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FörordFörordFörordFörordFörord

Lönsam fiskodling förutsätter att fiskens sjukdomar hålls under
kontroll. Också den snabbt ökande internationella handeln med

odlad fisk och produkter av dessa förutsätter att fisken är
sjukdomsfri. Genom god skötsel av fisken och god hygien på
odlingen kan man i betydande grad reducera risken för
sjukdomsutbrott. Det förekommer emellertid patogener som smittar
lätt och som är så aggressiva att man inte ens med bästa skötsel kan
förhindra sjukdomsutbrott.

Tidigare var vi hänvisade till användning av mediciner och
kemoterapeutika för att hålla de vanliga fisksjukdomarna under
kontroll. Medicinering av fisken är emellertid dyr och kan medföra
effekter som vi gärna vill undvika och idag riktar vi framförallt in
oss på att genom preventiva åtgärder förhindra sjukdomsutbrott i
fiskodlingar och spridning av fiskpatogener. Vaccinering av fisken
har blivit det viktigaste redskapet för sjukdomsprofylaxin. Vi har
idag tillgång till effektiva vacciner mot flera av de allvarligaste
fisksjukdomarna. Intensiv forskning pågår för utveckling av nya
vacciner. Man kan utgå ifrån att vi relativt snart har tillgång till
vacciner som är lättare och säkrare att använda. De vacciner vi
använder idag skall i regel injiceras i fisken för att vaccineringen
skall ge gott resultat och själva vaccineringsproceduren är inte helt
riskfri för vaccineraren.

 De råd och anvisningar som delges i föreliggande
”Vaccineringshandbok” baserar sig på erfarenheter författarna
samlat både i samband med sjukdomsdiagnostik och vaccinations-
arbete. Erfarenheterna visar att vaccineringen ger fisken gott
smittoskydd och sker riskfritt endast om den genomförs på rätt sätt.
Handboken  är otvivelaktigt ett nyttigt och viktigt bidrag i vår
strävan mot lönsam och miljövänlig fiskodling.

Carl Storå, Kari Ranta-Aho
Byråchef, Fiskerichef,
Ålands Landskapsstyrelse Egentliga Finlands arbets-

kraft- och näringscentral
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InledningInledningInledningInledningInledning

BakgrundBakgrundBakgrundBakgrundBakgrund

Fisksjukdomar, förorsakade framförallt av vibrios- och
furunkulosbakterier, är sedan länge ett gissel för vår fiskodling.

Man har med växlande framgång lyckats begränsa dödligheten
genom att medicinera fisken med antibiotika. Ökande
antibiotikaresistens hos bakterierna och oro beträffande
läkemedelsrester i fisk och miljö har lett till ett ökande intresse för
förebyggande fiskhälsovård. Vi strävar idag till att undvika
fisksjukdomarna och begränsa deras spridning med hjälp av
vaccinering, en metod som lyckats väl när det gäller sjukdomar hos
människa och husdjur.

Principen för vaccinering är att skyddsmekanismerna i fiskens
organ på förhand får bekanta sig med sjukdomsalstrare som gjorts
ofarliga. När fisken senare utsätts för motsvarande sjukdomsalstrare
har den redan ett  inbyggt immunologiskt minne, dvs. en  beredskap
att bekämpa sjukdomsalstraren.

Det första vetenskapliga arbete som berör fiskvaccinering
publicerades veterligen redan på 1940-talet. I praktiken bekämpade
man emellertid bakteriella fisksjukdomar nästan enbart med
antibiotika ända in på 1980-talet, då vattenbaserade vibriosvacciner
togs i bruk. Då fanns till och med ett inhemskt vibriosvaccin
tillgängligt under några års tid. Vaccinering mot furunkulos var inte
framgångsrik förrän på 1990-talet när injicerbara, oljebaserade
vacciner togs i bruk

FFFFFiskiskiskiskiskens sjukdomsresistensens sjukdomsresistensens sjukdomsresistensens sjukdomsresistensens sjukdomsresistens

Fisk, liksom andra djur, har ett invecklat försvarssystem som
skyddar den mot sjukdomsalstrare. Dels är det fråga om barriärer

som ospecifikt skyddar fisken mot alla typer av sjukdomsalstrare.
En mycket viktig komponent i detta system är slemmet, som dels
utgör en mekanisk barriär mot patogener som sprids med vattnet,
dels innehåller kemiska ämnen som oskadliggör många olika typer
av sjukdomsalstrare. En annan mycket viktig försvarsmekanism
utgör det s.k. immunsystemet som specifikt skyddar fisken mot
enskilda arter av sjukdomsalstrare. Vaccinering går ut på att man
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utnyttjar och  förstärker det immunologiska försvarssystemet och
därmed förbättrar  fiskens motståndskraft mot specifika sjukdomar.

Hos högre djur är de viktigaste komponenterna i det
immunologiska försvarssystemet lokaliserade till benmärg och
lymfknutar. Hos fisken saknas dessa organ och kärnan i fiskens
immunologiska skyddsmekanism sitter i mjälten och njuren.

I fiskens mjälte och njure produceras olika typer av vita
blodkroppar, bl. a. lymfocyter och leucocyter. Dessa celltyper har
en viktig roll i immunförsvaret. Efter att ha kommit i kontakt med
ett antigen, t.ex. en sjukdomsalstrare, börjar en del av lymfocyterna
bilda antikroppar som avges till blodet och som fäster sig vid
antigenet. Efter ett komplicerat samspel mellan olika celltyper
utmynnar hela processen i att antigenet, dvs. sjukdomsalstraren,
av andra vita blodkroppar kan ”infångas” och oskadliggöras. En del
av  de antikroppsbildande lymfocyterna lever kvar i fiskens vävnader
under långa tider som ett immunologiskt minne. När dessa
minnesceller ånyo kommer i kontakt med ett antigen av samma art
kan de igen snabbt inleda antikroppsproduktionen mot det nu sedan
tidigare bekanta antigenet. Vaccinering baserar sig följaktligen på
att man hos fisken inpräntar ett immunologiskt minne av
sjukdomsalstraren.

