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 مقاله پژوهشی

 (Original paper ) 

 

 چکیده

اند. تبدیل شده کشاورزی برای کنولوژیت ابزارهای ترینبزرگ از یکی به هاکشعلف زمینه و هدف:

کننده نهایی یعنی های بدن آسیب رسانده و در نهایت به مصرفتوانند به ارگانکه با ورود به بدن آبزیان می

های انسان انتقال یابند. با توجه به اثرات پربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید بر ایمنی، رشد و برخی از شاخص

یان، در این مطالعه اثرات ایمنی پربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید بر بافت کبد، آبشش های آبززیستی گونه

 پردازیم.های کشنده سم پرتیالکلر میو روده ماهی کپور معمولی در غلظت

به مدت دو  11/6±11/0قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی  141در مطالعه حاضر  روش بررسی:

ی آزمایش فاکتورهای  داری شدند. در طول دورهشرایط محیطی آکواریوم، نگه هفته برای سازگاری با

گرم بر لیتر، سم میلی 1، 8/2، 4/2، 2گیری شد. چهار غلظت غیرکشنده  فیزیکوشیمیایی آب اندازه

Pretilachlor  و پربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید به میزانg/kg1  .برای این بررسی در نظر گرفته شد 

های نتایج نشان داد تیمارهایی که بعد از دادن پربیوتیک در معرض پرتیالکلر قرار گرفتند. عارضه ها:هیافت

هایی شامل تلیوم، تخریب پرزهای روده، در بافت روده، و عارضهبافتی نظیر واکئوله شدن، دژنراسیون اپی

هایپرپالزی تیغه اولیه و آوردگی، خونریزی، نکروز و رکود صفراوی در بافت کبد و عارضه های آب

 های ثانویه، در بافت آبشش مشاهده شد. ثانویه، چسبندگی تیغه

نتایج این بررسی نشان داد که پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید به تنهایی خود باعث بروز  گیری:نتیجه

ه قبل از قرار شود. و همچنین در تیمارهایی کعارضه در بافت کبد، آبشش و روده ماهی کپور معمولی می

ها پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید به منظور های کشنده سم پرتیالکلر به آنگرفتن در معرض غلظت

ایمنی در برابر اثرات مخرب آالینده داده شد. زمانی که در معرض سم پرتیالکلر قرار گرفتند، این 

 عنوان ایمنی اثر بخش و سودمند باشد.پربیوتیک نتوانست به

 های بافتی، پربیوتیک، آالیندههای بدن، پرتیالکر، آسیبارگانای کلیدی : هواژه
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 مقدمه

