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 چکیده

برای سم  LC50/96hبا شرایط محیطی آکواریوم، نگهداری شدند.  37±4/0قطعه ماهی کپور با میانگین وزنی  147در این تحقیق در این تحقیق 

برای این بررسی در نظر گرفته شد. اضافه کردن  ppm 6 و ppm 2 ،ppm 3محاسبه گردید که براساس آن سه غلظت کشنده  ppm 243/1 ورتیمک

رهایی که بعد از القای صورت گرفت. نتایج نشان داد تیما g/kg1میزان بیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید به غذا با روش اسپری کردن بهپری

تلیوم، ئوله شدن پرزهای روده، خونریزی، نکروزر، دژنراسیون اپیوهای بافتی نظیر واکعارضه ،د در معرض سم ورتیمک قرار گرفتندالیگوساکاریایزومالتو

بیشترین اثر تخریب را در بافت روده  ppm 2 و ppm 6 ،ppm 3ترتیب در غلظت ها بهاز بین رفتن پرزهای روده، در بافت روده مشاهده شد که عارضه

که پری بیوتیک توجه به این باسم ورتیمک در بافت روده بکاهد. های ناشی از آسیب بافتی دند. ایزومالتوالیگوساکارید نتوانست از میزان عارضهنشان دا

 مشاهده نشد.دار و مثبتی در بافت روده دهد ولی در این بررسی اثر معنیها نشان میشود و اثر مثبت در این انداماز طریق گوارش و روده جذب می
 

 .یسد دفاع یمک،روده، ورت یزومالتوالیگوساکارید،ا کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

آورمکتین  شیمیایی گروه ( ازAbamectinورتیمک )

(Avermectinو ) از که بوده میکروبی ءمنشا با 

 Strepromycesنام اکتینومیست به یک تخمیر

avermitilis کش در بازار این آفت آید.می دستبه

یافت ( Vertimec EC1.8%با نام تجاری ورتیمک )

 که است گوارش و تماسی اثر دارای سم این شود. می

داشته و قادر است در فعالیت سیستمیکی محدودی 

کشی ها نفوذ کند. این ترکیب از لحاظ آفتحشره

به ای داشته، اما اثر فلج کنندگی آنتاثیر آهسته

 کند. سرعت بروز می

 محیطی هایآالینده سمیت میزان ارزیابی برای

 وجود هاماهی در متفاوتی فیزیولوژیکی هایشاخص

 شناسیبافت است. شناسیها بافتآن جمله از که دارد

-می فراهم را زنده موجود سالمتی از کاملی ارزیابی

های با آالینده مواجهه اثرات مؤثری طوربه و کند

دهد. با توجه به ماهیت اغلب می انعکاس را محیطی

-های زیست محیطی، این ترکیبات بهسموم و آالینده

راحتی از سد دفاعی بدن آبزیان گذشته و وارد خون 

های مختلف بدن طریق خون به بافتشوند و از می

 (. Vutukuru et al., 2007یابند )انتقال می

-های مفید )پروبیوتیکاستفاده از میکروارگانیزم

های افزایش ها( در جیره غذایی آبزیان یکی از راه

امنیت بهداشتی مزارع پرورشی است. افزودن 

 جیره غذایی باعث افزایش فعالیتها بهپروبیوتیک

اشتها ایجاد تعادل  تحریک و گوارشی هایآنزیم

میکروبی در روده میزبان، ساخت ترکیبات مفید از 

ها، تحریک و افزایش ها و برخی آنزیمجمله ویتامین

کارایی سیستم ایمنی و افزایش رشد و توسعه سطوح 

 ,.Gatesoupe, 1999; Liu et alشود )غذایی می

-وی الیگها در دسته(. اغلب پربیوتیک2010

شوند. بندی میساکاریدهای غیرقابل هضم تقسیم

الیگوساکاریدهای غیرقابل هضم از جمله عواملی 

های مفید هستند که قابلیت تحریک رشد باکتری

های پروبیوتیکی را دارا هستند. روده یا همان باکتری

پس از معرفی ایده پروبیوتیک و مشخص شدن وجود 
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حقیقات های مفید در دستگاه گوارش تباکتری

