u

T

D

E

z

EKE

N

B

0

E

G

Vissen-TBC: een chronische ziekte
Olga L.M. Haenen, hoofd Visziek tenlaboratorium, IO-OLO, Lelystad

In deze aflevering van 'uit de ziekenboeg' ga ik in op een volgende bacteriele aandoening
van vis. Tuberculose (TBe), ook wei mycobacteriose kennen we bij de mens voornamelijk
uit de geschiedenisboeken. Ook bij vissen komt TBe voor, echter, dit probleem is daarbij
aan de orde van de dag. Sinds decennia worden met name warmwatervissen erdoor geplaagd, in praktijk vooral de zoet- en zoutwatersiervissen. Vissen-TBe is een chronische
ziekte, die de vis doet verzwakken, waarna meestal andere ziekteverwekkers voor de
dood van de vis zorgen.
Geschiedenis
De ziekte werd in 1897 voor het eerst beschreyen toen men zuurvaste staafvormige bacterien yond in een tumor uit de buikholte van een
ka rper. Bij zeevis werd de ziekte voor het eerst
gemeld in 1913 en voor het eerst beschreven

in 1926 als een ziekte van zoutwatersiervis .
Sindsdien is de ziekte wereldwijd in meer dan
40 vissenfamilies en meer dan 150 zoet- en
zoutwatervissen beschreven in de literatuur.
Je kunt stelien, dat de ziekte bij elke vissoort
kan voorkomen .
Bij ons laboratorium is de ziekteverwekker veelvuldig
ge'I'soleerd:
Meestal Mvcobacterium marinum ,
maar daarnaast o.a.
Mvc. fortuitum en
Mvc . terrae (niet
ziekteverwekkend), uit allerlei
zoet- en zoutwatersiervissen, maar
oo k uit zeebaars,
paling, steur (zie
foto) en Afrikaanse
meerval. Dit laatste
• Steur, Acipenser guldenstadti met TBe, waaruit Mvcobacterium marigeeft een punt van
num werd geisoleerd. De steur heeft uitpuilende ogen, bloedingen in de
zorg in verband
bek en onderzijde van de kop en vertoont rode wondjes op de buikzijde
met het feit, dat het
(foto /D-DLO Le1vstad)
om consumptievis
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gaat (zie ri sico 's voo r de mens).

Ziekteverwekker(s)
Vissen-TBC is ee n verza meln aa m voor meestal chron ische bacteriele infecties, die door verschillende mycobacterien kunnen worden veroorzaakt. De mee st beke nde is Mycobacterium marinum, de typische vissen-TBC, die bij
vis het meest voorkomt. Daarnaa st is Mycobacterium fortuitum ee n bekende verwekker.
Mycobacteria zijn Grampositieve, z uur~a ste,
onbeweeglijke staafvormige bactenen ter
grootte van 1,5-2 bij 0,25-0,35 micron . De bacterie Mycobacterium marinum heeft een optImum groeitemperatuur bij 25-30°C, ~andaar,
dat deze bacterie vooral bij vissen blJ watertemperaturen van 25°C en hoger optreedt.
Bij verden king van vissen-TBC worden orgaanafdrukjes op een objectglaasJe zuurvast gekleurd. De zo ontstane preparaten worden onderzocht op de aanwezigheid va~ ro s e-g~
kleurde korte staafvormige bactenen. Ais die
gevonden worden is de bacterie zuurvast en
wordt de bacterie-iso latie ing ezet . Daartoe
worden specifieke media gebruikt, waarop de
organen worden geent. Groei van de bactene
op deze media treedt vaak pas na weken op.
De kweektemperatuur is doorgaans 25-30°C.
Verschijnselen van de ziekte
Slechts zelden komt er een acute vorm van
vissen-TBC voor, waarbij de vissen al sterven
voordat zich ook maar verschijnsel en van de
ziekte voordoen.
Warmwatervissen met chron ische vissen-TBC
kunnen de volgende verschijnse len vertonen:
ze verliezen schubben, worden bleek of juist
erg donker, gaan in een hoek van het aquarium
hangen, gaan sne l met de kieuwdeksels op en
neer, zijn lu ste loos en willen niet meer eten,
krijgen uitpuilende ogen en een doffe hUld,
wondjes en vinrot. In de lever, milt en nleren
en om de darmen heen kunnen allerlel gnJsw itte bacteriehaardjes ontstaan (zie foto), die
gaan verkazen (zgn . granulom en). Er ontstaan
daardoor verstopping en en de Ilchaamsfuncties worden minder.
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Bij

