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 cyprinidخانواده کپورماهیان 3هرپس ویروس تیپ 

herpesvirus 3 (CyHV-3) ياز خانواده
Alloherpesviridaeيها ویروسکه شامل هرپسباشد می

نیا. نمایدمی آلودهرا ستانیو دوز یانکه ماهاست 
 يهازخم ت،یآبشش و نفر دینکروز شد سبب ،ویروس

ماهیان درصد 100تا  میرومرگو  ،يزیو خونر یپوست
شامل  ،روسیهرپس و ونیریو.)2014Reed(گردد  می

نانومتر است  100- 200به قطر کوزاهدرالیا دیکپسیک 
DNAژنوم  کیکه ده است، ششکیل کپسومر ت162که از 

 روسیژنوم و.ی را در برگرفته استخطاي دو رشته
بوده، اي دو رشته یخط DNAبخش  کیيدارا ،هرپس

ویروس ). 2014Reed(دارد  طول120kbp-300که 
KHV يراسته ياعضادر حال حاضر به عنوان یکی از

باشد میآلوهرپس ویریده يو در خانوادههرپس ویرال 
)Waltzek et al. 2005( .دیگربهشبیهاز نظر فیلوژنتیکی

هرپس :از جملهآلوهرپس ویریده خانوادهاعضاي
ایکتالوري ، کپورماهیان يخانواده 2و 1ویروس تیپ 

2و 1رانید هرپس ویروس تیپ ، 1هرپس ویروس تیپ 
Waltzek(است et al. 2009.(

باتراکو :جنس 4شامل آلوهرپس ویریده  يخانواده
سالمونی و  ایکتالوري ویروس،سسیپرینی ویرو ،ویروس

بهمتعلقKHVشباهت،اساسبر. باشد میویروس 
هرپس سیپرینی دیگرکناردر،سیپرینی ویروسجنس

هرپسهمچنینوCyHV-1 ،CyHV-2ها،ویروس
et al. Davison(باشد میIشیرینآبمارماهیویروس

2009.(KHVنژاد-1: دارداصلیژنوتیپسهحداقلJ

یکدیگربهشبیهتربیشکهدیگرژنوتیپدووژاپناز
از  Uنژاد-3وفلسطین اشغالیازIنژاد-2هستند،
اینبنابراین،اند؛گرفتهسرچشمهآمریکايمتحدهایاالت

بنديطبقه) U-وI-(اروپاو) J-(آسیاعنوانبههاگونه
Avarre(گردند می et al. 2011, Kurita et al. 2009.(

آلمان در در  ،يماریب دیشد يریگمورد همه نینخست
Gilad(گزارش شده استمیالدي 1997سال  et al. 

ویروس در ماهی کپور در آمریکا  ،1998در سال ، )2004

 ياز آن به بعد موارد متعدد.دشو فلسطین اشغالی تأیید 
، تانسدر کشورهاي انگلاروپا  ،، فلسطین اشغالیکایدر آمر

فرانسه، ایتالیا، هلند، بلژیک، دانمارك، سوئیس، استرالیا، 
مانند  ا،یآس ياز کشورها یدر برخ زیو نلوکزامبورگ

 آفریقاي، ژاپن و جنوب اندونز وان،یتا، هنگ کنگچین، 
Radosavljevi(گزارش شده است et al. 2012(.

تواند به دلیل تجارت می ،گسترش سریع این بیماري
بدون نظارت بهداشتی دامپزشکی  ،جهانی این ماهیان

میزبانی به طور مشخص و اثبات شده  يمحدوده.باشد
و ) Cyprinus carpio carpio(قطعی شامل کپور معمولی 

Miyazaki(باشد می) Cyprinus carpio koi(کپورکویی 

et al. 2008( .کپور  يهاگونه ریرسد سایبه نظر م یول
، )GrassCarp(علفخوار کپور، شیاز جمله گلد ف انیماه

، کاراس)Golden Carp(کپور طالیی معمولی
)Carassius carassius (يماریب نیا بهياکپور نقرهو 

El-Matbouli, et al. 2007, Fabian(شوندیمبتال م et al. 

