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ne. W latach osiemdziesiątych zeszłego wieku wyno-
siły one w Wielkiej Brytanii rocznlę ok. 640 tysięcy
funtów angielskich (1 8).

0biawy i zmiany chorobowe

wynikiem wodo-
w wewnętrznych,
Znaczntępowięk-

ny zap alne mo gąteż wy stąpić w ś ledzi oni e, wątrob i e,

Review

- proliferative kidney disease - PKD, który używany
jest od I974 r. (2I).

Przerostowa choroba nerek występuje u różnych

gii, Szwecji oraz w USA. Wiele wskazuje, że wystę-
puje ona także tw Polsce, gdyż osobiście obserwowa-
łam typowe dla tej choroby objawy.

Zachorowania na PKD pojawiają się najczęściej u
ryb hodowlanych w stawach ziemnych zasilanych
w o dąrzeczną lub j eziorową rzadzlej w stawach b eto -

3-IO0% obsady; większa u narybku niż u ryb starszych.
Śmiertelność wynosi 0-100%, najczęściej 30-50%.



mię śni ach (zwŁaszcza grzb ietowych), w p o dś luzówce
jelita i w skrzelach.

W tkankach chorych ryb, a przede wszystkim w
nerkach, pojawiają się komórki o charakterystycznej
budowie (ryc, 1 ) ; dla nich też w latach siedemdziesią-
tych przyjęto nazwę komórki PKX. Mują one średni-
cę5-20 pm. W zaawansowanym stanie choroby moz-
na je znależc nię tylko w nerkach, ale również w jeli-
cie, wątrobie, trzustce, śledzionie, nerce głowowej.
W początkowym stanie choroby komórki te mogąwy-
stępować w naczyntach krwionośnych nerek i śledzio-
ny, skąd penetĄą do wnętrza komórek miĘszl na-
rządl. Komórki PKX są ściśle zwlązanę z etiologią
choroby PKD.

Etiologia

Etiologia choroby PKD przez długi czas nie była
jasna, a jej poznawanie trwało wiele lat. Pierwszy jej
opis opublikowany w 1924 r. (20) zawlęra równocześ-
nie sugestię, ze wywołują ją ameby pasożytniczę, fla
co wskazyłvaĘ późniejsze jeszcze publikacje (13). W
następnych latach pojawiĘ się prace, sugerujące etio-
lo gię wirusową ( 1 I, 24) . P rzypltszczano mi ę dzy inny-
mi, że jest to chroniczna fotma posocznicy wirusowej
łososiowatych (VHS). Niektóre doniesienia wskazy-
waĘ na etiologię pasożytniczą a czynntklęmprzyczy-
nowym mtaĘ być pierwotniaki z grupy Haplosporidia
(25), albo też z gromady Myxosporea, a wśród tych
ostatnich pa soĄĘ z rcdzaju Sphaerospora, patogenicz-
ne <ila karpi i karasi (3). W latach osiemdziesiątych
stwierdzon o z dlżymprawdopodobieństwem, na pod-
stawie badań ultrastrukturalnych, że komórki PKX są
stadium rozwoj owym nieokreślonego bltżej gatunku
pasożyta należącego do gromady Myxosporea (I5),
O przyna|eżności komórek PKX do tej grupy systema-

Ęcznej ostatecznie rozstrzygnęĘ prace, w których za-
stosowano molekularne metody badań DNA. W pierw-
szej zntch(22)poznano w komórkach PKX sekwencję
nukleotydową genu koduj ącego RNA małej podjednost-
ki ryboso
(23) poró
z sekwen
c aryo ta: ameb, opalin, gąb ek, j amo chłonów-p arzy deŁ-
kowców, żebropławów oraz przedstawiclęli z groma-
dy Myxosporea. WynIki tych badań dowiodły z całą
p ewno ś c i ą najbltższe p okrewi eń stwo genetyc zne PKX
z tą ostatnią grupą pasożytów.

Cechą charakterystycz ną Myx o sp orea sąstadia doj -
rzaŁętzw. trofozoity, które w tkankach żywiciela two-
rząforlny plazmodiów. W plazmodiach znajdują się
jądra o zróżnicowanej funkcji. Dookoła tych jąder
powstają rożnę komórki, biorące udział w procesie
sporogenezy, tj. produkcji spor będących formami in-
w azy jnymi Ęch pasożytów. Pro ce s ten r ozp o czyna się
wytworzeniem wewnątr z tr of ozoitu wie loj ądrowych
komórek p otomnych zw any ch sp orobl astami. D ooko -
ła zróżnicowanych j ąder wewnątrz sporoblastu powsta-
j ą komórki, które bezpośrednio biorą ud ztał w for-rno-

waniu spory. Ostatecznie każdadojrzała spora otoczo-
najest otoczkąnadającąjej łpouy dla gatunku kształt,
zaś wewnątrzntej znajdljąsię jeden lub dwa zarodki
zNv ane sporoplazm ąoraz charakterys Ę czne torebki bie-
gunowe (dwie do siedmiu). W torebkach §ch umiesz-
czone sąspiralnie zwinięte nici biegunowe służące do
przytwierdzenia spory do nowego żywtciela, Z jedne-
go osobnika dorosłego powstaje najczęściej dużo spor,
które gromadzone w cystach, występują w różnych
tkankach i nar ządach żywici ela.

