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مقاله پژوهشی

شیوع آلودگی مراکز تکثیر و پرورش مزارع قزلآال رنگینکمان
( )Oncorhynchus mykissایران به ویروس سپتی سمی خونریزي دهنده
ویروسی ( )VHSو نکروز عفونی بافتهاي خونساز ( )IHNبر اساس برنامه
ملی مراقبت سازمان دامپزشکی کشور
2

پریا دهش ،1امراهلل قاراري ،2علیرضا باهنر* ،3نسرین شهبازیان ،2کامبیز رخشانی مهر
 -1دانشجوي دکتري تخصصي اپيدميولوژي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
-2دفتر بهداشت و مديريت بيماري هاي آبزيان ،سازمان دامپزشکي کشور ،تهران ،ايران

 -3استاد اپيدميولوژي ،گروه بهداشت و کنترل مواد غذايي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت1311/50/11 :

تاريخ پذيرش1311/12/22 :

چکیده
بهمنظور تعيين شيوع و پراکنش جغرافيايي بيماريهاي ويروسي سپتي سمي خونريزي دهنده ويروسي ( )VHSو نکروز عفوني بافتهاي
خونساز ( )IHNدر ماهيان قزلآال رنگينکمان ( )Oncorhynchus mykissکشور و برنامه ملي مراقبت ساالنه در کشور اجرا گرديد .در
اين برنامه که در دو فاز زمستانه و بهاره صورت گرفت ،از تمامي مراکز تکثير ،تفريخ و پرورش ماهيان قزلآالي کشور ،نمونهبرداري صورت
گرفته و نمونه اخذشده مورد آزمون مولکولي Real- Time PCRقرار گرفت .نتايج بهدستآمده ابتدا در نرمافزار  Excelواردشده و با
استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزيهوتحليل آماري قرار گرفت.
بر اساس نتايج بهدستآمده ،شيوع رديابي بيماري  ،VHSدر نيمه دوم سال  ،19در مزارع تکثير و تفريخ استانهاي خراسان رضوي (،)%5/05
کهگيلويه و بوير احمد ( )%3/0و چهارمحال بختياري ( )%2/55و در سهماهه اول سال  ،12استانهاي اردبيل ( ،)%19/99زنجان ( )%10/33و
مازندران ( )%2/09شيوع داشته است .در کل کشور شيوع رديابي بيماري در نيمه دوم سال  %5/39 ،19و در سهماهه اول سال  %1/10 ،12بوده
است .در مورد بيماري  ،IHNشيوع رديابي بيماري در نيمه دوم سال  19در بين مراکز تکثير و تفريخ ،در استانهاي چهارمحال بختياري
( )%5/531و مازندران ( )%2/09بوده و در سهماهه اول سال  12در استانهاي قزوين ( )%2/5و مازندران ( )%2/09مشاهده گرديد .در کل کشور
شيوع رديابي بيماري در نيمه دوم سال  %5/39 ،19و در سهماهه اول سال  % ./10 ،12بوده است .با توجه به پراکندگي بيماريها و همچنين
اهميت اقتصادي اين بيماريها توجه به روشهاي پيشگيري و ارتقاء شرايط امنيت زيستي مراکز بهمنظور تأمين بچه ماهي سالم براي کاهش
خسارت مهم و ضروري است.
کلمات کلیدي :سپتی سمی خونریزي دهنده ویروسی ،نکروز عفونی بافتهاي خونساز ،ماهی قزلآال رنگینکمان،
شیوع
* نويسنده مسئول :دکتر عليرضا باهنر
آدرس :گروه بهداشت و کنترل مواد غذايي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
پست الکترونيکabahonar@ut.ac.ir :
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مقدمه

سازمان جهاني بهداشزت دام گززارش شزد ( .)12متعاقبزا

بيماري سپتي سمي ويروسي خونريززي دهنزده ( Viral

گزارش پراکنده اي از رديابي ويروس در کشزور وجزود

 ،)Hemorrhagic Septicemia (VHSيززک بيمززاري

داشززت ،امززا در سززال  1313طغيززان بيمززاري در مراکززز

حاد ويروسي است که مسئول خسارت قابزلتزوجهي در

متعددي از کشور گزارش گرديد و باع

تلفات باال در

بسياري از گونههزاي ماهيزان خصوصزا مزاهي قززلآالي

مزرعههاي قزلآال برخي از استانهاي کشور ايران شد.

رنگينکمان است ( .)15عامل ايزن بيمزاري ويروسزي از

بيماري نکزروز عفزوني مراکزز خزونسزاز ( Infectious

جنس نزووي رابزدو ويزروس ( )Novi Rabdo Virusو

) ،)Hematopoietic Necrosis (IHNيززک بيمززاري

خززانواده رابدووبريززده ( )Rhabdoviridaeاسززت (,15

ويروسي از خانواده رابدووبريده است .اين بيماري مهزم

 .)12مطالعززات اپيززدمي مولکززولي نشززان داده اسززت کززه

و کشنده در گونههاي مختلف ماهيان خصوصزا قززلآال

ويروس بيماري  VHSرا مي توان به چهار ژنوتيپ اصلي

رنگين کمان مي باشد .ايزن بيمزاري بزه طزورکلي در بچزه

بززر اسززاس توزي ز جغرافيززايي ( Iتززا  )IVتفکيززک کززرد.

