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Szczepienia ryb przeciw chorobonr bakteryjnyrll sttl-
sowane są juz od dawna. Mniei powszechne sąnato-
nriast szczepienia przeciw chortlbom wirusclwyrn i
p as oży tniczym. Trw aj ąj ednak i nterrs yr,vne b adani a nad
opfacowanietłr rnetod, które urnoźlirł,iłyby uzyskanie
skutecznych szczepionek przeciw tylrl chorobom. Ide-
alna szczepiclnka p owinna odp o wi adać n astęprrj ącym
tvynlaganic.lnr: stymulować zarówno obronę kclmór-
kowąjak i hurnoralną wywoływać specyficzną i dłu-
go trrł,,ałą odpowiedź inrrnurlologiczną przec iw w szy s t-
kirlr szczeponl danego gatunku orgarlizmu patogenne-
g0, zapewniac brak nawrotu wirulencji uzytego anty-
gentl oraz wykazywac skuteczność po podaniu ryborrr
zarówno dortstnie, jak i w k4ieli.

f radycyj n a, aktualnie pro wadzona produkcj a szcze-
pionek przeciw chorobom ryb, polega głowrtie nauży-
c i ir szc zepów b akterl,j n y ch, zabtĘ ch lub atenttowanl,ch
(rr i ezj adlirvych), apl i kowanych ryborn wT az z adj uwan-
tełll. Osłabienie wirulencji bakterii chorclbotwórczych
trzyskuje się bądź prz,ez wielokrotne pasazowanie na

p o żywkach, pr ze,z uży c le s z c z ep ów re aguj ącyc h W zy -
zowo, bądż też naturalnych nrutantów. Pomimo do-
brych rra ogół wynikow stosowania szczepionek opar-
tych na atenuowanych szczepach bakterii nie są one
tlważanę zabezpl,eczne dla ryb ani dla innych organi-
zmów wodnych. Wynika to zmożIlwości rewersji ich
patogenności. Drugą l,v adąszczepionek atenuowanych
jest mozliwość nosicielstwa tych bakterii u szczepio-
nych ryb. Stwierdzono to w badaniach riad wakcynacj ą
pstrągów aten uowanynr wirusem zakaźnej martwicy
trzustki (3) 7, tych też względów uzyskanie licencji
na produkcję i szerokie stosowanie szczepionek ate-
nuowanych u ryb hodowlanych napotyka na istotne
trudności.

S z czep i onk t zaw ier aj ące b akterie zabitę wykazuj ą
minro i ch skuteczno ści, zasadnicząwadę " Odpowiedź
inrmunologicznąuzyskuje się bowiem jedynie po po-
daniu ich ryborn w iniekcji z adjuwantem. W warun-
kach hodowlanyclr takim j ednostkov,zym szczepieniom
nalezałoby podclać tysiące ryb, co jest bardzo uciążli-



wym zabiegiem zarówno dla ryb, jak iludzi wykonu-
jących go. Odpowiedź immunologiczna u ryb po tego
rodzaju szczeplenlach trwa krócej niż po infekcji na-
turalnej; należy więc sądzic , że nie wszystkie mecha-
nlzmy obronne ryb sąuruchamiane w wyniku tej wak-
cynacji (23). Wskazuje to na konieczność prowadze-
nia dalszych badań nad doskonaleniem jakości szcze-
pionek. W badaniach tych stosuje się obecnie techniki
z dziedziny biologii rnolekularnej. Jako czynnika im-
munogennego w szczępionce nie używa się bakterii
lub wirusów, ale związkow chemicznych przez nie
produkowanych. Naleządo nich przede wszystkim li-
pop oli s ach ary dy (LP S ) or az białka występuj ąc e w bło -
nach komórkowych bakterii lub też wydzielane poza-
komórkowo.