Dalsze badania nad etiologiąPKD poświęcono po-
znaniu gatunku pasożyta, który jest odpowiedzialny
za wywołanie tej choroby u ryb łososiowatych.
W 1999 r.ukazało się opracowanie (1), którego auto-
rzy stosując molekularne metody badań, zwrócili po
raz prcrwszy uwagę na podobieństwo komórek PKX
do p as ozytó w Mlx o sp oreawystępuj ących u mszyłvio-
łów (Bryozoa). Obserwacje te wykonano w gospodar-
stwach hodowli ryb łososiowatych w Stanach Zjedno-
czonych. Stawy w tych gospodarstwach były zastlang
wodą jeziorową wraz z którą mogły się przedostać
mszywioĘ.

Mszywioły są to osiadł e, tw orzące kolonie organi-
zmy wodne, żyjące w morzach i wodach słodkich.
Wielkość kolonii moze dochodzić do kilku centyme-
trów. Kolonia składa się z poszczególnych osobników
tzw. zootdów, których wielkość wynosi około 1 mm.
Każdy z zootdow jest zaopatrzony w pęczek czułków
zwany lokoforem, w głębi którego znajduje się otwór
gębowy prowadzący do przewodu pokarmowego.
O siadĘ tryb ży cta sp owo dow aŁ upr o szczeni e układu
nęrwowego oraz brakukładu krwionośnego i wydal-
nlczęgo. MszywioĘ mająwtórnąjamę ctała. Z ich jaj
wylę gaj ą s ię larwy, któr e pr zytwierdzaj ą s ię do po dło -

ża(np. do łodyg lub liści roślin wodnych), W wyniku
pączkowania powstaje wtedy nowa kolonia zooidów.
Słodkowodne mszywioĘ należądo rzędu Phylacto la-
emata. Występują w więlu rejonach geograficznych:
Europie, P ółnocnej Ameryce, B liskim Ws cho dzie, Azji
i AĘce. Gatunki tch należądo szelegu ro dzajów : Pl u -

matella, Cri statella, Pectinate]] a, Loph opus i Frederi -

c e l l a. W pr zeciwieństwie do pierws zych tr zech, pr zed-
stawiciel e dwu o statnich rodzaj ów mo gąprzezimować
w wodach o niskiej tempetatlrze.

Informacja o podobieństwie komórek PKX do My-
xosporea pasożytujących u mszywiołów została po-
twierdzona na materiale pochodzącym z gospodarstw
hodowlanych ryb łososiowatych w Wielkiej Brytanii
(19). Autorzy Ęch badan stwierdzili występowanie
paso żytów Myx o sp orea z r o dzaju Tb tra c ap s u l aw zo o -

idach 20oń mszywiołów P]umate]]a sp. oraz u 50Yo
mszyrviołów z gatunku Fred eri c e ] ] a s u l tan a znajdowa-
nych w stawach zasilanych w odąrzeczną. Ryby w Ęch
gospodarstwach chorowały na PKD. Na podstawie
badah molekularnych, polegaj ących na porównaniu
sekwencj i nukleotydowej fragmentu 1 8 SDNA namno-
żonegoprzy pomo.y -"toa} PCR, udoivodniono ho-
mologię pasożytów Myxosporea mszywiołów z ko-



nie znajdowano. Autorzy zdecydo-
wali się stąd na porównanie ultra-
struktury komórek PKX oraz se-
kwencji nukleotydowych l SS,D-
NA w tych komórk ach ze sporami
Tetracap s ul a bryzoi de s izolowa-
nych z mszywiołów P]umate]]a
marginata t Frederice]]a su]tana.
Mszywioły te pochodziły z kilku
fam w Wielkiej Brytanii ze sta-
wów, w których ryby łososiowate
chorowaĘ na chorobę PKD. Wy-
niki badań wykazały, że istnieją
różntcę ultrastruktury komórek
PKX i spor Tetracapsula bryozo-
i des, a także ich badanych sekwen-
cji nukleotydowych; różniły się
one w 20-tu procentach. Wyniki
tych badań upoważniły autorów
pracy (2) do :uznanla znajdowa-
nych pasożytów zanowy gatunek,
który nazwalt Tetracapsula bry-
osa]monae. U mszyr,viołów paso-

