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گونه ) SPT)مقاوم در برابر پاتوژن خاص(و  SPR)عاری از پاتوژن خاص(،  SPF مولدیناستفاده از 

میگوی پا  درژی امنیت زیستی تتحمل  در برابر پاتوژن خاص( به عنوان بخشی از استراهای با 

 ((Penaeus vannamei, Boone 1931سفید

 1 جده، عربستان سعودی-  گروه آبزی پروری ملی  - V. ALDAY-SANZ : نویسنده

 دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان سازمان دامپزشکی کشور -مترجمان : دکتر امراله قاجاری، دکتر اعظم بنی طالبی 

 اداره کل دامپزشکی استان خوزستان  -دکتر امین قنواتی، مهندس سیامک روحانی                

 چکیده:

: نوع سیستم پرورش و اقدامات و و اصل بنا شوددشرایط بهداشتی و ژنتیکی مزارع میگوی پنائیده نیازمند این است که بر 
 استراتژهای امنیت زیستی.

گونه با تحمل پاتوژن  ،(SPR)(، گونه مقاوم به پاتوژن SPFدر این مقاله سعی شده است که مفاهیم گونه عاری از پاتوژن )

در خصوص بیماری لکه سفید میگو جهت استفاده در مزارع با  SPRو  SPT مولدینو نیز رویکرد استفاده از  (SPT)خاص
 شرایط امنیت زیستی پایین توضیح داده شود.

 منبع ذخیره سازی میگوودی صادر و به عنوان تنها به عربستان سع مولدینموفقیت این رویکرد وقتی اثبات گردید که این 
رکورد تولید ملی در د، مورد استفاده قرار گرفتند. نابود شده بودنمیگو که در اثر بیماری لکه سفید آن کشوردر مزارع پرورشی 

به صنعت میگو اتفاق افتاد وحتی منجر به ریشه کنی بیماری لکه  مولدیناز زمان معرفی این کشور  آن یپرورش میگو
 ر جمعیت گونه های وحشی گردید.دسفید 

 با تحمل پاتوژن بیماری لکه سفید( مولدینعاری از پاتوژن بیماری لکه سفید و  مولدین) مولدینکه این  میشودپیشنهاد 

و تکنیک های فنی الزم در هستند در کشورهایی که هنوز در معرض بیماری لکه سفید  مولدین د به عنوان جایگزیننمیتوان

سرمایه گذاری جهت تبدیل صنعت پرورش میگو به  ایی درتوانبا عدم د و یا نخصوص مقابله با این بیماری را ندار

 ،استفاده شوند.روبرو هستند که بتوانند استراتژیهای حذف ویروس را در آنها اجرا کنند کوچک با تراکم باالاستخرهای 

 کلمات کلیدی:

گونه  (،SPR)(، گونه مقاوم به پاتوژن خاصSPFمی، گونه عاری از پاتوژن خاص)اامنیت زیستی، کنترل بیماری، پنئوس وان

  (WSSVروم لکه سفید)دویروس سن (،SPTبا تحمل پاتوژن خاص)

 معرفی

و پیشگیری از آنها نیازمند تعریف و  بیماریها در صنعت پرورش میگو پایداری و ثبات این صنعت را تحت تاثیر قرار میدهند

 است. پرورشی  زون یا منطقه ،، سیستم پرورشاستراتژی امنیت زیستی خاص برای هر مرکز  استقرار

                                                           
1 National Aquaculture Group (NAQUA) Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia 
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 3002در مورد آن وجود دارد. فائو در سال  غالبا درک کمیامنیت زیستی یک اصطالح با طیف وسیع وگسترده است که 

 :امنیت زیستی را به شرح زیر تعریف کرده است

)ابزارهای کار و  های قانونی استو چهارچوب هاامنیت زیستی یک رویکرد استراتژیک و یکپارچه است که شامل سیاست 

عوامل  از جملهگیاهان حیوانات وسالمت دگی وسالمتی غذایی، زنمختلف ه عوامل خطر در بخش های کنحوه فعالیت(

 موارد مربوط به آن بوده و آنها را تحلیل و مدیریت میکند. ،آنها پرورش تهدیدکننده محیط

 و محصوالت1تراریختهمعرفی و رهاسازی موجودات  زئونوزها، بیماریها،و  امنیت زیستی به معرفی آفات گیاهی، آفات حیوانی

