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SAMMANFATTNING AV UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
Angrepp av parasiten Hennequya zschokkei s.l. som tillhör phylum Myxozoa, s.k. myxozoer,
utgör ett nytt och ekonomiskt sett betydande problem vid sikodling i Finland. H. zschokkei
förorsakar s.k. knutsjuka, dvs bildar relativt stora vitaktiga parasitcystor i muskulaturen hos
den angripna siken. Angripen fisk är ekonomiskt sett utan värde eftersom den inte kan
saluföras eller användas som föda. De undersökningar som gjorts inom ramen för projektet
har strävat till att klarlägga biologin för denna parasit och ange hur förekomst av H. zschokkei
i odlad sik kunde motverkas.
Inom ramen för vårt projekt (Bekämpning av knutsjuka, Henneguya zschokkei s.l., hos
odlad sik i söt- och brackvattenområden i Finland/ Henneguya zschokkei s.l. loisen
esiintyminen ja ehkäiseminen viljellyssä siiassa järvi ja rannikko-alueilla Suomessa) har vi
fastställt prevalensen för förekomst av knutsjuka hos odlad sik främst i våra kustområden. En
intervju-undersökning som gjordes bland sikodlare i kustområdet, som omfattar åren 20052010, framkom att 28% av sikgrupperna var infekterade. Resultatet baserade sig på 57
sikgrupper av vilka 16 var infekterade i varierande grad. Förekomsten av infekterade
sikgrupper var högst år 2007 då 4 sikgrupper av 11 (36.3%) uppvisade infektion.
Laboratorieundersökningar visade att bland 6 sikgrupper (från 4 odlingar) var tre grupper
infekterade med knutsjuka. Antalet infekterade sikar i sikgrupper med infektion (prevalens)
varierade mellan 3 – 55%.
Mängden Henneguya-cystor i infekterade sikfileer varierade mycket. Bland 99 st
infekterade sikfiléer påträffades som mest 40 parasitcystor per filé. I de flesta fall var antalet
parasitcystor lågt. Parasitcystornas längd varierade mellan 1 – 7 mm. dominerande längdklass
var 3 mm. I vild sik kunde enskilda parasitcystor vara upp till 27 mm långa. Cystorna var
jämnt fördelade i sikens muskulatur . 53,6% av undersökta sikar (n= 16) hade parasitcystor i
muskulaturen på fiskens bägge sidor. Endast i några fiskar med lågt antal parasitcystor var
fördelningen någon annan. Infekterad sik och kontroll sik hölls i förhöjd temperatur för att
avgöra om de relativt små parasitcystorna som förekom i den odlade siken skulle markant öka
i storlek i en högre temperatur. Detta kunde inte påvisas.
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Man kunde konstatera att muskelvävnaden i anknytning till H. zschokkei -cystorna
relativt ofta var inflammerad. Prevalensen inflammerade cystor uppgick till 22% (n= 99).
Försök visade att immuniserad sik producerade antikroppar (IgM) mot H. zschokkei även om
immunsvaret inte var alltför kraftigt.
Bottenprov främst från lokaler invid sikodlingar analyserades för att kunna ange
förekomst av potentiella evertebratvärdar för H. zschokkei. Bottenfaunan dominerades av
insektlarver (Chironomidae), blötdjur (Mollusca) och ringmaskar (Oligochaeta). De senare
utgör potentiella evertebratvärdar för H. zschokkei.
Genom att jämföra sik med olika ursprung i samma odling i intill liggande nätkassar
framkom det att infektionen uppenbarligen härstammar från inlandet (sötvatten) och att
fiskynglen som regel är infekterade då de överförs till brackvatten. För att avgöra ursprunget
för Henneguya-infekterad sik i odling kunde man också jämföra DNA sekvenser från
parasitcystor från odlad sik och parasitcystor i vild sik från skärgårdsområdet. Resultaten, som
analyseras vidare, anger att H. zschokkei. från den odlade siken, som överförts från inlandet,
skiljer sig från H. zschokkei från vild sik i skärgårdsområdet.
De laboratorieförsök som gjordes för att klarlägga livs-cykeln för parasiten, varvid
myxosporer användes för att infektera oligochaet (ringmask)-material och sedan även fisk
med actinosporer, var mindre framgångsrika eftersom en lämplig evertebrat (ringmask) -värd
inte kunde definieras. En lämplig ringmaskvärd har dock 2010 påvisats av en annan
forskargrupp. Därvid föreligger data för parasitens hela livscykel. För strukturell identifiering
av myxosporer från sik analyserades dessa med svepelektronmikroskop och ljusmikroskop .
I detta skede föreligger sålunda information om parasitens spridningsvägar och även
för hur den odlade siken erhållit parasitinfektionen. Denna information kan användas för att
minimera risken för knutsjuka hos odlad sik.vid odling av sik för konsumtion. En viktig
observation är att sikyngelpopulationer som överförts för vidare odling till skärgården inte
utvecklar knutsjuka om deras medelvikt ligger under ett visst gränsvärde (36 g) vid
överföringen från inlandet.
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INLEDNING
Odling av sik för konsumption har ökat kraftigt de senaste tio åren i Finland (Fig. 1).
Infektion med parasiten Hennequya zschokkei s.l. (sensu lato (typ, form eller art)) som tillhör
myxozoerna (phylum Myxozoa) utgör ett nytt och ekonomiskt sett betydande problem vid
sikodlingen i vårt område. H. zschokkei förorsakar s.k. knutsjuka, dvs. bildar vitaktiga cystor i
muskulaturen hos den angripna fisken. Angripen fisk är ekonomiskt sett värdelös eftersom
den inte kan saluföras eller användas som föda. Bl.a. av denna orsak är det av största
betydelse att klarlägga orsaken till infektionen i siken, och finna lösningar för att undvika
knutsjuka i den odlade fisken.

