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posocznica MAS j est chorobą wywoływaną przęz rożnę gatunki bakterii z rodzaju Aeromonas (A, hydrophila, A. sobria, A. caviae), ktore sąpowszechnie określane jako ruchliwe Aeromonas. MAS
występuje często w formie uogólnionej, która objawia się obrzękiem ciała i występowaniem krwawych
wybroczyn na powłokach skórnych i w narządach
wewnętrznych oraz owrzodzęniem skóry. Czynnik
patogenny izoluje się ze zmian skórnych, znarządów
wewnętrznych i z krwi. Czasami objawy chorobowe
ograniczone są tylko do skóry, na której występują
owrzodzenia. W takinr przypadku czynnik patogenny
izoluje się tylko z tych zmtan. Przypadki chorobowe
występują często po infekcjach różnych pasozytów,
albo jako bezpośredniainfekcja ryb z obniżoną odpomością.Trudno jest jednak odróżnić infekcję bezpośrednią od infekcji wtómej (2,35), W hodowlach
ryb, zwŁaszcza ciepłolubnych, ruchliwe Aeromonas
stanowią drrży problem ekonomiczny.
Bakterie Aeromonas wykazljące ruch powodują
chorobę u ryb należących do wielu gatunków (ważnych gospo darczo w różnych krajach) takichjak: karp
(Cyprinus carpio L.) (20,39), pstrąg tęczowy (Oncorurus
hynchus mykiss)(ż6,31), sumikkar
30),
punctatus) (], I4), tilapia (Tilapia
(Miwęgorza(Anguilla anguilla) (9, 10).
B akteryj na