 دیریت گونه ها و ژنوتیپهای مهاجم میپردازد.تولیدی آنها و نیز م

مدیریت ریسک ابتال به  از بیماریها،کنترل بیماریها، کلیه فعالیتها از جمله پیشگیری امنیت زیستی شامل ،در سیستم پرورش

ه عبارت دیگر امنیت زیستی یک ابزار افزایش بازده اقتصادی فعالیت پرورش است ب بیماریها در کاهش و نیز تاثیر بیماری

 .میباشدبرای ایجاد پایداری در سیستم پرورش 

موافقت نامه های بین المللی و نیز موافقت نامه های  شاملفعالیتهایی که اساس و پایه امنیت زیستی را تشکیل میدهند 

انش مورد نیاز برای توسعه امنیت زیستی و ده و نیز تحقیقات علمی ک هاتا قوانین ملی و نیز اهرم های اجرایی آنبین دولتها 

 تولید و پرورش میگو است. رونداقدامات پیشگیرانه را فراهم میکند و در نهایت اجرایی سازی این اقدامات در 

 دارای سه محور است: تولید بر پایه اصول امنیت زیستی

 .و مدیریت شرایط پرورش است پرورشفعالیتهایی که در ارتباط با محیط  -

 مورد پرورش است. میگویاشتی دفعالیتهایی که در ارتباط با پاتوژن و شرایط به -

 ویژگیهای میگو و ژنتیک آن که اساس این مقاله را تشکیل میدهد. -

 میگوو ژنتیکی ویژگیهای بهداشتی 

وضعیت بهداشتی و  دبای ،آن الزم برای امنیت زیستیبا در نظر گرفتن نوع میگوی به کار رفته در سیستم پرورش و اقدامات 

 خصوصیات ژنتیکی نیز مورد توجه و دقت قرار گیرد.

 : دنقه بندی میشوبدر چند رده ط مولدین با در نظرگرفتن وضعیت بهداشتی میگو،

هستند و الزاما به معنی عاری بودن از  یبه معنی اینکه عاری از عوامل بیماریزای خاص3عاری از پاتوژن خاص مولدین -1

 .باشد نمیهمه پاتوژنها 

سختی آن،کارو اطمینان از  این امربه معنی عاری بودن از کلیه  عوامل بیماریزاست )اثبات  ،2عاری از عوامل بیماریزا -3

 است.(

                                                           
1 Genetically Modified Organisms (GMOs) 
2 SPF : Specific pathogen free 

3 PE : Pathogen free 
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به صورت بالقوه در معرض همه عوامل بیماریزا قرار  که به این معنی ،1اند در معرض قرار گرفتهتمامی عوامل بیماریزا  -2

 (که از استخرها جمع آوری شده اند. است مولدینی شامل)گرفته اند.

 

 مبهم است. مولدین،این یک اصطالح تجاری است و از نظر توضیحات در خصوص  ،3با سالمتی باال مولدین -4

 در چند رده طبقه بندی میشوند: مولدین با در نظر گرفتن ویژگیهای ژنتیکی،

 حساس به عفونتها و بیماریها -

)این یک ویژگی کیفی است و میتوانند پاتوژن خاص در مقابل، به معنای مقاومت به عفونت 2مقاوم به پاتوژنهای خاص -

 آلوده شوند یا نه(

 نمی گردد وآلوده شود ولی بیمار  دمیگو میتوان به معنی تحمل نسبت به بیماری خاص. ،4با تحمل پاتوژن خاص مولدین -

 دهد. یا اگر بیمار شود با حدت پایین عالئم بیماری را نشان می

 فاقد پاتوژنهای خاص: مولدین

 و درک مناسبی از آن در صنعت پرورش میگو وجود ندارد. اغلب اوقات به اشتباه استفاده میشود SPFاصطالح 

سال از نظرر یرک پراتوژن     3که حداقل به مدت  محلی انتخاب شده باشدتلقی نمود که از  SPFرا  میگوزمانی میتوان یک 

این امر باید در محیط  یک برنامه نظارت دقیق موجود باشد.( د)برای این امر بای نفی باشدو م گرفتهمورد آزمایش قرار خاص 

انجام و در ادامه اقدامات امنیت  (محیط پرورش بسته و مناسب آب سالم سازی) اقدامات امنیت زیستی باال شرایط پرورش با