Figur 1.
Utvecklingen av
odlingen av sik för
konsumption i
Finland 1996 –
2009.
(Vilt- och
fiskeriforskningsanstalten).
	
  

	
  
	
  

Myxozoa-gruppen omfattar flere tusen arter. De lever i huvudsak som parasiter hos
fisk (Kent et al. 2001). µµµµµngav felaktigt tidigare att Myxozoa är ett spordjur med direkt
livscykel. Sedan 1983, då man klarlade livscykeln för parasiten som förorsakar virvelsjuka,
Myxosoma cerebralis (Markiw och Wolf 1983), insåg man att det är frågan om flercelliga
organismer (Bilateria) vars livscykel omfattar både en fiskvärd i vilken sk. myxosporer bildas
i cystor (sk. plasmodier) och en evertebratvärd (ringmask) där sporer med helt annat utseende
(sk. actinosporer) bildas. Då myxosporerna frigörs från fiskvärden kan de infektera lämpliga
bottenlevande ringmaskar. Fisk infekteras sedan igen då nybildade sk. actinosporer, som
bildas i maskarna, via maskens avföring når det omgivande vattnet och sedan fisken (Kallert
et al. 2005). Man känner idag till livscykeln för endast ca. 24 sötvattenslevande Myxozoaarter medan den första livscykeln för en marin Myxozoa-art klarlades först 2004. Den nya
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insikten om att parasiten har en komplicerad livscykel ger oss idag möjlighet att förstå hur
odlad sik infekteras. För en effektiv bekämpning av infektioner av H. zschokkei s.l. hos sik
bör man känna till parasitens spridnings-mekanismer. Även om livscykeln för H. zschokkei
s.l. inte var känd då vårt arbete planerades kunde man på basen av resultat rörande vissa andra
Myxozoa-arter ange en hypotetisk livs-cykel för H. zschokkei s.l. (Fig. 2). Man har visat att
actinosporstadiet valigen

1
4

2

3

Figur 2. Livscykel for H. zschokkei s.l. Från fisken (1) frigörs efter fiskens död myxosporer (2) som upptas av bottenlevande
ringmaskar (3) som sedan avger actinosporer (4) som infekterar fisken. (Jmf. Fig. 3).

bildas i tarmens epitel hos en vattenlevande ringmask (Oligochaeta) eller havsborstmask
(Polychaeta). Actinosporer frigörs sedan till vattnet från dessa maskar, och infekterar fisken
via huden (hud, gälar eller/och tarm). I fisken utvecklas flercelliga myxosporer i cystor i
muskulaturen. I fråga om H. zschokkei s.l. frigörs myxosporerna till vattnet efter fiskens död,
eller då cystor nära fiskens hud brister och innehållet frigörs till det omgivande vattnet. Sedan
myxosporerna frigjorts till vattnet infekterar de uppenbarligen nya ringmaskar varvid nya
actinosporer igen kan bildas. Att man detta år (2010) framlagt resultat som anger att
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annelidarten Stylodrilus heringianus (Fig. 3) kan tjäna som evertebratvärd för H. zschokkei s.l.
(Saarikoski et al. 2010) ger möjlighet till att framöver mer specifikt studera parasitens biologi
och livscykel i våra vattenområden. Denna ringmask är en sötvattensart som borde
förekomma i brackvatten i skärgården (Prof. Christer Erséus, pers. medd.)
Henneguya zschokkei s.l. är sedan gammalt en välkänd parasit hos sik och siklöja i
både sött- och brackvatten i Finland. Redan tidigt (1828) beskrev Sjögren i ett kyrkobrev
förekomst av en sjukdom hos sik som tveklöst gäller knutsjuka (antogs då förorsaka spätelska
(lepra) hos människa). I början av 1900-talet angavs förekomst av Henneguya zschokkei
Gurley, 1894 hos oss av Levander et al. (1901), Schneider (1906), Luther (1909) och
Levander (1914) i sik och siklöja. Fagerholm & Valtonen (1980) angav en förekomst av
knutsjuka i vild sik: 11% (n= 9) i SV Finland och 8.7% (n= 23) i Bottenviken. Vissa allmänna
observationer angavs av Valtonen 1985. Hyvärinen et al. (2000) fann en 23% prevalens av
Henneguya i siklöja i ett sötvattensområde.
Myxosporerna som förekommer i cystor i sikens muskulatur har ett typiskt utseende
(Gurley 1893). De kan identifieras under mikroskop. Vissa andra morfologiskt likartade arter
har beskrivits hos laxartade fiskar från andra områden. Dylika, närastående arter är H.
salminicola Ward, 1919 (se Wagner 2002) och H. nuesslini Schuberg & Schroder, 1905

Figur 3. Ringmasken
Stylodrilus heringianus har
detta år (Saarikoski et al.
2010) påvisats vara lämplig
evertebrat-värd för H.
zschokkei s.l.
(http://www.boldsystems.org
/pics)
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PROJEKTETS MÅLSÄTTNING
Inom ramen för projektet planerades att:
1. påvisa parasitens förekomst i sikodlingar,
2. identifiera möjliga spridningsvägar,
3. påvisa parasitens ursprung.
I planen ingick att analysera material både av potentiella annelid-värdar från bottensediment
och odlad sik från söt- och brackvatten odlingar. Infektionsförsök med sik ingick i planen.
Det diagnostiska arbetet skulle basera sig på mikroskopisk analys och DNA analys. Projektet
var planerat att sträcka sig över en två-årsperiod.

