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  بيماري ويروسي لكه سفيد ميگو

)WSD( 

  :مقدمه

كه صنعت ابزي پروري در بخش تكثير و پرورش ميگو به دوران شكوفايي خود رسيد تا كنون بروز بيماريهاي  1990از دهه 

كه هر ساله موجب دهها ميليون دالرخسارت به .ويروسي با ايجاد خسارات هنگفت موجب به چالش كشيدن آن گرديده است

اين . از مهمترين بيماريهاي خسارت زا در اين صنعت معرفي شده است در اين راستا بيماري لكه سفيد  .ن صنعت ميشود يا

سازمان خوار و وبراساس گزارشات  محسوب ميشود )OIE(بيماري جزء بيماريهاي اخطار كردني سازمان بهداشت جهاني دام 

هزار تن ميگو در جهان بر اثر بيماري لكه سفيد تلف ميشود چرا كه اين بيماري  400تا  300ساالنه بين  )FAO(با جهاني 

روز ايجاد ميكند و عامل آن از طريق سخت پوستان ، حشرات ، پرندگان ، غذا ، آب ،  2- 7تلفات ظرف مدت % 60

، فرآوري ميگوهاي آلوده قابل انتقال است و در صورت ميگوهاي مبتال ، تجهيزات آلوده ، باد، تردد كاركنان در سطح مزارع 

  .بروز بيماري بال فاصله گسترش ميبابد

 ):Etiology(عامل بيماري 

از خانواده  ويروس بيماري. ها ي جدا شده از ميگو ميباشد  عامل ايجاد كننده لكه سفيد يكي از بزرگترين ويروس

Nimaviridae و جنس  Wispovirus ل ميله اي شكل و داراي يك زائده دم مانند در انتهاي خود به شك ميباشد كه

باندازه ) dsDNA(دو رشته اي DNAويروس داراي يك پوشش سه اليه است و درون آن يك كپسول با يك . ميباشد

kb300 ميباشد. 

وري و درجه حرارات به ش. روز در محيط آزاد زنده بماند و اگر ميزباني پيدا نكند از بين ميرود  4-7ويروس ميتواند به مدت 

فعاليت خود را از دست داده و با درجه حرارت  ppt200شدت حدت ويروس را تحت تأثير قرار داده بطوريكه شوري زير 

حساس بوده و از بين  3و زير  12باالي  pHويروس به شدت به . درجه سانتي گراد فعاليت آن افزايش مي يابد 30باالي 

  .ميرود

 ):Epidemiology(پراكندگي جغرافيايي

با بررسي . ندگان ميگو شد در كشور چين موجب خسارات فراواني به پرورش ده 1992بيماري لكه سفيد ميگو در سالس 

) Hematopoietic(هماتوپويتيك ميگو مشخص شد كه بيماري در بافت هاي هيپو درم و بافتهايايجاد شده در ضايعات
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در قاره آسيا بيماري در اغلب كشورها از جمله .يماري را ويروس تشخيص دادندايجاد بيماري ميكند و عامل ايجاد كننده ب

اين . چين، هند، مالزي، سنگاپور، تايلند ، فيليپين ، سري النكا و ساير كشورهاي پرورش دهنده ميگو گزارش شده است 

 1999قه شده بطوريكه در سال بيماري از طريق انتقال بچه ميگو به قاره آمريكا سبب ايجاد خسارت به كشورهاي آن منط

  .كليه كشورهاي آن منطقه اين بيماري را گزارش نمودند

  :خسارات اقتصادي بيماري در جهان

  ميليون دالر خسارت مستقيم به صنعت پرورش ميگو 400يك ميليارد  : 1992و  1991كشور چين در سال 

  صنعت پرورش ميگوميليون دالر خسارت مستقيم به  500: 1996كشور تايلند در سال 

   .ميليون دالر خسارت ديدند 580،  2000هزار نفر شغل خود را از دست دادند و در سال  150 :1999كشور اكوادور در سال 

در منطقه چوئبده آبادان در استان خوزستان گزارش شده كه باعث تلفات فراوان در  1381در ايران اين بيماري در تابستان 

و كليه فعاليتهاي پرورش ميگو در اين منطقه متوقف شد و خسارات سنگيني به پرورش دهندگان ميگوهاي پرورشي گرديد 

ين منطقه شد ابيماري در استان بوشهر نيز گزارش شد و موجب تلفات سنگين در  1384همچنين در سال . ميگو وارد گرديد

از جمله سيستان و بلوچستان و هرمزگان نيز از آن سال به بعد بيماري بصورت پراكنده در استانهاي ميگو پرور كشور . 

