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Stan zdrowotny certy Vimba vimba (L.) z Baryczy

Wstêp

Niekorzystne zmiany w œrodowisku rzecznym, powo-

dowane przez zanieczyszczenia, regulacje, prostowanie

koryt, likwidacjê zakoli, a szczególnie przegradzanie rzek

w istotnym stopniu wp³ynê³y na zamieszkuj¹c¹ je ichtiofa-

unê. Negatywny wp³yw przegradzania rzeki na ichtiofaunê

najlepiej widoczny jest w wypadku Wis³y, której przegro-

dzenie zapor¹ we W³oc³awku doprowadzi³o do likwidacji

wêdrownej populacji certy i troci (Wiœniewolski 1992, Bartel

i in. 2007). Podobna sytuacja mia³a miejsce w dorzeczu

Odry. Prowadzone na pocz¹tku XX wieku prace regulacy-

jne w tej rzece i jej dop³ywach oraz ich przegradzanie bez

przep³awek doprowadzi³o w konsekwencji do drastyczne-

go spadku liczebnoœci ryb wêdrownych, w tym równie¿

certy.

Rozpoczête w latach 90. ubieg³ego wieku uruchamia-

nie oczyszczalni œcieków w dorzeczu Odry znacznie

poprawi³o jakoœæ wody w zlewni, co stworzy³o dogodne

warunki dla przywrócenia œrodowisku wielu gatunków

zwierz¹t, w tym ryb. Jednak niektóre wêdrowne gatunki ryb

nie mia³y szansy dotarcia do swoich tarlisk. Inne by³y zbyt

nieliczne, aby naturalny rozród móg³ zapewniæ odpowiedni

poziom liczebnoœci ich populacji. W celu zwiêkszenia licze-

bnoœci troci i ³ososia rozpoczêto zarybienia. Efektem tych

prac jest widoczny wzrost po³owów troci w morzu i rzekach

oraz obecnoœæ ³ososia w polskich rzekach (Bartel i Pel-

czarski 2005, Bartel i Kardela 2009a, 2009b). Podobnych

dzia³añ wymaga³a certa. W 2000 roku Oœrodek Zarybieni-

owy w Szczodrem (PZW Okrêg we Wroc³awiu) rozpocz¹³

restytucjê tego gatunku w Baryczy, gdzie do tego czasu

przetrwa³a zaledwie szcz¹tkowa populacja (Kleszcz i in.

2001a, 2001b).

Celem badañ przedstawionych w tym artykule by³o

okreœlenie stanu zdrowotnego doros³ych osobników certy,

które ³owiono w Baryczy i które wykorzystywano do roz-

rodu w ramach prac restytucyjnych.

Materia³ i metody

Tarlaki certy po³awiano za pomoc¹ agregatu elekt-

rycznego w Baryczy w okolicach tarlisk tego gatunku.

Z³owione ryby przewo¿ono do Oœrodka Zarybieniowego

w Szczodrem, gdzie krótko przetrzymywano je w base-

nach odizolowanych od podchowalni i wylêgarni. Próby do

badañ stanu zdrowotnego pobierano bezpoœrednio po

przywiezieniu ryb do Oœrodka, w dniach 7, 12 i 20 maja

2009 r. Pierwsza próba sk³ada³a siê z siedmiu osobników

(4 ikrzyce i 3 mleczaki) o masie cia³a 200-380 g i d³ugoœci

ca³kowitej 28-34 cm. Druga próba tak¿e sk³ada³a siê

z czterech ikrzyc i trzech mleczaków zbli¿onej wielkoœci

(210-593 g, 27-34 cm). W trzeciej próbie by³o 8 osobników

(3 ikrzyce i 5 mleczaków) o masie cia³a 200-593 g i d³ugoœci

ca³kowitej od 26,5 do 38 cm.

Ryby oszo³amiano uderzeniem w g³owê, a nastêpnie

przecinano i mia¿d¿ono rdzeñ przed³u¿ony.

