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Występowanie Yersinia ]uoke]i u ryb łososiowatych
w Polsce i fenotypowa Gharakterystyka izolatów

ALlcJA rozlŃsxA, AGNIESzKA eĘKALA
7akład Chorób Hyb Państwowego lnstytutu Weterynaryjnego - Państwowego lnstytutu Badawczego,

Al. Partyzantów 57,24-100 Puławy

Kozińska A., Pękala A.

Prevelance of Yetsinia lucketi in salmonid fish in Poland and the phenotype characteilstics of isolates
Summary

The aim of the study was to isolate Yersinia ruckeri from salmonid lish cultured in Poland. Fish from 25 farms
were tested and the isolated bacteria were characterized morphologica|ly and biochemically and identified
using the APILAB Plus system. Serological affinity among Y. ruckeri isolates was determined by agg|utination
and ELISA tests. PathogeniciĘ was determined by challenge tests. Thirty six isolates originating from 14 rain-
bow trout farms were identified as Y. ruckeri. These isolates varied in some biochemical tests and in motility.
The study determined that Polish Y. ruckeri isolates belong to two biotypes: 587o of the isolates were motile and
hydrolyzed Tween 80 (biotlpe 1) and 42"ń of the isolates demonstrated negative reactions in these tests (biotype
2). A relationship between ONPG, sorbitol fermentation and V-P tests was found within biotype 1 which allowed
two biogroups to be separated. ONPG+/sorbitol-,ł-P- isolates were classified as biogroup 1 and ONPG-/sorbi
tol+/V-P+ isolates as biogroup 2. Twenty six isolates (72%) were pathogenic for rainbow trout. All pathogenic
isolates were homogenou§ serologically but did not react with the anti Y. ruckeri serotype l serum.

Kevwords: Yersinia ruckeri, prevelance, phenotype characteristics

Bakterie Yersinią ruclceri są czynnil<ieln etiologicznyrn
jersiniozy (enteric redmouth disease - ERM) u ryb łoso-
siowatych. P o raz pierwszy drobno ustroj e te wyizol owano
od chorych pstrągów w latach 50, ubiegłego r,vieku w Do-
llnie Hagerrnan w USA ( l7). Choroba szybko fozprzeslnze-
niła się w klajach Europy - Danii (4), Wielkiej Brytanii
(l5), Francji (l2), Niemiec (8), Włoch (3), Irlandii (l3)
i od 20 |at znanajest takze w Polsce (9) W chronicznej
int-ekcji Y, ruckeri straty mogą być stosLrnkowo niskie, ale
w wanrnkach stresu środowiskowego lub rnanipr"rlacyjne-
go występują śrrięcia ryb dochodzące do 30-35% obsady,
Poniewaz ryby łososiowate są często bezobjawowymi no-
sicielarni Y, ruc,lceri, ERM stanowi stałc zagrożenie,szcze-
gólnie w warunkaclr l-rodowlanych.

Y. ruckel,i jest Gram-ujemną pałeczką rralezącą do ro-
dziny E n t e ro b cl c, t e t, i a c e ae. Wedłu g wczcśn i ej szych opini i,
gatunek ten obejrnuje fenotypowo holnologiczną gl,Llpę
organizmów (6, l6). W późniejszych badaniach okazało
się j ednak, że izolaty pochodzące z r ożny ch obszarow geo-
grafi cznych wykaz-rją róznice morfologicznc, biochelnicz-
ne i serologlczne (2,5, 18, 19). Dotychczas udokunlento-
wane pźypadki ERM w Polsce dotyczyły obiektów ho-
dowlanych w północrrych rejonaclr krajLr. Wyosobnione
lzolaty Y, ruckeribyły wysoce chorobotwórcze dla pstrąga
tęczowego i wykazywaĘ homoIogię w zakresie właściwoś-
ci morfologi czny ch,bi ochernicznych i serol o gicznych (9 ).

