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وریتی در سطح فارم و بیماري لکه سفید در میگویبیوسک

مقدمه
ایجادصنعت سود اقتصادي اینعهده داشته و براي اهالیهصنعت میگو تامین قسمتی از پروتئین مورد نیاز بشر را ب

Yellowویروس ،(WSSD)د لکه سفیدماننریزاي خطرناك هاي بیماویروسهاي میگو که در اثر بیماري. کندمی

Headویروس وTaura Syndrome سودآوري پرورش میگو را در بسیاري از نقاط جهان به خطر ، شوندمیایجاد
.اندانداخته

میگوي زنده  آلوده ي هااز طریق گله،ادي به بسیاري از کشورهاصتقمهم ایماريب3اینسرایتاعتقاد بر این است که 
ظهور آن از هنگام اولین . ي با گسترش جهانی در سخت پوستان استیک بیمار) WSD(بیماري لکه سفید .ده استبو

و سایر کشورهاي آسیایی و آمریکایی را در برگرفته هیافتبیماري به سرعت گسترش ،در چین و ژاپن1993در سال 
از سال ) WSSV(و سپس ویروس لکه سفید 1992از سال ) Yellow head)YHVآسیا ابتدا ویروسدر . است

.کنندمیایجاداقتصادي مداومررضصنعت پرورش میگو رايحدود یک میلیارد دالر بنهاالس1993
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1شماره شکل 
.کل منطقه گسترش یافتدر طی چند سال از منبع آن در تایوان درویروس این . در جنوب آسیاwsswویروس گسترش 

وریتی در سطح استخر، مزرعه، کشوري و یستراتژي مدیریتی علمی و رعایت اصول بیوسکااجراي در صنعت میگو 
.اي در رسیدن به موفقیت پیدا کرده استایندهزاهمیت ف،ايمنطقه
تواند میوریتی وجود ندارد ولی ییک تعریف براي بیوسکتنها . قدیمی استیک مفهوم دید براي وریتی عنوان جیبیوسک

ها به پذیرفته شده جهت جلوگیري از ورود پاتوژنهاي علمی استاندارد عه اي از روشمجمو: به این شکل تعریف شود
.هاتر محدود کردن استقرار و گسترش پاتوژندر مقیاس وسیعوفارم و میزبان 

هایی که ها، قرنطینه و مراقبت از میزبانود پاتوژنورهاي شناسایی راه: تی عبارتند ازورییبرخی از مفاهیم مهم در بیوسک
و شناسایی فاکتورهاي خطر که براي استقرار و گسترش )ccp(ضد عفونی نقاط کنترل بحرانی ،شوندمیبه سیستم وارد 
.باشندمیپاتوژن مناسب 

قرار دارد ي عاري از پاتوژن هابرپایه گله)Biosecure system(ستم داراي امنیت زیستی راین یک سیبناب
)Sepcific Pathgen free=SPF (در .گیردمیکه تعویض آب در آن کمتر صورت استاي و شامل سیستم بسته

هاي مدیریتی جهت کنترل و پیشگیري از استراتژيصورت چرخشی مورد استفاده مجدد قرارگرفته وهاین سیستم آب ب
.گرددمیها اجرا بیماري

اجرا بودن اصول قابل به هر حال میزان . تقریبا همه پرورش دهندگان مایلند یک سیستم داراي امنیت زیستی داشته باشند
.یک فارم تا اندازه زیادي بستگی به نوع فارم و شیوه پرورش دارددروریتییبیوسک
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آب منظم که تعویض با ي پرورشی باز هاسیستم.ي گسترده با سیستم باز مشکل استهافارمدروریتی یاي بیوسکاجر
اي از میگوي پرورشی را تشکیل باشد هنوز در آسیا سهم عمدهمیها و حاملین ود پاتوژنورهمراه کنترل کم روي 

.دندهمی

»علت بروز بیماري«مفهوم 
هاي عفونی اجزاء بیماريد رومبویژه در ،براي آن وجود داشته باشد» علت کافی«که دهد میبیماري هنگامی رخ 

عنوان هدر کنار آن اجزاء دیگري است که از آنها بو ) علت الزم(شامل حضور پاتوژن » علت کافی«تشکیل دهنده این 
.شودمییاد ) Risk Factors(فاکتورهاي خطر 

