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چکيده
این آزمایش به منظور بررسي تأثير برخي از افزودنيهای جاذب سموم قارچي بر تغييرات بيوشيميایي و فراسنجههای
خوني جوجههای گوشتي با استفاده از تعداد  022قطعه جوجة گوشتي یکروزة سویه آرین  368در قالب طرح کامالً
تصادفي با  5جيرة غذایي و  4تکرار و  02پرنده در هر تکرار صورت گرفت .جيرههای غذایي آزمایشي شامل :گروه  Aیا
شاهد منفي (جيره بر پایه ذرت و کنجاله سویا) ،گروه  Bیا شاهد مثبت (جيره پایه  +یک ميلي گرم در کيلوگرم
آفالتوکسين  )B1و گروههای  D ،Cو  Eکه به ترتيب با افزودن  0/5گرم در کيلوگرم ميلبوند ،TX-زئوليت طبيعي و پلي
سورب به جيرة غذایي  Bتهيه شده بودند .نتایج آزمایش نشان داد با افزودن آفالتوکسين  B1به جيرة غذایي جوجههای
گوشتي فعاليت آنزیمهای آسپارتات آمينو ترانسفراز ،آالنين آمينو ترانسفراز و الکتات دهيدروژناز در مقایسه با گروه
شاهد منفي افزایش معنيداری داشت ( .)P<2/25اما افزودن مواد جاذب سموم قارچي به جيرة غذایي آلوده به
آفالتوکسين  B1فعاليت این آنزیمها را در مقایسه با گروه شاهد مثبت کاهش داد ( .)P<2/25ميزان پروتئين تام و آلبومين
سرم در گروه شاهد مثبت کمتر از گروههای دیگر بود ( .)P<2/25با افزودن مواد جاذب به جيرة غذایي آلوده ميزان
کراتينين سرم در مقایسه با گروه شاهد مثبت کاهش یافت ( .)P<2/25اما اسيد اوریک سرم فقط با افزودن زئوليت کاهش
یافت ( .)P<2/25ميزان کلسترول ،تری گليسرید ،گلوکز ،کلسيم و روی سرم تحت تأثير وجود آفالتوکسين  B1در خوراک
قرار نگرفت .تعداد گلبولهای قرمز خون در گروه شاهد مثبت کمتر از سایر گروهها به جز  Eبود ( .)P<2/25همچنين
ميزان هماتوکریت در گروه شاهد مثبت بيشتر از گروه شاهد منفي بود ( .)P<2/25ميزان هموگلوبين و شکنندگي اسمزی
اریتروسيتها تحت تأثير نوع ماده جاذب سموم و آفالتوکسين  B1قرار گرفت ( .)P<2/25نتایج این پژوهش نشان داد
زئوليت طبيعي توليد ایران همانند دو ماده جاذب تجاری ميلبوند TX-و پلي سورب باعث کاهش تغييرات بيوشيميایي و
فراسنجههای خوني جوجههای گوشتي در اثر مسموميت با آفالتوکسين  B1ميشود.
واژه هاي کليدي :آفالتوکسين ،مواد جاذب ،جوجه گوشتي ،فراسنجههای خوني
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Abstract
The aim of this study was to assess the effects of some mycotoxin absorbents on biochemical and
hematological parameters of broiler chickens fed on aflatoxin B1 contaminated feed. Total of 200
broiler chickens Arian 386 in a completely randomized design with 5 treatments and 4 replications
(10 birds for each replication) were used. Experimental treatments were: group A or negative
control (soybean meal and corn diet), group B or positive control (basal diet+1mg/kg aflatoxin B1),
groups C, D and E were formed by addition of 2.5 g/kg of Milbond-TX, natural zeolit and Polysorb,
into diet B, respectively. The results showed that aflatoxicosis significantly increased AST, ALT
and LDH enzymes activity in comparison to the negative control group (P<0.05). Adding absorbent
additives decreased these enzymes activity compared to positive control. The amount of total
protein and serum albumin were significantly lower in positive control group compared with the
other groups (P<0.05). The use of additives significantly reduced the serum cratinine in comparison
with positive control group (P<0.05). Addition of zeolit reduced serum uric acid compared to other
absorbents. Serum cholesterol, triglyceride, glucose, calcium and Zn were not affected by
aflatoxicosis (P>0.05). Red blood cell counts in positive control group was significantly lower than
the other groups except E (P<0.05). Hematocrit in positive control group was significantly higher
than the negative control group (P<0.05). The hemoglobin value and erythrocytes osmotic fragility
were significantly influenced by the type of added absorbent. In conclusion natural Iranian zeolit as
well as the two commercial mycotoxin absorbents reduced the aflatoxin B1 induced biochemical
and hematological alterations in broilers.
Keywords: Aflatoxin, Absorbent materials, Broiler, Blood biochemistry, Hematology parameters

.)0228  ناميده مي شوند (ليوG2  وG1 ،B2 آفالتوکسين

مقدمه

حساسيت گونههای مختلف طيور به آفالتوکسينها

آفالتوکسينها آلوده کنندة خوراک دام و طيور بوده

 جوجه اردکها بيشترین حساسيت و.متفاوت است

. و آ0و عمدتاً توسط قارچهای آسپرژیلوس فالووس

جوجه مرغها بيشترین مقاومت را دارند (ليسون و

.)0202  توليد ميشوند (گالو و همکاران0پارازیتيکوس

 نشانههای مسموميت با آفالتوکسين.)0995 همکاران

چهار نوع عمده از آفالتوکسينها به طور طبيعي وجود

، کم خوني:در جوجههای گوشتي عبارت است از

 سه. مي باشدB1 دارند که سميترین آنها آفالتوکسين

، جهش زایي، آسيبهای کبدی،سرکوب سيستم ایمني

،نوع دیگر که از نظر ترکيب شبيه هم هستند

 بازده، بي اشتهایي،ناقص الخلقه زایي و سرطان زایي
 کاهش افزایش وزن و حساسيت به،غذایي ضعيف
استرسهای محيطي و ميکروبي (اراسالن و همکاران