Utvecklingen av immunskyddet är beroende av
vattentemperaturen. Vid låga temperaturer utvecklas skyddet
långsamt och vid temperaturer under +2°C utvecklas nästan inget
skydd alls. I olika försök har det visats att utvecklingen av
immunskyddet är beroende av antalet dygnsgrader som förlöpt efter
vaccineringen. Skydd mot vibrios utvecklas relativt snabbt. Även
vid låga temperaturer är 150–200 dygnsgrader tillräckligt för att ge
ett bra sjukdomsskydd. Skydd mot furunkulos utvecklas däremot
långsammare och det krävs åtminstone 200–400 dygnsgrader för
att detta skydd skall vara tillfredsställande. Vid låga vatten-
temperaturer bör man addera till ytterligare dygnsgrader. Figuren
på nästa sida visar ett exempel på hur antikroppsmängden utvecklas
efter vaccinering vid olika temperaturer.

Med oljebaserade vacciner kan man framgångsrikt vaccinera
fisk ”på förhand”, vilket betyder att man vaccinerar fisken i kallt
vatten då den stressas minst av själva vaccineringsproceduren.
Vaccinet ligger kvar i fiskens bukhåla och immunskyddet börjar
utvecklas då vattentemperaturen åter stiger. Medicinering av fisken
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strax före eller genast efter vaccineringen har en negativ effekt på
utvecklingen av sjukdomsskyddet.

Utvecklingen av sjukdomsskyddet är beroende av
fiskart och -stam samt av genetisk variation inom arten.
De individuella skillnaderna kan vara omfattande.  På
utvecklingen av sjukdomsskyddet inverkar dessutom
fiskens ålder och storlek vid vaccineringen, dess
hälsotillstånd före och efter vaccineringen samt själva
vaccinationsarbetets utförande. Andra faktorer som
påverkar resultatet är vaccinets typ och kvalitet samt
den vaccindos  fisken erhåller.

Fig 1. Ett exempel på ökningen av mängden antikroppar i
fiskens blod då fisken vistats i olika temperaturer efter
vaccineringen.
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VVVVVaccinering av fiskaccinering av fiskaccinering av fiskaccinering av fiskaccinering av fisk

Hur skaffar man vaccin?Hur skaffar man vaccin?Hur skaffar man vaccin?Hur skaffar man vaccin?Hur skaffar man vaccin?

För att erhålla vacciner behövs ett recept, man kontaktar således
sin veterinär. Distributionen sköts tillsvidare av Forsknings-

anstalten för Veterinärmedicin och Livsmedel, EELA i Helsingfors.

 Lagstiftning Lagstiftning Lagstiftning Lagstiftning Lagstiftning

Liksom beträffande mediciner är hanteringen av  fiskvaccinerna
underställd särskild förordning. JSM:s beslut Nr 16/EEO/96,

kapitel 5. ”Överlåtelse av immunologiska djurmediciner” ger
veterinären rätt att överlåta vacciner åt djurets ägare eller
innehavare som själv vaccinerar stora fiskmängder förutsatt att:

☞ veterinären besöker odlingsenheten minst två gånger per år;

☞ det finns lämpliga förvaringsutrymmen för vaccinet på odlingen;

☞ djurets ägare för bok över de vacciner han erhållit och använt
och veterinären kontrollerar bokföringen regelbundet;

☞ djurets ägare eller innehavare har tillräckliga kunskaper och
färdigheter för att vaccinera ifrågavarande djur.

VVVVVaccinetaccinetaccinetaccinetaccinet

Vaccinet består av antigen från sjukdomsalstrare, som på olika
sätt gjorts ofarliga för fisken, samt en grundkomponent. Därtill

innehåller vacciner vanligen s.k. adjuvanter som  stimulerar den
immunologiska reaktionen och ökar vaccinets effekt.

Antigenet stimulerar fiskens försvarsmekanismer på sådant
sätt att den senare har förhöjd beredskap att bekämpa ifrågavarande
sjukdomsalstrare om den exponeras för denna och därmed undviker
den sjukdomen. Antigenet kan vara döda patogener (virus,
bakterier, parasiter) eller levande patogener som försvagats med
olika metoder. Det kan också vara enbart fragment av patogenerna
eller kemiska komponenter som utvunnits ur dessa. Samma vaccin
kan innehålla antigen från flera olika sjukdomsalstrare och ger då
skydd mot flera sjukdomar (s.k. polyvalenta vacciner). Hos oss

Lag och ordning

Polyvalenta vacciner
ger skydd mot flera
sjukdomar samtidigt
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används idag huvudsakligen bivalenta vacciner eller dubbelvacciner
som ger skydd mot vibrios och furunkulos. Utomlands används
vacciner som ger skydd mot  t.o.m. 4–5 sjukdomar.

De oljebaserade vaccinernas uppbyggnadDe oljebaserade vaccinernas uppbyggnadDe oljebaserade vaccinernas uppbyggnadDe oljebaserade vaccinernas uppbyggnadDe oljebaserade vaccinernas uppbyggnad

Vaccinets grundkomponent är en emulsion av vatten och olja.
Två olika emulsioner har använts i fiskvacciner, vatten i olja

är den mera använda, olja i vatten används också.
De vacciner som används hos oss innehåller som antigen

inaktiverade bakterier av arterna  Aeromonas s. salmonicida och
Vibrio anguillarum (kallas numera även Listonella anguillarum),
serotyperna O1 och O2 eller komponenter av dessa bakterier.

Som olja används, beroende på vaccinfabrikat, såväl
mineraloljor som växt- eller animaliska oljor. Oljan fungerar dels
som bärare eller utspädningsmedium för antigenet, dels som
adjuvant. Med hjälp av oljan förlängs också effekten av
vaccineringen. Oljan fungerar som ett slags ””container”, som
långsamt avger antigen till fiskens blod och vävnader. I vissa
vaccinfabrikat används förutom oljan ytterligare andra adjuvanter,
exempelvis glukaner. Av en bra adjuvant krävs att den stimulerar
fiskens immunreaktion tillräckligt utan att förorsaka alltför mycket
skadliga vävnadsreaktioner. Som konserveringsmedel innehåller
vaccinerna formalin.

