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  B1 آلوده به آفالتوکسین
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  چکیده
شده با  های گوشتی تغذیهاکسیدانی جوجه های تنشی و آنتیبه جیره بر عملکرد رشد، جمعیت میکروبی روده و شاخص  بیوتیک افزودن توکسین بایندر و پری آثار

در هر  جوجه 10ار و تکر ششتیمار با  10در  308روزه نرو ماده گوشتی سویه راس  جوجه یک 600. موردبررسی قرارگرفت B1های آلوده به آفالتوکسین جیره
نشده و  بیوتیک و شاهدهای مثبت مکمل و پری ASRI1،  ASRI2 شده با توکسین بایندرهای نشده و مکمل تکرار شامل، شاهد منفی )بدون آفالتوکسین( مکمل

موردبررسی قرار  ASRI2 بیوتیک یندر+ پریتوکسین با و  بیوتیک + پریASRI1  بیوتیک، توکسین بایندر پری ،ASRI1،  ASRI2 شده با توکسین بایندرهای مکمل
های اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و هتروفیل، لنفوسیت، جمعیت باکتریایی روده و شاخصتعداد های تنشی  عملکرد، شاخص گرفتند.

( >05/0P( و کاهش لنفوسیت )>05/0Pو هتروفیل به لنفوسیت ) (>05/0Pفزودن آفالتوکسین به جیره سبب افزایش هتروفیل )اآلدهید بررسی شدند. دی مالون
تر شد، ولی افزودن  تر و کم ترتیب بیش( در تیمار شاهد مثبت در مقایسه با شاهد منفی به>05/0Pها )( و الکتوباسیلوس>05/0P) اشریشیا کوالیشمار شد. 

اکسیدان در تیمار شاهد مثبت در مقایسه با تیمار شاهد  های آنتیغلظت آنزیم (.>05/0Pد )اآفالتوکسین را تخفیف د بیوتیک اثرات منفیتوکسین بایندرها و پری
در مجموع، آفالتوکسین اثرات منفی روی  (.>05/0P)ها را بهبود بخشید  بیوتیک به جیره، غلظت آنتر بود، ولی افزودن توکسین بایندرها و پریمنفی پایین

کیلو درتن  3به میزان ASRI1داشت ولی افزودن توکسین بایندر  های گوشتیاکسیدانی جوجه های تنشی و آنتیشاخص عملکرد رشد، جمعیت میکروبی روده و
  نسبت به توکسین بایندر دیگر مؤثرتر بود.

 
 .لیهتروف ،یتنش یها شاخص ،یاکسیدان آنتی یها شاخص ،یگوشت یها روده، جوجه یکروبیم تیجمع ن،یآفالتوکسها:کلیدواژه
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Abstract 
This study was conducted to investigate the effects of toxin binders and prebiotics on growth performance, intestinal microbial population, stress and 
antioxidant indexes of broiler chicks fed diets contaminated with aflatoxin B1. In this study, 600 1-d-old mixed broiler chicks (Ross 308) were 
investigated in 10 treatments with 6 replications and 10 chicks per replication. Experimental treatments included: Negative controls un-supplemented 
and supplemented with ASRI1 and ASRI2 toxin binders and prebiotic and positive groups un-supplemented and supplemented with ASRI1   and 
ASRI2 toxin binders and prebiotic, ASRI1 +prebiotic and ASRI2 +prebiotic. Growth performance, stress indexes of heterophile, lymphocyte, 
bacterial population and stress indexes of super oxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) and malondialdehyde (MDA) were 
investigated. Dietary inclusion of aflatoxin into diet increased heterophile, heterophile:lymphocyte ratio and decreased lymphocyte (P<0.05), but toxin 
binders and prebiotic alleviated effects of aflatoxin on heterophile and lymphpocyte. Thepopulation of E. coli and lactobacilli were significantly 
higher and lower in positive control compared to negative control (P < 0.05). The results also showed that the serum concentrations of antioxidant 
enzymes were significantly lower in negative control compared to positive control (P < 0.05). In sum, aflatoxin showed negative effects on growth 
performance, intestinal microbial populations, stress and antioxidant indexes but toxin binders and prebiotic decreased its negative effects and 
inclusion of ASRI1(3kg/ton) was better than other  toxin binders. 
 
