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Summary

Since 1998 the new highly contagious carp (Cyprinus carpio) disease caused by koi llerpesvirus (KHV) has
spread throughout North America, Asia and Europe. The presence of the disease, which cause§ huge mortality
of common carp and koi carp, was confirmed in many European countries, among others in Poland. The
monitoring of KHV infection is needed and the mandatory notification of this disease is a|so being considered.
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Infekcja herpeswirusa koi karpia - KHV (Koi Her-
pes Virus) jest chorobą skrzeli i skory karpia (Cypri-
nus carpio) hodowanego do konsumpcji i potrzeb
wędkarstwa oraz karpia kolorowego, tak zwanego koi
karpia hodowanego jako ryba ozdobna. Wysoka za-
raźliwość herpeswirusa koi karpia oraz dllża śmiertel-
ność ryb w przypadku infekcji tym wirusemwzbldza
uzasadnione obawy u hodowców karpi na świecie.

Etiologia

Herpeswirus koi karpia jest wirusem DNA należą-
cym do rodziny Herpesviridae (12, 18), Według Body
i wsp. (2), wirus osiąga rozmiary 150-200 nm. Bada-
niem elektronomikroskopowym komórek stałej linii
komórkowej I(F- 1 (koi fin I) zakńonejwirusem KHV
stwierdzono obecność patologicznie zmienionych ko-
mórek, w których występuje po kilka jąder. Masowe
pączkowanie wirionów obserwuje się na powierzchni
błon komórkowych. Wiriony te zagłębiająsię do wnę-
trzakomórek, pociągając za sobą błonę komórkową.
W związku z tym kompletna cząstka wirusa występu-
jąca w cytoplazmie komórkowej otoczona jest zmo-
dyfikowaną błoną gospodarza.

Próby zakażenia ryb należących do r ó żny ch gatun-
ków wirusem KHV były negatywne, co świadczy
o tym, że wirus ten jest patogenny jedynie dlaróżnych
form karpia. Według Hedrick i wsp. ( 12) i OATA ( 1 5),
infekcj ę winrs em char aktery zlĄe wy s oka z achorow al -
ność ryb (dlĘ procent populacji ulega infekcji) oraz
duza śmiertelność dochodząca do 80-100% populacji.
Wirus przeżywa w wodzie przynajmniej przez 4 go-
dziny (16).

Występowanie w tóżnych krajach
Choroba występuje u karpi różnymwieku. Ogólnie

vważa się, ze najbardziej wrazliwe są duze koi karpie

należące do cennych ras, aczkolwiek według Perel-
berg i wsp. (16) wylęg jest bardziej wrazliwy niżryby
dorosłe.

Herpeswirus koi po razplęrwszy opisano w Japonii
w 1990 r.,później w Izraelu w 1998 r. Nie jest jednak
pewne, czy izolaĘ:japoński i izraelski sąidentyczne.
Od 1998 roku w Europie zaczęto notować masowe
śnięcia koi karpi, które, jak się okazńo, spowodowa-
ne byĘ infekcją KHV. Choroba ta występowała za-
równo u ryb importowanych do Europy, jak i ryb, któ-
re pochodztĘ ztarłakoi karpia w krajach europejskich
(2,14).

W stanach Zjednoczonych Hedrick i wsp. (12) wv-
kazalt obecność wirusa kHv w rozrostach brodaw-
kowatych występujących u koi karpi oraz tzolowalt
go z nar ządów w ewnętr zny ch Ęc h ryb, s twi erdzaj ąc,
ze jest to herpeswirus, Obecnośó KHV stwierdzono
dotąd w następujących krajach: Anglia, Danta,Holan-
dia, Belgia, Niemcy, Włochy, Polska, Izrael,Indone-
zja, Jawa, Sumatra, Tajwan i USA. Przypllszcza się,
ze choroba ta występuje równiez na Filipinach w Ja-
ponii i Chinach. W Anglii w 2001 r. zanotowano
3 prrypadki KHV w 2002 r.36 przypadków tej infek-
cji (8). Przypadki te rozpoznawano metodą PCR, a w
9 znich udało się dokonać izolacji wirusa w stałej li-
nii komórkowej KF-l (8). W Holandii tylko w 2003 t.
stwierdzono 12 przypadków infekcji KHV u koi kar-
pi,przy śmiertelności dochodzącej do 100% .Przypadki
te idenĘfikowano metodąPCR i tylko w jednym z nich
udało się wyizolować wirusa w hodowli komórkowej,
W 2003 r. w Belgii wskutek infekcji KHV doszło do
bankructwa dźej hodowli koi karpi (8 ). W Niem czech
infekcja KHV stanowi równiez powazrry problem i jest
uważanaza jednąznajgrożntejszychchoróbkarpi(13).
W Niemczech do 2002 r. wirus KHV został wyizolo-
wany z 2I przypadków. B adania elektronomikrosko-



