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         Właściwe postępowanie z rybami ma 

bezpośredni wpływ na: 

 

•    stan zdrowotny 

 

•    walory konsumpcyjne 









 

Walory ryb (karpi) jako produktów 

żywnościowych: 

• Żywność ta, szczególnie jeżeli o chodzi o 

karpie, nie uległa praktycznie żadnym zmianom 

   (hodowla ekstensywna – półnaturalna) z 

użyciem pasz zbożowych. 

Składniki odżywcze: 

• Białko (16-20%) – tak jak u zwierząt rzeźnych  

   i drobiu.  Pełny skład aminokwasowy  ale lepiej 

przyswajalne   niż mięso zwierząt, nabiał i jaja !! 



•     Tłuszcz – jest źródłem kwasów 

wielonienasyconych tzw. omega 3 – rzadko 

występujących w żywności. 

    Karpie – są rybami średnio tłustymi (węgorz 

zawiera 2,5 x więcej) ale mają znacznie więcej 

tłuszczu niż pstrągi, śledzie, szczupaki itd. 

Udokumentowany wpływ na zdrowie człowieka ! 

- korzystny wpływ na układ nerwowy (tran  

                                u dzieci które się rozwijają) 

- działanie przeciw nowotworowe 



 

 

Wpływ technologii produkcji ryb na przydatność 

do konsumpcji: 

 

• Oddziaływanie na wartość odżywczą  

   i zdrowotną tkanki mięśniowej 

     -  walory estetyczne 

     -  smak, zapach 

 



 

Właściwe obchodzenie się z rybami: 

        stan zdrowotny 

•   leczenie chorób infekcyjnych i     

      pasożytniczych, szczególnie powodujących     

      zewnętrzne zmiany 

•   manipulacje – delikatne obchodzenie się  

     z rybami zabezpieczające przed urazami 

  

aby nie utraciły  estetycznych walorów       
kwalifikujących do konsumpcji   !! 

 

     





 

   

 

          S t r e s     

 

 
     jako   czynnik uaktywniający 

 

 

     patogeny   „drzemiące”   

 

 

     w      rybie     i     środowisku 

 

 

 







 

• Stres manipulacyjny może doprowadzić do 

wychudzenia ryb w wyniku zwiększonych 

procesów metabolicznych i zużywania zapasów 

energetycznych i nie pobierania pokarmu 

 

Dość częstym zjawiskiem po silnym zadziałaniu 

czynnika stresowego jest niedobór witaminy C 

co ma bezpośredni wpływ na: 

•       szybkość gojenia się ran       oraz  

•      obniżenie odporności na choroby 

























 

 

                 Na ujawnienie się chorób wpływają  nie tylko: 

 

zmiany składu chemicznego wody,  ale 

 

jej temperatura  oraz  deficyt  tlenowy   związany  

 

z zagęszczeniem w sadzach, basenach, środkach transportu itp. 

 

               Ryby hodowlane często przetrzymuje się w dużych 

 

 zagęszczeniach, odławia, sortuje, transportuje i obsadza w  

 

stawach z wodą o właściwościach fizyko-chemicznych często 

 

 innych niż te, w których przebywały dotychczas. 

 

 



 

    

 

       Podczas manipulacji ryby poddawane są działaniu różnych  

 

czynników stresowych jak: 

   

deficyt tlenu  (glikoliza beztlenowa – kwas mlekowy) 

 

zmiana temperatury  i  właściwości chemicznych !! 

 

w przypadku zanieczyszczenia ściekami obecność niektórych  

 

substancji oprócz działania bezpośredniego uszkadzającego  

 

tkanki ryb, może wywoływać u nich reakcję stresową 

 

 

 



 

   

 

      Niezbyt silne bodźce środowiska wywołują  reakcję   stresową  

 

kompensacyjną, po której organizm jest w stanie wrócić do 

 

 równowagi !! 

 

Pomaga w tym   tzw.  „płuczka”, w której po transportach  

 

i odłowach przetrzymuje się ryby –  na przepływie świeżej  

 

natlenionej wody, która  również opłukuje skrzela z osadów  

 

nagromadzonych  podczas tych manipulacji. 

 

 

 



 

Stres                    -   adrenalina  -  przysadka mózgowa – 

 

  -   ACTH  -  kortykosterydy przez komórki międzynerkowe ryb  

 

 (odpowiedniki kory nadnerczy ssaków) 

 

              Udowodniono  immunosupresyjne działanie  

 

kortykosterydów – doprowadzające między innymi do leukopenii,  

 

która jest wskaźnikiem stresu. 

