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چکيده  
پرورش ميگو يکی از محورهای مهم فعاليت 
بخصوص  و  کشور  جنوب  در  شيالتی  های 
استان هرمزگان بوده و اين روند باعث اشتغال 
زايی بااليی در استان هرمزگان که رتبه اول 
توليد در سال 1397 را داشته خواهد گرديد. 
چالش  مهمترين  که  داده  نشان  مطالعات 
پيش روی صنعت پرورش ميگو در دنيا بحث 
اهميت  بيماری های ميگوی پرورشی است. 
بيماری  مهمترين  از  برخی  اوليه  شناخت  و 
توليد در دنيا شده  هايی که موجب کاهش 
در  پروان  آبزی  دانش  ضروريات  از  است 
مزارع پرورش ميگو است. انگل  درون سلولی 

ا   hepatopenaei Enterocytozoon
)EHP( يکی از مهمترين بيماری هايی است 
که آبزی پروان را دچار مشکل کرده و باعث 
مناطق  از  بسياری  توليد  در   زيادی  کاهش 
شده  اخير  سالهای  در  آسيا  شرق  جنوب 
 است. حضور اين انگل که از خانواده قارچ ها 
تجاری  های  گونه  از  بسياری  در  باشد  می 
گزارش  سفيد  پا  ميگوی  همچنين  و  ميگو 
کاهش  اصلی  دليل  انگل  اين  است.  شده 
ميزان رشد در ميگوها بوده و با مختل کردن 
فرايند هضم و جذب در بدن، ميگوها ضعيف 
و مستعد به انواع بيماری ها می گردند. اين 

ميگوها  ساير  و  آب  از طريق خوراکی،  انگل 
شرايط  در  حتی  و  شده  منتقل  راحتی  به 
ايجاد  مقاوم  ديواره  دليل  به  استخرها  بستر 
مانی  زنده  قابليت  يکسال  تا  اسپور  در  شده 
دارند. بهترين راهکارهای کاهش ميزان اسپور 
در استخرها، مديريت مناسب پرورش، تهيه 
الروهای عاری از اين بيماری و آماده سازی 
مناسب استخر عنوان شده است. در اين مقاله 
سعی خواهد شد روشهای انتقال، درگيری و 

شناسايی اين بيماری به اختصار بيان گردد.

سفيد،  پا  ميگوی   ،EHP كليدي:  واژگان 
بيماری، استان هرمزگان

مقدمه
 Penaeus( غربی  پاسفيد  ميگوی 
vannamei( بومی سواحل اقيانوس آرام در 
آمريکای التين، به عنوان گونه پرورشی از سال 
های 1970 در آمريکا در حال پرورش است و 
گسترش پرورش اين گونه و بخصوص توسعه 
مولدين عاری از بيماری باعث افزايش زيادی 
 Wyban,( در توليد ميگو در جهان شده است
2019(. امروزه عمده ترين گونه پرورش در 
جهان در ميگوهای آب شور به ميگوی وانامی 
متعلق است، اما مهمترين چالش توليد ميگو 

 میگوی 
پاسفید غربی 
 بومی سواحل 

اقیانوس آرام در 
آمریکای التین، 
به عنوان گونه 

پرورشی از سال 
های 1970 در 
آمریکا در حال 
پرورش است. 
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در جهان مبحث بروز بيماری در مزارع پرورشی 
است )Rajendran et al., 2016(. در سال 
2016 تقريبا 67 درصد ميگوی جهان از طريق 
پرورش و 33 درصد آن از طريق صيد حاصل 
 .)Thornber et al., 2019( است  شده 
پرورش  مزارع  از  بسياری  های  گزارش  اخيرا 
ميگوی پا سفيد در آسيا و مناطق  ديگر در 
و   Microsporidian از گروه انگل  بروز  اثر 
  Enterocytozoon  hepatopenaei گونه
کاهش  باعث  که  است  شده  منتشر   )EHP(ا

