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چکیده
بیش از  20ویروس به عنوان عامل بیماریزای میگو شناس�ایی ش�ده است .ویروس بیماری لکه سفید به عنوان یک عامل بیماریزای شدید نه تنها

در میگوهای پنائیده بلکه در میزبان های واسط زیادی از قبیل خرچنگ های دریایی ،کوپه پودها ،میگوها و خرچنگ های آب شیرین نیز باعث
بیماری می ش�وند .مطالعات زیادی در خصوص شناس�ایی و بررسی بیماری لکه سفید میگو در دنیا صورت گرفته است .این تحقیق جهت یررسی
و شناس�ایی بیماری لکه س�فید میگو درمیان میگوهای آب های ساحلی استان هرمزگان به مرحله اجرا گذاشته شد .این تحقیق در سه منطقه از
آب های س�احلی اس�تان شامل اطراف جزیره قش�م ،جزیره هرمز و آب های ساحلی بندر جاسک انجام ش�د .نمونه برداری از مناطق یاد شده به

صورت فصلی و به مدت یک س�ال و نیم از زمس�تان  1385تا بهار  1387انجام گرفت .درطول این مدت از آبش�ش(اندام هدف) تعداد  1080قطعه

میگوی سفید هندی نمونه برداری شد .روش های مورد استفاده در این بررسی روش های  PCRوآسیب شناسی بافتی بودند.کیت مورد استفاده
در این تحقیق کیت مالزیایی با نام Singel Tube Nested PCR for WSSVبود .نتایج حاصل از آزمایش�ات مولکولی  PCRو آس�یب شناسی
بافتی در طی مدت آزمایش منفی و میگوهای مورد آزمایش از فاقد بیماری لکه سفید بودند .این نتایج به معنی عدم آزمایش های غربالگری الزم
ونیز عدم رعایت اصول مدیریت بهداشتی در مراکز تکثیر و پرورش نبوده ،بلکه به دلیل فراوانی میزبان های واسط و راه های انتقال عامل بیماری

بایستی تمام اصول مدیریت بهداشتی را رعایت نمود.

كلمات کلیدی :میگو ،سفید هندی ،ویروس ،لکه سفید ،هرمزگان

(پژوهشوسازندگی)
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Survey on white spot disease in wild Penaeus indicus in Hormozgan coastal waters of Iran
), Inland Water Aquatic Stock Research Center- Gorgan (Corresponding Author; Tel: +981712222601٭By: B. Gharavy
M. Afsharnasab, Iranian Fisheries Research Organization- Tehran Y.Aftabsavar; M.R.Sadeghi; k.Radkhah, Persian
Gulf and Oman sea Ecological Research Center- Bandar Abbas
More than 20 viruses have been reported as pathogens to shrimp.WSSV has been found to be highly pathogenic not only to penaeid
shrimp, but also to a wide host range which include marine crabs and copepods,freshwater crabs and prawns.This survey carried out
to detect the WSV in wild P.indicus population on the costal waters of Hormozgan Province.The samples were collected from three
area include: costal waters of Qeshm island, Hormoz island and Jask.We examined 1080 P.indicus (gill organs) by PCR and histopathology methods.A diagnostic kit for this survey have been applicated from Malaysia,named”Single-Tube Nested PCR for WSSV”.
The analysis results revealed that the samples of P.indicus had examined from these area were free from WSV.The PCR tests were
negative for all samples and no observed any damages of histology due to WSSV on gills.
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مقدمه

