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Summary
The study examined a strain of Aeromonas salmonicida ssp. salmonicida (A. salm) isolźted from an

epizootic of diseased Arctic charr (Sa|velinus alpinus), and strains of A. hydrophila (7) and A. sobria (l) isolated
from MAI (motile aeromonads infection) diseased carp.

Ahe UPGMA statistical analysis of A.salm (1), A.hydrophila (7) and A. sobria (1) cell proteins (SDS-PAGE)
was performed. Applying UPGMA clustering produced a dendrogram in which one cluster of A. salmonicida
was distinguished.

Rainbow trout - Oncorhynchus mykiss (golden variety) - responded to intraperitoneal, injections of
formalin which killed A. sa|monicida spp. salmonicida (A. salm) by producing specific antibodies. The fish were
immunized with whole formalin-ki|led A. salm cells with oil adjuvant (group 1), and whole formalin-
-killed A. salm cells without adjuvant (group 2). The control groups were injected with adjuvant (group 3), and
rvith PBS (group 4). The specific immunoglobulin level of 0.83 (s:0.14; n:5) in group 1 was significantly higher
(p : 0.001) than the level of 0.44 (s : 0.23; n : 5) in group 2.

ELISA and Western blotting analysis revea|ed that the immune serum produced against A.salm reacted with
seven A. hydrophila strains, whereas no reaction to A. sobria was detected. Each of the five antisera from
rainbow trout immunized with A.salm (group 1) was allowed to react with A. salmonicida and 7 strains
of A. hydrophila. The A. hydrophila strains (A.h.-F2l94, A.h.-F17, A.h.-F12, A.h.-F8, A.h.-2s, A.h.-F6/95,
A.h.-F3/94) cross reacted with golden trout-anti-A. salm (GtAs), although these reactions were less significant
than those with A.salm.

The Western blots show that the GtAs reacted with several bands from A. hydrophila and A. sobria.
Normal fish antisera did not react with A. salmonicida, A. hydrophiala and A. sobria. The authors found that
the most impo,rtant antigens'on the surface of A. salmonicida spp. salmonicida were 68.3 kDa, 33.9 kDa,
21.5 kDa and 12.7 kl)a proteins. The most common antigens responsible l'or the cross-reactions seemed to be
68.3 kDa and 21.5 kDa proteins (appearing in all studied strains).

The results of the study indicate that there are cross-reacting epitopes on A. salmonicida ssp. salmonicida and
both A. hydrophila and A. sobria.
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Wrzodzienica jest bakteryjną chorobą ryb łososio-
watych wywoływan ąprzez A. s a lm o n i c i d a (2 5 ). Cho-
roba ta powoduje znaczne straty ekonomiczne w gos-
podarstwach hodujących te ryby. Objawia się miejsco-
wymi zmianami zapalnymt i martwiczymi powłok
zewnętrznych i mięśni. W warunkach hodowlanych
może występować w formie ostrej (z masowymi śnię-
ciami), podostrej lub przewlekłej. Ostra forma choro-
by występuje zarówno u młodych, jak i starszych ryb.
Charakteryzuje się pociemnieniem skory oraz wybro-
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czynami u podstawy płetw, w jamie gębowej i narzą-
dach wewnętrznych, gdzie mogą wystąpić ogniska
martwicy. Przewlekła forma choroby występuje zwy-
kle u starszych ryb i charakteryzuje się występowa-
niem roznej wielkości wrzodów na powierzchni ciała.
W jamie ciała występują ogniska zapalne i wybroczy-
ny w narządach (21). Chorobę wyr,vołuje Gram-ujem-
na pałeczka należąca do rodziny Aeromonadaceae,
rodzaju Aeromonas i gatunku A. salmonicida. Baktę-
ria ta nie posiada zdolności ruchu i rośnie dobrze na
agar ze trypto zowo - s oj owym w warunkach tl en owych
w temperaturze 18-30oC .WytwarzaĘrozynę, z ktorej
powstaje melanina, Jest to cecha charakterystycznatej
bakterii.



