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 ده يکچ

های سنجهافرو  یيايميوشيرات بييتغ بر يجاذب سموم قارچ هایيافزودن برخي ازر يثأت يبررس ربه منظواین آزمایش 

 در قالب طرح کامالً 368ن یآرسویه  یکروزة يگوشت ةقطعه جوج 022 با استفاده از تعداد يگوشت یهاجوجه يخون

یا  Aگروه : شاملآزمایشي  غذایي هایهجير. صورت گرفت در هر تکرار پرنده 02 و تکرار 4و  جيرة غذایي 5با  يتصادف

ميلي گرم در کيلوگرم یک )جيره پایه +  ا شاهد مثبتی B(، گروه ایذرت و کنجاله سو پایهبر )جيره  يشاهد منف

پلي و  وليت طبيعيئز، TX-گرم در کيلوگرم ميلبوند 5/0که به ترتيب با افزودن  Eو  C ،D یهاگروه و (1Bآفالتوکسين 

های جيرة غذایي جوجهبه  1Bافزودن آفالتوکسين با  نتایج آزمایش نشان داد .ه بودندتهيه شد B غذایي ةبه جير سورب

سه با گروه یدر مقاآالنين آمينو ترانسفراز و الکتات دهيدروژناز  ،آسپارتات آمينو ترانسفراز یهامیت آنزيفعال گوشتي

آلوده به  به جيرة غذایي سموم قارچيمواد جاذب افزودن اما  (.>25/2P) تشدا یدارمعنيافزایش  يشاهد منف

ن ين تام و آلبوميئزان پروتي. م(>25/2P) کاهش داد ثبتدر مقایسه با گروه شاهد مرا  هامین آنزیا تيفعال 1Bآفالتوکسين 

 زانمي آلوده به جيرة غذایي افزودن مواد جاذببا  (.>25/2P) بودهای دیگر کمتر از گروه مثبتسرم در گروه شاهد 

اما اسيد اوریک سرم فقط با افزودن زئوليت کاهش . (>25/2P) کاهش یافتسه با گروه شاهد مثبت یدر مقان سرم ينيکرات

 در خوراک 1Bن يآفالتوکس وجودر يثأسرم تحت ت یم و رويد، گلوکز، کلسیسريگل یزان کلسترول، تريم. (>25/2P)یافت 

همچنين . (>25/2P)بود  E ها به جزر گروهیوه شاهد مثبت کمتر از سادر گرخون قرمز  یهاتعداد گلبول .قرار نگرفت

و شکنندگي اسمزی  نيهموگلوبزان يم .(>25/2P)بود  يشتر از گروه شاهد منفيت در گروه شاهد مثبت بیهماتوکرميزان 

ژوهش نشان داد ن پیج اینتا .(>25/2P)قرار گرفت  1Bو آفالتوکسين  سموم ر نوع ماده جاذبيثأتحت ت هااریتروسيت

و  یيايميوشيرات بييباعث کاهش تغو پلي سورب  TX-ميلبوند تجاری جاذبه مادزئوليت طبيعي توليد ایران همانند دو 

  شود. يم 1Bن يآفالتوکسمسموميت با در اثر  يگوشت یهاجهوج يهای خونفراسنجه

 

 خوني هایفراسنجهجوجه گوشتي،  جاذب،مواد آفالتوکسين،  :يديکل يواژه ها
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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.  
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 مقدمه

 ور بودهيدام و ط خوراک ةها آلوده کنندنيآفالتوکس     

آ. و  0آسپرژیلوس فالووس یهاقارچ وسطعمدتاً تو 

 .(0202)گالو و همکاران  شونديد ميتول 0پارازیتيکوس

به طور طبيعي وجود  هاآفالتوکسين از عمدهچهار نوع 

مي باشد. سه  1Bترین آنها آفالتوکسين دارند که سمي

نوع دیگر که از نظر ترکيب شبيه هم هستند، 

                                                           
1 Aspergillus flavus   
2 Aspergillus parasiticus 

(. 0228 وي)ل ندناميده مي شو 2Gو  2B ،1Gآفالتوکسين 

ها های مختلف طيور به آفالتوکسينحساسيت گونه

ها بيشترین حساسيت و متفاوت است. جوجه اردک

)ليسون و  ها بيشترین مقاومت را دارندجوجه مرغ

 نيآفالتوکسمسموميت با  یهانشانه. (0995همکاران 

، ياز: کم خوناست  عبارت های گوشتيجوجهدر 

، یي، جهش زایکبد یهابيآس، يمنیستم ايسرکوب س

، بازده یياشتها ي، بیيو سرطان زا یيه زاقناقص الخل

ت به يش وزن و حساسیف، کاهش افزايضع یيغذا

 و همکاران اراسالن) يکروبيو م يطيمح یهااسترس
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ت ياهم ا توجه بهب(. 0222ازو و همکاران يو م 0228

