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Niektóle wskaźniki odporności karpi
p0 immunizacji antygenami Aeromonas sp.
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good indicators of immunization efficacy of the fish against motile Aeromonas bacteria. ' ']': :: ,
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§ome indicators ol immune tesponse of calps aft

and mucous activĘ w€re assay€d and the challenge tests performed. ,:.

The results show a distinct increase of lysorym-e tevel in fish mucous. After 7 and 28 days the level waS

higher in immunżed than control fish. The fish immunization also induced the increase of bacteritllytic actiViĘ
ofłsh serum and immunized fish show significantly
properties to the h strains than serums and mucous of
j ańa 28 days afte immuniĘ,against infection of vario
was observed. Bacteriolytic activiĘ of serum and mucous as rvell as the lysozyme level in fish mucous maY bC

Patogenne szczępy ruchliwych gatunków Aeromo-
rlas sp. (A. hydrophila, A. sobria l A. caviae) odgry-
wająznaczącą rolę w etiologii chorób u wielu gatun-
ków ryb. Są one czynnikami etiologicznymi chorób
określanych jako posocznica MAS (motile Aeromo-
nas septicemia) (Ą. Szczepy ruchliwych Aeromonas
cechująsię dużym zrożnicowaniem antygenowym i to
stanowi podstawową trudność w oplacowaniu szcze-
pionki. Dotychczas badania efektywno ści uodpornia-
nia ryb przeciwko infekcjom ruchliwych Aeromonas
doĘ czyŁy niemal wyłącznie określenia swoistych im-
munoglobultn (2, 3 ). Miano swoistych przeciwciał nie
zaw sze j e st j ednak dobrym wskaźnikiem odporno ści
ochronnej u ryb. Znacznte większą rolę mogą odgry-
wać nieswoiste mechanizmy obronne (6). Poznanie
odpowiedzi immunolo gicznej na podanie szczepionki
przeciwko MAS pozwala ocenić immunogenność
szczępu i efektywność szczepień,

Celem pracy było określenie wpływu immunizacji
karpi antygenami Aeromonas hydrophila na poziom
lizozymu oraz aktywność bakteiobójczą surowicy i
śluzu u tych ryb. Równocześnie określano zależność
pomiędzy tymi parametrami a odpomością ochronną
ryb

Materiał i metody

Badaniem objęto Z-letnie karpie pochodzące z dwóch
gospodatstw rybackich. Na podstawie oględzin orazbadań
parazytologicznych i bakteriologicznych ryby oceniono j ako

zdrowe. Przed doświadczeniem ryby przebywały w sta-

wach, w których przez okres 3 lat nie strvierdzano chorób
zakaźnych.

Karpie immunizowano w kąpie7iprzy użycil całych ko-
m órek b akteryj nych szczepu P 1 S - 9 8 (A. hy dro p h i l a), inak-
tywowanych 0,3%o formaliną (bakteryny). Przygotowywa-
no zawiesinę bakteryn o mianie 5x 107 komórekJml wody.
Bezpośrednio po odłowie ze stawu ryby umieszczano w
zawiesinie. G-pę kontrolną stanowiły ryby umieszczone
w czystej wodzie. W okresie odłowu ryb (maj) temperatu-
ra wody w stawie wynosiła ok. 15"C. Po transporcie, trwa-
jącym 1- 1,5 godziny, ryby umieszczano w 3001 akwariach
z dobrze natlenioną czystą wodą o temperaturze 1 5 "C+ 1 .

Krew pobierano z żyły ogonowej i pozostawiono do
skrzepnięcia. Następnie odciągano surowicę, którąj ałowio-
no przy użyciu filtrów strzykawkowych o średnicy porów
0,45 pm. SIuz zryb zbierano przy pomocy skalpela. Około
5 g śluzu homogenizowano ,w moździerzykach Weigle'a
i zawieszono w 4 ml PBS. Zawiesinę wstrząsano przez
ok. 30 min. następnie wirowano przy 6000 obr.lmin. przez



30 min. Zbierano nadsącz, który filtrowano kolejno przez
filtry o średnicy porów 0,8 pm i 0,45 pm, Tak przygotowa-
ny supematantużyto do badań.

