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' Summary

For the first,,time in poland viral exańination of rainbow trout by apPlYing cells lines (BF,z and EPC) and
ELISA tests approved in European Commuńity Countries have shown the presence of VHS and IPN viiuses
existing in the countr5ł VH§ t'irus was isolateó at 11 farms and IPN virus at 3l farms_situate$ in northern
po|and. VH olated both in sick fish as well as in carriers and IPN viius i1 calriers onĘ. The
presence of Viruses did not appear in trout from farms in southern Poland. The exPerimental
infection of t demonstrated tiró high virulence of one of the VH§ isolates. It rvas found that

ELt useful in detecting viruses in tissue supernatants of fiśh With clinical
sym ing viruses preseni in tases of low titters. The results of this inveŚtiga-

tion sifJ, tne monitoring of the VHSV and IPNV pres9lc9 in carrierś and

especially in fish plannecl to be transfe.."d from the nortń to south of Poland. Thi:^sllo,ul9 b1|one bY using
fish ed in EU countries e.g. ELISA tests. The mutual co-
_ope fish disease laboratories and the Fish Disease Lalrora-
tory perative for the effective control offish viral diseases.
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Wirusowa po so cznic a krwoto czna (VHS) i zakażna
tnafiwica tlzustki (IPN) ndeżądo najczęściej wystę-
pujących wirusowych chorób tyb łososiowatych w
Europie. Do ni ano w
Polsce jedynie nych i
zmian anatomo U rYb.
W 1996 tw ZaWadzie Chorób Ryb PIWet. do diagno-
styki VHS, IPN oraz wiosennej wiremii karpi (SVC)
zaczęto stosować testy ELISA produkcji czeskiej.
Metodę tę Zakład przekazał następnie Pracowniom
Chorób Ryb ZHW zainteresowanym diagnostyką wi-
rusowych chorób ryb. Według producenta test ten po-
zw al a n a ob i ektyw ne r o zp o znaw ani e n aj w aźni ej s zyc h
wirusowych chorób ryb.

W latach 1991 i 1998 Zakład Chorób Ryb PIWet.
prowadził na zlecenie Departamentu Weterynarii Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej ba-
dania monitoringowe w zakresie VHS i IPN stosując
testy ELI SA . P tzew ażająca większo ść dodatnich wy-
nikow testów ELISA używanych do bezpośredniego
wykrywania obecności wirusa w supernatancię z na-
r ządow wewnętrznych ryb doty czyła przyp adków te -

renowych, w których ryby wykazywały objawy cho-
robowe ; 

j e dynie w niel i c zny ch przyp adkach stwierdza-

no dodatni wynik badania u ryb nie wykazujących ob-
jawów chorobowych.Przy użyciu tych testów stwier-
-dzono 

w 6 obiektach klinicznę pruypadkl zakaźnej
mafiwicy trzustki, natomiast w 4 obiektach kliniczne
przypadki posocznicy krwotocznej łososiowatych.
Metodą ELISA wykryto nosicielstwo IPN u pstrąga

tęczowego jedynie w dwóch obiektach, w dwóchprób-
kich na 150 pobranych prob. W latach 1991-1998 nie
stwierdzono tą metodą ani jednego przypadku nosi-
cielstwa witusa VHS.

W 1999 r. Zakład Chorób Ryb PIWet. jako pierw-
szy w Polsce (brak jakichkolwiek danych krajowych z
tego zakresu) zaczfl stosować do diagnostyki wiru-
sow ryb metody uznawane w krajach Unii Europej-
skiej. Do izolacji i namnożenia wirusa zastosowano
stałe linie komórkowe, a do identyfikacji testy ELISA
rekomendo w anę pTzęz Główne Laboratorium Odwo-
Ławcze Unii Europejskiej w Danii (Statens Veterina-
ere Serumlaboratorium, Denmark).

Celem badań było wstępne określente rozprzestrze-
nienia się wirusów VHS i IPN w wybranych rejonaclr
Polski ze szczególnym uwzględnieniem nosicielstwa
tych wirusów u pstrągów tęczowych (Oncorhynchus
mykiss).