است  بوده  توليد  و  رشد  در  چشمگيری 
)Newman, 2015(. اين انگل اولين بار در 
ببری  ميگوی  پرورش  مزارع  در  سال 2004 
 Chayaburakul( سياه در تايلند گزارش شد
et al., 2004(. در ابتدا بسياری از محققين 
سفيد  مدفوع  سندرم  عامل  را  انگل  اين 
دانستند  می  سفيد  پا  ميگوی  در   )WFS(
انگل  اين  اما مطالعات تکميلی نشان داد که 
عامل بروز اين سندرم در ميگوها نمی باشد 
گونه   .)Tangprasittipap et al., 2013(
در   Microsporidian گروه  از  زيادی  های 
است  گزارش شده  پنائيده  ميگوهای  خانواده 
)Lightner, 1996( و ارتباط بسيار نزديکی 
 Newman,( به قارچ های مخمر مانند دارند
2015(. آنها فاقد تاژک های حرکتی هستند و 
قادرند تا مدتهای زيادی در اسپورهای مقاومی 
 Singh and( که توليد می کنند زنده بمانند
به  شده  توليد  اسپورهای   .)Singh, 2018
شکل بيضی هستند و تقريبا 1/7 تا 1 ميکرومتر 
قطر دارند )Kmmari et al., 2018(. آنها در 
محيط های شور تا شيرين زندگی می کنند و 
بيش از 190 جنس از آنها شناسايی شده است 
که تقريبا 20 جنس از آنها ماهی ها، 50 جنس 
پاروپايان و 21 جنس از بی مهره گان را تحت 
.)Otta et al., 2016( قرار می دهند  تاثير 
اين بيماری اغلب ميگوهای پرورشی خانواده 
پنائيده بخصوص ميگوی ببری سياه و ميگوی 

پا سفيد را درگير می کند. 

انتقال و پراكنش:
پراکنش  عامل  توانند  می  والروها  مولدين 
بيماری باشند و بصورت افقی از طريق غذايی 
و همجنس خواری به راحتی انتقال پيدا کنند 
انتقال  ندارند.  واسطی  ميزبان  هيچ  به  نياز  و 

عمودی آن از طريق ارتباط گنادها در برخی 
 Otta et al.,( از گونه ها نيز تاييد شده است
2016(. گزارشاتی مبنی بر انتقال از مولدين 
 Khac( به الروها در ميگوی پاسفيد وجود دارد

.)et al., 2018

و  تشخيص  های  راه  بالينی،  های  نشانه 
عوارض ایجاد شده:

اين انگل هيچ نشانه مشخص بالينی را برای 
 Rajendran et( کند  نمی  ايجاد  تشخيص 
بيماری  اين  تشخيص  راههای   .)al., 2016
نمونه برداری از هپاتوپانکراس و مشاهده اسپور 
 Suebsing et al.,( آن در زير ميکروسکوپ
2013(، آزمايشات هيستوپاتولوژی و استفاده 
.)Leaño, 2016( عنوان شده است PCR از

از روشهای ميکروسکوپی  استفاده  در صورت 
امکان  باشد  کم  انگل  اسپور  ميزان  اگر 
شناسايی و تشخيص آن بسيار مشکل خواهد 
اگرچه   .)Rajendran et al., 2016( بود 
مطالعات نشان داده که EHP عامل مستقيم 
مرگ و مير نبوده است اما به وضوح مشخص 
است که تاثير بسيار منفی بر ميزان رشد در 
ميگوها داشته و رشد مورد انتظار در آنها اتفاق 
 Giridharan and Uma,( است  نيفتاده 

.)2017

EHP تصوير شماره 1. اسپورهای مقاوم توليد شده در اثر

معاينات بافت شناسی نشان داد که صدمات 
گسترده ای در هپاتوپانکراس ميگوهای درگير 
 Santhoshkumar et al.,( ايجاد می گردد
درگير  ميگوهای  در  رشد  متوسط   .)2017
بوده  معمول  ميزان  نصف  حدود  و  بوده  کم 

مولدین والروها 
می توانند عامل 
پراکنش بیماری 
باشند و بصورت 
افقی از طریق 
غذایی و همجنس 
خواری به راحتی 
انتقال پیدا کنند و 
نیاز به هیچ میزبان 
واسطی ندارند.