 صورت پذیرد. با غذاهای ایمنتغذیه  و زیستی 

 رشرد و  شررایط پررورش کره در آن    امکانرات و و  میگو سالمتی وضعیتتاریخچه  طور اختصاصی بهبه  SPFبنابراین واژه 

 مستلزم بازرسی های منظم و شفاف است.  SPFادعا در خصوص تولید میگویاشاره میکند. است،شده نگهداری 

الزاما حساس تر یا مقاوم تر به پاتوژنها نیست و نیز الزاما عملکرد رشد بهتر یا بدتر و نیز تنوع ژنتیکی کمتری  SPFمیگوی 

 .نمیباشدوضعیت ارثی  که ایندارد  میگواشاره به وضعیت بهداشتی  بودن SPF ندارد.

به مزارعری بررده شرود کره از نظرر       در معرض پاتوژنهای بالقوه قرار گیرد به عنوان مثال SPFبه محض اینکه یک موجود 

گفته  HHبه اینها موجودات  بعد از آناز بین میرود و بودن  SPFویژگی  ،اقدامات امنیت زیستی در سطح پایینی قرار دارند

 میشود.

اشاره میکند نه عاری بودن از  ی خاصبودن فقط به عاری بودن از عوامل بیماریزاSPFهمان طور که قبال نیز اشاره شد،

  همه عوامل بیماریزا.

                                                           
1 APE : All Pathogen Exposed 
2 HH : High Health 

3 SPR : Specific Pathogen Resistant 
4 SPT : Specific Pathogen Tolerant 
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ی موارد، فقط باید از آن عاری باشد، اجماع عمومی وجود ندارد. در برخSPF در خصوص لیست بیماریهایی که میگوی 

مل باید از نظر کلیه عوا  SPFتوصیه میشود که میگوی ولی ،معرفی میشوند در نظر گرفته میشودOIE1بیماریهایی که توسط

و همه عوامل بیماریزا  به روز نیست   OIEلیست بیمارهای  به خاطر اینکه دپاتوژن شناخته شده میگوی پنائیده عاری باش

 در پرورش میگو را در بر نمیگیرد.

ذخیره سازی و پرورش حیوانات بیمار از دید دامپزشکی بسیار مشکل و سخت است و از طرفی استفاده  به عنوان یک اصل،

سبب کاهش   SPF مولدیناز سوی دیگر استفاده از  شروع خوبی در انجام کارهای اصالح نژاد میباشد.  SPFاز حیوانات 

بر  SPFعالوه بر این استفاده از حیوانات  د شد.شدت مراقبت های بهداشتی و بالطبع کاهش هزینه های ناشی از آن خواه

 میگردد.تجارت بین المللی تاثیر گذاشته و مانع از انتقال پاتوژنها بین نقاط مختلف 

 :WSSVرویکرد صنعت به اپیدمی 

 زیادی به صنعت خساراتسبب ایجاد  شدایجاد  WSSVدر طی چند دهه گذشته، رخدادهای بیماری لکه سفید که توسط 

میگو در آسیا و آمریکای التین شده است.در هر قاره رویکردها و روشهای متفاوتی برای مدیریت بیماری ارائه  پرورش

یریت دوره پرورش برای مدو پیاده سازی اقدامات امنیت زیستی باال در طول   SPF مولدیناست .در آسیا استفاده از  گردیده

و تالشی  که پرورش همراه با بیماری انجام شوددر آمریکای التین تصمیم بر این گرفته شد  لیواست ه دش استفادهبیماری 

 برای خارج کردن ویروس از سیستم پرورش انجام نشد.

پس از مواجهه با  مشخص است در تایلند به عنوان نمونه یک کشور پرورش میگو در آسیا، 1همانگونه که در جدول شماره 

WSSV تغییر استخرها به استخرهای با سایز کوچکتر جهت کنترل بهتر شرایط پرورش اقدام گردید.از  به سرعت نسبت به

ن حاملین ویروس دخارج کر پایهبر  پیاده سازی اقدامات امنیت زیستیو  SPF مولدیندیگر کارهای انجام شده استفاده از 

سبب ایجاد تغییراتی در صنعت پرورش  SPF مولدین درحقیقت  توسعه موفقیت آمیز برنامه های اصالح نژاد و استفاه ازبود.