cropterus salmonides) ruchliwe Aeromonas wlłvołu- trzkomórkowo mogą być zatemważnymi antygenami
ją chorobę określanąjako,,red-sore disease" (1 5).
w szczepionkach przeciwko ruchliwym Aeromonąs.
Niektóre produkty zewnątrzkomórkowe są podobne
Ghatakterystyka Gzynnika patogennego
antygenowo u wielu szczepów,np.proteazy (cyt. 40).
Bakterie należące do grupy ruchliwvch Aeromonas Takie p ows zechne antygeny mo gą induk ow ać kr zy żo występują stale w środowisku wodnym oraz jako ele- wą odpornośó przeciwko szczepom z heterolo g iczny ment fi zj o 1o gicznej fl ory w przewo dach pokarmowych
mi antygenami powierzchniowymi (40).
ryb. Większa liczba tych bakterii jest wykrywana w
Metody zulalczania MAS
wodach cieplejszych(2I), ale nie jestwyjaśnione, czy
wybuch ch oroby j e s t zw iązany z mianęm tych b akteri i
Obecnie w zwalczaniu posocznicy MAS stosowane
w wodzie czy też z fizjologicznym oddziaĘrvaniem s ą antyb iot yki, szcze gó lnie oksytetracyklina i nitro fu ryb przy wyższychtemperaturach ( 1 5).
rany oraz flumekina, zarówno w celach leczniczych
W obrębie ruchliwych Aeromonąs wyróżnia się 3 jak i profilaktycznych, Powszechne stosowanie antyfenoĘpowe gatunki: A. hydrophila, A. caviae i A. so- biotyków powoduje jednak wzrost liczby szczepow
bria (33). Szczepy należące do każdego ztych gatun- opomych (3, 13). Wobec tego problemu liczne gospoków s ą zna cznie zr óżnic owane genotyp owo. W wyni - darstwa prowadzące hodowlę ryb na szeroką skalę są
ku badań molekularnych wyodrębniono 13 grup hy- zainteresowane opracowaniem i produkcją efekĘwbrydyzacyjnych, z których większośćopisano jako nej szczepionki, która mogłaby zastapić stosowanie
nowe gatuŃi (II,12,19). Obecnie w obrębie grupy antybiotyków.
ruchliwych Aeromonas vłyróżnta się następuj ącę gatunki genomowe: A. hydrophila, A. caviae, A, eucreRodzaie eksperymentalnych szczepiOnek
nophila, A. sobria, A. veronii (biotypy sobria i veroi sposób ich podania
n11), A. jandaei, A. schubertii, A. trota, A. allosacchaPomimo wielu trudnościw opracowaniu skuteczrophila, A. encheleia (5, 6, II, 16, I7,37). Dotychnej szczepionki, prowadzone są eksperymentalne baczas bardzo niewiele jest danych odnośnie do chorodanta (aczkolwiek ntezbytltczne) w tym kierunku,
botwórczo ści poszczególnych gatunków genomowych
Bardzo ważny jest wybór szczep:u, ze względu na
dla ryb; wiadomo jest jednak, że patogenne szczępy
hetero geni c zno śc b aktęr Ii A e r o m o n ą s . Ni e ma dotychwystępują w obrębie wszystkich trzech gatunków feczas zgodnośei co do tego, czy szczepione ryby uodnotypowych A. hydrophila, A. sobria i A. caviae (24,
parniają się przeciwko szczepom heterolo gicznym;
36).
obserwacje rożnych autorów nie sąjednoznaczne (cyt.
Szczepy należące do wszystkich tych gatunków są
40). Najnowsze badania wskazują że np. różne gagramuj emnymi, ferm entuj ąc ymi p ałec zkami wykazu jącymi ruch dzięki obecnościpojedlnczej wici umiesz- tunki karpia (karp indyjski, karp pospolity) wykazują
czonej biegunowo (33). W obrębie każdego z gailn- krzy żow e re akcj e o dporno ściowe, cho c iaż o dp orno ść
ków fenotypowych występuje dużę zrożnicowanie bio- ta nie doĘczy wszystkich szczepów.
Podclbnie jak wszystkie inne szczepionki stosowachemiczne, serolo giczn e t geneĘ czne (cyt, 4). Rózrric e
u ryb, wakcyny przeciwko MAS są bakterynami
ne
te występuj ątakże wśród szczepów zj adliwych dla ryb,
(inaktyłvowane
całe komórki bakteryjne). Niektóre
Prowadzone były ltcznę badania dotyczące określeb adania wykazaĘ, z e sp o s ób przygotowani a bakteryn
nia wsp ó lnych c e ch charaktery s ty c zny ch dla szczep ów
Aeromonas patogennych dla ryb. Pomimo, że wyniki istotnie wpĘwa na odpowiedź immunologiczną. Na
przyHad Lamers i Van Muiswinkel (28) vłykazali, że
Ęch badań byĘ często kontrowersyjne, określonokilprzygotowane z ogrzewanych do 60oC i rozwakcyny
ka cech wspólnych, które prawdopodobnie warunkują
komórek
bitych
indukowały wyższy poziom przeciwpowstawanie i przebieg procesu chorobowe go.Liczni
aglutynacyjnych
ciał
niz komórki inaktywowane forb adaczę udokumentowali korelacj ę pomiędzy pro dukmaliną. Surowic e odp orno śc iowe po immunizacj i bakcj ą hemolizyn (I, 24, 3 6), elastazy ( 1 8, 24, 3 6, 3 8) oraz
terynami inaktywowanymi formaliną lub termicznie
i l o śc i ą wytw ar zany ch inny c h pr ote az t aki c h j ak kazę inaza, żelaĘnaza, albuminaza i fibrynolizyna (I8, 24) reagowały Wzyżawo, ale nie były identyczne. Przeciwciała wytworzone w odpowiedzina antygen traka zjadliwośctąszczepów Aeromonas dla ryb, Bardzo
towany
formaliną reagowały z erytrocytami owcy
s i lni e zwi ąz ane z p ato genno śc i ą s ą adh e zyn y, zlokalt zonymi
opłaszc
b akteryj nym l ipopo li s acharydeffi , w
zowane prawdopodobnie na fimbriach (24,27) oraz
antygeny powierzchniowe warunkuj ące odporność przeciwieństwie do przeciw ciał indukowanych antyszczepów na bakteriobojcze działanię normalnej su- genem komórek inaktywowanych termicznie. Wymierowicy (24, 3 0). Ważną informacj ąj est, że żadna z Ę ch nieni autorzy sugerują że inaktywacja komórek formalinązmienia strukturę bakteriil eromonas i w koncech, indyrvidualnie nie decyduje o przebiegu procesu
sekwencji proces przetwarzania ich przez makrofagi,
chorobowego; jest on warunkowany obecnością zespołu cech, które wzajemnie się ttzupeŁniająw lvywoły- podczas gdy ogrzewany irozbiĘ antygen mógł uwalwaniu i przebiegu choroby (8, 24). Zar ówno antygeny niać więcej materiału anĘgenowego. Efekty immunipowierzchniowe jak i produkty wydzielane zewną- zacjikatpi oceniane wynikami testu challenge wyka-
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micznie (Kozińska, obserwacje własne nie opublikowane).

