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Przedmowa/Preface 

Mięso ryb jest cennym źródłem składników odżywczych i biologicznie czynnych, 
niezbędnych w prawidłowej diecie człowieka. Duża zawartość pełnowartościowego                 
i łatwostrawnego białka oraz obecność i właściwa proporcja niezbędnych, 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych stanowią o jego wartości odżywczej                       
i prozdrowotnej. Walory te są w pełni realne wówczas, gdy ryby przeznaczone do konsumpcji 
są hodowane w idealnych, szeroko pojętych warunkach środowiskowych (czystość wody, 
dobre pasze, pozbawione związków antyżywieniowych i szkodliwych dla przyszłego 
konsumenta składników), które do minimum ograniczają zagrożenia wystąpienia chorób         
o różnym podłożu. 

Niestety, środowisko wodne sprzyja kontaktowi ryb z wieloma czynnikami 
patogennymi, których obecność zagraża ich zdrowiu i życiu. Producenci ryb konsumpcyjnych, 
chcąc uzyskać korzystne efekty ekonomiczne zmuszeni są do stosowania szeregu zabiegów 
profilaktycznych i leczniczych. Wiąże się to ze stosowaniem antybiotyków, innych grup 
farmaceutyków oraz różnych środków dezynfekujących. Niezbędna jest w tym przypadku 
wiedza dotycząca efektywności działania tych związków, ich okresów karencji oraz przede 
wszystkim ich wpływ na bezpieczeństwo przyszłego konsumenta.  

Jak słusznie podkreślają w jednym z rozdziałów niniejszej monografii Żelazny           
i Gomułka, jeżeli już konieczna jest jakakolwiek terapia, musi ona być skuteczna, bezpieczna 
i racjonalna. Te warunki będą spełnione przy ścisłej, właściwej współpracy między 
hodowcami ryb a służbą weterynaryjną dysponującą specjalistyczną wiedzą. Dlatego               
z uznaniem należy przyjąć starania, które doprowadziły do otwarcia studium podyplomowego 
dla lekarzy weterynarii, specjalizacyjnego z zakresu chorób ryb. Z pewnością w programie 
tego studium wiele miejsca poświęca się możliwości zastąpienia farmaceutyków 
immunostymulatorami i szczepionkami, w tym autoszczepionkami, o czym dosyć szeroko 
piszą w jednym z rozdziałów prezentowanej monografii Terech-Majewska i inni. 

 Należy mieć nadzieję, że Uczestnicy szkolenia wykorzystując informacje podane       
w jego trakcie, jak i zawarte w prezentowanej monografii pod tytułem „Ochrona zdrowia 
ryb w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności” uzyskają wystarczającą wiedzę i będą ją 
stosować w praktyce oraz propagować wśród producentów ryb konsumpcyjnych, producentów 
pasz i służby weterynaryjnej. 

Prof. dr hab. Jan Glogowski 
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Transfer wiedzy i innowacji w produkcji żywności metodami tradycyjnymi – założenia       
i realizacja projektu „TRAFOON” 

 

Jarosław Król1*, Piotr Hliwa1, Andrzej Pilarczyk2 

1 Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie, e-mail: krolas@uwm.edu.pl  

2 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej, Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu 

 

Zmiany na rynku produktów spożywczych zachodzące w Unii Europejskiej dotykają 
głównie producentów żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi. Problem ten dotyczy 
szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), korzystających z lokalnych surowców, 
stosujących sprawdzone od wielu lat receptury oraz metody wytwarzania, utrwalających 
jednocześnie tożsamość kulturową regionów europejskich. Nie ulega wątpliwości, że aby 
przetrwać na rynku, MŚP produkujące żywność metodami tradycyjnymi, powinny dostosować 
swoją działalność do nowoczesnego modelu zarządzania przedsiębiorstwami oraz wzbogacić 
wiedzę o innowacyjnych technikach produkcji. Działania podejmowane w krajach Unii 
Europejskiej, adresowane do tej grupy przedsiębiorstw, dotyczą wprowadzenia nowych 
rozwiązań legislacyjnych oraz uruchamiania niezbędnych programów edukacyjnych, 
naukowych czy aplikacyjnych w wybranych obszarach gospodarki. Jednym z takich 
projektów jest TRAFOON - „Traditional Food Network to Improve the Transfer of 
Knowledge for Innovation” realizowany od października 2013 roku w ramach 7 Programu 
Ramowego UE. W projekcie utworzono sieć zrzeszającą podmioty naukowe, firmy doradcze, 
hodowców, producentów oraz ich stowarzyszenia wywodzące się z 14 krajów europejskich, 
których wspólne działania mają na celu wspieranie transferu innowacji i zrównoważonej 
przedsiębiorczości w sektorze żywności tradycyjnej.  

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej obowiązuje w naszym kraju Ustawa z dnia 
17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, regulująca system wyróżniania oraz promocji 
produktów regionalnych oraz tradycyjnych. Jednocześnie rozporządzenia Rady WE nr 
510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw 
pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych; nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. 
w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi 
tradycyjnymi specjalnościami, a także Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, wprowadziły szerokie pojęcie żywności tradycyjnej. Pomimo to owo 
pojęcie nie podlega ochronie prawnej i bywa różnie interpretowane. Dlatego Konsorcjum 
realizujące projekt TRAFOON przyjęło własną definicję żywności tradycyjnej, za którą 
uznano żywność wytwarzaną zgodnie z dziedzictwem kulinarnym (przez co najmniej trzy 
pokolenia), wykazującą specyfikę odróżniającą ją od podobnych produktów tej samej 
kategorii w zakresie:  
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1) stosowania tradycyjnych składników (surowców) dla uzyskania końcowego produktu,  

2) stosowania tradycyjnego sposobu produkcji i/lub metody ich przetwarzania,  

3) powiązania z konkretnym lokalnym obszarem, regionem lub krajem.  

Działania projektu koncentrują się na wsparciu MŚP związanych z wytwarzaniem 
kilku kategorii produktów, a mianowicie zbóż, owoców i warzyw, grzybów hodowlanych oraz 
produkcją i przetwarzaniem ryb.  

Główne cele projektu „TRAFOON” dotyczą: 

 transferu wiedzy i wdrażania wyników badań naukowych do MŚP produkujących 
żywność metodami tradycyjnymi, 

 wspierania adaptacji MŚP do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku 
produktów spożywczych,  

 wspierania nowych strategii i programów innowacyjnych opartych na produkcji 
żywności metodami tradycyjnymi, 

 rozwoju sieci umożliwiających transfer wiedzy i wspieranie przedsiębiorczości       
w sferze tradycyjnych produktów spożywczych.  

W obszarze zainteresowania projektu TRAFOON, jedną z czterech kategorii 
produktów klasyfikowanych jako żywność tradycyjna, są produkty pochodzące z akwakultury 
słodkowodnej, związanej z regionem środkowo-wschodniej Europy. W ostatnich latach sektor 
MŚP produkujący i przetwarzający ryby należy do jednych z najprężniej rozwijających się     
w Unii Europejskiej. Wzrasta w związku z tym zapotrzebowanie na dobrej jakości surowiec, 
niezbędny do wytwarzania zdrowej i bezpiecznej żywności. Ryby to nie tylko bowiem 
skarbnica pełnowartościowych, cennych składników odżywczych, ale także istotny element 
dziedzictwa kulinarnego i kulturowego wielu regionów naszego kontynentu. W Unii 
Europejskiej MŚP sektora rybackiego stoją przed wyzwaniem dostosowania jakości swoich 
produktów do obowiązujących restrykcyjnych przepisów krajowych i europejskich, z jednoczesną 
ochroną swej tradycji i autentyczności. Muszą też konkurować o klienta z dużymi sieciami 
handlowymi, oferującymi zazwyczaj tańsze produkty. Regionem implementacji realizowanych 
zadań w projekcie TRAFOON są Czechy i Polska, głównie ze względu na tradycyjny charakter 
technologii chowu ryb słodkowodnych w tych krajach. Członkami Konsorcjum realizującego 
projekt zostały zatem polskie i czeskie instytucje związane z gospodarką rybacką, wspierane przez 
jednostki naukowo-konsultingowe z Belgii, Irlandii oraz Niemiec. Do grona parterów 
uczestniczących w realizacji projektu należą między innymi: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki 
Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu, Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz lider grupy roboczej, związanej z produkcją                     
i przetwarzaniem ryb, Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Uniwersytetu w Czeskich 
Budziejowicach. Wymienione jednostki naukowe zaangażowane są w działania naukowo-
dydaktyczne, wpisujące się w aktualne programy zrównoważonego rozwoju obu krajów w zakresie 
gospodarowania zasobami wodnymi, rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska przyrodniczego 
i rozwoju obszarów wiejskich. Wszystkie posiadają doskonałe zaplecze dydaktyczno-badawcze 
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ułatwiające ścisłą współpracę z instytucjami naukowymi, organizacjami międzynarodowymi oraz 
podmiotami gospodarczymi reprezentowanymi przez: hodowców ryb, producentów pasz, 
przetwórców surowca rybnego czy towarzystwa rybackie i wędkarskie. 

Obecnie w Polsce na liście tradycyjnych produktów z ryb, utworzonej przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajduje się 51 zarejestrowanych potraw. 43 z tych 
produktów odnosi się bezpośrednio do konkretnego gatunku, przy czym biorąc pod uwagę 
bioróżnorodność ichtiofauny Polski, liczba wykorzystywanych taksonów jest bardzo mała. Jest to 
bowiem zaledwie 10 gatunków, tj. karp, pstrąg tęczowy, szczupak, miętus, karaś pospolity, sieja, 
śledź, łosoś, dorsz i węgorz. Jako kraj, nie możemy się również pochwalić produktami z ryb 
zarejestrowanymi przez Komisję Europejską w Rejestrze Chronionych Nazw Pochodzenia oraz 
Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub też Rejestrze Gwarantowanych Tradycyjnych 
Specjalności. Tutaj jedynym produktem z ryb jest Karp zatorski (ChNP - Rozporządzenie Komisji 
UE nr 485/2011 z 18 maja 2011 roku). Powodów takiej sytuacji jest zapewne wiele, ale do 
najważniejszych zaliczyć można złożoność i nieprecyzyjność przepisów oraz mnogość warunków, 
które trzeba spełnić przy rejestracji tego typu produktów. 

Realizację projektu TRAFOON zaplanowano w kilku etapach, odwołujących się do 
założonych celów. Pierwszym z nich - niezwykle istotnym - było przeprowadzenie badań 
ankietowych wśród hodowców i przetwórców ryb w Polsce, dotyczących aktualnych potrzeb oraz 
zagrożeń dla sektora akwakultury. Na podstawie zebranych danych dokonano analizy SWOT             
z której wynika, że do mocnych stron chowu ryb zarówno w Polsce i Czechach należy zaliczyć 
przede wszystkim sięgającą XII wieku długoletnią tradycję hodowli ryb, a także wysoki poziom 
wykształcenia kadry wykorzystującej nowoczesne technologie w produkcji i przetwórstwie ryb.          
Z kolei po stronie słabych stron wskazano przede wszystkim: niską konsumpcję ryb w obu krajach, 
a także niewielką rentowność produkcji. Podczas międzynarodowych warsztatów odbywających się 
z udziałem członków Konsorcjum oraz zaproszonych ekspertów opracowano listę potrzeb 
związanych z działalnością MŚP, stanowiących podstawę dalszych działań w ramach projektu. 
Określono również kierunek koniecznych działań legislacyjnych, przyszłych tematów badawczych 
czy strategicznych programów wspierających funkcjonowanie i rozwój sektora rybackiego w obu 
krajach. Do najistotniejszych z nich zaliczono: 

 dywersyfikację produkcji akwakultury z uwzględnieniem innych gatunków ryb 
słodkowodnych, 

 zwiększenie produkcji pochodzącej z akwakultury przy wykorzystaniu 
recyrkulowanych obiegów wody, z jednoczesnym uwzględnieniem jakości 
produktu końcowego, 

 zastosowanie innowacyjnych technologii hodowlanych ryb np. wdrożenie 
programów hodowlanych, rozrodu poza naturalnym sezonem tarła, nowych 
metod podchowu młodocianych stadiów, itp. 

 zastosowanie zrównoważonych technik żywienia gatunków ryb hodowlanych,  
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 ograniczenie presji zwierząt rybożernych w obrębie obiektów hodowlanych tj. 
kormorany, wydry czy czaple, 

 zwiększenie naturalnej odporności ryb na choroby z zastosowaniem metod 
przyjaznych środowisku, 

 wzmożenie działań dotyczących zdrowotności ryb hodowlanych, począwszy od 
zwiększenia dostępnych informacji na temat chorób występujących                  
w akwakulturze, poprzez skuteczniejszą identyfikację zjawisk chorobowych, na 
badaniach związanych z wprowadzeniem do obrotu leków/szczepionek 
skończywszy. 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom w Polsce zorganizowano warsztaty 
szkoleniowe, adresowane głównie do hodowców ryb oraz producentów i przetwórców 
żywności pochodzenia rybnego, stosujących tradycyjne metody produkcji i przetwórstwa. 
Organizatorami obu szkoleń jest Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej 
Akademii Nauk w Gołyszu, członkowie Konsorcjum badawczego realizującego projekt 
TRAFOON. Tematem przewodnim pierwszego szkolenia była „Innowacyjność                            
w tradycyjnej technologii produkcji ryb”, gdzie dominowała tematyka związana                      
z doskonaleniem technologii produkcji pasz i technik żywieniowych, pozaprodukcyjnymi 
walorami stawów hodowlanych i możliwościami związanymi z dywersyfikacją produkcji             
w akwakulturze, a także problemy dobrostanu ryb oraz metodologii wprowadzenia nowego 
produktu na rynek. Drugie szkolenie zatytułowane „Ochrona zdrowia ryb w aspekcie 
jakości i bezpieczeństwa żywności”, dotyczy m. in. prawnych aspektów stosowania 
substancji leczniczych u ryb w UE i w Polsce, efektywności i bezpieczeństwa stosowania 
antybiotykoterapii u ryb, innowacyjnych metody dezynfekcji w hodowli ryb, a także 
bezpieczeństwa żywności na przykładzie łańcucha dostaw produktów akwakultury.  

Równie istotnym problemem wymagającym szybkiego rozwiązania jest przepływ 
informacji między producentami żywności a sferą badawczą związaną z tym sektorem. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom MŚP został przygotowywany ogólnodostępny, 
wielojęzyczny internetowy panel informacyjny ułatwiający dostęp do wiadomości z zakresu 
produkcji żywności tradycyjnej lub umożliwiający nawiązanie kontaktów ze specjalistami       
w tej dziedzinie. Hodowcy i przetwórcy ryb mogą uzyskać merytoryczną pomoc ekspertów 
przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Panel informacyjny będzie funkcjonował 
również po zakończeniu projektu TRAFOON. Ponadto wybrane, aktualne i najistotniejsze 
zagadnienia z zakresu produkcji surowca, bezpieczeństwa, certyfikacji, etykietowania, 
pakowania czy marketingu będą przedmiotem czterech szkoleń planowanych w ramach 
projektu na terenie Polski i Czech, które z pewnością przyniosą wymierne korzyści 
producentom żywności tradycyjnej. Projekt TRAFOON ma na celu nie tylko wzmocnienie 
konkurencyjności MŚP w zakresie produkcji żywności tradycyjnej wytwarzanej z ryb, ale 
również zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie walorów zdrowotnych ryb i roli 
tradycji kulinarnych w zachowaniu odrębności kulturowej lokalnych społeczności.  
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Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej 
projektu TRAFOON - www.trafoon.eu, oraz strony panelu informacyjnego - 
www.trafoon.org, gdzie można znaleźć szczegóły związane z realizacją projektu. Więcej 
informacji o samym projekcie jak i działaniach grupy roboczej „ryby i produkty rybne” można 
także uzyskać kontaktując się bezpośrednio z partnerami projektu: 

 

Lider grupy roboczej „ryby i produkty rybne” 

University of South Bohemia in Ceške Budejoviče 

Faculty of Fisheries and Protection of Waters 

Zátiší 728/II 

CZ-38925 Vodňany 

Tomáš Policar 

e-mail: policar@frov.jcu.cz 

 

polscy partnerzy: 

1) Polska Akademia Nauk  

Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu 

Zaborze, ul Kalinowa 2, 43-520 Chybie 

Andrzej Pilarczyk 

e-mail: andrzej.pilarczyk@golysz.pan.pl 

 

2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

Wydział Nauk o Środowisku 

ul. Warszawska 117A, 10-719 Olsztyn 

Jarosław Król 

e-mail: krolas@uwm.edu.pl 

Niniejsza monografia stanowi zbiór artykułów o charakterze informacyjno-
popularyzatorskim, opisujących najistotniejsze aspekty poruszane na szkoleniu 
zatytułowanym „Ochrona zdrowia ryb w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności”. 
Ufamy, iż jej treść będzie stosowną odpowiedzią na zapotrzebowanie podmiotów 
produkujących i przetwarzających żywność w oparciu o surowiec rybny, w zakresie wiedzy 
odnośnie zdrowotności ryb oraz jakości i bezpieczeństwa produktów akwakultury. 
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Transfer of knowledge for innovation in traditional food production - assumptions and 
implementations of TRAFOON project 

 

Jarosław Król1*, Piotr Hliwa1, Andrzej Pilarczyk2 

 

1 Department of Ichthyology, Faculty of Environmental Sciences, University of Warmia and 
Mazury in Olsztyn, Poland, e-mail: krolas@uwm.edu.pl 

2 Institute of Ichthyobiology and Aquaculture, Polish Academy of Science in Gołysz, 
Poland 

 

       Summary 

To support traditional food SMEs, TRAFOON has set sail in November 2013 to 
establish a knowledge transfer network with a focus on food products made of grains, fish, 
vegetables, mushrooms, sweet fruits, and olives. The TRAFOON network interlinks 
researchers, knowledge transfer agents, and SME associations in 14 European countries to 
foster the transfer of sustainable innovation and entrepreneurship in the sector of traditional 
foods for the benefit of the regions of Europe and the European consumers. 

The sub-network “Traditional Products of Fish” of TRAFOON aims at supporting 
SMEs that are producing traditional foods made of freshwater fish in Central-Eastern Europe. 
In order to do so, TRAFOON interlinks researchers, knowledge transfer agents, and SME 
associations from the Czech Republic, Poland, Belgium, Ireland, and Germany to foster the 
transfer of sustainable innovation and entrepreneurship in the sector of traditional foods for the 
benefit of Europe.  

Based on an inventory of needs, a range of training activities for SMEs and food 
researchers are developed. One workshop with the title “Innovations in traditional production 
technology of freshwater fish” was taken place in Ustroń (Poland) during June 9-10, 2015. 
The following workshops are planned:  

 September 1-2, 2015, Vodňany (Czech Republic): “Potential of recirculating 
aquaculture systems (RAS) for Czech fishery production”,  

 September 21-22, 2015, Olsztyn (Poland): “Health management of cultured fish in 
term quality and safety”,  

 December 3, 2015, Vodňany (Czech Republic): “Health aspects of commercial fish 
farming”,  

 February 1-2, 2016, Vodňany (Czech Republic): “Improvement of fish feed and 
feeding techniques, fish processing, labeling and marketing of fish products”.  
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The following results were obtained during the first sixteen months of the 
TRAFOON project in sub-network “Traditional Products of Fish”:  

1) increased cooperation and collaboration with the aquaculture industry in both the Czech 
Republic and Poland,  

2) substantial and comprehensive list of transferable innovations related to aquaculture in 
both countries,  

3) results and recommendations from Multi-stakeholder workshop,  

4) agenda of 5 planned Training Workshops where direct knowledge transfer activities 
will take place,  

5) information leaflet containing basic information about the TRAFOON project and its 
aims related to the knowledge innovation and transfer in field of aquaculture and 
production of fish products in the core regions. 

 

Key words: TRAFOON project, traditional food, fish products 
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Specyfika i zasady stosowania leków u ryb w UE i w Polsce. Dozwolone  
i zakazane substancje lecznicze w akwakulturze 

 

Jan Żelazny1*, Piotr Gomułka2 

 

1 Zakład Chorób Ryb, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy  
w Puławach, e-mail: zeljan@piwet.pulawy.pl 

2 Katedra Ichtiologii, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie 

 

WSTĘP 

Głównym miejscem pozyskiwania ryb na potrzeby produkcji żywności były przez 
wiele lat morza i oceany, ale wzrastające zapotrzebowanie w świecie na ten rodzaj pokarmu     
i w konsekwencji niekontrolowany wzrost połowów ryb, ograniczyły zasobność łowisk tych 
akwenów. Spowodowało to w konsekwencji wzrost znaczenia i rozwój akwakultury, czego 
wyrazem jest średnioroczny przyrost wielkości produkcji, wynoszący w wg raportu FAO        
z 2014 roku 6,2% w latach 2003-2013. Dla porównania przyrost produkcji innych gatunków 
zwierząt wynosi ok. 2,7% (FAOSTAT, http://faostat3.fao.org, dostęp 29 maja 2015). 
Potwierdzeniem tych przeobrażeń jest znaczny rozwój w ostatnim czasie rybactwa 
śródlądowego w Wietnamie, Chinach, Indiach, Japonii i innych krajach. Rozwój ten ma 
również miejsce w Polsce, głównie w odniesieniu do hodowli i chowu pstrąga tęczowego, 
którego poziom produkcji wzrósł z około 3 000 ton w latach 80. minionego wieku do około  
18 000 ton w 2010 roku. Wzrost ten został osiągnięty głównie poprzez intensyfikację hodowli, 
co ściśle wiąże się z zagrożeniem ze strony chorób, w tym szczególnie zakaźnych, 
powodowanych przez wirusy, bakterie i pasożyty. 

Wzrost zagęszczeń ryb, z punktu widzenia epidemiologii, stwarza dogodne warunki 
do wzmożonej transmisji czynników patogennych i zwiększa zagrożenie wybuchu chorób 
zakaźnych oraz inwazji pasożytów. Prawidłowość ta została wielokrotnie potwierdzona         
w praktyce. W produkcji łososia w Norwegii w latach 1980-1988 zużycie antybiotyków 
wzrosło z ok 2.5 tony do prawie 50 ton substancji aktywnych, wskutek wzrostu liczby 
notowanych infekcji bakteryjnych. W tym okresie oceniano, że ilość antybiotyków 
stosowanych w akwakulturze na świecie przewyższała ich zużycie we wszystkich innych 
działach produkcji zwierzęcej łącznie. Obecnie największy niepokój budzi powszechne (100% 
farm) stosowanie antybiotyków w hodowli pangi w Wietnamie, gdzie używanych jest 17 
różnych substancji czynnych należących do 10 klas antybiotyków: penicylin, 
aminoglikozydów, cefalosporyn, chinolonów, tetracyklin, amfenikoli, polimyksyn, 
diaminopirimidyn, rifamycyn i sulfonamidów. 10% badanych farm pangi używa                     
5-6 antybiotyków jednocześnie, a najczęściej stosowane są: enrofloksacyna, florfenicol, 
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sulfametoksazol z trimetorpimem oraz doksycyklina (Rico i wsp., 2013). Ilość stosowanych 
substancji jest trudna do oszacowania. Również w Polsce, szczególnie w intensywnej hodowli 
ryb łososiowatych, antybiotyki stosowane są powszechnie. 

Oprócz antybiotyków w hodowli ryb powszechnie stosowane są leki 
przeciwpasożytnicze. Obecnie szczególne miejsce zajmują leki stosowane do zwalczania wszy 
morskich Lepeophtheirus salmonis i Caligus orientalis, C. elongatus, C. teres, C. rogercressy 
występujących na wielu gatunkach ryb, w tym łososiowatych, hodowanych w sadzach 
morskich. Występowanie tych pasożytów jest wskazaniem do stosowania emamektyny oraz 
pestycydów cypermetryny, deltametryny i diflubenzuronu. Do roku 2000 powszechnie 
stosowanym lekiem przeciw pasożytniczym i grzybobójczym była zieleń malachitowa. 
Substancja ta została zakazana w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
Kanadzie i innych krajach, ze względu na właściwości karcinogenne i teratogenne (Sudoła      
i wsp., 2007). 

Dlaczego stosowanie leków w akwakulturze budzi powszechny niepokój? Problem 
jest złożony, ale na pierwszy plan wysuwają się trzy podstawowe przyczyny: 
antybiotykooporność szczepów bakteryjnych, ekotoksyczność leków przeciwpasożytniczych       
i zagrożenie dla zdrowia konsumentów wywołane pozostałościami leków w tkankach ryb 
konsumpcyjnych. Antybiotykooporność z grubsza rzecz biorąc, to zjawisko polegające na 
wykształceniu się w komórkach bakteryjnych zakodowanej genetycznie zdolności do 
„omijania szlaków metabolicznych” blokowanych przez daną grupę antybiotyków. Znane są 
również przykłady wykształcenia zdolności do unieszkodliwiania leków na drodze 
enzymatycznej. Kluczowym mechanizmem rozprzestrzeniania oporności na antybiotyki jest 
zdolność do poziomej, z bakterii na bakterię, transmisji materiału genetycznego. Mechanizmy 
tej transmisji (koniugacja, transformacja bądź transdukcja) są dobrze udokumentowane. 
Przeniesione geny są włączane do genomu nowego nosiciela w procesie zwanym 
rekombinacją. Dzięki temu mechanizmowi, bakterie są zdolne do przejmowania genów/cech 
innych gatunków bakterii w tym oporności na leki. Jednym z czynników zwiększających 
prawdopodobieństwo powstania oporności jest obecność niewielkich, nie powodujących 
śmierci komórki bakteryjnej stężeń antybiotyku w środowisku jej życia.  

Stosowanie leczenia antybiotykami w warunkach akwakultury powoduje zwykle 
uwalnianie do środowiska relatywnie dużych ilości substancji czynnych i istotnie wpływa na 
tempo powstawania nowych lekoopornych szczepów. Co gorsza, gatunki wyselekcjonowane 
w hodowlach ryb, coraz częściej wykazują oporność na wiele antybiotyków. Wykształcona 
oporność może być i jest przekazywana szczepom patogennym dla człowieka i vice versa.       
Z powodu zakażeń antybiotykoopornymi szczepami bakterii tylko w Europie i USA umiera 
rocznie 50 tys. osób (EARS-NET, 2015). Liczbę zgonów na całym świecie szacuje się obecnie 
na 700 tys. rocznie. Biorąc pod uwagę tempo narastania antybiotykoodporności, przewiduje 
się, że w roku 2050 liczba zgonów z tego powodu na świecie będzie wynosić ok. 10 mln             
i wysunie się na pierwsze miejsce wśród innych zagrożeń zdrowotnych przed liczbą 8.2 mln 
zgonów z powodu nowotworów, 1.5 mln zgonów wywołanych cukrzycą, 1.4 mln infekcjami 
bakteryjnymi przewodu pokarmowego oraz 1.2 mln zgonów z powodu wypadków drogowych 
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(O’Neil, 2014). Wzrost antybiotykooporności jest również oczywistym zagrożeniem dla 
rozwoju hodowli zwierząt i może stać się przyczyną dramatycznego w skutkach zmniejszenia 
światowej podaży żywności. Służby medyczne krajów wysokorozwiniętych obawiają się 
coraz bardziej pojawienia się „super bakterii” - patogennego zarazka odpornego na wszystkie 
znane antybiotyki i nie podatnego na leczenie. 

Uwalnianie do środowiska substancji aktywnych hormonalnie, antybiotyków, 
środków przeciw pasożytniczych, a nawet środków dezynfekcyjnych odbija się negatywnie na 
bioróżnorodności ekosystemów wodnych. Jest to wyraźnie widocznie w przypadku 
wspomnianych powyżej środków przeciw inwazji wszy morskiej: cypermetryny, deltametryny 
i emamektyny. Wszystkie te substancje są wysoce toksyczne dla organizmów wodnych, np. 
wartość LC50 (koncentracja śmiertelna dla 50% osobników w populacji) cypermetryny dla 

ryb waha się pomiędzy 0,4 a 2,8 g/dm3 a dla zwierząt bezkręgowych 0,01 do 5,0 g/dm3. 

Zatem nawet niewielkie ilości tych substancji uwolnione do środowiska działają dewastująco 
na faunę bezkręgowców i pośrednio na cały ekosystem wodny. Preparaty zawierające 
cypermetrynę i deltametrynę są powszechnie stosowane w medycynie weterynaryjnej gdyż 
praktycznie nie wykazują toksyczności ostrej dla ssaków i ptaków. 

W produkcji ryb przeznaczonych do spożycia niezwykle istotne znaczenie mają 
pozostałości leków weterynaryjnych w tkankach zjadanych przez człowieka. Pozostałości te 
zwykle nie wywołują zatruć ostrych, ale w przypadku długotrwałej ich podaży w pokarmie 
mogą prowadzić do zaburzeń w układzie odpornościowym, hormonalnym czy nerwowym. 
Niektóre ze stosowanych dawniej preparatów zostały zakazane gdyż wykazano, że sprzyjają 
one powstawaniu nowotworów lub potworkowatości u płodów. 

 Należy również wspomnieć, że w przypadku ryb, ryzyko wystąpienia bioakumulacji 
leków w tkankach jest wyższe niż u ssaków i ptaków. Zwykle substancje lecznicze 
charakteryzują się wysoką wartością tzw. współczynnika podziału (log KOW) n-oktanol-woda. 
Jest to wartość wskazująca na powinowactwo danej substancji do fazy tłuszczowej bądź 
wodnej. Wysoka wartość log KOW substancji świadczy o jej powinowactwie do tkanki 
tłuszczowej. Co więcej substancje takie są bardzo łatwo wchłaniane ze środowiska wodnego      
i mają tendencję do gromadzenia się w tłuszczu ryb. Nawet niewielkie ilości substancji           
w środowisku wodnym są zatem potencjalnie niebezpieczne dla konsumenta. 

 Świadomość zagrożeń jakie niesie ze sobą stosowanie leków w akwakulturze 
zaowocowała dość restrykcyjnymi przepisami odnośnie ich stosowania w leczeniu zwierząt 
przeznaczonych do produkcji żywności. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie 
hodowcom przepisów regulujących stosowanie preparatów leczniczych w akwakulturze. 

 

Ochrona zdrowia ryb 

Choroby były, są i będą istotnym elementem życia na ziemi, o czym świadczą ślady 
zmian patologicznych stwierdzane w materiałach wykopaliskowych zwierząt. Dotyczy to 
również ryb, bowiem zwierzęta te są bardzo uzależnione od środowiska w którym żyją, przez 
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co bardzo narażone na działanie wielu patogenów, powodujących różne choroby (Śnieszko      
i wsp., 1971; Prost, 1980; Żelazny, 2002; Antychowicz, 2007; Własow i Guziur, 2008). 

Nauka o chorobach ryb (ichtiopatologia) jest jedną z młodszych dziedzin wiedzy 
weterynaryjnej. Dopiero w 1904 roku ukazał się pierwszy podręcznik o chorobach ryb, 
którego autorem był profesor zoologii Wyższej Szkoły Weterynaryjnej i kierownik 
Biologicznej Stacji Doświadczalnej Rybactwa w Monachium dr Bruno Hofer. Polskie 
tłumaczenie tego podręcznika, zatytułowanego „Choroby ryb podług dr B. Hofera i innych” 
zostało wydane w 1907 roku przez Zygmunta Fiszera. W 1924 roku ukazał się drugi w historii 
ichtiopatologii podręcznik „Choroby ryb” napisany przez profesora, doktora medycyny 
weterynaryjnej Mariannę Plehn (1863-1946), urodzoną na Pomorzu, w rejonie Kwidzynia,     
w majątku rodzinnym Lubocin koło Świecia. Profesorowie Bruno Hofer i Marianna Plehn 
stworzyli fundamenty ochrony zdrowia ryb w Europie. 

W Polsce duże, pionierskie, zasługi na polu nauki o chorobach ryb położył profesor 
Teodor Spiczakow, który opracował pierwsze metody zapobiegania i zwalczania chorób ryb, 
dzięki czemu zostały stworzone realne podstawy do ochrony zdrowia ryb w gospodarstwach 
stawowych, na miarę ówczesnej wiedzy i możliwości. Uczniami profesora Teodora 
Spiczakowa byli profesor Stanisław Śnieszko, docent Tadeusz Bory-Miączyński oraz profesor 
Bronisław Kocyłowski. Profesor Stanisław Śnieszko losami drugiej wojny światowej rzucony 
do Stanów Zjednoczonych założył pierwsze w tym kraju laboratorium chorób ryb, wychował 
wielu następców i stworzył podwaliny ichtiopatologii w USA. Docent Tadeusz Bory-
Miączyński służył swoją wiedzą wielu hodowcom ryb pracując w Pracowni Chorób Ryb 
ZHW w Krakowie. Profesor Bronisław Kocyłowski stworzył w Puławach Zakład Chorób Ryb 
w ówczesnym Wydziale Weterynaryjnym Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa 
Wiejskiego w Puławach, który potem stał się Państwowym Instytutem Weterynaryjnym          
w Puławach. Profesor Bronisław Kocyłowski napisał wspólnie z doc. Tadeuszem Bory-
Miączyńskim podręcznik „Choroby ryb i raków” (drugi w języku polskim po podręczniku 
profesora Bruno Hofera) oraz wychował wielu polskich ichtiopatologów. 

Intensyfikacja hodowli i chowu oraz postępująca, nadmierna, eutrofizacja wód 
śródlądowych w ostatnich latach, spowodowały zwiększenie zagrożenia zdrowia ryb (Żelazny, 
2002), chociaż problem chorób ryb występował już wcześniej i jest ciągle aktualny. Już          
w 1899 roku Wacław Sikorski pisał: „niewidzialne drobnoustroje są powodem bardzo wielu 
chorób” dodając przy tym: „których znajomość jest prawie żadna”. Od tamtego czasu nastąpił 
olbrzymi postęp w rozwoju nauk w zakresie patologii ryb. Poznano i opisano istotę oraz 
przyczyny wielu chorób ryb, opracowano wiele sposobów ich leczenia, wprowadzono system 
zwalczania z mocy prawa, szczególnie groźnych chorób zakaźnych ,głównie powodowanych 
przez wirusy. 

Prowadzone, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, badania wykazały istotne 
zagrożenia zdrowia ryb ze strony wielu patogenów, a mianowicie wirusów VHS, IHN, ISA, 
IPN, KHV, CEV, SVC i innych, bakterii z rodzaju Aeromonas, Pseudomonas, Yersinia, 
Vibrio, Mycobacterium, Edwardsiella i Flawobacterium (Prost, 1980; Żelazny, 2002; 
Antychowicz, 2007; Austin i Austin, 2007; Noga, 2010; Kozińska, 2014), a w ostatnich latach 
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również ze strony nowych bakteryjnych patogenów ryb, takich jak Shaewanella putrefaciens, 
Sphingomonas paucimobilis i Acinetobacter sp. (Pękala, 2007). Istotnym zagrożeniem dla 
zdrowia ryb bywają też pasożyty takie jak Ichthyophthirius multifiliis, Chilodonella sp., 
Myxosoma cerebralis, Myxobolus encephalicus, Sphaerospora molnari, Dactylogyrus sp., 
Gyrodactylus sp.,Diplostomum sp., Bothriocephalus acheilognathi, Khawia sinensis, 
Caryophylleus sp., Philometroides lusiana, Piscicola geometra, Argulus sp., Ergassilus sp., 
Lernea sp. i inne (Prost, 1980; Antychowicz, 2007; Własow i Guziur, 2008; Noga, 2010). 
Drobnoustroje te i pasożyty wywołują groźne choroby, które z reguły skutkują bardzo 
wysokimi stratami w produkcji ryb. Dotyczy to szczególnie chorób wywoływanych przez 
wirusy i bakterie. Sytuacja ta wymaga zatem ze strony hodowcy ryb wnikliwej                            
i systematycznej obserwacji zachowania się ryb, a ze strony lekarza weterynarii 
podejmowania działań polegających na wnikliwym nadzorowaniu stanu zdrowia tych zwierząt 
wodnych i w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby przeprowadzania dokładnego 
badania ryb, celem postawienia właściwej diagnozy i opracowania racjonalnej i możliwie 
skutecznej terapii. 

 

Możliwości terapii ryb słodkowodnych 

Ogromny postęp w medycynie weterynaryjnej, której częścią jest także 
ichtiopatologia, zaowocował na przestrzeni minionego wieku wprowadzeniem do terapii 
chorób ryb wielu nowych preparatów leczniczych (Prost, 1980; Alderman i Michel, 1992; 
Schlotfeldt, 1992; Antychowicz, 2007, Własow i Guziur, 2008; Noga, 2010), takich jak: 

 antybiotyki, 

 preparaty stymulujące odporność nieswoistą, 

 szczepionki, 

 leki przeciwpasożytnicze, 

 anestetyki. 

Różnorodność tych środków oraz postęp wiedzy spowodowały jednak pojawienie się nowych 
problemów związanych z ich stosowaniem, a wynikających z ich szkodliwości dla środowiska 
wodnego, organizmu ryby oraz człowieka – konsumenta, o których była mowa wcześniej.       
W związku z tym państwa członkowskie Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i inne kraje 
wprowadziły obowiązek rejestracji leku, czyli dopuszczenia do stosowania dopiero po jego 
bardzo rygorystycznej ocenie, uwzględniającej wiele aspektów, takich jak: 

 przebieg przemian, jakie odbywa lek po wprowadzeniu go do organizmu, czyli tzw. 
farmakodynamika; 

 okres utrzymywania się pozostałości środka leczniczego w tkankach poddanych 
terapii ryb; 
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 określenie ewentualnych własności mutagennych i karcinogennych; 

 możliwości działania immunosupresyjnego w odniesieniu do organizmu ryb; 

 inne ewentualne następstwa oddziaływania leku na organizm ryby i człowieka jako 
konsumenta; 

 szkodliwość leku dla ludzi wykonujących zabieg leczniczy u ryb; 

 możliwość wywoływania lekooporności bakterii patogennych dla ryb lub człowieka; 

 inne cechy oddziaływania leku lub warunki prowadzenia badań oceniane doraźnie 
lub stale, a które są ściśle określone w odpowiednich aktach prawnych 
(Rozporządzenie MRiRW, 2008a; Ustawa, 2001). 

Wymagania przedstawione powyżej znacznie ograniczają arsenał środków leczniczych, a tym 
samym możliwości prowadzenia terapii ryb, ale są one konieczne z punktu widzenia ochrony 
środowiska, a przede wszystkim bezpieczeństwa konsumentów ryb. 

 

Regulacje prawne terapii ryb 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, leczenie chorób ryb może być 
prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii, bowiem wyłącznie przez przedstawicieli 
tego zawodu dozwolone jest wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z ochroną 
zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego i środowiska (Ustawa, 
2001; Ustawa, 2002). Zawód lekarza weterynarii może wykonywać jedynie osoba, która: 

 posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską uczelnię realizującą 
program nauczania określony, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego 
do spraw rolnictwa; 

 lub posiada dyplom lekarza weterynarii wydany przez uczelnię zagraniczną, uznany 
za równorzędny na podstawie odrębnych przepisów; 

 posiada obywatelstwo polskie; 

 ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

 uzyskała prawo wykonywania zawodu przez wpis na listę lekarzy weterynarii. 

Prawo wykonywania zawodu po spełnieniu wyżej wymienionych warunków, odbyciu stażu,      
a w niektórych sytuacjach odpowiedniego przeszkolenia stwierdza okręgowa rada lekarsko-
weterynaryjna, właściwa ze względu na miejsce przystąpienia po raz pierwszy do 
wykonywania zawodu (Ustawa, 2002).  
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Ewidencja leczenia zwierząt 

Posiadacz zwierząt gospodarskich, w tym zwierząt akwakultury, jest obowiązany do 
prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt (Ustawa, 2008b). Rozporządzenie MRiRW z dnia  
29 września 2011 roku szczegółowo reguluje zakres i sposób prowadzenia takiej ewidencji. 
Składają się na nią oryginały „kart leczenia” dotyczących danego gospodarstwa rybackiego, 
pozostawionych posiadaczowi zwierzęcia przez lekarza weterynarii, który wykonuje zabiegi 
lecznicze. Wpisy, ”karty leczenia” tworzą tzw. papierową książkę leczenia zwierząt, która 
musi być udostępniana na każde wezwanie organów Inspekcji Weterynaryjnej. Książka 
leczenia zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez 
ludzi powinna zawierać: 

 nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt; 

 imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza zwierzęcia; 

 datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia; 

 datę i godzinę wykonania czynności lekarsko-weterynaryjnych; 

 oznaczenie strony książki składające się z: numeru kolejnej strony, znaku „/” 
oznaczenia miesiąca, znaku „/” oraz oznaczenia roku; 

 opis leczonego zwierzęcia, w tym gatunek, płeć, identyfikację, wiek, oznakowanie   
i masę ciała; 

  liczbę leczonych zwierząt; 

 rozpoznanie lub wstępne rozpoznanie choroby; 

 zastosowane produkty lecznicze lub nabyte przez posiadacza zwierzęcia produkty 
lecznicze weterynaryjne lub pasze lecznicze, z uwzględnieniem nazwy produktu 
leczniczego, numeru serii produktu leczniczego, ilości i dawkowania zastosowanego 
produktu leczniczego lub nabytego produktu leczniczego weterynaryjnego oraz 
okresu karencji na pozyskiwanie tkanek lub produktów przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi od leczonych zwierząt; 

 zabiegi lecznicze lub profilaktyczne, zalecenia lekarskie oraz uwagi; 

 potwierdzenie nabycia produktu leczniczego weterynaryjnego lub paszy leczniczej 
przez posiadacza zwierzęcia; 

 podpis i pieczęć lekarza weterynarii dokonującego wpis; 

 podpis posiadacza zwierzęcia, który jednocześnie oświadcza, że nabyty 
weterynaryjny produkt leczniczy lub pasza lecznicza zostaną zastosowane zgodnie   
z zaleceniami lekarza weterynarii. 

Ewidencja leczenia zwierząt (ryb) jest tworzona z chronologicznie ułożonych 
oryginałów poszczególnych stron książki leczenia zwierząt, którą prowadzi lekarz weterynarii 
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(kopie pozostają u lekarza). Strony te dotyczą oczywiście leczonych zwierząt (ryb) 
stanowiących własność danego gospodarstwa (posiadacza zwierząt). Wpisy w książce leczenia 
zwierząt są wprowadzane czytelnie, skreślenia i poprawki w książce leczenia zwierząt 
potwierdza podpisem i pieczęcią lekarz weterynarii, który ich dokonał oraz wpisuje datę 
wprowadzenia skreślenia i poprawki. Wzór książki leczenia zwierząt oraz ewidencji leczenia 
zwierząt stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia MRiRW z 29 września 2011 roku. 
Posiadacz zwierzęcia (gospodarstwo) przechowuje ewidencję leczenia zwierząt przez trzy lata 
od daty dokonania w niej ostatniego wpisu.  