2013, Haenen and Hedrick 2006(.
-100ر میومرگجادیموجب اتواند می،يماریبنیا
آب  يدر دما انیرسد ماهیشود و به نظر م يدرصد80
حساس  يماریب نیبه ا ترشیب گراد سانتیيدرجه27-22

مختلف  نیرا در سن انیماه ،یروسیو يماریب نیا. باشند
نشان داده است که بچه  قاتیتحق یول دینمایمبتال م

نسبت  يترشیب تیبالغ حساس انیسه با ماهیدر مقا انیماه
Reed(دارند يماریب نیبه ا 2014.(

:  عالیم رفتاري و فارمی) الف:  شامل عالئم بیماري
ساعت  24-48میر و مرگ شروع تلفات سریع و سنگین،

هاي آلوده و درگیر ماندن ماهیباقیپس از عالیم بالینی،
کاهش حال، ضربان آبشش شدید،شناي بیدر سطح آب،

رنگی پوست،بیاشتها، شناي تحریکی قبل از مرگ،
رنگ،هاي سفیدPATCHدار شدن آبشش به همراهرگه

خونریزي در  يمشاهدهمشابهت با بیماري کلومناریس،
هاي سفیدرنگ در لکهها،فتگی چشمگود رآبشش،
زخم و ،)گاهی اوقات(اي زخم جلدي ناحیهپوست،

، وجودها آبششرنگی آزردگی شدید در آبشش، کم
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PATCH بدن، يحفره، وجود چسبندگی درها آبششدر
 هاتورم شدید در آبششو هاي داخلیابري شدن اندام

.است
هاي توده پرولیفراسیون:  شناسی آسیبعالیم ) ب

هاي  گنجیدگینکروز در آبشش، وجود تلیوم آبشش،اپی
ي پارانشیمی ها سلولنکروز ي آبششی،ها سلولتکی در 

حضور ماکروفاژهاي گوارشی، يکبد، طحال، کلیه و لوله
وجود فراوان با ذرات هضم نشده در داخل آن،

 هايسلول يکلیههاي عصبی، در افتبدر ها  گنجیدگی
 قرارثیر أهستند که تحت تیاصل يها سلولو  سازخون

ساز خون يها سلولاز  ياریبس د،یدر موارد شد. گیرندمی
پیکنوتیک هسته  کها یآناز  ياریو بس شدهنکروزه دچار 
 هاي کلیهتوبولالیتلیاپ يهااز سلول ياریبس .دارند

Miyazaki(ددهنشان مین يظاهر ابر et al. 2008(.
.ساعت در آب فعال و زنده است 4حداقل  ،ویروس

از طریق آبشش : شامل هاي انتقال و انتشار عاملراه
هاي سفید و از آن طریق کلیه،یده به آب، گلبولصدمه د

مایعات خروجی ماهی ارتباط مستقیم با ماهی آلوده،
ورود ویروس به بدن هاي آلوده،آب یا لجن سیستمآلوده،

مشخص کامالً(بشش یا رودهماهی سالم از طریق آ
 ماهی بهبود یافته از عوامل مهم انتشار بیماري،)نیست

اعتقاد  ،یروسیهرپس و يهاعفونت ریسامانند . باشندمی
تواند زنده یمبتال م انیدر ماه روسیو نیاست که ا نیبر ا
از  افتهیدر معرض و بهبود  انیماه ،نیبنابرا. بماند یباق
در نظر  روسیو نیا يبالقوه حامالنبه عنوان  یدبا يماریب

.گرفته شوند
دما، ،عوامل مؤثر در وقوع و تشدید بیمارياز جمله 

و  وامل ثانویهعماهی،  سن پایینضعف سیستم ایمنی، 
 يبسته به درجه. باشد میغلظت ویروس در محیط

ه متفاوت بوده و ماهی مبتال ب شدت ابتالحرارت آب، 
در  میرومرگاغلب.آیدیبیماري در مصورت حامل 

افتد، اما ماهیان اتفاق میگراد سانتیيدرجه 23-28دماي 
 يدرجه 30درجه و باالتر از  13تر از در دماي پایین

.  )Reed 2014(شونددچار بیماري نمیگراد سانتی

ELISA،Nested PCRاز طریق KHVتشخیص ویروس 

 semi-nested PCR ،real-time PCR ،real-timeو

TaqMan PCR ،LAMP)Loop-mediated 

amplification methods( کشت سلول ،)CCB ،KF1 ،
Tol/FL ،AU ،FHM ،EPC ،CCO (گیردصورت می .

