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Vec: Caľp edema virus, koi sleepy disease (CEV / KSD)

Státna veterinárna a potľavinová spľáva dáva do pozoľnosti/infonnuje o novej nozologickej
jednotke, ktoľá na záklaďe dostupných údajov resp. aj skúsenosti chovateľov rýb mánegatívny
dopad predovšetkým na zdravotný stav kaprovitýchrýb. Nakoľko ide o nové ochorenie, pre ktoré

sú k dispozicii zatiaľ len obmedzené informácie, ŠVPS SR považuje za potľeb né zvážiť postupy

resp. zavedenie opatrení, ktoľé budú pľeventívneho charakteru resp. prispejukznižovaniurizíka
vzplanutia nákazy v širŠom meľadle.

Situácia na Slovensku a vo svete

V roku 2019 už bol na uzemí Slovenskej republiky u kaprov potvrdený výský tejto novej choroby
označenej ako Koi sleepv disease (spavá choroba kaprov) KsD/-caľpsdqqa-Virus (CEV).

Z dostupných infonnácií vieme povedať, Že výský tejto choroby bol pľvý krátzistený v Japonsku

v roku I97 6 . v Európe bola choľob a prvý kľát diagnostikovaná v roku 2009 v Belgicku a postupne

sa rozširuje do celej Európy (Nemecko 2009, Veľká Británia 201l, Holandsko 2013, Rakúsko
2014, Česká ľepublika 2074, Poľsko 2073, Švajčiarsko 2016, Taliansko a Maďarsko 2015). Pri
vyšetrovaní archivovaných vzoriek ľýb bol vírus potvrdený už vo vzorkách z ľoku 2004.
Nakoľko však sa o pôvodcovi vedelo (stále chýbajú vedecké poznatky), štáty nevenovali doposiaľ
patričnú pozoľnosť patogenéze a následnému dopadu na chovyrýb . (priznaky nákazy indikujú iné

známenákazyrýb a preto nebola spočiatku do úvahypripustená altemativamoŽnej novej choroby)
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Na základe dosfupných údajov ako aj vyjadrení po diagnsoticických úkonoch ľeferenčného
laboľatória pľe zdravie ryb vPU Dolný Kubín pôvodca nákazyje - Poxvíľus pľavdepodobne
zaľadený do Chordopoxvirinae, Poxviridae)' . Utohto pôvodcu bol zatial' potvľdený výskyt v 3

genotypoch (I, II a, II b). Klinické pľíznaky sú podobné ako u herpesviľózy koi kaprov (KHV),
ale je tam výrazný ľozdiel v teplote vody, pľi kÍoľej nastáva klinická manifestácia choľoby. Pri
CEV/KSD je to spľavidla teplota 8-l8 "C u KHV najčastejšie 23oC'

Typickými príznakmi choľoby sú vpadnuté oči (enoftalmus), dermatologické zmeny na koži
(ulcerácie, biele škvľny vyzerajúce ako pleseň), nechutenstvo, extrémna letargia (,,ospalosť..),
zmeny plávania (nekooľdinované p|ávanie' mladé ryby plávajú tesne pod hladinou, staľšie
zvyč,ajne na dne). Závúným príznakom choroby je postihnutie žiabľového tkaniva (matné
sťarbenie/začeľvenanie, nekróza, opuch, hyperpIazia ) do takej mieľyo Že dochádza k uduseniu.
Moľtalita môže dosiahnuť 80- 100%. Ryby, ktoré pľekonali infekciu pľestanú ľásť.

Pľenos choľoby je možný infikovanými ľybami ako aj infikovanou vodou. Šíľenie je spojené
s viacerými ľizikovými faktormi, medzi ktoré patľí hlavne tľansportný stres' vysoká koncentrácia

ýb, nÍzka teplota vody, premiestňovanie (choľoba nie je povinná hláseniu, legislatíva nepožaduje
ani vyšetľenie pri cetľifikácii), moŽná prítomnosť prenášačov' parazitozy a iné bakteriálne alebo
víľusové choľoby. Pľiľodzený pohyb vody v rybníku pri vysokom počte ýb spôsobuje, že
infikované Žiabre akoža, ktoré sa oddelia infikujú iné ľýy.
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Choľoba CEV/KSD v súčasnosti nie je zaľadená do zoznamu medzi choroby 4ýb, ktoľé
podliehajú kontľole a vyšetľeniu pľi zdľavotnej ceľtifikácii a jej pľípadný výskyt
nepodlieha hláseniu.

Beruc do úvahy súčasné poznatky o danej chorobe, možný vplyv na chovy rýb (predovšetkým
kapľovitých), dostupnosť vedeckých článkov azáujem, aby sa minimalizoval negatívny dopad
tejto néú<azy na populácie kaprovitých rýb chovaných na vodných plochách na Slovensku Štátna
veterinárna a potľavinová správa odporuča chovateľom dodržiavat'tieto opatľenia:

1) povinnost' vyšetrenia a potvrdenie garancií vo veterinárnom certifikáte na chorobu CEV/KSD
pri pľemiestňovaní kaprov; odporučame riešiť túto povinnost' v rámci odberateľsko
dodávateľských vzt'ahov ( platná legislatíva EÚ a SR nestanovuje ČŠ neuväďza žiadne
podrobnosti vo vzťahu k ceľtifikácii danej nákazy a povinnosti kompetentných autorít príslušných
krajín)

2) ĺezarybňovať v jarnom období, keď nizka teplota vody a tľansportný stres sú ideálnymi
podmienkami na vznik choľoby

3) včasná liečba sekundárnych bakteriálnych infekcií a ošetľenie proti paľazitom
4) do&žiavanie dostatočného avýživnehodnoteného krmiva pre ryby
5) pravidelná a dobľá tdržbarybníka a ostatných ľybochovnýchzanadeni
ó) ,,nepľeľybňovato" rybníky a ostatné rybochovn é zanadenia (odporuč arlákarantena dovezených
rýb)

Vyvoj situácie bude naďalej v centre pozoľnosti oľgánov veterinárnej starostlivosti a počítame
s Vašou spoluprácou pokiaľ ide o postupy pri zdolävaníresp. boja s touto nákazou

MVDľ. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný ľiaditeľ Švps sn

Na vedomie:
Ing. Tibor Dobiaš, Ministerstvo Životného prostredia, Sekcia vôd,
NábreŽie L. Svobodu 5, 81249 Bľatislava

Tento dokument bol podpísaný elektronicky' kvalifikovaným mandátnym ceľtifikátom štatutára Švps sn

Telefón
+421/6025'1229

E-mail
erika.papierĺikova@svps. sk

Web
http://www.svssľ.sk 00156426


