
Artykuł przeglądowy

Na świecie występuje ponad 1250 gatunkow (51
rodzajow) pasozytów należących do gromady Myxo-
sporea (Buetschli 1881). Większość gatunków wystę-
puje u ryb słodkowodnych, niektóre u ryb morskich,
nieliczne u gadów ipłazów żyjącychw wodzie iubez-

Rolapasofió j akoprzyczy-
ny chorób karpi lsce jest mało
znana. W okresie ostatniego pięćdziesięciolecia na te-
renie naszego kraju u karpia identyfikowano następu-
jące pasożyty należące do tej gromady: Myxobolus
cyprini, M. dispali M. basilamellaris, M. encephali-
cus, Sphaerospora molnari, S. renicola, Thelohanel-
lus nikolskii i prawdopodobnie Hoferellus cyprini
i Chloromllxum cristatum (,tab. I).

Etiologia

(26). Taki pogląd znajduje pełne uzasadnienie w ana-
lizie poszczególnych stadiów rozwojo-wych tych pa-
sożytów.
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równiez myksosporą powstaje w wyniku złożonych
przekształceń i przemieszczeń rożnego typu komórek
pasożyta, ktorych liczbaw pewnym okresie moze do-
chodzjć do 16; 2-7 komórek tworzy skorupkę, 1-7 ko-
mórek przeksńaŁca się w komorki biegunowe, a 1-2 ko-
mórek stanowi sporoplazmę. Wewnątrz komorek bie-
gunowych występuje spiralna nic, ktora ma zdolność
wystrzeliwania ze spory. Dzieje się to w odpowied-
nich warunkach fizykochemicznych środowiska. Lep-
ka substancja występująca na witce umozliwia zamo-
cowanie spory w tkankach zywiciela. Skorupka spory
j e st dwuwarstwowa ; warstwa zewnętT znaj e st b i ałko-
wa, a w rakcie inwazji sko-
ruPka O sporoplazmapTze-
nikaw oparciuobudowę
Spo
Biv
i 1-
re mają 3 l -7 komórek biegu-
nowych. występujące u karpi
w Polsce

Przęz wiele Iatuważano, ze myksospora jest formą
pasożyta wykazującą właściwości inwazyjne dla ryb
i w związku z tym sądzono, ze w cyklu rozwojowym
Ęchpasozytównie występująinni żywiciele. W l984 r.
Wolf i Markiu,(27) odkryli, ze myksospora.Myxobo-
lus cerebrails powstająca w tkance chrzęstnej ryb ło-
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Tab, 1. Najczęściej iden§,fikowane lv Polsce pasożytl,gromad;- Myxosporea występujące u karpia (Cyprinus carpio)

Myxo ho lu s h a sila ne llaris
(Lom, Molnart983)

Myxobolus dispar
(Telohan 1895)

Myxobolus cyprini
(Dollein 1998)

Myxobo lus e ncepha licus
(Muslov ,l9,11)

Sphaerospora mOlnail
(Lom, Dykova,
Pavlaskova, Grupceva
1 983)

Sphaerospora rcnicoIa
(Dykova, Lom 1982)

The lo ha ne llus n iko lskii
(Akhmerow,l960) syn.
Thelohanellus cyprini
(Hoshina i Hosoda 1957)

Holerellus cyprini
(Dollein 1998)

Chloromyxum uistatum
(Leger 1906) syn.
Ch. cyprini (Fyila 1927|

owalna
8,5 x 9,9 pm

2

owa lna
8,6 x 11 pm

2

10-13,5 x 7,6-9,7 pm

2

owalna lub kulista
7-12 x 6,3-10,5lm

2

ku lista
10,5 pm

2

ku l isla
,l0,5 pm

2

iaiOWata
17 x 10,4 pm

1

9x6,5pm
pOsiadaiąca 20-24
c h a ra kte rystyczn e

b ruzdy
2

ku l iste
8x13pm

4

200 gm (2 mm)