 

Co to jest weterynaryjny produkt leczniczy? 

Odpowiedź na pytanie postawione w tytule rozdziału znajdujemy w Ustawie Prawo 
farmaceutyczne (Ustawa, 2008a). W artykule 2, punkt 32 czytamy, iż: „produktem leczniczym jest 
substancja lub mieszanina substancji, posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób 
występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu 
przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie 
farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne”. W punkcie 34 dowiadujemy się również, że 
produktem leczniczym weterynaryjnym - jest produkt leczniczy stosowany wyłącznie u zwierząt. 
Zatem każda substancja/preparat, która zostanie użyta z intencją zwalczania choroby lub jej 
zapobiegnięciu jest produktem leczniczym. Również substancje służące do stymulacji rozrodu są 
lekami, gdyż są używane w celu zmiany fizjologicznych funkcji organizmu. Jeżeli jednak 
substancja zostanie użyta w innym celu np. siarczan miedzi do zwalczania zakwitu glonów, a jej 
oddziaływanie na ryby będzie niezamierzone acz nieuniknione, substancja nie będzie produktem 
leczniczym, ale pestycydem i należy ją stosować zgodnie z regułami ustalonymi w Ustawie                   
o środkach ochrony roślin (Ustawa, 2013). 

Czy każda dowolna substancja chemiczna może być stosowana jako produkt leczniczy 
lub jego składnik? Otóż nie!! Mając na uwadze, iż niektóre substancje wykazują znane negatywne 
skutki w organizmie człowieka, a co do większości spośród milionów odkrytych substancji 
chemicznych skutki zdrowotne są nieznane, stworzono listę substancji czynnych, które wolno 
stosować w produktach leczniczych dla zwierząt. Listę taką znajdujemy w Rozporządzeniu Komisji 
UE Nr 37/2010 w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do 
maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego 
(Rozporządzenie UE 37/2010). Rozporządzenie to nie jest aktem o charakterze ustawodawczym.   
W załączniku do Rozporządzenia 37/2010 znajdujemy listę substancji farmakologicznie czynnych, 
wraz z ich klasyfikacją terapeutyczną, maksymalnym limitem dopuszczalnych pozostałości              
i wskazaniem tkanek, w których należy sprawdzać ich poziom. Wskazane są tu także gatunki 
zwierząt, u których daną substancję można stosować. Na liście tej znajdują się substancje,                   
w odniesieniu do których Europejski Komitet ds. Medycznych Produktów Weterynaryjnych 
dokonał oszacowania bezpieczeństwa pozostałości leków w tkankach. Miarą bezpieczeństwa 
stosowania danej substancji jest maksymalny limit pozostałości (MLP) czyli dopuszczalna, nie 
stanowiąca zagrożenia dla zdrowia konsumenta koncentracja substancji we wskazanych tkankach 
zwierzęcia. W Tabeli 1 przedstawiono wykaz substancji, dla których ryby wskazano jako organizm 
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docelowy. Tkanką, w której monitorowane są pozostałości tych substancji są, w przypadku ryb, 
mięśnie wraz ze skórą w naturalnych proporcjach. Jak łatwo zauważyć pośród tych substancji 
przeważają środki służące do zwalczania patogennych skorupiaków    w sadzowych hodowlach 
morskich. 

 

Tabela 1. Substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 37/2010 
jako substancje przeznaczone do stosowania w leczeniu ryb. W nawiasach podano 
zastosowanie substancji w przypadkach, w których nie zostało ono określone 
przez ustawodawcę (przypis autorów pracy). 

Table 1. Active substances listed in Commission Regulation No. 37/2010 as substances for the 
use in fish. Indication is given in parenthesis in cases where legislator did not point 
it (authors notes). 

Substancja czynna MLP Klasyfikacja terapeutyczna 

azagly-nafarelina nie jest wymagany brak wpisu (stymulacja hormonalna) 

azametifos nie jest wymagany brak wpisu (środek owadobójczy) 

benzokaina nie jest wymagany brak wpisu (anestetyk)

bronopol nie jest wymagany brak wpisu (dezynfekcja ikry)

cypermetryna 50 µg/kg środek przeciwpasożytniczy

deltametryna 10 µg/kg środek przeciwpasożytniczy

diflubenzuron 1000 µg/kg środek przeciwpasożytniczy

emamektyna 100 µg/kg środek przeciwpasożytniczy

florfenikol 1000 µg/kg antybiotyki

flumequina 600 µg/kg antybiotyki

lufenuron*  1350 µg/kg środek przeciwpasożytniczy

mesylan trikainy** nie jest wymagany brak wpisu (anestetyki)

teflubenzuron 500 µg/kg środek przeciwpasożytniczy

tosychloramid sodu*** nie jest wymagany brak wpisu (dezynfekcja)

sarafloksacyna 30 µg/kg antybiotyki

somatosalm nie jest wymagany brak wpisu (osmoregulacja)

*wprowadzony na listę rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE 
967/2014; ** inaczej MS-222, *** inaczej chloramina 
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Duża grupa dozwolonych substancji czynnych dedykowana jest wszystkim 
zwierzętom hodowanym na potrzeby produkcji żywności. W Tabeli 2 podano przykłady 
antybiotyków, które dozwolone są do stosowania u wszystkich zwierząt, w tym oczywiście 
ryb. Oprócz antybiotyków do zwalczania infekcji bakteryjnych u wszystkich gatunków 
zwierząt dozwolone są wszystkie substancje zaliczane do grupy sulfonamidów. MLP dla 
sulfonamidów u ryb w mięśniach wraz ze skórą ustalono na 100 µg/dm3. Przy czym powyższa 
wartość dotyczy sumy wszystkich sulfonamidów. 

 

Tabela 2. Antybiotyki dozwolone zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr 37/2010 do 
stosowania u wszystkich gatunków zwierząt hodowanych na potrzeby produkcji 
żywności. 

Table 2. Antibiotics permitted to use in all food animal species in accordance to Commission 
Regulation No. 37/2010. 

Substancja czynna MLP Uwagi 

amoksycylina 50 µg kg-1 

nie stosować u zwierząt, których jaja 
przeznaczone są do spożycia 

ampicylina 50 µg kg-1 

benzylopenicylina 50 µg kg-1 

chlortetracyklina 100 µg kg-1  

danofloksacyna 100 µg kg-1 

nie stosować u zwierząt, których jaja 
przeznaczone są do spożycia 

difloksacyna 300 µg kg-1 

dikloksacyna 300 µg kg-1 

doksycyklina* 100 µg kg-1  

enrofloksacyna 100 µg kg-1 
nie stosować u zwierząt, których jaja 

przeznaczone są do spożycia 

erytromycyna 200 µg kg-1  

kloksacyna 300 µg kg-1 
nie stosować u zwierząt, których jaja 

przeznaczone są do spożycia 

kolistyna 150 µg kg-1  

kwas oksolinowy 100 µg kg-1 
nie stosować u zwierząt, których jaja 

przeznaczone są do spożycia 
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linkomycyna 100 µg kg-1  

neomycyna 500 µg kg-1  

oksacylina 300 µg kg-1 
nie stosować u zwierząt, których jaja 

przeznaczone są do spożycia 

oksytetracyklina 100 µg kg-1  

paromomycyna 500 µg kg-1 
nie stosować u zwierząt, których jaja 

przeznaczone są do spożycia 
spektynomycyna 300 µg kg-13 

tetracyklina 100 µg kg-1  

tiamfenikol 50 µg kg-1 nie stosować u zwierząt, których jaja 
przeznaczone są do spożycia 

tylmikozyna 50 µg kg-1 

tylozyna 100 µg kg-1  

* wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/151 

 

Istotną dla hodowców ryb informację stanowi fakt, że większość substancji 
stosowanych do stymulacji rozrodu ryb (Tab. 3) jest dozwolona dla wszystkich zwierząt. 
Zatem preparaty zawierające te substancje mogą być stosowane przez lekarzy weterynarii 
również u ryb, choć interpretacja ta budzi wątpliwości, gdyż ich stosowanie nie jest związane 
z „niemożliwym do zaakceptowania cierpieniem zwierząt” (Rozporządzenie MZ, 2008).  

Osobną grupę substancji czynnych farmakologicznie, które wolno stosować u wszystkich 
gatunków zwierząt stanowią produkty czynne pochodzenia roślinnego, w tym stosowany do 
znieczulania ryb olejek goździkowy (Caryophylli aetheroleum). 
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Tabela 3. Substancje służące do stymulacji rozrodu dozwolone do stosowania u wszystkich 
zwierząt hodowanych na potrzeby produkcji żywności na mocy Rozporządzenia 
Komisji nr 37/2010 z 2009 roku. 

Table 3. Reproduction stimulators permitted to all food animal species in accordance to 
Commission Regulation No. 37/2010.  

Substancja czynna MLP 

gonadotropina z surowicy ciężarnych klaczy (PMSG) nie jest wymagany 

hormon folikulostymulina (FSH) nie jest wymagany 

hormon luteinizujący  (LH) nie jest wymagany 

hormon uwalniający gonadotropinę nie jest wymagany 

gonadotropina kosmówkowa ludzka* nie jest wymagany 

 

Rozporządzenie 37/2010 w załączniku nr 2 wyszczególnia substancje zakazane do 
stosowania u zwierząt hodowanych na potrzeby produkcji żywności. Wśród nich znajdują się: 
chloramfenikol, chloroform, chloropromazyna, dapson, dimetridazol, kolchicyna, 
metronidazol, nitrofurany i ronidazol. Chloramfenikol, metronidazol oraz należący do 
nitrofuranów furazolidon były dawniej stosowane w terapii chorób ryb. Oprócz substancji 
wymienionych powyżej, na mocy Ustawy (2008b), w preparatach dla zwierząt nie wolno 
stosować substancji: 

 o działaniu tyreostatycznym; 

 stilbenów, pochodnych stilbenów, ich soli i estrów; 

 substancji o działaniu beta-agonistycznym; 

 estradiolu 17β i jego pochodnych estropodobnych; 

 substancji o działaniu estrogennym innych niż estradiol 17 β i jego pochodne; 

 estropodobne oraz o działaniu androgennym lub gestagennym. 

Od roku 2001, w UE zakazane do stosowania w akwakulturze są również wszystkie 
barwniki w tym zieleń malachitowa, zieleń brylantowa, fiolet krystaliczny, błękit metylenowy. 
Na liście dozwolonych substancji czynnych nie wymagających MLP znajduje się kilka 
szczególnie często stosowanych w akwakulturze, jak: chlorek sodu, formaldehyd, mocznik, 
nadtlenek wodoru, siarczan miedzi i tanina. Listy dozwolonych i zakazanych substancji 
czynnych są w miarę potrzeb uzupełniane osobnymi rozporządzeniami wykonawczymi 
Komisji UE. W ten sposób na listę substancji dozwolonych (także dla ryb) trafił lufenuron – 
środek przeciwpasożytniczy o wyjątkowo niskim MLP (Tab. 1). Lufenuron jest selektywnym 
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preparatem stosowanym do zwalczania larw owadów. Substancja ta jest ponad 10 tys. razy 
bardziej toksyczna dla skorupiaków wodnych (Daphnia magna) niż dla ryb (FAO, 2008). 

Oprócz substancji farmakologicznie czynnych, w skład preparatów leczniczych 
wchodzą różnego rodzaju substancje pomocnicze nie będące substancjami czynnymi 
farmakologicznie. W celu uniknięcia wątpliwości Europejska Agencja ds. Leków (European 
Medicines Agency, EMA) opublikowała szeroką listę substancji, nie zaliczanych do związków 
farmakologicznie czynnych, dla których nie jest wymagany MLP (EMA, 2014). Są wśród nich 
między innymi produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (np. autolizaty tkanek, białka, 
peptydy), które mogą stanowić składnik diety człowieka i wiele substancji syntetycznych, nie 
wpływających negatywnie na organizm człowieka.  

 

Analiza stanu leczniczych preparatów weterynaryjnych dopuszczonych do stosowania     
u ryb w Polsce i innych krajach UE  

Lekarz weterynarii ordynujący preparaty lecznicze dla zwierząt ma obowiązek            
w pierwszym rzędzie dokonywać wyboru spośród preparatów zarejestrowanych                            
i dopuszczonych do obrotu na terenie kraju. Istnieją cztery procedury rejestracji leków: 
procedura krajowa (narodowa), procedura europejska (centralna), procedura wzajemnego 
uznania oraz procedura zdecentralizowana.  

Dopuszczenie leku do obrotu (rejestracja) następuje zawsze na wniosek 
zainteresowanego producenta preparatu leczniczego. Niewielka liczba leków 
zarejestrowanych w Polsce, ze wskazaniem dla ryb, jest wyrazem małego zainteresowania 
przemysłu farmaceutycznego wprowadzeniem leków dedykowanych akwakulturze. Procedurę 
krajową producent leku wybiera wtedy, kiedy dany lek nie został jeszcze zarejestrowany        
w żadnym z państw Unii Europejskiej, w żadnym kraju członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Ustawa, 2001), lub też kiedy jest zainteresowany 
wprowadzeniem leku do obrotu wyłącznie na terenie danego państwa członkowskiego.         
W przypadku, gdy lek został już zarejestrowany w jednym z państw członkowskich można 
zastosować procedurę wzajemnego uznania (Dyrektywa 2001/82/WE), która jest 
zdecydowanie uproszczona w porównaniu z procedurą krajową lub centralną. Bardzo ważne 
jest również to, że jeżeli dany lek nie jest zarejestrowany w Polsce, ale posiada dopuszczenie 
do obrotu w innym kraju członkowskim, możemy sprowadzić ten lek (jednorazowo                 
5 najmniejszych opakowań) i stosować zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. 
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Tabela 4. Lecznicze produkty weterynaryjne dopuszczone na terenie Polski ze wskazaniem do 
stosowania u ryb. Wyciąg z Urzędowego Wykazu Leków 2015 roku (załącznik 4). 

Table 4. Medicinal veterinary products for fish approved to use in Poland (extracted from the 
Polish Official List of Veterinary Medicines 2015; appendix 4). 

Nazwa leku Gatunki Podmiot odpowiedzialny 

Ichtioxan  karp, pstrąg  Biofaktor Sp. z o.o.  

Ichtiovac-Lg  pstrąg  Laboratories Hipra S.A.  

Yersi-fishvax  ryby łososiowate  Fatro S.p. A.  

Aqua Vac ERM oral  pstrąg  Intervet International BV  

Aqua Vac ERM koncentrat  pstrąg  Intervet International BV  

Aquavac FNM plus  łosoś  Intervet International BV  

Aquavac Relera  pstrąg  Intervet International BV  

 

Procedura centralna (Dyrektywa 2001/82/WE) zakłada dopuszczenie do stosowania 
leku we wszystkich krajach członkowskich UE. Procedura ta jest droższa i bardziej 
skomplikowana od pojedynczej procedury krajowej. Jej wybór jest uzasadniony, jeżeli 
producent zamierza wprowadzić lek na rynki wszystkich krajów UE, gdyż wtedy koszty             
(i biurokracja) stają się mniejsze w porównaniu do sumy kosztów procedur krajowych.            
Z informacji służb farmaceutycznych wiemy, że istnieje dążenie ustawodawców unijnych do 
zmiany obecnie obowiązujących przepisów, mającej na celu pozostawienie wyłącznie 
procedury centralnej. Jak do tej pory producenci wybierają te procedurę dość rzadko.               
Z preparatów leczniczych dla ryb tylko GonazonTM został zarejestrowany w ramach procedury 
centralnej. Gonazon TM jest silnym analogiem GnRH/LHRH nazywanym azagly-nafareliną 
stosowanym do synchronizacji owulacji u ryb łososiowatych. Obecnie preparat ten nie 
znajduje się na polskiej liście preparatów dopuszczonych w ramach procedury centralnej, gdyż 
wygasł okres jego dopuszczenia. Lista produktów leczniczych weterynaryjnych 
dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach procedury centralnej 
obejmuje 323 pozycje, w tym żadnej przeznaczonej dla ryb. 

Procedura zdecentralizowana (Dyrektywa 2001/82/WE) stosowana jest wtedy, gdy 
producent zamierza wprowadzić lek do tej pory nie zarejestrowany, na rynki kilku (ale nie 
wszystkich) krajów Unii jednocześnie.  

W Tabeli 4 przedstawiono preparaty lecznicze dopuszczone aktualnie (wiosna 2015 
roku) do obrotu w Polsce. Wszystkie, poza preparatem Ichtioxan, który zawiera 
oksytetracyklinę i służy do zwalczania infekcji bakteryjnych, są szczepionkami 
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przeznaczonymi dla hodowli ryb łososiowatych, głównie dla pstrąga tęczowego. Dla 
porównania w Tabeli 5AB, przedstawiamy zestawienie leków dostępnych w Wielkiej Brytanii 
i Norwegii, krajach o największej liczbie preparatów zarejestrowanych dla ryb. 

 

Tabela 5 A. Lecznicze produkty weterynaryjne dopuszczone do obrotu na terenie Wielkiej 
Brytanii, ze wskazaniem do stosowania u ryb. 

Table 5 A. Medicinal veterinary products for fish approved to use in Great Britain (2015).  

Nazwa leku Gatunki Podmiot odpowiedzialny Substancja czynna 

Aquatet 100%  łosoś, pstrąg Pharmaq Ltd oksytetracyklina 

Salmosan Powder  łosoś Fish Vet Group Limited azametifos 

Vetremox Fish  łosoś Pharmaq Ltd amoksycylina 

Calicide  łosoś Trouw Ltd teflubenzuron 

Florocol Premix  łosoś Intervet UK Ltd florfenikol 

AquaVac ERM  pstrąg Intervet UK Ltd Yersinia ruckerii 

Pyceze 500 mg/ml  łosoś, pstrąg 
Novartis Animal Vaccines 
Ltd 

bronopol 

Slice 2 mg/g  łosoś Intervet UK Ltd emamektyna 

AquaVac FNM 
Plus  łosoś Intervet UK Ltd 

Aeromonas 
salmonicida 

AquaVac ERM 
Oral,  pstrąg Intervet UK Ltd 

Y. ruckerii 

Alpha Ject 2-2  łosoś Pharmaq AS A. salmonicida 

AquaVac Vibrio 
Oral pstrąg Intervet UK Ltd 

Listonella anguilarum 

AquaVac Vibrio  pstrąg Intervet UK Ltd L. anguillarum 

Birnagen Forte  łosoś 
Novartis Animal Vaccines 
Ltd 

A. salmonicida 

AquaVac Relera  pstrąg Intervet International BV Y. ruckerii 

AMX 10 mg/ml  łosoś, pstrag Pharmaq AS deltametryna 
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Norvax Compact 
PD  łosoś Intervet UK Ltd 

nadtlenek wodoru 

Paramove, łosoś 
Solvay Chemicals 
International  

nadtlenek wodoru 

Tricaine Pharmaq  ryby Pharmaq Ltd trikaina 

Winvil 3 Micro  łosoś 
Novartis Animal Health UK 
Ltd 

A. salmonicida 

Azasure 500 mg/g  łosoś Neptune Pharma Limited azametifos 

AquaVac PD3  łosoś  Intervet UK Ltd A. salmonicida 

Salmosan Vet  łosoś Fish Vet Group Limited azametifos 

 

Tabela 5 B. Lecznicze produkty weterynaryjne dopuszczone do obrotu na terenie Norwegii, ze 
wskazaniem do stosowania u ryb. 

Table 5 B. Medicinal veterinary products for fish approved to use in Norway (2015).  

Nazwa leku Gatunki Podmiot odpowiedzialny Substancja czynna 

Aquaflor łosoś Intervet/MSD Anima 
Health 

florfenikol 

Floraqpharma łosoś Skretting florfenikol 

Oxolinsyre łosoś Skretting kwas oksolinowy 

Tribrisen łosoś Intervet/MSD Anima 
Health 

sulfadiazyna/ 
trimetoprim 

Alpha MAx łosoś Pharmaq deltametryna 

Azasure łosoś Neptune Pharma LTD azametifos 

Betamax łosoś Novartis Animal Vaccine cypermetryna 

Ektobann łosoś Skretting teflubenzuron 

Excis łosoś Vericore cypermetryna 

Hydrogenperoksid łosoś Akzo Nobel Pulp and 
Performance Chemikals AB 

nadtlenek wodoru 
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Paramove łosoś Solvay Chemicals 
International 

nadtlenek wodoru 

Releeze łosoś Ewos diflubenzuron 

Salmosan łosos Fish Vet Group azametifos 

Slice łosos Intervet/MSD Anima 
Health 

emamektyna 

Aqui-S łosoś, pstrąg Scan Aqua isoeugenol 

Benzoak łosoś, pstrąg A.C.D. Pharmaceuticals benzokaina 

Finquel łosoś, 
pstrąg, dorsz 

Scan Aqua trikaina 

Tricaine Pharmaq ryby Pharmaq trikaina 

Pyceze łosoś, pstrąg Novartis Animal Vaccines bronopol 

 

Stosowanie leków w sytuacji, gdy brak jest środka leczniczego dopuszczonego do obrotu 
dla danego gatunku zwierząt (ryb) 

W przypadku, gdy brak jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego 
weterynaryjnego produktu leczniczego, dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku 
zwierząt (ryb), od którego pochodzące tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez 
ludzi, w drodze wyjątku właściwy lekarz weterynarii, na własną odpowiedzialność, w celu 
uniknięcia niemożliwego do zaakceptowania cierpienia zwierząt, może w konkretnym 
gospodarstwie stosować we wskazanej poniżej kolejności, następujące produkty lecznicze 
(Dyrektywa 2001/82/WE; Rozporządzenie MZ, 2008): 

1) produkty lecznicze weterynaryjne, dla których wydano dopuszczenie do obrotu, do 
stosowania u innego gatunku zwierząt lub dla tego samego gatunku z innym wskazaniem 
do stosowania; 

2) w przypadku braku produktów leczniczych weterynaryjnych, o których mowa w pkt 1: 

a) produkty lecznicze, dla których wydano dopuszczenie do obrotu do stosowania u ludzi, 
albo 

b) produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) do stosowania u tego samego gatunku 
zwierząt lub innego gatunku zwierząt, od którego pochodzące tkanki lub produkty 
są przeznaczone do spożycia przez ludzi, z tym samym wskazaniem lub innym 
wskazaniem do stosowania; 
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3) w przypadku braku produktów leczniczych, o których mowa w pkt 2, produkt leczniczy 
weterynaryjny, który jest lekiem recepturowym. 

Wyżej wymienione produkty lecznicze oraz leki recepturowe mogą być użyte „u zwierząt, 
które mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi” jedynie wtedy, gdy ich substancje 
czynne znajdują się na liście dozwolonych substancji farmakologicznie czynnych 
(Rozporządzenie 37/2010). A zatem nie można, przykładowo, stosować leków w terapii ryb 
zarejestrowanych jako środki lecznicze w leczeniu psów. Dura lex sed lex, tak mówi prawo       
i nie można np. stosować leku zawierającego niclosamid jako substancję czynną w zwalczaniu 
tasiemczyc ryb, w sytuacji gdy lek ten jest zarejestrowany wyłącznie dla psów, które                 
w naszym kraju nie mają statusu zwierząt przeznaczonych do konsumpcji przez człowieka.           
Z drugiej strony, w przypadku uzasadnionej konieczności, stosowanie leków zarejestrowanych 
dla bydła, owiec czy drobiu jest poprawne z punktu widzenia prawa. 

Lekarz weterynarii, który zastosuje zastępczo produkty lecznicze lub leki 
recepturowe, o których mowa powyżej, u zwierzęcia (ryby), którego tkanki lub produkty 
mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi, ma obowiązek określić każdorazowo okres 
karencji dla tkanek i produktów pochodzących od tego zwierzęcia. Ustalony przez lekarza 
weterynarii okres karencji, nie może być w przypadku ryb krótszy niż „liczba dni uzyskana       
z ilorazu liczby 500 i temperatury wody stawu hodowlanego, w którym przebywają leczone 
ryby wyrażonej w stopniach Celsjusza” (Rozporządzenie MZ, 2008). Ustawodawca nie 
przewidział zmiennej temperatury wody w stawie hodowlanym, w praktyce zatem liczbę 500 
należy potraktować jako maksymalną liczbę stopniodni karencji po zastosowaniu kuracji,        
a karencję można zakończyć, gdy suma wskazań mierzonej codziennie temperatury 
przekroczy 500. 

 

Dostępność produktu leczniczego w ochronie zdrowia zwierząt (ryb) 

Podmiotami uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych dla zwierząt (ryb)            
w specjalistycznych hurtowniach są: 

 hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych; 

 zakłady lecznicze dla zwierząt; 

 lekarze weterynarii prowadzący praktykę lekarsko-weterynaryjną (Rozporządzenie 
MRiRW, 2008b; Ustawa, 2001) 

Ze względu na bezpieczeństwo stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego, leki zalicza 
się do różnych kategorii dostępności, a mianowicie: 

1. Leki przeznaczone do stosowania wyłącznie przez lekarza weterynarii – wówczas kiedy 
lek:  

 zawiera środek odurzający lub substancje psychotropowe, lub 
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 jest przeznaczony dla docelowych gatunków zwierząt, których tkanki lub 
pozyskiwane od nich produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, lub 

 zawiera substancje o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-
agonistycznym, lub 

 przy stosowaniu tego produktu lekarz weterynarii stosuje specjalne środki 
ostrożności w celu uniknięcia zagrożenia dla osoby podającej ten produkt, 
docelowych gatunków zwierząt lub środowiska, lub 

 jest przeznaczony do leczenia lub stosowania w chorobach, które wymagają 
postawienia wcześniejszej szczegółowej diagnozy, lub 

 zastosowanie tego leku może powodować efekt zakłócający lub utrudniający dalsze 
stosowanie produktów w celu postawienia diagnozy lub leczenia, lub 

 jest lekiem aptecznym przeznaczonym dla docelowych gatunków zwierząt, których 
tkanki lub pozyskiwane od nich produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, 
lub 

 zawiera substancję czynną, stosowaną w produktach dopuszczonych do obrotu na 
terytorium państw członkowskich UE lub EFTA, przez okres krótszy niż 5 lat. 

 

2. Leki dozwolone do stosowania bez koniecznego udziału lekarza weterynarii kiedy: 

 podawanie leku nie wymaga szczególnej wiedzy lub umiejętności, lub 

 ten produkt nie stwarza zagrożenia dla osoby podającej go, dla docelowych 
gatunków zwierząt lub środowiska, lub 

 substancja czynna wchodząca w skład produktu nie była przedmiotem 
powtarzających się zgłoszeń dotyczących wystąpienia ciężkiego niepożądanego 
działania, lub 

 nie występuje zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt z powodu wykształcenia 
oporności na produkty zawierające substancje przeciwdrobnoustrojowe lub 
przeciwrobacze, szczególnie w przypadku jego niewłaściwego podania 
(Rozporządzenie MRiRW, 2008b).  

 

Dokumentacja obrotu detalicznego weterynaryjnymi produktami leczniczymi  

Dokumentacja obrotu detalicznego weterynaryjnymi produktami leczniczymi 
powinna być prowadzona osobno dla każdego produktu. Wprowadzanie danych do 
dokumentacji jest dokonywane w formie pisemnej, w sposób czytelny, a kolejne wpisy są 
dokonywane w porządku chronologicznym. Wszelkie poprawki muszą być opatrzone 
podpisem i pieczęcią lekarza weterynarii. Dokumentacja ta może być prowadzona w formie 
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elektronicznej pod warunkiem posiadania odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających 
usuwanie poprzednio wprowadzanych danych (Rozporządzenie MRiRW, 2008c; Związek       
i Maślikowska, 2013). Dokumentacja obrotu detalicznego weterynaryjnymi produktami 
leczniczymi powinna być dokonywana według wzoru podanego w załączniku do 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia 
dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej 
dokumentacji (Rozporządzenie MRiRW, 2008c) i powinna zawierać następujące informacje: 

 pieczęć zakładu leczniczego dla zwierząt (ryb); 

 nazwę produktu leczniczego weterynaryjnego; 

 nazwę podmiotu odpowiedzialnego; 

 postać farmaceutyczną; 

 rodzaj opakowania; 

 okres karencji; 

 kategorię dostępności i stosowania; 

 datę zakupu; 

 nazwę i adres dostawcy; 

 liczbę opakowań bezpośrednich; 

 określenie zawartości opakowania bezpośredniego z uwzględnieniem ilości; 

 numer serii; 

 okres ważności; 

 datę zużycia; 

 określenie ilości zużytego produktu; 

 numer pozycji w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. 

 

Nadzór nad obrotem weterynaryjnymi produktami leczniczymi 

Nadzór nad obrotem weterynaryjnymi produktami leczniczymi sprawuje 
wojewódzki lekarz weterynarii przy pomocy pracowników wojewódzkiego inspektoratu 
weterynarii, zwanych weterynaryjnymi inspektorami farmaceutycznymi (Rozporządzenie 
MRiRW, 2008a; Związek i Maślikowska, 2013). Wyżej wymienieni inspektorzy 
przeprowadzają kontrole okresowe, doraźne i sprawdzające. Kontrole okresowe są według 
planu w celu zapewnienia przestrzegania wymagań dotyczących prowadzenia obrotu, doraźne 
w razie zaistnienia podejrzenia naruszenia warunków prowadzenia obrotu, a sprawdzające       
w celu stwierdzenia, czy nieprawidłowości i uchybienia ujawnione w toku wyżej 
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wymienionych kontroli zostały usunięte. Kryteriami nadzoru są: legalność (zgodność 
nadzorowanej działalności z prawem) i celowość (zgodność ze standardami należytego 
działania w danej dziedzinie). Biorąc powyższe pod uwagę weterynaryjni inspektorzy 
farmaceutyczni podczas kontroli sprawdzają: 

 termin ważności produktów leczniczych weterynaryjnych, zwanych dalej 
„produktami”; 

 wymagane odrębnymi przepisami dokumenty dotyczące prowadzonej 
działalności; 

 warunki i sposób przyjmowania produktów; 

 oznakowanie i opakowanie produktów; 

 stan techniczny i sanitarny oraz wyposażenie lokalu, w którym jest 
prowadzony obrót produktami; 

 warunki przechowywania produktów; 

 warunki załadunku i transportu produktów; 

 kwalifikacje osób prowadzących działalność lub osób je zastępujących. 

 

Specyfika terapii ryb słodkowodnych 

Postępujące skażenie środowiska wodnego, intensyfikacja produkcji rybackiej, zbyt 
częste przerzuty ryb, zamierzona lub niezamierzona introdukcja nowych gatunków tych 
zwierząt wodnych, przyczyniają się do występowania chorób wywoływanych przez wirusy, 
pasożyty oraz bakterie chorobotwórcze i warunkowo-chorobotwórcze. Wystąpienie tych 
chorób z reguły powoduje śnięcia ryb, często o charakterze masowym, a w konsekwencji 
wysokie straty gospodarcze. Rolą lekarza weterynarii jest wówczas niesienie pomocy choremu 
zwierzęciu i podjęcie odpowiedniego/właściwego leczenia z użyciem wszystkich możliwych 
działań, konieczne z użyciem chemioterapeutyków, w tym antybiotyków. Podawanie 
substancji leczniczych dla ryb słodkowodnych wymaga bardzo dużej wiedzy i praktyki 
ichtiopatologicznej, gdyż niewłaściwe zastosowanie chemioterapeutyku może mieć 
niekorzystne, a przy tym często nieodwracalne skutki dla ekosystemu danego stawu (Siwicki   
i wsp., 2008) i otaczającego środowiska wodnego. 

Spośród wielu możliwości, czyli dróg podania antybiotyku chorym rybom, 
najbardziej racjonalne jest podanie doustne, ze względu na specyfikę hodowli i fizjologię tych 
zwierząt wodnych. Odłowienie chorujących ryb jest praktycznie niemożliwe lub 
spowodowałoby masowe śnięcie. W przypadku hodowli/chowu karpia jest to niemożliwe, 
ponieważ napełnianie wodą stawu o często spotykanej powierzchni rzędu 10-30 ha trwałoby 
kilka dni, o ile w cieku doprowadzającym wodę byłaby jej wystarczająca ilość o tej porze 
roku. Podanie leku drogą iniekcji domięśniowej byłoby błędne, ze względu na specyfikę 
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budowy mięśni ryb, wyrażającą się bardzo krótkimi miomerami. Sprawia to, że otwór po igle - 
nawet bardzo cienkiej - grubości poniżej 1 mm, pozostaje drożny i podanie leku w minimalnej 
ilości tj. 0,1-0,3 ml powoduje, że 80-90% substancji wydostaje się poza organizm ryby. 
Podanie antybiotyku dootrzewnowo jest możliwe tylko u bardzo małej liczby ryb 
posiadających jednostkową masę ciała powyżej 100 g. Zabieg ten stosuje się przede 
wszystkim u materiału matecznego (tarlaków ryb) oraz u szczególnie cennych okazów ryb 
ozdobnych/akwariowych. U małych ryb bardzo łatwo może dojść podczas iniekcji 
dootrzewnowej do uszkodzenia narządów wewnętrznych, głównie wątrobotrzustki/wątroby.  

Prawidłowe postępowanie terapeutyczne w przypadku doustnego podawania leków 
dla ryb, wymaga spełnienia wielu warunków, bowiem możliwości doustnego podania leku są 
w tym przypadku o wiele bardziej ograniczone i trudniejsze niż u ssaków (Żelazny, 2006).      
W związku z powyższym szczególnie ważne jest: 

 maksymalnie szybkie zgłoszenie zaburzeń w hodowli ryb lekarzowi weterynarii - 
specjaliście chorób ryb, celem możliwie szybkiemu przeprowadzeniu badań              
i dokonania stosownej interwencji lekarskiej, zanim nastąpi utrata apetytu u tych 
zwierząt wodnych, 

 możliwe wczesne podanie leku, a szczególnie środka leczniczego podawanego 
doustnie, bowiem wraz z rozwojem choroby coraz mniejsza liczba ryb będzie 
żerowała na karmisku i będzie miała możliwość pobrania leku, gdyż jednym               
z podstawowych objawów wielu chorób jest zmniejszenie lub utrata apetytu, 

 możliwie wczesne tzw. rozkarmianie ryb po zimowaniu, bowiem zaburzenia              
w hodowli ryb powodowane przez bakterie występują z reguły na wiosnę, często 
zanim zostaną karpiom podane pierwsze dawki paszy, 

 dostosowanie dawki leku do masy ciała ryb, a nie do wielkości podawanej w tym 
czasie dawki pokarmowej, 

 kontrolowanie w sposób szczególny pobrania paszy leczniczej, która nie powinna 
zalegać na karmisku dłużej niż 4-6 godzin, 

 właściwy dobór leku, co jest szczególnie ważne w przypadku stosowania 
antybiotyków, bowiem wiele bakterii nabyło cechę oporności na te leki                            
i koniecznym jest sprawdzenie przydatności danego środka leczniczego poprzez 
wykonanie antybiotykogramu. 
Być może podane powyżej reguły mogą być odebrane jako oczywiste i jakoby nie 

wymagające ich omawiania. Jednak wieloletnie doświadczenie ichtiopatologiczne wskazuje 
na wielką potrzebę zwracania uwagi na tego typu problemy. Lekceważenie wskazanych zasad 
ma bowiem ujemny wpływ na efekty terapii, a w konsekwencji na wyniki produkcyjne                 
i ekonomiczne gospodarstwa rybackiego. 

 

Możliwości ograniczenia zużycia antybiotyków w terapii chorób ryb słodkowodnych 

W innych rozdziałach niniejszej publikacji przedstawione zostaną sposoby 
zmniejszenie zużycia antybiotyków poprzez stosowanie immunostymulacji, zarówno swoistej 
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jak i nieswoistej oraz probiotyków. Należy jednak pamiętać, że wymierne efekty może                    
i powinna dawać profilaktyka chorób ryb słodkowodnych, polegająca na unikaniu czynników 
usposabiających do obniżenia odporności organizmu tych zwierząt oraz stworzenia 
maksymalnie optymalnych warunków ich bytowania. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku 
zespół działań prowadzących do możliwie wczesnego wykrycia zagrożenia chorobą. 
Poszczególne, możliwe do stosowania w tym przypadku działania dotyczą przede wszystkim 
zapewnienia: 

 okresowej kontroli zdrowotności przez lekarza weterynarii – specjalistę chorób ryb; 
szczególnie przed sprzedażą (przerzutem do innego gospodarstwa),                  
w przypadku obsad o zmniejszonej wartości hodowlanej (obniżona kondycja, 
nosicielstwo pasożytów) oraz w przypadku obiektów hodowlanych zasilanych 
wodą zawierająca zanieczyszczenia organiczne pochodzenia komunalnego          
i przemysłowego (mleczarnie, gorzelnie, cukrownie, zakłady przetwórstwa 
owocowo-warzywnego) lub rolniczego (gnojowica z obór lub chlewni, 
gnojowniki bez płyty, opryski, nawozy sztuczne i inne). W sposób szczególny 
kontrola zdrowotności powinna obejmować zbiorniki wodne (stawy),                   
w których w poprzednich latach występowały choroby zakaźne lub 
pasożytnicze, 

 dobrych warunków zdrowotnych dla ryb poprzez unikanie mieszania obsad różnego 
pochodzenia oraz zapewnienia im dobrych warunków środowiskowych 
(poziom zalewu stawu, jakość wody, stałość dopływu wody przez cały sezon 
hodowlany lub okres zimowania itp.), 

 stałej wnikliwej obserwacji jakości dopływającej do stawów wody i zachowania się 
ryb – w przypadku stwierdzenia zmian, natychmiastowe pobranie prób              
i dostarczenie do badań, 

 dobrych warunków transportu, który powinien być maksymalnie krótki                      
z zapewnieniem prawidłowych warunków natlenienia wody oraz odpowiedniej 
proporcji masy ryb do ilości wody, zależnie od temperatury wody i czasu 
transportu, 

 unikania dużych różnic temperatury wody podczas odłowów, zarybiania, transportu 
i innych tego typu czynności, 

 delikatnego obchodzenia się z rybami podczas odłowów i zarybiania; wszelkie urazy 
mechaniczne stanowią wrota zakażenia dla patogennych wirusów, bakterii            
i grzybów, 

 okresowej dezynfekcji dna stawowego przy użyciu wapna palonego, 

 racjonalnego dokarmiania ryb, możliwie wczesnego, z użyciem paszy dobrej 
jakości, nie porażonej pleśnią lub innymi grzybami, których toksyny są 
szkodliwe dla ryb, 

 eliminacji ze środowiska wodnego chwastu rybnego i niektórych ryb dodatkowych 
jako potencjalnych nosicieli patogennych wirusów, bakterii lub pasożytów, 

 unikania możliwości zarażenia ryb pasożytami, które działają na organizm ryby 
immunodepresyjnie, tworząc tzw. wrota zakażenia, 



OCHRONA ZDROWIA RYB W ASPEKCIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

 

  35

 odpowiedniej dla danego areału zbiornika wodnego wielkości obsady,                          
z uwzględnieniem jego głębokości oraz możliwości zapewnienia utrzymania 
tego poziomu zalewu przez cały okres hodowlany lub zimowania, bowiem 
nadmierne zagęszczenie ryb usposabia do rozwoju wielu chorób, w tym 
również środowiskowych. 

 

PODSUMOWANIE 

Terapia schorzeń infekcyjnych, zarówno u ludzi jak i u zwierząt, w tym zwierząt 
akwakultury, powinna być skuteczna, bezpieczna i racjonalna. Dotyczy to również leczenia 
ryb przy użyciu antybiotyków. Założenia powyższe zapewnia przede wszystkim poziom 
wiedzy lekarza – specjalisty chorób ryb. Stąd, w ostatnim czasie podjęto działania, które 
doprowadziły do otwarcia podyplomowego, 4-semestralnego studium specjalizacyjnego              
z zakresu chorób ryb. Atrakcyjność programu tego studium spowodowała, że zgłosiło się 
bardzo wielu lekarzy weterynarii, chętnych do poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie. Należy 
mieć nadzieję, że absolwenci tego studium będą mieli możliwość stawiania w pełni 
wiarygodnej diagnozy przyczyn zaburzeń w hodowli ryb, a jednocześnie będą mieli wiedzę 
pozwalającą na przeprowadzenie stosownych badań lub zlecania tych badań 
specjalistycznemu laboratorium, tak aby opracowana terapia była właściwa dla danego 
schorzenia. Pozwoli to niewątpliwie na ograniczenie lub eliminację stosowania leków, w tym 
antybiotyków, nieskutecznych w terapii danego schorzenia ryb, co niestety zbyt często ma 
miejsce nie tylko w leczeniu zwierząt, lecz również i ludzi. 

Podsumowując należy przy tym jeszcze zaznaczyć, że substancje lecznicze u ryb 
słodkowodnych, w tym szczególnie u karpia, stwierdzane są jedynie sporadycznie. Wynika to 
z faktu, że ich stosowanie ma najczęściej miejsce w terapii narybku karpia, w miesiącach 
lipiec – sierpień, czyli ponad dwa lata przed sprzedażą ryb na cele konsumpcyjne. Drugim 
okresem zagrożenia zdrowia ryb jest wiosna, głównie kwiecień – maj, kiedy osłabione 
głodowaniem przez około pół roku karpie łatwo ulegają zakażeniom bakteryjnym. Leczone 
wówczas karpie trafiają na stół konsumenta najwcześniej we wrześniu, a z reguły w grudniu, 
czyli dopiero po 4-8 miesiącach. Należy mieć nadzieję, ze produkty żywnościowe uzyskane 
od innych gatunków zwierząt mają równie bezpieczne okresy karencji. Wiedza pracowników 
naukowych i personelu laboratoryjnego zakładów higieny weterynaryjnej, lekarzy weterynarii 
– specjalistów chorób ryb oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej jest dodatkowym 
gwarantem należytej troski o bezpieczeństwo żywności pochodzenia rybnego oraz właściwie 
pojętą ochroną zdrowia ryb słodkowodnych w naszym kraju. 

