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Atypowe bakterie rod zaiu Aeromonas
i wywoływane p]zez nie choroby ryb
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Lublin

Bakterie rodzajll Aeromonas są czynnikiem etiolo-
glczny m wielu chorob ryb, a takż e ni ektó ry ch płazów
issaków. Występująteż w wodach słodkich i ściekach.
U hodowlanych ryb łososiowatych najczęściej poja-
wiającą się i znaną jeszcze od zeszŁego stulecia jed-
no stką chorob ową j est wrzod zięnica ło so siowatych
wywołana przez Aeromonas salmonicida (8),

U .yb karpiowatych, głównie u karpia, częstą jed-
no stką chorob ową wyw ołanąprzez te b akteri e j est e ly -

throdermatills, dawniej włączana do posocznicy kar-
pi. Inne gatunki rodzaju Aeromonas sąponadto czyn-
nikiem pTzyczynowym wielu infekcji ryb karpiowa-
łch.

Taksonomia

Według obecnie obowiązującej systematyki (3, 4)
gatunki bakteryjne rodzajll Aeromonas zall,czane sądo
r o dztny Vi b r i o n a c e a e. W e dhtg ni ektórych p o glądów
winna to byó osobna rodzinapn. Aeromonaceae.Taka
sugestia została wysunięta w 1992 L przez Podkomi-
tet Taksono mtl Vibrionac eae,Międzynarodowego Ko-
mitetu ds. Systematyki Bakterii (17). U bakterii ro-
dzaju A er o m o n a s r o zr óżni ono dotychczas I 4 r óżny ch
typów DNA (9).

Gatunki rodzaju Aeromonas winny być podzielone,
według aktualnego stanu wiedzy (3), na dwie grupy.
D o j e dnej z ntch zalicza s ię b akterie mezo fi lne zaop a-

ttzonę w polarną wić i mające zdolnośc ruchu, a do
drugiej psychrofilne, nie mające wici i tym samym
moZliwóści poruszania się. Do pierwszej grupy nale-
żągatunkt: A. hydrophila, A. caviae, A. sobria, A. eu-
crenophila, A. media, A. veronii t A. schuberti (4).Do
drugiej natomiast gafitnekA. salmonicida i jego pod-
gafunki.

GatlnękAeromonas salmonicida znany jest od daw-

19,20,23,25,ż7 28).



gatunek A. salmonicida subsp. nova (2I), którego od-
rębności nie uznanojednak w kluczu Bergeya z 1994 r.

Niektórzy autorzy (I, 2) dzielą gatunek A. s almo ni c i -
danapięć grup: cztery znich sąrównoznacznę zwy-
żej podanymi podgatunkam1 zaś do nlatej grupy,za_li-
czają nierozpoznane dotychczas podgatunki, które
charakteryzują się wzrostem w temperaturze 37"C.

Niejednoznacznośc i rozbiężność poglądów na po-
zycję taksonomiczną podgatunkow A. salmonicida
wskazują że ich systematyka nie jest ostatecznie usta-
lona i wymaga jeszcze dalszych badań.

Diagnostykę podgatunków opierano dotychczas nie
tylko na charakterystyce cech biochemicznych, ale i
badaniu homologii DNA otaz zawartości w nim nu-
kleotydów guaninowych i cytozynowych. U ży cie Ę ch
metod nie dało jednak ostatecznego rozstrzygnlęcla.
B adane p o dgatunk i A. s a l m o n i c i d a char akteryzuj ą si ę
dużąr ozmaitością zarówno cech biochemicznych j ak
i molekularnych. Zawodne okazało się równiez usta-
lenie profilów plazmidowych i porównante ich z Ę-
powymi dla A. salmonicida subsp. salmonicida) acz-
kolwiek ta cecha diagnostyczna jest często użyteczna
w badaniu taksonomii innych bakterii. OkazŃo się, że
profile plazmidowe atypowych A. salmonicida mogą
być zmienne nawet u szczepów pokrewnych. Niektó-
rzy altorzy (6, ż2, 24, 26) uw ażaj4 że do identyfi kacj i
p o dgatunk ow A. s a l m o n i c i d a możę by c pr zy datne b a-
danie sekwencji nukleotydowych w rybosomalnym
RNA. Sekwencje te są konserwatyłvne i charaktery-
styczne dla gatunku.

Występowanie atypowy ch A. salmonicida
Bakterie te izolowano dotychczas z kilkudziesięciu

gatunków ryb żyjących zarówno w naturalnych zbior-
nikach słodkowodnych i morskich, jak i u ryb wędru-
jących z wód słodkich do morskich (węgorze) Ilb z
mórz do rzek (łososie), a nawet u niektórych gatun-
ków ryb z hodowli akwariowej (29).

