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Forord 

Nærværende rapport beskriver arbejdet og de resultater der er fremkommet gennem projektet 

”Antibiotikaresistens hos bakterier i dansk fiskeopdræt”. Projektet er støttet af Fødevareministeriet 

og EU med 50% og DTU Veterinærinstituttet med tilsvarende 50%. 

Kirsten Kaas og Lisbeth Schade Hansen takkes for den store arbejdsindsats med 

resultatopgørelserne og det tekniske arbejde, endvidere takkes Tariq H.B. Halasa og Morten S. 

Bruun for hjælp med fremstilling af figurerne.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forside billede: Resistensundersøgelse ”MIC-værdier bestemmes med Sensititre plader”. 
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Sammendrag  

Bakterieinfektioner hos opdrætsfisk behandles med antibiotika og i forbindelse hermed kan der 

udvikles resistente bakterier. Opdrætsfisk blev introduceret til antibiotika i Danmark i midten af 

1950érne, hvor der var problemer med udbrud af sygdommen furunkulose. 

Der er foretaget en gennemgang af resistensundersøgelser hos de dominerende 

sygdomsfremkaldende fiskebakterier i dansk opdræt gennem de sidste 30 år. Antibiotika, der  

anvendes terapeutisk til fisk og udgør det største forbrug, er oxolinsyre og sulfadiazin/trimethoprim 

(Tribrissen) som både anvendes på havbrug og i dambrug. Nævnte antibiotika kan ikke anvendes til 

yngeldødelighedssyndromet, som primært behandles med florfenicol. 

Undersøgelsen startede i 1980 med undersøgelse af sulfamerazin. 28,6% af de undersøgte 

Aeromonas salmonicida fra dambrug var resistente og tilsvarende fandtes 29,5% i havbrug. Med 

hensyn til trimethoprim fandtes henholdsvis 34,6% og 38,5% resistente. Allerede i 1984 blev det 

mere effektive kombinationspræparat Tribrissen taget i brug, og så faldt de resistente bakterier til 

14,9% i ferskvand og 9,9% i saltvand. Med hensyn til oxolinsyre fandtes meget lav resistens 2,9% i 

ferskvand og 1,2% i saltvand. Højere resistens for sulfamerazin blev også fundet for Yersinia 

ruckeri, hvor resistensen faldt fra 24,2% til 3,4% efter brug af Tribrissen. Samme bakterie viste 

meget lav resistens over for oxolinsyre 0,7%. Vibrio anguillarum har vist resistens på 9,5% for 

Tribrissen og 6.5% for oxolinsyre. Ingen af de 3 nævnte bakterier fra regnbueørred har vist resistens 

over for begge antibiotika, derfor har det været muligt at behandle infektionerne med et af de 

godkendte antibiotika. 

Ved undersøgelse af laks i opdræt diagnosticeres ofte furunkulose. Ved undersøgelse af resistens for 

Tribrissen fandtes 47% resistente og for oxolinsyre 7,6%, ved sammenligning med resistens-

forholdene hos regnbueørreder i opdræt er de fundne resultater fra laks forholdsvis høje, endvidere 

ses her også bakterier, der er resistente for begge antibiotika 

Hovedparten af Flavobacterium psychrophilum viste allerede i 1990 høj resistens over for de 

anvendte antibiotika, Tribrissen og oxolinsyre. Oxytetracyklin blev derefter brugt til behandling, 

men igen opstod resistens, og florfenicol blev taget i anvendelse i 1996 og endnu er der ikke 

registreret resistente bakterier. Dog tyder det på af MIC-værdierne, at bakterierne de senere år er 

blevet mindre modtagelige for florfenicol.  

Henvendelsen til DANMAP resulterede i, at på nuværende tidspunkt vil resistensopgørelser fra fisk 

ikke indgå i den årlige rapport, forårsaget af det lave antal bakterier der undersøges årligt. 

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt ved sygdomsudbrud at få en korrekt diagnose efterfulgt af 

resistensbestemmelse, så fiskene får den mest optimale behandling. 
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Introduktion 

Fiskesygdomme spiller en betydende rolle for en bæredygtig produktion i akvakultur og for at 

reducere forekomsten af disse er der øget fokus på forebyggelses- og behandlingsstrategier. 

Bakterieinfektioner hos opdrætsfisk behandles med antibiotika og i forbindelse hermed kan der 

opstå resistente bakterier. Opdrætsfisk blev introduceret til antibiotika i Danmark i midten af 

1950érne, hvor der var problemer med udbrud af sygdommen furunkulose. 

Undersøgelsen bygger på kendskabet til bakterieinfektioner, der er væsentlige i danske opdrætsfisk. 

Det drejer sig om følgende infektioner i dambrug: furunkulose, forårsaget af Aeromonas salmoni-

cida, rødmundsyge af Yersinia ruckeri, og yngeldødelighedssyndrom forårsaget af Flavobacterium 

psychrophilum. I havbrug drejer det sig om sygdommene vibriose forårsaget af Vibrio anguillarum 

og furunkulose, som oprindelig er en ferskvandssygdom, men som nu er den dominerende sygdom i 

saltvandsopdræt, selvom fiskene vaccineres. De omtalte fiskebakterier forårsager ikke sygdom hos 

mennesker. 

