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رشد، سالمت و 
تولید مثل میگو 
و سایر آبزیان در 
سامانه های متراکم 
پرورش، در درجه 
اول به دسترسی 
آنها به میزان 
کافی مواد مغذی 
مورد نیاز جهت 
انجام فعالیت های 
فیزیولوژیک، چه 
از لحاظ کمیت و 
چه از لحاظ کیفیت 
وابسته است.
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چکيده  
از  استفاده  به  منجر  توليد  افزايش  نگرش 
است.  گرديده  پرورش  متراکم  سامانه های 
ساير  و  ميگو  مثل  توليد  و  سالمت  رشد، 
در  پرورش،  متراکم  سامانه های  در  آبزيان 
کافی  ميزان  به  آنها  به دسترسی  اول  درجه 
مواد مغذی مورد نياز جهت انجام فعاليت های 
از  چه  و  کميت  لحاظ  از  چه  فيزيولوژيک، 
لحاظ کيفيت وابسته است، بنابراين استفاده 
از غذای کامل منجر به تحقق اهداف توليدی 
وسيعی  دامنه  امروزه  می گردد.  سيستم  در 
آبزيان  غذای  در  خوراکی  مکمل های  از 
وجود دارد. اين مواد نقش مهمی در افزايش 
بهره وری خوراک، کاهش ضريب تبديل غذايی 
غذايی  جيره  ظاهری  وضعيت  نگهداری  و 
ممکن  خوراکی  مکمل های  دارند.  عهده  بر 
يا غير مغذی  مواد مغذی  است هم بصورت 
در  غيرمستقيم  يا  مستقيم  روش  به  هم  و 
آبزيان مورد استفاده قرار می گيرند. استفاده 
از اين مواد منجر به بهبود کيفيت فيزيکی و 
شيميايی جيره غذايی و حفظ محيط آبزی 
مکمل های  انواع  عملکردی  ويژگی  می شود. 
امولسيون  آنتی اکسيدانی،  نقش  با  خوراکی 
اتصال دهندگی،  تثبيت کنندگی،  کنندگی، 
رشد،  برندگی  پيش  جاذبه،  بودن،  محرک 
بيوتيکی،  آنتی  اندازی،  پوست  کنندگی  القا 
ميکروبی  ضد  و  بيوتيکی  پری  پروبيوتيکی، 
در  است.  گرديده  گزارش  بسياری  منابع  در 
اين مقاله سعی در معرفی و ارائه نتايج مطالعه 
شده توسط محققين در استفاده از اسيدهای 
صفراوی به عنوان يکی از مکمل های غذايی 
پروری  آبزی  صنعت  به  شده  معرفی  جديد 

ميگو شده است.

اسيدهای  غذايی،  مکمل  كليدي:  واژگان 
صفراوی، بيماری، ميگو

مقدمه
معده،  ميگوها شامل دهان،  دستگاه گوارش 
انتهايی  روده  و  ميانی  روده  هپاتوپانکراس، 
است هپاتوپاتکراس بخشی از دستگاه گوارش 
ميگوها است در اين ارگان هضم و جذب مواد 
مغذی و ذخيره انرژی انجام می گيرد. بنابراين 
ارگان های  مهمترين  از  يکی  ارگان  اين 
متابوليسمی و سم زدايی در ميگوها می باشد  
)Dugassa and Gaetan, 2018( )شکل 

.)1

شکل 1: دستگاه گوارش ميگو شامل دهان )Mouth(، معده 
)Stomach(، هپاتوپانکراس )Hepatopancreas(، روده 

)Hindgut( و روده انتهايی )Midgut( ميانی

هپاتوپانکراس  عملکرد  در  اختالل  گونه  هر 
مختلف  فعاليت های  عملکرد  بر  می تواند 
سالمت  عملکردهای  همچنين  و  متابوليک 
مغذی،  مواد  جذب  کاهش  همانند  ميگوها 
کاهش  متابوليسمی،  فعاليت های  کاهش 
کاهش  بدن،  شدن  ضعيف  رشد،  سرعت 
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آبشش  خونريزی،  افزايش  ايمنی،  سطح 
روده ای،  عفونت های  شده1،  فاسد  يا  لجنی 
در  اختالل  استرس،  عوامل  با  مقابله  کاهش 
نرمی پوسته،  افزايش  اندازی،  فرآيند پوست 
کاهش  بيماری ها،  به  حساسيت  افزايش 
توانايی هضم، هدر رفت مواد مغذی خوراک و 
افزايش ضريب تبديل غذايی تأثير گذار باشد 
 )Nunan et al., 2014; Li et al., 2019(

)شکل 2 و 3(.

