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Hamowanie aktywności elastazowei
Aeromonas hydrophila F6/95 ptzezśluz
i surowioę karpi zakażOnych MAI/MAS
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Odporność nieswoista u ryb ma zasadnlczę znaczę-
nie w zwalczantu czynników patogennych. Stanowi
ona pierwszą linię obrony immunologiczne1. Biorą w
niej udział bariery anatomiczne takie jak: ciągłości
powłok skórnych i błon śluzowych przewodu pokar-
mowego, proces fagocytozy oraz nieswoiste mechani-
zmy humoralne. Naskórek pokryty stale odnawianą
warstwą śluzu produkowanego przez komórki śluzo-
we utrudnia wnikanie i osied]anie się mikroorgani-
zmow w tkankach (I5,22). Jego właściwości fizyko-
chemiczne warunkuj ą wielkocząsteczkowe g1 ikopro-
teiny, lipidy oraz fosfolipidy (13, 23,25). Badania ostat-
nich lat wykazały,że zarówno śluz jak i surowica krwi
zaw ier aj ąsub stancj e czynne bi o l o gic znie stanowi ąc e
składową układu immunolo g lczne go. Należą do nich :

białka antybaktery jne, Itzozym, układ dop ełniacza,
białko C-reaktywne, lektyny, immuno globuliny natu-
ralne i inhibitory proteaz (1,3,7,8).

Powszechnie występujące w środowisku wodnym
bakterie A eromonas hydrophi l a stanowi ą zagr ożenie
dla zdrowia ryb. Drobnoustrój ten po przełamaniu

wszystkich barier zewn:ętrznych dociera do tkanki łącz-
nej i wywofuje w niej odczyn zapalny. Choroba wy-
stępuje jako infekcja miejscowa (MAI, motile Aero-
m o n a s infection), obj awiaj ąc a się przekrwieniami skó -

ry i wrzodami lub uogólniona (MAS, motile Aeromo-
łassepticemla),przry której stwierdza się obrzęki cia-
ła, nastroszenie łusek, wysadzenie gałek ocznych,
wybroczyny w skrzelach. Infekcja miejscowa rozpo-
czyna się od bezpośredniego kontaktu pomiędzy ko-
mórką bakteryj ną a powierzchntąctałaryby. Wykaza-
no, że glikoproteiny śluzu mają zdolnośc wiązania
bakterii. Sluz ulega przy tymdegradacji wskutek dzia-
łania bakteryjnych g|lkozydaz t ptoteaz. Następnym
etapem rozwoju choroby jest wnikanie, namnażanie i
rozprzestrzenianie się bakterii w organizmie ryby. In-
wazyjność bakterii zależy od struktury powierzchni
komórki oraz od produkcji enzymów ułatwiających
r o zpr ze stt zeni ani e tych drobnoustroj ów tkankach ży-
wiciela (16, 17).

Nieliczne place dotyczą inhibicyj nych właściwości
śluzu i surowicy ryb w stosunku do proteaz bakteryj-



nych (4, 16,2I). Celem pracy było określenie inhibi-
cyjnej aktywności śluzu i surowicy karpi eksperymen-
talni e zakażony ch A. h ydroph i l a F 6 l 9 5 w sto sunku do
ęIastaz tych bakterii.

Materiał imetody
Do badań użyto 300 karpi zdrowych o masie 250-300 g

pochodzących z obiektu hodowlanego w Zagrodzie. Ryby
adaptowano do warunków laboratoryjnych przez okres 2
tygodni, Ryby podzielono na cztery grupy doświadczalne i
jednągrupę kontrolną po 60 ryb każda. G-pę I stanowi-
ły karpie, którym podano dootrzewnowo 0,1 ml zawiesiny
bakteryjnej A. hydrophilaF6195 zawierającej 1xl06 jtk w
1 rrrl. Grupę II stanowiły karpie, którym podano dootrzew-
nowo 0,2 ml supernatantl A. hydrophilaF6195 zawierają-
cego 500 pg białka w 1 ml. Grupę lll stanor,viły karpie,
którym podano podskórnie 0,1 ml zawiesiny bakteryjnej
A. hydrophilaF6l95 zawięrającej 1x 106 jtk w 1 ml . Grupę
N stanorviły karpie, którym podano podskórnie 0,1 ml
supernatantu A. hydrophilaF6195 zawierającego 500 pg
białka w 1 ml. G-pę V - stanowiły karpie, którym podano
dootrzewnowo 0,1 ml PBS.