جهان  در هاکشآفت تولیدات از% 40 حدود

-. پرتیالکلر علف(1باشد )می هاکشعلف به مربوط

کش انتخابی از گروه کلراستامید بوده که طیف وسیعی 

های هرز باریک برگ و پهن برگ را در مزارع از علف

کش بازدارنده سنتز این علف برد.نشائی برنج از بین می

اسیدهای چرب با زنجیره بلند بوده و از تقسیم سلولی 

شناسی کاربرد مطالعات سمآورد. عمل میممانعت به

محیطی بر روی مهره داران غیر پستاندار به سرعت در 

های آبی، ماهیان حال افزایش است و برای اکوسیستم

در جزو شاخص ارزیابی تأثیرات مضری که سموم 

گذارند، در ها میترکیب با آب بر روی این اکوسیستم

. با توجه به این که آبزیان (2شوند )می نظر گرفته

دارای سطوح تماس فیزیولوژیک زیاد، از جمله خون 

موجود در آبشش، با آب هستند، بنابراین سموم سریعأ 

هایی مثل از طریق آبشش جذب خون شده و وارد بافت

. (1گردند )می دیگر هایماندا از برخیکبد، کلیه و 

تعیین پارامترهای هیستوپاتولوژیک نسبتاً ساده است و 

منظور تخمین اهمیت اکوتوکسیکولوژیک  همچنین به

-آالینده .(4) دیگر نشانگرهای زیستی با ارزش هستند

در  مشخصی بافتی هایآسیب ایجاد باعث مختلف های

 آسیبها، نوع این ینتعی با که شوندمی هاماهی هایاندام

 منظور به زیستی نشانگر عنوان به توانها میآن از

 طبیعی هایاکوسیستم در وجود آالینده ها بررسی

پس از معرفی ایده پروبیوتیک و (. 5کرد ) استفاده

های مفید در دستگاه مشخص شدن وجود باکتری

گوارش تحقیقات بسیاری در این زمیته انجام شده و 

ها ترکیب این روند ادامه دارد. پربیوتیکاکنون نیز هم

غذایی غیر قابل هضمی هستند که از طریق تحریک 

انتخابی، رشد و فعال کردن یک یا تعداد محددی از 

های موجود در روده اثرات سودمندی بر روی  باکتری

تواند سالمتی میزبان را بهبود بخشد  میزبان داشته و می

ایزومالتو الیگوساکارید  (. با توجه به اثرات پربیوتیک6)

های های زیستی گونهبر ایمنی، رشد و برخی از شاخص

آبزیان، در این مطالعه اثرات ایمنی پربیوتیک ایزومالتو 

الیگوساکارید بر بافت کبد، آبشش و روده ماهی کپور 

-کشنده سم پرتیالکلر میهای تحتمعمولی در غلظت

 پردازیم.

 

 روش بررسی

طعه ماهی کپور با میانگین ق 141در این تحقیق 

از کارگاه خصوصی واقع در استان  11/6 ± 11/0وزنی 

لیتری به مدت  100های مازندران تامین و در آکواریوم

داری دو هفته جهت سازگاری با شرایط محیطی نگه

ی آزمایش فاکتورهای  شدند. در طول دوره

گیری شد. که شامل درجه  فیزیکوشیمیایی آب اندازه

و اکسیژن محلول  pHای(، دماسنج جیوهحرارت )

(Water Checker-U10, HURIBA, Japan اندازه )

 برابر pHگراد و درجه سانتی 22±1شد. دما گیری 

گرم میلی 9/5±65/0و میزان اکسیژن برابر  01/0±8/1

گرم بر لیتر کربنات میلی 260بر لیتر و میزان سختی آب 

آزمایش به ی کلسیم و شرایط نوری در طول دوره

 ساعت تاریکی بود. 12ساعت روشنایی و  12صورت 

اضافه کردن پربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید به 

صورت  g/kg1غذا با روش اسپری کردن به میزان 

گرم پودر  2گرفت، به این صورت که ابتدا میزان 

ژالتین را به آب اضافه کرده و پس از حل شدن پودر 

ربیوتیک را که از قبل توزین در آب مقادیر مورد نیاز پ

و آماده شده بود، به محلول آب و پودر ژله اضافه شد. 

در نهایت پس از حل شدن پربیوتیک، محلول آماده 

شده بر غذای تجاری اسپری شد. غذادهی به بچه 

 1درصد وزن بدن و  1صورت دستی به میزان ها بهماهی

وعده در روز صورت پذیرفت. زمان انجام آزمایش 

ساعت بود و میزان مرگ و میر  96لظت کشندگی، غ
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ساعت محاسبه شد که  96، و 12، 48، 24در زمانهای 

محاسبه شد که براساس  21/2برابر با  LC5096hمیزان 

گرم میلی 1، 8/2، 4/2، 2کشنده آن چهار غلظت غیر

برای این بررسی در نظر گرفته  Pretilachlorبر لیتر سم 

پرتیالکلر در سه تکرار  های هر یک از غلظت شد.

 ایجاد گردید.