Vaccinet skall ha en homogen struktur. Om vaccinets vatten-
och oljefas har separerats i förpackningen (helt separata faser eller
stora droppar) är vaccinet med stor sannolikhet förstört och
oanvändbart. Ibland ser man en mörkare ansamling på
förpackningens/flaskans  botten. Detta är normalt och försvinner
när förpackningen omskakas.
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VVVVVaccinationsmetoderaccinationsmetoderaccinationsmetoderaccinationsmetoderaccinationsmetoder

DoppDoppDoppDoppDopp- och badvaccinering- och badvaccinering- och badvaccinering- och badvaccinering- och badvaccinering

Fisken doppas i eller får simma i en vaccinlösning. Metoden
används vid vaccinering av fisk mot vibrios med vattenbaserade

vacciner och lämpar sig bäst för små fiskar. Doppvaccineringen
skiljer sig från badvaccineringen beträffande den tid fisken
exponeras för vaccinet. Vid doppvaccinering doppas en håv med
fisk kortvarigt i ett kärl som innehåller vaccinlösning medan man
vid badvaccinering tillsätter vaccinet i bassängen varvid fisken
exponeras en längre tid. Dopp- och badvaccinering ger ett kortvarigt
skydd men skyddar inte mot furunkulos. Oljebaserade vacciner kan
ej användas med denna metod.

Fig 2. Två vaccinförpackningar, i den vänstra förpackningen
har emulsionen spruckit i två faser, vaccinet är förstört.
Vaccinera inte med felaktigt vaccin.
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Oral vaccinering via fodretOral vaccinering via fodretOral vaccinering via fodretOral vaccinering via fodretOral vaccinering via fodret

Oral vaccinering med vaccinet uppblandat med eller inkapslat
i fodret har länge varit ett mål för preventiv fiskhälsovård.

Metoden skulle möjliggöra vaccinering av stora fiskbestånd med
en liten arbetsinsats och den lämpar sig för fisk av alla storlekar.
Orala vacciner har emellertid inte tillsvidare gett ett
tillfredsställande, långvarigt sjukdomsskydd. Vaccinet bör kapslas
in i fodret så att det transporteras tillräckligt långt i fiskens
matspjälkningskanal utan att förstöras. En nackdel är också att det
är svårt att kontrollera att alla fiskar äter av vaccinfodret.

Injektion eller stickvaccineringInjektion eller stickvaccineringInjektion eller stickvaccineringInjektion eller stickvaccineringInjektion eller stickvaccinering

Metoden förutsätter att fisken bedövas. Vaccindosen, 0,1 – 0,2
ml beroende på vaccinfabrikat, injiceras i fiskens bukhåla,

vilket förutsätter en minimistorlek för  den fisk som skall behandlas.
Vaccinering för hand  kan genomföras på fisk med en storlek från
15 g och uppåt, med maskin kan man vaccinera fisk från ca 10 g
storlek. Bästa resultatet uppnås om man vaccinerar frisk fisk med
en minimivikt på 20–25 g. Stickvaccinering är den arbetsdrygaste
vaccineringsmetoden, men den ger det överlägset bästa och mest
långvariga sjukdomsskyddet.
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Stickvaccinering av fiskStickvaccinering av fiskStickvaccinering av fiskStickvaccinering av fiskStickvaccinering av fisk

SäkSäkSäkSäkSäkerhetsföreskrifter att beaktaerhetsföreskrifter att beaktaerhetsföreskrifter att beaktaerhetsföreskrifter att beaktaerhetsföreskrifter att beakta

Vid manuell stickvaccinering av fisk föreligger det alltid en risk
att vaccineraren av misstag sticker sig själv. Som en följd härav

kan det uppstå en allergisk reaktion, i värsta fall en anafylaktisk
chock som är livsfarlig. Symptomen är hjärtklappning,
andningsbesvär, illamående och medvetslöshet. För bekämpning
av en anafylaktisk chock bör vaccineraren som första hjälp ha
tillgång till injicerbart adrenalin. Förpackningar som man själv kan
använda fås mot recept.  Märk att risken för anafylaktisk chock
ökar om man stuckit sig tidigare. Allergiker bör inte alls vaccinera
fisk.

Det är skäl att diskutera säkerhetsföreskrifterna med läkare
eller hälsovårdspersonal innan vaccineringen inleds så att man är
medveten om risken och har tillgång till nödvändiga läkemedel.
Vid kontakt med hälsovårdspersonal bör man uppvisa de
arbetsskydds- och vårdinstruktioner som erhållits med vaccinet.

Om man stuckit sig själv förorsakar vaccinet vanligen en
smärtsam inflammation i och omkring stickstället. Ibland breder
inflammation ut sig till hela armen och lymfknutarna. Det finns
fall då man har varit tvungen att amputera fingrar som följd av att
man stuckit sig själv. Influensaliknande symptom (trötthet,
huvudvärk, muskelvärk och feber) kan också förekomma om man
sticker sig själv vid vaccineringen. Symptomen kan pågå från några
timmar till ett halvt dygn.

Det är i varje fall viktigt att alltid kontakta läkare eller
hälsovårdspersonal om man i misstag injicerat vaccin i sig själv.
Man bör alltid vara förberedd på en möjlig olycka och förbereda sig
för snabb förstahjälp och transport till hälsovårdspersonal om
olyckan skulle vara framme. Tag med vårdinstruktionerna!

Förberedelser innan vaccineringen inledsFörberedelser innan vaccineringen inledsFörberedelser innan vaccineringen inledsFörberedelser innan vaccineringen inledsFörberedelser innan vaccineringen inleds

Bekanta dig alltid noggrant med vaccintillverkarens
bruksanvisning, liksom också med bruksanvisningarna för övrig

utrustning (sprutor, vaccineringsmaskiner).

Allergiker bör se upp

Läs
bruksanvisningarna !!!

En erfaren vaccinerare
sticker här upp ett
varnande finger
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Räkneverk

Ibland har man behov av att räkna antalet fiskar som vaccinerats,
detta underlättas om man monterar ett räkneverk på sprutan.

På bilden ovan kan man se ett mekaniskt räkneverk (norsk
konstruktion) samt ett hemmagjort elektroniskt (cykeltillbehör).

Beställ i tid det vaccin som behövs. Efter att vaccinet erhållits,
kontrollera:

☞ att det är av det fabrikat och typ som du beställt och att inga
transportskador uppkommit. Märk att vaccinet inte får frysa!

☞ att sista bruksdatum inte passerats. Vaccinet förvaras i +2–
+8°C temperatur!

Nödvändiga och nyttiga tillbehörNödvändiga och nyttiga tillbehörNödvändiga och nyttiga tillbehörNödvändiga och nyttiga tillbehörNödvändiga och nyttiga tillbehör

Automatsprutor

En automatspruta suger vaccinet ur förpackningen och dosen
är justerbar. En spruta av märket ”Socorex” har visat sig fungera

väl då man vaccinerar fisk. De behändigaste modellerna har en
volym på 0,5 och 1 ml, varvid dosjusteringen är noggrann. Tack
vare en liten kolvdiameter löper injiceringen lätt och man har god
kontroll över vaccininmatningen.