Badania prowadzące do opracowania skutecznej
i ekonomic znte opłacalnej szczepionki przeciwko
wrzodzięnicy opisyłvało wielu autorów (7 , I0,18, 19,
27). Stosowane dawniej szczepionki nie przynosiĘ za-
zwyczaj oczekiwanych wynikow (6, 16). Dootrzew-
nowe zasto s owani e adiuwantow olej owy ch dało dużo
wy ższą i dŁużej trw aj ącą protekcj ę poszczepienną.
Adiuwanty te dają jednak dośc znaczny miejscowy
efekt poszczepienny (side effect) (24,28).

Celem badań było określenie immunogennych właś-
ciwości A. salmonicida ssp. salmonicida (bakterii
wyizolowanej od chorego nawrzodzienicę golca węd-
rownego, Salvelinus alpinus) u pstrąga tęczowego
(Oncorhynchus mykis). Porównano rownież reaktyw-
ność surowicy odpornościowej anĘ-A. salmonicida
s s p. s almonicid a (GtAs) z anĘ genami komórek A. s al-
monicida ssp. salmonicida orazA. hydrophilaiA. sob-
ria,baldenami wyizolowanymi od karpi chorych na cho-
robę wrzodową (MAI, motile aeromonads infection),

Mateilał i metody

Szczep A. salmonicida ssp. salmonicida (A. salm.) wy-
izolowany od chorego nawrzodzienicę golca wędrownego
(Salvelinus alpinus) otrzymano od dr. Clifa Starlipersa
(National Fish Health Res., West Mrginia, USA). Szczepy
A. hydrophila oraz A. sobria wyizolowano z klinicznych
postaci MAI karpi (Cyprinus carpio). Bakterie te wywoły-
waĘ powstawanie wrzodów u pstr€ow tęczowych po za-
kazeniu podskornym. Bakterie hodowano na agarze trypto-
zowo - s oj owy m i namnażano w za\ ężności od potrzeb na bu-
lionie tryptozowo-soj owym (TSB) oraz przetrzymywano
w 20% glicerolu, w temp, 70"C. Właściwości biochęmicz-
ne bakterii określano na podstawie standardowych metod
biochemicznych oraz testu API 20E. Profil biochemiczny
uzywanego testu obejmował oznaczenia na: ONPG - § gu-
Iaktozydazę, ADH - dehydrolazę argininy, LDC dekar-
boksylazę |tzyny, ODC - dekarboksylazę ornityny, HrS
wytwarzanie siarkowodoru, URE mocznika, TDA - da-
zaminazętryptofanu, IND wytwarzanie indolu, VP - wy-
twarzanie acetoiny, GEL żelatynazy, GLU - fermentację
glukozy, MAN - mannitolu, INO - inozytolu, SOR sorbi-
tolu, RHA - ramnozy, SAC sacharozy, MEL - melobiozy,
AMY amygdaliny, ARA - arabinozy, OX - wytwarzanię
oksydazy.

Eksperymentalne szczepienia ryb przeprowadzono
w Schoolof Natural Resources (SNR), Ohio State Univer-
sity, USA. Do doświadczenia uzyto pstrągów tęczowych
(Oncorhynchus mykiss, odmiana złota) o średniej masie ciała
42,B g. Ryby trzymano w wodzie o temperafurze ok. 9oC
+ 1oC i poziomie tlenu B mgl,] oraz karmiono pasząprzy-
gotowaną zgodnie z procedurą opracowaną w School of Na-
tural Resources.

W celu przygotowania szczepionki A. salmomicida ho-
dowano w bulionie tryptozowo-sojowym, w temperaturze
I8"C, przez 48 godz. z ctryłym mieszaniem (180 RPM).
Gęstość bakterii doprowadzono do ODuoo : 1,2, a następnie
płukano dwukrotnie w PBS i dodano l% formaliny. Tak
przygotowaną zawiesinę bakterii przechowywano w 4oC do
momentu użycia. Immunizację wykonano w czterech gru-

pach ryb: grupę l - stanowiły ryby (n - 5), którym podano
dootrzewnowo (IP) szczepionkę z adiuwantem olejowym
(AO); grupę 2 stanowiły ryby (n: 5), którym podano IP
szczepionkę bez adiuwanfu; grupę 3 - stanowiĘ ryby (n - 6),
ktorym podano 0, 1 ml AO; grupę 4 - stanowiĘ ryby (n : 6),
którym podano 0,1 ml PBS. Przed immunizacją ryby byĘ
po ddane działanlu śro dka ane steĘczne go MS -222 (S i gma)
zgodnie z zaleceniem producenta. Rybom podawano do-
otrzewnowo 7,2 x l01 bakterii na 10 g masy ciała. Grupom
kontrolnym podawano adiuwant i PBS. Krew od ryb pobie-
rano po 9 tygodniach od immunizacji, aotrzymaną surowi-
cęprzetrzymywano w temp. 7)oC aż do uzycia.