wielospolowe
skrze l a

100 !m
wielospolowe

skrze la

300 [m
w ielosporowe

120 pm

wielosporowe
mózg

17 [m
dwusporowe

sknela, skóra

20 pm

dw usp otow e

kanaliki nerkowe

200 pm

wielosporowe
pod naskórkiem,

płelwy, skóra tułowia

35 pm

8-s p orow e

Jedno- i dwusporowe
plazmod ia

sosiowatych jest inwazylna dla skąposzczetów rodza-
ju Tubifeks. Po zarażeniu tubifeksa tą myksosporą
w ścianie jego jelita po wielu przekształceniach po-
wstaje sporocysta zawierująca 8 aktinospor inwazyj-
nych dla ryb łososiowatych. Spory te po opuszczeniu
tego drugiego gospodarza dostająsię do skrzeli, skó-
ry a niekiedy do przewodu pokarmowego ryby, a wy-
dostające się z nich sporoplazmy rozpoczynają cykl
proliferacji w tkance chrzęstnej tego gospo darza.Pro-
liferacja, jak rowniez sporogonia różnych pasozytów
należący ch do gromady Myx o s p o re a może zachodzic,
w zależności od gatunku, w skórze, mięśniach i w róz-
ny ch nar ządach wewnęt r zny ch. P o szcze golne stadi a
rozwojowe mogą się rozwijać wewnątrz komórek zy-
wiciela lub środtkankowo.

Teoria Wolf i Markiw (27) dotycząca Myxobolus
cerebralis została potwierdzona w pracy Andree, He-
drick (l) i Markiw (l9). Obecnośc dwóch rodzajów
spor: myksospory i aktinomyksospory odkryto rów-
nież u innych Myxosporea: Myxidium giardi (6), Ho-
.ferellus carassi (|0), Myxobolus sp. (I1,I2), Hofere-
lus cyprini (I3), Myxobolus pavlovskii (25), Theloha-
nellus hovorkai (28).

zniszczenie blaszek oddechowych
i listków sknelowych

zniszczenie blaszek oddechowych
i lislków słrzelowych

niewielkie zmiany zapalne w nerkach,
śledzionie i wąlrobie

tozszerzenie i rozerwanie naczyń
mózgu, slany zapalne mózgu kończące
się ptocesami ziatninowania

proIileracja nabłonka
i naskórka

zwłóknienie kłębków Bowmana,
manwica nabłonka kanalików
nerkowych, zwyrodnienie pęcherza
pławnego

uszkodzenie skóry
i chrząstki płelw

atrolia nabłonka kanalików nerkowych
i przy dużych ilościach pasożytów

wzdęcie kanalików nerkowych, zmiany
zapalne w lkance międzykanalikowej
(inlerstycialne|) nerek

niewielkie zmiany nekrotyczne
w nerkach

W przypadku pasozytów rodzaju Sphaerospora
przyplszcza się, ze równieżistnieje drugi zyłviciel (7),
ale niezalężnie od tego mozliwe jest zarażenie się ryb
bezpo średnio mykso sporami pow staj ącymi u zar ażo -

nych osobników (22).

Występowanie

W ciągu pięćdziesięciu lat można było ob serwować
pewną fluktuację \^, zakresie występowania pasoĄtów
gromady Myxosporea u karpi w Polsce. Według Ko-
cyłowskiego (15) do lat sześćdziesiątych stwierdzano
u karpi głownie Myxobolus cyprini i Myxobolus di-
spar,ktore wywoĘwały u tych ryb objawy chorobo-
we. W póżniejszych latach znaczenie chorobotwórcze
pasożytów gromady Myxosp orea nie było już tak istot-
ne. W okresie ostatnich kilku lat, wedfug Kramer,
My,xobolus cyprini i Myxobolus dispar zaczynająmieć
ponownie istotny udział w stratach występujących
w sadzowej hodowli karpi, W latach siederndziesią-
tych i na początku lat osiemdziesiątych po raz pierw-
szy w Polsce zaczęto identyfikowacpasożyty rodzaju
Sp haero s p o ra, szczególnie często stwierdzano obec-
ność Sphaerospora renicola, która powodowała istot-
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ne straty ekonomiczne jako
czynnik etiologiczny choroby
o nazwie zapalenie pęcherza
pławnego (I, 2, 3). Zapalenie
pęcherza pławnego występu-
je w Polsce obecnie bardzo
rzadko i nie wyr,vołuje prak-
tycznte istotnych strat. Do
niedawna w polsce nie noto-
wano chorób wywoĘwanych
pt zęz Thel o h an ellus niko l s ki i
czy też Myxobolus encepha-
licus, aczkolwiek w innych
krajach europejskich powo-
dowĄ one juz od pewnego
cza§) straty w hodowli karpi.
W Polsce pasozyty te zaczęto
stwierdzać na większą skalę
dopiero od początku 2002 r. (5).