Począwszy od lat 8O-tych do dziś wykonano wiele
prac, które wykazały, że LPS stymulują głównie nie-
swoiste plocesy odporności na infekcje bakteryjne.
Pobudzają fagocytozę, pinocytozę i migrację komó-
rek zernych orazpodziały mttotyczne limfocytów (8).
Innąp ozy tywną c echą LP S zachęc aj ąc ą do użyc i a ich
w szczepionkach jest akumulacja §ch związkow w
komórkach różnychnarządow ryb. Stwierdzono to po
eksperymentalnym zastosowaniu rybom LPS znako-
wanych radiologicznie lub poddanych działaniu fluo-
resceiny (1 ,9). Wymienione pozytywne cechy LPS nie
decydująjednakżę o dostatecznej skuteczności po za-
stosowaniu ich w szczepionce dla ryb (4), Przyczyna
tkwi przypuszczalnl,ę w złożonym i zmiennym cha-
rakterze tych związków. Łańcuch powtarzających się
jednostek oligosacharydowych w LPS stanowiących
tzw. antygen O ma stymulujące działanlę na układ
obronny ryb. Równocześnie jednak w skład cząstecz-
ki LPS wchodzi częśc złożona z fosfolipidu zwanego
lipidem A, który decyduje o toksyczności dla ryb. Sty-
muluje on wydzielanie ptzez komórki ryb związkow
będących endotoksynami, na które sąwrażliwe komór-
ki układu obronnego jak makrofagi i neutrofile.

Próby użycia LPS jako środka stymulującego me-
chantzmy obronne ryb mają szczegolne znaczenie w
immunopro fi l aktyc e wr zo dzienicy ryb ło s o s iowatych
wywołanej pTzęz bakterie Aeromonas salmonicida,
Wieloletnie badania nad użyciem szczepionek uzyski-
wanych w tradycyjny sposób nie dały dostatecznie
p ozytywnych e fektów szczepień pr zeciw tej chorobie.
Zasto s owanie LP S j ako szczepionki przec iw w r zo dzię-
nicy daje jednaktylko częściowo pozytywny efekt. Jak
wykazały badania (20) aktywność fagocytarnai zdol-
ność makrofagów do zabljania bakterii jest pobudza-
na głównie u szczepów awirulentnych A. salmonici-
da. Makrofagi szczepow patogennych nie wykazują
tej reakcji. Celem zwiększenia immunogenności LPS
wykonano próby zastosowania ich wraz z glukanem,
związktem stymulującym układ obronny ryb. Nie uzy-
skano jednak wzmocnienia odporrrości ryb po tym za-
biegu (1).

Niektore prace (4) wskazują na silniejsze niż LPS
własności inrmunogenne ekstraktu polisacharydowe-

go (EPS) uzyskanego z supetnatantu hodowli bulio-
nowej A. salmonicida. Obate zwlązkirożniąsię skła-
dem niektórych cukrów, co decyduje o ich różnicy
antygenowej. Układ obronny ryb jest zdolny do od-
rożnięnia obu tych antygenów, częgo dowodem jest
wyższa w porównaniu do LPS skutecznośc ekstraktu
EPS w produkcji przeciwciał i ich miana oraz lepsza
odporrrość u ryb (4). Ze wzg|ędujednak na koniecz-
ność stosowania dużych ilości EPS celem uzyskania
po szczepieniu wysokiego miana przeciwctał - prak-
ty czne uży cie te go p o li s acharydu do immunopro filak-
tyki przeciw chorobom ryb musi być jeszcze poptze-
dzone dalszymi badaniami.

Wiele prac poświęcono próbom użyclajako anty-
genu białek izolowanych ze ścian komórkowych pa-
togennych szczępow bakterii lub tez wydzielanych
przez nie pozakomórkowo. Wykazano, że pozakomór-
kowe białko ECP produkowane przez A. s almo nic i d a
achromo genes podane łososiom wyrvołuj e odporność
przeclw tym bakteriom. Wyraża się ona mniejszą
śmiertelnością ryb od występującej po zastosowaniu
antygenu z zabitych bakterii tego gatunku. Możliwe
jest również wryoŁanie biemej odporności łososi po
podaniu im surowicy ryb uodpomionych przy pomo-
cy ECP (13).

Spośród białek występujących w błonie komórko-
wej A. salmonicida immunogenne własności ma biał-
kowa warstwa A (A-layer) występująca u patogennych
szczepów tego gatunku bakterii. Antygen ten pobu-
dza aktywnoć makrofagow oIaz limfocytów B u ryb.
Efektem tego jest wysokie miano przeciwciałprzeciw
A. s alm o ni c i d a, co stwierdzono ekspeqrmentalnie ( 1 0).
Antygen białkowy warstwy A do szczeptentarybprze-
c iw wrz o dz i eni cy n i e znalazł j e dnak na r azie pr akty c z -
nego zastosowanla.

