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Choroby wywoływa ne przęz b akteri e r o dzajl A er o -

m o n a s ) należą do najbard ziej r ozpowszechni onych i
najczęściej występujących u ryb różnych gatunkow,
zarówno zimno,jak i ciepłolubnych (4-6, 9, 18, 27,
3 5, 3J, 42, 5ż, 5 4). Szczepy na\eżące do grupy ruchl i -

oroby, ktore były wczę-
znąposoczntcąIub ery,-

się coraz częściej opi-

micznej tych zarazków. W profilaktycę,l, zwalczantu
stosowane są wyłącznie chemioterapeutyki, które nie
zawsze są skuteczne i pomimo Ieczenia, dochodzi do
nawrotów choroby. D l ate go tęż b adania dotyczące tych
zagadnteń nie tracą na aktualności.

Celem oplacowania było omówienie i wyjaśnienie
przy czyn utrudniaj ących zarówno doskonalenie dia-
gnostyki MAS i MAI, a w konsekwencji ich zwalcza-
nia i profilaktyki. Problemy wynikająprzędę wszyst-
kimzwłaściwości tych bakterii. Z drugiej strony, licz-
ne badania dotyczące ruchliwych Aeromona.s sp. są
mało uporządkowane i często nieporównywalne. W
niniejszym opracowaniu omówiono, zdaniem autora,
najważntejsze z nich.

Zjadliwość szozepów z g]upy ruGhliwych Aeromonas
a ich przynależnośó gatunkowa

W wielu wcześniejszych opracowaniach bakterie z
grupy ruchliwych Aeromonas opisywano jako czynni-
ki słabo patogenne lub teZ wtórnie wikłające choroby

o innej etiologii (16, 20,40). Dotyczyło to głównie
infekcji występujących u ryb dziko żyjących w wa-
runkach naturalnych. Jednak w warunkach hodowla-
nych, bakterie te, podobnie jak wiele innych czynni-
ków chorobotwórczych, mająo wiele bardziej wzmo-
żoną siłę działantaw stosunku do ryb. Główna rożni-
ca polega nie na innej zdolności patogennej czynnika
chorobowego, ale na innej reakcji organizmu w wa-
runkach naturalnych i hodowlanych (47). Warunki
hodowlane wymagają dużego zagęszczęnia ryb i in-
gerencji człowieka, co powoduje stres i obniżenie od-
pomości naturalnej na infekcje. Jednak pomimo znacz-
nie zwiększonej podatności ryb na infekcje w warun-
kach hodowlanych, nie wsżystkie występujące w śro-
dowisku (lub w treści przewodów pokannowych ryb)
szczepy ruchliwych Aeromonas sązdolne do wywoła-
nia choroby. Obecnie powszechnie wiadomo, że w
obrębie tej grupy drobnoustrojów występĄąszczepy
saprofityczne i chorobotwórcze dla różnych gatunków

ryb, m.in. dla karpi (5,5ż), pstrągów (32,33,35,42),
sumików (9, 10, 18, 56), zŁotych rybek (23) węgorzy
(I2),tllapll i błękitnego guarami (38). Badania ekspe-

rymentalne wykazały, że w obrębie ruchliwychAero-
monas występująizolaty niezdolne do wywołania cho-
roby, nawet u ryb (karpi) osłabionych działaniem nie-
korzystnych warunkow środowiskowych, jak również
izolaty silnie zjadliwe, wywołujące chorobę w warun-
kach optymalnych dla tego gatunku ryb (30). Identyfi-
kacja tzolatów pozyskanych od ryb z podejrzeniem
MAS lub MAI, jako ruchltweAeromonas sp. nie może
zatem być podstawą diagnostyki tych chorób. Izolaty
te mogąbowiem należec do powszechnie występują-
cych w środowisku i u ryb saprofitów, nie posiadają-
cych właściwości ch orobotw órczy ch.



