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Fiskens immunreaktioner mod hudparasitter omfatter et kompliceret 
netværk af processer. Flere gener spiller til tider sammen som i et veri-
tabelt symfoniorkester, alt med det formål at sikre fi skens overlevelse. 
Den nyeste forskning sigter på at lade fi sken producere sin egen vac-
cine ved at indpode DNA fra snylteren i fi skens hud. Men fi skens hud 
kan også selv. Den fremtidige forskning vil fokusere på de mange im-
munstoffer som fi skens hud er i stand til at frembringe selvstændigt. 
Denne basale forskning producerer et arsenal af redskaber som siden 
kan bruges til udvikling af effektive kontrolmetoder.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Fisk er ofte udsat for angreb fra infektive mi-
kroorganismer som ganske naturligt fi ndes i 
vort miljø i større eller mindre udstrækning. 
Det går dog ofte ganske fi nt for fi skene allige-
vel, idet de er i stand til at bekæmpe mange 
af de ubehagelige angreb ved hjælp af deres 
medfødte beskyttelsesmekanismer. Man ved 
således at en hel del af de elementer der er 
beskrevet i pattedyrenes immunsystem, også 
forekommer hos fi sk. 

Der eksisterer på vor klode langt over 24.000 
arter af benfi sk, så det er naturligvis ikke 
overraskende at man endnu ikke har under-
søgt immunsystemet i detaljer hos dem alle. 
Flere fi skearter har imidlertid i de seneste år 
været yndede forskningsobjekter for immu-
nologer, hvilket har givet os en overraskende 
stor indsigt i fi skenes immunsystem. 

Tag nu blot regnbueørreden Oncorhynchus 
mykiss, der ikke alene på verdensplan er en 
af de vigtigste produktionsfi sk, men som 
også har status som et vigtigt forsøgsdyr 
inden for adskillige videnskaber. Denne art 
er rigt udstyret med mange af de velkendte 
immunitetsaktører som også kendes fra 
mennesker. 

Begreber som MHC-system (vævstypesy-
stem), antistofdannelse, komplementsy-
stem, makrofager og lymfocytpopulationer 
(immunceller), der bruges i pattedyrimmu-
nologien, har således også en fremtrædende 
plads i forsvarssystemet hos disse benfi sk. 

Man fi nder f.eks. i fi skene en god evne til at 
producere antistoffer. Disse proteiner bin-
der sig specifi kt til indtrængende fremme-
delementer, som efterfølgende elimineres. 

Antistofferne dannes i fi sk, som i andre 
hvirveldyr, i de såkaldte B-celler, der til-
med i mange tilfælde får hjælp af en særlig 
gruppe T-celler i processen. Andre typer 
af T-celler  kan også selv dræbe eller fjerne 
uønskede celler. 

Det såkaldte komplementsystem, der er et 
konsortium af en mængde proteiner, tager 
også hos fi sken aktivt del i den evige kamp 
imod parasitter, bakterier og virus ved sim-
pelthen at binde sig til de angribende syg-
domskim og gennemhulle dem. 

Alle de succesfulde forsvar mod infektive 
organismer er imidlertid koordinerede, og 
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Figur 1
FISKEDRÆBER
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Ichthyophthirius multifi liis, populært kaldet Ich. Skematisk stregtegning. Fim-
redyrets trofontstadium æder af fi skens hud og vokser til en størrelse på ca. 0,5 
mm, hvorefter det forlader huden og encysterer sig som en såkaldt tomocyste på 
faste overfl ader i miljøet. I cysten foregår en række celledelinger som resulterer i 
at op til 1000 infektive theronter (parasittens spredningsstadium) forlader cysten 
for at bore sig ind i andre fi sks hud og der udvikle sig til nye trofontstadier, der 
æder løs af fi skens hud indefra. Illustration fra Buchmann & Bresciani 2001.

Boks 1
LIVSCYKLUS FOR 

FISKEDRÆBEREN 

· · · · · · · · · · · · · ·

Scanning-elektronmikroskopisk optagelse (A) af fi skedræberen Ichthyophthirius multifi liis (Ich). Hvis en 
regnbueørred infi ceres med Ich i stor stil vil fi sken dø (B). Hvis infektionen derimod er svag eller fi sken behandles 
for infektionen, vil fi sken overleve og udvikle en beskyttende immunitet mod et nyt angreb. Baggrunden for dette 
såkaldte værtsrespons er netop blevet karakteriseret ved molekylærbiologiske teknikker. 
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det ser ud til at de mange faktorer i fi skene 
kontrolleres og styres med sikker præcision 
gennem et sandt netværk af signalstoffer. 