وی��روس ه��ا از مهمترین عوامل بیماری��زای میگو به حس��اب می آیند.
میگو در مراحل مختلف زندگی ممکن اس��ت نس��بت ب��ه آلودگی های
ویروس��ی خاص��ی حس��اس ب��وده و باعث م��رگ و میر کندی رش��د و
ناهنج��اری هایی در میگ��و گردند .بیش از  20ویروس ب��ه عنوان عامل
بیماریزای میگو گزارش شده است ( )2007،Rahmanویروس لکه سفید
( )White spot virusعامل ایجاد بیماری لکه س��قید در حال حاضر
بعنوان یک مشکل عمده در صنعت پرورش میگو در سراسر جهان مطرح
می باش��د .بیماری برای اولین بار در س��ال  1992در تایوان تش��خیص
داده ش��د و از آن زمان به بعد بیماری د راکثر کشورهای آسیایی صاحب
صنعت پرورش میگو مثل ژاپن ،اندونزی ،تایلند ،مالزی و هند تش��خیص
داده شده است ( Kasornchandraو همکاران .)1998
از زمان بروز این بیماری خس��ارات اقتصادی ناش��ی از این بیماری بسیار
قابل توجه بوده اس��ت .برای مثال در س��ال  1993بیش از  400میلیون
دالر خسارت اقتصادی در چین بر جای گذاشته است .همچنین بروز این
بیماری در تایلند بیش از  500میلیون دالر خس��ارت به بار آورده است.
این بیماری طی س��ال ه��ای  1381و  1384باعث تلفات س��نگینی در
میگوهای پرورشی سفید هندی در استان های خوزستان و بوشهرگردیده
است(افشار نس��ب و همکاران  .)1386بطوری که با بروز این بیماری در
مزارع آبادان در س��ال  1381تنها موجب ص��رف هزینه ای بالغ بر 700
میلیون تومان برای ضدعفونی اس��تخرها گردیده است(سلطانی .)1381
ویروس بیماری لکه س��فید به عنوان یک عامل بیماریزای شدید نه تنها
در میگوه��ای پنائیده (بیش از  30گونه میگوی پرورش��ی و وحش��ی از
آن جمل��ه میگ��وی مون��ودون ،میگوی وانام��ی ،میگوی س��فید هندی،
میگ��وی موزی ،میگوی ببری س��بز) دارای طیف وس��يعي از میزبان ها
از قبیل خرچنگ های دریایی ،س��خت پوس��تان(کوپه پودها) میگوها و
خرچنگ های آب شیرین را نیز شامل می شود(سلطانی1381؛ ,Flegel
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 1996, Lightner( )2006و  Yoganandhanو هم��کاران .)2003
نش��انه های بالینی در میگوهای آلوده شامل لکه ها یا پالک های سفید
ب��ه قطر  0/5تا  2الی  3میلیمتر در س��طح داخل��ی کاراپاس ،قرمزی تا
صورتی رنگ اندام های بدن و مرگ و میر  70تا  100درصدی میگوهای
آل��وده در ع��رض  3تا  10روز بعد از آلودگی می باش��د (تخم افش��ان و
تمجی��دی 1382؛  Changو هم��کاران  Hus( .)1998و هم��کاران
1999؛ Lightner1996؛  Kasornchandraو هم��کاران )1998از
لحاظ آس��یب شناس��ی بافتی نیز این ویروس باعث تغییرات پاتولوژیک
از قبیل دژنرس��انس س��لولی در سطح وس��یع ،هیپرتروفی شدید هسته
ای و اجس��ام گنجیدگی درون هس��ته ای از ن��وع ،Cowdry type A
حاش��یه نش��ینی کروماتین در بافت های اکتودرمی و مزودرمی بویژه در
بافت پوششی پوس��تی زیر کوتیکول ،بافت آبشش ،بافت پوششی معده،
بافت پیوندی ،عصبی و غدد آنتنی می باشد (سلطانی 1381؛ تخم افشان
و تمجیدی 1382؛  Kasornchandraو همکاران Madhavi 1998
و هم��کاران 2002؛  Yoganandhanو هم��کاران 2003؛ Flegel
2006؛ .)2007 Rahman
از می��ان ان��دام های حس��اس ب��ه وی��روس ،در ی��ک مطالع��ه تجربی
بیش��ترین درص��د آلودگی به ویروس را از اندام های س��اقه چش��می و
آبش��ش گزارش کرده ان��د ( Sahul hameedو هم��کاران  .)1998به
همی��ن خاط��ر در اکثر مطالعات غربالگری و شناس��ایی وی��روس از این
اندام ها استفاده می شود ( Changو همکاران 1998؛ Yoganandhan
و هم��کاران  . )2003ام��روزه یکی از روش های متداول در تش��خیص و
بررسی بیماری به دلیل حساسیت و دقت باال استفاده از  PCRمی باشد
( Kasornchandraو همکاران 1998؛  Mohanو همکاران 2002؛
 Withyachumnarnkulو همکاران  Hus 2003و همکاران 1999؛
 .)2006 ،Flegelاز آنجای��ی ک��ه میگوهای مولد نیز ب��ه عنوان حاملین