Pasozyty rodzajów Sphae-
rospora i Thelohanellus wy-
stępująod dawna w pofudnio:
wo-wschodn iĄ Azji i stamtąd
za pośrednictwem krajów
dawnego Związku Radziec-
kiego wraz z importowanymi
rybami dostawaĘ się one do
Węgier, a następnie z tego
kraju. równi
nyml ryDaml -
łózakóżenta - RYc, 1,

phalicus nie jest znane. Wia-

/- ,\

ooęy
ptolifetacja

ryba

aktinospota

skąposzczet

spotocysta

Rozwój pasożytów rodzaju Myxobolus zgodnie z aktualnymi poglądami

domo tylko, że jego obecność stwierdza się nie tylko
w Polsce, ale równiez na terenach byłej Czechosłowa-
cji i Związku Radzieckiego (I7, I8,23).

Patogeneza - odczyn odpornościowy

W Polsce od dawna stwierdzano obecność Myxo-
b olus cyprini, którego stadia wegetatywne (prolifera-
cyjne), przedsporogenne i spory stwierdzano w roż-
nych narządach wewnętrznychryb, Równiez od daw-
na znany jest u nas Myxobolus basilamellaris i Myxo-
bolus dispar występujący w skrzelach, gdzie goĘm
okiem można dostrzec mlecznobiałe cewkowate cy-
sty. W przypadku dlsżejliczby cyst Myxobolus cyprini
u ryby może dojśc do uszkodzenia nerek i wątroby,
a następnie do wtómych infekcji bakterii i śnięó ryb,
głownie na wiosnę po obsadzeniu stawów (I5). Zara-
żenta p asożytami r o dzaju My x o b o lu s występuj ące go
w skrzelach i skórze wydają się mniej groźne; więk-
sze straty powoduje Myxobolus cyprini. Aktualnie
w Polsce Myxobolus cyprini, Myxobolus dispar i My-
x o b o lus b as il am e l l aris występuj ą tylko lokalnie.

W końcu |at szęśćdziesiątych w Polsce Hłond (14)
i Witała (24) stwierdzllt, żę w mózgu u karpi wystę-
pują spory nieokreślonego bliżej gatuŃu, W 2002 r.

Antychowicz (5) stwierdził w mózgu u narybku kar-
pia, pochodzącego z trzech duzych obiektow karpio-

wych, obecność spor (ryc. 2) orazplazmodiów (ryc. 3)
podobnych do tych, które opisali Hłond i Witała. Wy-
gląd plazmodiów, rozmiary spor oraz czas i miejsce
inw azji o dpowi adĄ opisom My x o b o l u s e n c ep h a l i c u s
przedstawionym przęz Loma i Dykovą (17 , 78) oraz
Pavlaskovą i Strelkova (23). Liczba sporocyst w jed-
nej rybie wahała się od 1 do 5 (ryc. 3). W niektorych
rybach obserwowano grupy po kilka lub kilkanaście
spor; często w róznych stadiach fagocytowanę przez
makrofagi. Inw azji pasożyta tow arzy szyło niekiedy
rozszęrzenie naczyn mozgu oraz przęrwanie ich ciąg-
łości. W niektórych przypadkach wokoł zgnlpowań
spor tworzyĘ się nacieki makrofagów. U ryb odłowio-
nych w póżniejszym okresie obserwowano obecność
w mózgu otorbionych ognisk tworzących się w miej-
scu inwazji pasozytów, U niektórychryb nie obserwo-
wano zadnych reakcji zapalnych w mózgu, a jedynie
obecność spor (ryc. 1). Według Loma i Dykovej (18)
układ odpornościowy ryby nie reaguje na pasozyta
w okre s ie, kie dy występuj e on wew nątr z naczyh krwi o -