 .ای برسد که تا کنون نرسیده بود  ورگردید که سبب شد تولید به نقطهشمیگوی آن ک

                                                           
1 World Organisation for Animal Health 
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 3013تا  1891تولید میگوی کشور تایلند)برحسب تن(،سال  -1شکل شماره 

 

با وجود همه پیامدهای اقتصادی و  (.3 )شکل شماره کشور اکووادور رویکردی متفاوت از کشور تایلند را در پیش گرفت

 دریک بازه زمانی طوالنی اتفاق افتاد.در این کشور زسازی صنعت پرورش میگو اب اجتماعی ناشی از بیماری لکه سفید،

از زمان در طی یک دوره زمانی پرورش همراه با بیماری سبب توسعه خوبخودی مقاومت میگو نسبت به بیماری لکه سفید 

نسبت  SPTگرفتن میگو با ویروس بیماری لکه سفید شد و به این ترتیب باعث ایجاد آنچه که گونه قرار در معرض 

 .گردید ،نامیم می WSD  1به

 
 3013 تا 1880 ،سال(تن برحسب هزار)اکووادور کشور میگوی تولید -3 شماره شکل

                                                           
1 White spot disease 
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در مورد بیماری   SPTاز میگوهای  SPFتجزیه و تحلیل گذشته نگر هر دو روش سبب توسعه نظریه ایجاد گونه های 

WSD ید.دگر 

در میگوهای  یقابل قبول ، درجات تحمل3010تا سال  1888ر سال ددر آمریکای التین  WSDاز اولین رخداد بیماری 

ست آمد که سبب افزایش بقا در طی سالها علی رغم حضور دع به نسبت به ویروس بیماری لکه سفید در مزارپرورشی 

 ویروس در مزارع گردید.

خواهد بیشتراحتمال رخداد بیماری کمتر و بهره وری و تولید  ،برای بیماری لکه سفید SPR+SPTاستفاده از میگوهای در 

و تحمل هزینه های ناشی از آن  WSDامنیت زیستی در خصوص  شدید بود و بنابراین دیگر نیازی به اجرای اقدامات

 نخواهد بود.

انجام چنین کاری اشاره به این امر دارد که  از استخرها جمع آوری شدند.در آمریکای التین میگوهای بالغ به عنوان مولد 

احتمال زیاد  وجود دارد و اثر هر بیماری به هابیشتر این میگوها به احتمال زیاد آلوده به هر نوع پاتوژنی هستند که در استخر

زمانی که به صورت عمودی منتقل شود مشخص تر خواهد بود نسبت به زمانی که انتقال افقی بیماری در استخرها صورت 

 پذیرد.

چون آسیا را آلوده کرده است و با توجه به اینکه احتمال گسترش آن به نقاط 1هپاتوپانکراسخصوص بیماری نکروز حاد در 

  جدید رخداد یک اپیدمیاز در خصوص این بیماری قبل  SPFبرنامه تولید میگوی  داشت، جغرافیایی جدید وجود خواهد

 ایجاد شد.

باید در مقیاس تحقیقاتی انجام شود نه در مقیاس صنعتی  انتخاب مولدینی که تحمل باالیی نسبت به بیماریها داشته باشند

 .گردیددگان میوسبب تحمیل هزینه های گزافی به پرورش دهن انجام میشدکه قبال 

 

  : WSSVدر مقابل  SPT+SPFه تولیدتوسع

ر د.پروژه ها در اکووادور و نیکاراگوئه آغاز گردید SPF مولدینبرای تولید  SPT WSSV مولدیندو پروژه استفاده از در 

به پایان رسیدند.این پروژه ها شناخته شده ترین پاتوژنهای میگوی پنائیده را مورد  3013شروع و در سال  3010سال 

 وجود ندارد.  OIEپاتوژن آن در لیست  2و  OIEپاتوژن آن در لیست  6د که رنمطالعه و بررسی قرار دا

 OIE(3010: )پاتوژنهای موجود در لیست 

 (WSSV)ویروس سندروم  لکه سفید  -1

 3(YHVویروس کله زردی) -3

 

                                                           
1 AHPND : Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease 

2 Yellow Head Virus 



7 
 

 1(IMVویروس مایکونکروز عفونی) -2

 3(NHPکراتیت نکروزان)ویروس هپاتوپان -4

 2(TSVویروس سندروم تورا) -1

 4(IHHNVویروس نکروزکننده بافتهای خونساز و هیپودرمال عفونی) -6

 

