
Praca oryginalna Ońginal papeł

Przypadki bakteryinei choroby nerek
u pstrąga fu6dlaneg0

ALlcJA rozlŃsrA, WlToLD MAZUR*, KRysTyNA pAszoWsKA*

Pa ństwowy l nstytut Weteryna ry j n y, Al, P arly zantów 57, 24"l 00 Puławy
*Zaklad Higieny Weterynaryinejw Szczecińi" óóo.iał w Koszalinie, ul. Połczyńska 70,75-816 Koszalin

G of,bacterial kidney'disease i t,in,

,Summary

in poland. The examined fiśh showed classical external and internal changes of the diŚeasein

exophthalmia, and characteristicalty creamy-white granulomatous lesions in the ki 
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opiera się przede wszyst-
znych i anatomopatolo-

gicznych, szczegolnie w nerkach oraz na stwierdze-
ńil., o6e.ności R. sa]moninarum w chorobowo zmie-

test Elisa lub immunofluorescencja(4,8, 9) pozwala-
jące na wykrycie antygenów R. sa]moninalumw na-
rządach ryb.

Opis prrypadków

nerce widocz owate zgru:
bienia (ryc. 1 waĘ w śle-
dzionie. Śtwi zne ogniska
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sztuk dziennie.
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Ryc. l. Zmianl,patologiczne w nerce - obrzęk i białe guzko-
lvate zgrubienia

Ryc. 4. Preparat barwiony hematoksyliną i eozyną - degene-

racja kanalika nerkowego otoczonego przerośniętą tkanką
łączną

t

Ryc. 5. Preparat barwiony hematoksyliną i eozyną - obrzęki
kłębuszka nerkowego (strzałka pojedyncza) i ulegające roz-
padowi kanaliki nerkowe (strzałka podwójna)

Ryc. 3. Preparat z nerki barwiony metodą Grama - liczne
Gram dodatnie pałeczki wewnątrz (strzalka) i na zewnątrz
komórek

Ryc. 2. Obrzęk i zmiany martwicze w wątrobic oraz białe
guzkowate zgrubienia w śledzionie

tryptozowo-soj owy (TSA) oT az Ia podłożawybiórcze
dlaR. sa]moninatumKDM2 i SKDM. Próby pobrano
od 12 ryb. Po 48 godzinnej inkubacji na podłożach
TSA i KDM 2 w temperaturzę 20oC, w dwóch przy-
padkach (próby pobrane od 2 ryb) stwierdzono wzrost
bakterii, które zidentyfikowano jako A. sa]monicida

że sąto małe Gram dodatnie pałeczkl,nie wykazujące
ruchu, oksydazo-ujemne i katalazo-dodatnie. Bakte-
rie te wyizolowano z nętkt lub wątroby od 8 do Iż
badanych ryb (61%).

Badaniem histopatologicznym stwierdzono liczne

obrzękłej zwyro dniałej miąż s zowo wątrob ie występ o -

wały Ilczne ogniska martwicze.



śctzwalczania BKD
Jest to związane ze
. sa]moninarum do

wnętrza komórek tprzeżywania w fagocytach gospo-

ęcia badań nad wdrożeniem
sero1o gicznych niezbędnych
ia choroby oraz uniknięcia

pomyłek diagno styc zny ch,
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Tom l. 0brót, ubój ibadanie san._Wet, zwierzątrzeżnych

i mięsa oraz normalizacja

Tom ll, Nadzór sanitarny nad produkcją i obrotem

zywnoŚci zwierzęcego pochodzenia

CIhiętCIść 0k" §§8 §tr&m, esme ehe{ frffi p-

Zamówienia (pismo lub fax) przesyłane na adres]

,,Medycyna Weterynaryina", - Hedakcia, uI. Akademicka 12;

20-033 Ltlblin, tel./iax (081}53 32g 12

_ z podaniem naz instytucji Nub osoby zamawiającej, adresu

0raz liczby zarnawianych egzemplar4l.