اکنون نیز این بسیاری در این زمیته انجام شده و هم

ها ترکیب غذایی غیر قابل روند ادامه دارد. پربیوتیک

هضمی هستند که از طریق تحریک انتخابی، رشد و 

های فعال کردن یک یا تعداد محدودی از باکتری

موجود در روده اثرات سودمندی بر میزبان داشته و 

 Gibson etزبان را بهبود بخشد )تواند سالمتی میمی

al., 1995همچنین با توجه به اثرات مثبت پری .)-

بیوتیک ایزومالتولیگوساکارید بر ایمنی، رشد و برخی 

های آبزیان، در این مطالعه های زیستی گونهاز شاخص

بیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر اثرات ایمنی پری

ولی در بافت کبد، آبشش و روده ماهی کپور معم

 شود.های کشنده سم آبامکتین بررسی میغلظت

 

 هامواد و روش

قطعه ماهی کپور با میانگین  147در این تحقیق 

مدت دو هفته جهت سازگاری با به 37±4/0وزنی 

آکواریوم، نگهداری شدند.  12شرایط محیطی در 

تیمار و سه تکرار صورت گرفت.  چهارآزمایش در 

پروری لیتری در سالن آبزی 100تعدادی آکواریوم 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برای 

انجام طرح در نظر گرفته شد. بعد از ضدعفونی و 

ها صورت گرفت. ها، آبگیری آنسازی آکواریومآماده

، 3001در این مطالعه از غذای تجاری )انرژی 

ی پایه برای گروه شاهد عنوان جیرهیران، ایران( بهماه

استفاده شد. ترکیبات تقریبی جیره استفاده شده 

درصد  5درصد چربی،  6درصد پروتئین،  41شامل 

درصد رطوبت بود. اضافه کردن  12فیبر خام و 

پربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید به غذا با روش 

ت، به این صورت گرف g/kg1اسپری کردن به میزان 

گرم پودر ژالتین را به آب  2صورت که ابتدا میزان 

اضافه کرده و پس از حل شدن پودر در آب مقادیر 

مورد نیاز پربیوتیک را که از قبل توزین و آماده شده 

بود، به محلول آب و پودر ژله اضافه شد. در نهایت 

پس از حل شدن پربیوتیک، محلول آماده شده بر 

-ها بهشد. غذادهی به بچه ماهی غذای تجاری اسپری

وعده  3درصد وزن بدن و  3صورت دستی به میزان 

برای سم  LC50/96hدر روز صورت پذیرفت. 

محاسبه گردید که براساس آن سه  243/1آبامکتین 

برای این  ppm 2 ،ppm 3 ،ppm 6غلظت کشنده 

های بررسی در نظر گرفته شد. هر یک از غلظت

 ایجاد گردید.آبامکتین در سه تکرار 

ساعت تحت تأثیر قرار دادن ماهیان  96طی دوره 

در معرض پروبیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید و 

 220پروبیوتیک و سم آبامکتین، ماهیان توسط 

گرم بر لیتر محلول بیهوش کننده گل میخک به میلی

ها سرعت بیهوش شده و بافت کبد،  آبشش و روده آن

ها ابتدا جدا گردید. نمونهشناسی برای مطالعات بافت

ساعت در محلول بوئن تثبیت شدند.  24مدت به

درصد مورد  70سپس چندین مرتبه با الکل اتانول 

و  95شستشو قرار گرفتند. پس از آن توسط الکل 

و نهایتاً توسط الکل بوتانول آبگیری شدند. پس  100

ها در گزیلول به مدت سه ساعت به از قرار دادن نمونه

منظور شفاف سازی، برای پارافینه کردن در پارافین 

مایع در داخل آون قرار داده شدند و سپس با پارافین 

-6هایی به ضخامت ها برشگیری شدند. از بافتقالب

 48مدت میکرومتر تهیه شد. پس از نگهداری به 5

روش آون به گرادسانتی درجه 37ساعت در دمای 

آمیزی صورت ین رنگاستاندارد هماتوکسیلین ائوز

منظور بررسی عوارض بافتی ناشی گرفت. در نهایت به

های های مورد نظر با نمونهاز اثر سم و مقایسه بافت

-شاهد از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین عکس

-Martoja and Martojaبرداری استفاده گردید )