1
2

Aspergillus flavus
Aspergillus parasiticus
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 0228و ميازو و همکاران  .)0222با توجه به اهميت

قابليت باالیي در ترکيب شدن با آفالتوکسينها داشته

تغييرات ناشي از حضور آفالتوکسينها در مواد

باشد (راموس و هرناندز  .)0997فيليپس و همکاران

خوراکي ،این سموم تهدید کننده سالمت طيور و انسان

( )0992گزارش

بتاکربونيل

ميباشند که باعث خسارت اقتصادی شدیدی برای

آفالتوکسينها با یونهای آلومينيوم موجود در

صنعت طيور ميشوند (باپتيستا و همکاران  .)0224کبد

ساختمان  HSCASتشکيل کمپلکس ميدهد .مکان

اندام هدف آفالتوکسينها ميباشد و آسيبهای کبدی

اصلي جذب شيميایي آفالتوکسينها ،در سطوح داخلي

موجب تغيير در فعاليت آنزیمهای کبدی ميشود.

 HSCASقرار دارد .بخش دی کربونيل مولکول

مسموميت با آفالتوکسينها با تغييرات بيوشيميایي

آفالتوکسينها برای برقراری پيوند محکم با مولکول

خون ،فراسنجههای خوني ،پاتولوژیکي و فعاليت سيستم

 HSCASضروری است .برهمکنش آفالتوکسينها و

ایمني مرتبط ميباشد (دنلي و اوکان  0228و اراسالن و

 HSCASموجب غيرقابل دسترس شدن آنها ميشود.

همکاران  .)0228مسموميت با آفالتوکسينها در طيور

مکانيسم اتصال آفالتوکسينها توسط توليدات اصالح

ممکن است با تغيير در غلظت پروتئين تام ،آلبومين،

شده مخمری به خوبي شناخته نشده است .یانيکوریس

کلسترول ،گلوکز ،اسيد اوریک ،فسفر غير آلي و کلسيم

و همکاران ( )0224پيشنهاد کردند که یک واکنش دو

بروز کند (هاروی و همکاران  .)0993کاهش غلظت

سطحي بين بخش گلوکان دیواره سلولي مخمر و

پروتئين تام و آلبومين به عنوان شاخص مسموميت

مولکول مایکوتوکسينها رخ ميدهد .اثرات سودمند

کبدی در ماکيان و بوقلمونها ميباشد (کوبنا و

ساکارومایسز سرویزیه 4به مانان موجود در دیواره

همکاران .)0996

سلولي مخمر نسبت داده ميشود .مانان از دیواره

کردند

سيستم

که

حذف آفالتوکسينهای تشکيل شده در خوراکهای

داخلي مخمر که غني از گلوکومانان است استخراج مي-

آلوده یکي از جنبههای مهم تحقيقات تغذیهای است .در

شود .گلوکومانان توانایي باالیي در ترکيب شدن با

مقياس بزرگ ،کاربردی و مقرون به صرفه روشهایي

آفالتوکسينها در شرایط برون تني ( )%92-72و درون

که آلودگي آفالتوکسينها را در خوراک از بين ببرد

تني دارد (مورتي و دوگودا  .)0224افزودن دیواره

رایج نيست .روشهای متنوع فيزیکي ،شيميایي و

سلولي مخمر به خوراک جوجههای گوشتي اثرات مضر

زیستي برای از بين بردن آفالتوکسينها با موفقيت کم

آفالتوکسينها

شاخصهای

به کار گرفته شده است (پاستينر  .)0994یک روش

بيوشيميایي و خون شناسي و سيستم ایمني را بهبود

معمول استفاده از مواد جاذب غير مغذی در جيره به

ميبخشد (راجو و دوگودا  .)0222در آزمایش حاضر از

منظور ترکيب شدن با آفالتوکسينها و کاهش جذب آنها

دو ماده تجاری جاذب سموم قارچي استفاده شد که

در دستگاه گوارش مي باشد (ژیندل و همکاران .)0994

ماده موثر ميلبوند TX-آلومينوسيليکات هيدراته سدیم

تا کنون از زئوليت طبيعي ،بنتونيت ،آلومينيوسيليکات

 -کلسيم ( )HSCASو ماده موثر پلي سورب

هيدراته سدیم-کلسيم ( ،)HSCAS3دیواره سلولي

گلوکومانان اصالح شده حاصل از دیواره سلولي مخمر

مخمر و زغال فعال برای کاهش سميت آفالتوکسينها

ساکارومایسز سرویزیه مي باشد.

بر

روی

عملکرد،

در خوراک طيور استفاده شده است (هيونگ و همکاران

با توجه به اینکه فرآوردههای تجاری متعددی با

 .)0220برای اینکه یک جاذب سموم بتواند بطور موفق

ادعای جذب سموم قارچي روانه بازار داخلي شدهاند،

آفالتوکسينها را از دستگاه گوارش جذب کند ،بایستي

در این تحقيق سعي شده است کارایي دو محصول

Hydrated Sodium Calcium Alumino Silicates

3

Saccharomyces cerevisiae

4
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وارداتي با ماده موثر متفاوت و زئوليت توليد کشور در

آفالتوکسين  0/5 + B1گرم در کيلوگرم پلي سورب).

کاهش اثرات آفالتوکسين  B1بر شاخصهای

جيرههای غذایي بر اساس احتياجات توصيه شده در

بيوشيميایي سرم و فراسنجههای خوني جوجههای

دفترچه راهنمای پرورش جوجه گوشتي آرین مربوط به

گوشتي با آلودگي تجربي به آفالتوکسين  B1بررسي

سال  0367در دو دورة آغازین ( 0-02روزگي) و رشد

شود.