Ryby wszystkich grup przetrzymywano w akwariach z
wodą dobrze napowietrzaną(1 + 2mg O, l l) o temperatu-
rze 19 + l 'C i pH 7 ,0-1 ,3. Obser-wacje kliniczne ryb zaka-
żonych prowadzono codziennie przez cały czas doświad-
czenia. Zwracano uwagę na zachowanie ryb i pojawiające
się zmiany skóme. Wszystkie badane ryby poddano bada-
niom anatomopatologicznym, Sluz i krew do badań pobie-
rano po 3 , 

'7 i 14 dniach od zakażenja. Każdorazowo pobie-
rano śluz od 20 ryb oraz krew od 10 ryb.

Do zakażaniaryb użyto patogennego szczepu A. hydro-
philaF6l95 pochodzącego z kolekcji własnej. Bakterie prze-
trzymywano w 20oń glicerolu w temperaturze -70oC. Pato-
gennośc oceniana była wg zmodyfikowanej metody Ro-
gulskiej ( 1 7). Jako szczep silnie patogenny uznano ten, który
co najmniej u 5 na 1,0 zarażonych ryb, wywoływał patolo-
gtczne zmiany w postaci głębokich ubytków skóry i mięśni
z krwawymi wysiękarni i zmianami tllartwiczymi wokół
wrzodów.

Materiałem do badania aktywności elastazowej był su-
perrratant A, hydrophi]aF6195, uzyskany z 24 godzinnej
hodowli bakterii na bulionie tryptozowo sojowym (Sigma,
St Louis, USA) w temperaturze 28oC. Zawiesinę hodowU
bakteryjnej doprowadzono do gęstości 1x10] jtk w 1 ml
przy uży ctu spektrofotometru, a nas tępni e wirorł,ano 3 0 min.
przy 8000xg w temp 4oC. Zebrany supernatant filtrowano
przy użycltl Minisań NML 0,2 pm (Sarlorius).

Badanie stopnia hamowania aktywności elastazowej
bakterii A. hydrophilaF6195 przez śluz i surowicę ryb eks-
perymentalnie zakażonych tymi bakteriami i ich superna-
tantem wykonano na podstawie zmodyfikowanej metody
oznaczania aktywności elastazowej wg Mateos i wsp. (14),
Uzyskane wyniki badań zostĄ poddane analizie statystycz-
nel przy użyciu testu t-Studenta. Statystycznie istotne róz-
nice zostały podane na poziomie p < 0,05.

Wyniki iomówienie
Dowodem na to, ze podskóme podanie bakterii,4.

hydrophilajak i ich supernatantów powoduje powsta-

Grupy ryb

Procent inhibicji elastaz przez sutowicę

czas badania

3dni i zoni I tłoni
-1-1its I its i xts

I

ll

lll

IV

v kontrgla

41 ,95a 4,69

46,34a* 4,64

43,11a 6,10

45,51a 5,97

40,07 5,20

45,71a 5,53

49,72a* 5,25

45,17a 5,55

50,13a 4,78

42,50 4,47

50,57b 4,88

56,28b* 5,64

53,28b* 6,14

55,86b* 4,40

44,41 4,90

Tab. l. Wpływ śluzu karpi zakażonych dootrzewnowo i pod-
skórnie bakteriami A. hytlłophila F6/95 na procent inhibicji
elastaz supernatantów tych bakterii

Objaśnienia: a, b - średnie oznaczol7e rożnymi literami różniąsię
w poziomie statystycznie istotnie; * - róznice statystycznie istot-
ne w pionie pomiędzy badanymi grupami a grupąkontrolną.