در مواد  هانيآفالتوکس حضوراز  يرات ناشييتغ

و انسان ور يطکننده سالمت  دیدهتن سموم یا خوراکي،

 یبرا یدیشد یباعث خسارت اقتصادباشند که يم

. کبد (0224 و همکاران ستايباپت) شونديور ميصنعت ط

 یکبد یهابيو آس باشدها مياندام هدف آفالتوکسين

شود. های کبدی ميتغيير در فعاليت آنزیم موجب

 بيوشيميایي راتيبا تغي هانآفالتوکسيمسموميت با 

، پاتولوژیکي و فعاليت سيستم يخونهای فراسنجه، خون

و اراسالن و  0228و اوکان  يدنل) باشدایمني مرتبط مي

ور يدر ط هانيآفالتوکس با تيومسمم (.0228همکاران 

ن، ي، آلبومتامن يئغلظت پروت ر درييتغممکن است با 

 ميو کلس ير آلي، فسفر غکیاورد ياسکلسترول، گلوکز، 

ت ظکاهش غل (.0993و همکاران  ی)هارو بروز کند

ت ين به عنوان شاخص مسموميو آلبوم تامن يئپروت

)کوبنا و  باشديها مو بوقلمون ماکياندر  یکبد

  (.0996همکاران 

 یهال شده در خوراکيتشک یهانيحذف آفالتوکس     

است. در  یاهیقات تغذيتحق مهم یهااز جنبه يکیآلوده 

 یيهاو مقرون به صرفه روش یگ، کاربرداس بزريمق

ن ببرد يها را در خوراک از بنيآفالتوکس يکه آلودگ

و  یيايمي، شيکیزيمتنوع ف یهاست. روشيج نیرا

ت کم يها با موفقنين بردن آفالتوکسياز ب یبرا يزیست

ک روش ی (.0994نر ي)پاست به کار گرفته شده است

ره به يدر ج یر مغذياستفاده از مواد جاذب غمعمول 

ها و کاهش جذب آنها نيآفالتوکس اشدن ب ترکيبمنظور 

 (.0994ندل و همکاران ی)ژ باشد يدر دستگاه گوارش م

کات يليوسينيآلومت، ي، بنتونيعيطب تيولئتا کنون از ز

 يواره سلولی، د(3HSCAS)م يکلس-میسد دراتهيه

ها نيت آفالتوکسيکاهش سم یغال فعال براز مخمر و

ونگ و همکاران يه) ور استفاده شده استيطدر خوراک 

واند بطور موفق تب سموم برای اینکه یک جاذب(. 0220

ها را از دستگاه گوارش جذب کند، بایستي آفالتوکسين

                                                           
3 Hydrated Sodium Calcium Alumino Silicates 

ها داشته آفالتوکسين اشدن ب ترکيبقابليت باالیي در 

پس و همکاران يليف .(0997)راموس و هرناندز  باشد

ل يکربونتم بتاسيکردند که س گزارش( 0992)

وم موجود در ينيآلوم یهاونیبا  هانيآفالتوکس

دهد. مکان يل کمپلکس ميتشک HSCASساختمان 

 يها، در سطوح داخلنيآفالتوکس یيايميجذب ش ياصل

HSCAS ل مولکول يکربون یقرار دارد. بخش د

وند محکم با مولکول يپ یبرقرار یبرا هانيآفالتوکس

HSCAS ها و نيآفالتوکساست. برهمکنش  یضرور

HSCAS شود. يرقابل دسترس شدن آنها ميموجب غ

دات اصالح يتولها توسط نيآفالتوکس اتصالسم يکانم

س یکوريانی .شناخته نشده است يبه خوب یشده مخمر

ک واکنش دو یشنهاد کردند که ي( پ0224و همکاران )

مخمر و  يواره سلولین بخش گلوکان ديب يسطح

اثرات سودمند  دهد.يا رخ مهنيکوتوکسیمولکول ما

واره یبه مانان موجود در د 4ساکارومایسز سرویزیه

واره یشود. مانان از ديمخمر نسبت داده م يسلول

-ياز گلوکومانان است استخراج م يمخمر که غن يداخل

 اشدن ب ترکيبدر  یيباال یيشود. گلوکومانان توانا

ون درو ( %92-72) برون تني طیها در شرانيآفالتوکس

 وارهید افزودن(. 0224و دوگودا  يدارد )مورت تني

اثرات مضر  های گوشتيجوجهمخمر به خوراک  يسلول

 یهاعملکرد، شاخص یها بر رونيآفالتوکس

بهبود  را يمنیستم ايو س يو خون شناس یيايميوشيب

ش حاضر از یدر آزما (.0222)راجو و دوگودا  بخشديم

استفاده شد که  قارچي سموم جاذبتجاری  مادهدو 

م یدراته سديکات هيلينوسيآلوم TX-لبونديموثر مماده 

سورب  يماده موثر پل و( HSCASم )يکلس -

 مخمر يواره سلولیگلوکومانان اصالح شده حاصل از د

 باشد. يم ساکارومایسز سرویزیه

با  یمتعدد یتجار یهاوردهآنکه فریبا توجه به ا     

، اندشده يار داخلروانه باز يجذب سموم قارچ یادعا

دو محصول  یيشده است کارا يق سعين تحقیدر ا

                                                           
4 Saccharomyces cerevisiae 
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د کشور در يت توليولئو ز موثر متفاوت مادهبا  يواردات

 یهاشاخصبر  1Bن يکاهش اثرات آفالتوکس

 یهاجوجه يخون یهافراسنجهسرم و  یيايميوشيب

 يبررس 1Bن يبه آفالتوکس يتجرب يبا آلودگ يگوشت

  شود.

 

 هامواد و روش

آلوده  قیاز طر 1B نيآفالتوکس: د سمينحوه تول     

-PTCCآسپرژیلوس پارازیتيکوس  قارچ باکردن برنج 

برنج  یب که بر روين ترتید. به اید گرديتول 5286

که  قارچاسپور ون يتر از سوسپانسيل يليم 0ل، یاستر

ها ط کشتيد. محیبود اضافه گرد اسپور 5/8×802 یحاو

 سلسيوسدرجه  06حرارت روز در درجه  5به مدت 

کشتن اسپورها از روش بخار دادن  یو برا ینگهدار

 از آون بابرنج خشک کردن ه منظور باستفاده شد. 