Naj b ardzi ej znana dotychc zas klasyfi kacj a taks ono -
miczna ruchliwych Aeromonas wg Popoff (45), jest
równiez mało przydatna w identyfikacji izolatów pa-
togennych dla ryb. Według tej klasyfikacji ruchliwe
Aeromonas obejmują trzy gatunki: A. hydrophila, A.
caviae i A. sobria. W obrębie wszystkich trzech ga-
tunków występują szczepy niezjadliwe, jakteż o roż-
nym stopniu zjadliwości dla ryb (30, 49, 50,57). W
ostatnich latach klasyfikacja taksonomiczna bakterii
A er o m o n a s zo stała w znacznym s topniu udo skonal o -
na, dzięki wykorzystaniu technik biologii molekular-
nej. Wedfug kryteriów opartych na stopniu pokrewień-
stwa DNA pomiędzy szczepami, obecnie wyróżnia się
co najmniej 12 gatunków tych bakterii: A. hydrophila,
A. bestiarum (wg Popoff klasyfikowane jako A. hy-
drophila); A. caviae, A. media, A. eucrenophila (wg
Popoff klasyfikowane jako A. caviae); A. sobria, A.
veronii biotyp sobria, A. jandaei, A. trota, A. allosac-
charophila (wg Popoff klasyfikowane jako A. sobria)
oraz A. veronii biotyp veronii, A. schubertii i A. en-
cheleia (7, 3, 7, 8, 14, 15, 2I, 22, 26, 5 1). Dotychczas
jednak niewiele jest informacji na temat właściwości
patogennych nowo wyodrębnionych gafunków ruchli-
wych Aeromonas dla ryb. Tylko nieliczne dane wska-
zuj ą że A. hy dro p h i l a i A. j an d a e i o dgrylv ają dużą ro 1ę
jako pierwotne czynniki etiologiczne posocznicy ll
w ęgorzy (I2, I3), Większość szczępow izolowanych
od chorych ryb Channa striata t Clarias,sp. klasyfiko-
wano jako A. hydrophila (58). Sąto jednak tylko wy-
c inkowe informacj e, doĘc ząc e wybranych gatunków
ryb i tylko niektórych gatunków bakterii Aeromonas.

Ztóżnicowanie antygenowe szczepów

Bakterie należące do grupy ruchliwych Aeromonas
s p. sąb ar dzo zr óżnic owane antygenowo. Po dej mowa-
ne liczne próby określenia typów serologicznych w tej
grupie drobnoustrojów, mających znaczenie w pato-
logii ryb i człowieka, wskazują na szczęgolnie dużą
róznorodność antygenów somatycznych O i rzęsko-
wych H. W tej grupie bakterii możliwe jest wyróznie-
nię 12 antygenów O i 9 antygenów H (1 1, I],36,38).
N aj now sze b adania w skazuj ąna znacznię wi ęks zą li cz-
bę antygenów somatycznych O, nawet w obrębie wy-
selekcjonowanej grupy zjadliwych dla ryb szczępow
Aeromonas sp. (37, badania własne nieopublikowa-
ne). Nie j e s t doty chczas wyj aśnion a zależno ść p omi ę -
dzy przynależnością gatunkową szczepów a ich po-
krewieństwem serologicznym (48, 49). Wobec dużę-
go zrożntcowania antygenowego chorobotwórczych
dla ryb szczepów z grupy ruchliwych Aeromonas,nie
jest możliwe zastosowanie metod serologicznych w
dia gno styc e chorób wywoĘwa ny ch pr zez te zar azki.
Uzyskanie pr zeciw ciał przeciwko j e dnemu lub nawet
kilku szczepom zjadlrwym, nie gwarantuje bowiem
r ozp oznani a w s zys tk ich pr zyp adków z a chorowań.
Ró żnoro dno ś ó anty genow a j e st także dlżym utrudni e -
niem w opracowaniu szczepionek profilaktycznych
przeciwko MAS i MAI (cyt. 27),

