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Inngangur - Bakterían

• Aeromonas salmonicida er sjúkdómsvaldandi 
baktería í fiskum, sérstaklega í laxfiskum.

• Kýlaveiki – Alvarlegur blóðeitrunarsjúkdómur 
sem veldur kýlum á yfirborði og innri blæðingum  leiðir 
til dauða. 

• 5 undirtegundir af A. salmonicida: salmonicida, 
achromogenes, smithia, masoucida og 
pectinolytica.

• A. salmonicida ssp. achromogenes er landlæg hér á 
landi – kýlaveikibróðir.



Árskýrsla dýralæknis fisksjúkdóma 2018



Inngangur – sýkingarhæfni

• Sýkingarleið A. salmonicida er ekki að fullu þekkt.

• Undirtegundirnar salmonicida og achromogenes þarfnast type III secretion 
system (T3SS) prótíns til að valda sýkingu.

• Þessar tvær undirtegundir framleiða samskonar frumutengd mótefnavaka.
• A - lag prótein og ytra lípópólýsakkaríð (LPS) lag.

• Þær framleiða hins vegar mismunandi úteitur sem getur endurspeglað 
mismunandi ónæmissvörun.



Bólusetning og þróun bóluefnis

• Bólusetningar gegna lykilhlutverki í fiskeldi.
• Aðal forvörnin gegn kýlaveiki í laxfiskum

• Með tilkomu kýlaveiki bóluefna hefur notkun á sýklalyfjum minnkað 
verulega.

Rannsóknir hafa sýnt fram á mun á ónæmissvörun á milli fiskitegunda 
sýktar af sömu undirtegund A. salmonicida

Einnig er mikill breytileiki í mótefnavaka sniði (e. antigen profiles) milli 
mismunandi undirtegunda.



Bóluefni gegn kýlaveikibróðir á Íslandi

• Á Íslandi eru bóluefnin Alpha Ject 3000 og Alpha Ject 5-3 notuð gegn
kýlaveikibróður í bleikju og laxeldi.

• Alpha Ject 3000 er þriggja stofna stungubóluefni gegn kýlaveiki og
tveimur undirtegundum af vibríuveiki (Listonella anguillarum)  og er sér
þróað fyrir lax.

• Mikill dauði á síðari framleiðslustigum (≥750 g)



Markmið rannsóknarinnar

• Markmið þessa verkefnis er að mæla sértæka mótefnasvörun í sermi

bleikju að meta gæði nýs, sértæks bóluefnis gegn kýlaveikbróður á

mimsunandi vaxtarstigi



Aðferð - forsaga

• Stofnar einangraðir af Aeromonas salmonicida undirt. achromogenes úr sýktum
bleikjum og búið til einstofna (sértækt) bóluefni gegn kýlaveikibróður í bleikju.

• Avac Pec Aeromonas

• HIPRA

• Fimm útsetningarhópar – Avac Pec Aeromonas 

• Fjórar útsetningarhópar – Alpha Ject 3000

• Hverjum hópi fylgt eftir með regglulegum sýnatökum
upp að sláturstærð
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Aðferð 

• Blóðsýni úr ~570 fiskum
• Sermi fryst við -20°C og flutt til Háskólans á Akureyri til mótefnamælinga.

• ELISA mæling (Enzyme linked immunosorbent assay)
• ~230 sýni búið að mæla



Niðurstöður



Umræður

• Afhveru þessar niðurstöður?

• Avac Pec Aeromonas gegn achromogens í beikju en Alpha Ject
3000 gegn salmonicida í laxi.

• Avac Pec Aeromonas einstofna en Alpha Ject 3000 fjölstofna
• Blanda saman mörgum stofnum Möguleiki á minnkaðri mótefnasvörun
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