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W 1999 r. i 2000 r, Zakład Chorób Ryb PIWet po
razpierwszy w Polsce prowadził na szeroką skalę wi-
rusologiczne badania ryb łososiowatych metodami
uznanymi w krajach Unii Europejskiej. W 1999 r. ba-
daniami objęto 77 obiektów hodowli tych ryb (2,3,
7); w 2000 r. 132 obiekty. Badania wykazały, ż,e w
ltczny ch ho dowl ach ryb ło s o si owatych wy stępuj e wi -
rusowa krwotoczna posocznica (VHS) i zakaźnamar-
twica trzustki (IPN) (w postaci klinicznej lub w for-
mie nosicielstwa), nie stwierdzono natomiast obecno-
ści wirusa IHN. Dotychczas w Polsce opisano tylko
jeden przypadek tej choroby (18).

Zakaźna martwica układu krwi otwórcz e go wy stę -
puje u ryb łososiowatych w Ameryce Północnej i w
wielu krajach Europy i Azji. Na czwartej Konferencji
Laboratoriów Krajów Unii Europejskiej obecność II{N
wykazaliprzedstawiciele siedmiu kraj ów europej skich
(7). Na uwagę zasługuje fakt, że lHN występuje mię-
dzy innymi na terenie sąsiadującychznami Niemiec.

Szczególnie duże straty gospodarcze z powodu II{N
notuje się w obiektach, w których hoduje się pstrągi
tęczowe oraz łososie Oceanu Spokojnego i Atlantyc-
kiego zarówno w wodach śródlądowych, jak i w mo-
rzu. Szczególnię wrażliwe sąryby młode (wylęg i na-

rybek), u których po zakażeniu wirusem IHN śmier-
telność moze wynosić 100% (19). Powszechnie uwa-

za się, że IHN i VHS sąnajgroźniejszymi chorobami
ryb łososiowatych i w zwtązku z tym w krajach tJnii
Europej skiej opracowano specj alne dyrektywy okre-
ślające ichrozpoznawanie tzwalczanie (6, 8, 9).

W okresie zimy 200I r., w jednym z obiektów ho-
dowli pstrąga tęczowego stwierdzano śnięcie wylęgu
dotyczącem.in. ryb, które posiadaŁy jeszcze woreczek
żółtkowy. U wylęgu w tym stadium rozwoju stwier-
dzano wybroczyny w woreczku żołtkowym (ryc. 1)

oraz rozległe przekrwienia w okolicy mięśni, rozcią-
gające się niekiedy wzdŁaż linii nabocznej (ryc. 2).
Wyniki badań wylęgu z woreczktem żółtkowym, u
którego stwierdzono objawy kliniczne ,l, zmiany ana-
tomopatolo giczne w kierunku bakteryjnych i pasozyt-
nic zy ch c zynników chorob otw or czy ch były uj emne.
Tematem tej pracy jest opis przypadku równoczesne-
go występowania wirusów IHN i VHS u wylęgu pstrą-
ga tęczowego przed resorpcją woręczka żółtkowego,
jak również pierwsza w Polsce próba zastosowania
metody RT-PCR do diagnostyki tych wirusów

Matetiał !metody

Do badań wirusologicznych pobrano 40 szt. wylęgu
pstr€a tęczowego z populacji, w której stwierdzono obja-
wy choroby. Dziesięć ryb przezlaczono do bezpośrednich
badań w transmisyjnym mikroskopie elektronowym, nato-



Ryc. 1. Wylęg pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) 16-
17 mm w początkowym okresie resorpcji woreczkażółtkowe-
go, wykazujący wybroczyny na pograniczu woreczka i mię-
śni (ryba górna) orazrozległe wybroczyny w mięśniach (ryba
dolna), fot. Matusiewicz i Antychowicz

