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Sunlnary
was to show the presence of Serratia plymuthica in salmonid fish in Poland
f polish isolates fbr this fish. since tq9oin poland in 42 tish farms, bacteria
as Serratia ptymuthic trout (Oncorhynchus_mykiss), sea

ith symptoms of the disease. After
pathogenic for rainbow trout (8-12
Farland) in 0.2 mt physiologic salt

rimental infection and lield observation it was proved
sh in poland. The most numerou§ case§ of serratiosis
rance of numerous cases of S. plymuthica infection in

salmonid fish in Poland shows that the salmonid fish farms are endangered by serratiosis and it also provides

evidence e aquatic environment in lvhich the salmonid fishes are bred unfavourable ecological changes

stemmin othórs from the growth of the organic pollution has ensued,
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B akterie rodzaj u S erati a należą do to dziny En t ero -

bacteriaceae. Są to gramujemne, okołorzęse pałeczki
o długości 0,9-2 pm i grubości 0,5-0,8 pm (3, 4). S.

marcescel]s i .9. plymuthica wytwarzają czerwony
barwnik kt, że

niektóre reak- i wsp. (2),że egzotoks gen-

cjeserol laryb n ,Ż"r"py Seń,atiadzi ryby

bakterii Yersinja ruckeri (II).

występuje seracjoza u ryb,

Materiał imetody

Chore ryby łososiowate poclrodzas,e z obiektów, w któ-

rych badania rr.ttyno,,vc wykazały obecnośc Serratia ply-
nut}licapoddanobadaniombakteriologicznym,klinicznylrr
i anatomopatologicznym. Do badań uŻyto: wylęg pstr€a
tęczowcgo i troci (0,2-0,5 g), narybel< pstraga tęczowego i

łososia (3-70 g) i pstrągi handlowe (l50-200 g), Łapznic
zbadano 84 ryby z 42 obiektórł,. Posiewy bakteriologiczne
sporządzano ze skóry z okolic ubytków łusek oraz r7dtza;

chus nykiss). troci (Salno trutta m. trutta) i łososia dów wewnętrznych: rvątroby, nerek, Żołądka i jelita. Ce-



Ryc. 1. Kolonie S. plymuthica na aga_ Ryc.2. objawy chorobowe u pstrąga tęczowe_

rze wgWaltman, Shotts go wywołane naturalną infekcjąS. plymuthica

występować poj edyncze śnięcia.
Objawy kliniczne izmiany ana-
tomopatolo giczne występuj ące
w przebiegu seracjozy przedsta-
wiaryc.2.

IzolaĘ S. plymuthica pocho-
dzące od chorychryb łososiowa-
tych hodowanych w Polsce oraz
izolaĘ tej bakterii opisane w in-
nych krajach ( 1, 1 0) wllkarywaĘ
identyczne właściwości morfolo-
glcznę i biochemicznę oraz cha-
rakteryzowĄ się wysoką pato-
genno ścią dla zakażonych ekspe-

rymentalnie p strągów tęczowych.
Wyniki badań własnych doĘczących patogenności §.

eksperymentalnym oraz w przebiegu przypadków tere-
nowych seracj ozy byĘ całkowicie porownywalne.

Straty notowane w przypadkach seracjozy w Polsce
i w innych krajach były podobne, Nieto i wsp. (10)
opisali przypadek śnięcia nary
w Hiszpanii wskutek infekcji
rym śnięcia dochodziły do 35% obsad. W USA Baya i
wsp. (2) stwierdzili, że s er acj o za może by ć pr zy czyną
śnięć wolno żyjących ryb rzecznych (różnych gatun-
kow) dochodzących do 20oń. W środowisku natural-
nym §. marcescensi S. plymuthicaokazały się szcze-
gó oraz dla pstrą-
gó wysokąśmier-
tel wskutek infek-
cji S. liquefacieną natomiast Mclntosh i Austin (8)
stwi erdzili, że b akteri a ta możę by c pr zy czynąp ow aż-
nych śnięć łososi atlantyckich hodowanych w sadzach
morskich u wybrzeży Szkocji.