( 00-35روزگي) تهيه شدند .طول دوره پرورش 35
روز بود و پرندگان در شرایط نور مداوم  04ساعته

مواد و روشها
نحوه توليد سم :آفالتوکسين  B1از طریق آلوده
کردن برنج با قارچ آسپرژیلوس پارازیتيکوس PTCC-
 5286توليد گردید .به این ترتيب که بر روی برنج
استریل 0 ،ميلي ليتر از سوسپانسيون اسپور قارچ که
حاوی  8/5×028اسپور بود اضافه گردید .محيط کشتها
به مدت  5روز در درجه حرارت  06درجه سلسيوس
نگهداری و برای کشتن اسپورها از روش بخار دادن
استفاده شد .به منظور خشک کردن برنج از آون با
حرارت  72درجه سلسيوس بهره گرفته شد و سپس
پودر آن تهيه گردید .محتوای آفالتوکسين در پودر برنج
توسط روش کروماتوگرافي الیه نازک 5اندازه گيری شد
(شاتل و همکاران  .)0988برای شناسایي و تعيين کمي
آفالتوکسين  B1از استاندارد این سم ( Aflatoxin B1,
 )Sigmaدر کلروفرم استفاده شد.
برای انجام این آزمایش از تعداد  022قطعه جوجه
گوشتي یک روزه سویه آرین  368استفاده شد .جوجه-
ها به طور تصادفي به  5جيرة غذایي 4 ،تکرار و 02
قطعه جوجه در هر تکرار تقسيم شدند .تعداد  5جيرة
آزمایشي (جدول  )0عبارت بودند از :گروه  Aیا شاهد
منفي (جيره بر پایه ذرت و کنجاله سویا) ،گروه  Bیا
شاهد مثبت (جيره پایه +

 0ميلي گرم در کيلوگرم

آفالتوکسين  ،)B1گروه  ( Cجيره پایه  0 +ميلي گرم در
کيلوگرم آفالتوکسين  0/5+ B1گرم در کيلوگرم
ميلبوند ،)TX-گروه ( Dجيره پایه  0 +ميلي گرم در
کيلوگرم آفالتوکسين  0/5 + B1گرم در کيلوگرم زئوليت
طبيعي) ،گروه ( Eجيره پایه  0 +ميلي گرم در کيلوگرم
Thin layer chromatography

5

نگهداری شدند.
بيوشيمي سرم خون :در سن  35روزگي از هر
گروه آزمایشي  6پرنده به صورت تصادفي انتخاب و
بدون اعمال گرسنگي از ورید بال در حدود  0ميلي ليتر
خون گرفته شد .غلظت آنزیم های آالنين آمينو
ترانسفراز ( ،)ALT8آسپارتات آمينوترانسفراز (،)AST7
آلکالين فسفاتاز ( )ALP6و الکتات دهيدروژناز
( ،)LDH9همچنين غلظتهای پروتئين تام ،آلبومين،
اسيد اوریک ،کراتينين ،گلوکز ،کلسترول ،تری گليسرید،
کلسيم ،فسفر و روی موجود در نمونههای سرم خون
با استفاده از کيت آزمایشگاهي شرکت پارس آزمون و
دستگاه اسپکتروفتومتر ( Jenway Genova MK3,
 )UKتعيين شد.
فراسنجههاي خوني :در سن  32روزگي از هر
گروه آزمایشي  4پرنده به صورت تصادفي انتخاب و از
ورید بال با استفاده از سرنگ حاوی  EDTAدر حدود
 0ميلي ليتر خون گرفته شد.
تعداد گلبولهای قرمز خون ( )RBC10با استفاده از
الم

هموسایتومتر00

و ميکروسکوپ نوری بر روی

نمونههای خون کامل دارای ماده ضد انعقاد  EDTAو
پس از  022بار رقيق سازی با رقيق کننده نات و هریک
تعيين شد .ميزان هماتوکریت ( )PCV12با استفاده از
لوله های مویينة هماتوکریت و بر روی خون کامل در
6

Alalnine aminotransferase
7
Aspartate aminotransferase
8
Alkaline phosphatase
9
Lactate dehydrogenase
10
Red blood cell
11
Hemocytometer
12
Packed cell volume
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شرایط سانتریفوژ  00222دور در دقيقه و به مدت 5

( )0992و برای مقایسه تفاوت ميانگينها از آزمون چند

دقيقه انجام شد .ميزان هموگلوبين ( )Hb13با استفاده از

دامنه ای دانکن در سطح معني داری  2/25استفاده شد.

روش سيانومت هموگلوبين و توسط کيت تجاری
(زیست شيمي ،ایران) تعيين گردید (ژیان  .)0968مقادیر
 MCH05 ،MCV04و  MCHC08نيز محاسبه شدند.

نتايج
تأثير جيرههای غذایي مختلف بر فعاليت آنزیمهای

به منظور ارزیابي تاثير مسموميت آفالتوکسيني بر

کبدی در جدول  0نشان داده شده است .ميزان فعاليت

غشاء سلولهای خوني آزمون شکنندگي اسمزی گلبول-

آنزیمهای  ALT ،ASTو  LDHدر گروه شاهد مثبت

های قرمز ( )EOF07با استفاده از نمونههای خون کامل

که در طول دوره فقط جيره پایه و آفالتوکسين B1

بر اساس روش داسي انجام شد (بوفن استين و

دریافت کرده بودند به طور معني داری بيشتر از گروه-

همکاران  .)0220به اختصار  02ميکروليتر خون کامالً

های دیگر بود ( .)P<2/25ميزان فعاليت این آنزیمها در

تازه به لولههای حاوی  5ميلي ليتر محلول بافر فسفات

گروههایي که مواد جاذب سموم و آفالتوکسين  B1را

سالين  PBS06با سه غلظت کلرید سدیم ( 2/5 ،2/0و

همزمان دریافت کردند ،تفاوت آماری معني داری با

 2/9درصد) منتقل و پس از اختالط به مدت  32دقيقه در

گروه شاهد مثبت داشت ( .)P<2/25ميزان فعاليت آنزیم

دمای آزمایشگاه نگهداری شد .سوسپانسيون حاصل

 ALPدر بين گروههای شاهد منفي و مثبت تفاوت

پس از مخلوط نمودن به مدت  5دقيقه با سرعت 0222

آماری معني داری نداشت .اما از نظر عددی فعاليت این

دور در دقيقه سانتریفوژ شد .جذب نوری در مایع رویي

آنزیم در گروه شاهد مثبت بيشتر از گروه شاهد منفي

مربوط به سه لوله هر نمونه خون در طول موج 542

بود.