Metody oznaczania zjadliwości szczepów

Jednym z najważniejszych elementów w diagnosĘce
tzwalczaniu chorób zakażnych jest ustalenie, czy izo-
lowane zarazkt sąchorobotwórczę i ewentualne okre-
ślenie stopnia ich zjadliwości. Jak wspomniano, wśród
ruchliwych bakterii Aeromonas istnieje dużę zrożni-
cowanie w tym zakresie. Jednak badania stopnia zja-
dliwości bldząwiele kontrowersji. Wynika to głów-
nię zę znacznel dowolności w doborze metod i inter-
pretacji wynikow.

Metody bezpośrednie - próby biologiczne, Stopień
zjadliwości ruchliwych Aeromonas dla ryb określany
był przez poszczególne zespoły badawcze rożnymi
meto dami. Naj czę śc i ej miar ązj adliwo ś ci była wańo ść
LD rn pr zy zakażęniach domi ę śniowych lub do otrzew-
noŃych (9, 18, 35.37,42,50,56). W innych bada-
niach zjadliwość tych bakterii oceniano na podstawie
śmiertelnoś ci zakażanych ryb, zuwzględnięnięm cza-
su, w którym występowały śnięcia (10, 23). Krovacek
i wsp. (32) określali zjadltwośc szczepów Aeromonas
hydrophila na podstawie tempa występowania śnięó
ryb po iniekcji domięśniowej różnej liczby bakterii,
Według tych badaczy szczępy, które powodowały
I00% śnięc, bez wystąpienia jakichkolwiek zmian
chorobowych są bardziej patogenne od tych, które
powodowaĘ głębokie martwicze uszkodzenia tkanki
skórnej i mięśniowej. W innych badaniach wykazano,
że poszczególne szczepy mogą się różnie zachowy-
wać w za\eżności od sposobu zakażenta; np. karpie są
bardziej wrażliwę przy zakażeniu podskórnym niż
dootrzewnowym (3 0), Naj c zę ś c i ej charakterys ty czny -
mi obj awami infekcj i wywoływany ch przez ruchliwe
Aeromonas u karpi i innych gafunków ryb, sązmiany
w powłokach zewnętrznych i mięśniach (ryc, I) przy
niewielkich, ale długotrwałych śnięciach (20, 25, 2J,
4I, 52, 54). Rzadziej spotykane są objawy uogólnio-
nej bakteriemii (ryc.2). Dlatego teżwydaje się, że lep-
szym kryterium oceny zjadliwości tychzarazkow jest
określenie intensywności zmian chorobowych i okre-

na nadmienió, że wedługrożnych autoróq LD.n izo-
latów silnie zjadliwych (np. dla pstrąga tęczowego)
wynosi 101-106, słabo zjadliwych 105,5-107, natomiast
niezjadliwych powyżej 107 lub 108. Wartości ID,n wy-
nosząodpowiednio: 1 x 105-4,5x 1 05 (izolaty silnie zja-
dliwe), 6xI06-I,2x107 (słabo zjadliwe) i powyżej 108
(niezjadliwe) (30).

Ważnym czynnikiem pTzy oznaczantl zj adliwo ści
drobnoustrojów dla ryb są warunki środowiskowe, a
zwłaszcza temp eratura wody. W optymalnych warun-
kach termicznych dla danego gatunku, ryby sąznacz-
ni e b ardz i ej o dp o rne na zakażęnie ntż pr zy temp eratu -
rach niesprzyjających. Wykazano, że temperatura nie
wpływa na patogenność ruchliwych Aeromonas (30,
52), niemniej jednakprzy oznaczaniu zjadliwości tych



Ryc. 1. Zmiany chorobowe w skórze i mięśniach karpia, wy-
wołane infekcją bakterii z grupy ruchliwych Aeromonas

Ryc. 2. Ogólnoustrojowa infekcja bakteriami z grupy ruchli-
r.łrych Aeromonas u karpia

Dane piśmiennictwa dowodzą że w niektórych ba-
daniach czynnik termiczny jest traktowany z pewną
dowolnością (18, 30,37,50). W niektórych pracach
brak jest w ogóle danych dotyczących warunków ter-

micznych (10, 23). W tej sytuacji, wyniki uzyskane
przez poszczegóIne zespoły badawczę nie mogą być
w pełni porównywalne.