طی دوره تحت تأثیر قرار دادن ماهیان در معرض 

پربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید و پربیوتیک و سم 

میخک کننده گل آبامکتین، ماهیان با محلول بیهوش

-سرعت بیهوش شده و بافت کبد،  آبشش و روده آنبه

(. جهت 1) شناسی جدا گردیدها برای مطالعات بافت

های تثبیت بررسی تحت میکروسکوپ نوری، بافت

ساعت به  24شده در فیکساتورفرمالین ده درصد پس از 

درصد منتقل شد. سپس آبگیری با سری  80الکل 

درصد( انجام و در  100و  91، 90، 80افزایشی اتانل )

ادامه در گزیلول و سپس پارافین وارد شدند. تمامی این 

 ,Tissue processorه پاساژ بافت )مراحل توسط دستگا

Triangle biomedical sciences USA تحت برنامه )

ها سپـس با تعریف شده برای این کار انجام شد. بافـت

های ( بر روی قالـبC58-56°پارافـین )دمـای ذوب 

tissue tech های پارافینه (. از قالب8گیری شد )قالب

 Olympus CUTبا استفاده از دستگاه میکروتوم )

4055E, USA برش هایی با ضخامت )µm5  تهیه و

ساعت در  5/0پس از قرار دادن بر روی الم، به مدت 

( قرار داده شد تا پارافین اضافه از روی C60°آون )

ها پس از پارافین زدایی و بافت حذف شود. نمونه

های کاهشی جایگزینی آن با گزیلول، به وسیله سری

درصد( آبدهی مجدد و با استفاده  10و  90، 100اتانل )

آمیزی های هماتوکسیلین و ائوزین رنگاز محلول

ها مجددا به آون منتقل شدند تا خشک شدند. بافت

شوند. تمامی مواد استفاده شده در این مراحل )اتانل، 

گزیلول، پارافین، هماتوکسیلین و ائوزین( محصول 

ده از چسب بود. در نهایت المل با استفا Merckکمپانی 

 ها چسبانده شد.کاندا بازالت روی الم

 

 هایافته

ماهیان شاهد در تمام شرایط آزمایشگاهی بجز تیمار 

با پرتیالکلر با سایر ماهیان گروه های تیمار یکسان 

بودند. مطالعه بافت شناسی کبد، آبشش و روده ماهی 

کپور معمولی کنترل هیچگونه عارضه و حالت غیر 

(. در بافت کبد 6و  4، 2نداد )شکل طبیعی را نشان 

هسته های مرکزی و درشت با هستک مشخص به 

خوبی دیده شدند. سیتوالسم و غشای سلولی کامال 

شناسی ماهیان که در های بافتمشخص بود. بررسی

معرض پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید قرار داشتند، 

های ساختاری در بافت کبد، نشان دهنده بروز آسیب

های گروه شاهد بود.شش و روده در مقایسه با بافتآب
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 عوارض بافت کبد، آبشش و روده ماهی کپور معمولی در مواجهه : 1شکل 

 برابر 044پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید  با بزرگنمایی  g/kg1با غلظت 

A ،بافت کبد =B ،بافت روده =Cبافت آبشش = ( واکئوله شدن پرزهاlنکروز ا ،)پی( تلیومo( چسبیدن پرزهای مسواکی ،)pآب ،)( آوردگیq چسبندگی ،)

 (g(، هایپرپالزی تیغه ثانویه )aالمالهای ثانویه )

 

های مشاهده شده در بافت روده شامل عارضه

تلیوم، چسبیدن پرزهای واکئوله شدن پرزها، نکروز اپی

آوردگی و در بافت مسواکی و در بافت کبد شامل آب

هایی چون چسبندگی المالهای ثانویه، ضهآبشش عار

 هایپرپالزی تیغه ثانویه مشاهده شد.

 
 برابر 144بافت آبشش نمونه شاهد ماهی کپور معمولی با بزرگنمایی  :2شکل 
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 اثر پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر تخریب بافت آبشش ماهی کپور معمولی ناشی  :3شکل 

 برابر 044یالکلر با بزرگنمایی های غیرکشنده پرتاز غلظت

A 2= غلظتmg/l  ، سم پرتیالکلرB 4/2= غلظت mg/l  ، سم پرتیالکلرC 8/2= غلظت mg/l  ،سم پرتیالکلرD 1= غلظتmg/l سم پرتیالکلر 