نانومتر قرائت شد .لوله دارای  2/9درصد کلرید سدیم

تأثير جيرههای غذایي مختلف بر برخي شاخصهای

به عنوان بالنک استفاده گردید و جذب نوری دو لوله

بيوشيميایي سرم خون در جدول  3نشان داده شده

دیگر بر اساس آن تعيين گردید EOF .از رابطه زیر

است .پروتئين تام و آلبومين سرم در گروه شاهد مثبت

محاسبه شد:

به طور معني داری کمتر از سایر گروهها بود
( .)P<2/25گروه هایي که مواد جاذب سموم و
آفالتوکسين  B1را همزمان دریافت کرده بودند تفاوت
آماری معني داری با گروه شاهد منفي نداشتند .اسيد
اوریک سرم در گروه شاهد مثبت باالترین ميزان بوده و

تجزيه و تحليل آماري

به طور معني داری بيشتر از گروه شاهد منفي بود

نتایج حاصلل از آزملایش بله صلورت طلرح کلامالً
تصادفي و با پنج جيرة غلذایي و چهلار تکلرار تجزیله و
تحليل شدند .جهت تجزیه تمامي دادهها از رویه ملدلهای
خطللي تعملليم یافتلله ( )GLMنللرم افللزار آمللاری SAS
13

Hemoglobin
Mean corpuscular volume
15
Mean corpuscular hemoglobin
16
Mean corpuscular hemoglobin concentration
17
Erythrocyte osmotic fragility
18
Phosphate buffered saline
14

(.)P<2/25
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جدول -1اجزاي تشکيل دهنده و ترکيب مواد مغذي جيرههاي غذايي
آغازين (  22 - 1روزگي )

رشد (  35 - 21روزگي )

ترکيب جيره پايه

58/24

82/32

کنجاله ی سویا

37/70

34/22

روغن سویا

0/62

0/86

دی کلسيم فسفات

0/69

0/56

سنگ آهک

0/04

0/23

2/05

2/05

2/05

2/05

 DLمتيونين

2/08

2/06

ليزین هيدروکلراید

2/32
2/35

2/32
2/34

ذرت

مکمل ویتاميني

0

مکمل مواد معدني

0

نمک یددار
ترکيب شيميايي محاسبه شده

0922

0952

انرژی قابل متابوليسم (کيلوکالری در کيلوگرم)

00

02

کلسيم (درصد)

2/98

2/64

فسفر قابل دسترس (درصد)

2/46

2/40

ليزین (درصد)

0/09

0/00

متيونين (درصد)

2/46

2/45

پروتئين خام (درصد)

 .0هر  0/5کيلوگرم مکمل ویتاميني حاوی 9،222،222واحد بين الملي ویتامين  0،222،222 ،Aواحد بين المللي ویتامين  06 ،D3گرم ویتامين  0 ،Eگرم ویتامين ،K3
 0/6گرم ویتامين  8/8 ،B1گرم ویتامين  6/6 ،B2گرم  09/7 ،B3گرم  0/94 ،B5گرم  0 ،B6گرم  05 ،B9ميليگرم  022 ،B12ميليگرم ویتامين  Hو  052گرم کولين
کلراید.
 .0هر  0/5کيلوگرم مکمل معدني حاوی  99/0گرم منگنز 52 ،گرم آهن 64/7 ،گرم روی 02 ،گرم مس 0 ،گرم ید و  2/0گرم سلنيوم.

در بين گروههایي که مواد جاذب سموم و

تری گليسرید سرم خون در بين گروههای شاهد منفي

آفالتوکسين  B1را همزمان دریافت کرده بودند اسيد

و مثبت تفاوت آماری معني داری نداشت ،اما بين این دو

اوریک ،فقط در گروه ( Dزئوليت  +آفالتوکسين  )B1به

گروه و گروه هایي که مواد جاذب سموم و آفالتوکسين

طور معني داری کمتر از گروه شاهد مثبت بود

 B1را همزمان دریافت کردند تفاوت آماری معني داری

( .)P<2/25ميزان کراتينين سرم در گروه شاهد مثبت به

وجود داشت .بدین ترتيب که ميزان کلسترول در گروه

طور معني داری بيشتر از سایر گروهها بود ()P<2/25

( Dزئوليت طبيعي  +آفالتوکسين  )B1و تری گليسرید

و گروههایي که مواد جاذب سموم و آفالتوکسين  B1را

در گروه ( Cميلبوند + TX-آفالتوکسين  )B1به طور

همزمان دریافت کرده بودند تفاوت آماری معني داری

معني داری بيشتر از گروههای دیگر بود (.)P<2/25

با گروه شاهد منفي نداشتند .ميزان گلوکز ،کلسترول و

ميزان گلوکز در گروه ( Dزئوليت طبيعي  +آفالتوکسين

مقایسه کارایی افزودنیهاي جاذب سموم قارچی در تغییرات بیوشیمیایی و فراسنجههاي خونی جوجههاي گوشتی

00

 )B1کمتر از گروههای  Cو ( Eپلي سورب +

تفاوت آماری معني داری وجود نداشت .اما از لحاظ

آفالتوکسين  )B1بود (.)P<2/25

عددی گروههای شاهد مثبت کمترین و شاهد منفي

تأثير جيرههای غذایي مختلف بر برخي از مواد

دارای بيشترین مقدار بودند .درصد EOFدر گروه

معدني سرم خون در جدول  4نشان داده شده است.