 

                   Eksperymentalna iniekcja  ACTH    lub  

kortykosterydów powoduje zmniejszenie objętości limfatycznej 

tkanki nerek i śledziony-  czyli doprowadza do inwolucji 

najważniejszych centralnych narządów układu odpornościowego 

ryb  !!! 



 

 

 

Najbardziej immunodepresyjnym hormonem, którego wydzielanie 

 

 zwiększa się pod wpływem stresu jest  kortyzol (zwany  

 

hormonem stresowym). 

 

       Kortyzol  hamuje powstawanie leukocytów  i osłabia  ich  

 

zdolność do gromadzenia się w miejscu uszkodzonej tkanki,  

 

a to z kolei  upośledza odpowiedź immunologiczną  !!! 

 

 

 

 



 

 

 

   I tak: 

 

 

              Leukopenia, a głównie limfopenia powstająca przy 

   

nadmiernym zagęszczeniu  przy manipulacjach związanych  

 

z niedotlenieniem: 

    

pamiętając, że swoista odpowiedź immunologiczna zaczyna się 

 

 od prezentacji antygenu limfocytom przez makrofagi   !!! 

 

 

 

 



 

      Uważa się, że kortyzol w takim stopniu osłabia odporność 

 

na  choroby, że jego poziom w surowicy krwi  np.  pstrąga  

 

potokowego – może być objawem prognostycznym. 

 

U ryb będących pod wpływem stresu, nawet słabo  

 

chorobotwórcze bakterie występujące w otaczającym środowisku  

 

lub samym organizmie (postać nosicielstwa) – w narządach 

 

 miąższowych – mogą powodować wystąpienie choroby. 

 

            Niektórzy uważają, że stosowanie kortyzolu w iniekcjach 

może służyć do wykrywania bezobjawowego nosicielstwa A. 

salmonicida u łososi przez wywołanie objawów klinicznych. 



• Wszystkie wykonywane na rybach manipulacje 
oddziałują stresogennie na ich organizm co 
udowodniono miedzy innymi badaniami: 
hematologicznymi, biochemicznymi  

   i immunologicznymi. 

 

• Nie prowadzi to jednak, jeżeli nie nastąpi 
wyczerpanie, do zaawansowanych zmian 
metabolicznych i czynnościowych 

 

• Szybką regenerację po transporcie, odłowie  

   i innych czynnościach można uzyskać po 
„odpiciu” w płuczce. 





Wpływ na walory konsumpcyjne: 

 Mechanizm stresu uaktywnia powstawanie 

„hormonu stresu” – kortyzolu, który powoduje 

wzrost stężenia glukozy we krwi –  

Aby zapewnić źródło łatwo przyswajalnej energii 

dla mięśni i mózgu 

• Tworzenie glukozy w warunkach beztlenowych 

prowadzi do wzrostu dużej ilości kwasu 

mlekowego w krwi – jego niekorzystny wpływ 

na mięśnie – analogicznie do tzw. „choroby 

poświątecznej” u koni – u ryb zmiany w tkance 

mięśniowej mają bezpośrednie przełożenie na 

jakość i smak mięsa konsumpcyjnego !! 



 

• Ponadto:    energia z glukozy jest przenoszona 

poprzez ATP (adenozynotrójfosforan) na 

bieżąco w miarę potrzeb organizmu. 

  Związek ten rozkłada się do AMP, IMP, inozyny 

i hipoksantyny (Hx). 

       Hipoksantyna zaś odpowiada za gorzkawy 

posmak mięsa  !!!! 

U karpi przyduszonych wskutek długotrwałego 

transportu w nieodpowiedniej ilości wody – 

udowodniono ujawnienie się posmaku mułu !! 



• Manipulacje z rybami (w tym odłowy i transport) 
zgodnie z normami mają odbywać się szybko, 
sprawnie, nieprzerwanie i delikatnie. 

• przebiegać  muszą w wodzie 

• z wyłączeniem urządzeń (sprzętu) 
powodującego uszkodzenia (otarcia, zranienia) 

• z  użyciem basenów brezentowych, rękawów  

   w celu zmniejszenia urazów. 

Szkodliwe jest: wrzucanie ryb do wody ze zbyt 
wysoka, długie przetrzymywanie w betonowych 
zbiornikach, gwałtowne pośpieszne 
„kasarowanie” (jak przy szuflowaniu koksu !) 
wyłapywanie ryb w  opuszczonej długo wodzie 
!!, wrzucanie do pustych zbiorników itp.. 


















