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بررسی علل تغذیه ای ایجاد بیماری سر قرمزی در میگو و جلوگیری از وقوع آن از طریق اصالح جیره غذایی 

 میگو

 مهکامه لشکری زاده 

 واحد تحقیق و توسعه 

 چکیده 

یکی از مشکالت عمده در بحث برداشت و نگهداری میگو، به وجود آمدن رنگ نارنجی یا قرمز در بخش سر  

است.   مشهور  قرمزی  سر  به  عموماً  که  است  سفالوتوراکس  یا  سینه  شدن  و  آزاد  موجب  که  عاملی  هر 

در میگوها شود.    آستاگزانتین از ساختار پروتئینی اطراف آن گردد، می تواند سبب بروز عارضه ی سر قرمزی

عوامل محیطی مؤثر در بروز این عارضه شامل سیانوباکترها، دما و شرایط برداشت می باشند. اقدامات صحیح  

از آن، رعایت زنجیره ی سرما در طول زمان عملیات   از برداشت میگوها، در حین برداشت و پس  پیش 

اده سازی و جابجایی میگوها، از روش  برداشت تا عمل آوری میگوها، کوتاه نمودن زمان کلی عملیات آم

های کنترل دما و شرایط برداشت می باشند. تغذیه مهم ترین عامل مؤثر در بروز عارضه ی سر قرمزی در  

میگوها است. استفاده از مونو استر آستاگزانتین )فرم غالب آستاگزانتین در جلبک های دریایی و مخمرها(  

کیفیت   و کنجاله های  طبیعی در خوراک میگو،  ماهی  روغن  ماهی،  پودر  اقالم خوراکی همانند  مطلوب 

گیاهی و استفاده از عوامل ضد اکسیداسیون، از جمله عوامل مؤثر در افزایش ثبات یا به تأخیر انداختن  

 تجزیه ی آستاگزانتین هستند.

 میگو، سر قرمزی، دما، برداشت، خوراک، آستاگزانتین کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

یکی از مشکالت عمده در پرورش میگوها عارضه ی سر قرمزی است. این عارضه که ناشی از تغییر رنگ یا  

اتولیز هپاتوپانکراس میگو است، موجب ظهور رنگ قرمز یا نارنجی در سر و سینه )سفالوتوراکس( میگو می  

 Lucien-Brun)  میده می شود(. در برخی کشورها این عارضه به نام سر سیاهی نیز نا1-2گردد )اشکال  

2007 .) 

 

 میگوی سر قرمز شده )الف(، میگوی فاقد عارضه سر قرمزی )ب( -1شکل 

 
 میگوهای مبتال به سر قرمزی )سمت راست( و میگوهای سالم )سمت چپ(  -2شکل 

این عارضه با وجود این که فاقد هر گونه مخاطره بهداشتی برای سالمت محصول و مصرف کنندگان می  

باشد و تأثیری بر بو و طعم میگو ندارد، موجب افت کیفیت ظاهری محصول و کاهش بازار پسندی به ویژه  

 . پس از پخت شده و همین امر باعث افت قیمت و زیان اقتصادی تولید کنندگان خواهد شد 

آستاگزانتین یک رنگدانه گزانتوفیل است که در پوسته و بدن اغلب جانداران دریایی به ویژه سخت پوستان  

و میگو به وفور یافت می شود. این رنگدانه به سه فرم آزاد، مونو استر و دی استر مشاهده می شود. در  

تی که در میگوهای تیره رنگ،  میگوهای رنگ روشن، مونو استر آستاگزانتین رنگدانه غالب است، در صور

 (. Tume et al., 2009; Parisenti et al., 2011) آستاگزانتین غیر استری )آزاد( رنگدانه غالب است
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در هنگام پخت میگو، پروتئین متصل به رنگدانه آستاگزانتین )کاروتنوپروتئین( از ساختار آن جدا و سبب  

نانومتر و ظاهر    470تغییر باعث جذب نور در طول موج  (. این  3آزاد شدن این رنگدانه می گردد )شکل  

گردد می  صورتی  یا  قرمز  رنگ  شدن  (.  Han et al., 2013)  شدن  آزاد  موجب  که  عاملی  هر  بنابراین، 

آستاگزانتین از ساختار پروتئینی اطراف آن گردد، می تواند سبب تشدید رنگ قرمز در هپاتوپانکراس میگو  

