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عنوان گزارش: بررسی عوامل بروز سندرم مدفوع سفید در میگو و روش ھای 
 پیشگیری از بروز آن

 Aquaculture Nutritionist-تھیھ کننده: مھکامھ لشکری زاده بمی

 

 چکیده

اقتصادی باال در مزارع پرورش میگو ) عامل ضررات WFSسندرم مدفوع سفید (
می باشد. از نشانھ ھای این بیماری در مزارع پرورش میگو می توان بھ رشتھ 
ھای شناور سفید تا متمایل بھ زرد رنگ مدفوع کھ گاھی باھم تجمع یافتھ 
یا در سینی ھای غذا یافت می شوند، اشاره کرد. لولھ گوارش میانی و محل 

طالئی -راس ملتھب و مملو از محتویات سفید تا زردتقاطع آن با ھپاتوپانک
رنگ می باشند. در معاینات بالینی، محتویات روده و رشتھ ھای مدفوع حاوی 
اجسام کرمی شکل و گرگارین ھای تجمع یافتھ در سطح می باشند. کیفیت پایین 
آب، استفاده از تخم ھای نا سالم، بار میکروبی باالی باکتری ھای ویبریو، 

م باالی میگوھا، عمق کم آب، شکوفایی ھای پالنکتونی باال و مدیریت تراک
تغذیھ ای ضعیف بھ عنوان عوامل مھم بروز این بیماری در میگو یاد شده 
اند. این عارضھ می تواند در نتیجھ ی ابتالی میگوھا بھ عوارضی ھمچون 

ینی )، آلودگی با موجودات ذره بAHPNDبیماری حاد نکروز ھپاتو پانکراس (

 Enterocytozoon hepatopenaeiھپاتوپانکراسی با اسپور ھای ریز بھ نام 

)EHP ھم زمان با باکتری ھای فرصت طلب ویبریو عامل بروز عارضھ ی نکروز (

) ظھور یابد. بھ طور کلی، باکتری ھای ویبریو SHPNھپاتوپانکراسی عفونی (
ارع پرورش میگو عوامل حیاتی در بروز عارضھ ی سندرم مدفوع سفید در مز

بوده و باکتری ھای باسیلوس بھ عنوان پروبیوتیک نقش مھمی در کنترل آن 
ھا ایفا می کنند. در این مقالھ روش ھای مدیریت عارضھ ی سندرم مدفوع 
سفید و چگونگی پیشگیری از آن و نیز مبارزه با این بیماری در مزارع 

 پرورش میگو شرح داده شده است.

 م مدفوع سفید، مزارع پرورش میگو، ویبریوسندرکلمات کلیدی: 

 مقدمھ

) EMS) یا سندرم مرگ زود ھنگام (AHPNDبیماری حاد نکروز ھپاتوپانکراس (
در میگوھای پرورشی توأم با گسترش شیوع اجسام کرمی شکل و گرگارین مانند 
درون ھپاتوپانکراس و لولھ گوارش میانی میگو می باشد. میزان باالی این 

ر بھ ایجاد رشتھ ھای سفید مدفوع و در نتیجھ بروز سندرم مدفوع اجسام منج

گفتھ شده کھ این بیماری  ) در میگو می شود.White feces syndrome, WFSسفید (

گرمی) بھ بعد در  میگوھا  10-12حدودا� از ماه دوم دوره پرورش (میگوھای 
شکل و تجمع  ظھور می یابد. اجسام کرمی شکل متشکل از میکروویلی ھای تغییر

ھا توسط پوست اندازی از سلول ھای اپیتلیال  ATM) ھستند. ATMیافتھ  (
لولھ ھای ھپاتوپانکراس و تجزیھ این سلول ھا نشأت گرفتھ اند. این 
میکروویلی ھا پیش از تخلیھ در مدفوع توسط لولھ گوارش میانی، در محل 

این بیماری از  تقاطع ھپاتوپانکراس و لولھ گوارش میانی تجمع می یابند.