یده ر گرددوها در سطح استخر و فارم مقبیماريناسایی فاکتورهاي خطر در شیوع هاي اپیدمیولوژي شبا استفاده از روش
در جهت به حداقل رساندن یا حذف فاکتورهاي خطر و کاهش خطر شیوع بیماري هااجراي این استراتژي. است

هاي یماريسطح استخر جهت پیشگیري از شیوع بدر جهت شناسایی فاکتورهاي خطر دمیولوژي پیهاي اروش. باشدمی
.باشدمیپروري در حال گسترش و پیشرفت همراه با گسترش آبزي) از جمله لکه سفید(میگو

در مواجهه با .شوندمیهاي بیماریزاي خطرناك اغلب موجب شیوع بیماري شدید و تلفات در پرورش میگو ویروس
باشند و میهاي متفاوت میزبانو توانایی انتقال عمودي داراي،درمانغیرقابل،عفونی،ها که بسیار شدیداین بیماري

.باشدمیبسیار مهم وریتی یرعایت اصول بیوسکنمایند، میصنعت میگورا تهدید 
وریتی یرعایت اصول بیوسک. گیرندمیدر این دسته قرار لیست شده اندOIEهاي سخت پوستان که توسط کلیه بیماري

تنها خارج از استخر و مزرعه نگه داشته شوند بلکه حتی به کشور و نهزا دارد که این عوامل بیماريیت این جهت اهماز 
.منطقه نیز راه نیابند
بسیاري از عوامل ،قرنطینه و صدور گواهی سالمتاوریتی بیبا رعایت سخت و محکم اصول بیوسکبراي مثال استرالیا

ارد وهاي خطرناك در صورتی که پاتوژن. خود دور نگه داشته استاز کشور،به صورت موفقیت آمیزيپاتوژن را 
.تقریبا غیرممکن است) ي بازهابه ویژه سیستم(ي پرورشی هاو بومی شوند، خارج کردن آنها از سیستمشده منطقه 

یتی در وریسخت و محکم اصول بیوسکهاي خطرناك تنها با رعایت هاي ناشی از پاتوژنبنابراین پیشگیري از بیماري
باشد لذا میت از ورود پاتوژن به فارم و میزبان نعاموریتی میاز آنجائیکه هدف اجراي بیوسک. باشدمیهمه سطوح ممکن 

.هاي ورود آن امري ضروري استراهوحاملین شناخت پاتوژن، 
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وریتی جهت پیشگیري از ورود پاتوژنیاصول بیوسک
، )هـاي مخـزن  هاي واسط و میزبانمولدین، حاملین، میزبان، هامانند تخم(هاي آلوده محتمل پاتوژن شامل میزبانحاملین 

آب، وسـایل نقلیـه،   (و نـاقلین بـی جـان    ) چیان و انسـان ، شکارهاپرندگان، حشرات، سگ(حاملین بیولوژیک غیرمیزبان 
.باشندمی) ، تورها، البسهها، کفشهاسطل

انتقال از طریق آب آلوده . تقال زمینی وارد فارم شوندژن قادرند از طریق آب، هوا و نقل و انپاتوحاملین 
انتقال از طریق هوا . باشدمیهاي طبیعی موجود در آب میزبانو)عمل آوريفاضالب استخرهاي آلوده یا کارخانجات(
مانند انسان، حیوانات، (انتقال زمینی . شی اهمیت داردبویژه در سیستم باز پرور) شامل پرندگان مهاجر، حشرات، باد(

.باشدمیاغلب مهمترین راه ورود یک پاتوژن به سیستم ) خودروها و وسایل پرورش
جهت به حداقل رساندن .هاي بسیاري براي جلوگیري از ورود پاتوژن و حاملین آن به فارم و استخر وجود داردروش

:ید به موارد زیر توجه شودبا» ز طریق آبا«ها ورود پاتوژن
مناسب جهت پرهیز از منابع آبی آلودهمحل انتخاب -
سیستم بسته-
کاهش استفاده از روش تعویض آب-
بهبود کیفیت آب-
وجود فیلترهاي مناسب در نقاط ورودي آب-
هاهکننداستفاده از ضدعفونی-
استفاده از آبهاي سطحی و زیرزمینی-