W rozwoju szczepień mają oczywtściędużę zna-

czenlę dawka anĘgenu i drogajego podania. U karpia
wymagana jest wysoka dawka wstrzykiwanego anty-

inaktywowanych komórek b akteryj ny ch. P r zy p o daniu anĘgenu w kąpieli, pozytywne efekty uzyskano
stosując dawkę co najmniej 3x107/m1 (nie opublikowane badania własne).
Do immunizacjiryb stosowane sącztery różnęmetcldy podawania antygenu: iniekcja (dootrzewnowa,
domięśniowa,podskórna), immersja lub kąpiel ryb,
spryskiwanle oraz podanie z pokarmem. W większościbadań szczepionki przeciwko ruchliwym AeromonasbyĘ podawane drogąiniekcji lub immersji. Krausanagar i wsp. (25) vłykazali, że po trzykrotnym zastosowaniu szczepioŃi metodą iniekcji mlano przeciwciał aglutynacyj nych u karpia indyj skie go j est dwukrotnie v,ryższe niżpo trzykrotnym szczepieniu metodą immersji. Nie byŁo przy tym różnic w przeżywalnościryb szczepionych drogąiniekcji i immersji. Według Lamers (29) po immersji jest pamięć immunologiczna, ale dopiero po wydłużonym okresie i trwa
stosunkowo krótko, Kozińska i Antychowich porównyr,vali efekty immunizacji karpia pospolitego drogą
iniekcji dootrzewnowej oraz w kąpieli. Odporność
ochronna ryb oceniana była na podstawie wyników
testu challenge. W temperaturze 22"C autorzy obserwowali częściowąochronę już po 14 dniach po immunizacji, ntezależnię od drogi podania antygenu. W
temperaflrze I2oC vłyraźne efekty immunizacji obserwowano po 28 t 42 dniach. U ryb immunizowanych dootrzewnowo najniższy odsetek zachorowań
występował po 28 dniach, natorniast u ryb immunizowanych w kąpieli po 42 dniach (dane nie opublikowane).

0cena efekłwnościszczepionek
W większościbadań nad szczepieniami ryb przeciwko ruchliwym Aeromonas, efektyrvnośćszczepionek była oceniana na podstawie obecnościprzeciwciał aglutynacyjnych (22,29,34, 40). Post (34) uważa, że pstrą tęczowy posiadający miano przeciwciał
1:64 lub v,ryższe powinien być oceniony jako odporny" Wakcynacja jest rzadko oceniana przęz określenie
odpornościclchronnej, być może z powodu trudności
w przeprowadzęntu efekfinego testu challenge (40),
Jest to wielka szkoda, ponieważ miano przeciwciał niekoniecznie wskazuje na odpomość ochronną. Karpie,
w których surowicy wykazano przeciwciała anĘ A.
hydrophila, nabyte na drodze nafuralnego kontaktu z