شکل 2: وضعيت هپاتوپانکراس در ميگوهای سفيد غربی 
بيمار

شکل 3: وضعيت هپاتوپانکراس در ميگوهای سفيد غربی 
سالم

نقش مکمل های غذایی در پرورش ميگو
در  خوراکی  مکمل های  کاربردهای  جمله  از 
غذای ميگو می توان به افزايش سرعت رشد، 
پرورش،  دوره  طول  در  بازماندگی  افزايش 
بهبود سيستم ايمنی و فعاليتهای فيزيولوژيکی 
بدن، کاهش هزينه های مربوط به خريد غذا، 
حفظ کيفيت غذا، بهبود کيفيت آب، کاهش 
توليدات مضر محيطی، و کاهش رسوب چربی 
 .)Lin, 2017( در هپاتوپانکراس اشاره نمود
خوراکی  مکمل های  انواع  عملکردی  ويژگی 
شامل نقش آنتی اکسيدانی، امولسيون کنندگی، 
تثبيت کنندگی، اتصال دهندگی، محرک بودن، 
کنندگی  القا  رشد،  برندگی  پيش  جاذبه، 
پروبيوتيکی،  بيوتيکی،  آنتی  اندازی،  پوست 
می باشد  ميکروبی  ضد  و  بيوتيکی  پری 
اين مقاله  )Burgents et al., 2004(. در 
سعی شده که از اسيدهای صفراوی2 به عنوان 
به  شده  معرفی  جديد  غذايی  مکمل  يک 
صنعت آبزی پروری نام برده شود. اين مواد از 

يکسری استرول ها تشکيل شده که در فرآيند 
متابوليسم کلسترول در کبد حيوانات توليد 
شده و در روده ترشح می شوند و به عنوان يک 
امولسيون کننده طبيعی از طريق فعال سازی 
ليپاز موجب تسهيل در هضم و جذب چربی 
موجود در ماده غذايی، ويتامين های محلول 
در چربی و ساير مواد مغذی موجود در روده 
Hertrampf and Piedad-( می گردند 

همکاران  و   Kumarا  .)Pascual, 2000
)2019( عنوان نمودند که اسيدهای صفراوی 
دارای خاصيت ضد ميکروبی هستند. در واقع 
اسيدهای صفراوی با تأثير بر متابوليسم چربی 
و کربوهيدرات عالوه بر حل نمودن ليپيدهای 
و  باکتريايی  سلول های  غشای  در  موجود 
تغيير در نسبت فسفوليپيدها به پروتئين های 
سطحی غشاء باعث از بين رفتن يکپارچگی 
غشاء و افزايش نفوذپذيری آنها خواهند شد 
با   .)Merritt and Donaldson, 2009(
اين حال، برخی از گونه های باکتری ويبريو با 
تغيير در ساختار و ترکيب اليه پپتيدوگليکان 
و فسفوليپيدها غشای بيرونی خود قادرند از 
اثرات ضد باکتريايی اسيدهای صفراوی رهايی 
 Urdaneta and Casadesús,( يابند 

 .)2017

تغذیه  در  صفراوی  اسيدهای  اهميت 
ميگو

هپاتوپانکراس معموالً تحت تأثير استرس های 
محيطی، تهاجم عوامل بيماريزا، هضم بيش 
دارد.  قرار  تغذيه ای  کمبودهای  يا  و  حد  از 
مانده  باقی  استخر،  محيط  بودن  نامناسب 
کننده،  عفونی  ضد  مواد  نفتی،  فرآورده های 
غيره  و  آمونياکی  نيتروژن  سنگين،  فلزات 
افتادن سالمت هپاتوپانکراس  باعث به خطر 
باالی  مقادير  وجود  اين،  بر  عالوه  می شوند. 
پروتئين و چربی در جيره غذايی بار سنگينی 
را به چرخه سيستم توليد اسيدهای صفراوی 
اين رو  از  در هپاتوپانکراس تحميل می کند. 
دنبال  به  ميگو  در  بيماری  گونه  هر  شيوع 
عفونت های  محيطی،  نامساعد  شرايط  ايجاد 
باکتريايی و کاهش توانايی ايمنی رخ می دهد 
 .)Nunan et al., 2014; Li et al., 2019(
منبع  ترين  آل  ايده  ماهی  پودر  ميگوها،  در 