Po przeprowadzeniu zewnêtrznych oglêdzin ryb,

pobierano próby do badañ parazytologicznych, obej-

muj¹ce skórê, skrzela, nerki, jelita i oczy. Pod mikrosko-

pem ogl¹dano zeskrobiny œluzu oraz wycinki skrzeli,

a tak¿e preparaty gniecione wycinków nerek i zeskrobiny

b³ony œluzowej jelita. Po wydobyciu soczewek oczu liczono

metacerkarie Diplostomum sp. Do badania parazytologicz-

nego pobierano wycinki skóry z miejsc ob³o¿onych mela-

nin¹ w celu potwierdzenia obecnoœci metacerkarii Postho-

diplostomum sp. Wykryte paso¿yty identyfikowano do

rodzaju oraz okreœlano ekstensywnoœæ i intensywnoœæ

inwazji. Paso¿yty jelitowe umieszczano w 4% formalinie

lub 70% alkoholu etylowym. Wycinki skóry pokryte œluzo-

watymi nalotami umieszczano w formalinie i poddawano

badaniu histopatologicznemu metod¹ parafinow¹. Wycinki

ciêto na 5 ìm skrawki oraz barwiono hematoksylin¹

i eozyn¹ (HE).

Do badañ histopatologicznych i histoenzymatycznych

pobierano wycinki jelita, w których znajdowa³y siê paso-

¿yty. Ka¿dy wycinek dzielono na 2 czêœci, z których jedn¹

umieszczano w formalinie lub p³ynie Carnoya, a drug¹

zamra¿ano w ciek³ym azocie. Po utrwaleniu wycinków

sporz¹dzano z nich skrawki parafinowe, które nastêpnie

barwiono hematoksylin¹ i eozyn¹ (HE), wed³ug zasad

podanych przez Zawistowskiego (1986).

Wycinki zamro¿one ciêto w kriostacie na skrawki gru-

boœci 5 ìm, utrwalano przez 5 minut w p³ynie Backera,
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a nastêpnie wykonywano oznaczenia fosfatazy zasadowej

(FZ-EC. 3.1.3.1), fosfatazy kwaœnej (FK-EC 3.1.3.2) i este-

razy niespecyficznej alfa (EN-EC.3.1.1.1) standardowymi

metodami opisanymi przez Gomoriego (1953), a wykony-

wanymi zgodnie z instrukcjami ujêtymi w skrypcie Krugera

i Godlewskiego (1964).

Wyniki badañ i omówienie

U nielicznych z badanych osobników certy w ka¿dej

próbie stwierdzono na skórze boków cia³a lub p³etwach

bia³awe „ospopodobne” naloty (fot. 1). Badaniem histopa-

tologicznym stwierdzono w tych miejscach rozluŸnienie

struktury tkanki ³¹cznej pod ³usk¹ oraz przekrwienia,

nacieki zapalne oraz rozleg³e zwapnienia. Stwierdzono, ¿e

czêœæ komórek œluzowych ma cechy zwyrodnienia. Oma-

wiane zmiany, szczególnie te o charakterze zapalnym,

mog¹ byæ spowodowane oddzia³ywaniem wirusa ospy lub

cerkarii z rodzaju Diplostomum. Wyniki badañ parazytolo-

gicznych przedstawiono w tabeli 1. W jednym przypadku

odnotowano objawy tzw. czerniaczki, wywo³anej obecno-

œci¹ pod naskórkiem metacerkarii przywry Posthodiplosto-

mum sp. (Prost 1980). Na skórze i skrzelach stwierdzano

przewa¿nie pierwotniaki z rodzaju Trichodina, pojedyncze

lub œrednio liczne.

TABELA 1

Parazytofauna certy z Baryczy

Lp. Paso¿yt Intensywnoœæ zara¿enia

1 Myxobolus sp. + (2)

2 Trichodina sp. + (4); ++ (9); ++ (4)

3 Chilodonella sp. +++ (1)

4 Daktylogyrus sp. + (3)

5 Gyrodactylus sp. + (2)

6 Diplostomum sp. + (2); ++ (7); +++ (13)

7 Posthodiplostomum sp. + (1)

8 Asymphylodora sp. + (7); ++ (6); +++ (2)

9 Acanthocephalus sp. + (3)

Objaœnienia: + pojedyncze paso¿yty; ++ œrednio liczne paso¿yty;

+++ liczne paso¿yty; w nawiasach liczba ryb z okreœlonym nasile-

niem inwazji.

