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Anestetyki stosuje się podczas zabiegów zwięanych
z chowem i hodowląryb, w praktyce ichtiop atologicz-
nej i eksperymentach zwlązanych z użyciem ryb
(tab. 1). Konieczność stosowania znięczulenia ogó1-
nego wynika zatówno ze względow etycznych jak i
praktycznych. Zastosowanie anestetyków umozliwia
przeprowadzenie nawet skomplikowanych zabiegów
Óhirurgicznych na rybach a ponadto, co jest bardzo
istotne, łagodzl reakcję stresową tych zwierząt pod-
czas odłowu, sortowania i transporlu. Redukując nie-
korzystne działanie nadrni erne go stre su wy stępu; ąc e -

go podczas manipulacji hodowlanych mozna zapoblec
póżntejszym śnięciom ryb. Nadmiema reakcja streso-
wa mo że być bowiem bezpo średn iąprzy czyną śm i er-
telności ryb bądż poprzęz osłabienie ich odporności
możę prowadzić do wtórnych infekcji różnego typu.

łzebieg znieczulenia 0gólnego u ryb

Przebieg znieczulenia ogólnego może być rozny i
za\eży od gatunku ryby,rodzaju uzytego środka i wła-
ściwości fi zyko- chem tczny ch wody, w której plzepro -

wadza się zabieg. Na przykład przy stosowaniu pre-
p aratu P rop arri di d można w y r o żnl,c n astęp uj ąc e etapy
znieczulenia ogólnego (3 1): uspokojenie, stadium pod-
niecenia, znięczu|enie ogólne płytkie, a następnie
pełne oraz stadium duszenia się.

Znajomość etapów znięczu|enia ogólnego (oraz
poznanie objawów klinicznych, którymi się charakte-
ryzują) pozwala śledzió przebieg plocesu i uniknąć
przedawkowania anestetyków. Szczególną uwagę
zwTaca się przy tym na ruchy wieczka skrzelowego,
reakcję na bodźce akustyczne i bólowe. W stadium
uspokoj enia ryby wykazują o graniczoną ruchliwo ść,
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Anestetyki stosowane u ryb

Sp o śró d w i e lu sub stancj i wywołuj ąc y ch znie czule -
nie ogólne u ryb szersze zastosowanie znalazły: MS-
-222, bęnzokaina, etomidat, metomidat, fenoksyeta-
nol, quinaldina i siarczan quinaldiny.

|d.S-Łżż. MS-222 jest anestetykiem najlepiej pozna-
nym pod względem właściwości znieczulających dla



an

Tab. l. Zastosowanie anestetyków u ryb

ryb. MS-222 (Finquel, metanosulfonian tricainy. ester
etylowy kwasu 3-aminobenzoesowego) występuje w
postaci białego krystalicznego proszku, łatwo rozpusz-
czalnego w wodzie. Jest niestabilny w obecności świa-
tła. Powinien być przechowywany w niskich tempera-
turach. Przed użyciern sporuądza się zwykle roztwór
macierzysty, 10 g MS-222ldmr wody. Preparat ten po-
siada odczyn kwaśny (dla roztworu macierzystego ok.
pH 3). Przęd zastosowaniem MS-222 do kąpieli ryb
roztwór anestetyku buforuje się do pH 7,0 7,5 przy
pomocy dwuwęglanu sodu, imidazolu lub kwaśnego
fosforanu sodu,

Podawany w postaci kąpieli wodny roztworMS-222
jest absorbowany przęznabłonek skrzeli i przenika do
krwiobiegu. Preparat ten podlega biotransformacji w
wątrobie oraz prawdopodobnie w nerce (1). Wydala-
ny jest przez skrzela, z tlloczem i żółcią. Czas induk-
cji znieczlllenia ogólnego po zastosowaniu MS-222
wynosi ok. 3 min., a wybudzanie trwa zwykle ponizej
10 min. W przypadkach dłuzszych zabiegów czas
wybudzaniamożę być przedłuzony nawet do sześciu
godzin (t3). Jeżeli czas indukcji jestkrótszyntż2min.
stężenie roztworu jest prawdopodobnie zbyt wysokie
i w związku z tym roztwór trzeba rozcieńczyć bądź
usunąc zeń ryby (5).

