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Zwalczanie chorób ryb, zwłaszcza w warunkach
hodowlanych, prowadzone było juz od dawna,Początkowo stosowano chemioterapeutyki uzyskując przy
wielu j edno stkach chorobow y ch wy raźnie korzystne
efekty lęczęnia. Stosowane związki chemiczne wywoływaĘ jednak, jak się okazało, szereg negatyrvnych
następstw. Była to przede wszystkim narastająca opornoścpolekowa patogenów wobec tych leków oraztch
toksyczność dla organ izmu ryb. Istotny problem stwarzaĘ także pozostałościtych związkow w tkankach
zwierzęcta oTaz w środowisku wodnym, negatyłvnie
je obciĘając na długi niekiedy okres czasu.
Mankamenty chemioterapeutyków oraz mała ich
skutecznośc przeciw chorobom wirusowym, skierowały poszukiwania ichtiopatologów na inne jeszcze
postępowania. Skuteczn a okazŃa się immunoprofi laktyka,Zaczętowytwarzacszczęplotki,początkowotradycyjne, w których antygenem byĘ zabite lub atenuowane bakterie i wirus1,. DawaĘ one dobre wyniki
w zwalczaniu niektórych tylko chorób bakteryjnych,
zwłaszcza wywołanych przez drobnoustr oje z r odzaju
Vi b ri o i Yers i n i a. Z te go p owo du produkcj a szczepio nek komercyjnych była niewielka.
W zwalczaniu chorób wirusowych nieodzowne było,
dla uzyskania lepszych efektóq zastosowanie innych

jeszcze metod, a zwłaszczabardziej skutecznych szczepionek, Wzorując się na osiągnięciach w immunoprofilaktyce stosowanej u ludzi, rozpoczęto badania nad
v,y tw at zaniern szczepi onek m eto dami b io te chno 1o gicznymi. Był to początekpowstania szczepionek geneĘcznych.

Tematem obecnego referatu jest przedstawienie po-

stęp owań pr ow adzących do

wytworzeni a szczep ionek

geneĘ cznych przec iw dwom znac zącym chorob om ryb
ło s o si owaty ch, zwłaszcza p strągów tęczowy ch ( On -

corhynchus mykiss). Chorobami tymi są posocznica
wirus owa łososiowaty ch (S ep ti c aeni a h em oth agi c a
sa]monum - VHS) oraz zakaźna martwica układu
krwi otwórc ze go (Ne cro s i s i n fe c ti o s a sys tem a e h ema topoieticae sa]monum IHN), powodującychpoważne straty ekonomiczne w hodowli tych ryb w Europie
i USA. Oba gatunki wirusów ryrvołujących te choroby należądo rodziny Rhabdo, a ich materiałem genetycznym jest RNA.
Waftośó antygenowa białek wirusów VHS i

!H1{

P rze d oprac owan lęm szc zepionki genet y cznej nie odzowne jest poznanie immunogenności każdego z
białek wirusa, tak VHS, jak i IHN. Po znalezieniu najiepszego antygenowo białka izoluje się z genomu winrsa gen odpowiedzialny za jego syntezę. Gen ten służy następnie do u,ytwa r zania szczepionki genetycznej .
Pierwsze próby wakcynacj i szczepionk ą genety cznąpstrągów tęczowych przeciw chorobie IHN zostały
wykonane w 1996 r. (tr) Szczepionka tazawierała gen
kodujący tzw, białko G, wchodząpe w skład glikoproteiny G. Wybór tego właśniebiałka ulznikał zpoprzednich badań (6,7,13), które wykazały neutralizację
patogenności wirusa VHS przez przeciwciała wlrvołane przez białko G. Dalsze badania potwierdziły najlepsząimmunogennośćtego właśniebiałka w porównaniu do innych białek wirusowych (4). Przeprowa-

