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Właściwości immunogenne wybranych szozepów
Aeromonas spp. dla ryb
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lmmunDgBnir,,properties of selected Aeromonas sp. strains tił'liŚń' ,,

Summary

Six various ńotile Arerońmas strains were evaluated with regard to their induction of ngglutiniil,,,,and
precipitin the serum of immunised rabbits. The results were compared with immunogenic ac-
tivities of inst MAS in carp. A total of 74 Aeromonas sp. strains were involved in carrylng out
agglutination andl,,Ffecipitation tests. No relationship between agglutinin production and the imńr,ńogenic
properties of the s:trains used was determined. In contrast, strains inducing precipitin productiół, a§ainst la

wide antigen spectrum, of non-homologous Aeromonas sp. strains demonstrated the highest ińmuńogenic
activĘ in carp. The immuhiĘ of carp derived from vaccinations with the antigens of certain motile Aeromonas
strains effectively protected against both homologous and non-homologous strains from this,giouP Df,micro-
organisms.

Kelnvords: Aeromon*s sp. infections, immunisation value, fish.

Posocznica wywoĘwana przez ruchliwe Aeromo-
łas (MAS - motile aeromonads septicemia), wcze-
śniej takZe określana j ako elytrodermati.tis,jest jedną
z chorób ryb rożnych gatunków, rozpowszechnioną
nięmal na wszystkich kontynentach (1-4,14,16). Po-
mimo wielolętnich badań choroba ta kryje w sobie
wiele niewiadomych, zatówno pod względem diagno-
styki jak izwalczania. Wywołująjąbakterię z glxpy
ruchliwych A ero m o n a s, które c e chuj ą s i ę znacznąr oż-
norodnością i zmiennością. Stosowanie óhemiotera-
peutyków w zwalczaniu tej choroby, nie zawsze jest
skuteczne, poniewaz wytwarzająsię szczepy oporne i
występuj ą często nawroty choroby w poszczęgólnych
obsadach ryb hodowlanych w wielu obiektach rybac-
kich. Z tego względu istotnąrolę odgrywająszczepie-
nia ochronne. Dotychczasowe badania nad opracowa-
niemszczepionki nie przynosiĘ zadowalających i jed-
noznacznych rezultatow ze względu na dużąrożno-
ro dno ś ć antygenow ą zar azkow ( 3 ). B adani a doty czyĘ
głównie sposobu podania szczepionki oraz koncentra-
cj i antygenu w szczepion ce (5, 7, 1 3). Niemal we wszyst-
kich tych pracach wartość szczepionek była oceniana
na podstawie miana przeciwciał aglutynacyjnych.

Je dnym z tąw ażnlejszych elementów przy oprac o -
wywaniu szczepionki j e st dobór odpowiedn ich szczę-
pów, cechujących się dużą aktywnością immunogen-
ną (8). W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono
danych ztego zakresu w odniesieniu do bakterii Aero-
monas wykazujących ruch. Wstępne badania własne

wykazały, że wyniki testów biologicznych (np. chal-
lenge), nię zawszę są wystarczająco miarodajne. Za-
Ieżąone w dużej mięrze od pory roku, temperatury
wody i innych czynników środowiskowych, które mają
wpływ na układ immunologiczny ryb (6).

Celem badań było porównanie zdolności wybranych
szczepow Aeromonas sp.,zjadliwych dla karpi, do in-
dukowania produkcji aglutynin i precypityn w suro-
wicy uodpomianych królików z ich właściwościami
immunogennymi dla karpi.