SAMARBETSINSTANSER
Ett förverkligande av forskningsplanen har fodrat ett nära samarbete mellan sikodlare och
forskare. Odlarna har genomgående ställt sig mycket välvilligt till våra önskemål om
undersökningsmaterial, dvs. sik, samt upplåtit sina odlingar för provtagning, t.ex. för tagning
av bottenprov.
Dr. Beata Szostakowska, Department of Tropical Parasitology, Medical University of
Gdansk, Gdansk, Polen, har samarbetat med vårt laboratorium i frågor rörande
parasitdiagnostik med utnyttjande av DNA baserade metoder. Eftersom ett praktiskt
utnyttjande av dessa metoder var nytt för vårt laboratorium vad gäller parasiter får hennes
bidrag ses som ytterst värdefullt. Fil.dr. Marianne Køie, Havsforskningslaboratoriet i
Helsingör, Universitetet i Köpenhamn, Danmark, har ställt upp med praktiska råd och visat
hur man kan påvisa actinosporer i polychaeter i marin miljö vid besök (HPF) i hennes
laboratorium (Dr. Køie var den som först beskrev livscykeln för en marin Myxozoa art
(2004)). Prof. Steven Nadler, Univ. of California, Davis. har vid diskussioner gett råd rörande
DNA baserad cladistik (HPF var Inbjuden till forskningsplanering i Davis juni 2008).
Forskningschef, dr. Erik Wagner, Utah Division of Wildlife Resources, Fisheries Experiment
Station, Logan, USA gav oss vid besök (aug. 2008, HPF) full tillgång till en omfattande
särtryckssamling rörande Henneguya-släktet. Dr. Wagner har bl.a. nyligen undersökt effekten
av sandfilter för att hindra infektion av virvelsjuka hos regnbågslax (Arndt, Wagner et al.
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2006). Genom att 2010 bli upptagen i ”Myxozoan network” har vi möjlighet att få all ny
information som berör denna parasitgrupp. Vi har även samarbetat med Stirling University,
Scotland, för analyser av immunrespons av H. zschokkei s.l. i fisk. I samband med det
seminarium som vi arrangerade våren 2010 vid Åbo Akademi fick vi via dr. Mark Kellert
kontakt med den forskargrupp i Wien som bl.a. publicerat nya rön rörande mekanismerna för
infektion av fiskvärden via actinosporer.
I vårt laboratorium har laboratoriemästare Marja-Liisa Hoffrén, och flere studeranden
(Fil.mag. Maria Kihlström och fil.stud Lin Lundberg) samt två praktikanter (Stud. Bige
Gulmen (Turkiet) och Stud. Serdar Kilercioglu (Turkiet)) deltagit i prevalensanalyser och vid
odling av ringmaskar (oligochaeter) .
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FÖREKOMST AV HENNEGUYA. ZSCHOKKEI S.L. I ODLAD
SIK
a. Förekomst av H. zschokkei s.l. i odlad sik
Det förekom stora skillnader mellan odlingarna då förekomsten av Hennguya s.l. i odlad sik
analyserades (Tabell 1). Att detta av allt att döma kan hänföras till fiskynglens
ursprung understrykes av förhållandet i en odling (A, Tabell 1) där infektionen i en fiskkasse
var mycket hög (55 % infekterade) medan fisken i en närbelägen kasse saknade infektion.

Odling

Ålder

Fiskvikt

Prevalens

g
590 - 760
340 - 729

Undersökta
sikar
n
29
30

A
A

år
3+
3+

B
B

3+
1+

255 - 920
12 - 230

31
30

3
0

Tabell 1.. Förekomst av
cystor av Henneguya

%
55
0

s.l. i sik (2008-2009)
från odlingar i
brackvatten i
skärgårdsområdet (AC) och en odling i
sötvatten i inlandet (D).

C

3+

406 - 1053

30

13

D

3+

78 - 285

30

0

	
  
	
  

b. Intervju-undersökning om förekomst av H. zschokkei s.l. i sik i matfiskodlingar
För att närmare klarlägga förekomst av knutsjuka i odlad sik i samband med fiskslakten och
för att undersöka om förekomsten av knutsjuka kunde härledas till vissa yngelleveranser, eller
om förekomsten var slumpartad i odlingarna, gjordes en intervjuundersökning bland
matfiskodlarna. Enkäten sändes till odlare i kustområdet som aktivt odlade sik för
konsumtion. Odlarna gavs möjlighet att redogöra för sikens medelvikt vid anskaffning av
yngel samt vid slakt samt när och varifrån ynglen i olika sikgrupper (populationer)
anskaffades och tiden för försäljning (slakt) av fisken. Förutom frågeformulär fick odlarna
specifika anvisningar för ifyllande av enkäten (Bilaga 7). Vad gäller tillförlitlighet rörande
erhållna enkätuppgifter kan man allmänt konstatera att odlarna har detaljerade viktdata vad
gäller utsatta fiskyngel, liksom uppgifter om förekomst av infekterad fisk vid slakten.
Det förelåg enkätsvar från inalles 5 odlare från åren 2005 – 2009 rörande totalt 57
sikpopulationer av vilka 16 (28%) uppvisade knutsjuka vid slakten (Fig. 4). Det framkom att
prevalensen för knutsjuka var högst 2007 då 4 populationer av 11 (36.3%) och 2008 då 5
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populationer av 20 (25 %) uppvisade sik med knutsjuka. Det är inte möjligt att utgående från
enkäten uttala sig om situationen under tidigare år. Resultaten tyder dock på att infektionen
inte förekommit i nämnvärd grad tidigare eftersom problemet påtalats först under denna
period. Medelvikten av sikyngelpopulationer som vid slakt inte uppvisade knutsjuka (n= 41)
var 73 (12 – 175 ) g. Motsvarande vikt för populationer som sedan vid slakt fanns vara
infekterad var 116 (35-270) g. (Obs att medelvikt av tillgängliga medelvikter endast ger en
allmän (icke exakt bild) av sikpopulatinens medelvikt). Resultaten indikerar att främst
sikyngelpopulationer som nått en större medelvikt, dvs hållits en längre tid i
sötvattensförhållanden innan överföringen till kustvattnen för fotsatt tillväxt, oftare kom att
uppvisa knutsjuka. Man kan notera att enligt de erhållna resultaten ingen sikpopulation som
vägde under 36 g i medeltal vid överföringen tillskärgårdshavet (N= 13) utvecklade
knutsjuka. (Fagerholm & Wiklund, 2010). Resultaten anger samtidigt H. zschokkei s.l.
överförts med fikynglen till odlingarna i kustområdet.
Medelvikt	
  (g)	
  