I Norge har man nyligen tagit i bruk en pneumatisk
vaccineringspistol, ”AquaJector”, där kolven manövreras med
tryckluft. Varje tryck på avtryckaren injicerar den inställda mängden
vaccin. Som tillbehör finns ett dosräkneverk.

Montera utrustningen och kontrollera att den är i skick. Man
bör ha reservdelar (glas, tätningar) i lager.

Förvara vaccinet rätt!
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Nålskydd

Nålskydd underlättar riktandet och skyddar vaccineraren från
felstick. En händig vaccinerare tillverkar nålskydden själv. I

Norge finns dylika tillbehör till salu (Wing Safe).

Nålar

Då man injicerar oljebaserade vacciner bör nåldiametern vara
0,6–0,8 mm. I en kort nål är strömningsmotståndet mindre

och en tunnare nål kan användas. En alltför klen nål ger högt
motstånd och kan därigenom inverka på sprutans eller
vaccineringsmaskinens funktion.

När man vaccinerar för hand är engångsnålar ett praktiskt
alternativ. Man byter ut nålen när den blir ovass. Nålarna behöver
då inte desinficeras. Vad beträffar engångsnålar är emellertid
sortimentet av korta nålar dåligt. Engångsnålar med måtten 0,8
(diameter) och 12 mm (längd) har åtminstone funnits att tillgå.
Observera att en lång nål lätt böjs och blir obrukbar. Använda nålar
bör deponeras på säkert sätt, t.ex. i en tom plastflaska el. dyl.

Figur 3. Automatspruta med nålskydd som skyddar
användaren och samtidigt centrerar fisken vid
vaccineringen.
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Figur 4. Till vänster en nål som går att vässa och
återanvända efter desinfektion. Till höger tre engångsnålar
där två har försetts med stickdjupsbegränsare.

Om man använder nålar som kan vässas bör ett tillräckligt
antal nålar reserveras, så att man kan byta nål vid behov. Dessa
nålar används allmänt i vaccineringsmaskiner. Använda nålar bör
vässas och desinficeras innan man använder dem på nytt. Det har
visat sig att vässade nålar mister sin skärpa betydligt fortare än nya.

Nållängden väljs så att nålen tränger igenom fiskens buk, ca 2
mm in i fiskens bukhåla, något längre hos stor fisk. För att
kontrollera att man sticker till rätt djup skär man upp bukväggen
hos några fiskar och testar nålens längd. Om man inte har tillgång
till nålar av lämplig längd bör man begränsa stickdjupet genom att
montera en ”broms” på nålen (gummikork, kapad skyddshylsa el.
dyl.). I vaccineringsmaskiner kan stickdjupet regleras.

Bedövningskärl

En plastbalja av lämplig storlek passar bra som bedövningskärl.
Bedövningslösningen syrsätts under arbetets gång med hjälp

av syrgas eller tryckluft. Vanligtvis förvarar man fiskarna i en håv
under bedövningen men det är även behändigt med ett separat
perforerat plastkärl. Använd en finmaskig håv utan knutar för att
undvika skador på fisken.

Det finns specialtillverkade bedövningskärl med klaff, dessa
är mer eller mindre nödvändiga då man bedövar större (>300 g)
fiskar.

Bedövningslösningen
bör syrsättas
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Vaccineringsbord

Bordets ytor bör vara släta, utan onödiga, vassa utskott som kan
skada fiskens hud. Fisken bör vara lättillgänglig för

vaccineraren. Bordet måste ha utrymme för en lämplig mängd
bedövad fisk, utan att dessa ligger onödigt mycket på varandra. I
bottnet behövs länshål så att inte fiskslem, vatten och
bedövningsmedel samlas på bordet. För de vaccinerade fiskarna
behövs en ränna eller ett rör längs vilket fisken återbördas till
bassängen med strömmande vatten. Vid behov installerar man
någon anordning för att fukta fiskarna som skall vaccineras.

Handskar

Bedövningsmedlet tas i någon mån upp genom huden, varför
det är skäl att använda handskar då man vaccinerar fisk. I kallt

vatten är det också nödvändigt att skydda sig mot kyla.
Diskhandskar med tunna bomullshandskar inuti är mycket lämpliga
för ändamålet. På ”pistolhanden” kan man också använda andra
handskar.

HygienHygienHygienHygienHygien

All utrustning tvättas och desinficeras dagligen innan arbetet
inleds. Använd diskmedel för att avlägsna vaccin och

slemrester. Sprutorna tvättas först med diskmedel och kan sedan
antingen  kokas eller desinficeras med lämpligt desinficeringsmedel.
Alkohol lämpar sig också bra för desinfektion av vaccinerings-

Desinficera
utrustningen dagligen
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maskinen. Byt ut slangarna till nya om de inte går att rengöra och
desinficera. Håvar och vaccineringsbord bör tvättas och desinficeras
med lämpligt desinficeringsmedel.

Ovannämnda desinfektion bör också utföras när man byter
fiskstim/bassäng för att man skall undvika att smitta överförs från
en fiskgrupp till en annan.

Det är mycket viktigt att vaccinförpackningar, slangar och
sprutor öppnas och hanteras med rena händer under hygieniska
förhållanden för att undvika att sjukdomsalstrare injiceras med
vaccinet. Bakterier kan överföras till fisken med vaccinet, föröka
sig och ge upphov till sekundärinfektioner. God hygien minskar
den stress som fisken utsätts för.

Vaccinet förfars snabbt, en öppnad vaccinförpackning bör
förbrukas samma dag ifall ej annat anges på förpackningen.

Omgivningsfaktorer att beaktaOmgivningsfaktorer att beaktaOmgivningsfaktorer att beaktaOmgivningsfaktorer att beaktaOmgivningsfaktorer att beakta

Omgivningsfaktorer som är farliga för fisken vid vaccinering är
torka och olämplig temperatur. Arbetsplatsen måste

arrangeras så att fisken inte utsätts för direkt solljus. Fisk som lyfts
ur kallt vatten vid varmt väder värms  snabbt upp, vid för kall
väderlek finns det igen risk för att fiskens hud skadas av kölden.
Man kan i viss mån eliminera riskerna  genom att på lämpligt sätt
fukta fisken med vatten på vaccineringsbordet. Nackdelen med
detta är att fisken vaknar tidigare ur narkosen. Man bör också se
till  att bedövningslösningen inte värms upp för mycket under
arbetets gång.