Nasuwa się także tnna ważna kwestia dotycząca
badań nad chorobotwórczościąszczepów Aeromonas
sp. wykazljących ruch. Poszczegolne badania pIowa-
dronó byłynajednym, określonym gatunku ryb Nle
wiadomo je st zatem, czy szazepy chorobotwórczę dla
j edne go gatonku, wykazuj ą podobne właściwo ści wo-
bec innych gatunków ryb. Mogą one odznaczać się
pewną Śpecyfikąw stosunku do określonego gatunku
ryb. Z drugiej stfony, wrażliwośó ryb na zakażęntę
określonym szczępęm A ero mo nas może by c zw iąza-
na, mtędzy innymi z właściwościami śluzu u danego
gatunku ryb. Badania Larsen i wsp. (cyt. 31) wskazu-
ją że śIlzpokrywaj ący ciało ryb ma właściwości spe-
cyflczne dla danego gatunku żywiciela.

Oznaczanie pośrednich wskamików patogenności. W
Itcznychbadaniach,doĘczącychokreśleniaczynników
warunku1 ących patogenność ruchliwy ch Aeromonas dla

ryb. brano pod uwagę tóżnę właściwości §ch za,Taz,

ków. Szczególnie duzo uwagi poświęcono egzotoksy-
nom i ęgzoęnzymom, takim jak hemolizyny,proteazy,
cytotokŚyny, leukocydyny. W przeglądzie piśmiennic-
twa istnióje wiele sprzecznych opinii dotyczących roli
tych produktów w p ato g enęzię ruchliwych A e rom o n a s .

Śzczógóhie niejasne jest, czy patogenność tych bakte-
rii jest zwlązana z wybvarzaniem hemolizyn, czy też

r ożny chłpów pr oteaz (2, 9, 24, 28, 32, 3J, 43, 5 0, 5 5,

56, 59). Rozbieżne opinie wynikają z wielu pTzyczyn,

P r ze de w s zy stkim mo z e to by c zw tązane z r ó żnąw r aż -

liwością określonych gatunków ryb na poszczególne
szczepy bakteryjne (o czym wspomniano wyżej). Po-
nadto może to wynikać z faktu dużego zrożntcowanla
szczepow w zakresie rodzajll i ilości produkowanych
enzymów i toksyn. Produkcja określonych €nąlm9y
zalózęó może nawet od streĄl klimatycznej, zktorej
pochodzą tzolaĘ, jak też żrodŁa tzolacjl (39). Zjadli
wość danego szcz,ępu zależy zarówno od ilości jak i
rcdzajuwydzielanych substancj i (29, 53 , 56),

W badaniach dotyczących roli hemolizyn w pato-
genezie ruchliwych Aeromonas lżywane sąróżne ro-
Ózaje krwinek zarówno erytrocyty ryb jak i zwierząt
stałocieplnych. Niektórzy autorzy uważają że produk-
cja hemolizyn nie koreluje z patogennością bakterii
i"ro*oro, sp. dlaryb,wyrażając takąopinię na pod-
stawie aktywności hemolitycznej wobec krwinek ry-
bich (ilapia) (34). Ęmczasem w innych badaniach
wykazano istotną za\eżnośc pomiędzy patogennością
tzo\atów a hemoliząkrwinek ludzkich oraz końskich i
króliczych, zarówno w aspekcie jakościowym jak i ilo-
ściowym (ryc, 3). Natomiast w stosunku do krwinek

ryb ich r óżntc e p omi ę dzy izolatamt pato gennymi i T. -

patogennymi były znacznte mniej wyraźne (34, 50).