U pojedynczych osobników certy w skrzelach stwier-

dzono cysty sporowca z rodzaju Myxobolus (tab. 1). W jed-

nym przypadku odnotowano doœæ liczne pierwotniaki

z rodzaju Chilodonella. Na skórze i skrzelach ryb wystê-

powa³y nieliczne przywry monogenetyczne z rodzajów

Gyrodactylus i Daktylogyrus.

W soczewkach oczu u wszystkich badanych ryb

(ekstensywnoœæ 100%) stwierdzono metacerkarie przywry

z rodzaju Diplostomum w liczbie od 4 do 43 sztuk (tab. 1).

Najczêœciej spotykanym paso¿ytem jelit by³y przywry

digenetyczne z rodzaju Asymphylodora (tab. 1), które

wystêpowa³y u wiêkszoœci badanych osobników. Ekste-

nsywnoœæ zara¿enia tymi przywrami wynosi³a ok. 73%,

a intensywnoœæ od 3 do 15 sztuk. W niektórych przypad-

kach w jednym preparacie (zeskrobiny b³ony œluzowej jelita)

stwierdzano ich od 8 do 15 sztuk. Ponadto w jelicie niektó-

rych ryb spotykano pojedyncze kolcog³owy z rodzaju

Acanthocephalus (tab. 1), których ekstensywnoœæ wyno-

si³a oko³o 14%, a intensywnoœæ od 1 do 2 sztuk.

Zarówno obecnoœæ przywr, jak i kolcog³owów nie

wywo³ywa³a w jelicie znacz¹cych zmian anatomopatologicz-

nych, poza ogniskowymi przekrwieniami w miejscach przy-

czepu. Badania histopatologiczne potwierdzi³y obraz sekcyjny.

Zmiany o charakterze wynaczynieñ oraz uszkodzeñ enterocy-

tów dotyczy³y g³ównie miejsc przyczepu paso¿ytów do b³ony

œluzowej jelita. W miejscach tych odnotowano, oprócz erytrocy-

tów, komórki nacieku leukocytarnego monocytarno-makrofa-

galnego. Bardziej zaawansowane zmiany, dr¹¿¹ce g³êboko

w b³onê œluzow¹ oraz zwyrodnienie œluzowe enterocytów

zwi¹zane by³y z rozlokowaniem siê kolcog³owów. Bullock

(1963), który wykonywa³ podobne badania u ryb ³ososiowatych

zara¿onych kolcog³owami, zaobserwowa³ nawet tworzenie siê

„torebki” œluzowej, oddzielaj¹cej paso¿yty od œciany jelita.

Stwierdzi³ on tam równie¿ wzmo¿on¹ aktywnoœæ fosfatazy

kwaœnej (FK) w komórkach nacieku. W miejscach przyczepu

przywr i kolcog³owów stwierdzono os³abienie reakcji na fosfa-

tazê zasadow¹ (FZ) w enterocytach i œcianach naczyñ krwiono-

œnych b³ony œluzowej oraz wzmo¿enie reakcji na fosfatazê

kwaœn¹ (FK) i esterazê niespecyficzn¹ (EN) w komórkach

nacieku. Enzymy te, szczególnie FK i EN s¹ wskaŸnikami

uk³adu monocytarno-makrofagalnego, st¹d ich obecnoœæ

wykrywa siê w naciekach fagocytarnych, natomiast FZ jest

wyznacznikiem b³on komórkowych. Os³abienie aktywnoœci

tego enzymu w b³onie œluzowej (enterocytach) i œcianach

naczyñ krwionoœnych mo¿e wskazywaæ na zaburzenia w trans-

porcie przez te bariery, a tym samym w ich przepuszczalnoœci,

prowadz¹c bezpoœrednio do zaburzeñ pasa¿u metabolitów

i upoœledzaj¹c procesy wch³aniania. Stwierdzone zmiany

makroskopowe o niedu¿ym nasileniu i rozprzestrzenieniu maj¹

prze³o¿enie na znaczne upoœledzenie funkcji jelita w tych miej-

scach. Jednak, co jest najbardziej istotne, lokalne zaburzenia

w miejscach przyczepu paso¿ytów przy nielicznej ich liczbie

oddzia³ywaj¹, jak siê wydaje, bardziej ogniskowo ni¿ ogólno-

4/2011 KOMUNIKATY RYBACKIE 7

Fot. 1. Ospopodobne naloty na pow³okach zewnêtrznych certy.



ustrojowo. Bior¹c pod uwagê, ¿e parazytozy dotyczy³y ryb

doros³ych, paso¿yty te nie mia³y wiêkszego znaczenia epizo-

otycznego, podobnie jak niezbyt liczne przywry monogene-

tyczne. Wprawdzie zaobserwowany naciek komórek typu

makrofagów wystêpowa³ w tych miejscach, jednak wydaje siê,

¿e fakt ten œwiadczy raczej o uaktywnieniu systemu obrony nie-

swoistej przez prawid³owo funkcjonuj¹cy organizm.