Om vattentemperaturen överstiger +14°C är risken stor att
fisken stressas för mycket av vaccinering. Helst skall vatten-
temperaturen vara under +12°C. Man bör ta i beaktande att
syrebehovet hos en 20g:s fisk nästan fördubblas om temperaturen
höjs från +12 till +17°C.

Vaccinet får inte frysa. Vaccinet blir också mera trögflytande
vid låg temperatur vilket försvårar vaccineringen Vid kall väderlek
kan man upprätthålla brukstemperaturen genom att hålla
vaccinförpackningen innanför kläderna. På vaccineringsmaskiner
kan det vara nödvändigt att arrangera t.ex. ett vattenbad med
lämplig temperatur för att hålla vaccinet vid lämplig temperatur
och konsistens, i slangarna kyls vaccinet ändå snabbt ner.
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Vaccinering i brackvatten

Såvitt möjligt skall man sträva till att vaccinera fisken i
sötvattenstadiet, dvs. innan den transporteras till havet. Då

vattentemperaturen är låg är det emellertid helt möjligt att vaccinera
fisk även i brackvatten. Den viktigaste förutsättningen är att fisken
är frisk och att den inte tidigare har insjuknat i vibrios och absolut
inte i furunkulos. I praktiken kommer brackvattenvaccinering i fråga
om hösten när vattnet kylts ner eller tidigt på våren innan
vattentemperaturen snabbt börjar stiga. Om det finns annan fisk
på odlingen som insjuknat och varit i nära kontakt med det stim
som skall vaccineras, kan vaccinering inte rekommenderas.

FFFFFiskiskiskiskisken som skall vaccinerasen som skall vaccinerasen som skall vaccinerasen som skall vaccinerasen som skall vaccineras

Endast frisk fisk kan vaccineras

Fisken måste vara frisk och i god kondition när den vaccineras.
Ingrepp som förorsakar ökad stress, såsom badning och sortering,

bör utföras i god tid före vaccineringen. Läkemedel är ofta
immunosuppressiva, det vill säga de hämmar utvecklingen av
immunskyddet. Därför är det viktigt att undvika medicinering några
veckor före och efter vaccineringen. Den hämmande effekten kan
räcka flera veckor, vid låg temperatur till och med månader.

Om fisken är latent bärare av furunkulos, dvs. bär på
sjukdomen utan symptom och utan att ha insjuknat, insjuknar den
ofta i samband med vaccinering.  Vaccineringen kan också utlösa
en latent BKD-, flavobakterie-, svamp- eller parasitinfektion.

Fiskens storlek vid vaccineringen

Nykläckt fiskyngel har ännu inte förmåga att utveckla
immunskydd. Beroende på fiskart kan fisken utveckla

immunskydd från ca 0,5–2,5 grams vikt. Vid stickvaccinering
begränsar fiskens storlek hanterbarheten och omöjliggör därigenom
vaccinering. Då man vaccinerar en liten fisk är precisionskraven
större och risken att man sticker fel (fel ställe, fel djup) ökar. Vid
vaccinering för hand kan man framgångsrikt vaccinera fisk från  ca
15 grams storlek, beroende på fiskart. Maskinell vaccinering kräver
att fisken har en minimistorlek på 10 gram, dock beroende på
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maskinmodell. Man bör observera  att detta gäller minimistorlek,
inte stimmets medelvikt! Vaccinationsingreppet är alltid mera
stressande för en liten än för en stor fisk.

Vaccindosens storlek är en annan faktor som bestämmer när
fisken är tillräckligt stor för att vaccineras. En i förhållande till
fiskstorleken alltför stor vaccindos har inte rum i fiskens buk och
kan skada fisken vid vaccineringen. Överlopps vaccin kan också
läcka ut genom sticksåret och går till spillo. Som tumregel kan man
säga att en 10 grams fisk kan ta emot en 0,1 ml vaccindos och en
20 g fisk 0,2 ml utan att fisken skadas eller vaccinet läcker ut.

Man bör ändå inte avvika från den vaccindos som tillverkaren
rekommenderar, vaccinet har utvecklats för att fungera med just
den dosen. Om fisken vaccineras med en dos som avviker från den
rekommenderade, fungerar vaccinet kanske inte på önskat sätt.

Vaccinera aldrig

☞ fisk som inte är i skick: dålig aptit, parasit- eller andra  sjukdomar,
dödlighet eller avvikande beteende är faktorer som indikerar
att fisken inte är i kondition att vaccineras.

☞ fisk under smoltifiering.

☞ fisk som repar sig från stress: behandlingar, förändringar i miljön.

Är man osäker på huruvida fisken är i tillräckligt gott skick för att
vaccineras är det bäst att först vaccinera ett mindre parti fisk och
följa med hur den reagerar. Uppträder inga  symptom inom en vecka
är fisken synbarligen i skick att vaccineras.

Fasta före och efter vaccineringen

En fisk som skall vaccineras bör ej utfodras strax före
vaccineringen. Vid  högre vattentemperatur bör den fasta minst

ett par dygn, vid lägre temperatur längre. Efter vaccineringen
fortsätter man med fastan ett par dagar, varefter man försiktigt
återupptar utfodringen. Det är bäst att i detta skede mata fisken för
hand. Man får då  en uppfattning om fiskens aptit. En nyligen
vaccinerad fisk får aldrig överutfodras.
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Bedövning av fiskBedövning av fiskBedövning av fiskBedövning av fiskBedövning av fisk

Vid stickvaccinering av fisk bör man förbereda bedövningen
väl. En dåligt bedövad fisk sprattlar och skadas lätt vid

vaccineringen. En sprattlande fisk är svår att hantera och risken
att vaccineraren sticker sig själv ökar.

För att vaccineringen skall löpa effektivt är det viktigt att
vaccineraren har kontinuerlig tillgång till bedövad fisk på
vaccineringsbordet, utan att fisken blir liggande för länge. Genom
att bedöva en känd mängd fisk och med hjälp av klocka följa med
hur fort den  bedövas och   hur fort den vaccineras, kan arbetstakten
justeras. Man bör ej blanda ett nybedövat fiskparti med fisk på
vaccineringsbordet, det föreligger då risk att en del fisk blir liggande
för länge på bordet och dör.

