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پيشگفتار مؤلفان
تأکید اصلی کتاب ویروسها و باکتریهای ماهیان :پاتوبیولوژی و محافظت بر پاتوبیولوژی و
راهبردهای محافظتی در برابر ویروسها و باکتریهای اصلی است که سبب بیماری و/یا تلفات در
ماهیاناقتصادیمهممیشوند.بیستوپنجفصلکتابتوسطدانشمندانیکهتجربهقابلتوجهیدر
زمینهمیکروبهایانتخابشدهدارند،بهرشتهتحریردرآمدهاستواکثرقریببهاتفاقفصلهامربوط
به میکروبهایهشداردادنیموردتأکیدسازمانجهانیبهداشتحیوانات()OIEاست.همکاران این
کتابسعیکردهاندبهمقاالتبهتازگیمنتشرشده(تااوایلسال)6102ارجاعدهند .
پاتوژنهای معرفیشده و همکارانی که در نگارش این کتاب نقش داشتهاند توسط ویراستارها
انتخابشدهاند.انتخابمیکروبها/بیماریهابراساسمعیارهایمتعددیبودهاست.اینکتابشامل
میکروبها/بیماریهاییاستکه :
 در جلد قبلی که در سال  6100منتشر شد – بیماریها و ناهنجاریهای ماهیان ،جلد :3
عفونتهای ویروسی ،باکتریایی و قارچی ،ویرایش دوم ،ویراستار وو ،پی.تی.کی .و برونو ،دی .دبلیو.

(برایمثال،هرپسویروسکوی،وایسالستی)بهطورخالصهبهآنهاپرداختهشدهبود؛یا 
 پاتوژنهاییهستندکه نسبتاًخوبمطالعهشدهاند (مانندنکروزعفونیبافتخونساز،گونههای
آئروموناس)کهممکناستبهعنوانمدلهایبیماریبرایپاتوژنهایدیگربهکارروند؛یا 
 باعث زیانهای اقتصادی قابلتوجهی به بخشهای خاص صنعت آبزیپروری شوند (مانند 
سپتیسمیخونریزیدهندهویروسی،گونههایویبریو)؛یا 
 به مناطق جغرافیایی جدید از طریق حمل و نقل ماهیان آلوده (مانند هرپسویروس کوی در
اروپا)واردومتعاقبآنتهدیدجدیبرایجمعیتهایبومیشدهاند؛یا 
 برایگروههایخاصیازماهیانبیماریزاهستند(برایمثالبیمارویروسیاونکورهینکوسماسو،
ویروستومورزابرایآزادماهیاندرژاپن)؛یا 
سازشپذیرند و میزبان خاص ندارند و در نتیجه انتشار جهانی دارند (مانند نکروز بافت