Ryc. 2. Wylęg pstrąga tęczowego (Oncorhynchłs łzyłiss) w
początkowym okresie resorpcji woreczka żółtkowego, wybro-
czyny na pograniczu woreczka żółtkowego i mięśni, w mię-
śniach wzdłuż linii bocznej i w obwodowej części woreczka
żółtkowego, fot. Matusiewicz i Antychowicz

miast z pozostaĘch 30 ryb utworzono trzy próbki zbiorcze
(pulowane) po 10 ryb, które zhomogenizowano oTazptze-
filtrowano przez f|rtry o wielkości porów 0,45 pm; mate-
riał inokulowano do 24-godzinnych stałych linii komórko-
wych BF-2 i EPC, które następnie inkubowano w tempera-
turze 15oC. Po otrzymaniu zmian cytopatycznych w ho-
dowlach komórkowych (po 3-4 dniach) część materiału
uzyto do badań w kierunku obecności wirusa VHS stosu-
jąc do tego celu test ELISA (Test Line Ltd.), a pozostałą
część przeznaczono do badań w kierunku obecności wiru-
sa IHN stosując metodę seroneutralizacji.Do próby pozy-
§,łvnej użyto przy tym izolatu wirusa IHN, natomiast do
próby negatywnej izo7atl wirusa VHS; oba tzolaty oraz
swoistą surowicę otrzymano z Community Reference La-
boratory for Fish Diseases, DVL, Aarhus, Dania.

Równolegle przeprowadzono próbę określenia miana
wirusów obecnych w badanym materiale - w trzech prób-
kach pulowanych według metody określania 50% dawki
zakażnej witusa powodującej efekt cytopatyczny w hodowli
komórkowej (TCID 50%).

Do mikroskopii elektronowej wycinki tkanekryb utrwa-
7ano 40ń roztworem aldehydu glutarowego w 0,1 M bufo-

rze kakodylowym o pH 7,0, następnie w Iońroztworze czte-
rotlenku osmu w takim samym buforze. Preparat nasycano
żywicąkrojono, barwiono, a następnie oglądano w mikro-
skopie elektronowym Tesla BS-500.

Materiał otrzymany z zakażonych wirusami hodowli
komórkowych badano metodą RT-PCR. RNA wirusów
VHS i IHN izolowano z hodowli komorkowej zakażonej
wymienionynri witusami w oparciu o metodę Chomczyń-
skiego i Sacchi (5) w momencie, gdy widoczne były zmia-
ny cytop atyc zne (z r e glły p o upływi e 4 8 -7 2 go dz. p o zaka-
żeniu). Komplementarny DNA (cDNA) synteĘzowano przy
użyciu odwrotnej transkryptazy wirusa M-MuLV. W skład
mieszaniny reakcyjnej wchodziły ponadto: 0,5 LLg wiruso-
wego RNA, 50 mM bufor Tris-HCl, pH B,3, 3 mM MgCl,,
75 mMKCl, 10 mM DTT, 1 mM dNTP (mieszanina wszyst-
kiclr czterech dezoksyrybonrrkleotyclów) i 50 pmol startera
(V-1 lub H-1). Mieszaninę uzupełniono wodądo obj. 20 pl
i po okresie 10 min. inkubacji w temp. 70'C poddawano
reakcji odwrotnej transkrypcji w temp. 42"C przez I godz.
Amplifikację prowadzono w podanych niżej warunkach w
sterowanym mikroprocesorem urządzeniu LINO II (Biorne-
traLtd, Niemcy) przy użyciu dwóch par starterów V1 i V2
orazHI i H2 odpowiednio dla wirusów VHS i IHN, kom-
plementamych do sekwencji kodującej glikoproteinę gentr G.

Przed przy stąpi eniem do amp l ifi kacj i optymalizowano
warunki reakcj i, określaj ąc doświadczalnie naj korzystniej -

sze stęzenie jonów magnezowych, dezoksynukleotydów
(dNTP) i starlerów, atakże temperaturę hybrydyzacji i ilość
cykli. Orientacyjnym punktem wyjścia była ternp. topnie-
nia starlerów, wyliczona ze wzoru na podstawie ich sekwen-
cji, a takze warunki reakcji podane przez producenta poli-
męrazy DNA, Skład mieszaniny reakcyjnej o objętości 50
pl przedstawiał się następująco: 0,5 pg cDNA, bufor dla
polimerazy ,,PrimeZyme", 1,5 mM Mg2*, 50 pmol kazdego
prirnera, l mM dNTą 2 jednostki polimerazy ,,PrtmeZy-
me" (Biometra Ltd). Amplifikacja rozpoczyna się od de-
naturacji w temp. 95oCprzez2 min., po czym następowało
35 cykli temperaturowych, zktórychkażdy składał się ko-
Iejno z denaturacji w 95'C przez 40 sek., hybrydyzacji star-
terów w 52"Cprzez40 sek. i elongacji w J2"C przez 60 sek.
Amplifikacj akończyła się 7 minutowym cyklem elongacji.

