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КРАТАК САДРЖАЈ 

 
 
 

Инфекција риба сапролегнијом јавља се у свим водама широм свијета и 

једна је од најраспрострањенијих болести копнених риба, како у језерима, тако и у 

водотоцима. Болест избија тамо гдје су присутни патогени сојеви - одсуство 

сапролегнијазе се приписује одсуству патогених сојева. Споре најлакше и 

најчешће продиру у тијело рибе када је оштећена површина коже или шкрге 

(механички, паразитарном или бактеријском инфекцијом) и када је риба слаба, 

неспособна да производи супстанце које би је заштитиле. Код салмонида 

осјетљивост на сапролегниозу је изазвана излагањем стресу: стрес подиже ниво 

кортикостероида у крвној плазми, потискујући тако инфламаторну реакцију и 

подстичући катаболизам протеина, регулисан кортикостероидима. У завршној 

фази то доводи до дефицита протеина, што заузврат доводи до атрофије 

скелетних мишића и супресије синтезе колагена. Недостатак колагена доводи до 

лоше регенерације лезија на кожи. Једна од најосјетљивијих фаза је вештачки 

мријест. Уколико желимо да добијемо квалитетан насадни материјал слободан од 

инфективних агенаса у вјештачком мријесту, морамо посветити посебну пажњу 

адекватним превентивним мјерама. Један од главних проблeма у овој фази 

производње ларви је Saprolegnia parasitica - гљивична инфекција, преноси се 

преко воде помоћу инфективних бифлагеларних зооспора које ослобађају хифе 

сапролегније. Током инкубирања икре гљивице се обично прво населе на 

неоплођеним и оштећеним јајима да би затим инфекција захватила и здрава, при 

чему може бити уништено и до 100% оплођене икре. 

 

Кључне ријечи: сапролегниоза, гљивице, контрола, рибе 
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METHODS OF CONTROLLING SAPROLEGNIOSIS IN 
FRESHWATER FISH 

 

SUMMARY 
 
 
 

Infection of fish with saprolegnia occurs in all waters around the world and is 

one of the most widespread diseases of terrestrial fish in both lakes and watercourses. 

The disease breaks out where pathogenic strains are present: the absence of 

saprolegniasis is attributed to the absence of pathogenic strains. Spores most easily and 

most often penetrate the body of fish when the surface of the skin or gills is damaged 

(mechanically, by parasitic or bacterial infection) and when the fish is weak, unable to 

produce substances that would protect it. In salmonids, sensitivity to saprolegniosis is 

caused by exposure to stress: stress raises the level of corticosteroids in the blood 

plasma, thus suppressing the inflammatory reaction and stimulating protein catabolism, 

regulated by corticosteroids. In the final phase, this leads to protein deficiency, which in 

turn leads to atrophy of skeletal muscles and suppression of collagen synthesis. Lack of 

collagen leads to poor regeneration of skin lesions. One of the most sensitive phases is 

artificial spawning. If we want to get quality planting material free of infectious agents, 

we must pay special attention to artificial spawning, ie adequate preventive measures. 

One of the main problems at this stage of larval production is Saprolegnia parasitica. 

Fungal infection is transmitted through water by infectious biflagellar zoospores that 

release saprolegnia hyphae. During the incubation of eggs, the fungi usually settle first 

on unfertilized and damaged eggs, and then the infection spreads to the healthy ones, 

where up to 100% of the fertilized eggs can be destroyed. 

 

Keywords: saprolegniosis, fungi, control, fish 
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1.0. УВОД 
 

 

 

 Рибе представљају примарни извор протеина за људе у многим дијеловима 

свијета, а суочене су са гљивичним инфекцијама изазваним водом, гмизавцима, 

као и сапролегниозом - заразном гљивицом која је широко распрострањена у свим 

фазама животног циклуса рибе.  

 Инфекција сапролегниозом може да допринесе великој стопи морталитета 

међу рибама и широко је распрострањена у екосистемима слатководних риба и 

утиче на дивље и узгајане рибе, као и икру.  

 Основна интенција овог дипломског рада је да истакне значај 

сапролегниозе код слатководних риба, која је веома често оболење и изазива 

значајна угинућа како рибе, тако и икре током фазе инкубирања, нарочито код 

салмонида, због чега постоји потреба да се прикажу начини контроле болести. 

 

 На самом почетку потребно је истаћи сљедеће чињенице:  

 Сапролегниоза се сматра највећим узроком економских губитака у 

аквакултури; 

 Сапролегниоза се сматра узрочником секундарне инфекције која 

произилази из стања као што су бактеријске инфекције, лош узгој 

укључујући лош квалитет воде, неповољну температуру воде, будући да су 

то све фактори који повећавају појаву инфекције сапролегнијом; 

 Сапролегниозе су генерално ограничене на хроничне губитке и узрокују 

50% смртности рибе лососа. 

 

Аквакултура је један од најбрже растућих сектора за производњу хране са 

просjечном годишњом стопом раста од 8,8 % код гајених врста риба у свијету, а 

уједно и у земљама централне Европе. Србија спада у земље са традиционалном 

производњом слатководних риба (шаранских и пастрмских) и као таква заузима 

значајно мjесто у Европи. Нaјвећи дио површине под рибњацима Србије су 

топловодни рибњаци који се простиру на површини од око 14.000 ha, у оквиру 

којих послује око 85 рибњака и то најчешће полуинтензивном систему. Пастрмски 

рибњаци покривају свега око 12-15 ha површине. Производња шаранске и 
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пастрмске рибе у кавезним системи гајења одвија се на мањем броју рибњака. 

Укупна производња рибе у Србији је око 15.000 тона, при чему је производња 

шарана заступљена са око 11.000 тона. 