 وجود ندارند ولی در برنامه غربالگری وجود ارند : OIEسایر عوامل بیماریزایی که در لیست   

1- EHP 1 

 ( PVNV) 6پنئوس وانمینودا ویروس  -3

 7گونه های استرپتوکوکوس -2

 در و روشهای بافت شناسی 8(  IQ2000 )کیت 9( PCR )النه گزینی شده از ابزار تشخیصی واکنش زنجیره ای پلیمراز

با شرکت کردند.این پروژه ها 10حلقه ای آریزونا آزمایش این پروژه استفاده شد.آزمایشگاههای تشخیصی با موفقیت در

ملی در خصوص عوامل بیماریزای اولیه و مشاوره با مراکز تحقیقاتی و مراکز تشخیصی رسمی برای کسب اطالعات نظارت 

 در مورد پاتوژنهای انزئوتیک انجام شد.

از آن این پاتوژنها به عنوان انزئوتیک در نظر گرفته بعد  بودند. NHPو IHHNV ،WSSVنهای اصلی یافت شده تنها پاتوژ

مورد بررسی قرار گرفتند در حالی  و تک تک به صورت جداگانه از این بیماریها ه برای هرکدامدو میگوهای انتخاب ش شدند

 (دمیکبیماری غیرآنمورد بررسی قرار گرفتند.)به عنوان یک نمونه میگو با هم  10که در مورد سایر بیماریها، 

ولی  (APE)در این پروژه هدف اول شناسایی میگوهایی از استخرها بود که در معرض عوامل بیماریزا قرار گرفته بودند

 خودشان عاری از بیماری بودند.

د به این سایز برسد و بیمار نشود پس آنها دارای گرم بود و فرضیه اینگونه بود که اگر میگو بتوان 32-20نمونه  سایز

 ( نسبت به عوامل بیماریزا هستند.SPR( و یا مقاومت )SPTویژگیهای خاصی از تحمل )

عالوه بر این  که بهره وری باالیی دارند. باشداین پروژه این بود که میگو باید از حوضچه هایی انتخاب در از دیگر شرایط

 دهد. افزایشتا تنوع ژنتیکی را  دنمونه ها از آن انتخاب میشوند گسترده باشجغرافیایی که پراکندگی 
                                                           
1 Infectious Myonecrosis Virus 
2 Necrotizing hepatopancreatitis 
3 Taura syndrome virus 
4 Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus 
5 Enterocytozoon hepatopenaei 
6 Penaeus vannamei nodavirus 
7 Streptococcus spp 
8 Nested polymerase chain reaction 
9 IQ2000 kits 
10 Arizona Ring Test 
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 مسیر اتفاق میافتد: دوانتقال عمودی پاتوژنها از 

 عامل بیماریزا در داخل تخم انتقال می یابد -

 عامل بیماری  روی سطح تخم انتقال میابد. -

 ( 1شماره )جدول انتقال میابد. آلوده مولدین مدفوع طریق از پاتوژن عامل -

میتوان اینگونه فرض نمود که همه ویروسهای ایجاد کننده بیماریهای سیستمیک دارای درجاتی  از منظر مدیریت بهداشتی،

مورد استفاده  SPFاز انتقال عمودی هستند و بنابراین میگوهای آلوده شده و عفونی نمی توانند در پروژه های تهیه گونه 

تا از آلودگی ناپلی ها جلوگیری  میباشداقدامات مدیریتی خاصی  نیاز به اتخاذ روده ای در خصوص پاتوژنهای قرار گیرند.

 کند.

هستند و این به  داخل تخمدارای انتقال عمودی  IHHNVو  WSSV ویروسهای ی،از عوامل بیماریزای انزئوتیک ویروس

معدوم شوند زیرا نتاج حاصل از آنها آلوده خواهند معنای آن است که میگوهایی که از نظر این ویروسها عفونی گردیدند باید 

 بود.