Celem badali była izolacja Y. rttckeri z obiektów hodow-
lanych znajdujących się w różnych rejonach Polski, po-
równanie właścirł,ości morfol ogicznych i bioch erni cznych
wyosobnionych izolatów oraz określenie ich właściwości
chorobotworczych i wzajemnego pokrewieństwa serolo-
glcZnego.

Mateliał imetody
tsadaniem objęto pstrągi tęczorvc i zrócllanc poclrodzapc z 25

obicl<tór,v rybackich. Ryby były rł,róznytn wieku i w większości
nie rvykazyrvały żaclnl,c,h objawórł, choroborvych. Tylko w pięciu
obiektach \\,1l51rr-,.r.'.' ałi." śnicicia pstl-a_sa tęczo\\,c_go. Ryby z tych
obiektóri, nliał;- osłabioną korldycję i lr ykazyrvały 1-1ociemnienie
skol_r, Plóbki rlcrki i śleclziorry pobierarro od l0- l5 ryb z kazdcgo
obicktu i posier.,n,ano l1a agltl t1-1,1r167611 o-so.jorr y (TSA) z dodat-
l<icnl krr,vi końskic,j. Po 48 goclz. inkubłcji rv 2-5oC izolowano po
2-3 kolonie moriologiczlrie cldpoił,iadaj zlcc Y. t,ttc,lteri. Izolaty cha-
raktcryzor,vano biochenlicznie pl,zy lLzycill zcstar,vów API 20E
(bioMerieux). łączn i c z testarni kompl elllcntarllyllli i identyfi ko-
\Ą/all o \ł, systern i e APIL A B P1 Lrs (b i oM erieLrx ). Testy biocher-n icz-
llc. rł, któlf,ch izolaty wykazywały reakcjc ztttielllle. przcprowa-
dzorro takze nletodalni konrvcncjonalnylni stosorł,anyrrri w iden-
tyfikacj i E t t t c t o b u t, r e r i u t, e tl c ( 1 0). Dekarboksylazę lizy ny ozna-
czano w podłozr-l Mocllera, \\/ytularzanie acctoiny (reakcja
Voges-Proskauera) w poclłozu Clarka, wykorzystan i e cytrynian u

lra podłozu Simnronsa, hyclrolizę zelatyny na agarzę zwykłynl
z dodatkierrr 5(% zelatyny. wytwarzanie k,uvastl z sorbitolu, ksylo-
zy i glicerolr"r u, rł,odzic peptonowej ze wsl<azrrikielll i z dodat-
kien-r 0.5% odpoił,iedniego cukru lub alkoholu. Porladto przepto-
rł,adzono kilka r,vybranyclr testórł,, nie zarł,artyclr w zestawie API
20E, Morfologię korlrórck bakteryjnych badarro w preparatach
bar-wionych rnetodą Gratrla. Zdolność ruchu określano w kropli
wiszącej i w agarze półpłynrrym. Hydrolizę Twcctr 80 obserlvo-
wano na podłożu Waltmarr-Shotts (20), a hydrolizę kazeiny na
agarze zrł,ykĘm z doclittkierl 57u odtłuszczoncgo tnlel<a w prosz-
ku. Typ fermentacji (odczyn MR) badano w podłozr-r Clarka.
Określano takze wrazliwość izolatów na wybrane chemioterapeu-
tyki: flurnechinę, oksytetracyklinę, enrofloksacynę, sulfamid, ci-
profloksacynę. Badanie przeprowadzono rnetodą dyfuzji na pod-
łozu Muellera-Hintona przy lżycltl krążków finrry Oxoid. Do



badań uzyto także relerencyjnego szczepu Y. ruckeri NCIMB
l315,

Pokrewicństwo serologiczne porniędzy izolatami określano
metodąaglutynacji szkiełkowej i testem ELISA. Do tesfu agluty-
nacji uzyto trzech surowic odpornościowych przygotowanych
przez immunizację królików inakb,.wowanymi komórkami izola-
tów Y8 i Yerl oraz szczepu referencyjnego NCIMB 13 1 5. W teś-
cie ELISA uzy.to króliczych poliklonalnych przeciwc iał anty Yer1,
które wykorzystano do opłaszczenia płytek oraz do przygotowa-
nia l<oniugatu z peroksydazą chrzanową. Do obu testów przygo-
towywano izolaty w postaci zawiesin l<omórel< bakteryjnych
w fizjologicznym płynic PBS, przy czym każda z zawiesin za-
wierała jednakową liczbę kolnórek: do testu aglutynacji l09 lrrl l,
do testu ELISA l0 ml |.

