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"کارت اطالعات بیماري"

Infection with decapod iridescent virus 1

(DIV1)

عامل بیماري:.1

، Kbp303–140و وزن nm160–140(دو رشته اي)، بدون پوشش، به طول dsDNAیک بیماري ویروسی در میگو است با ژنوم 
آندر برخی از استانهاي ساحلی چین گزارش شد و از2014که در سال Iridoviridaeو خانواده  Decapodiridovirusجنس 
تا .نگرفتقرارعمومیتوجهچندان موردکشور،سراسردرآنگسترشبرمبنیصنعت پرورش میگودرشدیدنگرانیعلیرغمبعد،بهزمان

2016در کشور چین ردیابی گردید. این بیماري با نامهاي مترادف در سال P.vanameiiبراي اولین بار در میگو 2017اینکه در سال 
CQIVCheraxتحت عنوان  quadricarinatus iridovirus تحت عنوان 2017و در سالSHIVShrimp 

haemocyte iridescent virus.نامگذاري شد

ویروس

Infection with decapod iridescent virus 1(DIV1)

:)Shrimp heamocyte iridescent virus (SHIV

Infection with cherax quadricarinatus iridovirus (CQIV)

)White head disease or white spot disease (of Macrobrachium rosenbergii

DIV1توسط کمیته بین المللی طبقه بندي ویروسهاInternational Committee on Taxonomy of Viruses(ICTV) به
ختصاص داده شد.Iridoviridaeعنوان تنها عضو از جنس در خانواده 

توصیف شد.SHIVبعنوان  Qiu et al,2017و توسطCQIVبعنوان Xu et al,2016توسطDIV1بارولینبراي ا

اآب لب شور و آب دری-آب شیرین

(fresh, brackish, marine waters)
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.روشهاي انتقال بیماري:2

انتقال بیماری بصورت افقی ثابت شده است و برخورد با عامل پاتوژن، P. vannamei and E. carinicaudaدر آزمایشات بر روی 
از آنجایی که ثابت شده بیماری Qiu et al., 2017; Chen et al., 2019مهمترین روش انتقال بیماری محسوب می شودو 

DIV1 از طریق بلعیدن بافت آلوده بصورت افقی منتقل میشود، غربالگری و ردیابیDIV1 مولدین میگو بسیار مهم است زیرا مزرعه در
ه داران را مجاب می نماید فقط از خوراک پلی کت با کیفیت باال و عاری از ویروس برای میگو استفاده نمایند تا از انتقال عمودی بیماری ب

شدهشناساییچینازتپلی کوکریلمنجمدهاینمونهدرPCRتوسطهمچنینویروسبچه میگو ها جلوگیری شود. به لحاظ اینکه
چه در نمونه هایی از هچریها موارد مثبت بیماری پیدا بیماری از طریق سخت پوستان و محصوالت منجمد نیز میتواند انتقال یابد. اگراست،

همچنین Qiu et al., 2018c; Qiu et al., 2019bندارد دال بر انتقال عمودی وجود شواهد عمده ایهیچ هنوز ولی،شده است
تعیین اهمیت انتقال غیر مستقیم توسط ،ویروس هنوز بخوبی مورد مطالعه قرار نگرفته استبیوفیزیکال با توجه به اینکه خصوصیات 

.ناقل بیماری دشوار هستتجهیزات

هنوز مشخص DIV1اصلی عفونت جمعیت آلوده از سخت پوستان، چه پرورشی و چه وحشی تنها مخزن ایجاد عفونت هستند ولی منبع
نیست.