(، هایپرپالزی n(، نکروز )jهای اولیه )(، هایپرپالزی المالh(، خمیدگی تیغه ثانویه )e(، تخریب المالهای ثانویه )b(، خونریزی )aدگی المالی ثانویه )چسبن

 (gالمالی ثانویه )

 

 های غیرکشنده پرتیالکلراثر پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر تخریب بافت آبشش ناشی از غلظت :1جدول 

 Mg/l 2 Mg/l 4/2 Mg/l 8/2 Mg/l 1 شاهد های آبششعارضه

 ++++ +++ +++ +++ - چسبندگی المالی ثانویه

 +++ ++ +++ ++ - خونریزی

 ++++ +++ +++ +++ - تخریب المالی ثانویه

 ++++ ++++ ++++ +++ - خمیدگی تیغه ثانویه

 ++++ +++ +++ +++ - هایپرپالزی المالی ثانویه

 ++++ ++++ ++++ ++++ - هایپرپالزی المالی اولیه

 ++++ +++ ++++ +++ - نکروز

 )++++(. 11عارضه مشاهده شده )+++(، و بیشتر از  11تا  5عارضه مشاهده شده )++(،  5تا  1هده شده )+ (، عارضه مشا 1تا  1(،  -عدم مشاهده عارضه)

های مشاهده شده در بافت آبشش ترین عارضهبیش

ماهی کپور معمولی شامل هایپرپالزی تیغه اولیه و 

های ثانویه، ریزی، نکروز، چسبندگی تیغهثانویه، خون

ویه، و خمیدگی المالهای ثانویه تخریب المالهای ثان
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 mg/l  8/2و  mg/l 2ریزی در غلظت بود. عارضه خون

نسبت به سایر تیمارها کمتر مشاهده شد. با افزایش 

تری ها با اثر تخریب بیشعارضه mg/l 1غلظت در 

مشاهده شدند. هایپرپالزی المالی اولیه بیشترین 

 .تخریب در تمام تیمارها به جز تیمار شاهد بود

 

 

 
 

 برابر 144بافت کبد نمونه شاهد ماهی کپور معمولی با بزرگنمایی  :0شکل 

 

 
 

 اثر پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر تخریب بافت کبد ماهی کپور معمولی ناشی :5شکل 

 برابر 044های غیرکشنده پرتیالکلر با بزرگنمایی از غلظت 

A 2= غلظتmg/l  ، سم پرتیالکلرB 4/2= غلظت mg/l  ، سم پرتیالکلرC 8/2= غلظت mg/l  ،سم پرتیالکلرD 1= غلظتmg/l سم پرتیالکلر 

 (w(، تورم صفراوی )v(، رکود صفرا )s(، سیروز کبدی )qآوردگی )(، آبn(، نکروز )bخونریزی )
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 پرتیالکلر های غیرکشندهاثر پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر تخریب بافت آبشش ناشی از غلظت: 2جدول 

 Mg/l 2 Mg/l 4/2 Mg/l 8/2 Mg/l 1 شاهد های آبششعارضه

 +++ +++ ++ ++ - آوردگیآب

 ++++ ++++ +++ ++ - خونریزی

 + ++ ++ + - سیروز کبدی

 ++ +++ ++ ++ - رکود صفرا

 +++ +++ ++ ++ - تورم صفراوی

 ++++ +++ ++++ ++ - نکروز

 

 )++++(. 11عارضه مشاهده شده )+++(، و بیشتر از  11تا  5عارضه مشاهده شده )++(،  5تا  1رضه مشاهده شده )+ (، عا 1تا  1(،  -عدم مشاهده عارضه)

 

های مشاهده شده در بافت کبد ترین عارضهبیش

آوردگی، خونریزی، نکروز، رکود صفرا، شامل آب

ترین عارضه تورم صفراوی و سیروز کبدی بود. که کم

رها به جز تیمار شاهد سیروز کبدی مشاهده شده در تما

ترین اثر تخریب مربوط به ترین و وسیعبود. بیش

عارضه نکروز بود که در تمار تیمارها به جز در غلظت 

2mg/l ها که با شدت کمتری بروز کرد در سایر غلظت

 .با تخریب باال مشاهده شد

 

