


Hva vet vi om sykdommer på elvemusling?

Hvorfor dør muslingene i Haukåselven?

Stein Mortensen



Litt om min bakgrunn

• Mikrobiolog, UiB
• Hospitant hos IFREMER
• Havforskningsinstituttet siden 1989
• Veterinærinstituttet 1995 – 2014 (Diagnostikk på østers)
• Arbeidet med marine skjellarter siden 1986
• Kan lite om elvemusling











En kort introduksjon til tema
Sykdom er en bestandsregulerende faktor
Forståelse av grunnprinsippene i skjellenes immunforsvar er viktig

Sterkt «førstelinjeforsvar»
Ikke immunologisk «hukommelse»

Parasitt – vert co-evolusjon. Balanse . . .
Sykdommer er «lokale»
Effekten av transport og flyttinger – eksempler.

Stress kan være utløsende faktor (fysiologisk; temperatur, sult, akutte miljøendringer, vannkjemi, toxiner . . .)



Sykdommer hos elvemusling - hva vet vi?

Få / ingen dokumenterte, klare sykdomstilfeller . . . Uklare årsakssammenhenger

Uforklarlig dødelighet i noen bestander

Elvemuslingene lever i elvesystemer; enveisstrøm - ikke vannsyklus – forskjellig fra smittespredning i
marine systemer

Isolerte bestander av vert og musling: beskyttet / co-evolusjon



Kan vi bruke kunnskapen om marine skjell?
Ja – naturligvis, men det må bygges opp spisskompetanse

Anatomien er litt ulik
Vi mangler et grunnlag – histologisk atlas / referansemateriale

Det mangler et fagmiljø – støttekompetanse

Det føles litt som å starte «i bunn»



Hvorfor dør
elvemuslingene
i Haukåselven?



2017
Gapere

Slam i gjellene tyder på
at muslingene er svekket

Mikroskopering viser
avmagring og vevsskader



Kort rapport i 2017

Litt krevende tolkning – jeg kommer
tilbake til dette

Vi gjør et hopp



2018
Dødeligheten
fortsetter

En betydelig del av
bestanden dør

Det er ekstreme
forhold med høye
temperaturer og lav
vannføring

Vi gjør en ny
gjennomgang av
døende muslinger



Og så et «hopp» til  . . . det viktigste;



Vi henter «normalmuslinger» fra Oselven, sommer 2018.

Dette er naturligvis å gjøre jobben i feil rekkefølge . . .

Det naturlige er jo å starte med å lære seg normaltilstanden









Dette er viktig
referansemateriale



Gjeller, fordøyelseskjertel og lagringsvev
forteller om muslingenes allmenntilstand



Vi går tilbake til Haukåsmuslingene og sammenlikner dem med
muslingene fra Oselven

. . . . altså fordøyelsesvev, lagringsvev og gjeller . . .



Fordøyelseskjertel



Gjeller



Andre observasjoner i materialet fra Haukås i 2017



Bakteriekolonier i muskelvev



Soppvekst



Ukjent i follikkel



Årsak eller virkning?
. . . død fordi de er infisert eller infisert fordi de dør?



KONKLUSJONER
Oselven: Unikt materiale. Referanse som bør brukes som et startpunkt for å bygge opp et

histologisk atlas

Haukås 2017. Tap av epitel på gjellene, mens andre vev er intakte. Sannsynligvis et
resultat av ytre faktorer.
Bakterie- og soppvekst i ulike organer – kan være sekundært.
Avmagret – lite opplagsnæring
Helt passive fordøyelsesvev – de fordøyer ikke.

2018. Også avmagret
Endringer på gjeller – cilierte områder er borte – senskader?

Skjellene er svekket og ser ut til å «dø langsomt»

Men vi har få individer



VISJON

Bygge opp en kunnskapsplattform
Bli i stand til å gjøre en faglig holdbar oppfølging og diagnostikk
Histologi som verktøy i ulike studier av elvemusling
Kunnskapsspredning, formidling

Diagnostikk – oppfølging av unormal dødelighet
Koble opp mot grunnleggende laboratoriefunksjoner – avhengig av prioriteringer
(NRL). NB: Havforskningsinstituttet er ikke universitet. Langsiktige satsinger kan
være krevende



Takk til Ingrid, Lisbeth, Cecilie og Dawit for hjelp med prøvetaking og prosessering

Takk for oppmerksomheten og for at jeg fikk lov til å komme hit