(پژوهشوسازندگی)

بیماری لکه سفید ...

بدون عالمت ویروس عمل می کنند ،به نظر می رس��د که ویروس را در
جمعی��ت ه��ای وحش��ی و ب��رای م��دت طوالن��ی حف��ظ م��ی نمایند
(س��لطانی  .)1381با توجه به این موارد مطالعات در خصوص بررس��ی و
شناسایی این ویروس در میگوهای مولد در جهت پیشگیری از ورود این
عامل به چرخه تکثیر و پرورش به مرحله اجراء در آمده است ( Changو
همکاران 1998؛  Husو همکاران 1999؛ Withyachumnarnkul
و همکاران .)2003
ب��ه دلیل اینکه میگوی س��فید هندی گونه اصلی پ��رورش در ایران بوده
و منبع تامین این گونه میگوی مولد آب های س��احلی اس��تان هرمزگان
میباش��د ،تحقیقی برروی بررسی و شناسایی حاملین بیماری لکه سفید
در آب های ساحلی استان هرمزگان در جهت اطمینان از اینکه آیا منابع
میگوه��ای مولد عاری از این بیماری می باش��ند ی��ا خیر ،به مرحله اجرا
گذاشته شد.

مواد و روشها

جه��ت انج��ام این تحقیق ،میگوهای نمونه از  3منطقه اطراف قش��م
(از منطقه کشتی سوخته تا طوال) ،منطقه جزیره هرمز و آب های ساحلی
بندر جاسک بودند.
نمونه برداری از مناطق یاد ش��ده به صورت فصلی به مدت یکسال و نیم

از زمس��تان  1385تا بهار  1387انجام گرفت .تعداد نمونه ها بر اس��اس
ج��دول  Wedemeyer and Ossianderبا درصد ش��یوع  5درصد
( Bondad-Reantasoو هم��کاران  ،)2001از ه��ر منطقه تعداد 60
قطع��ه میگو در هر نمونه ب��رداری تعیین گردید .میانگین وزن میگوهای
صید ش��ده در ه��ر منطقه به ص��ورت فصلی در ج��دول  1نمایش داده
ش��ده اس��ت .بنابراین در طول نمونه برداری ح��دود  1080قطعه میگو
نمون��ه برداری ش��د .اندام های نمونه برداری آبش��ش ه��ا (اندام هدف)
بودند ،به طوریکه آبش��شهای یک طرف بدن به عنوان نمونه های الزم
یرای آزمایش��ات مولکولی ( )PCRبرداشت می شد و آبشش های طرف
دیگر بدن نیز برای مقاصد آس��یب شناسی بافتی در نظر گرفته می شد.
نمونه های برداشت شده برای  PCRدر الکل اتیلیک  95درجه نگهداری
ش��ده و نمون��ه های مربوط به آس��یب شناس��ی بافتی ابت��دا در محلول
دیویدس��ون تثبیت ش��ده و بعد از  24تا 48س��اعت ب��ه الکل  70درجه
منتقل شدند ( Bondad-Reantasoو همکاران.)2001
با توجه به تعداد زیاد نمونه برای آزمایش ،آبش��ش هر  10قطعه میگو به
عنوان یک  poolدر نظر گرفته ش��ده و در موقع آماده سازی بافت های
آبش��ش برای آزمایش  PCRهمه نمونههای آبششی  10قطعه میگو در
درون یک هاون چینی استریل بخوبی له ،تا یک محلول یکنواخت تبدیل
می شد ،سپس از این محلول مقدار  30تا  50میلی گرم نمونه الزم برای