Infekcje i choroby wywołane przez aĘpowe podga-
tllnkt A. salmonicida stwierdzono u następujących
gatunków hodowlanych ryb łososiowatych,. Salmo sa-
lar, Salvelinus fontinalis, Salvelinus alpinus, Salmo
trutta m. fario, Salmo trutta m. lacustris, Oncorhyn-
chus keta, O. masou, O. gorbuscha, O. mykiss i Thy-
mallus thymallus. U wolno żyjących łososiowatych
atypowe A. salmonicida tzolowano z Salmo salar,
Thymallus thymallus, Salmo trutta m. trutta i Oncor-
hynchus nerka. Wśród karpiowatych ryb hodowlanych
bakterie te stwierdzono u Cyprinus carpio oraz Ca-
rassius auratus. U karpiowatych wolno żyjących
stwierdzon o je l Abr amis br am a, C ar as s ius c ar as s ius,
C. auratus, Leuciscus leuciscus, L. cephalus, Phoxi-
nus phoxinus, Rutilus rutilus, Scardinius erylthroph-
thalmus i Blicca bjoerlma.Infekcje te wystąpić mogą
również u kilku gatunków węgorzy orazu wielu ga-
tunków płastug morskich (29).

Rozprzestrzenienie geograftczne tych ryb jest bar-
dzo dllżę. Stwierdzono je bowiem w wodach Kanady,
USA, Japonii, Centralnej i Północnej Europy, Austra-

lii i Południowej Afryki. Brak doniesień o występo-
waniu wym. bakterii u ryb w Południowej Ameryce i
Północnej Azji (29).

lzolowanie ihodowla
U ryb klinicznie zdrowych bakterie te mogąbyc izo-

lowane ze skóry i nerek, Po pojawieniu się zmian skór-
nych (często w wyniku działania stresu) atypowe
A. s almonicida mo gąby c z nichłatwiej izolowane, ale
tylko we wczesnym stadium wystąpienia tych proce-
sów. Później dołączająsię inne drobnoustroje jak ru-
chome Aeromonąs, Pseudomonas i grzyby Saprolegnia
(29). Hodowla tych bakterii na pożywkach nie zawsze
j e st łatwa, aIę uw aża s ię, ze najb ar dziej przydatny j e st
agar z krwią lub surowicą.

Czynniki decydujące
0 patogenności ałpowych 4, salnonicida

Aktualny stan wiedzy na temat czynników decydu-
jących o patogenności atypowychA. salmonicida jest
do ś ć o gran tczony. D oty chczas owę b adani a wskazuj ą
że są one podobne do występujących u typowych
A. s almonicida subs p. s almonicida. Chorobotw órczośc
tych bakterii związanajest bowiem ztoksycznymi pro-
duktami wydzlelanymi pozakomórkowo (E,CP), z
obecnością dodatkowej . zewnętrznej warstwy A w bło-
nie komórkowej bakter7i oruz ze zdolnością pobiera-
nta żelaza z podłoża.

Toksyny zewnętrzne (ECP), to głównie metalopro-
teazy o masie cząsteczkowej około 20 kDa. Po ekspe-

rymentalnym podaniu tych egzotoksyn wyizolowanych
z atypowych A. salmonicida, powstają u ryb zmiany
skótne, a nawet śnięcia. Niektóre badanta wskazują
że można wśród nich wyróżnić co najmniej pięć róż-
nych egzoprotęaz.Ich ztożnicowanie jest w dużym
stopniu zależnę od geograficznęgo występowanla, a
w mniejszym od gatunku ryby (13). Należy podkre-
śIić, żę e gzoprote a zy wy dzielane pr zez Ęp ow e A. s a l -
monicida sub sp, s almonicida stanowią zn acznię mniej
zr ożntcow aną homo genną grupę.

Znaczentę do datko w ej, zew nątr zko mó rkow ej w ar-
stwy A u patogennych szczepow A. salmonicida (ty-
powych i aĘpowych) zostało doświadczalnie udowod-
nione (18). Warstwa A jest złożona zbtałek o masie
cząsteczkowej 49 kDa (18). Stwierdzono, że działa-
niem wyzszej temperatury ntż optymalna dla bakterii
A. salmonicida można pozbawić ich błonę komórko-
wąwarstwy A i powstająwtedy szczępy niepatogen-
nę, U szczepów naturalnie niep ato gennych, awirulent-
nych warstwa A nie występuje.

Zdolność pobierania żelaza, koniecznego dla nor-
malnego metabolizmu jest typowa dla bakterii A. sal-
m o n i c i d a. Szczepy p ato genne charakteryzuj ą się szcze-
gólnie sprawnym mechanizmem umożliwiającym po-
bieranie żęlaza. Podłożem, z którego bakterie tę za-
opatrująsię w żelazo jest surowica izewnętrzne, płynne
zw iązki wydzielane pT zęz ryb ę, w których znaj duj ą się
białka wiĘące żelazo (np. transferyna), Pobieranie
żelaza przęz atypowe A. salmonicida jest prawdopo-



dobnie zw Lązanę z proteo lity czną de gr adacj ą trans fe -

ry ny. U czestnicząw tym zewnątr zkomórkowe meta-
loproteazy (14).