powe przeprowadzone w tym kraju potwierdzlĘ, że
chodzi tu o herpeswirusa. W 2002 r. w Niemczech
stwierdzono 60 przypadków infekcji KHV głównie
u koi karpi różnych grup wiekowych. W kilku przy-
padkach infekcja doĘczyła również zwykĘch karpi,
Obecność KHV we Włoszech stwierdzono jedynie
metodą PCR (9).

Według informacji ustnej udzielonej autorowi pub-
likacj i w 2004 r. ( 1 6. 06, 04 r.) przezBergmanna i FichG
nera (z Federalnego Centrum do badań wirusowych
chorób zwierząt w Niemczech), u karpi importowa-
nych do Niemiec z polskiego obiektu sadzowego usy-
tuowanego na podgrzanych wodach zrzlftowych
stwierdzono infekcję KHV. Na tej podstawie podej-
rzewa się, ze w krajach wschodniej Europy mogą
występować nie rozpoznal7ę dotąd przypadkt KHV.
Hipoteza ta jest bardzo prawdopodobna, ponieważ
w krajach wschodniej Europy znajduje się wiele gos-
podarstw rybackich, w których hoduj e się karpie; nie-
kiedy równocześnie w §zm samym stawie nvyl<łekar-
pie przebyw ają r azem z koi karpi ami i Wzy żówkami
obu §ch odmian. Na uwagę zasługuje fakt, że w ostat-
nim okresie nofuje się wzrost importu koi karpi do
kraj ów wschodnioeuropej skich, czemu tow arzyszy
wzmożony obrót tymi rybami,

Największymi producentami i eksporterami koi kar-
pi do Europy sąIztael i Japonia. Przyplszczasię,że
karpie z Ęch krajów są pierwotnym fuódŁem wirusa
KHV. Międzynarodowe targi koi karpi organizowane
kilkakrotnie w ciągu roku oraz intensywny międzyna-
rodowy obrót tymi rybami, przy braku przepisów we-
teqmaryjnych doĘczących obrotu tymi rybami, stano-
wi realne zagrożenie zdrowia nie tylko karpi ozdob-
nych hodowanych w wielu krajach, ale równiez karpi
hodowanych do celów konsumpcyj nych i wędkarskich.
Niekontrolowany obrot koi karpiem jest niewątpliwą
ptzy czynąpowstawania nowych ognisk infekcj i KHV
w krajach, gdzie dotąd nie notowano tej choroby. In-
fekcję tę stwierdza się często w Europie u koi karpi
pochodząc y ch z lzraela i z J aponii i u nvykĘch karpi
pochodzących z Malezji. W krajach zachodniej Euro-
py od 2000 r. notuje się stĄ wzrost przypadków in-
fekcji KHV.

W sierpniu i wrześniu 2004 r. w ZaWadzie Chorób
Ryb i Zal<ładzie Anatomii Patologicznej PIWet.-PIB
przeprowadzonobadanie karpi z 8 gospodarstw rybac-
kich w kierunku obecności infekcji KHV. W dwóch
obiektach, u karpi wykantjących martwicę skrzeli,
wynik badania metodą PCR był dodatni (niepubliko-
wane dane).

