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چکیده

زمینه مطالعه :آفالتوکسینها سموم قارچی طبیعی هستند که سبب تضعیف سیستم ایمنی و آسیب به کبد میگردند.
هدف :اثر پودر بذر ،عصاره و پودر گیاه کامل خارمریم در کاهش اثرات منفی تغذیه جیره آلوده ب ه آفالتوکسین بر فراسنجههای خونی و پاسخ
ایمنی جوجههای گوشتی بررسی شد.
ً
روش کار :از  192قطعه خروس یک روزه ســویه راس  308به مدت  35روز در قالب یک طرح کامال تصادفی با شــش تیمار ،چهار تکرار و
هشت قطعه پرنده در هر تکرار استفاده گردید .تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از )1 :تیمار شاهد سالم )2 ،شاهد آلوده به آفالتوکسین )3 ،شاهد
آلوده  %0/5 +پودر بذر خارمریم )4 ،شــاهد آلوده  %1 +پودر گیاه خارمریم )5 ،شــاهد آلوده  600 ppm +عصاره گیاه خارمریم )6 ،شــاهد آلوده +
 1000 ppmعصاره گیاه خارمریم.
نتایج:تیمارهایآزمایشیاثرمعنیداریبرکلسترول،لیپوپروتئینباچگالیباال،لیپوپروتئینباچگالیپایین،آلکالینفسفاتاز،الکتاتدهیدروژناز،
آسپارتاتآمینوترانسفراز و ایمنوگلوبولینهای  Mو  Gخون جوجههای گوشتی نداشتند .تیمار شاهد آلوده موجب افزایش معنیدار غلظت پالسمایی
آالنینآمینوترانسفراز در مقایسه با تیمار شاهد سالم گردید ( .)P≥0/05افزودن  %0/5پودر بذر خارمریم %1 ،پودر گیاه خارمریم و  1000 ppmعصاره
گیاه خارمریم به جیره آلوده سبب کاهش معنیدار غلظت پالسمایی آالنینآمینوترانسفراز در مقایسه با شاهد آلوده شد ( .)P≥0/05جیره آلوده حاوی
 %1پودر خارمریم موجب افزایش معنیدار عیار پادتن علیه چالش  SRBCدر مقایسه با شاهد سالم و شاهد آلوده گردید (.)P≥0/05
نتیجهگیری نهایی :براساس نتایج این پژوهش ،پودر گیاه خارمریم به میزان یک درصد در مقایسه با دیگر افزودنیهای مورد آزمایش به منظور
کاهش و یا حذف عوارض منفی آفالتوکسین بر فراسنجههای خونی و پاسخ ایمنی جوجههای گوشتی قابل توصیه است.

واژههایکلیدی :آفالتوکسین ،آالنینآمینوترانسفراز ،جوجهگوشتی ،خارمریم ،فراسنجههای خونی
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مقدمه
بیش از  300نوع مایکوتوکســین مختلف تا به حال شناســایی ش دهاند که

