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Artyku³ przegl¹dowy Review

Hodowla miêczaków od lat ma wa¿ne znaczenie
ekonomiczne dla wielu pañstw europejskich i z ka¿-
dym rokiem przynosi coraz wiêksze zyski. W Europie
najprê¿niej rozwija siê hodowla omu³ków, której
wielko�æ produkcji w 2004 r. zosta³a oszacowana
na 589 952 ton, co stanowi³o równowarto�æ 383 mi-
lionów euro (www.fao.org). Wszelkie zaburzenia zdro-
wotne wystêpuj¹ce w procesie produkcji tych zwie-
rz¹t prowadz¹ce do ich �niêæ, powoduj¹ ogromne straty
finansowe. Najgro�niejszymi chorobami miêczaków
w Europie s¹ marteilioza ostryg wywo³ywana przez
pierwotniaka nale¿¹cego do typu Paramyxea (3) oraz
bonamioza, której czynnikiem etiologicznym jest pa-
so¿yt Bonamia ostreae. O znaczeniu tych jednostek
chorobowych dla stanu zdrowia miêczaków �wiadczy
fakt, ¿e znajduj¹ siê one na li�cie chorób OIE (21),
jak równie¿, zgodnie z dyrektyw¹ Rady 2006/88/WE
dotycz¹c¹ wymogów w zakresie zdrowia zwierz¹t
akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobie-
gania niektórym chorobom zwierz¹t wodnych i zwal-
czania tych chorób, zaliczone zosta³y do chorób nie-
egzotycznych zwierz¹t akwakultury (13).

Marteilioza ostryg diagnozowana jest w wielu kra-
jach Unii Europejskiej. Powszechnie wystêpuje we
Francji, Grecji, W³oszech, Portugalii, Hiszpanii, Wiel-
kiej Brytanii, a tak¿e w Chorwacji oraz Maroku i Al-
banii (17, 21). Na inwazje najbardziej wra¿liwe s¹
rodzime gatunki ostryg, czyli ostryga europejska po-
tocznie zwana jadaln¹ (Ostrea edulis), jak równie¿
omu³ki z gatunków omu³ek jadalny (Mytilus edulis)
oraz omu³ek �ródziemnomorski (M. galloprovincia-
lis) (5, 28). W zale¿no�ci od gatunku miêczaka wystê-
puj¹ dwa typy M. refringens: typ O diagnozowany jest
u ostryg, natomiast typ M u omu³ków (19, 26). Naj-
nowsze badania molekularne prowadzone nad M. re-
fringens wykaza³y prawdopodobieñstwo wystêpowa-
nia jeszcze trzeciego typu pierwotniaka, okre�lonego
jako typ C, który obserwuje siê u miêczaków z gatun-
ku Cerastoderma edule (9). Wyniki przeprowadzonych
badañ, opartych o analizê sekwencji oraz porównanie
wybranych fragmentów rybosomalnego DNA (18S,
ITS-1, IGS), wymagaj¹ jednak jeszcze potwierdzenia,
istnieje bowiem uzasadnione przypuszczenie, ¿e typ C
M. refringens mo¿e byæ nowym gatunkiem paso¿y-
tów z rodzaju Marteilia (9).
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Summary
Marteilia refringens is a protistan belonging to the phylum Paramyxea. This parasite is the causative agent

