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Om ACD Pharma

• Forsker og utvikler bruk av bakteriofager i kampen mot 

antibiotikaresistens.

• Tolv års forskning og utvikling på bakteriofager. 

• ACD ble i 2018 først i verden til å lansere et bakteriofag-

produkt til bruk i akvakultur, CUSTUS®
YRS. 

• Vi vil bygge verdens første legemiddelgodkjente 

bakteriofagfabrikk og ta en ledende posisjon globalt 

innenfor utvikling og bruk av bakteriofager som en løsning 

på antibiotikaresistens som:

• Miljø- og bærekraftsutfordring

• Trussel mot global helse



Vårt team



Vår visjon

Forskning

Utvikling og 
produksjon



Bakteriofagprosjektene
Produkter

• CUSTUS®
YRS – Yersinia ruckeri – yersiniose

Produkter klar til feltutprøving

• CUSTUS®
MVS – Moritella viscosa – vintersår

Pågående FoU-prosjekter

• CUSTUS®
PSS – Pasteurella skyensis – pasteurellose

• «Kleb-Gap» - Klebsiella pneumoniae

• (++)



Bakteriofager

•
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Bakteriofager som helt spesifikt infiserer og dreper 

Yersinia ruckeri-stammer fra norsk lakseoppdrett

Lar deg ta kontroll på smittepresset under stressende 

operasjoner hvor fisken er sårbar for smitte!

Benyttes under vaksinasjon, sortering, transport, 

avlusing eller som stoppkultur i biofilteret mellom 

innsett!

CUSTUS®
YRS



Figur: Smittepressutvikling for Yersinia ruckeri i brønnbåt under avlusing 

med ferskvann, målt med qPCR. Det ble observert dramatisk økning i 

smittepress så snart fisken ble overført til brønnene.

Smittepress i brønnbåt
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Figur: Smittepressutvikling i brønnbåt under mekanisk avlusing 

med CUSTUS®yrs tilsatt i brønnvannet. Den totale mengden 

bakterier øker (16S rDNA) mens Y. ruckeri blir kontrollert.

CUSTUS®yrs ble tilsatt ved T=1.

Smittepresset kan kontrolleres 

med CUSTUS®
YRS
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Et sikkert, effektivt og enkelt verktøy for å kontrollere 

smittepress av Yersinia ruckeri!

Vaksinasjon, sortering, transport, avlusing i brønnbåt

eller som stoppkultur i biofilteret mellom innsett!

CUSTUS®
YRS



Et sikkert, effektivt og enkelt verktøy for å kontrollere 

smittepress av Moritella viscosa!

Avlusing i brønnbåt

Neste produkt: 

CUSTUS®
MVS
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CUSTUS®
MVS

- bakteriofager mot vintersår

Mekanisk avlusing = stress og høyt smittepress!

Bakteriofager kan kontrollere smittepresset og hindre påslag av bakterien. 

Vi har utviklet nye, effektive bakteriofager mot Moritella viscosa.

Produksjonsoppskalering pågående på Ås.

Vær tidlig ute med smittekontroll! 

Foto: Ingrid Harneshaug Rød, STIM as

Foto: Eirik Bårdsen, ACD Pharma
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PhD-prosjekt hos Veterinærinstituttet, 

NMBU og ACD Pharma  

• Fullgenomanalyser av Moritella viscosa –

karakterisere mangfold, virulensfaktorer, 

smittesporing, reservoarer, m.m.

• Karakterisering av Moritella-bakteriofager –

karakterisere mangfold og samspill mellom 

fag og vert i naturen
Karoline Sveinsson
Foto: Veterinærinstituttet



Autogenvaksine 

vintersår

Bakteriofager benyttes til biokontroll –

langtidsbeskyttelse gjennom vaksinasjon er 

også nødvendig

Autogenvaksine: spesialtilpasset vaksine 

Enkelt å gjennomføre! 

Denne bakterien blir ikke borte!                     

- Å vente og se er ikke et alternativ!         
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Veterinær / fiskehelsepersonale
• Klinisk diagnose og innsending av 

bakterieisolat til STIM

STIM
• Dyrking og laboratorieanalyser, 

beskrivelse av bakterien

Veterinær / fiskehelsepersonale
• Søknad om godkjenningsfritak

• Skjema og god beskrivelse på 

www.legemiddelverket.no

STIM
• Produksjon og utsending av vaksine

Veterinær / fiskehelsepersonale
• Vaksinasjon

http://www.legemiddelverket.no/
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CUSTUS®
PSS

- bakteriofager mot pasteurellose

Foto: Ingrid Harneshaug Rød, STIM as

Pasteurellose var en betydelig utfordring forrige sesong – trolig vedvarende

Vanskelig vaksineutvikling

Brønnbåt – stress – høyt smittepress

Nytt og veldig spennende FHF-prosjekt starter i august!

• Genomic epidemiology – biosikkerhet, smittespredning, smittesporing

• Phage-based prevention – biokontroll 



Ta knekken på 

problembakteriene
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Utfordringer med bakterielle sykdommer er og vil være økende!

Dette må tas på alvor og bekjempes på flere fronter!

Bakteriofager og vaksiner er to viktige virkemidler!

Vær i forkant – vær med på utviklingen!



Takk for oppmerksomheten!

www.acdpharma.com


