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Fisk er traditionelt blevet fanget fra
de vilde fiskebestande, men i dag
kommer en stadigt stigende mængde
fra opdræt (akvakultur). Opdræts-
sektoren øges således med ca. 9%
årligt på verdensplan, og i 1999
kom 28 millioner tons fisk og skal-
dyr fra opdræt og ca. 95 millioner
tons blev fanget fra vilde bestande.

Når dyr holdes i intensive anlæg,
opstår uvægerligt en række proble-
mer. Blandt andet vil sygdomsud-
brud forekomme oftere. Sygdomme
hos fisk skyldes både virus, parasit-
ter og bakterier. Sådanne sygdomme
bør så vidt muligt forebygges; men
i tilfælde af bakterielle sygdomme
behandles ofte ved at blande anti-
biotika i foderet. Antibiotika der
anvendes i dambrug, kan og vil
spredes i miljøet. Derved kan nogle
af de bakterier der findes på fisken
og i vandet blive modstandsdygtige
(resistente) overfor antibiotika.
En sådan resistens kan overføres
ukontrolleret til andre bakterier.
Sygdomsudbrud med antibiotika-
resistente fiskepatogene mikroorga-

nismer vil have betydelige økono-
miske konsekvenser for dambrugs-
ejeren idet fiskesygdommen ikke
kan behandles. Antibiotika-resi-
stens kan få meget alvorlige konse-
kvenser hvis den overføres til bak-
terier der kan forårsage sygdom
hos mennesker. Det kan betyde at
et normalt ukompliceret sygdoms-
forløb hos mennesker pludselig
ikke kan behandles.

Det er derfor nødvendigt at ud-
vikle alternativer til medicinering
ved sygdomsudbrud i akvakultur.
Vaccinering af fisk er, som hos an-
dre dyr og mennesker, en meget
velegnet metode, men i de tidlige
stadier af fiskens liv er det på grund
af dens ringe størrelse og et mindre
udviklet immunsystem forbundet
med store problemer at vaccinere.

Fisk har imidlertid naturligt andre
forsvarsmekanismer mod sygdom
som f.eks. celler (makrofager) der
fordøjer bakterier, og en række pro-
teiner der kan opløse bakterier. På
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Sygdom hos fisk i opdræt behandles ofte med antibiotika. Anti-
biotika gør imidlertid nogle bakterier resistente, dvs. modstands-
dygtige, og brugen skal derfor begrænses mest muligt. På Afde-
ling for Fiskeindustriel Forskning arbejder vi på at finde alternati-
ver ved at udnytte fiskens egne bakterier, som i mange tilfælde
viser sig at være gode til at hæmme væksten af sygdomsfrem-
kaldende bakterier.



ning undersøger vi, om sygdomme
hos fisk kan forebygges ved at til-
sætte levende ikke-sygdomsfrem-
kaldende bakteriekulturer til dyrk-
ningsvandet. Disse bakterier er ud-
valgt fra fiskens egen mikroflora
og har i laboratorieforsøg vist sig i
stand til at hæmme vækst af de
bakterier der forårsager sygdom
hos fisk. Gennem forebyggelse af
sygdom på denne måde kan bru-
gen af antibiotika til sygdomsbe-
kæmpelse i opdrætsanlæg blive
mindsket og risikoen for udvikling
af antibiotika-resistens reduceret.

Hvad er probiotika?
Man ved at tilførsel af levende
bakterieceller kan forbedre sund-
heden eller forebygge sygdomme
hos mennesker og dyr. Sådanne
levende kulturer af mikroorganis-
mer der kan gavne helbredet hos
værten, kaldes for probiotiske (pro
= for; biotisk = liv) kulturer.Typisk
har man til varmblodede dyr og
mennesker anvendt mælkesyrebak-
terier der indtages med kosten for

at stabilisere tarmfloraen. I akva-
kultur og hos fisk er det imidlertid
ikke kun i tarmkanalen at sådanne
gavnlige bakterier skal kunne virke,
da eksponering over for sygdoms-
frekaldende bakterier er forskellig i
vandmiljøet sammenlignet med på
landjorden. Man kan således fore-
stille sig at f.eks. hudoverfladen hos
fisk er ligeså vigtig at beskytte som
tarmkanalen. Probiotika i akvakul-
tur kan derfor bedre beskrives som:
‘en gavnlig, levende bakteriekultur
der tilsættes vand eller foder for at
forbedre fiskens sundhed’.