و پس  ترین غلظت ویروس در آبشش، کلیه و طحالبیش
.مشاهده شده استاز آن در موکوس، کبد، روده و مغز 

صورت قرنطینه و حذف ه بیماري بسیاست مقابله با 
 يدر جلسه. )Reed 2014(استماهیان آلوده به ویروس 

به عنوان بیماري میالدي  2005در سال OIEیمشورت
.دشمعرفی  )Notifiable(قابل اخطار

صنعت کپورماهیان کشور با تلفات ،هاي اخیرطی سال
مواجه شده  بهار و تابستاندر ایامویژه ه باي قابل توجه

به عمل آمده به وجود  هايبررسیاست که مطالعات و 
نقش عوامل باکتریایی، عوامل محیطی و انگلی پرداخته 

ن این دوعلل ویروسی ب يحال در زمینهبا این. است
تلفات و یا نقش عوامل ویروسی در بروز این تلفات 

جایی که در از آن .مطالعات اندکی صورت گرفته است
دچار مشکالت تنفسی  اقع ماهیان تلف شدهاکثر مو

ها احتمال نقش هرپس ویروس وشوند می) نکروز آبشش(
هدف از  ،لذا.روددر بروز این تلفات می KHVاز جمله 

در برخی مزارع  KHVDاین مطالعه ردیابی ویروس عامل 
شناسی هاي مولکولی و آسیبکپورماهیان مبتال به روش

.باشدمی

کارروش مواد و 
) ینیبا عالئم بال(یمرضاز ماهیان گیريعملیات نمونه

یایی کشور جغراف يمنطقه 3مختلف در  هرعمز 14از 
 20(، استان گیالن )نمونه 100(شامل استان خوزستان 

-95هاي سالدر طی)نمونه 20(، استان مازندران )نمونه
 ماهی نمونه 10از هر مزرعه حداقل تعداد انجام و 1394

در صورت  ،با مراجعه به مزارع طی این ایام. دشاخذ
بروز تلفات بالفاصله ماهی کالبدگشایی و از بافت آبشش 

هر کدام ) هاترین غلظت ویروس در این اندامبیش(و کلیه 
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قرار داده درجه  80لشد و در الک یک گرم نمونه گرفته 
آزمایشگاهی  يگذاري براي پروسهشد و پس از برچسب 

زمان انجام آزمایش در و تاشد به آزمایشگاه انتقال داده 
سپس به .دشنگهداري گرادسانتی يدرجه -20فریزر 

مورد  Nested PCRبا استفاده از روش  یینها دییمنظور تأ
کلیه،آبشش،هاي بافتچنین ازهم.رفتمطالعه قرار گ

کپور (چهار گونه پرورشی کپور رودهوقلبکبد،
) اي، کپور علفخوار و کپور سرگندهمعمولی، کپور نقره

نیز از مغز . الم پاتولوژي اخذ گردید ينمونه جهت تهیه
دیویدسون قرار داده شدمحلول اخذ گردید و در  هنمون

.)1تصویر(

از بافت آبشش ماهیان مرضی و قرار  برداري نمونه : 1تصویر
درجه 80دادن آن در الکل 

رالعمل کیت استخراج توبر اساس دس DNAاستخراج
DNA)Biofluxابتدا . انجام گردیدبه روش زیر ) ، ژاپن
سپس .ریخته شددرون میکروتیوب  DTABالندا  600