درمان انتخابی با اکسی تتراسایکلین به روش خوراکی و نیز  که توسط باکتریوم ها ایجاد میشود،NHPدر خصوص

 .می شود NHPشستشوی تخم ها با همان آنتی بیوتیک منجر به ریشه کنی 
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و برنامه پیشنهادی در  عمودی روش انتقال موضع درگیری، اثر اقتصادی آنها، لیست پاتوژنهای میگو، – 1جدول شماره 

 خصوص مولدین درگیر این پاتوژنها

 عمودی روش انتقال موضع درگیری اثر اقتصادی پاتوژن

برنامه پیشنهادی در 

خصوص مولدین 

 درگیر

WSSV )حذف داخل تخم سیستمیک باال)بسیار شایع 

TSV )حذف سطح تخم سیستمیک باال )انفرادی 

YHV حذف سطح تخم سیستمیک (انفرادی) باال 

IHHNV حذف داخل تخم سیستمیک متوسط 

YHV/GAV )حذف سطح تخم سیستمیک باال)منطقه ای 

IMNV حذف سطح تخم سیستمیک (ای منطقه)باال 

 مدیریت سطح تخم/مدفوع/دهان سیستمیک (ای منطقه)باال استرپتوکوکوس

NHP مدیریت دهان/مدفوع/تخم سطح دستگاه گوارش متوسط 

BP,MBV,HPV مدیریت دهان/مدفوع دستگاه گوارش کم 

EAP مدیریت مدفوع/دهان گوارش دستگاه باال 

AHPND باال 
داخلی و خارجی  مدفوع/سطح

 کوتیکول
 کلونیزه شدن

 سطحی/مدفوع/دهانی
 مدیریت

 

AHPND = acute hepatopancreatic necrosis disease, BP = Baculovirus penaei, EHP = Enterocytozoon 

hepatopenaei, GAV = gill-associated virus, HPV = hepatopancreatic parvo-like virus, IHHNV = infectious 

hypodermal and haematopoietic necrosis virus, IMNV = infectious myonecrosis virus, MBV = Monodon 

baculovirus, NHP = necrotising hepatopancreatitis, TSV = Taura syndrome virus, WSSV = white-spot 

syndrome virus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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مراکز پرورش و ، مراکز تکثیر مولدین3و 1قرنطینه از جمله اضافی  های داشتن یکسری زیرساخت ،برای انجام این پروژه ها

 ات تهیهتاسیسآب،  سالم سازی نظیر در این پروژه ها انجام میشداقدامات باید الزم است.عالوه بر این یکسری  الرو

طراحی پروتکل های  برای غذاهای تازه برای کلیه  پاتوژنهای شناخته شده، PCR، انجام آزمایش سرپوشیده بیوفالک

 ر پیاده سازی تمهیدات امنیت زیستی .به عنوان امری حیاتی دامنیت زیستی و آموزش آن به پرسنل 

در خصوص پاتوژنهای انزئوتیک  غربالگری اولیه در زمان انتخاب استخرها برای انتخاب میگوها،

(IHHNV,WSSV,NHP روی )میگو انجام شد و فقط نمونه های استخرهایی انتخاب شدند که از نظرآلودگی شیوع  71

و در ابتدا  به محل وارد میگوها به صورت جداگانه داخل سطل های مجزا داشتند.از نظر بهره وری ،تولید باالیی  پائین و

ساعت به صورت جداگانه  49بعد از  و درجه سانتی گراد( 33-34) شدهآنها وارد  صورت جداگانه به یک استرس سرما به

       ر خصوص )روی پای شنا( و دWSSVو  IHHNVروی هر کدام از میگوها آزمایشاتی در خصوص بیماریهای  

NHP)گردیدانجام و این آزمایشات بعد از آن دوباره در خصوص مولدین ماده پس از تخمریزی انجام  ) روی مدفوع. 

ردیابی ( برای تایی10) 1بعد از آن میگوهایی که به صورت تک تک مورد آزمایش قرار گرفته بودند به صورت مخلوط شده

( plپست الرو ) مخلوطهایمورد آزمایش قرار گرفتند. TSV,IMNV,YGV/GAV,PVNV,BP,EHPی وامل بیماریزاع

(n=120 مجددا )در خصوصWSSV,IHHNV   .در نهایت انجام پس از استرس سرمایی مورد آزمایش قرار گرفتند

 آزمایشات هیستولوژی در خصوص عوامل بیماریزای ناشناخته روی مولدین انجام شد.