Pierson, 1967افزار ها با استفاده از نرم(. آنالیز

SPSS  وEXCEL .انجام شد 

 

 نتایج

شناسی ماهیان که در معرض های بافتبررسی

پربیوتیک و ورتیمک قرار داشتند، نشان دهنده بروز 

 های ساختاری در بافت کبد و آبشش بودناهنجاری
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ترین اثر تخریب در غلظت وسیع .(2و 1های )شکل

ppm 6 هایی نظیر صورت گرفت. که شامل عارضه

تلیوم، واکئوله شدن، خونریزی، نکروزر، دژنراسیون اپی

بین رفتن پرزهای روده، تغییر شکل و از بین رفتن  از

های پوششی و فساد پرزها بود. ولی در غلظت سلول

ppm 3  ،عارضه واکئوله شدن، خونریزی، نکروزر

تلیوم، تخریب پرزهای روده، تغییر دژنراسیون اپی

های پوششی نسبت به غلظت شکل و تخریب سلول

ppm 6 (1)جدول  کمتر مشاهده شد.  

 

 بحث 

 که شوندمی آبی منابع وارد طریق دو از هاکشآفت

 در هاکشآفت مستقیم کاربرد طریق از یکی

 استفاده اثر در دیگری و آبی هایاکوسیستم

 به فرسایش و اتمسفری ریزش مانند غیرمستقیم

 نفوذ همچنین و کشاورزی های زمین از آمده دست

 منابع به که است کشاورزی و صنعتی هایفاضالب

 (.Piri Zirkoohi et al., 1997یابند )می راه آبی

 آبزیان مسمومیت در تأثیرگذار عوامل از یکی

 غلظت معرض در ماهی که هنگامی. است زمان عامل

 ماهی مقاومت هم زمان مرور به باشد، سم از ثابتی

 تأثیر برای بیشتری فرصت سم هم و رود می تحلیل

 مواردی در این بر عالوه. دارد ماهی روی گذاری

 تأثیر افزایش باعث نیز ماهی هایبافت در سم تجمع

 انجام ساعت 96مدت  در و ماهی بدن بر آن سوء

آمدن سیستم ایمنی بدن  پایین موجب آزمایشات

با   یکپور معمول یبافت روده نمونه شاهد ماه - 1شکل 

 .برابر 100 ییبزرگنما

بر   یزومالتوالیگوساکاریدا یوتیکب یاثر پر یبررس - 2شکل 

کشنده   هایاز غلظت یناش یکپور معمول یبافت روده ماه
سم   2ppm= غلظت A) برابر 200 ییبا بزرگنما ینآبامکت
  6= غلظت C ین،سم آبامکت ppm 3= غلظت B ین،آبامکت
ppm واکئوله( )ینسم آبامکت ( شدنlدژنراس ،)تلیومیاپ یون 

(o( نکروز ،)nخونر ،)یزی (bاز ب ،)روده   یرفتن پرزها ین
(zنفوذ ضخامت لنفوس ،)یت (yتغ ،)رفتن   ینشکل و از ب ییر

 (.(x(، فساد پرزها )u) یپوشش هایسلول
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 در که ارگانی عنوانهها ب شود. آبششماهی می

 هدف اولین دارند، قرار خارجی محیط مداوم معرض

 مناسبی بافت بنابراین آبشش باشند،می هاآالینده

 از باشد.می ها آالینده مدت کوتاه اثر بررسی جهت

 شوندمی ذخیره های در اندام سمی عناصر این طرفی

 ,.Pelgrom et alدهد ) می رخ زیستی تجمع و

1995).  