  .گزارش گرديد

آب آلوده، غذاي آلوده ميتواند انتقال يابدو در مزارع پرورش  ،اين بيماري در هچريها از طريق انتقال الرو و يا مولدين آلوده 

  .ميتواند انتقال يابد...... وده و باد ، پرندگان ، تجهيزات آل ،ميگو نيز از طريق منابع وحشي آلوده، آب آلوده ، غذاي آلوده 

 ):Clinical Finding(يافته هاي كلينيكي

  :اين بيماري در كليه ميگوهاي خانواده پنائيده در مرحله جواني و بلوغ ديده ميشود و عالئم آن عبارت است از 

ميگو كه بعد و همچنين قسمت داخلي كاراپاس روي كاراپاس  mm2 -5/0مشاهده لكه هاي سفيد رنگ به اندازه  -1

 . از چند روز اين لكه ها در بندهاي پنجم و ششم بدن نيز مشاهده شده و در انتها كل بدن را فرا ميگيرد 

رم ، قسمت كوتيكول ميگو به يدبا توجه به بروز لكه هاي سفيد در قسمت داخلي كاراپاس ميگو و در ناحيه اپ -2

با ميگوي سالم عمل جدا شدن كوتيكول بسيار راحت انجام آساني از اليه اپيدرم جدا ميشود بطوريكه در مقايسه 

 .ميشود

هپاتو پانكراس ميگوهاي آلوده تغير رنگ داده و بصورت زرد مايل به سفيد در ميĤيد وبسيار بزرگ و شكننده  -3

 .ميشود
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 .همولنف رقيق شده بطوريكه عمل انعقاد يا در مدت زمان طوالني انجام شده و يا هرگز انجام نميگيرد -4

همچنين بدليل كندي حركات ميگو ، . گوها تمايلي به غذا خوردن نداشته و معده ميگوهاي الوده خالي ميباشدمي -5

ذرات و موادي روي آبشش ميگو رسوب نموده و ميگو بدليل كندي حركت قادر به پاك كردن اين مواد از روي 

 .باشد آبشش خود نمي

به آهستگي در سطح آب شنا ميكنند تا زمانيكه در كف استخر  ميگوها در كنار استخر شنا نموده و در بعضي مواقع -6

 .فرو بروند

 .ميگوهاي بيحال تغير رنگ داده و كليه اندامهاي حركتي و بدن ميگوها قرمز ميشود -7

. روز بعد از ظهور عالئم كلينيكي در ميگوها اتفاق ميافتد 2-7معموال طي % 70-%100مرگ و مير بسيار زياد  -8

لكه هاي سفيد نشان ميدهد كه اين لكه ها شامل يك حلقه سفيد داراي هسته قهوهاي  مشاهده ميكروسكوپي

رنگ ميباشد و توسط حفره هاي كوچك به هم متصل بوده و در پاره اي موارد حالت دانه هاي تسبيح به خود 

 .همچنين تعدادي نقاط مالنوز قهوه اي رنگ در مركز اين لكه ها مشاهده ميشود. ميگيرد

 ):Diagnosis Methods(شخيص بيماريت هايروش

اوليه بيماري با نمونه برداري و برررسي عالئم باليني وجود لكه هاي سفيد روي كاراپاس ، تغيير رنگ بدن به  صتشخي

 - Nested(قرمزي ، و بررسي آبشش امكان پذير است و تشخيص قطعي بيماري به روش ازمايشات مولكولي 

PCR (بافت آلوده انجام ميگيرد كه امكان تشخيص سريع و مطمئن اين بيماري ميباشد و هيستو پاتولوژي بر روي.  