Keywords: Aflatoxin, Antioxidant indexes, Broiler chicks, Heterophil, Intestinal microbial population, Stress indexes. 
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مقدمه
طیور در مقایسه با  جیرهسطح مجاز برای آفالتوکسین در 

باشد و پیشگیری های خیلی پایین میدیگر مایکوتوکسین

ها ضروری از آلودگی خوراک طیور با آفالتوکسین

طور  بهها در ذرت . آلودگی به آفالتوکسین[11] باشد می

باشد، انرژی برای طیور میتأمین  که منبع اصلی عمده

در فالوس  لوسیآسپرژ. رشد [14 و 2 ،1]وجود دارد 

های همراه با تولید برخی متابولیت معموالًخوراک طیور 

 G2و  B1 ،B2 ،G1سمی ثانویه همانند آفالتوکسین 

در  B1ها، آفالتوکسین . بین این متابولیت[11]باشد  می

مرتبط  یماریبه ب ادیز تیکم و حساس دیبا تول وریط

و  تولیدکنندهدرآمد  یرو یاثرات منف تواندیم که شود یم

 ی.  اتحادیه[17و  12سالمت انسان داشته باشد ] چنین هم

 اثرات علت به را B1 آفالتوکسین مقدار مجاز حد اروپا

  به ، حد مجازآن راانسان سالمت بر B1 آفالتوکسین مضر

 .[9] است کرده محدود کیلوگرم /میکروگرم 2 مقدار

 و گوشت ،مرغ تخم به طیور خوراک از B1 آفالتوکسین

 در[. 21] یابدمی انتقال خوردن قابل هایبخش دیگر

 القای باعث B1 آفالتوکسین که، شده گزارش ایمطالعه

 کاهش و آلدهیددی مالون افزایش توسط اکسیداتیو تنش

 گوشتی هایجوجه در اکسیدان آنتی هایآنزیم فعالیت در

 که دادند نشان ای،مطالعه در چنین هم. [6] شد

 جمعیت و عملکرد روی منفی اثرات B1 آفالتوکسین

های استراتژی .دارد گوشتی هایجوجه سودمند میکروبی

ها، همانند افزودن مختلفی برای تخفیف اثر آفالتوکسین

 [.11]وجوددارد جاذب سموم به جیره 

عنوان موادی که بر تکثیر و یا حذف ها بهبیوتیکپری

 اندگذارند تعریف شدهتأثیرها گروه مخصوصی از باکتری

قادرند از هضم آنزیمی توسط میزبان رهایی یابند و به و 

در  ویژه بهمیزان باالیی در انتهای دستگاه گوارش میزبان 

این  .[20] ها قرار گیرندکور در اختیار باکتری روده

هایی از جمله نشاسته محصوالت شامل کربوهیدرات

ساکاریدهای پایدار، فیبر موجود در خوراک )پلی

سلولز، زایالن و ای از جمله پکتین، سلولز، همیهغیرنشاست

گوار( و الیگوساکاریدها )الکتوز، الکتولوز، رافینوز، )صمغ 

استاکیوز، فروکتوز و مانان الیگوساکاریدها( و برخی 

ها و دیگر ها و اسیدهای آمینه از جمله آنزیمپروتئین

 [.14]باشند ترشحات داخلی و ترشحات باکتریایی می

ها ساختمان کربوهیدراتی دارند )مانند بیوتیکریاکثر پ

. به هر جهت فرض شده که [16]الیگوساکاریدها( 

ها  آن و یا فعالیت هاباکتری برخی افزایش بر هابیوتیک پری

اسید  تولیدکنندههای از جمله بیفیدوباکترها و باکتری

ند. مؤثر ،الکتیک که دارای اثرات مفید برای میزبان هستند

 فاکتور ،ویژگی این داشتن خاطر به نیز هابیوتیکپری

  .شوندمی نامیده بیفیدوژنیک

در واقع امروزه سعی بر این است که در مواجه با 

 باندشدنیکی  توکسین دو مطلب مدنظر قرار بگیرد.