De sidste års forskning har vist at der selv 
i et isoleret organ som fi skens hud efter et 
sygdomsangreb foregår en aktivering af im-
mungener. Først tændes et sæt gener, som 
siden dæmpes og afl øses af andre gener 
der tager del i det sene respons. Flere gener 
spiller til tider sammen som i et veritabelt 
symfoniorkester, alt med det formål at sikre 
fi skens overlevelse.

Snylterne
 På mange af de omtalte områder står 
fi sken ikke meget tilbage for hvad der sker 
i den menneskelige organisme, der som be-
kendt også til daglig bombarderes med en 
lang række sygdomskim, og dog alligevel 
i mange tilfælde slipper ud af problemerne 
med livet i behold. 

Godt nok synes immunsystemet i fi sk at 
være mere primitivt og mindre varieret, men 
det er alligevel effektivt. I de seneste år er 
regnbueørredens reaktioner på infektioner 
med to typer af ubehagelige parasitter blevet 
indgående studeret. 

Det drejer sig først og fremmest om fi m-
redyret Ichthyophthirius multifi liis, også 
kaldet fi skedræberen eller blot Ich (Figur 1), 
der borer sig ind i fi skens hud og æder denne 
indefra. Enhver akvarist eller fi skeopdrætter 
med respekt for sig selv frygter denne sær-
deles skadelige snylter, der har utallige fi ske-
liv på samvittigheden. 

Og så er der hudsnylterne inden for slægten 
Gyrodactylus. De mest kendte repræsentan-
ter for gruppen er uden tvivl G.  salaris og G. 
derjavini (Figur 2), som er 0,5-1,0 mm lange 
fl adorme der kravler rundt på laksefi skenes 
hud og æder fi skens overhud udefra. Gyro-

Figur 2
HUDSNYLTER

· · · · · · · · · · · · · ·
Scanning-elektronmikro-
skopisk optagelse af den 
snyltende fl adorm Gyrodac-
tylus derjavini. Denne parasit 
forekommer i stort tal på de 
danske ørreder i vore åer og 
regnbueørreder i dambrugene. 
Reaktioner i fi skens hud er 
også i stand til at holde visse 
typer af Gyrodactylus-parasit-
ter i ave. En regnbueørred 
som ikke tidligere har været 
infi ceret, vil opleve at parasit-
terne formerer sig livligt på 
huden. Der udvikles imidlertid 
efter nogle få uger et respons i 
huden som er med til at holde 
Gyrodactylus-populationen 
i skak. 
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Figur 3
VACCINERING

· · · · · · · · · · · · · ·
Man kan i princippet godt 
vaccinere ørreder (A) mod 
fi skerdræber, men i praksis er 
vaccinen for dyr at fremstille. 
DNA-vacciner (B) er billigere 
fordi man bare indsprøjter 
genet for vaccinen og så lader 
fi sken selv producere vaccinen. 
Dette har vist sig meget ef-
fektivt mod Egtved-sygen, men 
er desværre endnu ikke en ef-
fektiv metode mod fi skedræber.
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dactylus-parasitterne har tillige i bagenden 
16 små kroge, der bores ind i epitelcellerne 
og skaber perforeringer i huden. 

G. derjavini fl orerer i stort tal på ørrederne 
(bæk- og havørredyngel) i de danske åer og 
G. salaris er specielt kendt fra Norge, hvor 
45 elve siden 1970’ erne er blevet infi ceret 
med snylteren, der som oftest decimerer 
bestanden af laks katastrofalt. 

Fisken producerer selv vaccinen
 Man har nu i ganske mange år vidst at 
overlevende fi sk efter succesfuld behand-
ling af fi skedræber-infektion vil være mod-
standsdygtige overfor fremtidige angreb fra 
denne snylter. Der er derfor ikke tvivl om at 
fi sken opnår immunitet mod fi skedræber-
parasitten. Denne viden har forskere for-
søgt at udnytte til at fremstille en vaccine 
til brug i akvakulturerhvervet, da denne 
sektor er særligt hårdt ramt af snylteren. 