Слатководне рибе један су од најбољих показатеља стања водених 

екосистема и у њима имају вишеструку улогу:  

 Оне повезују хранидбене ланце и учествују у кружењу храњивих материја 

и нутријената; 

 Рибе као најразноличнија и најмногобројнија група водоземаца 

представљају важан дио укупне биолошке разноликости Земље, али су, 

нажалост, и најугроженији у тој групи због своје неодвојиве повезаности са 

воденим стаништима у којима живе, а на која човек врши све већи 

притисак. Разлози за то су:  

o деградација станишта,  

o загађивања,  

o регулација водотокова,  

o унос алохтоних врста. 

На нашим просторима, најпознатије врсте слатководних риба су шаран, 

сом, смуђ, пастрмка, деверика, липљен, мрен, кечига... 

На основу анализе садржаја, односно прегледа доступне литературе, у неке 

од начина контроле те гљивичне инфекције убрајају се и превентивне и 

конзервативне мјере, добро управљање екосистемом, као и прецизиране 

терапијске мјере. 
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2.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

Основни циљ овог рада je указивање на значај контроле и превенције 

болести код слатководних риба, конкретно када је ријеч о сапролегниози.  

Начини контроле сапролегниозе који ће бити представљени у овом 

дипломском раду треба да омогуће сагледавање јасне слике о модалитетима 

помоћу којих се може допринијети избјегавању или смањивању штете коју 

сапролегниоза може да изазове код слатководних риба.  

Међутим, централна тема сваког рада може бити квалитетно одрађена 

искључиво уколико за њу буде постављена добра база, која се очитује концизним 

представљањем његових основних појмова, у овом случају сапролегниозе и 

слатководних риба, о којима ће у наставку бити више ријечи. 
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3.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

3.1. Појам сапролегниозе 
 

Сапролегниoза је оболење изазвано воденим гљивицама одговорним за 

значајне инфекције слатководних риба и икре и свеприсутна је у слатководним 

екосистемима широм свијета.  

Сапролегниoза се обично храни отпадом од рибе или других мртвих 

ћелија, те напада оне јединке које су повријеђене.  

Ова гљивица толерантна је на широк температурни распон – од 3 до 33 

степена Целзијусова, али је чешћа при нижој температури. Иако се најчешће 

налази у слаткој води, толерантна је је чак и на влажно тло [1]. 

 

Слика 1: Јединка врсте Salmon salar заражена патогеном S. parasitica. Мицелa на 
шкргама као један од видљивих симптома сапролегниозе означен је стрелицом.  
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Инфекција риба сапролегнијом (Слика 1), односи се на било коју болест 

риба или икре узроковане врстама из породице Saprolegniaceae (Oomicotina). Ријеч 

је о болести која најчепће погађа икру, новоизлежене ларве и млађ рибе у 

мрестилиштима широм свијета, а изазвана је патогеном оомицетом Saprolegnia 

parasitica. 

Оомицетe (Слика 2) су класификоване у царство гљива због њиховог 

филаментног раста и других карактеристика по којима су сличне гљивама; 

међутим, недавно молекуларне и биохемијске анализе сврставале су оомицете у 

групу Stramenopiles, који укључује алге и дијатомеје [2,3]. 

 

Илустрација 2: Животни циклус оомицета [3]. 
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Оомицете су подиjељене у три подкласе: 
 

 Saprolegniomicetidae, 

 Rhipidiomycetidae 

 Peronosporomycetidae, од којих су свe у стању да заразе широк спектар 

домаћина, укључујући економски важне биљке и кичмењаке животиње 

[3,4]. 

Патогени за рибе и животиње оомицете које припадају реду Saprolegniaeles  

подкласе Saprolegniomicetidae, садрже три главна рода: Saprolegnia, Achlya и 

Аphanomices [4].  

Врсте у оквиру рода Saprolegnia класификоване су према полним и 

морфолошким карактеристикамa, али је, међутим, недавна молекуларна 

карактеризација понављања рибозомалне ДНК (рДНК) показалa да је Saprolegnia 

филогенетски разнолик род [5,6]. 

Препознатљиве врсте сапролегниjе укључују S. diclina, S. ferak, S. australis и S. 

parasitica: 

 S. parasitica представља озбиљан проблем у расту аквакултурне индустрије 

[5]. Сапролегнијаза изазвана S. parasitica-om утиче на аквакултуру и јаја за 

инкубацију.  

 
 

3.2. Етиологија 
 

Узрочници болести су ниже гљиве из родова Achlya и Saprolegnia, а најчешће S. 

parasitica, које спадају у фамилију Saprolegniacae: 

 Већина врста су сарпофити и присутне су у воденом окружењу (вода, 

седимент) и сматрају се опортунистичким патогенима; 

 Hападају рибу тек након повреде или бактеријских и паразитских 

инфекција; 
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 Cамо неке врсте као што је S. parasitica могу изазвати системску микозу и 

сматрају се примарним патогенима [7]. 

 

 

Слика 3: Сапролегниоза и ахлиоза рибе. (Извор: https://i.world-
animal.com/images/002/image-3154.jpg) 

 

Сапролегниозе су хроничне до субакутне болести коже, шкрга и икре 

слатководних риба проузроковане свуда присутним воденим гљивама из рода 

Saprolegnia, Achlya, Leptolegnia (Слика 3)[8]. 

Чести домаћини које оомицете из рода Saprolegnia нападају су рибе из породице 

Salmonidae, као што су: 

 Атлантски лосос (Salmo salar),  

 Калифорнијска пастрмка (Oncorhunchus mukiss),  

 Поточна пастрмка (Salmo trutta), 

 Икра набројаних врста [9]. 

У табели 1 је представљено у којим земљама широм свијета је дијагостикована 

сапролегниоза и код које врсте риба. 
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Табела 1: Неке географске локације и врсте риба код којих се појавила сапролегниоза 
[10]. 