ماهيان در حال رشزد از طريز انتقزال افقزي خصوصزا از

جداسازي ژنوتيپهزاي  II ،Iو  IIIدر کشزورهاي اروپزايي

طري آب آلوده منتقل ميشود .ميزان مزرگوميزر IHN

انجام شده و بومي ايزن منطقزه شزده اسزت ،درحزالي کزه

در بيشتر گونههزاي حسزاس و بسزته بزه شزرايط محيطزي

ژنوتيپ  IVفقط در آب هزاي آسزيا و آمريکزاي شزمالي

مانند دما و ميزان شيوع بيماري ،ممکزن اسزت بزه ٪155

يافززت شززده اسززت ( .)3طغيززان  VHSبززا عالئززم بززاليني

نيز برسد .اين بيماري در ماهيزان درشزت تزر و در دمزاي

غيراختصاصي در مراحل اوليه عفونزت همزراه بزا شزروع

باالي محيط به فرم مزمن تبديلشزده ،باعز

نزاتواني در

سري مرگومير مشخص مزيشزود .ايزن بيمزاري باعز

ماهيان و عفونت هاي ثانويه باکتريزايي در ايزن مزاهي هزا

واگيري و تلفات باال در ماهيان قزلآال ميشود .به دليزل

شزاي اسزت ( .)9اولززين گززارش سزازمان دامپزشززکي از

اينکه بيماري با واگيري باال و با خسارات زياد اقتصزادي

تلفات گسترده مربوط به بيماري  IHNدر کشور زمستان

همراه است ،اين بيماري در ليسزت بيمزاريهزاي اخطزار

 1331ثبت شده است .تلفزات از ابتزداي اسزفند  1331از

کردني سزازمان جهزاني بهداشزت دام ( )OIEقزرار دارد

مزارع استان چهارمحال و بختياري به تعداد  0مزرعزه بزا

( .)10بيماري قزل آال پرورشي را در تمامي سنين درگير

تلفات ميانگين  05-15درصد ثبزت شزده اسزت .از سزال

مي کند ،ولزي معمزوال ماهيزان جزوانتزر حسزاسترنزد و

 1332ويزروس بيمزاري  IHNاز مراکزز تکثيزر و پزروش

ماهيان مسن درصورتيکه قبال با عامزل بيمزاري مواجهزه

قزل آالي رنگين کمان توسط روش هاي کشزت سزلولي،

نداشته باشند ،در صورت ابتال دچزار مزرگوميزر شزديد

سرولوژيکي و مولکولي شناسايي شزده اسزت ( .)19ايزن

ميشوند ( .)11عموما ماهياني کزه وزنزي برابزر  5/3تزا 3

بيمززاري هماننززد بيمززاري  ،VHSدر ليسززت بيمززاريهززاي

گززرم دارنززد ،بسززيار حسززاس بززوده و دچززار تلفززات 155

اخطار کردني سازمان جهاني بهداشزت دام ( )OIEقزرار

درصدي مزيشزوند .بيشزترين رخزداد بيمزاري در دمزاي

دارد براي کنتزرل ايزن دو بيمزاري بهتزرين راه شناسزايي

 15-5سانتيگراد رخ ميدهزد ( .)11در ايزران نخسزتين

مولدين آلوده و حذف بچه ماهيان مواد آلزوده ،اسزتفاده

بار ،در سال  1333توسط سازمان دامپزشکي کشور ايزن

از مناب آبي فاقد آلودگي و رعايت اصزول بهداشزتي در

بيمززاري شناسززايي شززد .در سززال  1330ايززن بيمززاري بززه

شیوع آلودگی مراکز تکثیر و پرورش مزارع قزلآال رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissایران به68 ...

هچززري مززيباشززد ( .)13مطالعززات بسززياري وقززوع ايززن

( )GISاستخراج گرديد .روش انجام مطالعزه بزهصزورت

بيماري را در ايران گزارش کردهاند (.)2 ,1 ,21

سرشماري در سطح مراکز تکثير و تفريخ بود .در سزطح

يکي از ابزارهاي اصلي کنترل بيماري در آبزيان ،اجراي

مزارع پرورش حجم نمونه و تعداد مزارعزي کزه بايسزتي

برنامه هاي مراقبت از بيماريها است که بهمنظور اطمينزان

نمونهبرداري شوند ،بر اساس فرمول زير محاسبه شد:

بخشي از عدم حضور عوامل بيماريزاي فوقالزذکر ،در

 +20تعززداد مزززارع پززرورش در هززر اسززتان÷ × 20تعززداد

جمعيزت ماهيزان پرورشزي انجزام مزي شزود .روشهزاي

مزارع پرورش در هر استان= حجم نمونه

متفززاوتي بززراي ارائززه شززواهدي از فقززدان بيمززاريهززا در

پس ازمحاسبه تعداد مزرعه پرورش مورد نياز هزر اسزتان

آبزيزان ،در دهزههزاي گذشزته توسزعهيافتزه اسزت (.)13

براي نمونه برداري ،نمونه بزرداري از جديزدترين سزري

برنامززه مراقبززت از بيمززاري هززاي ويروسززي در آبزيززان

بچه ماهيان وارد شده به مزرعه پزرورش کزه حزداقل دو

پرورشززي در ايززران از نززوع مراقبززت هدفمنززد اسززت کززه

هفته از زمان ورود آنها گذشته باشد و داراي وزن کمتزر

اساسا تمرکز بر روي نمونههايي از جمعيتهاي بزا خطزر

از  15گرم باشزند( ،در منزاط ناشزناخته کزه بيمزاري در

باال (فاکتورهاي خطر شناخته شدۀ خاص و معمول) دارد

آنها گززارش نشزده و مززارع آن تحزت برنامزه پزايش و

برنامه ملي مراقبزت از بيمزاريهزاي ويروسزي در مززارع

مراقبت قرار نگرفته 20 ،عزدد بچزه مزاهي و در مزارعزي

قزلآال رنگينکمان در دو فزاز (نيمزه دوم سزال  1319و

کززه در منززاط پززا

کززه در دوسززال متززوالي در سيسززتم

سهماهه اول سال  )12در مزارع تکثير ،تفريخ و پزرورش

مراقبت ويروس رديابي نشده ،تعداد  35عدد بچه ماهي)

ماهي قزلآالي رنگينکمان در مناط پزا

و ناشزناخته

براي نمونه گيري به صورت هدفمند انتخاب مي شوند.

اجرا گرديد .اين برنامه زماني اجزرا مزيشزود کزه دمزاي

تجزیهوتحلیل دادهها:

آب بززه مززدت حززداقل يززک هفتززه بززه کمتززر  15درجززه

جهت توصيف داده هزا ،فراوانزي مززارع بزه تفکيزک در

سانتيگراد برسزد و مولزدين مرکزز تکثيزر بزه رسزيدگي

استانها و همچنين شيوع رديابي بيمزاريهزاي ويروسزي

جنسززي رسززيده و عمليززات تخززمکشززي آغازشززده باشززد.

در دو فاز مطالعه در استانهاي مختلف کشور در نمودار

مرحله دوم طرح حداقل  5مزاه پزس از مرحلزه اول و در

و جدول نمايش دادهشزده اسزت .بزراي رسزم نمزودار از

بچه ماهيان گروه سني حساس ميباشد.

نرمافزار اکسل نسزخه  2552اسزتفادهشزده اسزت .فاصزله

مواد و روش کار:

اطمينان  10درصد بزراي شزيوع بزا اسزتفاده از نزرمافززار

طراحی مطالعه و رامعه آماري:

 SPSSنسخه  12محاسبه شد.

اين تحقي در قالب يک مطالعه مقطعي از نيمه دوم سال

واحد نمونهبرداري و روش آزمایشگاهی

 1319تا نيمه اول سال  1312و باهدف تشخيص و تعيين

در مزارع پرورش ،پس از انتخاب مزرعه ،از جديزدترين

شيوع رديابي اين بيماريها در مراکزز تکثيزر ،تفزريخ و

سري بچزه ماهيزان واردشزدهاي کزه حزداقل دو هفتزه از

پرورش قزلآالي در اسزتانهزاي کشزور انجزامگرفزت.

زمان ورود آنها گذشته باشد و داراي وزن کمتزر از 15

جمعيت هدف در ايزن مطالعزه ،مززارع تکثيزر ،تفزريخ و

گرم باشند ،نمونهبرداري انجام ميشود .تزرجيح بزر ايزن

پرورش مزاهي قززلآال بودنزد .اطالعزات الزم از سزامانه

اسزت کززه از بچزه ماهيززان جمز شززده در خروجزي و يززا

بانک اطالعات بيماري دامي سازمان دامپزشزکي کشزور

جداشده از گله در کنارههاي استخر و يا بزيحزال انجزام
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شود .چراکه احتمال شخيص آلزودگي بزه ويزروسهزاي

دامپزشکي هسزتند .درصزورتي کزه نتيجزه آزمزايش هزاي

فوقالذکر در مزاهيهزاي بزيحزال بيشزتر اسزت و چزون

مولکولي در نمونه هزاي بچزه ماهيزان در مراکزز تکثيزر و

مراقبت به صورت هدفمند برنامهريززيشزده ،تمرکزز بزر

پرورش مثبت بود ،نمونزه بزرداري مجزدد جهزت کشزت

روي نمونه هايي از جمعيت با مخاطره بزاال بيشزتر اسزت.

سلولي و آزمايش هزاي مولکزولي در آزمايشزگاه مرکزز

در مورد الروهزاي داراي کيسزه زرده ،مزيبايسزت ابتزدا

ملي تشخيص سازمان انجام ميشود.

کيسززه زرده و در مززورد ماهيززان کمتززر از  5سززانتيمتززر،

استخراج RNA

قسمت انتهايي بدن جدا شود .باقي مانده مزورد آزمزايش

بززراي اسززتخراج از کيززتهززاي موجززود در آزمايشززگاه

قرار ميگيرد .در مورد بچه ماهيان  9-5سزانتيمتزر ابتزدا

مرکزي از کيزت Total RNA Extraction Simply p

سر و دم حذف ميشود ،سپس کل بدن به همزراه احشزا

( BioFluxکد  )BSC52M2استفاده شد.

به جز کبد براي آزمزايش در رزرف اسزتيل حزاوي مزاده

روش معمول انجام اين آزمايش ،از بافزتهزاي همزوژن

نگززهدارنززده (محلززول فسززفات بززافر سززالين )PBS،قززرار

شده (بافت کليه ،طحال و کبد) بزه ميززان  95ميلزيگزرم

مي گيرند .در مورد ماهيان بيشتر از  9سانتيمتر اندامهاي

به تيوب استريل منتقل و  955ميکرو ليتر محلول فسفات

هدف مانند طحزال ،کليزه قزدامي ،قلزب و مغزز اسزتفاده

بافر سالين ( )PBSبه آن اضافه و سپس مخلوط گرديزد.