Według Austin i Stobe (1) infekcje Setatiawywo-
łujątozlegŁe
ga tęczoweg
około 1mm.
wybroczyn w gałce ocznej, u podstawy płetw orazw
mięśniach ryb, a oprocz tego martwicę ogona oraz za-
palenie przewodu pokarmowego u tychzwierząt,

W odróżnieniu od innych autorów Austin i Stobe
(1) stwierdzaltw przebiegu seracjozy jedynie nielicz-
ne śnięcia ryb. Przedstawiony pIzez nich przypadek
miał cechy przewlekłej formy choroby. Wystąpienie
tej formy tŁunaczyć można tym, że infekcja bakterii
rodzaju Setatiawystąpiła w tym przypadku u pstrą-
gów tęczowych o masie 100 g, u których układ odpor-
no ś ciowy b ył już w p ełni rozwinięty i wykazyr,vał dużą
efektywno ś c. W przyp adkach seracj ozy w Po l sc e śnię -

cia występowały zwykle u ryb młodych o osłabionej
odporności, a mianowicie u narybku o ciężarze od I

do 10 g. Straty były zwykle znaczne i szacowano je od
20 do 80% obsad hodowlanych w poszczegolnych
podchowalnikach i stawach.

lem namnozenia bakterii stosowano bulion sojowy TSA,
który po posiewie inkubowano w temperaturze25"Cprzez
24 godziny. Z bulionu TSA dokonywano przesiewu na sta-
łe podłoże wybiórcze wg Waltman i Shotts (l2), które in-
kubowano w temperaturze 25"C przez 48-72 godzin. Ro-
snące na tyrn podłozu czerwono-różowe kolonie poddawa-
no dalszej identyfikacji (ryc. 1). Bakterie z tych kolonii
barwiono metodą Grama, ich ruch badano mikroskopowo
w kropli wiszącej, wytwarzanie oksydazy cytochromowej
badano metodą Kovacs-Geyer, a właściwości biochemicz-
ne izolatów określano przy użycitttestów API2OE i EPL21.
Testy te służyły do rożnicowania bakterii gramujemnych,
atakże do badania reakcji bakterii S, plytnuthica na wy-
brane alkohole i cukry.

Do badania chorobotwórczości S. plylnuthica dla ryb
wybrano losowo 10 izolatów. Każdym z tzolatow zakażo-
no dootrzewnowo B pstrągow tęczowych o masie 8-12 g.

Do zakażeniakażdel ryby stosowano 0,2 ml zawiesiny ,§,

plymuthica o gęstości 2x l0a w skali McFarlanda. Zakaże-
nie przeprowadzono przy temperaturze wody 12-14"C.

Wyniki i omówienie

Posiewy sporządzane z okolic ubytków łusek wy-
kazyw aĘ dominuj ący wzro st S. p l słn u th i c a, natomiast
w posiewach z narządów wewnętrznych wzrost tej
bakterii był albo dominujący, albo jednolity (rosły je-
dynie kolonie S. plymuthica). Kolonie S. plymuthica
w trakcie wzrostu naagarzę wg Waltman i Shotts wy-
rożntaĘ się wytwarzaniem czerwono-Tóżowego barw-
nika (ryc. 1). Cechy 84izo7atow pochodzącychzprzy-
padków seracjozy, które wystąpiŁy w województwie
pomorskim przedstawia tab. 1. Właściwości tych izo-
latów byŁy zgodne z cechami S. plymuthicawgBer-
gey's Manual (3,4).

Po 5-8 dniach od dootrzewnowego zakażenta za-
wiesiną u narybku pstrą-
gatęczo ńbarwnikowych,
wypadanie łusek, podbiegnięcia i punkcikowate wy-
broczyny pod naskórkiem. Sekcyjnie stwierdzono
obecność przenoczystego lub mętnego płynu wysię-
kowego w jamie ciała koloru żołtawego. Oprócz tego
obserwowano powiększenie wątroby, nerki i śledzio-
ny, ZoŁtawy płyn surowiczy występował równiez w
żołądku i jelicie. Po kolejnych 3-5 dniach zaczęły



Napodstawie obse
zakażęń eksperymen
nlcznętzmtany anat
przebi e gu infekcj i S, p lymu thi c a są charakterystyczne
dla ent&otoksemii wywoływanych przez inne drob-

nalnych i bytowych.
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kształt bakterii

Wytwarzanie barwników

B uch

Bozkład glukozy w walunkach tlenowych

Rozkład glukozy w watunkach beztlenowych

0dczyn MR

0dczyn VP

0dczyn 0NPG

Bozkład cytrynianu (w podłożu Simmonsa)

Upłynnianie żelatyny

Redukcia azotanów

Fetmenlacja:

mannitolu

sa cha 10zy

sorb iio lu

ralinozy

melibiozy

maltOzy

laklOzy

adOnilolu

a rab in ozy

Wytwarzanie:

H,S

ureazy

tryptola n u i

meli0 n ia nu

D eza m ina cja:

le nyloa la n iny

dehydrolazy argininy

dekarboksylazy lizyny

dekarboksylazy ornityny

drobne pałeczki

GzerWony barwnik
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