hemoliĘcznie

zarazków ma ona bardzo duże znaczenie. U karpi,

natomiast zmtany chorobowe u karpi tylko w tempe-
raturach ntższych. Lalier i wsp. (35) wykazali nato-
miast, żewrażItwośc pstrąga tęczowego (ryby zimno-
lubne) na zakażenie A. hydophila jest znaczn:ę wy-
ższa w temperafurze 1 8 -20"C niż w temperaturze 1 0"C.



Według niektórych badaczy, głównym cąmnikiem
patogenności bakterii Aeromonas ry. są proteazy (28,
55, 56). Zdolność wyhvarzaniaproteaz,takich jak żela-
tynaza,kazeinaza, albttminaza i fibrynolizyna jest ce-
chą stałą dla znacznej więks zo ści ruchliwych A er o m o -
n as, nieza|eżnię o d ich właś ciwo ś ci chorob otwórczych
(.Il, 23, 46, 53). Wydaje się jednak bardzo prawdopo-
dobne, że zjadliwość szczepów zaleĘ w szczególności
od ilości wytwarzany ch proteaz (24, 30).

Sprzeczne op inie doty c zą także inny ch właś ciwo -
ści jako ewentualnych pośrednich wskaźników pato-
genności. Chodzitu szczegolnie o właściwości zwią-
zane ze strukfurą powierzchni komórek, np. odponrość
na normalną surowicę, zdolność do autoaglutynacji,
aglutynacji w obecności akryflawiny, precypitacji po
gotowaniu, zdolności adhezyjnych i obecności fimbrii
(10,30, 3J,39,42,50).

Wszystkie te kontrowersj e wynikaj ą najprawdopo-
dobniej zbrakujednolitych metod badawczych i do-
boru substratów, braku kompleksowych badań, obej-
mujących równocześnie szeroki zakres właściwości
szczepów oraz z ograniczonej (w niektórych pracach
nawet do 2) liczby badanych szczepów. Wyniki po-
szczegolnych badań są więc mało porównywalne i
utrudniaj ą identyfikacj ę szczepów zj adliwych, pocho-
dzących z rożnych żródęł.

Dobór metody, np. przy oznaczanil produkcji he-
molizyn, moze mieć duży wpływ na wynik reakcji,
Przy użyciu agaru z Wwiąwszystkie badane izolaty
w ykazyw aŁy w y ższąaktywno ś ć hemo lityczną wob e c
krwinek rybich niż końskich i króliczych. Natomiast
do bulionu tryptozowo-sojowego uwalniane były tyl-
ko niewielkie ilości hemolizyn krwinek rybich, w po-
równaniu z ilościąhemolizyn krwinek zwterząt stało-
cieplnych (30).

O patogenności szczepu nie decyduje jedna cecha
lecz zespół właściwości, które mogą występować w
różnych kombinacj ach u poszczególnych izolatów ( 1 0,
30). Dlatego tez wnioski, dotyczące określonej, jed-
nej cechy izolatu (bez uwzględnienia innych właści-
wości) jako wskaźnika patogenności, mogą wydawać
się mało precyzyjne.

Wobec dużej r ożnorodno ści szczep ów ruchliwych
Aeromonas i ich dużej zdolności przystosowawczej do
różnych warunków, bardziej miarodajne są wyniki
badań przeprowadzonę na odpowiednio dużej ltczbie
szczepów.