شاهد منفي به طور معني داری بيشتر از سایر گروهها

ميزان کلسيم در بين گروههای مختلف تفاوت آماری

بود ( .)P<2/25کمترین  EOFمربوط به گروه شاهد

معني داری نداشت .اما بيشترین مقدار کلسيم در گروه

مثبت بود ،درحاليکه سایر گروهها نيز با یکدیگر تفاوت

شاهد مثبت بود .ميزان فسفر در گروه شاهد مثبت به

آماری معني داری داشتند (.)P<2/25

طور معني داری بيشتر از گروه شاهد منفي بود
( .)P<2/25در بين گروههایي که مواد جاذب سموم و

بحث

آفالتوکسين  B1را همزمان دریافت کردند فقط گروه D

مسموميت با آفالتوکسينها در جوجههای گوشتي

به طور معني داری ميزان فسفر کمتری نسبت به گروه

با تعيين تغييرات بيوشيميایي و خون شناسي قبل از

شاهد مثبت داشت ( .)P<2/25ميزان روی در گروههای

اینکه نشانه های کلينيکي آشکار شود قابل تشخيص

شاهد منفي D ،و  Eتفاوت آماری معني داری با گروه

است (کجيجي و همکاران  .)0996در شرایط باليني،

شاهد مثبت نداشت و فقط گروه  Cبه طور معني داری

فعاليت آنزیم های  ALTو  ASTمانند نشانگرهای

کمتر از گروه شاهد مثبت بود (.)P<2/25

زیستي نشان دهنده فعاليت کبد مي باشند (یان هان و

تأثير جيرههای غذایي مختلف روی برخي
فراسنجههای خوني در جدول  5نشان داده شده است.
تعداد گلبولهای قرمز خون در گروه شاهد مثبت به
طور معني داری کمتر از گروه شاهد منفي بود
( .)P<2/25مواد جاذب سموم موجود در دو گروه  Cو
 Dباعث افزایش معني دار گلبولهای قرمز خون در
مقایسه با گروه شاهد مثبت شد ( .)P<2/25ولي گروه
 Eتفاوت معني داری با گروه شاهد مثبت نداشت.
بيشترین درصد هماتوکریت در گروه شاهد مثبت
مشاهده شد که با گروههای دیگر به جز گروه  Dتفاوت
آماری معني داری داشت ( .)P<2/25غلظت هموگلوبين
خون در بين گروههای شاهد منفي ،مثبت C ،و  Eتفاوت
آماری معني داری نداشت و بيشترین ميزان هموگلوبين
در گروه  Dمشاهده شد که به طور معني داری بيشتر
از گروههای  Cو  Eبود ( MCV .)P<2/25در گروه
شاهد مثبت به طور معني داری بيشتر از گروههای دیگر
بود ( MCH .)P<2/25نيز در گروه شاهد مثبت به طور
معني داری بيشتر از گروههای دیگر به جز  Eبود
( .)P<2/25از لحاظ  MCHCبين گروههای آزمایشي

همکاران .)0226
بر اساس نتایج به دست آمده در آزمایش حاضر
حضور آفالتوکسين  B1به تنهایي در جيره جوجههای
گوشتي باعث افزایش معني داری در ميزان فعاليت
آنزیمهای  AST ،ALTو  LDHدر مقایسه با گروه
شاهد منفي شد (جدول .)0طوری که در گروه شاهد
مثبت فعاليت آنزیم  %08 ALT ،%33 ASTو LDH
 %50بيشتر از گروه شاهد منفي بود .ولي فعاليت آنزیم
 ALPتفاوت معني داری با گروه شاهد منفي نداشت.
افزایش فعاليت آنزیمهای کبدی به عنوان شاخص
حساس سرمي در مسموميتهای کبد و کليه گزارش
شده است (شي و همکاران  .)0228افزایش سطوح
 ALT ،ASTو  ALPممکن است نشانه تغييرات
تخریبي در بافت کبد باشد (ارویندا و همکاران .)0223
تغييرات در سطوح  ALTو  ASTسرم مخصوص
آسيبهای کبدی بوده و به عنوان ابزاری برای مطالعه
تغييرات زنده ماني سلول و نفوذ پذیری غشای سلول
مي باشد (نویلي  .)0995گزارش شده است که
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آفالتوکسين  B1به ميزان  0/5ميلي گرم در کيلوگرم

 ALTدر جوجههای گوشتي ميشود (ادوا و گویندوار

باعث افزایش معني داری ( )%30-00در فعاليت  ASTو

.)0997

جدول -2اثر جيرههاي غذايي مختلف بر فعاليت آنزيمهاي سرم خون
جيرههاي

آسپارتات

آالنين

آلکالين فسفاتاز

الکتات

غذايي

آمينوترانسفراز()IU/l

آمينوترانسفراز()IU/l

()IU/l

دهيدروژناز()IU/l

A

085/62b

5/070b

4620abc

057/7d

B

050/66a

8/072a

5335ab

309/7a

C

083/30b

4/982b

4425c

026/75c

D

062/20b

0/962c

5582a

086/75b

E

093/07b

0/020c

4842ac

020/52c

SEM

6/854

2/390

043

04/4

 :SEMانحراف معيار ميانگين .حروف التين غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده ی اختالف معني دار بين ميانگين هاست ()P<2/25

افزودن مواد جاذب سموم قارچي به جيرة غذایي

بهبود ميزان پروتئين تام و آلبومين سرم در مقایسه با

دارای آفالتوکسين  B1باعث کاهش غلظت این آنزیمها

گروه شاهد مثبت شد .تغييرات معني دار در این

در سرم ميشود که نشان دهنده تأثير این مواد در

شاخصها نشان دهنده آسيب به کبد و کليه و کاهش

کاهش مضرات آفالتوکسين  B1مي باشد (اوگوز و

سنتز پروتئين در اثر مصرف آفالتوکسينها ميباشد.

