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w patogenezae i immunop]ofilaktyce wtzodzienicy ryb

MARIA PRosT

Lublin

,'], , Prost M.

l ExttaĆel!ulat ptoteases EGP of Aeromonas salmonicida and their significance
, in the pathogensis and immuno-ptophylaxis of fish fulunculosis

] ] Summatry'

ManY b,acteiia, including those of the Aeromonas family, produce and secrete various extra-cellular sub-
stance§, including enzymatic proteins, which are often egzotoxic in nature. This article describes the charac-
teristics of extracellular proteases ECP of the Aeromonas salmonicida subspecies salmonicida, their impor-
tance in Pathogenesis of Śalmonids furunculosis and their immunogenic activity. Of the entire.ang" of extra-c §es (ECP), the most important in terms of their furunculosis pathogenesis are: serinl protease,g olipide: cholesterol acylotransferase (GCAT) and metaloprotease. The toxic level of CCAT for
fish increases if it appears in a lipopolysaccharide LPS complex. The pathogenicity of this complex increases

K_eYwql|sa_extracel|ular proteases ECĘ Aeromonas salmonicida suubsp. salmonicida, immunogenic pro-
perties of EeP:

Aeromonas sa]monicida subsp. salmonicida jest
bakterią wywołuj ącą w rzodzientcęryb łososiowatych.
Choroba ta p owoduj e duże strĄ ekonomic zn e, zwłasz-
cza w watunkach hodowlanych. Większo ść publikacj i
ostatnich lat dotyczyjednak głównie objawów, zmian
p ato 1o gi c zny ch or az zw alc zania w r zo dzienicy. D op i ero
ostatnio ukazało się
genezle oraz nowym
choroby. Stosowane
dzienicy nie dają bowiem zadowalĄących efektów.
Zwrócono stąd uwagę na ektoproteazy,tj. enzymy pro-
teolityczne wydzielane pozakomórkowo przez A. sal-
monicida.

Ghatakterystyka ektoploteaz A. salmonicida
Bakterie A. sa]monicidaprodukująwiele związków,

w tym kilkadziesiąt białek, zktorych szereg ma cha-
rakter enzymów. Pierwsze doniesienia o tego rodzĘu
ich aktywności pochodząz 1962 r. (1a). Wiele bakte-
r ii w y tw ar za p o z akom ó rkowe pr ote azy s łuż ąc e r o zkŁa -
dowi tkanek zakażonej ryby i wykorzystywaniu pro-
duktów tego metabolizmu jako materiału odżywcze-

go. Innym c e l em działania ty ch enzy mów j e st ułatwie -
nie bakterii penetracji tkanek ryby w następstwie ak-
tywno ś c i proteo litycznej . N iekt orc z ty ch pr oteaz maj ą
właściwości hemolityczne.

Ekto enzymy prote o lit y czne dztałaj ą de graduj ąc o
głównie na białka o niedużej masie cząsteczkowej i
dość luźnej strukturze przestrzennej, jak np. kazeina i
albumina. Białka te są rozkładane do peptydów, zbu-
dowanych z niewielkiej liczby aminokwasów. Więk-
szość bakterii, w tym A. sa]monicida. jest bowiem
zdolna pobierać jako pokarm tylko fragmenty białko-
we złożonę nĄwyżej z pięciu aminokwasów (6).

Ektoenzymy proteolityczne są syntetyzowane na
grup ach ryb o s omó w (p o l i s omac h), zw iązany ch z bło -
ną komórkową bakterii (4). Synt eza ta jest zależna od
temperatury: bardziej intensywna w niższej, a znacz-
nie mniejszaw wyższej (25-32"C) (13). Wśród prote-
az pozakomórkowych ECP (extracellular proteases)
tylko niektore z nich, jakwykazały badania, są odpo-
wiedzialne zatoksyczność, patogenność i letalność dla
ryb. Są nimi głównie: proteazaserynowa, acetylotrans-
fer aza glicerofo sfo lipidowa cholesterolu GCAT (gly-



cerophospholipide cholesterol acyltransfer ase), zvvłasz-
cza gdy występuje w kompleksie z lipopolisachary-
dem (LP S) or az metalopr oteazą.