Wszystkie badania (poziom 7izozymu, aktyrvność bak-
teriobój c za surowicy i ś luzu, te st challeng e) pr zepr ow adzo -

no po 7 i 28 dniach po immunizacji. Do każdego testu uzy-
tokażdorazowo po 6-8 ryb.

Poziom lizozymu określono metodą spektrofotom etry cz-
ną ( 1, B) oznaczając absorbancj ę przy dfu gości fali 45 0 nm.

Jako substratu użyto bakterii Micrococcus lysodeicticus.
Stęźenie ltzozymu odczytywano z krzywej standardowej
sporządzonej na podstawie znanych stęzeń 7izozymu jaja
kurzego (8).

Celem oznaczenia aktywności bakteriobój czej surowi-
cy, przygotowano po 2 probówki zawierĄące po 0,5 ml
surowicy nie rozcieńczonej oraz w rozclęńczeniach (wPB S) :

1,:2, 7:4 i 1:B. Do jednego rzędu probówek dodawano po
0,5 ml zawiesiny szczępuhomologicznego (w stosunku do

antygenu), do drugiego rzędu dodawano taką samą obję-
tość zawiesiny heterologlcznego szczeplJ Aeromonas sp.

Zawiesinę bakterii o gęstości 1-3 x 103 komórek/ml przygo-
towlłvano w PBS. Bezpośrednio po dodaniu bakterii oraz
po 2,4 i 6 godzinach inkubacji w 27"C,50 pl mieszanlny z
każdej probówki posiewano na pĘtki Petriego z agaręm
tryptozowo- soj owym (TSA). P o 24 - godzinnej inkubacj i w
temperaturzę 27"C liczono kolonie na płytkach. Wyniki
wyrażano liczbąjednostek tworzących kolonie (tk) w 1 ml.

C e lem oznaczenia akt}r,vno ści b akteriob ój czej śluzu, dla
każdej próbki przygotowano po 2 probówki zawierające
po 0,5 ml supernatantu. Do jednej z nich dodawano zawie-
sinę szczepu homologicznego, do drugiej zawiesinę hete-

rologicznego szczepu Aeromonas sp. Zawiesinę bakterii o

gęstości 4-5x102 komórek/ml przygotowywano w PBS.
N astępnie p o stęp owano analo giczn ie j ak pr zy oznaczenil
aktyłvności bakteriobójczej surowicy, pTzy czym próbki
posiewano bezpośrednio po dodaniu bakterii oraz po l, 2,

4 i ó godzinach inkubacji.
Odporność ryb na zakażenie oznaczano testem challen-

ge. Karpie z grupy doświadczalnej i kontrolnej dzielono na
3 podgrupy zawierające po 8 ryb. Jedną ztych grup zaka-
żano szczepem homologicznym, dwie inne szczepami he-

terologicznymi (S.3W-98 i J.4N-95) Ryby zakażano pod,
skórnie, wstrzykując 0,2 ml zawiesiny bakterii w PBS, za-

wierającej 3-5x107 jtk. Po zakażeniuryby przetrzymywa-
no w natlenionej wodzie o temp. 15oC+1. Obserwację pro-
wadzono codziennie przez okres 14-16 dni. Wyniki \Ąryra-

zano odsetkiem ryb chorych, odsetkiem śnięć oraz procen-
tem utraty zdrowia (%UZ) w grupie. %UZ wyliczano na
podstawie nasilenia objawów chorobowych, które określano
odpowiedniąliczbąpunktów w zakresie I-4. Cztery punk-

\l oznaczały śnięcie ryby, czy7i l00o/o IJZ, a zatęm I00%o
lJZw grupie stanowiło 4xn (n :Iiczbaryb w gupie).