De godkendte antibiotika til behandling af fisk er sulfadiazin + trimethoprim (Tribrissen® VET.) 

som har været anvendt siden 1984 og oxolinsyre siden 1986. Da man begyndte at behandle fisk på 

dambrugene med antibiotika, blev sulfamerazin anvendt i perioden 1956 til 1983 og den anvendelse 

forsatte indtil vi fik kombinationspræparatet Tribrissen. En anden mulighed for behandling i den 

periode var oxytetracyklin som blev anvendt fra 1965, og hvor brugen blev kraftigt reduceret, da 

Tribrissen og oxolinsyre blev taget i anvendelse. 

Da yngeldødelighedssyndromet blev diagnosticeret i Danmark midt i firserne, viste det sig hurtigt, 

at de 2 godkendte antibiotika ikke var effektive og man startede med at anvende oxytetracyklin, 

senere i 1993 anvendtes amoxicillin som så blev erstattet af florfenicol i 1996 – og kun til 

behandling af yngeldødelighedssyndrom. 

Antibiotika, der er relevante og anvendes terapeutisk i størst mængde, er oxolinsyre og 

sulfadiazin/trimethoprim, som både anvendes på havbrug og i dambrug. Nævnte antibiotika kan 

ikke anvendes til yngeldødelighedssyndromet, som primært behandles med florfenicol. 

I slutningen af 1970érne påbegyndtes undersøgelser af bakterielle fiskesygdomme på Den Kgl. 

Veterinær- og Landbohøjskole. Kort tid derefter i 1981 blev der samarbejde med Danmarks Fiskeri- 

og Havundersøgelser som fik til huse på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og det samarbejde 

var opstarten på, at der i Danmark er opbygget en stor ekspertise vedrørende bakteriel diagnostik. 

Dette har resulteret i et bredt kendskab til udbredelsen af bakterieinfektioner i akvakultur og dannet 

basis for laboratoriets store samling af bakterier, hvoraf mange allerede i forbindelse med 

diagnostik og forskningsprojekter gennem tiden er undersøgt for resistens mod de antibakterielle 

lægemidler, der anvendes i akvakultur.  

 

Projektets formål 

1) Kortlægge udbredelsen af resistente bakterier i opdrætsfisk i Danmark ud fra nuværende viden.  

2) Udarbejde strategi for fremtidig overvågning af antibiotikaresistens.  

3) Undersøge resistensmønster (MIC-værdier) i Flavobacterium psychrophilum. 
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Metoder og Materialer 

Der har i undersøgelsesperioden været anvendt forskellige metoder og dyrkningsmedier til at 

vurdere resistens-niveauet, men det er ikke indtrykket, at det har påvirket resultatet af 

resistensmønstret gennem perioden. 

Til resistensbestemmelse af de sygdomsfremkaldende fiskebakterier Aeromonas salmonicida, 

Yersinia ruckeri og Vibrio anguillarum er følgende vækstmedier anvendt: D.S.T.- Agar (Oxoid CM 

261) og Iso-sensitet Agar (Oxoid CM 473). Fra omkring 1991 er Mueller Hinton Agar blevet 

anvendt og i følge anbefaling fra CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, Pennsylvania, 

USA) er det også det vækstmedium, der anvendes i dag, og som anbefales anvendt over hele 

verdenen.  

Flavobacterium psychrophilum har andre vækstbetingelser end de andre fiskepatogene bakterier. I 

starten blev de anvendte vækstmedier til isolering af bakterien også anvendt til at teste resistensen 

på. Først blev Ordals Agar anvendt, men blev senere erstattet af TYA (trypton gærekstrakt agar), 

begge vækstmedier som ikke kan købes kommercielt. Omkring 2000/2001 gik vi over til at anvende 

Mueller Hinton Agar fortyndet og modificeret (MDMH), som også anbefales af CLSI. 

Når bakterie kulturen er sået ud på agarmediet pålægges antibiotikatabletter også kaldet ”Tablet – 

diffusions metoden”. Resultatet aflæses ved, at diameteren (hæmningszonen) måles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Resistensbestemmelse af Vibrio anguillarum med ”Tablet-diffusionsmetoden” (billede til 

venstre) og MIC-værdi bestemmelse af Flavobacterium psychrophilum med agar 

fortyndingsmetoden (billede til højre).  

 

Følgende grænseværdier for resistens er anvendt i løbet af undersøgelsesperioden ved brug af Rosco 

Neo-Sensitabs. Ved undersøgelse af bakterierne Aeromonas salmonicida, Yersinia ruckeri og 

Vibrio anguillarum er anvendt de hæmningszoner, som er Rosco´s vejledning til brug i veterinær 

praksis.  

Oxolinsyre:  Resistens < eller = 20mm. Tribrissen (Trimethoprim/sulfa): Resistens < eller = 28mm. 

