
Fisketuberkulose hos akvarister 
 

Baggrund 

På baggrund af en henvendelse fra Danmarks Radio, Nordjylland, som havde fået en 

henvendelse fra et ægtepar i Ålborg der havde fået ”fisketuberkulose” efter at have renset 

deres akvarium, har DAU undersøgt problemstillingen nærmere, med fakta og 

anbefaling til akvaristerne i Danmark. 

 

Fakta 

Ifølge Klementsen og Scheel, 1971, skyldes fisketuberkulose bakterien Mycobacterium piscium, 

som imidlertid trives bedst ved temperaturer på 25-30° C, og dør ved 37°. Den kan således 

ikke smitte mennesker.  

Noget tyder på, at andre tilsvarende bakterier kan fremkalde det, vi kalder fisketuberkulose, 

bakterier, der kan angribe mennesker. Her er tale om Mycobacterium marinum. 

Ifølge professor og overlæge Åse Andersen, Odense Universitets Hospital er der ikke tale om 

egentlig tuberkulose, men om en miljøinfektion.  Mycobacterium marinum også trives bedst 

mellem 25-30° C, og derfor specielt angriber hænder, hvor legemstemperaturen her er lavest. 

 

Bakterien findes i danske vandløb og farvande, men også i vores akvarier. Hun er bekendt 

med ret få tilfælde, der i alvorlige tilfælde kan angribe fingrenes sener.  

Hos Statens Seruminstitut bekræfter fagchefen for TB-afdelingen Erik Svensson det samme, 

men fortæller endvidere, at det er uklart, hvad der kræves før mennesker bliver angrebet. De 

har på Seruminstituttet registreret 5 tilfælde sidste år, hvoraf 3 er akvarister, 1 lystfisker og 1 

arbejder på en filetfabrik. Erik Svensson er af den opfattelse, at symptomerne nok er mere 

udbredt end man har registreret, da mange tilfælde ikke bliver diagnosticeret. Han 

understreger dog, at sygdommen kan blive alvorlig, og kan kræve antibiotisk behandling over 

længere tid. 

 

Smittemåde 

For at blive smittet af bakterien kræves der sår eller læsioner (små rifter m.v.). Der kan ikke 

svares på, om bakterierne er kommet med fiskene eller fra akvarievandet.   

 

Symptomer 

Hudlæsioner som opstår typisk på albuer, knæ og fødder i svømmehal-relaterede sager, og på 

hænder og fingre hos akvarieejere. Læsioner forekommer efter en inkubationsperiode på ca 2-

4 uger, og efter 3-5 uger er de typisk 1-2,5 cm i diameter. Se billeder på nedenstående link. 

http://dermatology-s10.cdlib.org/103/NYU/case_presentations/051804n2.html 

 

Ingen grund til panik! 

Som det fremgår, er det yders sjældent at det medføre alvorlig komplikationer, - og hvem har 

ikke stukket hånden i akvariet, selv om man havde fået en rift efter havearbejde på hænderne . 

Men vi skal passe lidt bedre på fremover.  

 

Brug gummihandsker og søg læge 

Har du sår på hænderne, så tage et par gode gummihandsker på. 

Fjern syge fisk og hold en god akvariehygiejne. 

Hold dig ikke tilbage med rengøring af dit akvarium. 

 

Skulle du endelig være så uheldig at få ovennævnte symptomer på en infektion, så gør din 

læge opmærksom på, at du kunne være blevet smittet med bakterien Mycobacterium 

marinum. 

http://dermatology-s10.cdlib.org/103/NYU/case_presentations/051804n2.html

