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Vad jag tänkte prata om:

• Vad är stress?
• Är stress det samma som dålig välfärd?Är stress det samma som dålig välfärd?
• När blir stress ett ”problem”?
• Primära stressresponser
• Sekundära effekter varför fisken skiljer• Sekundära effekter, varför fisken skiljer 

sig från landlevande djur
I t i ti i t• Inomarts variation i stressresponser

• Exempel på mänsklig verksamhet som p p g
kan orsaka stress hos fisk



Definitionen av stress

”a non-specific response of 
the body to any demandthe body to any demand 
made on it” (Selye, 1952)



Stressresponsen är inte helt 
ospecifik

Veissier, I. & Boissy A. Physiology & Behavior 92 (2007) 429-433  



Vad är stressresponsen bra för?

Mobilisera energireserver för att möts ett
d lb t h tomedelbart hot

Inget djur skulle överleva
utan en effektiv stress 
respons



Lite stress kanske är bra

Korte S.M. et al. Physiology & Behavior 92 (2007) 422-428



Akut vs kronisk stress



”Psykologiska” faktorer som 
kontroll och förutsägbarhet 



Primära stressresponser hos 
fisk

• Sympatiska nervsystemet
• Perifera katekolaminer (adrenalin)Perifera katekolaminer (adrenalin)
• Kortisol



Fysiologiska effekter av sympatisk y g y p
aktivering och perifera katekolaminer

Ö• Ökad hjärtverksamhet
• Ökad andning, syreupptag och g, y pp g

syretransport
• Mer blod till gälar, hjärna ochMer blod till gälar, hjärna och 

skelettmuskulatur
• Mindre blod till tarm och vissa andra• Mindre blod till tarm och vissa andra 

inre organ
• Förhöjda blodsockernivåer• Förhöjda blodsockernivåer



Den primära stressresponsen p p
hos fisk och däggdjur är i det 
närmaste identisknärmaste identisk

Finns det någraFinns det några 
skillnader?skillnader?



Den fantastiska fiskgälen

 Effektiv för respiration

 Vatten och joner kommer också att
kunna passera över gälepitelet 



Vatten- och saltbalans

Gälens genomsläpplighet för
joner och vatten är normalt ingetjoner och vatten är normalt inget
problem



Vid kraftig stress ökar blodflödet 
till äl ilk t k få l litill gälen vilket kan få alvarliga 
konsekvenser för fiskens salt-
vattenbalans 

H2O

Na+

Cl-



Hypotalamus-hypofys-interrenal axeln

CRH hypotalamus

ACTH hypofys

Interrenal celler

målorgan

cortisol Interrenal celler
(binjurebark)

cortisol



Fysiologiska effekter av 
kortisol

• Nedbrytning av protein och nysyntes 
av glukos

• Stänger av system som inte är viktiga 
för omedelbar överlevnad (t exför omedelbar överlevnad (t ex 
matsmältning, immunsystemet, 
reproduktion)reproduktion)

• Motverkar till viss del 
k t k l i ti ff kt åkatekolaminernas negativa effekter på 
fiskens vatten- och saltbalans



Stressande eller inte?

Vad som är stressande för en individ är inte 
nödvändigtvis stressande för en annan

Tidigare upplevelser och genetiska faktorer 
påverkarpåverkar



Har fiskar ”personlighet”?

Bestående fysiologiska och 
beteendemässiga skillnader g
mellan individer



Stresshantering

StressorStressor
stresshantering stresshantering

Djur

Miljö
Erfarenheter

Aktiv Passiv 

Erfarenheter
Genetiska faktorer

Respons Respons



Stresshanteringsstrategier g g
(“personligheter”)

P kti R ktiProaktiv 
(aktiv)

Reaktiv 
(passiv)

Aggressivitet Hög LågAggressivitet Hög Låg
Aktivt undvikande Hög Låg
Ut kl ti Hö LåUtveckla rutiner Hög Låg
Kortisol Låg Hög
Sympatisk reaktivitet Hög Låg
Serotonin omsättning Hög Låg



Inlärning hos HR och LR 
regnbågar





Mänsklig verksamhet som 
orsakar stress hos fisk

• Akvakultur, hållning av fisk i fångenskap
• ”Catch and Release” fiskeCatch and Release  fiske



Catch and Release Fiske

Stress i kombination med fysiskStress i kombination med fysisk 
utmattning och luftexponering



Fisk har mycket vit muskel och 
stor anaerobisk kapacitet

Vit muskel

Röd muskel

Fisk återhämtar sig betydligtFisk återhämtar sig betydligt 
långsammare än däggdjur



Förändring av laktat i muskel 
och blod

 Dålig blodförsörjning av vit muskulatur
 Laktat i muskeln används för att syntetisera

nytt glykogen under återhämtningsfasen
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Förändring av pH-värde i 
muskel och blod
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Luftexponering

http://www.harrishillresort.com/Ontario-fishing-
Muskie-Musky-Lake-of-the-Woods



Effekter av luftexponering
• Kraftigt sänkta O2-nivåer i blodet
• Förhöjda CO2-nivåer i blodetj 2

• Kraftigare förhöjning av 
laktatnivåerna i blod och muskellaktatnivåerna i blod och muskel

• Kraftigare sänkning av pH i blod och 
muskelmuskel

• Även kortvarig luftexponering leder 
till förhöjd dödlighettill förhöjd dödlighet



Effects of stress, exhaustion 
and air e pos re on fishand air exposure on fish 
mortality y
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Stora fiskar känsligare än 
åsmå

• Stora fiskar har större anaerob 
kapacitet

• Stora fiskar får betydligt högre 
koncentration av laktat i muskelkoncentration av laktat i muskel

• Stora fiskar blir mer försurade i blod 
h k loch muskel



Effekter av vattentemperatur

• Vid högre temperatur fås högre nivåer 
av laktat i muskel och kraftigare 
försurning än vid lägre temperatur

• Återhämtning tycks däremot inteÅterhämtning tycks däremot inte 
påverkas nämnvärt av temperaturen



Skillnader mellan arter

• Dåligt utrett
• Arter som är anpassade till att varaArter som är anpassade till att vara 

sprinters t ex gädda är möjligen 
mindre känsligamindre känsliga



Skillnader mellan vild och 
odlad fisk

• Få studier på vild fisk
• Vissa resultat tyder på att vild fiskVissa resultat tyder på att vild fisk 

klarar ”catch and release” bättre än 
odlad fiskodlad fisk



Catch and Release av gädda

Spöfångad gädda 500 ± 45 mm

Artificiellt bete med minst
en trekroken trekrok

Drillad 60 s

Luftexponering 300 s

Vattentemp 15,7±1,0 °C

Arlinghaus, R. et al. Fisheries Research 97 (2009) 223-233  



Akvakultur

• Hantering
• TransportTransport
• Vaccinering
• För hög fisktäthet
• För låg fisktäthet - aggressivitet• För låg fisktäthet - aggressivitet



Aggressivt beteende och social 
stress

”This is not love”This is not love



Aggressivitet hos zebrafisk – en 
typisk stimfisk
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Effekter på beteende

• Dominanta aktiva och aggressiva
• Underordnade inaktiva och passivaUnderordnade inaktiva och passiva
• Underordnade individer är kroniskt 

t dstressade



Subordinata fiskar är kroniskt 
stressade

Kontroller Rank 1 Rank 2 Rank 3
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F å ?Frågor?