Prawo farmaceutyczne i weterynaryjne precyzyjnie określa wymagania dla osób 
fizycznych i prawnych, dotyczące właściwego prowadzenia działalności w zakresie chowu           
i hodowli zwierząt (ryb) oraz ich terapii, dla osiągnięcia niewątpliwie istotnego celu, jakim 
jest ochrona zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrona środowiska, w tym środowiska wodnego.          
W praktyce wyraża się to tym, że detaliczny obrót lekami weterynaryjnymi może być 
prowadzony wyłącznie przez lekarza weterynarii przy wykonywaniu przez niego praktyki 
lekarsko-weterynaryjnej wpisanej do rejestru. Lekarz weterynarii może wprowadzić do obrotu 
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wyłącznie weterynaryjne produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w Polsce i może je 
nabywać wyłącznie w hurtowniach weterynaryjnych produktów leczniczych (Rozporządzenie, 
2008b; Ustawa, 2001).  

Należy mieć nadzieję, że kontynuacja dotychczasowej dobrej, sprawdzonej od lat 
współpracy między hodowcami ryb, a służbą weterynaryjną i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionych powyżej zasad przyczyni się do zapewnienia właściwie pojętej ochrony 
zdrowia tych zwierząt wodnych, dla pełnego bezpieczeństwa ryb słodkowodnych jako 
produktu spożywczego dla ludzi, dla spełnienia wymagań weterynaryjnych Unii Europejskiej 
w tej dziedzinie produkcji i wchodzenia na rynki państw członkowskich UE oraz innych 
krajów bez obaw i zahamowań, tym bardziej że ryby stanowiły i stanowią bardzo wartościowy 
produkt spożywczy, w najlepszym tego słowa znaczeniu.  
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Summary 

The article presents legal regulations of fish therapy with an indication of persons 
authorized to conduct treatment  and required documentation. The notion of a veterinary 
medicinal product in the light of the requirements of applicable law was defined. The current 
list of active substances authorized for use with an indication to fish as a target organism and 
those that can be used in a variety of animals including fish was presented. It also identifies       
a list of substances prohibited in treatment of fish diseases. The procedures of registration of 
medicinal preparations were presented. The lists of preparations for fish registered in Poland 
and selected EU countries are given. The roles of operation in a situation where the domestic 
market is lack of suitable drug registered for use in fish is discussed. 

 

Key words: aquaculture, veterinary drugs, legislation, active substance, the role of cascade, 
withdrawal time, drug residuals 
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WSTĘP 

Ryby będące organizmami zmiennocieplnymi bytującymi w środowisku wodnym są 
w szczególny sposób uzależnione od warunków panujących w danym ekosystemie.                  
W aspekcie zdrowotności, szczególnego znaczenia nabiera stan swoistej równowagi panującej 
pomiędzy organizmem ryby, a otaczającym je środowiskiem. Istnieje szereg danych 
świadczących o tym, że flora bakteryjna ryb jest odbiciem populacji drobnoustrojów żyjących 
w wodzie. Bakterie wodne są więc zazwyczaj izolowane z ich powłok skórnych, skrzeli            
i przewodów pokarmowych. Ta swoista homeostaza panująca pomiędzy organizmem ryby,         
a środowiskiem zewnętrznym może zostać zaburzona poprzez działanie wielu czynników, 
wśród których należy wymienić m. in. zmiany właściwości fizykochemicznych i/lub 
termicznych wody czy też zmiany jakościowe i ilościowe flory bakteryjnej w danym zbiorniku 
wodnym. Zmieniające się warunki środowiska powodują aktywację mechanizmów 
adaptacyjnych u ryb, jednak gwałtowne zaburzenie, przekraczającej ich możliwości 
przystosowawcze, pociągają za sobą szereg konsekwencji prowadzących w skrajnych 
przypadkach nawet do śmierci organizmu (Jara i Chodyniecki, 1999).  

Etiologia zaburzeń zdrowotnych obserwowanych u ryb może być różna, związana 
zarówno z niekorzystnym działaniem czynników środowiskowych (deficyty tlenu, 
niewłaściwe parametry fizyko-chemiczne wody), czynnikami stresogennymi (związane              
z czynnościami manipulacyjnymi, a także stosowaniem antybiotyków i środków 
dezynfekcyjnych), jak również czynnikami infekcyjnymi i inwazyjnymi (wirusy, bakterie, 
grzyby, pasożyty). O ile podejmowane i odpowiednio przeprowadzane przez hodowców 
zabiegi sanitarno-hodowlane są w stanie zminimalizować niekorzystny wpływ czynników 
środowiskowych, o tyle zwalczanie czynników chorobotwórczych jest problematyczne. 
Należy pamiętać, że w ichtiopatologii trudno jest przeprowadzić wyraźny podział na gatunki 
bakterii, które są chorobotwórcze dla ryb, a mikroorganizmami saprofitycznymi.  

Opisano ponad 80 gatunków i rodzajów bakterii chorobotwórczych dla ryb 
słodkowodnych, ale w wielu przypadkach były to zakażenia sporadyczne lub występujące 
endemicznie  na określonym obszarze geograficznym (Austin i Austin, 1999). Infekcje 
bakteryjne u ryb powodowane są najczęściej przez drobnoustroje określane mianem 
warunkowo chorobotwórczych. Są to mikroorganizmy saprofityczne, które rozwijają się         
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w środowisku wodnym, wchodząc m. in. w skład mikroflory zbiornika wodnego, jak również 
fizjologicznej flory jelita ryb słodkowodnych.  Właśnie woda jest głównym źródłem zakażeń 
ryb tymi bakteriami. Mogą być one także przenoszone przez kontakt ryb zdrowych                     
z zakażonymi. W patogenezie chorób o etiologii bakteryjnej kluczowe znaczenie mają 
również zabiegi pielęgnacyjne oraz zwiększony stopień eutrofizacji zbiornika wodnego 
(Sugimoto i wsp., 1981).  

W patologii bakteryjnych chorób ryb słodkowodnych w Polsce obserwuje się           
w ostatnich latach dynamiczne zmiany. Do niedawna problemy w hodowlach dotyczyły 
głównie infekcji związanych z mezofilnymi, wykazującymi zdolność ruchu, bakteriami 
Aeromonas sp. (gatunki należące do grup fenotypowych A.hydrophila complex, A.sobria 
complex), niekiedy psychrofilnymi Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida czy Yersinia 
ruckeri. Infekcje wywołane przez wymienione mikroogranizmy były już szeroko opisywane  
w wielu opracowaniach (Kozińska, 2010; Kozińska i Pękala, 2010; Kozińska, 2014; Pękala, 
2010). Obecnie coraz poważniejszym problemem stają się zakażenia wywołane przez 
Pseudomonas spp., Flavobacterium spp., Chryseobacterium spp., Acinetobacter                      
sp., Renibacterium salmoninarum. Pojawiają się również infekcje wywołane przez bakterie, 
nieznane do tej pory jako patogeny ryb. Wymienić tu należy szeroko rozpowszechnione 
obecnie zakażenia wywołane przez Shewanella putrefaciens, Serratia spp., czy też izolowane 
z przypadków klinicznych takie mikroorganizmy jak Brevundimonas vesicularis, 
Burkholderia sp., Corynebacterium sp., Klebsiella oxytoca, Microbacterium sp., Micrococcus 
sp., Ochrobactrum anthropi, Pantoea sp., Pasteurella sp., Proteus mirabilis, 
Stenotrophomonas maltophilia, Plesiomonas shigelloides, Rhizobium radiobacter, 
Rhodococcus sp., Sphingomonas paucimobilis, Weeksella virosa, Bacillus spp., 
Micrococcaceae, a także Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (dane niepublikowane). 

Całkowite wyeliminowanie flory bakteryjnej potencjalnie chorobotwórczej dla ryb  
z danego zbiornika wodnego jest niemożliwe. Zwalczanie ich powinno zatem polegać na 
szeroko pojętej profilaktyce, w tym również na stosowaniu immunoprofilaktyki,                      
a w przypadku gdy jest to konieczne, na skutecznej terapii. Stosowanie chemioterapeutyków 
w celu zwalczania chorób ryb o podłożu bakteryjnym jest trudnym i ważnym zagadnieniem. 
Niniejsze opracowanie ma posłużyć przybliżeniu tych problemów w aspekcie najczęściej 
występujących w Polsce zaburzeń zdrowotnych ryb hodowlanych wywoływanych przez 
czynniki bakteryjne.  

 

NAJCZĘSTSZE INFEKCJE BAKTERYJNE WYSTĘPUJĄCE U RYB 

Infekcje mezofilnych, wykazujących zdolność ruchu, bakterii Aeromonas spp. 
wywoływane są przeważnie przez: A. hydrophila, A. sobria oraz A.caviae. Niemal każdego 
roku są one główną przyczyną zaburzeń zdrowotnych różnych gatunków ryb (karpiowatych, 
łososiowatych i innych) w wielu gospodarstwach na terenie Polski. Choroba manifestuje się 
najczęściej występowaniem zmian na skórze (MAI) w postaci owrzodzeń (Bernad, 2013; 
Dacko, 2013; Kozińska i wsp., 2013; Niemczuk, 2013; Śliwa, 2013), rzadziej zmianami             
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w skrzelach i na płetwach. Obserwuje się również zakażenia ogólnoustrojowe (MAS).               
W niektórych przypadkach chorobie towarzyszyły liczne śnięcia ryb (Kozińska i wsp., 2013).  

W bieżącym roku kliniczne przypadki infekcji mezofilnych bakterii Aeromonas spp. 
obserwowane były już wczesną wiosną u narybku karpia. W jednym przypadku choroba 
objawiała się uogólnioną infekcją (posocznica MAS), której czynnikiem etiologicznym były 
bakterie A. sorbia. U ryb występowały wybroczyny oraz owrzodzenia na skórze, obecność 
krwistego płynu wysiękowego w jamie ciała, przekrwienie narządów wewnętrznych. 
Objawom towarzyszyły masowe śnięcia narybku. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych 
badań bakteriologicznych wykazano obecność flory towarzyszącej, tj. Shewanella 
putrefaciens. Należy podkreślić, że obecnie bardzo często przypadkom izolacji bakterii              
z rodzaju Aeromonas towarzyszą inne drobnoustroje, takie jak Pseudomonas sp.                          
S. putrefaciens lub Acinetobacter sp. (Bernad, 2013; Głowacka, 2013; Kozińska 2013).  

 

Infekcje wywołane przez psychrofilne bakterie Aeromonas salmonicida subsp. 
salmonicida są przyczyną wrzodzienicy ryb łososiowatych. Tę jednostkę chorobową należy 
rozróżnić od choroby wrzodowej występującej u innych niż łososiowate gatunków ryb (np. 
karpi, karasi), wywołanej również przez bakterie A. salmonicida, ale inne podgatunki (Austin  
i Austin, 2007a). Gatunek A. salmonicida obejmuje cztery podgatunki: A. salmonicida subsp. 
salmonicida, A. salmonicida subsp. achromogenes, A.salmonicida subsp. masoucida oraz 
A.salmonicida subsp. smithia, które różnią się właściwościami biochemicznymi                        
i fizjologicznymi.  

 Bakterie A. salmonicida subsp. salmonicida uważane są za obligatoryjne patogeny 
ryb (Popoff, 1984). Mogą one występować w dwóch formach - szorstkiej (R) oraz gładkiej 
(S), ściśle związanej ze zjadliwością bakterii (Duff, 1939). Choroba może występować            
w postaci ostrej, podostrej oraz przewlekłej, a także utajonej (Austin i Austin, 2007a).   

W Zakładzie Chorób Ryb PIWet-PIB diagnozowanych jest stosunkowo niewiele 
przypadków infekcji bakterii A. salmonicida od ryb, co nie oznacza, że są one rzadkością          
w naszym kraju. Najwięcej przypadków klinicznych wrzodzienicy stwierdzanych jest                   
w północnej części Polski, ze względu na lokalizację hodowli ryb łososiowatych. Wyniki 
badań  przeprowadzonych w Pracowniach zajmujących się diagnostyką chorób ryb Zakładów 
Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy (Głowacka, 2013), Koszalinie (inf. ustna) oraz 
Olsztynie (Bernad, 2013) wskazują, że bakterie Aeromonas salmonicida izolowane są często           
i powodują poważne straty w obsadach pstrągów tęczowych. Potwierdzają to doniesienia 
lekarzy weterynarii (Dragan Maciej, Duchiewicz Krzysztof) sprawujących opiekę lekarsko-
weterynaryjną nad hodowlami ryb łososiowatych. 

 W ostrej postaci choroby występuje ogólnoustrojowe zakażenie organizmu, któremu 
towarzyszyć mogą następujące niespecyficzne objawy: pociemnienie skóry, brak apetytu, 
letarg i niewielkie wybroczyny u podstawy płetw. Przebieg choroby jest gwałtowny, 
połączony z masowymi śnięciami ryb trwającymi 2-3 dni. W niektórych przypadkach ostrej 
postaci wrzodzienicy śnięcia są tak gwałtowne, że poza nimi nie obserwuje się innych 
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objawów. Występowanie wybroczyny na skórze i innych tkankach oraz czasami guzowatych 
obrzęków zawierających grudki martwej tkanki i bakterii, charakterystyczne są w podostrej 
lub chronicznej postaci choroby (Ryc. 1). W tej fazie choroby nie występują duże straty ryb, 
ale u ozdrowieńców pozostają blizny na skórze w miejscach występowania wrzodów. Ta 
postać choroby najczęściej obserwowana jest w polskich hodowlach ryb łososiowatych. 

 

Ryc. 1. Wrzodzienica u pstrąga tęczowego - głębokie owrzodzenia skóry / Furunculosis in 
rainbow trout - skin ulcers (Fot. K. Duchiewicz) 

 

Infekcje wywołane przez bakterie z rodzaju Pseudomonas co raz częściej stanowią 
poważne zagrożenie dla stanu zdrowia ryb w Polsce, głównie łososiowatych. Podobnie jak 
Aeromonas spp. są one szeroko rozpowszechnione w przyrodzie, zasiedlając powszechnie 
środowiska wód słodkich i morskich oraz ścieki. W patologii ryb największe znaczenie ma           
P. fluorescens, gatunek od dawna znany jako patogen ryb. Niekiedy izoluje się również P. putida 
lub P. luteola. Przypadki infekcji P. fluorescens zostały szeroko opisane w literaturze, jako 
powodujące rumienicę u karpi (Prost, 1994), natomiast u karasia, lina, tołpygi białej i pstrej 
ogólnoustrojowe infekcje z typowymi objawami posocznicy (Csaba i wsp., 1981; Ahne i wsp., 
1982). W Polsce, aż do końca XX w. bakterie te nie stanowiły poważnego problemu                        
w hodowlach ryb, powodując głównie owrzodzenia w obrębie płetw oraz skóry (Ryc. 2). 
Sytuacja ta zmieniła się i obecnie obserwuje się wzrost znaczenia infekcji wywołanych przez        
P. fluorescens, szczególnie u ryb łososiowatych. Prawdopodobnie jest to związane ze zmianami 
zachodzącymi w środowisku, które doprowadziły do kumulacji czynników 
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Ryc. 2. Zmiany na skórze karpia wywołane infekcją Pseudomonas fluorescens / Skin lesions 
in carp caused by infection with Pseudomonas fluorescens (Fot. A. Kozińska) 

 

sprzyjających rozwojowi tej bakterii, a jednocześnie osłabiających układ odpornościowy ryb. 
Ponadto zmiany zachodzące w środowisku mogły także prowadzić do mutacji bakterii 
powodując zwiększenie ich zjadliwości.  

Obecnie w Polsce infekcje P. fluorescens są głównie zagrożeniem dla wylęgu 
pstrąga tęczowego, powodując zakażenia ogólnoustrojowe połączone z licznymi śnięciami 
wynoszącymi nawet 90-100% obsady (obserwacje własne; Bernad, 2013). Jedynymi 
obserwowanymi w przebiegu choroby objawami klinicznymi są pociemnienie powłok 
zewnętrznych oraz obrzęk ciała w 1/3 części brzusznej (przy ujemnych wynikach badań 
wirusologicznych w kierunku IPNV oraz IHNV) (dane własne, niepublikowane).  

 U ryb karpiowatych infekcje P. fluorescens notowane są najczęściej w miesiącach 
późno-zimowych/wczesno-wiosennych, gdy temperatura wody wynosi od 2 do 10ºC. 
Objawami towarzyszącymi infekcjom są głównie zmiany skórne, niekiedy śnięcia ryb.  

 

Bakterie z rodzaju Flavobacterium wywołują takie jednostki chorobowe jak: 
chorobę kolumnową (F. columnare), bakteryjną chorobę skrzeli (BGD) (F. branchiophilum) 
oraz chorobę zimnej wody (CWD) i syndrom wylęgu pstrąga tęczowego (RTFS) 
(F. psychrophilum). Dwa pierwsze gatunki związane są z zaburzeniami stanu zdrowotnego      
u ryb karpiowatych, natomiast ostatni stwierdza się głównie u ryb łososiowatych (Austin            



OCHRONA ZDROWIA RYB W ASPEKCIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

 

  45

i Austin, 2007b). Każda z tych chorób może mieć ostry przebieg, a śmiertelność dochodzi do 
50 lub nawet 80% obsady. 

 Objawy chorobowe występujące przy infekcjach F. columnare dotyczą najczęściej 
zmian martwiczych skóry i skrzeli. W ostrym przebiegu choroby, zwłaszcza przy wyższych 
temperaturach wody, mogą następować szybkie śnięcia bez innych objawów chorobowych. 
Dla BGD najbardziej charakterystycznym objawem jest wygląd skrzeli, które są obrzękłe, 
silnie przekrwione i pokryte śluzem (Prost, 1994). W przebiegu CWD charakterystycznym 
objawem są siodełkowate zmiany martwicze głównie w grzbietowej części ciała. Właśnie ta 
jednostka chorobowa obecnie jest często diagnozowana w Zakładzie Chorób Ryb PIWet-PIB.    

 Pierwszy udokumentowany przypadek CWD w Polsce został stwierdzony u pstrąga 
tęczowego (Bernad i wsp., 2004) i od tego czasu choroba zaczęła się rozprzestrzeniać na inne 
gospodarstwa rybackie (Kozińska i Pękala, 2007). Obecnie, przypadki CWD spotykane są      
u wylęgu pstrąga tęczowego. W przebiegu choroby obserwowane są siodełkowate zmiany 
skórne w okolicy płetwy grzbietowej połączone z ubytkami mięśni (Ryc. 3; Ryc. 4). Śnięcia 
ryb dochodzą do 80% obsad.  

 

Ryc. 3. Siodełkowate zmiany w obrębie płetwy grzbietowej, charakterystyczne dla CWD; 
pstrąg tęczowego / Tissue damage in the dorsal fin area, characteristic for CWD; 
rainbow trout (Fot. K. Duchiewicz) 
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Ryc. 4. Siodełkowate zmiany w obrębie płetwy grzbietowej, charakterystyczne dla CWD; 
pstrąg tęczowego / Tissue damage in the dorsal fin area, characteristic for CWD; rainbow 
trout (Fot. A. Pękala) 

 

ZNANE NA ŚWIECIE CZYNNIKI BAKTERYJNE POWODUJĄCE ZABURZENIA 
ZDROWOTNE RYB, IZOLOWANE W POLSCE 

Infekcje ryb wywołane przez streptokoki, Renibcaterium salmoninarum, Serratia sp. 
znane są na świecie od wielu lat. Wszystkie wymienione czynniki chorobowe są Gram-
dodatnimi bakteriami, w Polsce izolowanymi od niedawna, głównie od pstrągów tęczowych. 

Streptokokozy u pstrągów tęczowych w Polsce zostały szczegółowo opisane przez 
Grawińskiego (2010). Uznaje się, że Lactococcus garvieae wywołuje enterokokozę,                
a w przypadku zakażeń Streptococcus iniae mamy do czynienia ze streptokokozą. W ZCHR 
PIWet-PIB przez ostanie parę lat zdiagnozowano kilka przypadków zaburzeń zdrowotnych 
pstrągów tęczowych, którym towarzyszyły infekcje wymienionych gatunków bakterii. Należy 
zaznaczyć, że izolacji paciorkowców towarzyszyła ponadto następująca flora bakteryjna: 
Aeromonas hydrophila, Citrobacter freundii, Shewanella putrefaciens, Acinetobacter sp., 
Serratia sp (dane własne, nieopublikowane). W obrazie klinicznym obserwowane były takie 
objawy jak wytrzeszcz gałek ocznych, pociemnienie skóry, wybroczyny na pokrywach 
skrzelowych, przy podstawach płetw oraz miejscowe zaczerwienienia i przekrwienia skóry.  
W badaniu sekcyjnym stwierdzano wybroczyny w narządach wewnętrznych (wątrobie, 
śledzionie, nerce, przewodzie pokarmowym). Infekcjom streptokoków u ryb towarzyszą 
objawy nerwowe w postaci pływania pod powierzchnią wody i wykonywania nieregularnych 
ruchów. Występują niewielkie śnięcia ryb.   
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 Renibacterium salmoninarum jest czynnikiem etiologicznym wywołującym 
bakteryjną chorobę nerek (BKD) u ryb łososiowatych. Choć ta jednostka chorobowa 
zdiagnozowana została po raz pierwszy w Polsce przeszło dwadzieścia lat temu (Kozińska      
i wsp., 2001), wystąpienie choroby manifestującej się pełnymi objawami klinicznymi należą 
do rzadkości. Z dostępnych informacji oraz przeprowadzonych w ZCHR PIWet-PIB badań 
diagnostycznych wynika, że w ostatnich trzech latach zdiagnozowano jedynie trzy przypadki 
BKD w hodowlach pstrągów w Polsce. Objawami towarzyszącymi infekcji R. samoninarum 
były powiększone nerki z widocznymi biało-szarymi guzkami oraz śnięcia ryb dochodzące do 
60% obsady.   

Ciekawym zjawiskiem jest stwierdzane, w znacznym procencie, nosicielstwo 
bakterii R. samoninarum wśród pstrągów hodowanych w naszym kraju. Faza nosicielstwa 
bakterii nie przechodzi w ostrą postać choroby, w związku z czym nie są obserwowane 
objawy kliniczne oraz nie występują śnięcia ryb. Sytuacja ta jest pocieszająca, biorąc pod 
uwagę doświadczenia innych państw europejskich związanych z tą jednostką chorobową,           
a w szczególności państw skandynawskich oraz Wielkiej Brytanii, gdzie BKD dziesiątkuje 
hodowlę ryb łososiowatych (Austin i Austin, 2007c). Należy jednak mieć na uwadze 
niebezpieczeństwo, z jakim jednak mamy do czynienie w przypadku pozytywnych wyników 
badań w kierunku BKD.  

W patologii ryb największe znaczenie mają trzy gatunki bakterii Serratia: 
S.liquefaciens, S. marcescens oraz S. plymuthica. Bakterie te stanowią element normalnej 
mikroflory wód eutroficznych. Przypuszcza się również, że ryby mogą być ich nosicielami 
(Austin i Austin, 2007d). Bakterie Serratia sp. izolowane są głównie od pstrągów tęczowych, 
przy czym chorobotwórczość ich została potwierdzona w badaniach laboratoryjnych 
przeprowadzonych na pstrągach oraz rybach okoniowatych (Austin i Austin, 2007d).  

W Polsce pierwsze przypadki infekcji ryb powodowane przez bakterie z rodzaju 
Serratia (S.plymuthica) pojawiły się pod koniec ubiegłego stulecia. Chorobotwórczość tych 
bakterii potwierdzono w badaniach eksperymentalnych (badania własne; Grawiński                 
i Antychowicz, 2001). W ostatnich latach od chorych ryb coraz częściej izolowane są także 
inne gatunki z rodzaju Serratia. Objawy chorobowe towarzyszące tym infekcjom dotyczą 
zmian skórnych, tj. wybroczyn na skórze oraz ubytków łusek (Ryc. 5). W badaniu sekcyjnym 
stwierdza się rozpulchnienie i przekrwienie narządów wewnętrznych oraz stan zapalny jelita. 
Niekiedy obserwuje się obecność płynu surowiczego w jamie ciała. Zmianom tym 
towarzyszyły śnięcia ryb, dochodzące do 35% obsad.  
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Ryc. 5. Pstrąg tęczowy eksperymentalnie zakażony S. proteamaculans/grimesii - widoczne 
wybroczyny na skórze, płetwach i pokrywach skrzelowych / Rainbow trout 
experimentally infected with S. proteamaculans/grimesii - petechiae on the skin, 
fins and gill covers (Fot. A. Kozińska) 

 

NOWO POJAWIAJĄCE SIĘ ZABURZENIA ZDROWOTNE RYB WYWOŁANE 
PRZEZ BAKTERIE 

W ostatnich kilkunastu latach od ryb wykazujących różne objawy chorobowe  
izolowane są bakterie dotychczas mało znane jako patogeny ryb. Wśród nich największe 
znaczenie ma Shewanella putrefaciens, bakteria jeszcze do niedawna uważana jako organizm 
halofilny, izolowany głównie z wód morskich lub przyujściowych, osadów dna morskiego 
oraz od ryb morskich. Obecnie występuje w środowisku wód słodkich i ryb słodkowodnych. 
W Polsce po raz pierwszy S. putrefaciens została wyizolowana w 2002 roku od karpi,                
u których obserwowano mało charakterystyczne zmiany skórne. Wyniki badań 
eksperymentalnych wykazały właściwości chorobotwórcze S. putrefaciens dla karpi                 
i pstrągów (Kozińska i Pękala, 2004). W roku 2004 pojawiły się pierwsze terenowe przypadki 
zaburzeń zdrowotnych, połączone z licznymi śnięciami karpi, które nie pozostawiały 
wątpliwości, że ich przyczyną jest S. putrefaciens. W ostatnich latach infekcje tych 
mikroorganizmów zanotowano w kilkunastu gospodarstwach karpiowych oraz pstrągowych. 
Infekcje S. putrefaciens, połączone z klinicznymi objawami chorobowymi notowano głównie 
w miesiącach zimowych lub wczesno-wiosennych (styczeń - marzec, rzadziej w kwietniu).          
U karpi pojawiały się czasem w zimochowach. U chorych ryb obserwowano najczęściej 
osłabioną kondycję, martwicze zmiany na skórze, niekiedy wrzodziejące, silne przekrwienie 
narządów wewnętrznych, powiększenie śledziony i stan zapalny jelita (Ryc. 6). Objawom tym 
towarzyszyły zwiększone śnięcia ryb (Bernad, 2013; Pękala i wsp., 2015).  
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Ryc. 6. Infekcja Shewanella putrefaciens u karpi - widoczne zmiany martwicze na skórze / 
Shewanella putrefaciens infection of carp - visible necrotic lesions on the skin 
(Fot. A. Kozińska, A. Pękala) 

 

Drugą grupą bakterii izolowanych od ryb wykazujących zaburzenia zdrowotne są 
bakterie z rodzaju Acinetobacter. Występują one powszechnie w przyrodzie, między innymi  
w środowiskach wodnych, w przewodach pokarmowych ryb morskich i słodkowodnych  
(Čož-Rakovac i wsp., 2002; González i wsp., 2000; Grawiński i wsp., 2009). W ciągu 
ostatnich kilku lat udokumentowano związek A. baumanii z zaburzeniami zdrowotnymi ryb         
w Indiach, Chinach i Turcji, a pod koniec pierwszej dekady XXI wieku pojawiły się pierwsze 
przypadki infekcji Acinetobacter sp. u karpi w Polsce (Pękala, 2007; Zacharow i wsp. 2010). 
W kolejnych latach bakterie te izolowano również od pstrągów tęczowych.                            
U eksperymentalnie zakażonych ryb obserwowano wybroczyny na powłokach ciała oraz 
przekrwienie skrzeli, ubytki łusek, postrzępienie płetw, a czasem także przekrwienie gałek 
ocznych i obrzęk brzusznej części ciała. Objawom tym towarzyszyły śnięcia wynoszące od     
5 do 20%. Chorobotwórczość tych bakterii dla obu wymienionych gatunków ryb 
potwierdzono w badaniach eksperymentalnych (Kozińska i wsp., 2014).  

Większości klinicznych przypadków infekcji Acinetobacter sp. towarzyszyły inne 
bakterie, np. z rodzaju Aeromonas lub Chryseobacterium meningosepticum, jednak 
Acinetobacter sp. stanowiły dominującą florę bakteryjną lub występowały w czystych 
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kulturach (Kozińska i wsp., 2013).  Warto zaznaczyć, że bakterie Acinetobacter spp. są 
powszechnie znane jako nośniki genów oporności na chemioterapeutyki. Dlatego też mogą 
mięć duże znaczenie w rozprzestrzenianiu się oporności w środowisku. 

Przypadki izolacji bakterii Plesiomonas shigelloides od ryb wykazujących objawy 
chorobowe stanowią w Polsce wciąż niewielki odsetek, niemniej jednak w porównaniu do lat 
ubiegłych, ich liczba dynamicznie wzrasta. Pierwsze udokumentowane przypadki infekcji 
wywołanej przez Pl. shigelloides u ryb miały miejsce w 1984 roku u pstrągów tęczowych        
w Portugalii. Wielkość śnięć wynosiła tam 40%. Drobnoustroje te były następnie izolowane  
w Niemczech od chorych sumów afrykańskich, jesiotrów oraz węgorzy (Austin i Austin, 
2007e). Przypadki infekcji Pl. shigelloides u ryb wiążą się z wystąpieniem niekorzystnych 
warunków środowiskowych, tj. wzrostem temperatury wody przy jednoczesnym wzroście 
koncentracji substancji organicznych. W przebiegu zakażenia u ryb obserwuje się 
wychudzenie, zaczerwienienie odbytu oraz wydobywającą się z niego żółtą wydzielinę, 
wybroczyny w wewnętrznej ścianie mięśni, a czasami płyn surowiczy w jamie ciała. 

W Polsce bakterie Pl. shigelloides przeważnie izolowane są z narządów 
wewnętrznych ryb wraz z inną, nietypową mikroflorą: Brevundimonas vesicularis, 
Burkholderia cepacia, Corynebacterium sp., Klebsiella oxytoca, Microbacterium sp., 
Micrococcus sp., Ochrobactrum anthropi, Pantoea sp., Pasteurella sp., Rhizobium 
radiobacter, Rhodococcus sp., Sphingomonas paucimobilis, Stenotrophomonas maltophilia, 
Weeksella virosa (dane niepublikowane, Głowacka, 2013). Bakterie te zaczęto izolować około 
trzech lat temu od pstrągów tęczowych, wykazujących zaburzenia zdrowotne objawiające się 
głównie niewielkimi, ale trwającymi przez dłuższy czas śnięciami. W obrazie klinicznym oraz 
sekcyjnym nie obserwowano szczególnych objawów i zmian patologicznych.  

Ustalenie przyczyny izolacji tych drobnoustrojów od ryb i ich ewentualnego wpływu 
na stan zdrowotny zwierząt opiera się jedynie na przypuszczeniach opartych na obserwacjach, 
doświadczeniu i wiedzy lekarzy weterynarii zajmujących się diagnostyką chorób ryb. Wśród 
przyczyn tych wymienić należy zmiany zachodzące w środowisku wodnym, które bez 
wątpienia determinują zmienność mikroflory. Jednak najpoważniejsza przyczyna wydaje się 
być związana z próbą poprawy warunków hodowli ryb, dążąc do intensyfikacji produkcji. 
Jednym z takich zabiegów jest stosowanie efektywnych mikroorganizmów, które dodawane są 
do paszy dla ryb.  

Obserwacje działania efektywnych mikroorganizmów w ekosystemach naturalnych 
stworzyły podwaliny tzw. „technologii EM”. Przeznaczeniem produktów opartych na tej 
technologii jest szeroko rozumiana ochrona środowiska naturalnego i w tych kategoriach,       
a więc w aspekcie wpływu na poprawę warunkach środowiska wodnego, należy te preparaty 
rozpatrywać i stosować. Tymczasem informacje pozyskane od hodowców wskazują na  
stosowanie tych preparatów w karmie dla ryb. Niepokój budzi tu celowość stosowania takich 
zabiegów. Reklamy różnych firmy zachęcają hodowców do użycia efektywnych 
mikroorganizmów w paszy dla ryb, podając, że preparaty te powodują „większą zdrowotność 
ryb, mniejsze koszty związane z obsługą weterynaryjną, mniejsze spożycie paszy”. Można się 
zgodzić z treścią jednej z reklam mówiącej: „korzyści stosowania mikroorganizmów                     
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w hodowli ryb to czysta woda, zwiększona zawartość O2, mniejsze zamulenie stawu”. Trudno 
jest jednak znaleźć jednoznaczne dowody poparte badaniami naukowymi, które potwierdzają 
skuteczności stosowania tych preparatów w paszy na zdrowotność ryb. Obserwacje własne 
oraz lekarzy weterynarii, specjalistów z zakresu chorób ryb (doniesienia ustne) wskazują na, 
nie zawsze korzystny wpływ tych substancji na stan zdrowia ryb.  

Zastosowanie efektywnych mikroorganizmów w karmie powodować może 
naruszenie, a wręcz zaburzenie naturalnej równowagi biologicznej organizmu. W wyniku tego 
nastąpić może eliminacja fizjologicznej flory bakteryjnej, co bezpośrednio przyczynić się 
może do namnażania wprowadzonych wraz z karmą mikroorganizmów. Nie posiadając 
konkurencji, bez przeszkód drobnoustroje te mogą kolonizować organizm ryby, wywołując 
zaburzenia zdrowotne połączone za śnięciami. Z takimi właśnie przypadkami spotykamy się 
coraz częściej. Od ryb wykazujących objawy chorobowe izolowane są mikroorganizmy nie 
znane do tej pory jako patogeny ryb, a będące patogenami roślin (obserwacje własne, 
Głowacka i Bernad - inf. ustna). Bakterie te nastręczają poważnych trudności 
diagnostycznych, a ich identyfikacja czasami jest wręcz niemożliwa przy użyciu 
standardowych metod badawczych.  

Izolacja wymienionych bakterii od ryb wykazujących objawy chorobowe i ich 
rzeczywistego wpływu na stan zdrowotny tych zwierząt powinna być i będzie przedmiotem 
dalszych badań naukowych.  

 

ANTYBIOTYKOTERAPIA RYB HODOWLANYCH W POLSCE 

Podjęcie terapii przeciwbakteryjnej u ryb powinno mieć miejsce tylko i wyłącznie  
w uzasadnionych przypadkach. Bez wątpienia takim wskazaniem jest przeprowadzenie badań 
diagnostycznych ryb wykazujących objawy kliniczne, w wyniku których stwierdzona zostanie 
infekcja bakteryjna. Z całą stanowczością należy w tym miejscu podkreślić, że samo 
stwierdzenie jakichkolwiek zaburzeń zdrowotnych u ryb, bez dokładnej diagnostyki 
laboratoryjnej, nie jest wystarczające do rozpoczęcia terapii. Zastosowanie leczenia w takich 
przypadkach może być wręcz szkodliwe. Powszechne bowiem stosowanie antybiotyków 
przyczynia się do sukcesywnego narastania oporności wśród bakterii. Zjawisko to 
obserwowane jest zarówno w obszarze zdrowia publicznego, jak też w łańcuchu 
żywnościowym i staje się obecnie poważnym zagrożeniem dla stanu zdrowotnego ludzi oraz 
zwierząt (Morfin-Otero i wsp., 2012). Niezmiernie ważnego znaczenia nabierają więc 
zagadnienia dotyczące walki z narastającymi w ostatnich latach problemami zdrowotnymi ryb, 
będące niejednokrotnie wypadkową działalności człowieka polegającej w szczególności na 
intensyfikacji chowu i hodowli ryb w systemach monokultury, a co za tym idzie, powodującej 
zaburzenia równowagi fizyko-chemiczno-biologicznej danego ekosystemu.  
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Bezpieczeństwo, a stosowanie chemioterapeutyków u ryb 

Stosowanie chemioterapeutyków u ryb powinno opierać się na następujących 
zasadach (Treves-Brown, 2000): 

 bezpieczeństwie celu terapii czyli ryby, 

 bezpieczeństwie osoby podającej lek, 

 bezpieczeństwie konsumenta, 

 bezpieczeństwie środowiska i związanej z tym toksyczności leków.  

 

Bezpieczeństwo ryb 

Podejmując leczenie ryb należy pamiętać, że chemioterapeutyki wywołują działanie 
supresyjne na naturalne mechanizmy układu immunologicznego ryb (Siwicki i wsp., 2004),     
a ponadto powodują silną reakcję stresową u tych zwierząt, spowodowaną nierzadko zmianą 
parametrów wody w trakcie jej trwania. W gospodarstwach hodowlanych leki podawane są 
wraz z karmą, a ich nadmiar gromadzi się na dnie zbiornika wodnego stanowiąc bezpośrednie 
zagrożenie dla środowiska oraz samych zwierząt. Leki, wchodząc w reakcję z wodą, często 
doprowadzają do zmiany jej pH, co ma istotny wpływ na powstanie reakcji stresowej u ryb. 
Reakcja ta rozpoczyna się od skrzeli jako organu, który ma ciągły kontakt z wodą zawierającą 
chemioterapeutyki. Podrażnienie skrzeli lekami może wywołać nadmierne wydzielanie śluzu, 
przez co zredukowana zostaje wymiana gazowa, wywołując tym samym zaburzenia 
oddechowe (Treves-Brown, 2000).  

Bezpieczeństwo osoby podającej lek 

Kontakt z chemioterapeutykami powoduje bezpośrednie narażenie osoby aplikującej 
leki na wystąpienie, zarówno reakcji alergicznych, jak i powstawanie mechanizmów 
lekooporności u fizjologicznie występującej u danej osoby mikroflory (Treves-Brown, 2000).  

Bezpieczeństwo konsumenta 

Ochrona zdrowia ludzi i zwierząt stanowi podstawowy cel zintegrowanego 
podejścia, zabezpieczającego warunki sanitarno-higieniczne produkcji żywności pochodzenia 
zwierzęcego, która powiązana jest ze zdrowiem publicznym. Ten sektor łańcucha 
żywnościowego podlega urzędowej kontroli, która dotyczy m. in. oceny pozostałości 
związków biologicznie czynnych w żywności, w tym weterynaryjnych produktów 
leczniczych. Skala obrotu tymi produktami oraz ich asortyment leżą u podstaw naukowej 
oceny ryzyka zdrowotnego ze strony pozostałości substancji farmakologicznie czynnych           
w tkankach zwierząt, w tym tkankach ryb, oraz zjawiska nabywania lekooporności przez 
drobnoustroje (Krasucka i wsp., 2013). 

Stosunkowo łatwy dostęp do antybiotyków bez wątpienia jest powodem ich 
nadmiernego, często nieuzasadnionego medycznie stosowania, co zasadniczo wpływa na 
obniżenie jakości produktu spożywczego jakim są wyhodowane ryby. Przy stosowaniu 
chemioterapeutyków zasadniczą kwestią, o której zawsze należy pamiętać, jest bezwzględne 
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przestrzeganie okresów karencji, które stanowią gwarancję bezpieczeństwa produktu 
żywnościowego. Należy pamiętać, że rejestracja i nadzór nad lekami przeznaczonymi dla 
zwierząt stanowiących produkt żywnościowy (np. bydło, świnie, drób, ryby, pszczoły) 
podlegają specjalnym obostrzeniom prawnym. Każdy lek musi zostać oceniony przez Komisję 
Europejską poprzez działanie Europejskiej Agencji Leków (EMEA), pod względem 
bezpieczeństwa dla człowieka. Dla każdego leku stosowanego w hodowli zwierząt określa się 
tzw. MRL (ang. maximum residue limit), definiowane jako maksymalna zawartość 
pozostałości leku, wynikająca z zastosowania go w hodowli (wyrażona w mg/kg masy ciała     
w stanie surowym), który może być przyjęty jako prawnie dozwolona lub uznana za 
akceptowaną w żywności. MRL służy do wyznaczenia okresu karencji, czyli okresu, jaki musi 
upłynąć od ostatniego podania zwierzęciu leku do uboju tego zwierzęcia tak, aby tkanki 
zwierzęcia nie zawierały pozostałości w ilości przekraczającej MRL (Treves-Brown, 2000). 

Bezpieczeństwo środowiska 

Chemioterapeutyki podawane rybom wraz z karmą mogą kumulować się                   
w środowisku stawu, doprowadzając do zaburzenia jego równowagi biologicznej. 
Zastosowanie antybiotyku powoduje selekcję szczepów bakteryjnych w kierunku rozwoju 
mikroorganizmów opornych na działanie poszczególnych substancji, zarówno w organizmie 
ryby, jak też w środowisku wodnym. Stwarza to zagrożenie szybkiego rozprzestrzeniania się 
antybiotykooporności, zwiększając u ryb ryzyko wystąpienia nowych chorób powodowanych 
przez szybki rozwój bakterii opornych na antybiotyki stosowane w leczeniu chorób 
bakteryjnych (Siwicki i wsp., 2004). Zjawiska te stwarzają konieczność użycia innych 
chemioterapeutyków, co z kolei prowadzi do dalszej degradacji środowiska. 

 

Chemioterapeutyki stosowane w terapii bakteryjnych chorób ryb 

 Terapia infekcji bakteryjnych u ryb nie jest łatwa. Jednym z powodów tego stanu 
rzeczy jest trudność w dostępności leczniczych środków weterynaryjnych przeznaczonych dla 
ryb, nie tylko w Polsce, ale również i w Europie (Hellmann, 2013).  Jedynym 
zarejestrowanym w Polsce chemioterapeutykiem przeznaczonym do stosowania dla ryb jest 
Ichtioxan zawierający oksytetracyklinę jako substancję czynną. Okres karencji dla tego leku 
wynosi, w zależności od temperatury wody, dla karpi: 35 dni (przy temp. wody 12 - 20°C) 
oraz 30 dni (przy temp. wody powyżej 20°C); dla pstrągów: 60 dni (przy temp. wody poniżej 
7°C), 50 dni (przy temp. wody 8 - 12°C) oraz 40 dni (przy temp. wody 13 - 20°C). Niestety,       
w wyniku jego długotrwałego i częstego stosowania, wytworzyła się obecnie oporność 
bakterii na ten lek. Z tego powodu infekcje bakteryjne występujące u ryb często leczone są na 
zasadzie kaskady, czyli innymi grupami chemioterapeutyków przeznaczonymi dla innych 
gatunków zwierząt. Każdy lekarz weterynarii stosujący produkty lecznicze weterynaryjne 
zgodnie z tymi zasadami zobowiązany jest prawem do określenia okresu karencji dla tkanek 
lub produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, który nie może być krótszy niż 500 
stopniodni dla tkanek ryb (czyli np. 50 dni od zakończenia leczenia, jeśli ryby przebywają     
w wodzie o temp. 10°C) (Dz. U. 2008. 217. 1388).  
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W ichtiopatologii znalazły zastosowanie głównie chinolony oraz fluorochinolony. 
Efekty leczenia tymi chemioterapeutykami są skuteczne i szybko zauważalne, jednak częste 
ich stosowanie zwiększa ryzyko rozwoju oporności u bakterii, co w konsekwencji może 
doprowadzić do braku skuteczności terapeutycznej.  