همکاران  .)0220در آزمایش حاضر نيز مواد جاذب

آفالتوکسينها در طي یک تبدیل زیستي با توليد تعداد

سموم قارچي با ترکيبات مختلف (آلومينيوسيليکات ها و

زیادی متابوليت فعال که به  DNAو  RNAاتصال مي-

دیواره سلولي مخمر) به طور معني داری مانع افزایش

یابند سبب کاهش توليد پروتئين ميشوند .اثر

غير طبيعي فعاليت آنزیمهای کبدی شدند که با نتایج

آفالتوکسين  B1بر  DNAنتيجه تداخل سم با جایگاه

سایر محققين مطابقت دارد (گوکان و همکاران ،0224

واکنش دهنده ماکرومولکول است (دور و همکاران

اوگوز و همکاران  ،0220دني و اوکان  ،0228عبدل

 .)0963پروتئين تام و آلبومين سرم در جوجههایي که

الوهاب و همکاران  0220و کجيجي و همکاران .)0996

جيرة دارای آفالتوکسين به همراه ماده جاذب

آفالتوکسينها باعث جلوگيری از سنتز پروتئينها مي

نانوکامپوزیت -مونت موریلونيت مصرف کردند بهبود

شوند (رابنس و ریچارد  .)0990در نتيجه ،کاهش

یافته که این بهبود ،حاصل کاهش اثرات سمي
B1

پروتئين سرم یک اثر معمول در مسموميت با

آفالتوکسين

آفالتوکسينها مي باشد ،به طوریکه تغيير در سطوح

موریلونيت بود (شي و همکاران  .)0228ابوسعدی و

پروتئين تام و آلبومين سرم به عنوان شاخص

همکاران

افزودن

مسموميت آفالتوکسيني مطرح ميباشد (شي و همکاران

آلومينوسيليکات هيدراته سدیم-کلسيم و دیواره سلولي

 .)0228درآزمایش حاضر پروتئين تام  %43و آلبومين

مخمر به جيرة غذایي آلوده به آفالتوکسين  B1باعث

سرم  %08در گروه شاهد مثبت کمتر از گروه شاهد

جلوگيری از تغيير در ميزان این شاخصها ميشود.

منفي بود (جدول  .)3افزودن هر سه نوع ماده جاذب
سموم قارچي به جيره دارای آفالتوکسين  B1باعث

()0227

توسط
گزارش

نانوکامپوزیت-
کردند

که

مونت
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مقایسه کارایی افزودنیهاي جاذب سموم قارچی در تغییرات بیوشیمیایی و فراسنجههاي خونی جوجههاي گوشتی
جدول -3اثر جيرههاي غذايي مختلف بر برخي شاخصهاي بيوشيميايي سرم خون
گروههای

پروتئين تام

آلبومين

اوریک اسيد

کراتينين

کلسترول

تری گليسرید

گلوکز

)(g/dl

)(g/dl

)(mg/dl

)(mg/dl

)(mg/dl

)(mg/dl

)(mg/dl

A

4/290a

2/372a

4/077b

2/062b

79/082bc

057/022b

066/43ab

B

b

b

a

a

c

b

ab

C

a

D

a
a

آزمایشي

0/335

3/985

2/320

a

2/370

a

8/205

2/064

E

4/020

a

2/372

a

5/567

b

/093

bc

SEM

2/062

2/227

2/042

2/000

4/000

b

95/646

2/320

2/347

b

b

b
a

4/000

a

8/237

2/337

70/952

006/995
60/786

4/385

047/846

a

066/206

c

025/322

b

005/43

a

008/40

b

077/25

a

006/055

030/32

8/306

2/075

 :SEMانحراف معيار ميانگين .حروف التين غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده ی اختالف معني دار بين ميانگين هاست (.)P<2/25

ميزان اسيد اوریک و کراتينين سرم در گروه

کرد با مصرف آفالتوکسينها ،تری گليسرید افزایش و

شاهد مثبت به ترتيب  %08و  %07بيشتر از گروه شاهد

کلسترول سرم کاهش ميیابد و افزودن بنتونيت سدیم

منفي بود (جدول .)3افزودن مواد جاذب به جيرة غذایي

تأثيری در ميزان تغيير این شاخصها نداشت .بایلي و

آلوده به آفالتوکسين  B1باعث کاهش این فراسنجهها

همکاران ( )0228گزارش کردند که جيرة غذایي آلوده به

در سرم شد .مشابه این نتایج در آزمایشهای عبدل

آفالتوکسين باعث کاهش معني دار تری گليسيرید و

الوهاب و همکاران ( )0220و کجيجي و همکاران ()0996

کلسترول سرم نسبت به گروه کنترل ميشود .اگرچه

نيز بدست آمد .در پرندگان مبتال به نارسایي کليه به

افزودن مونت موریلونيت باعث افزایش این شاخصها

علت کاهش دفع اسيد اوریک توسط کليهها انتظار مي

شد ولي این مقادیر در مقایسه با گروه کنترل به طور

رود که ميزان اسيد اوریک سرم افزایش یابد (تونگ و

معني داری کمتر بود .کاهش کلسترول و تریگليسرید

همکاران  .)0973سنتوریو ( )0999گزارش کرد مصرف

سرم خون در اثر مصرف آفالتوکسينها ميتواند در

جيرههای غذایي آلوده به آفالتوکسين با و بدون

نتيجه آسيبهای کبدی باشد (اراویند و همکاران .)0223

بنتونيت سدیم باعث افزایش معني داری در ميزان اسيد

گزارش شده است که آفالتوکسينها باعث کاهش ميزان

اوریک و کراتينين سرم جوجههای گوشتي در سن 40

گلوکز سرم خون ميشوند (سانتوریو  .)0999در

روزگي شد که دليل این افزایش ميتواند آسيب کليهها

آزمایش حاضر ميزان گلوکز بين گروههای شاهد منفي

در اثر مصرف آفالتوکسينها باشد.