MS-222 stosowany w stężeniach 50-100 mg/dmr
pozwala znacznie ograniczyc straty wywołyłvane stre-

sem manipulacyjnym (33). Do transportu uzywane
bywają dawki 20-25 ppm (mg/dm3) przy jednocze-
snym obniżeniu temperatury wody o 3 5'C poniżej
optimum dla danego gatunku (29). MS-222 stosowa-
ny w stęzeniach powyżej 50 mg/dm3 powoduje nieko-
rzystny dla zdrowia ryb wzrost wydzielania (32, 33).
Cornish i Moon (9) stwierdzili natomiast,żepodwpły-
wem MS-222 u węgorzy Anguilla rostrala następuje
prze sunięcie metabol i zmu w kierunku pr zemian b ez-
tlenowych, pomimo stosowania ciągłego przepływu
napowietrzanego roztworu tego anestetyku przez jarnę
skrzelową. Poziom mleczanów w surowicy krwi osią-
gał w takich przypadkach warlości 100 300 razy więk-
sze ntż u ryb kontrolnych. U sumika kanałowego (Ic-
t a l u r u s p u n c t a t u s) p o ddane g o działaniu MS -222 w T o z-
tworze o stęzeniu 0,5 mg/dm] wykryto zanlk nabłon-
ka zmysłowego w rozetcę węchou,ej, którego regene-
rację stwierdzono dopiero po 28 dniach (18). MS-222
jest niestabilny w roztworze wodnym i w związku z
tym niektorzy kwestionują przydatność tego prepara-
tu jako trankwilizatora w transporcie ryb Qa). Dodat-
kową wadą MS-22żjest wysoka cena tego preparatu.

Benzokaina. Mniej kosztownym od MS-222 środ-
kiem znieczulającym dla ryb jest benzokaina. Jest to
biała kryst aliczna substancj a, słabo rozpu szcza|na w
wodzie 0,7 mg/dm3 w temperaturze 20'C (2). Roz-
twór macierzysty benzokainy sporządza się rozpusz-



czaJąc 10 g benzokainy w 250 ml acetonu, Jako roz-
puszczalnik a można również używ ać etanolu lub me-
tanolu, W niskich temperaturach anestetyk ten wytrą-
ca się zroztworu,tworząc na powierzchni wody białe
strąty. Gilderhus (11) przypuszcza, że podobnie jak u
ludzi okres wydalania benzokainy z organizmu ryby
jest bardzo krótki co umozliwia stosowanie tego ane-

stetyku l ryb przeznaczonych do konsumpcji. Autor
ten podkreśla jednak, że przy stosowaniu benzokainy
występuje wąski margines bezpteczeistwa dla ryb.
Stwierdził on mianowtcte, że 15 minutowa ekspozy-
cja łososia atlantyckiego na 30 mg/dm3 tego związku
była efektywna i bezpieczna dla ryby, natomiast roz-
twór o koncentracji 35 mg/dm' (prry tym samym cza-
sie ekspozycji) powodował śnięcie wszystkich osob-
ników. Podobnie ekspozycja łososi na roztwór o kon-
centracji 30 mg/dm3 przęz 20 rrrin nie była szkodliwa,
natomiast ekspozycja na roztwór o tej sarnej koncen-
tracji trwająca25 mln. powodowała śmierć ryb. Ujem-
nym aspektem uzywania benzokainy jest rownież ko-
nieczność stosowania kosztownych i nieobojętnych dla
zdrowia ryb i ludzi nośników.