در آزمايش هيستو پاتولوژي اندامهاي مختلف ميگوهاي بيمار با رنگ آميزي هماتوكسيلين ائوزين و 

مشخص ميگردد كه كليه بافتها و اندامهاي داراي اكتودرم و مزودرم الوده به اين ويروس ) H&E/Ph(فلوكسين

. سلولهاي هپاتو پانكراس بشدت واكوئله شده و موجب كم شدن واز بين رفتن مجاري بين سلولي ميشود.ميباشند

افزايش سلولهاي واكوئله هپاتو پانكراس ناشي از فعاليت باالي اين اندام در مقابل ويروس بوده و تالش مينمايد تا 

تو پانكراس و سلولهاي اپي تليال روده مياني را آلوده با اين حال ويروس سلولهاي هپا.ايمني سلول را افزايش دهد

  .نميكند

  :در آسيب شناسي نمونه هاي آلوده عالئم ذيل مشاهده ميگردد

و ظاهر يكنواخت قرمز رنگ را نشان ) هيپرتروفي(در مرحله اول آلودگي ، هسته در سلولهاي آلوده بزرگ شده  -1

 .ميشودكه با يك ناحيه روشن از سيستوپالسم جدا ميدهد

 .سيستوپالسم سلولهاي آلوده رقيق شده و با پيشرفت بيماري روشن و شفاف ميشود -2
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اين تغيرات بخصوص در . هسته سلول نامشخص و بصورت فضاهاي خالي در مركز سلول مشاهده ميشود  -3

 .سلولهاي آبشش و اپي تليوم معده قابل مشاهده ميباشد

و اندامها بزرگ شده و بشدت توسط مايع لنفي آلوده قرمز  هاافتنوسهاي لنفاوي و فضاي بين سلولي در غالب بسي -4

 .رنگ پر شده است

  :ميزبان و روش انتقال بيماري

دامنه ميزباني بيماري عالوه بر ميگو ساير سخت . ابدي بيماري لكه سفيد ميگو به دو شكل عمودي و افقي انتقال مي

مهمترين آنها ميتوان به انواع خرچنگ هاي دريايي، البستر و پوستان دريايي و آب شيرين را در بر ميگيردكه از 

بنابراين به دليل گسترش دامنه ميزباني ويروس بويژه در خرچنگها كه عالئم باليني . خرچنگ آب شيرين اشاره كرد

انجام بيماري را از خود نشان نداده و بوفور در كنار استخرهاي پرورشي يافت ميشوند ، ريشه كني بيماري به سختي 

  .ميشود

اين بيماري از طريق مولدين ميگو به بچه ميگوها بطور عمودي نيز منتقل ميشود در اين روش هنوز مشخص نشده كه 

آيا ويروس از طريق ژنوم ميگوي مولد به بچه ميگو منتقل ميشود و يا از طريق چسبيدن ويروس به تخم اين انتقال 

  .صورت ميگيرد

مولدين پرورشي و همچنين در زمان نگهداري مولدين در هچريها از غذاي تازه بويژه با توجه به اينكه در توليد 

براي تغذيه استفاده ميشود اين موجودات صرف نظر از اهميتي كه در تغذيه ..... خرچنگ ها، البستر، ماهي مركب و 

است قبل از مصرف اين  مولدين دارند يكي از مخازن اصلي ويروس هاي پاتوژن بخصوص لكه سفيد ميباشد لذا الزم

دقيقه حرارت داده تا ويروسهاي  30سيون به مدت امواد به عنوان غذا آنها را با درجه حرارت استريليزاسيون يا پاستوريز

  .پاتوژن در آنها از بين رفته و سپس براي غذاي ميگوهاي مولد استفاده شود

مل بچه ميگوهاي توليدي در هچري ، موجوداتي كه عامل ديگري كه در انتقال بيماري ميتواند نقش داشته باشد شا

  .ميتوانند ميزبان و يا ناقل ويروس باشند

و سالنهاي تكثير ميگو ، كارگران و شاغلين مزارع پرورشي و سالنهاي هچري ، غذا و  آب ورودي به مزارع پرورشي

و حشرات موجود در طبيعت ،  باد.... داروهاي مصرفي در مزارع پرورشي و سالنهاي هچري شامل فليك آرتميا و 

  .......تجهيزات و ابزاز آالت آلوده و 
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  :عواملي كه در بروز بيماري لكه سفيد ميگو نقش دارند

كمتر از (، شوري نامناسب آب ) 5/8و باالتر از  4/7كمتر از (نامناسب آب ppm4  ،pHكمبود اكسيژن كمتر از  -1

ppt 27  و باالتر ازppt 32 ( تراكم باالي ذخيره سازي، عدم آماده سازي مناسب استخرهاي پرورشي، دماي