Najpoważniejszym i zarazem najbardziej niebezpiecznym zjawiskiem związanym ze 
stosowaniem chemioterapeutyków jest właśnie powstawanie zjawiska antybiotykoodporności 
bakterii. Wpływ na ten stan mają niewątpliwie takie czynniki jak rozpowszechnione 
stosowanie chemioterapeutyków, powszechne i niebezpieczne zarazem praktyki 
przeprowadzania powtarzających się, krótkoterminowych terapii antybiotykowych, aplikacja 
leków bez zachowania okresów karencji, jak też stosowanie ich nawet po ustąpieniu 
klinicznych objawów choroby czy śnięć ryb (Tebbit i wsp., 1981). Zmiana tej sytuacji 
możliwa jest tylko i wyłącznie poprzez ewolucję podejścia do tego problemu zarówno lekarzy 
weterynarii jak i samych hodowców. Tylko dobrze i mądrze przeprowadzone leczenie 
przeciwko bakteryjnym chorobom ryb jest gwarancją całkowitego wyleczenia zwierząt. 
Terapia wymaga bowiem świadomości oraz wiedzy zarówno co do poprawności i zasadności 
jej przebiegu, jak również zagrożeń z nią związanych. 

W badaniach nad opornością/wrażliwością drobnoustrojów wyróżnia się dwa pojęcia. 
Pierwszy termin, dedykowany mikrobiologom, określany jest jako wrażliwość/oporność 
epidemiologiczna, która służy do monitorowania zmian w oporności populacji danego 
gatunku drobnoustroju. Druga natomiast, określona jako wrażliwość/oporność kliniczna, 
wskazuje na możliwość odniesienia sukcesu terapeutycznego i ma zasadnicze znaczenie dla 
lekarzy (Silley, 2012). Oporność/wrażliwość kliniczna ma więc kluczowe znaczenie 
praktyczne. W laboratoriach diagnostycznych określana jest wrażliwość wyizolowanych 
bakterii na dany chemioterapeutyk. Badanie takie, polegające na zdolności danej substancji 
czynnej do zahamowania wzrostu drobnoustroju in vitro, wykonywane może być wieloma 
metodami. W diagnostyce bakteryjnych chorób ryb podstawową i najczęściej używaną jest 
metoda dyfuzyjno-krążkowa. Określa ona badane szczepy bakterii jako wrażliwe, średnio 
wrażliwe lub oporne na działanie danego chemioterapeutyku. W Zakładzie Chorób Ryb 
PIWet-PIB, podobnie jak w innych laboratoriach diagnostycznych, badania takie rutynowo 
przeprowadzane są od lat i stanowią podstawowy i nieodzowny element w prawidłowym 
podejściu do terapii bakteryjnych chorób ryb. Określenie antybiotykoodporności 
przeprowadzane jest dla wszystkich drobnoustrojów, które mają znaczenie kliniczne                     
w ichtiopatologii.  

Interpretacja wyników lekooporności w odniesieniu do izolatów bakterii 
chorobotwórczych dla ryb jest trudna. O ile kryteria kliniczne wyznaczone zostały dla bakterii 
izolowanych od ludzi oraz większości mikroorganizmów pozyskiwanych od zwierząt 
lądowych, tak w przypadku czynników chorobotwórczych ryb takich kryteriów nie ma,            
a dokładnie, zostały one wyznaczone tylko dla jednej bakterii, Aeromonas salmonicida.    

W odniesieniu do izolatów bakterii Aeromonas przebadanych w ZCHR PIWet-PIB 
wykazano, że zastosowanie chemioterapeutyków przeciwko infekcjom wywołanym przez tę 
grupę mikroorganizmów musi bezwzględnie zostać poprzedzone badaniami określającymi ich 
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wrażliwość na dane substancje czynne. Przeprowadzone badania własne wskazują na 
zróżnicowaną ich wrażliwość na tetracykliny, sulfonamidy czy też sulfonamidy 
potencjonowane trimetoprimem, jak też na najczęściej stosowane obecnie w ichtiopatologii 
chinolony i fluorochinolony (tj. enrofloksacynę, flumechinę, norfloksacynę). Wśród 
przebadanych bakterii A. hydrophila oraz A. sobria wyróżnione zostały zarówno szczepy 
oporne, średnio wrażliwe jak i wrażliwe na działanie tych związków. Zjawisko to świadczyć 
może o niebezpiecznie rozwijającej się oporności polskich izolatów bakterii Aeromonas sp. na 
wymienione grupy chemioterapeutyków.  

Podobna do przedstawionej sytuacja dotyczy również bakterii z rodzaju 
Pseudomonas. W ZCHR obserwujemy zdecydowanie większą oporność poszczególnych 
izolatów tych bakterii na wszystkie testowane chemioterapeutyki z grup sulfonamidów, 
chinolonów i fluorochinolonów, tetracyklin czy β-laktamów. Na szczególną uwagę zasługuje 
całkowita oporność niektórych izolatów na florfenikol. Zjawisko to obserwowane jest co raz 
częściej, zarówno w naszym Zakładzie, jak i laboratoriach Zakładów Higieny Weterynaryjnej 
(doniesienia ustne nieopublikowane). Z punktu widzenia klinicznego terapia skierowana 
przeciwko takim mikroorganizmom jest niemożliwa.  

Wrażliwość bakterii S. putrefaciens na najczęściej stosowane w ichtiopatologii 
chemioterapeutyki jest duża. Świadczy to niewątpliwie o pozornej łatwości i skuteczności 
terapii prowadzonej przeciwko szewanellozie. Miejmy nadzieję, że taki stan utrzyma się przez 
kolejne lata, w co należy jednak wątpić, obserwując coraz częściej pojawiającą się oporność 
tej bakterii na sulfonamidy.  

Izolowane w ostatnich latach bakterie Burkholderia cepacia, Sphingomonas 
paucimobilis, Stenotrophomonas maltophilia, czy Acinetobacter sp. są niezmiernie groźne ze 
względu na mechanizmy oporności na substancje przeciwbakteryjne (CLSI, 2007), o czym 
należy bezwzględnie pamiętać przy podejmowanej terapii przeciwbakteryjnej u ryb. 

 

PODSUMOWANIE 

Główną przyczyną zaburzeń zdrowotnych ryb hodowlanych w Polsce są wciąż 
bakterie z rodzaju Aeromonas. Jednocześnie obserwuje się narastającą liczbę zachorowań ryb, 
szczególnie pstrąga tęczowego, na tle infekcji bakterii P.fluorescens oraz Flawobacterium 
spp. Niepokojącym zjawiskiem jest pojawianie się nowych chorób ryb, najprawdopodobniej 
związanych z postępującą zmianą i/lub degradacją środowiska wodnego, świadczących               
o zdolnościach przystosowawczych wywołujących je bakterii do nowych środowisk                   
i żywicieli. Zaburzenia zdrowotne ryb przez nie powodowane zaczynają stanowić coraz 
większy problem.  

Stosowanie chemioterapeutyków w terapii bakteryjnych chorób ryb ma kluczowe             
i niezmiernie istotne znaczenie. Gwarantuje bowiem poprawę stanu zdrowia ryb. Jednak niesie 
za sobą wiele zagrożeń związanych z bezpieczeństwem zdrowia człowieka, a także 
powstawaniem mechanizmów lekooporności bakterii. Jedynie umiejętne i zasadne stosowanie 
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chemioterapeutyków, oparte na gruntownej analizie sytuacji zdrowotnej hodowanych ryb 
gwarantuje poprawę ich stanu zdrowotnego, nie narażając hodowców na dalsze straty             
w produkcji i niepotrzebne wydatki związane z zakupem leków. 
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Summary 

Dynamic changes in the bacterial freshwater fish pathology in Poland are observed 
in the last years. The health problems in fish cultures were mainly associated with the 
infections caused by bacteria Aeromonas sp. Nowdays, the most seriously becoming bacteria 
like Pseudomonas sp., Flavobacterium spp., Acinetobacter sp., and Renibacterium 
salmoninarum. There are also infections caused by microorganisms unknown as fish 
pathogens. Shewanella putrefaciens is an example of such bacterium, which are widespread 
actually. From fish exhibiting signs of the disease such bacteria as Serratia spp., Pantoea sp., 
Stenotrophomonas maltophilia, Plesiomonas shigelloides, Rhizobium radiobacter, 
Rhodococcus sp., Sphingomonas paucimobilis are isolated. Bacterial fish diseases should be 
treated by using the targeted antimicrobials. Quinolones are the most important in the 
treatment of bacterial fish diseases. The most serious phenomenon associated with using of 
chemotherapeutics is development of bacterial antibiotic resistance. Widespread use of 
chemotherapeutic agents including repetitive, short-term antibiotic therapy, the application of 
drugs without withdrawal periods and using drugs even then clinical signs of the diseases 
disappeared in fish have the strong influence for it.  

 

Key words: bacterial fish diseases, Aeromonas sp., Pseudomonas sp., antibiotics treatment 
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WSTĘP 

W środowisku wodnym istnieje szereg zagrożeń, które mogą powodować duże 
straty w chowie i hodowli ryb (zarówno o charakterze zakaźnym jak i niezakaźnym). Są wśród 
nich czynniki które uszkadzają tkanki ryb w taki sposób, że tracą one jakość i przydatność do 
spożycia. Dodatkowo rozwój nowych technologii kontrolowanego chowu, intensyfikacja 
produkcji w akwakulturze oraz skażenie środowiska, są i przypuszczalnie będą czynnikami 
decydującymi o zwiększonej roli profilaktyki nieswoistej oraz swoistej, także w akwakulturze. 
Obecne w środowisku drobnoustroje stale „doskonalą” zdolności adaptacyjne i zmieniają 
patogenność. Równolegle szereg niepatogennych czy warunkowo - chorobotwórczych 
drobnoustrojów zwiększa swoją zjadliwość, doprowadzając do ostrych czy podostrych chorób, 
przy których tradycyjne metody ochrony i terapii stają się mało skuteczne. Ryby w swoim 
środowisku życia są stale narażone na działanie różnych czynników, które działają zawsze 
dwukierunkowo, z jednej strony na mikroflorę, z drugiej na stan kondycyjny i mechanizmy 
obronne (Kozińska, 2010; Kozińska i wsp., 2013; Noga, 2010; Senger i wsp., 2012).               
W związku z powyższym wszelkie zabiegi hodowlane, profilaktyczne i terapeutyczne muszą 
być rozważane w aspekcie oddziaływania na cały ekosystem wodny, a w gospodarstwach       
o zamkniętym obiegu wody na cały system, nazywany potocznie „recyrkulatem”. Ryby chore, 
wykazujące objawy chorobowe lub zmiany w tkankach, nie mogą być przeznaczane do 
sprzedaży. W obrocie handlowym mogą znajdować się tylko ryby zdrowe, bez jakichkolwiek 
oznak choroby. Czynniki biologiczne, powodujące zmiany w tkankach ryb należą do kilku 
rodzajów, np.: 



OCHRONA ZDROWIA RYB W ASPEKCIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

 

  62

 wirusów, Herpesvirus spp., Rabdovirus spp., Picornavirus spp.,  

 bakterii, Aeromonas spp., Pseudomonas spp., Flavobacterium spp., Schewanella 
spp., Hafnia spp. Yersinia spp., Citrobacter spp., Streptococcus spp., Proteus spp.,  

 grzybów, Saprolegnia spp., Rodotorula spp., 

 pasożytów, Ichthyophtirius multiphilis, Trichodina spp., Chilodonella spp. 
 

Wiele schorzeń ma charakter endemiczny i właśnie w tych gospodarstwach 
szczególnego znaczenia nabiera kompletna „profilaktyka”, mająca na celu zapobieganie 
pojawieniu i rozprzestrzenianiu się chorób. Powinna być dobrze zaplanowana i realizowana   
w ramach programów ochrony, w oparciu o szczegółowe rozpoznanie zagrożenia.. Zabiegi 
profilaktyczne możemy podzielić na grupy związane z:  

 profilaktyką ogólną o charakterze prewencyjnym,  

 kontrolą stanu zdrowia, 

 immunoprofilaktyką nieswoistą (immunostymulatory), 

 immunoprofilaktyką swoistą (szczepionki mono i poliwalentne). 

 
Zagrożenia zdrowotne ryb należy rozpatrywać gatunkowo, chociaż jest wiele 

chorób, które mogą być przenoszone przez inne gatunki (także podatne), np.: jersinioza 
(Yersinia ruckeri- Y. ruckeri) jest chorobą pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), ale 
mogą na nią chorować także jesiotry (jesiotr zachodni Acipenser sturio), węgorz europejski 
(Anquilla anquilla). Poznano około 13 gatunków ryb podatnych na zakażenie Y. ruckeri, także 
spośród gatunków stałocieplnych wymienia się szczura piżmowego (Ondatra zibethica)             
i mewę srebrzystą (Larus argentatus), a na końcu listy wymienia się także człowieka (Homo 
sapiens) (Tinsley, 2010). Stwarza to dodatkowe zagrożenie w rozprzestrzenianiu się chorób, 
jednakże za największe uznaje się niekontrolowany przerzut ryb w kraju oraz z zagranicy, 
zwłaszcza organizmów wektorowych, nie kontrolowanych w kierunku nosicielstwa 
czynników zakaźnych (Antychowicz, 2014; Matras i wsp., 2006; Bernad, 2013). Nawet         
w obiegach zamkniętych i całkowicie izolowanych od środowiska naturalnego, także 
stwierdza się czynniki, które zawleczone zostały z paszą czy też przez człowieka (obserwacje 
badania własne, niepublikowane). 

Systematyczne zabiegi profilaktyczne powinny obejmować wszystkie etapy 
hodowli, przez cały okres trwania cyklu hodowlanego, od tarlaków wraz z okresem 
okołotarłowym, inkubacją ikry, podchowem materiału zarybieniowego, okresem 
magazynowania ryb, obrotem rybami oraz ikrą. Obserwuje się sezonowość pewnych 
problemów zdrowotnych, np.: wiosną są to przede wszystkim ektopasożyty i choroby 
stresozależne, np. choroba kolumnowa (Flavobacterium columnarum), zakażenia Aeromonas 
spp., Pseudomonas spp (Bernad, 2013; Bowden i wsp., 2007; Terech-Majewska i Siwicki, 
2013). W hodowli ryb karpiowatych wiosna jest okresem największego wysiłku, który 
determinuje efekty hodowli w następnych okresach. W hodowli ryb łososiowatych, jak 
również ryb ciepłolubnych hodowanych w obiegach zamkniętych, wzmożona uwaga 
obowiązuje przez cały cykl produkcyjny. 
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Kompletny Program Ochrony (KPO) w gospodarstwie karpiowym powinien obejmować takie 
zabiegi jak: 

 dezynfekcja przedsezonowa stawów, basenów i całego sprzętu;  

 dokarmianie ryb w zimochowach dla poprawy stanu kondycyjnego, (podczas 
łagodnej zimy ryby zużywają przedwcześnie substancje zapasowe); 

 stosowanie środków antystresowych w czasie transportu podczas przerzutów ryb; 

 prawidłowe obchodzenie się z tarlakami przed tarłem, podawanie biopreparatów             
(w iniekcji) zawierających biostymulatory, białko i witaminy (A, Se z vit. E, C); 

 stosowanie preparatów premedykujących w czasie tarła kontrolowanego 
(sztucznego) (np. Propiscin – IRŚ Olsztyn), w celu ograniczenia stresu i uszkodzeń 
mechanicznych; 

 wczesne podawanie w paszy biostymulatorów wszystkim rocznikom (po odłowach  
z zimochowów, zarybieniu stawów tuczowych), w celu pobudzenia procesów 
regeneracyjnych i poprawy kondycji (BIOIMMUNO - IRŚ Olsztyn); 

 wykonanie niezbędnych kąpieli profilaktycznych, gdy w trakcie badań kontrolnych 
(przy odłowach) stwierdzi się otarcia i inne uszkodzenia powłok skórnych oraz 
pasożyty na skrzelach i skórze; 

 odrobaczanie ryb gdy stwierdzono obecność tasiemców w przewodzie 
pokarmowym. 

 

W każdym KPO należy uwzględniać momenty krytyczne, w których dobrze się sprawdzają 
metody oparte na immunostymulacji oraz szczepieniach. Działają one wówczas jako czynniki 
korygujące, a szczepionki pomagają wytworzyć odporność aby utrudnić rozwój patogenom. 

Immunoprofilaktyka łączy w sobie wiedzę z zakresu immunologii, 
immunotoksykologii, mikrobiologii i terapii. Jest bardzo zaawansowaną dziedziną wiedzy 
(Van Muiswinkel, 2008). Ryby są dobrze poznane pod względem funkcjonowania 
mechanizmów obronnych, gdyż stanowią pierwsze ogniwo w ewolucji tego układu,                
u zwierząt i człowieka. Dobrze poznano także czynniki, które mogą powodować obniżenie 
sprawności jego działania. Jest to układ który wykazuje duży potencjał naprawczy                  
i regulacyjny, poddający się działaniom zewnętrznym. Można modulować reakcje nieswoiste 
(fagocytoza, aktywność lizozymu), funkcje barier ochronnych (skóra i skrzela). Wiadomo 
także, że jest on najbardziej podatny na działanie stresu, szczególnie złożonego 
(polietiologicznego). Badania układu immunologicznego prowadzone w wielu ośrodkach,      
w kraju i na świecie, w warunkach in vitro lub in vivo, miały na celu pokazanie możliwości          
i stworzenie skutecznych metod ochrony, możliwych do wykorzystania w praktyce (Van 
Muiswinkel, 2008; Van Muiswinkel i Nakao, 2014). 

Immunostymulacja (stosowanie naturalnych i syntetycznych biopreparatów), 
jako metoda jest stosowana w rybactwie od dawna. Od lat bada się różne składniki, które 
pozwoliłyby na uzyskiwanie jak najlepszych rezultatów. Dostępność biologiczna, brak 
działania toksycznego na organizm ryb i człowieka oraz brak szkodliwego oddziaływania na 
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środowisko naturalne, to główne cechy immunomodulatorów. Wyniki hodowlane uzyskane na 
przestrzeni ostatnich kilku lat wykazały, że stosowanie biostymulatorów w ochronie zdrowia 
ryb w znaczący sposób pozwalały ograniczyć straty powodowane chorobami. 

Najlepiej udokumentowane są badania skuteczności polisacharydów pochodzących 
z grzybów: Sacharomyces cerevisiae - glukany (1,3-1,6 β glukany) (Anderson i Siwicki, 1994; 
Siwicki i Szweda, 2010b; Ringo i wsp., 2012). Glukany mogą występować w różnorodnych 
formach strukturalnych: jako oligomery rozpuszczalne w wodzie, makromolekuły 
nierozpuszczalne w wodzie oraz jako związki specyficzne. Są jednymi z najistotniejszych 
elementów strukturalnych ścian komórkowych grzybów i wykazują działanie stymulujące na 
mechanizmy obronne roślin oraz niższych i wyższych kręgowców. Ich pozytywne działanie 
zostało dowiedzione w różnych sytuacjach u wielu gatunków ryb. Według danych z literatury 
mogą być stosowane w bardzo zróżnicowanych (niewielkich) dawkach np. od 0,5 do 1000 
mg/kg m.c. przez 70 dni; 0,0125 i 0,25 g/kg przez 4 do 8 tygodni (Ringo i wsp., 2012). Drugą 
grupą dobrze poznanych preparatów są niskocząsteczkowe immunostymulatory syntetyczne, 
tj. lewamizol i związki pokrewne (imutiol) oraz inosine pranobex (metisoprinol). Dobre efekty 
stymulujące uzyskiwano także z wykorzystaniem innych biopreparatów, takich jak: dimer 
lizozymu (Lydium-KLP, KLP-602), HMB- (kwas butyro-hydroksy-masłowy) (Siwicki i wsp., 
2000; Siwicki i Szweda, 2010b). Ich działanie polega głównie na wzmaganiu aktywności 
fagocytarnej i metabolicznej fagocytów oraz wzmaganie aktywności proliferacyjnej 
limfocytów T i B. W efekcie końcowym organizm ryb szybciej i sprawniej reaguje na 
zakażenie i łatwiej eliminuje mikroorganizmy z ustroju, a nawet uniemożliwia ich wnikanie. 
Sprawny układ immunologiczny także łatwiej „uczy się” reagowania na nowe zakażenia, bez 
swoistej identyfikacji. 

Istotnym etapem w rozwoju badań było określenie skuteczności działania glukanów 
i izoprinozyny w profilaktyce i terapii chorób wirusowych, wobec braku skutecznych 
szczepionek przeciwko chorobom wirusowym ryb. Dużą rolę w rozwoju chorób wirusowych 
odgrywają czynniki stresowe, wynikające z błędów hodowlanych i żywieniowych. Wszelkie 
sytuacje prowadzące do upośledzenia nieswoistych mechanizmów obronnych predysponują do 
zakażeń. Równocześnie także wirusy po infekcji organizmu indukują immunosupresję, która 
ułatwia jego penetrację i namnażanie się w komórkach żywiciela. Zastosowanie glukanów czy 
izoprinozyny w celu modulowania odporności, po supresji indukowanej stresem 
polietiologicznym czy działaniem samego wirusa jest postępowaniem wysoce skutecznym, 
pozwalającym obniżyć straty (Kazuń i Siwicki, 2013; Siwicki i wsp., 2002; 2008). 
Izoprinozyna jest uznanym w medycynie ludzkiej preparatem o działaniu wzmagającym 
komórkowe i humoralne mechanizmy obronne, a dzięki zdolności uszkadzania kodu 
genetycznego wirusów działa przeciwwirusowo. Uzyskane wyniki badań stały się podstawą 
do opracowania i stałego modyfikowania biopreparatu BIOIMMUNO, BIOIMMUNO II, 
BIOIMMUNO III (IRŚ Olsztyn). Jest on stale testowany w chowie i hodowli karpia, pstrąga, 
suma europejskiego, węgorza europejskiego. Preparat wzbogacony dodatkiem metisoprinolu 
skutecznie pozwala chronić ryby przed zakażeniami wirusowymi; wiosenna wiremia karpi 
(SVC - Spring Viremia of Carp), zapalenie nerek i martwica skrzeli (CNGN - Carp Nephritis 
and Gill Necrosis) wywoływaną przez wirusa KHV (Koi Herpes Virus), zakaźna martwica 
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układu krwiotwórczego (IHN - Infectious Hemorrhagic Necrosis), zakażenie iridovirusem 
(CCV - Chanel Catfish Virus) (Kazuń i Siwicki, 2013). Badania eksperymentalne                     
i wdrożeniowe wykazały, że po zastosowaniu glukanów czy izoprinozyny stwierdzono wyższe 
przyrosty masy ciała (nawet o 20%), lepsze wykorzystanie pokarmu oraz ograniczenie strat 
powodowanych chorobami zakaźnymi o 30%, zmniejszenie ilości stosowanych 
chemoterapeutyków. Działanie tych biopreparatów polega na zwiększaniu odporności 
organizmu ryb na choroby wywołane przez wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty. Osłania           
i zwiększa wydolność układu obronnego przy zaburzeniach powodowanych przez skażenie 
środowiska wodnego. Wzmaga działanie antybiotyków, co zwiększa i przyspiesza efekty 
leczenia. Jest preparatem nieszkodliwym dla organizmu ryb i człowieka oraz obojętnym dla 
środowiska naturalnego. Stosowany jako dodatek do pasz jest doskonale wchłaniany               
z przewodu pokarmowego, wzmagając odporność jelitową i ograniczając wnikanie wirusów           
i bakterii patogennych do organizmu. Na rynku pojawiają się także różnego rodzaju dodatki         
o działaniu immunomodulującym, opracowywane na bazie starożytnej wiedzy o działaniu 
roślin i ich wyciągów, np.: zioła ayurwedyjskie. Dobre efekty uzyskuje się podając Ergosan 
(Merck- Shering Plough), jako 0,5% dodatek do paszy trzy razy w cyklu przez 95 dni (Ringo  
i wsp., 2012).  

Immunoprofilaktyka swoista, swoje metody opiera na wiedzy o zdolności 
wytwarzania pamięci immunologicznej i reakcji na powtórne wniknięcie drobnoustroju, który 
taką pamięć wytworzył dzięki zastosowaniu szczepionek (Van Muiswinkel, 2008; Van 
Muiswinkel i Nakano, 2014; Toranzo i wsp., 2009). Klasyczne jak również nowoczesne 
szczepionki mają za zadanie efektywną stymulację nieswoistej i swoistej odpowiedzi 
immunologicznej, w celu uzyskania wysokiej i długo utrzymującej się protekcji. O jej 
skuteczności decyduje także metoda immunizacji. Dotychczas stosowane podawanie 
szczepionek drogą immersji czy iniekcji jest wysoce stresogenne i ogranicza efektywność 
szczepień. Alternatywą stają się szczepionki podawane w paszy (per os), które eliminują stres 
i przez to zwiększa się dostępność antygenu szczepionkowego, a w konsekwencji efektywność 
szczepień. 

Szczepionki są to preparaty biologiczne, zawierające odpowiedni antygen lub kilka 
antygenów uzyskanych z patogennych mikroorganizmów (wirusy, bakterie, grzyby, 
pasożyty), które mają na celu swoiste pobudzenie układu obronnego, czego efektem jest 
produkcja swoistych przeciwciał produkowanych przez limfocyty B oraz wytworzenie 
swoistej odpowiedzi komórkowej w której uczestniczą subpopulacje limfocytów T (Th, Tc) 
oraz makrofagi. Celem szczepień jest zabezpieczenie ryb przed chorobą bez narażenia na 
potencjalne zakażenie poprzez wytworzeniu swoistej odpowiedzi komórkowej i humoralnej 
oraz pamięci immunologicznej. Odpowiedź immunologiczna gwarantuje stan „spokojnej 
koegzystencji” pomiędzy żywicielem (rybą) a zarazkiem. Ponowny naturalny kontakt ryb po 
szczepieniu z czynnikiem patogennym wywołuje silną odpowiedź, ograniczającą namnożenie 
się czynnika patogennego w organizmie i wywołanie choroby. 

Każda szczepionka musi być bezpieczna dla organizmu oraz wystarczająco silna 
aby indukować wysoki poziom odporności przeciwzakaźnej. Decyduje o tym: 
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 immunogenność szczepionki, 

 stan kondycyjny i zdrowotny ryb,  

 dojrzałość układu immunologicznego (wiek i masa ciała ryby), 

 odpowiednio wysoki poziom aktywności układu odpornościowego, 

 temperatura w jakiej wykonano zabieg szczepienia (determinuje sprawność 
reakcji), 

 droga podania szczepionki, 

 dawka oraz czas podawania szczepionki (immersja, per os). 
Godne polecenia jest stosowanie autoszczepionek, przygotowywanych ze szczepów 
patogennych bakterii izolowanych od ryb z gospodarstwa lub całego dorzecza. Wysoko 
skuteczne działanie ochronne stwierdza się w odniesieniu do drobnoustrojów warunkowo-
chorobotwórczych, tj. Aeromonas spp., Yersinia ruckeri, Pseudomonas spp. 

Programy profilaktyczne oparte na szczepionkach komercyjnych lub 
autoszczepionkach wypierają dzisiaj stopniowo programy oparte na stosowaniu środków 
terapeutycznych. Dodatkowo uzupełniane o podawanie immunostymulatorów są bardziej 
efektywne. W Norwegii i wielu krajach na świecie, dzięki stosowaniu szczepionek udało się 
maksymalnie ograniczyć stosowanie antybiotyków. Najwięcej szczepionek stosuje się              
w USA- zarejestrowanych jest tam około 30 preparatów komercyjnych, w Kanadzie - 19,            
w Japonii - 13. Za najbardziej skuteczne uznaje się szczepionki przeciwko jersiniozie                     
i wibriozie. Na świecie jest 19 firm farmaceutycznych, które mają w swojej ofercie produkty 
tego typu dla ryb (Brudesth i wsp., 2013). W Polsce w obrocie handlowym są trzy szczepionki 
dla ryb łososiowatych przeciwko jersiniozie i furunkulozie, proponowane przez dwie firmy. 
Tam gdzie są stosowane, choroby te wycofują się, a czynnik traci swoją patogenność 
(obserwacje własne, informacje od hodowców). Badania Grudniewskiej i wsp. (2010) 
pokazały, że warto je stosować nawet wtedy gdy niepewni jesteśmy rezultatu. Obserwacje 
terenowe wskazują na to, że programem ochronnym należy obejmować całość obsady ryb, 
także w całym cyklu produkcyjnym. Jeśli szczepimy ryby małe o masie 1,0-2,5 g, 5-10 g to 
jednokrotne szczepienia są niewystarczające, jednakże dla wielu hodowców doszczepianie 
czasami jest ekonomicznie nieuzasadnione. Alternatywną propozycją jest szczepienie podczas 
transportu ryb, w zmodyfikowanej procedurze, którą także można opracować dla 
gospodarstwa. W warunkach Polski metoda imersji oraz kąpieli w szczepionkach jest 
najbardziej rozpowszechniona. Warto pamiętać, że im później rybę zaszczepimy po raz 
pierwszy tym dłuższą otrzymamy protekcję. Szczególnie ważne jest to, gdy wprowadzamy 
ryby do środowiska „trudnego” mikrobiologicznie. Dla skutecznego efektu można 
manipulować czasem trwania szczepienia. Zyskujemy wówczas dodatkową szansę                        
i możliwości szczepienia ryb w okresach kiedy są większe i daje to szansę zwiększenia 
protekcji, gdyż szczepimy wówczas ryby dojrzałe immunologicznie. Podczas planowania 
programu szczepień należy dostosować terminy w taki sposób aby obejmowały wszystkie 
ryby w gospodarstwie, gdyż obecność ryb nieszczepionych może utrwalać istnienie 
zagrożenia i sprzyjać uzjadliwianiu się drobnoustrojów, np. Yersinia ruckeri (obserwacje 
własne, inf. ustna specjalistów chorób ryb oraz hodowców). 
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Przyszłością jest szczepienie drogą pokarmową (per os), najlepiej żeby był 
zamknięty w granulacie tak, aby nie został strawiony w przewodzie pokarmowym lub 
inaktywowany przez niskie pH. Następnie miał możliwość wolnego uwalniania się do 
przewodu pokarmowego, gdzie miałby możliwość kontaktu z komórkami odpowiedzialnymi 
za indukcję swoistej odpowiedzi immunologicznej. W praktyce uzyskano taki efekt 
opracowując receptury szczepionek przeciwko furunkulozie i jersiniozie. W żadnym                 
z układów doświadczalnych nie stwierdzono u badanych ryb, którym podano szczepionki, 
zmian klinicznych ani anatomopatologicznych wskazujących na działanie toksyczne badanych 
szczepionek. Badania histologiczne nie wykazały zmian w komórkach przewodu 
pokarmowego, wskazujących na negatywne oddziaływanie szczepionek (Siwicki i wsp., 
2010a). Badania immunologicznie, prowadzone na ograniczonym materiale wykazały, że 
podawane w ten sposób aktywują nieswoiste mechanizmy obronne określane zdolnością do 
zwiększonego wydzielania lizozymu i poziomu gamma-globulin w surowicy, już w 7 dniu po 
podaniu pojawiły się pierwsze swoiste przeciwciała a ich miana stopniowo narastały              
w następnych tygodniach po podaniu. 

W KPO dobrze sprawdzają się autoszczepionki, gdyż mogą być wykonywane na 
zlecenie hodowcy i nie wymagają rejestracji. Dla ryb takie usługi oferuje Katedra 
Epizootiologii przy współpracy z Katedrą Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej UW-M w Olsztynie oraz Zakładem Higieny Weterynaryjnej          
w Olsztynie. Wykonanie autoszczepionek proponuje także Zakład Chorób Ryb PIWet-PIB         
w Puławach (Kozińska i Pękala, 2012; Siwicki, 2010a). Pojawiają się także na rynku Polskim 
firmy zagraniczne oferujące autoszczepionki, co potwierdza kierunek rozwoju 
immunoprofilaktyki i pokazuje możliwości takiej współpracy. 

Nowe trendy w medycynie ludzkiej oraz weterynaryjnej, jak również aktualne 
wyniki badań wielu ośrodków wskazują na wysoką przydatności bakteriofagów w profilaktyce 
i terapii u ludzi i zwierząt. Podobne efekty uzyskuje się w ochronie zdrowia ryb.                    
W przyszłości może się okazać, że „koktajle” bakteriofagowe mogą być opracowywane także 
na indywidualne potrzeby hodowli określonych gatunków ryb, w oparciu o fagową 
identyfikację drobnoustrojów. Ich działanie można także przyrównać do autoszczepionek gdyż 
mogą zawierać kompozycję bakteriofagów dobraną do potrzeb gospodarstwa czy segmentu 
produkcji akwakultury (Siwicki i wsp., 2014). W produkcji już są stosowane na liniach 
przetwórczych. W akwakulturze na szczególna uwagę zasługuje pod tym względem sektor 
podchowów kontrolowanych. 

Uzyskanie dobrych efektów zdrowotnych zależy od ścisłej współpracy hodowcy      
z lekarzem weterynarii (pierwszego kontaktu i urzędowym), laboratorium diagnostycznym, 
producentem i dystrybutorem pasz, itd. Wymaga tego specyfika prowadzenia podmiotu 
akwakultury. Szczególnie warte rozważenia jest wypracowanie lokalnych strategii dla tego 
działu produkcji, które uwzględniałyby także aspekty zdrowotne. Pozwoliłoby to na 
zwiększenie jakości, zwłaszcza tam gdzie zwraca się uwagę na jakość produktów 
regionalnych w tworzeniu dziedzictwa kulinarnego. 
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Summary 

There are several threats (both infectious and non-infectious) in aquatic 
environments that may cause losses to fish farming. These include factors which damage the 
tissue of fish in such a way that carcasses lose quality and are unfit for human consumption. 
Importance of non-specific and specific prophylaxis in the last few years is increasing. This 
results from constant threats in the environment and microbes that "improve" the adaptability 
and change pathogenicity. Sick fish, showing clinical symptoms of disease or changes in 
tissue cannot be hand out  for sale. Main factors causing changes in tissues are: viruses, 
bacteria, fungi and parasites. Many diseases are endemic and in those regions and fish farms it 
is particularly important to implement the widely understood "prevention". It should be well 
planned and carried out as a part of prevention program, based on detailed identification of the 
hazards during the entire production cycle. Immunoprophylaxis combines the knowledge in 
the field of immunology, immunotoxicology, microbiology and therapy. It chooses only those 
elements that allows to understand the principles of interaction between fish physiology and 
environment. Fish developed highly specialized and well-known immune system. It is 
characterized by a high adaptable and recovery potential, which makes it possible to modulate 
its function. There are a number of biological products developed for fish that stimulate and 
regulate immune responses against microbial and toxic hazards. Commercial vaccine as well 
as autovaccination are characterized by high efficacy in both types of fish farms (with 
closed/open water circulation). 

Key words: immunostimulation, vaccinology, fish diseases, prophylaxis 
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WSTĘP 

Ochrona zdrowia ryb polega na skutecznej profilaktyce ogólnej, bez której                    
w aktualnych systemach chowu utrzymanie dobrego stanu sanitarnego gospodarstwa jest 
niemożliwe. Ważnym elementem profilaktyki ogólnej jest dobra praktyka higieniczna (GHP) 
czyli działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane            
i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo 
zdrowotne żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2006 r. 
Nr 171, poz. 1225 (Grudniewska i wsp., 2011; Morkis, 2006, 2010).  

Dobra praktyka higieniczna powinna być realizowana w oparciu o szeroko 
rozumianą dezynfekcję, która ma za zadanie niszczenie drobnoustrojów (saprofitów, 
patogenów, potencjalnych patogenów) i ich form przetrwalnikowych przez działanie na 
struktury komórkowe lub funkcje metaboliczne środkami fizycznymi i chemicznymi. Celem 
tych zabiegów jest niedopuszczenie do powstania i rozwoju choroby. Dezynfekcja                        
w akwakulturze może dotyczyć samego obiektu hodowlanego, w tym stawów i budynków 
oraz wylęgarni, urządzeń i sprzętu rybackiego, jak również ikry i ryb w nim hodowanych 
(Grudniewska i wsp., 2010). Zabiegi dezynfekcyjne można przeprowadzać dwojako; przy 
użyciu środków chemicznych oraz metod fizycznych, zaś stosowanie różnych metod 
dezynfekcji w hodowli ryb może przynieść wymierne korzyści. 

Metody chemiczne dezynfekcji sprowadzają się na ogół do stosowania preparatów 
jednoskładnikowych lub wieloskładnikowych produkowanych na potrzeby przemysłu 
spożywczego i przetwórstwa, rzadziej na potrzeby akwakultury. Niektóre z tych preparatów 
zostały przebadane pod kątem toksyczności dla ryb, stresu oksydacyjnego i skuteczności 
działania oraz zostały opracowane procedury ich stosowania w akwakulturze (Grudniewska         
i wsp., 2007, 2010, 2011; Terech-Majewska i wsp., 2010; Tkachenko i wsp., 2013, 2014, 
2015). Metody fizyczne dezynfekcji takie jak czyszczenie mechaniczne przy użyciu 
wysokiego ciśnienia, osuszanie powierzchni i urządzeń oraz wykorzystanie promieniowania 
słonecznego (UV) są powszechnie stosowane w akwakulturze. Rzadziej wykorzystuje się 
promieniowanie ultrafioletowe, ozon lub wysoką temperaturę (Grudniewska i wsp., 2004; 
Summerfelt, 2003).  
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Choroby wirusowe i środowiskowe wywołują największe straty w hodowli ryb, ale 
również pasożyty zewnętrzne mogą być przyczyną zwiększonej śmiertelności w populacjach 
ryb łososiowatych, karpiowatych oraz innych takich jak jesiotr, sandacz czy węgorz. Fauna 
pasożytnicza występująca u zwierząt akwakultury jest różnorodna i bardzo liczna. Jednak nie 
wszystkie gatunki pasożytów wykazują działanie chorobotwórcze i mogą odznaczać się różną 
patogennością. Niektóre pierwotniaki nie wyrządzają rybie w określonych warunkach szkody  
i są określane jako komensale. Natomiast u ryb osłabionych, w niekorzystnych warunkach 
środowiskowych mogą występować masowo (Antychowicz i Pękala, 2015).  

Pasożytnictwo to przykład związku antagonistycznego, w którym pasożyt czerpie od 
swojego żywiciela pożywienie, rzadko zdarza się, że go zabija, ale może go poważnie osłabić. 
Ze względu na umiejscowienie pasożyta dzielimy je na dwie grupy: pasożyty zewnętrzne 
(ektopasożyty) i wewnętrzne (endopasożyty) - żyjące we wnętrzu ciała swoich żywicieli. 
Ektopasożyty żyją na powierzchni ciała i żywią się płynami ustrojowymi lub elementami 
pokrycia. Mają różne przystosowania ułatwiające im korzystanie z tego źródła pokarmu,              
a więc specjalnie zbudowane narządy (ssawki, przylgi) i swoiste substancje przeciwdziałające 
krzepnięciu pobieranych substancji (enzymy). Pasożyty zewnętrzne ryb są całkowicie 
nieszkodliwe dla człowieka (Antychowicz i Pękala, 2015). 

Warunki hodowlane ze względu na wykonywane w stawach zabiegi takie jak 
dezynfekcja, czy osuszanie nie są korzystne dla rozwoju pasożytów o złożonym cyklu 
rozwojowym. Fauna pasożytnicza jest zdecydowanie bardziej urozmaicona u ryb żyjących       
w wodach naturalnych. Pasożyty ryb hodowlanych mają na ogół prosty rozwój i w większości 
są to pierwotniaki, przywry monogenetyczne, pijawki i skorupiaki. Jednak inwazje tych 
pasożytów w stawach, mogą być bardzo intensywne, ze względu na krótki okres ich rozwoju        
i łatwość wzajemnego zarażania się ryb żyjących w dużych zagęszczeniach.  

Niedopuszczenie do rozwoju pasożytów i ich zwalczanie w akwakulturze sprowadza 
się na ogół do stosowania profilaktyki, specjalistycznych zabiegów hodowlanych oraz kąpieli 
leczniczych w wybranych chemioterapeutykach (Grudniewska i wsp., 2010, 2012; Shin i wsp. 
2009). Kąpiele profilaktyczno-lecznicze znalazły zastosowanie podczas inkubacji ikry, larw 
ryb, podchowu i tuczu. Jako kąpiele bieżące służą eliminacji lub zmniejszeniu ilości bakterii, 
wirusów, grzybów i pasożytów na skórze, błonach śluzowych organizmu żywego oraz 
wydalanych przez chore ryby i nosicieli. Zabiegi te są także podstawą zwalczania i likwidacji 
niektórych groźnych chorób ryb. 

 

Metody fizyczne dezynfekcji 

Metody fizyczne dezynfekcji w akwakulturze ograniczają się na ogół do czyszczenia 
mechanicznego, osuszania powierzchni i urządzeń, wykorzystania promieniowania 
słonecznego (UV-A i UV-B), promieniowania ultrafioletowego (UV-C), ozonu lub działania 
wysoką temperaturą. Metody te są najczęściej stosowane w systemach recyrkulacyjnych 
(Sharrer i wsp., 2005). Wysoka temperatura denaturuje białka oraz kwasy nukleinowe i jest 
biobójcza dla patogenów ryb, które w większości są psychrofilami. Promieniowanie UV jest 
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adsorbowane przez białka, kwasy nukleinowe, wolne zasady purynowe i pirymidynowe 
występujące w cytoplazmie. W efekcie uszkodzenie budowy DNA hamuje jego syntezę lub 
powoduje błędy w syntezie białek, co prowadzi do śmierci komórek. Podobnie działa 
promieniowanie jonizujące oraz ozon, których dodatkowym działaniem jest uwalnianie 
wolnych rodników, będących jednocześnie czynnikiem uszkadzającym. Wiadomo jest 
również, że ozon może działać niszcząco na patogenne grzyby rozwijające się na rybach,        
a ozonowanie wody podczas inkubacji ikry hamuje rozwój grzybów z rodzaju Saprolegnia 
(Grudniewska i wsp., 2004; Summerfelt i Hochheimer, 1997; Summerfelt i wsp., 2004).  