ها در با وجود اثرات مفیدی که برای پربیوتیک 

نظر گرفته شده است، تحقیقات محدودی در زمینه 

تاثیر پربیوتیک در آبزیان پرورشی انجام شده است. 

اثر استفاده از اینولین در  (1387)اکرمی و همکاران 

آالی ی ماهی قزلدرصد را در جیره 3و  2، 1سطوح 

ها نشان داد های آنرنگین کمان بررسی کردند. یافته

تواند مکمل مناسبی برای تیک نمیکه این نوع پربیو

ی رنگین کمان در نظر آالی غذایی ماهی قزلجیره

گرفته شود و در تیمارهای تحت بررسی تفاوت آماری 

داری در نرخ بازماندگی مشاهده نگردید. در معنی

 10یا  5میزان ای دیگر، با افزودن اینولین بهمطالعه

g/kg ( جیره ماهی سیم دریاییSpaus aurata )

هفته در شرایط پرورشی دریافتند  2تا  1طی مدت 

داری در پارامترهای که اینولین بازدارندگی معنی

و پیشنهاد کردند که  شتسیستم ایمنی به دنبال دا

تواند محرک ایمنی مناسبی برای این اینولین نمی

(. که نتایج این Cerezuela et al., 2008گونه باشد )

 افزودن پروبیوتیک ایزومالتومطالعه نشان داد که 

الیگوساکارید به تنهایی در جیره غذایی ماهی کپور 

معمولی باعث ایجاد آسیب و ایجاد عارضه در بافت 

عنوان اولین ارگان در تماس روده شده است. روده به

شود هایی که از طریق گوارش منتقل میالیندهآبا 

(Braunbeck and Appelbaum, 1999.)  

Raunbeck  وAppelbaum (1999)  نشان

دادند که قرار گرفتن روده در معرض سم آندوسولفان 

در عملکرد تلیال و اختالل باعث تغییر در پوشش اپی

و همکاران  Satyanarayanشود. جذب در روده می

نشان دادند که روده ماهی کپور معمولی در  (2012)

کلر آلدرین و  DDT ،BHCهای کشمعرض آفت

تلیال حاد شدند. قرار گرفتن دچار آسیب نکروز اپی

های شیمیایی به احتمال زیاد ماهی در معرض آالینده

های مختلف از زیاد در اندامباعث القاء تعداد ضایعات 

(. روده Das and Gupta, 2013شود )جمله روده می

یک عضو کامل چند منظوره است. عالوه بر دستگاه 

گوارش، روده به هضم و جذب مواد غذایی، تعادل آب 

ها، متابولیسم هضم، ایمنی، نظم غدد و الکترولیت

باشد. اکرمی و همکاران درون ریز ضروری می

 5/4و 3، 5/1ای اثرات افزودن در مطالعه، (1388)

درصد پربیوتیک مانان الیگوساکارید را به جیره ماهی 

های رشد، ، بر شاخص(Rutilus kutum) سفید

FCR بازماندگی و مقاومت به تنش شوری را بررسی ،

کردند. نتایج مطالعه موید این بود که این پربیوتیک 

  اثری بر فاکتورهای بررسی شده نداشت.

 .ینکشنده آبامکت هایاز غلظت یبافت روده ناش یب( بر تخرg/kg1 یزان)به م یگوساکاریدمالتو ال یزوا یوتیکاثر پروب -1جدول 

 2ppm 3ppm 6ppm 0 های رودهعارضه

 ++++ ++ ++ - واکئوله شدن

 ++++ ++ + - خونریزی

 نکروز

 تلیومدژنراسیون اپی

- 

- 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++++ 

+++ 

 ++++ ++ +++ - پرزهای رودهاز بین رفتن 

 نفوذ ضخامت لنفوسیت

 های پوششتغییر شکل و از بین رفتن سلول

 فساد پرزها

- 

- 

- 

- 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

++++ 

+ 

++++ 

++++ 

عارضه مشاهده شده  11تا  5عارضه مشاهده شده )++(،  5تا  3عارضه مشاهده شده )+ (،  3تا  1(،  -عدم مشاده عارضه)