عدم ضد عفوني آب ورودي مزارع ) درجه سانتي گراد 30درجه سانتي گراد و باالتر از  25كمتر از (نامناسب اب

 ......پرورشي و مراكز تكثير ميگو، استفاده از غذاي دست سازو تازه در مزارع ، و

  :درمان

ان موفقي تا كنون براي بيماري لكه سفيد ميگو گزارش نشده است بنا براين بايد تالش گردد تا آنجا كه امكان درم

زماني كه در يك مزرعه بيماري لكه سفيد تشخيص داده ميشود به منظور . پذير است تلفات اين بيماري را كاهش داد 

 .ستخر را وارد دريا كردنبايستي ميگوها و آب اجلو گيري از ورود آلودگي به دريا 

  :كنترل و پيشگيري

 پيشگيري از بيماري لكه سفيد ميگو در مزارع پرورش ميگو -1

بر اساس دستورالعملهاي بهداشتي ...) شخم زدن، آهك پاشي و ( آماده سازي كامل استخرهاي پرورشي  -

 صادره

 ضد عفوني آب ورودي به مزارع پرورشي با هيپو كلريت كلسيم -

 ) Reservoir(استخرهاي دخيره آب استفاده از  -

با ) 0فيلتراسيون مناسب اب ورودي به مزارع و استخرهاي پرورشي با تعبيه فيلتر شني، تعبيه فيلترهاي توري -

 در مسير آب ورودي به استخرهاي پرورشي 300، 500، 1000چشمه هاي 

با انجام آزمايشات مولكولي ذخيره سازي استخر پرورش ميگو با بچه ميگو هاي عاري از ويروس لكه سفيد  -

)Nested PCR( 

 جلوگيري از ورود بچه ميگو از ديگر كشورها -

 عدم ذخيره بچه ميگو با تراكم باال -

 استفاده از پرو بيوتيك در غذاي مصرفي ميگوها -

 منظور تعديل شوري آب استفاده از منابع آب شيرين به -

 )Nested PCR(مولكوليآزمايشات از استفادهكنترل بچه ميگوهاي سالم با  -

 استفاده از سيستم كشت توأم با ماهي -
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 افزايش سيستم ايمني غير اختصاصي ميگو با مصرف مكملهاي غذايي -

 استفاده از گونه هاي مقاوم به بيماري لكه سفيد ميگو -

 استخرهاي پرورشي )زه كش(ضد عفوني آب خروجي -

 مجتمع هاي پرورش ميگواستفاده از حوضچه ضد عفوني خودرو در ورودي مزارع و  -

 آب استخر يتعويض حداقل -

 )Shrimp Toilet(استفاده ازسيستم پساب مركزي -

  جلو گيري از حضور پرندگان بر روي استخرهاي پرورشي -

اكسيژن ، ( استخرهاي پرورشيفاكتورهاي فيزيكو شيميايي آب  تا حد امكان جلوگيري از تغييرات ناگهاني -

 .......)و Phشوري، دما، 

 ):هچريها( ري از بيماري لكه سفيد ميگو در مراكز تكثيرپيشگي -2

 بر اساس استانداردهاي تعيين شده ودور نگه داشتن هچريها از مزارع پرورش ميگ -

از طريق فيلتراسيون آب با فيلتر شني ، و اشعه ماوراء ) هچريها(ضد عفوني كردن آب ورودي به مراكز تكثير  -

 و ضد عفوني با هيپو كلريت كلسيم ، ازن )UV(بنفش

 ) Nested PCR(انتخاب مولدين عاري از ويروس عامل بيماريزا با غربالگري مولدين به روش مولكولي  -

 نگهداري مولدين مناطق مختلف در تانكهاي جداگانه -

 و غذاي يخ زده در تغذيه مولدين) Trash  Fish(استفاده نكردن از ماهيان ضمني -

 اي ايمني به منظور باال بردن سطح ايمني و مقاومت ميگو در مقابل بيمارياستفاده از محركه -

  ضد عفوني و درمان آب خروجي هچري -

   

  سازمان دامپزشكي كشور                                                                                                    

  گروه بهداشت و مديريت بيماريهاي ميگو                                                                                          

  دكتر رضا محمود علوي                                                                                                     