اثرات EHP بر میگوی پاسفید و روش های کنترل و پیشگیری ... / زاهدی، دريايی، ...
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 )Santhoshkumar et al., 2017( است 
در  حتی  که  داد  نشان  ها  بررسی  همچنين 
مدفوع سفيد  نبودن  يا  بودن  بيمار  ميگوهای 
مالک تصميم گيری نيست. همچنين بررسی 
در  عفونت  ميزان  بيشترين  که  داد  نشان  ها 
هپاتوپانکراس ميگوهای بيمار وجود داشته است 
)Santhoshkumar et al., 2017(. شيوع 
همجنس  بخصوص  و  مير  و  مرگ  با  بيماری 
خواری در آنها به شدت افزايش خواهد يافت 

.)Santhoshkumar et al., 2017(

تصوير شماره 2. ميگوهای درگير بيماری EHP و وجود رنگ 
)Rajendran et al., 2016( سفيد در روده

در  بيماری  پایداری  و  بيماری  پراكنش 
مزارع پرورشی 

در مطالعاتی که بر روی مولدين SPF صورت 
پست  در  بيماری  از  عاليمی  است،  گرفته 
دارد  احتمال  و  نشد  ديده  توليدی  الروهای 
اين انگل در شرايط محيطی نامناسب قدرت 
حمله را استخرها داشته باشند همچنين آنها 
از بدن  می توانند به راحتی از طريق مدفوع 
ميگوی بيمار خارج شده و تا مدتها در محيط 
 .)Rajendran et al., 2016( بمانند  باقی 
اين اسپورها قادرند در آب دريا به مدت زيادی 
مشکل  اين   .)Fayer, 2004( بمانند  زنده 
ممکن است برای مدت های بسيار طوالنی در 
استخر باقی مانده و روند توليد را مختل کند  
مناسبی  زيستی  ايمنی  که  مناطقی  برای  و 
را اجرا نمی کنند پراکنش اين عفونت بسيار 
 Thitamadee( است  شده  مشاهده  بيشتر 
در  مهمی  عامل  انگل  اين   .)et al., 2016
کاهش سرعت رشد ميگو ها گزارش شده است 
)Tangprasittipap et al., 2013(. اصلی 
ترين عوامل انتقال بيماری از طريق خوراکی 
پرتار در کارگاههای  از کرمهای  استفاده  يا  و 
 Newman,( است  شده  گزارش  تکثير 
2015(. همچنين می تواند از طريق آب نيز 

ميگوها  ساير  به  آلوده  ميگوی  از  راحتی  به 
ميزبان  گونه  هيچ  نيازمند  و  شود  منتقل 
 .)Salachan et al., 2016( واسطی نيست
امکان  از طريق مدفوع  اسپورها  آزاد شدن  با 
زيادی  مدت  برای  بيماری  عامل  ماندن  باقی 
به  تواند بسته  وجود دارد. شيوع بيماری می 
مثال  بطور  باشد  متفاوت  نيز  پرورش  محيط 
در يک بررسی در هندوستان مشخص شد که 
استخرهای  و   %54/4 سرپوشيده  استخرهای 
 Shen( بوده اند EHP معمولی 79/5% درگير

.)et al., 2017

راههای مقابله با بيماری در مراكثر تکثير و 
پرورش ميگو

اين  با  مقابله  راههای  ترين  اصلی  از  يکی 
دوره  در  صحيح  مديريت  از  استفاده  بيماری 
است  زيستی  ايمنی  رعايت  و  ميگو  پرورش 
)Singh and Singh, 2018(. همچنين بعد 
از برداشت محصول، ضدعفونی، شخم زدن و 
خشک کردن استخر بهترين راه مبارزه عنوان 
 .)Singh and Singh, 2018( است  شده 
البته تحقيقات نشان داده که اسپورها با آفتاب 
نيز از بين نمی روند و در شرايط سرما و گرما 
نيز تا يکسال قابليت زنده مانی دارند و عامل 
بيماری در اجساد ميگوهای مرده نيز حتی پس 
از خشک شدن تا يکسال قابليت زنده ماندن 
را دارند )Otta et al., 2016(. مولدين عاری 
از بيماری نيز می توانند عامل انتقال اسپورها 
گونه  پرورش هيچ  بهينه  در شرايط  و  باشند 
 Flegel( عاليمی از بروز بيماری نشان ندهند
ايمن  توليد  راه  تنها  اينرو  از   )et al., 1992
از   PCR آزمايش  از  استفاده  مزارع،  برای 
الروها است، ضمنا استفاده از غذاهای تر مانند 
آن  باالی  درگيری  امکان  دليل  به  پرتار  کرم 
از مواد موجود  بيماری بدليل استفاده  اين  با 
در بستر، بايد محدود شود و يا اين غذا ابتدا 
فريز شده و سپس در 70 درجه سانتيگراد به 
درآيند  پاستوريزه  حالت  به  دقيقه   10 مدت 
 .)Sritunyalucksana et al., 2014(
در  و  اتاق  محيط  دمای  در  تواند  می  اسپور 
دليل  به  سال   1 تا  ماه   6 تا  خشک  محيط 
ديواره ضخيم پوسته به راحتی زنده بماند، از 
اينرو شخم زدن کامل استخر و آهک پاشی تا 
رسيدن به ميزان پی اچ 12 که تقريبا به ميزان 
6 تن در هکتار برآورد می گردد پيشنهاد می 
گردد و سپس رعايت ايمنی زيستی مهمترين 