Mateilał imetody
Próbki do badań pobierano w największych gospodar-

stwach pstrągowych woj ewództw: zachodnio-pomorskie-
go, pomorskiego, wamińsko-mazurskiego oraz na połu-
dniu Polski. Sposób pobierania próbek był zgodny z tn-
strukcją zawartąw Decyzji Komisji 961240 EEC (1) przy
uwzględnieniu minimum 10% nosicielstwa wjrusów u ryb
wg tabeli statystycznej opracowanej przez Ossiander i
Wedemeyer (5). Łącznie badaniem objęto 56 obiektów
hodowli pstrągów. Zkażdego obiektu pobierano próbki od
30 do 45 ryb. Ogółempobrano materiał od2400ryb próbki
stanowiły materiał od pojedynczych ryb (ryby 0,5-3-1et-
nie) lub byĘ to próbki zbiorcze (wylęg); łącznte zbadano
290 prób. W przypadku próbek zbiorczych materiał łączo-
no zgodnie zzasadami określonymi w Decyzji Komisji UE
( 1 ) i podręcznik-u OIE (2). Pobrane próbki żyrve ryby trans-
poftowano do laboratorium w workach foliowych z tlenem,
natomiast ryby uśmiercone, czy też narządy wewnętrzne
ryb transpońowano w oddzielnych jałowych pojemnikach,
w temperaturze 4oC +2.

Do izolacji wirusów (przy każdej próbce zbiorczej llb
pojedynczej) użl.wano dwie stałe linie komórkowe BF-2 i
EPC, otrzymane z Głównego Laboratorium Odwoławczego
Unii Europejskiej w Danii (Statens Veterinaere Serumlabo-
ratorium, Denmark). Po stwierdzeniu zmian cytopaĘcznych
w komórkach, materiał zzakażonych hodowli badano w kie-
runku VHS i IPN przy pomocy testów ELISA rekomendo-
wanych przez wymienione Laboratorium Odwoławcze.

Preparaty do mikroskopii elektronowej (odwirowany
materiał pochodzący z hodowli komórkowej BF-2, wyka-
zującej efekt cytopaĘczny) uttwalano 4%o roztworem al-
dehydu glutarowego w 0,1 M buforze kakodylowym o pH
7, 0, następnie dotrwalano l oń r ozftxt or em czterotlenku o smu
w takim samym buforze. Preparat nasycano żywicą krojo-
no, barwiono, a następnie oglądano w mikroskopie elek-
tronowym Tesla BS-500 (Centralne Laboratorium Apara-
turowe, Akademia Rolnicza w Lublinie).

W przypadku braku zmian cytopaĘcznych lub gdy za-
chodziło podejrzenie wystąpienia efektu toksycznego w
hodowli komórkowej przeprowadzano dwukrotny pasaz.

Wyizolowanym szczepęm wirusa VHS (szczep Y ,) za-
kazono l0 pstrągów tęczowych (o masie 150-220 g) po-
chodzących z obiektu wolnego od VHS i przetrzymywa-
nych w przepĘwowym akwarium (300 l) z filtrowanąwodą
o temperaturze 14"C + 2. Dziesięć innych pstrągów pocho-
dzących z tego samego stawu stanowiło grupę kontrolną
(nie zakażanfl. Wszystki e ryby przed doświadczeniem byĘ
przez trzy Ęgodnie adaptowane do warunków akwariowych,
podczas których karmiono je regulamie granulatem pstrą-
go!\rym firmy duńskiej. W jednym z dwóch maĘch (30 l)
natlenianych akwariów sporządzono roztwór wirusa przez
wlanie 10 ml pĘnu z hodowli komórkowej BF-2, w której
stwierdzono obecność wirusa VHS metodąELISA (średnia
ab sorbcj i wynosiła 0,7 I 6 i 0,924). W akwarium Ęm umie sz-
czono 10 pstrągów na okres 30 minut. Po tym czasie ryby
umieszczono ponownie w duzym akwarium. Podobnie po-
stępowano z grup ą kontrolną umie sz czaj ąc jąna 3 0 minut w
akwarium bez wirusa. Następnego dnia opisane czynności
poMórzono porazdrugi. Rybyumieszczone w duĄch akwa-
riach obserwowano codziennie przez20 dni

Wyniki iomówienie
Wyniki badań ryb zwszystkich gospodarstw poło-

żonychwpołudniowej części Polski (8 obiektów) bvĘ
ujemne. W hodowlach komórkowych BF-2 i EPC sto-
s owanych p r zy b adaniu każdej z prób ek ryb nie stwier-
dzono żadnych zmian cytopatycznych, zarówno w
hodowlach pierwotnych, jak i po pasażowaniu.

W 11 obiektach (17 próbek zbiorczych) znajiltją-
cych się w woj ewództrll ach: zachodnio-pomorskim,
pomorskim i warmińsko-mazurskim stwierdzono
obecnośó wirusów VHS u pstrągów tęczowych (ryc. 1).