 )++++(. 11از  )+++(، و بیشتر
 

Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy 1 

Transmission Electron Microscopy 2 
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میزان یک گرم بر پروبیوتیک استفاده شده به

-گرم واحد غذا در این مطالعه نتوانست بر آسیبکیلو

کشنده سم آبامکتین بکاهد های بافتی ناشی از غلظت

و تیمارهایی که بعد از دادن پروبیوتیک در معرض 

های بافتی نظیر عارضه ،سم آبامکتین قرار گرفتند

-، دژنراسیون اپیئوله شدن، خونریزی، نکروزروواک

تلیوم، تخریب پرزهای روده، تغییر شکل و تخریب 

های پوششی و فساد پرزها در بافت روده سلول

، ppm 6ترتیب در غلظت ها بهمشاهده شد که عارضه

ppm 3  وppm 2  بیشترین اثر تخریب را در بافت

 روده نشان دادند.

ای روی تاثیر ، مطالعه (2001)اولسن و همکاران 

های انتروسیت روده ماهی چار لین را بر سلولاینو

انجام Arctic char    (Salvelinus alpinus)قطبی 

دادند. نتایج حاصل شده از تحقیق نشان داد که به 

ی غذایی به اینولین در جیرهدرصد  15کارگیری 

ی آن منجر به انباشت سبب عدم تخمیر و تجزیه

-سلول ها و در نهایت تاثیر نامطلوب برکربوهیدرات

گذارد. استایکو و همکاران های انتروسیت روده می

آالی رنگین کمان در ای روی قزل، در مطالعه(2007)

های دراز، اثر فس و کانالدو سیستم پرورش در ق

الیگوساکارید را روی مانان پربیوتیکافزودن 

فاکتورهای رشد، بازماندگی و ایمنی این ماهی بررسی 

که در هردو سیستم ذکر شده کردند. نتایج نشان داد 

داری وزن، طور معنیافزودن این پربیوتیک به

بازماندگی ایمنی را افزایش و ضریب تبدیل غذایی را 

  کاهش داد.

های کشنده سم این مطالعه نشان داد که غلظت

-های شدید در بافت روده میآبامکتین باعث آسیب

ها با افزایش غلظت در شود. که شدت این آسیب

ppm 6  سم آبامکتین و افزایش مدت زمان قرار

کند. افزایش پیدا میساعت  96گیری در معرض سم 

ها پروبیوتیک داده شده بود تیمارهایی که به آن

های کشنده سم آبامکتین زمانیکه در معرض غلظت

قرار گرفتند، ایزومالتوالیگوساکارید نتوانست از میزان 

امکتین در های ناشی از آسیب بافتی سم آبعارضه

بافت روده بکاهد. با توجه به اینکه پروبیوتیک از 

شود و اثر مثبت در طریق گوارش و روده جذب می

دهد ولی در این بررسی اثر ها نشان میاین اندام

  دار و مثبتی در بافت روده مشاهده نشد.معنی
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Abstract  
In this study, 147 common carp for two weeks were kept in the aquarium condition. LC50 / 96h of Vertimec was 
calculated as 1.243 and on this bais three lethal concentration 2, 3, 6 ppm were considered for this study. 
Isomaltooligosaccharide prebiotic was spereyed to the food as 1 g / kg. The results showed that after induction 
of isomaltooligosaccharide to the treatments that were exposed to vertimec, histopathological disorders such as 
vacuolization latest, bleeding, necrose, degeneration of the epithelium, loss of intestinal villi in the intestinal 
tissue was observed.  Concentration of 6, 3 and 2 ppm had severe effects on intestinal tissue, respectively. 
Isomaltooligosaccharide could not decrease the histopathological effects tissue due to vertimec exposue. Since 
tis prebiotic is absorbed via intestinal tissue and can show its positive effect of this organ, but the results did not 
show significant and positive effect in the intestinal tissue. 

Keywords: Isomaltooligosaccharides, Intestinal, Vertimec, Defense. 