اکسیداسیون، نور، حرارت، محیط قلیایی، ایزومری شدن )ترانس به سیس(، پخته  شود. آستاگزانتین در برابر  

شدن و شرایط نگهداری )دارای دوام بیشتر در صورت نگهداری در شرایط انجماد و سپس خشک کردن(  

 . حساس می باشد 

 
 )سمت راست( میگوهای مبتال به عارضه ی سر قرمزی پیش از پخته شدن )سمت چپ( و پس از پخت  -3شکل 

عالوه بر آن، مشاهده شده که در شرایط اکسترود کردن، رطوبت اضافه شده در حین عملیات دارای تأثیر  

منفی بر پایداری رنگدانه آستاگزانتین می باشد. همچنین، خشک کردن بیش از اندازه نیز تأثیر منفی بر  

که در بروز این عارضه تأثیر گذار هستند  پایداری این رنگدانه می گذارد. عوامل محیطی و عوامل تغذیه ای  

 شامل موارد ذیل می باشند:

 کیفیت آب و سیانوباکترها  -الف  

گفته می شود که معموالً منشأ بروز این مشکل  حضور سیانو باکترها در محیط است. زمانی شرایط برای  

میزان اندک صورت    حضور سیانو باکترها مساعد می گردد که بستر استخر کثیف بوده یا تعویض آب به 

گیرد. در صورت تعویض آب به میزان اندک اکوسیستم استخر از حالت فیتوپالنکتونی به سیستم باکتریایی  

البته بایستی به خاطر داشت که این   تغییر وضعیت داده و منجر به افزایش رشد سیانوباکترها می شود. 

ب آب نیز می تواند رخ دهد. به منظور  پیشامد حتی در استخرهای جدید با مدیریت خوب و کیفیت مطلو

افزایش هوا دهی   تعویض آب است. روش دیگر،  افزایش مقدار  به  نیاز  تنها  کاهش جمعیت سیانوباکترها 

استخر و اجتناب از ایجاد مورد استفاده برای تیمار آب و کنترل گسترش سیانوباکترها از قبیل مواد افزودنی  

الزم به ذکر است که پرورش میگوها در محیط های تیره رنگ نیز می  .  (Lucien-Brun 2007)  بهره برد
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تواند ریسک بروز عارضه سرقرمزی را در آن ها افزایش دهد. هر گونه منطقه ی مرده می باشد. در صورت  

 عدم تمایل به انجام این گونه تغییرات، به عنوان روش جایگزین می توان از محصوالت 

 به جایی دما و شرایط برداشت و جا    - ب

دما یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر این نوع واکنش ها است. بنابراین تغییر رنگ هپاتوپانکراس میگو به  

رنگ نارنجی یا قرمز می تواند به دلیل مدیریت ضعف برداشت به خصوص به نقص زنجیره سرما در طول  

 زمان انجام عملیات برداشت تا عمل آوری رخ دهد.

 برداشتعملیات پیش از   -

یکی از دالیل قرمز شدن سر میگو باقی ماندن غذا در اندام های گوارشی میگو و عدم هضم آن در بخش  

- 6بنابراین، توصیه بر توقف تغذیه پیش از برداشت به مدت    (.Miget 2010) سر و سینه ی میگو می باشد 

ی در میگوها است. اگرچه  ساعت و نه بیشتر از آن جهت تخلیه ی اندام های گوارشی و کاهش سر قرمز  4

یک اقدام رایج، توقف غذا دهی حداکثر دو روز قبل از برداشت می باشد، ولی عیب این کار، جستجوی  

میگوها به دنبال خوراک در رسوبات بستر در اثر قطع طوالنی مدت غذا دهی و در نتیجه، تجمع مقدار  

آن، ظهور هپاتوپانکراس به صورت یک توده    زیادی ذرات تیره رنگ از بستر استخر در بدن آنان و متعاقب

 Lucien- Brun)سینه و کاهش جذابیت ظاهری میگوها می باشد    - ی حجیم و سیاه رنگ در ناحیه ی سر

وجود عوامل بیماری زا نیز می تواند سبب تشدید عارضه ی سر قرمزی در میگوها گردد. بنابراین،  (.  2016

ل بیماری زا و ضد عفونی نمودن کلیه ی لوازم و ابزار مورد استفاده  رعایت اصول بهداشتی، از بین بردن عوام

در برداشت می تواند نقش مهمی در کاهش این عارضه و حفظ ارزش میگو ایفا نماید. بنابراین، توصیه می  