Zbłony komórkowej A. salmonicida wyosobniono
również inne cztery rodzaje białek, o rożnej masie
molekularnej . Ich zadaniem jest regulacj a procesu po-
bierania z podŁoża zwtązkow żelaza koniecznych dla
metabolizmu bakterii. Stwierdzono (14), że białka te
wyosobnione z A. salmonicida hodowanego na pod-
Łożu za:łł tęraj ącym że|azo są lepszym antygenem niż
bakterie atenuowane lub zabite.

W badaniach nad skutecznym szczepieniem pstrą-
gów tęczowych przeciw wirusowej zakaźnej martwi-
cy układu krwiotwórczego (IHN) użyto skomplikowa-
nych metod biotechnologicznych (6). Z genomu wiru-
sa IHN wyizolowano gen kodujący glikoproteinę i do-
konano jego rekombtnacjt z genomem innego wirusa z
glupy bakulowirusów. Następnie ten ostatni wirus
wprowadzono do komórek owada (Scopoderma.fru-
gip erda). Bakulowirus zawieraj ący gen glikoproteiny
wirusa IHN słuzył więc jako przenośnik (wektor) tego
genu do komórek owada. Po uzyskaniu aktywności
genu glikoproteiny i biosyntezy tego białka w komór-
kach owada użyto go jako antygenu do wakcynacji
dootrzewnowej pstrągów tęczowych. W wyniku tych
manipulacji uzyskano u Ęch ryb aktyrvność neutrali-



Po powtórnym (
pstrągów wirusem
Badania te dowod

nym ich potencj ale immunogenności.
Dalsze badania (12) poświęcono sekwencji amino-

kwasowej glikoproteiny, która wykazuj e naj silniej sze
dzińante immunogenne. Gen IHN odpowledzia|ny za

odp owiedzi immuno l o gicznej prze ciw wirus owi IHN.
Dalsze badania (16) wykazaĘ,że w glikoproteinie IHN
największą aktywność immunogenną ma sekwencj a

aminokwas ów 336-444. U ryb, którym podano szcze-

29,9o/o. Wadą szczepionek, których akty,wny antygen
jest produkowany w E. coli iub komórkach owadzich

dy pozwalającej na tanszą
HN wykonano badanianad

syntez
glikop
neutra
glikoproteinę podana pstrągom w iniekcji dootrzew-
nowej wTaz z kompletnym adjuwantem Freunda nie
w ykazała zadow a|aj ącej immun o genno ś c i u p s trągó w
(11).

Próby opracowani a skuteczny ch szczepionek prz e -

ciw chorobom ryb dotyczyły równięż sposobów ate-
nuacji anĘgenów
Uwagę zwracają
rusów niepatoge
własności immunogenne. Tego rodzaju cechy wyka-
zljąnp. bakterie Aeromonas salmonicida nie mające
w błonie komórkowej białkowej warstwy A oraz an-
tygenu O w cząsteczce LPS. JakvrykazŃybadania(2I)
szczepionkazawierająca tego rodzaju mutanty A- sal-
monicidapodana rybom łososiowatym w kąpieli i po-
wtórzonapo 14 dniach, wywołuje odporność tych ryb

trwającąco najmniej 5 tygodni. Sprawdzono to zaka-
żając ryby szczęplonę wirul entnymi bakteria ml A - s a l -

monicida. Ryby te nie zachorowały na wrzodzientcę.
Inne próby atenuacji A, salmonicidawykonano po-

zbawtalącje genu AroA. Od dzikich szczepów tych
bakterii mutanty te rożnią się brakiem zdolności do
namnażanta w komórkach ryb, brakiem toksyczności
oraz dużąstabilnością obu tych cęch. Zm,,iowane bakte-
rte okazŃy się nietoksy czne d|a szczęplonych ryb łoso-
siowatych nawet w dawce 2 5 3 -krotnie wy ższej niż dla
bakterii niezmutowanych. Odporność u szczepionych
ryb była lepsza nlżpo wakcynacji szczepionkązawlę-
rij ąc ą b akte rte zablte, ale nie strupro c ent ow a (I 5, 22) .