Celem określenia właściwości chorobotwórczych izolatów
przeprowadzono testy challenge. Do badań uzyto pstrągów tę-
czowych o masie ciała 80-100 g, którym wstrzykiwano do jamy
ciała 0,5 rnl zawiesiny poszczególnych izolatórł, w pĘnie fizjolo-
gicznym PBS, zawierającej 10] komóręk. Każdym izolatęm za-
każano po 6 ryb, Przez okres i4 dni obser-wowano rozwój zmiarr
chorobowych i/lub śnięć. Grupę kontrolną stanowiły ryby, kto-
rym lł,strzykiwano 0,5 ml jałowego PBS. Dla potwicrdzcnia przy-
czyny śnięć od śniętych ryb pobierano próbki nerki do badań ba]<-

teriologicznych celem rcizolacji Y ruckeri.

Wyniki iomówienie
Bakterie Y. ruckeriwyizolowano od pstrągów tęczowych

z 14 obiektow rybackich znajdujących się w róznych rejo-
nach Polski. Wyosobniono ogółem 36 izolatów, z których
20 (55j%) pochodziło z obiektów, gdzie występowały
zaburzenia zdrowotne i śnięcia ryb.

Wszystkie izolaty oraz szczęp referencyjny NCIMB
1 3 l 5 byĘ Gram-uj emnymi p ałeczkami wykazuj apymi j ed-
nakowe reakcje dodatnje lub ujemne w większości prze-
prowadzonych testów. Dodatnie wyniki reakcjj uzyskano
w następujących testach: wytwarzanlekatalazy, O/F test,
dekarboksylaza omityny, wytwarzanie kwasu z glukozy
i mannitolu, redukcja NO 1orazl za wyjątkiem jednego izo-
latu, w teście MR. Ujemnó reakcje obserwowano w testach:
wytwarzanie oksydazy, dekarboksylacja argininy, wytwa-
rzanie H,S, deaminacja tryptofanu, wytwarzanie uTeazy.
indolu, gazu z glukozy, kwasu zksyl,ozy, inozytolu, ram-
nozy, s ach aro zy, me 1 ib i o zy, amy gdaliny, ar ab ino zy. Wyn i -

ki te są zgodne z charakterystyką Yersinia ruckeri (I).
Wszystkie izolaty były rvrazliwe na flumekinę, oksytetra-
cyklinę, enrofloksacynę i ciprofloksacynę, i średnio wraz-
liwe na sulfamid. Testy, w których izolaty wykazywały
reakcje zmienne przedstawiono w tab. l. Zmiennoś ć Y, ruc-
keri w zakresie wymienionych w tabeli cech, z wyj ątkiem
ujemnej reakcji w teście ONPG, znana jest z danych piś-
miennictwa (2, 5, 19). W Polsce opisano doĘlchczas 27
izolatów wykazuj ących identyczny profil biochemiczny.

W obecnych badaniach wykazano zależność pomiędzy
zdolnościąruchu i hydroliząTween B0. Poszczegolne izo-
Iaty wykazywaĘ reakcje dodatnie lub ujemne w obu tes-
tach. Wyniki te znajdują potwierdzenie w badaniach
Davies i Frerichs (5). Autorzy ci sugerują żeby izolaĘ ne-
gatywne w obu testach były identyfikowane jako Y. rttcke-
ri biotyp 2. Takie izolaty znane sągłownie w Europie, m.in,
wNiemczech, Nor-wegii, Wielkiej Brytanii (5, l1). Wyni-
ki obecnych badań wskazula_, że :r'olaty Y. ruckeri biotyp 2
stanowią 42oń populacji tych bakterii w Polsce. Zostały
one wyosobnione od ryb hodowanych w rejonach środko-
wej i południowej Polski. Pozostałe izolaty, pochodzące