 نمونه مخلوط شدهبار و برای هر  2بار، در مورد میگوهای ماده  3میگوهای نر آزمایشات به صورت جداگانه، در خصوص 

این پروسه انجام آزمایش باید سه بار تکرار و میبایست سه بار متوالی نتایج منفی و  شدندبار انجام  3حداقل  آزمایشات

 .میشدند

( برای اعالم عاری بودن از بیماری الزم است که آزمایشات به  3و اتحایه اروپا OIEللی)با استناد به استانداردهای بین الم

برای اطمینان از عدم  اعالم نمود. SPFند تا بتوان آن جمعیت راوسال انجام و از نظر بیماری مورد نظر منفی ش 3مدت 

)همولنف، آبشش، ارگانهای لنفی( به عنوان  بافتهاسایر اقدامات تشخیصی از جمله استفاده از سایر  وجود آلودگیهای مخفی،

در انجام شد و  یا اسیدی و قلیایی کردن آب  PHکارگیری سایر استرسورها مانند تغییر به اندام هدف نمونه برداری و نیز

 جمعیتهای پاک شده مشاهده نشد.در پاتوژنی  ام از این کارآزماییها،دهیچ ک

این بیماری از  ویروس تصمیم بر این گرفته شد که IHHNVلیل شیوع باالی بیماری در این پروژه در نیکاراگوئه به د

 SPFرا حذف و گونه های  اصلی مزارع خارج نشود و پرورش همراه با بیماری صورت گیرد ولی اکووادور همه پاتوژنهای

بود. درصد مولدینی  100000سال در اکووادور  واین آمار در نیکاراگوئه  3در طی  PCRآزمایش  64000تعداد  تولید نمود.

 % در نیکاراگوئه بود.47% و 74که در اکووادور حذف شدند 

 و طی این مدت نتایج آزمایشگاهی منفی شد.سال متوالی  انجام  3مدت به مراقبت در خصوص جمعیت های انتخاب شده 
                                                           
1 POOL 
2 European Union, EU 
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عفونی دانشگاه زاراگوزا )اسپانیا(از طرف اتحایه اروپا جهت اعالم عاری بودن جمعیت و منطقه متخصصان بخش بیماریهای 

 ور انتخاب شدند و این ارزیابی به صورت ساالنه ادامه دارد.ددر پروژه اکووا SPFممیزی برنامه و نیز اعطای  از بیماری،

 نشان میدهد :را  رشد اعم از بلوغ و پرورش الرو ل، بهره وری بهتری در هر یک از مراح  SPFاستفاده از جمعیت های 

 بلوغ :

 % کاهش یافت.0.1% به 34از  قرنطینهمرگ و میر در  -

 % کاهش یافت.0.2% به 11مرگ و میر پس از قطع پایه چشمی از  -

 % کاهش یافت.0.1% به 1میزان مرگ و میر مولدین ماده در طی تولید از  -

 پرورش الرو :

 یافت.روز کاهش  17-19روز به  30-31از  pl12روزهای منتهی به  -

 کاهش یافت. 300به  210به ازای هر گرم از  PLنسبت  -

 .یافتافزایش   %70-71به   %40-10بقا از  -

 .یافت% کاهش 13به %  >11از  اختالف سایز وبدشکلی ها -

 رشد :

 . یافتهفته کاهش  6گرم ، 11مدت زمان رسیدن به وزن 

های وارد شده  SPFت زمانی که دمتناسب با همان م ،تحت شرایط متراکم  SPF +WSSV SPT مولدین عالوه بر این،

 .درشد کردن هستند ولی سرعت رشد باالیی دارند، WSSVاز آمریکا که گفته میشود حساس به 

که به سرعت  شدند WSSV مبتال بهاستخر  3با این حال شد امنیت زیستی باالیی اجرا  با پرورش متراکم، مزارعدر 

 .برداشت در خصوص آنها انجام شد

است . این نتایج اثبات   %70در حدود  SPF+SPT مولدین% دارند در حالی که بقا 21حساس بقایی در حد  SPFمولدین

نتایج الب اقدامات امنیت زیستی قکرد که همزمان استفاده از گونه هایی با ویژگیهای ژنتیکی خاص و اقدامات بهداشتی در 

"کوسمع SPF"،مولدیننام پیشنهادی برای این نوع  اشت.دنبال خواهد دبهتری به 
آنها پروسه  پرورشاست و برای  1

 معکوس نیاز است.