سـویه راس  308در قالب طرح کام ً
ال تـصادفی بـا شش تیمـار ،چهار تکرار

ســمومی نظیر تریکوتســینها ،زیرالنون ،اکراتوکســینها ،فومونیزون و

و هشــت قطعه جوجه در هر تکرار در سالن تحقیقاتی دانشکده کشاورزی

آفالتوکســینها مورد توجه وی ژهای هســتند .بر اســاس گزارشات IARC

دانشگاه بیرجند در ســال  1395اجرا شد .تیمارهای آزمایشی عبارت بودند

(آژانس بین المللی تحقیقات بر روی ســرطان) ،آفالتوکســینها موادی با

از )1 :تیمار شــاهد سالم )2 ،شــاهد آلوده به آفالتوکسین )3 ،شاهد آلوده +

پتانســیل سرطانزایی باال میباشند .آفالتوکســیکوزیس یا بیماری ناشی

 %0/5پودر بذر خارمریم (پروتئین خام  17/39و انرژی خام  5312کیلوکالری

از مصرف آفالتوکســین عمدتًا به شــکل مزمن در طیور بروز مینماید و از

در کیلوگرم) )4 ،شــاهد آلوده  %1 +پودر گیاه خارمریم (پروتئین خام 6/46

مهمترین عالئم آن میتوان به کاهش وزن بدن ،نامناســب شدن ضریب

و انرژی خام  2774/39کیلوکالری در کیلوگرم) )5 ،شــاهد آلوده ppm +

تبدیل خوراک ،کاهش تولید تخممرغ ،افزایش حساســیت به بیماریهای

 600عصــاره گیاه خارمریم )6 ،شــاهد آلــوده  1000 ppm +عصاره گیاه

عفونی و در نهایت کاهش بهرهوری واحد تولیدی اشاره کرد (.)6،7،13،18

خارمریم .جیره پایه بر اســاس آنالیز ترکیب شیمیایی مواد خوراکی انجمن

به منظور حذف این قبیل اثرات نامطلوب در جوجههای گوشتی ،روشهای

ملی تحقیقات و با استفاده از نـرمافـــزار  UFFDAبرای دوره آغازین ،رشد

مختلفی به کارگرفته میشود .یکی از راهکارهای مؤثر و کاربردی استفاده

و پایانی تنظیم شــد (جدول  .)1در مدت انجــام آزمایش ،جوجهها به آب و

از گیاهان دارویی از جمله گیاه خارمریم در تغذیه جوجههای گوشتی است

خوراک دسترســی آزاد داشتند .در پایان دورهی آزمایش ( 35روزگی) ،از هر

(.)2،9

واحد آزمایشی یک قطعه جوجه بصورت تصادفی انتخاب و از ورید وداج در

گیاه خارمریم ( )Milk thistleبا نام علمی ()Silybum marianum

هنگام ذبح خونگیری شد .نمونههای خون درون لولههای دارای مادهی ضد

از تیره کاسنیان است .ترکیبات اصلی گیاه را مخلوطی از فالونولیگنانها،

انعقاد اتیلندیآمینتترااستیکاسید ریخته شده ،سپس با دور  3000به مدت

با نام کلی ســیلیمارین ( )C25H22O10تشکیل میدهد .سیلیمارین به

 15دقیقه سانتریفیوژ گردیدند .نمونههای پالسما جدا شده و تا زمان انجام

عنوان آنتیاکسیدان و محافظ کبد شناخته شده است ( .)16بین ترکیبهای

آزمایشات در دمای  -20 °Cنگهداری شدند .غلظت کلسترول (،)CHOL

سازنده سیلیمارین ،مقدار سیلیدیانین در ساقه گیاه بیشتر است؛ در صورتی

تریگلیسرید ( ،)TGلیپوپروتئینهای با چگالی باال ( ،)HDLآلکالینفسفاتاز

که مقدار سایر ترکیبات در بذر بیشتر هستند ( .)11سیلیمارین باعث کاهش

( ،)ALPالکتاتدی-هیدروژناز ( ،)LDHآسپارتاتآمینوترانســفراز ()AST

اثرات منفی آفالتوکســین B1بر مصرف خوراک ،وزن بدن ،وزن اندامهای

و آالنینآمینوترانســفراز ( )ALTتوسط کیتهای شرکت پارس آزمون ،بر

داخلــی و مورفولــوژی کبد در جوجههای گوشــتی میگــردد ( .)9افزودن

پایهی روش-های استاندارد آزمایشگاهی و توسط دستگاه اتوآناالیزر جسان

 600 ppmترکیب فســفولیپید ســیلیمارین به جیره آلوده به 0/8 ppm

ایتالیا مــدل  )Made in Italy–200 Chem. Gesan( 200اندازهگیری

آفالتوکســین B1سبب پوشاندن اثرات منفی آفالتوکسین B1بر وزن بدن

شد .همچنین غلظت لیپوپروتئینهای با چگالی پایین ( )LDLبا استفاده از

و مصرف خوراکرجوجههای گوشتی گردید ( .)18جیرههای آلوده به ppm

رابطه زیر و نسبت /HDLکلسترول و  LDL/HDLنیز محاسبه شد.
]LDL = TC - [HDL + TG/5

 250و  500آفالتوکسین ،B1سبب بروز عالئم غیر طبیعی مانند بزرگ ،زرد
و شکننده شدن کبد جوجههای گوشتی گردید ،مطالعات نشان داد استفاده از