Sammensætning og betydning
af mikrofloraen hos fisk
Bakterier og andre mikroorganis-
mer findes på fisk i tre forskellige
nicher: på hudoverfladen, på gæl-
lerne og i tarmkanalen. Selvom der
er variationer i antal og sammen-
sætning af mikrofloraen på forskel-
lige fisk, kan man ved at analysere
mange prøver give et billede af en
‘typisk’ mikroflora hos fisk (Tabel
1). Der er mange såkaldte Gram-
negative bakterier, dvs. bakterier
med en ‘tynd’ cellevæg, og især i
fiskens tarmsystem findes mange
bakterier der kan eksistere uden
adgang til ilt; det er bakterier der
tilhører familierne Enterobacteria-
ceae og Vibrionaceae.

Man har længe vidst fra laboratorie-
forsøg at nogle mikroorganismer
kan hæmme vækst af andre mikro-

Tabel 1.
Bakterieflora på
regnbueørred; på
gæller, på skind og
i tarmkanalen; for-
deling af grupper/
arter. Ialt er under-
søgt 1018 isolater;
145 fra skindsiden,
412 fra gæller og
461 fra tarmprøver.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
%-vis fordeling mellem grupper/arter

Gruppe/art Skindside Gæller Tarmkanal
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Enterobacteriaceae 0 11 36
Vibrionaceae 3 14 22
Acinetobacter /Moraxella 50 32 7
Pseudomonas 19 23 5
Andre Gram-

negative bakterier 18 13 17
Gram-positive bakterier 10 6 8
Gær 0 1 5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



organismer.Vi har
undersøgt om

bakterier isole-
ret fra fisk er i
stand til at
hæmme
vækst af
fiskesyg-
domsfrem-
kaldende
bakterier.

Ca. 5% af de
bakterier der

findes på og i
fisk kan hæmme

væksten af de sygdoms-
fremkaldende bakterier. Selvom
5% synes få, så betyder det at titu-
sindvis af fiskens egne uskadelige
bakterier muligvis deltager i dens
sygdomsforsvar.

Det har vi undersøgt i forskellige
typer af laboratorieundersøgelser,
og det viser sig at fiskens egne bak-
terier har en kraftig hæmmende
virkning på bakterien Vibrio anguil-
larum, der giver sygdommen vibri-
ose, som giver sårdannelse og
betændelse og typisk medfører at
fisken dør.Vores undersøgelser har
dels omfattet simple agar-baserede
systemer (Figur 1), og desuden

har vi testet bakterierne i forsøg
hvor vi har blandet flere typer af
både sygdomsfremkaldende og
ikke-sygdomsfremkaldende bak-
terier, og specifikt undersøgt for
hver enkelt af fiskens egne bakte-
rier om den hæmmer væksten af de
sygdomsfremkaldende bakterier
(Figur 2).

Målretning af indsats
Samspillet mellem fisk, sygdoms-
fremkaldende bakterie og miljø
(herunder også bakterier med pro-
biotisk virkning) er afgørende for
om – og hvornår – der udbryder
sygdom (Figur 4). For at balancere
systemet således at sygdomsfrem-
kaldende bakterier holdes væk, må
man vide hvor den sygdomsfrem-
kaldende bakterie opformeres,
hvordan den inficerer – og hvordan
den vekselvirker med hæmmende
bakterier. Derfor arbejder vi med
at beskrive hvilke mekanismer der
er årsag til at de sygdomsfremkal-
dende bakterier hæmmes. Dette er
vigtigt for at kunne dyrke bakteri-
erne så den beskyttende effekt er
optimal; men også for at tilsætte bak-
teriekulturerne til fiskene på den
mest hensigtsmæssige måde (f.eks.
i vandet eller som fodertilskud).