و جلوگیری از اثرات  بایندرهاها با توکسین توکسین

یگری د ها و زا ها و عوامل بیماری توکسین بار زیان

الیه پوششی دستگاه گوارش و تقویت  تر بیشاستحکام 

در این مطالعه از توکسین بایندری  باشد. سیستم ایمنی می

استفاده شد ها و دیواره مخمر  خواص آلومینوسیلیکات با

  .[3] آلی هستند منشأکه در واقع توکسین بایندرهایی با 

شده، مطالعات اندکی به  وجوی انجامبر طبق جست

 به  کیوتیب یو پر ندریبا نیتوکس افزودن اتاثرسی برر

 و روده یکروبیم تیجمعبر عملکرد رشد،  رهیج

 یگوشت یهاجوجه یاکسیدان آنتی و یتنش یها شاخص

 B1 نیآلوده به آفالتوکس یهارهیج با شده تغذیه

 هضم دسترس از تواند می الکتوز طیور، اند. در پرداخته

 این طیور در زیرا بماند، امان در الکتاز توسط آنزیمی

 بسیار میزان به حالت بهترین در یا و نداشته وجود آنزیم

توانند اثرات دارد. این دو ترکیب می وجود جزئی



 B1 نیآفالتوکس به آلوده هایرهیج با شده هیتغذ یگوشت هایجوجه عملکرد بر  ک،یوتیب یپر و  ندرهایبا نیتوکس افزودن اثرات
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ی بر کاهش سموم در روده داشته باشند و توجه قابل

ممکن است اثرات سموم را از طریق سازوکارهای 

عه به این مطال ،بنابراین .[14] افزایی بهبود بخشند هم

 به  کیوتیب یو پر ندریبا نیتوکس افزودن اتاثربررسی 

 و روده یکروبیم تیجمعبر عملکرد رشد،  رهیج

 یگوشت یهاجوجه یاکسیدان آنتی و یتنش یها شاخص

 پردازد. می B1 نیآلوده به آفالتوکس یهارهیج با شده تغذیه

 

هاموادوروش

الکتوز استفاده شد و از   بیوتیک در این مطالعه از پری

از  چنین همشرکت داروسازی زیست تخمیر تهیه شد. 

شده توسط  ساخته ASRI2  و ASRI1  توکسین بایندرهای

 تحقیقات علوم دامی استفاده شد. توکسین بایندر مؤسسه

ARSI1  درصد  30درصد آلومینوسیلیکات،  40دارای

و  و اسیدهای آلی کربن فعالیتامین، و و ی مخمردیواره

 که توکسین بایندردرحالی درصد خاک دیاتومه بود. 30

ARSI2  درصد  30درصد آلومینوسیلیکات،  40دارای

ویتامین، کربن فعال و اسیدهای آلی و  و ی مخمردیواره

 بود. شده درصد ترکیبات ضایعات لبنی خشک 30

 مؤسسهاین آزمایش در سالن پرورش جوجه گوشتی 

تحقیقات علوم دامی کشور به شیوه پرورش در بستر انجام 

ها از نوع  صورت ناودانی و آبخوری ها به شد. دانخوری

صورت آزاد در اختیار  آویز بودند. آب و خوراک به

ردیف المپ  سهگرفت. نور سالن از طریق  ها قرار  جوجه

هماهنگ با صورت  و برنامه نوری به شدتأمین  واتی 100

 بود.  308 شده در کاتالوگ راسامه نوری توصیهبرن

  تکوسیپاراز لوسیآسپرژآفالتوکسین از کشت 

PTCC-5286  بعد از  شد.تولید برنج  دانهروی بستر

گذشت حدود دو هفته از رشد قارچ با استفاده از روش 

TLC  و استاندارد آفالتوکسینB1 [6] سطح  از

  حاصل شد. آفالتوکسین تولیدی در محیط کشت اطمینان

مقدار آفالتوکسین  HPLCدر ادامه با استفاده از روش 

 تر کمکه مقدار آن  جیره )شاهد مثبت( تعیین و در صورتی

 مقدار، بودقسمت در میلیون جیره پایه  5/0از حد 

 5/0تا به حد  شدمیآفالتوکسینی که باید به جیره افزوده 

شاهد  برسد، محاسبه شد. در مورد جیره قسمت در میلیون

منفی مقدار آفالتوکسین کل در آن برابر با حد مجاز 

استاندارد و تحقیقات صنعتی  مؤسسهشده توسط  توصیه

( و به مقدار حداکثر 2581ایران )استاندارد ملی ایران، کد 

قسمت  02/0قسمت در بیلیون بر کیلوگرم خوراک )یا  20

به آفالتوکسین از دوره رشد  در میلیون( در نظر گرفته شد.

