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 (KHVویروسی کوی هرپس ویروس )بیماری 

 
 چکیده

داراي میزان ابتال و تلفات بسیار باال در   یک بیماري شدیداً مسري است که ،(KHVD) ویروسی کوي هرپس ویروسبیماري 

این   .کندمی  وارد  دهندگان  پرورش  به  را  زیادي  اقتصادي  خساراتکپور ماهیان به ویژه کپور معمولی و کوي شده و    يخانواده

 مرگ و میر ) درصد ماهیان 100پوستی و خونریزي، و مرگ و میر تا  هايویروس، سبب نکروز شدید آبشش و نفریت، زخم

بیماري شدت و میزان کشندگی  می شود. پس از عالیم بالینیعت سا 24 -48گرم(  20شدید در ماهیان با وزن هاي باالي 

 ویروسی کوي هرپس ویروسبیماري راه انتقال عامل بستگی به دماي آب و سایز ماهی دارد.  ویروسی کوي هرپس ویروس

عامل   بیماري هم وجود دارد.احتمال انتقال عمودي  .  باشدتماس مستقیم با ماهی آلوده و مایعات مترشحه ماهی و آب آلوده می

 ماهیان در معرض و بهبود یافته از .باشدیم از خانواده آلوهرپس ویریده خانواده کپورماهیان 3هرپس ویروس تیپ  بیماري،

ه  مهمترین عامل در هم .شوندمی گرفته  ي این ویروس در نظربه عنوان حامالن بالقوه ویروسی کوي هرپس ویروس بیماري

ویروسی کوي  بیماري  اغلب مرگ و میر و عالیمدرجه سانتی گراد است.  22تا  16 گیري در صورت وجود بیماري دماي

از بین  کنترل شده و درجه سانتی گراد به طور کامل 13درجه سانتی گراد و زیر  24هاي باالتر از با ایجاد دماهرپس ویروس 

این مقاله راه هاي پیشگیري قابل پیش بینی است. در  در پاییز و اوایل بهار ویروسی کوي هرپس ویروسبیماري رود. بروز می

 و کنترل آن در صورت بروز ارایه شده است.  ویروسی کوي هرپس ویروس بیماري  از

 

 انتقال، کنترل، مرگ و میر، عالیم، ویروسی کوي هرپس ویروسبیماري  کلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 اقتصادي  خسارات  سنگین،  تلفات  و  گسترده  شیوع  و  بودن  مسري  علت  به  و  است  ویروس  آلوهرپس  خانواده  از  KHV   روسیو

 در  آلمان  در  ماري،یب  دیشد  ريیگهمه  مورد  نینخست(.  Sunarto et al., 2014)  کندمی  وارد  دهندگان  پرورش  به  را  زیادي

تأیید شد. از آن و فلسطین اشغالی  ویروس در ماهی کپور در آمریکا ،1998در سال   .استشده گزارش يالدیم 1997 سال

در آمریکا، فلسطین اشغالی، اروپا در کشورهاي انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک، دانمارك،   به بعد موارد متعددي

کنگ، تایوان، اندونزي، ژاپن و جنوب  کشورهاي آسیا، مانند چین، هنگسوئیس، استرالیا، لوکزامبورگ و نیز در برخی از 

تواند به دلیل تجارت جهانی این ماهیان، بدون  گسترش سریع این بیماري، می. (Batts, 2016) گزارش شده است آفریقا

و کپور  کپور معمولی بویژه کپور ماهیان ي میزبانی. محدوده(Vrancken et al., 2013) اشدبنظارت بهداشتی دامپزشکی 

تقال این ویروس از طریق استخرهاي پرورش، تجهیزات، گیاهان آبی، دوزیستان . ان(Hanson et al., 2016)  باشدکوي می

هاي رها شده از ذخایر پرورش مبتال و ورود ماهیان آزاد به درون استخر پرورش و پرندگان مانند مرغ ماهیخوار، همچنین آب

 (.Li et al., 2018) یابدفعالیت این ویروس در فصولی همچون زمستان و تابستان کاهش می گیرد. میزانصورت می

 معرفی بیماری

 يداراي میزان ابتال و تلفات بسیار باال در خانواده  یک بیماري شدیداً مسري است که  ،(KHVDهرپس ویروسی ماهی )بیماري  

کپورماهیان به ویژه ماهی کوي  ویرمی شدید و حاد در    موجب  این بیماري.  (Adamek et al., 2019) باشدکپور ماهیان می

گیري و دامنه عمل این ویروس داراي سرعت باالیی است و بعد از اولین مشاهده در یک مزرعه  . همهگرددمیوکپور معمولی 

ویروس، سبب نکروز  (. این Kim et al., 2018تواند کل مزرعه را به راحتی آلوده و درگیر کند)کپور در زمان اندك می

می شود. شدت و میزان کشندگی  درصد ماهیان 100پوستی و خونریزي، و مرگ و میر تا  هايشدید آبشش و نفریت، زخم

راه انتقال عامل بیماري تماس مستقیم با ماهی آلوده و مایعات مترشحه این بیماري بستگی به دماي آب و سایز ماهی   دارد. 

