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Eit virus som er assosiert med HSMB er kartlagt.
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Sammendrag innledningsforedrag:
Den siste tiden har det vært en enorm økning i tilgjengeligheten til molekylære data og
verktøy for å utføre bioinformatiske analyser. I tillegg har prisen for å generere DNA
sekvenser også sunket dramatisk og disse tingene har gjort at det nå er mulig å studere
biologiske systemer indirekte ved hjelp av storskala sekvensering av DNA/RNA. Man kan nå
studere nye arter, gener og hele metabolske prosesser ved hjelp av direkte sekvensering uten
at man trenger dyrkning, PCR, antistoffer eller lignende.
Man kan også bruke denne fremgangsmåten til å lete etter nye patogener. Genererer man
masse sekvensdata fra en prøve kan man filtrere bort alle sekvensene som man forventer å
finne (vertsorgansime, kjente kontaminanter osv) og til slutt sitte igjen med et mindre antall
ukjente nukleinsyrer som man så kan studere videre ved hjelp av for eksempel PCR. Det er en
fordel å jobbe med systemer hvor man i utgangspunktet har tilgang til betydelige mengder
sekvensdata fra verten (eller en nær slektning) og man må generere et stort antall sekvenser
(>1.000.000). Man bør også ha tilgang til massiv datakraft for analyse.
Vi har brukt 454 pyrosekvensering til å identifisere et nytt virus assosiert med hjerte- og
skjelettmuskelbetennelse (HSMB) hos atlantisk laks. Mer enn 1.3 millioner sekvenser ble
generert fra total RNA isolert fra både eksperimentalt smittet fisk og prøver fra feltutbrudd.
Det total genomet til et nytt reovirus ble kartlagt og vi tror denne fremgangsmåten kan være
nyttig når man jobber med nye patogener både hos oppdrettsfisk og andre organismer.
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