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Emne:

Fiskedræber (Ichthyophthirius multifiliis), biologi og livscyklus
Sygdom fremkaldt af parasitten:
Fiskedræberinfektion (ichthyphthiriose eller ichhtyophthiriasis).
Sygdomsfremkaldende organisme (patogen):
Ichthyophthirius multifiliis også benævnt ”Ich” eller ”Fiskedræber”. Ichthyophthirius er en parasit
(snylter), som angriber fiskens hud (eller gælleoverflade), hvorfor den betegnes en hudsnylter. Parasitten
består af en enkelt celle og er således en en-cellet parasit (en protozo). Den hører til den gruppe af
encellede organismer, som betegnes fimredyr eller ciliater pga. at de besidder et stort tal fimrehår (cilier)
på celleoverfladen. Fimrehår gør organismen i stand til at svømme frit i vandet.
Miljø: Parasitten er en organisme, som foretrækker ferskvand. Den tåler generelt ikke mere end 10
promille salt (10 g salt pr. l vand). Den tåler altså ikke rigtigt havvand (30-35 promille, som i
Atlanterhavet), men kan klare sig i fortyndet brakvand (1-5 promille). Ved 7,5 promille er udviklingen af
sværmere stærkt hæmmet.
Parasittens værter: Parasitten (snylteren) kan inficere alle de arter af ferskvandsfisk, som er testet indtil
nu. Det gælder altså ikke kun regnbueørred, men tillige andre laksefisk og eksemplevis karpefisk, maller,
aborrefisk og ål.
Organismens livscyklus: Ichthyophthirius multifiliis har fire stadier i sin livscyklus. Livscyklus er vist
skematisk på figur 1.
1. Trofont:
Stadiet i fiskens hud kaldes trofont-stadiet. Stadiet indkapsles i fiskens hud og som kan ses med det blotte
øje som hvide pletter. Det kaldes også ernæringsstadiet, fordi trofonten æder af fiskens hudceller. Faktisk
er navnet trofont afledt af det græske ord ”trophos”, der betyder næring. Trofonten er typisk omkring 0,51,0 mm i diameter uafhængig af temperaturen.
2. Tomont:
Når trofonten har nået en vis størrelse på 0,5-1,0 mm trænger den ud af fiskens hud og svømmer rundt i
vandet, som et stort fimredyr på 0,5-1,0 mm. Dette stadium kaldes tomont-stadiet. Denne udtrængen af
huden kan skabe huller i fiskens hud, hvilket antageligt kan ødelægge fiskens evne til at regulere sin
saltbalance og giver mulighed for bakterie- og svampeangreb.
3. Tomocysten:
Når tomonten finder et egnet sted at sætte sig fast dannes en tynd gele-agtig skal omkring cellen, hvorved
der dannes en cyste, som klæber sig til underlaget. Dette stadium kaldes tomocyste-stadiet. Cysten klæber
meget effektivt til underlaget. Tomocysten er omkring 0,6-1,2 mm.
4. Theront (tomit):
Inde i tomocysten forekommer dernæst en lang række celle-delinger (antallet afhænger af temperaturen),
hvorved der kan fremkomme op mod 1000 små celler, der også er fimrehårsklædte. Disse små celler
trænger ud af cysten som små sværmere, der i kort tid – som regel mindre end et døgn – svømmer rundt i
vandfasen og leder efter en fisk. Disse sværmere benævnes enten tomitter eller theronter. Det er disse små
sværmere, som borer sig ind i fiskens hud. Når de i meget stort tal trænger ind i huden generes ørreden
betragteligt, som blev den stukket af utallige nåle. En normal reaktion fra fiskens side på et sådant angreb
kan være heftig spring-aktivitet op af vandet. Dannelsen og størrelsen på Theronten er meget afhængig af
temperaturen.

Ansvarsfraskrivelse: Nærværende orientering kan ikke benyttes uden forudgående rådgivning vedrørende de konkrete
forhold, idet faktiske forhold kan medføre, at den generelle orientering skal fraviges.
Orienteringen er en del af Master Management Projektet, der er finansieret af FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv.
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Trofont i fiskens hud

Theronter eller tomitter som
frigives til vandfasen hvor de
svømmer rundt på jagt efter
nye fisk.

Tomont som
svømmer i
vandfasen

Tomocyste som sidder
klæbet fast til underlaget
(bund, sten osv.)
Indeni tomocysten sker
celledeling og danner op
til 1000 nye fiskedræbere
(theronter/tomitter)

Figur 1: Livscyklus for fiskedræber Ichthyophthirius multifilis. Tegningen er fra Buchmann & Bresciani
(2001). An introduction to parasitic diseases of freshwater trout. DSR-publishers, Frederiksberg.
Udarbejdet af Kurt Buchmann, KVL.
4. april 2006, Lisbeth Jess Plesner, projektleder
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