określonym szczepem w stawie, po zakażeniu tym
szczep em wykazyw ały znacznie wy ższy ods etek zachorowań i śnięć,niżkarpie zakażane innymi szczepami. Przeciwnie, ob serwowano odpornośćochronną
immunizowanych karpi przy braku przeciw ciał aglutynacyjnych (Kozińska, obserwacje własne nie opublikowane).
Wyniki niektórych badań odporności ochronnej prowadzonych na skalę laboratoryjnąsątrudne do porównania z powodu znacznychrożntc doĘczących sposobu przygotowania szczepionki, drogi jej podania, metody testów challenge oraz wieku i gatuŃu ryb. W

ektórych pr zy p adkach p o dawano ni ewy star c zaj ąc e
informacje, np. odnośnie temperatury wody, która w
sposób istotny może wpĘwać na odpowiedź immunologiczną. Ponadto temperatura ma dlży wpływ na
wyniki testów challenge. Karpie przebywające w temperaturze 22-25"C (temperatura opĘmalna dla tych
ryb)przez okres co najmniej 3-4 tygodni, uodparniają
się w sposób naturalny, a w konsekwencji zarówno
ryby immunizowane jak i kontrolne sąw dużym ętopniu odpornę na zakażęnte.
Większośćprowadzonych prób nie posiada oceny
swoistości ochrony lub czasu jej trwania ponad kilka
tygodni. Nie jest zatem wyjaśnione, czy odporność
indukowana immunizacją bakterynami ruchliwych
Aeromontls ma charakter odpowiedzi swoistej ,czy jest
sp owodowana mecha nizmamt nie swoistymi. Wzro st
nieswoisĘch naturalnych mechani zmów obronnych po
immunizacji bakterynami tych drobnoustrojów był
przedmiotem zainteresowania niewielu badaczy. Lamers i van Muiswinkel (28) wykazalr| żekarp ma naturalne aglutyniny przeciwko komórkom A, hy drophi/a, Nie są one jednak immunoglobulinami, przeciwciałamt indukowanymi przez wcześniejszy kontakt z
A. hydrophila,Krausanagar (25) oceniał typ odpowiedzi immunologicznej u karpi indyjskich na podstawie
wyników challen ge pr zy lży ciu szczepu homolo gicznego i heterologicznego" Procent przeżywalnościryb

ni

pozakażeniuszczepemheterologicznymbyłtdenĘczny lub tylko nieco niższy (zależnie od gatunku ryb)
niż po zakażęntl szczępęm homologicznym. Podobne wyniki uzyskano p o immuni zacji karpi po sp olitych
immunizowanych bakter5mami A. hydrophila t A. sobria. Obtę szczeptotki w dużym stopniu zabezpieczały te ryby przed zakażeniem szczepami heterologicznymi, nawęt na\eżącymi do różnych gatunków rodza,
jl Aeromonas (A. hydrophila, A. sobria) (nie opublikowane badania własne), Ochrona krryżowaryb przed
różnymi szczepami Aeromonas może wynikać z dwóch
powodów. Po pierwsze jest możliwe, że immunizacja
stymuluje niektóre nieswoiste procesy obronne. Druga mozliwośćjest taka, że szazepy mogą posiadać
wspólne antygeny, które nie sąwykrywalne w testach
aglutynacji (25). Jest bardzo prawdopodobne, ze w
procesie ochrony Wzyżowej współgrają ze sobązarówno wzmożonę przęz immunizację mechanizmy
nieswoiste jak teZ przeciwciała skierowane przeciw-

ko wspólnym antygenom. Song i Kou (cyt,25) wykazali w zmo żeni e aktywno śc i fa go cytarnej makro fa gów
u węgorzy immunizowanych przeciwko Edwardsiella anguilimortifera. W cyklu badań prowadzonych
ptzez autora prezentowanej pracy (ktcle wkrótce zos taną opub likow an e ) doty c zący ch me chanizmów ni e swoistych u immunizowanych karpi wykazano znaczny wzrost limfocytów, istotny wzrost współczynnika
fagocltamego granulocy.tów or az ich w zmożoną ak§wnośc metaboliczną, Poziom lizozymu w śluziei
całkowita zdolnośćbakteriobójcza surowicy i śluzu
byĘ znaczntewyższe u ryb immunizowanych niż kontrolnych. Istotny wzrost zahamowania migracji leukocytów występowałzarówno w obecności szczepu homologicznego jak też heterologicznego. Wszystkie te