مراقبت هدفمند در چین در اجرای با .بردمیبینازراویروسدرجه30ازباالتردمایبطور عمده ویروس در دمای پایین فعال میشود و 
درجه 32ی درجه سانتی گراد ردیابی شد ولی در دمای باال16–32ویروس در میگو و خرچنگ در دمای ،2016-2018هایسالطی 

کاهشآنشیوع،بودباالتردماکهپاییزوتابستانهایماهردQiu et al., 2018c; Qiu et al 2019bسانتی گراد ردیابی نشد 
.یافت

. دامنه میزبانی:3

که در حال حاضر شناخته شده اند عبارتند از: DIV1بطور رایج گونه های حساس به بیماری 

P.vannamei 

P.monodon

P.chinensis

M.nipponense

Giant  freshwater  prawn( M.rosenbergii) 
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Exopalaemon  carinicauda (Oriental prawn)

Procambarus  clarkii (Louisiana swap crayfish) 

Cherax   quadricarinatus(Red claw crayfish)

Xu et al., 2016; Qiu et al., 2017; Qiu et al., 2019a; Chen et al., 2019

نشان داده شده اند که از طریق تجربی و Eriocheir sinensis Pachygrapsus crassipeتنها دو گونه خرچنگ به نامهای 
ولی نمی توانند به عنوان گونه های حساس شناخته شوند.Pan et al., 2017آلوده شده اندDIV1آزمایشگاهی به ویروس 

 Qiuشدمشاهدهتجربی آزمایشاتدرمیگو نابالغتا بچه میگو (پست الرو)از، آلودهP. vannameiدرمیرومرگوبیماریالئمع

et al., 2017ای از طول بدن اندازههربادریاییهایخرچنگومیگوهادرراویروس2017-2018ازچیندرهدفمندبا مراقبت
 ,.Qiu et al., 2018c; Qiu et alبودمترسانتی7تامترسانتی4بدنطولبامیگوهادرتشخیصمیزانبیشترین.شدردیابی

2019bاندنکردهبررسیزندگیمرحلهاساسبررامیرومرگمختلفسطوح،دیگرهایگزارش.

انتشار جغرافیایی:. 4

در برخی از استانهای 2014در میگو از سال DIV1آلودگی به بیماری این بیماری به عنوان یک بیماری نوپدید در دنیا شناخته شده است. 
استان چین 11-16ویروس در ،2017-2018با مراقبت هدفمند در چین طی سالهای (Qiu et al., 2017)ساحلی چین گزارش شد

این بیماری همچنین در (Qiu et al., 2018c; Qiu et al., 2019b).شدو تأییدردیابیCrayfishو P.vanameiiدر میگو 
June بیماری در کشور تایلند با شیوع گزارش شد.OIE WAHISدر کشور تایوان از طریق سیستم Crayfishدر مزارع میگو و 2020

 .Pهاینمونهدر (Ramsden & Smith, 2018).نشده استتأییدگزارش شده است ولی هنوز بطور رسمی همچنین بسیار کم 

monodonمثبتآزمایشهنداقیانوسازوحشیشدهصیدDIV1اند دادهنشانرا(Srisala et al., 2020)

. عالئم کلینیکی:5

نیزپایینسطحعفونتQiu et al., 2017می باشندلنفاویهایانداموسلولهای خونیآبششها، هپاتوپانکراس،،خونسازهایبافت
توانمیآبششهایرشتهازChen et al., 2019; Qiu et al., 2019aباشدداشتهوجودE. carinicaudaدراستممکن

مینشانشواهد.باشدکشندهبصورت تواندمیفقطهپاتوپانکراسکه نمونه برداری از حالیدرکرد،بردارینمونهکشندهغیرصورتبه
حاویتوانندمییوروپودهاوعضلهپلپودها،هپاتوپانکراس،آبشش،،روسترومآنتن،تاژک،همولنفجملهاز،مختلفهایبافتکهدهد

Qiu et al., 2018a; Qiu. باشندDIV1باالیغلظت et al., 2019a).(
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معده و روده خالی، میگوهاي از اولین عالئم بیماري بدن میگو اندکی مایل به قرمزي شده، آتروفی هپاتوپانکراس به همراه رنگ پریدگی،
میر ناگهانی در بچه میگوها و میگوهاي جوان و یا نابالغ. مبتال در حال غرق شدن در کف استخر، قطع تغذیه، بی حالی، پوسته نرم، مرگ و 