Sulfonamid: Resistens < eller = 23mm. Trimethoprim: Resistens < eller = 20mm. Ved 

hæmningszoner over de nævnte er bakterien blevet bedømt følsom for de respektive antibiotika. 
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Ved undersøgelse af Flavobacterium psychrophilum er følgende hæmningszoner anvendt. 

Oxolinsyre:  Resistens < eller = 30mm. Tribrissen: Resistens < eller = 30mm. Oxytetracyklin: 

Resistens < eller = 42mm. Florfenicol:  Resistens < eller = 30mm. Amoxicillin:  Resistens < eller = 

31mm. 

Fra 2009 blev Rosco Neo-sensitabs delvis udskiftet med Oxoid discs og hæmningszonerne blev 

ændret, da indhold af antibiotika var forskelligt i de 2 typer tabletter. Vurdering af de ændrede 

hæmningszoner blev fastlagt efter sammenligning med de to tablettyper og anbefalinger fra CLSI. 

Endvidere har resultaterne også været understøttet af kontakten med de praktiserende fiskedyrlæger 

og deres vurdering af den kliniske effektivitet af den respektive behandling.  

MIC-værden (minimum hæmmende koncentration) er undersøgt for et udvalg af Flavobacterium 

psychrophilum stammer ved agarfortyndingsmetoden, som angivet af CLSI. 

 

 

Resultater (de 3 formål behandles hver for sig) 

Ad 1) Opgørelse over resistensundersøgelser, der er foretaget gennem de sidste 20 - 30 år for 

de nævnte fiskepatogener og de antibiotika, der er blevet anvendt til behandling. Resultaterne 

fremgår af Bilag 1. Fig. 1-25.  

Bakterierne opgjort i det følgende er isoleret fra forskellige opdrætsanlæg. De er hyppigst isoleret i 

forbindelse med sygdomsudbrud, så derfor kan der være flere bakterier fra samme udbrud. 

Endvidere kan fisk fra de samme dambrug/havbrug være undersøgt flere gange både samme år og 

gennem årene. Hvor der er undersøgt mange bakterier har det ofte været i forbindelse med 

forskningsprojekter i modsætning til, hvor der kun er indsendt bakterieprøver til diagnostik. I det 

følgende er de resistente bakterier opgivet som % af total antal bakterier undersøgt for resistens. % 

resistente inkluderer både resistente og intermediære resistente bakterier. 

Aeromonas salmonicida isoleret fra regnbueørreder i dambrug (Fig.1-4). 

147 isolater er undersøgt for sulfamerazin følsomhed. Der er i perioden fundet 42 resistente 

bakterier (28,6%). I 1980 fandtes 6 isolater ud af 7 (85,7%) at være resistente og i 1995 23 ud af 48 

(47,9%).  

Med hensyn til trimethoprim er undersøgt 136 isolater, heraf var 47 resistente (34,6%). Resistensen 

sås først i 1990 i 1 isolat ud af 8 (12,5%) og i 1995 fandtes 25 ud af 48 (52,1%) at være resistente. 

I 1984 blev kombinationspræparatet Tribrissen taget i anvendelse. 174 isolater er undersøgt, heraf 

fandtes 26 resistente bakterier (14,9%). I 1991 fandtes 1 isolat ud af 7 (14,3%) at være resistent, i 

1995 12 ud af 50 (24%) og i årene 2010 og 2011 fandtes 100% resistente isolater (4 isolater 

undersøgt). 

I 1986 påbegyndtes brugen af oxolinsyre. 207 isolater er undersøgt, heraf fandtes 6 isolater 

resistente (2,9%) påvist i årene 1990, 1991, 1995 og 2009.  

Aeromonas salmonicida isoleret fra regnbueørreder i havbrug (Fig.5-8). 
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699 isolater er undersøgt for sulfamerazin følsomhed. Der er i perioden fundet 206 resistente 

bakterier (29,5%). I 1981 fandtes 27 isolater ud af 80 (33,8%) at være resistente og i 1992 32 ud af 

74 (42,7%).  

Med hensyn til trimethoprim er undersøgt 465 isolater, heraf var 179 resistente (38,5%). 

Resistensen sås i 1984 i 9 isolater ud af 66 (13,6%) og i 1992 fandtes 64 ud af 75 (85,3%) at være 

resistente. 

I 1984 blev kombinationspræparatet Tribrissen taget i anvendelse. 453 isolater er undersøgt, heraf 

fandtes 45 resistente bakterier (9,9%). I 1992 fandtes 13 isolater ud af 75 (17,3%) at være resistente, 

i 2010 6 ud af 40 (15%). 

I 1986 påbegyndtes brugen af oxolinsyre. 574 isolater er undersøgt, heraf fandtes 7 isolater 

resistente (1,2%) påvist i årene 1990, 1991, 2009 og 2010. 

Yersinia ruckeri isoleret fra regnbueørreder i dambrug (Fig.9-12). 

562 isolater er undersøgt for sulfamerazin følsomhed. Der er i perioden fundet 136 resistente 

bakterier (24,2%). I 1984 fandtes 1 isolat ud af 37 (2,7%) at være resistent og i 1995 43 ud af 125 

(34,4%).  