Traditionelle vacciner består som oftest af 
f.eks. døde sygdomsorganismer som sprøj-
tes ind i værtsdyret for at starte immunsva-
ret. Men det går ikke med fi skedræberpa-
rasitten. Man har nemlig endnu ikke haft 
held med at dyrke parasitten tilfredsstil-
lende i diverse vævsmedier og cellekulturer, 
og det har umuliggjort fremstillingen af en 
traditionel vaccine bestående af svækkede 
levende eller døde parasitter. 

Der har derfor de seneste år været foreta-
get forsøg med en nyere vaccine-type, en 
såkaldt DNA-vaccine, hvor man udnytter 
arvemateriale fra snylteren til at lade fi sken 
producere sin egen vaccine (Figur 3). 

Processen bygger på at gener der koder for 
snylterens egne molekyler, føres ind i fi -
skens hud. Fiskecellerne vil, efter at have 
fået en indsprøjtning med DNA-vaccinen, 

udnytte deres eget cellulære maskineri til 
at fremstille snylterens overfl adeproteiner 
på deres egne celler. Det er blevet vist at fi -
skens immunforsvar efterfølgende genken-
der disse snylterproteiner, optager dem og 
udvikler immunreaktioner imod snylteren. 

Metoden har tidligere vist sig særdeles ef-
fektiv mod VHS-virus (virus der giver den 
såkaldte Egtved-syge) i regnbueørreder i 
fl ere forsøg udført på Danmarks Fødeva-
reforskning i Aarhus. Fiskene kan opnå en 
meget høj grad af beskyttelse mod VHS-
virus, men de første studier med en DNA-
vaccine som skulle gøre fi skene modstands-
dygtige over for fi skedræberparasitten, har 
imidlertid vist sig mindre succesrige. 

Godt nok reagerede ørreden mod parasit-
molekylerne, men det var tilsyneladende 
ikke nok til at beskytte den mod parasitten. 
Reaktionerne mod Ichthyopthirius multifi -
liis er i ørreden åbenbart mere komplicere-
de end immunsvaret mod VHS-virus. Man 
vil derfor i fremtiden også satse på andre 
antigener i parasitten og andre mekanismer 
i fi sken, når der skal fremstilles nye vacciner 
mod fi skedræber. 

Det samme gælder også hvis man skal 
fremstille vacciner mod parasitter i slægten 
Gyrodactylus. Godt nok ved man at fi sken 
reagerer mod parasitterne, men de vacciner 
mod monogener som indtil nu har været 
afprøvet, har endnu ikke givet fuld beskyt-
telse.

Aktivering af gener ved angreb
 Undersøgelserne af fi skehud har vist at 
der hurtigt efter infektionerne sker en ak-
tivering af immunforsvarets gener. Specielt 
ser man at gener for signalstofferne inter-
leukin 1 beta og tumor necrosis factor alpha 
aktiveres efter infektionen. 
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Disse signalstoffer kendes ligeledes fra pat-
tedyrene, og er meget potente stoffer som 
blandt andet er involveret i betændelsesre-
aktioner og tiltrækning af immunforsva-
rets celler. Det er det første led i en række 
reaktioner, der omfatter aktivering af andre 
vigtige komponenter i immunsystemet. 
Siden udtrykkes gener for stoffer med mo-
dererende effekt for at reaktionen ikke skal 
tage overhånd. 

Ved angreb af Ich ser man efterfølgende ak-
tivering af gener for antistofproduktion og 
komplement-reaktioner, ikke alene i huden, 
men også i fi skens milt og hovednyre, som 
deltager aktivt i immunreaktionerne. Dette 
er overordentlig væsentligt da antistofferne 
direkte binder sig til den indtrængende pa-
rasit og efterfølgende kan få komplement-
faktorerne til at gennemhulle den uønskede 
snylter.

Selvstyrende hud
 Tidligere var man af den opfattelse at 
huden primært gav en mekanisk beskyttelse 
mod indtrængende patogener, men forsk-
ning hos blandt andet mennesker har vist at 

huden er et særdeles aktivt immunologisk 
organ. Undersøgelserne med de to førom-
talte hudparasitter har vist at dette også gør 
sig gældende for fi skens hud. 

