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AVHANDLINGENS 

TITTEL: 

Factors influencing pathogenicity in the 
interaction between Gyrodactylus salaris 
Malmberg, 1957 (Platyhelminthes: Monogenea) 
and its salmonid hosts 
 

Doktorarbeidet til Raúl Ramírez omhandler fiskeparasitten Gyrodactylus salaris som 
infiserer laks, regnbueørret og røye. Ramírez eksperimentelle forsøk med parasitten og 
analyser av utallige datasett demonstrerte bl.a. at G. salaris fra røye i Numedalsvassdraget 
ikke er farlig for laks og at «Baltisk laks resistent, Øst-Atlantisk laks mottagelig»-hypotesen 
ikke kan aksepteres.  
     De økonomiske tapene i de rundt 50 G. salaris infiserte laksevassdrag i Norge siden 
introduksjonen for rundt 30 år siden og kostnadene med bekjempelse av parasitten med 
miljøgiften rotenon, er enorme. Det er derfor viktig med solid kunnskap om parasittens 
biologi og økologi og vertenes egen evne til å bekjempe infeksjonene. Ved ulike molekylære 
metoder viste Ramírez at parasittene fra røye i Numedalsvassdraget og laksen i Lierelva, er 
litt genetisk forskjellig, men at begge former representerer arten G. salaris. De 
eksperimentelle forsøkene med begge former på begge laksefiskartene, demonstrerte videre 
markerte biologiske og økologiske forskjeller mellom formene i både infektivitet, 
reproduksjon og atferd. Eksperimentene bekreftet at den spesielle formen av G. salaris på 
røya i øvre deler av Numedalsvassdraget, ikke er patogen for laks. Årsaken viste seg og 
skyltes en konsekvent lavere reproduksjonsrate hos G. salaris fra røya på laks, dessuten at G. 
salaris fra røye var mest aktiv på laksen noe som øker parasittens mortalitet. Resultatene 
demonstrerte også at en artsdiagnose på basis av genetiske forskjeller (dvs. mitokondrielle 
haplotyper), ikke nødvendigvis kan forutsi parasittens patogenitet på laks.  
     Gjennom en omfattende metaanalyse av egne og tidligere eksperimentelle datasett 
omfattende en rekke laksestammer fra Norge og det Baltiske området for å påvise eventuelle 
tids- og tetthetsavhengige mekanismer, stilte Ramírez spørsmål ved det rådende paradigme 
at norsk laks er meget mottagelig for G. salaris mens Baltisk laks ikke er det. Teorien peker 
på betydningen av lokale tilpasningsprosesser mellom parasitt og vert for å forklare 
resistensforskjellene mellom disse to hovedgruppene av laks. Analysene viste at uavhengig 
av laksens opphav var G. salaris populasjonsvekst en tidsavhengig, jevn reduksjon i 
vekstraten fra infeksjonsstart av som ikke skyltes tilfeldige variasjoner, men har en biologisk 
basis. Ingen tegn til ubegrenset, eksponensiell populasjonsvekst ble påvist selv i mottagelige 
norske laksestammer kun et spektrum av vekstrater med overlapping mellom 
laksestammene. Resultatene viste seg uforenlige med paradigmet «Baltisk laks resistent, 
Øst-Atlantisk laks mottagelig»-teorien og er i kontrast til den rådende oppfatning at norsk 
laks mangler resistens mot G. salaris. Ramírez foretok da en kritisk gjennomgang av vår 
nåværende viten om lokale tilpasninger hos G. salaris på laks på basis av det nevnte 
paradigmet. Gjennomgangen viste et stort behov for å undersøke vert-parasitt 
interaksjonene hos flere laksestammer, dessuten ikke bare vektlegge parasittens 
populasjonsvekst, men også gjøre eksperimentelle vertsmortalitetsstudier. 