اسپور می تواند 
در دمای محیط 

اتاق و در محیط 
خشک تا 6 ماه تا 
1 سال به دلیل 

دیواره ضخیم 
پوسته به راحتی 

زنده بماند.
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عامل درگير نشدن دوباره استخرها است 
اگرچه   .)Singh and Singh, 2018(
اين  برای  ای  شده  تائيد  حل  راه  هنوز 
اما پرورش  بيماری مشخص نشده است 
دهندگان در هندوستان از عصاره سير و 
يا کدو تلخ به ميزان 30 تا 40 گرم در 
استفاده  بيماری  اين  با  مواجه  برای  غذا 
از  استفاده  نيز  اندونزی  در  و  کنند  می 
 10 ميزان  به  سير  عصاره   ، پروبيوتيک 
تا20 گرم در غذا و ويتامين  C به ميزان 
2 گرم در کيلوگرم غذا برای جلوگيری از 
 Tang et al.,( استفاده می شود EHP

.)2016
در کارگاه های تکثير تست EHP از مدفوع 
مولدين باعث می شود که مولدين از نظر 
اين بيماری غربالگری شوند و به مولدين 
همچنين   نرسد،  آسيبی  نيز  ارزش  با 
های  صدف  و  ،آرتميا  خونی  کرم  بايد 
تست  بايد  غذا  بعنوان  استفاده  از  قبل 
سالمت  گواهی  يا  و  باشند  داده   EHP
در  غذا  اين  کردن  فريز  و  باشند  داشته 
شست  کند،  می  کمک  بيماری  کاهش 
وشوی تخم وناپليوس برای کاهش اثرات 
است،  شده  پيشنهاد  ميکروسپوريديا 
همچنين برای ضدعفونی در کارگاههای 
ها  تانک  و  ها  لوله  که  است  مهم  تکثير 
ضدعوفونی  سديم  هيدروکسيد   %2/5 با 
شدن  خشک  هفته  يک  از  پس  و  شده 
ميليون  در  قسمت   200 اسيدی  کلر  با 
 Otta et al.,( گردد  ضدعفونی  مجددا 

.)2016

توصيه های ترویجی
بايست  می  دهندگان  پرورش  ابتدا  در 
شرايط مزارع پرورشی را به صورت بهينه 
مديريت کنند تا عامل بيماری به راحتی به 
مزرعه منتقل نگردد. با ثبت زيست سنجی 
های منظم و بررسی روند رشد روزانه می 
بررسی  را  توان وضعيت رشد در ميگوها 
نمود و در صورتی که ميزان رشد کمتر از 
 PCR حد مورد انتظار بود ، آزمايش های
و يا مشاهدات ميکروسکوپی و يا آزمايشات 
هيستوپاتولوژی به تشخيص اين بيماری 
کمک خواهد کرد. در صورت بروز بيماری 
ميتوان از ويتامين C و يا استفاده از عصاره 
سير در غذا استفاده نمود و برای دوره بعد 

آماده سازی استخر ها به درستی رعايت 
گردد و از پروبيوتيک های مناسب در طول 

دوره پرورش استفاده نمود.
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