W błonie komórkowej szczepow Renibacterium
s almoninarum, wyw ołuj ących u ryb łososiowatych
chorobę bakteryj ną nerek, stwierdzono ob ecność biał-
ka nazwane go przez autorów badań ( 17, 1 8), białkiem
p57 (masa molekularna tego związkuwynosi 57 kDa).
B adania wyk azŃy, ze inkub acj a Reni b a c t er ium s a lm o -

ninarum w temperat mze 37 o C przez 4 godziny powo-
duje degradację białka p57. Objawia się to znacznię
zmniejsŻoną wirulencją tych bakterii. Autorzy tych
badań wykonali próby zastosowania atenuowanych w
ten sposób bakterii do szczepienia ryb przeciw bakte-
ryjnej chorobie nerek. Rybom Oncorhynchus kisutch
pódano szczepionkę doustnie w osłonie zapobiegają-
cej rozI<ładowi tł, żołądku oraz w kąpieli i dootrzew-
nowo. Skutecznoś ć szczeptenia badano określając pro-
cent śmiertelności ryb oraz zawartość białka p57 w ich
nerkach. Wyniki tych badań wykazŃy mniejsząśmier-
telność i zawartość białka p57 w nerkach ryb szczepto-
nych nlż nieszczepionych. Istnieje więc możliwość
wykorzystania w przyszłości atenuowanych w tempe-
raturze 37"C szczępow R. salmoninarum do immuno-
profilaktyki przeciw bakteryj nej chorobie nerek ryb.- 

Próby opracowania szczęplonek zaw ter ających ate-

nuowane wirusy IHN (19) wykazały, że mutanty ich
otrzymane z hodowli dzikich szczępow w obecności
przeciwciał neutralizuj ących mająznacznie obniżoną
-toksyczność 

dla pstrągów. Po podaniu szczepionki
zawierającej takie mutanty uzyskano u pstrągów od-
porność na powtórne zakażęnte dzikimi szczepaml
wirusa IHN. Pewne obawy przedpraktycznym stoso-
waniem tej szczeptonki budzi jednak możliwość re-
wersji wirulencji, co jest częstą cechą u rabdowiru-
sów, do których należy wirus IHN. Dla zwiększenia
granicy b ezpie czeństwa tych szcz ep i onek nale żałoby
uzyskaó mutanty mające zmiany w większej liczbie
nukleotydów genomu wirusa niż to miało miejsce w
omówionych badaniach. Prace na ten temat sąw toku.
Innym przykładem badańnad atenuacj ą wirusów (24)
jest uzyskanie mutantów herperwirusa CCV chorobo-
twórczego dla sumików karłowaty ch (I ct alurus nebu-
losusi). Mutacja u tych wirusów polegała na usunięciu
z genl ktnazy tymi dyny 6 6 3 nukl e otydów. Okaz ało s i ę,
że delecjata powoduje 100-krotne zmniejszenie tok-
syczności tych mutantów w porównaniu do szczepow
niezmutowanych (dzikich). Ryby szczepione w kąpieli



pTzeżywały prawie w 100% po powtórnymzakażeniu
wirusem niezmutowanym. Przeżywalność ryb nie-
szczepionych wynosił a 3,3oń.

W ostatnim dziesięcioleciu zwrócono uwagę na
możliwość użycia dla ryb tzw. szczepionek genetycz-
nych. Char aktery sty czną c echą te go ro dzaj u szc zepio -
nekjest produkcja antygenów bezpośrednio w komór-
kach szczepionych ryb. Szczepionki genetyczne nie
zawierają więc gotowego, podawanego z zewnątrz
antygenu, ale gen lub geny, które po dostaniu się do
organizmu ryby ulegają ekspresji czyliuaktywnieniu i
r ozp o czy nają b i o syntezę b i ałek antygenowych. Geny
te sąwprowadzane do organizmu ryby wrazzzawie-
rającym je plazmidem bakteryjnym. Taki plazmid z
rekombinowanym doń obcym genem nazywa się na-
gim DNA (naked DNA). Zaletąszczepionek geneĘ cz-
nych jest to, że antygen produkowany dzięki nim in
vivo prezentowany jest bezpośrednio odpowiednim
komórkom układu immunolog icznego. Powoduj e to
szybką i trwałą odp o w ie dź immuno l o g rczną. Je ś li p la-
zmidzwprowadzonym do niego genem dotrzę do ko-
mórek dzielących się, ekspresja tego genu moze być
konĘnuowana w komórkach p otomnych . P r ze dŁuża to
odpowiedz immunolog tczną w szczepionym organi-
zmie. Szczepionki genetyczne sąjuz stosowane u ssa-
ków. Pierwsze próby u ryb wykonano na razie w wa-
runkach laboratoryjnych. Do wektorowego plazmidu
bakteryjnego wprowadzono geny wirusa IHN kodują-
ce specyficznę dla niego nukleoproteinę i glikoprote-
inę. Przygotowane w ten sposób plazmldy użyto jako
szczepionki genetycznej, którą wstrzyknięto domię-
śniowo pstrągom. U.yb Ęch stwierdzono przeciwcia-
Ła neutralizujące wirus IHN. Po 6 tygodniach pstrągi
poddano kąpieli zawierĄącej dzikie wirusy IHN i