W pięciu spośród jedenastu obiektów, w których ba-
danie wirusologiczne w kierunku VHS było dodatnie,
u ryb stwierdzono typowe objawy kliniczne i zmtany
anatomopatolo giczne. Naj czę ściej ob serwowano po-
ciemnienie skóry wytrzeszcz gałek ocznych, wybro-
czyny w otrzewnej, mięśniach, pęcherzu pławnym i
wątrobie. U poszczególnych ryb występowały objawy
nelwowe znamionujące uszkodzenie centralnego ukła-
du nerwowego. W pozostałych sześciu obiektach, w
których badaniem wirusologi cznymrównież wykaza-
no obecność wirusa vHs, nie zaobsetwowano żad-
nych objawów chorobowych. Nosicielstwo wirusa
VHS wykazano w wątrobie, śledzionie i nerkach u
pstrągow tęczowych w rożnymwieku.

Obecnośó IPN stwierdzono u ryb pochodzących z
31 obiektow hodowli ryb (ryc. 2). We wszystkich przy-
padkach wyników dodatnich badań w kierunku IPN
(103 zbiorcze probki) było to bezobjawowe nosiciel-
stwo wirusa.

Na uwagę zasługuje fakt, że w próbkach pochodzą-
cych z 10 obiektów hodowli pstrągów, zarówno w
próbkach pojedynczych jak i w próbkach zbiorczych
stwierdzono równoczesne występowanie wirusa VHS
i IPN. Obecność obu tych wirusów w próbkach poje-
dynczych świadczy, ze wirusy te występowały równo-
cześnie w jednej rybie,

Przy wystąpieniu zmian cytopatycznych w hodow-
lach komórkowych badanie testami ELISA wykazy-
wało zwykle wyniki dodatnie. Stwierdzano obecnośó
wirusów VHS lub IPN względnie równocześnie oby-

Ryc. 1. Wirus VHS w hodowli komórkowej BF-2, mikroskop
elektronowy pow. 100 66gx, fot. Matusiewicz



Ryc.2. Wirus IPN w hodowli komórkowej BF-2, mikroskop
elektronorły pow. 100 666x, fot. Matusiewicz

Ryc.3. Wybrocryny w mięśniach grzbietowych u pstrąga tę-

czowego zakażonego eksperymentalnie wirusem VHS, fot.

Dutkiewicz

Ryc. 4. Wybroczyny w tłuszczu otrzewnowym u pstrąga tę-

czowego zakażonego eksperymentalnie wirusem VHS, fot.
Dutkiewicz

dwu, W j ednym tylko przypadku przy wy stąp ieniu ty-
pow (i wykluczeniu efektu
cyto tne pasazowanie) ba-
dani VHS ilPNbyłoujem-
ne. Badanie czynnika, który wywołał ten efekt cyto-
patyczny, głównie w kierunku IHN, jest w toku.

W wyniku ek sp erymentalne go zakażęnta p strągów
tęczowych po 7 dniach u dwóch ryb wystąpiły pierw-
sze objawy chorobowe brak pobierania pokatmu,
pociemnienie skóry i pogłębiający się letarg naprzę-
mianzwykonywaniem gwałtownych ruchów. W cią-
gu kolejnych dni tj. po 10 dniach odzakażęnia objawy
Óhorobowe wystąpiły u następnych sześciu ryb. Sek-
cyjnie u ryb tych stwierdzono objawy charakterystycz-
ne dla VHS, głównie wybroczyny na przekroju mięśni
grzbietowych (ryc. 3), w pęcherzu pławnym oTaz w
tŁuszczu otrzewnowym (ryc. 4). Oprocz tego wystę-
p nnej i przewodu
p zakażonych ryb
n h w ciągu 20 dni

wirusa VHS.
Badanie wirusologi cznę przeprowadzone w 1 999 r.

pr zy uży cttt ho do w l i komó rkowy ch (tzolacj a wiru s ów)
i testu ELISA (identyfikacja wirusów) nie tylko po-
twierdziło obecność klinicznych postaci VHS w Pol-

dy ZaĘadChorób Ryb PIWet, stosował do diagnosty-
ki wirusowych chorób ryb jedynie test ELISA (bezpo-
średnio do badania obecności antygenu w supetnatan-
cl,e z narządów wewnętrznych ryb bez namnażania
wirusa w hodowlach komorkowych) stwierdzono tyl-

mnazanie wirrrsów ryb) zwiększyło znacznie prawdo-
podobieństwo wykrycia nosicielstwa tych mikroorga-
nizmow. Rodak i wsp. (6) również uważają że pomi-
mo ogromnej so-
logicznejestn ec-

ności u ryb wi aki
znalazł także wyraz w przepisach OIE (2) i dyrekty-
wach UE ( l ), B adania własne potwierdziły wcześniej -
sze wyniki badań Rodaka i wsp. (6,7), ze stosowanie
testu ELISA (produkcji czeskiej) do badania obecno-
ści wirusów bezpośrednio w supernatancie z narzą-
dów wewnętrznych ryb j est bardzo pewną metodą dia-
gnostyki klini
jest natomiast
nosicielstwa,
łososiowatych.