dzono następnie porównawc zą wakcynację narybku
pstrągów tęczowych o masie ciała2 g, uzywając jako
antygenów rożny chbiałek wirusa IHN, a mianowicie:
nukleoproteiny N, fosfoproteiny Ę matrix proteiny M,
białka NV oraz glikoproteiny G. Immunogennośćkażdej z tych szczepionek oceniano określając stopień
przeżyw alno śc i s zc zep i one go narybku p o powtórnym
zakażeniu (zakażenie challenge) żywym wirusem, a
takźe przez oznaczanie miana przeciwciał neutralizujących w surowicy krwi. Wyntkt szczepień potwierdzlły, że spośród badanych białek jedynie białko G
(glikoproteina G) jest antygenem w}ryvołującym najl ep s z ą o dpowi edź immunolo g iczną. S zczeptorka zawierająca ten antygen wyvoĘwała trwającą 80 dni
odpornośću ryb oraz obecnośćprzeciwciał neutralizujących w ich surowicy krwi.

badań przypuszczali, że j edną z przy czyn mogło być
lżycie komórek E. co]i do uzyskania białka G. Białko
to nie ulegabowiemzwiązaniuz oligosacharydem i nie
powstaje glikoproteina (przypuszcza|nte z braku odpowiednich enzymów w komórce bakteryjnej). Drugąprzyczynąmógł być brak uzyskania typowej spiralnej budowy przestrzennej cząsteczki białka, czylijego
właściwejkonformacj i.

SzczepionkiDl{A

Niepowodzenie w uzyskaniu skutecznych szczepionęk rekombinowanych spowodowało poszukiwania
innych jeszcze mętod. Wzorując się na osiągnięciach
immunoprofiaktycznych u ludzi wprowadzono do
szczepionki tzw. nagi DNA (ang. naked DNA).
W uproszczeniu metoda ta polega na wbudowaniu do
plazmidu E. coliuakĘwnionego genu kodującego biaŁ
Szczepionki rekombinowane
ko G, po uprzednim uzyskaniu
z RNA wirusa.
"DNA
Pierwsze szczepionki genetyczne stosowan e przę- Tak przygotowane plazmidy pódawano
rybom jako
ciw chorobom wirusowym ryb były to tzw. szczepton- szczepionkę. AnĘgen wirusowy czyli glikoproteina G
ki rekombinowane. Używano w nich jako antygenów
nie jest więc wprowadzany rybom zzewnątrz,lecz synbiałek wirusowych zawierających epitopy wlĘące tetyzowany w organizmie ryby. Okazało się, że taka
prze c iwc iała nęutr altzuj ąc e. Wyo s obni enie tych b iaszczepionka powoduje znacznie lepszą niż rekombiłek wymagało wstępnych, skomplikowanych i kosz- nowana odporność ryb zarowno przeciw chorobie IHN
townych, zabiegow biotechnologicznych. Synteza jak i VHS. W komórkach organizmu szczepionych ryb
wybrane go białka anty genowe go odbywa się b owi em
zachodząbowiem dwa procesy warunkujące immuw komórce bakterii Escherichia coli. Do jej plazrlridu gennośćantygenu białkowego: utworzenie typowej
wbudowano gen wirusa kodujący wybrane białko an- spiralnej struktury ptzestrzennej cząsteczki białka G
tygenowe. Nie jest on jednak izolowany bezpośrednio oraz jego charakterystyczne związanie z węglowodaz RNA wirusa. Plazmidy bakteryjne są bowiem zbu- nem. Stanowi to zasadnicząróżnicę w przebiegu tych
dowane z DNA i stąd tez skuteczna inkorporacja genu
procesów, które odbywająsię w komórce bakteryjnej,
wirusa, który jest fragmentem RNA wymaga jego jak to ma miejsce przy produkcji szczepionki rekomuprzedniej przebudowy chemicznej. Jest ona realizobinowanej oraz w komórkach ryb po podaniu im szczęwana w wyniku reakcji enzymatycznej umożliwiają- pionki DNA. Jedynie w komórkach ryb oba te procesy
cej proces odwrotnej transkrypcji. W tym to procesie
są skutecznie realizowane i to właśniedecyduje o
na matrycy RNA genu wirusa powstaje DNA zwany
wysokiej skuteczności szczepionki DNA. Po wakcycDNA. On to właśniejest wbudowywany do plazmi- nacji syntetyzowane w komórkach ryb białko G znajdu E. co]i. Po uaktywnieniu tego genu w komórce bakduje, jak wykazały badania (I0, |2), warunki umożliteryjnej odbywa się syntezawirusowego białka G. Do wiające uzyskanie typowej konformacji dzięki ustabiprodukcji szczepionki uzyskuje się go po przeprowalizowaniu spirali jego cząsteczkiprzez sześćmostków
dzonej lizie komórki bakteryjnej ( 1 5). CaĘ ten proces
dwusiarczkowych. Białko to zostaje równiez związaprzeprowadzano niekiedy nie w komórkach bakteryjne z czteręma cząsteczkami oligosacharydu. Ostatecznych, ale w hodowli komórekdrożdży lub owadów.
nie powstaje wówczas glikoproteina G jako wysoce
Pierwsza szczepionka rekombinowana została za- immunogenny antygen.
stosowana przeciw chorobie IHN u pstrągów tęczoWakcynacj a ryb szczepionką DNA przeciw IHN
wych. Do jej produkcji użyto genów kodujących gli- i VHS wykonana domięśniowo u narybku pstrągów tękoproteinę G. Szczepionkę podawano pstrągom tęczo- czowych o masie ctaŁa 2-4 g, zawierająca 10 ng pla\\Tm i innym rybom łososiowatym w iniekcji domięś- zmidów z ,,nagim DNA", wywoływała odpowiedź
niowej lub w kąpieli. Stopień uzyskanej odporności immunologicznąu 1000ń szczepionych ryb (l0),
u szczepionych ryb oceniano na podstawie procentu
Sprawdzono to po zakażeniu challenge. Znaczne obśmiertelnościpo powtórnej infekcji challenge. Wynoniżenie śmiertelnościryb uzyskuje się po użyciu szczesił on od 0oń do I9oń, zaśv, ryb nieszczepionych 64- pionki zawierającej I ng p|azmidu DNA. Powstanie
92% (9). Wyniki szczepień wykonanych w praktyce
odpomości u ryb starszychważących l20 g wymaga
na masowym materiale ryb nie były j ednak tak korzystl00-krotnie wyższej dawki plazmidu DNA, a mianone. Nieodzowne było podanie w szczepionce oprócz
wicie 1 pg (8). Tak duża dawka po iniekcji domięśglikoproteiny G także i adiuwantu.
niowej wywołać może jednak stanzapa|ny tkanki mięśSzczepionka rekombinowana lżytaprzeciw choroniowej. Polecane jest stąd szczepienieraczej małego,
bie VHS (II) okazała się mało skuteczna, Autorzy tych
kilkugramowego narybku, tym bardziej,ze właśnieon,