و مثبت تفاوت معني داری نداشت .مشابه این نتایج در

ليپيدهای گردش خون ،از جذب رودهای ليپيدهای

گزارشهای گوکان و همکاران ( ،)0224کجيجي و

جيرة غذایي و سنتز کبدی ،یا بسيج آنها از ذخایر چربي

همکاران ( )0996و اوگوز و همکاران ( )0222نيز بدست

بدن منشاء ميگيرد .تغييرات در ميزان کلسترول سرم

آمده است.

در بيماریهای کبدی گزارش شده است (فرناندز و
همکاران  .)0994در آزمایش حاضر ميزان کلسترول و
تری گليسرید در گروههای شاهد منفي و مثبت تفاوت
معني داری نداشت (جدول .)3سانتوریو ( )0999گزارش
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جدول  -4اثر جيرههاي غذايي مختلف بر ميزان کلسيم ،فسفر و روي سرم خون
کلسيم

فسفر

روی

()mg/dl

()mg/dl

()µg/dl

A

09/675a

4/702b

9/870a

B

a

a

ab

C

a

D

a
a

جيرههاي غذايي

03/336
02/603
09/496

8/200

ab

5/805

b

4/795

6/780

c

8/437

b

7/775

E

02/802

a

5/962

a

9/637

SEM

2/590

2/070

2/305

 :SEMانحراف معيار ميانگين .حروف التين غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده ی اختالف معني دار بين ميانگين هاست (.)P<2/25

آفالتوکسينها باعث ایجاد تغيير در متابوليسم
کلسيم و فسفر غيرآلي ميشوند (بایلي و همکاران

کلسيم هيدراته باعث افزایش ميزان روی در سرم مي
شود (عبدل الوهاب و همکاران .)0220

 .)0990این تغييرات ممکن است در نتيجه آسيب کليهها،

آزمایشهای بسياری نشان داده است که ميزان

روده و پاراتيروئيد باشد که این اندامها کلسيم و فسفر

هماتوکریت ،هموگلوبين MCV ،و تعداد گلبولهای

غير آلي را تنظيم مي کنند (گالهن و همکاران  .)0990در

قرمز خون هنگام مسموميت با آفالتوکسين کاهش مي

آزمایش حاضر از لحاظ ميزان کلسيم سرم خون

یابد (تونگ و همکاران  .)0975کجيجي و همکاران

تفاوتي بين تيمارهای مختلف مشاهده نشد .ميزان فسفر

( )0996گزارش کردند که وجود آفالتوکسينها در

سرم در گروه شاهد مثبت در مقایسه با گروه شاهد

خوراک جوجههای گوشتي باعث کاهش معني دار

منفي به طور معني داری بيشتر بود .افزودن مواد جاذب

هماتوکریت ،هموگلوبين و  MCHدر مقایسه با گروه

سموم باعث کاهش معني دار در ميزان فسفر سرم

کنترل ميشود ،ولي ميزان گلبولهای قرمز MCV ،و

نسبت به گروه شاهد مثبت شد و فقط گروه  Eبا این

 MCHCتفاوت معني داری با گروه کنترل نداشت.

گروه تفاوت معني داری نداشت (جدول .)4نتایج حاضر
با یافتههای (کجيجي و همکاران  )0996مطابقت دارد.
مصرف خوراک آلوده به آفالتوکسين باعث کاهش در
ميزان کلسيم و فسفر سرم ميشود و افزودن بنتونيت
سدیم و مونت موریلونيت تاثيری در ميزان کاهش
نداشت (سانتوریو  0999و بایلي و همکاران )0228
ميزان روی در سرم خون دو گروه شاهد منفي و مثبت
تفاوت معني داری نداشت .گزارش شده است که
مصرف خوراک آلوده به آفالتوکسين باعث کاهش
ميزان روی در سرم نسبت به گروه کنترل شده و
افزودن مونت موریلونيت و آلومينيوسيليکات سدیم
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جدول  -5اثر جيرههاي غذايي مختلف بر برخي فراسنجههاي خوني
جيرههاي غذايي

RBC

PCV

Hb

MCV

MCH

MCHC

EOF

A

)(number×106/µl
0/59b

)(%
30/752bc

)(g/dl
9/455ab

)(µm3
008/78c

)(pg
38/50b

)(g/dl
2/090a

)(%
43/5a

B

0/27

a

ab

a

a

a

e

C

0/50b

cd

D

a

3/32

ab

E
SEM

d

c

34/752
30/052
33/752

9/302

b

9/022

a

9/630

b

086/46

bc

006/03

d

020/50

b

44/00

b

38/05

c

09/66

ab

2/072

a

2/062

a

2/092

a

02/2

c

07/2

d

04/5

b

0/08c

30/052

6/907

044/78

40/40

2/065

33/0

2/024

2/306

2/029

5/474

0/360

2/223

0/6

 :SEMانحراف معيار ميانگين .حروف التين غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده ی اختالف معني دار بين ميانگين هاست (.)P<2/25