Quinaldina. Quinaldina i jej siarczanowa pochod-
na charakteryzuj ą się znacznię wi ęks zym margine s em
bezpteczeństwa od MS -222 ibenzokainy. Muench (25)
opisał eksperyment, w którym l Lepomis cyanellus
r,vlłvołano 1 1 -godzinn ę znięcztllęnie ogólne za pomocą
roźworu quinaldĘ o koncentracji 20 ppm (20 mg/dnt'),
która niemal trzykrotnie ptzel<raczńa dawkę efekĘwną
stosowanąu tego gatunku. Nie stwierdził on przy tym
szkodliwego wpływu anestetyku na ryby. Blasiola (6)
poddawał anestezji siarczanem quinaldiny tropikalne
ryby morskte,należące do ponad 20 gatunkow. Po wy-
konanych zabiegach ni e obserwował śnięc, Niezależ-
nie od tego zaobserwowano je dnak, że quinaldina i jej
s iarczanowa pochodna niezadowalaj ąco blokuj ą prze-
wodzenie bodźców bólowych u ryb. Gilderhus i Mar-
king ( 1 2) odnotowali, że zw tększanie dawki quinaldi-
ny do 40 ppm (40 mgidm3) nie hamuje odruchów na
silne bodźce bólowe u pstrąga tęczowego. Inni auto-
rzy podkreślają również, że podczas anestezji przy
ttżyctllroztworu quinaldiny lub jej siarczanu ryby pod-
dane dztałaniu silnych bodźców zewnętrznych reagu-
jągwałtownymi ruchami (17, 20,25,28). Zjawisko to
o gr antcza możliwo ś ó sto s owania quinaldiny w zabtę -
gach wymagaj ących całkowitej immobilizacj i ryb.

Etomidat. Etomidat i metorrridat są pochodnymi
propoksatu. Preparaty te są dostępne w postaci bez-
barwnych roztworów wodnych. Wywołują one znie-
czulenie u ryb charakteryzujące się krótkim okresem
indukcj i, si lnym zw totczentem mi ęśni (mi orelaks acj a)

i wydłużonym okresem wybudzania. Należy przy tym
podkreślió, że preparaty te nie posiadają właściwości
przeciwbólowych u ssaków i prawdopodobnie rów-
nież u ryb (7). W związku z tym nie są one zalecane
do zntę cz:ltl enia chirurgic zne go. Narkoza wywoły,wa-
naprzy uĘciu etomidatu lub metomidatu jest bezpiecz-

na dla wielu gatunków ryb (3, IJ,2I,22,ż1). Limsu-
wan i wsp. (19) stwierdzili, że indeks terapeutyczny
etomidatu wynosi 6,2-5,0 dla sumika kanałowego (1c-

talurus punctatus) i7 ,6-7 ,0 dla ryby karpiowatej No-
temigonus elysoleucas odpowiednio przy czasie eks-
pozycjt od 10 do 80 rnin. Brak właściwości analge-
ty czny ch limituj e przydatno ś ć etomi datu i metomida-
tu do zabiegów chirurgtcznych, Dodatkowym czynni-
kiem ograniczĄącymstosowanie tych preparatów jest
wydłużony czas wybudzania z narkozy (I2, I7). Ce-
cha ta jest szczególnte niekorzystna jeżeliryby po za-
biegu mają być uwalniane do środowiska naturalne-
go. Należy jednak podkreślić, ze stosowanie etomida-
tu do znieczulania ryb nie powoduje u nich wzrostu
poziomu koĄzolu w przeciwieństwie do MS-222, qui-
naldiny i fenoksyetanolu (4, I0, 3ż). Przyptlszcza się,
ze etomidat blokuje działantę ACTH w komórkach
śródnerczy ryb (32) zapobtegając w ten sposób roz-
wojowi hiperglikemii i hypochloremii.