Bedövningskärlet bör luftas. Bedövningsmedlen påverkar
fiskens hjärt- och andningsaktivitet varvid det lätt uppstår syrebrist.
Bedövningslösningen byts med jämna mellanrum, när man märker
att den börjar bli svag eller smutsig. Man bör ombesörja  att
bedövningskärlet inte värms upp av solljus eller varm omgivning,
likaså att det inte kyls ner. Observera att direkt solljus även kan
påverka bedövningsmedlets kemiska egenskaper.

Bedövningslösningens koncentration  justeras så att fiskarna
bedövas inom ungefär en minut. Narkosen bör vara så djup att
fisken tål hantering utan att sprattla. Märk att vattnets temperatur
och kvalitet påverkar den erforderliga koncentrationen av
bedövningsmedlet. I varmt vatten behövs lägre koncentration.

Fisken vaknar fortare om man doppar den i rent vatten innan
den vaccineras. Kontrollera uppvakningstiden med jämna
mellanrum. Och kom du ihåg att tvätta och desinficera
bedövningskärlen?

BedövningsmedelBedövningsmedelBedövningsmedelBedövningsmedelBedövningsmedel

Benzocain är det mest använda bedövningsmedlet när man
vaccinerar fisk. Eftersom benzocain inte löser sig i vatten bör man
tillverka en stamlösning i aceton eller alkohol. Stamlösningen är
hållbar då den förvaras skyddad för ljus (i mörk flaska). Överdosering
dödar fisken. Benzocain erhålls endast mot recept.
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MS 222 (= Trikainmetansulfonat) är en släkting till benzocain,
som löser sig bra i vatten. Av MS 222 kan man också tillverka en
lämplig stamlösning i vatten. MS 222-lösningen är  sur vilket i viss
mån irriterar fisken. Man  kan undvika detta  genom att buffra
lösningen till neutral. Samtidigt minskar den erfordrade
koncentrationen märkbart. MS 222 är dyrt att använda.

Från stamlösningen är det lätt att mäta upp lämplig mängd
t.ex. med en stor injektionsspruta eller med måttglas. Stamlösningen
blandas med vatten  i bedövningskärlet under omrörning.

VVVVVaccineringsprocedurenaccineringsprocedurenaccineringsprocedurenaccineringsprocedurenaccineringsproceduren

Vaccineringsproceduren kan ske antingen för hand eller med
maskin, båda metoderna har sina för- och nackdelar.
En lämplig arbetsstyrka vid manuell vaccinering är i allmänhet

en person som sköter om bedövningen  och 2–4 vaccinerare. Vid
maskinell vaccinering behövs, förutom den person som bedövar
fisken, 1–2 personer. Vaccineringskostnaderna per fisk beror på
tillgänglig arbetskraft och maskinmodell.

Då man vaccinerar för hand är det speciellt viktigt att man
fäster uppmärksamhet vid vaccinerarens säkerhet, vid maskinell
vaccinering är risken för olyckor mindre.

Vaccineringen går  i regel  snabbare om man gör den
maskinellt, speciellt om vaccineraren är ovan, men vaccineraren
har endast obetydlig kontroll över hur maskinen fungerar under
arbetets gång. Går någonting fel är risken stor att man vaccinerar
många fiskar innan man upptäcker felet. I Norge har man allt mera
återgått till manuell vaccinering på grund av problemen med
vaccineringsarbetets kvalitetskontroll vid maskinell vaccinering.

Ett välutfört vaccinationsarbete är alltid en ekonomisk
inbesparing!
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VVVVVaccinering för handaccinering för handaccinering för handaccinering för handaccinering för hand

☞ Vaccinet får långsamt värmas upp till rumstemperatur, då är det
mera lättflytande och lättare att injicera. Vaccinet flyttas till
rumstemperatur en dag innan vaccineringen inleds, kontrollera
samtidigt att vaccinet inte farit illa under lagringen.

☞ Vaccinförpackningen omskakas omsorgsfullt före användningen
samt då och då under vaccineringen.

☞ Den bedövade fisken placeras i handen med buksidan uppåt
och huvudet bortåt från vaccineraren. Meddela bedövaren om
fisken sprattlar.

☞ Nålen sticks in i fiskens buk snett bakifrån, rätt stickställe är ca
1–1½ fenlängd framför bukfenorna, mitt på buken och framför
bukfenornas brosk.

☞ Vaccinet får inte injiceras förrän nålen har penetrerat bukväggen
(1–2 mm) och nålen får inte dras ut förrän hela dosen har
injicerats.

☞ Den vaccinerade fisken förflyttas försiktigt tillbaka till friskt
vatten för uppvaknande.

☞ En ovass nål skadar fisken och bör omedelbart bytas ut. I värsta
fall drar nålen med fjäll och slem in i fiskens bukhåla, vilket
ökar risken för infektion.

☞ Man kan räkna antalet vaccinerade fiskar eller väga fisken i
samband med bedövningen och utgående från medelvikten
beräkna antalet vaccinerade fiskar.

☞ Kontrollera att vaccinåtgången motsvarar antalet vaccinerade
fiskar.

☞ Inled vaccineringsarbetet med en liten fiskmängd, håll en paus
och försäkra dig om att fiskarna vaknar och beter sig normalt.
Om inte all fisk repar sig bör orsaken utredas innan arbetet
återupptas.

☞ Vaccinet förfars snabbt, en öppnad vaccinförpackning bör
förbrukas samma dag.
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☞ Ha inte för bråttom, säkerhet och ett bra vaccineringsarbete
bör prioriteras.

Maskinell vaccineringMaskinell vaccineringMaskinell vaccineringMaskinell vaccineringMaskinell vaccinering

Anvisningarna är närmast riktgivande eftersom de måste
anpassas efter maskinmodell. Arbetet inleds följaktligen med

att man noggrant bekantar sig med maskinens bruksanvisning.
Följande anvisningar gäller dock alla maskiner:

☞ Desinficera maskinen innan du påbörjar vaccineringen.

☞ Vaccinet får långsamt värmas upp till rumstemperatur, då är det
mera lättflytande och lättare att injicera. Vaccinet flyttas till
rumstemperatur en dag innan vaccineringen inleds, kontrollera
samtidigt att vaccinet inte farit illa under lagringen.

☞ Vaccinförpackningen skakas omsorgsfullt före samt då och då
under vaccineringen.

☞ Var noggrann med att mata in fiskarna i rätt läge i maskinen.
Meddela  bedövaren om fisken sprattlar.