of marteiliosis, a lethal diseases that causes mass mortality among molluscs, especially flat oysters (Ostrea
edulis). The susceptible species of molluscs also include blue mussels (Mytilus edulis) and Mediterranean
mussels (M. galloprovincialis). Depending of the host species, two types of M. refringens have been distin-
guished: type O, diagnosed in oyster; and type M., occurring in mussels. A new genetic type C is suspected to
occur in molluscs belonging to the Cerastoderma edule species. M. refringens displays tropism to digestive
epithelium, and in heavy infections the parasite causes total damage of the digestive gland. The presence of
these parasites in a mussel only weakens the host. The life-cycle of M. refringens is complex. The transmission
of the parasite presumably also involves other host species, such as in copepodes and zooplankton. The
development of the parasite is seasonal and strictly related to water temperatures. The diagnosis of marteiliosis
is carried out by tissue imprints, histology and molecular methods. The treatment of marteiliosis is
impossible, and therefore the only way to control the disease is to prevent the spread of the pathogen. Marteiliosis
of oysters is listed as an O.I.E notifiable disease and classified as a non-exotic disease, according to Council
Directive 2006/88/EC.
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Oprócz ostryg europejskich i omu³ków plazmodia
M. refringens diagnozowane by³y równie¿ u ostryg
z gatunków: O. chilensis, O. puelchana, O. angasi,
O. denselamellosa, a tak¿e ma³¿y Solen marginatus
i Chamelea gallina (5, 18, 20). Komórki M. refringens
wykrywano tak¿e u ostryg pacyficznych (Crassostrea
gigas) (7) oraz amerykañskich (C. virginica) (24),
jednak inwazje te nie wp³ywa³y na pogorszenie stanu
zdrowotnego tych gatunków zwierz¹t. Wystêpowanie
paso¿yta u dwóch wymienionych gatunków ostryg
zwi¹zane jest z nietypow¹ i raczej przypadkow¹ loka-
lizacj¹ pierwotniaka, na któr¹ zapewne zasadniczy
wp³yw ma sposób od¿ywiania miêczaków, okre�lanych
jako organizmy filtruj¹ce. Lista gatunków miêczaków,
u których mo¿e wystêpowaæ M. refringens jest d³uga
i wci¹¿ niekompletna, diagnozowane s¹ bowiem ko-
mórki podobne do M. refringens, których ostateczna
identyfikacja budzi w¹tpliwo�ci. Niezidentyfikowane
do gatunku paso¿yty okre�lane s¹ wtedy jako Mar-
teilia sp. Przypadki takich identyfikacji mia³y miejsce
u miêczaków z gatunków m.in.: Cardium edule, Tapes
rhomboides, T. pullastra, Ensis minor, E. siliqua (5).

M. refringens wykazuje powinowactwo do uk³adu
trawiennego miêczaków. M³ode stadia rozwojowe pa-
so¿yta najczê�ciej obserwowane s¹ w tkance nab³on-
kowej pocz¹tkowego odcinka przewodu pokarmowe-
go, ¿o³¹dku oraz w p³aszczu, rzadziej w skrzelach (16).
Doros³e formy rozwojowe natomiast umiejscawiaj¹ siê
w nab³onku gruczo³ów trawiennych, a przy du¿ej in-
tensywno�ci inwazji równie¿ w ich �wietle (1) (ryc. 1).
Najlepiej poznanym etapem, najprawdopodobniej z³o-
¿onego cyklu rozwojowego M. refringens, jest jego
rozwój w organizmie ostryg. Proces sporulacji M. re-
fringerns zachodzi w nab³onku gruczo³ów trawiennych
(1), gdzie w �wietle zwiêkszaj¹cych rozmiary komó-
rek pierwotnych, w wyniku podzia³ów mitotycznych
j¹dra, powstaj¹ komórki potomne, zwane wtórnymi,
które z kolei równie¿ ulegaj¹ kolejnym podzia³om.
W �wietle komórek pierwotnych powstaje oko³o 8 ko-

mórek wtórnych, a wewn¹trz nich komórki III rzêdu
(5). Komórka pierwotna wype³niona komórkami wtór-
nymi i III rzêdu uwolniona zostaje do �wiat³a gruczo-
³ów trawiennych, a nastêpnie do �rodowiska wodnego.
Na tym etapie inwazji komórki pierwotne powoduj¹
prawie ca³kowite zniszczenie nab³onka gruczo³ów
trawiennych miêczaka (1). Inwazja M. refringens o du-
¿ym nasileniu znacz¹co obni¿a wiêc zdolno�ci absorp-
cyjne sk³adników pokarmowych ostryg, powoduj¹c
tym samym spadek ich indeksu zdrowotnego (8, 14).

Istnieje wiele pytañ i hipotez dotycz¹cych cyklu roz-
wojowego M. refringens. Na przestrzeni lat poczynio-
ne zosta³y ró¿ne próby eksperymentalnego zara¿ania
ostryg paso¿ytem w celu zbadania bezpo�redniej trans-
misji patogenu, nie przynios³y one jednak zadowala-
j¹cych efektów (5, 16). Na podstawie wyników prze-
prowadzonych badañ wysnuto wiêc teoriê o istnieniu
potencjalnego ¿ywiciela po�redniego. Przypuszcza siê,
¿e s¹ nimi m.in. wid³onogi z gatunków Paracartia
grani i Oithona sp. oraz z rzêdu Harpacticoida (2).
Wektorami choroby jest ponadto wiele gatunków zoo-
planktonu, jak równie¿ nicienie nale¿¹ce do gatunku
Lineus gisserensis, a tak¿e parzyde³kowce Cereus pen-
dunculatus (2, 11).