بهره گرفته شد و سپس لسيوس درجه س 72 حرارت

پودر برنج در ن يآفالتوکس ید. محتوایه گرديپودر آن ته

شد  یرياندازه گ 5کروماتوگرافي الیه نازکتوسط روش 

برای شناسایي و تعيين کمي  (.0988و همکاران  )شاتل

1Aflatoxin B ,از استاندارد این سم ) 1Bآفالتوکسين 

Sigma .در کلروفرم استفاده شد ) 

قطعه جوجه  022از تعداد برای انجام این آزمایش      

-جوجه استفاده شد. 368ن یآرسویه ک روزه ی گوشتي

 02رار و تک 4، جيرة غذایي 5به  يها به طور تصادف

 ةريج 5تعداد . م شدنديقطعه جوجه در هر تکرار تقس

شاهد یا  Aعبارت بودند از: گروه  (0)جدول  آزمایشي

ا ی B(، گروه ایذرت و کنجاله سو پایهبر )جيره  يمنف

ميلي گرم در کيلوگرم  0   )جيره پایه +  شاهد مثبت

ميلي گرم در  0) جيره پایه +  Cگروه (، 1Bآفالتوکسين 

گرم در کيلوگرم  1B +5/0گرم آفالتوکسين کيلو

ميلي گرم در  0)جيره پایه +  D(، گروه TX-ميلبوند

وليت ئگرم در کيلوگرم ز 1B  +5/0کيلوگرم آفالتوکسين 

ميلي گرم در کيلوگرم  0)جيره پایه +  E(، گروه طبيعي

                                                           
5 Thin layer chromatography  

. (گرم پلي سوربگرم در کيلو 1B + 5/0آفالتوکسين 

در ه شده ياجات توصيتبر اساس اح ی غذایيهارهيج

مربوط به  نیآر يپرورش جوجه گوشت یدفترچه راهنما

( و رشد يروزگ 0-02ن )یآغاز دو دورةدر  0367سال 

 35ه شدند. طول دوره پرورش يته ( يروزگ 35-00)

ساعته  04 مداومط نور یروز بود و پرندگان در شرا

 شدند. ینگهدار

ر از ه يروزگ 35ن در س سرم خون: يميوشيب     

 و انتخاب يپرنده به صورت تصادف 6 يشیآزما گروه

تر يل يليم 0د بال در حدود یاز ور بدون اعمال گرسنگي

آالنين آمينو  یم هایآنز غلظت خون گرفته شد.

(، 7ASTترانسفراز )آمينو تات(، آسپار8ALTترانسفراز )

دروژناز ي( و الکتات ده6PALآلکالين فسفاتاز )

(9LDH)، ن، ين تام، آلبوميئپروت یهان غلظتيهمچن

د، یسريگل ین، گلوکز، کلسترول، تريني، کراتکید اورياس

خون های سرم موجود در نمونه یم، فسفر و رويکلس

پارس آزمون و  شرکت يشگاهیکيت آزما استفاده از با

 ,Jenway Genova MK3) دستگاه اسپکتروفتومتر

UK) .تعيين شد 

از هر  يزگرو 32در سن : يخون  يهافراسنجه     

به صورت تصادفي انتخاب و از پرنده  4 يشیآزما گروه

در حدود  EDTA یده از سرنگ حاوابا استفورید بال 

  ميلي ليتر خون گرفته شد. 0

با استفاده از  (10RBC) خون قرمز یهاتعداد گلبول     

پ نوری بر روی وو ميکروسک 00سایتومتروهمالم 

و  EDTAانعقاد های خون کامل دارای ماده ضد نمونه

بار رقيق سازی با رقيق کننده نات و هریک  022پس از 

با استفاده از  (12CVP) تیهماتوکر ميزان تعيين شد.

خون کامل در  یت و بر روینة هماتوکریيمو یلوله ها

                                                           
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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 5قه و به مدت يدور در دق 00222فوژ یط سانتریشرا

با استفاده از  (13Hb) نيزان هموگلوبيم قه انجام شد.يدق

 یت تجارين و توسط کيهموگلوب انومتيوش سر

ر یمقاد .(0968ژیان ) دین گردييتع ران(ی، ايميست شی)ز
04MCV ،05MCH  08 وMCHC محاسبه شدند زين.  

به منظور ارزیابي تاثير مسموميت آفالتوکسيني بر      

-گلبول یاسمز يآزمون شکنندگغشاء سلولهای خوني 

خون کامل  یهاه( با استفاده از نمون07EOFقرمز ) یها

ن و ي)بوفن است انجام شد داسيبر اساس روش 

 تر خون کامالًيکروليم 02. به اختصار (0220همکاران 

بافر فسفات  تر محلوليل يليم 5 یحاو یهاتازه به لوله

و  5/2، 0/2م )ید سدیبا سه غلظت کلر 06PBS نسالي

قه در يدق 32درصد( منتقل و پس از اختالط به مدت  9/2

حاصل  سوسپانسيونشد.  یشگاه نگهداریزماآ یدما

 0222قه با سرعت يدق 5پس از مخلوط نمودن به مدت 

 یيع رویدر ما یفوژ شد. جذب نوریقه سانتريدور در دق

 542مربوط به سه لوله هر نمونه خون در طول موج 

م ید سدیدرصد کلر 9/2 یت شد. لوله دارائنانومتر قرا

دو لوله  یجذب نور د ویبه عنوان بالنک استفاده گرد

ر یاز رابطه ز EOFد. ین گردييگر بر اساس آن تعید

 محاسبه شد:

                        

 
 

 آماري تجزيه و تحليل

 طلرح کلامالً    بله صلورت   شیآزملا  نتایج حاصلل از      

تجزیله و  و چهلار تکلرار    جيرة غلذایي با پنج و  يتصادف

ه ملدلهای  یوز را هاداده يتمام هیجهت تجزشدند.  تحليل

 SAS ینللرم افللزار آمللار ( GLMخطللي تعملليم یافتلله )

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

ها از آزمون چند نيانگيمتفاوت سه یمقا ی(  و برا0992)

 استفاده شد.   25/2 یدار يدانکن در سطح معن یدامنه ا

 