:توان کاهش دادمیي زیر هاهرا به شیو» از طریق هوا«ها نخطر انتقال پاتوژ*
هاي دفع زباله دور باشدها و محلمحل فارم از سایر فارم-
روي استخرها پوشیده باشد-
هاي ورود آنهاکنترل پرندگان و بستن راه-
کنترل حشرات-

:توجه شودبه موارد زیر » از طریق زمینی« جهت پیشگیري از انتقال پاتوژنها *
هاي مورد استفادهمراقبت از میزبان-
محدود کردن دسترسی با فنس کشی-
ي ورودي، لباس کار مناسب، آموزشهاحوضچه(، کارگران هاکنندهاجراي قوانین بهداشتی جهت بازدید-
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)دست و وسایل نقلیه وحوضچه  ضدعفونیرعایت بهداشت 
)هواده و غیرهتور، سطل،(محدود کردن نقل و انتقال لوازم پرورش -
ان زنده پرورشی بین استخرها و مزارعویحمحدود کردن انتقال -

به با سیستم باز یاجراي قوانین محکم بیوسکوریتی در سطح مزرعه ممکن است گران تمام شود و جهت مزارع پرورش
پاتوژن به سیستم از طریق مطالعات ودورهاي و راههاژنیین خطر نسبی حاملین مختلف پاتوشناسایی و تع. صرفه نباشد

شود که در ابتدا خطرات اصلی شناسایی شده و اجراي اصول بیوسکوریتی در مواجهه با آنها میاپیدمیولوژیک موجب 
.مقرون به صرفه گردد

شود که هم تاثیر آن در پیشگیري از بیماري براي صاحب فارم میوریتی عمال هنگامی در سطح فارم اجرا یبیوسک
.کار شود و هم مقرون به صرفه باشدآش

)wssv(سطح فارم و ویروس لکه سفید ربیوسکوریتی د
آسیب دیده wssvپرورش دهندگان میگو در سراسر جهان که از . مطالعات زیادي در این زمینه صورت گرفته است

:اند در جستجوي پاسخ سواالت زیر هستند
ي کرد؟به استخر جلوگیرwssvتوان از ورود میآیا -
جلوگیري نمود؟WSDتوان  از شیوع میاگر ویروس وارد استخر شد آیا -
توان از گسترش آن ممانعت نمود؟میاگر بیماري رخ دهد، آیا -

CORSIN کنند که چگونه رشد و گسترش میو همکاران روي این موضوع مطالعه کرده و در اینجا مطرح
.را محدود کندWSDتواند فشار میوریتی یبیوسک

wssvپیشگیري از ورود 

wssv صید میگوهاي بیمار یا مرده یا حتی ،میگوي پرورشی ممکن است از طریق پست الرو یا مراحل دیگر رشددر
سایر وي سخت پوستان وحشی هاي از گونهدر بسیارwssvهمچنین . بروز یابد،میگوهاي سالمواجهه باشده در م

در بسیاري از کشورها . تواند وجود داشته باشدمیاستخر قبل یا بعد از آماده سازي استخر نیز در خارج یا داخلحاملین 
:شودمیفارم و استخر به موارد زیر توجه به wssvجهت جلوگیري از ورود 

هاها و حاملین آنآماده سازي استخر به منظور حذف پاتوژن-
با هدف غیر فعال کردن ویروس آزاد و کشتن حاملین ویروسضد عفونی و سالم سازي آب در استخرهاي ذخیره -
فیلتراسیون آب ورودي با هدف جلوگیري از ورود حاملین-
اجراي سیستم بسته به منظور جلوگیري از آلودگی با فشار آب ورودي-
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کاهش تعویض آب-
ي هااطراف فارم، حوضچهفنس کشی . هاي محدودي در محل جهت پیشگیري از انتقال زمینی وجود دارداستراتژي

.شوندمیدر کشورهاي آسیایی کمتر اجرا که ي ضد عفونی هاو برنامههاضدعفونی جهت چکمه و اتومبیل
از سالمت آن PCRي غربالگري مانند هاهنگام ذخیره سازي پست الرو، باید به سالمتی آن توجه ویژه شود و با تست

ویروس DNAتواند حاوي میغذاي پلت نیز .شوندمینیز آزمایش هاي میگودر بسیاري کشورها تخم. مطمئن شد
.عفونت نبوده استمنشاء باشد ولی اغلب غذا 