Wyniki i omówienie

W każdym z dwóch powtórzeń, pomimo różnego
p o cho dzen ia ryb, wyniki b adań były zbliżone i p orów-
nywalne. DoĘczyło to zarówno poziomu llzozyml,
aktywności bakteriobójczej surowicy i śluzu otazwy-
ników testu challenge. Dlatego też ostateczne dane
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Ryc. 1. Dynamika zmian liczby bakterii inkubowanych w
obecności surowicy ryb, 7 dni po immunizacji:
A szczepy P 1S-98 (homologiczny w stosunku do anĘgenu), B

szczęp J4N-95 (heterologiczny, ryby immunizowanę, - ryby
kontrolne

można było przedstawić jako średnię arytmetycznę z
dwóch kolejnych badai.

Poziom ltzozymu w surowicy wahał się w gIanl-
cach 0,4-0,65 pgm1. Podobne wartości lizozymu w
surowicy stwierdziła Studnicka i wsp. (7). Po 7 dniach
nie było żadnych rożnic w poziomie tego enzymu u

ryb immunizowanych i kontrolnych. Prawie 10-krot-
nIę wy ższę warto Ś ci ltzozy mu wykazano w Śluzie ryb.
Zarowno po 7 jak i po 28 dniach poziom tego enzymu
był znacznte wyższy u ryb immunizowanych (odpo-
wiednio 7,08 i 6,60)ntżu ryb kontrolnych (odpowied-
nio 5,1 i4,68).

Nie rozcieńazone surowice wykazywały silne wła-
ściwości bakteriobójcze, porównywalne u ryb immu-
nizowanych i kontrolnych. Natomiast w tozcięńczę-
niu 1:8 surowice nie wykazywały działania bakterio-
bójczego. Róznice w aktywności surowic ryb doświad-
czalnych i kontrolnych były natomiast wyraźnę w
rozcieńczeniach I:2 t I:4 (ryc. 1 i 2). Po 7 dniach były
onę szczęgolnte wyraźne wobec szczepuhomologicz-
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ności śluzu ryb, 7 dni po immunizacji.
Objaśnienia jak ryc. 1
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Ryc. 2. Dynamika zmian liczby bakterii inkubowanych w
obecności surowicy karpi,28 dni po immunizacji.
Objaśnienia jak ryc, 1

nego (ryc, 1A). Surowice ryb immunizowanych po-
wodowały sukcesywny spadek liczby bakterii przęz
cały okres inkubacji, natomiast aktywność surowic ryb
kontrolnych była mało stabilna) aw rozcieiczeniu 1 :4
znacznie niższaniż u ryb immunizowanych, Znacznię
wyższąaktywność surowic (w obu rozctenczeniach)
ryb immunizowanych niż kontrolnych wykazano po
28 dniach. Dotyczyło to zarówno aktywności wobec
szczepu homologicznego jak też heterologicznego (ryc.
2 A, B). Liczbabakterii inkubowanych z surowicąryb
immunizowanych, w rozcieńczęn:nl I:2, po 6 godzi-
nach była prawie dwukrotnie nlższa od liczby wyj ścio -
wej (szczep homologiczny) lub spadała prawie do 0
(szczep heterologiczny). Natomiast liczba bakterii in-
kubowanych w obecności surowic ryb kontrolnych, w
tym samym rozcięńczeniu, była kilka lub nawet kilka-
setkrotnie wyższa. W rozcieńczeniu 1:4 surowice ryb
kontrolnych nie hamowały namnażania się bakterii, w
przeciwieństwie do surowic ryb immunizowanych.
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Ryc. 4. Dynamika zmian liczby bakterii inkubowanych w
obecności śluzu karpi, 28 dni po immunizacji.
Objaśnienia jak ryc, 1
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Ryc.3. Dynamika zmian liczby bakterii inkuowanych w obec-
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Tab. 1. Poziom lizozyma (w pg mt') w surowicy i śluzie bada-
nych ryb

Tab. 2, Odsetek zachorowań i śnięć karpi p o zakażenill szcze-
pem homologicznym PlS-98 i szczepami heterologicznymi
S3W-98 i J4N-95 7dni po immunizacji