 
Локација Домаћин Врста из 

рода 

Saprolegniа 

Извор податка 

ОКЕАНИЈА 

Аустралија кошчата деверика, 

Nematalosa erebi (гинтер) 

S. 

parasitica 

Puckridge et al., 1989 

АЗИЈА 

Индија индијски велики шарани, 

пењачки смуђ, Anabas 

testudineus & сребрни 

шаран, 

Hypophthalmichthys 

molitrix 

S. 

parasitica 

Jha et al., 1984; Krishna et 

al., 1990; Mohanta and 

Patra, 1992 

Ирак Шаран S. ferax and 

S. terrestris 

Butty et al., 1989 

Јапан кохо лосос, Oncorhynchus 

kisutch, узгојена 

калифорнијска пастрмка, 

Oncorhynchus mykiss, & 

Ayu, Plecoglossus altivelis 

S. 

parasitica 

S. diclina 

Jha et al., 1984; Krishna et 

al.,1990; Mohanta and 

Patra, 1992 

Тајван дугичаста пастрмка, 

Oncorhynchus mykiss 

S. diclina Chien, 1980 

ЕВРОАЗИЈА 

Некадашњи 

СССР 

икра дивљег шарана Saprolegia 

spp. 

Gajdüsek and Rubcov, 

1985 
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ЕВРОПА 

Енглеска узгојена калифорнијска 

пастрмка, Oncorhynchus 

mykiss, јикра & Arctic 

char, Salvelinus 

alpinus L 

S. 

parasitica 

Pickering, 1981 

Француска узгојена жутоперка, 

Rutilus rutilus 

S. australis Papatheodoru, 1981 

Ирска атлантски лосос, Salmo 

salar L 

S. 

parasitica 

Smith, 1994 

Норвешка атлантски лосос, Salmo 

salar L 

S. 

parasitica 

Langvad, 1994 

Шкотска Дивља поточна пастрмка, 

Salmo trutta L, атлантски 

лосос, Salmo salar L 

S. ferax Bruno and Stamps, 1987; 

Wood and Willoughby, 

1986 

Шпанија поточна пастрмка, Salmo 

trutta L 

S. 

parasitica 

Diéguez-Uribeondo et al., 

1996 

АФРИКА 

Нигерија Oreochromis niloticus Saprolegnia 

spp. 

Okaeme et al., 1988 

Јужна 

Африка 

Oreochromis mossambicus Saprolegnia 

spp. 

Oldewage and van As, 

1987 

АМЕРИКА 

Бразил  сребрни ципал, Mugil 

curema & Lebranche 

mullet, Mugil liza 

Saprolegnia 

spp. 

Conroy et al., 1986 
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Чиле атлантски лосос, Salmo 

salar L 

S. 

parasitica 

Zaror et al., 2004 

САД каналски сом, Ictalurus 

punctatus, Atlantic 

menhanden, Brevoortia 

tyrannus, атлантска 

јесетра, Acipenser 

oxyrhynchus 

S. 

parasitica 

Bangyeekhun et al., 2001; 

Dykstra et al., 1986; 

Mueller and Whisler, 

1994; Smith et al., 1980; 

Xu and Rogers, 1991 

 

3.3. Животни циклус Saprolegnia 
 

Saprolegniа је хомоталична, што значи да једна јединка садржи и мушки и 

женски пол, има диплоидни животни циклус, који укључује и сексуалну и 

асексуалну репродукцију (Слика 4) [11,12]. 

Saprolegnia има сложену животни циклус, који укључује сексуалну и асексуалану 

репродукцију: 

 Сексуална репродукција укључује производњу antheridium и ооgenium 

gametangia које се уједињују за оплодњу; 

 Асексуална спора Saprolegniе ослобађа покретне основне зооспоре: 

o Примарне зооспоре су активне само неколико минута прије него 

што се учауре, клијају и отпусте секундарну зооспору; 

o Секундарне зооспоре су покретне на дужи временски период од 

примарних зооспора и сматрају се главном дисперзионом фазом 

сапролегније [9]. 
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Слика 4: Развојни циклус Saprolegnia и водених гљивица [7]. 
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3.4. Епизоотиологија 
 

Спољашња гљивична инфекција преноси се преко воде помоћу инфективних 

бифлагеларних зооспора које ослобађају хифе сапролегније.  

Амбијентални стрес и повреде играју важну улогу у настанку спољашње 

гљивичне инфекције која се често јавља и у вријеме мријеста риба нарочито 

пастрмки: 

 Током инкубирања икре,  гљивице се обично прво населе на неоплођеним 

и оштећеним јајима да би затим инфекција захватила и здрава, при чему 

може бити уништено и до 100% оплођене икре; 

 Системска инфекција гајене рибе јавља се након ингестије непоједене 

хране на којој је дошло до развоја гљивичних хифа [7]. 

 

 

3.5. Клиничка слика 
 

Болест која захвати кожу одраслих јединики је лако уочљива и 

препознатљива - оомицете се населе и умножавају на оштећеној кожи и шкргама, 

мада инфекција може започети на било којем дијелу тијела. 

Захваћено подручје коже прекривено је наслагом узрочника који изгледа 

попут вате сиво бијеле боје (што је приказано на слици 5). 
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Слика 5: Атлантски лосос заражен Saprolegnia parasitica [9]. 

 

Сапролегнија обично не производи дубоке лезије у мишићима, али 

заражене рибе пливају летаргично и могу остати умртвљене неколико дана прије 

смрти [12]. Може доћи и до опаданја репа (слика 7). 

Ширењем инфекције, узрочник може прекрити готово цијело тијело, због чега 

риба угине: 

 Икра захваћена сапролегниозом окружена је бијелим хифама (слика 6) и 

угине; 

 Срастањем мицела настају бијели грумени налик гљиви [13]. 