به مزرعه یا استخر پیشگیري کرد ولی WSSVنتوان کامال از ورود ممکن استشواهد زیادي داللت بر این دارند که 
ذخیره . باشندمیمفید WSDشیوع طرها در کاهش خین روشابسیاري از . دتوان احتمال آن را به حداقل رسانمی

.اي داردي متراکم اهمیت فوق العادههاسالم بویژه در سیستمالروپستسازي 

WSSVممانعت از گسترش عفونت 

انجام شده است و یا حداقل در برخی مزارع، بیشتر استخرهاي صید شده WSSVصیدهاي موفقیت آمیزي در حضور 
WSSVباشدمیمل به شرح زیر تحبرخی از دالیل م. ندمثبت بوده ا:

هاروی پایین و شیوع کم آن در پست البار ویروس-
)مثال تراکم پایین(ی تماس و انتقال بکم بودن نس-
)تمیز بودن کف استخر،کیفیت باالي آب و غذا(کم بودن استرس -
بسمنا) Surveillance(سیستم پایش -
نهتشخیص سریع و اقدام آگاها-

حتی در حضور پاتوژن جلوگیري WSDتوان از شیوع میسازد که میتوجه به این موارد ما را به این حقیقت رهنمون 
انتقال .شودمیتسریع WSDشوند پیشرفت و شیوع میکه میگوهاي بیمار و مرده در استخر ظاهرمیهنگا.نمود

مشخص شد 2001و همکاران در سال Wuبررسی ر د. صورت گیردنیز ن میگوي مرده ه شدتواند از طریق خوردمی
.باشدمیترین راه انتقال در داخل یک استخر عمده) کانی بالیسم(که خوردن میگوهاي مرده و بیمار 

دفع مناسب میگوهاي مرده،ي تشخیص فارمیهااستفاده از کیت،جدا کردن سریع میگوهاي بیمار و در حال مرگ
با یک تواند میهاي معتبر شناسایی در فارم، پرورش دهنده با استفاده از روش. ارم بکاهداز شدت بیماري در فتواند می

و » استخر پاتوژن«ها از تبدیل استخر آلوده به با این اقدام. ورژانسی یا کشتن گله اقدام کنداتصمیم آگاهانه، جهت صید  
تصاصی نیستند و اتکا به عالئم بالینی جهت عالئم بالینی اغلب اخ. شودمیطري براي استخرهاي دیگر جلوگیري خ

.تواند موجب خطا شودمیتصمیم گیري 
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WSDتواند جهت جلوگیري از شیوع میکهوجود دارد WSDهاي موثر جهت جلوگیري از شیوع به هر حال روش

.کمک نماید

WSDمحدود کردن تاثیر 

سریع واکنش. ندباشمیتنها پس از شیوع مطرح سریع و کنترل واکنش. شدبامیدرمان یک گزینه قطعی نWSDدر 
.مزارع دیگر در منطقه و محیط زیست جلوگیري شود،کند تا از گسترش بیماري به استخرهاي دیگرمیکمک 

جدا کردن مزرعه، پوشاندن . گرددمیمزرعه آلوده تبدیل به منبع پاتوژن ، کندمیکه بیماري شیوع پیدا میهنگا
ضد عفونی به جلوگیري از ي هاهاي آلوده و برنامهخارج کردن میزبان،آلودهفت و آمد به مزرعهاجتناب از ر،استخرها

.کنندمیانتشار عفونت کمک 
لوده و عمل آوري هماهنگ شده و تعویض آب استخر آهشدار به موقع، دقت در صید،در زمینه پایشي دیگر هاتالش

در حقیقت . یا پساب کارخانه عمل آوري موجب آلودگی نشودمیگو آن باید صورت گیرد به شکلی که نقل و انتقال 
نقل و انتقال و . باشندمیwssvبسیار زیاد صید شده در مناطق آلوده نابالغ بوده و حاوي مقادیر درصد باالیی از میگوي 

.باشدمیوریتی یعمل آوري این میگوها نیازمند رعایت محکم قوانین بیوسک

وریتی یي بیوسکهاهتصویب و اجراي برنام
بویژه در مراکز (وریتی در سطح فارم در تمام مراحل پرورش در بسیاري از کشورهاي آسیایی ینقص در اجراي بیوسک
. شودمیدیده ) پرورش میگوي متراکم