  جیره اضافه شد.

جوجه یک روزه نرو ماده  600، پژوهشدر این 

تکرار برای  ششتیمار و  10در  308گوشتی سویه راس 

 ند.قرار گرفت موردبررسیپرنده در هر تکرار( 10)هر تیمار 

مطالعات پایلوت انتخاب  براساس مورداستفادهسطوح 

 تیمار شاهد منفی -1 تیمارهای آزمایشی شامل شدند.

)جیره پایه  تیمار شاهد مثبت-2ره پایه بدون سم(، )جی

 توکسین بایندر تیمار شاهد منفی+ -3دارای سم(، 

ASRI1  تحقیقات علوم دامی  مؤسسه)تولیدشده در

توکسین  تیمار شاهد منفی+ -4، کیلو در تن( سهکشور( )

تحقیقات علوم دامی  مؤسسه)تولیدشده در  ASRI2 بایندر

 تیمار شاهد منفی+ -5، کیلو در تن( سهکشور( )

تیمار شاهد مثبت+  -6، )یک کیلو در تن(  بیوتیک پری

تیمار شاهد  -7، کیلو در تن( سه) ASRI1 توکسین بایندر

 -8، کیلو در تن( سه) ASRI2 مثبت+ توکسین بایندر

 -9، )یک کیلو در تن(  بیوتیک تیمار شاهد مثبت+ پری

کیلو در  هس) ASRI1 تیمار شاهد مثبت+ توکسین بایندر

تیمار شاهد  -10و  ،)یک کیلو در تن(  بیوتیک تن(+ پری

کیلو در تن(+  سه) ASRI2 مثبت+ توکسین بایندر

پایه در  جیره . ترکیب)یک کیلو در تن(  بیوتیک پری

 . نشان داده شده است (1)جدول 
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 های آزمایشی جیره .  مواد خوراکی و ترکیب شیمیائی1جدول 
 دوره آغازین سن

 روزگی( 10)یک تا 

 دوره رشد

 روزگی( 24تا  11)

 دوره پایانی

 روزگی( 42تا  25)

 دوره پایانی دوره رشد  اقالم جیره

 24/62 23/58 83/51 ذرت 

 22/3 26/4 53/3 روغن آفتابگردان

 10/39 10/29 35/38 ی سویاکنجاله

 25/0 31/0 35/0 ال متیونین-دی

 14/0 15/0 25/0 ال لیزین

 14/0 00/0 10/0 ال تره اونین

 43/1 97/0 80/1 سنگ آهک

 00/0 00/5 11/2 پودر ماهی

 30/0 25/0 25/0 نمک طعام

 25/0 25/0 25/0 1مکمل ویتامینه ویژه

 25/0 25/0 25/0 2مکمل مینراله ویژه

 90/0 23/1 90/0 دی کلسیم فسفات

    ترکیب محاسبه شده

 3200 3150 3025 انرژی )مگاژول/کیلوگرم(

 30/19 30/21 12/23 پروتئین خام )درصد(

 09/1 24/1 44/1 لیزین )درصد(

 42/1 29/1 37/1 (درصد) آرژنین

 59/0 68/0 73/0  (درصد) تره اونین

 86/0 95/0 07/1 متیونین+ سیستئین )درصد(

 85/0 90/0 05/1 کلسیم )درصد(

 42/0 45/0 50/0 )درصد(فسفر در دسترس 

 8800گرم، مس  میلی 66000گرم، روی  میلی 33000گرم، آهن میلی 66000باشد: منگنز  کیلوگرم از مکمل معدنی حاوی مقادیر خالص ذیل می 5/2هر  -1