Gzynniki śtodowiskowe
Największą wrazliwość ryb na infekcję KHV ob-

serwuj e się w temperaturach od 22" C do 27 " C (OATA
2001). Infekcja KHV występuje najczęściej w tempe-
ratlrzę wody powyżej 20"C, ale poszczegóIne przy-
padki tej choroby notowano w zakresie I8"C-29"C.
Przy temperafurach powyżej i ponizej tego zakresu

obj awy choroby llęaj ą zahamowaniu. W temp eratu-
rue I3"C nie dochodzi do śnięć ryb (z powodu infek-
cji KHV), natomiast wraz ze wzrostem temperatury
od 18'C do 29"C obserwuje się coraz szybszy prze-
bieg choroby. Pora roku nie ma wpływu na występo-
wanie choroby. Infekcje KHV mogąwystąpić również
w zimie (13).

Droga zakażenia
Ryby zakażają się przez kontakt za pośrednictwem

wody i osadów dennych. Jak dotąd nie stwierdzono
nosicielstwa wirusa KHV u innych ryb,pozakarpiem.

Patogeneza

Okres inkubacji, Iicząc czas od mieszczęnia ryb
chorych wśród zdrowych, do wystąpienia, u Ęch ostat-
nich, pierwszych objawow choroby wynosi 4 dni (15,
I7). Przypuszczaó należy, że pierwotnym miejscem
infekcji herpeswirusa są przede wszystkim skrzela.
Wirusa tego najczęściej izoluje się w hodowli komór-
kowej właśnie z tkanki skrzelowej, znacznle rzadziej
znęręk.

Śnięcia ryb występująniekiedy juz po 24-48 godzi-
nach od wystąpienia pierwszych objawów (lI). Ze
skrzeli uszkodzonych pierwo tnie przez herp eswirusy
i w których rozpoczf, się juz proces martwicy izoluje
się różne rodzaje bakterii, takie jak: Aeromonas sp.,
Citrobacter sp., Pseudomonas sp., Micrococcus sp,
i inne (2), Obsennruje się również wtórne inwazje pa-
sozytów (5,12,15).

Wtórne zakażęnta b akteryj ne ko mp likuj ą p i erwot-
ną infekcję herpeswirusa koi i uniemozliwia w wielu
przypadkach jego izolację w stĄch liniach komórko-
\\ych,

Ozdrowieńcy, po wygaśnięciu objawów choroby
stają się nosicielami wirusa KHV nosicielstwo tego
wirusa może utrzymywać się ponad 2lata; niektórzy
lważają żę nawetprzez całe życie ryby, Stres możę
spowodować u nosicieli-ozdrowieńców nawrót cho-
roby, której towarzyszyć mogą ograniczone śnięcia
( 1 3 ). Przyp llszczać należy, ze no sici ele niewykazuj ą-
cy objawów choroby w warunkach stresu stają się
głównym źr ó dłem infekcj i.

0bjawy kliniczne
Chore ryby wykanjąobjavły letargu, pĘwajątuż

p o d p owierzchnią wody i gr omadząsię przy dopĘwie
wody, wrykarując objawy zaburzeń w oddychaniu. Nie-
kiedy przy pływaniu obserwuje się u nich nieskoordy-
nowane ruchy płetw. Często u chorych osobników
ob serwuj e się zwiększone wydzielanie twardniej ąc e -
go śluzu na skórze (ryc. 1), Po pewnym czasie war-
s tw a na grom adzone go śluzu złuszc z a s i ę, p o z o stawi a-
jąc odsłonięty rejon szorstkiej skory. Zwiększone wy-
dzielantę śluzu wyst9pgje równię? w skrzelach; po
pewnym czasię w oddechowej części skrzeli pojawia-
ją się białawe ogniska martwicy na tle czerwonej zdro-
wej jeszczetkanki (ryc.2). Wkońcowym stadium cho-



Ryc. 1. Karp (Cyprinus carpio) chory na infekcję KHV, zwięk-
szone wydzielanie twardniejącego śluzu w przedniej części
ciała ryby. CEFAS, Weymouth UK

Ryc. 2. Karp (Cyprinus carpio) chory na infekcję KHV, ogra-
niczona martwica skrzeli. CEFAS, Weymouth UK

Ryc. 3. Karp (Cyprinus carpio) chory na infekcję.KHY, roz-
legła martwica skrzeli CEF'AS, Weymouth UK

roby docho dzi do uo gólnionej maffwicy tkanki skrze-
lowej (ryc. 3), którajest głównąprzyczynąśmierci ryb
(2). Niekiedy w trakcie infekcji KHV w skrzelach ob-
serwuje się krwawienie, Ryby chore wykanjączęsto
zap adnięcie gałek o cznych.