به منظور بررســی ایمنوگلوبینهای خون جوجههای مورد آزمایش از

سطوح  0/5و  %1پودر بذر خارمریم در جیرههای آلوده سبب شرایط طبیعی

تست عیار پادتن بر ضد گلبول قرمز گوسفندی ( )SRBCاستفاده شد .برای

در کبد شــد ( .)9کاهش معنیدار غلظت آنزیم آســپارت آمینوترانسفراز در

انجام این مرحله از تست  ،SRBCاز گوسفند خونگیری شد و خون گوسفند

جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده در ترکیب با پودر بذر خارمریم

بــه لوله آزمایش حاوی ماده ضد انعقاد اضافه گردید .لوله آزمایش به مدت

گزارش شده است (.)2

 10دقیقه و با دور  3000ســانتریفیوژ شد و پالسما جدا و چندین بار با سرم

هدف از این تحقیق مقایسه پودر بذر ،پودر و عصاره گیاه کامل خارمریم

فیزیولوژی نمونه خون را شسته تا گلبولهای قرمز جدا شدند و  SRBCتهیه

در مهار اثرات منفی آفالتوکســین بر فراســنجههای خونی و پاسخ ایمنی

گردید .ســپس  ٪ 5 SRBCدر  16روزگی و  ٪ 10 SRBCدر  30روزگی به

جوجههای گوشتی میباشد .استفاده از پودر گیاه خارمریم در مقایسه با پودر

میزان یک سیسی به  2قطعه جوجه از هر تکرار از طریق ورید بال تزریق

بذر که دارای مصارف انسانی است از نظر جنبههای اقتصادی میتواند قابل

شــد .در فاصله  5روز پس از هر تزریق از جوجهها خونگیری به عمل آمد.

توصیه باشد.

خون گرفته شــده از هر قطعه به لوله آزمایش اضافه گردید .پالســما خون

مواد و روش کار
ایـن آزمـایش با استفاده از  192قطعـه جوجـه خروس گوشـتی یک روزه

هــر نمونه بعد از ســانتریفویوژ به مدت  10دقیقه در دور  3000جدا شــد و
نمونههای پالسما تا زمان انجام مراحل آزمایشگاهی تست  SRBCدر دمای
 -20 °Cنگهداری شدند.
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مراحل آزمایشگاهی بدین صورت بود که ابتدا میکروتیوبهای پالسما
از فریزر خارج شد و به مدت نیم تا یک ساعت در دمای  55 °Cقرار گرفت

شد .سپس برنجهای آسیاب شده به مقدار الزم برای تأمین سطح مورد نیاز
آفالتوکسین B1تیمارها ( )500 ppbبه جیره پایه اضافه شد (.)13

تا پالسماها از حالت یخزده خارج شدند .سپس بوسیله سمپلر میزان 50 µl

بــه منظور عصارهگیری ،گیــاه خارمریم از مزرعه آموزشــی محمدیه

بافر در داخل چاهکهای پلیت آزمایشگاهی ریخته شد .بعد از پر کردن همه

بیرجند از قسمتهای باالی ریشه در اوایل تیر ماه جمعآوری شد و سپس

چاهکها عمل رقیقسازی با  50 µlپالسما صورت گرفت .در ادامه داخل

در تاریکــی و دمای اتاق خشــک و آســیاب گردیــد .عصارهگیری بصورت

همه چاهکها  SRBC ،50 µlیک درصد ریخته شد تا حجم همه چاهکها

هیدروالکلی از طریق روش خیساندن با نسبت الکل و آب  70به  30انجام

به  100 mlرسید .بعد از قرار دادن پلیتها به مدت دو ساعت در دمای °C

شد .با توجه به گزارشات ،استخراج ماده مؤثره سیلیمارین در عصارهگیری

 37و تشکیل لخته خونی عمل قرائت انجام داده شد .دکمهها یا لختههای

با الکل متانول نسبت به دیگر حاللها بیشتر بوده به همین دلیل از متانول

ایجاد شده حاکی از رسوب  SRBCاست ،که نشان دهنده ترکیب پادتن با

به عنوان حالل جهت عصارهگیری استفاده گردید ( .)8نمونه گیاه با نسبت

 SRBCمیباشــد .دکمهها برای هر تکرار شمارش و یادداشت شد .در طی

 1 gبه  5 ccبا حالل خیســانده و به مدت  48ساعت در داخل همزن قرار

این مراحل مقدار  SRBCاندازگیری شد.