 

Metody chemiczne dezynfekcji 

Wybór preparatów do dezynfekcji jest w praktyce ograniczony do tych, które nie są 
prawem zabronione, a dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów o produktach 
biobójczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 z późn. zm.). W Polsce nie ma opracowanych 
standardów dopuszczających stosowanie określonych substancji wyłącznie w akwakulturze 
dlatego przed ich użyciem należy zapoznać się z aktualnymi przepisami w zakresie ich obrotu 
i stosowania. Przy doborze środków powinniśmy się kierować przede wszystkim znajomością: 
zakresu i sposobu ich działania, warunków przechowywania oraz tych czynników, od których 
zależy ich skuteczność (stężenie, czas działania, temperatura, pH środowiska, twardości 
wody). Wysoka temperatura wody na ogół zwiększa aktywność preparatów, a podwyższona 
twardość wody zmniejsza. Wzrost pH powoduje obniżenie aktywności fenoli, kwasów 
organicznych, związków wyzwalających czynny chlor i jod (efekt potęgowania dysocjacji 
związku). W obecności substancji organicznych może zmieniać się efektywność preparatu, 
poprzez jego neutralizację lub absorpcję. Niektóre związki mogą powodować koagulację 
substancji organicznych tworząc warstwę ochronną i utrudniać dostęp do komórek. 
Stosowanie preparatów dezynfekcyjnych w akwakulturze stanowi odrębną kategorię, gdyż 
większość środków dezynfekcyjnych (w określonej koncentracji) wykazuje toksyczne 
działanie na organizmy wodne, w tym ryby. Preparaty dezynfekcyjne stosowane w niskich 
stężeniach działają jak lek antyseptyczny, co wspomaga efekty terapii poprzez zmniejszenie 
liczby lub niszczenie bakterii, grzybów i pasożytów na skórze oraz błonach śluzowych 
żywego organizmu. W wyższych stężeniach preparaty te stosowane są do dezynfekcji, czyli 
niszczenia form wegetatywnych drobnoustrojów występujących na powierzchni urządzeń 
hodowlanych sprzętu oraz środków transportu.  

W akwakulturze stosuje się różne preparaty do dezynfekcji oraz profilaktycznych kąpieli 
ikry, narybku czy też ryb starszych w celu wyeliminowania drobnoustrojów chorobotwórczych 
bądź pasożytów zewnętrznych. Ze względu na ograniczenia środowiskowe, pozostałości w rybach   
i wysoką toksyczność, część z nich jak na przykład zieleń malachitowa została wyeliminowana       
z praktyki rybackiej (Terech-Majewska i wsp., 2010). W ostatnich latach oprócz tradycyjnie 
stosowanych chemioterapeutyków na bazie chloru, jodoforów, formaliny, czwartorzędowych zasad 
amoniowych, siarczanu miedzi lub soli, coraz częściej stosuje się preparaty posiadające silne 
właściwości utleniające. Na szczególną uwagę zasługują nadtlenek wodoru, nadsiarczan potasu 
(Virkon) i nadwęglan sodu (Oxyper), czy też preparaty dezynfekcyjne produkowane na bazie 
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kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru - tak zwane kwaśne preparaty: Dezynfektant CIP, Oxim, 
Steridial. Oprócz wysokiej aktywności    w stosunku do mikroorganizmów i niektórych pasożytów 
preparaty te charakteryzują się niską toksycznością, wysokim stopniem biodegradacji oraz 
bezpieczeństwem stosowania (Grudniewska i wsp., 2010, 2012; Terech-Majewska i wsp., 2010; 
Tkachenko i wsp., 2014, 2015) 

 

Chlorowce i pochodne chlorowców 

Związki chloru oraz jodofory są od lat wykorzystywane w akwakulturze jako 
wysoce skuteczne preparaty biobójcze.  

Chloraminna T wykazuje działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. Preparaty 
zawierające aktywny chlor zabijają wegetatywne formy bakterii oraz ich przetrwalniki. 
Również dla zarodników pleśni 1% roztwór Chloraminy T jest zabójczy. Obecność substancji 
organicznych i innych zanieczyszczeń zmniejsza dezynfekcyjną skuteczność działania tego 
preparatu. Jest stosowana w zalecanym stężeniu dezynfekcyjnym, w zależności od twardości 
wody oraz pH od 2,5 do 20 mg/dm3, w kąpielach od 15 do 60 minut. W tych koncentracjach 
uznawana jest za bezpieczną. Chloramina może być stosowana w leczniczych kąpielach ryb 
zainfekowanych niektórymi ektopasożytami wykazującymi działanie drażniące i uszkadzające 
(Tab. 1). Nie notowano wzrostu biomarkerów stresu oksydacyjnego w przypadku kąpieli 
narybku pstrąga tęczowego w chloraminie T, w dawce 10 mg/dm3 (Tkachenko i wsp., 2013). 
Można ją stosować do dezynfekcji sprzętu i urządzeń hodowlanych. 

Dwutlenek chloru (ClO2) stosowany jest do dezynfekcji wody, a także w przemyśle 
papierniczym do wybielania papieru i w przemyśle spożywczym do typowej dezynfekcji.      
W przypadku dezynfekcji wody okazuje się być skuteczniejszy niż podchloryn. Może być 
wykorzystany do hamowania zakwitu glonów w zbiornikach wodnych. Dwutlenek chloru 
zaliczany jest do skutecznych dezynfektantów stosowanych w akwakulturze ryb 
łososiowatych w Chile, Szkocji i Kanadzie (Buridge i wsp., 2010). Badania przeprowadzone 
podczas profilaktycznych kąpieli w dwutlenku chloru narybku pstrąga tęczowego z objawami 
choroby fin rot, wskazują na skuteczność takich kąpieli. Ubytki w płetwach ryb kąpanych były 
znacznie mniejsze i płetwy goiły się szybciej, niż u ryb kąpanych w chloraminie T i nie 
kąpanych. Kąpiele można przeprowadzać co drugi dzień przez 20 minut w stężeniu 5 mg/dm3 
(Grudniewska i wsp., 2012). Dwutlenek chloru może być przyczyną stresu oksydacyjnego      
u ryb (Tkachenko i wsp., 2015). 

Jodofory to substancje zawierające kompleksy jodu z polimerami oraz związkami 
powierzchniowo czynnymi. Związki jodu, podobnie jak i chloru wykazują wysoką aktywność 
biobójczą. Actomar K30, Desamar K30, Jodisol działają niszcząco na wirusy: VHS, IHN, 
SVC, IPN oraz niektóre bakterie (Grudniewska i wsp., 2010). Jodofory bez dodatku 
detergentu np. Desamar można stosować do dezynfekcji ikry. Skuteczne stężenia Desamaru 
polecane do odkażania zapłodnionej ikry wynoszą 40-80 ml/10 dm3 wody, w czasie kąpieli od 
3 do 6 minut. Jodofory służą do odkażania sprzętu rybackiego, pomieszczeń, aparatów 
inkubacyjnych, basenów, obiegów zamkniętych oraz do dezynfekcji rąk. Do dezynfekcji 
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należy używać tylko świeżo przygotowane roztwory jodoforów, o brązowym zabarwieniu, 
ponieważ zanik koloru świadczy o zmniejszeniu aktywności preparatu. 

Nadmanganian potasu (KMnO4) w stężeniach 2-5 g/m3 (wodne roztwory) działa 
bakterio- i grzybobójczo, a także dezodorująco. Stężenia 0,01% zabijają bakterie po upływie 
godziny. Roztwory są nietrwałe, przechowuje się go zazwyczaj w postaci proszku. Przed 
użyciem należy go bardzo dokładnie rozpuścić. Jest toksyczny w wodzie o wysokim pH. Nie 
należy go mieszać z formaliną. Niszczy patogeny skóry i skrzeli. Efektywne stężenie przy 
przedłużonym działaniu wynosi 2 mg/dm3. W stężeniach od 5 mg/dm3 można kąpać ryby od 
30 do 60 minut. 

Nadtlenek wodoru (H2O2) posiada silne właściwości utleniające. Działa niszcząco 
na bakterie wirusy i grzyby. Od 2007 roku dopuszczono go do stosowania w akwakulturze 
USA (US Food and Drug Administration). Jest to proekologiczny preparat, którego 
produktami rozkładu są tlen i woda. Nadtlenek wodoru jest składnikiem innych preparatów 
dezynfekcyjnych (Steridial, Dezynfektant CIP) i produktem rozkładu niektórych (Oxyper, 
SPC). Wykorzystywany jest w hodowli sadzowej łososia do zwalczania splewki                            
i Gyrodactylus salmonis w dawce 50 mg/dm3, kąpiel 30 min, co drugi dzień (Bowker i wsp., 
2012), jak również  Flavobakterium sp. przy chorobie kolumnaris (Bowker i wsp., 2013) oraz 
pleśniawki na inkubowanej ikrze ryb łososiowatych w dawce 0,5-1 g/dm3, kąpiel 15-20 min 
co drugi dzień do zaoczkowania (Grudniewska, 2005). Nadtlenek wodoru zalecany do przeciw 
pasożytniczych kąpieli należy stosować z dużą rozwagą (Bowker i wsp., 2012; Rach i wsp., 
2000). Preparat ten może być toksyczny w wodzie obciążonej dużą ilością materii organicznej. 

Nadwęglan sodowy (Na2CO3  1,5 H2O2  H2O) dostępny jest na rynku w formie 

granulowanej, bardzo wygodnej w użyciu, pod różnymi nazwami: Oxyper, BioCare SPC.        
W wodzie w obecności zanieczyszczeń organicznych ulega rozkładowi na nadtlenek wodoru 
wykazujący silne właściwości utleniające i węglan sodowy, który stabilizuje odczyn pH. 
Nadwęglan sodowy działa na bakterie, wirusy, grzyby i niektóre ektopasożyty. Jest 
bezpieczny dla środowiska naturalnego, ryb i osób mających z nim do czynienia. Można go 
stosować w niskiej i wysokiej temperaturze (do 20oC), przy spadku zawartości tlenu                
w wodzie, w kąpielach bez przepływu i wówczas gdy ryby mają zwiększone zapotrzebowanie 
na tlen. Przeprowadzone badania podczas kąpieli dezynfekcyjnych narybku pstrąga tęczowego 
i leczniczych przy inwazji pasożytów zewnętrznych wskazują na dobry efekt działania 
nadwęglanu sodowego (Grudniewska i wsp., 2010). Stosowanie tego preparatu w kąpielach 
wylęgu pstrąga tęczowego, u którego wystąpiła inwazja kostii (Ichthyobodo necator) przez         
4 kolejne dni, a następnie  trzykrotnie w odstępach dwudniowych w stężeniu 50 g/m3 
skutecznie zahamowało rozwój tego pasożyta (Grudniewska i wsp., 2010). Przy użyciu 
preparatu Oxyper lub SPC w dawkach 8-70 mg/dm3 można skutecznie leczyć ryby 
zainfekowane kulorzęskiem (Ichthyophthirius multifilis) i dodatkowo zniszczyć część form 
rozwojowych tego pasożyta (Grudniewska i wsp., 2010; Hainecke i Buchmann, 2009). 
Zalecane dawki preparatu do kąpieli przeciw pasożytniczych przedstawiono w Tabeli 1. 

Formalina (35-40% wodny roztwór formaldehydu) wykazuje silne działanie 
grzybobójcze (pleśniawka), słabe bakteriobójcze i wirusobójcze. Działa na niektóre pasożyty 
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zewnętrzne ryb: Chilodonella sp., Trichodina sp., Gyrodactylus sp., Ichtiophtirius multiphillis. 
Nie powinno się jej stosować przy temperaturze wody poniżej 10°C, ponieważ może wytrącić 
się toksyczny osad paraformaldehydu oraz przy niskiej zawartości tlenu w wodzie (poniżej     
5 mg/dm3), gdyż redukuje tlen. Kąpiele przeciwpasożytnicze można wykonywać                    
w koncentracji 200-300 mg/dm3 w zależności od twardości wody (Tab. 1). Można w niej 
kąpać ikrę niezaoczkowaną ryb łososiowatych w koncentracji 1:500 przez 15-20 min, co drugi 
dzień. Wykazuje silne działanie karcynogenne, jest alergenem i jest szkodliwa dla środowiska 
naturalnego. Stwierdzono również podwyższone biomarkery stresu oksydacyjnego w tkance 
ryb poddanych kąpielom w formalinie (Tkachenko i wsp., 2015) 

Kwaśne preparaty dezynfekcyjne takie jak: Steridial, Dezynfektant CIP, Oxim 
produkowane są na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru. Różnią się minimalnie 
zawartością kwasu nadoctowego w swoim składzie, poziomem stabilizacji oraz toksycznością. 
Działają na grzyby, bakterie i wirusy oraz niektóre pasożyty. Nie są szkodliwe dla środowiska 
- po kilku godzinach ulegają biodegradacji. Stosuje się je do dezynfekcji urządzeń i sprzętu 
rybackiego oraz kąpieli przeciw pasożytniczych ryb głównie w obiektach pstrągowych. 
Zalecane dawki dla narybku wynoszą od 4-20 ml/m³ (Tab. 1). Kąpiele należy zaczynać od 
najmniejszej dawki i przy następnych kąpielach można ją stopniowo zwiększać (Grudniewska 
i wsp., 2010, 2012.). U narybku pstrąga tęczowego poddanego takim zabiegom nie 
stwierdzono podwyższonych parametrów stresu oksydacyjnego (Tkachenko i wsp., 2015). 
Profilaktyczne kąpiele inkubowanej ikry ryb łososiowatych wykonywane co drugi dzień, 
przez 20-30 min w koncentracji 400-600 mg/dm3 hamowały rozwój grzybów (Grudniewska     
i wsp., 2010). Ponieważ kwaśne preparaty należą do substancji średnio toksycznych (LC 50 - 
41 mg/dm3 po 48 godz.) przed ich stosowaniem w wylęgarni lub podchowalni w obecności 
żywych organizmów powinno przeprowadzać się próbną wstępną kąpiel. Stężenie powinno 
być uzależnione od temperatury wody i warunków środowiskowych danego obiektu. Im 
wyższa temperatura wody tym stężenie preparatu niższe, a powyżej 18°C należy 
przeprowadzić próbną kąpiel. Zabieg taki należy również przeprowadzić w przypadku obiektu 
hodowlanego dysponującego wodą gorszej jakości.  

Virkon należy do wieloskładnikowych preparatów posiadających silne właściwości 
utleniające. Substancją aktywną jest mononadsiarczan potasu. Virkon w zalecanych stężeniach 
(0,5-2% roztwór) wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze W Danii 
doświadczalnie stosowano Virkon w systemie recyrkulacyjnym do zwalczania niektórych 
pasożytów węgorza (Madsen i wsp., 2000). Badania przeprowadzone podczas inkubacji ikry 
pstrąga tęczowego wskazują na możliwość stosowania Virkonu w profilaktycznych kąpielach, 
jednakże ze względu na dodatek detergentu, który może uszkadzać zarodki, nie jest zalecany 
do przeprowadzania takich zabiegów (Grudniewska i wsp., 2010; 2012). Preparat jest 
produkowany w postaci jasnoróżowego proszku, dobrze rozpuszczalnego w letniej wodzie.   
W stężeniach roboczych nie posiada właściwości drażniących, jest mało toksyczny i nie 
powoduje odczynów alergicznych. Może być stosowany w obecności zwierząt. Nie niszczy 
odkażanych powierzchni i sprzętu. W środowisku ulega biodegradacji. Doskonale sprawdza 
się przy dezynfekcji urządzeń hodowlanych oraz sprzętu rybackiego. 
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Bronopol (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol) jest organiczną substancją 
grzybobójczą dopuszczoną do stosowania w wylęgarnictwie ryb łososiowatych 
rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich z 2001 roku (Grudniewska i wsp., 2010). 
Bronopol sprzedawany jako Pyceze (50% roztwór bronopolu) posiada właściwości biobójcze, 
stosowano go w celach dezynfekcyjnych i w zwalczaniu pleśniawki (Birbeck i wsp., 2006; 
Branson, 2002; Grudniewska i wsp., 2007). Prowadzono badania nad wykorzystaniem 
preparatu Pyceze do zwalczania groźnego pasożyta ryb kulorzęska Ichthyophthirius multifiliis 
(Picon-Comacho i wsp., 2012). Zalecane dawki preparatu opisano w Tabeli 1. Badania 
toksyczności ostrej wskazują na wysoką toksyczność tego preparatu, co ogranicza możliwość 
szerokiego stosowania go w akwakulturze (Grudniewska i wsp., 2010).  

Siarczan miedzi (CuSO4) występuje w postaci niebieskich, przejrzystych 
kryształów lub proszku krystalicznego bez zapachu. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, a jego 
roztwory wodne mają słabe oddziaływanie kwaśne. Stosowany może być jako środek 
grzybobójczy, bakterio- i wirusobójczy. W warunkach hodowlanych stosowany jest                  
w profilaktyce i zwalczaniu ektopasożytów, w stężeniach od 0,5 do 1,0 mg/dm3. Skuteczny 
jest przy infekcjach Flavobacterium sp., w różnych warunkach hodowli. Jest stosowany jako 
algicyd, do usuwania nadmiaru glonów w wodzie. Miedź jest bardzo toksyczna dla ryb 
łososiowatych i jej toksyczność uzależniona jest od twardości wody, dlatego należy ją 
uwzględnić przy ustalaniu koncentracji siarczanu miedzi podczas kąpieli ryb. 

Chlorek sodu (NaCl) posiada właściwości dezynfekujące, konserwujące oraz 
czyszczące. W akwakulturze stosowany jest w krótkotrwałych kąpielach przeciw 
pasożytniczych (Ichtybodo sp., Chilodonella sp., Trichodina sp.) oraz w celu zmniejszeniu 
stresu osmotycznego. W przypadku krótkotrwałych kąpieli przeciw pasożytniczych 
trwających 10-30 min można stosować roztwór 1-3% czyli 10 - 30 g/dm3 wody (Tab. 1). Przy 
obniżeniu stresu osmotycznego zalecane dawki wynoszą 0,05-0,1% czyli 0,5 - 1 g/dm3 wody. 
Do kąpieli u ryb stosuje się sól nie jodowaną. 

Wapno palone i gaszone należą do najstarszych i najpowszechniejszych w użyciu 
środków dezynfekcyjnych stosowanych w hodowli stawowej ryb karpiowatych, do 
dezynfekcji stawów w cyklu produkcyjnym, jak również po spuszczeniu wody. Tlenek wapnia 
nabiera cech preparatu biobójczego po zgaszeniu wodą. Szkodliwy jest tylko wodorowęglan 
wapnia, ale łatwo wchłania wodę i w ten sposób traci te właściwości. Mleko wapienne 10% 
otrzymuje się w proporcji: 1 kg wapna niegaszonego dodajemy do 1 litra wody, następnie 
dodajemy 9 litrów wody. Dalsze rozcieńczanie wodą pozwala otrzymywać różne stężenia 
mleka wapiennego. Świeżo gaszone wapno na skutek słabej rozpuszczalności w wodzie 
stosuje się do dezynfekcji w postaci 20% zawiesin, które są o wiele bardziej bakteriobójcze od 
roztworów. Żeby przedłużyć czas oddziaływania należy stale uzupełniać ilość nanoszonego na 
obiekt czynnika odkażającego Minimalny okres dezynfekcji wapnem powinien wynosić 10 
dni. Oprócz dobrego działania bakterio- i wirusobójczego jest to środek regulujący pH wody, 
będące ważnym czynnikiem w procesach regulacyjnych biocenozy stawów. W celach 
dezynfekcyjnych stosuje się również wapno cyjanowane i chlorowane (Antychowicz, 2007). 
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Czwartorzędowe zasady amoniowe - związki powierzchniowo czynne,                    
a w szczególności czwartorzędowe sole amoniowe przez lata wykazywały bardzo szerokie 
spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej ale również, co okazało się później, 
powodowały narastanie oporności drobnoustrojów. Obecnie ta grupa związków jest coraz 
rzadziej stosowana w preparatach dezynfekcyjnych. Nadal jednak produkuje się wiele różnego 
typu preparatów na bazie czwartorzędowych zasad amoniowych o różnej aktywności 
dezynfekcyjnej i dlatego należy je stosować zgodnie z przepisami producenta do dezynfekcji 
sprzętu i urządzeń. Wirusy IPN są oporne na działanie tych środków, natomiast wirusy VHS 
wykazują dużą wrażliwość (Grudniewska i wsp., 2010). 

Ogólne zasady zwalczania ektopasożytów 

Znajomość czynników doprowadzających do rozwoju określonych pasożytów           
i komensali na skórze oraz w skrzelach jest niezbędna do ich zwalczania, a przede wszystkim 
do zapobiegania występowania chorób pasożytniczych w przyszłości. W celach 
profilaktycznych aby zapobiec inwazji większości ektopasożytów należy dbać o dobrą 
kondycję i odporność ryb. Bardzo ważne jest karmienie ryb odpowiednio dobranymi paszami 
specjalistycznymi dobranymi do gatunku ryb, zgodnie z opracowanymi tabelami 
żywieniowymi oraz dostosowanie karmienia do warunków panujących w danym obiekcie         
i termiki wody. Okresowo przy odłowach, przenoszeniu i w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych, ryby powinny być poddawane badaniu 
lekarsko-weterynaryjnemu. 

Najczęściej w zwalczaniu pasożytów zewnętrznych stosuje się kąpiele lecznicze. 
Kąpiele dzielimy na błyskawiczne, polegające na krótkim zanurzeniu ryb w roztworze 
specyfiku; krótkotrwałe, których czas nie przekracza jednej godziny oraz długotrwałe, 
najczęściej prowadzone w dużych stawach przy stałym przepływie wody. Z wyjątkiem kąpieli 
błyskawicznych, polegających na zanurzeniu ryb w pojemniku z lekiem o stosunkowo dużym 
stężeniu, zabiegi prowadzi się w urządzeniach hodowlanych. Utrzymuje się w nich stałe 
stężenie środka leczniczego bez przepływu wody lub przy regulowanym dopływie stężonego 
roztworu do wody zasilającej. Często obniża się poziom wody w stawie, zadaje środek 
leczniczy w ilości nieznacznie przekraczającej stężenie odpowiednie dla tego poziomu                 
i stopniowo powraca do pierwotnego piętrzenia. Kąpiele, w efekcie których mają być zabite 
lub usunięte pasożyty występujące na zewnętrznych powłokach ryb, powinny kończyć się 
znacznym zwiększeniem przepływu wody, aby usunąć pasożyty i uniemożliwić ponowną 
infekcję. Dawki środków chemicznych, zalecane w podręcznikach, powinny być każdorazowo 
dokładnie sprawdzane i uzależniane od właściwości fizyczno-chemicznych wody. Podczas 
kąpieli ryb w systemie recyrkulacyjnym należy odłączyć filtr, ponieważ większość środków 
chemicznych powoduje zabicie nitryfikacyjnej flory bakteryjnej w filtrze. Gdy stosujemy 
elektroniczne czujniki do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody, należy je usunąć, 
ponieważ wiele leków może spowodować uszkodzenie elektrod ewentualnie skrócić ich 
żywotność. Lampy UV należy wyłączyć ponieważ mogą powodować szybszy rozkład środka 
leczniczego. 
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Wszelkie kąpiele należy traktować jako zło konieczne, a ich stosowanie musi być 
poprzedzone dokładną analizą warunków środowiska. Należy też bezwzględnie przestrzegać 
następujących zasad: 

 wstrzymać żywienie obsady 24 godziny przed zabiegiem; 

 roztwory przygotowywać w naczyniach szklanych, emaliowanych lub plastikowych 
nie wchodzących w reakcję ze stosowanym specyfikiem; 

 upewnić się, iż dawka została wyliczona na rzeczywisty przepływ i objętość wody      
w urządzeniu, każde obliczenie należy sprawdzić; 

 przestrzegać dawek oraz czasu stosowania środków chemicznych, ponieważ 
poziomy tolerancji są podobne dla ryb i pasożytów; 

 latem kąpiele przeprowadzać rano, przy najniższej temperaturze wody; 

 przed zastosowaniem po raz pierwszy nowego środka przeprowadzić wstępną próbę 
na małej partii ryb; 

 w czasie zabiegu obserwować ryby, a po zauważeniu niepokojących objawów 
natychmiast zwiększyć dopływ wody lub zastosować napowietrzanie/natlenianie; 

 kąpiel można powtórzyć dopiero po upływie 24 godzin. 

Przestrzeganie opisanych zasad profilaktyki ułatwia prowadzenie hodowli ryb w sposób 
higieniczny i racjonalny, co ma bezpośredni wpływ na efekty produkcyjne. 

 

Choroby wywoływane przez ektopasożyty 

Ichtiobodoza – choroba powłok zewnętrznych i skrzeli, ryb słodkowodnych             
i morskich. Ichthyobodo necator (Costia necatrix) jest to wiciowiec, ektopasożyt                         
o zwyczajowej nazwie kostia, która pochodzi od dawniej używanej nazwy rodzajowej Costia. 

Forma pasożytnicza (10-20  6-10 µm) ma kształt gruszkowaty, z podłużną bruzdą 

przebiegająca wzdłuż ciała na 2/3 jego długości, w której znajdują się cztery wici. Pływa 
ruchem chaotycznym, rozmnaża się przez podział podłużny. Jeśli nie znajduje żywiciela - 
ryby pasożyt żyje ok. 1 godz. Może jednak tworzyć cysty oporne na działanie niekorzystnych 
czynników środowiska. W warunkach naturalnych pasożyt ten nie stanowi zagrożenia dla ryb. 
Natomiast w warunkach intensywnej hodowli, szczególnie u ryb łososiowatych (wylęg, 
narybek) przy masowej inwazji skóry i skrzeli może powodować znaczne śnięcia sięgające do 
90% obsady. Inwazji pasożyta sprzyja podwyższona temperatura wody, lekko kwaśne pH, 
słaba kondycja i niedożywienie ryb.  
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Tabela 1. Chemioterapeutyki stosowane w zwalczaniu niektórych ektopasożytów.  

Table 1. Chemotherapeutic agents used in the control of fish ectoparasites 

Chemioterapeutyk Koncentracja Stosowanie Pasożyt/choroba 

Chloramina 10 g/m3 30 min Trichodina 

Dezyfektant CIP, 
Oxim, Steridial 

10-20 g/m3 30 min kulorzęsek, kostia 

Formalina 200-300 ml/m3  
10-20 g/m3 

30 min 
codziennie w 
stawie przez kilka 
tygodni 

Chilodonella 
kulorzęsek,  
Trichodina 
Kostia 
daktylogyroza, 
gyrodaktyloza 

Nadmanganian potasu 
 
Nadtlenek wodoru 

500 g/m3 
10 g/m3  
50 mg/dm3 

5 min 
30 min 
30 min 

arguloza, Trichodina 
 
gyrodaktyloza, 
daktylogyroza 

Oxyper, SPC 8-70 mg/dm3 30 min kulorzęsek 

Bronopol (Pyceze) 1-5 mg/dm3 długotrwała kąpiel kulorzęsek 

Siarczan miedzi 1:2 000 
0,5-2 g/m3 w 
zależności od 
twardości wody 

1-2 min 
20-30 min 

Chilodonella 
kulorzęsek 
Kostia 

Sól kuchenna 1% 
10-15 g/dm3 
2,5-3% 
1-1,5% 
2 g/dm3 

10 min 
20-30 min 
1 godz. 
łososiowate 
1 godz. karpiowate 
10 godz. 

Chilodonella 
Trichodina 
Kostia 
pijawki 

 

Objawy choroby nie są specyficzne tylko dla tego pasożyta. Na skórze ryb oraz 
skrzelach obserwuje się zwiększone wydzielanie śluzu, niekiedy mogą wystąpić przekrwienia, 
a płetwy ulegają postrzępieniu. Ryby ocierają się o dno zbiornika i wykonują nagłe szusy. 
Mogą pojawić się objawy duszności i brak apetytu, co prowadzi do wychudzenia. Przy 
zwalczaniu zalecane są profilaktyczne kąpiele tarlaków przed tarłem w celu likwidacji 
ewentualnego nosicielstwa pasożyta. Wskazana jest 30-minutowa kąpiel w 1-1,5% roztworze 
soli kuchennej, którą należy powtórzyć w odstępie dwóch dni. W przypadku wystąpienia 
inwazji pasożyta obsadę ryb należy rozrzedzić i polepszyć warunki żywieniowe. W leczeniu 
można stosować niektóre preparaty chemiczne w postaci kąpieli (Tab. 1) 
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Chilodonelloza  

Chilodonella hexasticha i  Chilodonella cyprini są to orzęski wywołujące zmiany 
patogenne na skórze i skrzelach, głównie u wylęgu i narybku niektórych gatunków ryb. Formy 

aktywne pasożyta mają kształt owalny (37-70  20-62 µm), na brzusznej stronie rzęski 

uszeregowane są w rzędach. Rozmnażają się przez podział prosty lub wielokrotny, w wodzie o 
temperaturze 5-24oC, tworzą owalne cysty przetrwalnikowe. Do silnych inwazji tego 
ektopasożyta dochodzi na ogół w przypadku zmniejszonej odporności i przy osłabieniu ryb.  
W obiektach karpiowych i pstrągowych pasożyt występuje najczęściej zimą i wczesną wiosną. 
Objawy choroby nie są specyficzne, występuje ocieranie się ryb, objawy przyduchy przy 
inwazji skrzeli i zwiększone wydzielanie śluzu. Leczenie podejmuje się przy znacznej ilości 
pasożytów (Tab. 1) 

Ichtioftirioza 

Ichthyophthirius multifiliis może pasożytować u wszystkich gatunków ryb 
słodkowodnych. W warunkach hodowlanych najbardziej niebezpieczny jest dla narybku          
i może być przyczyną znacznych strat. Pasożyt umiejscawia się pod naskórkiem (Ryc. 1) oraz 

w tkance łącznej skrzeli. Stadium inwazyjnym jest pływka (0,03-0,06  0,02 µm), która 

przebywa w środowisku wodnym maksymalnie 10 godzin. Gdy osiągnie wielkość 0,5-1 mm 
pasożyt opuszcza rybę, osiada na roślinach lub dnie zbiornika i powstaje cysta, w obrębie 
której w wyniku podziałów powstaje od kilkudziesięciu do kilkuset pasożytów potomnych. Po 
przerwaniu osłonek uwalniane są pływki. Choroba występuje często przy dużym zagęszczeniu 
ryb od wiosny do jesieni. Długość cyklu rozwojowego wynosi 5-12 dni w temp. 15-25°C. 
Pojedyncze pasożyty nie wywołują żadnych objawów klinicznych, powodują jednak 
osłabienie ryb. Przy znacznej liczbie pasożytów objawy kliniczne są następujące: ryby 
przestają pobierać pokarm, ocierają się o dno, a pasożyty o średnicy 0,5-1 mm widoczne są 
gołym okiem w postaci mlecznobiałych okrągłych guzków (Ryc. 1). Inwazja kulorzęska 
powoduje uszkodzenie nabłonka, skóry, nabłonka skrzelowego oraz zaburzenia w ukrwieniu 
skrzeli. Ryby są niespokojne, wykazują objawy duszności i sną. Bardziej wrażliwe są młodsze 
ryby. 

 

Ryc. 1. Pstrąg tęczowy zaatakowany przez kulorzęska (Ichthyophthirius multifiliis) / Infection 
of white spot on rainbow trout. 
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Ze względu na trudność zwalczania dojrzałych postaci Ichthyophthirius multifiliis 
znajdujących się w skórze ryb, szczególne znaczenie ma profilaktyka. Polega ona na 
dokładnym osuszaniu i dezynfekcji dna stawu lub basenu, stosowaniu dużego przepływu 
wody po stwierdzeniu inwazji kulorzęska, prowadzeniu kontroli lekarsko-weterynaryjnej oraz 
stosowaniu kąpieli leczniczych (Ryc. 2) w wybranych chemioterapeutykach (Tab. 1). Pasożyt 
jest szczególnie wrażliwy na działanie nawet niewielkich koncentracji zalecanych preparatów 
leczniczych w okresie od opuszczenia gospodarza do wydzielenia otoczki oraz w stadium 
pływki. Jedną z metod terapii jest umieszczenie ryb w roztworze o niskim stężeniu 
odpowiedniej substancji do czasu, gdy wszystkie pasożyty opuszczą rybę. Skuteczne jest 
również umieszczenie chorych ryb na silnym przepływie wody tak długo, aż wszystkie 
pasożyty opuszczą rybę i zostaną wypłukane (Shinn i wsp., 2009). Poszukiwania nowych 
skutecznych preparatów leczniczych koncentrują się wokół nadtlenku wodoru, bronopolu         
i nadwęglanu sodowego (Hainecke i Buchmann, 2009; Picon-Comacho i wsp., 2012). 

 

Ryc. 2. Kąpiel lecznicza pstrąga tęczowego w preparacie Oxyper / A therapeutic bath in 
Oxyper of rainbow trout. 

 

Trichodinoza  

Trichodina sp. (22-95 µm) jest pasożytem skóry i skrzeli wielu gatunków ryb. 
Rozmnaża się przez podział. W warunkach nie sprzyjających dla pasożyta tworzy cysty. 
Pasożyty te powszechnie występują w środowisku wodnym, a dla ryb stają się groźne przy 
znacznym zagęszczeniu w stawach - magazynach, zimochowach lub akwariach. W objawach 
klinicznych chore ryby ocierają się o przedmioty, przy inwazji skrzeli obserwuje się 
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zwiększone wydzielanie śluzu, może wystąpić przyducha. Leczenie w wybranych 
chemioterapetykach podejmuje się jedynie w razie wystąpienia bardzo dużej liczby pasożytów 
(Tab. 1). 

 

Inwazje wywołane przez płazińce z gromady Monogenea 

Dactylogyroza  

Jest to choroba skrzeli wywołana przez przywry monogeniczne z rodzaju 
Dactylogyrus. Dojrzałe pasożyty składają jaja przebywając na skrzelach. W jaju powstaje 
orzęsiona, zaopatrzona w haki czepne larwa – onkomiracidium, która po wydobyciu się          
z osłonek jajowych porusza się swobodnie w wodzie, poszukując żywiciela. Rozwój pasożyta 
od momentu złożenia jaj do wyklucia, trwa od 5 do 10 dni przy temperaturze wody 10-20°C. 
Po osiedleniu się na rybie larwa traci urzęsienie i zaczyna pobierać pokarm (krew, komórki 
nabłonka, śluz). Chore ryby są niespokojne i gromadzą się przy dopływie wody. Pasożyt 
drażni i uszkadza skrzela, które są pokryte dużą ilością śluzu. W warunkach hodowlanych 
pasożyt ten może być przyczyną znacznych strat. 

Gyrodactyloza  

Jest to choroba skóry i skrzeli. Wywołują ją przywry monogeniczne z rodzaju 
Gyrodactylus, które są żyworodne. Wewnątrz pasożyta macierzystego obserwuje się dwa lub 
trzy zarodki. Po wydobyciu się zarodków na zewnątrz, w osobniku macierzystym powstają 
jaja oraz zarodki. Gyrodactyloza może występować w różnych porach roku, u ryb w różnym 
wieku. Chore ryby ocierają się, mogą wystąpić objawy przyduchy, a przy silnej inwazji mogą 
pojawić się śnięcia. Obserwuje się zwiększone wydzielanie śluzu, przekrwienia na powłokach 
zewnętrznych i skrzelach, wybroczyny, szarawe naloty na końcach listków skrzelowych. 
Opracowane aktualnie metody molekularne, do identyfikacji gatunków reprezentujących ten 
rodzaj pasożyta (Rokicka i wsp., 2007) mogą w znaczny sposób ułatwić poszukiwanie 
skutecznego leku na przywry monogeniczne. 

Zwalczanie daktylogyrozy i gyrodaktylozy polega na stosowaniu podobnych zasad        
i chemioterapeutyków (Tab. 1). Zapobieganie to profilaktyka polegająca na zapewnieniu 
optymalnych warunków hodowli ryb poprzez racjonalne karmienie i stosowanie kąpieli 
profilaktycznych tarlaków, które są często nosicielami pasożyta. Leczenie jest trudne i zwykle 
tylko częściowo skuteczne. Można stosować kąpiele krótkotrwałe i długotrwałe, przy czym te 
drugie są bardziej skuteczne w przypadku karpia. Nadtlenek wodoru zalecany jest do przeciw 
pasożytniczych kąpieli w przypadku inwazji Gyrodactylus sp. (Bowker i wsp., 2012). 

Pijawczyca 

Pijawczyca jest chorobą wywoływaną przez pijawkę Piscicola geometra. Jest to 
pasożyt czasowy wielu gatunków ryb. Największe straty gospodarcze powoduje pijawczyca 
karpi. Piscicola geometra osiąga długość 30-50 mm i szerokość do 3 mm, posiada dwie 
przyssawki na przedzie i w tyle ciała. Pijawki są obojnakami, na wiosnę składają na roślinach 
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podwodnych kokony z zarodkami. Rozwój pijawki w kokonie, w zależności od temperatury, 
trwa od 13 do 80 dni. Młode osobniki po opuszczeniu kokonu przytwierdzają się do roślin        
i szukają żywiciela. Pijawki odżywiają się krwią ryb. Podczas intensywnej inwazji u ryb 
występuje wychudzenie, anemia oraz śnięcia. 

Profilaktyka polega na utrzymaniu odpowiedniej kultury hodowlanej zbiorników 
wodnych oraz na regularnym osuszaniu i wapnowaniu stawów. Leczenie polega na 
przeprowadzaniu kąpieli ryb w roztworze soli kuchennej (Tab. 1). Okresowe podniesienie 
zasolenia wody nawet do 10% jest skuteczne w walce z pijawczycą i nie szkodzi rybom 
(Antychowicz, 2007). 

 

Choroby wywoływane przez skorupiaki 

Arguloza 

Arguloza jest chorobą powłok zewnętrznych ryb, głównie karpia wywoływaną przez 
skorupiaka Argulus foliaceus, rzadziej A. japonicus lub A. coregoni występujących u ryb 
łososiowatych. Rodzaj Argulus liczący prawie 100 gatunków pasożytów najczęściej jest 
przyczyną chorób ryb w naszej strefie klimatycznej, pozostałe patogenne skorupiaki z rodzaju 
Ergasilus i Lernea występują rzadko. Splewki prowadzą pasożytniczy tryb życia na 
powierzchni ciała ryb w jamie skrzelowej i gębowej. Odżywiają się sokami tkankowymi          
i krwią ryb. Pasożyt drażni skórę w sposób mechaniczny powodując podrażnienia, 
przekrwienia, ubytki i wzmożone wydzielanie śluzu. Może to stanowić bramę wejścia dla 
bakterii i wirusów. Na rybach może pozostawać bardzo długo. Po opuszczeniu ciała żywiciela 
poza jego organizmem mogą przeżyć maksymalnie do trzech tygodni. Rozwój pasożyta 
następuje poza żywicielem w toni wodnej. Samica składa jaja w charakterystycznych 
skupieniach na przedmiotach podwodnych przyklejając je śluzem. W jaju rozwija się nauplius 
i kopepodit w ciągu 14-60 dni. Larwa kopepodit pływając wolno w wodzie odszukuje 
żywiciela i po przytwierdzeniu się do niego następuje dalszy rozwój poprzez 9 kolejnych 
stadiów larwalnych w ciągu 14–20 dni aż do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Intensywność 
inwazji jest największa w okresie letnim przy wysokiej temperaturze, niskim stanie wody oraz 
niedoborach tlenowych. Arguloza występuje najczęściej u ryb hodowanych (narybek i starsze 
ryby) w stawach ziemnych lub w hodowli sadzowej łososia i innych ryb. Przy silnej inwazji 
szczególnie w hodowli sadzowej może być przyczyną znacznych strat. 

Zapobieganie polega na osuszaniu i wapnowaniu dna stawu w celu eliminacji 
stadiów rozwojowych pasożyta. U tarlaków należy przeprowadzać kąpiele profilaktyczne 
(Tab. 1). Ze względu na ograniczenia w leczeniu splewki preparatami fosforoorganicznymi    
w ostatnich latach rozpoczęto intensywne prace nad poszukiwaniem skutecznych metod 
zwalczania tego pasożyta (Banerjee i Saha, 2013; Bowker i wsp., 2012) 
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Summary 

Disinfection is part of an overall prophylaxis and good hygienic practice (GHP). 
Implementation and realization of the fundamental principles of disinfection is necessary in 
order to maintain good sanitary conditions in aquaculture. Aim of these procedures is 
prevention and control of diseases in aquaculture, which is crucial in order to maintain                
a sustainable aquaculture, both economically and environmentally. Disinfection in aquaculture 
may apply to fish farming facilities, equipment, fish eggs and farmed fish itself. This paper 
gives an overview of most commonly used disinfection methods like use of physical and 
chemical agents such as UV radiation, ozone, chemical products based on chlorine, iodine, 
peroxides (strong oxidizing substances), heavy metal salts and peracetic acid. This work 
concentrates on effectiveness of these products and concentration levels used during 
prophylactic fish roe baths. The most dangerous ectoparasites that may be the cause of 
significant losses in fish farming belong to the protozoan family and Monogenea, small 
parasitic  flatworms. Infection of white spot disease (Ichthyophthirius multifiliis), Costia 
(Ichthyobodo necator) or Gyrodactylus (Monogenea) are very dangerous and difficult to treat. 
The fight against external parasites involves the use of preventive and curative fish baths in 
selected chemotherapeutics in accordance with the recommendations of the veterinary 
services. In most cases antiparasticic sodium chloride, formalin, copper sulphate, Oxyper and 
Disinfectant CIP are used for antiparastitic baths. 

 

Key words: fish farming, disinfection methods, ectoparasites, prevention, treatment 
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WSTĘP 

Intensywna hodowla zwierząt, w tym ryb i innych produktów akwakultury, które to  
i od których produkty przeznaczone są do konsumpcji przez ludzi ściśle wiąże się                         
z koniecznością prowadzenia odpowiednich działań zabezpieczających zarówno same 
zwierzęta jak i konsumentów przed ubocznymi skutkami substancji, które w wyniku 
zamierzonych działań lub przez przypadek dostają się do organizmu zwierzęcego i produktów 
przezeń wytwarzanych. 