Mateilał i metody
Do testów aglutynacji i precypitacji użyto łącznie 74

szczępy baktęrit Aeromo nąs ) wykazuj ących ruch, sklasyfi -

kowanych, według kryteriów Popoff (11), jako A. hydro-
phila (ż9 szczepów), A. sobrią (37 szczepow) i A. cąviąe
(3 szczepy) otaz 5 szczepów Aeromonas sp. Wszystkie
szczepy pochodziĘ z kolekcji własnej; izolowano je od ryb
słodkowodnych (głównie karpi) i ze środowiska wodnego.
S zc zepy pr zetr zy myw ano w bul i oni e Ępto z o w o - s oj o wym
(TSB) z dodatkiem 107o surowicy końskiej, w temperatu-
rze -20oC. Zjadltwośc 54 badanych szczepów określono
wcześniej, na podstawie wyników challenge (6). Zj adliwość
pozostĄch 20 szczepów określano na podstawie pośred-
nich wskaźników patogenności, takich jak: aktywność he-
mollĘ czna i proteoliĘczna, zdolność do autoaglutynacj i, od-
porno ś ć na notmalną surowicę katpia or az zdolno ś ć wzro stu
w temperaturze 3] i 40"C (6). W przypadkach wątpliwych
przeprowadzano testy biologiczne na karpiach. Łącznie do
badań uĄzto 30 szczepów zjadliwych (ID50 1-4.5 ' l05). 7
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Tab. l. Liczba szczepów bakteryjnych z grupy ruchliwych Aeromonas lłykazujących reakcje agluĘnacji z surowicami od-
pornościowymi, lv rozcieńczeniu co najmniej l:80
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1S-93 (4. hydrophila|

2S-93 (/, hydrophila|

15S-93 (A. hydrophila|

1s-95 (/ł. hydrophila)

PlS-98 (A. hydrophila|
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1 280
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1126
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150
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215
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215

115

2t5

0,0

40,0

40,0

20 ,0

40,0

0

200

240

320

680

Objaśnicnie: nb nie badano

szczepów słabo zjadliwych (ID_u 6 x l 06- 1,2 x l 01) i 25 szcze-
pów niezjadliwych.

Antygeny do testów aglutynacji przygotowywano z ca-
łych komórek bakteryjnych. Szczepy hodowano przez 24
godziny w bulionie tryptozowo-sojowym (TSB), następ-
nie odwirowywano przy 2,5 tys. obr./rnin. przez 15 rnin..

dwukrotnie przemywano w PBS i sporządzano zawiesinę
w PBS z dodatkiem 0,30% formaliny. Miano antygenów
ustalono do poziomu 1-2 x 109 ml |. Antygeny przętrzymy-
wano w temperaturze 4"C. Do przeprowadzenia testów pre-

cypitacji, anĘgeny przygotowywano wg metody opisanej
przez Bullock (2).

tlenianą wodą. Przez cały okres badań temperaturę wody
w akwariach utrzymywano na poziomie 11-13'C. Po 28
dniach po immunizacji ryby dzielono na grupy liczące po
10 karpi; jednąz nich zakażano podskórnie szczepem ho-
mologicznym, pozostałe rożnymi szczepami heterologicz-
nymi z grupy ruchliwychAeromonas.Każdej rybie wstrzy-
kirvano 0,1 ml zawiesiny bakterii w PBS, zawierającej 5 x

10' komórek. G-py kontrolne stanowiĘ karpie nieimmu-
nizowane, ktorę zakażano analogicznie jak karpie z grup
dośiviadczalnych. Wartość uodporniaj ącąszczepionek wy-
rażano procentem zabezpieczenia ryb przed wystąpieniem
zmlan chorobowych i śnięć (9, 10), wg wzoru:

oń zachorcwań/śmiertelności ryb kontrolnych 9/o zachorowarVśmiefielnoŚci ryb szczepionych
x 100R (odpomośc) -