Tab. 3. Odsetek zachorowań i śnięć ryb po zakażenia szcze-
pem homologicznym PrS-98 i szczepami heterologicznymi
S3W-98 i J4N-95 28dni po immunizacji

Wyniki badania aktywności bakteriobój czej ślazu
przedstawiono na ryc. 3 i 4, Szczególnie wyrazną ak-
tywność bakteriobój czą śluzu ryb immunizowanych
wykazano podczas pierwszej lub pierwszej i drugiej
godziny inkubacji. Podczas następnych dwóch godzin
Iiczb a b akteri i nięznacznte w zr astała. p r zez ten okre s
była ona jednak znacznie niższa niż liczba bakterii
irrkubowanych w obecności śluzrr ryb kontrolnych. Po
6 godzinach inkubacji bakterie namnażały się inten-
sywnie, zarówno w obecności śluzu ryb immunizo-
wanych, jak też kontrolnych.

W tab. 2 i3 oraz na ryc. 5 i 6 przedstawiono wyniki
testów challenge. Najlepsze efekty immunizacj i lzy-
skano po 28 dniach po wakcynacji. Po zŃażeniuszczę-
pem homologicznym zachorowalność ryb immunizo-
wanych wynosiła I8,6Yo, przy braku śnięć, natomiast
w grupie kontrolnej odnotowano 66,70ń zachorowań
przy 33,3oń śnięć. Imrnunizacja szczepem Pl S-98 czę-
ś c i owo chroniła karp i e także pr ze d zakażeniem szcze -
pami heterologicznymi .Po zakażęniu tymi szczepami
zachorowalność ryb immunizowanych wynosiła 33,3
- 80,0% (7ależnie od szczepu),przy nieznacznym od-

ml,_.
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Rl,c. 5. Procent utraty zdrowia (%UZ) w przebiegu choroby
u karpi zakażonych 7 dni po immunizacji szczepem homolo-
gicznym PlS-98 (A) i szczepami heterologicznymi S3W-98 i
JlN-95 (B)

setku śnięć (0 i 16,7%), podczas gdy w grupach kon-
trolnych chorowało odpowiednio 66,] i 100,0% ryb, a
śnięcia wynosiły 6,7 i 50,0o/o (tab. 3). Według niektó-
rych autorów jest splawą spoll}ą czy wakcynacja an-
tygenami A. hydrophila zabezpiecza ryby 1ednakowo
przed zakażeniem szczepem homologicznyrn i szcze-
parni heterologicznymi (6). Wydaje się bardzo praw-
dopodobne, że zaIeży to w dużej mlerzę od doboru
szczepu oraz sposobu przygotowania i podania anty-
genu. W badaniach własnych użyto jako antygenu bak-
teryn silnie patogennego szczepu Aeromonas hydro-
phila, podając go rybom w kąpieli. Wcześniejsze, pi-
lotazowe badania własne (dane nie opublikowane)
wykazaŁy, żę nje wszystkie patogenne szczepy posia-
dają jednakowe właściwości immunogenne nawet
wobec szczepu homologicznego. Ponadto dootrzew-
nowe podante szczepionki w bardzo słabym stopniu
zabezpieczało ryby przed zakażęniem szczepem hete-
rologicznym. Obecne badania wykazały, że zarówno
po 7 jak i po 28 dniach po immunizacji%oIJZw gru-
pie ryb immunizowanych był wyraźttie niższy niż w
grupie ryb kontrolnych (ryc. 5 i 6). Podobne wyniki
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Ryc. 6. Procent utraĘ zdrowia (%|JZ) w przebiegu choroby
u karpi zakażonych 28 dni po immunizacji szczepem homolo-
gicznym PlS-98 (A) i szczepami heterologicznymi S3W-98 i
J4N-95 (B)