Ghotobotwótczośó

Niewiele wiadomo o samym procesie zakażęnta i
mechanizmach przenoszenia infekcji zryb chorych na
zdrowe. Niektóre obserwacje (27) wykazały, że aty-
powe A. salmonicida mogąprzeżywac przez dłuższy
czasw osadach dennych. Najdłużej przetywalnośc tych
bakterii trwa w osadach wód słonawych i wynosi 60
dni. Osady denne mogąw ten sposób stanowió źrodło
infekcji. Na temat przeżywalności tych bakterii w
wodzie brak jest dokładnych danych. W warunkach
eksperymentalnych przeniesienie infekcji z jednych
gafunków ryb na inne często nie udaje się, a zryb zaka-
zonych w ten sposób nie mozna reizolować bakterii.

U chorych ryb karpiowatych, węgorzowatych i u
płastug choroba objawia się przede wszystkim zmta-
nami zapalnymi skóry. W miejscach tych pojawiają
się następnie ubytki (owrzodzenia). Występowaó one
mogą w różnych miejscach ciała. Czasami, oprócz
zmian skórnych, można obserwowac stany zapalne
mięśni w okolicach owrzodzeń, w jamie gębowej oraz
zmiany w gałkach ocznych, Bardzo rzadko mogą po-
jawić się stany zapalne w śledzionie, nerkach i wątro-
bie. Najczęściej jednak u chorych ryb brak jest zmian
w narządach wewnętrznych (29).

U ryb łososiowatych atypowe A. salmonicida mogą
by c przy czynązmianbar dzo podobnych do wrzodzie-
nicy wylvołanej przez typowe,4. salmonicida. Stąd tez
w przeszłoś ci przypuszczalnię choroby łoso siowatych
wywołane przez aĘpowe A. s almonicida diagnozowa-
no wielokrotnie jako wrzodzienicę. Zmiany te to
owrzodzęnia skóry oraz stany zapalne w wielu narzą-
dach wewnętrznych (wątroba, serce, przewod pokar-
mowy, otrzewna). Czasem stany zapalne dotycząrów-
nież tkanek skrzeli. Ogólnie jednak wyraźne zmiany
wnarządachwewnętrznychwystępująrzadziejniżprzy
wrzodzienicy. Najczęściej są to jedynie niewielkie
przekrwienta (29).

Atypowe,4 . s al mo ni c i d a mo gą łvywołaó śnięcia ryb.
Są one rzadszę l ryb żyjących w środowisku natural-
nymniżu ryb hodowlanych. Najwięcej strat (do 65%)
notowano u hodowlanych ryb łososiowatych, mniej-
sze (do 25%) u karpi (29).

PtofilakĘka i leczenie chotób wywołanych
przez atypowe A. salnonicida

Badania nad skutecznym zapobieganiem chorób
wywołanych przez atypowe A. s almonic i da skupiają
się głównie na aktywacji procesów immunologicznych
ryb. Stwierdzono, że u karpi zakażonych powtórnie
przez A. s almonicida subs p. achromo gelres występuj e
pamięć immunologiczna, która może utrzymywać się
przezpięć miesięcy (7),Istnieje więc możliwość wy-
wołania odporności przeciw tym bakteriom po zasto-
sowaniu szczepienia. Badania eksperymentalne (1 1)
wykazaĘ, że egzotoksyny ECP mogąbyć skutecznym

antygenem stymuluj ącym odp orno ść typu humoralne -
go,.rszczepionych ryb.

Badania nad czynnym uodpornieniem ryb łososio-
watych przeciw atypowym A. salmonicida nie dały
dotychczas pozytywnych ęfektów. Stwierdzono, że
białka regulujące pobieranie żelazaprzez te bakterie
mają silne właściwości antygenowe i mogąbyc lżyte
do produkcji szczepionek (14, 15). Te pierwsze, nie-
Iiczne próby zasto s owania immunopro filaktyk i prze -
ciw atypowym A. s al m o n i c i d a w skazują na możliwo ść
skutecznych szczepień plzeclw chorobom wlrvołanym
przęz te bakterie, ale sprawa ta wymaga jeszcze dal-
szych badan.

Le czenię chorób wywołanych przez aĘp ow e A. s a l -
m o n i c i d a możę by c pr zeprowadzone przy uży ctu p o -
tencj onowanych sulfamidów, chloramfenikolu, neomy-
cyny, nitrofurantoiny i oksytetracykliny. Skuteczność
tych środków leczniczych jest na ogół dobra. Możli-
we jest jednak powstawanie oporności u tych bakterii
(pr zy pllszczalni e me diacj i p lazmidowej ), zwŁaszc za p o
stosowaniu sulfamidów ( 1 6).

Przedstawiony akfualny stan wiedzy na temat infek-
cj i ryb wywołanych przez gatunek Aerom o nas s almo -
nicida i jego podgatunki powinien być pomocny w
dokonywaniu właściwej diagnozy chorób ptzez nie
powodowanych i odróżnieniu ich od jedynej doĘch-
c zas r o zp o znaw anej w r zo dzięnicy ło s o s i o w atyc h,
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