ĄĄlj ą więc dwa gatunk i Ms,x o sp o -

rea,, Tbtracapsula bryozoides t T
bryosalm onaą przy czym tylko ten
ostatni j est czynnikiem etiologicz-
nym PKD. Spory nowego gatun-
ku T. bryosalmonae o średnicy
około 20 pmsągromadzone w cy-
stach o średnicy 300-350 pm
lmieszczających się w jamie cia-
ła mszyłviołów (ryc. 2), W kuli-
stych sporach tego gatunku (ryc. 3

t 4) znajdują się cztery torebki bie-
gunowe oraz dwie sporoplazmy
(zarodki). Cysty ze sporami T. bry-
osa]monae są znacznle mniejsze
niż cysty T. bryozoides, których
średnica wynosi około 700 pm.

T. bryosalmonae możę pasoży-
tować u następujących gatunków
msz}ryviołów : P]umate]]a rugosa, P
emarginata, Pectinatella magni fr -
c a, Cńs tate]] a mucedo t Frederic e] -

]a su]tana, Według Kenta i wsp.

Ryc. 1. Stadia rozwojowe Tetracapsula bry-
osalmonae (komórki PKX) w miąższu nerki
ryby chorej na PKD. W każdym stadium
PKX widoczne są dwie komórki wtórne.
(Smith, Morrison, Ramsey i Ferguson, 1984)

Ryc.3. Niedojrzała spora Tetracapsula bry-
osalmonue izolowana z cysty z jamy ciała
mszywioła Fredericella sultana. (Feist, Lon-
ghaw, Canning, Okamura, 2001)

Ryc. 5. Niedojrzałe spory Tetracupsula bry-
osalmonąe w nerce pstrąga tęczowego (Oz-
corhynchus mykiss). Spory są otoczone lim-
focytami i fagocytami. (Feist, Longhaw, Can-
ning i Okamura,200l)

Ryc. 2. Zooid mszywioła Fredericella
sultana z rvidocznym lokoforem
(gwiazdka). Czarne strzałki wskazu-
ją cystę ze sporami T. braosalmonae,
strzałka biała wskazuje następnego
zooida w kolonii mszywioła

Ryc. 4. Spory Tetracapsula bryosallno-
nae wyosobnione z cysty z jamy ciała
m szyrvioła Fre dericella s ullanu. Strza|-
ki wskazują zarodki (sporoplazmy)
oraz komórki tworzące otoczkę spo-
ry. (Gay, Okamura, de Kinkclin,2001)

mórkami PKX z ryb łososiowatych, wynoszącą 98,5- (14) komórki PKX występujące u chorych ryb sątro-
rcO%. Ponieważ wiadomo było, że mŚzywioły sąży- fozoitami (formami dorosłymi) pasożyta. Autorzy ci
wicielamiMyxosporeazgatutkuTetracapsulabryozo- obserwowali w komórkach PKX powstawanie komÓ-

ides, autorzy Uyti przekńani o identycŻności komo- rek wtórnych (sporoblastów?), w których po wydale-
rek PKX ztym'gaiłkiem pasożyta. Wyjaśnienia tego niu do kanalików nerkowych ryby rozpocrynał się pro-
zjawiska dókonano jednak dopiero w czasie następ- ces sporogęn9zy. Powstające.sŁory zawierały tylko
nych badań (2). dwie torebki biegunowe (ryc, 5). Do ostatecznego ufor-

Określenie gatunku Myxosporea odbywa się zwy- mowania dojrzaĘch spor jednak nie dochodzi. Brak
kle na podstańie budowy i rózmiarów spor. W tym w nich bowiem sporoplazmy oraz otoczki pokrywają-
prrypaóku ten sposób identyfikacji nie był możliwy, cej sporę. Na tej podstawie autorzy (I4) ptzypuszcza-
gayŹtomOrki Pi(X znajdowane w tkankach ryb cho- ją Ze ryby łososiowate nie sąwłaściwymi żl'wiciela-
łót 

"u 
PKD nie są spor-ami, zaś dojrzałych spor u ryb mi Tetracapsula bryosalmonae. Swiadczy o tym nie



(8)

nienie komórek PKX w organizmie ryb.