	
  

Enskilda	
  sikpopulationer	
  	
  (+	
  -‐	
  ++++	
  =	
  knutsjuka)	
  
Figur 4. Staplarna anger medelvikten (g.) för sikyngelpopulationerna vid tidpunkten då de överfördes från fastlandet för
odling i skärgårdshavet. Vid slakten efter odlingsperioden uppvisade en del sikpopulationer angrepp av knutsjuka
(prevensdata	
  anges	
  graderat	
  med	
  (+)-‐	
  tecken	
  enligt:	
  +	
  (0.03-‐2%),	
  ++	
  (>2-‐5%),	
  +++	
  (>5-‐15%),	
  ++++	
  (>15-‐55%).	
  Dessa resultat
anger att de sikpopulationer som i medeltal vägt mindre än 36 g vid utsättningen visade sig alltid vara oinfekterade vid
slakten, och att kraftigare infektioner med hög prevalens (++++) endast utvecklades i sikpopulationer som i medeltal vägde
mer än ca. 100g vid överföringen till brackvatten. 	
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c. Förekomst av H. zschokkei s.l. i vild sik i skärgården
Det var av intresse att utvärdera förekomsten av H. zschokkei s.l. i vild sik i skärgårdsområdet.
En uppskattning av prevalensen av H. zschokkei s.l. i fritt levande sik gjordes i samband med
insamling av parasitcystor för undersökning varvid två yrkesfiskare fiskare frös ned infekterad
sik som kunde påvisas vid filering. Dessutom har prevalensen uppskattas av sikfiskare (n= 4).
Man kan uppskatta att 0,5- 2% av den vilda siken i skärgårdsområdet under perioden 20082010 har knutsjuka. Det är dock uppenbart att en specifik undersökning av prevalensen i vild
sik i olika områden vore motiverad.
d. Mängden Henneguya-cystor i odlad sik
Förekomsten av antal Henneguya cystor i den odlade siken undersöktes från ett större antal
sikfiléer. Härvid analyserades hela fiskmängden i samband med slakt av en hel delpopulation.
Endast ett fåtal sikfiléer hade ett högt antal cystor (max. 40 st) medan i de flesta fall endast ett
fåtal cystor förekom, vilket är en intensitetfördelning som är typisk för parasitinfektioner (Fig.
5). Sammanlagt undersöktes 1586 sikfileér av vilka 99 var infekterade, dvs 7%.Totalt
påträffades 594 parasitcystor med ett medeltal på 6 (1-40) st. parasitcystor per infekterad
sikfilé.
Antal	
  parasitcystor	
  

	
  
	
  Enskilda	
  sikfiléer	
  	
  
Figur 5. Henneguya-cystornas antal i 99 infekterade sikfiléer.

e. Henneguya-cystornas fördelning i sikens muskulatur
Cystor av parasiten H. zschokkei s.l. påträffades endast i sikens muskulatur. De var relativt
jämnt fördelade i sikens bägge sidor och kunde förekomma i alla delar av sikens muskler. Av
odlad infekterad sik som undersöktes (n= 16) hade 53,6% cystor i muskulaturen lateralt på
bägge sidor medan en del (18,7%) (med färre än 4 parasitcystor) hade en ensidig infektion.
Av de undersökta sikarna hade 18,7% angrepp lateralt på bägge sidor men också infektion i
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ryggradsområdet (som skärs bort vid filering). En sik (1.6%) hade enbart infektion i
ryggradsregionen. (Totalt antal påträffade parasitcystor i detta material var 106 st., medan
maximum antal i en fisk i detta fall var 26 cystor).
f. Henneguya-cystornas storlek i infekterad odlad sik
Henneguya-cystorna i den odlade siken undersöktes i avseende av storlek och fördelning i
siken. Deras storlek överskred inte 7 mm. De minsta cystorna som påträffades var ca. 1 mm i
diameter, medan den dominerande längdklassen var 3 mm (Fig. 6). De skiljde sig
storleksmässigt från de cystor som förekom i undersökt infekterad vild sik (n = 10) i
kustområdet vars cystor nådde en längd på t.o.m. 27 mm. För att se om man med ökad
temperatur kunde påverka parasitcystornas storlek hölls sik (n= 25) i hög temperatur (25C°)
under en fem veckors period utan att någon storleksökning kunde observeras.

Figur 6. Storleksfördelningen av
Henneguya-cystor från
odlad sik.

g. Inflammatoriska reaktioner
Undersökningarna visade att det ofta förekom en kraftig inflammatorisk vävnadsreaktion i
anslutning till H. zschokkei s.l.-cystorna hos infekterad odlad sik (Fig. 7) (22% av infekterade
sikfiléer (n= 99) hade inflammerade cystor). Detta tyder på att värden (siken) har en förmåga
att bekämpa parasiten. Viket även framkom vid en immunologisk undersökning (Se nedan).
Huruvida denna respons eventuellt kunde utnyttjas i samband med en immunisering av siken
är inte klarlagt.
Immunologiska undersökningar. En analys gjordes för att dels bestämma en eventuell
korsreaktion mellan monoklonala antikroppar mot regnbågslax IgM och sik IgM och dels
analysera ifall sik producerar antikroppar mot H. zschokkei. Undersökningen gjordes i
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samarbete med Institute of Aquaculture, University of Stirling, Skotland. Resultaten visade
helt tydligt att monoklonala antikroppar mot regnbågslax IgM korsreagerar med sik IgM.