Bakterie uzyte do elektroforezy (SDS-PAGE) odwirowa-
no z I,5 ml hodowli bakteryjnej (ODr.o : I,2), trzykrotnie
płukano w PBS, a następnie zamrożono w -70'C. Przed
użyciemdodano 50 pl buforu lizującego (0,125 M Tris-HCl,
pH 6,8; 4% SDS; żO'Yo glicero|' l0% 2-merkaptoetanol) i po
rozpipetowaniu inkubowano w 100oC przez 5 min. Elek-
troforezę wykonywano wg metody Laemmli (lĄ. Żelebar-
wiono w roztworze Coomassie Blue R-250 (0,125%
Coomassie Blue R-250; 500% metanol; I0% kwas octowy)
i odbarwiano w roztworze metanol/kwas octowy/woda
(30%110%160%). ZeIe suszono w ramowej suszarce DRY-
OUT (TE Kucharczyk). Immunobloting wykonano zgod-
nie z instrukcj ą Life Techno 1o gie s. Trans fer b iałek r ozdzie -

lonych w zelu poliakrylamidowym wykonano na membra-
nę PVDF (BIO-RAD). Powstałe kompleksy antygen-prze-
ciwciało uwidoczniono za pomocą monoklonalnych prze-
ciwciał (mAb-l,.l4 otrzymanych od dr. Notmana Millera
z University of Missisipi Medical Center, Jackson, MS) prze-
ciwko IgM pstrąga tęczowego oraz skoniugowanych z alka-
liczną fosfatazą swoistych przeciwciał kroliczych przeciw-
ko immunoglobulinom mysim (DAKO, D-03 1 4). Jako sub-
stratu dla alkalicznej fosfatazy uzyto 5 -bromo-4-chloro-
-3 -indolilofosforanu (BCIP) i błękitu nitrotetrazolowego
(NBT) (Life Technologies) w buforze (0,1 M Tris, pH 9,5;
0,1 M NaCl; 50 mM MgClr).

Do analizy elektroforegramów uzyto Gel Doc 2000 Gel
Documentation System (BIO-RAD).

Test ELISA wykonano wg metody Lund i wsp. (19) z mo-
dyfikacjami własnymi. Do opłaszczania pĘtek ELISA uzy-
wano zawiesiny bakterii A. salmonicida ssp. salmonicida,
A. hydrophila t A, sobria (OD,.o : 0,B) poddanych sonika-
cji (100 W, 5 * 15 s). Surowicę pstrągow rozcięńczano
7 : 200, a przeciw ciała mAb- 1,. I 4 r ozcięńczano l : 2 5 0. Po-
w s tał e ko mp 1 eksy anty gen-pr ze c iw c i ało uw idac zniano za
pomocą sprzęgniętych z alkalicznąfosfatazą (AP) króliczych
przeciwciał przeciwko Ig mysim (DAKO, D-0314) i soli
disodowej fosforanu p-nitrofenylu jako substratu dla AP.

Pokrewieństwo badanych szczepów bakteryjnych bada-
no na podstawieIlczby i masy cza5teczkowej białek komó-
rek bakteryjnych uzyskanych po elektroforetycznyn rozdzia7ę
w zelach poliakrylamidowych, uzywając metody par skoja-
rzeniowych (UPGMA) przy zastosowaniu metody łączenia
sąsiedztwa (neighbour joining metod). Badania te wykona-
no przy lżyciu programu Quantity One 1-D Imane Analysis
Software (BIO-RAD).

Otrzymane wyniki poddano ana]lzię statystycznej
z uwzględnieniem testu Student-Newman-Keuls przy pomo-
cy programu InStat (Sigma).