درون ) گرم 25/0تر از بیش(مقداري از بافت ماهی 

DTABقرار داده درجه  75دقیقه در  5بعد از آن  و ریخته
الندا  700به آن .دثانیه ورتکس ش10سپس . شد

دقیقه  5و سپس ثانیه ورتکس 20و  شدکلروفرم اضافه 
دو  کامالًدر این مرحله  .شد) هزار 12با دور (سانتریفیوژ 

حذف و  شد داشتهبر بودکه شفاف  د، فاز روییفاز ش
+ CTABالندا  ml2 ،100در میکروتیوپسپس . گردید

 5و  شدثانیه ورتکس 10ریخته و ddH2Oالندا  900
.گراد قرار داده شد سانتی يدرجه 75دقیقه در دماي 

و بعد  )هزار 12با دور (دقیقه سانتریفیوژ  10سپس 
پالك ته میکروتیوب با . دمحلول رویی بیرون ریخته ش

دقیقه در دماي  5.دحل ش Dissolveالندا محلول  150
12دوربا(سانتریفیوژدقیقه5سپس.مانددرجه 75

میکروتیوبدروندرصد 95تانولاالندا300بعد ،)هزار
5/0mlودشبرداشتهروییشفافمحلول.ه شدریخت
ثانیه10سپس .یافتانتقال5/0mlمیکروتیوببه

و شد )هزار12دوربا(سانتریفیوژدقیقه5و ورتکس
پالكداراي میکروتیوببه.دشریختهدورروییمایع

2. دگردیاضافهدرصد 70اتانولالندا200،کوچک
مایع.دقرار داده ش دورهزار12درسانتریفیوژدقیقه
دقیقه30-45ت مدبهمیکروتیوب.ددور ریخته شرویی
.دشخشکتاگرفتقرار برعکسکاغذيدستمالروي

براساسکردناضافهمیزان(دیگرداضافهddH2Oسپس
کیتبه روشPCRبراي انجام . )بودپالكاندازه

IQ2000)ه ترتیب به شرح زیر عمل شدب) تایوانساخت.
هزار  4انیه در ث 30سپسو هاي کیت ورتکس ابتدا محلول

 FIRST PCR5/7از محلول سپس.سانتریفیوژ شددور 
الندا به  5/0مراز پلی DNAآنزیم و  الندا به ازاي هر نمونه

 ورتکسبه میکروتیوب اضافه گردید و ازاي هر نمونه
به هر میکروتیوب حاصل شده Premixالندا از  8.شد

ن الندا از آ 2را میکس کرده و  DNAنمونه و  دشاضافه 
 2: کنترل منفیدر میکروتیوب .شداضافه  Premixبه 

2کنترل مثبت،براي د اضافه ش Premixبه  ddH2Oالندا 
.دشاضافهPremixبهویروس موجود در کیت الندا

الندا آب  18: 103رقت ثبت، ساخت کنترل م يطریقه
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.شدباند مشاهده  3= دا کنترل مثبت کیت الن 2+ دپس
باند2=103الندا از رقت 2+ دپسآبالندا18: 102رقت 

الندا از 2+ دپسآبالندا18: 101رقت . تولید گردید
 PCRپروتکل .شدبر روي ژل مشاهده  باند1=102رقت 

 14دوم،PCRبراي . بود1جدول مورد استفاده به شرح 
الندا از  1براي هر نمونه و  Nested PCRالندا از محلول

 PCRبراي هر نمونه را به محصول مرازپلیDNAآنزیم
PCR، 1جدول سپس طبق پروتکل . اول اضافه نمودیم

2دوم در ژل  PCRالکتروفورز محصول . انجام شد
.انجام پذیرفتدرصد 

Nested PCRآزمونانجامنحوه:1جدول 

نوع واکنشPCRنوع 
تعداد 
چرخه

زماندما

مرحله اول

دقیقه 14230واسرشت اولیه
واسرشت

15

ثانیه 9420
ثانیه 6220اتصال

ثانیه 7230همانند سازي
ثانیه 7230همانندسازي نهایی

مرحله دوم

واسرشت

30

ثانیه 9420
ثانیه 6220اتصال

ثانیه 7230همانند سازي
ثانیه 7230همانندسازي نهایی

کبد ماهیان مرضی در  هاي آبشش، کلیه واز بافت
درنیزمرضیماهیانبافت مغزو ازدرصد 10فرمالین 
گیري و سپس به روش روتین نمونهدیویدسون محلول