Infekcja KHV charakteryzuje się ostrym lub pod-
ostrym przebiegiem; w obu prrrypadkach dochodzi do
masowych śnięć ryb (7).

Zmiany anatomOpatol ogiczne
Zmiany anatomopato lo gic zne występuj ą główni e

w skrzelach; oprócz tego w niektórych przypadkach
obserwuje się zrosty otrzewnej i nierównomierne
ukrwienie narządów wewnętrzny ch (5, I2).

Rozpoznawanie

W st ęp ne b adania di a gno styc zne można prz eprowa-
dzicprzezumieszczenie nowo nabyĘch karpi lub koi
karpi wspólnie z koi karpiami, które byĘ hodowane
w warunkachwykluczających ich kontakt z wirusami.
W przypadku, gdy u Ęchwrażliv\ych (nieuodpornio-
nych na KHV) koi karpi wystąpiąobjawy typowe dla
infekcji tym wirusem,wówczas można wstępnie wy-
sunąć ptzyplJszczente, że testowane (nowo nabyte)
karpie sązakażone KHV.

ZdecydowanawiększośćprzypadkówinfekcjiKHV
zo stała r ozp o znana pr zy uży ciu meto dy P C R p o zw a-
lającej na stwierdzenie obecności fragmentu kwasu
nukleinowego herpeswirusa w tkankach zakażonej
ryby. Metodę PCR do diagnostyki infekcji herpeswi-
rusa koi karpia opracował jako pierwszy Gilad i wsp.
(3, 4); obecnie uzylvana jest również metoda Gray
i wsp. (6).

W niewielkim procencieprrypadkóq w niektórych
laboratoriach udało się wyizolować wirusa w stałych
liniach komórkowych; w niektórych dodatkowo ba-
dano równi eż j e go morfologię pzy p omocy mikrosko -
pu elektronowego, Przeszkodąw izolacji wirusa KHV
w hodowlach komórkowych sąwtórne obfite infekcje
bakteryjne w znieniony ch przez wirusa tkankach ryby.
Oprócztego mĄ procent ućlanych izolacji przypisuje
się zbyt małej wrazliwości hodowli komórkowych na
niektóre szczępy herpeswirusa koi karpia.

Do izolacji herpeswirusa koi karpia poleca się sto-
sowaó stałą linię komórkową KF-I sporządzoną
zpłetw koi karpi i ustalonąprzęzHedricka i wsp. (12)
oraz CCB sporządzoną z komórek mózgu. Herpeswi-
rusa koi karpia możnawyizolować również w stałych
liniach komórkowych, takich jak EPC i FHM (2).Li-
nie komórkowe KF-l i CCB są jednak znaczniebar-
dziej vłr ńIiwe na infekcj ę herp e swiru s a ko i karpi a (c o
stwierdzono w temperaturzę inkubacji od 22"C do
26"C) niż wymienione linie standardowe.

Materiał do zakażenia hodowli komórkowych spo-
rządza się głównię ze skrzęIi, ewentualnie równiez
z nerekryb, w drugiej kolejności zwątroby, śledziony
i mózgu. Zmtany cytopatyczne w hodowlach komór-
kowych można uzyskać w temperatvzę I4"C,2l"C
i 28'C. Efekt cytopatyczny w przypadku inkubacji
w temperaturzę I4"C moze wystąpić dopiero po 1 mie-
siącu, natomiast przy temperallrze 2I"C po 2Ęgod-
niach. Optymalnątemperaturą dla wzrostu wirusa jest
prawdopodobnie temperafur a 2I" C (2).