ميشود .نمونه برداري از مولدين در زمان تخمگيزري بزا

سوسپانسيون حاصل به مدت پنج دقيقه در دمزاي محزيط

انتخزاب تصززادفي مولززد انجززام مزيشززود .درواقز نمونززه

قرارگرفته و محلول بخش رويي تيوپ استريل به سزتون

حاوي تخم و ماي تخمداني از مولد ماده گرفته ميشزود

فيلتر دار منتقل و براي  35ثانيه سانتريفوژ گرديد .بعزد از

و در خصوص مولد نر ،اسپرم گرفته ميشود.

حذف محلول جم شزده در پزايين سزتون 955 ،ميکزرو

جداسازي ويروس در نمونههاي اخذشزده ازمولزدين بزه

ليتر محلول بزافر شستشزو افززودهشزده و مجزدد  35ثانيزه

روش کشت سلولي ،بر روي محيط کشزت BF2-EPC-

سانتريفوژ مي شود .مجدد مرحله ي شستشو تکرار شده و

 RTC2و شناسايي ويروس در مورد نمونههاي اخذشزده

سپس يک دقيقه سانتريفوژ با دور ده هزار ( )rpmانجزام

از بچززه ماهيززان مبتالبززه روش  Real-Time PCRانجززام

مي شود .محتوي ستون فيلتر دار به لوله اسزتريل منتقزل و

ميشود.

 05ميليليتر بافر حلکننده به آن اضافه مزيشزود .نمونزه

مطالعات مولکولی

حاصل در دماي محيط به مدت يک دقيقزه قزرار داده و

نمونه ها هر استان به نزديک ترين آزمايشگاه مورد تأييزد

سپس به مدت  35ثانيه سانتريفوژ شزده و  RNAحاصزل

سززازمان دامپزشززکي و دفتززر بهداشززت آبزيززان اسززت،

ميگردد.

فرسززتاده و مززورد آزمززايش قززرار مززيگيرنززد .در کززل 1

تکثیر قطعه ژنومی از طریق Real Time-PCR

آزمايشززگاه در اسززتانهززاي آذربايجززان غربززي ،تهززران،

از پرايمرهاي

پيشزرو GTTCAACTTCAACGCCAACAGGو

قزززوين ،مازنززدران ،کرمانشززاه ،چهارمحززال بختيززاري،

TGAAGTACCCCACCCCGAGCATCبززراي شناسززايي

خراسززان رضززوي ،فززارس و آزمايشززگاه ملززي تشززخيص

ويزززززروس بيمزززززاري  IHNو پرايمرهزززززاي پيشزززززرو

سازمان قرار دارند که همگزي داراي تجهيززات مشزابه و

 CGGCCAGCTCAACTCAGGTGTCCو

کارشناسزززان آمزززوزشديزززده و مزززورد تأييزززد سزززازمان

شیوع آلودگی مراکز تکثیر و پرورش مزارع قزلآال رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissایران به68 ...

 CCAGGTCGGTCCTGATCCATTCTGTCبززراي شناسززايي

نظززر اهميززت کمتززري دارد .در سززهماهززه اول سززال ،12

ويروس بيماري  VHSاستفاده شد (.)22

بيمززاري همچنززان در مزززارع تفززريخ ( )%1/59گزززارش

نتایج:

باالتري دارد ،عالوه بزر آن ،گززارش بيمزاري در سزطح

پززراکنش جغرافيززاي مزززارع تکثيززر ،پززرورش و تفززريخ

مزارع تکثير ( )%5/32در سه ماهزه اول سزال  12افزرايش

مززاهيهززاي قزززلآال در جززدول شززماره يززک نمززايش

پيداکرده است .با توجه به جدول شماره  ،2استان اردبيل

دادهشده است .با توجه به ايزن جزدول ،بيشزترين مراکزز

( )%25و مازندران ( )%5/29رديابي بيمزاري را در سزطح

تکثير مربوط به اسزتان چهارمحزال و بختيزاري ،%55/22

مزارع تکثير گزارش کردهاند کزه در نيمزه دوم سزال 19

لرسززتان  %10و مازنززدران  %10اسززت .بيشززترين مراکززز

گزارشي از بيماري نداشته اند .لذا باع

افزايش بيمزاري

تفريخ در استانهزاي کهگيلويزه و بزوير احمزد ،%21/33

در سه ماهه اول سال  12در مززارع تکثيرشزده اسزت .در

خراسززان رضززوي  %10/55و مازنززدران  %13/25قززرار

استان زنجان ( )%10/33بيماري در سزطح مززارع تفزريخ

دارنزد .بيشزترين مززارع پزرورش در اسزتانهزاي لرسزتان

مشاهدهشزده کزه در نيمزه دوم سزال  19بيمزاري در ايزن

 ،%13/12زنجززان  %15/52و کهگيلويززه و بززوير احمززد

استانها شيوع نداشته است؛ بنزابراين بزهطزورکلي شزيوع

 %11/53هسزتند .بززهمنظززور تعيزين وضززعيت دقيز ميزززان

رديابي ويزروس در مززارع تکثيزر و تفزريخ اسزتانهزاي،

آلودگي در بچه ماهيهاي توليدي و بزا توجزه بزه اينکزه

اردبيززززل ( ،)%19/99زنجززززان ( )%10/33و مازنززززدران

عمده مراکز تکثير فاقد مولدند و فعاليت اين مراکز شبيه

( )%2/09مشاهده گرديد.