Tab. 1. Różnice biochemiczne pomiędzy badanymi izolatami
Y ruckeri

Tab. 2. Właściwości różnicujące biotypy i biogrupy występują-
cvch w polsce izolatów y. ruckeri

Objaśnienia: n - liczba izo[atów; + I00oń izolatów dodatnich;
100% izoiatów ujemnych (+) 93,3% izolatów dodatnich;

( ) 90,5% izolatów ujemnych; Z reakcje zmienne

zarówno z południowych, jak i północnych rejonow kraju
wykazywŃy ruch i hydro7izowały Tween B0, co wskazuje
na ich przynależność do X ruckeri biotyp 1. Wykazano
ponadto, ze krajowe izolaty biotyp 2 hydrolizowaĘ żela-
tynę i kazeinę, w przeciwieństwie do izolatow biotypu 1,
które wykazywały reakcję ujemną w obu testach (tab. 2).
W obrębie biotypu l wykazano za\eżność pomiędzy wyni-
kami reakcji w testach ONPG, VP i rozkładu sorbitolu.
Izolaty tworzyły dwie wyraźnie rózniące się biogrupy
(tab. 2). Izolaty dodatnie w teście ONPG wykazywały
ujemne reakcje V-P i rozkładu sorbitolu, natomiast izolaty
ujemne w teście ONPG byĘ dodatnie w obu wymienio-
nych testach. Nalezy jednal< zaznaczyć, że spośród 9 izo-

Tesl
dodalnie

I procent

Y. ruckeri
NclMB 1315

Ruch w kropli wiszącej

Ruch w agane półpłynnym (25'C)

B-galakt0zydaza (0NPG )

Dekarboksylaza lizyny

Wykorzystan ie cytrynia nu

Reakcja Voges-Proskauera

Kwas z glicerolu

kwas z solbitolu

Hydroliza Tween 80

Hydroliza żelatyny

Hydroliza kazeiny

2,|

21

27

2,|

18

18

24

6

2,|

12

18

58,3

58,3

75,0

58,3

50,0

50,0

66,7

16,7

58,3

33,3

50 ,0

+

+

+

+

+

APl 20E:

p-galaktozydaza (0NPG )

Dekarboksylaza lizyny (LDC)

Wykorzystanie cytrynianu (ClT)

Reakcja Voges-Proskauera (V-P)

Hydroliza żelatyny (GEL)

Kwas z sorbitolu (S()R)

27

21

12

18

6

9

75,0

58,3

33,3

50,0

16,7

25,0

+

+

+

+

Test 2

Biołp 2
n = 15

Buch

Hydroliza Tween 80

Hydroliza żelatyny

Hydroliza kazeiny

0NPG

Reakcja V-P

kwas z sorbilolu

+

+

(-)

+

+

+

+

+

(*)

+

+

z
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Tab. 3. Wyniki testów serologicznych w poszczególnych bioty-
pach/biogrupach izolatów

Grupa izolalów

Aglutynacja z surowicami anly-
lY8 Yerl I NC|MB 1315

(biotyp 1) (bioĘp 2) | (serotyp 1)

Tesl ELlSA

Biotyp 1

- biogrupa 1

- biogrupa 2

+ + +

Biotyp 2 + + +

Ob|aśnicnia: + l00% izolatów dodatnich; 100% izolatów ujemnych

Tab. 4. Liczba (procent) izolatów Tv poszczególny,ch biotl,pach/biogrupach
wywołując.v-ch śnięcia ryb

latow zaliczonych do drugiej biogrupy, 6 (66,1%) wyka-
zywało dodatnią reakcję rozkładu sorbitolu w obu zasto-
sowanych metodach, pozostałe 3 izolaty - tylko w teście
API 20E. Według O'Leary (l4) dodatnia reakcja fennen-
tacji sorbitolu jest charakterystyczna dla serotypu 2, ale
dotychczas nie opisano szczepów tego serotypu wykazu-
ja.cych ujemną reakcję w teście ONPG.