nas sp. są mało prawdopodobne (32). Prawdopodobnie istniejąniewielkie szanse na uzyskanie w najbliższym czasie standardowej uniwersalnej szczepionki.
Niektórzy badacze (cyt. 32) lważają że do tego celu
wykorzystane mo gą być wakcyny zawier ające tylko te
swoiste szczepy, które są odpowiedzialne za wybuch
choroby na stosunkowo wąskim obszarze. W takim
przypadku wystąpi jednak niewątpliwie prclblem braku zaintere s owania fi rm pro clukuj ących s zczepionki,
ze w zględu na o gr aniczony ich odbiór.
Up owszechnienie sto s owania szczeptc:Ńi j e st o graniczone ponadto względami ekononricznymi. W niektórych krajach, zewzględuna koszty, byłaby ol7azakazana. Na niektórych obszarach stosowanje szczepionki byłoby limitowane do skrajnych sytuacji, gdzie
parametry kórelowały pozytywnie z odpornością posocznica MAS pojawia się regularnie w określonych
ochronną mierzoną testem challenge, Obserwowana
o dstęp ach czasu. Niestety, czę sto zdarzająsię sytuacj e,
częściowaodpomość karpi już po 7 dniach wskazuje
w których infekcje pasozytniczęlub stosowanie antyna uaktywnienie się r aczej mechanizmów nie swoisĘch
biotyków o słabi a wrażliwo ść immunolo g ic,znąryb na
niz swoisĘch. Mechanizmy nieswoiste nie sąjednak szczepionki (40). U ryb ważnejest aby szczepiotka
wystarczające do zabezpieczenia ryb przed infekcją była zastosowana w odpowiednim okresie i być może
wszystkich patogennych szczepów ruchliwych Aero- powtórzona, aby była wystarczająco skuteczna w wamonas. Pozytywne efekty immunizacji wykazano po runkach najbardziej sptzyjających do wystąlienia chozakażęniupięcioma(z7badanych)szczepamihetero- roby.
logicznymi Aeromonas sp. Prawdopodobnie posiadaWobec tego, że wakcynacja przęz immersję z koprzeciwieństwie
one
wspólne
antygeny,
w
do
dwóch
mórkami
inaktywowanymi forrnalinąj e st zabezpieczaĘ
pozostaĘch szczepów. Nie były to jednak antygeny jąca (35), tylko taka szczepionka mogłaby być produindukujące powstawanie agluĘnin. Indukowały one kowana na skalę przemysłową(32). Jest ona łatwa w
natomiast wspólne precypityny w surowicy uodporprzygotowaniu i niedroga. Szczepienie ryb metodą
nianych królików. Większośćpatogennych szczepów
iniekcji byłoby mało opłacalne ękonomiczrie, ponieruchliwych Aeromonas posiada antygeny indukujące
waz dochodziĘby koszty przeprow adzenia szczepień,
wytw ar zani e pre cyp ityn, kt óre r e agaj ąk r zyżowo, cho - wymagaj ących dużego nakładu pr aay.
ciń nie s ą idenĘcz ne (23). Ob ecno śćprecypityn może
piśmiennictwo
okazac się lepszym wskaźnikiem efektywności szczepienniż aglutyniny.
I Allan B J., Stevenson R M. W: Extlacellular virulence l-actors of Aelonto,