Te celowo stosowane substancje, to przede wszystkim środki lecznicze 
weterynaryjne, stosowane w celu zwalczania chorób, na występowanie których narażone są 
wszystkie zwierzęta mimo prowadzonej profilaktyki i działań zmierzających do poprawy 
warunków bytowania. Szczególnie zgromadzenie dużej liczby zwierząt na małej powierzchni 
jest czynnikiem ułatwiającym wystąpieniu szybko rozprzestrzeniających się infekcji 
bakteryjnych. Problem ten dotyczy zarówno zwierząt lądowych jak i ryb oraz innych 
hodowanych organizmów wodnych, a niewłaściwe warunki bytowania, pasza złej jakości 
obok nadmiernego zagęszczenia ułatwiają powstawaniu zakażeń bakteryjnych. Dlatego też    
w trakcie prowadzenia intensywnego chowu należy dbać o to, aby zwierzęta, w tym 
oczywiście i ryby, otrzymywały paszę właściwej jakości, aby przebywały w miarę 
optymalnych warunkach bytowania i aby w porę przeprowadzane były dopuszczone 
przepisami działania zapobiegające występowaniu infekcji lub innych chorób.  

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań prowadzących do 
określenia czynników, które dostając się do ryb i innych produktów akwakultury mogą 
stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów.  

 

Bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych u ryb 

Stosowanie wszelkich produktów leczniczych w tym i weterynaryjnych w terapii 
infekcji lub innych chorób, bez względu na to czy dotyczy to ludzi czy zwierząt, niesie ze sobą 
określone zagrożenia. Przed podjęciem decyzji o ich użyciu winien być przeprowadzony 
bilans korzyści i ewentualnych strat. Szczególna odpowiedzialność w tym względzie 
spoczywa na lekarzach weterynarii, którzy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że 
zwierzęta, którym podawane są antybiotyki i/lub inne leki mogą dostarczać produkty z ich 
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pozostałościami, które będą szkodliwie oddziaływać na zdrowie konsumentów. Oprócz 
potencjalnie negatywnego oddziaływania na zdrowie konsumentów istotne znaczenie odgrywa 
wpływ na środowisko, w szczególności dotyczy to stosowania antybiotyków u ryb, gdyż 
właśnie w tym przypadku leki dozowane są bezpośrednio do wód powierzchniowych. Dlatego 
też druga część tego opracowania poświęcona będzie omówieniu bezpieczeństwa stosowania 
antybiotyków u ryb i innych gatunków zwierząt, których produkty przeznaczone są do 
konsumpcji przez ludzi. 

W dość krótkim czasie od pierwszego zastosowania leków w praktyce 
weterynaryjnej zaczęto zdawać sobie sprawę z możliwości powstawania potencjalnych 
zagrożeń i w miarę rozpoznawania problemów wprowadzano kolejne ograniczenia, z których 
reguła „zero tolerancji” dla pozostałości w żywności była i nadal jest najbardziej 
rygorystyczna. Jednakże bezwzględne respektowanie ograniczeń w stosowaniu leków 
weterynaryjnych wiążę się ze zwiększonymi kosztami produkcji zwierzęcej, w związku z tym 
zdecydowano, że analiza ryzyka wynikającego ze stosowania środka leczniczego będzie 
podstawą do jego autoryzacji w medycynie weterynaryjnej. Tak więc, przed dopuszczeniem 
do stosowania każdy weterynaryjny produkt leczniczy musi być poddany badaniom,                   
w których dokonane zostanie oszacowanie ryzyka związanego z zagrożenia dla zwierząt               
i zdrowia publicznego wynikającego z jakości, bezpieczeństwa i efektywności działania oraz 
wpływu na środowisko (Gehring i wsp., 2006; Grote i wsp., 2004; Keck i Ibrahim, 2001). 

Pierwszym krokiem w kierunku zabezpieczenia zdrowia publicznego w oparciu             
o analizę ryzyka było utworzenie instytucji, które zajęły się opracowaniem przepisów 
prawnych dla szacowania i zarządzania ryzykiem wynikającym z występowania pozostałości 
leków. W Unii Europejskiej legislacją stosowania leków weterynaryjnych dokonywaną          
w oparciu o szacowanie ryzyka zajmuje się Europejska Agencja Oceny Leków (EMA). 
Natomiast zadanie zarządzania ryzykiem spoczywa na państwowej służbie weterynaryjne          
i lekarzach prywatnej praktyki, które to służby zobowiązane są do przeciwdziałania 
zagrożeniom wynikającym ze stosowania leków weterynaryjnych. 

Z podawaniem leków zwierzątom związane jest ryzyko wystąpienia działań 
niepożądanych, dlatego też monitorowanie bezpieczeństwa weterynaryjnego produktu 
leczniczego (pharmacoviligance) jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnej 
medycyny weterynaryjnej. W tym kontekście działaniem niepożądanym jest każde 
niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego weterynaryjnego występujące 
podczas stosowania dawek zalecanych u zwierząt w celach profilaktycznych, diagnostycznych 
bądź leczniczych oraz dla przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji funkcji fizjologicznych 
organizmu oraz każde niekorzystne i niezamierzone działanie występujące po jego ekspozycji 
u człowieka. 

Zasady monitorowania bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu 
leczniczego regulowane są przez Dyrektywę 2004/28/CE, a składa się na nie szereg działań 
zmierzających do zbadania skuteczności i bezpieczeństwa produktów leczniczych 
weterynaryjnych oraz ustalenia stosunku korzyści do przewidywanych zagrożeń, 
wynikających z ich stosowania. W Polsce system monitorowania działań niepożądanych 
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znajduje się w gestii Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych           
i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB).  

W świetle obowiązujących przepisów za ciężkie niepożądane działanie produktu 
leczniczego weterynaryjnego uważane jest działanie, które bez względu na zastosowaną 
dawkę powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej 
przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie, które lekarz 
według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną, lub 
uszkodzeniem płodu. Za przykłady ciężkich działań niepożądanych mogą posłużyć przypadki 
poważnych zaburzeń sercowo-naczyniowych u lekarzy weterynarii, którzy nakłuli się 
strzykawką zawierającą tylmikozynę (McGuigan, 2006). 

Zbieranie danych o ciężkich działaniach niepożądanych może doprowadzić do 
podjęcia działań, w wyniku, których dochodzi do zmiany sposobu stosowania 
weterynaryjnego produktu leczniczego lub nawet do jego usunięcia z rynku. Stosowanie 
weterynaryjnych produktów leczniczych i związane z tym występowanie pozostałości            
w produktach spożywczych zwierzęcego pochodzenia może nieść ze sobą różnego rodzaju 
zagrożenia dla konsumentów. Za przyczynę występowania pozostałości należy uznać celowe 
lub niezamierzone błędy popełnione przez człowieka w trakcie stosowania leków u zwierząt. 
Do najczęściej wymienianych zalicza się niedopatrzenia przy produkcji pasz leczniczych (złe 
wymieszanie lub niedokładne oczyszczenie urządzeń służących do przygotowania pasz). 
Kolejnym błędem jest nieprzestrzeganie zaleceń producenta (przekraczanie dawki, 
nieprzestrzeganie okresów karencji lub podawanie innym gatunkom zwierząt niż tym dla 
których są zalecane). Niestety dość często zdarzają się przypadki ubijania zwierząt w trakcie 
leczenia i dostarczania produktów na rynek bez uprzedniej kontroli. Ponadto podawanie bez 
uzasadnienia pasz leczniczych zdrowym zwierzętom, zasiedlanie pomieszczeń (stawów) po 
leczonych zwierzętach bez przeprowadzenia odpowiednich zabiegów higieniczno-sanitarnych. 

Mając na uwadze zabezpieczenie zdrowia konsumentów Unia Europejska podobnie 
jak inne międzynarodowe organizacje wydaje dyrektywy regulujące użycie antybiotyków         
u zwierząt, których produkty przeznaczone są do konsumpcji. Efektem tych działań, między 
innymi jest zakaz stosowania hormonalnych i antybiotykowych stymulatorów wzrostu, zakaz 
stosowania leków, których pozostałości mogłyby być niebezpieczne dla zdrowia 
konsumentów ze względu na silne działania toksyczne, ponadto wprowadzono obowiązek 
systematycznej kontroli pozostałości antybiotyków i innych leków w produktach pochodzenia 
zwierzęcego przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi. 

Podstawowym parametrem zabezpieczenia zdrowia konsumenta są „maksymalne 
limity pozostałości” (MRL) dla leków, które wraz z produktami pochodzenia zwierzęcego 
mogą dostawać się do łańcucha pokarmowego ludzi. Wartość MRL wyznaczana jest poprzez 
szacowanie ryzyka, w którym po wielokierunkowych i długotrwałych badaniach 
toksykologicznych ustalana jest najniższa dawka niewywołująca szkodliwych skutków 
(NOAEL). W oparciu o wartość NOAEL wyznaczane jest akceptowane dzienne pobranie 
(ADI), które następnie służy do wyliczenia wartości MRL. W konsekwencji tylko leki mające 
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wyznaczone wartości MRL mogą być stosowane u zwierząt, których produkty są 
przeznaczane do konsumpcji przez ludzi. 

Potencjalne zagrożenia zdrowia konsumentów mogą wystąpić wówczas, gdy 
pozostałości leków weterynaryjnych w żywności zwierzęcego pochodzenia będą występowały 
w stężeniach wyższych od uważanych za bezpieczne. Szczególnie duże ryzyko związane jest z 
występowaniem pozostałości nitrofuranów, nitroimidazoli i chloramfenikolu ze względu na 
możliwość wystąpienia efektów mutagennych i kancerogennych (Bendesky i wsp., 2002; Holt 
i wsp., 1998). Problem ten jest tym bardziej istotny, że wystąpienie tych działań nie jest 
zależne od dawki. Równie niebezpieczne wydają się być działania alergiczne, które mogą 
pojawić się za sprawą obecności w żywności pozostałości penicylin, tetracyklin                           
i sulfonamidów, gdyż wystąpienie tych efektów również jest niezależne od stężenia (Kenedy        
i wsp., 2000; McEvoy, 2002). 

Do niedawna w krajach Unii Europejskiej obowiązywało Rozporządzenie Rady 
2377/90, które opisywało procedury wyznaczania MRL weterynaryjnych produktów 
medycznych w żywności pochodzenia zwierzęcego. Rozporządzenie zawierało wartości MRL 
dla leków przeciwbakteryjnych, przeciwpasożytniczych, neuroleptyków i innych. Spośród 
substancji mających właściwości przeciwbakteryjne autoryzacji nie uzyskały nitrofurany, 
nitroimidazole i chloramfenikol, dla których nie ustalono ADI, a w dalszej konsekwencji 
wartości MRL. Obecnie Regulację 2377/90 zastąpiono Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady 470/2009, natomiast aktualny wykaz wszystkich weterynaryjnych 
produktów leczniczych, które uzyskały autoryzację zebrano w Rozporządzeniu Komisji 
37/2010, natomiast substancje bez autoryzacji zebrano w Tabeli 2 tego Rozporządzenia.         
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że nie dla wszystkich leków stosowanych        
w praktyce weterynaryjnej wyznaczono wartości MRL dla wszystkich gatunków zwierząt lub 
dla wszystkich produktów zwierzęcych. Ze względu na ograniczoną objętość tego 
opracowania poniżej podano aktualny stan prawny substancji przeciwbakteryjnych 
stosowanych w leczeniu chorób bakteryjnych u ryb. W praktyce weterynaryjnej stosowanych 
jest przynajmniej 10 różnych sulfonamidów. Weterynaryjne produkty lecznicze w swoim 
składzie mogą zawierać dwie, a czasem i więcej substancji czynnych, są też produkty w skład 
których wchodzi sulfonamid i działający synergistycznie trimetoprim. Wartość MRL = 100 
µg/kg została wyznaczona dla sumy sulfonamidów w tkankach zwierząt. Natomiast dla 
trimetoprimu wartość MRL została ustalona na poziomie 50 µg/kg. 

Tetracykliny są antybiotykami najczęściej stosowanymi w chorobach zwierząt, 
między innymi ze względu na szeroki zakres działania jak i na niski koszt leczenia. Spośród   
8 dostępnych na rynku tetracyklin dozwolone jest stosowanie oksytetracykliny, tetracykliny, 
chlorotetracykliny i doksycykliny. Wartość MRL dla oksytetracykliny, tetracykliny, 
chlorotetracykliny jest sumą substancji macierzystych i ich epimerów (produkt rozkładu), 
natomiast w przypadku doksycykliny jak dotąd powstawania epimeru nie potwierdzono.       
W krajach WE wartość MRL dla tetracyklin w mięśniach ustalono na poziomie 100 µg/kg,        
w wątrobie - 300 µg/kg, a w nerkach - 600 µg/kg.  
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Chinolony i flurochinolony są względnie nową i dość liczną grupą 
chemioterapeutyków, które znalazły szerokie zastosowanie w leczeniu infekcji występujących 
u różnych gatunków zwierząt. Wartości MRL w tkankach zostały wyznaczone dla kwasu 
oksolinowego, flumechiny, danofloksacyny, difloksacyny, enrofloksacyny i marbofloksacyny. 
Między innymi dla enrofloksacyny MRL w mięśniach został ustalony na poziomie 100 μg/kg 
(suma enrofloksacyny i jej metabolitu ciprofloksany), natomiast MRL = 30 μg/kg przyjęto dla 
ryb łososiowatych (mięśnie ze skórą w naturalnych proporcjach).  

W miejsce chloramfenikolu, którego stosowanie od 1994 roku jest prawnie 
zakazane, do praktyki weterynaryjnej wprowadzono dwa analogi tiamfenikol i florfenikol, 
które pozbawione są wywoływania działań ubocznych. Unijny MRL dla tiamfenikolu został 
ustalony dla tkanek wszystkich zwierząt na poziomie 50 µg/kg. Również florfenikol ma 
wyznaczone MRL dla mięśni, nerek i wątroby, a w przypadku ryb ma wartość 1000 µg/kg. 

Istotnym elementem zabezpieczenia zdrowia konsumentów jest wyznaczanie 
czasów karencji (ang. withdrawal time) dla weterynaryjnych produktów leczniczych po 
zastosowaniu u zwierząt. Klasyczne metody ustalania czasów karencji polegają na badaniu 
utrzymywania się leku w jadalnych tkankach i narządach zwierząt docelowych lub ich 
produktach. Profil zanikania z produktów zwierzęcego pochodzenia do poziomów MRL po 
statystycznym uwzględnieniu marginesu bezpieczeństwa jest podstawą do ustalenia czasów 
karencji. Przestrzeganie czasów karencji jest podstawą do produkowania żywności wolnej od 
pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w stężeniach wyższych od wartości 
MRL. Leki przeciwbakteryjne dość długo utrzymują się w organizmach ryb, zaś czas ich 
pozostawania zależy od temperatury wody, między innymi stwierdzana jest obecność kwasu 
oksolinowego, enrofloksacyny i sarafloksacyny jeszcze po 60 dniach od zaprzestania ich 
podawania (Posyniak, 2000). Ze względu na warunki przybywania ryb w wodzie o różnej 
temperaturze, dla tych zwierząt czasy karencji wyznaczane są w stopniodniach. 

Istotnym elementem ochrony zdrowia publicznego jest zarządzanie ryzykiem 
wynikającym z powstawania szczepów bakterii antybiotykoopornych w wyniku stosowania 
przeciwbakteryjnych leków weterynaryjnych. Już dość dawno wykazano, że pochodzące od 
zwierząt antybiotykoodporne bakterie po zetknięciu się z florą bakteryjną człowieka, nawet 
przez bardzo krótki okres czasu, mogą przekazać geny kodujące antybiotykooporność, a tym 
samym przyczyniać się do zmniejszania skuteczności antybiotyków stosowanych w terapii      
u ludzi (Shryock i Richwine, 2010). Za przyczyny narastania antybiotykooporności w wyniku 
stosowania antybiotyków w praktyce weterynaryjnej uważa się: 

 stosowanie antybiotyków jako stymulatorów wzrostu, 

 profilaktyczne stosowanie dawek podprogowych, 

 stosowanie tych samych antybiotyków w profilaktyce i w terapii, 

 stosowanie tych samych antybiotyków w weterynarii i w medycynie ludzkiej, 
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 stosowanie w weterynarii antybiotyków dających reakcje krzyżowe                            
z antybiotykami stosowanymi w medycynie ludzkiej. 

W krajach, gdzie stosowano awoparcynę jako stymulator wzrostu występuje 
oporność jelitowych enterokoków na wankomycynę stosowaną w medycynie ludzkiej             
a będącej analogiem awoparcyny. Również uważa się, że oporność ludzkich izolatów 
Campylobakter na fluoroochinolony i tetracykliny jest konsekwencją nieumiejętnego 
stosowania tych substancji przeciwbakteryjnych w praktyce weterynaryjnej (Wieczorek, 
2011). Pomimo że pewna część przeciwbakteryjnych produktów leczniczych stosowana jest 
zarówno w praktyce weterynaryjnej jak i w medycynie ludzkiej, to jednak leki weterynaryjne 
nie są głównym źródłem narastania lekooporności chorobotwórczych szczepów bakteryjnych 
u ludzi (Grugel i Wallmann, 2004). 

Główną przyczyną przedostawania się leków weterynaryjnych do środowiska 
wodnego jest terapia ryb. Po zastosowaniu leków u chorych ryb hodowlanych dochodzi do 
skażenia wody w stawach, a to przekłada się na skażenia wód w okolicznych rzekach,             
a w dalszej kolejności organizmów wodnych w nich żyjących, co w konsekwencji przekłada 
się na niekorzystne oddziaływania na mikro i makroorganizmy (Bendz, 2005; Esiobu i wsp., 
2002; Wolenberger, 2000). W zasadzie brak jest również informacji jak zachowują się leki        
w organizmach ryb dziko żyjących. Z nielicznych badań wynika, że obecność leków 
przeciwbakteryjnych występuje w rybach i innych organizmach wodnych dziko żyjących        
w bezpośrednim sąsiedztwie stawów hodowlanych (Ervik i wsp., 1994; Samuelsen, 2006; 
Sinigoj-Gacnik i wsp., 2005). Problem stosowania leków u ryb jest tym bardziej istotny, że jak 
już wspomniano, chore ryby niechętnie przyjmują pokarm, w związku z czym znaczna część 
substancji czynnych znajdujących się w paszach leczniczych ulega powolnemu uwalnianiu do 
wody (Ueno i wsp., 2004). Ponieważ ryby mają dość prosty system wchłaniania z przewodu 
pokarmowego to w ograniczonym stopniu przyswajają leki znajdujące się w paszy.                   
W zależności od gatunku, do 40 do 70% oksytetracykliny przechodzi przez organizm ryby bez 
zaadsorbowania. Z kolei to co zostało wchłonięte jest eliminowane do wody przez nerki          
i skrzela, a więc tym samym następuje wtórne skażenie. 

W przypadku stałej ekspozycji wynikającej z przebywania ryb dziko żyjących         
w wodach skażonych lekami przeciwbakteryjnymi należy oczekiwać, że również w ich 
organizmach może być wykrywana obecność leków. O ile przez skórę wchłanianie leków jest 
ograniczone (maks. 10%), to wraz z pokarmem już znaczniejsze ilości mogą być przyjęte jak 
również poprzez wymianę powietrza przez skrzela. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest 
sposób odżywiania, wskutek zagęszczania się w łańcuchu pokarmowym u ryb roślinożernych 
będą występować mniejsze stężenia leków niż u drapieżników, jak również inne stężenia           
i prawdopodobnie inne substancje mogą znaleźć się w organizmach ryb żerujących na dnie 
rzek czy jezior, a inne u żerujących bliżej powierzchni (Kemper, 2008). 

Również leki obecne w nawozach pochodzenia zwierzęcego dość łatwo przenikają    
z gleby do wód gruntowych, a następnie do wód powierzchniowych. Ponadto zagrożenie dla 
środowiska stanowią również leki wydalane przez zwierzęta znajdujące się na pastwiskach 
oraz leki stosowane na skórę. Nie przestrzeganie zasad dobrej praktyki wytwarzania, czy też 
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dobrej praktyki hodowlanej może być przyczyną przenikania leków do środowiska w trakcie 
wykonywania różnych zabiegów, między innymi mycie urządzeń służących do przygotowania 
lub dozowania pasz.  

Losy leków w środowisku zależą nie tylko od ich właściwości fizykochemicznych 
lecz również od właściwości gleb i wód. Substancje charakteryzujące się dużą hydrofilnością 
łatwo przenikają do wody, natomiast posiadające znaczną lipofilność, podobnie jak pestycydy, 
mogą kumulować się w organizmach żyjących w wodzie (Karthikeyan i Meyer, 2006; 
Loganthan, 2009; Matsiu i wsp., 2008). Leki dostając się do środowiska ulegają procesom, 
które mogą prowadzić do ich całkowitego lub częściowego rozkładu. Między innymi 
penicyliny dość szybko ulegają procesom hydrolitycznym i w konsekwencji ich obecność      
w środowisku nie jest odnotowywana zbyt często. Natomiast tetracykliny wykazujące duże 
powinowactwo do jonów metali łatwo przechodzą do osadów dennych. Antybiotyki te można 
również znaleźć w organizmach żyjących na dnie rzek lub jezior. Natomiast tylozyna 
dostająca się do środowiska ulega rozkładowi znacznie szybciej niż chlorotetracyklina, 
tylmikozyna czy linkomycyna.  

Przeciwbakteryjne leki weterynaryjne przedostając się do środowiska mogą 
toksycznie działać na różne szczepy bakteryjne i organizmy planktonowe. Dostając się wraz      
z pokarmem planktonowym mogą powodować zaburzenia w prawidłowym rozwoju wolno 
żyjących ryb i ptaków, a to w konsekwencji prowadzi do powolnego ich zamierania. W wielu 
krajach wykonywane są badania nad występowaniem leków w wodach rzek i jezior.                
W badaniach tych wykrywane są leki należące do różnych grup farmakologicznych, ale 
największy odsetek stanowią leki przeciwbakteryjne. Najczęściej są to leki z grupy 
sulfonamidów i fluorochinolonów oraz antybiotyki makrolidowe, inne leki spotykane są 
sporadycznie. 

 

Bezpieczeństwo i efektywność stosowania pasz leczniczych u ryb 

Gdy pojawiają się stresogenne sytuacje, w przypadku ryb może to być skażenie 
wody lub niedobór tlenu, to ich następstwem są najczęściej infekcje o różnym podłożu. 
Dlatego zanim zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu odpowiedniego antybiotyku powinny 
być przeprowadzone działania, które będą gwarantowały uzyskanie właściwego efektu 
terapeutycznego. Należy wybrać takie postępowanie, po którym korzyści wynikające                 
z zastosowania antybiotykoterapii będą większe niż powiązane z tym ryzyko wystąpienia 
efektów niepożądanych (Pejsak i Truszczyński, 2005; Ungemach i wsp., 2006). 

Ryby podobnie jak inne organizmy żywe wykazują odporność skierowaną 
przeciwko infekcjom wywołanym przez bakterie. Decydujące znaczenie, szczególnie               
w początkowym etapie infekcji, w odporności przeciwbakteryjnej odgrywają nieswoiste 
mechanizmy obronne oparte na fagocytozie. Natomiast odporność swoista rozwija się              
z pewnym opóźnieniem przy infekcjach wywołanych przez szybko namnażające się bakterie,  
w takich przypadkach może okazać się mało skuteczna.  
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Zarówno etiologia, jak patogeneza czy też epizootia chorób bakteryjnych u ryb 
jednoznacznie wskazują, że chorobotwórcze szczepy mikroorganizmów rozwijając się i żyjąc 
w środowisku wodnym mają łatwy i prosty dostęp do organizmu ryb. Spośród licznych 
infekcji występujących u karpia można wyróżnić posocznicze wywołane przez Aeromonas 
hydrofila, szczepy Streptococcus, lub Pseudomonas hydrofila, flawobacteriozę 
(Flavobacterium branchiophila), czy też edwardsielozę (Edwardsiella tarda).  Natomiast       
u pstrąga między innymi mogą wystąpić następujące choroby na tle bakteryjnym: choroba 
kolumnowa (Flavobacterium columnae), choroba zimnej wody (Flavobacterium 
psychrophia), wibrioza (Vibrio angullarium), wrzodzienica (Aeromonas salmonicida), 
jersinioza (Yersinia ruckeri) i bakteryjna choroba nerek (Renibacterium salmoninarum). 
Skuteczna antybiotykoterapia w dużej mierze zależy od właściwego rozpoznania jednostki 
chorobowej. Nagminnie powtarzanym błędem popełnianym nie tylko przez lekarzy medycyny 
ludzkiej, ale i przez lekarzy medycyny weterynaryjnej jest stosowanie antybiotyków bez 
wcześniejszego rozpoznania mikrobiologicznego. Brak informacji o chorobotwórczym 
szczepie bakteryjnym, a tym bardziej o jego antybiotykowrażliwości w dużej mierze może być 
przyczyną braku zamierzonych efektów terapeutycznych. Tym niemniej, gdy proces 
chorobowy jest dynamiczny i infekcja rozprzestrzenia się szybko, po pobraniu materiału do 
badań mikrobiologicznych, można zastosować antybiotyk zanim uzyskane zostaną wyniki 
badań laboratoryjnych, ale winien to być antybiotyk o względnie wąskim spektrum działania. 
Takie działanie może przeciwdziałać powstaniu lekooporności, w przypadku gdy wyniki 
badań mikrobiologicznych będą wskazywały na potrzebę dokonania zmiany na antybiotyk          
o właściwym spektrum i mechanizmie działania. 

Mimo dostępności dużej liczby substancji wykazujących działanie 
przeciwbakteryjne, jak dotąd tylko nieliczne znalazły praktyczne zastosowanie w leczeniu 
infekcji występujących u ryb. Praktyczne zastosowanie znajduje oksytetracyklina będąca 
półsyntetyczną tetracykliną, należące do różnych generacji chinologów/fluorochinolonów - 
kwas oksolinowy, flumechina, sarafloksacyna i enrofloksacyna, zaś ze względnie młodej 
grupy amfenikoli dość często wykorzystywany jest florfenikol, a także sulfonamidy 
potencjalizowane trimetoprimem (Burka i wsp., 1997; Ginneken i wsp., 1991; Grondel i wsp., 
1987; Horsberg i wsp., 1994; Horsberg i wsp., 1996). 

Czynnikami ograniczającymi zakres używanych leków jest przede wszystkim 
środowisko wodne, możliwość zastosowania właściwej formulacji (pasze), jak również 
wrażliwość bakterii chorobotwórczych na poszczególne leki. Wspólną cechą działania leków 
przeciwbakteryjnych jest hamowanie wzrostu (działanie bakteriostatyczne) lub powodowanie 
śmierci komórki bakteryjnej (działanie bakteriobójcze), zaś aktywność przeciwbakteryjną 
antybiotyku określa się jako najmniejsze stężenie hamujące wzrost drobnoustrojów (MIC).         
W warunkach organizmu żywego wartość MIC może znacznie różnić się od wartości 
wyznaczonej w laboratorium. Na tą zmianę może wpływać pH w miejscu zakażenia, obecność 
białek oraz substancji antagonizujących lub aktywujących działanie leku. 

Efektywność działania antybiotyku zależy od farmakokinetyki i stężenia w miejscu 
infekcji (winno być wyższe od wartości MIC) oraz czasu ekspozycji bakterii w ognisku 
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zakażenia (Coyne i wsp., 2004; Elson i wsp., 1994; Hustvedt i wsp., 1991; Ischida, 1992; 
Martinsen i wsp., 1995, Samuelsen i Bergh, 2004, Samuelsen, 2006). Podawanie 
antybiotyków rybom może odbywać się poprzez iniekcje lub drogą pokarmową (z paszami), 
związane jest to z konkretnymi korzyściami jak również i określonymi ograniczeniami. Za 
podawaniem w paszach przemawiają przede wszystkim niskie koszty leczenia oraz 
ograniczona obsługa zwierząt, co jest szczególnie istotne w towarowej hodowli ryb. Szczegóły 
dotyczące produkcji i obrotu pasz leczniczych reguluje w Unii Europejskiej Dyrektywa Rady 
90/167, zaś w warunkach krajowych zasadniczym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa 
o paszach, która określa warunki dotyczące przygotowania, wprowadzenia do obrotu i użycia 
pasz leczniczych. Z ustawy wynika, że paszą leczniczą jest mieszanina jednego lub kilku 
premiksów leczniczych dopuszczonych do obrotu, na postawie prawa farmaceutycznego,         
z jednym lub kilkoma materiałami paszowymi. Pasze lecznicze ze względu na swoje 
właściwości, winny być podawane w formie niezmienionej, w jakiej zostały wyprodukowane 
(Bednarek i Szymańska-Czerwińska, 2006: Elema i wsp., 1996). 

O stopniu uwalniania się antybiotyku z paszy do przewodu pokarmowego zwierząt 
decydują przede wszystkim właściwości fizyko-chemiczne substancji czynnej, skład paszy 
leczniczej i obecność innych leków, stopień wypełnienia przewodu pokarmowego paszą oraz 
stan zdrowia zwierząt. W trakcie podawania antybiotyków z paszami, może dochodzić do 
interakcji z innymi lekami lub składnikami paszowymi, które w znaczącym stopniu mogą 
modyfikować kinetykę przemieszczania i dystrybucji antybiotyku zarówno w przewodzie 
pokarmowym jak i w całym organizmie, co w konsekwencji będzie miało wpływ na uzyskanie 
ostatecznego stężenia w miejscu infekcji, a co za tym idzie efektu terapeutycznego. 
Uwzględnianie tych czynników przy ustalaniu zawartości antybiotyku w paszach leczniczych  
i częstotliwości dawkowania może mieć istotny wpływ na uzyskanie zamierzonych efektów 
terapeutycznych. 

Mimo, że przytoczone poniżej antybiotyki nie znajdują praktycznego zastosowania 
w terapii ryb, to dla pełniejszej wiedzy warto przypomnieć, że niektóre z nich (streptomycyna, 
gentamycyna) nie są wchłaniane z przewodu pokarmowego, podobnie jak antybiotyki 
polipeptydowe (kolistyna). Natomiast pozostałe w mniejszym lub większym stopniu są 
wchłaniane, choć niektóre, między innymi penicylina G czy też erytromycyna tracą swoją 
aktywność w kwaśnym środowisku, w związku z tym takich antybiotyków drogą pokarmową 
z paszami nie należy podawać. Substancje lecznicze mające charakter kwaśny (syntetyczne 
beta-laktamy) będą ulegać jonizacji w kwaśnym środowisku soku żołądkowego i dlatego będą 
łatwo się wchłaniać w początkowym odcinku przewodu pokarmowego, natomiast antybiotyki 
mające charakter zasadowy będą ulegały wchłanianiu w jelitach (tylozyna). Tak więc 
decydując się na stosowanie antybiotyków w paszach w leczeniu infekcji przewodu 
pokarmowego należy wybrać taki antybiotyk, który nie tylko będzie wykazywał wysoką 
aktywność skierowaną przeciwko szczepom chorobotwórczym umiejscowionym                    
w końcowych odcinkach jelit, ale również dotrze do tych miejsc w odpowiednio wysokich 
stężeniach. 
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O wiele bardzie złożona jest droga antybiotyku, gdy zostanie podany w paszy 
leczniczej w celu leczenia infekcji systemowych. Problem ten jest tym bardziej istotny, że 
wchłanianie substancji obcych z przewodu pokarmowego ryb jest bardzo prymitywne,             
w związku z tym tylko niewielki odsetek zastosowanej dawki przedostanie się do krwiobiegu. 
Ponieważ po podaniu drogą pokarmową tylko część antybiotyku dostaje się do krwi, z którą 
jest rozprowadzany po organizmie, by wreszcie dotrzeć do narządu docelowego objętego 
infekcją, to istotne jest, aby zastosowana dawka i częstotliwość podawania były tak dobrane, 
aby osiągane stężenia były znacznie wyższe od wartości MIC. Gdy zostanie zaordynowane 
dawkowanie antybiotyku bez znajomości antybiotykowrażliwości szczepu bakteryjnego 
odpowiedzialnego za powstanie infekcji, a jednocześnie nie będą uwzględnione inne czynniki, 
które mogą modyfikować zachowanie się leku w organizmie chorych ryb, to wówczas może 
okazać się, że zastosowana terapia jest mało efektywna (Lunestad i Samuelsen, 2001; Plakas       
i wsp., 1988; Posyniak i wsp., 1999). 

Przy aplikacji antybiotyków drogą pokarmową należy wziąć pod uwagę, że 
zwierzęta chore niechętnie spożywają paszę, co może spowodować, że działanie terapeutyczne 
może być opóźnione, ograniczone, lub co gorsza mało skuteczne. W przypadku ryb, ale też        
i innych zwierząt żyjących w zhierarchizowanym stadzie istotne jest to, że zazwyczaj osobniki 
najsilniejsze jako pierwsze pobierają pokarm. Jeśli jednak osobniki chore nie przyjmą paszy 
leczniczej, to i pozostałe mogą paszy nie pobierać. Pasze lecznicze przeznaczone dla ryb 
podawane są bezpośrednio do wody, w przypadku, gdy zawierają one jako substancje czynne 
tetracykliny bądź fluorochinolony to niemałą rolę w uzyskaniu ostatecznego efektu odrywa 
twardość wody. W obecności jonów wapnia  następuje wiązanie tetracyklin                            
i fluorochinolonów i tworzą się trudno przyswajalne kompleksy. Obie grupy tych 
antybiotyków wykazują powinowactwo również do innych jonów metali, a to układa się         
w następującej kolejności: Fe3+>Al3+>Cu2+> Fe2+>Zn2+ (Coyne i wsp., 2004; Ischida, 1992; 
Kummerer, 2009; Timmers i Sternglanz,1978). 

 

Bezpieczeństwo stosowania pasz 

Skład pasz stosowanych w żywieniu zwierząt, w tym i ryb ma decydujące znaczenie 
dla utrzymania ich procesów życiowych oraz zdrowia, wpływa również na poziom ich 
produkcyjności oraz jakość produktów od nich pozyskiwanych. Pasze stanowią źródło 
niezbędnych dla zwierząt składników odżywczych: energii, białka, minerałów i witamin. 
Równocześnie pasze są często nośnikiem składników niepożądanych lub nawet szkodliwych, 
takich jak: substancje antyżywieniowe, toksyny pleśniowe, pestycydy czy metale ciężkie. 

Rośliny będące materiałami paszowymi w swoim składzie zawierają substancje 
biorące bezpośredni udział w procesach życiowych, zapasowych oraz obronnych. Pewna część 
tych naturalnych substancji przyjmowana w umiarkowanych ilościach może przyczynić się do 
zmniejszenia spożycia pasz i gorszego wykorzystania substancji odżywczych, ale dostarczona 
w dużych ilościach może spowodować wystąpienie spektakularnych w skutkach efektów 
toksycznych. Substancje występujące w roślinach, a oddziałujące niekorzystnie na parametry 
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przyswajania i wykorzystania pasz określane są mianem substancji antyodżywczych mają 
różną budowę chemiczną, właściwą dla danego gatunku roślin, i różne właściwości 
fizykochemiczne. Charakterystyczne jest również, że niektóre rośliny, a właściwie ich owoce 
lub nasiona wykorzystywane jako materiały paszowe mogą zawierać nawet po kilka różnych 
substancji antyodżywczych.  

Zawartość substancji antyodżywczych może wahać się w dość dużym zakresie, 
który w dużej mierze zależy od warunków środowiskowych, w jakich uprawiane są rośliny.  
W wyniku licznych zabiegów agrotechnicznych doprowadzono do ograniczenia wysokości 
stężeń, w jakich występują substancje antyodżywcze w roślinach lub ich produktach 
wykorzystywanych jako materiały paszowe. W strefie klimatu umiarkowanego zagrożenia 
wynikające z występowania substancji antyodżywczych na ogół są mniejsze niż materiałach 
paszowych produkowanych w klimacie tropikalnym, gdzie występuje znacznie większa 
różnorodność roślin, które produkują substancje, mogące oddziaływać antyodżywczo lub 
wręcz toksycznie na organizm zwierzęcy. W dobie globalizacji handlu wszelkimi dobrami 
należy również mieć na uwadze, że komponenty pasz importowane z tych regionów świata 
mogą stanowić potencjalne zagrożenie, za sprawą skażenia dzikimi gatunkami roślin lub ich 
produktami, które zawierają substancje szkodliwie oddziaływujące na organizm zwierzęcy. 
Substancje antyodżywcze są to naturalne substancje pochodzenia roślinnego, lub ich 
metabolity, które występując w materiałach paszowych wpływają na przyswajanie substancji 
odżywczych i tym samym oddziałują na zdrowie zwierząt i efekty hodowlane. Obniżenie 
efektów produkcyjnych następuje w wyniku zmniejszenia pobierania pasz, obniżenia 
współczynników aktywności i wchłaniania, pogorszenia wykorzystania pobranych składników 
w wyniku zaburzania procesów metabolicznych w organizmie zwierzęcym. Nierzadko, za 
sprawą obecności substancji antyodżywczych w materiałach paszowych, może dojść do 
uszkodzenia komórek nabłonka jelitowego i przerostu narządów wewnętrznych oraz znacznie 
groźniejszych w skutkach zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.       
W efekcie obecność substancji antyodżywczych może powodować: 

 pogorszenie smakowitości paszy poprzez nadawanie cierpkiego, gorzkiego, smaku 
(taniny, alkaloidy, saponiny); w konsekwencji następuje zmniejszenie spożycia 
paszy, wolniejszy wzrost zwierząt i pogorszenie wykorzystania pasz, 

 obniżenie produkcyjności zwierząt poprzez zakłócanie procesów fizjologicznych 
(taniny, inhibitory proteaz, alkilorezorcynole, α-galaktozydy, pentozany), co                  
w konsekwencji również prowadzi do spowolnienia przyrostu zwierząt                      
i niewłaściwego wykorzystania pasz, 

 szkodliwe lub toksyczne działanie na organizm zwierzęcy (alkaloidy, lektyny, kwas 
erukowy, glukozynolany) objawiające się biegunką, dysfunkcją układu nerwowego, 
uszkodzeniem nerek, wątroby, trzustki, tarczycy, działaniem kancerogennym, 
zakłóceniem funkcji hormonalnych czy tez poronieniami.  

Za sprawą dużej różnorodności substancji antyodżywczych stosowane są różne ich 
klasyfikacje, które uwzględniają budowę chemiczną, mechanizmy działania na organizm 
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żywy lub wrażliwości na temperaturę. Substancje te dzielone są na pierwotne (substancje 
podporowe) oraz wtórne, w większości są to substancje obronne. Substancje pierwotne to 
węglowodany, białka i tłuszcze roślinne. Zdecydowanie dominujące, jeśli chodzi                        
o występowanie w paszach, są polisacharydy niestrawne: celuloza, pektyny i lignina. Wtórne 
związki antyodżywcze są związkami o charakterze białkowym, zaliczane są do tej grupy 
produkty przemian biochemicznych: polifenole, glukozynolany, glukozydy, związki fitynowe, 
alkaloidy i inne. Natomiast według klasyfikacji uwzględniającej mechanizmy interakcji            
z substancjami odżywczymi wyróżniane są: 

  czynniki wpływające na przyswajanie białek (inhibitory proteaz, taniny, lektyny), 

  czynniki wpływające na przyswajanie mikro i makroelementów (fityniany, gossypol, 
szczawiany, glukozynolany), 

  antywitaminy, 

  różne substancje (mikotoksyny, mimozyna, cyjanogeny, azotany, alkaloidy, 
substancje fotouczulające, fitoestrogeny i sapininy). 

 

Substancje antyodżywcze mogą być klasyfikowane również ze względu na ich 
wrażliwość na obróbkę termiczną: 

  substancje termolabilne (inhibitory proteaz, fityniany, lektyny, goitrogeny, 
antywitaminy), 

  substancje termostabilne (saponiny, nieskrobiowe polisacharydy, proteiny 
antygenowe, estrogeny, niektóre substancje fenolowe), 

  substancje o nieustalonej termowrażliwości (oligosacharydy, taniny). 

Wrażliwość niektórych substancji antyodżywczych na temperaturę wykorzystywana 
jest praktycznie do ich usuwania z materiałów paszowych. Ponadto w paszach mogą znaleźć 
się całe rośliny lub fragmenty roślin (nasiona lub owoce) zawierające omawiane powyżej 
substancje szkodliwe. Przede wszystkim mogą to być nasiona chwastów oraz niezielone             
i nierozdrobnione owoce zawierające alkaloidy, glukozydy lub inne substancje toksyczne, 
osobno lub w połączeniu.  

Mikotoksyny, wtórne metabolity grzybów strzępkowych (nitkowatych) zwanych 
potocznie pleśniami, są naturalnymi związkami wytwarzanymi na surowcach roślinnych, 
żywności i paszach. Są one toksyczne dla ludzi i zwierząt. Dotychczas poznano ponad 300 
mikotoksyn syntetyzowanych przez około 350 gatunków pleśni. Początkowo stwierdzano 
naturalne występowanie mikotoksyn w żywności, która jest najbardziej podatna na rozwój 
pleśni. Później udowodniono, że zanieczyszczają one również surowce paszowe i pasze. 
Nastąpiło to po stwierdzeniu toksykoz o nieznanej etiologii u zwierząt i powiązaniu ich           
z pleśniami wytwarzającymi toksyny, które zanieczyszczały karmę. 
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Ze względu na powszechne występowanie pleśni, zanieczyszczenie żywności i pasz 
mikotoksynami stanowi problem ogólnoświatowy. Szacuje się, że około 25% zbiorów zbóż 
zawiera co najmniej jedną mikotoksynę. Ze względu na działanie toksyczne i patogenne 
(kancerogenne, mutagenne, teratogenne, estrogenne, immunosupresyjne) najwięcej uwagi 
poświęca się toksycznym metabolitom wytwarzanym przez pleśnie z rodzajów: Aspergillus, 
Penicillium, Fusarium, Alternaria i Cladosporium. Do najważniejszych, wytwarzanych przez 
nie mikotoksyn, powodujących istotne straty w produkcji roślinnej i zwierzęcej, zalicza się 
aflatoksyny B1, B2, G1, G2 (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2), ochratoksynę A (OTA), 
zearalenon (ZEN), liczną grupę związków zwaną trichotecenami; wśród nich najważniejsze 
to: deoksyniwalenol (DON), niwalenol (NIW), diacetoksyscirpenol (DAS), toksyna T-2            
i HT-2, fumonizyny B1 i B2 (FB1, FB2). Istnieje dostatecznie dużo dowodów na to, że nawet 
małe dawki wymienionych toksyn grzybowych mogą być patogenne zarówno dla zwierząt 
hodowlanych jak i dla ludzi. 