Tab, 2. Wpływ surowicy karpi zakażonych dtlotrzewnowo i
podskórnie bakteriami A, hyclrophila F6/95 na procent inhi-
bicji elastaz supernatantów tych bakterii

Grupy ryb

PrOcent inhibicji elastaz przez surowice

czas badania

3dni l zoni l lłoni_1-1xts I xis I xts
I

ll

lll

1V

v kontrola

47,47a 8,77

50,15a 7,65

46,90a 8,76

54,07a- 7,74

45,00 7,13

52,87a 6,63

58,42ab- 9,69

55,15ab- 6,19

60,03ab* 6,88

44.25 1 0,32

56,00a 9,54

60,68b* 7,11

56,74bA 6,65

64,23bB- 7,42

46,82 7,67

Objaśnienia: A, B różnice statystycznie istotne w pionie po-

rniędzy grupą IlI i IV; inne oznaczenia jak w tab. 1.

nie objawów podobnych do choroby MAI/MAS, są
wyniki badań własnych nad eksp erymentalnym zaka-
żantem karpi zdrowych szczepami patogennymi i ich
supematantami. U ryb grupy I - po podaniu dootrzew-
nowym 0,1 ml zawiesinybakteryjnej A. hydrophilaF1l
95 orazu ryb grupy II - po podaniu dootrzewnowym
0,ż mI supematantu24 godz, hodowli bakterii A, hy-
drophila F 6 l 9 5 nie obserwowano widocznych zmtan
napowierzchni ciała ryb. Badaniem sekcyjnym stwier-
dzono zwiększonąilośc pĘnu surowiczo-krwistego w
jamie ctała, obrzęk oraz przekrwienie wątroby i ne-
rek. Po 14 dniach odzakażeniapow,l1ższe zmianyustę-
powaĘ.

U ryb grupy III po podaniu podskórnym 0,1 ml bak-
tęrtt A. hydrophilaF6195 orazuryb grupy IV po poda-
niupodskórnym 0,1 ml supernatantu}  godz. hodow-



li bakterii A. hydrophilaF6l95 obserwowano w miej-
s cu wprow adzenia b akterii p oj awienie się przekrwie-
nia, a następnie pęcherzyka z obwódką przekrwienia,
Powyższe zmlany obserwowano następnego dnia po
podskórnym podaniu bakterii lub supernatantu. W
miejscach tych w ciągu następnych 2-3 dntrozwtjaĘ
się owrzodzentaróżnej wielkości i kształtu z krwawy-
mi wysiękami i zmianami martwlczyml wokół wrzo-
dów. Badaniem sekcyjnym stwierdzono zwiększoną
ilość pĘnu surowiczego w jamie cińabezwidocznych
zmianw narządach wewnętrznych. Po 14 dniach od
zakażęnia p owyż s z e zmiany u st ęp o wały.

Dane piśmiennictwa są sprzeczne odnośnie roli eg-
zotoksyn bakterii z rodzajl Aeromonas w patogene-
zie choroby MAIiMAS u karpi (2,I0,16,19,2Ą.Byó
możeprzyczynątakrożnychstanowisk jestto,żębakte-
rie nie zawszę sąróżnicowane na patogenne i niepato-
genne. Wiadomo z piśmiennictwa, j ak również zbadań
własnych, że bakterie niepatogenne i ich supernatan§
nie wywołujązmian chorobowych u ryb (11, 17). Od-
powiedź immunolo g tczna karpi podczas infekcj i bak-
teni A. hydrophila badana była przez wielu autorów.
Oceniali oni głównie poziom odpowiedzi nieswoistej i
swoistej przy uży ciu powszechnie sto sowanych testów
immunologicznych (I 6, 20,25). W dostępnym piśmien-
nictwie brak jest szczegółowych danych doĘczących
aktywności ińibicyjnej śluzu i surowicy ryb chorych
w stosunku do egzotoksyn bakterii patogennych dla ryb.