Wyniki iomówienie
We wszystkich próbkach zbtorczych (trzy próbki)

sp or ządzony ch z 3 0 s zt. wyl ę gu stwierdzono ob ecno Śc
wirusów VHS i IHN. Obecnośc wirusa VHS stwier-
dzono na podstawie dodatniej reakcji w teście ELISA
oraz za pomocą metody RT-PCR (ryc. 3); natomiast
obecnośc wirusa IHN metodą seroneutraltzacji i rów-
nież metodąRT-PCR. W zakresie badań metodąRT-
PCR wykazano osobno obecność wirusa VHS i IHN
orazniezalężnie od tego użyto metodę multiplex PCR,
która pozwoliła na równoczesne wykazanie obecno-
ści obu wirusów (ryc.D,

Przy pomocy mikroskopu elektronowego, stwier-
dzono bezpośrednio w tkankach wylęgu wykazujące-
go obja\My chorobowe licznewirusy o charakterysĘcz-
nym dla grupy Rhabdoviridaekształcie pocisku (ryc,
5 ) ; 

j ak również nietypowe formy wydłużone-nitkowate
orazrozvvidlone (ryc. 6, 7), Obserwację tę należy uznać
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Ryc. 3. Elektroforegram pro- Ryc.4. Elektrolbregram pro-
duktów amplifikacji wiruso- duktów amplifikacji wiruso-
wego RNA, uzyskanego z 72 wego RNA, uzyskanego z 72
godzinnej hodowli komórek godzinnej hodowli komórek
BF-2 zakażonych wirusem EPC zakażonych wirusami
VHSprzyużyciustarterówVl VHS i IHN przy użyciu star-
i V2. Scieżki 1, 3 i 4-obecność terów Vl i V2 oraz Hl i H2.
produktu amplifikacji (697 Ścieżka 1-obecność dwóch
p.z.), ścieżka2-brakamplifika- produktów amplifikacji jed-
cji, ścieżka 6-kontrola ujemna, nocześnie (691 p.z. i 549 p.z,)
ścieżka 5 -wzorzec maso\\T

za ory ginalną p onieważ w do stępnym pi śmiennictwie
nie było dotąd doniesienia na temat obecności tego
r o dzaju ni etyp owych form rabdowirus ów b ezp o śred-
nio w tkankach ryb. Na podstawie dotychczasowych
danych sądzió możną że formy nienaturalnie długie
lub rozgałęzione pojawiają się jedynie w hodowlach
komórkowych. Obecność nietypowych fotm wirusa
VHS, Olberding i Frost (16) orazEnzman i wsp. (11)
obserwowali w stałej linii komórkowej RIG-2 (zaka-
zonej tym wirusem), natomiast McAllister i Pilcher
(13) stwierdzili to zjawisko u wirusa IHN w stałej li-
nii komórkowej CHSE-214.

Enzmann i wsp. (11) uważają że czynnikiem wy-
wołującym tworzenie się form nitkowatych orazroz-
gałęziony ch mo gą być p o zo stało ś ci ła go dnych deter-
gentów użytych do mycia szkła laboratoryjnego.Zda-
niem McAllistera i Pilchera (13) autointerferencja
występująca po zakażeniu hodowli komórkowej nie
r o zcięńczonym inokul atem zaw ier aj ącym wy s oki e
miano wirusa doprowadzicmoże do powstawania nie-
typowo krótkich lub niemal kulistych form. Pruyczy -

ny zjawiska polimorfizmu występujące niekiedy u rab-
dowirusów ryb nie zostały ostatecznie wyjaśnione,
Stwierdzenie przez nas form polimorficznych bezpo-
średnio w tkankach ryb wskazywałoby, że przyczyna
powstania tych form nie jest związana z określonymi
czynnikami wynikającymi z warunków hodowli wi-
rlsa in vitro.