Med hensyn til trimethoprim er undersøgt 561 isolater, heraf var 10 resistente (1,8%). Resistensen 

sås først i 1990 i 1 isolat ud af 37 (2,7%) og i 1995 fandtes 6 ud af 113 (5,3%) at være resistente. 

I 1984 blev kombinationspræparatet Tribrissen taget i anvendelse. 928 isolater er undersøgt, heraf 

fandtes 32 resistente bakterier (3,4%). I 1995 fandtes 8 isolater ud af 125 (6,4%) at være resistent, i  

årene 2003 til 2011 fandtes ingen resistente bakterier, først i 2012 fandtes 1 ud 40 (2,5%) at være  

resistent. 

I 1986 påbegyndtes brugen af oxolinsyre. 1091 isolater er undersøgt, heraf fandtes 8 isolater 

resistente (0,7%) påvist i årene 1991, 1993 og 2012. 

Yersinia ruckeri isoleret fra regnbueørreder i havbrug (Fig.13-16). 

63 isolater er undersøgt for sulfamerazin følsomhed. Der er i perioden fundet 6 resistente bakterier 

(9,5%). I 1985 fandtes 1 isolat ud af 6 (16,7%) at være resistente og i hvert af årene 1993 og 1994 

fandtes 1 isolat af henholdsvis 3 isolater og 1 isolat at være resistente. 

Med hensyn til trimethoprim er undersøgt 63 isolater, heraf var 1 resistent (1,6%). Resistensen blev 

påvist i 1989.  

I 1984 blev kombinationspræparatet Tribrissen taget i anvendelse. 33 isolater er undersøgt, heraf 

fandtes 1 resistent bakterie (3,0%) i 1994. 

I 1986 påbegyndtes brugen af oxolinsyre. 57 isolater er undersøgt, heraf fandtes ingen resistente 

bakterier. 

Vibrio anguillarum isoleret fra regnbueørreder i havbrug (Fig.17-20). 

906 isolater er undersøgt for sulfamerazin følsomhed. Der er i perioden fundet 85 resistente 

bakterier (9,4%). I 1981 fandtes 13 isolater ud af 54 (24,1%) at være resistente og i 1992 14 ud af 

34 (41,2%).  
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Med hensyn til trimethoprim er undersøgt 568 isolater, heraf var 25 resistente (4,4%). Resistensen 

sås i 1984 i 9 isolater ud af 136 (6,6%) og i 1994 fandtes 4 ud af 8 (50,0%) at være resistente. 

I 1984 blev kombinationspræparatet Tribrissen taget i anvendelse. 283 isolater er undersøgt, heraf 

fandtes 27 resistente bakterier (9,5%). I 1992 fandtes 2 isolater ud af 72 (2,8%) at være resistente, i 

2009 3 ud af 37 (8,1%). 

I 1986 påbegyndtes brugen af oxolinsyre. 417 isolater er undersøgt, heraf fandtes 27 isolater 

resistente (6,5%). I 1989 fandtes 3 isolater ud af 82 (3,6%) at være resistente, i 2009 3 ud af 37 

(8,1%).  

Flavobacterium psychrophilum isoleret fra regnbueørreder i dambrug (Fig. 21-25). 

I 1984 blev kombinations præparatet Tribrissen taget i anvendelse. 339 isolater er undersøgt, heraf 

fandtes 265 resistente bakterier (78,2%). I 1990 fandtes 19 isolater ud af 23 (82,6%) at være 

resistente. I 2007, 2008, 2010 og 2012 var de undersøgte bakterier 100% resistente. 

560 isolater er undersøgt for oxolinsyre følsomhed. Der er i perioden fundet 375 resistente bakterier 

(67,0%). I 1990 fandtes 11 isolater ud af 23 (47,9%) at være resistente, i 1995 var 180 ud af 278 

(64,7%) resistente. 100% resistens fandtes i årene 2007, 2010 og 2012. 

I 1965 var man begyndt at bruge oxytetracyklin til behandling af fisk og det blev også anvendt til 

behandling af Flavobacterium. 700 isolater er undersøgt, heraf fandtes 463 isolater resistente 

(66,1%). I 1990 fandtes 6 isolater ud af 23 (26,1%) at være resistente, i 1995 230 ud af 287 

(80,1%), i årene 2004, 2005 og 2007 fandtes ingen resistente bakterier. 

I 1993 påbegyndtes brugen af amoxycillin. 631 isolater er undersøgt, heraf fandtes 19 isolater 

resistente (3,0%). I 1994 fandtes 5 isolater ud af 137 (3,6%) at være resistente. I 2002, 2003, 2004, 

20005, 2007 og 2010 fandtes ingen resistente bakterier. 

I 1996 påbegyndtes brugen af florfenicol. 183 isolater er undersøgt, heraf fandtes ingen resistente 

bakterier. 

Aeromonas salmonicida isoleret fra laks i opdræt. 

I perioden 1991 til 1992 importerede Danmark laks fra Sverige til opdræt i havbrug ved Bornholm. 

