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W Dyrektywie Unii Europejskiej
93l54 EEC (3) zamtęszczono wykaz
chorób, które powodując duże straty
ekonomiczne w istotny sposób obni-
żająopłacalnośc chowu i hodowli ryb
łososiorł,atych w Europie (tab. 1). W
tabeli 1 wymieniono równiez gatun-
ki ryb wrazliwych na te choroby.

Na liście I Aneksu A do tej Dyrek-
tywy znajduje się zakaźna anemia
łososia - ISA (Infectiorrs salmon ana-
emia). ISA jest chorobąłososia atlan-
tyckiego (Salmo salar) wywoływaną
przęz wii,us zbllżony do orlomykso-
wirusów. Chorobę tę stwierdza się je-
dynie w Norwegii (5). W ostatnim
okre si e |i czb a pr zypadków IS A znacz-
nie zmniejszyŁa się w wyniku reali-
zacjt r o zp orządzei okre ślaj ących
warunki obrotu rybami oraz postępo-
wania w przypadku wystąpienia cho-
roby, jak również wskutek wprowa-
dzęnlaobolviązkowych badań w kie-
runku obecności witttsa rłlłvołuj ące-
go tę chorobę. Umieszczenie ISA na
liście I w Dyrektywie EEC mana celu
zab ezpteczenie kraj ów Uni i Europ ej -

skiej przecl wprowadzeniem na ich
teren nowej choroby. Dotychczas nie
opracowano j ednak dokładnych prze-
pisow, które miałyby obowiązywać
w krajach członkowskich w zakresię
zwalczania ISA.

Na liście II wyrnienionej Dyrektywy umieszczono
wirusową posocznicę krwotoczną - VHS (Viral ha-
em or:rhagic septicaemia) t zakażną martwicę rrkładu
kr-wiotwórczego - IHN (Irrfectious haematopoietic ne-

Review

Europejskiej 93 l 541EEC

Wirusowa krwotoczna posocznica (VHS)

Choroba

łakaźna anemia łososia (lSA)

Łakaźna martw ica układu
krwiotwórczego (lHN)

Łakaźna martwica trzustki (lPN)

Wiosenna witemia karpia (SVC)

Bakteryina choroba nerek (BKD)

wrzodzienica

Jersinioza (ERM)

Gyrodaktyloza *

Wrażliwe gatunki ryb

łosoś atlanlycki (Salmo salal|

ryby łososiowate

lip ień ( Thymallus thymallus)

korygonidy (Eoregonus spp,)

szczupak (Esox lucius|

turbot (§cop hlhalmus maximus|

ryby łososiowate

szczupak (Esox lucius\

Różne gatunki ryb określane
w zależności od aktualnego
zagrożenia, w ptogramach

uzdrawiania proponowanych
przez poszczególne kraie

Lista l

Lista ll

Lista lll

Objaśnienie: * wywoływan ę przez Gyrodactylus sąlaris



Sytuacja epizootyczna w zakresie
VHS i IHN w poszczególnych kra-
jach Unii Europejskiej jest różna,w
r ożnym r ównież stopniu wprowadza-
ne są programy uzdraw iania (tab. 2).
Celem realizacjitych pro gramów j est
zabezpieczenie przed wprowadze-
niem wirusów VHS i IHN na teren
kraju lub rejonu wolnego od tych
chorób, jak również (w krajach, gdzie
te choroby już występuj ą) stopniowe-
go uwalniania obiektów rybackich od
VHS i IHN.

Minimalny pro gram monitorowa-
nia klinicznych postaci VHS i IHN
oraz nosicielstwa wirusów wywołu-
jących te choroby (zarówno w gospo-
darstwach o niezalężnym dopĘwie
wody, jak również pobierających
wodę z rzekl) polega na:

1. dwukrotnych w ciągu roku we-
tery nary jnych prze glądach ob iektów
przez przedstawicieli państwowej in-
spekcji weterynaryjnej;

2. dwukrotnym w ciągu roku po-
bieraniu prób ryb do badań laborato-
ryjnych;

3. badaniu prób w kierunku obec-
ności wirusa zgodnie z wymogami
Komisji Unii Europejskiej, jak rów-
nież w kierunku innych czynników
etiologicznych w powołanym do tego
celu laboratorium odwoławczym;

4. występowaniu o przyznanie
ptzęz Komisj ę Unii Europej skiej sta-
tusu - wolny od VHS i IHN dla
obiektu/dorzęcza;

5 . prowadzeniu stałego nadzoru państwowej inspek-
cji weterynaryjnej, której przedstawiciel (na podsta-
wie lustracji obiektu i wyników badań laboratoryjnych)
orzekautrzymanie lub odwołanie statusu wolny od VHS
i IHN w zakresie określonego obiektu rybackiego lub
całego dorzęczaze znajdującymi się tam obiektami;

6. wprowad zęniu radykalnych działań w c e lu likwi-
dacji VHS i IHN w przypadku wystąpieniaktorejś z
tych chorób w postaci klinicznej lub stwierdzenla w
próbkach ryb obecności wirusów wywołujących te
choroby (przy braku objawów chorobowych u ryb).