Surowice odporno ściowe uzyskiw ano przez immunrza-
cję królików (15) antygenami przygotowanymi z całych
komorek bakteryjnych zjadliwych szczepów A. hydrophila
(5 szczepów) iA. sobria (l szczep). Testy aglutynacjiprze-
prowadzono metodą probówkową. Miano aglutynacyjne
wyrazano odwrotnością największego rozcieńczenia suro-
wicy, w którym wystąpiła reakcja dodatnia po 20 godzin-
nej inkubacji w temperaturze pokojowej. Testy precypita-
cji przeprowadzono metodąpodwójnej dyfuzji w zelu aga-
rowym wg Ouchter7ony, zuwzględnieniem róznych mody-
fikacji (2, cyt. 12). Jako wynik dodatni przyjmowano wy-
stąpienie jednego lub większej liczby prążków precypita-
cyjnych po 24-48 godzinnej inkubacji w temperafurze27"C.

Antygeny do immunizacji ryb przygotowlłvano z caĘch
komórek bakteryjnych. Szczepy inkubowano przez24 go-
dziny w podłozu TSB, w temperaturze 28"C, przy ciągłym
koĘsaniu z prędkością75 obr.lmin. Następnie hodowlę
inaktyrvowano 0,3oń formaliną. Do immunizacji uĄrto karpi
w wieku 12-20 mies. Antygeny podawano rybom jednora-

zowo w kąpieli, w której miano antygenu wynosiło 5 x
107 m1,1 Ryby przetrzymywano w zawiesinie antygenu
przez 60 min., w temperaturze I2"C, przy ciryłym natle-
nianiu, po czymprzenoszonoje do akwartów zczystąna-

%o zachorow ańlŚmiertelnoŚci ryb kontrolnych

Przed zakażeniem ryb, pobierano od nich po 1 ml kr-wi,

celem zbadania poziomu przeciwciał aglutynacyjnych w
surowicy. Te sty aglutynacji wykonano metodą szkiełkową
i prob ówkową. D o świadc zenie pr zeprowadzono w o kre sie

wiosennym, kiedy karpie mają osłabioną odpomość i są
najbardziej podatne na zakażente.

Wyniki iomówienie

Po uodpornieniu królików uzyskano sulowice, któ-
rych miana aglutynacyjne w stosunku do szczepow
homolo gic zny ch wynosiły r 280 -2 5 60. P oszcze gó lne
s urowi c e wykazywaŁy r ożną aktywno ś ć aglutynacyj -

ną w stosunku do pozostałych badanych szczepów
bakteryjnych. Trzy szczepy (25-93, 1S-95 i PlS-98)
pomimo, że wykazyw ały W zy żowe reakcj e a glutyna-
cji, zachowywały się różnie w stosunku do pozosta-
łych szczepow. Zadna z surowic nie aglutynowała
wszystkich zjadliwych szczępow,nawet w niskich roz-
clr,ńczentach (tab. 1 ). Naj wi ęk sząItczb ę szcz epów ( 1 1 -

- 1 3 na 3 0 badanych), w rozcieńczeniu co najmniej 1 : 80,
aglutynowały surowice anty:23-93, 15S-93 i 1S-95.
Jednak ich średnie miana aglutynacyjne były stosun-
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Tab.2.Liczba szczepów z grupy ruchliwych l elomonlsJ których anĘgeny wykazywaĘ dodatnie reakcje precypitacji z suro-
wicami odpornościowymi, po 24-48 godzinach

l,iadliwe ,

Yo

1S-93 (/, hydrophila|

2S-93 (1. hydrophila|

15S-93 (A. hydrophila|

1S-95 (/, hydrophila|

PlS-98 (A. hydrophila|

S3W-98 (A. sobria|

2l35

41ft4

10Il4

12l28

33Il4

28161

5,7

55,4

13,5

42,g

44,6

45,9

2l28

24l42

7l42

12l28

24l42

24l42

7,1

57,1

16,7

42,9

57,1

57,1

0ft

17^|l32

3b)l32

0l21

8.)/19

4d)fl9

0,0

53,1

9,4

0,0

42,1

21,0

Objaśnienla: a) 3 szczepy słabo zjadliwe, 14 niezjadliwych; b) 1 szczep słabo zjadliwy, 2 niezjadliwe; c) wszystki e szczepy niezjadli-
we; d) 3 szczepy słabo zjadliwe, 1 niezjadliwy.