معکوس  SPF مولدین از مناطقی منشا میگیرند که حداقل مواجهه با عوامل پاتوژن را دارند در حالی که، مرجعSPF مولدین

 منشا میگیرند. ،وژن هستنداز مناطقی که به فراوانی در معرض عوامل پات

 : WSSV SPT+SPFکاربرد میگوهای 

جایی که صنعت میگوی آن در اثر بیماری لکه سفید کامال از بین رفته  میگوی اکووادور به عربستان صادر شد، مولدین

بود.سیستم های پرورشی که در عربستان بود شبیه سیستم های پرورشی بود که در اکووادور استفاده میشد.در این سیستمها 

                                                           
1 Reverse SPF 
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ن حال شرایط پرورش اجازه خارج شدن ویروس با اجرای اقدامات امنیت زیستی وجود ندارد و در عیبزرگ استخرهای با 

 تحت کنترل نیست .

درجه سانتیگراد و شوری آب  10با وجود شرایط آب و هوایی خاص در عربستان که نوسانات دمایی آب روزانه به باالی 

ه خوبی در عربستان پرورش داده شد و رکورد تولید (ب1821بون  پنئوس وانامی)میگوی  میرسد،  11pptاغلب اوقات باالی 

 ( 2)شکل باعث گردید.ملی را 

 

  3016 تا 3010 ،سال(تن برحسب)عربستان سعودی کشور میگوی تولید -2 شماره شکل

این گونه در حال حاضر تنها گونه ای است که در عربستان سعودی  پرورش داده میشود و دولت اجازه استفاده از گونه 

 نیستند. SPFولی  WSSV SPTحساس هستند یا  SPFسایر گونه ها یا زیرا  دیگری را جهت پرورش نمی دهد،

است و عالوه بر برنامه های  مولدیناستفاده انحصاری از این  یکی از کلیدهای موفقیت برنامه امنیت زیستی عربستان،

از سال .ولت نیز مراقبت ها و نظارت های ماهانه خود را در این خصوص دارد د نظارت و مراقبت شرکت های خصوصی،

( که در این موارد میزان کمی تلفات مشاهده شدو بعد  3016و  3011) گزارش شده است WSSVو بار دتاکنون تنها  3014

 % باقی ماند.70از آن میزان بقا تا 

 که  WSSVسایر کشورهای درگیر  در عربستان نشان داده است، +SPF WSSV SPT همان طور که تجربه استفاده از

سرمایه گذاری برای توسعه استخرهای کوچک را ندارند و اقدامات امنیت زیستی را نمی توانند به خوبی  دانش یا ظرفیت

اجرا کنند نیز می توانند از این راهکار استفاده نمایند. استفاده از این مولدین همچنین میتواند سبب کاهش هزینه های ناشی 
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کم شود ولی الزمه کار این است که در ابتدا با استفاده از روشهای از اجرای اقدامات امنیت زیستی در شرایط پرورش مترا

 برسانیم. که در بازار ارائه می شود،SPFرا به حد رشد سایر مولدین  SPF بتوانیم رشد مولدین اصالح نژاد

یک کار بنیادی در صنعت پرورش میگو در مورد مزارع  ،SPF مولدین از این تجربه می توان نتیجه گرفت که استفاده از

عامل پاتوژن از  حذفوسیع یا نسبتا وسیع بوده که دارای حداقل اقدامات امنیت زیستی بوده یا فاقد آن هستند .زمانی که 

برای عوامل بیماریزای منطقه  SPT/SPR مولدینبا   SPFمولدیننیاز است که  سیستم پرورش امکان پذیر نیست،

 شود. یگزینجا

شت میشود مثال اینکه تصور اولی یکسری مفاهیم اشتباه از آن بردبودن فقط وضعیت سالمتی را بیان میکند  SPFعای دا

 مولدین)این تصور غلط بیشتر در آسیا رواج دارد( ویا اینکه   نسبت به بیماریها تحمل باالتری دارند  SPFمولدینمیشود 

SPF تصور غلطی که در آمریکای التین وجود دارد(. ریها حساس ترندمانسبت به بی( 

ما به عنوان مزرعه دار باید در مورد ذخیره سازی با دقت عمل کرده چرا که ما داریم در مورد حیواناتی سرمایه گذاری 

 میکنیم که در هنگام ذخیره سازی ممکن است َآلوده باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