 

 
 

 برابر 144نمایی بافت روده نمونه شاهد ماهی کپور معمولی با بزرگ :6شکل 
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های غیرکشنده پرتیالکلر با اثر پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر تخریب بافت روده ماهی کپور معمولی ناشی از غلظت :5شکل 

 برابر 144بزرگنمایی 

A 2= غلظتmg/l  ، سم پرتیالکلرB 4/2= غلظت mg/l  ، سم پرتیالکلرC 8/2= غلظت mg/l  ،سم پرتیالکلرD1ظت = غلmg/l سم پرتیالکلر 

(، فساد پرزها uهای پوششی )(، تغییر شکل و تخریب سلولz(، تخریب پرزهای روده )b(، خونریزی )n(، نکروز )oتلیوم )(، دژنراسیون اپیlواکئوله شدن )

(x) 

 

 یالکلرهای غیرکشنده پرتاثر پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر تخریب بافت روده ناشی از غلظت :3جدول 

 Mg/l 2 Mg/l 4/2 Mg/l 8/2 Mg/l 1 شاهد های آبششعارضه

 +++ +++ ++++ ++ - واکئوله شدن

 +++ ++++ ++ ++++ - تلیومدژنراسیون اپی

 ++++ +++ ++ +++ - نکروز

 +++ ++ ++ ++ - خونریزی

 ++++ +++ ++++ +++ - تخریب پرزهای روده

 ++++ ++++ ++ +++ - های پوششیتغییر شکل و تخریب سلول

 ++++ ++++ +++ ++++ - فساد پرزها

 

 )++++(. 11عارضه مشاهده شده )+++(، و بیشتر از  11تا  5عارضه مشاهده شده )++(،  5تا  1عارضه مشاهده شده )+ (،  1تا  1(،  -عدم مشاهده عارضه)
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های مشاهده شده در بافت روده ترین عارضهبیش

تلیوم، نکروز، ون اپیشامل واکئوله شدن، دژنراسی

خونریزی، تخریب پرزهای روده، تغییر شکل و تخریب 

-های پوششی و فساد پرزها بود. بیشترین و وسیعسلول

های فساد پرزها، ترین اثر تخریب مربوط به عارضه

های پوششی و پرزهای روده، دژنراسیون تخریب سلول

میزان  1mg/lتلیوم بود که با افزایش غلظت در اپی

ریزی تر مشاهده شد. عارضه خونریب نیز بیشتخ

های مشاهده شده در تیمارهای نسبت به سایر عارضه

 مختلف به جز در تیمار شاهد کمترین عارضه بود.

 