Wyniki badań wpływu śluzu i surowic karpi ekspe-

rymentalni e zakażonych (dootrzewnowo i podskómie)
bakteriami A. hydrophilaF6l95 na stopień inhibicji
ęIastaz tych bakterii przedstawiono w tab.I i2.

Na podstawie porównania uzyskanych wyników
pomiędzy grupą I (podanie dootrzewnowe bakterii) i
III (podanie podskórne bakterii) orazII (podanie do-
otrzewnowe supematantu) i IV (podanie podskórne
supernatantu) nie stwierdzono istotnego statystycznie
wpĘrvu sposobu podania rybom bakterii (dootrzew-
nowo lub podskómie) lub supernatanfu (dootrzewno-
wo lub podskórnie) na stopień hamowania aktywno-
ści elastazowej bakterii A. hydrophilaF6195 przezśllz
i surowicę badanych karpi. Procent inhibicji elastaz
bakteryjnychprzezśluz i surowicę ryb chorychna ogół
nie wykazyłvał statysĘcznie istotnych różnic w po-
równywanych grupach ( I i II orazllli IV), jedynie w
14 dniu badania stwierdzono istotnie wyższy procent
inhibicj i e\astazbakteryjny ch przez surowice ryb gru-
py IV w porównaniu z grupąIII (tab. 1 i 2). Stwierdzo-
no również w 3 i 7 dniu badania istotnie wyższy pro-
cent inhibicj t elastaz bakteryj ny ch przez śluz ryb gru-
py II zaś w 14 dniu przez śluz ryb grupy II, ilI i IV w
porównaniu z grupąkontrolną(tab. 1). Stopień hamo-
wania aktywności elastazowej supernatantów bakterii
A. hydrophilaF6l95 przęz surowice karpi badanych
grup w 3 dniu badaniabył istotnie wyższy u ryb grupy
IY w 7 dniu u ryb grupy II, III i IV, natomiast w 14

dniu u ryb grupy II i IV w porównaniu z grupąkontrol-
ną(tab.2).

Porównania wyników badań w obrębie każdej gru-
eżności od czasu badania
1 i 2, Procent inhibicji ela-
uzkarpl grup I, II, III i IV

rożnlł się statys§cznie istotnie między 3 a 14 oraz7 a
14 dniem badanta. W 14 dniu badania uzyskano staty-
sĘcznie istotnie ..vqtżs7ry procent inhibicji elastazptzez
śluz niż w 3 t 7 dniu badania. Nie stwierdzano staty-

w ykazyw ał staĘ sty czni e i s totnych r o żntc w zależno -
ści od dniabadania. U ryb grupy II, ilI i IV stwierdzo-
no istotnie v,ryższy procent inhibicji ęlastaz przez su-
rowicę karpi w 14 dniu w porównaniu z 3 dniem ba-
dania. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w
procencie inhibicji elastazu ryb grupy II, III i IV mię-
dzy 3 a 7 oraz '7 a 14 dniem badania (tab. 2).

Obserwowany w badaniach własnych wzrost aktyw-
ności inhibicyjnej śluzu i surowicy karpi chorych jest
trudny do interpretacji. Być możęnatę akĘwność skła-
da się nie tylko aktywność inhibitorów proteaz obec-
nych w śluzie i surowicy karpi ale również nie objęte
badaniami inne czynniki odpomości humoralnej tj.

właściwości śluzu i surowicy ryb już w trzecim dniu

ność tych bakterii w środowisku wodnym.
Immunizacj a przeprow adzana u s saków proteaza-

mi bakteryjnymi potwi erdza możIiwość poj awienia się
swoistych przectwciał antyprote azowych (1 6). Byc
możę podobny mechanizm powstawania swoistych
przeciwciał antyproteazowych istnieje również u ryb.
Jednak dokładne wytŁumaczenie tego zj awiska wyma-
ga dalszych szczegółovłych badań.