	
  

Figur 7. Inflammatoriska
reaktioner i frampreparerade muskelbitar
med Henneguya cystor
från odlad sik.

Detta innebär att specifika anti-sik IgM antikroppar inte behöver produceras utan att
tillgängliga kommersiella antikroppar kan användas i samband med eventuella fortsatta
immunologiska undersökningar. Resultaten visade även att den immuniserade siken
producerade antikroppar (IgM) mot H. zschokkei även om immunsvaret inte var alltför
kraftigt. Eventuella fortsatta undersökningar kunde fokusera på att optimera
antigenkoncentrationen och en eventuell boosterimmunisering.
Våra resultat rörande förekomsten av knutsjuka hos odlad sik i skärgården anger att
infektionen i den odlade siken har följt med sättfisken från inlandet från ett begränsat antal
yngelodlingar. Man bör dock minnas att vild sik i kustområdet även har en viss prevalens av
H. zschokkei s.l., och att det inte är uteslutet att en infektion kan uppstå med ursprung i
skärgården, om lämpliga bottenlevande ringmaskar som ger upphov till infektion i den vilda
siken finns i anslutning till någon odling. Resultaten visar att cystornas antal i den
infekterade siken är relativt högt endast i några fiskindivider medan intensiteten vanligen är
låg, dvs. en sk. ”negativ binomial distribution” som är typisk för parasitinfektioner. Man kan
samtidigt konstatera att parasitcystorna förekommer i alla muskelområden i siken. Orsaken
till att cystorna är relativt små till storleken kan möjligen ha att göra med tiden för
infektionen. Detta kunde med fördel undersökas vidare. Detta gäller även det faktum att den
odlade siken ofta uppvisar lokal inflammatoriska reaktioner specifikt i muskelområden där
parasitcystor förekommer.
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HENNEGUYA ZSCHOKKEI S.L. LIVSCYKEL
a. Förekomst av bottenlevande ringmaskar i anslutning till sikodlingar
För att erhålla kunskap om förekomst av bottenlevande ringmaskar i anslutning till
sikodlingar dvs. potentiella evertebratvärdar för H. zschokkei s.l togs bottenprov främst från
lokaler invid sikodlingar (en eutrofierad lokal icke i anslutning till odling analyserades också)
En välfungerande cylinderprovtagare för mjukbottnar med mindre än 7 m djup konstruerades.
På större djup användes en ”Ekman”- hämtare. Använda såll hade en maskstorlek på 0,5 mm.
I sötvattenlokalen påträffades endast ringmaskar förutom insektlarver (Chironomida)
medan faunan var mer diversifierad i de undersökta skärgårdslokalerna (Tabell 2).
Antalet påträffade oligochaeter (metmasklika ringmaskar) var dock lågt i dessa lokaler.
Havsborstmaskar (Polychaeta) förekom i tre av skärgårdslokalerna. Ringmaskar
(oligochaeter) förekom i varierande grad i samtliga lokaler.

2

Djur/Eläimiä	
  /m 	
  

	
  

Makea	
  vesi	
  

Sisäsaaristo*	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Välisaaristo	
  

Ulkosaaristo	
  

Mellan	
  skärgård	
  

Yttre	
  skärgård	
  	
  

	
  

5	
  prov	
  per	
  lokal	
  /näytteitä	
  

Sötvatten	
  (7-‐10m)	
  

Inre	
  skärgård	
  	
  (6	
  m)*	
   (10-‐12m)	
  

(10-‐12m)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Nivelmadot/Ringmaskar

	
  

Ravinnerikas/Eutrof	
  

Ravinnerikas/Eutrof* Ravinnerikas/Eutrof	
  

Ravinnerikas/Eutrof	
  

	
  

Harvasukasmadot/Oligocheater	
  

234	
  (0-‐567)

382	
  (0-‐708)

47	
  (0-‐177)

14	
  (0-‐70)

	
  

Monisukasmadot/Polychaeter	
  

0	
  (0-‐0)

226	
  (70-‐350)

532	
  (212-‐1098)

28	
  (0-‐141)

Nilviäiset/Blötdjur	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Simpukat/Musslor	
  

0	
  (0-‐0)

	
  347	
  (283-‐389)

589(177-‐22887)

332	
  (106-‐465)

	
  

Kotilot/Snäckor	
  

0(0-‐0)

21	
  (0-‐106)

0	
  (0-‐0)

21	
  (0-‐106)

Niveljalkainen/Leddjur

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Äyriäiset/Kräftdjur	
  

0	
  (0-‐0)	
  

0	
  (0-‐0)

107	
  (0-‐4358)

36	
  (0-‐177)

	
  

Hyönteiset/Insekter

914	
  (0-‐1098)

21	
  (0-‐71)

41	
  (70-‐177)

177	
  (0-‐531)

	
  