 نتايج

های مختلف بر فعاليت آنزیم غذایي هایجيرهثير أت     

اليت ميزان فع نشان داده شده است. 0کبدی در جدول 

 شاهد مثبتگروه  در LDHو  AST ،ALTهای آنزیم

 1Bفقط جيره پایه و آفالتوکسين در طول دوره  که

-به طور معني داری بيشتر از گروه نده بوددریافت کرد

ها در ن آنزیمی(. ميزان فعاليت ا>25/2P)بود های دیگر 

را  1B و آفالتوکسين سموم هایي که مواد جاذبگروه

معني داری با آماری تفاوت  ند،رددریافت کهمزمان 

ميزان فعاليت آنزیم  .(>25/2P) داشت مثبتشاهد  گروه

ALP تفاوت مثبت و  يشاهد منف یهادر بين گروه

ن یت ايفعال ی. اما از نظر عدداشتند یدار يمعنآماری 

 يشاهد منفشتر از گروه يشاهد مثبت بگروه م در یآنز

 .بود

های برخي شاخصف بر مختل غذایي هایجيرهثير أت     

نشان داده شده  3در جدول  بيوشيميایي سرم خون

 شاهد مثبتو آلبومين سرم در گروه  ين تامئپروت است.

 بودها به طور معني داری کمتر از سایر گروه

(25/2P< .)و  سموم گروه هایي که مواد جاذب

تفاوت  بودنددریافت کرده  همزمانرا  1B آفالتوکسين

اسيد  .شتندندا شاهد منفيبا گروه  معني داریآماری 

بوده و  ميزان باالترین شاهد مثبتاوریک سرم در گروه 

بود  شاهد منفيبه طور معني داری بيشتر از گروه 

(25/2P<.)  
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 هاي غذايي جيرهتشکيل دهنده و ترکيب مواد مغذي اجزاي -1جدول 

 روزگي ( 35  - 21رشد )  روزگي ( 22 - 1آغازين )  ترکيب جيره پايه 

24/58 ذرت  32/82  

70/37 کنجاله ی سویا  22/34  

26/0 سویا روغن  86/0  

69/0 دی کلسيم فسفات  56/0  

04/0 سنگ آهک  23/0  

 05/2 05/2 0يمکمل ویتامين

 05/2 05/2 0معدني مواد مکمل

DL 08/2 متيونين  06/2  

32/2 کلرایدهيدروليزین   32/2  
 34/2 35/2 نمک یددار

  يايي محاسبه شده ترکيب شيم

 0952 0922 انرژی قابل متابوليسم )کيلوکالری در کيلوگرم(

 02 00 )درصد( ين خامئپروت

 64/2 98/2 )درصد( کلسيم

 40/2 46/2 )درصد( فسفر قابل دسترس

 00/0 09/0 )درصد( ليزین

 45/2 46/2 )درصد( متيونين

، 3Kگرم ویتامين  E ،0گرم ویتامين  3D ،06واحد بين المللي ویتامين  A ،0،222،222حد بين الملي ویتامين وا 9،222،222کيلوگرم مکمل ویتاميني حاوی 5/0. هر 0

گرم کولين  052و   H گرم ویتامينميلي 12B ،022گرم ميلي 9B ،05گرم  6B ،0گرم  5B ،94/0گرم  3B ،7/09گرم  2B ،6/6گرم ویتامين  1B ،8/8گرم ویتامين  6/0

 کلراید.

 گرم سلنيوم. 0/2گرم ید  و  0گرم مس،  02گرم روی،  7/64گرم آهن،  52گرم منگنز،  0/99کيلوگرم مکمل معدني حاوی   5/0 . هر0

 

و  سموم هایي که مواد جاذببين گروه در   

اسيد  بودنددریافت کرده  همزمانرا  1B آفالتوکسين

به  (1B آفالتوکسين)زئوليت +  Dگروه  ط درفق اوریک،

کمتر از گروه شاهد مثبت بود ي داری طور معن

(25/2P<.) به  گروه شاهد مثبتن سرم در نيميزان کراتي

 (>25/2P) بودها طور معني داری بيشتر از سایر گروه

را  1B و آفالتوکسين سموم هایي که مواد جاذبو گروه

معني داری آماری تفاوت  بودنددریافت کرده  همزمان

ميزان گلوکز، کلسترول و  د.اشتنند شاهد منفيبا گروه 

 شاهد منفي هایدر بين گروه خون سرم تری گليسرید

اما بين این دو  شت،معني داری نداآماری تفاوت مثبت و 

 و آفالتوکسين سموم ي که مواد جاذبیگروه هاو  گروه

1B   ی دار معنيآماری تفاوت  نددریافت کرد همزمانرا

در گروه  کلسترول بدین ترتيب که ميزان وجود داشت.

D  زئوليت طبيعي + آفالتوکسين(1Bو تری )  گليسرید

 ( به طور1B+ آفالتوکسين  TX-)ميلبوند Cدر گروه 

. (>25/2P)های دیگر بود معني داری بيشتر از گروه

)زئوليت طبيعي + آفالتوکسين  Dميزان گلوکز در گروه 
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1B) های کمتر از گروهC  وE (پلي سورب  +

  .(>25/2P)بود  (1Bآفالتوکسين 

مختلف بر برخي از مواد  غذایي هایجيرهتأثير      

 نشان داده شده است. 4 معدني سرم خون در جدول

آماری های مختلف تفاوت ميزان کلسيم در بين گروه

اما بيشترین مقدار کلسيم در گروه  معني داری نداشت.

ميزان فسفر در گروه شاهد مثبت به  شاهد مثبت بود.