Der er dog visse væsentlige forskelle, idet de 
yderste epitelceller i menneskets hud fyldes 
med keratin og dermed forhorner. Disse cel-
ler dør og er således ikke metabolisk aktive, 
men danner et veludviklet hornlag, der yder 
god mekanisk beskyttelse. 

Huden hos fi sk forhorner derimod aldrig og 
forbliver et levende væv, der på mange måder 
minder om slimhinder hos pattedyr. Fiskens 
hud besidder f.eks. en mængde slimproduce-
rende celler – de såkaldte bægerceller –  der 
har en vigtig funktion mod parasitterne. 

Parasitternes stimulering af produktionen 
af interleukin 1 beta får bl.a. bægercellerne 
til at afgive deres indhold af slim. Desuden 
aktiveres genet for et enzym der kaldes 
iNOS. Herved dannes de såkaldte reaktive 
radikaler, som direkte kan skade parasitten. 
Det er tydeligt at fiskehudens reaktion 
også omfatter produktion af signalstoffer 

Gyrodactylus – en parasitisk fl adorm. Skematisk stregtegning. Denne parasit er 
hermafrodit og kan altså optræde både som han og hun. Den føder levende unger, 
som udvikles i dyrets uterus. Afkommet er lige så stort som moderindividet og 
har selv anlæg til et afkom i uterus. Man ser således tre generationer i en orm. Der 
fi ndes mere end 400 arter indenfor slægten Gyrodactylus. Illustration fra Buch-
mann & Bresciani 2001.

Boks 2
LIVSCYKLUS FOR 

FISKEDRÆBEREN 

· · · · · · · · · · · · · ·
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Figur 4
TIL FORSVAR

· · · · · · · · · · · · · ·
Scanning elektronmikrosko-
pisk optagelse af immuncelle, 
en såkaldt makrofag, fra 
regnbueørreden. Cellen har en 
afgørende funktion ved fi skens 
forsvar mod indtrængende 
mikroorganismer, hvad enten 
det drejer sig om parasitter, 
bakterier eller virus.
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der tilkalder reaktive celler, såsom makrofa-
ger (Figur 4), der efterfølgende kan optage 
– ”spise” – fremmedelementerne og frem-
bringe kampstoffer. Komplement-fakto-
rerne, der er proteiner med dræbende effekt 
over for parasitter, kan således produceres 
af de tilkaldte immun-forsvarsceller. 

Det er desuden blevet påvist at en særlig 
gruppe af proteiner der med forkærlighed 
binder sig til kulhydrater, forekommer i fi -
skens hud. Disse sukkerbindende proteiner 
benævnes lektiner og kan tænkes at spille 
en væsentlig rolle på denne kampscene, 
idet parasitterne er beklædt med sukker-
stoffer som let binder lektiner. 

Sådanne sukkerstof-lektin-bindinger kan 
være væsentlige for genkendelsen mellem 
parasit og vært. Samtidig kan komple-
mentsystemet aktiveres alene ved hjælp af 
lektinerne, hvorfor lektin-parasitbindingen 
kan føre til skader på snylteren, som heref-
ter opgiver sit forehavende på fi sken.

Lys derude
 Den fremtidige forskning vil fokusere på 
de mange immunstoffer som fi skens hud er 

i stand til at frembringe selvstændigt.  Helt 
uafhængigt af de indre immunorganer sy-
nes huden således at besidde et autonomt 
system, der er en effektiv barriere mod 
omverdenens mange angreb. Der kan dog 
afgives signaler til fi skens immun-central 
i hovednyre og milt, hvorfra reaktive celler 
kan rekrutteres. 

Genorkestret i fi skens hud synes således 
at udveksle både noder og musikere med 
gen-orkestret i fi skens centrale immun-or-
ganer. 

Den basale forskning producerer et ar-
senal af redskaber som siden kan bruges 
til udvikling af effektive kontrolmetoder. 
Vaccination er et tiltag der ligger lige for. 
En generel aktivering af fi skens mange 
respons-elementer på strategisk udvalgte 
tidspunkter vil være en anden vej som bliver 
betrådt med henblik på at holde snylterne i 
skak fremover. Det kan sikre sundhed hos 
ikke bare opdrættede fi sk, men også vilde 
fi sk, dels gennem mindre smitterisiko fra 
opdrættede fi sk, dels gennem vaccinationer 
af udsatte fi sk. 