Карактеристике сапролегније1: 

 На тијелу и перајима риба могу се уочити кончасте израслине. Болест је 

честа код слатководних риба док је код морских риба прилично ријетка; 

 Споре сапролегније су присутне у већини акваријума. Нарочито ризични 

акваријуми по овом питању су они са високим нивоом органског распада. 

Овим спорама зараза се преноси са рибе на рибу. Ипак слуз-мукус који 

рибе луче је својеврсна заштита од ове појаве, те је за настанак инфекције 

потребна повреда, односно отворено мјесто заразе било да се ради о 

                                                             
1 Сапролегнија је најчешће секундарни пратилац многих болести који обзиром да напредује 
великом брзином рибу може убити за веома кратко вријеме. 
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повреди која је настала физичким путем или као посљедица инвазије 

некога паразита; 

 Пад температуре, лош квалитет воде и нехигијенски услови, који узрокују 

пад имунитета и смањено лучење слузи од стране риба су високо ризична 

по питању настанка ове болести;  

 

 

Слика 6: Икра заражена сапролегниозом [9]. 

 

 Гљивице при инкубацији икре нападају неоплођена јаја, а уколико се иста 

не отклоне веома брзо се шире на здрава јајачца при чему су у стању да 

уколико се ништа не предузме униште скоро цијело легло [14]. 

Од риба су сапролегнијом најчешће захваћени шарани и биљоједне рибе, 

пастрмке и икра за вријеме лежења: 

 У ситуацијама повољним за брзи развој гљивица (болести, трауме при раду 

и мресту, лош транспорт) обољевају све старосне категорије, али су 

најосјетљивије икра, ларве и матични примерци, по истискивању полних 

продуката; 
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 Код болесних и траумираних риба, дугачке хифе ових гљивица хватају се 

за шкрге и друге дијелове тијела (главу, труп, пераја) (илустрација испод), 

гдје може доћи и до отпадања репа. Захваћена икра има сиво-бијелу боју и 

равномјерно је обрасла хифама, те се дијагноза у оба случаја лако 

поставља; 

 Болести погодује органско загађење воде, недостатак кисеоника, више 

температуре и неквалитетно прихрањивање, док је сапролегниоза честа и 

код ослабљене рибе након зимовања [7]. 

 

Слика 7: Отпадање репа код калифорнијске пастрмке као посљедица дјеловања гљивица 
из рода Saprolegnia [7]. 
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3.6. Дијагностика 
 

Дијагноза се поставља на основу типичних клиничких промјена на кожи, шкргама 

или икри: 

 Прегледом мицелијума са промијењених дијелова могу се уочити велике 

хифе (нису преграђене); 

 Терминални крај старијих хифа формира спорагнију са бифлагеларним 

зооспорама; 

 Гљивице се могу изоловати и на одређеном агару (кукурузни и 

кромпиров). 

3.6.1. Методе изолације 
 

Миколошки преглед је саставни део комплекса прегледа здравља риба и 

ради се мање више истовремено са бактериолошким прегледом. Полупаразитске и 

паразитске гљиве се добијају свеже од домаћина узимањем инокулума из 

сумњивог ткива на агар медијуму, коришћењем загрејане и охлађене езе. Ако је 

мицелијум присутан у ткиву, узорак се може површински дезинфиковати како би 

се спречила секундарна контаминација спорама у ваздуху. Дезинфекција се врши 

потапањем у 1% формалдехид у трајању од 1 до 5 минута. Затим се узорак 

пребацује у 70% алкохол и на крају у стерилну воду у којој се добро испере. Када 

се изолује стварна врста, такође је могуће држати узорак под брзим млазом воде 

да би се испрала секундарна инфекција [1,2,6,7]. 

3.6.2. Методе узгоја 
 

Култивација 

Сврха култивације је добијање чистих култура за проучавање морфологије 

гљивица, њихове варијабилности и услова раста, као и за испитивање целокупне 

онтогенезе. Узгој се обично врши на синтетичким агар подлогама. Узгајањем, 

појединачним гљивичним ћелијама се омогућава да произведе своје потомство 

које се онда сматра култивисаним сојем. Разлике између сојева исте врсте су 

физиолошке (нпр. производња ензима или токсина), а могу бити и морфолошке 
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(нпр. различита боје, изглед гљивичног раста итд.). На медијуму за култивацију, 

сој ствара колоније моноспора или мултиспоре које се спајају и формирају 

израслину. Колонија се састоји од површинског и супстратног мицелијума и ови 

облици се могу разликовати на различитим супстратима [1,2,6]. 

Медији за култивацију 

Поред уобичајених подлога за бактеријску културу као што је крвни агар и 

др., рибље гљиве се такође могу узгајати на подлогама природних супстрата. Од 

њих један од најчешће коришћених је агар од слаткog сирупа (1000 ml слирупа 

разблажен до половине концентрације, 20 g агара). Од синтетичких подлога 

користе се Сабоурауд-ов агар (40 g глукозе, 10 g пептона, 1000 ml дестиловане 

воде, 15 g агара), Сабоурауд-ов конзервирајући агар за збирне културе (30 g 

пептона, 1000 ml дестиловане воде, 20 g агара) или Czapek агар (3 g NaNO3, 1 g 

KH2PO4, 0.5 g KCl, 0.5 g MgSO4.7H2O, 0.01 g FeSO4.7H2O, 30 g сахарозе, 15 g 

агара, 1000 ml дестиловане воде). Ови медијуми су погодни за морфолошко 

проучавање мицелијума и органа спорулације. Медији са ниским садржајем 

хранљивих материја су погодни за одржавање сојева у сакупљањим културама 

[1,6]. 