Aeromonas salmonicida blev påvist ved sygdomsudbrud, og der blev foretaget undersøgelse af 21 

fisk. 21 bakterier blev undersøgt for resistens for sulfamerazin 19 ud af 21 (90.5%), trimethoprim 7 

ud af 21 (33,3%), Tribrissen og oxolinsyre begge 0 ud af 21 (0%). 

Dansk Center for Vildlaks beliggende ved Skjern og Randers producerer laks til udsætning. I 

perioden 2001 til 2010 er der indsendt prøver fra 23 sygdomsudbrud.  Aeromonas salmonicida var 

hovedårsagen til sygdomsudbrud. I alt er 66 isolater undersøgt for resistens. 31 ud af 66 (47,0%) er 

resistente for Tribrissen og 5 ud af 66 (7,6%) er resistente for oxolinsyre. 5 isolaterer er resistente 

for begge antibiotika (7,6%). De første Tribrissen og oxolinsyre resistente bakterier blev påvist i 

2005. Efterfølgende blev 36 af isolaterne også testet over for florfenicol, her blev ikke påvist 

resistens. I 2013 blev der modtaget 2 prøver fra Randers, her blev der undersøgt 2 Aeromonas 

salmonicida for resistens, 1 isolat var resistent for oxolinsyre og begge isolater var resistente for 

Tribrissen. Begge isolater blev også undersøgt over for florfenicol, hvor der ikke blev påvist 

resistens.   
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Laks fra et produktionsanlæg har også været inficeret med Aeromonas salmonicida. I 2013 blev der 

indsendt prøver fra 5 sygdomsudbrud. 10 bakterier af Aeromonas salmonicida er undersøgt for 

resistens. 6 ud af 10 var resistente for oxolinsyre og 1 for Tribrissen. 9 isolater er undersøgt  over 

for florfenicol, hvor der ikke blev påvist resistens.   

Veterinærinstituttets fiskeafdeling i Aarhus er flyttet til København i foråret 2013, hvilket har 

givet os mulighed for at få indsigt i de resistensopgørelser der tidligere er lavet der. I årene 2008 og 

til 2012 er der lavet diagnostik på regnbueørreder, 12 indsendelser fra dambrug og 25 fra havbrug. 

Endvidere var der 12 indsendelser vedrørende laks. Fra hver indsendelse er der primært kun 

undersøgt 1 isolat for resistens, hvilket gør det vanskeligt at vurdere procenter, men 

resistensmønstret der er set, følger de undersøgelser, der er beskrevet ovenfor. 

 

Hermed en gennemgang af undersøgelser indsendt i 2013: 

Aeromonas salmonicida isoleret fra regnbueørreder i dambrug. 

1 isolat undersøgt, ingen resistens påvist over for oxolinsyre og Tribrissen. 

Aeromonas salmonicida isoleret fra regnbueørreder i havbrug. 

11 isolater undersøgt, ingen resistens påvist over for oxolinsyre, 3 isolater fandtes resistente for 

Tribrissen (27,3%). 

Yersinia ruckeri isoleret fra regnbueørreder i dambrug. 

Der er indsendt prøver fra 4 dambrug. 8 bakterier er undersøgt, og ingen resistens er påvist over for 

oxolinsyre og Tribrissen. 

Vibrio anguillarum isoleret fra regnbueørreder i havbrug og (dambrug). 

Der er indsendt prøver fra to havbrug. 2 bakterier er undersøgt, og ingen resistens er påvist over for 

oxolinsyre og Tribrissen. 

Der har i 2013 været undersøgt prøver fra 7 dambrug hvor Vibrio anguillarum er isoleret, 6 af 

prøverne er fra et forskningsprojekt og 1 prøve er indsendt til diagnostisk undersøgelse. Vibrio-

bakterier forekommer primært i saltvand, årsagen til at bakterien giver problemer i ferskvand er 

endnu ikke klarlagt. 21 bakterier er undersøgt, og ingen resistens er påvist over for oxolinsyre og 

Tribrissen. 

 

Ad 2) Der har været kontakt til en af redaktørerne for DANMAP, Yvonne Agersø, DTU 

FOOD. Ved opgørelsen af diagnostiske indsendelser i 2013 er der et forholdsvis lavt antal prøver 

der er indsendt, hvilket gør det vanskeligt at få publiceret årets resultater i DANMAP. En mulighed, 

som Yvonne Agersø foreslog, vil være at få konklusionerne fra denne rapport ind i den næste 

udgave af DANMAP som en tekstboks for at gøre opmærksom på kendskabet til resistensforhold i 

fiskeopdræt. 

 

 



11 

 

Ad 3) Udvidet undersøgelse af MIC-værdier af Flavobacterium psychrophilum. 