sprawdzono stopień śmiertelności u ryb szczepionych
i nieszczepionych. U pierwszych wynosiła ona l5Ąloń,
zaś u drugich 65-67% (2).

W niniejszym przeglądzie omówiono jedynie wy-
brane pr zyl<łady 

.b 
adań. n ad r,ó żny mi sp o s ob am i opra -

cowania szczepionek dla ryb. Zwraca uwagę rozma-
ttośc użytych metod oraz ogromna praca wykonana
pTzęz wielu specjalistów. Jest to typowy przykŁad jak
trudna, długa i znojnajest droga od badań ekspery-
mentalnych do praktycznego zastosowania ich wyni-
ków.
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DOLZ G., ARAYA L.N, SUAREZ J., JIMANEZ C.:
Częstotliwość występowania przeciwciał dla gruźli-
cy rzekomej bydła łłykrywanych testem LAM-ELI-
SAwKostaryce. (Prevalence of antibodies to bovine
paratuberculosis detected by a LAM-ELISA in Co-
sta Rica). Vet. Rec. I44,322-323,1999 (Iż)

My c o b a c l e r ittm p ar atu b e rcu l o s i s z r e gliy wywołuj e zakażęnla subkl i ni cz-
ne, natomiast objawy kliniczne występLrją tylko u IO%o zwierząt zakażonych.IJ
krów, owlec i kóz oraz u niektórych gatunków dziko żyjących pueżu\Naczy wy-
stępuj e chroniczn e, w;.niszczaj ące zapalenie j eli t. Izolacj a i identy ńkacj a zar az-
kajest czasochłonna i nastręcza wiele tr-rrdności. W wielu krajach testem dia-
gnostycznym.jest odczyn alergiczny z wykorzystaniem jolrniny lub tuberkuliny
ptasiej Zastosowanie w odczynie alergicznym alergenu heterologicznego obni-
ża jego swoistość i jest przyczyną występowania dużego odsetka wyników fał-
szyr,vie dodatnich i fałszywie ujemnych, Ostatnio do diagnostyki grrrźlicy rzeko-
mej wprowadzono test LAM-ELISA. w którym wykorzystuje się lipoaraboman-
nanowy antygen, na którym dokonuje się wstępnej absorpcji Mycobacterium
phlei.Na 654 badanych surowic bydła ]78 (1I,9%) reagowało pozyĘwnie w
tym odczynie Spośród 3 64 stad 68 ( 1 8,7%) reagowało pozytywnie w teście LAM-
-ELISA.
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Nosacizna jest jedną z najwcześniej opisanych chorób zwierząt jednokopyt-
nych. Czynnik przycz}.nowy choroby Burkholderia mallei (Pseudomonas nlal-
/ei) wywofuje chorobę, która w typowym przebiegu charakteryzuje się zapale-
niem płuc oraz zmianami w jamie nosowej Forma skórna nosacizny (tylczak)
cechuje tworzenie guzków otaz owrzodzeń o kratelowatym brzegu i zajęcie re-
gionalnych węzłów chłonnych W trakcie badań epidemiologicznych na wyspach
usytuowanych na Morzu Marmara zbadano w kierunku nosacizny l128 koni
odczynem maleinizacji śródskómej U 35 (3, 1 %) koni wystąpił wzrost wewnętrz-
nej temperatury ctała oraz obrzęk tkanek w miejscu iniekcji maleiny. Dziesięć
koni spośród zwierząt reagujących dodatnio w odczynie maleinizacji zabito i w
5 przypadkach badaniem bakteriologicznym i immrrnologicznym potwierdzono
nosaciznę. Proces chorobowy ograniczał się do błony śluzowej jamy nosowej,
zatok przynosowych, nozdrzy i wargi górnej. W Turcji nosacizna występuje en-
demicznie.
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