ryby starsze, jest szczegóinie podatny na zachorowanie zarówno na IHN, jak i na VHS.
Odpornośćpo szczepienil szczepionką DNA przeciw IHN i VHS pojawia się u ryb po 7-8 dniach od
wakcynacji (10) i utrzymuje się przez około dwa miesiące. Po szczepionce tradycyjnej odpowiedż immunologiczna pojawia się dopiero po kilku tygodniach.
Szczepionka DNA wy.wołuje więc znacznie szybszą
reakcję układu immunologicznego ryb. Początkowo
uaktywnia ona przypuszczalnte mechanizm obrony
niespecyficznej. Obrona specyficzna pojawia się dopiero po 3-4 tygodniach (cyt. I2'). Przeciwciała neutra|izujące można stwierdzić w surowicy krwi szczepionych ryb zarowno po wakcynacji szczepionkąDNA,
jak i po podaniu im surowicy szczepionych nią ryb,
czyli po immunizacji biernej (2). Obecnośćprzeciwciał neutralintjącychuryb za|eżyjednak od dawki plazmidu DNA w szczepionce. Dawka 50 ug powoduje
pojawianie się przeciwciał w surowicy, natomiast dawka 1 ug nie da_ie tego efektu. W obu przypadkach występuje jednak u ryb odpornośćstwierdzanapo zakażeniu challenge (I2). Zjawisko to jest trudne do wyjaśnienia i wymaga dalszych badań nad mechanizmami
obrony specyficznej oraz nad procesem syntezy wirusowych białek G zależnię od stanu aktywności kodującego je genu zawartego w szczepionce DNA.
a nie