Miano wirusów w tkankach ryb było wysokie i w
próbach pulowanych dochodziło do 8,6x 1 06 TCIDro/ml,
co świadczy, że zakażenie wylęgu było bardzo inten-
srvne. Fakt ten mo że by ć dowodem na istnienie znv 1ąz-

kuprzyczynowego pomiędzy infekcjąVHS i IHN a wy-
stępowaniem u wylęgu z woreczkiem żóhkowlłn obj a-
wów chorobowych w tym śnięó,

Większość opisanych przypadkow IHN dotyczy
wylęgu po zresorbowaniu woreczka żółtkowego lub
narybku; chociaż przypadki infekcji tego wirusa u
wylęgu zworęczkiem żółtkowym wkrótce po wyklu-
ciu się go z ikry nie sąrzadkością(1, 14). U wylęguna
tym etapie rozwoju stwierdza się wybroczyny iwyle-
wy krwawe w woreczku żółtkowym oraz śnięcie (17).
W opisanym przęz nas przypadku oprócz tych obja-
wów występowały rozległe wybroczyny w mięśniach,
w tkance łącznej na pograniczuworęczka żółtkowego
i tułowia orazwzdŁużltnti nabocznej - w postaci cią-
głej czerwonej smugi (ryc. 1, 2). Biorąc pod uwagę,
że u wylęgu nastąpiła infekcja mleszana dwóch wiru-
sów przypuszczaćmożn4 że ta intensywna wybroczry-
nowo ś ć mo gła być q,.woł ana r aczej pr zez wirus VH S
niż pr zez wirus IHN, p oni eważ wi ęks zą wybro czyno-
wość obserwuje się zwykle w przebiegu wirusowej
kr-wotocznej posocznicy (VHS) ntż w przebiegl za-
kaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN).

Na podkreślenie zasługuje fakt, żę w dostępnym
piśmiennictwie brak jest w ogóle opisów przypadków
VHS u wylęgu z woręczkiem żółtkowym. Niektórzy
autorzy (I2)uważajążewylęgw tym stadium nie jest
wrażlivu1l na infekcję VHS. Biorąc poduwagę, żeryby,
u których stwierdzono obecność wirusa VHS repre-
zentowaĘ wczesne stadium rozwojowe (stadium lar-
ury), do zakażęniamusiało dojść wkrótce po wykluciu
się tych ryb z ikry. Obecność wirusa IHN w tym sta-
dium rozwoju jest łatwa do wytłumaczenla. Wirus ten
mógł byó już obecny wewnątrz komórek jajowych w
następstwie ich zakażęnia w jamie ctała Ikzycy (bę-
dącej w stadium nosicielstwa wirusa IHN) lub w na-
stępstwie przeniknięcia wirusów wraz z plemnikami
przęz mikropyle w okresie zaplemnienia komórki ja-
jowej (w trakcie przeprowadzanta sztlcznęgo rozro-
du), Wielu badaczyjest przekonanych, że wirus IHN
moze przebywać we wnętrzu zapłodnionej ikry w ca-

Ęm okresie rozwoluzarodka, a następnie w larwie ryby
(14). Tego typl zakażeń nie notowano natomiast ni-
gdy w przypadku wirusa VHS, a więc zakażente wy-
lęgu (larw) tym wirusem nastąpiło najprawdopodob-
ntej za pośrednictwem wody napływającej do wylę-
garni. Wirus VHS jak również wirus IHN majązdol-
ność przebywania ptzez pewien czas na powierzchni
ikry; mało prawdopodobne jestjednak,żeby mogĘ one
tam przetrwac przęz cały okres inkubacji, a następnie
spowodować zakażenie larw. Amend i wsp, (1) stwier-
dzlli, że w j ednym z przypadków użycia do tarła ryb
będących nosicielami wirusa IHN zapłodnione komór-
ki jajowe byĘ jak gdyby oblepione cząstkami tego
wirusa. Wiadomo jest jednak, ze powierzchnia ikry
zakażonej wirusem (np. VHS) oczyszcza się całkowi-
cie po 4-10 dniach (19), jeżeli prąd wody przepbywa-
jący przez koryto wylęgowe jest prawidłowy tj. dosta-
tęcznie szybki. Najbardziej prawdopodobnym w opi-
s anym przyp adku źr ó dłem zakażęnia wylę gu wiru s em
VHS wydają się więc być ryby łososiowate nosiciele
tego wirusa zryjącew fzęcę, która stanowiźrodło wody
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,l.,l.+,t RECENZJ E l B IB LIOGRAFIA,l.,&,l.+
International Aquatic Animal Health Code (Mię-
dzynarodowy Kodeks Zdrowia Zwierząt Wod-
nych). Wydanie Office International des Epizooties,
Paris, wyd. IY str. 155, cena 40 EURO, ISBN 92-
9044-538-6.