 گیریبحث و نتیجه

شناسی بافتی در واقع یک روش مناسب برای آسیب

بررسی آلودگی یک اکوسیستم محسوب می شود، و 

دلیل نقش در متابولیسم مواد  در این میان بافت کبد به

سمی، بافت مناسب برای مطالعه بوده و از اهداف اولیه 

-ترین آسیب(. بیش9ها محسوب می شود )علفکش

ها، پذیری در برابر سم پرتیالکلر، نسبت به سایر بافت

عنوان ارگانی که در ها بهبافت آبشش بود. آبشش

دف معرض مداوم محیط خارجی قرار دارند، اولین ه

ها هستند، بنابراین آبشش بافت مناسبی برای آالینده

(. آبشش 10ها است )بررسی اثر کوتاه مدت آالینده

بدلیل اپیتلیوم ویژه و ارتباط مستقیم آن با محیط 

ترین اندامی است که تنظیم اسمزی در آن پیرامون، مهم

های مشاهده شده شامل (. عارضه11گیرد )صورت می

ریزی، نکروز، اولیه و ثانویه، خونهایپرپالزی تیغه 

های ثانویه، تخریب المالهای ثانویه، و چسبندگی تیغه

 1خمیدگی المالهای ثانویه بود. با افزایش غلظت در 

mg/l تری مشاهده شدند. ها با اثر تخریب بیشعارضه

ترین اثر تخریب مربوط ترین و وسیعدر بافت کبد بیش

ر تیمارها به جز در به عارضه نکروز بود که در تما

که با شدت کمتری بروز کرد در سایر  2mg/lغلظت 

ها با تخریب باال مشاهده شد. دالیل مختلفی غلظت

های محیطی وجود دارد مبنی بر حسایت کبد به آالینده

ها همراه با آب اغلب از طریق از جمله اینکه آالینده

مجاری گوارشی وارد روده شده و پس از جذب توسط 

شوند، بنابراین کبد های کبدی وارد کبد میرگسیاه

های جذب اولین اندامی است که در معرض آالینده

(. عوارض مشاهده شده 12گیرد )شده در روده قرار می

-در بافت روده شامل واکئوله شدن، دژنراسیون اپی

ریزی، تخریب پرزهای روده، تغییر تلیوم، نکروز، خون

و فساد پرزها بود. های پوششی شکل و تخریب سلول

های ترین اثر تخریب مربوط به عارضهترین و وسیعبیش

های پوششی و پرزهای روده، فساد پرزها، تخریب سلول

 1mg/lتلیوم بود که با افزایش غلظت در دژنراسیون اپی

 4میزان تخریب نیز بیشتر مشاهده شد. با توجه به جدول 

سمی  با اثر Dکش پرتیالکلر در دسته سمیت علف

 شودبندی میطبقه

 . 
 (13مختلف ) های کشعلف سمیت سطوح :0جدول 

A 500< غیر سمی گرم بر لیترمیلی 

B 100  کمی سمی گرم بر لیترمیلی 500تا 

C 10  سمی متوسط گرم بر لیترمیلی 100تا 

D 1  سمی گرم بر لیترمیلی 9تا 

E 1> خیلی سمی گرم بر لیترمیلی 
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Neibor ران گزارش کردند که میزان و همکا

کش به تجمع بافتی، نوع و ساختار ماده سمیت هر علف

کنش این ماده با جانور در معرض مورد مطالعه و برهم

سم، بستگی دارد. بنابراین کبد به عنوان محل اصلی 

(. 14است ) خاصی اهمیتتجمع مواد سمی دارای 

زایش همکاران گزارش کردند که با اف و آقامحمدی

کش پاراکوات، واکوئول های مشاهده غلظت علف

شده در کبد بزرگتر شده و ضمن پاره شدن غشا، ایجاد 

و  Figueiredo-Fernandes(. 9) کندنکروز می

 کبد در کش پاراکواتعلف که کردند همکاران اعالم

 در و ترانسفراز زنوبیوتیک آنزیم فعالیت باعث افزایش

در  (.15گردد )می زنکرو و نتیجه واکوئوالسیون

اثرات، دو سم  LC50ای به منظور تعیین  مطالعه

-درصد )حشره 51)علف کش( و ماالتیون   %50 ساترن

 ماهی ایرانیکش( بر روی بچه ماهیان تاس

(Acipenser persicus, 1897)  1-1  گرمی مورد

 LC50 بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده

االتیون بر روی بچه ماهیان سم ساترن و م ساعته 96

گرم در لیتر و میلی 0001/0 ماهی ایرانی به ترتیبتاس

گرم در لیتر محاسبه گردید. در ادامه حداکثر میلی 10

ماهیان غلظت مجاز سموم ساترن و ماالتیون بر روی بچه

گرم در میلی 1و  0001/0 ماهی ایرانی به ترتیبتاس

اندارد از نظر سمیت لیتر تعیین شد. بر اساس جدول است

بر بچه ماهیان مورد آزمایش قرار گرفته، سم ساترن در 

درجه خیلی سمی و سم ماالتیون در درجه سمی 

(. در این مطالعه اثر پربیوتیک 16متوسط قرار گرفتند )

-ایزومالتوالیگوساکارید به تنهایی باعث بروز عارضه

هایی در بافت روده شامل واکئوله شدن پرزها، نکروز 

تلیوم، چسبیدن پرزهای مسواکی و در بافت کبد اپی

هایی چون آوردگی و در بافت آبشش عارضهشامل آب

چسبندگی المالهای ثانویه، هایپرپالزی تیغه ثانویه 

 مشاهده شد.