 خیلی 
خونسازهمهگیر،گونههایاسترپتوکوکوس).
هر فصل برای ارائه توصیف کوتاهی از پاتوژنهای انتخابی ،میزبان(های) آنها ،انتقال ،پراکنش
جغرافیایی و اثر(ات) آنها بر تولید ماهیان مرتب شده است .تازهترین اطالعات در زمینه شناسایی و
تشخیص عفونت با شرح عالیم بالینی بیماری و جزئیات بیشتر در زمینه ضایعات خارجی /داخلی
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(ماکروسکوپیومیکروسکوپی)ارائهشدهاست.تأکیدهرفصلبرپاتوفیزیولوژیبیماری،ازجملهاثرات
بیماریبرتنظیماسمزی،تأثیربردستگاهدرونریز،رشدوتولیدمثلمیزبانبودهاست .
در آخر ،تازه ترین راهبردهای پیشگیری و کنترل محافظتی ارائه شده است .این موارد شامل
رویکردهایزیستی،فیزیکیوقانونگذاریبودهاست .
بسیاریازاینپاتوژنهابهطورگستردهموردمطالعهقرارگرفتهاند؛بااینحال،تعدادکمیازآنها
بهخوبیمطالعهنشدهاند،ازجملهپاتوژنهاینوظهور(مانندآلفاویروسها،وایسالستی).دراینموارد،
همکاران کتاب ،کمبودهای موجود در زمینه شناخت ما از این بیماریها را برجسته کردهاند و ما
امیدواریماینتوضیحهاباعثتحریکمحققانبرایپژوهشدراینحوزههایمغفولماندهشود .
کتاب حاضر برای دانشمندان تحقیقاتی در صنعت آبزیپروری و دانشگاهیان ،مشاوران سالمت
ماهیان،مدیرانوسرپرستانوناظرانآزمایشگاههایسالمتوبهداشتماهیانودامپزشکانمشغول
در زمینه  ماهیانزینتینوشتهشدهاست.اینکتاببرایآموزشمتخصصانسالمتماهیانوبرای
دانشجویانمقطعکارشناسیارشدوفارغ التحصیالنودانشجویاندامپزشکیکهدرزمینهبیماریهای
ماهیانپژوهشمیکنندنیزمفیداست.مخاطباندومکتابآسیبشناسانیهستندکهممکناست
بخواهندبهمطالعهاثراتترکیبیعفونتهایمیکروبی/انگلیبرسالمتماهیانبپردازند،وسمّشناسان
محیطیوایمنولوژیستهاهستندکهبهاثراتسینرژیکیآلودگیوعفونتهایمیکروبیمیپردازند.ما
انتظار داریم این مخاطبان دوم کتاب افزایش یابند؛ چراکه بهطور فزایندهای معلوم شده که سالمت
ماهیانمیتواندبهعنوانشاخصکیفیتاکوسیستمبهکاررود .
پاتریک تی.کی .وو و راکو سی .سيپریانو
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پيشگفتار مترجمان
درحالحاضر،یکیازبخشهایمهمتأمینپروتئینحیوانیدرجهانآبزیپروریاستکهدر
توجهای داشته است.
چند دهه اخیر در مقایسه با سایر صنایع پرورش حیوانات مزرعهای ،رشد قابل 
آبزیپروریتقریباًنیمیازتولیدجهانیآبزیان( 021/6میلیونتن)رابهخوداختصاصدادهاست و
طبقپیشبینیهایعلمیاینروندروبهرشدآبزیپروریدرسالهایآتیادامهخواهدیافت(فائو،
  .)6102وجود تقاضای روزافزون محصوالت آبزی ناشی از افزایش جمعیت انسانی و افزایش سطح
آگاهی از مزایای مصرف آبزیان از جمله ماهیان ،با وجود ثابتماندن تولید حاصل از ماهیگیری،
دستاندرکاران صنعت آبزیپروری را برآن داشته که با افزایش سطح تولید به روشهای مختلف از

جملهاف زایشتراکمماهیانپرورشیپاسخگویاینتقاضاباشند.اینرویکردتوانستهتاحدزیادیبه
افزایشمیزانتولیددرواحدسطحمنجرشود،امایکیازبزرگترینچالشهایپیشرویآبزیپروری
پایدارشیوعبیماریهایمختلفاستکهدربسیاریازآنهاتنشحاصلازشیوههایپرورشی،ازجمله
افزایشتراکمودستکاریهایمعمولدرحینپرورش،نقشدارد.ازاینرو،برایآبزیپروریموفق،
شناخت دقیق جنبههای مختلف بیماریهای شناختهشده و نوظهور ،از جمله پاتوبیولوژی ،روشهای
انتقالپاتوژن،روشهایتشخیصیوراهبردهایکنترلیومحافظتیبیماریهاامریضروریاست .
کتاب ویروسها و باکتریهای ماهیان به پاتوبیولوژی و راهبردهای محافظتی برای مقابله با
شایعترینواصلیترینپاتوژنهایمیکروبیماهیاناقتصادیدریاییوآبشیرینپرداختهاست.این

کتاببهویروسهاوباکتریهایهشداردادنیماهیان،ازجملهبیماریهایجدیدونوظهوریمیپردازد
کهدرصورتحملونقلماهیانیاتخمهایآلوده،میتوانندتهدیدجدیبرایجمعیتهایماهیان
بومیدرمناطقجغرافیاییجدیدباشند.دراین کتاببهجدیدترینروشهایتشخیصیبیماریاز
جمله روشهای مولکولی بهخوبی پرداخته شده است و با دقت راهبردهای پیشگیرانه و کنترل
بیماریها شرح داده شدهاند .کتاب حاضر میتواند برای کارشناسان بهداشت و بیماریهای ماهیان،

دامپزشکانودانشجویانرشتههایبهداشتوبیماریهایآبزیانوشیالتوهمهمحققانعالقمندبه
بیماریهایمیکروبیماهیانمفیدواقعشود.تالشودقتزیادیبرایترجمهاینکتابشدهاست،با
اینحال،کمیوکاستیهاییوجودخواهدداشتکهامیدواریمخوانندگانمحترمکتابماراازنظرات
وپیشنهاداتخوددرجهترفعنقایصآنهابهرهمندنمایند .درپایانجادارداززحماتسرکارخانم
الههرهبری،دانشآموختهبهداشت وبیماریهایآبزیاندانشگاهتهران،بابتویراستاریکتابکمال
قدردانیوتشکررانماییم .
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