Dotychczasowe badania skupiające się głównie na
charakterys ty ce poszczególnych wskaźników odpor-
ności immunologicznej ryb zdrowych i chorychwnie-
wielkim stopniu doty cząwzaj emnych zależności po-
między układem proteolityczrlym bakterii a układem
inhibicyjnym śluzu i surowicy ryb. Rola inhibitorów
proteaz bakteryjnych zawartych w śluzie i surowicy
ryb, jak również rola czynników mogących powodo-



wać osłabienie akĘwności tych inhibitorów nie jest
dokładnie p oznanę. Znaj omo ś ć Ę ch zależno ści wyj a-
śniłaby ptzy czyny powoduj ące osłabienie inhibicyj -

nych właściwości śluzu i surowicy ryb w stosunku do
proteaz bakteryj nych i wystąpienie choroby.
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TE R.: Skuteczność mleczanu halofunginonu w
zapobieganiu kryptosporidiozie cieląt §sących. (Ef-
ficacy of halofunginone lactate in the prevention of
cryptosporidiosis in suckling calve§). Vet. Rec. 148,

108-112, żOOt (4)

Pomimo, że do zwalczania kryptosporidiozy próbowano wprowadzić ponad

200 preparatów, żaden w warunkach terenowych nie daje zadawalających efek-

tów. Halofunginonjest syntetycznym związkiem z grupy chinazolinonów dzia-

łającym na pasożyty z rodzajl Coccidia i Thei]eria. Efektywność mleczanu ha-

lofunginonu w zapobieganiu kryptosporidiozie przebadano na 78 cielętach w

wieku 6-48 godzin, u których zastosowano go w dawce 120 pg/g masy ciała,

codziennieprzez 7 kolejnych dni. Osiemdziesiąt cieląt stanowiących gnrpę kon-

trolną otrzymało placebo. Kał do badań na obecność oocyst Cryptosporidium

parnlm pobierano po 1, 4, '7 , 14 i 2l dniach od momentu podania leku Analiza

wariancji wykazała istnienie statystycznie istotnej zależności pomiędzy liczbą

oocyst w kale a wielkością indeksu kałowego. Różnice tebyły mjwyraźniej za-

z|laczone po 7 dniach gdy średnia liczba oocyst w grupie kontrolnej była2,5
razy większa, zaś wielkość indeksu kałowego dwukrotnie większa od wartości

średnich w grupie leczonej Pierwszego dnta po zakończeniu 1eczenia cielęta

wydalaĘ 44% mniej oocyst C parw]m. Płynny kał występował l 650ń cteląt z
gnrpy kontrolnej i 11,5% cieląt z grupy leczonej,

G.
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W badaniach przeprowadzonych m 4627 psach z terenów rniejskich okre-

ślono zależnośc pomiędzy poziomem przeciwciał neutralizujących wirus nosówki,

szczepieniem, wiekiem i płciąpsów U psów szczepionych szczepionką Caon-

lan, Dohyvac lub obydwiema szczepionkami miano przeciwciała dla wirusa

nosówki było niższe aniżeli u psów szczepionych szczepionką Candur, Dura-

mune, Nobivac lub kombinacjami tych szczepionek Podstawą zakwa]ifikowa-

nia szczepionki do g-py o wysokiej 1ub niskiej immunogenności było porów-

nanie średnich mian geomeĘcznych przeciwciał po szczepieniu Niskie miana

geometryczne po stosowaniu szczepionek Canlan i Duhyvac i ich kombinacji

były spowodowane raczej brakiem wykrywalnych mian przeciwciał u dużego

odsetka szczepionych psów, zwłaszcza w wieku poniżej roku, aniżeli niskim

mianem przeciwciał u seropozytywnych osobników. Podział na szczepionki mniej

1ub bardziej immunogenne doĘczył psów w wieku do 2lat Po pierwszej dawce

wysoce immunogennej szczepionki przeciwciała neutralizujące wirus pojawiają

się u większego odsetka psów aniżeli po szczepieniu szczepionką o niskiej im-

munogenności. Na wysokość miana przeciwciał nie wpĘwał wiek i płeć szcze-

pionych psów

G.