Tabell 2. Förekomst av evertebrater i bottenprov från 3 skärgårdslokaler och en sötvattenslokal . Alla lokaler utom ”Inre skärgård”s -lokal” (en eutrof
kontrollokal) låg i direkt anslutning till sikodlingar. Siffrorna anger antal djur / m2.
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b. Odling av ringmaskar (Oligochaeta) i laboratorieförhållanden
I ett tidigt skede av undersökningen utvecklades odlingsfaciliteter för att hålla och föröka
oligochaeter, dvs. ringmaskar, i laboratoriemiljö för senare infektionsförsök (Fig. 8 a-c).
Härmed kunde ringmaskar infekteras med myxosporer från fisk. Från infekterade ringmaskar
frigörs actinosporer med potential att infektera sik experimentellt. Genom att placera småsik i
anslutning till sediment med potentiellt infekterade ringmaskar kan de infekteras. Siken
uppvisade inte infektion i dessa försök. Man kan i fortsatta undersökningar fokusera på
ringmasken Stylodrilus heringianus som visat sig vara lämplig evertebratvärd för Henneugya
zschokkei s.l. men även på andra ringmaskarter eftersom vi ännu inte helt kan utesluta att
andra arter har betydelse som vektorer.
För odling av ringmaskar användes 11st 5 liters hårdplast akvarier uppställdes i ett tempererat
rum (16o C). Till varje odlingsenhet överfördes ca. 500 kommersiellt odlade oligochaeter av
arten Tubifex tubifex. Myxosporidier från cystor i odlad sik tillsattes 6 av enheterna.
Akvarierna rengjordes 2 ggr per vecka (30% av vattnet byttes ut) varvid maskarna gavs
torrfoder avsett för akvariefiskar, samt Artemia-ägg. Kärlen luftades kontinuerligt.
Ringmaskar hölls också i större odlingskärl (10 l) av rostfri plåt. med 2 cm fin, tidigare
uttorkad fin sand. Genomrinnande vatten utnyttjades (ca. 2 l/h). Akvarierna tillfördes varje
vecka frusen grönsallad och hästdynga (50 gram) som näringstillskott. Ringmaskar från
bottenprov hölls i 1,5 – 2 liters glasburkar med kontinuerlig luftning och med ren sand som
sediment varvid de lätt kunde tas fram vid kontroll av infektion.

a.	
  

b.	
  

	
  

c.	
  

	
  

	
  

Figur 8 a-c. Odlingsfasiliteter för att hålla akvatiska ringmaskar. a. Plastakvarie med röda Tubifex maskar. b. Rostfria
odlingskärl med sediment och genomrinnande vatten. c. Ringmaskar på sedimentytan i rostfritt odlingskärl.

16	
  
	
  

c. Infektion av ringmaskar med myxosporer
Myxosporer från färsk sik erhölls genom att riva sönder två 3 mm långa parasitcystor varefter
detta material hälldes in i ringmaskodlingen. Antalet sporer i en 3 mm lång cysta beräknades
(med ”Dyrker -Tyrk” -kammare”) till 125.000 sporer. I en stor cysta finns det flere miljoner
myxosporer. De ringmaskar som erhölls från bottenproven hölls i glasburkar och undersöktes
individuellt för att påvisa förekomst av actinosporer genom att de placerades i cellodlingskammare varefter vatten och exkrementer analyserades mikroskopiskt. Aktinosporer kunde
inte påvisas i de undersökta ringmaskarna. Det samma gällde ringmaskodlingarna varifrån
vatten undersöktes efter koncentrering av innehåll genom vakumfiltreing med membranfilter
(porstorlek 3 µm). Att infektionsförsöken inte lyckades kan ses som en följd av att
ringmasken Tubifex tubifex av allt att döma inte fungerar som evertebratvärd för H. zschokkei
s.l. även om den är lämplig för flere närbesläktade myxozoer.
d. Infektion av sik med potentiellt infekterade ringmaskar
Sik placerades i anslutning till ringmaskar som tidigare ympats med myxosporer och som
potentiellt avgav actinosporer.
Sik-yngel (8-9 g, n= 20) placerades i 80 l runt plastkärl. Bottensediment med potentiellt
infekterade ringmaskar, Tubifex tubifex, hölls åtskild från fisken med en konstruktion med
målat glest metallnät. 30 % av vattnet byttes ut tre gånger per vecka. Fisken var inte
infekterad vid analys 6 och 10 veckor senare.
Genom att etablera effektiva odlingsbetingelser för bottenlevande ringmaskar kunde vi hålla
dessa i odling och utföra infektions experiment, samt utföra analyser på förekomst eller
produktion av parasiter (actinosporer) i odlingsförhållanden. Detta ger en möjlighet att
utföra mer specifika undersökningar av livscykeln för H. zschokkei s.l. samtidigt som det nu
föreligger information om en fungerande evertebratvärd. Det är då av intresse att överföra
kunskap från andra arter rörande infektions tider och temperaturförhållanden samt
infektions-mekanismer både vad gäller fisken, men även evertebratvektorer, och relatera
dessa till egna aktuella åtaganden.
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MYXOSPORERNAS STORLEK, UTSEENDE OCH
UTVECKING HOS H. ZSCHOKKEI S.L.
Myxosporerna hos H. zschokkei s.l. består av ett huvudlikt främre avsnitt med två inre
polkapslar samt med två bakåtriktade utskott (Fig. 9-11). Eftersom myxosporer uppvisar en
stor morfologisk variation mellan arter var det motiverat att analysera sporernas utseende i det
undersökta materialet. Detta utgör en grund för fortsatta taxonomiska analyser som sker i
kombination med DNA baserade studier.
Sporerna undersöktes med ljusmikroskop och svepelektronmikroskop. För
ljusmikroskopi fixerades sporerna i 80% etanol och gjordes genomskinliga i en
klarningsvätska (lactophenol). De undersöktes sedan med ett faskontrastmikroskop. Bilder
tagna med 20X, 40X och 100X mikroskoplins användes som underlag för att uppmäta
längdförhållanden för olika strukturer. För SEM studium fixerades färskt parasitmaterial i
2,2% Glutaraldehyd, postfixerades i 2% osmiumtetroxid. Efter dehydrering med aceton
torkades materialet i en ”Critical point” apparat med utnyttjande av flytande koldioxid under
högt tryck. Spormaterialet monterades på aluminiumunderlag ovanpå koltejp och förgylldes
med guld i en ”Guldsputter” -apparat innan det undersöktes i SEM-mikroskopet (Fig. 9, 11).
a. Myxosporernas utseende
Sporerna är lateralt symmetriska med två mot varandra stående valvformade delar med varsitt
bakåtriktat utskott. Det finns en tydlig fog (sutur) mellan de bägge halvorna (Fig. 10,11). I den
främre ändan finns det två mikroskopiska öppningar genom vilken polkapslarnas poltråd kan
tränga ut vid aktivering (Fig. 11).
b. Myxosporernas storlek i odlad sik och fritt levande skärgårds-sik.
Storleken hos sporer som tagits ur en cysta i odlad sik, samt ur en cysta från vild sik i
skärgården mättes: Sporens total längd, sporkroppens ”huvud”) längd och bredd och
utskottens längd. Storleken hos sporerna är likartad i de två grupperna (medellängd 47,0
(41,2-54,4) µm från odlad sik och 49,8 (41,2-63,2) µm från vild sik (n = 51 i varje grupp). Det
finns två polkapslar med varsin spiralvriden poltråd i varje myxospor. Polkapslarnas storlek
mättes från ett mindre antal sporer (n= 11 i varje grupp). (Medellängd: 4,8 (4,3- 5,4) µm
(odlad sik) och 5,2 (4,3- 6,4) µm (från vild sik)).
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Figur 9. En samling myxosporer studerade med SEM (Svepelektronmokroskop). Ansamlingen av tunna ”trådar” är
myxosporernas två bakre utskott. Då sporerna frigörs från fisken, främst vid fiskens död, kan enskilda sporer eller dylika
sporsvärmar upptas av lämpliga ringmaskvärdar. Sporens ”huvud” är ca 10 µm långt, dvs. 1/100 mm.