به مراکز تفريخ است .لذا ميزان آلودگي به بيماريهزاي

با توجه به جدول شزماره سزه ،بيمزاري  ،IHNدر دو فزاز

ويروسي را در حالتي که فعاليت مراکزز تکثيزر و تفزريخ

عملياتي شيوع تقريبا يکسزاني داشزته اسزت در نيمزه دوم

را يکسزان در نظزر بگيزريم ،نيززز محاسزبهشزده اسززت .در

سال 1319،در بين مراکز تکثير و تفريخ ،شزيوع رديزابي

نمودار شماره  ،1شيوع کلي بيمزاريهزاي  VHSوIHN

بيمزززاري از اسزززتان چهارمحزززال بختيزززاري ( )%5/531و

در دو فاز در کشور نمايش دادهشده است.

مازندران ( )%2/09مشاهده شزده اسزت .هزر دو اسزتان بزا

با توجه به نمودار شزماره  ،1بيمزاري ويروسزي VHSدر

توجه به جدول شماره  ،1جز اسزتان هزا پرتزراکم مراکزز

نيمه دوم سال  ،1319در مزارع تفريخ ( )%1/59بيشزترين

تفريخ و تکثير مي باشند .در سطح مزارع پرورش ،اسزتان

گزارش ثبزت شزده را داشزته اسزت .بزا توجزه بزه جزدول

خوزستان ( )%2/15بيشزترين آلزودگي را دارد .سزه ماهزه

شماره  ،2در نيمه دوم سال  ،1319شيوع رديابي ويروس

اول سال  ،12بيماري در مزارع پرورش افزايش گزارش

در مزارع تکثيزر و تفزريخ اسزتان هزاي خراسزان رضزوي

داشته اسزت .شزيوع رديزابي بيمزاري در مززارع تکثيزر و

( ،)%5/05کهگيلويه و بوير احمزد ( )%3/0و چهارمحزال

تفززريخ مربززوط بززه اسززتان قزززوين ( )%2/5و مازنززدران

بختيززاري ( )%2/55مشززاهده گرديززد .در سززطح مزززارع

( ،)%2/09در سطح مزارع پزرورش بيشزترين گززارش از

پززرورش ،اسززتان خوزسززتان ( )%2/15بيشززترين گزززارش

استان کهگيلويه و بوير احمد ( )%2/15است .بايد توجزه

بيماري را داشزته اسزت .بايزد توجزه داشزت کزه در بزين

داشت که با توجزه بزه جزدول شزماره  ،1تزراکم مززارع

استانهاي که مززارع پرورشزي دارنزد ،اسزتان خوزسزتان

پرورش استان کهگيلويه و بوير احمد نسبتا بزاال در رتبزه

داراي تراکم کمتر پرورش ماهي قززلآال اسزت ،از ايزن

 0قرار دارد.
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ردول شماره  .1تعداد مراکز تکثیر ،تفریخ ،تفریخ و تکثیر و مزارع پرورش به تفکیک استانها
نام استان

مراکز تکثیر

مراکز تفریخ

مراکزتفریخ و تکثیر

مزارع پرورش

لرستان

21

0

29

512

چهارمحال بختیاري

02

3

95

323

زنجان

1

13

15

201

مازندران

21

13

31

232

کهگیلویه و بویر احمد

1

21

35

253

گیالن

9

9

12

123

آذربایجان غربی

0

1

15

130

آذربایجان شرقی

2

15

12

32

خراسان رضوي

1

21

22

32

همدان

1

3

12

22

خراسان شمالی

5

15

5

29

فارس

0

5

1

95

ایالم

5

1

1

53

قزوین

5

3

2

50

گلستان

3

9

1

5

خوزستان

3

5

3

3

اردبیل

1

5

1

11

شیوع آلودگی مراکز تکثیر و پرورش مزارع قزلآال رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissایران به81 ...
1.46
1.46

1.46

1.6
1.4

1.15
0.95 0.95

0.95

1.2

0.860.86

1

VHSV
IHNV

0.450.48

0.35

0.35
0.19

0.8
0.6
0.4

0.16

0.2

0

0
پرورش فاز تکثیر و تفربخ فاز  2تکثیر فاز  2پرورش فاز تکثیر و
تفریخ فاز 1
1
تفریخ فاز 2
2

تفریخ فاز  1تکثیر فاز 1

نمودار شماره  .1وضعیت کلی شیوع ردیابی دو بیماري در سطح واحد اپیدمیولوژیک در دو فاز مطالعه
ردول شماره  .2درصد شیوع و  89درصد فاصله اطمینان شیوع ردیابی بیماري ویروسی سپتی سمی خونریزي دهنده ویروسی ( )VHSدر سطح
واحد اپیدمیولوژیک به تفکیک استان در دو فاز مطالعه
فاز اول (نیمه دوم سال )88