داده شــد .پس از گذشت مدت زمان مشخص محلول مورد نظر را با کاغذ

برای اندازهگیری ایمنوگلوبولینهای  ،Mمراحل قبلی انجام شد با این

صافی شــماره یک صاف کرده ،ســپس محلول صاف شده توسط دستگاه

تفاوت که به جای بافر 50 µl ،مرکاپتواتانول یک درصد ریخته شد .مشابه

تقطیــر در خالء (روتاری) در دمای  60 °Cو ســرعت چرخــش  70دور در

مرحلــه قبل بعد از دو ســاعت قرار دادن رکها در دمــای  37 °Cدکمهها

دقیقه غلیظ شد .نمونه غلیظ شده در پلیتهای شیشهای ریخته و به مدت

شمارش شدند.

دو روز در آون بــا دمای  40 °Cقرار داده شــد .بعد از حذف حالل ،نمونهها

ایمنوگلوبولینهای  Gبا توجه به فرمولهای زیر محاسبه شدند (.)1

از سطح پلیت تراشیده شد و در یخچال در دمای  4 °Cتا زمان استفاده در

SRBC = ImM + ImG

جیره نگهداری گردید .برای آماده ســازی پودر بذر خار مریم ،بذر خارمریم

ImG = SRBC - ImM

آسیاب شده و میزان انرژی خام و پروتئین خام به ترتیب با بمبکالریمتر و

ن بــه روش  Shotwellانجام گرفــت ( .)17قارچ
تولیــد آفالتوکســی 

کلدال اندازهگیری شد (پروتئین خام  17/39و انرژی خام  5312کیلوکالری

آسپرژیلوسپارازیتیکوس (ســویه  )2999 NRRLدر محیط کشت عصاره

در کیلوگرم) ،و سپس در سطح مورد آزمایش بکار گرفته شد .گیاه خارمریم

سیبزمینی دکستروز آگار ( )PDAتکثیر شد و به محیط کشت جدید (برنج)

به مقدار کافی جمعآوری شــد و در تاریکی و دمای اتاق خشــک و آسیاب

منتقل گردید .کشتهای قارچی آماده شده به مدت هفت روز در دمای °C

گردید و میزان انرژی خام و پروتئین خام اندازهگیری شد (پروتئین خام 6/46

 28انکوباســیون شــدند .برای انتقال قارچ به برنج در هر فالسک ارلنمایر

و انرژی خام  2774/39کیلوکالری در کیلوگرم) ،ســپس پودر گیاه خارمریم

( 25 g )250 ccبرنج و حدود  14 ccآب مقطر ریخته شد .درب فالسکها

در سطح مورد آزمایش در جیره آزمایشی بکار گرفته شد.

توســط پنبه بسته شــدند و روی آن فویل آلومنیومی قرار گرفت و به مدت
یک ســاعت نگهداری شدند .فالســکها در دمای  121 °Cو به مدت 15
دقیقه اتوکالو شــدند .پس از سرد شدن برنجهای اتوکالو شده ،قسمتی از
محیط کشت قارچ آسپرژیلوسپارازیتیکوس درون پتریدیش به فالسک
حاوی برنج اضافه شــد .درب فالسک بســته و محتویاتش را تکان داده تا

مدل آماری استفاده شده جهت آنالیز دادههای بصورت رابطه  1بود.
)(1

Yij = µ + Ti + εij

در این رابطه Yij ،مقدار مشــاهده شده µ ،میانگین جامعه Ti ،اثر هر
تیمار و  εijاثر خطای آزمایش است.

آزمایش در قالب طرح کام ً
ال تصادفی انجام شد و دادههای حاصل از آن

همه دانههای برنج به خوبی از یکدیگر جدا شــوند و تمامی دانههای برنج

با استفاده از نرمافزار آماری ( SASنسخه  )9/1و با روی ه  GLMمورد تجزیه

با قارچ آسپرژیلوسپارازیتیکوس آلوده گردند .در پایان فالسکها به مدت

ن تیمارها نیز از آزمون
و تحلیل آماری قرار گرفت .برای مقایســه میانگیــ 

هفت روز انکوباسیون شدند .در این مدت به منظور جلوگیری از چسبندگی

توکی در سطح احتمال معنیداری  0/05استفاده شد.