W czasach szybko zwiększającej się populacji ludzi zamieszkujących kulę ziemską 
niezbędne jest dostarczanie coraz większej masy środków żywnościowych zarówno 
pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Intensyfikacja produkcji roślinnej niezbędnej dla 
wyżywienia ludzi i zwierząt roślinożernych wymaga systematycznego stosowania środków  
ograniczających straty wynikające z chorób czy też owadów niszczących płody rolne. Według 
danych WHO/FAO straty w produkcji rolnej mogą sięgać nawet 30%, z czego 15% przypisuje 
się owadom, a 11% chorobom roślin. Jednym ze skutecznych sposobów przeciwdziałających 
występującym w agrokulturze stratom jest stosowanie środków ochrony roślin (pestycydów). 
Nazwa pestycyd wywodzi się od łacińskich słów pestis - szkodnik, zaraza i cedeo - niszczyć 
(ceadere - zabijać). Nazwą tą określa się substancję czynną biologicznie stosowaną                  
w środkach ochrony roślin. Pestycydy są substancjami chemicznymi pochodzenia naturalnego 
lub syntetycznego. 

Przyjmuje się, że pierwszy przypadek użycia pestycydu miał miejsce w 1763 roku, 
kiedy zastosowano nikotynę do zwalczania mszyc. Pierwszy syntetyczny pestycyd 
wprowadzono w 1892 roku, był to dintroortokrezolan potasu. Jednak dopiero zastosowanie w 
czasie II wojny światowej DDT przez Amerykanów do zwalczania komarów roznoszących 
malarię na wyspach Pacyfiku dało początek stosowania pestycydów na szeroką skalę.              
Z czasem nie tylko do produkcji rolnej, ale i innych dziedzin działalności człowieka zaczęto 
wprowadzać coraz to nowe grupy pestycydów i insektycydów wykazujących aktywność 
skierowaną przeciwko owadom i innym szkodnikom, wpływającym negatywnie nie tylko na 
plony, ale i zabezpieczające człowieka i zwierzęta przed ich uciążliwym oddziaływaniem. 
Wprowadzono również substancje zabezpieczające plony przed pleśniami i chwastami.  

Jednak dość szybko okazało się, że znaczna część tych substancji możne wywierać 
niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi (zatrucia ostre i chroniczne), ale też dostając się do 
środowiska zalegają tam przez długi, w zasadzie trudny do określenia czas, a zatężając się          
w łańcuchu pokarmowym gromadzą się w organizmie człowieka lub zwierząt mięsożernych 
będących ostatnim ogniwem tego łańcucha. Ponieważ substancje te w zasadzie przy 
masowym, często niekontrolowanym stosowaniu pozbawione są selektywnego działania na 
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określone szkodniki mogą również negatywnie oddziaływać na zdrowie innych organizmów 
żywych, w tym również ryb i innych organizmów wodnych prowadząc do ich zatrucia lub        
w najlepszym przypadku do osłabienia ich kondycji. 

 

 

PODSUMOWANIE 

Efektywna antybiotykoterapia infekcji występujących u ryb uzależniona jest od 
właściwego rozpoznania mikrobiologicznego, które pozwala określić chorobotwórczy szczep 
bakteryjny i jego wrażliwość na antybiotyki. Istotną rolę spełnia przygotowanie paszy 
leczniczej, której jakość gwarantuje osiągniecie odpowiedniego stężenia substancji czynnych 
w miejscu infekcji. Podawanie antybiotyków z paszami może okazać się mało efektywne, 
szczególnie trudno jest uzyskać terapeutyczne stężenia u ryb ze względu na warunki 
środowiskowe oraz skażenie pasz pestycydami lub innymi substancjami toksycznymi.  
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Summary 

Dependence on the effectiveness of antibiotic therapy discussed the infections in fish 
from the relevant microbiological diagnosis that allows to determine the pathogenic bacterial 
strain and its sensitivity to antibiotics. The role of proper preparation of the medicated feed, 
the quality of which guarantees the achievement of an appropriate concentration of active 
substances at the site of infection. It was pointed out that the administration of antibiotics in 
feeds may not be very effective, particularly difficult to obtain therapeutic concentrations in 
fish due to environmental conditions and feed contamination by pesticides or other toxic 
substances. 
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WSTĘP 

Barwniki trifenylometanowe stanowią grupę syntetycznych barwników 
organicznych, do której zaliczamy m. in. zieleń malachitową (MG; łac. viride malachitum), 
fiolet krystaliczny (CV; łac. methylrosanilinii chloridum) i zieleń brylantową (BG; łac. viride 
nitens) (Ryc. 1). Wymienione barwniki poza tym, że są substancjami barwnymi posiadają 
również właściwości terapeutyczne. Z racji działania skierowanego przeciw grzybom, 
pierwotniakom pasożytniczym oraz bakteriom chorobotwórczym, barwniki te były szeroko 
stosowane w hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków (Mitrowska i Posyniak, 2005). Dzięki 
swoim właściwościom od lat używane były na całym świecie mimo, że nigdy nie zostały 
włączone do grupy substancji leczniczych oficjalnie zarejestrowanych w Unii Europejskiej 
(UE) jako leki weterynaryjne dopuszczone do stosowania w hodowli zwierząt, z których lub 
od których pozyskuje się żywność (Rozporządzenie Komisji UE, 2010). 

W weterynarii zieleń malachitowa i inne barwniki (Ryc.1) mogą być legalnie 
używane wyłącznie w profilaktyce i leczeniu chorób ryb ozdobnych i akwariowych. Ponadto 
w medycynie ludzkiej fiolet krystaliczny stosowany jest jako środek antyseptyczny do 
odkażania ran, błon śluzowych i skóry. Obecnie barwnik ten dopuszczony jest do obrotu         
w Polsce jako produkt leczniczy pod nazwą fioletu gencjanowego w postaci 1% lub 2% 
spirytusowego lub wodnego roztworu do stosowania na skórę (Obwieszczenie Prezesa Urządu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2015). 

Oprócz wykorzystania omawianych barwników jako substancji farmakologicznie 
aktywnych, związki te są substancjami barwnymi, które powszechnie używane są do 
barwienia wyrobów papierniczych, farb drukarskich, jedwabiu i wełny (Srivastava i wsp., 
2004). Jak wynika z badań przeprowadzonych w Szwajcarii, najczęściej stosowaną 
w niebieskich tuszach i atramentach substancją barwiącą jest fiolet krystaliczny, który został 
zidentyfikowany w 31 na 33 (94%) badanych tuszach długopisów dostępnych na niemieckim  
i szwajcarskim rynku w latach 2001-2006 (Gallidabino i wsp., 2011). Fiolet krystaliczny 
stosowany jest również w barwieniu metodą Grama, podstawowej próbie różnicującej 
bakterie. 
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Ryc. 1. Budowa chemiczna barwników trifenylometanowych oraz ich metabolitów / Chemical 
structures of triphenylmethane dyes and their metabolites. 

W niniejszym opracowaniu zebrano wiadomości dotyczące farmakologii                         
i toksykologii oraz kontroli pozostałości barwników trifenylometanowych, w tym zieleni 
malachitowej, zieleni brylantowej i fioletu krystalicznego u ryb. 
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Właściwości fizykochemiczne 

Barwniki trifenylometanowe dostępne są jako sole szczawianowe lub jako 
chlorowodorki i wodorosiarczany. Bardzo dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach 
organicznych i w wodzie, w której występują w równowadze kwasowo-zasadowej z formą 
karbinolową (Ryc. 2). Forma ta jest bezbarwna i jako cząsteczka pozbawiona ładunku łatwiej 
przechodzi przez błony biologiczne. Omawiane barwniki są związkami, których barwa 
zmienia się zależnie od pH środowiska, w którym się znajdują. Stała dysocjacji (pKa) MG        
i BG wynosi 6,9 i przy pH poniżej 4, większość cząsteczek występuje w barwnej formie 
zjonizowanej, a przy pH powyżej 10 w bezbarwnej formie karbinolowej (Plakas i wsp., 1996). 

Barwniki trifenylometanowe są wrażliwe na działanie promieni słonecznych,          
w obecności których ulegają fotooksydacji do bezbarwnych pochodnych. 

 

 

Ryc. 2. Forma barwna i karbinolowa barwników trifenylometanowych / Chromatic and 
carbinol forms of triphenylmethane dyes. 

 

Spektrum działania i zastosowanie kliniczne u ryb 

Najszersze zastosowanie i spektrum działania przeciw grzybom (Saprolegnia, 
Achlya, Aphanomyces), pierwotniakom pasożytniczym (Ichthyophthirius multifiliis, 
Ichthyobodo necator, Trichodina sp., Trichodinella sp., Chilodonella sp.) i bakteriom 
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chorobotwórczym (Flexibacter) oraz w przerostowej chorobie nerek (PKD) posiada zieleń 
malachitowa (Antychowicz i wsp., 1996). Pozostałe barwniki trifenylometanowe takie jak 
fiolet krystaliczny i zieleń brylantowa mają podobne właściwości terapeutyczne i razem          
z zielenią malachitową stosowane są w hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków na całym 
świecie mimo, że nigdy nie zostały włączone do grupy substancji leczniczych oficjalnie 
zarejestrowanych w UE jako lek weterynaryjny dopuszczony do stosowania w hodowli 
zwierząt, których produkty przeznaczone są do konsumpcji (Rozporządzenie Komisji UE, 
2010). 

Barwniki te stosuje się u wszystkich stadiach rozwojowych ryb, w postaci krótko lub 
długotrwałych kąpieli w stężeniach od 0,1 do 5 mg/dm3. Formą aplikacyjną zieleni 
malachitowej jest roztwór pojedynczej substancji czynnej lub mieszanina z formaliną, zielenią 
brylantową, fioletem krystalicznym i błękitem metylenowym (Antychowicz i wsp., 1996). 

 

Farmakokinetyka i pozostałości w tkankach ryb 

Wchłanianie barwników u ryb następuje szybko i głównie przez skrzela oraz skórę. 
Na efektywność tego procesu wpływa gatunek, wiek i stan fizjologiczny zwierząt oraz 
czynniki abiotyczne takie jak stężenie i czas ekspozycji oraz właściwości fizyko-chemiczne 
wody. Temperatura, twardość, koncentracja tlenu i pH wody warunkują stopień jonizacji 
barwników i wpływają na parametry farmakokinetyczne. Ponieważ ryby są organizmami 
zmiennocieplnymi, szybkość procesów absorpcji, dystrybucji i eliminacji barwników 
zwiększa się ze wzrostem temperatury wody. Ze wzrostem pH wody maleje stopień jonizacji 
cząsteczek barwników i zwiększa się ich stopień wchłaniania przez organizm ryby (Plakas         
i wsp., 1996). Zieleń malachitowa przechodzi do wszystkich tkanek i narządów, a szczególnie 
duże jej ilości występują w nerkach. U pstrąga tęczowego po zastosowaniu MG w dawce 1,6 
mg/dm3 i ekspozycji przez 40 min. w kąpieli o temperaturze 8°C przy pH 7,6 okres półtrwania 
(t½) MG w surowicy wynosił 0,6 dni, w wątrobie 13,2 dni, w nerkach 30,0 dni i w mięśniach 
3,9 dni. Przy dwukrotnie wyższej temperaturze wody t½ MG w surowicy wydłużył się do 14,5 
dni, a w wątrobie zmalał do 5,7 dni, w nerkach do 5,8 dni i w mięśniach do 2,9 dni. 
Najwyższe stężenie MG znalezione w mięśniach (Cmaks) wynosiło odpowiednio 7,8 i 10,8 
mg/dm3 w temperaturze 8 i 16°C po czasie od 90 do 120 minut (Alderman i Cliftonhadley, 
1993). 

W organizmach żywych, na skutek działania enzymów, barwniki redukowane są do 
form leuko. Z zieleni malachitowej powstaje zieleń leukomalachitowa (LMG), fiolet 
krystaliczny metabolizowany jest do fioletu leukokrystalicznego (LCV), a zieleń brylantowa 
przechodzi w zieleń leukobrylantową (LBG). Powstałe na drodze metabolizmu związki są 
bezbarwne, łatwo pokonują błony biologiczne i ze względu na wysoką lipofilność bardzo 
długo pozostają w organizmie ryby, a szybkość ich eliminacji zależy od zawartości tkanki 
tłuszczowej i tempa przyrostu ryby (Ryc. 1) (Mitrowska i Posyniak, 2005). 

W mięśniach suma kanałowego t1/2 LMG szacowany jest na 40 dni (Bauer i wsp., 
1988). Pozostałości MG i LMG mogą utrzymywać się w tkance mięśniowej pstrąga 
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tęczowego nawet do 10 miesięcy po 6-dniowym stosowaniu w dawce odpowiadającej stężeniu 
0,2 mg/dm3 (Machova i wsp., 1996). Po kąpieli ikry węgorza przez 24 godziny w roztworze 
MG o stężeniu 0,1 mg/dm3 pozostałości substancji macierzystej znajdowano po 60 dniach, 
natomiast po upływie 100 dni od kąpieli stężenie LMG utrzymywało się na poziomie 15 µg/kg 
(Bergwerff i wsp., 2004). 

W badaniach własnych nad rozmieszczeniem i kinetyką zanikania zieleni 
malachitowej w tkankach i narządach karpia określono około 2-miesięczny czas zanikania 
MG oraz około 11-miesięczny czas pozostawania LMG w tkance mięśniowej karpia, po 
trzygodzinnej kąpieli ryb w roztworze zieleni malachitowej o stężeniu 2 mg/dm3. Podczas 
doświadczenia temperatura wody wahała się w granicach od 14 do 17°C, a wartości pH 
pozostawały w zakresie od 7,5 do 8,1 (Mitrowska i wsp., 2008b). Pozostałości obydwu form 
znajdowano również w ikrze i narybku ryb kąpanych w roztworze zieleni malachitowej 
(Allen, 1990). 

W przypadku fioletu krystalicznego, po upływie 1 godziny od zakończenia               
1-godzinnej kąpieli suma w roztworze barwnika o stężeniu 0,1 mg/dm3, stężenie CV w rybach 
wynosiło 0,5 ± 0,1 µg/kg a LCV 11,7 ± 1,8 µg/kg. Natomiast w okresie od 4 godzin do 79 dni 
od zakończenia ekspozycji stężenie LCV zmniejszało się od 15,9 ± 4,3 do 3,1 ± 0,5 µg/kg, 
podczas gdy stężenie CV było poniżej granicy wykrywalności metody (0,2 µg/kg) (Thompson 
i wsp., 1999). U łososi również wykazano szybki metabolizm fioletu krystalicznego i 24 
godziny po zakończeniu kąpieli w roztworze barwnika o stężeniu 1 mg/dm3 stężenie LCV 
wynosiło 134 ± 36 µg/kg, a stężenie CV było tylko na poziomie 2,4 ± 0,9 µg/kg, czyli 
stosunek LCV do CV był w przybliżeniu równy 56:1. Fioletu krystalicznego nie stwierdzono 
w stężeniu powyżej granicy oznaczalności stosowanej metody (2 µg/kg) po 14 dniach, 
natomiast metabolit utrzymywał się do 91 dni od zakończenia ekspozycji (Chan i wsp., 2012). 

 

Toksyczność u ryb 

Ekspozycja ryb na barwniki trifenylometanowe może wywoływać ostre lub 
przewlekłe działanie toksyczne ze względu na to, że dawka terapeutyczna jest często bliska 
dawce toksycznej. Oceniając wartości średnich stężeń śmiertelnych (LC50) u różnych 
gatunków ryb stwierdzono, że narybek bassa małogębowego i wielkogębowego jest bardziej 
wrażliwy na ostre działanie MG (odpowiednio LC50 = 0,154 i 0,282 mg/dm3) w porównaniu   
z pstrągiem potokowym (LC50 = 0,352 mg/dm3) i łososiem atlantyckim (LC50 = 0,497 

mg/dm3), po 24-godzinnej ekspozycji w temperaturze wody 12C i pH równym 7,5. Na 

toksyczność MG u ryb wpływają czynniki biotyczne i abiotyczne. Ustalono, że wraz ze 
wzrostem temperatury i pH wody oraz wydłużeniem czasu ekspozycji wzrasta toksyczność 
MG (Bills i wsp., 1977). Zaobserwowano także wyższą wrażliwość ryb bezłuskich na 
toksyczne działanie MG (Srivastava i wsp., 2004). 

W trakcie kąpieli w roztworze MG mogą występować objawy niepokoju                      
i podniecenia oraz zaburzenia równowagi, po czym może nastąpić śmierć zwierząt (Prost           
i wsp., 1975). Po zastosowaniu MG stwierdza się wiele zmian histopatologicznych                  
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w wątrobie, skrzelach, nerkach, jelitach, gonadach i komórkach gonadotropowych. Barwnik 
ten stanowi również truciznę dla enzymów oddechowych i może przyczyniać się do stresu 
oddechowego u pstrągów tęczowych. Zieleń malachitowa wpływa także niekorzystnie na 
skład biochemiczny krwi oraz parametry hematologiczne, wzrasta wrażliwość na hipoksję, 
pojawia się anemia i leukocytoza (Srivastava i wsp., 2004). U pstrąga tęczowego odnotowano 
zmiany kancerogenne, mutagenne, teratogenne oraz obniżenie płodności. Ponadto 
zaobserwowano, że larwy pstrąga tęczowego traktowane MG ulegały deformacji trzy do 
pięciu razy częściej niż nieleczone larwy (Meyer i Jorgenson, 1983). 

 

Toksyczność u ssaków 

Zarówno zieleń malachitowa, jak i jej główny metabolit, zieleń leukomalachitowa 
mogą powodować odległe efekty działania genotoksycznego, w tym mutagennego, 
rakotwórczego i teratogennego (Culp, 2004). Zieleń malachitowa uważana jest za czynnik 
genotoksyczny i rakotwórczy. Zieleń leukomalachitowa, jako główny metabolit MG, 
wywołuje gruczolaka i raka wątrobowokomórkowego u samic myszy (Joint FAO/WHO 
Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2009). Fiolet gencjanowy zawierający fiolet 
krystaliczny i fiolet metylowy powoduje raka wątrobowokomórkowego i inne reakcje 
toksyczne u myszy (Littlefield i wsp., 1985). Informacje na temat toksyczności zieleni 
brylantowej są ograniczone. Jednakże, ze względu na podobną budowę chemiczną, 
stwierdzono, że BG będzie wykazywał podobne działanie toksyczne jak MG i CV (Andersen  
i wsp., 2009). Inne barwniki trifenylometanowe, takie jak fiolet benzylowy 4B, błękit VRS, 
błękit brylantowy FCF, zieleń trwała FCF, zieleń gwinejska B i zieleń jasna SF okazały się 
rakotwórcze u szczurów, po podskórnych wstrzyknięciach (International Agency for Research 
on Cancer, 1978), zatem narażenie człowieka na te barwniki stanowi znaczne ryzyko. 

Oceniając ostrą toksyczność MG wyznaczono średnią dawkę śmiertelną (LD50) dla 
szczurów i po podaniu doustnym wartość ta wynosi 275 mg/kg, a po ekspozycji na skórę LD50 
przekracza 2000 mg/kg. Ostra toksyczność LMG nie jest znana, lecz może być 10 razy 
mniejsza niż substancji macierzystej (Clemmensen i wsp., 1984). LD50 dla CV u myszy 
wynosi 96 mg/kg, a dla BG u szczurów LD50 równa się 313 mg/kg po podaniu doustnym. 
Nadal niekompletne są informacje na temat genotoksyczności reprodukcyjnej i bioakumulacji 
barwników trifenylometanowych. Nie określono również akceptowanego dziennego pobrania 
(ADI - ang. Acceptable Daily Intake) ani maksymalnego limitu pozostałości (MRL - ang. 
Maximum Residue Limit) dla żadnego z omawianych barwników. 

 

Kontrola pozostałości 

Stosowanie leków u zwierząt związanych z produkcją żywności w UE określone 
zostało w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE), 2009) oraz w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 37/2010 (Rozporządzenie Komisji (UE), 2010). W oparciu o te regulacje 
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zieleń malachitowa i brylantowa oraz fiolet krystaliczny jako substancje farmakologicznie 
aktywne, nie są zarejestrowanymi lekami weterynaryjnymi i ich stosowanie jest zabronione   
w hodowlach ryb, mięczaków i skorupiaków przeznaczonych do konsumpcji. Mimo to 
barwniki te nadal są nielegalnie stosowane ze względu na wysoką skuteczność, łatwą 
dostępność, niską cenę oraz przyzwyczajenia hodowców. 

O konieczności prowadzenia badań kontrolnych pozostałości w żywności 
pochodzenia zwierzęcego i paszach przez kraje UE mówi Dyrektywa Rady nr 96/23/WE 
(Dyrektywa Rady, 1996). W wykazie substancji objętych badaniami kontrolnymi, barwniki 
znajdują się w grupie B3e odnoszącej się do zanieczyszczeń środowiskowych obok 
pestycydów, pierwiastków chemicznych i mikotoksyn. Zieleń malachitowa i inne 
niezarejestrowane barwniki nie powinny znajdować się w mięśniach ryb przeznaczonych do 
konsumpcji w najmniejszym nawet stężeniu. Ponieważ laboratoria stosują metody oznaczania 
barwników o różnej sprawności analitycznej, Decyzją Komisji nr 2004/25/WE wprowadzono 
wymagany minimalny poziom oznaczania (MRPL - ang. Minimum Required Performance 
Limit) dla sumy MG i LMG, który wynosi 2 µg/kg (Decyzja Komisji, 2004). Jest to wartość   
o charakterze technicznym i nie wynika z danych toksykologicznych. Dlatego jakiekolwiek 
stwierdzone ilości barwników oznaczają wynik niezgodny. Do oznaczania zieleni 
malachitowej i leukomalachitowej oraz innych barwników trifenylometanowych najczęściej 
stosuje się chromatografię cieczową ze spektrometrią mas (LC-MS/MS) (Mitrowska i wsp., 
2008a). 

Badania kontrolne ryb w kierunku zieleni malachitowej w UE rozpoczęto wraz         
z wejściem w życie Dyrektywy Rady nr 96/23/WE (Dyrektywa Rady, 1996), a w Polsce         
w 2003 roku (Commission of the European Communities, 2001; Commission of the European 
Communities, 2002a; Commission of the European Communities, 2002b; Commission of the 
European Communities, 2003; Commission of the European Communities, 2004a; 
Commission of the European Communities, 2004b; Commission of the European 
Communities, 2006; Commission of the European Communities, 2007; Commission of the 
European Communities, 2008a; Commission of the European Communities, 2008b; European 
Food Safety Authority, 2010; European Food Safety Authority, 2011; European Food Safety 
Authority, 2012; European Food Safety Authority, 2013; European Food Safety Authority, 
2014). Szczegółowe wyniki badań kontrolnych ryb w kierunku barwników przedstawiają 
Ryciny 3-6 oraz Tabela 1. Zestawione dane dotyczą wyników analiz próbek ukierunkowanych 
bez uwzględnienia próbek podejrzanych, czyli takich, które pobierane są dodatkowo               
w wyniku postępowania wyjaśniającego lub w ramach nadzoru. 
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Ryc. 3. Wyniki badań kontrolnych pozostałości barwników w rybach w UE w latach 1998-
2012 / Prevalence of dyes found in fish in the EU in the years 1998-2012. 

 

 

Ryc. 4. Odsetek próbek z barwnikami pośród wszystkich wyników niezgodnych, jakie 
stwierdzono w badaniach kontrolnych w rybach w UE w latach 1998 – 2012 / The 
percentage ratio of samples with dyes to all non-compliant samples found in fish 
in the EU in the years 1998-2012. 
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Ryc. 5. Wyniki krajowych badań kontrolnych pozostałości barwników w rybach w latach 
2003-2014 / The non-compliant results for dyes found in fish in Poland in the 
years 2003-2014. 

 

 

Ryc. 6. Odsetek próbek z barwnikami pośród wszystkich wyników niezgodnych, jakie 
stwierdzono w badaniach kontrolnych w rybach w Polsce w latach 2003-2014 / 
The percentage ratio of samples with dyes to all non-compliant samples found in 
fish in the EU in the years 2003-2014. 
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Tabela 1. Liczba wyników niezgodnych w zakresie oznaczania barwników w krajach UE  
z największą liczbą wyników niezgodnych w latach 1998-2012. 

Table 1. The EU countries with the highest frequency of non-compliant results for dyes found 
in fish in the years 1998-2012. 

Rok Kraj (liczba wyników niezgodnych) 

1998 Belgia (14) Niemcy (1) Wielka Brytania (1) 

1999 Francja (42) Belgia (16) Wielka Brytania (8) 

2000 Francja (56) Belgia (22) Wielka Brytania (8) 

2001 Francja (18) Wielka Brytania (17) Belgia (5) 

2002 Francja (27) Wielka Brytania (16) Niemcy (6) 

2003 Francja (15) Irlandia (9) Wielka Brytania (7) 

2004 Finlandia (12) Francja (11) Polska (10) 

2005 Niemcy (11) Czechy (9) Francja (6) 

2006 Austria (16) Włochy (13) Francja (10) 

2007 Niemcy (12) Polska (8) Austria (6) 

2008 Niemcy (18) Polska (10) Grecja (5) 

2009 Niemcy (10) Grecja (9) Austria (9) 

2010 Niemcy (15) Polska (8) Słowacja (4) 

2011 Czechy (19) Polska (6) Austria (3) 

2012 Czechy (15) Polska/Niemcy (5) Słowacja/Belgia (3) 

 

Odnotowane w UE i Polsce wyniki niezgodne dotyczyły głównie zieleni 
leukomalachitowej, którą znajdowano w próbkach mięśni ryb w zakresie stężeń od kilku do 
kilkudziesięciu µg/kg. Ponadto od 2010 roku raportowane są również wyniki dotyczące 
próbek zawierających fiolet krystaliczny i leukokrystaliczny. 

Największy odsetek próbek z barwnikami we wszystkich krajach UE odnotowano   
w 2000 roku (Ryc. 3), a w Polsce w 2004 roku (Ryc. 5). Należy zaznaczyć, że wśród 
wszystkich wyników niezgodnych, jakie stwierdzono w badaniach kontrolnych u ryb w UE, 
próbki z barwnikami stanowiły od 47% (2005 rok) do 90% (2010 rok) (Ryc. 4). Inne 
przekroczenia dotyczyły pestycydów, hormonów, metali ciężkich, chloramfenikolu i innych 
substancji przeciwbakteryjnych. W Polsce sytuacja wyglądała podobnie, a w latach 2006, 
2008, 2010, 2012-2014 barwniki trifenylometanowe stanowiły jedyną przyczynę wszystkich 
wyników niezgodnych w badaniach kontrolnych pozostałości u ryb (Ryc. 6). 
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Na podstawie wyników uzyskanych w latach 2003-2014 można stwierdzić, że 
problem stosowania zieleni malachitowej w Polsce istniał od momentu rozpoczęcia badań       
i nadal pozostaje aktualny. Ponieważ w Polsce do 2003 roku barwnik ten nie był objęty 
urzędowymi badaniami kontrolnymi, jego stosowanie w hodowli ryb przeznaczonych do 
spożycia nie było związane z jakimikolwiek ograniczeniami. Pilotażowe badania jedynie 
zasygnalizowały istnienie problemu, zaś dopiero w kolejnych latach poprzez zwiększenie 
liczby analizowanych próbek uzyskano pełniejszy obraz zagrożenia ze strony niebezpiecznych 
dla zdrowia konsumenta pozostałości zieleni malachitowej i jej głównego metabolitu. Należy 
dodać, że od 2012 roku pojawiają się także przypadki wykrycia fioletu krystalicznego               
i leukokrystalicznego w mięśniach ryb. 

Jak pokazują zestawienia Polska nie jest jedynym krajem, w którym istnieje problem 
występowania pozostałości barwników trifenylometanowych w produktach akwakultury (Tab. 
1). Podobnie wygląda sytuacja w innych krajach UE, a także poza jej granicami. Świadczą       
o tym raporty Systemu Wczesnego Ostrzegania o Substancjach Niebezpiecznych w Żywności 
i Paszach (RASFF, ang. Rapid Alert System for Food and Feed) (European Commission, 
2015), które na bieżąco informują o próbach wprowadzenia na rynek unijny partii towarów 
zawierających niedozwolone poziomy pozostałości nie tylko zieleni malachitowej, ale również 
fioletu krystalicznego. Najwięcej wyników niezgodnych odnotowano w latach 2003-2007          
i najczęściej dotyczyły one pangi sprowadzanej z Wietnamu oraz węgorza przywożonego         
z Chin i Indonezji. 

 

PODSUMOWANIE 

Nadal niekompletne i niewystarczające są dane dotyczące negatywnego działania 
barwników trifenylometanowych na ludzi. Jednak ze względu na ich potencjalnie działanie 
mutagenne i kancerogenne, nie są on dopuszczone do stosowania u ryb, których produkty 
przeznaczone są do konsumpcji. Na toksyczne działanie barwników trifenylometanowych       
i ich metabolitów narażeni są nie tylko konsumenci żywności potencjalnie zawierającej 
pozostałości tych związków, ale także pracownicy hodowli ryb bezpośrednio stykający się      
z barwnikami. 

Z tego względu ważne jest by zieleni malachitowej, fioletu krystalicznego i zieleni 
brylantowej nie zastępować innymi niezarejestrowanymi do stosowania u ryb barwnikami, na 
przykład błękitem metylenowym. Zalecane jest używanie tylko dozwolonych środków 
terapeutycznych takich jak: formaldehyd, chlorek sodu, ditlenek diwodoru czy preparaty         
z aktywnym składnikiem bronopolem (2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol), które w pewnym 
stopniu są skuteczne w infekcjach grzybiczych ryb, a jednocześnie są bezpieczne dla ludzi 
(Cawley, 1999). Ponieważ barwniki trifenylometanowe wykazują powinowactwo do 
organicznych osadów dennych, należałoby również oczyścić całe środowisko hodowlane        
z pozostałości barwników zaadsorbowanych w trakcie wcześniej przeprowadzonych zabiegów 
(Bills i wsp., 1977). Dodatkowo dowiedziono, że procesy kulinarne przeprowadzane                 
w wysokiej temperaturze nie zapewniają całkowitej redukcji pozostałości MG i LMG,             
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a zawartości MG w mięśniach ryb zmniejsza się o 54% w czasie 15 min. gotowania w wodzie 
oraz pieczenia. Natomiast jedyną metodą, w której stężenie LMG ulega redukcji jest działanie 
mikrofal (40% w ciągu 1 min.) (Mitrowska i wsp., 2007). 

Ponadto ciekawe wyniki otrzymano badając zielone ręczniki papierowe. Wykazano 
w nich obecność zieleni brylantowej i zieleni leukobrylantowej na poziomie 128 ng i 12 ng na 
0,49 cm2, w zależności od zastosowanej metody ekstrakcji, a stężenie formy leuko stanowiło 
mniej niż 10% (Oplatowska i wsp., 2011). Stwierdzono, że zieleń brylantowa może 
przechodzić z ręczników papierowych do organizmu człowieka już podczas osuszania dłoni 
trwającego tylko 30 sekund. Co więcej, w filetach ryb zawiniętych w pojedynczą warstwę 
ręczników pozostawionych przez noc w lodówce stwierdzono zieleń brylantową w stężeniu 
35,2 ± 11,9 µg/kg w filetach plamiaka i 47,2 ± 19,4 µg/kg w filetach pangi. Ocena ryzyka 
związanego z używaniem zielonych ręczników papierowych do osuszania rąk i pakowania 
żywności pokazała, że taki sposób narażenia na zieleń brylantową jest porównywalny              
z narażeniem powstałym wskutek nielegalnego stosowania barwników trifenylometanowych 
w hodowli ryb. Tym samym korzystanie z ręczników papierowych zawierających zieleń 
brylantową do celów higienicznych lub do przygotowywania posiłków powinno być 
ograniczone. 
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Summary 

Triphenylmethane dyes used in fish farming, including malachite green, crystal 
violet and brilliant green are synthetic dyes which, in addition to colouring properties, have      
a broad spectrum of fungicidal, ectoparasiticidal and bactericidal activities. However, due to 
their potential carcinogenicity, mutagenicity and teratogenicity they have never been 
registered as veterinary medicines used in food-producing animals in the European Union. 
Following application triphenylmethane dyes are quickly metabolised in fish to colourless 
leuco forms. Malachite green is extensively metabolised to leucomalachite green, crystal 
violet to leucocrystal violet and from brilliant green leucobrilliant green is formed. The major 
metabolites are also potentially toxic. In addition, they are more lipophilic than the parent 
compounds and persist longer in fish posing a risk factor to consumers. Nevertheless, the dyes 
have been still illegally used because of its effectiveness, availability, low price and habits of 
farmers. This situation is reflected in the results from the monitoring of veterinary medicinal 
product residues and other substances in live animals and animal products conducted by the 
European Union countries. Among all non-compliant samples which have been found in fish, 
samples with the dyes might be up to 90%. In this article the pharmacological and 
toxicological aspects of the use of triphenylmethane dyes as well as the results from the 
monitoring of the dyes in fish are summarised. 

 

Key words: triphenylmethane dyes, malachite green, crystal violet, brilliant green, toxicity, 
residues, fish 
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WSTĘP 

Ekosystemy wodne są naturalnym środowiskiem bytowania wielu organizmów 
roślinnych i zwierzęcych, które należą do określonego poziomu troficznego. Szczerbowski 
(1993) opisując cykl krążenia materii w środowisku wodnym podaje, że poziom pierwszy 
stanowią producenci, czyli fitoplankton, zaś poziom drugi konsumenci. Do konsumentów        
I rzędu należy zooplankton roślinożerny i inne zwierzęta wodne (np. denne ślimaki, larwy 
owadów, narybek i ryby roślinożerne). Tę grupę nazwano konsumentami pierwotnymi. Drugi 
rząd stanowi zooplankton mięsożerny oraz ryby planktonożerne i zjadające faunę denną. 
Kolejnym ogniwem są konsumenci III rzędu - w wodach śródlądowych są to ryby drapieżne       
i ptaki wodne. Przedstawiciele poszczególnych poziomów troficznych mogą pełnić rolę 
bioindykatorów, bowiem obserwując ich reakcje na działanie czynników szkodliwych, w tym 
zanieczyszczeń metalami ciężkimi można uzyskać informacje o zmianach zachodzących w ich 
środowisku naturalnym i prognozie skutków wpływu na organizm człowieka (Gworek i wsp., 
2008). Według Markert i wsp. (2012) organizmy żywe lub ich szczątki są wskaźnikami 
obecnie wykorzystywanymi do określenia stanu środowiska pod względem jakościowym 
(bioindykacja) lub ilościowym (biomonitoring).  

Bioindykacja jako wskaźnik wykorzystuje pojedynczy organizm, który nazywamy 
bioindykatorem lub układ złożony z kilku takich organizmów, które zasiedlają ekosystemy 
wodne (Sadowska, 2012). Bioindykatory to organizmy lub zespoły organizmów, w przypadku 
których zawartość niektórych pierwiastków lub chemicznych (organicznych) składników i/lub 
których morfologiczna, histologiczna lub komórkowa struktura, procesy metaboliczno-
biochemiczne, behawior lub struktura(y) populacji, włączając zmianę w tych parametrach, 
dostarczają informacji na temat jakości środowiska lub natury zmian środowiskowych 
(Markert, 2010). Gdybyśmy mieli organizmy (lub ich zbiorowiska) podzielić według „sposobu 
działania” to jedną z grup stanowiłyby indykatory/monitory akumulacji, które akumulują 
jeden lub więcej pierwiastków i/lub związków ze środowiska (Markert i wsp., 2003, Markert, 
2008, Markert i wsp., 2012). Według tych samych autorów w zależności od drogi, którą 
organizm pobiera pierwiastek/związki mamy do czynienia z pojęciem biokoncentracja              
i biomagnifikacja. O biokoncentracji mówimy, gdy substancja chemiczna jest absorbowana       
i stężenie takiego toksykanta w tkankach i organach jest wyższe niż jego stężenie                   
w środowisku (Sadowska, 2012). Ten sam autor podaje, że współczynnik ów stosowany jest 
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często w przypadku zwierząt wodnych (np. ryb). Gworek i wsp. (2008) stwierdzili, że 
zwierzęta zajmujące jedno z ostatnich ogniw w łańcuchu troficznym ekosystemu wodnego 
posiadają większą zdolność kumulacji szkodliwych substancji. Jest to związane z tym, iż 
substancje pochłaniane są nie tylko ze środowiska, ale także z pokarmem pochodzącym             
z niższych rzędów troficznych. Najwyższą bioakumulację obserwuje się przy metalach 
ciężkich, co spowodowane jest ich wolnym metabolizmem w organizmie (Sadowska, 2012).  

Ryby, należące do ostatniego rzędu piramidy troficznej, ze względu na kumulację         
w ich tkankach i organach metali ciężkich, mogą stanowić dobry wskaźnik zanieczyszczenia 
środowiska wodnego (Autchman i wsp., 2015). Jednak duże skażenie ryb tymi metalami            
w efekcie powoduje zagrożenie dla zdrowia człowieka, a tym samym w dużym stopniu 
ogranicza możliwość spożywania ryb. Dlatego ważne jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń 
przedostających się do wód, bowiem ich zwiększenie pociąga za sobą wymieranie biocenozy 
wodnej, czyli różnych gatunków roślin i zwierząt powiązanych ze sobą zależnościami 
pokarmowymi, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń w ekosystemach, a następnie do ich 
degradacji (Śliwa-Dominiak i Deptuła, 2012). Ochrona wód przed zanieczyszczeniem stała się 
ważnym elementem w polityce ekologicznej Unii Europejskiej. Wprowadzono m.in. wspólne 
regulacje prawne w tym zakresie, wdrażając w życie Ramową Dyrektywę Wodną (Dyrektywa 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku, 
ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej). Celem niniejszej 
dyrektywy jest ustalenie ram dla działań na rzecz ochrony śródlądowych wód 
powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych, 
polegających na: 

a) zapobieganiu dalszemu pogarszaniu się ekosystemów wodnych oraz ochronie i poprawie 
stanu tych ekosystemów wodnych, a także, w odniesieniu do potrzeb wodnych, stanu 
ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio uzależnionych od 
ekosystemów wodnych; 

b) propagowaniu zrównoważonego korzystania z wody opartego na długoterminowej ochronie 
dostępnych zasobów wodnych; 

c) dążeniu do większej ochrony i poprawy stanu środowiska wodnego między innymi poprzez 
szczególne przedsięwzięcia służące stopniowemu ograniczaniu zrzutów, emisji i strat 
priorytetowych substancji niebezpiecznych oraz zaprzestaniu lub stopniowemu 
eliminowaniu zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji niebezpiecznych; 

d) zapewnianiu stopniowego ograniczenia zanieczyszczenia wód podziemnych i zapobieganiu 
ich dalszemu zanieczyszczaniu, oraz 

e) dążeniu do zmniejszenia skutków powodzi i suszy, a przez to przyczynianiu się do: 

 zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w dobrej jakości wodę powierzchniową       
i podziemną, co jest niezbędne dla zrównoważonego i sprawiedliwego korzystania        
z wód, 

 znacznej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych, 
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 ochrony wód terytorialnych i morskich, oraz 

 osiągania celów odpowiednich umów międzynarodowych, w tym mających za 
zadanie ochronę środowiska morskiego i zapobieganie jego zanieczyszczaniu, 
poprzez wspólnotowe działanie na mocy art. 16 ust. 3, zmierzające do zaprzestania 
lub stopniowego eliminowania zrzutów, emisji i strat priorytetowych substancji 
niebezpiecznych, przy uwzględnieniu ostatecznego celu, jakim jest osiągnięcie       
w środowisku morskim stężeń bliskich wartościom tłowym dla substancji 
występujących naturalnie i bliskich zeru dla syntetycznych substancji wytworzonych 
przez człowieka. 

 

W Polsce aktem prawnym dotyczącym ochrony zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniami jest Prawo wodne (Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. oraz Ustawa z dnia 30 
maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw), które w pkt. 
13k mówi, że przez substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego rozumie się 
substancje lub grupy substancji, które są toksyczne, trwałe oraz zdolne do bioakumulacji,          
a także inne substancje lub grupy substancji, które należy równoważnie traktować, zaś w pkt. 
13l wymienia substancje zanieczyszczające, które mogą spowodować zanieczyszczenie           
i zalicza do nich w szczególności: 

a) organiczne związki chlorowcowe lub substancje, które mogą tworzyć takie związki 
w środowisku wodnym, 

b) związki fosforoorganiczne, 
c) związki cynoorganiczne, 
d) substancje lub preparaty, lub produkty ich rozkładu, o udowodnionych 

właściwościach rakotwórczych lub mutagennych lub właściwościach mogących 
zakłócać w środowisku wodnym lub przez to środowisko funkcje: steroidogenowe, 
hormonów tarczycy, reprodukcyjne lub inne funkcje endokrynologiczne, 

e) trwałe węglowodory oraz trwałe i bioakumulujące się toksyczne substancje 
organiczne, 

f) cyjanki, 
g) metale lub ich związki, 
h) arsen lub jego związki, 
i) produkty biobójcze lub środki ochrony roślin, 
j) substancje w zawiesinie, 
k) substancje, które przyczyniają się do eutrofizacji, przede wszystkim azotanami          

i fosforanami, 
l) substancje wywierające niekorzystny wpływ na bilans tlenu, których pomiaru można 

dokonać przy użyciu wskaźników takich jak: pięciodobowe biochemiczne 
zapotrzebowanie na tlen (BZT5) i chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr). 