Bozpnestnenianie pasołtów T. bryosalmonae
u ryb imszywiołów

Dalsze badania pozwoliły na dokładniejsze pozna-
nie wpływu temperatury naIozptzęstrzenianie się in-

żenie paso żytami ktracaps ul a bryos almonae może
trwaĆ zachodziła jed-
nakże atura wody wy-
nosiła ytoomożliwo-
ś c i ro zw oj u i w y tw ar zanta inw azy jny ch sp or p as oży ta
u mszlłviołów w temperaturze wyższej od 9.C. W
optymalnych warunkach 16'C inwazja ryb zachodzi
już p o 2 -3 dniach eksp o zycj i na zar ażone śro dowi sko.

rozprzestrzeniania się inwazji i występowaniu choro-
by u ryb (17).

ryby. W rozwoju pasożytów żących
do wielu rodzajow występuj wiciel-



rozwoj i jego pozytywny przebtegzależy od dwu róż-
nych form inwazyjnych: spor powstĄch u bezkręgow-
ca, które zarażająryby oraz spor powstałych w krę-
g o w cu (ryb i e), ktor ę zar ażaj ąb ezh,r ęgow c e, T aki r o z-
woj znanyjest już u wielu rodzajów pasożytow My-
xosporea,. Myxobolus, My-
xidiumi Sphaerospora, oraz
naj częściej pierścienice - skąposz czety.

Na podstawie znajomości tego rodzaju rozwoju u
Myxosporea nie można, jak się wydaje, wykluczyó
możliwo ś ci p o dobnego ro zwoj u l pasożyta Te tra c ap -

sula bryosalmonae. Zywicielami tego pasożyta były -
by więc ryby oraz mszywioły. Pozostaje jednak nie-
rozstrzygnięty problem , czy ryby łososiowate sąprzy-
padkowymt, czy teżwłaściwymi, ostatecznymi żywi-
cielami tego pasożyta. Ma to związek z rożnymi po-
glądami na dojrzewanie jego spor, Dotychczasowe
poglądy, mówiące o braku ich dojrzewania u ryb łoso-
siowatych (I4) zostaĘ ostatnio poddane w wątpliwość.
W 2000 r. Kent i wsp. (16) opisali bowiem sporoplaz-
my w sporach powstających w kanalikach nerkowych
ryb ło s o siowatych. Wątpliwo ś ci te mo gą r ozstrzy gnąć
dopiero dokładne badania procesu sporogenezy u
mszywiołów i u ryb oraz sposobu i przebiegu zaraża-
nia się obu tych żywicieli inwazyjnymi sporami Tetra-
capsula bryosalmonae, W piśmiennictwie podawane
są różne przypuszczenia na temat sposobu zarażania
się ryb: przez połknięcie inwazyjnych spor lub osa-
dzenie się ich na skrzelach(I2), atakże na skórze (7).
Nieznane sąrównież szczegóły wędrówki pasożyta do
ostatecznego miejsca bytowania w obu żywicielach,
S zcze gółowe poznanie rozwoj u ktrac ap s ul a bryo s al -
m on a e może dopiero wyj aśni ć pro c e s r ozpr zestrzenta,
nia się choroby PKD u ryb.

P r akty c zną w skaz ówk ą doty czącą m o żliw o ś cl za-
chorowania ryb na przerostową chorobę nerek i jej
r ozpr zestrzenianie może by c znajomo ść rodzaj ów
mszywiołów występuj ących w hodowlanym środowi-
sku wodnym lub w wodach zasilających stawy. Znacz-
nie mniejsza jest bowiem możliwość powstania u ryb
choroby PKD jeśli w stawach znajdująsię mszywioły
z rodzajow P]umate]]a, Cristatella czy też Pectinella,
które giną w okresie zimowym nie stanowiąc w tym
czasie źrodła zarażenia dla ryb. Mszywioły z rodzaju
Fre d eri c e ] ] a, które s ą zdolne do pr zezimowania stano -

wiąnatomiastźrodło inwazji przez cały rok. Czynnt-
kiem decydującym w pewnym stopniu o wystąpieniu
choroby PKD u ryb jest również ich reakcja obronna,
W piśmiennictwie istnieje wiele doniesień na temat
powstawania odporności u ryb łososiowatych po prze-
byciu choroby PKD (6, 9,I7). Odporność ta jest jed-
nak za\eżna od temperatury w której przebywały cho-
re ryby. Skuteczna obrona przeciwko powtórnym za-
razeniom pojawia się u ryb wówczas, gdy podczas
choroby przebywająw temperaturze wynoszącej co
najmniej 12'C (10).

Z omówionego przeglądu piśmiennictwa dot. cho-
roby przerostowej nerek ryb łososiowatych wynika, że

wyj aśniona zo stała o stateczni e j ej etiolo gi a. P rzy czy -
ną choroby jest pasożyt Tetracapsula bryosalmonae.
P ozo staj e j e dnak jeszcze wiele ni ej asnych szcze gółów
na temat rozwoju tego gafunku i jego rozprzestrzęnta-
nia się w środowisku wodnym, a także roli ryb łoso-
siowatych w tym procesie.
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