Wyniki iomówienie
C zynnikiem etiolo gi czn ym wr zo dzi eni cy ryb ło s o -

siowaĘch jest bakteria A. salmonicida.Występuje pięć
podgatunkow tej bakterii: typolvy podgatunek - sal-
monicida oraz atypowe podgatunki - achromogenes,
masoucida, smithią i pectinolytica. Atypowe podga-
funki,4. salmonicida wywołują zrraczne straty w ho-
dowlach łososi atlantyckich w Islandii, jak równiez są
c zynnikiem etiolo giczn y m ery t hro d erm ati ti s karpi
i choroby wrzodowej karasi. Bakterią ktora wyrvołu-
je typowąwrzodzienicęryb łososiowatych jest A. sal-
monicida ssp. salmonicida. W niniejszej pracy bakte-
ria, która po sŁaĘłado przygotowania szczepionkl,1zo-
lowana była od golca wędrownego i zidentyf,rkowana
biochemicznie jako A. salmonicida ssp. salmonicida.
W teście API 20E próby ONPG, ADH, LDC, ODC,
CIT, H.S, URE, TDA, IND, VĘ INo, SoR, RHA,
SAC, MEL, AMY ARA byĘ negatywne, natomiast
proby GEL, GLU, MAN, OX dały wyniki dodatnie.
Odczytany z testu kod identyfikacyjny wynosił
0006 l 04. Bakteria ta produkowała równ ież brązowy
barwnik w czasie namnńaniaw podłozu wzrostowym.

Badania nad uzyskaniem skute cznej szczepionki
przeciwko wrzo dzięnicy ryb ło s o siowatych prowadzo -

ne są od dawna i dają pozytyr;vne wyniki (7, I8,20,
23). Szczepionki z adiuwantem olejowym (AO) s§-
mulują u ryb znacznie Iepsząochronę przed zakażę-
niem i indukują wyższy poziom swoistych przeciw-
ciał w porównaniuLze szczepionkami bez AO (I3,23,
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Ryc. l. Poziom swoistych przeciwciał po szczepieniu ryb
Objaśnienia podano w dziale Materiał i metody

ż4). Znalazło to potwierdzęnie równiez w niniejszych
badaniach, w ktorych testowano dwie szczepionki
przygotowane na bazie komórek bakteryjnych (bez
supernatantu) zabitych formaliną. Po 9 §godniach od
szczepientą surowice ryb grupy I (bakterie inakty-
wowane formalinąz adiuwantem olejowym) i ryb gru-
py II (baktertę zabite formalinąbez adiuwantu olejo-
wego) v,rykazywĘ wysoki poziom swoisĘch przeciw-
ciał (ryc. I).Wyżsry poziom przeciwciał stwierdzono
w grupie I (O.D.405:0,83; s:0,14; n:5) niż wgru-
pie II (O. D . oor.: 0,A4 ; s : 0,23 ; n : 5 ), a rożnlca ta była
statystycznió istotna (p < 0,001). Roznice statystycz-
nie istotne (p < 0,001) wystąpiĘ również pomiędzy
grupami I a III (O.D.on. : 0,I2; s : 0,01 ; n: 6) oraz
I a IV (O.D..o, : 0,10;'s : 0,01; n : 6), jak również
pomiędzy II i'III (p ś 0,01) orazll a IV (p < 0,0l).

W niniejszych badaniach określono równiez reak-
cjel<rzyżowe pomiędzy A. salmonicida ssp. salmoni-
cida oraz siedmioma szczepaml A, hydrophila i jed-
nym szczępem A. sobria. Surowice pochodzące od
pstrągów grupy I wykaąrwĄ istotnie wyższe war-
tości (p < 0,00l) w stosunku do antygenów A. salmo-
nicida ssp. salmonicidaniż do antygenów uzyskanych
od szczepów A, hydrophila (A. h.-F2l94, A. h.-FI7,
A. h.-F12, A. h.-F8, A. h,-Zs, A. h.-F6195, A. h.-F3l94)
i A. sobria (A. s,-P6l95). Natomiast surowice pocho-
dzące od ryb grupy rV cechowĄ się istohrie niżsrymi
wartościamiprzy p < 0,001 (zwyjątkiemA. s.-P6l95;
p : 0,05) w porównaniu z surowicami ryb gupy I (ryc. 2).