Tab. 3. Efekty uodporniania karpi anĘgenami przygotowanymi z wybranych zjadliwych szczepów ruchliwych Aeromonas

1S-93 (1, hydrophila|

2S-93 (/, hydrophila|

15S-93 (A. hydrophila|

1S-95 (4. hydrophila)

PlS-98 (A. hydrophila)

S3W-98 |A. sobria)

11 ,1

60,0

0,0

23,0

71,4

57,1

0,0

100,0

50,0

0,0

100,0

100,0

1 5S-93 |A.hydrophila|

6S-93 (4. sobria)

15S-93 (A. hydrophila)

6S-93 (4. słbria|

14S-93 (A. hydrophila)

14S-93 (A. hydrophila|

R4-96 (4. sobria)

S3W-98 (A. sobria)

PlS-98 (A. hydrophila)

0,0

0,0

25,0

16,7

10,0

50,0

25,0

28,6

71,4

50,0

0,0

,l 
00 ,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Obj aśn i enia : x ) skutecznoś c szczepiei wyrażona w procentach, wg wzonr:

oń zachorowari/śmierlelności ryb kontrolnych oń zachorowań/śmiertelnościryb szczepionych
R (odporność) - x 100

kowo niskie (odpowiednio 490, 250I290), w pońw-
naniu z innymi surowicami, których średnie miana
wobec szczęp ow heterol o gic zny ch wynosiły : 640 (su-
rowica anty 1S-93) i 590 (surowica anty PlS-98)
(tab. 1), Wyniki wskazują że niektóre antygeny zja-
dliwych dla karpi szczepow Aeromonas indukują w
surowicy uodpornianych królików przeciwc iaŁa wy -
kazujące szerokie spektrum l<rzyżowych reakcji aglu-
tynacji, Ięcz o niskiej aktywności (niskie miana aglu-
tynacyj ne). Przeciwci ała indukow ane przęz inne szczę -
py ztej grupy bakterii mająbardziej ograniczony za-
kres reakcj i krzyżowych, Iecz o znaczntę większej

%o zachorow arVśmierlelności ryb kontrolnych

aktywności. Badane surowice nie reagowały,w żad-
nym rozcieńczeniu, ze szczepami niezjadliwymi.

W tab. 2 zestawiono wyniki reakcji precypitacji ba-
danych surowic odpornościowych królików z antyge-
nami szczepow z grupy ruchliwych A ero monas. Suro-
wice anty: 25-93, PlS-98 i S3W-98 reagowały znaj-
wyższym odsetkiem (5],I%) badanych antygenów
szczępow zjadliwych. Te same surowice były aktyw-
ne także wobec antygenów stosunkowo dużej Iiczby
szczepów słabo zjadliwych i niezjadliwych (odpowied-
nio 53,10ń, 42,Io^ j 21%). Pozostałe surowice wyka-
zywaŁy dodatnią reakcję z antygenami nielicznych



szczepów zjadliwych (7,1-42,9oń) oraz słabo zjadli-
wych i ni ezj adliw y ch (0 -9,4oń) . Ze w zględu na b ardzo
nieliczne dane dotyczące tego zagadnl,enta w dostęp-
nym piśmien est porównaó
z innymi bad ał, ze surowi-
ca królika uo rozbitych ko-
mórek b akteryj ny ch A. l i qu efac i e n s (syn. hy drop h i l a)
precypitowaŁa ponad 90oń szczępow Aeromonas sp.
Ń ato m i a st żadny ch pr Ęków pre cyp itacyj nyc h, w y żej
wymieniony autor nie obserwował w przypadkultży-
cia surowicy pstrąga immunizowanego caĘmi komór-
kami bakteryjnymi. Wyniki badań własnych wskazu-
ją Zę podobnie jak w przypadku przectwctał agluty-
nacyjnych, przęclwclała skierowane przeciwko roz-
pllszczalnym antygenoffi, sĄ w róznym stopniu indu-
kowane przęz antygeny ńżnych szczepów Aeromo-
nas sp. Na szczególnąuwagę zasługuje fakt,że szcze-
py PlS-98 i S3W-98 indukowały produkcję precypi-
tyn, które były wspólne dla 15 Q5,1%) szczepów zja-