دانههای برنج فالســکها را با رعایت احتیاط روزانه به شدت تکان داده تا
تمامی دانههای برنج از هم جدا شــوند .فالســکهای حاوی برنج آلوده به
قارچ آسپرژیلوس-پارازیتیکوس پس از هفت روز در دمای  121 °Cبه مدت
 15دقیقه اتوکالو شــدند .برنجها در ظرفی تخلیه و در محیطی اســتریل و
بدور از نور خورشــید قرار داده شــدند تا خشک شده و سپس آسیاب شدند.
میزان آفالتوکسین B1تولید شده از طریق ارسال نمونه به آزمایشگاه تستا
مشــهد به روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بــاال ( )HPLCاندازهگیری

نتایج
جــدول  2اثــر تیمارهــای مختلف آزمایشــی بر غلظت پالســمایی
فراســنجههای خونی تریگلیسرید ،کلسترول ،لیپوپروتئینهای با چگالی
باال،لیپوپروتئینهایباچگالیپایین،آلکالینفسفاتاز،الکتاتدیهیدروژناز،
آسپارتاتآمینو ترانسفراز و آالنینآمینوترانسفراز جوجههای گوشتی در پایان
دوره آزمایشــی ( 35روزگی) نشان میدهد .نتایج آنالیز آماری نشان داد که
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جدول  .1ترکیب مواد خوراکی و مواد مغذی اســتفاده شــده در طی دورههای آغازین ،رشــد و پایانی † .مکمل دوقلو خریداری شــده از کارخانه دان و علوفه شرق .مکمل ویتامینی و موادمعدنی در هر
کیلوگرم خوراک تامین کننده موارد زیر اســت 9000000 IU :ویتامین  4500000 A، IUویتامین  50000 IU ،D3ویتامین  3 E، gویتامین  2 g ،K3ویتامین  7 g ،B1ویتامین  14 g ،B2ویتامین
 55 g ،B3ویتامین 3 g ،B5ویتامین  1/75 g ،B6ویتامین  0/015 g ،B9ویتامین  625 g ،B12کولین 120 g ،منگنز 40 g ،آهن 100 g ،روی 16 g ،مس 1/25 g ،ید 0/3 g ،سلنیوم.
مواد خوراکی ()%

جیره آغازین

جیره رشد

جیره پایانی

ذرت

53/44

57/06

59/21

کنجالهسویا ( % 44پروتئین)