 

 

1. Rotten gill    2. Bile Acid

نامناسب بودن 
محیط استخر، 

باقی مانده 
فرآورده های 

نفتی، مواد 
ضد عفونی 

کننده، فلزات 
سنگین، نیتروژن 
آمونیاکی و غیره 

باعث به خطر 
افتادن سالمت 
هپاتوپانکراس 

می شوند.



39
پاییز و زمستان 98

پروتئينی می باشد. لذا به دليل محدود بودن 
يافتن  آن  قيمت  افزايش  و  جهانی  عرضه 
بسيار  سويا  همانند  جايگزين  مناسب  مواد 
 Sookying et al.,( است  اهميت  حائز 
2013(. از آنجا که کلسترول نقش بسزايی 
اندازی  پوست  و  سلولی  غشای  عملکرد  در 
عنوان   )2017(  Lin می کند  ايفا  ميگوها 
نمود که جايگزين نمودن کنجاله سويا بجای 
رشد،  کاهش  موجب  جيره  در  ماهی  پودر 
کاهش غلظت کلسترول بافتی، کاهش سنتز 
در  اندازی  پوست  ميزان  کاهش  و  کيتين 
ميگوها می شود. از اين رو به دليل عدم وجود 
کلسترول در کنجاله سويا و عدم توانايی سنتز 
کلسترول در ميگوها الزم است در جيرهای 
از کلسترول  غذايی حاوی مقادير زياد سويا 
استفاده گردد. کلسترول يک استرول بزرگ 
در  و  سلول ها  کليه  در  که  است  ميگو  در 
ترکيب  در  هم  آزاد  صورت  به  هم  همولنف 
که  آنجا  از  دارد.  وجود  چرب  اسيدهای  با 
غذايی  رژيم  در  ماده  گرانترين  کلسترول 
ميگو است، شايسته است که يک جايگزين 
سوی  از  شود.  پيدا  کلسترول  برای  مناسب 
ديگر ليپيدها منبع اصلی انرژی در موجودات 
بيوشيميايی  ذخيره  دومين  معموالً  و  بوده 
بزرگ پس از پروتئين می باشند که امروزه به 
طور گسترده ای به رژيم های غذايی حيوانات 
آنها  نياز  انرژی مورد  نيازهای  تا  اضافه شده 
قادرند  صفراوی  اسيدهای  کنند.  برآورده  را 
چربی  ذرات  نمودن  متالشی  طريق  از  تا 
)امولسيفاير کردن(، فعال نمودن آنزيم ليپاز 
چيلوميکرون1  ذرات  تشکيل  در  تسهيل  و 
)مخلوط پروتئين و چربی( عالوه بر هضم و 
رها سازی کلسترول و جذب و انتقال آنها را از 
روده به هپاتوپانکراس و بافت چربی تسهيل 
بخشند همچنين در توليد گلوگز برای ايجاد 
بر  اساسی  تقش  ساز  سوخت  و  متابوليسم 
 D'Abramo, 1998; Kumar( عهده دارند
جوان  موجودات  در  ليکن   .)et al., 2018
به دليل کم بودن ترشح صفرا هضم و جذب 
ضعيف  غذايی  رژيم  در  موجود  چربی های 

)Morris et al., 2011(. ا  می شود  انجام 
نمود  عنوان  مطالعه ای  طی   )2017(  Lin

جيره ی  با  غربی  سفيد  ميگوی  تغذيه  که 
غذايی حاوی 0/2 درصد نمک صفرا به عنوان 
جايگزين کلسترول در جيره  غذايی منجر به 
در  کلسترول  ميزان  افزايش  رشد،  افزايش 
در  اندازی  پوست  افزايش  و  ميگو  بافت های 