~oudwaterv i ssen ,

o.a. sa lmoniden kan de
lang uitwendig onzichtbaar blijven, of
zlch manlfesteren door een vertraagde groei
van de VIS, afwezigheid van secundaire sexueIe geslachtskenmerken en afwijkende kleur
van de vis, meestallichter. Met TBC besmett e paa irijpe za lmen bleken een verstoord migratiegedrag te vertonen : ze zwommen in een
willekeurige maand naa r hun geboortegrond in
plaats van in de vaste migratiemaand . Bij sa lmonlden treedt verkazing van de inf ect iehaardjes pas op vanaf dat ze 2 jaar oud zijn. Het
gaat hler dus om een zee r chronische infectie .
z~ekte

Overdracht
Viss~n-TB.C

wordt waarschijnlijk op een natuurllJke wlJze overgebracht op de vis door het
eten van besmet voer, dode besmette vis of
besmet organisch materiaal op de bodem van
het bassin of water. De bacterie kan ook via
een beschad igde huid of kieuwen binnendringen. Levendbarende vissen kunnen het rechtstree~s op de nakomelingen overdragen via de
ovanele vloeistof. Via normale voortplanting
zou de ziekte niet worden overgedragen.

Risico's voor de mens
Mycobacterium marinum kan bij de mens het
zg n. 'Zwemmersgranu loom ' veroorzaken. Dit
IS een chronische huidontsteking, die ontstaat
doordat huidbeschadigingen in contact komen
met het aquariumwater of de vis, waar de
TBC-bacterie in zit. Deze bacterie veroorzaakt
~een longaandoendingen bij de mens. Vorig
Jaar trad er een ernstige vorm van granulomen
In de gehele arm op van een patient die met
Myc. marinum besmette vis had schoongemaakt en zlch daarbij in de vinger had gesneden (zle eerdere aflevering van Aquacu ltuur).
Mycobacterium fortuitum kan loka le ontstekingen en longaandoeningen veroorzaken bij de
mens . Via langdurige antib ioticumtherap ie zijn
de aandoeningen meestal te verhelpen.
Consumptie van goed gebakken, warm gerookte of gestoofde TBC-houdende vis levert
voor zover bekend geen risico's voor de mens
op, omdat de bacterie niet tegen temperatu-

Desinfectie
Myxobacterien zijn hardnekkige
organismen en reageren slecht
op desinfectantia als jodium,
benzalkoniumchloride en natronloog . Ze zijn echter te doden met
ethanol 70 % , Lyorthol, formaline
en een hoge concentratie van
chlooramine-B, en kunnen niet
tegen verhitten tot 70 °C voor
120 minuten. Vijvers kunnen na
drooglegging met ongebluste
kalk worden behandeld om de
ziekteverwekkers kwijt te raken.
• Chronische TBC bij vis: wittige haardjes zijn te zien op de
lever, nieren, milt en tussen de organen (foto J. Smith)
ren boven de 80°C kan. Het schoonmaken van
geslachte, met TBC besmette vis is echter wei
riskant: de bacterie kan zich in kleine huidbeschad igingen of wondjes op handen, armen en
benen vestigen en ontstekingen veroorzaken.
Het dragen van handschoenen en goede
werkkleding bij het slachten en schoonmaken
van vis is dan ook een vereiste.

Maatregelen en therapie
Zieke vis dient direct te worden verwijderd en
in een aparte behandelingsbak worden geplaatst of afgevoerd en vernietigd (destructie
of begraven met ongebluste kalk, met name
bij consumptievis) . Gezonde vis vreet namelijk
de zieke vissen aan en raakt zo makkelijk besmet.
Een therapie tegen de ziekte is langdurig en
moeizaam. Ais een populatie vissen al sterk is
aa ngetast is het beter, de hele partij af te voeren en het hele systeem te desinfecteren. In
de literatuur worden o.a . rifampicine, kanamycine-su lfaat of tetracyclines aangeraden als
medicijn, als het om zeer waardevolle vissen
gaat, die nog niet zwaar ziek zijn . Vaak is het
een dure aangelegenheid, want het betekent
weken tot maanden behandelen . Het
niet-eten van de vissen bemoeilijkt daarbij de
toed iening van het medicijn .
AQUAoot~

Pre ven tie

Met een strikte hygiene kan TBC
voorkomen worden . Ga uit van
TBC-vrije vis en een TBC-vrij kweek- of houderijsysteem en water. Houd nieuwe, van elders
binnengekomen visjes minimaal 4 weken in
quarantaine en kijk of ze ziek worden in de
periode. Laat zieke vis onderzoeken door een
visziektenkundige. Houd de kwekerij-omstandigheden zo optimaal mogelijk, zoa ls waterkwaliteit, visdichtheid, belichting etc .. Was
waterplanten alvorens ze aan het aquarium of
de vijver toe te voegen. Het blijft lastig : zo lang
er van wildvang wordt uitgegaan bij siervis
blijft er een risico tot besmetting met TBC.
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