MIC værdierne er bestemt ved at bruge en agar fortyndingsmetode som beskrivet i CLSI forskrifter 

(CLSI, 1997), som har været anvendt tidligere og er publiceret i Bruun et al. (2000).  Der er anvendt 

Mueller Hinton Agar fortyndet og modificeret (MDMH) som også er anbefalet af CLSI. Hensigten 

var at udvide den undersøgelse af 387 bakterier isoleret i perioden 1994 til 1998, med bakterier fra 

andre år, så vi vil få en bredere undersøgelse med omkring 600 bakterier. Der er nu undersøgt 71 

bakterier isoleret i 1988 -1994 og 174 bakterier isoleret fra 1998 og til 2013, ialt er 632 bakterier af 

Flavobacterium psychrophilum nu undersøgt med samme metode. Resultaterne viser, at de fleste 

bakterier som tidligere deler sig i to grupper en resistent og en sensitiv, som det fremgår af Tabel 1. 

Tilsvarende ”Tablet diffusionsmetoden” fandtes hovedparten af de undersøgte bakterier også ved 

MIC metoden at være resistente for Tribrissen. Ligeledes sås også resistens for oxolinsyre ved 

begge metoder. 

Alle bakterier var sensitive for florfenicol men gennemsnit MIC-værdien var fordoblet i perioden 

1998 – 2013 i forhold til perioden 1994 -1998. I Figur 2 er MIC-værdierne for florfenicol 

præsenteret. I de samme perioder var der sket et fald i MIC værdierne  fra oxytetracyklin og 

amoxicillin, hvilket også passer med de resultater, som er fundet med diffusionsmetoden. 

 

 

 Tabel 1. Resistente / sensitive Flavobacterium psychrophilum (gnst, MIC-værdier) 

  
1988-1994 

71 bakterier 

1994-1998 

387 bakterier 

1998-2013 

174 bakterier 

Sulfa / Trim R 140 µg/ml 113 µg/ml 204 µg/ml 

 S Ingen isolater 4 µg/ml Ingen isolater 

Oxolinsyre R 17,8 µg/ml 6,4 µg/ml 15,3 µg/ml 

 S 0,63µg/ml 0,24 µg/ml 0,57µg/ml 

Oxytetracyklin R 5,5 µg/ml 5,2 µg/ml 3,3 µg/ml 

 S 0,15 µg/ml 0,14 µg/ml 0,23 µg/ml 

Amoxicillin R Ingen isolater 2,0 µg/ml 1,6 µg/ml 

 S 0,05 µg/ml 0,06 µg/ml 0,06 µg/ml 

Florfenicol R Ingen isolater Ingen isolater Ingen isolater 

 S 0,8 µg/ml 0,61 µg/ml 1,3 µg/ml 
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Fig. 2. Diagrammer der viser fordelingen af samtlige 632 Flavobacterium psychrophilum fra de 

forskellige tidsperioder. Figuren uden årstal er fra 1994-1998 og er fra Bruun et al. (2000). 

 

I løbet af projetperioden kom vi med i et internationalt samarbejde med undersøgelse / koordinering 

af MIC bestemmelser af Flavobacterium psychrophilum med henblik på at fastslå, hvor vi sætter 

værdien for resistente / sensitive MIC-værdier. Aftalen var at 3 laboratorier i henholdsvis Tyskland, 

England og Danmark skulle lave det praktiske arbejde med 60 bakterieisolater med microdilution 

plader (TREK Diagnostic Systems Ltd. England).  Forskriften der blev fulgt er lavet af CLSI men 

endnu ikke godkendt og publiceret. Aeromonas salmonicida ATCC blev anvendt som 

kvalitetskontrol. Desværre kunne vi ikke følge den originale protokol, da et af laboratorierne havde 

vanskeligheder med at indstille det planlagte udgangsmateriale af bakteriekulturen.  De to 

laboratorier, der gennemførte forsøget, havde høj overensstemmelse i de fremkomne resultater. Vi 

var i stand til at inddele de undersøgte bakterier i 2 grupper, desværre viste det sig, at der i det 
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brugte materiale ikke var stammer nok, som kunne karakteriseres som vildtypen (bakterie som 

mangler erhvervet og muteret resistens over for bestemte antibiotika). Vi er ved at undersøge flere 

isolater, som antages at tilhøre vildtypen. CLSI skriver de opnåede erfaringer med anvendelse af 

metoden ind i det endelige dokument, som så bliver publiceret og tilgængelig for andre der arbejder 

med Flavobacterium psychrophilum. De øvrige resultater med TREK plader forventes at blive 

publiceret i internationalt tidsskrift.  

 

Diskussion 

Rapporten DANMAP, som er udkommet hvert år siden 1997, beskriver det årlige forbrug af 

antibiotika og forekomsten af resistens i forskellige miljøer. Siden 2001 er al anvendelse af medicin 

til dyr registreret i VetStat databasen og herunder også forbruget i akvakultur. I 2009 blev følgende 

forbrug i akvakultur indberettet: (opgivet som kg aktiv stof) sulfa/trim 2.342, quinoloner 

(oxolinsyre) 758, florfenicol 197, penicillin med udvidet spektrum (amoxicillin) 0,7. Ligeledes er 

produktionen af fisk fra 2008 opgivet som 30 mill. kg i ferskvand og 10 mill. kg i saltvand. I 2012 

er følgende forbrug i akvakultur indberettet: (opgivet som kg aktiv stof) sulfa/trim 2.194, 

quinoloner (oxolinsyre) 532, florfenicol 161, penicillin med udvidet spektrum (amoxicillin) 7 og 

tetracyklin 16. Produktionen af fisk fra 2011 er opgivet som 28 mill. kg i ferskvand og 11 mill. kg i 

saltvand. Forbruget af de mest anvendte antibiotika sulfa/trim og oxolinsyre er gået ned i 2012 i 

forhold til 2009, det kan eventuelt skyldes lavere vandtemperaturer eller en bedre 

vaccinationsstrategi. 