 Инокулација 

У просторијама у којима се врши инокулација мора се одржавати савршена 

чистоћа. Сто на коме се ради треба обрисати крпом натопљеном дезинфекционим 

средством; 4% формалдехида или 3% хлорамина са детерџентом треба користити 

када се посао заврши (пожељно пре напуштања лабораторије). Када се Петријеве 

посуде отварају, поклопце треба пажљиво подићи. Мале посуде (епрувете) се 

отварају по потреби само на кратко, грла посуда треба загрејати пре и после 

преношења инокулума, а чепове од вате испећи на површину. Праве или савијене 

езе користе се за реинокулацију плесни и филаментозних гљивица. Споре се 

морају пренети заједно са мицелијумом да би се избегла стерилност соја. 

Инокулисане епрувете и Петријеве посуде стављају се у термостат на собној 

температури [1,6].  
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Очување култура 

Да бисте континуирано одржавале културе гљива, реинокулирајте их два 

или три пута годишње. Врсте које брзо расту требају реинокулацију сваки други 

месец, друге једном у 4-6 месеци. Ниске температуре (4–10°C) успоравају раст и 

омогућавају културама да преживе до годину дана без поновне инокулације. 

Гљиве које обилно спорулирају се реинокулишу преношењем спора помоћу езе. У 

случају гљивица са лошом спорулацијом, делови културе се преносе са агаром. За 

ову сврху су погодне савијене инокулационе игле од дебеле жице [2,7]. 

Методе припреме 

Плесни и филаментозне гљивица прво треба евалуирати са аспекта њихову 

навиких општих карактеристика прегледом под бинокуларним смикроскопом или 

микроскопом са малим увећањем најбоље са фазним контрастом. Препарати који 

служе за детаљно проучавање могу бити изворни, полутрајни или трајни. 

а) Нативни препарати се испитују у капи воде. Боје се или воденим 

раствором неутралне црвене (разблажење  0,01 %) или метилен плаве (0,01 %). 

Ове боје боје плазму. За бојење ћелијског зида користе се водени раствор крезил 

плавог или раствор конго црвене у амонијаку (3 g конго црвене на 100 ml H2О 

плус додатак од 2 ml амонијака) [1,6]. 

б) За бољу бистрину користе се хлоралхидрат, лактофенол или 

лактофуксин. Лактофенол је најбољи: додаје му се метиленско плаво да појача 

боју, а део мицелијума са органима за размножавање се преноси у то помоћу езе. 

Овако обрађен препарат прекрива се микро покривним стаклом и пажљиво се 

загрева на умереној ватри да изађе мехур ваздуха; при томе се пажљиво 

компресује. Састав лактофенола: чисти кристални фенол 20 g, млечна киселина 20 

g, глицерол 40 g, дестилована вода 20 g. Препарат се чува у смеђем суду [1,6]. 

ц) Глицерол желатин се користи за трајне препарате: дестилована вода 42 

ml, глицерол 30 ml, желатин 7 g, фенол 1 g. За уоквиривање се може користити 

ацетонски лак или синтетички лак. Погодан је и DuNoyer-ов цемент (загревати 20 

g анхидрованог ланолина на пешчаном купатилу 30 мин, а затим наставити 

загревање уз мешање ланолина са 80 g розина који се додаје у грудвицама). За 

наношење цемента може се користити дебела жица савијена у троугао: жица 
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загрејана на високој температури полаже се на површину цемента који се топи и 

лако се наноси на ивице покривног стакла [2,7]. 

 

Лабораторијска дијагностика реда Saprolegniales се врши након рутинске 

изолације на уобичајеним агарним подлогама (крвни агар, Ордалов агар). Чиста 

култура гљивица без бактерија се добија методом поновљеног тапкања, пожељно 

на агар медијум са екстрактом грашка или на агару слатких сирупа. Врсте се 

најбоље идентификују у води од конопље након инкубације културе на 18–20°C. 

Други поступак који се може применити је да се од оболеле рибе или икре узме 

комад мицелијума и стави у стерилне Петријеве посуде са стерилном 

дестилованом водом где се додају стерилисано преполовљено семе конопље. 

Гљиве почињу да расту два до три дана касније. Прање и преношење у стерилну 

воду се понављају много пута да би се узастопно добила макрокултура мање или 

више без бактерија. Врсте гљива се затим дијагностикују према морфологији хифа 

и репродуктивних органа. Сапролегније се фиксирају мешавином 90% алкохола 

(94 дела) и 40% формалдехида (6 делова) [1,6]. 

 

3.7. Терапија 
 

Обољење треба спријечити спровођењем добре технологије, те 

избјегавањем повреда коже и шкрга, нарочито на нижим температурама када је 

зарастање успорено, а умножавање узрочника брзо, док током инкубирања икре 

треба примјењивати купке [15]. 

Најефикасније терапеутско средство је малахит зеленило - основна боја, 

лако растворљива у води која посједује антимикробна својства. Користи се као 

ефикасно једињење за контролу спољашњих гљивичних, бактеријских и 

протозојских инфекција риба, и успјешно се користи као третман за контролу 

сапролегниозе риба и као профилактички третман за заштиту рибљих јаја од 

инфекције [16]. Оно што представља проблем јесте што се малахит зелено због 

својих тератогених особина може примјењивати само код рибе која се не 

примјењује за исхрану људи [7]. 

Формула за употребу: 
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3–5 mg малахит зелене боје/L воде током 60 минута за контролу сапролегниозе 

икре код врста које се не конзумирају [17]. 

Формалин је генерички термин, који описује раствор 37% гаса 

формалдехида раствореног у води (водени раствор формалдехида стабилизован 

метанолом).  Он је, такође, ефикасан, али је и у многим земљама забрањен због 

штетних ефеката на околину и особље које рукује са њим. Радници не би требали 

да га удишу или да дође у контакт са кожом [18]. 

Калијум-перманганат (KMnO4) се може користити али је токсичан у води 

са високим pH вриједностима јер може доћи до стварања манган-диоксида (MnO2) 

који може да се таложи на шкрге. Калијум перманганат никада не треба мијешати 

са формалином. 

