
Optimeret vaccination af regnbueørred 
mod rødmundsyge

Kurt Buchmann
KU-SUND



ERM
Rødmundsyge

To biotyper af Yersinia ruckeri
Serotype O1 (Biotyperne 1 og 2)



Sygdomsbilledet
Blødninger i mund, finner og tarm



• Vaccinations 
metoder

• Dyp - Immersion

• Bad

• Oral

• Injektion



Forsøg til sammenligning af vaccinations-
metoder og produkter



Disinfektion af øjenæg



Æg klækkes i sygdomsfrit klækkeri



Vore øjenæg



Blommesæklarver klækket ved 7°C



Yngel ved 14°C 



Sammenligning af produkterne

To vacciner kun med Yr O1 biotype 1 

En vaccine med både Yr O1 biotype 1 and 2



Klar til dypvaccinering



Immersions-vaccinering i 30 sekunder i vaccine fortyndet 1:10



Overlevelse i smitteforsøgene efter 
en enkelt dyp-vaccinering



Forskel mellem vaccinerne, men 
stadig nogen dødelighed



Kan vi forbedre resultatet ved at 
give en booster-vaccinering?

• Forsøgsgrupper:

• Kontrol – ingen vaccination

• Immersion – en enkelt gang

• Immersion – to gange (booster immersion)

• Injektion – en enkelt gang

• Immersion efterfulgt af injektion som booster



På den igen – nu også med injektions-vaccinering – 0.1 ml pr fisk i bughulen



Vaccinations-effekter tjekkes efter en uge – milten er stærkt 
forstørret (især efter injektion), som tegn på at immunsystemet 

arbejder på højtryk



Booster  – 410 graddage efter første vaccination –
enten ved dyp eller injektion



Resultat 
– 3 og 7 mdr efter sidste vaccination

First vaccination Booster vaccination Mortality after challenge

Kontrol – minus 
vaccination

Minus booster 70 %

Immersion Minus booster 36 %

Immersion Immersion (booster) 4 %

Injektion Minus booster 2 %

Immersion Injektion (booster) 0 %



Syn for sagen
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Hvad med den orale vaccine?
• Må kun gives som booster og aldrig som første vaccine

• Hvis man bruger oral vaccine som den første risikerer man forringet modstandskraft

• Svag ekstra beskyttelse efter oral booster



Sunde fisk med et aktiveret immun system 
1) Brug den bedste vaccine
2) Booster vaccination forbedrer beskyttelsen
3) Injektionsvaccinering giver bedst beskyttelse



Kan man bruge en fortyndet 
vaccine til booster-vaccinering?

• Ja, med vaccine fortyndet 1:100 og 1:1000, 
men så må fisken bades mindst 1-2 timer i 
stedet for et dyp på 30 sekunder

• Men effekten er mindre end efter et dyp på 30 
sekunder i vaccine fortyndet 1:10

• Derfor anbefales injektion som booster – hvis 
det er muligt



Kan man vaccinere første gang ved bad-vaccinering med 
fortyndet vaccine?

• Nej, første dyp-vaccinering skal være med en 
kraftig vaccine

• Fortyndet vaccine ved første bad giver ingen 
eller i værste fald dårligere beskyttelse

• Man risikerer at udvikle immunologisk 
tolerans hos fisken

• Brug derfor altid 1:10 fortynding af vaccine 
ved første vaccinering



Førstegangs-vaccinering med en 
lav vaccine-dosis er værre end 

ingen vaccinering



Sunde fisk er en mærkesag



Tak for opmærksomheden


