
Потенциални ихтиопатогени при антарктически риби в условията на 
променящ се климат 

 
Климатът в Антарктида се променя бързо и тези промени, заедно с редица 

други стресови фактори вече засягат силно ендемичната и специализирана 
антарктическа ихтиофауна. Повод за притеснения в световната научна общност 
предизвика появата на съобщение през 2022 г. за откриването на кожни тумори 
по антарктическите риби. Като потенциален отключващ фактор за появата на 
това ново заболяване (X-клетъчна болест) по полярната рибна фауна се посочват 
климатичните промени. През 2022 г. за първи път е докладвано за наличие на 
микропластмаса в храносмилателния тракт на антарктически риби. Настоящото 
проектно предложение си поставя като основна цел изследването на патогени и 
потенциални ихтиопатогени по рибите, обитаващи акваторията на о-в 
Ливингстън пред Българската полярна база. За реализация на поставената цел 
цели са предвидени изследвания, насочени към мониторинг на чревната 
микробиота на рибите и проучване на бактериалните съобщества във водата с 
цел проследяване на разпространението на гени, обуславящи фактори на 
вирулентност и антибиотична резистентност. Въз основа на получените 
резултати ще може да се оцени как климатичните промени променят риска от 
разпространение на патогени, причиняващи заболявания по рибите в 
Антарктида. Подобен вид изследвания са иновативни, много актуални и досега не 
са извършвани в рамките на Националната програма за полярни изследвания, а за 
Южния Океан те са все още твърде ограничени. Разработката на проекта и 
получените резултати ще отговорят отчасти на основните въпроси, поставени 
още на първата среща на The Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), а 
именно: Как климатичните промени ще повлияят на разпространението на 
опасни инфекциозни болести в Антарктида и как климатичните промени 
(глобалното затопляне) биха повлияли върху рибните запаси и запасите от крил 
на Южния океан. Проучване на микробната флора при арктически риби, 
установяване на потенциални и персистиращи патогени, както и определянето на 
здравния статус на рибите, ще има голямо научно и приложно значение. В 
рамките на настоящия проект ще бъдат апробирани нови методи за изследване 
на бактериалните съобщества като MALDI TOF MS, секвентен и метагеномен 
анализ. В това изследване ще използваме платформата Illumina MiSeq и 
сравнителен анализ на последователностите, за да определим микробното 
разнообразие на чревната микрофлора на антарктическите риби.  

Получените резултати дават база за широк спектър от бъдещи изследвания 
и възможност да се създаде система за многогодишен мониторинг на рибните 
заболявания, като индикатор за климатични промени.  
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Potential ichthyopathogens in Antarctic fish under a changing climate 
 
The Antarctic climate is changing rapidly, and these changes, along with a number 

of other stressors, are already severely affecting the endemic and specialized Antarctic 
ichthyofauna. A cause for concern in the global scientific community was the 
announcement in 2022 of the discovery of skin tumors in Antarctic fish. Climate change 
has been cited as a potential trigger for the emergence of this new disease (X-cell 
disease) in polar fish fauna. In 2022, the presence of microplastics in the digestive tract 
of Antarctic fish was first reported. The current project proposal sets as its main goal the 
study of pathogens and potential ichthyopathogens on fish inhabiting the waters of 
Livingstone Island in front of the Bulgarian Polar Base. For the realization of the set goal, 
research aimed at monitoring the intestinal microbiota of fish and studying the bacterial 
communities in the water with the aim of tracking the spread of genes determining 
factors of virulence and antibiotic resistance are foreseen. Based on the results obtained, 
it will be possible to assess how climate change alters the risk of the spread of pathogens 
causing fish diseases in Antarctica. This kind of research is innovative, very up-to-date 
and has not yet been carried out within the framework of the National Polar Research 
Program, and for the Southern Ocean it is still too limited. The development of the 
project and the results obtained will partly answer the main questions posed at the very 
first meeting of The Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), namely: How 
climate change will affect the spread of dangerous infectious diseases in Antarctica and 
how climate change ( global warming) would affect the fish and krill stocks of the 
Southern Ocean. A study of the microbial flora in arctic fish, identification of potential 
and persistent pathogens, as well as determination of the health status of the fish, will be 
of great scientific and applied importance. Within the current project, new methods for 
the study of bacterial communities, such as MALDI TOF MS, sequence and metagenomic 
analysis, will be tested. In this study, we will use the Illumina MiSeq platform and 
comparative sequence analysis to determine the microbial diversity of the gut 
microflora of Antarctic fish.  

The obtained results provide a basis for a wide range of future research and an 
opportunity to create a system for multi-year monitoring of fish diseases, as an indicator 
of climate change.  
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