	
  
Figur 10. Ljusmikroskop (LM) bild av myxosporer. I bilden framgår sporernas två polkapslar och den spiralvridna
poltråden i dessa (se pilhuvud) som kan skjutas ut ur polkapseln då sporerna når evertebrat-värdens tarm. Man kan
också se en tunn kanal mellan polkapslarna och sporens yta.
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Figur 11. SEM bild av främre delen av några myxosporer av H. zschokkei s.l. Man ser suturen mellan
sporhalvorna (se pil) och hur de bakre utskotten initieras. Spor-”huvudets” längd är 10 um. (1/100 mm).

	
  

c. Myxosporerna utveckling
Myxosporerna i en och samma cysta (=plasmodie) hade nått olika grad av utveckling. Medan
de flesta sporerna var fullt utbildade fanns det en del tidiga sporstadier under bildning.
Utvecklingen av myxosporerna sker så att en cell (=sporont som under sporbildningen är
innesluten i en omgivande cell) delar sig inne i den omgivande cellen så att det där slutligen
bildas 10 celler som fördelar sig jämt (5 +5) på två blivande myxosporer. Man kan alltså
tydligt observera hur sporerna i en sen fas av utvecklingen, innan de blir fullt vuxna, utvecklas
parvis inne i den omgivande cellen (Fig.12 a, b).
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Figur 12 a,b. Tidiga utveklingsstadier av myxosporer hos Henneguya zschokkei s.l. Sporerna utvecklas parvis i en sen fas då
de bakre utskotten bildas.a. Bakre utskott ej ännu bildade. De 5 olika celltyperna i de blivande sporerna kan tydligt ses. ( En
stor rund sporoplasm-cell med två kärnor (infekterar senare ringmaskar) (se x i fig a), två celler som bildar varsin polkapsel
(y), och två celler som bildar varsin sporhalva med varsitt bakre utskott) (z). b. Nästan färdigt bildade myxosporer innan de
separerar.	
  
	
  

Eftersom den undersökta parasitorganismen, som numera systematiskt sett räknas tillhöra
gruppen bilaterala flercelliga djur, är mikroskopisk, förutsatte detta projekt en definiering av
utseende och storleksförhållanden för Henneguya zschokkei s.l. tillgång till effektiva
mikroskopresurser. Denna parasitform (Klass Myxosporea) representerar en dominerande
parasittyp bland Myxozoa där det finns en ytterst stor morfologisk variation. Även om
storleksförhållanden sällan säger något slutligt då nära stående arter definieras, utgör
morfologin basen för artdefiniering. Man kan ännu inte med säkerhet ange om det inom
Myxozoa är evertebratvärden som är huvudvärd (med en könlig fortplantningsprocess) eller
stadiet i fisken. De utförda strukturanalyserna visar att myxosporena tillhör släktet
Henneguya samt att det inte finns några påtagliga morfologiska skillnader mellan de sporer,
som av allt att döma har överförs med sikynglen till odlingar i skärgården, och sporerna från
vild sik.
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GENETISK ANALYS AV HENNEGUYA ZSCHOKKEI S.L.
För att definiera H. zschokkei s.l.– materialet genetiskt och om möjligt finna en bas för
diskussioner om Henneguya-infektionens ursprung i den odlade siken gjordes en jämförande
DNA analys av en genregion (sekvens av SSU rRNA genen) som i stor utsträckning används
för att klargöra släktförhållanden bland högre (eukaryota) organismer. DNA isolerades från
parasitprov och specifika gensekvenser mångfaldigades med hjälp av sk. nested PCR-teknik.
Använda metoder anges av Szostakowska & Fagerholm (2007). Våra resultat (Fig. 13) visar
att prov av H. zschokkei från odlad sik (no 3-9, 15) som överförts från sötvatten är genetiskt
olik de prov som är från vild sik från skärgården (no 20 & 22). (”gi” är jämförelsesekvenser
(outgroups) av nära besläktade arter) (giI 2088627 anger sekvensen för förorsakaren av
virvelsjuka, Myxsoma cerebralis)).
	