Proteazaserynowa jest enzymem o masie cząstecz-
kowej 70 kDa (22). rn vitrorozkłada kazeinę, że|aĘnę
i albuminę. Do wzrostu na podłożu hodowlanym wy-
magaco najmniej siedmiu aminokwasów: glicyny, ala-
niny, waliny, treoniny,Itzyny, metioniny i histydyny
(26). Białko to wykazuje dużą oporność na działanie
wielu związkow występuj ących w krwi ryb, j ak np. na
antytrombinę III i a, antyproteazę. Najsilniejsze dzia-
łani e inhibituj ące pr oteazę serynow ą w ykazuj e G, 2 

ma-
kroglobulina (6, 22, 21, 28).

Do gatunku Aeromonas sa]monicida należy kilka
podgatunkow: A. sa]monicida subsp. salmonicida, A.
sa]monicida subsp. achromogenes i A. sa]monicida
subsp. smithia. Ęlko ta pierwsza lważana jest za ty-
po\\ry gatunek, pozostałe określane są jako atypowe.
Protęaza serynowa jest produkowana tylko przez A. s,

subsp. sa]monicida, gdyżjedynie ona ma w swoim
DNA gen kodujący ten enzym. Mutanty tego podga-
tunkrr nie mające wymienionego genu nie produkują
pr oteazy s erynowej . Właściwo ś c ta mo że byc, według
niektórych autorów (32), czynnikiem różnicującym §.
sa]monicidatypowe od aĘpowych. Nie tylko A. sal-
monicida, ale również i inne gatunkl, Aeromonasmogą
wytwarzac proteazę serynową. Stwierdzono to u A.
hydrophila (I7 , 20), A. sobria i A, caviae. Niektórzy
autorzy twierdząnawet, że istniej ę duże podobieństwo
między proteazą serynową produkowaną p rzez A. hy-
drophila i A. s a]monicida subsp. s almonicida (I7 ).

Optócz proteazy serynowej A. sa]monicida subsp.
s a ] m o n i c i d a w y tw ar zać mo że p o zako mó rkowo takż e
inną protea zę: aceĘlotransferazę glicerofo sfolipidową

- GCAT. Tworzy ona najczęściej kompleks z lipopoli-
sacharydem. Kompleks ten ma masę cząsteczkową
2000 kDa, zaś sama transferazaccAT 25kDa(s, 15).

Stwierdzono, ze transferazaGC{I nie związana z LPS
jest bardziej podatna na proteolitycznąinaktywację i
bardztej termolabilna niż kompleks GCAT/LPS. Poza
Ęmpołączenie GCAT z LPS powoduje znaazne zwięk-
szenie wirulencji tej egzotoksyny (15). Produkcję
GCAT stwierdzono tęż u A. hydrophila. a geny tego
gatunku i A. sa]monicida subsp. salmonicidakodują-
ce ten enzym mająbar dzo podobną sekwencj ę nukle-
otydową (5). A. sa]monicida subsp. salmonicidawy-
twatza pozakomórkowo także metaloproteazę o ma-
sie cząsteczkowej 37 kDa. Hydrolizuje ona żelatynę i
kolagen. Stymulatorem j ej aktywności sąj ony wapnia
(2). Fizykochemiczne właściwościtej proteazy nie są
jeszcze dokładnie poznane (6).