ميگوها می شود. 
ا @  Lachance شرکت  گزارش  اساس  بر 

Group بررسی های انجام شده در نتيجه يک 
کار تجاری در کشور چين نشان داده است که 
استفاده از نمک های صفراوی به شکل مکمل 
ميگوها،  ايمنی  سيستم  کننده  تقويت  در 
و  بيماريزا  ارگانيسم های  کردن  فعال  غير 
افزايش بازماندگی و مقاومت در برابر عوامل 
اين  همچنين  دارند.  بسزايی  نقش  بيماريزا 
مواد قابليت ضد استرسی قوی داشته و سطح 
آنزيم های سوپر اکسيدار ديسموتاز2، گلوتاتين 
بهبود  را  ردوکتاز4  گلوتاتين  پيراکسيداز3، 
اين  افزودن  که  است  شده  ادعا  می بخشند. 
ماده به جيره غذايی ميگوها به دليل حفاظت 
باعت پيشگيری  از سلول های هپاتوپانکراس 
شايان  می شود.  سفيد  مدفوع  سندروم  از 
ذکر است که سندرم مدفوع سفيد و بيماری 
عفونت های  دنبال  به  ميگو  در  سفيد  روده 
ايجاد  بيماريزا  عوامل  توسط  هپاتوپانکراس 

می شود )Limsuwan, 2010( )شکل 4(.

شکل 4: بيماری مدفوع سفيد در ميگوی سفيد غربی

همچنين گزارش شده است اين ماده باعث 
هپاتوپانکراس  عفونی  نکروز  از  پيشگيری 
ويبريو  آن  عامل  که   5)AHPND(
 .)5 )شکل  می گردد  است  پاراهموليتيکوس 
ميگوهايی  در  عنوان شده که  رابطه  اين  در 
که از اسيدهای صفراوی استفاده نکرده بودند 
سلول های  هسته  شدن  متالشی  بر  عالوه 
چربی  قطرات  زيادی  مقادير  هپاتوپانکراس، 

 

1. Chylomicron    2. Superoxide dismutase (SOD)
3. Glutathione peroxidase (GSH-Px) 4. Glutathione reductase (GR)
5. Acute hepatopancreatic necrosis disease

کلسترول یک 
استرول بزرگ در 
میگو است که در 
کلیه سلول ها و 
در همولنف هم به 
صورت آزاد هم در 
ترکیب با اسیدهای 
چرب وجود دارد.



مجله ترویجی میگو و سخت پوستان، دوره چهارم / شماره 2

40
پاییز و زمستان 98    

مقابل  در  می کند.  پيدا  تجمع  سلول  در 
حاوی  غذايی  جيره های  از  که  ميگوهايی 
اسيدهای صفراوی استفاده می کردند عالوه بر 
متراکم بودن هسته سلول های هپاتوپانکراس،  
قرار گيری سلول های منظم تر و مرز بين آنها 

متمايز تر بود )شکل 6(.

شکل 5: وضعيت هپاتوپانکراس در ميگوهای آلوده به 
بيماری نکروز عفونی هپاتوپانکراس

شکل 6: مقاطع بافتی هپاتوپانکراس ميگوهای آلوده به 
بيماری نکروز عفونی هپاتوپانکراس و ميگوهای سالم

از ديگر عملکردهای اسيدهای صفراوی اين 
ترکيبات سمی در سلولهای  توليد  است که 
هپاتوپانکراس را کاهش داده و موجب تجزيه 
اندوتوکسين )سموم مترشحه از باکتری های 
ماده  اين  می شود.  روده  در  موجود  روده ای( 
از  ايجاد يک سد مخاطی در روده  از طريق 
جذب  و  کرده  جلوگيری  اندوتوکسين  عبور 
اندوتوکسين از طريق روده را کاهش می دهد. 
می توانند  صفراوی  اسيدهای  همچنين 
تجزيه  ضرر  بی  مواد  به  را  اندوتوکسين ها 
را  آن ها  اندوتوکسين ها  به  اتصال  با  يا  کرده 
خنثی ساخته و در نهايت از طريق سيستم 
رفته  هم  روی  نمايند.  خارج  بدن  از  دفعی 
آسيب های  کاهش  باعث  اسيدهای صفراوی 
مايکوتوکسين ها،  از  ناشی  هپاتوپانکراس 

فلزات سنگين و ساير مواد مضر می شوند.