توان یک منطقه می M. rosenbergiiعالوه بر این برخی از میگوهاي در حال مرگ کمی سفید رنگ نشان داده میشوند و در میگوي
Qiuمثلثی سفید رنگ در زیر کاراپاس در قاعده روستروم مشاهده کرد  et al., 2017; Chen et al., 2019; 

روز می باشد، تشخیص زود هنگام بیماري از طریق آزمایشات 8با توجه به اینکه بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی دوره کمون بیماري تا 
PCR.میتواند کمک بزرگی به مزرعه داران براي کنترل بیماري در مزرعه نماید

Source: Qiu et al. 2017
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) Overall appearance of A(20180620) naturally infected with DIV1. (M. rosenbergiiClinical symptoms of
up of cephalothoraxes. Blue arrows show white area under the ) CloseBa diseased prawn in water. (

. White arrows indicate hepatopancreas atrophy, color fading, and cuticle at the base of rostrum
yellowing.
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Relative abundance of DIV1 for different tissues of fifteen DIV1infected M. rosenbergii samples.
Columns without sharing of a same letter indicate significant difference of p < 0.05; columns without a 
same color indicate a highly significant difference of p < 0.01.

کاریوپینکوزوشدهاحاطهیاترکیببازوفیلآمیزيرنگباکهتیرهائوزینوفیلیکاجزاء (گنجیدگی هاي)هیستوپاتولوژیک،در آزمایش
مشخص شده استهپاتوپانکراسهايسینوسوپریوپودهاآبشش،سلولهاي خونیلنفاوي،اندامهاياپیتلیوم،ساز،خونبافتهايدر

Qiu et al., 2017; Qiu et al., 2019a; Chen et al., 2019
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M. acetic acid fixative (DAFA) fixedformalinHistopathological features of Davidson’s alcohol
) samples 20180620. White arrows show the eosinophilicD(M. nipponense) andC–A(rosenbergii

) Hematoxylin and eosin (H&E) staining of Ainclusions and black arrows show the karyopyknotic nuclei. (
) H&E staining of gills. Bar, 20 μm C) H&E staining of hepatopancreas. (D,Bthe hematopoietic tissue. (

), respectively.D), and 10 μm (C), 50 μm (B,A(
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TEM of hematopoietic tissue of naturally infected M. rosenbergii samples 20180620. (A) A large 
numbers of virions in hematopoietic tissue. (B) DIV1 budded and acquired an envelope from the plasma 
membrane. (C) DIV1 replication and assembly in hematopoietic cells. (D) The stages of nucleocapsid 
assembly, which are indicated with numbers 1–3, and a complete nucleocapsid is indicated with number 
4. The capsids at stage 2 and 3 should have a small opening at one vertex but may not be visible in the
picture due to the ultrathin section. (E) Crescentshaped structures. (F–I) As the assembling process 
continues, the crescentshaped structure curves to form icosahedral capsids. (J) A mature virion with a 
dense core was eventually formed. N: nucleus; *: a large electronlucent virogenic stroma; white arrows: 
paracrystalline array of viral particles; black arrows: budding virions; and white triangles: budded virions 
that acquired an envelope.
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 OIEشدن به بیماري هاي لیست شدهبراي اضافهDIV1بیماري – Non OIEولی فعال در دسته استشدهپیشنهاد2016

Listed.تعریفبابیمارياینقرار داردOIEمادهبامطابقراآنبایداعضاترتیب،همینبهوداردمطابقت"ظهورنوبیماري"از
OIE / NACA2016آبزیانهايبیماريماههسهگزارشبرنامهدرDIV1باعفونت. دهندگزارشآبزیانقانون1.1.4

Julyاستشدهذکر.