Wpływ wieku i masy ciała na wyniki szczepień

Czasutrzymywania się odporności u ryb po szczepionce DNA zależy od wieku ryb, Wyniki badań nad
dojrzewaniem układu immunologicznego ryb wykazują że proces ten zaIeży od masy ich ciała (5 ). Odpowiędź immunologiczna może pojawiać się już u ryb
o masie ciaŁa I g, ale pamięć immunologiczna wykształca się dopiero po osiągnięciu masy ponad 4 g.
Szczepionka DNA zastosowana domięśniowo przeciw
VHS u narybku o masie 4 g powoduje utrzymanie się
odpornościptzez 5,5 miesięcy, natomiast u narybku
o masie 1 g tylko przęz trzy miesiące (10).
Wpływ sposobu podania szczepionki DilA
na WynikiszDzepień

W badaniach z tego zakresu (3) wykonano szczepienia przeciw IHN u narybku o masie ciała 1 ,8 g szczepionką zawierającą 100 ng plazmidu DNA. Podawa-

no ją w różny sposób: w iniekcji domięśniowej, na
skaryfikowaną skórę, w iniekcj i dotrzewnowej, dogardzielowo, do skórnie pod ciśnieniem przy pomocy tzw.
armatek genetycznych (gen gun) oraz w kąpieli (do
wody wprowadzono szczeplonkę w osłonkach polistyrenowych). Po 27 dntach od wakcynacji badano u
ryb miano przeciwciał neutralizujących. Po dalszych
dwóch dniach ryby szczepione i kontrolne poddano
zakażenil challenge (w kąpieli) celem kontroli ich
odporności przeciw IHN. Wyniki tych badańwykazały, że przeciwciała neutralizujące nie występowaĘ w
surowicy krwi ryb niezalężnię od sposobu podania
szczepionki. Przyczyną tego według autorów wym.

pracy jest zbyt wczesne wykonanie kontroli wyników

27 dni po wakcynacji. Dalsze obserwacje tych samych autorórł, wykazŃy, że przeciwciała poj awiaj ą się
w surowicy krwi ryb dopiero po 4? dniach od szczepienia (wyniki te nie były opublikowane). Stwierdzająto również inni autorzy (Il),ktoruy podają ze okres
ten wynosi 4-Ia tygodni. Pojawiająca się niekiedy
wcześniej sza odpowiedź immunolo giczna j est przypuszczalnie wynikiem innych niż humoralne mechanizmów obronnych, np. pf ocesóu, nie spec yftczny ch.
P r ze ży w alno ść s z c z ep i o ne go naryb ku p o zakażenlu
challenge wynosiła po podaniu domięśniowym l 00oń, doskórnym - 9 6,2oń, dootrzewnowym 50,3o^,
u, kąpieli - 28,00ń, na skaryfikowaną skórę - 25,9oń,
dogardzielowo - 1 1,1%. Powyższe dane u,skazlĄą, że
korzystny efekt szczepienia uzyskuje się jedynie po
podaniu domięśniowym szczepionki i doskórnie pod
ciśnieniem.
Autorzy interpretująwyniki (3) w następując5r sposób:

a) najlepsza odpornośću narybku po szczepieniu
domięśniowymi doskórnym jest ptzyplszczalnie wynikiem łatwiejszego dotarcia antygenu do monocytóu,
i makrofagów prezentujących go limfocytomT przy
równoczesnej aktywności innych mechanizmóv,
obronnych, w tym np. głównego układu zgodności
tkankowej (MHC),
b) ni ewielka odpowiedź immunolo giczna po szczę pieniu dootrzewnowym jest związana z trudnością
dotarcia antygenu do komorekprezenĘących go limfocytom T, Przypuszczalntę przy tego rodzalu podaniu szczepionki konieczne byłoby zastosowanie w niej
większej dawki plazmidu DNA lub tez równoczesne
podanie adiuwantu,
c) niekorzystne wyniki szczepienia wykonanego
w kąpieli ryb mogąbyć spowodowane przywieraniem
plazmidu DNA do wewnętrznej ścianyosłonki. Antygen stał się w ten sposób niedostępny dla komórek
prezen:nĄącvch go limfocytom T. Należałoby więc
wykonać dalsze badania nad innego rodzaju osłonką
niż polistyrenowa, do której nie przywierałby anĘgen.
Szczepionk a zaw arta w osłonkach polistyrenowych
była fagocytowana ptzez komórki ryb. Niepowodzenie szczepienia wykon}.vvanego rybom w kąpieli nie
było więc wynikiem braku przenikania szczepionki
z wody do organizmu ryby. Potwierdzająto obserwacje innych autorów (,I4),którzy użyli równieżdo szczepienia w kąpieli ryb tzw, mikrosfeą to jest kuleczek
poli styrenowych zaw ter aj ących szc zep i onkę. Stwi erdzili oni, że zawarty w mikrosferach antygen był fagocytowany i docierał początkowo do skóry i skrzeli
ryb. a następnie do narządow wewnętrznych, gdzie
pozostawał przez 24 dni,
d) słaba odpornośćryb po podaniu szczepionki na
skaryfikowaną skórę jest przypuszczalnie spowodowana częściowym jej u,ypłukiwaniem w czasie ruchu
ryb. Do eliminowania szczepiotkt ze zrantonej skóry
przyczynlły się zapewne taWe komórki Malpighiego
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z prz7l|egającego do miejsca podania szczepionki na-

skorka, Są to komórki uczestniczące aktywnie w usur,ł,aniu obcych substancji ze skóry ryb,
e) najsłabsze wyniki szczepien po podaniu dogardz i e l ow,vm s z.c z ep i o nk i należy tŁumaczy c c zynnym
usuwaniem jej przez ryby z gardzielt i jam1, gębowej
do wody. Oprocz tego plazmidy DNA, które rnogł_v
byc połknięte ulegał1, przypuszczalnię rozkładowi
r,ł, przer,ł,odzi e pokarm o\^/ym. Autorzy sp o dziewaj ą s i ę
uzvskać o wiele lepsze rezlltaty po zastosowaniu odpowiednich mikrosfer, rł, których szczepionka mogłab,v być zadawana rybom do karmy.
Przedstawione wyniki badań nad skutecznością
szczepionek genetycznych przeciw chorobom ryb
wywołanym pr zęz wiru sy Rh a b d o p ozw a|a1 ąwypro w adztc następuj ące wnioski
1) skutecznośc szczepionek DNA, dochodząca do
100ol'o,jest o wiele lepsza ntż szczepionek rekombinowanych. Naleźy przypuszczac, że w niedalekiej przyszłościznajdą one praktyczne zastosowanie przecirł,
wirusowym chorobom ryb. Dodatkową ich zaletąjest
stosunkowo prosta i niekosztowna produkcja,
2) istotnym obecnie problemem jest sposób stosowania szczepionki DNA w warunkach hodowlanych
w duzej populacji ryb. Najbardziej skuteczne podanie
szczepionki, w iniekcji domięśniowej oraz doskórne
przy pomocy armatek gęnelycznych, jest trudne w praktycznej realizacji. Domięśniowa iniekcja dla narybku
kilkugramowego (a u takich ryb powinna byc stosowana) jest dla niego powaznym stresem, Oprócz tego
zableg ten jest bardzo pfaco i czasochłonny. Zastosowanie szczepienia doskórnego przy pomocy armatek
genetycznych jest również bardzo stresogenne dla narybku, Zabieg ten wykonuje się bowiemprzez wprowadzenie doskórne pod ciśnieniem mikroskopijnych
kul e cz ek zŁota opłaszcz onych szczep i onk ą, Wakcyn acja tego rodzaju musiałaby być wykonana po odłowie
indyra,idlulnie każdej rybie. Ptzy zabteguna masowym
materiale byłoby to trudne do przeprowadzęnia. W tych
warunkach możliwe jest zastosowanie szczepionki jedynie w kąpieli lub w karmie, Mając do dyspozycji
tak skutecznąbroń przeciw chorobom wirusowym ryb
jak szczepionki DNA na|eży podjąć starania celem
opracowania takiej osłonki d7a szczepionki, która
umożliwiałaby dotarcie antygenu wirusowego do komórek układu immunologicznego, a w ostatecznym
efekcie uzyskanie odporności u ryb.
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