Znaczenie ektoptoteaz w patogenezie wlzodzienicy

Badania eksperymentalne nad roląproteazy seryno-
wej w procesie chorobowym u ryb łososiowatych wy-
kazały, że po podaniu domięśniowym wywołuje ona
ow r zo dzenia typ owe dla w r zo dzi eni cy (2 4, 2 5) . Wpro -

w adzenie te1 pr oteazy dootrzewnowo j est śmiertelne

dzić, żę w ECP oproczproteazy serynowej występują
także inne białka patogenne dla ryb. Zmtany patolo-
glczne u ryb, którym podano proteazy ECP były wy-
raźnię zaznaczoną ale nie stwierdzono ich po wpro-

oraz w naczyntach krwionośnych. Widocznym tego

si 0,045 pg proteiny fla gram ciŃaryby (15), zaś LDroP tXiT §J*.
a acznle tałania
patog m silnej ak§wa-
cji cy leukocytolitycz-
nej) ego GCAT/PLS
powoduje lizę włókien mięśniowych. Wp§rva to sty-
muĘ ąco na tworzenie się przy wrzodzientcy Ępowych
owrzodzęńna powierzchni ciała. Dzińanie cytoltĘ cz-
ne na kwasochłonne komórki powoduje ich degranu-
lację w skrzelach i jelitach. Efektem tego jest uwol-
nienie się z nich histaminy, któraprzypuszczalnie wy-
wołuj e zaburzęniafunkcj i układu krwionośnego. Osta-
tecznymefektem jest niedokrwienie i bladość skrzeli
oraz trudności w oddychaniu (16).

DziałanieIityczne na erytrocyty krwi jest szczegol-
nie silne gdy GCAT1LPS działa wspólnie z proteazą
serynową. Badania wykazały (16), że transferaza po-
woduje jedynie uszkodzenie błony komórkowej i po-
dział jej na fragmenty,zaś całkowita ltzaresztekery-

LPS oraz proteazy serynowej. AkĘwność hemoliĘcz-
na obu Ęch proteaz nie występuje w stosunku do krwi-
nek ssaków. Wynika to przypltszczalnię z odmienno-
ści budowy fosfolipidów w błonach erytrocytów ryb i
ssaków. Błona tych komórek u ryb zawięra znacznię
mniej nasyconych kwasów tŁuszczowych (6).

Znaczenie metaloprotęazy w patogenezie wrzo-
dzienicy jestzwtązaneprzede wszystkim z jej aktyw-
no ścią w de gradacj i kolagenu. Powoduj e ona rozluź-
nienie struktury tkanki łącznej w narządach ryb, W
wyniku tego zostaje ułatwiona penetracja A, sa]moni-
c i da or az wydzi el any ch pr zez ni ą e gzotoksyn w orga-
nizmie chorych ryb (2).



Metaloprot eazy sąegzotoksynami wydzielanymi nie
Ę|koprzezbakterie, Zdolnośc tę mająi pierwotniaki. Z
danych piśmiennictwa wiadomo, że te zewnątrzkomór-
kowe proteazy sąwydzielanenp. przęz Cryptobia sal-
mosi ti ca, pasoĘta patogennego dla ryb łososiowatych,
przez Trypanosoma crazi i Entam oeba hi s tolyli ca. Me-
ta7oproteaza Cryptobia sa]mositica ma masę cząstecz-
kową 200 kDa i własności kolagenolityczne. Jest wy-
dzielana do krwi ryb, gdzie wywołuje hemolizę krwi-
nek (33). DziŃanię chorobotwórcze tego pasoż:lta dla
ryb łososiowa§ch jest wyrńnie związane z produkcją
metaloproteazy. Stwierdzono bowiem, że pierwotniaki
te hodowanę in vitro tracą zdolnośc produkcji metalo-
proteaz i Ęm samymprzestająbyć patogenne (33).