uzyskał Ruangapan i wsp. (5) po immunizacji tilapii
(Tilapia nilotica). Już w 1 tygodniu po szczepieniu
autorzy ci obsetwowali pewien stopień zabezpl,ecze-
nia ryb przed zakażeniem. Przypttszczac należy, że
wzro st b akteriob ój cze g o dztałania surowi cy i śluzu ryb
immunizowanych obserwowanypo 7 dniach po szczę-
p i eniu był zw tązany z aktywno ś cią nie swo i sty ch czy n-
nikow humoralnych. Jest to bowiem zbyt krótki okres
dla wywołania odpowiedzi swoistej u ryb. W tempe-
raturzę 16'C wykazano obecność swoistych immuno-
globulin dopiero po upływie 2I dni po szczepieniu
(badania własne nie opublikowane), Nie j est natomiast
wyklucz on ę dztałanię swo i stych czynni ków humoral-
nych 28 dni po immunizacji ryb. Wskazywać na to
mogąwyniki testów challenge, które wykazaŁy wyższy
poziom odporności ryb wobec szczępll homologicz-
nego niż wobec szczepow heterologicznych. Jednak
bakteriobój cze działanie surowic i śluzu także wobec
szczepow heterologicznych, a także wyraźna odpor-
nośc ochronna ryb wobec tych szczepów pozwala są-

2 ',:l,,:: ](9}.,,,,ll

dzić o obecności zarówno swoistych jak i nieswoistych
czynników humoralny ch o dział.aniu bakteriob ojczym.

Immunizacj a ryb bakteriami Aeromo nas hy drophi -

/a indukuje wzrost poziomu lizozymu w śluzie ryb oraz
bliżej nieokreślonych czynników o właściwościach
bakteriobój czychlub bakteriostatycznych w surowicy
i śluzie. Aktywność bakteriobójcza surowicy i śluzu
immunizowanych ryb odnosi się zarówno do szczepu
homologicznego jak tęż do heterologicznych szcze-
pow Aeromona w śluzie oraz
ogólna aktywn owicy i śluzu
wzrastająlużw immunizacji i
utrzymują się na zbltżonym poziomie co najmniej
przez28 dni. Wzrost poziomu llzozymu oraz aktyw-
ność baktertobojcza surowic i śluzu korelująpozytyw,
nte z zachorowalnością i śmiertelnością karpi po za-
każeniu h omolo gic znym i heterolo gic znymi szczepa-
mi A erom on as s p. Aktywno ść bakterioboj cza surowi-
cy i śluzu orazpoziomlizozymuw śluzie mogą stano-
wić wskazniki efektywności uodpomiania karpi prze-
ciwko ruchliwym Aeromonas.
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Choroba krrvotoczna królikólv (RHD, rabbit haernorhagic disease) rvyrł,oła-

naprzez kalicirvirusa jest śrnieltelnązal<aźną choroba, ]<tóra została opisana po

raz picrwszy lv l984 r w Chinach W Arabii Saudy.jskiej wystapiły lnasorve

zachororł,ania wśród l<r-\Ą,a\Ą,ieri z nosa, pochtł,y i odbytu Krrijiki padały w ciągtl

24 godz od chrvlli wystąpiellia knvawień Badanie sckcyjne królikórv zakażo-

nych na drodze naluralnej rł,zględnie zakażonych na drodze eksperymentalnej

zarviesitlą rvątroby zrł,ierząt padłych rvykazały obecność rvybroczyn i powięk-

szen i e wątroby, wybroczy ny w płrrcach, przekrlv i eni e śluzówki oskrzeli, porvięk-

szcnie i przeJ<twierrie bieme śledziony. obecność punJ<cikorł,atyclr rł,),broczyn

pod torebką nerek, w epikaldiun i endokardiulrr. Miano aglutynacji homogena-

tów śledziony z krrvinkami czerwonytni człowicka gl-tlpy O rvynosiło 1,|256-1i

1024. Hemaglutynacje hamorł,ała sutowica odpomościowa dla RHD Agrcgaty

cząsteczel( wirusa o średnicy 30-35 nm o typowynr kształcie dla kalicyrusórv

występowały rł,wątrobie królików zal<ażonych na dtodzc naturalnej lub zakażo-

nych eksperynentalnie 
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Byby kontr.

***- Ryby immuniz. w kąpieli1