) تشخیص داده شد و در Penaeus monodonدر میگوی ببری سیاه ( 2010سال 

بھ عنوان عامل ایجاد ضررات اقتصادی باال بھ مزارع پرورش میگو  2016سال 

 ).Towers 2016در قاره آسیا معرفی شد (
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 عوامل بروز سندرم مدفوع سفید

مواد آلی در محیط پرورش بھ از ابتدای شناخت این بیماری، وجود بار باالی 
دلیل تراکم باالی میگوھا و دمای باالی آب کھ سبب تسریع مصرف غذا می شود، 

می تواند منجر  ATMبھ عنوان عوامل گسترش آن ذکر شدند. شدت باالی ظھور 
بھ نشکیل رشتھ ھای سفید مدفوع در میگو شود. این عارضھ در میگوھای 

اکم باال مشاھده شده و منجر بھ تولید نگھداری شده در حوضچھ ھای با تر
رشتھ ھای سفید مدفوع شناور و برخی اوقات تولید توده شناوری از رشتھ ھای 

با بیماری ھای  ATMسفید مدفوع می شود. ھرچند، گاھی اوقات ظھور 

، دیگر انواع ویبریوز، و پارازیتمی با AHPNDھپاتوپانکراس میگو ھمانند 

 microsporidian Entrocytozoonی ھپاتوپنائی (اینتروسیتوزن میکروسپورید

hepatopenaei .ھمراه می شود ( 

و ببری  )Penaeus vannameiاثرات این بیماری در میگوھای پا سفید غربی (

) مشاھده شده و ھیچ نوع وابستگی بھ سندرم پوستھ P. monodonسیاه (

ین عارضھ در اثر ) ندارد، بلکھ شدت باالی اLoose shell syndromeناپایدار (
بروز سندرم مدفوع سفید مشکل جدی در طول دوره پرورش میگو بھ حساب می 

 آید. 

بھ طور کلی، کیفیت پایین آب، استفاده از تخم ھای نا سالم، بار میکروبی 

، تراکم باالی میگوھا، عمق کم آب، شکوفایی ھای .Vibrio sppباالی باکتری 
ضعیف بھ عنوان عوامل مھم بروز این  پالنکتونی باال و مدیریت تغذیھ ای

). اگرچھ Mastan 2015, Biju and Gunalan 2016بیماری در میگو یاد شده اند (
پیش تر عقیده بر این بود کھ حضور موجوداتی شبیھ بھ جانور تک سلولی 
گرگارین در روده و ھپاتوپانکراس یکی از علل بروز این بیماری در میگوھا 

ذکر است کھ وجود گرگارین ھا و دیگر عوامل فرصت طلب ھستند، ولی الزم بھ 
مشاھده شده در میگوھای آلوده بھ سندرم مدفوع سفید عوامل ایجاد بروز این 
بیماری در میگوھا نمی باشند،  بلکھ ایجاد این عارضھ سبب ضعیف شدن میگوھا 
شده و آن ھا را مستعد آلودگی بھ این گونھ عوامل بیماری زا می نماید 

)Flegal 2012, Sombon et al. 2012, Kumar and Hettarachchi 2017 گزارش شده کھ .(

V. alginolyticus  باکتری غالب در ایجاد سندرم مدفوع سفید میگو بوده در حالی

 Kumar andنیز در ایجاد بیماری با این باکتری مشارکت دارد ( V. fluvialisکھ 

Hettarachchi 2017 گونھ ی ویبریو شامل ). دیگر باکتری ھایV. 

parahaemolyticus ،V. anguillarum  وV. harveyi  نیز بھ عنوان باکتری ھای مھم

 ,Rouse et al. 1999, Inthusai 2006دخیل در بروز این عارضھ شناختھ شده اند (

Jayasree et al. 2006, Intaraparasong et al. 2009 گفتھ می شود کھ  در ھنگام .(
بروز سندرم مدفوع سفید، تراکم کل باکتری ھای ویبریو در آب محیط پرورش 

 ). Kumar and Hettarachchi 2017می باشد ( CFU.mL 310 × 1/3-1برابر با حدود 

بھ عالوه، حضور موجودات ذره بینی ھپاتوپانکراسی با اسپور ھای ریز بھ نام 

Enterocytozoon hepatopenaei )EHP ھمراه با باکتری ھای فرصت طلب ویبریو (

) می گردند نیز SHPNکھ سبب بروز عارضھ ی نکروز ھپاتوپانکراسی عفونی (
از عوامل بروز عارضھ ی سندرم مدفوع سفید در میگوھا شناختھ شده اند 

)Aranguren et al. 2017.( 

 )WGDفید (تفاوت میان سندرم مدفوع سفید و عارضھ ی روده ی س
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معموال� در میان پرورش دھندگان میگو این دو عارضھ بھ اشتباه بھ عنوان یک 
عارضھ تلقی می شوند، در صورتی کھ دو عارضھ ی جدا از یکدیگر ھستند (شکل 