 گرم. میلی 300گرم، سلنیم  میلی 900گرم، ید  میلی

گرم،  میلی B24400گرم، ویتامین   میلی B1 1500المللی، ویتامین  واحد بین A 7700000باشد:ویتامین  می کیلوگرم از مکمل ویتامینه حاوی مقادیر خالص ذیل 5/2هر  -2

گرم،  میلی K3 550گرم، ویتامین  میلی E 6600گرم، ویتامین  میلی D3 3300000گرم، ویتامین  میلی B12 8/8گرم، ویتامین  میلی B6 3000گرم، ویتامین  میلی B3 5500ویتامین 

 گرم. میلی 100اکسیدان  گرم و آنتی میلی 275000گرم، کولین کلراید  میلی H2 55گرم، ویتامین  میلی B5 22000گرم، ویتامین  میلی B9 110امین ویت

 

 10ها جیره آغازین تا  که در همه گروه توضیح این

های  جیره روزگی مشابه بود و موارد غیر از جیره پایه، در

 رشد و پایانی اعمال شد.

ن افزایش وزن بدن، یانگی، شامل میصفات عملکرد

ل خوراک در پایان یب تبدیو ضر ین خوراک مصرفیانگیم

دوره محاسبه شد. وزن الشه تلفات همراه با روز  هر

حات الزم یها ثبت و بر این اساس تصحشدن پرنده تلف

پرندگان  یرفن افزایش وزن و خوراک مصیانگین مییدر تع

انجام گرفت. ها  یی آنل غذایب تبدیضر در نهایتو 

 صورت زیر محاسبه شد:شاخص تولید نیز به
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میانگین افزایش وزن  × )درصد ماندگاری = شاخص تولید

 (10 × )ضریب تبدیل خوراک مصرفی روزانه(/

 تیمار هر از جوجه شش پرورش، دوره 32 روز در

 انتخاب آزمایشی محیط هر ازای )سه نر و سه ماده( به

 های خون از ورید بال گرفته شد و خونشدند و نمونه

 انتقال هپارین به آغشته های لوله بهها  آن از آمده دست به

گذاری  گیری جوجه موردنظر عالمت نپس از خو .یافت

گیری نیز از همان  ن( خو42شد و در نوبت بعدی )روز 

صورت دستی  های خونی به جوجه استفاده شد. گسترش

های خونی و تعیین  تهیه و جهت شمارش تفریقی سلول

انتقال یافت.  آزمایشگاه نسبت هتروفیل به لنفوسیت به

ها توسط یک نفر  جهت افزایش دقت تمامی نمونه

 .[17]شمارش شد 

های موردنظر شامل  باکتری جمعیت شمارش جهت

 42های روده کور، در کالی و الکتوباسیلوساشریشیا

کور تمامی تیمارها، دو پرنده )یک  روده محتویات ، ازروزگی

تحت  پرنده از هر تیمار(، 12نر و یک ماده( از هر تکرار )

 ظروف حاوی گرفته و برداری صورت استریل نمونه شرایط

شناسی  آزمایشگاه میکروب سرعت به به های مذکورنمونه

ه منتقل شدند. در آزمایشگاه مذکور مواد دفعی موجود در رود

های کشت  کور تحت شرایط استریل به داخل محیط

مخصوص برای هر باکتری انتقال یافتند و آنالیزهای 

شناسی با استفاده از روش شمارش پلیت انجام  میکروب

سازی  سری رقت با ضریب رقیق 13گردید. از نمونه اولیه 

ها تحت شرایط   . الکتوباسیلوس[15]تهیه شد  10

گذاری شدند، ولی اشریشیاکالی  میکروآئروفیلیک گرمخانه

شدند. محیط کشت  تحت شرایط هوازی کشت داده

 MRSAgarها، محیط  مورداستفاده برای الکتوباسیلوس

(Lactobacillus MRS Agar, No:105413, Merck, 

Germany )کالی محیط کشتو برای اشریشیا T.B.X 

(Tryptone Bile X-glucuronide, Merck, Germany) .بود 

نمونه خون از  دودوره آزمایش،  42در روز 

های هر تکرار )یک نر و یک ماده( از تیمارهای  جوجه

ها از نمونه از هر تیمار(. نمونه 12مختلف اخذ شده )

