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Sammendrag 
β-Glukaner udgør en heterogen gruppe af polysakkarider og fungerer som struktur- og 
opbevaringsmolekyler i bakterier, svampe, alger, laver og højere planter. Disse polysakkarider er 
dog ikke en del af dyriske organismer, i hvilke de genkendes af det innate immunsystems receptorer 
og kan medvirke til styrkelse af immunforsvaret. Nærværende afhandling præsenterer et 
litteraturstudie af β-glukaner og deres indvirken på immunsystem og modstandsdygtighed hos fisk. 
Dernæst undersøges, i en række forsøg, effekterne og det immunstimulatoriske potentiale af en 
lineær β-1,3-glukan (paramylon) fra algen Euglena gracilis givet oralt til regnbueørreder 
(Oncorhynchus mykiss) udsat for bakteriel og parasitær infektion. De anvendte patogener var den 
Gram-negative bakterie, Yersinia ruckeri, og den encellede parasit, Ichthyphthirius multifiliis, som 
henholdsvis forårsager hvidpletsyge og rødmundsyge hos fisk. Begge sygdomme er skyld i stor 
dødelig og økonomiske tab i forbindelse med produktion af fisk i akvakultur. 

Modstandsdygtigheden overfor I. multifiliis blev fundet styrket ved tilsætning af paramylon til 
foderet resulterende i en reducering af intensiteten af infektionen på ca. 25%. Denne gavnlige effekt 
var afhængig af både tid og dosering, og en usædvanlig høj dosis (5% paramylon i foderet) var 
nødvendig for opnåelse af signifikant øget modstandsdygtighed. Øget beskyttelse mod infektion 
med Y. ruckeri blev ikke observeret. Trods dette, observeredes en signifikant forskellig ekspression 
af immun-relevante gener (i.e. IL-1β, SAA, hepcidin, precerebellin og lysozym) i hovednyren hos 
regnbueørreder vaccineret imod rødmundsyge sammenlignet med vaccinerede kontrol-fisk. 
Interaktionen mellem paramylon og vaccination imod rødmundsyge var signifikant for de nævnte 
gener, samt for generne for TNF-α og IFN-γ. De signifikante forskelle i gen-regulering sås primært 
som ned-regulering hos de vaccinerede fisk sammenlignet med op-regulering eller ingen regulering 
i vaccinerede kontrol-fisk. Betydningen af disse paramylon-inducerede forskelle i gen-ekspression 
kunne ikke fastslås, da disse ikke afspejledes i overlevelsen hos de pågældende fisk. En tendens i 
retning af en forstærkende effekt af paramylon på lysozym-responset i plasma, kombineret med en 
paramylon-relateret tendens til et supprimeret antistof-svar mod Y. ruckeri, kan have udvisket en 
mulig effekt de observerede forskelle i gen-regulering.     

Foruden de registrerede effekter knyttet til paramylon observeredes lysozym-aktiviteten i 
plasma, som følge af eksperimentel infektion med Y. ruckeri, at bestå af to lige store, separate toppe 
af øget lysozym-aktivitet. Den første top fandt sted kort efter ekponeringen til Y. ruckeri (på dag 3 
efter eksponering) og blev set hos både uvaccinerede og vaccinerede fisk, hvilket foreslår øget 
lysozym-aktivitet i plasma som en vigtig del af den umiddelbare, innate immunreaktion, uafhængig 
af vaccinationsstatus. Den anden top observeredes kun i uvaccinerede fisk 4 uger efter eksponering 
til Y. ruckeri, ca. 2 uger efter at dødligheden som følge af infektionen var hørt op. Dette indikerer, at 
øget lysozym-aktivitet i plasma udgør en vigtig mekanisme til kontrol af infektionen i fisk, som 
ikke har opnået immunitet gennem vaccination. 

Det konkluderedes, at paramylon, som anvendt i dette studie, ikke repræsenterer en effektiv, oral 
immunostimulant. Dog blev nogen grad af øget modstandsdygtighed mod hvidpletsyge opnået. 
Signifikante, paramylon-afhængige forskelle observeret på gen-ekspressionsniveau berettiger 
fremtidige studier af β-glukans immunomodulatoriske effekter. 
 