Opgørelsen af de resistensundersøgelser, der er foretaget på sygdomsfremkaldende fiskebakterier 

startede i 1980 med undersøgelse af sulfamerazin. 28,6% af de undersøgte Aeromonas salmonicida 

fra ferskvand var resistente og tilsvarende fandtes 29,5% i havbrug. Med hensyn til trimethoprim 

var 34,6% og 38,5% resistente. Da vi allerede i 1984 tog det mere effektive kombinationspræparat 

Tribrissen i brug faldt de resistente bakterier til 14,9% i ferskvand og 9,9% i saltvand. Med hensyn 

til oxolinsyre fandtes meget lav resistens, 2,9% i ferskvand og 1,2% i saltvand. 

Højere resistens for sulfamerazin blev også fundet for Yersinia ruckeri, hvor resistensen faldt fra 

24,2% til 3,4% efter brug af Tribrissen. Nævnte bakterie udviste også lav resistens over for 

oxolinsyre 0,7%. Der blev påvist resistens på 9,5% for Tribrissen og 6.5% for oxolinsyre ved 

undersøgelse af Vibrio anguillarum, her indgår kun bakterier der tilhører serotype O1 og O2, som 

begge findes blandt sygdomsfremkaldende Vibrio anguillarum. I modsætning hertil forekommer 

der mange Vibrio anguillarum bakterier, der er miljøbakterier, og de udviser ofte  resistens over for 

mange forskellige antibiotika. 

Ingen af de 3 sygdomsfremkaldende bakterier har udvist resistens over for begge antibiotika, derfor 

har det været muligt at behandle infektionerne med et af de godkendte antibiotika, hvis det har 

været nødvendigt. Det bør nævnes, at der er fastsat en ”kunstig” grænse for, hvornår bakterien 

betragtes som værende resistent og kan modstå en behandling. Bakterier beskytter sig selv ved hele 

tiden at udvikle resistens over for antibiotika, hvilket også fremgår af den foretagne opgørelse. De 

hidtidige undersøgelser tyder på, at terapeutisk anvendelse af oxolinsyre og Tribrissen har haft en 

ringe betydning for udvikling og selektion af resistente fiskebakterier hos regnbueørreder i dambrug 

og havbrug. Ved ændrede produktionsformer som f. eks. overvintrende fisk på havbrug blev påvist 

resistente Aeromonas salmonicida der havde overvintret i fiskene. Normalt slagtes fiskene sidst på 

året og havbruget braklægges gennem vinteren, hvilket gør at de resistente bakterier ikke overføres 

til den nye produktion, da det antages at bakterien er tæt knyttet til fisken. 
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I 2006 modtog laboratoriet næsten ingen prøver fra havbrug forårsaget af, at en anden 

forskergruppe lavede et projekt på 8 havbrug. De fandt Yersinia ruckeri i begyndelsen af sæsonen, 

hvilket indikerede at fiskene havde medbragt infektionen fra dambrug. I løbet af hele perioden 

påvistes Aeromonas salmonicida og Vibrio anguillarum. En gruppe af de isolerede bakterier blev 

undersøgt for resistens med NeoSensitabs, Rosco. Der blev ikke påvist resistens for Tribrissen ved 

undersøgelse af 24 Aeromonas salmonicida, 25 Vibrio anguillarum og 6 Yersinia ruckeri og heller 

ikke påvist resistens for oxolinsyre af  omtrent det samme antal bakterier. 

Ved undersøgelse af laks i opdræt diagnosticeres ofte furunkulose. Ved undersøgelse af resistens for 

Tribrissen fandtes 47% resistente og for oxolinsyre 7,6%. Ved sammenligning af resistens-

forholdene hos regnbueørreder i opdræt er de fundne resultater fra laks forholdvis høje, endvidere 

ses her også bakterier, der er resistente for begge antibiotika. Problemet er diskuteret med de 

praktiserende fiskedyrlæger, og der er øget fokus på at reducere opståen af resistente bakterier i 

lakseopdræt, enten gennem management og korrekt valg af antibiotika, 

Der findes i dag ingen fastlagte retningslinier for hvor høje koncentrationer af et givet antibiotikum 

en fiskepatogen bakterie skal kunne tåle, før den betegnes som resistent i modsætning til mennesker 

og andre husdyr, hvor der er udarbejdet retningslinier (CLSI 1997). Der foreligger få danske 

undersøgelser, som kan bruges som retningsgivende (Smith et al. 2000, Bruun et al. 2000). Inden 

for de seneste år er der ved at blive indkørt retningslinier for resistensundersøgelser inden for 

fiskesygdomsfremkaldende bakterier i NCCLS regi (The National Committee for Clinical 

laboratory Standards, USA). 