Olsen ای روی تاثیر اینولین را و همکاران، مطالعه

های انتروسیت روده ماهی چار قطبی بر سلول

(Salvelinus alpinus)    Arctic charr  .انجام دادند

نتایج حاصل شده از تحقیق نشان داد که به کارگیری 

ی غذایی به سبب عدم تخمیر و % اینولین در جیره15

ها و در ی آن منجر به انباشت کربوهیدراتتجزیه

-های انتروسیت روده مینهایت تاثیر نامطلوب بر سلول

 g/kg 10یا  5ان (. با افزودن اینولین به میز11گذارد )

 1( طی مدت Spaus aurataجیره ماهی سیم دریایی )

هفته در شرایط پرورشی دریافتند که اینولین  2تا 

داری در پارامترهای سیستم ایمنی به بازدارندگی معنی

تواند دنبال دارد و پیشنهاد کردند که اینولین نمی

(. نتایج 18محرک ایمنی مناسبی برای این گونه باشد )

ن بررسی نشان داد که پربیوتیک ای

ایزومالتوالیگوساکارید به میزان یک گرم بر کیلوگرم 

واحد غذا به تنهایی خود باعث بروز عارضه در بافت 

شود. کبد، آبشش و روده ماهی کپور معمولی می

همچنین در تیمارهایی که قبل از قرار گرفتن در معرض 

یوتیک ها پربهای کشنده سم پرتیالکلر به آنغلظت

ایزومالتوالیگوساکارید به منظور ایمنی در برابر اثرات 

مخرب آالینده داده شد. زمانی که در معرض سم 

عنوان پرتیالکلر قرار گرفتند، این پربیوتیک نتوانست به

های بافتی در ایمنی اثر بخش باشد. در نتیجه آسیب

تمام تیمارها به جز تیمار شاهد مشاهده شد. که با 

های وارده میزان آسیب mg/l 1ظت سم در افزایش غل

نیز بیشتر دیده شد. که بافت آبشش به دلیل اینکه در 

باشد های موجود در آب میمعرض مستقیم آالینده

را نسبت به بافت کبد و روده نشان  ترین عارضهبیش

 داد.
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Abstract 

Background and Aim: Herbicides have become one of the largest technology tools for 

agriculture. With the arrival of the body fish, can damage body organs and eventually be 

transferred to final consumer, means humans. According to the effects of isomalto-

oligosaccharides prebiotic on, and some indicators of biological growth of aquatic species, in 

this study the effects isomalto-oligosaccharide prebiotics immune on liver, gills and intestines 

tissue at pretilachlor concentrations lethal poison in common carp. 

Materials and Methods: In this study, 147 common carp with average 6.13±0.31 were 

stored for about two weeks in aquariums to adapt to environmental conditions. Water 

physicochemical parameters were measured during the experiment. Four concentrations 2 

mg/l, 2.4 mg/l, 2.8 mg/l, 3 mg/l of pretilachlor and 1 g/kg prebiotic isomalto-oligosaccharides 

were considered for this study.  

Results: The results showed that the probiotic treatments samples that exposed to Pretilachlor 

had some liver lesions: vacuolization, the degeneration of the epithelium, the destruction of 

the villi in the intestine, and ascites complications include hemorrhage, necrosis and 

stagnation of bile, hyperplasia symptoms of primary and secondary blade, blade coating of 

the secondary gill tissue.  

Conclusion: The results of this study showed that probiotic isomalto-oligosaccharides alone 

cause lesions in the liver, gills and intestines of common carp. As well as treatments before 

exposure to lethal doses of poison, immunated by probiotics isomalto-oligosaccharides, 

pretilachlor could not lead immune and safety against the damaging effects of pollution and 

these probiotics could be useful as safe and effective. 
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