نام استان
تکثير

تفريخ

تکثير و تفريخ

فاز دوم (سهماهه اول سال )88
پرورش

چهارمحال

2/12

2/18

1/3

بختیاري

( 9/52و )2/52

( 9/59و )-1/52

( 2/50و )-5/551

مازندران
کهگیلویه

تکثير

تفربخ

تکثير و تفريخ

9/36

4/88

2/98

( 5/51و )-5/553

( 0/05و )5/555

( 3/20و )-5/525

پرورش

4/39

3/9

1/8

9/9

( 0/11و )-5/530

( 5/10و )5/519

( 2/52و )5/552

( 5/90و )5/550

خراسان

4/88

4/94

رضوي

( 0/15و )5/553

( 9/13و )5/530

زنجان
همدان

18/8

19/36

( 13/33و )5/55

( 19/30و )0/559

1/9
( 2/550و )-5/553
1/69

قزوین

( 2/50و )5/510
خوزستان

8/14

26/98

( 1/2و )1/503

( 21/02و
)0/550

اردبیل
ایالم

29

18/88

( 22/00و )2/10

( 25/90و )5/10

2/83
( 3/522و )5/525

کل کشور

9/49

1/48

9/68

9/38

9/89

1/48

1/19

9/18
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ردول شماره  . 3درصد شیوع  89درصد فاصله اطمینان شیوع بیماري ویروسی نکروز عفونی مراکز خونساز ( )IHNدر سطح
واحد اپیدمیولوژیک به تفکیک استان در دو فاز مطالعه
نام استان

فاز اول (نیمه دوم سال )88
تکثير

چهارمحال

فاز دوم (سهماهه اول سال )88

تفربخ

تکثير و تفريخ

پرورش

199

4/961

9/84

(0/51و )-5/515

( 5/22و )5/552

تکثير

تفريخ

تکثير و تفريخ

4/88

2/98

4/88

2/98

( 0/15و )5/555

( 3/53و )5/525

( 0/15و )5/555

( 5/53و )5/525

مازندران
کهگيلويه

پرورش

1/11

9/99

( 2/529و )-5/55

( 9/82و )-9/999
2/82

آذر غربي

( 3/994و )9
9/9

آذر شرقي

( 9/84و )9/994
3/28

فارس

( 4/988و )-9/913
قزوين
خوزستان

29

8/4

1/69

( 21/15و )0/555

( 1/529و )2/525

(2/993و )-9/918

8/14

8/14

( 3/2و )3/503

( 8/919و )3/92

9/69

اردبيل

( 9/86و )-9/9914
کل کشور

9/46

1/48

9/68

9/18

9/89

9

9/89

9/39

بحث:

رهور عالئم بيماري در ماهيان قزلآال در ايزران در سزال

مطالعه حاضر ،با توجه به اينکه برنامه سيسزتم مراقبزت از

 %5/33 ،15گزارش گرديزد ( .)0در ايزن مطالعزه شزيوع

دو بيماري فوق در سطح کشزوري بزوده و تمزام مراکزز

رديززابي پززاتوژن  VHSدر ماهيززان بززدون عالئززم بززاليني

تکثير و تفريخ و مزارع پرورش ماهي قزلآال در کشزور

بيماري در سه ماه دوم سال  1319برابر با  ./39درصزد و

در ايززن مطالعززه واردشززدهانززد ،لززذا گزارشززي جززام از

در سززه مززاه اول سززال  1312برابززر بززا  %1/10گزززارش

وضعيت دو بيماري فوق ،در کشور ايران است.

گرديد.

در ارتباط با بيماري  VHSبيشترين گزارش در نيمه دوم

طي مطالعه انجام شده از اکتبر سال  2515تا ژوئيه ،2510

سال  ،19در سطح مزارع تفريخ و تکثير ،بوده اسزت .در

ويززززروس ايجادکننززززده  VHSدر مزززززارع قزززززلآالي

سه ماه اول سزال  12بيمزاري افززايش شزيوع داشزته کزه

رنگين کمان در پنج مزرعه از بين شانزده مزرعه در شش

ناشي از افزايش بيماري در مزارع تکثير است که نيازمند

استان ايران که توليدکننده عمده قزلآال هسزتند ،جزدا و

توجه بيشتر بر اي ارتقا امنيزت زيسزتي و کنتزرل بيمزاري

شناسايي شد .ميزان مرگ مير تجمعزي در مززارع VHS

است .بيماري  VHSدر مززارع پرورشزي هزم مزيتوانزد

مثبززت ،از  35تززا  25درصززد متغيززر بززود ( .)0آذربايجززان

مشکل ايجاد کنند ولي ازآنجاکه بيماري عمزدتا وابسزته

غربي ،آذربايجان شرقي ،مازندران ،لرستان ،چهارمحزال

به سن است ،با افزايش سن ميزان بزروز عالئزم کلينيکزي

و بختياري و کهگيلويه و بويراحمد شش استان ها درگير

بيماري کمتر مزي شزود .شزيوع بيمزاري  VHSهمزراه بزا

با اين بيماري بودنزد ،هماننزد مطالعزه حاضزر کزه شزيوع

شیوع آلودگی مراکز تکثیر و پرورش مزارع قزلآال رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissایران به83 ...

رديابي بيماري در اسزتان چهارمحزال و بختيزاري در فزاز

 PCRاز  35مزرعززه در اسززتان چهارمحززال بختيززاري22 ،

اول و در فاز دوم کهگيلويه و بوير احمزد مشزاهدهشزده

نمونززه آلززوده بززه ويززروس  IHNگزززارش دادنززد (.)23

اسززت .در طززي تحقي ز انجززامشززده توسززط فززدايي فززر و

رئيسي و همکاران در سال  ،2515رديابي ويزروس IHN

همکززاران مشززخص شززد کززه  23/3درصززد تخززمهززاي

را در مزززارع پززرورش اسززتان چهارمحززال بختيززاري در

موردمطالعه آلوده و  29/2درصد آنها غيزر آلزوده بزود.