 (. احتمال انتقال عمودي بیماري هم وجود دارد.Li et al., 2018) باشدهی و آب آلوده میما

که شامل هرپس   (1)شکل  باشدیماز خانواده آلوهرپس ویریده   خانواده کپورماهیان 3هرپس ویروس تیپ  عامل بیماري، 

 (. 1می باشد )شکل  ستانیو دوز انیماه عامل بیماري در هايروسیو
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 KHVطرح شماتیک و عکس میکروسکوپ الکترونی از ویروس  -1شکل 

 عالئم بیماری 

تواند می شده و درصد  100هاي پوستی و خونریزي، و مرگ و میر تا نکروز شدید آبشش و نفریت، زخم ماهیان مبتال دچار 

درجه سانتی گراد   16-22 دماي آبماهیان در گرم گردد.   20شدید در ماهیان با وزن هاي باالي  موجب ایجاد مرگ و میر 

در مقایسه با ماهیان بالغ حساسیت  ماهیان    تحقیقات نشان داده است که بچه .  دارندبیشترین حساسیت در در مواجهه با این ویروس  

 (. Adamek et al., 2017به این بیماري دارند ) بیشتري نسبت

هاي پس از عالیم بالینی، باقیماندن ماهی  ساعت   24-48سنگین، مرگ و میر  شروع تلفات سریع و  :  الف( عالیم رفتاري و فارمی

مشاهده وصله    رنگی پوست، قبل از مرگ، بی  حساس شدن اشتها،    ، کاهش شدید  ستنف،  یحالدر سطح آب،  بی  آلوده و درگیر

و   آبشش ،  خونریزي در هاتورم شدید در آبششهمراه با با بیماري کلومناریس  انندمهاي سفید رنگ در رشته هاي آبشش  

اندامهاي چسبندگی  جلدي، هاي پوست، زخم  هاي سفیدرنگ در، لکه چشمهاي فرورفته  ها، کمرنگی آبشش در مراحل بعد 

. ایجاد حالت نرمی یا از بین رفتگی سرپوش آبششی و گسترش زخم هاي جلدي در  (Bergmann et al., 2010) داخلی

 (.2ل هاي درگیر )شکروي سطح بدن ماهی
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 زخم هاي جلدي در روي سطح بدن ماهی  -2شکل

تکی در سلولهاي آبششی، نکروز    هاياپیتلیوم آبشش، نکروز آبشش، وجود گنجیدگی  شناسی : پرولیفراسیونب ( عالیم آسیب

 داخل آن، وجودفراوان با ذرات هضم نشده در    ي گوارشی، حضور ماکروفاژهايکبد، طحال، کلیه و لوله  هاي پارانشیمیسلول

 گیرندمی هاي اصلی هستند که تحت تأثیر قرارخونساز و سلول هايي سلولها در بافتهاي عصبی، در کلیهگنجیدگی

(Adamek et al., 2017; Bergmann et al., 2010)دچار نکروزه  هاي خونساز. در موارد شدید، بسیاري از سلول

)شکل   دهندظاهر ابري نشان می  هاي کلیههاي اپیتلیال توبولرند. بسیاري از سلولدا  شده و بسیاري از آنها یک هسته پیکنوتیک

3.) 

 

 

 نکروز گسترده در سطح آبشش ماهی  -3شکل 
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 راه انتقال 

ارتباط مستقیم   هاي سفید و از آن طریق کلیه،صدمه دیده به آب، گلبول  طریق آبشش  عوامل مهم انتشار این بیماري انتقال از  زا

ماهی سالم از طریق   هاي آلوده، ورود ویروس به بدنسیستم فاضالبآلوده، آب یا  ماهی آلوده، مایعات خروجی ماهیبا 

هاي . مانند سایر عفونت(Vrancken et al., 2013) باشندمی ماهی بهبود یافته نیست( )کامالً مشخص ي آبشش یا روده

باقی بماند. بنابراین، ماهیان در معرض و بهبود    تواند زندهماهیان مبتال میبر این است که این ویروس در    هرپس ویروسی، اعتقاد

الشه ماهیان تلف شده در اثر این بیماري معموال   .گرفته شوند ي این ویروس در نظربیماري باید به عنوان حامالن بالقوه  یافته از

 Matras etساعت بعد از مرگ بر روي سطح آب ظاهر شده و همراه با جریان آب در خروجی تجمع می یابند) 48تا  24

al., 2016.) 