میلی گرم   200شود پس از شستشوی تجهیزات برداشت میگو با مواد شوینده، ضد عفونی آن ها با محلول  

پوکلریت کلسیم )کلر پودری( انجام شود. سپس، شستشوی وسایل با آب آشامیدنی جهت حذف  در لیتر هی

 (. Miget 2010) کلر صورت گیرد

یکی از فعالیت های پیش از برداشت میگو کاهش حجم آب استخر به یک سوم مقدار اولیه ی آن است که  

استرس و افزایش پوست اندازی در  در صورتی که به طور سریع و ناگهانی رخ دهد می تواند موجب بروز  

میگوها و در نتیجه تشدید عارضه ی سر قرمزی گردد. بنابراین بایستی این عمل به آهستگی و با احتیاط  

به عالوه، درصورت رسیدن میزان اکسیژن  (. Lucien- Brun 2016) ساعت انجام گیرد  4- 8در مدت زمان  

آن با استفاده از هواده های مناسب ضرورت دارد. این    میلی گرم در لیتر، جبران کمبود  3محلول به زیر  

  عمل موجب همگن شدن آب استخر، بهبود وضعیت دمای آن و کاهش استرس وارده بر میگوها می گردد 



 

 
 

 توسعه واحد تحقیق و 

Research & Development 

(Miget 2010, Lucien- Brun 2002  .)  کیفیت افت  و  تلفات  اندازی،  پوست  باالی  میزان  از  نتیجه  در 

آن، جهت جلوگیری از وارد آمدن صدمه به میگوها بایستی اطراف  محصول جلوگیری می شود. عالوه بر  

 (.   Lucien-Brun 2002) خروجی از صدف ها و بارناکل ها پاک شود

 عملیات در حین برداشت  -

بنابراین، هرچقدر مدت زمان   به محض شروع برداشت میگو کیفیت آن شروع به کاسته شدن می کند. 

یگو نیز بهتر حفظ می گردد. مدت زمان ایده آل برای عملیات برداشت  عملیات صید کوتاه تر باشد، کیفیت م

ساعت است. به عالوه، از آن جا که افزایش دمای محیط و بدن میگو می تواند منجر به افزایش سر    8-4

قرمزی و افت کیفیت محصول شود، بهتر است که برداشت در ساعات خنک تر روز )ساعات انتهایی روز و  

گیرد. همچنین، بایستی با استفاده از روش هایی همچون نصب سایبان از تماس مستقیم    آغاز شب( انجام

در حین عملیات صید بایستی از تراکم    (.Lucien- Brun 2016)  نور خورشید با میگوها ممانعت به عمل آید 

آن ها  بیش از اندازه میگوها در کیسه ی برداشت جلوگیری شود و ضربات و آسیب های فیزیکی وارده به  

 (.   Lucien-Brun 2002) به حداقل برسد 

 عملیات پس از برداشت -

ترکیب زمان و درجه حرارت پس از برداشت تا زمان عمل آوری میگو زنجیره سرمایی نامیده می شود.  

 هندلینگ میگوها پس از برداشت به دو روش انجام می گیرد: 

 الف( روش معمول:  

 برداشت میگو شامل موارد ذیل می باشند:مالحظات روش معمول جابجایی پس از 

 درجه سانتی گراد تا زمان عمل آوری   0- 4. کنترل زنجیره سرمایی پس از برداشت و حفظ آن در دمای 1

 ساعت 10. کاهش فاصله زمانی از برداشت تا زمان عمل آوری میگو کمتر از 2

 . استفاده از آب تمیز برای شستشوی میگو 3

 زن حامل متا بی سولفیت . استفاده از یخ در مخ4

 یخ به میگو  1به  1. نسبت 5

 . عدم استفاده بیش از حد از متا بی سولفیت 6

 ب( روش پیشنهادی: 
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در مواردی که هدف عمل آوری و عرضه میگوی با سر است، اولویت نخست هندلینگ میگو به صورت زنده  

ادی هندلینگ میگو، آب نمک سرد  می باشد. در صورت عدم امکان انتقال میگو به صورت زنده روش پیشنه

 (:4( به صورت ذیل می باشد )شکل  CSWشده به وسیله یخ ) 

لیتری غوطه ور در مخلوط آب و   30-40برداشت میگو          انتقال میگوهای صید شده به صندوق های 