Aktywnośó immunogenna ektoploteaz
A. salmonicida subsp. salmonicida

Pomimo wieloletnich prac doświadczalnych nad
oprac owan iem szczepi onki skute cznej pr zeciw wrzo -
dzienlsy, wyniki praktycznego jej stosowania u ryb
łososiowatych nie sądotąd zadowalĄące. Stale pona-
wiane są próby uzyskania nowych, bardziej skutecz-
nych antygenóq pr zy datny ch do immunopro fi laktyki
tej choroby. Wyniki badańnad ektoprotęazami A. ,sal-
monicida subsp, sa]monicida zachęctły badaczy do
sprawdzenia możliwości ich użycta jako antygenów
do wakcynacji. W pracach na ten temat badano ak-
tyvność immunogenną całego zespołu proteaz poza-
komórkowych A. sa]monicida, proteazy serynowej,
transferazy GCAT oraz kompleksu tej ostatniej z LPS.
Badania te nie dały j ednoznacznych wyników. W nie-
których pra cach doĘ czących akłwno ś ci immuno gen-
nej proteazy serynowej (29) stwierdzono, że jest ona
skutecznym antygenem. Próby zastosowania u ryb
szczepionkizawierającej ten ęnzym daĘ bowiem po-
myślne wyniki. Szczepionkę podano łososiom w in-
iekcji domięśniowej czterokotnie w odstępach tygo-
dniowych. Odpomość ryb sprawdzano metodą chal-
lenge podając im po miesiącu patogenny szczep A. sa]-
m on i c i da s u b sp. s a] m on i c i da. Ryby s zczepione nle za-
chorowaĘ zaś nte szczepione wszystkie padły Stwier-
dzono przy Ęm,żeproteaza serynowa użytado szcze-
pień może pochodzić zarówno z patogennych, jak i
niepatogenny ch szczepów tej bakterii (29, 30).

Badania nad budowągenu kodującego proteazę se-

rynową (3) oraz nad sekwencją aminokwasową tego
białka wykazały, że zawięra ono epitop rozpoznający
ptzeciw ctaŁa przeciw wydzielanej przęz A. sa]monici -
da subsp. sa]monicida proteazie serynowej. Autorzy
pracy wysuwają stąd wniosek, że egzotoksyna ta po-
winna być skutecznym antygenem do immunoprofi-
laktyki wrzodzienicy. Pomimo tak przekonującego
dowodu, dalsze badania (1) nie potwierdziły jej sku-
tecznej aktywności antygenow ej. Oczyszczona prote-
aza serynowalżyta do immunizacji łososi nie wyłvo-
łała bowiem odpomości u tych ryb, Ci sami autorzy
sprawdzili równiez odpowiedź immunolo giczną ło so-
si po podaniu szczepionek zawierających transferazę

GCAT, kompleks AGCT/LPS oraz cały zespół ECP.
Według tych badań, podobnie jakproteaza serynowa,
transfęraza GCAT orazECP nie wywołują silnej od-
powiedzi immunologicznej u łososi. Wprawdzie po-
jawtały się specyfic zne dlanich przeciwciała, ale brak
było odpomości na powtórne zakażęnię. Kontrolę od-
porności wykonywano po sześciu tygodniach i po
trzęch miesiącach po szczepieniu. Lepszy efekt uzy-
skano stosuj ąc szczepionk ę zawter ającą opr ocz ty ch
antygenów również i zńttę bakterie A. sa]monicida
subsp. sa]monicida.

W wyniku innych badań uzyskano bardzo wyraźną
odpowiedź immunolo g icznąu ło so si po dootrzewno-
wej immunizacjt kompleksem CGAT/LPS. Autorzy
pracy sądzą że LPS działa w tym kompleksie jako
adjuwant antygenu. Do szczepienia ryb łososiowatych
o masie 100 g polecają dar.vkę szczepionki wynoszącą
0,2 mg w 1 ml buforu PBS (1),

Słaba immuno genno ść proteazy serynow ej or az ca-
łego zespołu ECP u ryb łososiowaĘch skłoniła do dal-
szy ch b adań nad spo sobami wzmocnienia ich właści-
wości an§genowej. Okazało się, ze lepsząodpowtędź
immun o l o g tc znąmo żna lzy skać p o d aj ąc ryb o m suro -
wicę odporno ściową królików immunizowanych pro-
te azą serynową lub ECP. B i erne s zczepi enie p strągów
tego rodzaju surowicą daje znacznie lepsząodpowiedź
w postaci miana przeciwciał niż podanie bezpośred-
nie obu tych natyłvnych antygenów (7, 12,I8).