Rozwój paso¿yta, a wiêc jego sporulacja i transmi-
sja, jest zjawiskiem sezonowym, �ci�le uzale¿nionym
od temperatury wody. M. refringens nie jest obserwo-
wany zim¹ i wczesn¹ wiosn¹ w organizmie ¿ywiciela
albo te¿ wystêpuje sporadycznie, bowiem graniczna
warto�æ temperatury, w której zahamowany zostaje
jego rozwój, wynosi 17°C (2, 5), istniej¹ jednak infor-
macje o przypadkach diagnozowania paso¿yta w wo-
dzie o temperaturze wynosz¹cej 9°C (15). W pañ-
stwach Europy Zachodniej temperatura wody wyno-
sz¹ca 17°C powszechnie wystêpuje u uj�æ rzek oraz
w zatokach, dlatego inwazja M. refringens rzadko ma
miejsce na otwartym morzu (16). Czynnikami predys-
ponuj¹cymi do wyst¹pienia choroby s¹ równie¿ wy-
sokie zasolenie wody oraz jej intensywna wymiana (2).
Poza organizmem gospodarza M. refringens mo¿e
prze¿yæ od kilku dni do 2-3 tygodni, w zale¿no�ci od
warunków �rodowiskowych.

Inwazja M. refringens jest letalna dla ostryg. �niê-
cia nastêpuj¹ce drugiego roku inwazji obserwowane
s¹ w lecie oraz wczesn¹ jesieni¹ i siêgaj¹ 50-90%
obsady (1). Objawy kliniczne choroby zwi¹zane s¹
z uszkodzeniami tkanek i narz¹dów, jakie wywo³uje
paso¿yt w organizmie. Obserwuje siê os³abienie kon-
dycji, spadek masy cia³a, zahamowanie wzrostu. G³ów-
nym objawem marteiliozy jest odbarwienie gruczo³ów
trawiennych. W fazie terminalnej choroby os³abione
ostrygi nie s¹ zdolne do zamkniêcia muszli. �mieræ
zwierz¹t nastêpuje w wyniki uszkodzenia gruczo³ów
trawiennych i zaczopowania ich �wiat³a komórkami
paso¿yta (5) (ryc. 1). Inwazja M. refringens u omu³-
ków z gatunków M. edulis oraz M. galloprovincialis
doprowadza jedynie do os³abienia ich kondycji oraz
spowolnienia gametogenezy (5, 12, 28).

Ryc. 1. Marteilia refringens w gruczo³ach trawiennych ostrygi
europejskiej (barwienie H+E, paso¿yty wskazane strza³ka-
mi). Fot. A. Pêkala
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Wyst¹pienie ponadnormatywnych �niêæ miêczaków
jest zawsze sygna³em do przeprowadzenia badañ la-
boratoryjnych zmierzaj¹cych do ustalenia przyczyny
zaburzeñ zdrowotnych w populacji. Techniki labora-
toryjne standardowo wykorzystywane do wykrywania
inwazji M. refringens ograniczaj¹ siê do badañ umo¿-
liwiaj¹cych morfologiczn¹ identyfikacjê patogenu
w badanym materiale (3, 5). Pierwsz¹ z tych technik
jest mikroskopowa ocena preparatów odciskowych.
Polega ona na wykonaniu odcisku tkanek miêczaków
na szkie³ku podstawowym, jego utrwaleniu i zabar-
wieniu, a nastêpnie ocenie preparatu w kierunku obec-
no�ci M. refringens (5) (ryc. 2). W diagnostyce cho-
rób miêczaków rutynowo przeprowadza siê badania
histologiczne, które umo¿liwiaj¹ dok³adn¹ lokalizacjê
paso¿yta oraz obserwacjê stopnia zmian patologicz-
nych w tkankach gospodarza (3, 5) (ryc. 3). Jako me-
todê potwierdzaj¹c¹ stosuje siê czêsto badanie w mi-
kroskopie elektronowym, które dostarcza dok³adnych
informacji na temat ultrastruktury oraz morfologii pier-
wotniaków (3, 5). Wszystkie wy¿ej wymienione tech-
niki s¹ jednak czasoch³onne, wymagaj¹ specjalistycz-
nego wyposa¿enia oraz do�wiadczonego personelu.
Rozwój metod wykorzystuj¹cych biologiê molekular-
n¹ sprawi³, ¿e obecnie wykonuje siê badania miêcza-
ków znacznie szybciej, z wiêksz¹ czu³o�ci¹, dok³ad-
no�ci¹, wysok¹ swoisto�ci¹ i specyficzno�ci¹ (4, 5, 6,
22, 25). Zastosowanie znalaz³y zarówno klasyczny
PCR, jak równie¿ hybrydyzacja in situ (3, 10, 12, 19,
27). Ta ostatnia metoda polega na wykrywaniu okre�-
lonej sekwencji DNA w badanym materiale za pomo-
c¹ sondy, umo¿liwiaj¹c wykrycie zarówno obecno�ci
patogenu, jak równie¿ jego rozmieszczenia w tkankach
gospodarza.