ری بيشتر از گروه شاهد منفي بود طور معني دا

(25/2P<.)  و  سموم هایي که مواد جاذبگروهدر بين

 Dفقط گروه  ندکرد دریافت همزمانرا  1B آفالتوکسين

ميزان فسفر کمتری نسبت به گروه به طور معني داری 

های ميزان روی در گروه. (>25/2P)شاهد مثبت داشت 

ری با گروه معني داآماری تفاوت  Eو  D شاهد منفي،

به طور معني داری  Cگروه  شاهد مثبت نداشت و فقط

  .(>25/2P)کمتر از گروه شاهد مثبت بود 

برخي  رویمختلف  های غذایيجيرهثير أت        

 نشان داده شده است. 5 ي در جدولخون هایفراسنجه

های قرمز خون در گروه شاهد مثبت به تعداد گلبول

وه شاهد منفي بود طور معني داری کمتر از گر

(25/2P<.) موجود در دو گروه  سموم مواد جاذبC  و

D قرمز خون در  یهاگلبولدار  يش معنیباعث افزا

گروه  يول .(>25/2P) سه با گروه شاهد مثبت شدیمقا

E با گروه شاهد مثبت نداشت. یدار يتفاوت معن 

 شاهد مثبتبيشترین درصد هماتوکریت در گروه 

تفاوت  Dبه جز گروه  های دیگرروهمشاهده شد که با گ

هموگلوبين غلظت  (.>25/2P) داشتمعني داری آماری 

تفاوت   Eو C ، مثبت،يشاهد منفهای در بين گروه خون

و بيشترین ميزان هموگلوبين  شتمعني داری نداآماری 

که به طور معني داری بيشتر  مشاهده شد Dدر گروه 

گروه  در  MCV.(>25/2P) بود E وC های از گروه

های دیگر گروهشتر از يب یدار يمثبت به طور معن شاهد

نيز در گروه شاهد مثبت به طور  MCH .(>25/2P) بود

بود  Eهای دیگر به جز معني داری بيشتر از گروه

(25/2P<) . از لحاظMCHC  يشیآزما یهاگروهبين 

اما از لحاظ  .نداشتوجود  یدار يمعنآماری  تفاوت

 ين و شاهد منفیاهد مثبت کمترش یهاگروه یعدد

گروه در  EOFدرصدن مقدار بودند. یشتريب یدارا

ها از سایر گروه بيشتربه طور معني داری  يشاهد منف

شاهد مربوط به گروه  EOFکمترین  (.>25/2P) بود

تفاوت گر یکدیبا ها نيز سایر گروهکه يبود، درحال مثبت

 (.>25/2P) داشتند یمعني دارآماری 

 

 بحث 

 های گوشتيها در جوجهمسموميت با آفالتوکسين     

قبل از  يو خون شناس یيايميوشيرات بيين تغييبا تع

ص يآشکار شود قابل تشخ يکينيکل ینکه نشانه هایا

 در شرایط باليني، (.0996و همکاران  يجي)کج است

رهای نشانگمانند  ASTو  ALTآنزیم های  فعاليت

)یان هان و  ي باشندم زیستي نشان دهنده فعاليت کبد

 (.0226 همکاران
 

  حاضر آزمایشدر  بر اساس نتایج به دست آمده     

های به تنهایي در جيره جوجه 1Bحضور آفالتوکسين 

گوشتي باعث افزایش معني داری در ميزان فعاليت 

در مقایسه با گروه  LDH و ALT ،ASTهای آنزیم

د طوری که در گروه شاه .(0)جدول شد شاهد منفي

 LDHو  AST 33% ،ALT 08%فعاليت آنزیم  مثبت

آنزیم  فعاليت . وليبود شاهد منفيبيشتر از گروه  50%

ALP  داشتن شاهد منفيتفاوت معني داری با گروه. 

به عنوان شاخص  های کبدیآنزیمافزایش فعاليت 

های کبد و کليه گزارش در مسموميت ميسر حساس

یش سطوح افزا(. 0228 )شي و همکارانشده است 

AST، ALT  وALP  ممکن است نشانه تغييرات

 (.0223)ارویندا و همکاران  در بافت کبد باشد تخریبي

 سرم مخصوص ASTو   ALTرات در سطوحيتغي

ابزاری برای مطالعه  بوده و به عنوان یکبد هایآسيب

تغييرات زنده ماني سلول و نفوذ پذیری غشای سلول 

است که ده گزارش ش (.0995 )نویلي مي باشد
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ميلي گرم در کيلوگرم  5/0 به ميزان 1Bآفالتوکسين 

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

ALT ادوا و گویندوار شودميهای گوشتي در جوجه( 

0997). 

 

 خون هاي سرمآنزيم فعاليت مختلف بر  هاي غذاييجيرهاثر -2جدول 

هاي جيره

 غذايي

آسپارتات 

 (IU/l)رازآمينوترانسف

آالنين 

 (IU/l)آمينوترانسفراز

 آلکالين فسفاتاز

(IU/l) 

الکتات 

 (IU/l)دهيدروژناز

A b62/085 b070/5 abc4620 d7/057 
B a66/050 a072/8 ab5335 a7/309 
C b30/083 b982/4 c4425 c75/026 
D b20/062 c962/0 a5582 b75/086 
E b07/093 c020/0 ac4842 c52/020 

SEM 854/6 390/2 043 4/04 

SEM :ن هاستيانگين ميدار ب ياختالف معن ینشان دهنده ستون ن. حروف التين غيرمشابه در هر يانگيمعيار م انحراف (25/2P<)
 