nośnych. Reakcje zapalne pojawiają się, według tych
autorów, dopiero po wydostaniu siępasoĄrtów do tkan-
ki mózgowej. Obserwacje własne wskazują że ręak-
cj a or ganizmu ryby na inw azj e My x o b o lu s e n c ep h a l i -
c u s w mózgll, nawet gdy opuszc za już naczyni a krwio -

nośne, może być uposzczegolnych rybróżna. Wprzy-
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padkach opisanych przez Antychowicza (5) mozna
było zaobserwowaó dosyć wyrażnąkorelacj ę między
obecnością pasozytów lub reakcją zapa|nąw mózgu
ryb a objawami chorobowymi, takimi jak: gromadze-
nie sięryb przybrzegu stawu, odrętwienie, wychudze-
nie i śnięcie.

W latach I970- l 980 pasozyty rodzajl Sphaerospo-
rc powodowaĘ znaczne straty w hodowli karpi w kra-
jach europejskich, równiez i w Polsce (1-4, 8, 9, 16).

l

+

Ryc. 2. Spo11, lVlxaó olus encepltulicus w mózgu narvbku kar-
pia; x1666 - preparat świeĄ,

Rvc. 3. Sporocysta Myxobolus encephalicus w mózgu nary,b-
ku karpia; x500 - preparat śrvieży

Ry,c. 4. Sporocysty Thelohąnellus tlikolskii na pletlvie ogono-
rvej narl,bku karpia; xl()

,::]: 1765,:,,'

Jednym z najb ar dziej charakte ry sty czny ch obj awow
występujących w końcowym okresie inwazji Sphaero-
spora renicola było,,przymusowe" płyłvanie ryby tuż
pod powierzchniąwody z głowąskierowaną do dołu.
Objaw ten był :uqqrazem dysfunkcji pęcherza pławne-
go (wzdęcie tylnej komory), która spowodowanabyła
zniszczeniem j e go śc ian pr zez we geta t}nvne (pro l ife -

rujące) stadia tego pasozyta. W niektorych przypad-
kach wokół tylnej komory pęcherza pławnego powsta-
wały wtórnie cysty powietrzne, zajmujące niekiedy
p onad p ołowę j amy c i ała, Wychudzeni e tow ar zy sząc e
zapaleniu pęcherza pławnego oraz obecnośc płynu
w jamie ctaŁa ryby dyskwalifikowały ją jako produkt
spożywczy. U ryb młodych (wylęgu i narybku) inwa-
zja pasożyta kończyła s ię często śmiercią.

Proliferacja Sphaerospora renicola ma miejsce nie
tylko w ścianie pęcherzapławnego, ale równiez w krwi
(9, żI), natomiast sporogonia przebtega w nerkach.
Szkodliwe działanie różnych form tego pasozyta wy-
stępuj ących w krwi ni e j est znane. w nerkach pasozyt
moze powodować zanikkłębuszkow nerkowych oraz
obrzęk nabłonka kanalików nerkowych.

Sphaerospora molnari jest mniej grożnaniż Sphae-
rospora renicola. W przypadku dliej Iiczby stadiów
przedsporo gennych w skrze lach pasożyt moze wywo-
łać u karpi objawy duszenia się, stwierdza się wów-
czas proliferację i uszkodzenie nabłonka skrzelowe-
go. Stadia przedsporogenne w skórze powodujązwięk-
szone wydzielanie śluzu, a uszkodzenie naskórka uspo-
sabia do wtórnych infekcji bakteryjnych. Cykl bez-
płciowy (proliferacj a) Sphaerospora lnolnari odbywa
się prawdopodobnie we krwi (20).

W ostatnich latach w Polsce zaczęto stwierdzać
obecność Thelohanelltls sp. Sporogonia tego pasozyta
przebiegaw skórze ryb, a miejscem, w ktorym docho-
dzi nĄczęściej do powstania zm:'an chorobowych są
płetwy. Między naskórkiem a skorą właściwą tworzą
się cysty (ryc. 4), w których występują stadia ptzed-
sporogenne i spory oddzielone od środowiska grubą
błoną. Spory Thelohanellus sąstosunkowo dużę i za-
wierają jedną komórkę biegunową. Cysty powstające
na płetwach doprowadzajądo ich łamania się, co częs-
to przy wystąpieniu infekcj i Mornych kończy się utratą
płetw, a następnie śmiercią ryby.