Fenoksyetanol. Ostatnim spośród częściej stosowa-
nych środków spełniających kryteria stawiane przed
anestetykami dla ryb jest fenoksyetanol. Jest on bez-
barwną oleistą cieczą wykazuj ąc ą właś ciwośc i draż-
niące, a ponadto uszkadza narządy miĘszowe czŁo-

wieka i prawdopodobnie ryb (5). Fenoksyetano| zna-
lazł zastosowanie w ichtiopatologii jako środek grzy-
bobójczy, bakteriobój czy oraz jako anestetyk. Przed
zastosowaniem preparatu do usypiania ryb zaleca się
wstępnie rozpuścić odmierzoną dawkę w niewielkiej
ilości ciepłej wody. Wodny roztwór fenoksyetanolu jest

stabilny i może byc llżywarly przęz kilka dni. Znie-
czulenie wywołane tym środkiem charakteryzuje się
krótkim okresem indukcji i wybudzania.

Fenoksyetanol znala
usypiania ryb ciepłolub
niechętnie stosowany u
słabo rozpuszcza się w niskich temperaturach (I2).
Wykazano jednak, że wtaz ze spadkiem temperatury
zmniejsza się dawka potrzebna do uzyskantazniecza-
1enia ogólnego i rośnie równocześnie indeks terapeu-
tyczny (30); wynosi on np. 5 dla łososia nerka (On-
corhynchus nerka) w temperaturze 4"C. W trakcie
znięczulenia fenoksyetanolem pojawia się często sa-
morzutne wybudzanie, natomiast w wysokich stęże-
niach notowana bywa nadaktywnośó ryb objawiająca
się gwałtownym, niefizjologicznym pĘwaniem (5).

Nięktóre gatunki ryb wykazują małą wrażliwość na
działanie fenoksyetano lu. Z asto s owany w koncentra-
cji 0,6 ml/dm3 nie wywołuj e naprzyL<Ładznteczllenia
ogólnego u ryb labiryntowych należących do gatun-
kow Colisa i Macropodus (badania własne niepubli-
kowane). Na podkreślenie zasługuje fakt, źe fenoksy-
etanol wykazuje właściwości bakteriostatyczne i my-
kostatyczne (3a). Częste usypianie rybprzy użyciu fe-
noksyetanolu powoduje jednak zmniejszenie ich wraż-
liwości na ten preparat, co objawia się wydłużonym
czasem indukcji (15) (tab. 2).



Tab.2. Koncentracje wybranych anestetyków stosowane do znieczulania ryb

Drogi podawania anestetyków u ryb

Spośród sposobów podawania leków o dziaŁaniu
ogólnie znieczllającym największe znaczenie u ryb ma
imersja, a w dalszej kolejności iniekcje domięśniowe
i dootrzewnowe. Podawanie rybom anestetyków per
os jest rzadko stosowane. Przyczynątego jest powol-
ne ich wchłanianię z przęwodu pokarmowego oraz
trudność w określeniu pobranej przezryby ilości leku.
Podawanie metomidatu per os stosowano u ryb wcze-
śniej immobilizowanych iniekcj ą wykonywaną przy
uzyciu podwodnego pistoletu strzałkowego (dawka nie-
określona) ( 1 4). Podej mowano również próby podawa-
nia granulatów impregnowanych diazeparnem (26).

Parenteralnie podaje się rybom anestetyki zwykle
w postaci iniekcji domięśniowych i dootrzewnowych.
Iniekcje dożylne mająmałe znaczenię ze względu na
ograniczony dostęp do naczyń kr-wionośnych, Poda-
wanie preparatów w postaci iniekcji stosowane jest u
dużych osobników lub w przypadku zbiorników o
znacznej objętości, gdzie dodawanie anestetyku do
wody jest kosztowne i niepraktyczne, a jednocześnie
odłów ryb nie stwarza trudności. Drogę tę stosuje się
również w eksperymentach naukowych.