P o zakażęniu hodowli komórkowych supematantem
pochodzącpze śledziony i nerek chorych ryb zmia-
ny cytopatyczne często nie występują. Zmiany cyto-



patyczne w staĘch liniach komórkowych KF-l cha-
rakteryzljąsię tworzeniem syncytiów komórkowych,
w ktorych obserwuje się zanik granic między poszcze-
gólnymi stykającymi się komorkami. Na peryferiach
syncytiów powstają natomiast zwakuolizowane ko-
mórki, które odrywaj ą się od hodowli i pływaj ą w pĘ-
nie odzywczym.Przy użyciu do izolacji wirusa stałej
linii komórkowej KF - 1 polec a się wykonan le ptzynaj -
mniej dwóch pasaży, minimum co 2 tygodniekażdy.
Pomimo żę IiniaKF- 1 j est wrńIiw ana infekcj ę wiru-
sa KIrV, to j ednak ni e zaw sze dodatni wynik PCR znaj -

duje potwierdzęntę w izolacji wirusa w tej linii,

Zwa!czanie

W Izraelu przeprowadzono próby immunizacj i kar-
pi na KHV przy pomocy antygenu sporządzon e go z un-

aktywowanych formaliną wirusów, który wstrzykiwa-
no rybom do jamy ciaŁa (9).Immunizacja ta dotąd nie
przynio sła sp o dziewany ch r ęzultatów, gdy ż p o sz e ś c iu
Ęgodniach po iniekcji szczepionki nie stwięrdzono
u ryb o dp omo ści na challang e (zakażenię przęz kąpiel
ryb w zawiesinie wirusa) KHV (9).

Dobre rezultaty osiągnięto w Izraelu stosując meto-
dę uodparniania przez bezpośrednie zakażanie mło-
dych koi karpi od dorosĘch chorych ryb przy podwyż-
szonej temperaturze wody i ekspozycji trwającej 5 dni.
IJwńa się, że po zastosowaniu tej metody ryby stają
się całkowicie odporne na infekcję KHV i nie sąnosi-
cielami wirusa. Prawdopodobnie nawet po zastosowa-
niu silnego stresu nie udało się u nich wywołać obja-
wów chorobowych; nię udało się równiez zakazic od
niqh innych karpi. Dane te pozostająjednak w pewnej
sprzeczności z faktęm. że podobnie jak inne infekcje
herpeswirusowe, również infekcja KHV pozostaje
u ryby często na całe życie, a więc ozdrowieńcy po-
winni byó traktowani jako potencjalne żródło tego
wirusa (15) byc może przez całe ich życte.

Według Haenen i wsp. (9) i Hartman i wsp. (11),
jedyną skutecznąmeto dąrwalczania infekcji KHV jest
likwi dacj a w szystkich ryb i 1kry z zakażone go ob i ektu
oraz przeprowadzenie odpowiedniej de4mfekcj i sprzę-
tu zbiorników słuzących do inkubacji ikry, podchowu
wylęgu tt.lcnlryb dorosĘch według zasad stosowa-
nych ptzy innych chorobach wirusowych (1), W za-
kresie profilaktyki proponuje się kwarantannę nowo
zakupionych koi karpi, która powinna wynosić 30 dni.

i3
a-

torium, W przypadku wyniku dodatniego, ryby należy
uśmierció i odpowiednio utylizować.

Na uwagę zasługuje fakt, że Chiny i Jawa, Wprze-
dzając
kowity
zabezp
sa koi karpia do swoich obiektów rybackich.

Na dorocznych konferencj ach kierowników Kraj o-
wych Laboratoriów Referencyjnych krajów Unii Eu-

ropej skiej, w których bięrzę ldział r ównież przedsta-
wiciel Polski, od kilku |atwyraża się potrzebę stałego
monitorowanta zakażęń KHV a optócz tego rozważa

sa koi
łasza-
ę cho-

robę, jak rownież zarażItwość herpeswirusa dla karpi
wpehrilzasadniającelowośćrealizacjitegopostulatu.
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