 ة غذایيبه جير سموم قارچي افزودن مواد جاذب     

ها باعث کاهش غلظت این آنزیم 1B آفالتوکسين دارای

در  مواداین ثير أتشود که نشان دهنده در سرم مي

اوگوز و مي باشد ) 1Bمضرات آفالتوکسين  کاهش

 مواد جاذب نيز حاضر (. در آزمایش0220 همکاران

با ترکيبات مختلف )آلومينيوسيليکات ها و  سموم قارچي

مانع افزایش معني داری  به طور مخمر( دیواره سلولي

شدند که با نتایج های کبدی فعاليت آنزیمغير طبيعي 

 ،0224گوکان و همکاران ) محققين مطابقت داردسایر 

، عبدل 0228دني و اوکان  ،0220اوگوز و همکاران 

 .(0996و کجيجي و همکاران  0220وهاب و همکاران ال

مي  هاينئها باعث جلوگيری از سنتز پروتآفالتوکسين

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

موميت با در مسیک اثر معمول  سرم ينئپروت

سطوح  ، به طوریکه تغيير درمي باشد هانآفالتوکسي

ين تام و آلبومين سرم به عنوان شاخص ئپروت

باشد )شي و همکاران مي مطرح مسموميت آفالتوکسيني

و آلبومين  %43ين تام ئپروت درآزمایش حاضر(. 0228

شاهد کمتر از گروه شاهد مثبت در گروه  %08سرم 

 جاذب ماده هر سه نوع ودنافز .(3بود )جدول  منفي

باعث  1B آفالتوکسين دارایبه جيره  سموم قارچي

در مقایسه با  ين تام و آلبومين سرمئبهبود ميزان پروت

تغييرات معني دار در این  .گروه شاهد مثبت شد

و کاهش  کليه نشان دهنده آسيب به کبد و هاشاخص

 .باشدها ميدر اثر مصرف آفالتوکسينسنتز پروتئين 

ها در طي یک تبدیل زیستي با توليد تعداد آفالتوکسين  

-اتصال مي RNAو  DNAزیادی متابوليت فعال که به 

. اثر شوندیابند سبب کاهش توليد پروتئين مي

نتيجه تداخل سم با جایگاه  DNAبر  1Bآفالتوکسين 

)دور و همکاران واکنش دهنده ماکرومولکول است 

هایي که در جوجه سرمپروتئين تام و آلبومين (. 0963

 ماده جاذب به همراه آفالتوکسين ة دارایجير

مونت موریلونيت مصرف کردند بهبود  -نانوکامپوزیت

بهبود، حاصل کاهش اثرات سمي یافته که این 

مونت  -نانوکامپوزیتتوسط  1Bآفالتوکسين 

(. ابوسعدی و 0228)شي و همکاران  دبوموریلونيت 

 افزودنکه  ( گزارش کردند0227همکاران )

و دیواره سلولي  کلسيم-آلومينوسيليکات هيدراته سدیم

باعث  1B آلوده به آفالتوکسين ة غذایيبه جير مخمر

 . دوشمي هاشاخصجلوگيری از تغيير در ميزان این 
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 خون سرم بيوشيميايي هايشاخص برخي مختلف بر هاي غذاييجيرهاثر -3جدول 

های گروه

 آزمایشي
 گلوکز تری گليسرید کلسترول ننيکراتي اوریک اسيد آلبومين ين تامئپروت

 (g/dl) (g/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) 

A 
a290/4 a372/2 b077/4 b062/2 bc082/79 b022/057 ab43/066 

B b335/0 b320/2 a237/8 a337/2 c952/70 b846/047 ab43/005 

C a985/3 a370/2 a205/8 b064/2 b646/95 a206/066 a40/008 

D a000/4 a473/2 b000/4 b320/2 a995/006 c322/025 b25/077 

E a020/4 a372/2 a567/5 b093/ bc786/60 b055/006 a32/030 

SEM 062/2 227/2 042/2 000/2 385/4 306/8 075/2 

 SEM :ن هاست يانگين ميدار ب ياختالف معن ین. حروف التين غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده يانگيمعيار م انحراف(25/2P<). 

 

 در گروه سرم نيميزان اسيد اوریک و کراتين        

شاهد شتر از گروه يب %07و  %08 بيبه ترتمثبت شاهد 

 ة غذایي. افزودن مواد جاذب به جير(3)جدول بود يمنف

ها فراسنجهباعث کاهش این   1B آفالتوکسين آلوده به

عبدل  یهادر آزمایش ه این نتایجمشابدر سرم شد. 

 (0996) و همکاران يجيکج و (0220) وهاب و همکارانال

ه به يکل یيدر پرندگان مبتال به نارسا .بدست آمد نيز

 يها انتظار مهيک توسط کلید اوريعلت کاهش دفع اس

تونگ و ) ابدیش یک سرم افزاید اوريزان اسيرود که م

مصرف  ارش کرد( گز0999و )یسنتور (.0973همکاران 

آلوده به آفالتوکسين با و بدون  غذایي هایجيره

اسيد بنتونيت سدیم باعث افزایش معني داری در ميزان 

 40های گوشتي در سن ن سرم جوجهيناوریک و کراتي

ها تواند آسيب کليهروزگي شد که دليل این افزایش مي

  . ها باشددر اثر مصرف آفالتوکسين

 یدهايپيل یاون، از جذب رودهگردش خ یدهايپيل     

 يچرب ذخایرج آنها از يا بسی، یو سنتز کبد یيغذا ةريج

زان کلسترول سرم يرات در مييرد. تغيگيبدن منشاء م

فرناندز و ) گزارش شده است یکبد یهایماريدر ب

 و ميزان کلسترول ش حاضریدر آزما (.0994همکاران 

تفاوت  تمثبو  يشاهد منف یهادر گروهتری گليسرید 

گزارش  (0999) ویسانتور. (3)جدول معني داری نداشت

تری گليسرید افزایش و  ،هابا مصرف آفالتوکسين کرد

و افزودن بنتونيت سدیم  یابدميکاهش سرم کلسترول 

و  يلیبانداشت.  هاشاخصثيری در ميزان تغيير این أت

ة غذایي آلوده به که جير گزارش کردند( 0228همکاران )