35/70

34/03

32/62

پودرماهی

5

2/50

-

روغن سویا

2/68

3/14

4/70

کربناتکلسیم

1/15

1/16

1/26

دیکلسیمفسفات

1/07

1/22

1/51

مکمل ویتامینی و موادمعدنی†

0/25

0/25

0/25

نمک

0/40

0/40

0/30

 –DLمتیونین

0/25

0/24

0/15

0/06

-

-

لیزین هیدروکلرید
ترکیب مواد مغذی محاسبه شده
انرژی قابل متابولیسم ()Kcal/Kg

3000

3050

3150

پروتئینخام ()%

22

21

19

لیزین ()%

1/45

1/33

1/17

متیونین  +سیستین ()%

1/15

0/99

0/83

کلسیم ()%

0/97

0/90

0/90

فسفر قابل دسترس ()%

0/48

0/450

0/450

تیمارهای آزمایشی اثر معنیداری بر CHOL، HDL، LDL، ALP، LDH

فعالیت آنزیمهای کبدی در نتیجه آسیب کبدی و نشت آنزیم به خون است

و  ASTخون جوجههای گوشــتی نداشــتند .جیرههای آلوده حاوی سطوح

( .)3افزودن  %0/5پودر بذر خارمریم %1 ،پودر گیاه خارمریم و 1000 ppm

 600 ppmو  1000عصاره گیاه خارمریم نســبت به جیره شــاهد سالم از

عصاره گیاه خارمریم به جیره آلوده بصورت معنیدار غلظت پالسماییALT

نظر غلظت پالســمایی تریگلیســرید خون افزایش معنیدار نشان دادند

را کاهش داد .کاهش معنیدار غلظت پالسمایی  ALTدر جیرههای آلودهی

( .)P≥0/05تیمار شــاهد آلوده موجب افزایش معنیدار غلظت پالســمایی

حاوی پودر بذر ،عصاره و پودر گیاه خارمریم در مقایسه با جیرهی شاهد آلوده

 ALTدر مقایســه با تیمار شاهد سالم گردید( .)P≥0/05افزودن  %0/5پودر

میتواند بهدلیل تخفیف اثرات منفی آفالتوکســین بر تخریب سلولهای

بــذر خارمریم %1 ،پودر گیاه خارمریم و  1000 ppmعصاره گیاه خارمریم

کبدی باشد .سیلیمارین به دلیل اینکه یک آنتیاکسیدان بسیار قوی است

به جیره آلوده ســبب کاهش معنیدار غلظت پالسمایی ALTدر مقایسه با

با مهار پراکسیداســیون لیپیدها مخصوصًا در سلولهای کبدی ،اختالالت

شاهد آلوده گردید (.)P≥0/05

متابولیســمی این ســلولها را مهار میکند ( .)19گروهی دیگر از محققان

عیار ایمنوگلوبولینهــای  Mو  Gو همچنین عیار پادتن علیه چالش

پیشنهاد میکنند که تقویت سیستمایمنی تضعیف شده توسط سیلیمارین

 SRBCدر  35روزگی جوجههای گوشــتی در جدول  3آورده شده است .اثر

عامل محافظت کبدی توسط آن میباشــد ،در حقیقت سیلیمارین بدون

تیمارهای آزمایشــی تنها در عیار پادتن علیه چالش  SRBCدر  35روزگی

توجه به عوامل ایجاد کننده اختالالت در ســلولهای کبدی ،ســلول را در

جوجههای گوشــتی به لحاظ آماری معنیدار بود .جیــره آلوده حاوی یک

برابر هر آسیب نابود کننده حاد یا مزمن محافظت میکنند ( .)12جیرههای

درصد پودر خارمریم موجب افزایش معنیدار عیار پادتن علیه چالش SRBC

آزمایشی حاوی عصاره و پودر گیاه خارمریم در مقایسه با تیمار حاوی پودر

در مقایسه با شاهد سالم و شاهد آلوده گردید (.)P≥0/05

بذر گیاه خارمریم اختالف آماری معنیداری در فراســنجههای خونی مورد

بحث
یافتهها نشــان داد تیمار شــاهد آلوده موجب افزایش معنیدار غلظت
پالســمایی  ALTدر مقایسه با تیمار شاهد سالم گردید .در تأیید یافتههای
تحقیق حاضر تغذیه  500 ppbآفالتوکسین B1در جوجههای گوشتی سبب
افزایش معنیدار غلظت سرمی آنزیمهای  ALTو  ASTگردید ( .)2افزایش

بررسی نشان ندادند.
بررســی عیــار ایمنوگلوبولینهــای  Mو  Gو همچنین عیــار پادتن
علیه چالش  SRBCدر  35روزگی جوجههای گوشــتی نشــان داد اختالف
تیمار شــاهد ســالم و آلوده به لحاظ آماری معنیدار نبود اما جیره آلوده به
آفالتوکســین ســبب کاهش عددی تیتر آنتیبادی علیه چالش  SRBCو
ایمنوگلوبولین  Gجوجههای گوشتی گردید .بررسی گزارشات محققان در

مجتبی افشین و همکاران ،آفالتوکسینB1
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جدول  .2تأثیر افزودن بذر ،عصاره و گیاه خارمریم بر فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفالتوکسین 1 .حروف غیر مشترک در هر ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار
بین گروههای آزمایشــی اســت 2 .شــاهد  500 µg/kg +آفالتوکســین (شاهد آلوده) 3 .شاهد آلوده  +نیم درصد پودر بذر خارمریم 4 .شاهد آلوده  +یک درصد پودر گیاه خارمریم 5 .شاهد آلوده mg/ +
 600 kgعصاره گیاه خارمریم 6 .شاهد آلوده  1000 mg/kg +عصاره گیاه خارمریم.
فراسنجههای خونی