podsumowanie

Dotychczasowa wiedza nie pozwala na określenie
związku pomiędzy zj adliwością ruchliwy ch Aeromo -
nas dla ryb a ich przynależnością gatunkową według
najnowszej klasyfikacj i taksonom icznej (I 4, I 5, 26).
Niezbędne sąwięc badania w tym kierunku, które mogą
w znacznym stopniu ułatwić diagnostykę szczępow
zj adliwych . Z e w zględu na róznoro dno ś ć antygenową
szazep ow c,horobotw ór czy ń, metody s ero lo giczne
mal ą oglanrczoną warlość diagnostyczną. Niemniej

jednak, jak wykazały ostatnio badania autora (dane
nieopublikowane), testy precypitacji zelowej mogąbyć
w dużym stopniu przydatne w diagnostyce patogen-
ny ch szczep ow A ero m o n a s s p., występuj ących w okre-
ślonych obiektach rybackich.

Identyfikacj a szczepów zjadliwych metodąprób bio-
logicznych lub na podstawie pośrednich wskaźników
patogenności wymaga ujednolicenia metod badaw-
czych oraz określenia jednolitych norm zjadliwości
szczepów. Wydaje się, ze najbardziej odpowiednim
kryterium chorobotwórczości szczepow Aeromonas
byłoby określenie intensywności zmian chorobowych
i ewentualnych śnięć (w następstwie tych zmian), po
zakażentu podskórnym lub domięśniowym ryb, śred-
nią dawką bakterii np. w liczbię 10?. Stopień zjadli-
wości szczepów powinien byó określany w tempera-
turach niekorzystnych dla danego gatunku ryb; u ryb
ciepłolubnych w temperaturach < 20"C, natomiast u
ryb zimnolubnych > 18"C,

Wyniki doty chczasowych badań, doty czący ch
wskaźników patogenności mogąbyó wykorzystane
jedynie w zawężonym zakresie. Konieczne jest prze-
prowadzenie badań komplekso!\ych, na wielu gatun-
kach ryb równocześnie (np. gatunkach rybnajważniej-
szych pod względem gospodarczym), z jednoczesnym
uwz ględni e niem naj czę ś ci ej proponowanych właś c i-
wości bakterii Aeromonas jako pośrednich wskaźni-
ków pato genno ści, szcze golnie takich j ak: aktywno ść
hemolityczna i proteolitycznaw aspekcie zarowno ja-
kościowym, jakteż ilościowym (najlepiej przy wyko-
rzystaniu prostych metod pĘtkowych i przy użycitt
krwinek końskich lub króliczych), odporność na nor-
malną (nieimmun izow an| surowi cę ryb i ą zachow a-
nie się w pĘnie fizjologicznym PBS (zdolność auto-
aglutynacji), zdolnośc wzrostu w temperafurach 37 i
40oC, zdolność adhezjt do powłok skórnych ryb i wy-
Elvarzanie fimbrii (pili). Wyjaśnienie możliwości usta-
lenia uniwersalnych metod diagnostycznych, które
mogłyby być wykorzystane w diagnostyce przynaj-
mniej większości przypadków zakażęń wywołanych
przez te bakterie, byłoby przydatnetakżew profilak-
tyce MAS i MAI u różnych gatunków ryb poprzez
badanię obecności zjadliwych szczepow w środowi-
sku i ich nosicielstwa u ryb nie wykazujących obja-
wów chorobowych.

Istnieje także potrzeba kontynuowania badań nad
oprac owan tem szczepień pro fi lakt y czny ch. O statni o
wykazano (badania własne nieopublikowane), żę od-
porność karpi nabyta po ich immunizacji zjadliwymi
szczepami Aero mo nas ma charakter nieswois ty ; zabez-
piecza ryby przed wystąpieniem choroby po zakaże-
niu różnymi (pod względem taksonomicznym jak i
serologicznym) szczepaml z grupy ruchliwych Aero -
m o nas . Długotrwałe sto sowanie chemioterapeutyków
przyczynia się do powstawania szczepów opornych i
ichrozprzestrzeniania się. co moze prowadzicw przy-
szłości do występowania znacznie częstszych infekcji
spowodowanych przez ruchliwe Aeromonas.
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