
1 

 

 ) CMD(بيماري تلفات پنهان 

 :عامل بيماري

و تحت عنوان تلفات پنهان نامگذاري شده است كه ) CMNV(يك بيماري ويروسي است كه عامل آن نودا ويروس است   

 .در چين شده است 2009سبب خسارات جدي از سال 

داراي سويه هاي متفاوتي هستند و در آبزيان توليد   كه )ويروسRNA( نوداويروسها خانواده اي از ويروسها هستند   

 . بيماري مينمايند

در چين تلفاتي در كف استخر ميداد كه نامشخص و پنهان بود بر اين اساس  2009به لحاظ اين كه اين بيماري تا سال    

 .نامگذاري گرديد) covert(تحت عنوان تلفات پنهان و يا 

 :عالئم بيماري

نكراس به همراه رنگ پريدگي ، خالي بودن معده و روده از مواد غذايي،پوسته نرم ،رشد آهسته ، عضالت آتروفي هپاتوپا   

 ).غير طبيعي و يا رنگ پريده(سفيد رنگ 

ميباشد ولي شدت تلفات در هر كدام متفاوت  MrNV ،PvNV ،IMNVعالئم كلينيكي اين بيماري شبيه بيماريهاي 

 .است

 :تلفات

روز پس  60- 80كه سبب خسارات اقتصادي سنگين در مزارع و مراكز تكثيرميگو ميشود و معموال %80- %90تلفات باال     

 از ذخيره سازي رخ ميدهد

 :انتقال بيماري

انتقال بصورت عمودي از طريق اسپرم و تخمك ها در گونه هاي اصلي ميگوهاي پرورشي از جمله ميگوي وانامي صورت    

 .مي پذيرد

 :كنترل و پيشگيري

 .اطمينان از سالم بودن مولدين با توجه به اينكه انتقال اين بيماري بصورت عمودي است �

  .نيز چك شوندCMDاز نظر بيماري ) SPF(ميگوهاي مولد وارداتي عالوه بر عاري بودن از بيماريهاي خاص �
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  .آماده سازي مناسب استخرهاي پرورش ميگو بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي ارسالي �

 

 EHPبيماري 

  :عامل بيماري

يك عفونت تك ياخته اي ميكروسپوريدايي است كه براي اولين بار در ميگوي ) EHP(انتروسيتوزون هپاتوپنايي   

P.monodon  در ويتنام و سپس از چين ،  2015و  2010در تايلند رديابي شد و سپس در طي سالهاي  2004در سال

 .اندونزي ، مالزي، گزارش شد

 ميباشد  P.japonicusو  P.vanameei  ،P.monodonمله ميزبانهاي حساس اين بيماري ميگوي از ج   

 ) ميكرومتر 1.1-1.2تا   0.6-0.7(واجد اسپورهاي خيلي كوچك    

 :روش انتقال بيماري

هپاتو بصورت افقي درون استخرهاي پرورش ميگو انتقال و گسترش پيدا ميكند و عمدتأ سلولهاي اپيتليال در بافت  

 .پانكراس را آلوده مينمايد

غذاهاي زنده شامل كرمهاي پلي كت و صدف ها براي مولدين ميگو از جمله عوامل خطر در انتقال بيماري محسوب 

 .ميشوند

لذا به منظور .در آزمايشات مولكولي نتايج مثبت از آلودگي كرمهاي پلي كت و خرچنگها نسبت به بيماري گزارش شده است

 .تقال بيماري توصي ميشود از غذاهاي زنده و تازه استفاده نشود و يا اينكه حداق منجمد شده استفاده شودكاهش خطر ان

 :عالئم بيماري

خودش را عالئم كاهش شديد رشد هيچ گونه عالئم مشخص وويژه اي از عفونت توسط اين بيماري وجود نداردو تنها با 

 .نشان ميدهد

  .كوپي و يا مولكولي تأييد گرددعفونت بايستي توسط روشهاي ميكروس

 كنترل و پيشگيري بيماري در مراكز تكثير: الف

 اطمينام از سالم بودن مولدين -1
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تمامي ميگوها آلوده بايستي از مركز تكثير برداشته شوند و مركز شامل كليه تجهيزات ، فيلترها، تانكها و لوله ها با    

و سپس )گرم هيدروكسيد سديم در يك ليتر آب تازه 25( ضد عفوني شوندكامأل تميز و % 2.5محلول هيدروكسيد سديم 

ضد ) Ph < 4.5(پي پي ام  200روز خشك بشه و پس از آن با محلول كلرين اسيدي شده به ميزان  7هچري به مدت 

 .عفوني شوند

 .دهم بايستي چك شون EHPبودن در برابر بيماريهاي ويروس براي  SPFميگوهاي مولد عالوه بر  -2

... عدم استفاده از غذاي زنده شامل كرم پلي كت ، حلزون، صدف و  EHPبهترين رهيافت براي اجتناب از آلودگي به  -3

دقيقه  10براي مولدين در غير اين صورت در صورت استفاده حتما غذا منجمد شده باشد و از آن بهتر حرارت دادن به مدت 

 .عه گاما ضد عفوني كرددرجه سانتي گراد است يا با اش 70با دماي 

 كنترل و پيشگيري از بيماري در مزارع پرورش : ب

 .كه به آساني با آزمايشات مولكولي انجام پذير است  EHPعدم آلودگي بچه ميگوها به بيماري  -1

 .آلوده بودندEHPپرورشي مخصوصا زماني كه اين استخرها در دوره قبلي به  آماده سازي مناسب استخرهاي -2

 :به شرح ذيل ميباشد) به دليل مقاومت باالي اسپورها و ناقلين محيطي(آماده سازي دقيق استخرها  -3

ديواره ضخيمي دارند و به آساني غير فعال نميشوند و همچنين ناقلين محيطي  EHPبا توجه به اينكه اسپورهاي : الف

 .ورش هر دو اينها غير فعال شوندميتوانند در استخر باقي بمانند ، بسيار مهم است كه قبل از دوره پر

تن در هكتارتوصيه  6به مقدار ) (Caoاستفاده از آهك زنده EHPبراي ضد عفوني استخرهاي خاكي از اسپورهاي : ب

 .ميشود

 .سانتيمتر وارد زمين شود و با خاك مرطوب مخلوط شود 10- 12سپس استخر شخم زده شود تا آهك به عمق : پ

 رها ميشود قبل از آبگيريبه مدت يك هفته استخر : ت

 . يا بيشتر باال خواهد رفت وسپس به حد نرمال برميگرد 12خاك تا pHبعد از آهك پاشي براي حدود دو روز: ث

 