سين باعث کاهش معني دار تری گليسيرید و آفالتوک

اگرچه  .شودسرم نسبت به گروه کنترل ميکلسترول 

ها شاخصاین  افزایشافزودن مونت موریلونيت باعث 

گروه کنترل به طور  سه بایر در مقاین مقادیاولي  شد

گليسرید کاهش کلسترول و تری بود.معني داری کمتر 

تواند در ها ميدر اثر مصرف آفالتوکسينسرم خون 

. (0223و همکاران  اراویند) های کبدی باشدنتيجه آسيب

زان يها باعث کاهش منيآفالتوکسکه است شده  گزارش

(. در 0999و ی)سانتور شونديمخون گلوکز سرم 

 يشاهد منف یهان گروهيزان گلوکز بيش حاضر میآزما

ج در ین نتاینداشت. مشابه ا یدار يو مثبت تفاوت معن

و  يجيکج، (0224) گوکان و همکاران یهاگزارش

بدست ز ين (0222)و اوگوز و همکاران  (0996)ران همکا

  .ه استآمد
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 خونمختلف بر ميزان کلسيم، فسفر و روي سرم  هاي غذاييجيرهاثر  -4جدول 

   هاي غذاييجيره
 کلسيم

(mg/dl) 

 فسفر

(mg/dl) 

 روی

(µg/dl) 

A   a675/09 b702/4 a870/9 

B   a336/03 a200/8 ab780/6 

C   
a603/02 ab805/5 c437/8 

D   a496/09 b795/4 b775/7 

E   a802/02 a962/5 a637/9 

SEM   590/2 070/2 305/2 

SEM :ن هاست يانگين ميدار ب ياختالف معن ین. حروف التين غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده يانگيمعيار م انحراف(25/2P<). 
 

ها باعث ایجاد تغيير در متابوليسم آفالتوکسين     

و همکاران  بایلي) شوندکلسيم و فسفر غيرآلي مي

ها، این تغييرات ممکن است در نتيجه آسيب کليه (.0990

ها کلسيم و فسفر روده و پاراتيروئيد باشد که این اندام

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

خون از لحاظ ميزان کلسيم سرم  رحاضآزمایش 

. ميزان فسفر مشاهده نشدهای مختلف تفاوتي بين تيمار

شاهد مثبت در مقایسه با گروه شاهد سرم در گروه 

 افزودن مواد جاذببود.  بيشتربه طور معني داری  منفي

باعث کاهش معني دار در ميزان فسفر سرم  سموم

با این  Eشد و فقط گروه  شاهد مثبتنسبت به گروه 

(. نتایج حاضر 4داشت )جدولگروه تفاوت معني داری ن

مطابقت دارد. ( 0996های )کجيجي و همکاران با یافته

مصرف خوراک آلوده به آفالتوکسين باعث کاهش در 

شود و افزودن بنتونيت ميزان کلسيم و فسفر سرم مي

سدیم و مونت موریلونيت تاثيری در ميزان کاهش 

( 0228بایلي و همکاران  و 0999)سانتوریو  شتندا

 مثبت و شاهد منفيدو گروه  سرم خون ميزان روی در

که است گزارش شده  .شتتفاوت معني داری ندا

مصرف خوراک آلوده به آفالتوکسين باعث کاهش 

ميزان روی در سرم نسبت به گروه کنترل شده و 

افزودن مونت موریلونيت و آلومينيوسيليکات سدیم 

ميزان روی در سرم مي  افزایشعث کلسيم هيدراته با

 (.0220وهاب و همکاران العبدل شود )

که ميزان  نشان داده است های بسياریآزمایش     

های و تعداد گلبول MCVهماتوکریت، هموگلوبين، 

کاهش مي  نآفالتوکسيهنگام مسموميت با خون قرمز 

کجيجي و همکاران  (.0975 تونگ و همکارانیابد )

ها در کردند که وجود آفالتوکسين( گزارش 0996)

های گوشتي باعث کاهش معني دار خوراک جوجه

در مقایسه با گروه  MCHهماتوکریت، هموگلوبين و 

و  MCVهای قرمز، د، ولي ميزان گلبولوشميکنترل 

MCHC .تفاوت معني داری با گروه کنترل نداشت 
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  يخونهاي فراسنجهر برخي مختلف ب هاي غذاييجيرهاثر  -5جدول 

 RBC PCV  Hb MCV MCH MCHC EOF هاي غذاييجيره

 /µl)6(number×10 (%) (g/dl) )3(µm (pg) (g/dl) (%) 

A 
b59/0 bc752/30 ab455/9 c78/008 b50/38 a090/2 a5/43 

B 
c27/0 a752/34 ab302/9 a46/086 a00/44 a072/2 e2/02 

C 
b50/0 cd052/30 b022/9 bc03/006 b05/38 a062/2 c2/07 

D 
a32/3 ab752/33 a630/9 d50/020 c66/09 a092/2 d5/04 

E 
c08/0 d052/30 b907/6 b78/044 ab40/40 a065/2 b0/33 

SEM 024/2 306/2 029/2 474/5 360/0 223/2 6/0 

 SEM :ن هاست يانگين ميدار ب يمعناختالف  ینشان دهنده  ستونن. حروف التين غيرمشابه در هر يانگيمعيار م انحراف(25/2P<). 
 

( گزارش کردند که 0222اوگوز و همکاران ) نيهمچن

 یهاگلبولتعداد دار  يها باعث کاهش معننيآفالتوکس

 يول ،شونديمن يو هموگلوب MCVت، یقرمز، هماتوکر

آنها  نيهمچن .ندنداشت MCHCو  MCH بر یريثأت

به خوراک آلوده ت یلوينوپتيافزودن کل مشاهده کردند که

 یهافراسنجهدار در  ين باعث بهبود معنيبه آفالتوکس

گلبول  تعدادن یش حاضر کمتریدر آزماد. وشيم يخون

مواد افزودن و  بودقرمز مربوط به گروه شاهد مثبت 

تعداد ش یباعث افزا سموم به جيرة غذایي آلوده جاذب

. سه با گروه شاهد مثبت شدیقرمز در مقا یهاگلبول

جه کاهش يتواند در نت يم يخون یهافراسنجهر در ييتغ

 هانيآفالتوکس با مسموميتها در اثر نيئپروتسنتز 

سم ي( نشان دادند که مکان0975تونگ و همکاران ) باشد.