☞ Maskinen justeras så att den sticker in nålen i fiskens bukhåla,
rätt stickställe är 1–1½ fenlängder framför bukfenorna, mitt på
buken och framför fenbrosket (se fig. ovan). Om storleks-
variationen bland fiskarna är stor bör de sorteras i god tid före
vaccineringen. Maskinen justeras enligt fiskens medelstorlek.
Om maskinen har flera vaccineringsenheter kan dessa justeras
för fisk av olika storlek varvid vaccinerarna sorterar storlekarna
under vaccineringens gång.

☞ Stickdjupet justeras så att nålen tränger in ca 2 mm i fiskens
bukhåla.

Fig. 5. Rätt stickställe är ca 1–1½ fenlängd framför
bukfenorna, mitt på buken och framför bukfenornas brosk.
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☞ Maskinen får inte injicera vaccinet förrän nålen har penetrerat
bukväggen och inte dra ut nålen förrän hela vaccindosen har
injicerats.

☞ Övervaka nålens skick under arbetets gång samt kontrollera att
vaccinet verkligen injiceras i fisken.

☞ Kontrollera att vaccinförbrukningen står i relation till den
vaccinerade fiskmängden.

☞ Inled arbetet med en liten fiskmängd, håll en paus och försäkra
dig om att fiskarna vaknar och beter sig normalt. Om inte alla
fiskar repar sig måste orsaken utredas innan arbetet återupptas.
Kontrollera samtidigt att fiskarna blir korrekt vaccinerade.

☞ Vaccinet förfars snabbt, en öppnad vaccinförpackning bör
förbrukas samma dag.

Fastän man har för avsikt att vaccinera maskinellt är det ändå skäl
att vara försedd med automatsprutor. Med dem kan man utnyttja
öppnade vaccinförpackningar ifall man skulle få problem med
maskinen.

Fig. 6. Vid maskinell vaccinering är risken
för att vaccinera sig själv mindre.
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VVVVVaccineringens bieffekteraccineringens bieffekteraccineringens bieffekteraccineringens bieffekteraccineringens bieffekter

Som en följd av vaccineringen uppstår hos fisken ofta
vävnadsreaktioner Framförallt förorsakas dessa av de

adjuvanter som ingår i vaccinet. Vanligen tar sig dessa sidoeffekter
uttryck i trådformiga sammanväxningar av olika omfattning mellan
bukväggen och inre organ. Sammanväxningarna är oftast
koncentrerade kring stickpunkten, men förekommer också, fast
mera sällan, i hela bukhålan. Rensningsarbetet kan vara mera
arbetsdrygt då man rensar fisk som har rikligt med samman-
växningar. Sammanväxningarna inverkar emellertid sällan på den
rensade fiskens kvalitet, förutsatt att man är noggrann vid
rensningsarbetet så att bukhålan blir ren. Sammanväxningarna kan
försvåra maskinell rensning. Ibland förekommer också som följd av
vaccineringen svart pigment på bukhinnan och  bukhålans organ.

Vävnadsförändringar  inne i fiskens kött är så gott som alltid
en följd av felaktig vaccinering. Om nålen gör ett större sår i fiskens
bukvägg,  t. ex på grund av att fisken varit dåligt bedövad eller
efter felstick, är resultatet ofta en kronisk inflammation eller ett
omfattande ärr i köttet. Filéernas utseende och kvalitet påverkas
då med säkerhet. En för kraftig vaccinstråle, p.g.a. brådska vid
vaccineringen,  kan också skada fiskens vävnader.

Bieffekterna är av olika omfattning hos olika fiskarter. Hos
regnbåglax förekommer  bieffekter mera  sparsamt, hos lax och öring
mera allmänt. Hos sik uppstår sällan omfattande vävnadsreaktioner,

Fig. 7. Hos vaccinerade fiskar påträffar man ofta samman-
växningar mellan bukväggen och inre organ. Vaccinet syns
som vita droppar.
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vilket delvis kan bero på att den vaccineras i kallare vatten. Pigment
förekommer ofta i bukhålan hos vaccinerad havslax.

Om den vaccinerade fisken av någon anledning insjuknar eller
om man p.g.a. bristfällig hygien under vaccineringen förorsakar
sekundärinfektioner, ökar risken för sammanväxningar märkbart.
Stress från omgivningen har också konstaterats förorsaka mera
sammanväxningar hos vaccinerad fisk.

Fisk som man har för avsikt att hålla som moderfisk  vaccineras
lämpligen först då de har blivit något större. Sammanväxningar
som kan försvåra romutvecklingen och kramningen förekommer
då sparsammare

Vaccinfabrikatet påverkar också uppkomsten av oönskade
bieffekter. Olika vacciner innehåller olika baskomponenter och
adjuvanter och dessa förorsakar olika reaktioner i fiskens bukhåla.

Framförallt under de första veckorna efter vaccineringen kan
aptiten märkbart försämras hos den vaccinerade fisken och
tillväxten kan bli något fördröjd. Man bör således i detta skede
fästa uppmärksamhet vid utfodringen. Skador och samman-
växningar som förorsakats av en felaktigt utförd vaccinering
försämrar naturligtvis också fiskens tillväxt!

KvalitetskKvalitetskKvalitetskKvalitetskKvalitetskontrollontrollontrollontrollontroll

Kritisk kvalitetskontroll är viktig  för att vaccineringsarbetet
skall leda till önskat resultat. Man bör härvidlag fästa

uppmärksamhet vid följande punkter:

☞ vaknar fisken normalt efter vaccineringen eller förekommer det
dödlighet?

☞ ifall det förekommer dödlighet måste orsaken utredas
omedelbart.

☞ är stickpunkten den rätta?

☞ erhåller fisken rätt vaccindos?

☞ läcker det ut mycket vaccin från vaccineringsstället?

Om man undersöker 60 fiskar och alla är klanderfritt vaccinerade
kan man med 95% säkerhet säga att minst 95% av den vaccinerade
fiskpopulationen är korrekt vaccinerad.
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När kan den vaccinerade fiskNär kan den vaccinerade fiskNär kan den vaccinerade fiskNär kan den vaccinerade fiskNär kan den vaccinerade fisken transporteras?en transporteras?en transporteras?en transporteras?en transporteras?

Tidigare nämndes att utvecklingen av vaccinationsskyddet är
beroende av antalet dygnsgrader som förlöpt efter

vaccineringen. Är det då riskfritt att flytta fisken när det kalkylerade
antalet dygnsgrader har uppnåtts?  I 15°C vattentemperatur uppnås
t.ex.  200 dygnsgrader på två veckor.