میکرونی تهیه و با  4-5بافتی هیستوتکنیک مقاطع 
آمیزي و در زیر میکروسکوپ هماتوکسیلین و ائوزین رنگ

.مطالعه شدند

نتایج
عالئم بالینی مشاهده شده در تلفات مزارع کپورماهیان

استخردرموجودماهیانوشدهتلفماهیاناکثردر
خصوصبهبدنتمامدرریزيخونعالمتتلفات،داراي

 آبششیسرپوشرويوبالهيساقهوشکمیسطحدر
از میان چهار  ریزيخوناین فراوانی .گردیدشاهدهم

شاهده م فیتوفاگماهیدرتر بیش ،گونه کپورماهیان
ریزي در چشم همچنین ضایعات آبششی و خون.گردید

در میان .)2تصویر(هم در ماهیان درگیر مشاهده گردید
ات و ترین میزان تلفبیش،ماهیکپور پرورشی چهار گونه 

اي مشاهده قرهعالئم در ماهی کپور معمولی و کپور ن
.شد

کپور معمولی ماهی در سطح شکمیپتشیعالئم و  ضایعات آبشش ریزي در چشم،خون : 2تصویر
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یمطالعات مولکول
نمونه در  6(نمونه  7براي تعداد PCRبا توجه به نتایج 

باندهاي) استان خوزستان و یک نمونه در استان گیالن
 KHVوجود که موید. رویت گردید440bpیا/و229
محصولتصویرينشان دهنده 4و  3تصاویر. باشدمی

PCRکیت ازاستفادهباالکتروفورزژلرويبردوم
IQ2000 حرف .باشدمیM کیت مارکر  ينشان دهنده

را  333bpو  848bp ،630bpمارکر سه وزن . باشدمی
باشد و مثبت می 1ينمونه 3تصویردر . دهدنشان می

هاي  نمونه 5تصویردر . باشندها منفی مینمونهيبقیه
S1. باشندمثبت می 13و  12، 9، 6، 5، 4 KHV کنترل 

منفی  کنترل N-C KHVهمچنین. باشدمثبت کیت می
.باشدمی

بر رويNested PCRدوممرحلهمحصول :3تصویر
IQ2000کیتبا استفاده ازالکتروفورزژل

S1= کیت مثبت، کنترلM=کیتمارکر( KHV  ،
)N-C KHV=منفی کنترل

، M=کیتمارکر(IQ2000کیتاساسبرالکتروفورزژلبر رويNested PCRدوممحصول مرحله: 4تصویر
S1= کیت مثبتکنترل KHV منفی ، کنترل=N-C KHV(

هیستوپاتولوژيهايیافته
آبشش،بافتمقاطعمیکروسکوپیبررسیدر

بهثانویهالمالهايپوششیاپیتلیومهايسلولهایپرپالزي
ویژهبه(ايهستهتکاغلبالتهابیهايسلولنفوذهمراه

همچنین. شدمشاهدهبافتیمقاطعاغلبدر) هالنفوسیت
هايسلولشدیدنکروز،شدهبررسیمقاطعازتعداديدر

الف 5شکل(شددیدهآبششیالمالهايپوششیاپیتلیوم
ساختارمقاطعاغلب،کلیهبافتیمقاطعبررسیدر). بو

بهادراريهايتوبولازکمیتعداددرفقطوداشتهنرمال

ومیاپیتلدرسلولیتورمپروگزیمال،هايتوبولویژه
نماییبزرگبابررسیدر). ج5شکل (شددیدهپوششی