همچنين اوگوز و همکاران ( )0222گزارش کردند که

حجم خون در بدن فشار آنکوتيک ناشي از پروتئينهای

آفالتوکسينها باعث کاهش معني دار تعداد گلبولهای

محلول خون ميباشد .این پروتئينها با افزایش فشار

قرمز ،هماتوکریت MCV ،و هموگلوبين ميشوند ،ولي

اسمزی در خون سبب جذب آب به سوی خون و حفظ

تأثيری بر  MCHو  MCHCنداشتند .همچنين آنها

حجم خون ميشوند .در صورتي که به هر دليل سطح

مشاهده کردند که افزودن کلينوپتيلویت به خوراک آلوده

این پروتئينها در پالسما کاهش یابد ،محيط خون در

به آفالتوکسين باعث بهبود معني دار در فراسنجههای

مقایسه با وضعيت طبيعي هایپوتونيک شده و توان

خوني ميشود .در آزمایش حاضر کمترین تعداد گلبول

خون در حفظ مایعات کاهش ميیابد .در آزمایش حاضر

قرمز مربوط به گروه شاهد مثبت بود و افزودن مواد

سطح پروتئين تام و آلبومين سرم در گروه شاهد مثبت

جاذب سموم به جيرة غذایي آلوده باعث افزایش تعداد

کاهش یافت (جدول  .)3نتيجه خالص این تغييرات مي-

گلبولهای قرمز در مقایسه با گروه شاهد مثبت شد.

تواند به صورت کاهش حجم خون تظاهر یابد .این

تغيير در فراسنجههای خوني مي تواند در نتيجه کاهش

کاهش حجم خون سبب افزایش نسبت گلبولهای قرمز

سنتز پروتئينها در اثر مسموميت با آفالتوکسينها

در خون یا افزایش هماتوکریت به صورت ظاهری مي-

باشد .تونگ و همکاران ( )0975نشان دادند که مکانيسم

گردد (روون و همکاران  .)0229در آزمایش حاضر

کاهش ميزان هماتوکریت در طي آفالتوکسيکوز به

ميزان هموگلوبين در بين گروههای شاهد منفي و مثبت

تخریب گلبولهای قرمز خون مربوط ميشود .با توجه

تفاوت معني داری نداشت ،فقط در بين گروههایي که

به مفهوم هماتوکریت ،افزایش آن از دو راه ممکن است.

آفالتوکسين  B1را همراه مواد جاذب سموم قارچي

در حالت اول افزایش هماتوکریت به علت افزایش مطلق

دریافت کرده بودند تفاوت معني دار بود .اراویند و

تعداد گلبولهای قرمز در خون ميباشد .عالوه بر این،

همکاران ( )0223گزارش کردند که مصرف خوراک

در صورتي که تعداد گلبولهای قرمز تغييری نداشته

آلوده به آفالتوکسين به همراه دیواره سلولي مخمر

باشد و از طرفي حجم بخش مایع خون (پالسما) کاهش

تأثيری روی ميزان گلبولهای قرمز و غلظت هموگلوبين

یابد ميزان هماتوکریت افزایش ميیابد .با توجه به نتایج

خون جوجههای گوشتي نداشت ،اما درصد هماتوکریت

شمارش گلبولهای قرمز مشخص ميشود که تعداد

در گروهي که آفالتوکسين را بدون ماده جاذب مصرف

گلبولهای قرمز در گروه کنترل مثبت کاهش یافت

کرده بود به طور معني داری کاهش یافت .افزایش

(جدول  .)5یکي از مهمترین عوامل در تنظيم و نگهداری

درصد  EOFدر گروه شاهد منفي و کاهش  EOFدر
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گروه شاهد مثبت را از نقطه نظر تفاوت سطح پروتئين
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نتيجه گيري

تام و آلبومين سرم ميتوان بررسي نمود .اساس

با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش ،جيرة غذایي

آزمون شکنندگي اسمزی گلبولهای قرمز بر اعمال تنش

آلوده به آفالتوکسين ( B1یک ميلي گرم در کيلوگرم)

هایپوتونيک بر این سلولها استوار است (بوفن استين و

باعث ایجاد تغييرات معني داری در شاخصهای

همکاران  .)0220طبيعي است که هر چه شرایط محيط

بيوشيميایي و فراسنجههای خوني جوجههای گوشتي

جدیدی (محلول  )PBSکه سلولها در آن قرار داده مي-

ميشود .افزودن مواد جاذب تجاری ميلبوند TX-و پلي

شوند با شرایط محيط قبلي سلولها (خون) از نظر

سورب به مقدار  0/5گرم در کيلوگرم به جيرة غذایي

فشار اسمزی شباهت بيشتری داشته باشد شوک

آلوده باعث کاهش تغييرات بيوشيميایي و خون شناسي

کمتری به سلولها وارد ميشود و مقادیر  EOFکمتری

در جوجههای گوشتي شد .زئوليت طبيعي ساخت کشور

مشاهده ميشود .سطح پایين پروتئين تام و آلبومين

هيچ تفاوتي با دو ماده جاذب تجاری نداشت و این

سرم در پرندگان گروه شاهد مثبت موجب کاهش فشار

نشان ميدهد که ميتوان از زئوليت که به لحاظ

انکوتيک در خون این پرندهها شده است و وقتي سلول-

اقتصادی مقرون به صرفه تر است به عنوان جاذب

های قرمز این پرندگان در معرض  PBSرقيق قرار مي-

آفالتوکسين  B1در جيرة غذایي جوجههای گوشتي

گيرند با شوک کمتری در مقایسه با پرندگان گروه

استفاده کرد.

شاهد منفي که سطح پروتيين تام و آلبومين سرم باالتر
و در نتيجه فشار انکوتيک باالتری دارند ،مواجه مي-

تشکر و قدرداني

شوند .در نتيجه گلبولهای قرمز بيشتری در گروه

بدینوسيله از شرکت نيک اندیشان فرجاد و شرکت

شاهد منفي در مقایسه با گروه شاهد مثبت به هنگام

تک فرآوردههای آریا بویژه از مدیریت محترم شرکت

مواجهه با شوک اسمزی ناشي از محيط هایپوتونيک

جناب آقای دکتر مالي ،کمال تشکر و قدرداني را داریم.

دچار شکنندگي اسمزی مي شود (بوفن استين و
همکاران .)0220
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