). ھر دوی این عوارض می توانند منجر بھ بروز عارضھ ی دیگری بھ نام 1
فید در نتیجھ ی نکروز سندرم پوستھ ی ناپایدار شوند. سندرم روده ی س

موکوس بافت مخاطی ایجاد شده و بھ التھاب روده شباھت دارد. این در حالیست 
کھ سندرم مدفوع سفید بھ دلیل آسیب بھ ھپاتو پانکراس و ریختن سلول ھای 
کبدی ایجاد می شود. سلول ھای ریختھ شده بھ درون روده رھا می گردند و 

. بھ طور کلی، مدفوع حامل ذرات غذایی بدین ترتیب، روده سفید رنگ می شود
ھضم نشده می باشد، ولی در مورد سندرم مدفوع سفید، سفیدی مدفوع بھ دلیل 

 ).   Towers 2016حضور سلول ھای کبدی مرده است (

 نشانھ ھای ظاھری سندرم مدفوع سفید

وجود اجسام کرمی شکل شبیھ بھ گرگارین در ھپاتوپانکراس و لولھ  -
 گوارش میانی 

 عدم وجود اندامک ھای سلولی یا زیر سلولی -

 وجود دیگر جانوران تک سلولی یا چند سلولی -

میکروویلی ھای جدا شده از لولھ ھای ھپاتوپانکراس و تجمع یافتھ در  -
 لومن لولھ ھپاتوپانکراس

 تجزیھ سلول ھای فاقد میکروویلی  -

ایجاد حالت بیماری زایی در نتیجھ از دست رفتن میکروویلی ھا و  -
 جزیھ سلولیت

احتمال کند شدن رشد میگوھا و قرار گیری آن ھا در معرض عوامل  -

 )Towers 2016بیماری زای فرصت طلب (

   

 

باال) سندرم مدفوع سفید:ایجاد رشتھ ھای سفید تا متمایل بھ زرد  -1شکل 
رنگ مدفوع، روده سفید رنگ و لولھ گوارش میانی قھوه ای طالئی رنگ در 

دفوع سفید در میگو، پایین) بیماری روده ی سفید در اثر بروز سندرم م
 میگو
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 نشانھ ھای سندرم مدفوع سفید در سطح مزارع پرورش

از نشانھ ھای این بیماری در مزارع پرورش میگو می توان بھ رشتھ ھای 
شناور سفید تا متمایل بھ زرد رنگ مدفوع کھ گاھی باھم تجمع یافتھ یا در 
سینی ھای غذا یافت می شوند، اشاره کرد. لولھ گوارش میانی و محل تقاطع 

ئی رنگ می طال-آن با ھپاتوپانکراس ملتھب و مملو از محتویات سفید تا زرد
باشند. در معاینات بالینی، محتویات روده و رشتھ ھای مدفوع حاوی اجسام 

 کرمی شکل و گرگارین ھای تجمع یافتھ در سطح می باشند.  

در صورت حاد شدن این عارضھ در حوضچھ ھای پرورش، بقای میگوھا تا میزان 

وه، کاھش درصد در مقایسھ با حوضچھ ھای عادی کاھش می یابد. بھ عال 30-20
 مصرف غذا، رشد و وزن گیری روزانھ در میگوھا مشاھده می شود.

 

 

 عارضھ سندرم مدفوع سفید در حوضچھ پرورش میگو -2شکل 

ھرچقدر تعداد گرگارین ھا بیشتر باشد، شانس ابتال بھ پوسیدگی و عفونت ھا 
 در میگوھای پرورشی بیشتر می شود. با افزایش تعداد گرکارین ھا تغذیھ آن

ھا از میزبان نیز بیشتر شده و ایجاد پوسیدگی در بدن آن نموده و در 
نتیجھ زمینھ ابتالی میزبان بھ عفونت ھا را فراھم می آورند. گرگارین ھا 
ھمچنین در ھضم و جذب مواد غذایی توسط ویلی ھا تداخل ایجاد نموده و سبب 

 ). Towers 2016رشد ضعیف میگوھای پرورشی می شوند (

 

 وجود گرگارین ھا در لولھ گوارش میانی میگو -3شکل 

 اقدامات مربوط بھ پیشگیری و کنترل سندرم مدفوع سفید

بھ طور کلی، مدیریت مؤثر سالمتی میگو نیازمند در نظر گرفتن تعادل میان 
میزبان، عامل بیماری زا و محیط است. بیماری ھا و مشکالت مربوط بھ تولید 