Na p odstaw ie r ozdziałów elektro foretycznych b ia-
łek komorek bakteryjnych (ryc. 3) przeprowadzono
analizę zróżnicowania badanych szczepów. W ufor-
mowanym metodą UPGMA dendrogramie wyraźnie
wyróznia się klaster, który obejmuje szczep A. salmo-
nicida ssp. salmonicida (#5) (ryc.4),

W badaniach Gunnlaugsdottir i wsp, (9) po szcze-
pieniu łososi przeciwko chorobie wywoływan ej przez
A. salmonicida ssp. achromogenes nię wykazylvano
ochronnego efektu przeciwko typowej wrzo dzienicy.

kDa

200,00
116 25
97,40

66,20

45,00

31.00

21 ,5o

14,40

Ryc.3. Elektroforetyczne (SDS-PAGE) profile białkowe ba-
danych szczepów bakteryjnych. A. h.-F2l94 (1),A. h.-F17 (2),

A. lt.-F12 (3), A. h.-F8l95 (4), A. salm. (5), A. h.-Zs (6),
A. h.-F6l95 (7), A. h.-F3l94 (8), A. s.-P6l95 (9)

Ryc. 2. Reaktywność przeciwciał anty-A. salm. w stosunku
do badanych szczepów bakteryjnych z rodzaju Aeromonas
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Ryc. 4. Dendrogram badanych szczepów Aeromonas skon-
struowany przy użyciu programu Quantity One l-D z opcją
UPGMA, na podstawie liczby i masy cząsteczkowej uzyska-
nych po rozdzia|e białek komórek bakteryjnych w żelach poli-
akrylamidowych (SDS-PAGE)

B rak j e st j e dnak dokładniej s zy ch b adafi doĘ czący ch
poTównania struktur antygenowych róznych gatuŃów
bakterii z r odziny Aeromonadac eae. Dotychczasowe
prace koncentrują się głownie nad badaniem struktur
powierzchniowych w obrębie jednego gatunku (4, 5,
'7,15,26). Midtlyng i wsp. (24) obserwowali za|eż-
no ś ć pomi ę dzy p oziomem swo i stych przeciwc iał prze -
ciwko powierzchniowemu białku-A A. salmonicida
oraz odpornością na zakażentę w teście ,,challenge".
Inni autorzy opisują wysoki poziom swoistych prze-
ciwciał poszczepiennych u świezo zarażonych łososi
w porównaniu z niskimi poziomami u ryb chorych
przewlekle. W pierwszym przypadku przeciw ciała rę-
agowĄ zarówno z powierzcllniowym białkiem-A, j ak
i o-polisacharydowym składnikiem LPS, natomiast
w przypadku choroby przewlekłej reagowaĘ głownie
z białkiem A (22), Hoel i wsp. (11) znajdowali rów-
niez reakcj e l<rzyżowe pomiędzy antygenami A. sal-
monicida i Vibrio salmonicida. W badaniach tych za
główne anĘ geny A. s almoni cida uznano białka o m.cz.
50, 30 i 14 kDa. W przeprowadzonychbadaniach pro-
fil antygeno.vq:u A. salm. zawierał 10 białek o masach
cząsteczkowych: 68,8 kDa, 60,9 kDa, 53,7 kDa,
49,I kDa, 42,8 kDa, 38,4 kDa, 36,7 kDa,33,5 kDa,
2I,5 kDa i I2,5 kDa. Immunogenność powierzchnio-
\\rych antygenów komorek b akt eni A. s alm o ni c i d a była
rowniez badana przęzCharta i wsp. (I,2) oraz Lunda
i wsp. ( 19). W badaniach na łososiach atlantyckich wy-
kazano (I9), że powierzchniowe białko-A (A-layer
protein) oraz LPS sąnajbardziej reaktywnymi cząstecz-
kami b akte rii A. s alm o n i c i d a. Inni b adacze odnotowa-
lt, że zarowno białka warstwy A, jak i LPS są strukfu-
ralnie i immunolo g|cznlę homogenne (z).Hadge i wsp.
( 1 2) rownie ż wrykazali strukturalną homo genno ść LP S
otrzymanego zĘpowych i atypowych szczepów A. sal-
monicida.