Minimalnym okresem prowadzenia inspekcji wete-
rynaryj nej obi ektów ryb ackich, p oŁączonej z b adania-
mi próbek ryb w celu uzyskania statusu wolny od VHS
i IHN sącztery lata. W ciągu pierwszych dwóch lat z
każdego obiektu pobiera się zarówno wiosnąjak i je-
sieniąpróbki od 150 ryb.W ciągu ostatnich dwóch lat
pobiera się próbki od 30 ryb. Po uzyskaniuprzez obiekt
stafusu,,wolny od VHS i IHN" kontynuuje się pobie-
ranie prób, wiosną i latem, każdorazowo od 30 ryb.
Próby pobiera się zwykle w okresie października-

Tab.2. Sytuacja epizooĘczna w obiektach chowu/hodowli ryb łososiowaĘch w
krajach Unii Europejskiej w 1996r. na podstawie raportu z I spotkania kierowni-
ków Laboratoriów Odwoławcrych Chorób Unii Europejskiej (7)

-Qzęrwca, gdy temperatura wody nie przekracza I4"C
(I,4). Według Olesena i Korsholma (6) oficjalne uwal-
nianie określonego dorzecza od wirusów VHS i IHN
moze trwać nawet 10 lat. Na okres ten składają się:
wstępne rozpoznanie epizootiologiczne, właściwe
zwalczaniechorobyuwzględniającelikwidacjęwszyst-
kich znajdujących się w obiekcie ryb oraz okres ocze-
kiwania na oficjalne przyznanie stafusu wolny od VHS
i IHN (ryc. 1).

Właściwe zwalczanie choroby polega na szeregu
zab ie gach s anitarn o - e pizo oty cznyc h, które sto suj e s i ę
w przypadku wystąlienia VHS i IHN lub gdy w prób-
kach ryb-nosicieli stwierdzi się obecność wirusów wy-
wołujących te choroby. Radykalne działanię w celu
likwidacji choroby obejmuj e:

1. usunięcie z gospodarstwa wszystkich ryb i całej
ikry, to znaczy: zniszczęnię ryb i ikry lubprzeznacze-
nie części ryb (bez objawów chorobowych) do kon-
sumpcji lub przewiezienie ryb oraz ikry do obiektów
położonych w dorzeczach uznanychzazarażone i nie
obj ętych j e szczę pr o gramem uzdr aw iania
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sób monitorowania tych chorób, wa-
runki uzyskiwania przęz obiekt/do-
rzęczę statusu wolny od określonej
choroby i określenie warunków zdro-
wotnych jakie mają spełniać ryby
wwozone (w tym imporlowane) na
teren ob ieknr/ dorzecza o tym statusie.

Wprowadzenie programu zwal-
czantachorób z listy III, z inicjatywy
określonego kraju, ma na celu obni-
żenie strat materialnych wywoływa-

Ryc. 1. Etapy likwidacji choroby w gospodarstwach rybackich w zakresie vHs i nychprzezte choroby w gospodarce

IHNwgolesenaiKorsholma(6) 
-J-------- " --' rybackiej tego kraju, jak również

ograniczen lę rozprzestrzeniania się

nośnie do zdrowotności ryb wwożonych/importowa-
nych na ten teren.

znajduje się w tym obiekcie; Od trzech lat (1997 -1999) ZaŁJa.d Chorób RYb Pań;

3. obsadŻenie obiektu (po określonym okresie ugo- stwowego Instytutu WeterynarYjnego, PrzY Ścisłej

rowania) rybami pochodzącym| z obiektu uznanego
oficjalnie jako wolny od VHS i IHN.

Ok es od r ozp o częcia r ealtzacj i pro gramu likwida-
cji choroby do oficjalnego przyznuntapTzęz Komisję
Unii Europejskiej statusu dorzęcze wolne od VHS i
IHN jest długi, Olesen i Korsholm (6) zauważyli jed-
nak,-że jlż w pierwszych latach po wpIowadzeniu
oficjalnego nadzoru weterynaryjnego nad obiektami
rybackimi określonego dorzęcza stwierdza się wyraź-
ne zmniejszenieliczby zachorowań ryb i przypadków
nosicielstwa wirusów. Poprawa sytuacj i eptzooty cz-

stotliwo ści weterynaryj ny ch prze glądów obi ektów ry-
backich do 12 w ciągu roku, a badań prób ryb do 6 (6).

Na liśc pomocy metod uznawanych w krajach UE. Dotych-
jednostki czasowepróby izolacjiwirusalHNnie daĘrezlitatut
(Infectiou sąkontynuowane.
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