Na temat immunogenności metalo pt oteaz produko-
wanych ptzez A. sa]monicida subsp. sa]monicidabrak
j e st b 1 iżs zych informa cji. P r zyplszczalntę stymuluj ą
one odpowiedz immunologiczną. Można o tym sądzić
biorąc poduwagę wyniki badai(11) nad aktywnością
mitogenną leukocytów łososi po podaniu im metalo-
proteazy o masie cząsteczkowej 20 kDa produkowa-
nejprzez A. sa]monicida subsp. achromogenes. Anty-
gen ten (nazwany przęz autorów AsaP,) po dootrze-
wowym p o daniu ło s o s iom daj e b ar dzo wyraźną o dpo-
w te dż, wyr ażaj ąc ą s ię wzmożoną proliferacj ą leuko -

cytóq w tym limfocytów T.
Należy zaznaczyć, że podobny efekt wzmożonej

aktywno ś ci mito gennej leuko cytów z nerki głowowej
stwierdzono u karpi po podaniu im supernatantu z
hodowli A, sa]monicida subsp. achromogeneE bakte-
rii wyrvołującej u tych ryb chorobę pod nazwą eryth-
rodermatitis. Autorzy pracy (23) stwierdzili ponadto,
że reakcja ta występuje głównie u młodych,blastycz-
nych form leukocytów, Wyniki tych badań świadcząo
immunogennych właściwościach ECP produkowanych
przęz A. sa]monicida subsp. achromogenes. Próby
szczepieniakarpi częściowo oczys zczonymibiałkami
ECP wykazaĘ, że u ryb tych można uzyskać odpor-
ność przeciw tym bakteriom. Dalsze badania (8) ury-
kazĘ,że po iniekcji ECP wykonanej dwukrotnie uzy-
skano znacznie lepszą pr zeżyw alność szczepionych
katpi niż po podaniu LPS lub białka błon komórko-
wych A-layer, atakże po zastosowaniu jako antygenu
zabirlchbakterii.



W ogólnej ocenie możliwości wykorzystania prote-
az ECP jako antygenu w immunoprof,rlaktyce wTzo-
dzienicy ryb łososiowatych należy stwierdzić, że wy-
niki dotychczasowych badań na ten temat nie są do-
s tat e c zni e zadow alaj ące . Naj wi ęk s ze nadzie j ę mo żna
pokładać we właściwościach antygenowych komplek-
su CGAT/LPS. Zastosowanie do immunizacji całego
zespołu proteaz ECP wymaga ich uprzedniego przy-
gotowania. ECP zawiera bowiem wiele proteaz o róż-
nych właściwościach antygenowych. Według danych
piśmiennictwa (3 1 ) niektore z nichmaj ą własności im-
muno sĘmuĘ ąc e, inne wręcz immuno supresyj ne. S tąd
też do ewentualnych szczepień nalężałoby użyć ECP
zmodyf,rkowanych w ten sposób, byprzeważaĘw nich
ep itopy r ozp oznaj ące prze ciwc iała pr zectwko A. s a ] -

monicida subsp, sa]monicida. Pierwsze badania nad
modyfikacjąECP zostaĘ wykonane w 1991 r. (31).
Spośrod wielu rożnych prób najlepszę działanie im-
munostymulujące przeciw A. sa]monicida subsp, sal-
monicida miały ECP związane z adjuwantem. Poda-
wane były dootrzewnowo łososiom o masie 10 g.

Z przedstawionego przeglądu piśmiennictwa na te-
mat pozakomórkowych pr oteaz A. s a]m oni ci d a su b sp.

sa]monicidawynika, ze istnieje realna możliwość uży-
cia ich jako antygenów do szczepionek przeciw wtzo-
dzienicy. Konieczne sąjednak jeszcze dalsze badania
nad wzmocnieniem ich aktywności antygenowej.
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