اقتصادي:واجتماعیاهمیت.6

برخوردارايویژهاهمیتازجهانسراسرتوسعه درحالدرکشورهايازبرخیبرايویژهبهاقتصادينظراز)پوستانسخت(آبزیانرورشپ
FAO, 2018استشدهبرآورددالرمیلیارد57.1فعلیارزشباتنمیلیون7.9پوستانسختپروريآبزيجهانیتولید.است

Qiu et al., 2018c; Qiu et)شودمیP.vanameiiدر ) ٪100تا(توجهیقابلمیرومرگباعثDIV1کهاستشدهدادهنشان

(al, 2019b  این بیماري.بروندبینازاستخریکمیگوهايهمهتاکشدمیطولعفونتاولینتشخیصزمانازروزسهیادوفقطو
Qiu et al.2018شودمیآبزیانپرورشبهجدياقتصاديخساراتبهمنجر

غربی سفیدپا میگويساالنهتولیدکاهشموجببیمارياینکهاستشدهگفتهچین2019چین در سالشیالتآماريسالنامهدر
)P.vanameii( رسیده2018سالدرتنمیلیون1.2به،2013سالدرتنمیلیون1.5ازتولید میگومثالعنوانبهاست،شده کشوردر

.است

. اهمیت قابل انتقال بودن بیماري به انسان:7

این بیماري زئونوز و قابل انتقال به انسان نمی باشد.

روشهاي تشخیص بیماري:. 8

In situ hybridization (ISH) (Qiu et al., 2017)

PCR (Xu et al., 2016)

NestedPCR (Qiu et al., 2017)

Two TaqMan probe based realtime PCR tests (Qiu et al., 2018a; Qiu et al., 2020)

In situ DIGlabellingloopmediated DNA Amplification (ISDL) (Chen et al., 2019)

Real time PCRNested PCR(Qiu et al., 

(2017; Qiu et al., 2018a.
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DIV1وجود تلفات همراه با عالئم مشخص و هیستو پاتولوژیک سازگار با عفونت بیماري

تأیید میگردد:DIV1در صورت تحقق دو یا چند معیار زیر، عفونت با 

DIV1عالئم بالینی مشخص همراه با عالئم هیستو پاتولوژي سازگار با عفونت -

در بافتهاي هدفISDLیا ISHنتیجه مثبت تست -
-PCR(توالی ژنی) و بدنبال آن سکانس ژنی
-Nested PCR(توالی ژنی) و بدنبال آن سکانس ژنی
-Tag man probe مبتنی برReal time PCR با نتایج مثبت براي عفونتDIV1

mediated isothermal amplification (ISDL) targeting the gene of labeled loopIn situ digoxigenin
polymerase II of DIV1 on histological sections directed RNA the second largest subunit of DNA

) H,A) samples 20180620. (I,H(Pr. clarkii), andG(M. nipponense),F–A(M. rosenbergiiof
–A) ovaries. In (F) antennal gland; (Egills; (C)) hepatopancreas; (I,G,D,BHematopoietic tissue; (

), blue signals were observed in hematopoietic tissue, hemocytes in the sinus of the H,C
cells and ), blue signals exist in some hepatopancreatic RI,G,Dhepatopancreas, and in gills. In (

), blue signals Flium. In (), blue signals exist in the coelomosac epitheEmyoepithelial fibers. In (
), respectively.H,G), and 10 µm (C,B), 50 µm (I,F–D,Aexist in the epithelium. Bar, 20 µm (
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بیماري:کنترل و پیشگیريروشهاي . 9

.استDIV1باعفونتکنترلبرایاصلیاستراتژی،پیشرفتهزیستیامنیتبیوسکیوریتی و -
وقرنطینهشامل مراقبت مراقبت فعال و غیر فعال در هچریها و مزارع پرورش میگو، مزارع،براینظارتیهایبرنامهجملهاز-