prowadzanych w gospodarstwach południowej Pol ski



nie mozna jedrrak całkowicie wykluczyó obecności
winrsow VHS i IPN na tym terenie (badania w toku).
Częste występowanie wirusów u ryb pochodzących z
północnej części Polski jest prawdopodobnie związa-
rre z większą intensyfikacjąprodukcji ryb w poszcze-
gólnych gospodarstwach tego regionu kraju oTaz z
wi ększym zagęszezeni ern ob iektó w na p o szcze gólnych
ciekach wodnych. Innym czynnikiem, który przyczy-
nił się do rozprzestrzenienia wirusów VHS i IPN w
województwach pomorskich były równiez częste nie-
kontrolowane przerzuty ryb i ikry oraz niewystarcza-
j ąc e zabie gi sanitarno-hi gi eni czne przeprowad zane w
stałvach i środkach transportu (dane nieopublikowa-
ne, Grawiński).

Wyizolowany w badaniach własnych szczep wirusa
okazał się silnie patogenny i przy zakażeniu za po-
średnictwem wody wywołał, po typowym dla VHS
okresie inkrrbacji, chorobę u 8 na 10 pstrągów.

Z badań terenowych oraz laboratoryj nych przepro-
wadzonych przez prac own i kó w Zakładu Chorób Ryb
PIWet. przy współpracy z Pracowniami Chorób Ryb
ZHW w Gdarisku (Grawiński), Koszalinie (Mazrrr) i
Olsztynie (Bernad) wynika konieczność częstszych
badań w kierunku wymienionych wir-usowych chorob
ryb celem niedopuszczenia do dalszego rozprzestrze-
niania się wirusów VHS i IPN na terenie Polski, szczę-
gólnie zaś zrejonow północnej Polski do rejonów po-
łudniowych. Hodowcy ryb łososiowatych, szczegol-
nie w północnych rejonach Po]ski, powinni ściślej
rł,spółpracow ac z Państwową Inspekcj ą Weterynaryjną
w zakresie polepszenia warunków higieny zbiorników
hodowlanych, środków transportu oraz żywtenia ryb.
Wydaj e się również , że w celu zmniej szenia strat spo-
wodowanych występowaniem VHS i IPN należy albo
znniejszyć intensyfikację produkcji i ograniczyc do
minimum przerzuty ryb i ikry, albo zachowując nadal
wysoki poziom produkcji, przystąpić do realizacji pro-
gramu zwalczaniaVHS (równiez IPN) wzorując się na
metodach zapoczątkowanych w 1965 r. w Danii (3, 4).

Wnioski

1, Testy ELISA do wykrywania wintsow VHS i IPN,
produkcji czeskiej, uzywane do badania supetnatantu
znarządow wewnętrznych ryb sąprzydatne do rozpo-
znawania klinicznych postaci tych chorób, mogąbyć
natomiast zawodne w przypadku nosicielstwa wilu-
sów o niskim mianie.

2. Należy zintensyfikować badania w kierunku no-
sicielstwa wirusów IPN i VHS u ryb łososiowatych
szczególnie w przypadku planowanych przewozów
tych ryb z rejonów połnocnej Polski na południe kraju
- poptzez stosowanie do diagnostyki stałych linii ko-
mórkowych oraz te stów ELI SA zalecany ch pr zez IJE.

3.Przy zwalczaniu wirusowych chorób ryb niezbęd-
na jest ścisła, wzajemna współpraca hodowców ryb,
państwowych lekarzy weterynarii, Pracowni Chorób
Ryb ZHW tZakładu Chorób Ryb PIWet,
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Zakład Chorób Zwierząt Mięs ożernych i Futerkowych
Państwowego l nstytutu Weterynaryjnego

informuje, ze w dniach 27-28 maja 2000 roku w Puławach odbędzie się Konferencja dla leka-
rzy praktykow zajmujących się chorobami małych zwierząI, z udziałem wykładowców zagranicz-
nych i kra.iowych, na temat:

,rChoroby zakaźne psów i kotów"
Osoby zainteresow""" ,Ł1l'fi[.:łilj"{:!j,,;.7l",."ne są o kontakt telefoniczny lub listowny:

Zak|ład Chorób Mięsozernych i Futerkowych
AI. Partyzantów 5 7, 24-100 Puławy
Tel. 0B1 886-30-51 w.209
e-mai l ; arzez@piwet,pu lawy.p]