سخت پوستان بارها و بارها در طول چرخه 
زندگيشان پوست اندازی می کنند، که باعث 
می شود دگرديسی و رشد به صورت گام به 
اين  اندازی  پوست  فعاليت  شود.  انجام  گام 
)غدد  زا  درون  عوامل  تأثير  تحت  موجودات 
 ، غذايی  )مواد  زا  برون  عوامل  و  ريز(  درون 
دما و شوری( قرار دارد. از آنجا که رشد بعد 
از پوست اندازی انجام می شود، لذا هر گونه 
اندازی  پوست  فرآيند  از  بعد  شدن  بزرگ 
رشد  فرآيند  آن  از  پس  و  گرفته  صورت 
منظور  به  بنابراين،  می گيرد.  انجام  سازمانی 
سرعت بخشيدن به سرعت رشد و دگرديسی 
و کوتاه کردن چرخه رشد، استفاده از هورمون 
ها به ابزاری مهم برای بهبود دفعات پوست 
اندازی در سخت پوستان تبديل شده است 
عوامل  از  يکی   .)McConaugha, 1992(
اصلی درون زا مؤثر بر دفعات پوست اندازی در 
سخت پوستان ميزان هورمون جلوگيری کننده 
 Huberman,( می باشد  اندازی  پوست  از 
قادر  ميگوها  اينکه  به  توجه  با   .)2000
نيستند  خود  بدن  در  کلسترول  سنتز  به 
 Thongrod and Boonyaratpalin,(
1998( لذا از مهمترين عوامل برون زای مؤثر 
اندازی در سخت پوستان،  بر دفعات پوست 
که  است  غذايی  جيره  در  موجود  کلسترول 
از آن برای سنتز کيتين پوسته بهره می برند 
 .)De Oliveira Cesar et al., 2006(
 @Lachance Group شرکت  بنابراين 
عنوان نموده که به منظور سرعت بخشيدن به 
رشد ميگوها می بايست از اسيد های صفراوی 
لذا  گردد.  استفاده  غذايی  مکمل  صورت  به 
بهبود  بر  عالوه  صفراوی  اسيدهای  افزودن 
تواند  می  ميگوها  در  اندازی  پوست  دفعات 
در  موجود  کلسترول  مصرف  افزايش  باعث 
جيره غذايی و افزايش سنتز کيتين و سفت 

شدن )صدفی شدن( پوسته  شود. 

انجام  مروری  بررسی  از  ترویجی  یافته 
شده

هزينه ای  بخش  اصلی ترين  تغذيه  و  غذا 
ميگو  توليد  و  پرورش  روند  بر  تاثيرگذار  و 
است. موفقيت در پرورش به عملکرد مناسب 
اندام های مختلف بستگی دارد. هپاتوپانکراس 

 

 

افزودن اسیدهای 
صفراوی عالوه 

بر بهبود دفعات 
پوست اندازی در 
میگوها می تواند 

باعث افزایش 
مصرف کلسترول 

موجود در جیره 
غذایی و افزایش 

سنتز کیتین 
و سفت شدن 

)صدفی شدن( 
پوسته  شود. 
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می باشد  ميگوها  گوارشی  دستگاه  از  بخشی 
که نقش بسزايی در حفظ سالمتی ميگوها بر 
عهده آن است، بنابراين حفاظت از اين ارگان 
می تواند تضمين کننده سالمت ميگو باشد. 
سالمت  در  هپاتوپانکراس  نقش  به  توجه  با 
از  منتشره  گزارش های  طرفی  از  و  ميگو 
طرف تحقيقات صورت گرفته بر اين موضوع 
صفراوری  نمک ها  از  استفاده  که  دارد  ادعا 
مکمل  يک  عنوان  به  )مصنوعی(  سنتتيک 
غذايی در غذای ميگو ضروری است. بنابراين 
محافظت از هپاتوپانکراس می بايست در طول 
دوره پرورش انجام گيرد تا روند شيوع بيماری 

در ميگوها بطور نسبی کاهش يابد. 
بجاست که بمنظور دستيابی به پرورش پايدار 
و  توليد  به  مربوط  مشکالت  کنترل  و  ميگو 
بيماری ها  در مراحل مختلف پرورش در اين 
در  وگسترده ای  جامع  تحقيقات  خصوص 
مراکز تحقيقاتی و پژوهشی کشورانجام گيرد 
تا از اين طريق بتوان با تکيه بر نتايج بدست 
آمده در داخل کشور به محصولی دست يافت 
که در نقش يک مکمل غذايی از آن در جيره 

غذايی آبزيان استفاده گردد. 
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