Jak wspomniano wcześniej, najbardziej rozpo-
wszechnioną drogą podawania leków znteczulający ch
jest kąpiel (imersja). Lek dodaje się do wody, w której
znajdują się ryby, bądź przenosi się je do wcześniej
przygotowanego roztworu" Fostępowanie takie jest
wystarczające do przeprowadzenia trwających kilka
minut zab:sgow. Po ich wykonaniu ryby umies zcza się
w wodzie wolnej od anestetyku lub ponownie w Toz-
tworz e an e stetyku dla prze dłu żenla zni e czllęnta.

Do przepro w adzenta dłużej trwaj ących zabiegów
poza wodą konieczne jest zastosowanie systemu za-
p ewni aj ące go ciągły pr zepływ natl eni one go roztworu
anestetyku przęzjamę skrzelową. Najprostsze z opl-
sanych systemów wykorzystują grawitacyjny przepływ
plynu ze zbiomika umieszczonego powyżej miejsca
zabie gu p opr zez j amę skrzelową do zb i ornika o db i or-

czego. Ryba umieszczona jest na perforowanej płytce
zapewniającej odpływ roztworu. Obydwa zbiorniki
można zamjeniac w celu wielokrotnego wykorzysta-
nia płynu. PrzykŁad mniej pracochłonnego systemu
recyrkulacyjnego przedstawiono na ryc. 1. System ten
wykorzystuje pompy akwarystyczne do wzbudzania
przepływu i równo cze ś ni e nap ow ietr zania wo dy. Uży-
wanie tego samego roztworu śroclka znieczllającego
do wielokrotnych zabiegów powoduje spadek zawar-
tości substancji czynnej i gromadzenie szkodliwego
dla ryb amoniaku. Potrzebę wymiany roztworu moz-
na określić przez pomiar czasu indukcji znieczu\enia
ogólnego u kolejnych ryb (nie powinien byc dŁuższy
ntż 3-4 min.), bądź przez bezpośrednie badanie wła-
ściwości roztworu (pH, zawattość NHo). Pojawienie
się piany w napowietrzanym roztworzejest praktycz-
nąwskazówkądo jego wymiany. Piana jest wynikiem
wzrostu koncentracji białek pochodzących ze śluzu po-
krywającego ciało ryb (13)"

Ryc. l. Zestaw d o przep row adzania zabie gów chiru r giczn yc h

u ryb w znieczuleniu ogólnym z wymu§zonym przepłylvem
płynu przez jamę skrzelową



Interesującą choć rzadko opisywaną metodą jest
technika rozpylanla anestetyku na skrzela ryb (spray).
Colesante (8) stosował tę metodę zpozytywnym skut-
kiem u dużych ryb zrodziny Esocidae, używając mie-
szaniny 1 : 4 trichlorotrimetylopropanolu : etanolu (chlo-
roton). Kidd i Banks (16) podczas pozyskiwania pro-
duktów płciowych od żyjących na wolności troci.§al-
velinus namaycushrozpylalt na skrzela ryb wazących
od 3-] 5 kg roztwór estru etylowego kwasu 3-amino-
benzoesowego (MS-2żż) o stężeniu 150 ppm. Meto-
da ta nie powoduje urazów mechanicznych, nie wy-
maga dodatkowych zbiorników i znacznie ogranlcza
zużycie anestetyku. Wydaje się być szczegolnleuży-
tecznąw b adani ach pro wadzonych na p okładzie ło dzi
b ądź kutrów, ze w zględu na o gr anlczoną na takich j e d-
nostkach przestrzeń.

Wybót śtodka znieczu!aiąceg0

Z przytoczonych powyżej danych wynika, że po-
szczegolne środki zniecnlające wykazują rożne po-
zytywne i negatywne właściwości, Dokonując wybo-
ru odpowiedniego środka należy uwzględnić specyfi-
kę wykonywanego zabtegtl oraz oddziaływanie ane-
stetyku na organizm ryby. Niestety w praktyce podsta-
wowym kryterium doboru środków znleczulĄących
dla ryb jest ich dostępność na rynku.