حزدود  33/3درصزد گززارش کردنزد ( .)19در مطالعزه

ميزززان آلززودگي نيززز در ويززروسهززاي  IHNو  VHSبززه

حاضززر در مزززارع پززرورش اسززتان چهارمحززال بختيززاري

ترتيب  15و  5/33درصد بود (.)1

شيوع رديابي ويروس در فاز اول  5/95درصزد مشزاهده

بيماري  IHNدر فاز اول در سطح مزارع تفريخ و تکثير،

شد .سلطاني و همکاران نشان دادند که مراکز تکثيزر در

در استانهاي چهارمحال بختياري و مازندران از ميانگين

پنج استان عمده توليدکننده تخم چشم زده و بچه مزاهي

رديابي شده بيماري در کشور بيشزتر اسزت .در فزاز دوم

قززززلآالي رنگزززينکمزززان کشزززور شزززامل مازنزززدران،

رديززابي ايزززن بيمزززاري در اسززتان مازنزززدران و قززززوين

چهارمحال و بختياري ،کهگيلويه و بوير احمزد ،لرسزتان

گزارششده است .در مززارع پزرورش بيمزاري بيشزترين

و فزارس بزه ويززروس بيمزاري  IHNآلززوده هسزتند (،)2

شيوع رديابي را در فاز اول در استان خوزستان و در فزاز

مشابه بامطالعه حاضر کزه شزيوع رديزابي ويزروس در دو

دوم ،استان کهگيلويه و بوير احمد داشتند .شيوع رديابي

فاز مطالعه در مراکز تکثير استان مازندران  5/29درصزد

بيمززاري  IHNدر مزززارع پززرورش از اهميززت کمتززري

گزززارششززده اسززت .در مطالعززهي انجززامشززده در ايززران

برخززورداراسززت .جابززهجززايي تخززم آلززوده چشززم زده

باهدف بررسي آلودگي در مراکز تکثير ماهي قزل آالي

آلزودگي مززارع

رنگين کمزان توسزط ويزروس  ،IHNنمونزه هزا بزه روش

شززده اسززت .بررسززي وضززعيت ايززن دو بيمززاري هرسززاله

ايمونوهيستوشيمي و  Nested-PCRمورد آزمايش قزرار

توسط سازمان دامپزشزکي کشزور انجزام مزي شزود ولزي

گرفتند .با استفاده از روش ايمونوهيستوشزيمي  30نمونزه

نتززايج آنززاليز توصززيفي سيسززتم مراقبززت بيمززاري  IHNو

و با استفاده از روش  53 ،PCRنمونزه مثبزت بودنزد کزه

 VHSاولين باز گزارش ميشود.

نشان از رديابي ويروس در برخي مراکز تکثير مزاهي در

فالحي و همکاران در سال  2559بزا اسزتفاده از تکنيزک

ايران دارد ( .)3در مطالعه حاضر ،شيوع رديزابي پزاتوژن

آنتززيبززادي درخشززان بززه روش غيرمسززتقيم بززه بررسززي

در سزطح مراکزز تفززريخ و تکثيزر در کشزور در فززاز اول

وضزززعيت مززززارع پرورشزززي در دو اسزززتان تهزززران و

برابر با  5/39درصد و در فاز دوم  5/10درصد است .در

چهارمحال بختياري پرداختند .در اين مطالعه همانند فزاز

طي مطالعه انجزام شزده توسزط اخالقزي ،بزر روي نمونزه

اول مطالعززه حاضززر ،بيمززاري در مزززارع پززرورش اسززتان

بافتي از ماهي هاي مولد و بچزه مزاهي ( 555-355روزه)

چهارمحال بختياري گززارش شزده اسزت ( .)1مطالعزات

از  0مزرعه قزل آالي رنگين کمزان در اسزتان کهکيلويزه

بسززياري بززا روشهززاي تشخيصززي مختلززف بززه بررسززي

بويراحمزززد و اسزززتان فزززارس مشزززخص گرديزززد کزززه

آلودگي در استان چهارمحال بختياري پرداخته انزد (,19

آنتي ژن هاي ويروس نکروز عفوني بافت هاي خزون سزاز

 .)21زرگر و همکزاران در سزال  2553بزا اسزتفاده از دو

(سويه فرانسوي) در بافت هاي مولدين و بافت هزاي بچزه

آزمون آنتي بادي درخشان به صورت غيرمسزتقيم و RT-

ماهي ها در استان کهکيلويه بويراحمد با درجزه حزرارت

به احتمال زياد صزورت گرفتزه و باعز

 84نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /شانزدهم ،شماره دوم ،9911 ،پیاپی 19

آب  15-15درجززه سززانتيگززراد تززا سززن  355روزگززي

اين مراکز و نيازمنزد ارتقزا امنيزت زيسزتي بزراي کنتزرل

وجود دارند ،اما در بچه ماهيهاي مناط فارس با درجزه

بيماري است.