Kodeks jest opracowywany i systematycznie wznawia-
ny przez Komisję Chorób Ryb 0.I.E. Jego poprzednie wy-
dania zostały opublikowane w latach 1995, 199'7 i 2000.
Celem tego opracowania jest ułatwienie l ujedrrolicenie
zasad, które winny bycprzestrzegane w międzynarodowym
obro ci e zw ier zętami wo dnym i i i ch b i o lo gi czT|y mi pf oduk-
tanri (1aja, sperma), przezłaczonymi do 1udzkiej konsump-
cji. Zasady te mają ptzede wszystkim uniemożliwic roz-
przestrzęnianie się tych chorób.

Kodeks doty czy następ uj ący ch zw lerząt wodnych : ryb,
mięczaków i skorupiaków. Nie obejmuje natomiast innych
zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym, jak: pła-
zy, gady) ptaki i ssaki.

Czwarte wydanie Kodeksu podzielono na 6 części, z któ-
rych każda zawieIa,. sekcje i rozdziały. Treścią ich jest
ogromna ilość informacji. W duźym skrócie wylnienię naj-
ważniejsze z nich:

lista chorób ryb, mięczaków i skorupiaków, które są
objęte obowiązkowym zgłaszaniem do 0.I.E,. oraz chorób
uznanych przez ().I.F,. za maJący ch szczegolnie w ażne zna-
czenle)

sp o s oby po stępowan i a przy ob owiązkow y m zgłasza-
niu chorób do O.I.E..

informacje o sposobie wykonywania ceĄfikatów przęz
kraje eksportujące i importujące oraz o czynnikachryzyka
jakie w tym czasie mogą mieć miejsce,

zasady podziałll na stleĄ/: wolnąod chorób, zagrożo-
nąoraz zainfekowaną

- zale c enia doty cząc e prawi dłow e go transp oft u,

- kontrolne badania stanu zdrowotnego przewożonych
zwierząt wodnych przed transportem i tuż po wwiezieniu
ich do innego kraju,

postępowanie w przypadku stwierdzenia infekcji w
materiale przyw ożony m,

uwagi i inforrnacje o postępowaniu z materiałern im-
portowanym odnośnie poszczególnych chorób wymienio-
nych w upfzednio podanej liście to jest chorób o obowiąz-
kowym zgłaszanlu do O.I.E. i mających szczęgolfieważne
znaczenje.DoIyczy to w sumie 16-tu chorób ryb, 5-ciu cho-
rób mięczaków i S,miu chorób skorupiaków,

metody kontroli oruz zasady przestrzegania higieny
przy transporcie i badaniu próbek krwi i szczepionek,

sposoby i zalecenia: przy wykonywaniu dezynfekcji
stawów i sprzętu używanego w hodowli ryb, wszelkich urzą-
dzehużywanych w przęwozie i hodowli mięczaków i sko-
rupi aków, a także dezynt-ekcj i ży w e go m ateri ahl (zakażone
zwierzęta wodne i ich jaja),

przykłady i wzory międzynarodowych certyfikatów
przy przewozie żywych ryb i ich gamet, ryb Śniętych nie
wyp atro szony ch or az żywy ch i marlwych mi ęczaków i sko-
rupiaków.

Kodeks wydano w trzech językach: angielskim, francu-
skim i hiszpańskim"

W Kodeksie wielokrotnie podano odrrośniki z informa-
cją o możliwości uzyskania dokładniejszych danych w
wydanym przez O .I.E. podręczniku : Diagno stic Manuel for
Aguatic Animal Diseases, 3-rd Edition, Paris, 2000.

Maria Prost