U bakterii A. salmonicida identyfikowano cztery
grupybiałekbłony zewnętrznej lub ich geny: 1 -biał-
ka IROMPs (iron-regulated OMPs) (3,26),2 - poryny
maLtozozalezne (maltose inducible porin) (5), 3 - gen
exeD kodujący białko odpowiedzialnę za zewnątrz-
komórkową sekrecję (15), 4 - białko Omp A, odpo-
wiedzialne za stabllizację struktury błony zewnętrz-
nej i aktywność poryn (4). Wyniki badań Ellisa (7) su-
gerują że przeciwciała anty-LPS i anty-IROMPs są
odpowiedzialnę za zwiększoną odporność ryb na za-
każęnie. W badaniach Garduno i wsp. (8) wirulentne
szczepy A. salmonicidamającewarstwę S (S-layer, S+)
vłykaryw aĘ zdo lno ś ć do przyl e gani a, wnikan ia i pr ze -

ż;yw ania wewnątrz makro fagow. B akteri e S+ wykazy-
waĘ znacznie większą zdolność przylegania do ko-
mórek w porównaniu z bakteriami S-. Ishiguro i wsp.,
(14) udowodnili, że ltrata przez bakterie warstwy S
powoduje pozbawienie zdolności do zakażania. Po-
wierzchniowe antygeny A, salmonicida, obok białek
zew nątr zkom ó rko wyc h, de cyduj ą o i mmuno genno ś c i
i anĘgenowości poszczególnych gatunków bakterii.
W niniejszych badaniach określono odpowiedź immu-
nologiczną po podaniu szczepionki, wykorzysfując
metody immunologicznę. W celu idenĘfikacji komór-
kowych anĘgenoq które stymulują wytwarz anie prze-
ciwciał użyto metody immunoblotingu (Western blot-
ting) (ryc. 5). Otrzymane wyniki wykazaĘ wysoką
reaktywność (powstaĘch po immunizacji ryb bakte-
rtami A. salmonicida ssp. salmonicida) przeciwciał
anĘ -A. s a l m. z p owierzchniowymi antygenami homo -

gennego szczepu A. salmonicida oraz ze szczepami
A. hydrophila i A. sobria. Normalna surowica pstrą-
gów nie dawała wyraźnej reakcj i zbadanyml szczepa-
mi, natomiast wszystkie szczepy posiadaĘ wspólne
główne anĘgeny, ktorych masy cząsteczkowe lvyno-
siĘ odpowiednio 68,8 kDa i2I,5 kDa. Wszystkie ba-
dane szczepy, z wyjątkiem A. h.-FI7, posiadĄ anty-
gen o m.cz. 33,5 kDa. Ponadto, badane szczepy zW-
jątkiem A. h.-FI2 i A. h.-F8l95 posiadały antygen
o m.cz. 36,7 kDa,jak rownież szczepy z wyjątkiem
A. h.-F2l94 i A. h.-Zs posiadały antygen o m.cz.

Ryc.5. Reakcje surowicy pstrąga anty-A. salm. ze szczepami:
A. h.-F2l94 (l), A, h-F17 (2), A. h-Flz (3), A. h.-F8l95 (4),

A. salm. (5), A. h.-2s (6), A. h.-F6l95 (7), A. h.-F3l94 (8),
A. s.-P6l95 (9)
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Tab.1. Reakcje białekbadanych szczepów bakteryjnych z su- rób wywołanych przęzbakterie zrodzajuAeromonas,
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ekonomicznę w gospo-

sunku do których wystąpiły swoiste reakcje irnmunologiczne
u wszystkich badanych szczepó Piśmiennicfulo
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I2,5 kDa. Obok białek głównych występowaĘ także
białka dodatkowe, różntące się u poszczególnych
szczepów bakteryjnych. Białka te określają specyfikę
anĘgenową danego szczepubakteryjnego (tab. 1).

Stosowane obecnie szczepionki przeciwko wrzo-
dzienicy ryb ł o s o s i ow aty ch znac znie o grani c z aj ą stra-
ty ekonomiczne wywołane przez tę chorobę. Ciągle
jednak trwają prace doĘczące udoskonalenia produ-
kowanych obecnie szczepionek. Niewiele danych do-
ty czy j e dnak p o równaw c ze go b adani a p o wi erz c hni o -
lvych anĘgenów b akterii z r o dziny A e ro m o n a d a c e a e.
Wskazuje to na koniecznośó dalszego prowadzenia
badańw tym kierunku. Badania te sąszczegolnieważ-
ne dla oplacowania skuteczniej szych szczeptonekprze-
ciwko wrzodzienicy ryb łososiowaty ch, erythroderma-
titis oraz chorobie wrzodowej i posocznicy karpi, cho-
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