Techniki molekularne s¹ niew¹tpliwie bardzo do-
brym narzêdziem diagnostycznym, jednak zawsze
wykorzystywanym jako potwierdzenie metody histo-
logicznej (21). Miêczaki jako organizmy filtruj¹ce
wodê i w ten sposób pozyskuj¹ce niezbêdne do ¿ycia
sk³adniki pokarmowe poch³aniaj¹ wraz z ni¹ pato-
geny, które nie musz¹ byæ zwi¹zane z organizmem
i wywo³ywaæ inwazji. Bardzo wysoka czu³o�æ metod
molekularnych w takich sytuacjach jednoznacznie
wskazywaæ bêdzie na wynik dodatni badania, dlatego
w³a�nie metoda histologiczna zawsze wykorzystywa-
na jest w diagnostyce chorób miêczaków (21).

Hodowla miêczaków odbywa siê w naturalnych,
otwartych akwenach. Z tego powodu leczenie chorób
miêczaków jest praktycznie niemo¿liwe. Jedynym
sposobem walki z patogenami jest zapobieganie ich
rozprzestrzenianiu siê. Skuteczny nadzór nad stanem
zdrowia zwierz¹t akwakultury, w tym miêczaków,
odbywa siê poprzez zapobieganie ich wystêpowaniu,
a w przypadku pojawienia siê ognisk chorobowych,
poprzez ich zwalczanie. Wytyczne w tym zakresie za-
warte zosta³y w dyrektywie Rady 2006/88/WE z dnia
24 pa�dziernika 2006 r. dotycz¹cej stanu zdrowia
zwierz¹t akwakultury i ich produktów (13).

Uwzglêdniaj¹c zagro¿enia stanu zdrowotnego miê-
czaków wynikaj¹ce z mo¿liwo�ci rozprzestrzeniania
siê jednostek chorobowych, nale¿y zwróciæ uwagê na
sytuacjê w naszym kraju. W Polsce komercyjna pro-
dukcja miêczaków nie jest mo¿liwa ze wzglêdu za-
równo na warunki klimatyczne, jak i �rodowiskowe.
Zbyt niskie zasolenie wód Morza Ba³tyckiego, ich ter-
mika oraz zanieczyszczenie powoduj¹, ¿e wystêpuj¹-
cy powszechnie w polskiej strefie brzegowej omu³ek
jadalny (M. edulis) dorasta jedynie do rozmiarów wy-
nosz¹cych 1-3 cm. Zjawisko to, zwane kar³owaceniem,
jest normalnym procesem zwi¹zanym z wys³adzaniem
wody (23). Badania dzikich populacji omu³ków w kie-
runku wystêpowania chorób nieegzotycznych, w tym
g³ównie wywo³anych przez M. refringens prowadzo-
ne s¹ w Zak³adzie Chorób Ryb PIWet-PIB od 2007 r.
i dotychczas uzyskano jedynie wyniki ujemne. Praw-
dopodobieñstwo wyst¹pienia zarówno chorób egzo-
tycznych, jak i nieegzotycznych miêczaków w polskiej

Ryc. 3. Marteilia refringens w gruczo³ach trawiennych ostry-
gi europejskiej (barwienie H+E, paso¿yty wskazane strza³-
kami). Fot. A. Pêkala

Ryc. 2. Marteilia refringens w gruczo³ach trawiennych ostrygi
europejskiej (preparat odciskowy barwiony zestawem Hema-
color, Merck; paso¿yty wskazane strza³kami). Fot. A. Pêkala
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strefie brzegowej Morza Ba³tyckiego jest znikome,
aczkolwiek nie niemo¿liwe.

Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e zwierzêta
akwakultury, a szczególnie miêczaki, choæ odleg³e
i wydawa³oby siê egzotyczne dla polskiej rzeczywi-
sto�ci, s¹ istotnym elementem sektora produkcji zwie-
rzêcej. Zagro¿enia zwi¹zane z rozprzestrzenianiem siê
chorób miêczaków i samymi chorobami s¹ stale kon-
trolowane równie¿ w naszym kraju.
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