ن حاوی آب  لیتری حامل مخلوط آب و یخ         سردسازی در صندوق یا مخز  500-1000یخ یا مخازن  

کیلوگرم میگو از    400( به طوری که به ازای هر  50:    50گرم در لیتر( و یخ )با نسبت    26نمک )شوری  

لیتر مخلوط آب نمک و یخ استفاده گردد           به هم زدن آرام و مداوم میگوها در مخلوط آب    600

ها برخورد نکنند        تخلیه ی    نمک و یخ تا به خوبی مخلوط گردند؛ احتیاط شود که میگوها به دیواره 

درصد متا بی سولفیت    7-8حاوی محلول    CSWآب ظرف         انتقال میگوهای سرد شده به تانک  

دقیقه          انتقال هرچه سریع    7-10(          باقی ماندن میگوها در محلول به مدت  1:  1سدیم )نسبت  

 تر میگوها به کارخانه  

 
 هندلینگ میگوهای برداشت شده به روش پیشنهادیمراحل  -4شکل 

 عوامل تغذیه ای اثر گذار بر بروز عارضه سر قرمزی  - ج

(.  امروزه  Lucien-Brun 2007تغذیه مهم ترین عامل مؤثر در بروز عارضه ی سر قرمزی در میگوها است )

بافت آن ها به وجود    مشخص شده این عارضه در میگوها در نتیجه افزایش سطح رنگدانه آستاگزانتین در

به کار برده می شود و دارای نقش آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی    Aمی آید. این رنگدانه  در ساخت ویتامین  

( باشد  استر  Ambati et al. 2014می  مونو  مخمرها  و  دریایی  های  در جلبک  آستاگزانتین  غالب  فرم   .)
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آستاگزانتین در بافت میگوها معموالً به دنبال افزایش درصد  افزایش  (.  Lorenz, 1999)  آستاگزانتین است

 (.  Ambati et al., 2014) پروتئین خام در جیره غذایی میگوها حاصل می شود

کیفیت اقالم خوراکی همانند پودر ماهی، روغن ماهی و کنجاله های گیاهی  می تواند در بروز عارضه سر  

ماهی مورد استفاده در تهیه ی خوراک میگو بایستی دارای نیتروژن  قرمزی مؤثر واقع شود. پودر و روغن  

پایینی    pH  پایین بوده و در نتیجه قابلیت اکسید کنندگی باال و(  TMA)  و تری متیل آمین(  TVBN)  فرار

نداشته باشد. البته بهترین توصیه عدم استفاده از پودر و روغن ماهی با کیفیت پایین و استفاده از اقالم  

  در مورد اقالم گیاهی احتمال آلودگی آن ها با مایکو توکسین ها به (.  Lucien-Brun, 2007)  است  ینجایگز

خصوص آفالتوکسین ها در زمان برداشت محصول یا در طول انبار داری باالست. آفالتوکسین ها در برابر  

حضور   روند.  نمی  بین  از  کردن  اکسترود  و  پلت  فرایندهای  در  و  بوده  مقاوم  بسیار  باال  های  حرارت 

باال و در میگوها سبب  مایکوتوکسین ها حتی در مقادیر بسیار کم در خوراک می تواند منجر به تلفات بسیار  

بروز تأثیرات منفی بر رشد گردد. بهترین راه پیشگیری، عدم استفاده از اقالم گیاهی آلوده به این سموم  

، T-Toxاست. استفاده از افزودنی های خوراکی جذب کننده و غیر فعال کننده مایکوتوکسین ها، همانند  

هاست. این گونه افزودنی ها، بایستی در حین پلت  نیز روش اقتصادی و مؤثری برای کنترل مایکوتوکسین  

  بیشترین میزان رنگدانه آستاگزانتین توسط جلبک (.  Lucien-Brun, 2007)  کردن به خوراک اضافه شوند 

Heamatococcus pluvialis    از )بیش  شود  می  ماده خشک(.    30تولید  کیلوگرم  در  آستاگزانتین  گرم 

  در خوراک pluvialis Heamatococcus  (TMNatuRose  )  ز جلبکاستفاده از آستاگزانتین طبیعی حاصل ا

میگو نتیجه بهتری از نظر رنگ آمیزی و پایداری رنگدانه آستاگزانتین نسبت به آستاگزانتین مصنوعی می  

  را استرهای آستاگزانتین تشکیل می دهد که شکل پایدار   TMNatuRose  درصد رنگدانه های  85دهد. حدود  