Især infektionen, yngeldødelighedssyndromet, forårsaget af Flavobacterium psychrophilum har 

resulteret i forekomst af resistente bakterier dokumenteret blandt andet ved en undersøgelse af 387 

bakterier isoleret i perioden 1994 til 1998. 174 bakterier isoleret i perioden 1998 til 2013 har vist et 

ændret resistensmønster, hvor der er set et fald i MIC-værdier over for oxytetracyklin og 

amoxicillin, som i den periode overvejende er blevet erstattet med florfenicol i forbindelse med 

behandling. Tribrissen og oxolinsyre som ikke bruges til behandling af infektionen viser derimod 

begge en stigning i resistensniveauet. En forklaring på det kan være, at begge antibiotika anvendes 

på dambrugene til behandling af de andre sygdomme, og kan derved udøve et selektionstryk. Endnu 

virker behandling med florfenicol på trods af, at der er sket en fordobling i MIC-værdien. En 

udvikling som man bør være opmærksom på og følge nøje. 

Hensigten var også at få indarbejdet de årlige resistensundersøgelser fra fisk i rapporten DANMAP 

på lige fod med resistensopgørelserne for mennesker og de øvrige produktionsdyr (svin, kvæg og 

fjerkræ), desværre opfylder opdrætsfisk på nuværende tidspunkt ikke kravene for at indgå på lige 

fod med de andre produktionsdyr angående opgørelse over antibiotikaresistens. Antallet af  

undersøgte fiskepatogene bakterier er for lavt, som det tydeligt fremgår af opgørelsen fra 2013 til at 

man kan lave statistik på materialet og sammenligne fra år til år.  

 

Fremtidigt arbejde 

Diagnostik og resistensbestemmelser fortsættes i forbindelse med sygdomsudbrud i fiskeopdræt. 

Det internationalle samarbejde, der allerede er foregået med CLSI for at få standardiserede 

retningslinier for fastsættelse af resistens hos fiskebakterier forventes at fortsætte og er lige nu 

aktuel med Flavobacterium psychrophilum.  
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Der er lavet eksperimentelle undersøgelser over effekten af behandling med oxytetracyklin over for 

3 isolater af Flavobacterium psychrophilum med forskellige MIC-værdier. Tilsvarende 

undersøgelse er relevant at foretage med florfenikol for at belyse, hvor længe der stadig kan 

forventes effekt af behandling med florfenicol. 
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Bilag 1.Oversigt over resistensundersøgelser gennem de sidste 30 år. 

 

Figur 1. Aeromonas salmonicida. Dambrug. Sulfamerazin.  

 

Figur 2. Aeromonas salmonicida. Dambrug. Trimethoprim. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 3. Aeromonas salmonicida. Dambrug. Oxolinsyre. 

 

 

Figur 4. Aeromonas salmonicida. Dambrug. Tribrissen. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 5. Aeromonas salmonicida. Havbrug. Sulfamerazin. 

 

Figur 6. Aeromonas salmonicida. Havbrug. Trimethoprim. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 7. Aeromonas salmonicida. Havbrug. Oxolinsyre. 

 

 

Figur 8. Aeromonas salmonicida. Havbrug. Tribrissen. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 9. Yersinia ruckeri. Dambrug. Sulfamerazin. 

 

 

Figur 10. Yersinia ruckeri. Dambrug. Trimethoprim. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 11. Yersinia ruckeri. Dambrug. Oxolinsyre. 

 

 

Figur 12. Yersinia ruckeri. Dambrug.Tribrissen. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 



22 

 

 

Figur 13. Yersinia ruckeri. Havbrug. Sulfamerazin. 

 

 

Figur 14. Yersinia ruckeri. Havbrug. Trimethoprim. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 15. Yersinia ruckeri. Havbrug. Oxolinsyre. 

 

 

Figur 16. Yersinia ruckeri. Havbrug. Tribrissen. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 17. Vibrio anguillarum. Havbrug. Sulfamerazin. 

 

 

Figur 18. Vibrio anguillarum. Havbrug. Trimethoprim. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 11.  Vibrio anguillarum. Havbrug. Oxolinsyre. 

 

 

Figur 20. Vibrio anguillarum. Havbrug. Tribrissen. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 22. Flavobacterium psychrophilum. Dambrug. Oxolinsyre. 

 

 

Figur 22. Flavobacterium psychrophilum. Dambrug. Tribrissen. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 23. Flavobacterium psychrophilum. Dambrug. Oxytetracyklin. 

 

 

Figur 24. Flavobacterium psychrophilum. Dambrug. Amoxycillin. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 
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Figur 25. Flavobacterium psychrophilum. Dambrug. Florfenicol. 

Y-aksen: Total antal bakterier undersøgt for resistens. Sort linie, antal resistente bakterier. 

 

 

 

 

 