Формула за употребу:  

2 mg калијум-перманганата/L воде. Може се примијенити за већину врста риба 

као дуготрајно купање (минимум 4 сата), у системима слатке или слане воде 

[19]. 

Водоник-пероксид је добра хемикалија за лијечење сапролегниозе са 

минималним утицајем на животну средину. Важно је узети у обзир врсту рибе, 

животни стадијум и температуру воде када се Saprolegnia третира са водоник 

пероксидом 

Натријум-хлорид (NaCl) је један од најчешће коришћених лијекова у 

аквакултури и предложен је као профилактички лијек против сапролегниозе. 

Натријум-хлорид се користи у аквакултури јер је безбједан за водену средину, као 

и за рибе.  

Формула за употребу: 

35 g натријум хлорида/L воде даје се два пута дневно за испирање инфицираних 

јаја шарана [20]. 

Пронађен је и значајан број биљакa погодних за алтернативну терапију за 

контролу сапролегниозе [21]. 
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3.8.  Начини контроле сапролегниозе  
 

Мјере превенције и контроле осигуравају се правовременим и пажљивим 

спровођењем комплекса узгоја рибе, ветеринарско-санитарних и медицинских 

мјера, које треба да буду усмјерене на стварање оптималних зоохигијенских 

услова у рибњацима [15]. 

3.8.1. Контрола икре 
 

Већина рибњака практикује пребирање (издвајање) мртве од здраве икре у 

лежницама, сматрајући да ће зауставити ширење сапролегније, заборављајући при 

том да спроводе редовне купке (на 3 дана), што је грешка: 

 Пребирањем икре, често се поткачи и здрава, што може да изазове њено 

угињавање, јер је она у тој фази изузетно осјетљива на механички додир; 

 Због тога је потребно не пипати икру у лежницама и увести обавезан 

наставак купања и икре и излегле млађи, све док не упије жуманчану кесу 

и ојача и почне се груписати на дну базена окренута главом према 

струјању воде [22, 23]. 

 Прекомјерни раст гљивица код оплођене икре и млађи салмонида 

представља широко распрострањен проблем [24,25,26,27]. Најважнији 

предиспонирајући фактори у настанку сапролегниозе и других обољења током 

процеса мријеста пастрмки су:  

 превелика густина,  

 неадекватна манипулација,  

 температурне промјене,  

 дјеловање паразита и  

 прекомјерно органско оптерећење воде [7]; 

 

 Током инкубирања икре треба примјењивати купке. Најефикасније 

терапеутско средство је малахит зелено, али због тератогеног и канцерогеног 

ефекта његова употреба је забрањена [28,29].  
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 Формалин је такође ефикасан, али је и он у многим земљама забрањен због 

штетних ефеката на околину и особље које рукује са њим, aли радници не би 

требали да га удишу или да дође у контакт са кожом [25]. 

 

 Водоник-пероксид је добра хемикалија за лијечење сапролегниозе са 

минималним утицајем на животну средину. Важно је узети у обзир врсту рибе, 

животни стадијум и температуру воде када се Saprolegnia третира са водоник-

пероксидом.  

 

 Натријум-хлорид у концентрацији од 15 g/l је леталан за гљивице из рода 

Saprolegniа [30,31].  

 

3.8.2. Контрола млађи и одрасле рибе 
 

 Обољење треба спријечити спровођењем добре технологије, те 

избјегавањем озљеда коже и шкрга, а нарочито на нижим температурама, када је 

зарастање успорено, а умножавање узрочника брзо.  

 

У опште превентивне мјере за спречавање појаве гљивичних на рибњацима 

спадају:  

 обезбјеђивање оптималног квалитета воде за узгој, 

 оптимална густина насада,  

 контролисана манипулација рибом,  

 употреба квалитативно и квантитативно избалансиране хране, 

 дезбаријере, механичко чишћење и дезинфекција опреме и базена, 

 механичко чишћење и дезинфекција опреме која се користи за транспорт 

рибе из једне у другу фарму или за порибљавање,  

 спречавање пасивног трансфера узрочника заразних и паразитарних 

болести,  

 спречавање уласка дивље рибе,  
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 забрана или ограничење присуства страних лица,  

 дезинфекција икре након оплодње,  

 насељавање новом рибом која је чиста од узрочника заразних и 

паразитарних болести на основу налаза овлаштене специјалистицке 

ветеринарске организације [33]. 

Као и у свим сферама, тако и у овој, постоје конзервативне мјере у контроли 

сапролегниозе. 

 Важно је узети у обзир врсту рибе, животни стадијум и температуру воде 

када се Saprolegnia третира са водоник пероксидом [7,31,32]. 

 

3.8.3. Употреба еколошки прихватљивих метода 
 

Све чешће се у пракси истражује могућност примјене природних, 

нетоксичних средстава, попут етеричних уља и биљних екстраката, у контроли 

оомицетних патогена. 

Таква еколошки прихватљива средства би требало да буду ефикасна 

против патогена, али и сигурна за људе, односно потрошаче, животиње, као и 

саму животну средину.  

Важно је напоменути да су многа истраживања показала да алкохолни 

екстракти  и етерична уља одабраних биљака могу in vitro да инхибирају 

оомицетне патогене, при чему су етерична уља показала снажнији учинак од 

алкохолних екстраката [34]. На примјер - за биљке из породице Lauraceae и 

Lamiaceae, попут врста Salvia officinalis, Thumbra spicata и Cinnamomum 

zeulanicum, доказана је инхибиција оомицетних патогена слатководних животиња, 

укључујући врсте из рода Saprolegnia и Aphanomuces. 