Figur 1.
Hæmning af vækst
af Vibrio anguilla-
rum, der giver syg-
dommen vibriose
hos fisk.
V. anguillarum er
indstøbt i en næ-
ringsholdig agar,
og bakterier (pro-
biotika) isoleret fra
fiskens overflade er
anbragt i brønde i
agaren. De klare
zoner viser områ-
der, hvor V. anguil-
larum ikke har
kunnet vokse.
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Figur 2.
Vækst af bakte-
rien Vibrio anguil-
larum, der giver
sygdommen vibri-
ose hos fisk, sam-
menlignet med
vækst sammen
med Carnobacteri-
um D5 eller
Pseudomonas fluo-
rescens E102.
Navnlig P. floures-
cens hæmmer
væksten af V. an-
guillarum.



Beskyttelse af fisk 
mod sygdom 
i model-infektionssystemer
Med basis i laboratorieforsøg må
man naturligvis undersøge om
bakterier der i laboratoriemodeller
hæmmer de sygdomsfremkaldende

bakterier, rent faktisk kan beskytte
fisk mod sygdom.Vi har derfor
smittet regnbueørreder med den
sygdomsfremkaldende bakterie,
Vibrio anguillarum. I nogle kar
tilsatte vi bakteriekulturer som vi
– på baggrund af forsøgene i agar-

Figur 3.
Vibriose-ramt 
regnbueørred 
(Oncorhyncus
mykiss).

Figur 4.
Interaktioner
mellem sygdoms-
fremkaldende orga-
nisme (patogen),
vært og miljø er
afgørende for eta-
blering af sygdom.
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systemet – formodede var gavnlige.
På Figur 4 ses et infektionsforløb
hvor fem bakteriestammer er ble-
vet testet i model-infektionssyste-
met. Det viste sig at de fleste af de
tilsatte ‘gavnlige’ bakterier forbed-
rede overlevelsen, og at især to

bakterierstammer var meget virk-
somme. Af hensyn til dyrevelfær-
den er det naturligvis vigtigt at
begrænse disse forsøg mest muligt
– omvendt er de nødvendige i en-
hver afprøvning af sygdomsfore-
byggende foranstaltninger.

Praktisk anvendelse 
af probiotika i akvakultur
På verdensplan arbejdes der in-
tenst med undersøgelse af fiske-
probiotika, og forskningsgrupper
i Norge, Frankrig, Skotland, Au-
stralien og Danmark forsøger at
udvikle princippet. Egentlig prak-
tisk anvendelse af probiotika
finder i dag blandt andet sted i
rejeindustrien i Sydøstasien, hvor
filippinske opdræt ofte rammes af
multiresistente sygdomsfremkal-
dende bakterier. Dette har med-
ført økonomisk krise og kollaps af
produktionen i flere områder, men
tilsætning af probiotiske Bacillus-
kulturer har her vist sig effektivt at
kunne forebygge bakterie-sygdom.
Princippet har altså vist sig også at
fungere ‘i det virkelige liv’.Ved
DFU vil vi i de næste tre år sam-
men med forskergrupper i Norge,
Skotland og Frankrig vurdere den
praktiske anvendelse af probiotika
i opdrætsanlæg til marin yngel. �
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Figur 4.
Overlevelse af
regnbueørred efter
smitte med den
fiskepatogene bak-
terie, Vibrio anguil-
larum. De probio-
tiske kulturer blev
tilsat under og ef-
ter infektion.
Pseudomonas-stam-
merne A76, E156,
E142 og AH2 blev
undersøgt for pro-
biotisk effekt.
Stjerne markerer
bakteriekulturer
der har givet så
markant en øget
overlevelse at det
er statistisk signifi-
kant (P >0.05).