در آزمایشگاه  های سرم ورید بال گرفته شد و سپس نمونه

دقیقه  12 مدت بهدور در دقیقه  2500مؤسسه تحقیقات با 

و تا زمان  (D7200-Hettich, Germanyشدند )سانتریفیوژ 

داری  گراد نگه درجه سانتی -20انجام آزمایش در فریزر 

دیسموتاز و های سوپراکسیدشدند. مقادیر آنزیم

های اختصاصی پراکسیداز سرم توسط کیت گلوتاتیون

 ,Randox Laboratories, Ardmore, Crumlinمربوطه )

UK) سرم توسط کیت اکسیدانی  و نیز ظرفیت تام آنتی

(No: NS2332, ZELLbio Germanyاندازه ) گیری شد. 
 (2/9)نسخه  SAS افزارنرم توسط حاصل یهاداده

ها  (، تجزیه میانگین3با استفاده از رابطه ) GLMرویه 

 سهیمقادرصد  5کمک آزمون دانکن در سطح احتمال  به

 . شدند

 Yij=μ+δi+εij                                           (1رابطه 

میانگین  ،µمشاهدات؛  Yijکه در این رابطه، 

 آزمایشی است. اثر اشتباه، εijاثر تیمار و   δiمشاهدات؛  

 

نتایج
( آورده شده است. 2نتایج برای عملکرد رشد در جدول )

افزودن آفالتوکسین به جیره )شاهد مثبت( توانست 

بدن را داری خوراک مصرفی و افزایش وزن  طورمعنی به

( و >05/0Pهای رشد و پایانی کاهش دهد )در دوره

مصرفی  ( و خوراک>05/0Pضریب تبدیل غذایی )

(05/0P<را در دوره )افزایش داد.  پایانی و های رشد

افزودن توکسین بایندرها در دوران رشد و پایانی 

( و وزن بدن >05/0Pتوانست مصرف خوراک )

(05/0P<را افزایش دهد و ضریب تبد ) یل غذایی

(05/0P< .را کاهش دهد ) 
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روزگی( و  11-24های، رشد ) در دوره 308های سویه راس های عملکردی جوجهتأثیر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجه. 2جدول 

 روزگی( 25-42پایانی )

 ییغذا لیتبد بیضر (وزن بدن )گرم شیافزا تیمارها

 پایانی رشد پایانی رشد رشدیدوره 

 a00/655 a00/1423 c81/1 c81/1 شاهد منفی

 c00/481 c 00/1056 a02/2 a14/2 شاهد مثبت

 ASRI1   a00/645 a 00/1492 b81/1 c83/1توکسین بایندر شاهد منفی+

 ASRI2  a00/647 a 00/1475 b83/1 c84/1+ توکسین بایندر نفیشاهد م

 a00/638 a 00/1448 ab91/1 c85/1 بیوتیک پری+ نفیشاهد م

 ASRI1 b00/590 b 00/1295 c82/1 c 910/1  توکسین بایندر شاهد مثبت+

 ASRI2 b00/589 b 00/1273 c81/1 b96/1+ توکسین بایندر مثبتشاهد 

 b00/579 b00/1273 b82/1 b97/1 بیوتیک پری+ مثبتشاهد 

 b00/591 b00/1296 b86/1 b92/1 بیوتیک + پریASRI1  توکسین بایندر شاهد مثبت+

 b00/581 b00/1301 b88/1 b91/1 بیوتیک + پریASRI2  توکسین بایندر شاهد مثبت+

 032/0 033/0 011/0 021/0 داری  ارزش معنی

 20/15 15/30 044/0 021/0 (SEM)اشتباه استاندارد میانگین 

a-cدار : تفاوت عددها در هر ستون با حروف غیرمشابه معنی( 05/0استP<.) 