Shin и сарадници [23] показали су да lawsone (2-хидрокси-1,4- 

нафтокинон), главна компонента у екстракту кане (Lawsonia inermis), може 

промијенити пропустљивост мембране мицелијума, те узроковати распад ћелијске 

мембране врсте S. parasitica, што је указало на његов потенцијал у сузбијању 

сапролегниозе.  
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Осим етеричних уља и биљних екстраката, прополис је такође еколошки 

прихватљив приправак који би могао постати и прикладно антиоомицетно 

средство, с обзиром на раније показана антимикробна и антифунгална својства. 

 
3.8.4. Употреба алтернативних метода 

 

У литератури је наведено да је, у покушају борбе са сапролегниозом, 

размотрен је широк спектар мјера контроле, укључујући и употребу хемијских 

адитива, што је најчешће коришћена метода, уз различите механичке, биолошке 

или физичке методе филтрације.  

УВ зрачење и озонирање су се показали као веома ефикасни системи 

превенција сапролегнијазе јер повећавају стопу излегања рибљих јаја у 

експериментима [35].  

Иако су ове алтернативе само профилактичкe и нису ефикаснe против 

установљених инфекција у јајима или рибама, ипак су релативно ефикасни у 

елиминисању бактерија и вируса. 

 

3.8.5. Обезбеђивање извора воде без патогена 
 

Подземне бунарске воде су најпогоднији извори воде без патогена. Ови 

извори су тренутно ограничени како за узгајалишта пастрмке и мрестилишта, тако 

и за друге посебне јединице за узгој рибе. Као извор дотока у већини случајева 

користе се површинске воде из река и канала. У овим ситуацијама одговарајући 

филтери могу делимично да смање број инвазија паразита у доводној води, пре 

свега при снабдевању мањих резервоара. Решетке се обично постављају испред 

ових филтера како би се одвојиле грубе честице. Пешчани филтери се састоје од 

скупа седиментационих одељака са филтером са влакнима и песком. Вода из 

рибњака са рибљим насадом је прилично неприкладна за ове намене (нарочито 

као извор доточне воде за узгајалишта пастрмки, мрестилишта и јединице за 

рибљу млађ) [7]. 
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Хемијски третман доводне воде је хитан поступак са често непожељним 

паралелним ефектима. Дезинфекција воде која улази у рибњаке УВ зрачењем још 

увек није уобичајен начин, иако се може сматрати једноставним методом 

уништавања вируса, бактерија и плесни. Пошто је доточна вода из река и канала 

благо замућена и садржи велики број суспендованих чврстих материја и 

растворених једињења, дезинфекциона ефикасност УВ зрачења је у овим 

ситуацијама значајно смањена [7]. 

Веома је исплативо снабдевати појединачне објекте и/или резервоаре 

независно, а не проточно. Воду из сваког рибњака или резервоара треба одвојено 

одводити и не би требало да тече у било који други. На овај начин могу се 

одвојити посебно карантински објекти и други резервоари. 

 

3.8.6. Заштита од преноса патогена 

Овај принцип подразумева пре свега пренос патогена неконтролисаним 

транспортом рибе и током мреста. Превоз рибе непознатог здравственог стања у 

принципу треба избегавати. Све рибе које се превозе морају имати ветеринарско 

уверење које потврђује да су рибе прегледане пре транспорта, да су здраве и да 

потичу из средине у којој се не појављују битне инфективне и друге преносиве 

болести. Списак ових болести је прецизно наведен у ветеринарским упутствима. 

Осим интерног прегледа за сваку земљу, за ветеринарску службу је обавезан и 

списак болести наведених у међународном кодексу. Ова листа се тренутно 

прецизира развојем дијагностичких метода и унапређењем знања о појединачним 

болестима риба. Неке вирусне и бактеријске болести могу се пренети и путем 

мреста. Њихов транспорт мора бити завршен истим ветеринарским сертификатом 

као и транспорт рибе из овог разлога [1,6]. 

Рибе које се уносе са других територија морају бити подвргнуте карантину 

у трајању од годину дана, без обзира да ли су домаће или стране врсте. Трајање 

карантина се може продужити нпр. у случају рибе увезене из иностранства до 3 

године. Продужени период карантина је од посебног значаја, посебно код 

матичног материјала који ће се користити за даљу репродукцију. 
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Самоодрживост производње у индивидуалним фармама и сличним 

објектима за узгој рибе је значајан начин превенције од ширења болести. У 

рибњаке и воде које се порибљавају треба уносити само рибе које су претходно 

прегледане, без болести и третиране одговарајућим лековитим купкама. 

Порибљавање млађи из полувештачког и вештачког мреста које није у контакту са 

рибама виших старосних категорија такође смањује опасност од инфекције. 

Спречавање уношења коровске рибе у рибњаке је други важан поступак 

који штити јединке од преноса патогена. Ове рибе су пре свега извор 

ектопаразита, опасних посебно у периоду смањене отпорности риба. Осим овога, 

могу пренети и неке друге патогене који могу довести до великих губитака 

важних врста риба. Адекватне решетке и филтери могу послужити за спречавање 

продирања коровске рибе [7]. 

Безбедно и нешкодљиво уклањање угинуле рибе је значајан начин за 

спречавање даљег преноса рибљих патогена. Свежа или мало распаднута мртва 

риба деконтаминира се у адекватној кафилерији. Угинуле рибе мање масе спаљују 

се или закопавају у дубоке јаме (око 2 метра) на удаљености од најмање 20 m од 

обале рибњака. Дно ове јаме и мртве рибе морају бити покривени гашеним или 

хлорисаним кречом. Слој земље од најмање 60 – 80 cm мора покрити садржај 

јаме. 

3.8.7. Дезинфекција рибњака и опреме; зимско смрзавање и летње 

исушивање објеката 

 

Дезинфекција је од великог значаја у превенцији и отклањању болести 

риба. Превентивна дезинфекција штити рибљи насад од патогена. На овај начин 

се побољшава хигијена услова животне средине за рибе. Фокална дезинфекција се 

врши ради сузбијања жаришта опасне болести риба. 