به  کوزيتوکسآفال يت در طیزان هماتوکريکاهش م

با توجه  شود.يقرمز خون مربوط م یهاب گلبولیتخر

ن از دو راه ممکن است. آش یزات، افیبه مفهوم هماتوکر

ش مطلق یت به علت افزایش هماتوکریدر حالت اول افزا

 ،نیباشد. عالوه بر ايقرمز در خون م یهاتعداد گلبول

نداشته  یرييقرمز تغ یهاکه تعداد گلبول يدر صورت

ش اهع خون )پالسما( کیحجم بخش ما يباشد و از طرف

ج یبا توجه به نتا یابد.یابد ميزان هماتوکریت افزایش مي

تعداد شود که يمشخص م قرمز یهاشمارش گلبول

های قرمز در گروه کنترل مثبت کاهش یافت گلبول

 یم و نگهدارين عوامل در تنظیاز مهمتر يکی(. 5)جدول 

 یهانيئاز پروت يک ناشيحجم خون در بدن فشار آنکوت

ش فشار یها با افزانيئن پروتیباشد. ايمحلول خون م

خون و حفظ  یجذب آب به سودر خون سبب  یاسمز

ل سطح يکه به هر دل ي. در صورتشونديحجم خون م

ط خون در يابد، محیها در پالسما کاهش نيئن پروتیا

ک شده و توان يپوتونیها يعيت طبيسه با وضعیمقا

در آزمایش حاضر ابد. یيعات کاهش میخون در حفظ ما

شاهد مثبت  گروه ن سرم درين تام و آلبوميئسطح پروت

-يرات ميين تغیجه خالص اينت (.3)جدول  کاهش یافت

ن یابد. ایبه صورت کاهش حجم خون تظاهر  دتوان

قرمز  یهاش نسبت گلبولیکاهش حجم خون سبب افزا

-يم یت به صورت ظاهریاتوکرهمافزایش ا یدر خون 

در آزمایش حاضر  (.0229 روون و همکارانگردد )

های شاهد منفي و مثبت وهدر بين گر نيزان هموگلوبيم

که  يیهاهون گريدر بفقط  تفاوت معني داری نداشت،

 سموم قارچي را همراه مواد جاذب 1Bآفالتوکسين 

اراویند و بود.  دار يتفاوت معن دریافت کرده بودند

مصرف خوراک گزارش کردند که  (0223)همکاران 

مخمر  يواره سلولید ن به همراهيآلوده به آفالتوکس

ن يبقرمز و غلظت هموگلو یهازان گلبوليم یرو یريثأت

ت یاما درصد هماتوکر ،نداشت يگوشت یهاخون جوجه

ا بدون ماده جاذب مصرف ن ريکه آفالتوکس يدر گروه

ش یافزا .افتیکاهش  یدار يبه طور معن کرده بود

در  EOFاهش کو  يشاهد منفگروه در  EOF درصد
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ن يئسطح پروت را از نقطه نظر تفاوت شاهد مثبت گروه 

نمود. اساس  بررسيتوان ين سرم ميتام و آلبوم

قرمز بر اعمال تنش  یهاگلبول یاسمز يآزمون شکنندگ

ن و ي)بوفن است ها استوار استن سلولیک بر ايپوتونیها

ط يط محیاست که هر چه شرا يعي. طب(0220 همکاران

-يها در آن قرار داده م( که سلولPBS)محلول  یدیجد

ها )خون( از نظر سلول يط قبليط محیشراشوند با 

داشته باشد شوک  یشتريشباهت ب یفشار اسمز

 یکمتر EOFر یشود و مقاديها وارد مبه سلول یکمتر

ن ين تام و آلبوميئن پروتیيشود. سطح پايمشاهده م

سرم در پرندگان گروه شاهد مثبت موجب کاهش فشار 

-سلول يتها شده است و وقن پرندهیک در خون ايانکوت

-يق قرار ميرق PBSن پرندگان در معرض یقرمز ا یها

گروه سه با پرندگان یدر مقا یشوک کمتر با رنديگ

ن سرم باالتر ين تام و آلبومييکه سطح پروت يشاهد منف

-يدارند، مواجه م یک باالتريجه فشار انکوتيو در نت

در گروه  یشتريبقرمز  یهاجه گلبوليشوند. در نت

سه با گروه شاهد مثبت به هنگام یقادر م يشاهد منف

ک يپوتونیط هاياز مح يناش یمواجهه با شوک اسمز

)بوفن استين و  شود يم یاسمز يدچار شکنندگ

 .(0220 همکاران

 نتيجه گيري

 جيرة غذایي ،شین آزمایج حاصل از ایبا توجه به نتا     

 گرم در کيلوگرم(ميلي )یک  1Bآلوده به آفالتوکسين 

های در شاخصمعني داری  اتغييرایجاد ت باعث

های گوشتي جوجه يخونهای فراسنجهبيوشيميایي و 

و پلي  TX-تجاری ميلبوندافزودن مواد جاذب  د.وشمي

 جيرة غذایيبه گرم در کيلوگرم  5/0سورب به مقدار 

 يشناس و خون یيايميوشيرات بييآلوده باعث کاهش تغ

ت کشور ساخ يعيت طبيولئشد. ز يگوشت یهادر جوجه

ن ینداشت و ا یبا دو ماده جاذب تجار يچ تفاوتيه

که به لحاظ ت يولئز توان ازيم دهد کهينشان م

مقرون به صرفه تر است به عنوان جاذب  یاقتصاد

 های گوشتيغذایي جوجه در جيرة 1Bن يآفالتوکس

 استفاده کرد. 

 

 يتشکر و قدردان

 رکتنيک اندیشان فرجاد و ش له از شرکتينوسیبد     

محترم شرکت  یتریژه از مدیا بویآر یهاوردهآتک فر

 م.یارد راو قدرداني  کمال تشکر ،يدکتر مال یجناب آقا
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