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Najgroźniejszymi chorobami ryb łososiowatych
hodowanych w wodach śródlądowych są- wirusowa
krwotoczna posocznica (VHS) i zakażna mafiwica
układu krwiotwórczego (IHN). VHS powoduje w Eu-
ropie straty szacowane na około 40 milionów funtów
(27ż mlliony złoĘch) rocznie (7). StraĘ powodowa-
nę przęz IHN nie zostńy jeszcze określone.

Obecność wirusów VHS i IHN w narządach we-
wnętrznych ryb nie zawsze wyrvołuje objawy choro-
bowe. W Polsce nosicielstwo wirusa VHS wynosi oko-
ło 30'ń wszystkich pozytyłvnych wyników badań wi-
rusologicznych w kierunku wirusowej krwotocznej
posocznicy (1). W przypadku wystąpienia objawów
klinicznych śmierlelność urylęgu i narybku pstrąga tę-
czowego przy VHS wynosić może 80-1000ń natomiast
u ryb starszych ponad 50% (I1, 13). Na uwagę zasła-
guje fakt, że w niektórych przypadkach nawet u ryb
nie wykazuj ących obj awów klinicznych mo gą \\rystę-
pować w mięśniach grzbietowych wybroczyny. O
obecności Ęch wybroczyn dowiadujemy się niekiedy
dopiero po uwędzeniu ryby (ryc. 1).

Wirus VHS występował w Europie od bardzo daw-
na w postaci nosicielstwa u endemicznych ryb łoso-
siowaĘch, takich jak pstrąg potokowy (Salmo trutta
fario), łosoś atlanĘcki (Salmo Salar) i głowacica (Hu-
cho hucho) (13). Przed introdukcjąpstrąga tęczowego
(Oncorhynchus mykiss) z Ameryki Północnej w okre-

Ryc. 1. Wędzony pstrąg tęczowy - ślady po wybroczynach u
ryby chorej na VHS (wg Mazura)

sie poprzed zającym intensywną hodowlę pstrągów,
obecnośó witusa VHS u europejskich ryb łososiowa-

Ęch nie powodowała dostrzegalnych śnięć ryb. Pstrąg
tęczowy pojawił się we Francji w 1879 r., a w Niem-
czechw l882 r. (9), Ronvój hodowli szczegóIniewrń-
liwego na VHS pstrąga tęczowego i innych ryb łoso-
s iowa§ch spr zy 1 ał r o zprze strzeni aniu s ię wirus a VH S
głównie wzdhlż ciekow wodnych oIaz w nviązku z
Óbrotem ryb, które byĘ bezobjawowymi nosicielami.
Pierwsze przypadki VHS w Europie rozpoznanę na
podstawie objawów klinicznych i zmian anatomopa-
iologicznych występujących u pstrągów tęczowych
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Lic zb a ob i ektó w p strągowych zakażonych wt ru s a-

mi VHS i IHN jest w poszczegolnych krajach euro-
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występuje witus VHS albo w postaci no-
sicielstwa albo w postaci klinicznej (1, 4).

Badania wirusologic zne przeprowadzone
w 2000 t. w JJ obiektach w kierunku
obecności IHN były ujemne; w trakcie
badań monitoringowych przepr ow adzo -

nych w 200I r. stwierdzono jeden przy-
padek IHN u urylęgu z woreczktęm żóh-
kowym (2).

W dniach 26-2] września 2000 r. w
Brukseli odbyła się czwarta doroczna kon-
ferencj a Kraj owych Laboratoriów Odwo-
ławczych ds. Chorob Ryb Unii Europej-
skiej zajmuj ących się diagnostyką chorób

ryb, w której wzięli udztałrównież przed,
stawiciele laboratoriów pełniących ana-
logiczne funkcje z 8 krajów nie będących
czŁotkamt UE, między innymi z Polski

cji było
trzenie-
krajow

europejskich, wykazanie w jakim stopniu
w krajach Ęch obiekty rybackie objęte są
nadzorem weterynaryjnym oraz jak czę-
sto przeprowadza się tam badania wiru-
sologiczne. Na podstawlę pręzentowa-
ny ch przezuczestników konferencj i spra-
w ozdań można było sporząd zić zestaw te -

nie najistotniejszych danych ztego zal<rę-

su (tab. 1).
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wiadomo wirusy VHS i IHN łatwo przenosząsię
za pośrednictwem wody, a więc bliskość obiek-
tów sprzyja zarażanil się ryb postępującemu od
zarażonych gospodarstw położonych w górnych
odcinkach rzek do gospodarstw położonych ni-
żej. Biorąc pod uwagę obecność w rzekach ryb
nosicieli tych wirusów nie możnavłykllczyć, że

ryby te płynąc w górę rzeki mogąprzenosić wi-
rusy do wyżej położonych obiektów.