  درصد(، لوتئین و کاروتن تشکیل می   5درصد باقی مانده را آستاگزانتین آزاد )تنها  15آستاگزانتین بوده و 

در جیره غذایی    NatuRoseTMمیلی گرم در کیلوگرم آستاگزانتین    100-200دهند. گنجانیدن مقدار  

یشتر از حد بحرانی  ماه پیش از برداشت جهت حصول مقدار رنگدانه کل بدن به میزان ب  2میگو به مدت  

میلی گرم    50-100میلی گرم در کیلوگرم پیشنهاد می شود. روش دوم پیشنهادی شامل تأمین    40-30

در کیلوگرم آستاگزانتین در جیره در طول دوره پرورش می باشد. جهت بهبود کیفیت ناپلی و بقای زوآ،  

پلت (. Lorenz, 2010)  نجانیده شودمیلی گرم در کیلوگرم آستاگزانتین بایستی در خوراک مولدین گ  150

کردن خوراک با استفاده از این آستاگزانتین شرایط مطلوب حرارت کم و اکسیژن پایین را فراهم آورده و  

  درصد آستاگزانتین از دست رود. فرآیند اکسترود کردن نیز موجب از بین رفتن  1-4سبب می شود که تنها  
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  دارای پایداری باالیی در روغن ها می باشد و   NatuRose  شود. درصد آستاگزانتین خوراک می    4- 12تنها  

 (. Lorenz 2004)  و روغن نیز موفق عمل نموده است  NatuRose  بنابراین، پوشاندن سطح پلت ها با مخلوط 

برخی اقدامات همانند انجماد یا نگهداری در یخچال، استفاده از عوامل ضد اکسیداسیون )هیدروکسی تولوئن  

از    آلفا توکوفرول و اسید آسکوربیک( ، نگهداری خوراک به دور از نور و اکسیژن، و استفاده ،  (BHT)  بوتیله 

آورد. وجود مواد غذایی  به عمل  رنگدانه آستاگزانتین جلوگیری  نابود شدن  از  تواند    مخازن ضد آب می 

باشند می توانند    می  4همچون اسید سیتریک و اقالم غذایی بر پایه ژالتین که دارای اسیدیته ی نزدیک به  

  وجود آهن در خوراک (.  Martinez Alejandra Delgado et al. 2017)  ثبات این رنگدانه را فراهم نمایند 

  می تواند سبب تجزیه ی بیشتر رنگدانه ها شود. جهت محدود نمودن تماس رنگدانه ها با آهن، اضافه نمودن 

  پلی فسفات ها( برای اتصال به آهن پیشنهاد شده ،  EDTA  یک عامل تولید کالت )همانند اسید سیتریک،

  رنگدانه ها می توانند با محلول های آلی قابل مصرف همانند روغن های گیاهی(.  Boon et al. 2010است )

  آمیخته شده و بدین ترتیب، دارای قابلیت دسترسی بیشتر از زمانی شوند که تنها با اقالم گیاهی ترکیب

  همچنین به عنوان حالل عمل نموده و می توانند از تجزیه رنگدانه ها جلوگیری می شوند. روغن های گیاهی  

  نمایند. روغن های اشباع همانند روغن پالم مقاومت بیشتری در برابر اکسیداسیون از خود نشان می دهند 

(Martinez Alejandra Delgado et al. 2017  .)ا با در حرارت های باال می توان ناپایداری این رنگدانه ر  

 مشاهده شده(.  Storebakken et al. 2004)  دقیقه( کاهش داد  2کوتاه کردن زمان حرارت دهی )به مدت 

  درجه سانتی گراد، رنگدانه ها پس از قرار گرفتن در  4نگهداری شده در دمای   H. pluvialis  که در جلبک

باالیی پایداری  دارای  بخار  از  استفاده  عدم  صورت  در  ساز  پلت  خوراکدر    دستگاه   باشند می  ساچمه 

(Gouvenia and Empis, 2003; Jintasataporn and Yuangsoi, 2012  .)  بسته بندی در خأل )بسته بندی

تجزیه   انداختن  تأخیر  به  یا  ثبات  افزایش  در  نیتروژن  در حضور  به خصوص  و  نایلونی(  وکیوم  در  نهایی 

 (. Gouveia and Empis, 2003است )  آستاگزانتین بسیار مؤثر
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