بافتی،هاينمونههیستوپاتولوژيمقاطعازتربیش
هايسلولازتعداديدرايهستهداخلهايگنجیدگی

مارژینهکروماتینصورتبهرودهوقلبمغز،بافت
هايبررسیدرهمچنین). رذ،د، 5شکل (شدمشاهده

پاتولوژیکیضایعههابافتسایرمقاطعمیکروسکوپی
. نشدمشاهده
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پوششی هاي اپیتلیوم نکروز شدید سلول) ب. هاي اپیتلیوم پوششی المالهاي ثانویه بافت آبششهایپرپالزي سلول) الف: 5تصویر
) فلش(تورم سلولی متوسط ) ج. هااي به ویژه لنفوسیتهاي التهابی اغلب تک هستهبه همراه نفوذ سلول) فلش(المالهاي آبششی 

هاي بافت مغز، قلب و روده به اي در سلولهاي داخل هستهگنجیدگی) ر-د. هاي ادراري بافت کلیهاپیتلیوم پوششی در توبول
).ائوزین-آمیزي هماتوکسیلینرنگ(شود مشاهده می) هالشف(صورت کروماتین مارژینه 

بحث
پروري در کشور و رشد تولید آبزي يرغم توسعهیعل

اشی از هاي اخیر، خسارات نطی سال آبیماهیان گرم
به. باشدها نیز رو به افزایش میبروز برخی بیماري

اساس آمار سازمان شیالت ایران هر ساله طوري که بر

بیش از پنج هزار تن خسارت به صنعت کپورماهیان کشور 
 ).آمارنامه سالیانه سازمان شیالت کشور(شودوارد می
هاي ویروسی ترین بیماريیکی از مهم KHVبیماري 
هاي باشد که شیوع و گسترش آن در سالزا میخسارت
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تکثیر و پرورش ماهیان  هاي جدي دراخیر موجب نگرانی
این .هاي کپورماهیان گردیده استویژه گونهه گرم آبی ب

بیماري هر ساله موجب خسارات فراوانی در برخی مناطق 
Agus Sunarto(شوددنیا از جمله شرق آسیا می et al. 

حاضر که بر روي  ينتایج حاصل از مطالعه.)2005
هاي تلفات کپورماهیان تعدادي از مزارع واقع در استان

انجام ) گیالن، مازندران و خوزستان(شمالی و جنوبی 
دهد که برخی از مزارع مذکور مبتال به نشان می ،گرفت

هاي فتهیا. دنباشمی KHVDهرپس ویروس عامل بیماري 
در 440bpیا/و229باندهايگر وجودمولکولی بیان

نتایج. نمونه ماهی کپور معمولی بوده است 7تعداد 
-نمونههاي آبشش بر روي بافت بررسی میکروسکوپیک

هايسلولهایپرپالزي هاي مذکور نیز نشان داد که
هايسلولنفوذهمراهبهثانویهالمالهايپوششیاپیتلیوم
اغلبدر) هالنفوسیتویژهبه(ايهستهتکاغلبالتهابی
مقاطعازتعداديدرهمچنین. شدمشاهدهبافتیمقاطع

پوششیاپیتلیومهايسلولشدیدنکروزشدهبررسی
که از جمله عالئم شددیدهآبششیالمالهاي

 همچنین. شودپاتوگونومیک این بیماري محسوب می
هايسلولازتعداديدرايهستهداخلهايگنجیدگی

در و  مارژینهکروماتینصورتبهرودهوقلبمغز،بافت
ومیاپیتلدرسلولیتورمپروگزیمال ادراري،هايتوبول

 Miyazakiهاي مطالعه  که با یافتهمشاهده گردید پوششی
.داردخوانی  هم2008در سال و همکاران 
دهد که هرپس ویروس کوي نشان می هاگزارش

شناسی شامل پرولیفراسیونموجب بروز ضایعات آسیب
وجودآبشش،درنکروزآبشش،اپیتلیومهايسلول

-سلولنکروزآبششی،هايسلولدرتکیهاي گنجیدگی

حضورگوارشی،لولهوکلیهطحال،کبد،پارانشیمیهاي
آن،داخلدرنشدههضمذراتبافراوانماکروفاژهاي