Wielkość spory oraz miejsce tworzenia się sporo-
cyst wskazuje, ze odkryty w 2002 r. ptzez Antychowi-
cza i Kramer pasożyt w hodowli sadzowej u narybku
karpia oraz w tym samym rokl przez Antychowicza
lZe7aznego wjednym z obiektów stawowych również
u narybku karpia, to Thelohanellus nikolskii.

Według Kocyłowskiego (15) Hoferellus cyprini
może byc przyczynądużych strat u narybku karpia.
Pasozyt ten, podobnie jak Sphaerospora renicola, ury-
stępuje w komórkach nabłonka nerkowego lub w świe-
tle kanalików nerkowych. Według Loma i Dykovej ( 18)
H oferellus cyprini występował u 30%o obsad narybko-
wych karpia w dawnej Czechosłowacji wywofując nie-
wielkie uszkodzenia w nabłonku kanalików nerkowych
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oraz zmiany zapalnę w interstycjalnej tkance nerki.
Hoferel lus cyprini występuj e niekiedy równocześnie
ze Sphaerospora renicolą.

Chloromyxum sp. uważany jest za niechorobotwór-
cze go przedstawi ctela Myx o s p o re a występuj ące go
rv wątrobie karpi i różnych ryb karpiowatych (18).
W niektórychprzypadkach może on jednak wyr,vołać
zmiany marlwicze w tym narządzte, Chloromyxum sp.
stwierdza się w Polscę rzadko.

Badania ostatnich lat, które vłykazaĘ u wielu przed-
stawicieli gromady Myxosporea obecność dwóch spor
- myksospory inwazyjnej dla skąposzczetow i aktino-
spory inwazyjnej dla ryb (ryc. 1) sąbardzo istotnie nie
tylko z powodu wartości poznawczych,lecz są rów-
nteż bardzo ważne dla praktyki ichtiopatologicznej.
Fakt, że ryby zarażają się od skąposzczetow, sugeruje
konieczność okresowego ugorowania stawów, w któ-
rych endemicznię występują myksosporowce, a to
w c e lu zniszc zenla p opu l acj i zakażony ch skąp o s z c z e -
tów, nosicieli sporocyst zawierających inwazyjne dla
ryb aktinospory. Monitorowanie występowania u kar-
pi w Polsce pasozytou, gromady Myxosporea, jak rów-
nięż dalsze badania ich cyklów rozwojowych w wa-
runkach hodowli stawowej są niezbędne w celu do-
skonalenia zwalczanla chorób, które one wywołują.
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Sympozjum nt.

aulaKlinio,-^rr!łłł:r:il:łłłłljńfilailiir'ri;:,:,"naryjnejSGGW
ul. Nowoursynowska 159C, 02-776 Warszawa

Tematyka sympozjum:
System idenĘfikacji i hodowli, żywienia i rozrodu kóz orazp^tologii i terapii weterynaryjnej.
Sympozjum organizuje: Sekcja Epizootiologiczna PTNW oraz Katedra Nauk Klinicznych Wydziału
MedycynyWeterynaryjnej SGGW Ins§rtutGenetyki i Hodowli ZwierzątPANwJastrzębcu iZal<ładHodowli
Owiec i KozWy działu Nauk o Zwierzętach S GGW.
Koszt uczestnictwa 50,00 złpŁatne przelewem na konto ZG PTNW ff 81 116022020000000055156]41
z dopiskiem ,,kozy".Informacje możnauzyskac na stronie internetowej www.wetcentrum.pllkozylsympozjum
oraz telefonicznie: dr Jarosław Kaba tel. 0-22-8439061 wew. Il977, e-mail: kaba@alpha.sggw.waw.pl
i lek.wet. ArhrDobrzyński tel. 0-2ż-8439061 wew. 11976.