جدول  -1میانگین وزن (گرم) میگوهای سفید هندی صید شده از دریا

ميانگين وزن (گرم)
فصول نمونه برداری
قشم

هرمز

جاسك

زمستان 85

19/43

17/31

24/15

بهار 86

17/18

20/46

26/82

تابستان 86

17/44

19/52

20/16

پاييز 86

18/20

17/81

24/53

زمستان 86

17/33

21/22

25/30

بهار 87

17/44

19/89

25/11

(پژوهشوسازندگی)
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شکل  -1نتایج PCRنمونه میگوهای مناطق بندر جاسک ،جزیره هرمز و اطراف قشم .تمام

نمونه های مورد مطالعه (وزن مولکولی باند  DNAتشکیل شده در کنترل مثبت در350 bp
بوده و وزن مولکولی باند  DNAدر نمونه های میگودر 230 bpمي باشند) منفی بودند.
 = Mمارکر

شماره های  1،2و 3نمونه های بندر جاسک

شماره های  4،5و 6نمونه های جزیره هرمز
شماره های  8،7و 9نمونه های اطراف قشم
 = +کنترل مثبت

اشکال( aو )bنتایج حاصل از مطالعات آسیب شناسی بافتی اندام آبشش درمیگوی سفیدهندی را نشان مي دهد.
نمونه های مورد مطالعه ضایعات پاتولوژیک خاصی را از قبیل دژنرسانس سلولی،
هیپرتروفی هسته ای ،اجسام گنجیدگی درون هسته ای از نوع

 Cowdry type Aو حاشیه نشینی کروماتین در ارتباط با ویروس لکه سفید نشان ندادند
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بیماری لکه سفید ...

مراحل بعدی آزمایش و اس��تخراج  DNAویروس مورد اس��تفاده قرار
می گرفت .کیت مورد اس��تفاده در این بررس��ی مالزیایی با نام Singel
 Tube Nested PCR for WSSVبود.
محص��ول  PCRبوس��یله ژل آگاروز  2درص��د حاوی اتیدی��وم بروماید
الکتروفورز ش��ده و با اس��تفاده از اش��عه  UVو بر اس��اس دستورالعمل
همراه کیت قرائت و مورد بررسی قرار گرفت .جهت تهیه الم های آسیب
شناس��ی بافتی و رنگ آمیزی هماتکس��یلین و ائوزین ( )H&Eاز روش
الیتنراستفاده گردید ( .)1996 ،Lightnerآزمایش های  PCRو آسیب
شناس��ی بافتی در آزمایش��گاه های ژنتیک و بافت شناس��ی پژوهشکده
اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان انجام گردید.

نتیجه

نتایج حاصل از بررس��ی ها نش��ان می دهند ک��ه نمونه های آزمایش
شده از طریق آزمایشهای مولکولی  PCRبر اساس مقایسه وزن مولکولی
باند  DNAتش��کیل ش��ده در کنترل مثبت ( )350 bpبا وزن مولکولی
باند  DNAدر نمونه های میگو ( )230 bpبر اس��اس دستورالعمل کیت
(ش��کل  )1همچنین مطالعات آسیب شناس��ی بافتی (اشکال  aو )bتمام
نمونه های (آبشش ها) مورد آزمایش منفی بودند و در طی مدت آزمایش
نمونه مثبت و یا مشکوکی از بیماری لکه سفید مشاهده نشدند .به طوری
ک��ه نتایج آزمایش ها بیانگر عدم وجود بیماری لکه س��فید در میگوهای
سفید هندی در مناطق مورد بررسی تا زمان آزمایش می باشند.

