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مقدمه
میگو گونه ای از سخت پوستان آبزی است که در بیش تر آب های جهان اعم 
از آب شور و آب شیرین یافت می شود. میگو همانند سایر خوراک های دریایی 
سرشار از کلسیم، ید و پروتئین است. همچنین میگو دارای ۱22 تا 
2۵۱ میلی گرم کلسترول )بسته به روش آماده سازی( است. کیفیت میگو 
توسط دو عامل ظاهر و بو ارزیابی می شود که توسط فعالیت های آنزیمی و 

باکتریایی تحت تأثیر قرار می گیرد.
لکه سیاه مؤثر است.  به  افزایش حساسیت  چرخۀ پوست اندازی میگو در 
مواد الزم  از  پوست  اندازی، مجموعه ای  برای  میگو  آماده  شدن  با 
برای شکل گیری پوسته جدید ساخته می شوند که یکی از آن ها 
اسید آمینه تیروزین است. این اسید آمینه ترکیب اصلی و الزم برای تولید 
لکه  سیاه به شمار می آید. در نتیجه، میگو درست در زمان پوست اندازی، 
بیش ترین حساسیت و بعد از آن کم ترین حساسیت را به ایجاد لکه سیاه 

نشان می دهد.

لکه سیاه یا مالنوزیز
با عناوین دیگری چون آیس برن۱ و مالنوزیز2 نیز شناخته می شود. �
این بیماری به صورت تغییر رنگ در سطح بدن میگو همراه با  �

شکل گیری نقطه  های سیاه  رنگ ظاهر می  شود. 
دلیل ایجاد تغییر رنگ مجموعه ای از واکنش های آنزیمی  �

پوسته خارجی میگوی نگهداری  شده در یخ است که باعث تشکیل 
پیش  ماده های پلی مریک رنگدانه های غیرمحلول می شود.

1. Ice burn
2. Melanosis
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آنزیمی که این واکنش را تسریع می کند، پلی فنل اکسیداز است.  �
این آنزیم طی نگهداری در یخچال و یخ فعال است و حتی بعد از 

انجماد نیز فعال باقی می ماند.
آنزیم پلی فنل اکسیداز آنزیمی است داخلی که فعالیت آن هیچ گونه  �

ارتباطی با وجود باکتری های عامل فساد ندارد. این آنزیم می تواند در 
باقی بماند.  فعال  نور خورشید  برابر  در  به خصوص  عمل آوری  مراحل 
برای مثال، میگوهایی که بالفاصله بعد از صید در یخ قرار گرفته اند، پس 
از ۱۱ روز نگهداری در یخ ۱4 درصد، و میگوهایی که قبل از قرارگرفتن 
در یخ مدت 2 ساعت در برابر آفتاب قرار داشته اند، ۵۵ درصد عالئم 
لکه سیاه را نشان می دهند؛ درحالی که 6 ساعت نگهداری در برابر خورشید 

باعث بروز لکه سیاه در 96 درصد میگوها می شود. 
دلیل اصلی مالنوزیز نگهداری طوالنی صید در عرشه کشتی بدون  �

سردکردن آن است.
ایجاد مالنوزیز در میگوهاي با سر به مراتب بیش از میگوهاي  �

بدون سر است )شکل ۱(.

 شکل ۱- ایجاد مالنوزیز در میگوهاي با سر به مراتب
 بیش از میگوهاي بدون سر است.
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عوارض بیماری لکه سیاه
تغییرات رنگی نامطلوب سطحی؛ �
کاهش کیفیت میگو؛ �
کاهش مدت زمان ماندگاری؛ �
کاهش ارزش اقتصادی و مشتری پسندی محصول )شکل 2(. �

 شکل 2- در اثر افت کیفیت میگو، ارزش اقتصادی و
 پذیرش محصول کاهش می یابد.
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عوامل مؤثر بر بروز لکه سیاه در میگو 
چرخۀ پوست اندازی؛ �
نگهداري در دمای باال؛ �
قرارگرفتن میگو در معرض نور خورشید؛ �
وجود اکسیژن )شکل 3(. �

 

 شکل 3- نگهداری محصول در شرایط نامناسب دمایی می تواند
 در پیشرفت ایجاد لکه سیاه مؤثر باشد.
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روش های جلوگیری از بروز لکه سیاه در میگو 
رعایت شرایط نگهداري و آماده سازي اولیه در عرشه کشتی  �

)شست وشوي سریع و کامل محصول(؛ 
کاهش زمان قرارگرفتن در برابر تابش آفتاب و استفاده از یخ در  �

حال ذوب در مراحل جا به جایي و نگهداري؛

شکل 4- استفاده از یخ در حال ذوب در مراحل جا به جایي و نگهداري
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حذف اکسیژن؛  �
استفاده از سولفیت هایی مثل سولفیت سدیم، بي سولفیت سدیم و  �

متابي سولفیت سدیم برای به تأخیرانداختن این فرایند )استفاده از 
مخلوط رقیق نمک، شربت ذرت و بی سولفیت سدیم(؛

استفاده از آنتی اکسیدان هایی مثل اسید آسکوربیک، اسید سیتریک،  �
اسید اریتروبیک، فرولیک اسید و آنتی اکسیدان های طبیعی مثل عصاره 
دانه انگور، کاتچین و محلول 4 هگزیل رزورسینول )HR-4( )شکل ۵(.

 

 شکل ۵- استفاده ازآنتی اکسیدان های طبیعی
 برای جلوگیری از پیشرفت لکه سیاه در میگو