O gółem 7 50ń w szy stki ch izo latów w ykazyw ało w y r aż-
nąreakcję aglutynacji wobec surowic anty Y8 (biotyp 1)
i anty Yerl (bioĘp 2), Te sarne izolaĘbyły dodatnie w teś-
cie ELISA wobec przeciwciał an§ Yerl. Nalezy zazna-
czyć, że ujemną reakcję w obu testach serologicznych
wykazywały §lko izolaty ONPG-/sorbitol+, co świadczy
o wyraźnej odrębności serologicznej tej grupy wobec po-
zostałych izolatów. Zaden zbadanych izolatów nie reago-
wał w teście agluĘnacji z surowicą anty NCIMB 131 5 (se-
rotyp I) (tab. 3).

Ogółem, 26 izolatów (72%) wykazywało właściwości
chorobotwórcze dla pstragów tęczowych. Zakażone ryby
snęły w ciągu kilku dni po zakażenil, a niektore wykazy-
wały osłabienie i pociemnienie skory. Zależ,nle od izolatu
użytego do zakaże{notowano od33oń do 100% śnięć. Na
szczegolnąuwagę zasługuje fakt, że właściwości choro-
botwórcze wykazywały wyła.cznie te izolaty, l<tóre były
dodatnie w testach serologicznych. Zaobser-wowano jed-
nak róznice w zjadliwości poszczegolnych izolatów, wy-
razonej liczbąryb śniętych w okresie l4 dnipo zakazeniu
(tab, 4). Izolaty biotypu 2 wywoĘ.wały śnięcia 66,1-100oń
ryb, natomiast izo|aty biotypu 1 (biogrupa 1) 33,3-6'7%

ryb, Izolaty zaliczone do biogrupy 2 biotypu 1, ujemne
w testach serologicznych, nie wywoływały żadnych obja-
wów chorobowych ani śnięc u zakażonych pstragów. Po-
wszechnie lważa się, że spośrod 5 znanych typow serolo-
gicznych Y. ruckeri najbardziej chorobotwórczy jest typ l.
Wedhlg niektorych darrych, także typ II jest wysoce pato-
genny (7, 9). Chorobotworczośc pozostałych typów nie jest
dol<ładnie określona. Ze względu na bral< odpowiednich
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surowic odpornościowych nie ustalono, do którego typu
serologicznego nalezą badane izolaty. W badaniach sero-
logicznych nie reagowĄ one z sltrowicątypu I. Izola§ cho-
robotwórcze nie odpowiadĄ biochemicznej charakterys-
tyce typu II, dla którego cechą charakterystycznąjest zdol-
ność fermentacji sorbitolu (9, l4), W obecnych badaniach
żaden chorobotworczy izolatnie wykazywał tej cechy.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że Y. rtlckeri wy-
stępuje we wszystkich rejonach Polski, gdzie prowadzona
jest hodowla pstrąga tęczowego. Krajowe izolaty Y rtłcke-
ri wykazuląróżnice biochemiczne, przy czym nie ma wy-
raźnej zalężności porniędzy określonym profilem bioche-

micznym izolatow a miejscem ich występowanla.
Wszystk i e izolaty ch orobotwó r cze są or ganinn a-
mi homologicznymi serologicznie, niezaleznie od
różnic biochemicznych. Fakt ten ma duże znacze-
nie w opracowaniu immunologicznych metod wy-
krywani a Y. ruc keri. Izolaty niepatogenne tworzą
odrębną grupę (lub grupy) serologiczną. Krajowe
izolaty Y, rttckeri nie nalezą do serotypu I. Dla
określenia typu serologicznego tych izolatów ko-
ni eczne j est przeprowad zenię szerszych badań se-
rologicznych,
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Głupa
izolalów
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