Природне физичке појаве се у потпуности користе за дезинфекцију у 

интензивном узгоју рибе због својих еколошких погодности. То се односи на 

сушење и замрзавање дна рибњака. Већина патогена умире након исушивања дна 

објеката када је његова релативна влага опала за 10 – 15 %. Замрзавање влажних 

места и сунчево зрачење (пре свега својим УВ зрацима) веома повољно делују у 
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нашим условима. Утицај ових природних физичких појава експлоатише се 

летњим исушивањем и зимским залеђивањем акумулација (објеката). Летње 

сушење је радикална, дуготрајна интервенција током које се контролишу сви 

патогени због исушивања дна рибњака. Циљ зимског сушења је уништавање 

патогена замрзавањем. Безбедно доводи до уништавања пијавица (Piscicola 

geometra), рибљих вашки (Argulus sp.), предаторских ларви водених инсеката, јаја 

и спора паразита, као и других патогена. Коришћење природних начина 

дезинфекције недостатак је у обично дуготрајном трајању (од неколико месеци до 

једне године). 

Хемијска дезинфекција је ефикасан начин превенције и/или сузбијања 

болести риба. У узгоју рибе користе се обично доступни дезинфекциони 

препарати (нпр. гашени и негашени креч, хлорни креч, азотни креч, натријум 

хидроксид, калијум перманганат, хлорамин, хлорсептол, јодонал итд.). За 

дезинфекцију дна бара и акумулација најчешће се користи негашени креч у дози 

од 2,5 – 3 t/ha или хлорни креч у дози од 0,5 – 0,6 t/ha. Непосредно након извлова 

рибе врши се дезинфекција изловне јаме и блатњавих влажних места на великим 

објектима где није могућа дезинфекција целе површине дна. За третирање 

бетонских канала могу се користити хлорни креч (200 – 400 mg/l), 0,5% воденог 

раствора натријум хидроксида, хлорамина и хлорсептол (30 g/l) или друга 

дезинфекционих средстава. Иста дезинфекциона средства и концентрације треба 

да се користе за третман опреме. У ове сврхе се могу користити и калијум 

перманганат (5 g/l), јодонал (2,8 – 4,5 ml/l) и друга дезинфекциона средства 

[7,36,37]. 

3.8.8. Оптимизација услова средине 

 

Оптимизација природних услова животне средине је главни предуслов за 

обезбеђивање доброг здравственог стања риба у периоду узгоја. Морају се 

обезбедити следећи принципи: 

 Оптималан квалитет воде без стресних физичко-хемијских ефеката. 

(државање концентрације кисеоника на оптималном нивоу и 

заштита од загађења воде су од посебног значаја), 
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 максимални развој природних ресурса исхране, исхрана риба 

допунским смешама у довољној количини и квалитету (пажња треба 

обратити пажњу на квалитет појединих компоненти хране и 

биофактора), основни превентивни аранжмани који штите ране 

развојне фазе и младе рибе од бактерија и протозоа, укључујући 

довољну количину природне хране одговарајуће величине и састава 

врста, 

 одговорно успостављање максималне густине насељености. 

(еадекватно велика густина доводи до стресног понашања, 

погоршања стања и отпорности и олакшава ширење болести). 

Густина насељености је од посебног значаја у узгоју пастрмки и 

узгоју рибе у посебним интензивним јединицама и 

 превенција стресних ситуација изазваних другим факторима, пре 

свега манипулацијом током излова, транспорта и дуготрајног 

складиштења. 

 

3.8.9. Редовна контрола здравственог стања и превентивно третирање риба 
 

Превентивну контролу здравственог стања риба треба вршити два пута 

недељно у мрестилиштима и јединицама за узгој млађи, а у високопродуктивним 

интензивираним рибњацима, узгајалиштима пастрмки и рибњацима са 

рециркулацијом загрејане воде једном недељно. Остали насади (нарочито у 

уобичајеној рибњачкој производњи) се истражују месечно [38,39]. 

Здравствено стање рибе увек треба контролисати пре излова, транспорта и 

порибљавања. Превентивни третман се може предложити на основу резултата 

истраживања. Овај третман се обавља пре свега уношењем лекова у водену 

средину и храњењем пелетираном храном са додатком лекова. 

Будући да је појава болести, углавном, везана за слабу зоохигијенску 

ситуацију, потребно је свакодневно праћење и унапређивање хигијенских услова 

у свим фазама производње. 

Велики значај има и подизање нивоа свијести и одговорности свих 

запослених [40]. 
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4.0. ЗАКЉУЧЦИ 
 

 

На основу свега консултоване литературе, могуће је извести сљедеће закључке:  

 

1. Сапролегниоза се најчешће јавља при нижој температури воде или након 

рада са рибом, када може доћи и до повреда. 

2. Болест је лако уочљива - на оштећено ткиво се насели гљивица која 

постепено продире у здрави мишићни слој све до кости, а ткиво изгледа 

као покривено ватом од израслина усљед гљивица. 

3. Узрочник обољења  - Saprolegnia spp. напада често икру у инкубацији. 

4. Сузбијање болести може бити постигнуто: добрим узгојним методама, 

избјегавањем повреда рибе, спровођењем санитарно-дезинфекционих 

мјера и употребом купки риба у свим фазама производње. 

5. Најефикаснија терапеутска средствва су малахит зелено и формалин, али 

због тератогеног и канцерогеног ефекта њихова употреба је забрањена, те 

се као алтернатива користе купке водоник пероксида и натријум хлорида. 

6. Неопходно је повећати број студија чији су предмет молекуларни процеси 

код сапролегниозе, јер такви огледи повећавају знање и разумијевање 

патологије S. parasitica, што надаље отвара врата за развој ефикасног 

лијека, вакцине, односно ствара алтернативни метод за контролу 

сапролегниозе. 
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