در ابريظاهرعصبی،هايبافتدرها گنجیدگیوجود
در برخی کلیههايتوبولاپیتلیالهايسلولازبسیاري

کوي و کپور معمولی هاي کپورماهیان از جمله کپورگونه
Miyazaki(شودمی et al. 2008(، که با ضایعات

خوانی حاضر هم يدست آمده در مطالعهه میکروسکوپی ب
.دارد

شناسی، با توجه به انجام مطالعات باکتریولوژي، انگل
هاي مذکور، لذا این گونه نمونهشناسی بر روي قارچ

عالوه ه ب. نسبت داد KHVتوان به بیماريتلفات را می
بخش فاکتورهاي کیفی آب شامل آمونیاك و نیتریت در 

مقادیر گازهاي سمی مذکور در  مزارع آلوده نشان داد که
بنابراین با توجه به عدم وجود . حد قابل قبول بوده است

و مناسب ) باکتري، انگل، قارچ(هاي میکروبیولوژیک یافته
هاي ماکروسکوپی بودن کیفیت آب از طرفی و یافته

از طرف دیگر ) هیستولوژي(و میکروسکوپی ) بالینی(
را  KHVتوان بروز بیماري هاي مولکولی میهمراه با یافته

ید أیبه هر حال ت. ید نمودأیدر برخی مزارع کپورماهیان ت
سازي و شناسایی قطعی بیماري مستلزم کشت و جدا

زایی تجربی است که ویروس و نیز آزمایشات بیماري
.باشدنیازمند مطالعات آتی می

بروز این بیماري  ياز جمله فاکتورهاي مستعد کننده
حرارت اشاره نمود به طوري که  يتوان به نقش درجهمی

 يدرجه 23-28هايحرارت يدرجه يبیماري در دامنه
یجای شیوع باالتري برخوردار است، از آنز اگراد سانتی

حرارت آب استخرهاي ماهیان مزارع آلوده  يکه درجه
 28-25يدر این مطالعه در دامنه) تشخیص داده شده(

لذا احتمال بروز و تشدید بیماري در  ،درجه بوده است
خر بهار، تابستان و اوا(مزارع کپور کشور در فصل گرما 

ت در تشخیص موارد مثب ،تنها. وجود دارد) اوایل پاییز
حرارت بر  يد نقش درجهیؤمزارع استان خوزستان نیز م

کنون مطالعات اندکی پیرامون علل تا.بروز بیماري است
.کپورماهیان کشور صورت گرفته است يتلفات تابستانه

Mortezaee ردیابی بیماري به  2013سال و همکاران در
.ه شدندپرداخته اما با نتایج منفی مواج ویرمی بهاره کپور

در کپور علفخوار تنها موفق به ي دیگري در مطالعه
برخی اجرام ویروسی با ساختمان رئوویروسی  يمشاهده

هاي آکوا و وسیع ویروس يشدند اما با توجه به دامنه
زایی آن تعیین نگردیدرئوویروسی نقش بیماري
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)Ahangarzadeh et al. 2015( . در مورد ماهیان زینتی نیز
مطالعات اندکی صورت گرفته است از جمله این موارد 

در ماهی دم  KHV (PCR)توان به تشخیص مولکولی می
و همکاران در سال Soltaniشمشیري وارداتی توسط

همچنین ردیابی این ویروس در ماهی  .اشاره نمود 2007
توسط رحمتی  2015تلفات سنگین در سال کوي به دنبال 

Rahmati‐Holasoo(و همکاران انجام گرفت  et al. 