 عوامل مؤثر در وقوع و تشدید بیماری

زاي محیطی، کیفیت پایین خوراك، پایین بودن   و استرس ضعف سیستم ایمنی، سن پایین ماهی، عوامل ثانویه  ، کاهش دما

. اما مهمترین عامل در (Batts, 2016) غلظت ویتامینی خوراك عوامل موثر در شکل گیري این بیماري خطرناك هستند

درجه سانتی گراد است. معموال ویروس همراه با آب ورودي به کارگاه   22تا   16همه گیري در صورت وجود بیماري دماي   

کند. اغلب مرگ و میر و عالئم این بیماري با ایجاد یدا می کند و در صورت وجود شرایط به شدت مزرعه را درگیر میورود پ

رود. بروز این بیماري در پاییز و  درجه سانتی گراد به طور کامل از بین می 13درجه سانتی گراد و زیر  24دماي هاي باالتر از 

 .(Matras et al., 2016; Vrancken et al., 2013) اوایل بهار  قابل پیش بینی است.

 های کاهش تلفاتپیشگیری و راه

، به شدت خطرناك و مسري است. در صورت بروز در یک سایت پرورشی به ندرت احتمال  کوي هرپس ویروسبیماري 

یماري در کشورهاي هاي پیشگیري از این ب(. اما راهAdamek et al., 2019درمان آن به وسیله داروها ممکن می باشد )

  چین، هند و آفریقاي جنوبی تقریبا هر ساله با کاهش دماي محیط تبدیل به یک دستورالعمل شده و شامل موارد ذیل است 

(Su and Su, 2018: Batts, 2016; Hanson et al., 2016 .)  

 در زمان هاي نزدیک به فصول سرد Dو  Cاستفاده از ویتامین هاي  -1
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 کاهش میزان آب ورودي یا در صورت امکان حذف موقت آن   -2

 افزایش سطح آبگیري قبل از شروع فصل سرما  -3

 متوقف کردن عملیات هاي زیست سنجی و تور کشی حتی در استخرهایی که داراي عالئم بیماري نیستند  -4

 قرار دهی المپ هاي ضدعفونی در مسیر ورودي -5

 ده از ترکیبات تقویت کننده ایمنیاستفا  -6

 استفاده از خوراك هاي با کیفیت می تواند در جلوگیري از بروز یا کاهش اثرات این بیماري مفید باشد  -7

 جمع آوري الشه ماهیان و سوزاندن آنها  -8

 جلوگیري از وارد شدن کارگران به درون آب   -9

گیري مفید به  ي موجود در مزرعه می تواند در کاهش همههاهاي استریل و یکبار مصرف براي حوضچهاستفاده از لباس  -10

 فایده باشد.

 شونداي که سبب کاهش میزان اکسیژن آب و یا آسیب بافتی به پوست و آبشش میعدم استفاده از ترکیبات ضدعفونی کننده -11

 های عملی در صورت بروز در مزرعهراه

بنگالدش  نشان داده است که مهمترین عامل در بروز این بیماري تغییرات تجربیات مزراع پرورش ماهی کپور در کشور چین و  

گیري درجه سانتی گراد در شکل 15-17کاهش دما و ورود آن به محدوده دمایی  .ناگهانی دما در استخرهاي پرورشی است 

سب براي ویروس راهکاري ي مناعالئم این بیماري اهمیت زیادي دارد.  تغییرات دماي آب استخر به سمت خارج از محدوده

(. کاهش دماي آب  استخر با قطع ورودي آب و کاهش حجم آب به   Ziarati and Hassantabar, 2020موثر است)

تواند ویروس را از بین ببرد. استفاده از پودر سیر در جیره ماهی ها نیز توانسته است  منظور افزایش سرعت از دست دادن دما می

ماه از خوراکی که حاوي پودر سیر به   1ري را کاهش دهد. در یک مطالعه ماهیان کپوري که به مدت ي اثر بیماشدت و دامنه

سیاست  (. Matras et al., 2016درصد جیره بودند مقاومت باالتري در مقابل این ویروس از خود نشان دادند ) 5/0میزان 

صورت قرنطینه سازي و حذف ماهیان آلوده به ویروس هب  ردر صورت ایجاد در یک استخر و یا استخرهاي درگی  مقابله با بیماري

تر یا دفن و سوزاندن  در زمان بروز بیماري توصیه به مناطق دور وزانه ماهیان تلف شده و انتقال آن هاجمع آوري ر .باشدمی
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ب می شود در آ ها از آب استخر منجر به کاهش تراکم ویروس(. خارج کردن الشهSunarto et al., 2014شود )می

(Bergmann et al., 2010 افزایش شوري آب و رسیدن آن به شوري هاي باالي .)ppt 8    در کشور ویتنام نیز مورد

(. وجود شوري به این میزان در  Ziarati and Hassantabar, 2020استفاده قرار گرفته است و تاثیر خوبی داشته است )

عدم  استخرهاي پرورشی تا حدودي نقش ضدعفونی کنندگی داشته باشد.  تواند بدون تغییر در میزان اکسیژن آبآب می

  گیري موثر است هاي ورودي آب نیز در کاهش همهبستن دریچه و  کش و ورود آب به زه سازي آب استخرهاي آلودهرها

(Batts, 2016). 

 "تسا یماریب وعیش و بروز از قبل انیماه ونیناسیواکس یماریب بروز از یریشگیپ راه نیمناسبتر"
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