   	
  
	
  

	
  
Fig. 13. Släkträd baserat på DNA sekvensdata av SSU rRNA genen från Henneguya zschokkei s.l. från sikodlingar (prov no.
3 – 9, 15) och från vild sik (prov no 20 och 22). Vid fylogenetisk (släkt) analys utfaller proven från odlad sik skilt från
skärgårdsproven (”gi” är kända besläkade former tagna från tillgänglig databas)

Ett intressant resultat som framkom vid elektrofores av den första PCR produkten (som görs
rutinmässigt vid analyserna) var att det ofta förekom två olika produkter i samma prov. Detta
analyserades närmare genom analys av elektrofores av PCR produkter av 16 Henneguya-prov:
(1-10, 12) från vild sik från skärgården och 13-17 från odlad sik) (Fig. 14). Proven från vild
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sik uppvisar band med stor produkt (band migrerar långsammare) (undantag no 7, samt 12
med dubbelt band). Proven från odlad sik uppvisar band med mindre produkt (13, 16, och 17
har dubbla band). En separat sekvensering av två produkter (N7 och N8 i Fig. 14) visar att N8
kodar för en sekvens (1634 nukleotider) som har 94% likhet med sekvenser tillskrivna
Henneguya nuesslini, 94% likhet med H. salminicola och 93% likhet H. zschokkei angivet
från N. Amerika. Denna sekvens benämnas H.zschokkei B. Den andra produkten (N 7)
analyseras i fortsatta arbeten för att bl.a. helt klarlägga detta specifika fenomen.
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Figur 14. Elektrofores av PCR produkter av 16 Henneguya-prov: 1-10, 21 från vild sik och 13-17 från odlad sik.
Proven från vild sik uppvisar band med stor produkt (migrerar långsammare) (undantag no 7, samt 12 med dubbelt
band). Proven från odlad sik uppvisar band med mindre produkt (13, 16, och 17 har dubbla band).
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DISKUSSION OCH SLUTSATSER
Den ökande sikodlingen och infektioner med H. zschokkei i vårt land sammanfaller tursamt
med en period då man fått allt mer kunskap om parasitgruppen Myxozoa som sådan, men
också specifik information om H. zschokkei s.l. där bl.a. resultat som hittills framkommit i
vårt projekt kan ses vara av betydelse.
För att minimera eller helt undvika knutsjuka förorsakad av Henneguya zschokkei s.l.
vid våra sikodlingar är det uppenbart att man behöver en möjligast god kännedom om
parasitens identitet, allmän biologi och livscykel. Vid ett internationellt seminarium (Bilaga
6) som på förslag av projektets styrgrupp arrangerades vid Åbo Akademi våren 2010
betonades dessutom vikten av att utveckla metoder som aktivt hindrar actinosporer från
bottenlevande ringmaskar att nå fram till fiskvärden. Filtrering av vattnet, främst med
sandfiltersystem, kunde vara en möjlighet för att hindra actinosporer att nå sikynglen. Det är
uppenbart att detta i praktiken är beroende av rådande odlingssituationer. Att använda
jorddammar med risk för etablering av lämpliga evertebratvärdar är en riskfaktor. Vad gäller
kassodlingar kan man överväga en periodvis omplacering av en odlingsenhet eller förflyttning
av fisk för att minimera infektionsrisker. Detta borde dock ske i samarbete med forskare som
kan avgöra aktuella risker för invasion av actinosporer. Det faktum, att en bottenlevande
ringmaskart nu har identifierats som en vektor för parasiten underlättar denna typ av insatser.
En analys av ringmaskens förekomst, speciellt i kustområdet är av vikt.
Resultaten i vår undersökning ger vid handen att den parasit som förekommer i den
odlade siken i skärgården i regel är genetiskt åtskild från den genotyp som uppträder i vild sik
i brackvatten och som vi provisoriskt benämnt Henneguya zschokkei B. Våra resultat anger
också att infektionen i den odlade siken som regel härstammar från sötvatten. Därvid överförs
parasiten med fiskynglen till brackvatten där siken odlas vidare till försäljning. Att detta är
fallet anges förutom av DNA undersökningen även av de undersökningar om parasitens
förekomst i den odlade siken som vi utfört i skärgårdshavet och den intervju-undersökning
som vi utfört bland sikodlarna. Med en förståelse för parasitens biologi och livscykel har man
nu redskap som är av betydelse då man strävar till att undvika tillbud i framtiden. Vi har visat
att det är en fördel att överföra sikyngel till kusten innan de uppnått en viss medelvikt (36 g)
Det är alltså viktigt att inte hålla sikynglen längre än nödvändigt i sötvatten. Vi har nu också
redskap att specifikt undersöka bottenfaunan i avseende av infekterade ringmaskar. Man har
vid en sikodling i skärgården denna höst (2010) angett att en påvisad infektion (prevalens
över 15 %) troligen har ett lokalt ursprung, och inte härhör från tillförda infekterade sikyngel.
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Detta kan teoretiskt gälla även vid eventuella framtida tillbud. Därför vore det är ytterst
viktigt att i skärgårdsområdet definiera förekomsten av Henneguya zschokkei B i förhållande
till parasitformen som finns i den odlade siken. Det är dock skäl att betona vikten av att även
genetiskt karakterisera de gensekvenser som ännu inte är helt klarlagda. En vidare analys av
Henneguya zschokkei s.l. som artenhet återstår att slutföra.
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