Podkreślić należy, że l<raje Europy Północ-
nej, a mianowicie Irlandia, Irlandia Północna,
Anglia, Szkocja, Szwecja, Norwegia są całko-
wicie wolne od VHS i IHN - co znalazło po-
twierdzenie w oficjalnym uznaniu statusu kra-
jów wolnych od VHS i IHN ptzezKomisję Unii
Europejskiej. Wśród krajów wolnych od VHS i
IHN (położonych w północnej Europie) znaj-
dująsię kraje o różnympoziomie produkcji ryb
łososiowatych wrażliwych na VHS i IHN, a mianowi-
cie od 1350 ton (Północna Irlandia) do 50 000 ton §or-
lvegia). Wydaje się więc, że w tej grupie krajów po-
ziom produkcji nie miał wpĘwu na stan eptzooĘczny
VHS i IHN; natomiast czynnikiem przyczyniającym
się do utrzymania dobrego stanu zdrowia ryb w tych
krajach był niewąĘliwie rozbudowany program ofi-
cj alnych przeglądow weterynaryj nych wszystkich
obiektów rybackich. Programy te wtĘą się między
innymi ze ścisłą kontrolą obrofu materiałem hodowla-
nym, a takżę zakazem impońr ryb z,,niepewnych"
obiektów, które nie mają oficjalnego (zatwierdzonego
przez komisję UE) statusu - wolnych od VHS i IHN.
Brak odpowiednich materiałów nie pozwala na porów-
nanie zagę s zczenia obiektów hodowlanych w poszcze-
gólnych dorzeczachjakie występuje w krajach północ-
nej Europy zĘm, które ma miejsce w krajach central-
nej i wschodniej Europy, a co za lym idzie rozstrzy-
gnięcia, czy stopień intensyfikacji hodowli miał w tym
przypadku znaczenie w syhracji zdrowotnej ryb.

Potwierdzenie dużego znaczenta systematyc znęgo
nadzoru weterynaryj nego połączone go z badantamt
wirus o 1o gic zny mi i uzdr aw iani em ob i ektów ryb ackich
w z;wa|czaniu VHS i IHN znaleźćmożna w wynikach
osiągnięĘch w Danii. Dzięki konsekwentnie przepro-
wadzonym w tym kraju programom uzdrawiania od
1965 r. |iczba obiektów zakażonych z 400 zmntejsry-
ła się do 14 w 2000 r. (ryc, 2). Rekordowaltczbazara-
żonych wirusem VHS obiektów w latach szęśćdzie-
siątych, siedemdziesiąĘch i na początku lat osiemdzie-
siąĘch była niewątpliwie wynikiem dużego zagęsz-
częnla obiektów na ciekach wodnych. Pomimo tak
korzystnego dla rozwoju VHS układu topograftczne-
go obiektów ciągłe stosowanie metodycznej likwida-
cji ognisk zakażeniadało w Danii doskonałe rezlltaq
Qyc. 2).Równocześnie metodą tą zlikwidowano cał-
kowic ie IHN ; D ania j e st oficj aln ie lznana za Ył aj w ol-
ny od tej choroby.

Prz e dstawi one w artykul e r o mv ażania w skazuj ą że
wraz zę wzrostem intensyfikacji produkcji pstrągów
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Ryc. 2. Stan epizootyczny wirusowej krwotocznej posocznicy §HS)
w gospodarstwach rybackich w Danii w latach 1965-1999 w trakcie
stosowania programu eradykacji tej choroby wg Olesena (1l) - dane
z 1999 r. na podstawie danych IV Konferencji Krajowych Laborato-
riów Odwoławczych ds. Chorób Ryb UE - Bruksela 2000 (6)

w Polsce, wyrńającej się między innymi zwiększają-
cą się aktualnie w naszym kraju liczbą obiektów ho-
dowlanych,Itczyó się nalezy ze wzrostem przypadków
VHS i IHN. Aby zapobiec temu zjawisku obiekty ry-
backie powinny być poddawane regularnym przeglą-
dom weterynaryjnym oraz dwukrotnym w ciągu roku
badaniom wirusologicznym przy uĘ cii odpowiednich,
uznanych w krajach UE metod (5). Badania tego typu,
uznawane w krajach UE prowadzi aktualnie w Polsce
ZaĘad Chorób Ryb Państwowego Ins§rtutu Weteryma-

ryjnego. Warunkiem uznania wpików badań diagno-
sĘcznych jest uzyskiwany przęz Zal<Ład pozytl.wny
wynik corocznych egzaminów sprawdzających.
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