تیمارها
TG
()mg/dl

CHOL
()mg/dl

HDL
()mg/dl

LDL
()mg/dl

ALP
()U/l

LDH
()U/l

AST
()U/l

ALT
()U/l

شاهد

64/10 b

127/13

46/62

67/68

2880/30

2024/80

254/27

2/50 b

شاهد آلوده2

88/30 ab

149/08

55/07

76/34

4247/80

2492/00

299/73

5/00 a

پودر بذر3

87/80 ab

121/30

44/27

59/46

3002/30

2154/80

249/25

3/00 b
3/00

85/30

132/53

50/70

64/76

2894/30

1720/00

244/95

 600 mgعصاره 5

99/62 a

116/05

44/90

51/22

3341/30

2377/50

291/15

3/65 ab

پودر گیاه4
 600 mgعصاره6

96/30 a

133/43

50/45

63/71

2773/80

2364/30

279/70

3/25

6/571

8/671

3/290

5/930

606/55

447/028

36/376

0/371

0/0199

0/1728

0/0620

0/2653

0/5427

0/8380

0/8337

0/0031

ab

SEM

P Value

جــدول  .4تأثیر افزودن بذر ،عصاره و گیاه خارمریم بــر عیار پادتن علیه چالش  SRBCو عیار
ایمنوگلوبولینها جوجههای گوشــتی تغذیه شــده با جیره آلوده به آفالتوکســین 1 .حروف غیر
مشــترک در هر ستون نشــان دهنده تفاوت معنیدار بین گروههای آزمایشی است 2 .شاهد +
 500 mg/kgآفالتوکسین (شاهد آلوده) 3 .شاهد آلوده  +نیم درصد پودر بذر خارمریم 4 .شاهد
آلوده  +یک درصد پودر گیاه خارمریم 5 .شــاهد آلوده  600 mg/kg +عصاره گیاه خارمریم.
 6شاهد آلوده  1000 mg/kg +عصاره گیاه خارمریم.
عیار پادتن علیه چالش  SRBCو مقادیر
ایمنوگلوبولینهای  Mو G

تیمارها

SRBC

IgG

IgM

شاهد

5/66 b

4/25

1/41

شاهد آلوده2

5/25

4/50

0/75

پودر بذر3

7/75 ab

6/25

1/50

پودر گیاه4

9/00

6/25

2/75

b

a

 600 mgعصاره 5

ab

6/32

5/32

1/00

 600 mgعصاره6

7/75 ab

6/00

1/75

SEM

0/641

0/725

0/544

0/0045

0/2404

0/1985

P Value

رابطه با اثرات سمی آفالتوکسین بر ایمنی هومورال نشان داد که براساس
غلظت و مدت زمان مصرف آفالتوکسین ایمنی هومورال میتواند کاهش
و یا افزایش یابد ( .)20گزارشات نشان میدهد تغذیه جوجههای گوشتی از

جیره آلوده حاوی  %1پودر خارمریم موجب افزایش معنیدار عیار پادتن
علیه چالش  SRBCدر مقایســه با شاهد سالم و شــاهد آلوده گردید .جیره
آلوده حاوی  %1پودر گیاه خارمریم در مقایسه با دیگر جیرههای آزمایشی به
لحاظ عددی دارای بیشترین عیار ایمنوگلوبولینهای  Mو  Gبود .در تأیید
یافتههای تحقیق حاضر  Mojahedtalabو همکاران سال  2013گزارش
دادند که مصرف سیلیمارین موجب افزایش عیار پادتن علیه چالش SRBC
و ایمنوگلوبولین  Gشده ،ولی بر ایمنوگلوبولین  Mتأثیری نداشت.
نتیجهگیری :نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که پودر
گیــاه خارمریم در بهبود عیار پادتن علیه چالش  SRBCو آنزیمهای کبدی
در جیره آلوده اثر مثبت داشت .بنابراین با درنظر گرفتن جنبههای اقتصادی
میتوان بیان داشت که استفاده از پودر گیاه خارمریم در مقایسه با پودر بذر
خارمریــم به منظور کاهش یا حذف عوارض منفی آفالتوکســین در تغذیه
جوجههای گوشتی قابل توصیه است.

تشکر و قدردانی
از مســئول آزمایشــگاه تغذیه دام دانشــکده کشــاورزی بیرجند خانم
مهندس ســمیه یوســفی که نهایت همکاری را با ما در هر چه بهتر انجام

 1تا  35روزگی با جیره آلوده به  5 ppmآفالتوکسین ،سبب افزایش تیتر

شدن این تحقیق داشتند ،بینهایت سپاسگزاریم.

