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Vispathogene bacterian
Myxobacterien: Alleriei huidinfecties bij al/erlei vissoorten

door Or.ir. Olga Haenen, CIOC-Lelystad

D it keer gaat het om Gramnegatieve vispathogene bacterian van de huid van
allerlei vissoorten: de myxobacterien. De betreffende bacterien veroorzaken,
meestal als secundaire ziekteverwekker onder invloed van stress, columnaris
disease, en cold water disease bij bepaalde vissoorten .

M YXOBACTERIEN
Bij welke vissoorten?
De rnyxobacte rien vormen een groep, die
algemeen in het buitenwate r voorkomt.
Onder invloed van stress kunnen de bacterien Flavobacterium columnare columnaris disease (figuur 1) veroorzaken bij o.a.
karperachtigen en Flavobacterium psychrophilum cold water disease bij jonge
salmoniden. De bacterie van columnaris
disease slaat bij zo'n 16-22° C toe (wordt
geremd onder de 15° C) bij aile maten vis,
met name na sorte ren, transport en ande re

Figuur 1.' vis lijdend aan columnaris disease
(foto J. Smith)
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stress en beschadig ing en. De zeer la ng e,
slanke Grarnnegatieve st aafj es (figuu r 2)
zijn in een uitstrij kje van de huid en kieu wen te zie n als een bosje, w aarvan de halmen als het ware la ngzaam op en neer bewegen. De ve rwekke r van cold water disea se komt bij 8-14° C v~~r. Myxobacterien
komen over de hele wereld v~~r. Er zijn ook
zoutwatermyxobacterien, zoal s Flex ibacter
maritumus, die bij 15-34° C bij zeev is allerlei bek-, vin- en huid o nt st eking en ku nnen
veroorzaken.
Welke ziekteverschijnselen?
Myxobacterien veroorzaken met na m e onder stressvolle ornstandigheden alle rlei
huid- en kieuw ontstekingen . Vaak begint de
huidinfectie met een dof 'zadel' vanaf de
rugvin als een siga renbandje om de vis
heen en zich dan naar voren en achter uitbreidend . Door het vernietigen van de
slijmlaag kunnen ander bacte rien toeslaan
en groeit er na een tijdje ook vaak schi mm el
op de wo nden. De hele staa rt ka n van een
vis afrotte n. De kieuwen raken v erkleefd
door ontstekingen . De vis krijgt hierdoor
ademh aling smoeilijkheden , gaa t minde r
eten en legt het loodje door secund aire in-
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ziekte niet van de ene naar de andere unit over te dragen. Bij cold wat er
disease lijkt ook een verticale transmissie op te treden, via het ei naar
de nakomelingen. Omdat de myxobacterie-infecties optreden onder invi oed van stress dient deze in de eerste plaats te worden voorkomen. Er
wordt aan vaccins gewe rkt.

Figuur 2: vers huidafstrijkje met lange staafvormige myxobacterien (foto J.Smith).
fecties en uitputting . Dit proces kan weken
in beslag nemen maar kan, afhankelijk van
de mate van stress en de watertemperatuur, ook sneller gaan. Sterfte loopt op tot
50-80%. Bij cold water disease van forellen
ontstaan algehele ontsteking, bloedarmoede, vergroting van de milt en bloedinkjes in
het vet, soms spiraalvormig zwemmen,
gevolgd door sterfte.
Hoe wordt de diagnose gesteld?
Myxobacterien zijn zeer lastig aan te kweken. Ze groeien aileen maar op de zeer
arme, op huidslijm gelijkende Cytophaga
agar, bij 22° C. In de praktijk wordt de diagnose gesteld op basis van het uiterlijk van
huid en kieuwen en een huid- en kieuwpreparaat. De bosjes myxobacterien met hun
zgn. 'gliding motility' zijn karakteristiek. Indien er groei ontstaat op de cytopgaha agar
wordt de verdere determinatie van de
myxobacterie overgelaten aan een specialist van een visbacteriologisch laboratorium te Parijs.
Overdracht van de infectie en preventie
De overdracht verloopt horizontaal, dat wil
zeggen, via water, vis, netten, emmers, etc.
van de ene naar de andere vis, Er dient dus
steeds een goede hygiene t~ worden betracht tussen units van kwekerijen, om de
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Is er een therapie?
Antibiotica inzetten is geen goed
idee, omdat myxobacterien onde r
invloed van stress tot ziekte aanleiding geven. Raadpleeg een specialist. Probeer
eerst die oorzaak weg te nemen en ververs
veel water.
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