.مولدین و بچه میگوها استدرDIV1از نظر بیماریآزمایش
و کارکنانیانقلیهوسایلکنترل تردد افراد، طریقازانتقال بیماریگسترشرساندنحداقلبهبرایعمومیزیستیایمنیاقدامات-

Qiu et al., 2018cشوداجرابایدنیز) کردنعفونیضدوکردنتمیزمثالعنوانبه(تجهیزات،انتقال 

میمحدودرابیماریشیوع،آلودهمزارعازدر حال مرگیامردهموجوداتحذفوزندهپوستانسختنقل و انتقالدرمحدودیت-
. کند

. شودخودداریبایدبصورت پلی کالچر( توأم)پوستانسختپرورشاز-
نباید در خوراک مولدین استفاده شود و تمامی خوراک هچری مخصوصاً منجمدیازنده، خاممخصوصاً کرمهای پلی کت از ده پایان-

Qiu et al., 2018c; Qiu et al)باشندDIV1کرمهای پلی کت زنده (در صورت استفاده) باید تست شده و عاری از بیماری 

تمامی مولدین وارداتی باید از از منابع معتبر و تأیید شده و عاری از بیماری تهیه شده باشند.-
تمامی مزارع باید قبل از ذخیره سازی آماده سازی بهداشتی شده و ضد عفونی آب ورودی صورت پذیرد. -
کنترل،هایاستراتژیازموقعبهاستفاده،PCRبا استفاده از روشهای تشخیصی میگواستخریکدرDIV1موقعبهشخیصت-

استخرهای آلوده به برایویژهمدیریت، آلودهاستخرهایدرزیستیایمنیاقداماتافزایشوغذا دهیکاهشهوادهی،افزایشمانند
بیماری به مزارع سالم، کنترل و ایجاد موانع فیزیکی به منظور جلوگیری از انتقال قرنطینه،بیماریگسترشرساندنحداقلبهمنظور
اختصاص داده شود.مزرعهدرسالماستخرهایبهنسبتآلودهاستخرهایبرداشتبهاولویتوترددها،

محیطیشرایطداشتننگهپایداربا را میتوانبیماریگسترشخطرشود،دادهتشخیصی پرورشیاستخرهادرDIV1بیماریگرا-
کنترل نمود.ممکن حدتاآب)شیمیاییفیزیکو هایپارامتر(

اطالعات مفید: سایر . 10
اقیانوسیهوآسیادرآبزیانپرورشمراکزشبکه،آبزیانحیواناتبهداشتمورددرآسیاایمنطقهمشاورهگروهنشستپانزدهمین-

)NACA(،ویروسمورددرآگاهیافزایشباعثDIV1خرچنگ درویروسافزودنوCrayfishدسته درNon OIE 

listedآبزیحیواناتهایبیماریماههسهگزارشدرQAADشد.2016جوالیاز
درساالنهمراقبتازمختصریگزارش. استدادهانجامDIV1بهآلودگیبرایراساالنهمراقبت هدفمند2017سالازینچ-

ملیمرکزوروستاییاموروکشاورزیوزارتوشیالتادارهکه توسط شدارائهچیندرآبزیحیواناتبهداشتساالنهگزارش
در پکن منتشر شد.2019و2018طی سالهای مطبوعات کشاورزی چینتوسطویرایش و در نهایت شیالتفناوریگسترش

درآبزیحیواناتمهمهایبیماریتحلیلوتجزیهساالنههایکتابدرهدفمندمراقبتهایدادهساالنهتحلیلوتجزیهجزئیات-
(Qiu et al., 2018c, 2019b)استشدهمنتشر2018و2017سالدرچین

2018سپتامبرازچیندرزیستیایمنیاقداماتباالترینباDIV1باعفونتجملهازآبزی،حیواناتظهورنوهایبیماریازبرخی-
.اندگرفتهقرارکنترلتحت
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