مرغان گوشــتی هوبارد از صفر تا  0/5 ppmتغییرات معنیداری را در تیتر

تعارض در منافع

آنتیبادی برعلیه بیماری گامبرو شد ( .)15افزایش سطح آفالتوکسین جیره
آنتیبادی بر علیه بیماری نیوکاسل نشان نداد ( .)10تغذیه مرغان تخمگذار
لگهورن از  128تا  280روزگی با جیره آلوده به  0/2 ppmآفالتوکسین تیتر
آنتیبادی بر علیه بیماری گامبرو ،برونشــیت و نیوکاسل را کاهش داد (.)4
کاهش ایمنوگلوبولینها در آلودگی با سطوح باال آفالتوکسین اتفاق میافتد
( .)5غلظتهــای باالی آلودگی جیره به آفالتوکســینها ،سیســتمایمنی
هومورال را ســرکوب کرده و تولید ایمونوگلوبولینهای را کاهش میدهد.
با کاهش ســطح ایمنی هومورال ،پرندگان نسبت به بیماریها حساسیت
نشان میدهند.

b

بین نویسندگان هیچ گونه تعارض در منافع گزارش نشده است.
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Abstract:

BACKGROUND: Aflatoxins are natural fungal toxins that weaken the immune system and

damage the liver.

OBJECTIVES: The effects of seeds and whole plant powder and extract of Milk thistle (MT)
plant in reducing the negative effects of feeding aflatoxin (AF) on broiler chickens blood parameters and immune response were examined.
METHODS: 192 one-day old chicks (Ross 308) for 35 days in a completely randomized
design with six treatments, four replicates and eight birds per repetition were used. The experimental treatments included: 1) control, 2) contaminated control (CC), 3) CC + 0.5 percent of
MT seed powder, 4) CC + 1 percent MT plant powder, 5) CC + 600mg/kg MT plant extract, 6)
CC + 1000mg/kg MT plant extract.
RESULTS: The treatments had no significant effect on plasma concentrations CHOL, HDL,
LDL, ALP, LDH, AST, ImG and ImM. Feeding contaminated diet increased alanine aminotransferase enzyme compared with healthy control (P≤0.05). The addition of 0.5 percent MT
seed powder, 1 percent MT plant powder and 1000mg/kg MT plant extract to the contaminated diets decreased alanine aminotransferase enzyme compared to the contaminated control
(P≤0.05). Inclusion of 1 percent MT plant powder to AF infected diet significantly increased
the antibody titer compared with healthy control and contaminated control (P≤0.05).
CONCLUSIONS: It was concluded that compared to other treatments, 1 percent MT plant
powder was more effective in reducing the negative effects of feeding AF in broiler chickens.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Ingredients and chemical composition of experimental diets. † Each kg contains 120g manganese, 40 g Iron, 100 g zinc, 16 g
copper, 1.25 g iodine, 0.3 g selenium, 9000000IU of vitamin A, 4500000 IU of vitamin D3, 50000IU of vitamin E, 3 g of vitamin K3, 2 g
of vitamin B1, 7 g vitamin B2, 14 g vitamin B3, 55 g vitamin B5,3g vitamin B6,1.75 g of vitamin B9,0.015g vitamin B12, 0.15 g vitamin
H2, 625 g Choline Chloride.
Table 2. Average blood metabolites of AFB1 contaminated broilers fed experimental diets. 1 Values within a column with different superscripts differ significantly (P≤0.05). 2 Contaminated control (CC). 3 CC + 0.5 percent of MT seed powder. 4 CC + 1 percent MT plant powder.
5
CC + 600mg/kg MT plant extract. 6 CC + 1000mg/kg MT plant extract.
Table 3. Average antibody titer of AFB1 contaminated broilers fed experimental diets. 1 Values within a column with different superscripts
differ significantly (P≤0.05). 2 Contaminated control (CC). 3 CC + 0.5 percent of MT seed powder. 4 CC + 1 percent MT plant powder. 5 CC
+ 600mg/kg MT plant extract. 6 CC + 1000mg/kg MT plant extract.
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