 

Wśród tych substancji wymieniono metale lub ich związki. Metale ciężkie to 
pierwiastki o masie właściwej >4,5 g/cm3 (Krzywy i wsp., 2010, 2011). Według autorów,       
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w grupie tej występują zarówno pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmów żywych, jak i pierwiastki silnie toksyczne, nie pełniące żadnych funkcji 
biologicznych w organizmach zwierzęcych i u człowieka. Do tej grupy metali zaliczamy 
między innymi rtęć, ołów i kadm.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1881/2006 z 19 grudnia 2006 roku 
najwyższy dopuszczalny poziom ołowiu w mięsie ryb wynosił 0,3 mg/kg. Według tego 
samego Rozporządzenia, najwyższy poziom kadmu w rybach wynosił 0,05 mg/kg,                  
z wyjątkiem kilku gatunków ryb, dla których wartość ta wynosiła 0,1 mg/kg. Do tych 
gatunków zaliczamy pelamidę (Sarda sarda), amarelę (Diplodus vulgaris), węgorza (Anguilla 
anguilla), cefala morskiego (Chelon labrosus), ostroboka (gatunki Trachurus), luvara 
(Luvarus imperialis), makrelę (gatunki Scomber), sardynkę (Sardina pilchardus), tuńczyka 
(gatunki Thunnus, Katsuwonus pelamis, gatunki Euthynnus) oraz solę piaszczyca 
(Dicologoglossa coneata). Dopuszczalny poziom kadmu w mięsie takich ryb jak tazar marun 
(gatunki Auxis) wynosił 0,2 mg/kg, zaś w sardeli (gatunki Engraulis) i włóczniku (Xiphias 
gladius) odpowiednio 0,3 mg/kg. 12 maja 2014 roku zmieniono Rozporządzenie Komisji (EC) 
1881/2006 dotyczące dopuszczalnych norm na zawartość kadmu w rybach na Rozporządzenie 
Komisji (EU) 488/2014 (Commission Regulation, 2006 i 2014). W Rozporządzeniu tym 
dopuszczalne poziomy kadmu dla ryb wynoszą 0,05 mg/kg, za wyjątkiem takich ryb jak: 
makrela (gatunki Scomber), tuńczyk (gatunki Thunnus, Katsuwonus pelamis, gatunki 
Euthynnus), Sicyopterus lagpcephalus, dla których poziom ten wynosi 0,1 mg/kg oraz tazar 
marun (gatunki Auxis) – 0,15 mg/kg i sardela (gatunki Engraulis), włócznik (Xiphias gladius) 
czy sardynka (Sardina pilchardus) – 0,25 mg/kg. W Rozporządzeniu jest również mowa          
o dopuszczalnym stężeniu rtęci w produktach rybołówstwa i mięsie ryb wynoszącym 0,5 
mg/kg, za wyjątkiem gatunków wymienionych w pkt. 3.3.2., dla których najwyższy poziom 
wynosił 1,0 mg/kg. 29 kwietnia 2011 roku prowadzono nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 
nr 420/2011, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006. Jednakże zmiany w tym 
dokumencie nie dotyczyły najwyższych dopuszczalnych poziomów rtęci w rybach.  

W Tabeli 1 przedstawiono wielkość spożycia ryb (kg/rok) w krajach Unii 
Europejskiej. Spożycie ryb w Polsce w 2011 roku kształtowało się na poziomie 12 kg/rok/1 
mieszkańca (FAOSTAT, 2014). W 2012 roku spożycie ryb w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wynosiło 12,1 kg (Główny Urząd Statystyczny, 2013). Eksperci z FAO/WHO 
oszacowali tymczasowe tolerowane tygodniowe pobranie (PTWI) metali ciężkich, wynoszące 
odpowiednio: dla rtęci 0,005 mg/kg masy ciała, dla ołowiu 0,025 mg/kg m.c. i kadmu 0,007 
mg/kg m.c. [WHO-ICPS 2000, WHO 2001]. W 2010 roku Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) określił najniższe dawki pobrania ołowiu BMDL, które 
związane są z wywoływaniem ściśle określonego działania na organizm ludzki. Tymi 
dawkami zastąpiono PTWI. W przypadku dzieci BMDL01 (działanie neurotoksyczne) przyjęto 

na poziomie 0,5 µg/kg masy ciała/dzień, zaś w przypadku dorosłych BMDL01 (zaburzenia 

sercowo naczyniowe) i BMDL10 (działanie nefrotoksyczne) przyjęto odpowiednio na poziomie 

1,5 i 0,63 µg/kg masy ciała/dzień (EFSA, 2010). Według EFSA, tymczasowe tolerowane 

tygodniowe pobranie (PTWI) rtęci nieorganicznej wynosi 4 µg/kg masy ciała i zmniejszyło się 
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w stosunku do wcześniejszych wartości o 0,001 (EFSA,  2012). EFSA (2009) określiła 

tolerowane tygodniowe pobrania (TWI) dla kadmu na poziomie 2,5 µg/kg masy ciała. 

Andreji i wsp. (2006) oznaczyli zawartość ołowiu, kadmu i rtęci w pięciu gatunkach 
ryb (karp, karaś, płoć, sum i kleń) z rzeki Nitra (Słowacja) (Tab. 2). Autorzy ci stwierdzili, że 
zawartość ołowiu w badanych mięśniach ryb przewyższała dopuszczalne normy 1,5-173 razy, 
zaś kadmu i rtęci odpowiednio 1,2-55,2 i 1,2-7,3 razy. Według Codex Alimentarius 
dopuszczalny poziom kadmu, ołowiu i rtęci w rybach wynosił 0,05 mg/kg, 0,2 mg/kg i 0,5 
mg/kg mokrej masy. Według Rozporządzenia Komisji (EC) 1881/2006 dopuszczalny poziom 
rtęci w mięsie ryb i produktach rybnych wynosił 0,5 mg/kg, z wyjątkiem wybranych 
gatunków ryb (węgorz, szczupak, jesiotr), dla których zawartość ta kształtowała się na 
poziomie 1,0 mg/kg. Dopuszczalne normy dla ołowiu i kadmu w rybach wynosiły 0,3 
mgPb/kg i 0,05 mgCd/kg lub 0,1 mgCd/kg w wybranych gatunkach ryb. Limity te nie zostały 

przekroczone w mięśniach ryb pochodzących ze zbiornika wodnego Vĕstonice (Czechy) 

(Kenšová i wsp. (2010). Zawartość kadmu w rybach z innych trzech zbiorników wodnych 
znajdujących się na terenie Czech (Boskovice, Landštejn i Nová Řiše) wynosiła <0,05 mg/kg 
suchej masy, natomiast stężenie ołowiu i rtęci mieściło się w granicach <0,05 – 5,33 mg/kg 
s.m. i 0,21 – 4,66 mg/kg s.m (Kuklina i wsp. (2014). Ryby jakie objęto badaniami to: leszcz, 
wzdręga, okoń, płoć, lin i sandacz. Voigt (2014) zaobserwował, że zawartość ołowiu w rybach 
pochodzących z różnych rejonów Morza Bałtyckiego nie przewyższała bezpiecznego poziomu 

0,3 mg/kg mokrej masy (1,5 mg/kg suchej masy). Zrnči wsp. (2013) badając stężenie kadmu 

(0,013- 0,018 mg/kg s.m.), ołowiu (0,015-0,039 mg/kg s.m.) i rtęci (0,191-0,441 mg/kg s.m.) 
w rybach planktonożernych, roślinożernych i drapieżnych z rzeki Danube (Chorwacja) 
stwierdzili, że jedynie zawartość rtęci w mięśniach ryb przekraczała maksymalny poziom 
wynoszący 0,5 mg/kg. Wcześniejsze badania prowadzone przez Bosnir i wsp. (2003) 
wykazały, że w rybach z rodziny karpiowatych (Cyprinidae) i sumikowatych (Ictaluridae) 
pochodzących ze zbiorników wodnych w okolicy Zagrzebia (Chorwacja) został przekroczony 
jedynie poziom rtęci i dotyczyło to 4 próbek ryb spośród 216 przebadanych. 

Podobną prawidłowość zaobserwowali Squadrone i wsp. (2013) badając zawartość 
Hg, Pb i Cd w mięśniach suma (Silurus glanis L.) z rzeki Po (północne Włochy). Autorzy 
stwierdzili, że w 18% próbek przekroczono dopuszczalny poziom rtęci (0,5 mg/kg) 
(18881/2006/EC i 629/2008/EC). Zawartość rtęci w mięśniach, w tym przypadku mieściła się 
w granicach od 0,51 mg/kg do 1,43 mg/kg m.m. Stężenie kadmu i ołowiu w rybach 
bentosożernych (karaś i płoć) i drapieżnych (okoń i szczupak) odłowionych w różnych 
ekosystemach wodnych na terenie Kairiai Landfill (Litwa) było poniżej poziomu detekcji, zaś 
zawartość rtęci kształtowała się na poziomie 0,02-0,5 mg/kg i nie przekraczały poziomów (Hg 
- 0,5, Pb - 0,2 i Cd - 0,05 mg/kg) obowiązujących w normach higienicznych na Litwie 

(Lithuanian Hygiene standard HN 54:2001) (Svecievičius i wsp, 2014).  

Duma i wsp. (2012) dokonali oceny stopnia bioakumulacji kadmu, ołowiu i rtęci        
w mięsie ryb ze zbiorników wodnych województwa podkarpackiego i zaobserwowali, że na 
przestrzeni lat 2002-2010 stężenie tych metali nie przekraczało dopuszczalnych limitów (Cd - 
0,05 mg/kg, Pb - 0,2 mg/kg i Hg - 0,5 mg/kg). Badania (Polska, 2010) w zakresie 
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zanieczyszczeń metalami ciężkimi (Cd, Pb i Hg) tkanki mięśniowej ryb (karp, pstrąg) 
prowadzili też Szkoda i wsp. (2011). Zawartość tych pierwiastków toksycznych w mięsie ryb 
nie budziła zastrzeżeń higieniczno-toksykologicznych i wynosiła odpowiednio: 0,001 
mgCd/kg, 0,016 mgPb/kg i 0,036 mgHg/kg mokrej masy. Podobnie Grela i wsp. (2010) 
stwierdzili, że zawartość kadmu i ołowiu w tkance mięśniowej karpia, leszcza, sandacza          
i szczupaka pochodzących ze stawów nie przekraczała dopuszczalnych norm prawnych. 
Lidwin-Kaźmierkiewicz i wsp. (2009) zaobserwowali, że ryby z jezior Pomorza Zachodniego 
nie były skażone Pb, Cd i Hg, zaś stężenie tych pierwiastków również było niższe od 
dopuszczalnych limitów.  

Podobną prawidłowość zaobserwowali Łuczyńska i Krupowski (2009) badając 
zawartość rtęci w rybach zakupionych na rynku olsztyńskim oraz Spodniewska i Barski 
(2013) w rybach pochodzących z jeziora Nidzkie, Niegocin, Gołdap i Jeziorak. Według 
Rozporządzenia obowiązującego w Bułgarii „Reglament31.2004. The maximum levels of 
various contaminants, 95p.” zawartość ołowiu i kadmu w mięśniach płoci z jeziora 
Zhrebchevo była niższa od 0,2 mgPb/kg i 0,05 mgCd/kg, czyli wartości ustalonych jako 
dopuszczalne poziomy w rybach (Zhelyazkov i wsp., 2014). Moreno i wsp. (2015) 
zaobserwowali, że mięśnie szczupaków i okoni odłowionych jesienią w jeziorze Heddalsvatn 
cechowały się wyższą od dopuszczalnych norm zawartością rtęci (1,0 mg/kg dla szczupaka        
i 0,5 mg/kg dla okonia), natomiast stężenie tego pierwiastka w tkance mięśniowej szczupaków 
i okoni odłowionych w maju oraz siei (niezależnie od pory roku) nie przekraczało tych 
poziomów. Has-Schön i wsp. (2006) stwierdzili, że spośród badanych gatunków ryb, karp i lin 
zawierały wyższą zawartość kadmu w porównaniu z limitami obowiązującymi w większości 
krajach. Według tych samych autorów, taką prawidłowość zaobserwowano również               
w przypadku stężenia ołowiu w tkance mięśniowej karpia. Jednak większość dostępnych 
danych literaturowych (Tab. 2) wskazuje, że koncentracja ołowiu, kadmu i rtęci w mięśniach 
badanych ryb utrzymuje się na niskim poziomie i nie budzi zastrzeżeń higieniczno-
toksykologicznych, zarówno w Polsce jak i innych krajach Unii Europejskiej.  

 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując można stwierdzić, że na przestrzeni lat 2006-2015, mięso ryb 
pochodzących z różnych zbiorników wodnych (rzeki, jeziora, stawy i morze) znajdujących się 
na terenie Polski oraz zakupionych w sklepach, jak i odłowionych w większości ekosystemów 
wodnych na obszarze innych krajów Unii Europejskiej, nie budzi zastrzeżeń higieniczno-
toksykologicznych pod względem zawartości metali ciężkich i można ocenić je jako 
bezpieczne z punktu widzenia konsumenta. Wyjątek stanowią niektóre gatunki ryb 
pochodzące z Chorwacji, Słowacji, Norwegii i Włoch, przy czym w większości przypadków 
chodziło o przekroczenie dopuszczalnych poziomów rtęci.  
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Tabela 1. Wielkość spożycia ryb w krajach Unii Europejskiej w 2011 roku. 

Table 1. Fish consumption in European Union countries in 2011 year.  

Kraj 
Spożycie ryb 

(kg/rok/1 mieszkańca) 

Austria 14,3 

Belgia 26,5 

Bułgaria 6,5 

Chorwacja 19,7 

Cypr brak danych 

Czechy 9,6 

Dania 23,0 

Estonia 14,6 

Finlandia 35,4 

Francja 34,8 

Grecja 19,6 

Hiszpania 43,0 

Holandia 23,6 

Irlandia 22,5 

Litwa 43,5 

Luksemburg 30,5 

Łotwa 27,7 

Malta 30,8 

Niemcy 14,2 

Polska 12,0 

Portugalia 57,1 

Rumunia 6,2 

Słowacja 8,1 

Słowenia 10,7 

Szwecja 31,1 

Węgry 5,3 

Wielka Brytania 19,0 

Włochy 25,8 

 

Źródło: FAOSTAT: Fisheries and Aquaculture Department, Fishery Statistical Collections,  
Consumption of Fish and Fishery Products, 23 October 2014, 
http://www.fao.org/fishery/statistics/en. 
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Summary 

The aim of this work was the evaluation of potential risk to human health resulting 
from the consumption of fish caught in different water ecosystems (river, pond, lake and sea) 
in Poland and other European countries. It is known that fish are the best indicator of heavy 
metals contamination of aquatic environment but also human food. Therefore, literature based 
assessment was done whether and in what extant fish meat is polluted with mercury, lead and 
cadmium. Above heavy metals do not posses any biological function and are the most danger 
food pollutant in case of freshwater sourced food. It was found that muscle content of Hg, Pb 
and Cd in fish coming from water bodies located in Poland as well as bought on the market 
had not exceeded acceptable limits being in force in member states of the European Union. 
However, the highest acceptable levels of mercury were exceeded in muscle tissue of fish 
from Nitra River (Slovakia), Danube River and Neretwa River and water reservoirs in 
surroundings of Zagreb (Croatia), Po River (Italy) and lake Heddalsvatn (Norway). 
Acceptable levels for Pb and Cd were exceeded in case of some fish species  inhabiting 
Neretva and Nitra rivers. 

 

Key words: heavy metals, muscles, mercury, cadmium, lead, human health 
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WSTĘP 

Ryby są cennym źródłem składników odżywczych niezbędnych w diecie człowieka. 
Zawierają wysokowartościowe białko, witaminy, sole mineralne oraz wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe (Polak-Juszczyk, 2005; Kolanowski, 2007). Zawartość kwasów 
eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA), których ryby są praktycznie 
jedynym źródłem, przyczynia się do wzrostu konsumpcji tych cennych organizmów. 
Wymienione kwasy mają szerokie spektrum pozytywnego działania na organizm człowieka 
(Ness i wsp., 2002; Uay i Dangaour, 2006; Kolanowski, 2007; Kolanowski i Powierża, 2008), 
Wzrost popytu na ryby i produkty rybne jest jednym z czynników dynamicznego rozwoju 
akwakultury, którego podstawę produkcji stanowi żywienie. Jednym z głównych 
komponentów pasz dla ryb i innych organizmów wodnych jest mączka rybna, stanowiąca 
główne źródło białka, a która ze względu na malejące zasoby ryb paszowych, jak również 
ceny, jest coraz częściej zastępowana tańszymi komponentami pochodzenia roślinnego.         
W wyniku tego trendu pasze dla ryb, a w rezultacie i ryby w większym stopniu mogą być 
narażone na ryzyko skażenia mikotoksynami wytwarzanymi przez niektóre rodzaje pleśni 
(Błażej, 2001; Tolosa i wsp., 2013). Dlatego przy doborze pasz do skarmiana należy zwracać 
uwagę nie tylko na ich skład chemiczny i cenę, ale również na stosowanie przez producenta 
dobrej praktyki rolnej na wszystkich etapach produkcji. Na skażenie miktoksynami 
najbardziej narażone są roślinny uprawiane w krajach o tropikalnym, wilgotnym klimacie, ale 
żaden z regionów świata nie jest wolny od tego typu zanieczyszczeń.  

Pleśnie są organizmami o dużych możliwościach adaptacyjnych, a ich rozwój może 
nastąpić w czasie wzrostu rośliny lub w czasie przechowywania produktów roślinnych, albo  
w obu tych fazach. Należy zaznaczyć, że nie zawsze sam wzrost pleśni powoduje wytwarzanie 
mikotoksyn, ponieważ każdy z toksynotwórczych grzybów ma inne wymagania odnośnie 
temperatury, natlenienia i rodzaju substratu. Termin mikotoksyny pochodzi od słowa 
greckiego „mycos” - grzyb oraz łacińskiego „toxicum” - trucizna. Są to drugorzędowe 
(wtórne) metabolity grzybów strzępkowych, potocznie określanych jako pleśnie, które 
zasadniczo nie są niezbędne do życia wytwarzającego go grzyba, ale wykazują działanie 
toksyczne wobec organizmów ludzi, zwierząt, roślin oraz drobnoustrojów (Bennett, 1987). 
Wytwarzane są głównie przez grzyby należące do rodzajów: Aspergillus, Penicillium, 
Fusarium, Alternaria i Cladosporium. Obecnie poznano ponad 400 związków określonych 
jako mikotoksyny (Tab. 1) (Piotrowska, 2012). Są to związki niskocząsteczkowe, zaliczane do 
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węglowodorów aromatycznych, termostabilne, ulęgające zniszczenie w środowisku 
alkalicznym oraz pod wpływem promieni UV (Pławińska-Czarnak i Zarzyńska, 2010). Do 
najważniejszych powodujących znaczne straty nie tylko w produkcji roślinnej, ale i zwierzęcej 
zalicza się aflatoksyny B1, B2, G1, G2, ochratoksynę A (OTA), zearalenon oraz trichotoceny, 
fumonizyny B1, B2 (FB1, FB2). Ich szkodliwe działanie może przejawiać się w niewielkich 
stężeniach, na poziomie około jednego miligrama w kilogramie pasz, a nawet poniżej tej 
dawki.  

 

Tabela 1. Mikotoksyny i wytwarzające je grzyby toksynotwórcze. 

Table 1. Mycotoxins and toxinogenic molds production them 

Mikotoksyna Surowiec Gatunek grzyba 

aflatoksyny zboża 
Aspergillus flavus, A. 
parasiticus, A. nomius 

ochratoksyna zboża 

Aspergillus alutaceus, A. 
melleus, A. ochraceus, A. 
carbonarius, A. niger, A. 
ostianus, Penicillium 
verrucosum var. cyclopium, 
Penicillium verrucosum var. 
verrucosum, P. commune, P. 
nordicum, P. purpurescens, P. 
variable 

fumonizyny 
 

zboża i produkty zbożowe 
Fusarium verticillioides, F. 
proliferatum, F. subglutinans 

trichoteceny zboża i produkty zbożowe 
Fusarium sporotriichioides, 
F. poae, F. equiseti, F. 
culmorum, F. graminearum 

zearalenon zboża 
Fusarium cerealia, F. 
culmorum, F. equiseti, F. 
graminearum 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Piotrowska (2012) 

 

Mikotoksyny w paszach dla ryb 

Produkty rolne mogą ulec zanieczyszczeniu mikotoksynami na każdym etapie, 
począwszy od rozwoju rośliny na polu, poprzez zbiór, jak też w trakcie obróbki, 
przechowywania i transportu gotowego produktu. Stąd też bardzo ważna jest właściwa 
pielęgnacja rośliny, nie tylko w czasie magazynowania i transportu, ale również w okresie 
wegetacji (Czerwiecki, 2005, 2007). Pleśnie można podzielić na dwie grupy: polowe                
i przechowalnicze. Grzyby polowe takie jak Fusarium, Alternaria i Cladosporium mogą 
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rozwijać się na roślinach, nie tylko podczas wegetacji, ale równie w trakcie magazynowania.  
Z kolei pleśnie drugiej grupy (Aspergillus i Penicillium) w niewielkim stopniu rozwijają się 
podczas wegetacji roślin, natomiast w sprzyjających warunkach rosną i rozmnażają się           
w trakcie ich przechowywania.  

Należy podkreślić, że wskaźnikiem zanieczyszczenia mikotoksynami nie może być 
tylko i wyłącznie ocena stopnia spleśnienia paszy, ponieważ nie zawsze pleśnie wytwarzają 
mikotoksyny, jak również małe porażenie pleśnią nie świadczy o tym, że produkt jest wolny 
od wtórnych metabolitów. Synteza mikotoksyn przez grzyby pleśniowe jest uwarunkowana 
genetycznie, ale determinowana jest również czynnikami środowiskowymi. Ważny jest skład 
podłoża, jego konsystencja i obecność takich mikroelementów jak: cynk, kobalt, magnez. 
Niedobory lub obecność jednego z istotnych składników odżywczych w podłożu czy obecność 
w danym miejscu mikroflory konkurencyjnej, w znaczący sposobów wpływa na stopień 
wytwarzania mikotoksyn. Ziarna zbóż i nasiona roślin oleistych w porównaniu z paszami 
wysokobiałkowymi są substratami bardziej sprzyjającymi wytwarzaniu mikotoksyn. 

Na rozwój pleśni wpływają również takie czynniki jak: dostęp tlenu, temperatura, 
wilgotność oraz odczyn pH. Wilgotność względna powietrza przekraczająca 70% oraz 
wilgotność surowca roślinnego powyżej 15%, sprzyjają intensywnej syntezie mikotoksyn. 
Jednym z czynników jest również zawartość w otoczeniu CO2, którego większe stężenie 
hamuje proces wytwarzania mikotoksyn. Należy zaznaczyć, że pleśnie produkują wtórne 
metabolity w warunkach stresu środowiskowego (zmiana temperatury, zawartości tlenu). 
Również uszkodzenia mechaniczne lub spowodowane przez owady sprzyjają rozwojowi 
pleśni, a także czynniki takie jak: zabiegi kultywacyjne, nawożenie, warunki pogodowe,         
a szczególnie wilgotność w czasie zbiorów, warunki przechowywania. Wilgotne ziarna roślin 
paszowych są w większym stopniu narażone na porażenie grzybami pleśniowymi 
toksynotwórczymi w porównaniu z ziarnem suchym (Miller, 1994; Schrődter 2004; Czaban          
i wsp., 2006). W trakcie przechowywania nie należy mieszać zbóż o różnej wilgotności. 
Podczas magazynowania ziarna należy zapewnić wilgotność w granicach 12-14%, co pozwala 
utrzymać pełną wartość biologiczną przechowywanych zbóż. 

Według dotychczasowych prac wtórne metabolity najczęściej wytwarzane są          
w kukurydzy, przede wszystkim w kolbach, dlatego też najwięcej kłopotów z mikotoksynami 
obserwuje się w krajach uprawiających kukurydzę na znacznych areałach. Ziarna pszenicy, 
pszenżyta i żyta, oraz jęczmienia i owsa, a także nasion roślin oleistych, są w znacznym 
stopniu narażone na zanieczyszczenie mikotoksynami wytwarzanymi przez grzyby Fusarium. 
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pasz oraz utrzymania jego pełnej wartości 
biologicznej spoczywa na producencie pasz lub innym podmiocie wprowadzającym pasze do 
obrotu rynkowego. W Polsce aktualnie obowiązującym aktem prawnym w zakresie 
zanieczyszczenia produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt jest Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 206).  
W Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 17 sierpnia 2006 roku podano orientacyjne 
dopuszczalne zawartości mikotoksyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt 
(Tab. 2).  
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Wpływ mikotoksyn na organizm ryb 

Do chorób wywołanych przez grzyby pleśniowe należą miedzy innymi 
mikotoksykozy wywołane przez mikotoksyny. W zależności od gatunku grzyba 
produkującego toksynę mówi się o aspergillotoksykozach (Aspergillus sp.), 
fuzariotoksykozach (Fusarium sp.), penicillotoksykozach (Penicillium sp.) itd. 
Mikotoksykozy mogą mieć przebieg ostry, podostry lub przewlekły. Wszystkie mikotoksyny 
mają działanie niespecyficzne, objawiające się zmniejszeniem pobierania i wykorzystania 
paszy oraz ogólnym pogorszeniem zdrowotności, kondycji zwierząt i zmniejszeniem 
odporności. Mogą działać synergistycznie, wzmagając działanie bakterii chorobotwórczych, 

 

Tabela 2. Dopuszczalna zawartość toksyn w paszach dla ryb w mg/kg paszy (Zalecenia 
Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 roku). 

Table 2. Permissible content of toxins in fish feeds in mg/kg of feed (Commission 
Recommendation of 17 August 2006). 

Mikotoksyna 
Produkty przeznaczone do 

żywienia zwierząt 

Wartość orientacyjna w mg/kg 
(ppm) dla paszy o zawartości 

wilgoci wynoszącej 12% 

deoksyniwalenol 

materiały paszowe 
- zboża i produkty zbożowe z 
wyjątkiem produktów 
ubocznych kukurydzy 
- produkty uboczne kukurydzy 

8 
 
 

12 

zearalenon 
 

materiały paszowe 
- zboża i produkty zbożowe z 
wyjątkiem produktów 
ubocznych kukurydzy 
- produkty uboczne kukurydzy 

 
2 
 
 

3 

ochratoksyna A 
materiały paszowe 
- zboża i produkty zbożowe 

0,25 

fumonizyny B1+ B2 

materiały paszowe 
- kukurydza i produkty z 
kukurydzy 
mieszanki paszowe 
uzupełniające i pełnoporcjowe 
dla ryb 

60 
 

10 

źródło: opracowanie własne na podstawie Zalecenia Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. 

 

ograniczając natomiast rozwój bakterii kwasu mlekowego. Charakter i nasilenie zmian 
anatomopatologicznych wywołanych mikotoksynami zależy od rodzaju toksyny.  
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Aflatoksyny należą do najbardziej toksycznych mikotoksyn i są wytwarzane przez 
toksynotwórcze szczepy Aspergillis flavus i Aspergillus parasiticus, oraz w mniejszym 
stopniu przez Aspergillus nomius. Obecnie znane są aflatoksyny B1, B2, M1, M2, G1, G2, które 
stanowią poważny problem w krajach tropikalnych i subtropikalnych produkujących orzeszki 
arachidowe, makuchy bawełniane. W niektórych krajach występują również w ziarnie 
kukurydzy. Optymalne parametry sprzyjające wytwarzania tych metabolitów wynoszą         
28-33oC, natomiast wilgotność np. dla kukurydzy 17% i 18-19,5% dla innych zbóż. 
Aflatoksyny są rozpuszczalne w wodzie i łatwo przenikają przez błony i tkanki roślin, 
zwierząt oraz przez skórę. Kumulują się w organizmie prowadząc do zaburzeń 
czynnościowych, a w następstwie do chorób i śmierci. W Polsce aflatoksyny nie są 
zanieczyszczeniem zbóż, natomiast występują w importowanych makuchach arachidowych          
i bawełnianych oraz w ziarnie kukurydzy sprowadzanym ze strefy subtropikalnej.  

Aflatoksynoza u ryb powoduje spadek przyrostów ryb, bladnięcie skrzeli, anemię      
a także uszkodzenia wątroby, upośledzenie procesów krzepnięcia krwi, spadek liczby 
erytrocytów, zaburzenia systemu immunologicznego i wzrost śmiertelności (Chavez-Sanchez  
i wsp., 1994; Tuan i wsp., 2002; Santacroce i wsp., 2008; Deng i wsp., 2010). Ryby są 
szczególnie wrażliwe na działanie aflatoksyny B1, która  może odkładać się w mięśniach ryb, 
ale jest szybko usuwana z organizmu (Plakas i wsp., 1991). Do gatunków najbardziej 
wrażliwych na działanie tej mikotoksyny należy pstrąg tęczowy, a dopuszczalne dawki np. 
przy masie ciała 50 g wynoszą 0,5-1 mg/kg masy ciała. Natomiast dopuszczalna dawka 
aflatoksyn dla ryb ciepłolubnych jest znacznie wyższa i wynosi np. dla sumika kanałowego 
11,5 mg/kg m.c. Z kolei w przypadku narybku tilapii nilowej, podawanie przez okres 10 
tygodni wraz z paszą 0,05 mg/kg tej mikotoksyny, nie wpłynęło negatywnie na stan zdrowia. 
Dopiero zwiększenie dawki do 0,1 mg/kg stosowanej przez 10 tygodni spowodowało spadek 
tempa wzrostu ryb (Nghethe i wsp., 1993). Natomiast w następstwie zwiększenia dawki do 
1,88 mg/kg obserwowano spadek spożycia paszy i zahamowanie wzrostu. Interesujący jest 
fakt, że po zmianie paszy na wolną od mikotoksyny, spożycie paszy powróciło do normy,         
a tempo wzrostu pozostało niskie, co zdaniem Chavez-Sanchez i wsp., (1994) było skutkiem 
długotrwałego uszkodzenia organizmu.   

Typowym przedstawicielem mikotoksyn powstających w trakcie niewłaściwego 

przechowywania ziarna zbóż jest ochratoksyna A (OTA) wytwarzana głównie przez gatunki 

rodzajów Aspergillus (A. ochraceus, A. sulphureus, A. sclerotiorum i A. mellus, A.niger,             

A. carbonarius)  i Penicillium verrucosum oraz P. nordicum. Warunki optymalne dla 

wytwarzania ochratoksyny A to wilgotność ziarna 24% i temperatura 24°C. W trakcie 
przechowywania ziarna zbóż i nasion roślin oleistych, przy nadmiernej wilgotności, zawartość 
zarodników grzybów szybko wzrasta z 10 tys. w 1 gramie ziarna zdrowego, do nawet                  
1 miliona (Piotrowska, 2012). Występuje na zbożach takich jak: żyto, pszenica, jęczmień         
i owies, kukurydza oraz w nasionach roślin oleistych, szczególnie w krajach skandynawskich 
oraz w Wielkiej Brytanii, wskutek zbyt wysokiej wilgotności zbieranego ziarna zbóż. 
Zanieczyszczenie pasz tą toksyną obserwuje się także w Kanadzie, Europie i Australii. 
Ochratoksyna A jest również najczęściej wytwarzaną mikotoksyną w warunkach 
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klimatycznych Polski. Wykazano, że 12% zbóż i 2% pasz jest zanieczyszczonych tą toksyną 

(Czerwiecki, 2001; Czerwiecki i wsp., 2002). Ochratoksyna A wykazuje  działanie 

nefrotoksyczne i nefrokancerogenne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt (Karunarate at             
al., 1990). Odkłada się w nerkach, następnie w wątrobie, mięśniach i tkance tłuszczowej 
(Chełkowski 1985; Pardo i wsp., 2004; Czaban i wsp., 2006). Skarmianie ryb paszą porażoną 
ochratoksyną może powodować deformacje głowy, oczu, a także spuchnięcie wątroby, 
bladnięcie nerek oraz nekrozę nerek i wątroby, redukcję erytrocytów, spadek masy ciała 
(Manning i wsp., 2003). Dla sześciomiesięcznego pstrąga tęczowego dopuszczalna dawka 
ochratoksyny wynosi 4,7 mg/kg m.c. (Lovell, 1992). 

Fumonizyny są wtórnymi metabolitami grzybów Fusarium verticillioides oraz           
F. proliferatum i F. moniliforme. W Polsce gatunek F. proliferatum występuje sporadycznie, 
natomiast występowanie F. verticillioides zależy od warunków panujących w sezonie 
wegetacyjnym. Wyróżnia się następujące formy fumonizyn: B1, B2; B3; B4, A1, A2 zaliczane 
do neurotoksyn (Chełkowski, 2010). Znaczenie ma przede wszystkim fumonizyna B1 

stanowiąca 70% wszystkich fumonizyn i występująca przede wszystkim w ziarnie kukurydzy 
oraz produktach jego przetwarzania, a jej negatywny wpływ wykazano również na organizm 
ryb (Wang i wsp., 1991; Yildirim i wsp., 2000; Nguyen i wsp., 2003). Podając dorosłych 
sumikom kanałowym paszę z dodatkiem fumonizyny B1 powyżej 313 mg/kg stwierdzono 
zahamowanie tempa wzrostu, spadek wartości hematokrytu, wzrost poziomu glikogenu           
w wątrobie, zmiany w mózgu o charakterze rakotwórczym oraz obecność wodniczek              
w nerkach (Li i wsp., 1994). 

Trichoteceny - toksyny z tej grupy produkowane są przez grzyby z rodzaju: 
Fusarium (np. F. ayenaceum, F culmorum, F. graminearum), Trichothecium, Myrothecium, 
Cephalosporium. Trichoteceny, które występują we wszystkich zbożach, ale najczęściej 
porażone tymi grzybami są ziarna kukurydzy, dzieli się na cztery grupy: A, B, C i D. 
Najsilniejszymi toksynami wśród trichotecen są metabolity należące do grupy A: toksyna T-2, 
toksyna HT-2. Natomiast z grupy B niwalenol i deoksyniwalenol (DON) (Chełkowski, 2010). 
Należy podkreślić, że obecnie ze względu na poprawę warunków zbioru i przechowywania 
zbóż, toksyna T-2 stanowi znikome zagrożenie. Najczęściej i w największych stężeniach, 
ziarna zbóż są porażone deoksyniwalenolem. Trichoteceny hamują syntezę białek oraz 
działają immunotoksycznie, neurotoksycznie, genotoksycznie i dermatoksycznie. Karmienie 
4-tygodniowych pstrągów tęczowych paszą z dodatkiem toksyny T-2 w dawce 8 mg/kg paszy, 
spowodowało uszkodzenie przewodu pokarmowego, obrzęk i gromadzenie płynów 
ustrojowych w jamie ciała oraz za oczami (Smalley, 1973). Z kolei w badanich Woodwarda    
i wsp. (1983) podawanie 4-tygodniowym pstrągom tęczowym paszy z dodatkiem od 1 do 12,9 
mg/kg DON spowodowało spadek tempa wzrostu, a przy stężeniu tej mikotoksyny powyżej 
20 mg/kg, ryby nie pobierały paszy. Natomiast u karpia karmionego paszą z dodatkiem 
toksyny T-2 obserwowano wzrost aktywności transferazy glutaminianowej oraz fosfatazy 
alkalicznej (Kravchenko i wsp., 1989). 

Zearalenon (toksyna F-2) produkowany przez grzyby Fusarium (F. graminearum, 
F.culmorum, F. tricinctum, F. sporotrichioides) występuje w ziarnach zbóż (najczęściej           
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w kukurydzy). Może być wytwarzany na polu, ale głównie podczas nieodpowiednich 
warunków przechowywania (wilgotność ziarna powyżej 22%) (Bottalico i Perrone, 2002). 
Badania prowadzone w Polsce nie wykazały dotychczas znaczących zawartości F-2 w ziarnie 
krajowego pochodzenia. Toksyna ta wywiera nieznaczny wpływ na organizm ryb,                   
np.             w żywieniu pstrąga tęczowego paszą porażoną toksyną T-2 u samic stwierdzono 
zaburzenia   w procesie witellogenezy (Arukwe i wsp., 1999). 

 

Metody ograniczania wytwarzania mikotoksyn  

Zapobieganie wytwarzaniu mikotoksyn wymaga stosowania prawidłowych 
zabiegów agrotechnicznych w okresie wzrostu roślin, jak również przestrzegania warunków 
odpowiedniego przechowywania, obrotu, transportu i przetwarzania surowców na pasze 
(Korbas i Horoszkiewicz, 2007; Gajęcki i wsp., 2010). Do zabiegów ograniczających rozwój 
grzybów toksynotwórczych należą m.in.: stosowanie płodozmianu, dobór odmian odpornych 
na choroby grzybowe, przestrzeganie terminu wysiewu nasion, stosowanie nawozów 
sztucznych, stosowania fungicydów i roślinnych olejków eterycznych, staranny zbiór 
(zapobieganie zanieczyszczeniu glebą, w której bytują zarodniki grzybów). Kolejnym etapem 
jest zapewnienie odpowiedniego magazynowania z uwzględnieniem cech genetycznych,            
a więc zapewnienie nie tylko odpowiedniej temperatury i wilgotności, ale także ochrona przed 
zanieczyszczeniem i szkodnikami (Piotrowska, 2012).  

W przypadku porażenia pasz, mikotoksyny można eliminować lub unieczynnić           
z wykorzystaniem metod mechanicznych, fizycznych i chemicznych (Gajęcki i wsp., 2010; 
Piotrowska, 2012). Metody mechaniczne polegają na sortowaniu i czyszczeniu ziarna 
porażonego toksynami. Niestety nie ma możliwości całkowitego usunięcia toksyn. Z kolei         
w metodach fizycznych wykorzystywana jest wysoka temperatura lub promieniowanie UV         
i gamma, często w połączeniu ze związkami chemicznymi, co umożliwia częściową 
degradację termostabilnych aflatoksyn. W metodach chemicznych stosowane są związki 
chemiczne takie jak: amoniak, podchloryn sodu, nadtlenek wodoru, dwutlenek siarki, a także 
szczególnie do usuwania aflatoksyn - etanol i metanol. Mogą jednak powstawać toksyczne 
pozostałości lub spadek wartości odżywczej pasz, stąd metody te w praktyce nie są stosowane. 
Natomiast wykorzystanie absorbentów jak np. węgiel aktywny, glinokrzemiany, kaolin, 
powoduje adsorpcję toksyn w paszy, wskutek czego zostaje zahamowane wchłanianie toksyn 
do krwiobiegu. Niestety te absorbenty wiążą również składniki odżywcze zawarte w paszy 
(Huwig i wsp., 2001; Selim i wsp., 2014). Szczególną rolę w detoksykacji metabolitów           
w zanieczyszczonych paszach odgrywają mikroorganizmy, z których najczęściej 
wykorzystywane są bakterie fermentacji mlekowej (Haskard, 2001; Ogunbanwo i wsp., 2005; 
Zinedine i wsp., 2005, Mateo i wsp., 2010). Grupą organizmów o właściwościach 
dekontaminacyjnych są drożdże, które z pasz roślinnych efektywnie usuwają fuminozyny          
i ochratoksynę A ( Molnar i wsp. 2004; Angioni i wsp., 2007).  
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Kontrola  

Zgodnie z zaleceniem Komisji Unii Europejskiej z dnia 17 sierpnia 2006 roku, 
należy prowadzić urzędową kontrolę w celu zebrania informacji o stężeniach mikotoksyn       
w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt. W Polsce za opracowanie i wdrażanie 
rocznych planów urzędowej kontroli pasz odpowiedzialny jest Główny Lekarz Weterynarii. 
Jednostkami uprawionymi do weterynaryjnej kontroli pasz jest Zakład Farmakologii                
i toksykologii PIW-PIB, który stanowi laboratorium referencyjne oraz dziesięć Laboratoriów 
Zakładów higieny Weterynaryjnej w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, 
Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W latach 2010-2014 
spośród 1013 zbadanych próbek pasz, w 71 próbach (7%) stwierdzono obecność mikotoksyn, 
ale w żadnym przypadku nie oznaczono stężenia powyżej dopuszczalnych norm. Wyniki 
badań wskazują, że w Polsce narażenie zdrowia zwierząt na mikotoksyny jest raczej niskie 
(Jedziniak i Wiśniewska-Dmytrow, 2015). Na podstawie badań prowadzonych w latach 2004-
2013 w PIW- PIB w Puławach w paszach dla ryb obecność fumonizyn stwierdzono w 10% 
próbek, ale ich stężenie było niższe od dopuszczalnych stężeń. W Zaleceniu Komisji z dnia 17 
sierpnia 2006 roku podano orientacyjne dopuszczalne zawartości mikotoksyn w paszach 
stosowanych w żywieniu zwierząt (Tab. 2). Ze względu na wpływ mikotoksyn nie tylko na 
organizm zwierząt ale i człowieka, na całym świecie prowadzone są badania dotyczące 
monitorowania obecności toksyn również w paszach stosowanych w akwakulturze.                  
W Brazylii pasze dla ryb są najczęściej porażone fumonizyną B1, aflatoksyną B1                                  

i ochratoksyną A, przy czym przekroczenia dopuszczalnych stężeń stwierdzono w 10% 
badanych prób (Barbosa i wsp., 2013), co potwierdzają inne badania (Magnoli i wsp., 2002; 
Tolosa wsp., 2013). 

 

PODSUMOWANIE 

Na skażenie mikotoksynami najbardziej narażone są ryby karmione paszami 
roślinnymi, w mniejszym stopniu żywione paszami przemysłowymi, zawierającymi znaczny 
udział komponentów roślinnych. W celu ochrony ryb przed mikotoksynozami należy 
przestrzegać zasad dobrej praktyki rolnej oraz wprowadzić system Analizy Ryzyka i Kontroli 
Punktów Krytycznych (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control) na wszystkich 
etapach produkcji, składowania i transportu pasz. Bardzo ważne jest zapewnienie 
odpowiednich warunków środowiskowych oraz profilaktyka.  
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Summary 

Increasing demand for fish and fish products is one of the factors determining the of 
dynamic development of aquaculture, which is based on feed. Due to the increasing 
phenomenon of replacement of material of animal origin by cheaper plant components, risk of 
contaminant of feeds by moulds increases. Plants grown in countries with a tropical and humid 
climate are the most probable source of contamination. Major groups of toxins: aflatoxins, 
ochratoxin A, fumonisin, zearalenone and trichothecenes and their effects on the fish were 
characterized in this work. Were discussed the possibilities of preventing of feeds 
contamination by secondary molds metabolites. Methods to mechanical, physical, chemical 
and biological agents used for decontamination of mycotoxins in feed are provide. In order to 
protect fish against mycotoxins are should apply the principles of good agricultural practice in 
all stages of production, storage and transport of feed. It is also important to ensure fish 
breeding appropriate environmental conditions. Food safety inspections should be carried out 
to control of these levels of these compounds in fish feeds. 
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