Spoœród wykrytych u badanych osobników certy

paso¿ytów najwa¿niejszym jest pierwotniak Chilodonella

sp., szczególnie niebezpieczny dla ryb znajduj¹cych siê

w wylêgarni. Paso¿yt ten jest wyj¹tkowo patogenny dla

wszystkich stadiów rozwojowych, pocz¹wszy od wylêgu do

ryb doros³ych. Niebezpieczeñstwo z jego strony wynika

z krótkiego cyklu rozwojowego i mno¿enia siê przez

podzia³, bez wzglêdu na wysokoœæ temperatury wody.

Bior¹c pod uwagê bardzo ma³¹ masê osobnicz¹ ryb

w pierwszych okresach ¿ycia, a tym samym szczególn¹ ich

wra¿liwoœæ na œrodki stosowane w leczeniu, najbezpiecz-

niejszym sposobem osi¹gniêcia sukcesu w hodowli jest

bezwzglêdne niedopuszczenie do zara¿enia tym paso¿y-

tem ryb znajduj¹cych siê w wylêgarni.

Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e wystêpowanie paso¿y-

tów ryb jest zmienne w zale¿noœci od pory roku, a tym

samym od ich cyklu rozwojowego (Pojmañska 1995).

Niniejsze badania zosta³y przeprowadzone na rybach

z³owionych wiosn¹. W lecie i jesieni ekstensywnoœæ i inten-

sywnoœæ wystêpowania paso¿ytów u ryb z rzeki oczywiœcie

mo¿e byæ inna.

Pomimo odnotowania u badanych ryb okreœlonej liczby

ró¿nych paso¿ytów oraz stwierdzenia miejscowych zmian

histologiczno-enzymatycznych mo¿na stwierdziæ, ¿e od³o-

wione z rzeki Baryczy dojrza³e osobniki certy charaktery-

zowa³y siê ogólnie dobrym stanem zdrowotnym. Wprawdzie

brak jest publikacji zajmuj¹cych siê parazytofaun¹ ryb reofil-

nych w aspekcie zmian histologiczno-enzymatycznych, jed-

nak jak wynika z praktyki, u ryb ¿yj¹cych w rzekach – pomimo

nosicielstwa ró¿nych paso¿ytów – wytwarza siê stan równo-

wagi w relacjach paso¿yt-¿ywiciel, zw³aszcza w optymal-

nych warunkach œrodowiska. Dopiero w przypadku zak³óce-

nia tych ostatnich nastêpuje za³amanie równowagi, a wtedy

paso¿yty mog¹ wp³yn¹æ na pogorszenie siê stanu zdrowot-

nego ryby.
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Przyjêto po recenzji 22.06.2011 r.

HEALTH CONDITION OF VIMBA BREAM, VIMBA VIMBA (L.), FROM THE BARYCZ RIVER

Mariusz Kleszcz, Wiktor Niemczuk

ABSTRACT. In May 2009 parasitic and histoenzymology studies were performed on 22 females and males of vimba bream caught in

the Barycz River as part of a restoration program. In a few of the specimens pox-like pathology was noted on the skin. Examinations

revealed that these were either caused by a pox virus or the cercariae of Diplostomum sp. Nine genera of parasite were noted to occur

in the fish: Myxobolus, Trichodina, Chilodonella, Daktylogyrus, Gyrodactylus, Diplostomum, Posthodiplostomum, Asymphylodora,

and Acanthocephalus. Despite the occurrence of various parasites and of localized histoenzymological pathology, the health

condition of the specimens of vimba bream examined from the Barycz River was generally good.

Key words: vimba bream, Barycz River, parasite invasion, histology and histoenzymology
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