بحث و نتیجهگیری

هم��ان ط��ور که نتایج این تحقیق نش��ان داد میگوهای مولد س��فید
هن��دی دریایی در س��ه منطقه یاد ش��ده ع��اری از بیماری لکه س��فید
می باش��د بخصوص منطقه جاسک که محل اصلی زندگی میگوهای مولد
س��فید هندی اس��ت و نیز محل اصلی تأمین میگوهای مولد برای مراکز
تکثیر میگو در اس��تان های جنوبی کش��ور می باش��د ،از این لحاظ مهم
است.
تحقیقات زیادی در خصوص بررس��ی و شناس��ایی بیماری لکه سفید در
میگوه��ای مول��د صورت گرفته اس��ت .از آن جمله در ی��ک تحقیقی که
توس��ط  Eastو همکاران( )2004با استفاده از روش تشخیصی  PCRبر
روی  3051نمونه از س��خت پوستان دریایی مثل خرچنگ و میگو از 64
محل نمونه برداری از سراسر اطراف استرالیا صورت گرفته هیچ گونه مورد
مثبتی در میان جمعیت س��خت پوستان یاد ش��ده مشاهده نکرده است،
و جمعیت س��خت پوستان اس��ترالیایی را عاری از ویروس یاد شده عنوان
کرده است.
 Withyachumnarnkulو هم��کاران ( )2003بررس��ی های��ی را در
خصوص شناسایی بیماری لکه سفید در مولدین وحشی و پست الروهای
میگ��وی مونودون با اس��تفاده از روش  PCRا ز  1998تا 2000با نمونه
برداری ماهانه انجام دادند  ،ایش��ان عالوه بر گ��زارش مثبت از میگوهای
مولد به بیماری بیشترین اوج شیوع آلودگی را در میان جمعیت میگوهای
وحشی از ماه سپتامبر تا نوامبر عنوان کردند.
 Husو همکاران ( )1999مطالعاتی را روی بررسی بیماری لکه سفید در
میگوه��ای مولد مونودون با اس��تفاده از روش غربالگری  PCRدر تایوان

(پژوهشوسازندگی)