متغیر است. تولیدات پایین در نتیجھ مرگ و در مراحل مختلف پرورش میگو 
میر، رشد کند و ضریب تبدیل غذایی باال در میگوھا ایجاد شده و ضررات 

 اقتصادی زیادی بھ مزارع پرورش میگو وارد می نماید. 
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معموال� ظھور عوامل بیماری زا وابستھ بھ محیط می باشد و میگوھا سالم بوده 
ھایی ھمانند تراکم باال، کیفیت پایین  و رشد نرمالی دارند. اغلب وضعیت

آب، و تغییرات ناگھانی عوامل محیطی سبب بروز بیماری ھا در میگوھا می 
شود. برخی اقدامات مھم مربوط بھ مدیریت سالمتی لولھ گوارش بدین شرح است 

)Towers 2016:( 

روش ھای مستمر تعدیل فلور میکروبی لولھ گوارش در میگوھای پرورشی  -
 گیری از بروز بیماری ھای مربوط بھ لولھ گوارشجھت جلو

استفاده از باکتری ھای منتخب جھت جایگذاری در لولھ گوارش (باکتری  -
 ھای باسیلوس بھ عنوان پروبیوتیک ھا)

مواد غذایی ویژه تقویت کننده تکامل گونھ ھای باکتریایی منتخب  -
 (باکتری ھای باسیلوس بھ عنوان پربیوتیک ھا) در لولھ گوارش

ترکیبات طبیعی ویژه (فیتوبیوتیک ھا کھ اغلب از مخمر و عصاره ھای  -
گیاھی جداسازی می شوند) قادر بھ تعدیل فلور میکروبی بھ سمت یک 

 ترکیب مطلوب

کمک بھ تکامل باکتری ھای مفید و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم  -
 ھای بیماری زا در لولھ گوارش

اره ھای گیاھی دارای خصوصیات یک مخلوط با تأثیر ھم افزایی از عص -
متوقف کننده رشد باکتری و باکتری کشی علیھ باکتری ھای بیماری زا 
یا بھ صورت بالقوه بیماری زا می باشد. بھ عالوه، این مخلوط ھم 
افزا دارای تأثیر تخریبی قوی بر باکتری ھا بوده و تنظیم کننده 

افزای فیتوبیوتیک  مؤثر فلور میکروبی لولھ گوارش می باشد. ترکیب ھم
ھا سبب ایجاد فعالیت ھای ضد میکروبی در سیستم گوارش میگو می شود. 
این موضوع تأمین کننده حفاظت باالیی در برابر عفونت ھای ایجاد شده 

 ).Towers 2016توسط باکتری ھای فرصت طلب ھمانند ویبریوز می شود (
 مدیریت کنترل سندرم مدفوع سفید

غربال نمودن مولدین پیش از تخمریزی و غربال نمودن پست الروھا پیش  -

می تواند از ورود عوامل بیماری زا  PCRاز ذخیره سازی آن ھا توسط 

 ).Towers 2016بھ سیستم پرورش جلوگیری نماید (

وقوع مرگ و میر توسط استرس ناگھانی در اثر تغییرات ناگھانی حاصل  -

 ).Towers 2016و ھوایی تسریع می شود (از نوسانات وسیع شرایط آب 

ضد عفونی کل سیستم پرورش شانس ریشھ کن نمودن عوامل بیماری زا را  -

 ).Towers 2016افزایش می دھد (

تغذیھ میگوھا با محرک ھای ایمنی سبب غلبھ بر بیماری ھا و عفونت  -

 ).Towers 2016ھا می شود (

حتمال ابتال بھ بیماری بکار بردن روش سیستم پرورش با پروبیوتیک ھا ا -

 ).Towers 2016ھا را کاھش می دھد (

در ھنگام بروز سندرم مدفوع سفید نھ تنھا تعویض مکرر آب محیط پرورش  -
می تواند بھتر از آنتی بیوتیک ھا و مواد شیمیایی درمانگر در کنترل 
بیماری مؤثر واقع شود، بلکھ استفاده از آنتی بیوتیک ھا و مواد 

اند سبب ایجاد مقاومت باکتری ھای بیماری زای ویبریو شیمیایی می تو
و در نتیجھ شدت یافتن بیماری و گسترش بیشتر آن در میگوھا شود 

