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Vi har lenge antatt at immunforsvaret til fisk har vært direkte sammenliknbart med det vi
kjenner i fra pattedyr. Solbakken har i sin avhandling demonstrert at dette ikke er tilfellet.
Ved fullt ut å karakterisere immunforsvaret til torsken, viser Solbakken at torsken har helt
andre genetiske forutsetninger for sitt sykdomsforsvar, enn andre modellfiskearter. Videre
har Solbakken studert 66 andre fiskearter, både nært og fjernt beslektet til torsken, og
avslørt en enorm genetisk spennvidde i grunnlaget for immunitet. Det viser at fisk har en
rekke forskjellige strategier for å forhindre og overleve sykdom. Diversiteten hos torsk og
andre torskefisk blir av Solbakken koblet til signifikante endringer i det tilpasningsdyktige
immunforsvaret. Imidlertid, for fisk sett under ett, har immunforsvaret blitt formet av
forhenværende endringer i klima og oseanografi.
Med torsken som utgangpunkt, har Solbakken også utført genekspresjonsstudier; med andre
ord sett på hvordan det totale genrepertoaret reguleres. Her har hun gått dypere inn i
hvordan torskens immunforsvar responderer på infeksjon og klassisk vaksinering. Solbakken
finner tydelige interaksjoner mellom vert og patogen, og en klar tilstedeværelse av det
medfødte immunforsvaret. I starten av et infeksjonsforløp følger det medfødte
immunforsvaret klassiske mønstre, på linje med det hos pattedyr. Solbakken har imidlertid
avdekket alternative systemer som kan bidra til sykdomsbekjempelse hos torsken senere i
forløpet. Videre viser hun at vaksineringen ikke fører til klassiske tegn på tilpasningsdyktig
immunitet og immunologisk hukommelse. Solbakkens resultater tyder på at torsken, og
sannsynligvis andre torskefisk, er mindre mottakelig for klassisk vaksinering og benytter seg
av helt andre systemer for å beskytte seg mot infeksjoner.