انج��ام دادند نتایج نش��ان داده که از  45میگ��و بالفاصله بعد از صید33 ،
درص��د با  PCRیک مرحله ای 33 ،درصد با  PCRدو مرحله ای مثبت
بوده و بقیه نیز منفی گزارش گردیده اند.
 Pengو هم��کاران ( )2001در مطالع��ه ای جه��ت شناس��ایی بیم��اری
لکه س��فید با استفاده از نس��تد  PCRدر میگوهای مونودون مولد صید
ش��ده از آب های س��احلی جنوب تایوان  55درصد مورد مثبت را قبل از
تخ��م ریزی و  87درصد بع��د از تخم ریزی آلوده به بیماری لکه س��فید
گزارش کرده اند.
 Chakrabortyو هم��کاران ( )2002نی��ز در یک مطالعه تحقیقی
ب��رروی  89قطعه س��خت پوس��تان دریای��ی از جمله میگ��و ،خرچنگ و
 squillaموفق به شناس��ایی بیماری لکه س��فید از این س��خت پوستان
گردیدن��د .در ای��ن تحقیق از  89قطعه میگوی م��ورد آزمایش  77قطعه
میگ��و از لحاظ بیماری مثبت بودند ،ک��ه از این میان  44نمونه با PCR
یک مرحله ای و  33نمونه با  PCRدو مرحله ای مثبت بودند.
تمام بررس��ی های فوق تنها با اس��تفاده از روش  PCRانجام ش��ده و
آزمایش های آس��یب شناسی بافتی در هیچ یک از موارد یاد شده صورت
نگرفته است.
 Chapmanو هم��کاران( )2004در مطالع��ه ای تحقیقی بر روی
ارزیاب��ی بیماری لکه س��فید در میگوه��ای پنائیده مهم تج��اری دریای
اتالنتیک از میگوهای س��تی فروس ،آزتکوس و دوراروم وحشی با استفاده
از تور ترال در مناطق س��احلی مثل کارولینای ش��مالی ،کیپ کاناورال و
فلوری��دا انجام دادند .در ای��ن تحقیق مجموع��اً  1150قطعه میگو مورد
آزمای��ش قرار گرفتن��د .از این تعداد  32قطع��ه (2/8درصد) از میگوها از
لحاظ بیماری لکه س��فید میگ��و مثبت بودند .در ای��ن تحقیق همچنین
آزمایش��ات آسیب شناس��ی بافتی نیز انجام شده بود که هیچ گونه آثاری
از آلودگی به علت پائین بودن درجه آلودگی مش��اهده نشده است و تنها
در یک نمونه که از لحاظ ش��دت درجه آلودگ��ی باال بوده ضایعات بافتی
مشاهده شده است.
تمام این مطالعات بیانگر آن اس��ت که س��خت پوس��تان وحشی (میگو و
خرچنگ) م��ی توانند به عنوان حاملین بیماری عم��ل نموده و تهدیدی
برای سیستم های پرورشی باشند.
با این حال ،اگر چه بیماری لکه س��فید در زیستگاه های طبیعی میگوی
آس��یا یافت شده اما آثار خود بیماری بر ذخایر میگوی وحشی نا مشخص
اس��ت (فائ��و  )2004همچنی��ن این بیم��اری در محیط های وحش��ی و
سایت های چند منظوره پرورش میگو ،خرچنگ و شاه میگوی آب شیرین
موج��ود در تگزاس واقع در ش��رق و جنوب ش��رقی آمریکا نیز مش��اهده
ش��ده اس��ت .به رغم اینکه از سال  ،1997اعالم ش��ده است که بیماری
لکه س��فید از مزارع پرورش میگو ریشه کن ش��ده اما همچنان در منابع
وحش��ی میگ��و در خلیج مکزیک و نواحی جنوب ش��رقی آتالنتیک یافت
می شود که احتماال در حال انتشار در میان منابع میگوی وحشی می باشد
(فائو .)2004
ب��ا توج��ه به اینکه در س��ال های  1381و  1384بیماری لکه س��فید
در اس��تان های خوزس��تان و بوشهر به وقوع پیوس��ته بود (تخم افشان و
تمجی��دی  )1382و اگرچ��ه تا کن��ون در اکثر موارد نح��وه انتقال عامل
بیماری به مناطق جدید از جمله ایران مش��خص نش��ده اس��ت و به نظر
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می رس��د که واردات پس��ت الرو و مولدین زنده برای مراکز تکثیر و نیز
میگوهای حاصل از صید از مناطق آلوده مهمترین راه های انتقال و ورود
 از طرف دیگر با توجه به دامنه میزبانی،بیماری به مناطق دیگر می باشد
وس��یع بیم��اری در طبیعت و نیز مخازن ف��راوان آن احتمال وجود عامل
بیم��اری در بس��یاری از مناطق دنیا از جمله ایران وجود دارد (س��لطانی
 ب��ا توجه به این تعدادی از راه ه��ای بالقوه ورود بیماری عبارتند.)1381
، پرندگان و پس��تانداران،از انتقال طبیعی از طریق مهاجرت آبزیان آلوده
 انتقال بوسیله آب توازن کشتی ها و محصوالت،جریان های اوقیانوس��ی
.)1998 ،Arthur( آبزیان می باشد
ب��ا این تحقیق و ب��ا نمونه برداری هایی که از مهمترین مناطق صیادی
میگوی استان هرمزگان و بخصوص بندر جاسک که محل تامین میگوهای
 تا زمان انجام آزمایش،مولد سفید هندی مراکز تکثیر و پرورش می باشد
نمونه های مورد آزمایش دراین مناطق عاری از بیماری لکه س��فید بودند
ولی این به معنی عدم آزمایش و بررس��ی های الزم در سال های آینده و
نیز عدم رعایت اصول مدیریت بهداش��تی در مراکز تکثیر و پرورش میگو
.نمی باشد با توجه به اینکه راه های انتقال بیماری خیلی زیاد می باشد
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بدینوس��یله از تمامی همکارانی که بنحوی در اجرای این پروژه همکاری
داش��ته اند به خصوص ریاس��ت محترم پژوهش��کده جن��اب آقای دکتر
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