)Kumar and Hettarachchi 2017.( 
 اجتناب از عوامل بیماری زا

این عمل می تواند از طریق انتخاب مولدین سالم، حذف جانوران ناقل از 
ین، الروھا و ناپلی ھای سالم و عاری از ھر نوع سیستم پرورش، برگزیدن مولد
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 SPFبیماری با استفاده از سیستم ھای قرنطینھ، ذخیره نمودن تخم ھای 

)Standard Pacific Corporation یا (SPR )South Pacific Region فیلتر نمودن و ،(

 ).Towers 2016ضد عفونی کردن آب پیش از ورود بھ سیستم پرورش انجام شود (
 بود شرایط میزبان از طریق تغذیھ و ایمن سازی مناسببھ

شماری از مولکول ھای میکروبی ھمانند افزودنی ھای غذایی شامل پروبیوتیک 

گلوکان ھا، پپتیدوگلیکان ھا و پلی ساکارید ھا موجب تحریک -بتا-3و  1ھا، 

 ). بھ عالوه،Towers 2016واکنش ھای ایمنی غیر اختصاصی در میگوھا می شوند (
گرسنھ نگاه داشتن میگو، استفاده از آلیسین و ویتامین ھا در کنترل و 

).  استفاده Biju and Gunalan 2016بھبود این بیماری مؤثر واقع می شوند (

در خوراک میگو از اولین روز دوره پرورش،  SANACORE® GMاز فیتوبایوتیک  
می تواند از بروز سندرم مدفوع سفید در میگوھا جلوگیری نماید. بھ عالوه 
در صورت بروز این بیماری در میگوھا، استفاده از فیتوبایوتیک مذکور می 
تواند در کنترل و بھبود بیماری مؤثر واقع شده و سبب بازیابی رشد میگوھا 

کیلوگرم در تن  2/2-5ستفاده از این فیتوبایوتیک در مقادیر شود. میزان ا

کیلوگرم در تن خوراک مولدین  1-2خوراک آغازین و پیش پرواری و در مقادیر 

 ).  Chong et al. 2017پیشنھاد شده است (

 بھبود شرایط محیطی

محیط دارای نقش مھم و تأثیر زیادی بر سالمت، رشد و تولید میگو دارد. 
الت ناشی از بیماری ھا در نتیجھ افت کیفیت آب و خاک بروز می اغلب مشک

نمایند. استفاده از پروبیوتیک ھا می تواند سبب اکسید شدن ضایعات سمی 
شده و در بھبود کیفیت آب و خاک حوضچھ ھای پرورش میگو مفید واقع شود 

)Towers 2016 ،گزارش شده کھ حذف مواد زاید و ضایعات از محیط پرورش .(
نترل بار میکروبی ویبریو در حوضچھ پرورش با استفاده از پروبیوتیک ھا ک

و تعویض منظم آب جھت کاھش بار ماده آلی حوضچھ پرورش و استفاده از تخم 
با کیفیت کمک بھ پیشگیری از بروز سندرم مدفوع سفید نموده و نیز در کنترل 

). در صورت Biju and Gunalan 2016و بھبود این بیماری مؤثر واقع می شوند (

میلی گرم در لیتر کلرین و استفاده از باکتری  30ضد عفونی نمودن آب با 

در ھفتھ بھ عنوان اصالح کننده زیستی و در  CFU.mL 410-1باسیلوس (در تراکم 

بھ عنوان پروبیوتیک در خوراک میگو) می توان از گسترش  CFU.g 610-1تراکم 
ری نموده و بیماری را کنترل نموده و سندرم مدفوع سفید در میگوھا جلوگی

 ).Kumar and Hettarachchi 2017یا بھبود بخشید (
 ایمنی زیستی

سیستم ھای ایمنی زیستی در آبزی پروری و نیز در تنظیم و بیمھ نمودن محیط 
پرورش جھت پیشگیری و کنترل گسترش بیماری ھا استفاده می شوند. موارد 

ایداری از ذخایر میگو، روش ھای مناسب کلیدی ایمنی زیستی شامل منبع پ
تشخیص بیماری ھای واگیر دار، روش ھای ضد عفونی و ریشھ کن نمودن عامل 
بیماری زا، بھترین اقدامات مدیریتی، و قانون گذاری عملی و قابل قبول 
می باشند. بنابراین، بایستی اصول و راھنمایی ھای جدی مربوط بھ ایمنی 

ریزی شده و از افراد خبره در زمینھ پرورش میگو  زیستی در ھر مزرعھ پایھ

 ). Towers 2016کمک گرفتھ شود (
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