I praktiken har det visat sig att man ändå inte bör transportera
fisken förrän minst 3 veckor har förflutit efter vaccineringen, annars
föreligger det risk att transportstressen reducerar den erhållna
sjukdomsresistensen. Dessutom kan sticksåret fortfarande
inflammeras och sticksåret kan vara så öppet att det  läcker ut
vaccin. Förflyttning av fisken till kallare vatten strax efter
vaccineringen inverkar också menligt på utvecklingen av
immuniteten, förflyttning till varmare vatten verkar mindre menligt.

Om den vaccinerade fisken skall flyttas till en odling med högt
infektionstryck, där det t.ex. nyligen förekommit vibrios eller
furunkulosutbrott, bör det ha förlöpt åtminstone 500 dygnsgrader
innan fisken någorlunda tryggt kan transporteras till odlingen

Vaccinerad fisk bör hanteras varsamt  i samband med
transporten. Håva inte stora bördor så att de understa fiskarna
kommer i kläm.

Skyddets varaktighet och boosterSkyddets varaktighet och boosterSkyddets varaktighet och boosterSkyddets varaktighet och boosterSkyddets varaktighet och booster-vaccinering-vaccinering-vaccinering-vaccinering-vaccinering

Hos fisk som vaccinerats med oljebaserade vacciner  bör
sjukdomsskyddet vara tillräckligt för  hela den återstående

odlingscykeln.
Sjukdomsresistensen hos en vaccinerad fisk kan höjas med

en omvaccinering eller s.k. booster-vaccinering. Ingreppet kan vara
aktuellt andra eller tredje sommaren när det gäller att skydda t.ex.
värdefull moderfisk. En boostervaccinering gör ingen nytta om inte
minst 2–3 månader förflutit sedan föregående vaccinering. Då
vattnet är kallt reagerar fisken inte omedelbart på en booster-
vaccinering.
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DokumentationDokumentationDokumentationDokumentationDokumentation

Problemsituationer som uppkommit t. ex. när vaccinerad fisk
trots allt insjuknat, har ofta varit svåra att utreda  då

dokumentationen varit bristfällig. För ett vaccinerat fiskparti borde
alltid följande vaccinationsuppgifter finnas tillgängliga: fiskpartiets
härstamning och storlek, vaccineringsdatum, fiskens medelstorlek
samt vattentemperatur vid vaccineringen, vaccinerare, vaccinmärke
och vaccinbatch (finns alltid på vaccinförpackningen), bedövnings-
medel och eventuellt lösningsmedel,  nålstorlek, vaccineringssätt
(manuellt eller maskinellt),  datum och antalet dygnsgrader vid
transport till annan odling.

Denna information borde åtfölja fiskpartiet ända tills det
slaktats. En protokollmodell finns bifogad på nästa sida.

Märk att:Märk att:Märk att:Märk att:Märk att:

Felaktig vaccinering eller slarv i samband med
vaccineringen kan leda till att vaccinerad fisk är
känsligare för sjukdom än ovaccinerad fisk.

All levande fisk bör hanteras skonsamt. En skadad fisk
är alltid känslig för sjukdomar.

Vaccinering av fisk inte betyder att man kan förbise
god skötsel. Vaccineringen skall ses som ett
komplement till sjukdomsförebyggande åtgärder, den
ersätter ingenting.

En vaccinerad fisk kan, trots att den är vaccinerad, bära
på sjukdom utan att den insjuknar. Från en dylik fisk
kan sjukdomen också smitta till andra fiskar.

Vaccineringen ger inte ett hundraprocentigt skydd. Om
smittopressen blir för stor kan också en vaccinerad fisk
insjukna.

Frisk fisk vid vaccineringen, noggrant genomfört
vaccineringsarbete, god hygien och en stressfri period
efter vaccineringen utgör grundpelare för ett bra
sjukdomsskydd.
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Schema för förberedelsernaSchema för förberedelsernaSchema för förberedelsernaSchema för förberedelsernaSchema för förberedelserna

TTTTTerminologierminologierminologierminologierminologi

Adjuvant. Tillsats i vaccinet som stimulerar den vaccinerade fiskens
reaktion på vaccinet. Som adjuvanter används bl.a. olja,
mineralsalter och glukan.

Antibiotikaresistens. Motståndskraft som bakterier utvecklar mot
läkemedel.

Antigen. Ett främmande ämne som aktiverar fiskens immunsystem.
Som exempel kan nämnas att proteiner och kolhydrater i bakteriens
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ytstruktur fungerar som antigen. I fisken produceras antikroppar
som fäster sig vid antigenet och underlättar patogenets
oskadliggörande.

Antikropp. Ett protein (immunoglobulin) som producerats av
fisken och som kan fästa sig vid ett specifikt antigen.

Dubbelvaccin, polyvalent vaccin, kombinationsvaccin. Ett vaccin
som innehåller antigen från två eller flera olika sjukdomsalstrare.
Med ett vaccin kan man då skapa immunitet mot flera sjukdomar
med en vaccinering.

Furunkulos. En fisksjukdom förorsakad av bakterien Aeromonas
salmonicida salmonicida. En nära släkting till denna bakterie är
Aeromonas salmonicida achromogenes som förorsakar ASA-sjukan.

Immunosuppression. En försvagning av immunförsvaret förorsakad
t.ex. av läkemedel.

Levande vaccin. Ett vaccin som innehåller levande sjukdoms-
alstrare vilka gjorts ofarliga eller är oförmögna att förorsaka sjukdom
(apatogena) av andra orsaker.

Sammanväxningar. Sammanväxningar mellan bukväggen och inre
organ förorsakad av vaccineringen. Dessa sammanväxningar kan
också bildas mellan olika inre organ.  Sammanväxningar även kan
förorsakas av andra inflammationer i bukhålan.

Serotyp. Olika stammar eller former av sjukdomsalstrare som kan
särskiljas på basen av deras antigenkaraktär. Serotypen identifieras
i laboratoriet med hjälp av en antikropp som känner igen antigenet.

Vibrios. En fisksjukdom förorsakad av bakterien Vibrio anguillarum
(kallas numera även för Listonella anguillarum). Bakterien
förekommer i olika former eller serotyper. Hos regnbåge förorsakas
vibrios vanligen av bakterier av serotypen O1.
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