Podczas transpotlu ryby wystawione są na długo-
ttwałe oddziaŁywanie anestetyku. SrodekużyĘ do osło-
ny przed ujemnym wpływem stresu transportowego
nie powinien wykazyłvać właściwości drażniących lub
uszkadzających tkanki, nie powinien również sam być
pr zy czy ną zwiększonej reakcj i stre s owej . Naj b ardzi ej

przydatnymi do transpońu wydają się być preparaty
zawierające w swym składzie etomidat (np. preparat
Propiscin produkowary przez ro-
dlądowego wZńteńcu).Wp nie
wywołujących silnego bólu (odłów ryb, selekcj&, po-
bieranie zeskrobin, itp.) zalecane są specyfiki oparte
na etomi dacie, fenoksyetanolu b ądź siarczanie gu inal-
diny. Do zabiegów wymagających pełnej immobiliza-
cji ryb, bądz powodujących silnąreakcję bólowąnaj-
częściej uż}ryvane sąbenzokaina i MS-222, Należy jed-
nak pamiętaó, że dh;rgotrwały kontakt ryb ztymtpre-
paratamt pociąga za sobątyzyko dla zdrowia ryb.

P o d st awo w ą zas adą pr zy,,lży ctu ś ro dków znię c zl-
lenia ogólnego dla ryb jest, ntezależnie od rodzaju
wykonywane go z ab i e g u, o gr aniczeni e c zasu kontaktu
zwterząt z anestetykiem do niezbędnego minimum.
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H., I(LEVEN S. H.: Patogenność Mycoplasma sy-
noviae dla kurcząt brojlerów. (Pathogenicity of
Mycoplasma synoviae in broiler chickens). Vet. Pa-
thol.35, 178-190, 1998 (3)

Określono patogennośc izo]atów M),t,oplasma syłollae (WVU 1853, K1968,

K 1 85 8 92D803.1, F ] 0-2AS i FMT) dla kurcząt broj lerów S PĘ które zakażono w

wieku l dnia 3,1x1O5jtk do optrszki stopu względnie do worl<a spojówkowego

Po 7, 14, 28 i 42 dniach po 5 kurcząt zl<ażdej grupy zabijano, określano miano

przeciwciał dla M. slłtlol,iaew teście HI i aglulynacji płytowej 1ub tylko w teście

HI, sporządzono preparaty histologiczne i rvykonano posiewy w celu izolacji

zarazka oraz badano metodą PCR na obecność M. synoviae. Silnie patogenny

izoJat K1968 wylvoływał zmiany chorobowe w układzie oddechowym, trzewiach

i układzie szkieletowym r-riezależlie od drogi zakażenia Izolowano go z wszyst-

[<ich tkanek po zakażeniu do opuszki podeszwy oraz z układu oddechowego i

szkieletowego po zakaźeniu do lł,orka spojówkowego Po zakażeniu do opuszki

podeszr,vy izo]atanri o średniej palogerrności (WVU1853, KI858 i 92D8034)

zlliany chorobowe występowały w trzer,r,iach i rv układzie szkieletowym i stąd

je izolowano, podczas gdy po zakażeniu do worka spojówkorvego zmiany wy-

stępowaly wyłącznie w układzie ocldechowym, z którego te izolaty wyosobnio-

no Tzolat F10-2AS po zakażeniu do opuszki stopy nie wywoływał zmian w trze-

wiac]r i nie izolowano go z organizmu ptal<ów zakażonych, izolowano go z ukła-

du oddechowego po zal<aźeniu do worka spojórł,kowego Izolat FMT wywoły-

wał tylko zlliany w górnym odcinku dróg oddechowych wyłącznie po zakaże-

niu do rvorka spojówkowego 
(i.