:اینها عبارتند از
ناقص آماده سازي اولیه -
فقدان سالم سازي آب در استخر ذخیره-
نشدهذخیره سازي پست الورهاي تست-
وجود کارگرها و لوازم مشترك در استخرها-
عدم محدودیت در دسترسی -
ي ضد عفونیهافقدان برنامه-

مثال دفع ناقص میگوهاي مرده یا خارج کردن آب استخر آلوده و (WSDیوریتی پس از شیوعکدر اجراي بیوسخطا
. ها و مزارع مجاور به همراه داشته باشدتواند عوارض منفی براي استخرمی) عدم رعایت مواردي که قبال ذکر شد

هاي مدیریتی مناسب روش.وریتی در سطح فارم یک اولویت استیبنابراین آگاهی پرورش دهندگان از اجراي بیوسک
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هم اکنون در منطقه جنوب شرق آسیا توجه . باید گسترش یافته و معتبر شودو مقرون به صرفه اجراي بیوسکوریتی
.شودمیهاي مدیریتی شاي به اجراي روویژه

توان میمشخص گردید که ،انجام شد) استرالیا(ACIARو ) هند(MPEDAنتیجه کاري که در هند و با حمایت 
ي هارا کاهش داده و میزان تولید و سود آوري را در مزارع کوچک با برنامهWSDضرر ناشی از افت تولید ناشی از 

:د زیر بدست آوردرتوان با اجراي موایمها را این.بیماري افزایش دادکنترل
ول علمی کنترل بیماريصاجراي ا-
پشتیبانی علمی از پرورش دهندگان جهت اجراي مدیریت صحیح در مزارع خود-
ي بیماري در کل منطقه هاررسی مشکالت پرورشی و پیگیري نشانهاي جهت بهاي علمی منطقهتشکیل گروه-

یپرورش
پرورش دهندگان تشویق به . یی شدهاموجب ایجاد چنین یافتهدر ویتنام ) SUMA)DANIDAباهمکاري مداوم 

در .آموزش داده شدوریتی به آنها یمنفی شده و اصول بیوسکwssvسازي پست الرو با گواهی سالمت وذخیره
یم ضمنا را شاهد بودWSDکمتر شیوع ،هاي آزمایش شده ذخیره سازي شدندورکه بیشتر استخرها یا پست المناطقی 

.بین استخرها جلوگیري شدWSDا ضد عفونی و کلرزنی به استخرهاي آلوده از گسترش ب

نتیجه گیري 
و ) مقرون به صرفه بودن(ياقتصادمسایل ز قابل انجام باشد بوسیله ترکیبی اوریتی در سطح فارم کهیمیزان اجراي بیوسک

وریتی یي بیوسکهابرنامه. شودمیژن به مزرعه  یا استخر تعیین هاي مختلف ورود پاتومهمتر از همه خطرات و اهمیت راه
.از مرحله انتخاب سایت تا صید محصول باشد،فارم باید جامع، مقرون به صرفه و قابل انجامدر سطح 

رعایت و اجراي اصول بعالوه . ي اپیدمیولوژیکی باید استفاده کرد تا بتوان تصمیم آگاهانه گرفتهااز یافته
تی در سطح فارم در ورییاجراي قوانین بیوسک. تواند از گسترش بیماري ممانعت کندمیریتی پس از شیوع ویبیوسک
.شدWSDت در هند و ویتنام منجر به کاهش شیوع هاي پاپلوسایت

گسترش این ایده . وریتی باید شرایط پرورش دهنده و منافع اقتصادي او را درك نمودیجهت اجراي  موثر اصول  بیوسک
توان در میهاي امدادي محلی از خود پرورش دهندگان با تشکیل گروه.ر سطح یک منطقه نیاز به انرژي بیشتري داردد

.جهت رسیدن به این هدف گام برداشت
دکتر منوچهر کاظم عرب : ترجمه
علمی و تحقیق و توسعه گروه دارویی کیمیافامهايبخشعضو 

Ref:
MOHAN C.V et al: farm level biosecurity and white spot disease of shrimp.
Aquaclture international nov 2005 pages 16-20