2016.(
عالوه بر این مطالعات دیگري به نقش باکتریایی علت 

-ه از آن جمله میکپورماهیان پرداخته ک يات تابستانهتلف

،2016در سال و همکاران Soltaniمطالعاتتوان به 
Alishahi و 2009در سال و همکارانAhangarzadeh  و

اشاره نمود که موفق به کشت و  2015سال همکاران در 
هاي آئروموناس جداسازي و شناسایی برخی ایزوله

که ی جایاما از آن. هیدروفیال و آئروموناس سوبریا شدند
لذا بروز  نقش ثانویه دارند، یی مذکور عمدتاًعوامل باکتریا

زا در ایام تابستان در برخی خسارتتلفات سنگین و 
-غیر از باکتري یتواند ناشی از عواملمزارع کپورماهیان می

.باشد KHVهاي مذکور مانند 

در خصوص منابع و مخازن ویروس هرپس کوي نیز 
و همکاران  Bergmann. مطالعات اندکی انجام شده است

موفق به شناسایی ویروس در تعدادي از  2009در سال 
هاي کپور ماهیان به ظاهر سالم و غیر کپور ماهیان گونه
.شدند

هاي مولکولی و هیستوپاتولوژي و نیز با توجه به یافته
در برخی مزارع  KHVعالئم بالینی بروز بیماري 

باشد که کپورماهیان کشور از احتمال باالیی برخوردار می
کشت و (ید قطعی آن مستلزم مطالعات بعدي أیت

) زایی ویروسبیماري يي و شناسایی و مطالعهجداساز
تواند که منابع و مخازن ویروس مییجای از آن. باشدمی

رود ال میباشد لذا احتممتنوع و از جمله ماهیان زینتی می
که ویروس از طریق واردات ماهیان زینتی آلوده به کشور 
وارد شده و از این طریق به برخی مزارع کپورماهیان 

با توجه به حجم باالي  ،بنابراین . نموده استسرایت 
واردات ماهیان زینتی و از جمله ماهی کپور کوي به کشور 

 شودو عدم انجام آزمایشات ویروسی، قرنطینه توصیه می
سازمان دامپزشکی کشور تدابیر الزم براي نظارت و  و

شناسی را به ویژه آزمایشات الزم ویروسه تر بکنترل بیش
.عمل آورد

تشکر و قدردانی
هاي آبزیان دانشگاه تهران این مطالعه در قالب حمایت مالی گرنت دانشگاه تهران و نیز قطب علمی بهداشت و بیماري

هاي آبزیان و جناب کل محترم دفتر بهداشت و بیمارياز جناب آقاي دکتر قاجاري مدیرنگارندگان . صورت گرفته است
.ندنمایهایشان تشکر و قدردانی میدامپزشکی استان خوزستان به خاطر حمایتهاي آبزیاننیا رئیس بخش بیماريآقاي دکتر مکی
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Abstract
Koi herpesvirus (KHV) is a highly contagious virus that causes significant mortality up to 

100% in carp varieties. Considering the annual and significant casualties in carp farms, 
especially in Khuzestan province farms, there is a possibility of viral disease in these farms.
The aim of this study was to detect the virus that causes KHVD in these farms. By referring to 
14 farms with casualties during the years 2015-2016, fish were immediately slaughtered. Gill 
and kidney tissue samples were taken for one gram of sample and placed in 80% alcohol, and 
labeled for laboratory process, and transferred to the laboratory. Then by Nested PCR (Kit 
IQ2000) were studied. To study the pathology of gills, kidneys, liver, brain, heart and 
intestines samples were taken from four species of carp (common carp, grass carp, bighead 
carp and silver carp) and 10% formalin was used. The results of the PCR for 7 samples of the 
tested specimens in the provinces of Khuzestan and Gilan by creating bands 229 and / or 440
bp positive for KHV disease was diagnosed. In the pathological studies of gill tissue, 
epithelial hyperplasia of the secondary lamella enclosure with the infiltration of inflammatory 
cells, often single-nuclei (especially lymphocytes), was observed in most tissue sections. 
Also, in a number of examined sections, acute necrotic lesions of epithelium cells were 
observed. In the study of the kidney tissues, most sections of the normal structure were 
present and only in a small number of urinary tubules, especially proximal tubules, cellular 
swelling was observed in the epithelium. Intranuclear inclusion body was observed in a 
number of brain, heart and intestinal cells in the form of marginal chromatin. The results of 
this study indicate that some carp farm of Iran has been affected by KHV disease, which can 
be considered as one of the factors contributing to the occurrence of summer mortality 
syndrome in carp.
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