szczepy należądo różnych gafunków; szczep PlS-98
został sklasyfi kowany j ako A. hy drop hil a, natomiast
szczęp S3W jako A. sobria. Fakt ten ma duże znacze-
nie w badaniach nad opracowaniem szczepionki prze-
ciwko MAS; sugeruje bowiem możliwośó uzyskania
dużej skute czno ś c i szc zepteh pr zy zasto s owaniu wak-
cyny biwalentnej.

Efekty immunizacji karpi przedstawiono w tab. 3.

N aj wi ęk s z ą s kute c zn o ś c, zab ezp ie czaj ąc ą ryby pr ze d

zakażentem szczep ęm homol o gic zny m wykazywaĘ
eksperymentalne szc ze szczę-
pów 25-93, PlS-98 i niesieniu
do zachorowalnośc 7I,4oń I

57 ,Ioń), jak teZ śmiertelności (w każdym przypadku
rc}%). W stosunku do szczepów heterologicznych,
nal ebyŁy szczepionk
zę 8, 15-95 i Pl S-98
do odpowiednto,. 7I
28,60ń; w odniesieniu do śmiertelności 100%).

W wyniku analtzy porównawczej nie wykazano
wyr ażnej zalężno ści p omiędzy zdo lno ś c i ą b adanych
szczepów do indukowania produkcji przeciwciał aglu-
tynacyjnych w surowicach uodpornianych królików
oraz skutec zno ś ci ą immu nizacji karpi. P otwi erdziĘ to
badania na obecność przeciwciał w surowicy uodpor-
nianych ryb; nie stwierdzono ich obecności, nawet w
stosunku do szczepów homologtcznych, które były
lżyte do immunizacjt ryb. Porównując natomiast re-
akcje precypitacji z ęfęktami immunizacji karpi, w
sposób wyrażny daje się zaobserwować, że szczepy
PlS-98 i S3W-98, indukujące produkcję przeciwciał
ski erowanych przec iw s zęrokiemu sp ektrum r ó żny ch
szczepów Aeromonas sp., zwłaszcza zjadliwych dla
karpi, wykazyw ały najlep sze efekty uo dporniaj ące
ryby, nie tylko na infekcję szczepu homologicznego)

alę takżę szczepów heterologicznych z grupy ruchli-
wych Aeromonas. Niestety, ze względll na brak moż-
liwości uzyskania odpowiedniej ilości surowicy od
uodpornianych karpi, nie przeprowadzonc, badań na
obeĆność precypityn u tych ryb. Badania takie będą
przęprowadzonę wkrótce, jak również oznaczona zo-
Śtani e skute czno ś ó b iwalentn ej szczepionki, zaw ier a-
jącej szczepy PlS-98 i S3W-98.

Wnioski
1. Skuteczność uodporniania karpi przeciwko infek-

cjom ruchliwych Aeromonas nie jest warunkowana
obecno ścią przeciwciał aglutynacyj nych.

2.Zdolność szczępow zgrupy ruchliwych Aeromo-
nas do indukcji precypityn w surowicy immunizowa-

wykazuj ą n ajwyższą aktywność immunogenną.
3. Odporność karpi uzyskana na drodze szczepień

antygenami niekt
nas zabezpiecza
dem taksonomic
grupy drobnoustrojów.
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