حرارت آب باالتر از  15درجه سزانتيگزراد بعزد از سزن

منابع:

 35روزگي مشخص نشد ( .)5در مطالعه مشابه در کزره،

.1فرد ف ,رئيسي ,مومني ,فغاني .بررسي آلودگي تخمهاي

بررسي هاي معمول براي تشخيص ويزروس هزا ذکرشزده

قزلآالي رنگينکمان ايراني و خارجي به ويروسهاي

در قززلآالي رنگزينکمززان در طزي سززالهزاي  2551تززا

نکروز عفوني مراکز خون ساز ،سپتي سمي خونريزي

 2551انجززام شززد .کليززههززاي و سززر مززاهيهززاي بززراي
تشخيص ويروس جدا شدند و با اسزتفاده از روش (RT-

 )LAMPرديابي پزاتوژن هزاي انجزام شزد .هزي يزک از
نمونهها براي بيماري  VHSو IHNمثبت نبودند (.)25
در مطالعه انجامشده در چين در بين سال  2515تا 2515

دهنده ويروسيو نکروز عفوني لوزالمعده :يک مطالعه
مقطعي .مجله تحقيقات دامپزشکي
.2سلطاني ,زاده ه ,فرهيد ,کارمي ,موسوي از ,حسينعلي.
مطالعه پراکنش بيماري نکروز عفوني بافت هاي
خونساز ) (IHNدر پنج استان عمده توليد کننده بچه
ماهي قزل آالي رنگين کمان کشور با استفاده از

با بررسي  05نمونه از ويروس IHNاز  2استان در چين،

تکنيک هاي آنتي بادي درخشان به روش غير مستقيم

نشان دادند که اکثزر ويزروس  IHNکزه در داخزل چزين

)(IFATو واکنش زنجيره اي پلي مراز(nested-

گردش مي کند از طري واردات و از جاهاي ديگر آسيا

RT-PCR).مجله تحقيقات دامپزشکي (Journal of

منتقلشدهاند (.)11

Veterinary Research). 2008;63(2):99-105.

نتیجهگیري:
بيشترين فراواني پاتوژن هاي رديابي شزده  IHNو VHS

در مزارع پزرورش اسزتانهزاي کشزور بزوده اسزت .ايزن
ويروسها در چرخش در کشور وابسزته بزه وزن بزوده و

 .3حقيقي خيابانيان اصل ع ,عادل ,سلطاني ,حقدوست س,
پور ش .بررسي بيماري نکروز عفوني مراکز خونساز
)(IHNبه روش ايمونوهيستوشيمي در برخي از مراکز
تکثير و پرورش ماهيان قزل آالي ايران .پاتوبيولوژي
مقايسه اي.95-2:102;2550 .

غالبا در بچه ماهيهاي باالي  2گرم فرم باليني بيمزاري و

 .5مصطفي ا .مطالعه ايمنولوژيکي بيماريهاي ويروسي

تلفات ايجاد نمي شود .لذا به نظر ميرسد بزراي اسزتقرار

مشکو

به نکروز عفوني بافتهاي خونساز و لوزالمعده

سطح قابل قبزولي از نظزام امينزت زيسزتي در سزطح ايزن

اي ماهي قزل آال .مجله تحقيقات دامپزشکي ايران

مزارع ،عالوه بر آموزش الزم بزراي پزرورشدهنزدگان،

(دانشگاه شيراز)  , 1321 :دوره  , 1شماره  ; 2از

اقدامات مؤثرتري برنامهريزي و اجرا گزردد .در بررسزي

صفحه  30تا صفحه . 10

انجززامشززده شززيوع رديززابي بيمززاري  VHSدر کشززور در
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اسززتانهززاي مازنززدران ،چهارمحززال بختيززاري و خراسززان
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Abstract
The aim of this study is determination the prevalence and geographical distribution of viral
haemorrhagic septicemia (VHS) and infectious hematopoietic necrosis (IHN) in rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) by national annual surveillance program. In this study, data was
conducted in two phases of winter and spring, sampling was carried out from all centers of
breeding, hatching and rearing of trout in Iran. The data were entered into Excel software
and analyzed by SPSS software. The results showed that the prevalence of VHS in the autumn
and winter of 2017 and 2018 was 96% in Khorasan Razavi (4.54%), Kohgiluyeh and Boyer
Ahmad provinces (3.5%) and Chaharmahal Bakhtiari (2.04%). In the spring of 2018, the
prevalence of VHS were about 16.66 % in the Ardebil , 15.38% in the Zanjan and 2.56% in
the Mazandaran . In the whole country the prevalence of disease in the autumn and winter of
2017 and 2018 was 0.86% and in the the spring of 2018 was 97.1%. About IHN , the
prevalence of disease in the autumn and winter of 2017 and 2018 was 96% in the centers of
reproduction and hatching in the provinces of Chaharmahal Bakhtiari (4.081%) and
Mazandaran (2.56%). Also, the prevalence of IHN in the the spring of 2018 were about (7.
4%) in the Qazvin and (2.56%) in the Mazandaran . In the whole country the prevalence of
disease in the autumn and winter of 2017 and 2018, was 0.86% and in the the spring of 2018,
was 0.95%. Considering the prevalence of diseases and the economic importance of these
diseases, it is important to consider the methods of prevention and promotion of the
biological safety conditions of the centers in order to provide healthy fish for the reduction of
damage.
Keywords: Viral Hemorrhagic Septicemia, Hematologic Infectious Infectious Necrosis,
Rainbow trout, Prevalence
*Corresponding author: Alireza Bahonar
Address: Department of Food Hygiene and Quality control, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran,
Iran.
Email: abahonar@ac.ut.ir