PelspekĘwy ]oailoiu szczepień
i komelcjalizacji szczepionek
Największym problemem ogranic zającym rozw ój
szczepień przeciwko ruchliwym A e ro m o n a s j e st duże
zt óżnic ow anie antygenowe Ęch b akterii. Probl em ten
j e dnak mo żna pr zezwy cięży ć w ow czas, gdy możliwa
będzie identyfrkacj a pows ze chnie występuj ących antygenów indukuj ący chl<rzyżowe procesy obronne (40).
Obecnie wiadomo jest, ze tylko niektóre szczepy ruchliwych Aeromonas są patogenne dla ryb. Gdyby
udało się wśród tych szczepów zidentyfikować kilka
antygenów, powoduj ących wystar czającą l<rzy żow ą
obronę organizmu ryby, wówczas standardowy typ
bakteryn możebyć brany pod uwagę w rozwoju szczepień. Jeżeli w ten sposób problem heterogeniczności
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Brucelinę otrzymaną z Brucella melitens is B 1 1 5 (Rhone-Merieux) zastosowanojako alergen w teściealergicznym wykrywania brucelozy u bydła. W ceIach porównawczych zastosowano testy standardowe: odczyn aglutynacji probówkowej w obecności EDTA (SAW-EDTA), odczyn wiązania dopełniacza, test
pośredni ELISA, test tuberkulinowy z użyciem PPD. Wyniki testu skórrrego odczytywano po 72 godz. Odczyn alergiczny na brucelinę był 2-3 kotnie słabszy
od odczynu hrberkulinowego i dlatego powiększenie grubości fałdu skórnego o
1,1 mm uznano za wartośćgraniczną. Swoistośó tesfu z bruceliną oceniona na
1192 krowach wolnych od brucelozy wynosiła 99,83%, zaśczułośćokreślona

Rozprzestrzenienie się wirusa klasycznego pomoru świńbadano w izolowanych kojcach, każdy po 6 zwierząt pochodzących zjednego stada wolnego od
zakażenia tym wirusem i wirusem biegunki bydła (BVD), Warunki eksperymentu umożIiwiły ocenę roli jaką odgrywa odzież, sprzęĘ stosowane do karmienia, ruch powietrza oraz sam personel w rozprzęstlzenianiu choroby. Jedno

J.: Rozpoznawanie brucelozy bydła testem skórnym: warunki wykonania testu i ocena jego przydatności.(Diagnosis of bovine brucellosis by skin
test: conditions for the test and evaluation of its
performance). Vet. Rec, 145, 2I4-2I8,1999 (8)

na 27 jałówkach zakażonych eksperymentalnie wynosiła

93%o

po miesiącu i 95%

po 6 miesiącach po zakażeniu. Alergia u szczepionych krów utrzymyłvała się
przez okres 4,5 roku. Test alergiczny łączniezod,czylami serologicznlłni umożliwia ocenę stanu zakażenia i pozwala na odróżnięnie odczynów fałsz}łviedodatnich spowodowanych infekcją Yersinia enterocolytica.

G.

KRUIF

F.,

A. : Do świadczalne zakażenie świń rzeźnych

wirusem klasycznego pomoru świń: transmisja wiru§a, przebieg choroby, odpowiedŹ serologiczna.
(Experimental infection of §laughter pigs with classical swine fever viru§: transmission of the virus,
course of the disease and antibody response). Vet.
Rec. 145, 243-248,1999 (9)

zwierzę w jednym kojcu zakażono domięśniowo (2 ml) i donosowo (2 ml) szczepem terenow}Tr wirusa klasycznego pomoru świi.Przezokres 62 dni badano
zwierzęta wirusologicznie oraz w odczynach setologicznych. Wirus był wysoce
zakażny dla pozostałych 5 zwierzątw kojcu, Transmisja wirusa do zwierząt w
pozostałych kojcach miała miejsce z chwilą wystąpienia wiremii. Wirus rozpruestrzeniał się za pośrednictwem sprzętów, ubiorów personelu oraz drogąpowietrza. Sposób zakażenianie wpłyłvałna przebieg kliniczny choroby oraz nasi-

lenie

serokonwersji.
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