 

روزگی( و پایانی  11-24های، رشد ) در دوره 308های سویه راس . تأثیر تیمارهای آزمایشی بر شاخص تولید جوجه3جدول 

 روزگی( 42-25)

 پایانی رشد تیمارها

 a20/358 a30/775 شاهد منفی

 c11/238 c20/473 شاهد مثبت

 ASRI1   a28/353 a31/790توکسین بایندر شاهد منفی+

 ASRI2  a10/352 a30/785+ توکسین بایندر نفیشاهد م

 ab10/331 a90/771 بیوتیک پری+ نفیشاهد م

 ASRI1   b15/315 b30/663توکسین بایندر  شاهد مثبت+

 ASRI2  b18/320 b15/650+ توکسین بایندر مثبتشاهد 

 b20/315 b10/645 بیوتیک پری+ مثبتشاهد 

 b70/317 b30/665 بیوتیک + پری  ASRI1توکسین بایندر  شاهد مثبت+

 c80/307 b30/670 بیوتیک + پری ASRI2توکسین بایندر  شاهد مثبت+

 001/0 001/0 داری  ارزش معنی

 76/4 21/7 (SEM)اشتباه استاندارد میانگین 

a-cتفاوت عددها در هر ستون با حروف غیرمشابه معنی :( 05/0دار استP<.) 
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 ASRI2  و ASRI1حاوی  های جیره در بهتر های پاسخ

. بیوتیک استفاده شدند( مشاهده شدبدون پری که )هنگامی

 شده داده نشان (3) جدول در تولید شاخص برای نتایج

 نتایجی رشد و پایانی، هایدوره در که داد نشان نتایج. است

 .شد وزن مشاهدهافزایش  با همسو

نتایج برای هتروفیل، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به 

آورده شده است. نتایج نشان داد  (4)لنفوسیت در جدول 

که افزودن آفالتوکسین به جیره سبب افزایش هتروفیل 

(05/0P<( و نسبت هتروفیل به لنفوسیت )05/0P< و )

های حاوی  ( شد. در جیره>05/0Pکاهش لنفوسیت )

آفالتوکسین، افزودن توکسین بایندرها به جیره، توانست 

منفی آفالتوکسین را کاهش دهد  آثارداری  معنی طور به

(05/0P< .) 

های تأثیر تیمارهای آزمایشی روی جمعیت باکتری

( آورده شده است. نتایج نشان داد که 5ای در جدول ) روده

( >05/0P)ها و الکتوباسیلوس( >05/0P)شمار اشریشیاکالی 

ترتیب در تیمار شاهد مثبت در مقایسه با شاهد منفی به

تر بود. نتایج نشان داد که افزودن توکسین  تر و کم بیش

بایندرها به جیره تأثیری بر جمعیت میکروبی در تیمارهای 

داری طور معنیبدون آفالتوکسین نداشت، ولی توانست به

 (>05/0P)ها و الکتوباسیلوس( >05/0P)شمار اشریشیاکالی 

شده در مقایسه با شاهد  را در تیمارهای شاهد مثبت مکمل

 ترتیب کاهش و افزایش دهد.داری و بهطور معنیمثبت به

تأثیر تیمارهای آزمایشی روی فاکتورهای 

اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز  آنتی

نتایج   ( آورده شده است.6)در جدول  آلدهید دی مالون و

آلدهید در تیمار شاهد مثبت دی نشان داد که غلظت مالون

داری باالتر بود طور معنیدر مقایسه با شاهد منفی به

(05/0P< ،) ولی غلظت گلوتاتیون پراکسیداز(05/0P< ) و

در تیمار شاهد مثبت در ( >05/0P)سوپراکسید دیسموتاز 

ر بود. نتایج نشان داد که تمقایسه با شاهد منفی پایین

افزودن توکسین بایندرها به جیره تأثیری روی فاکتورهای 

اکسیدانی نداشت. نتایج حاکی از آن بود که افزودن  آنتی

طور بیوتیک به جیره توانست به توکسین بایندرها و پری

آلدهید را کاهش ولی غلظت دی داری غلظت مالونمعنی

و سوپر اکسید دیسموتاز  (>05/0P)گلوتاتیون پراکسیداز 

(05/0P<)  را در مقایسه با تیمار شاهد مثبت، افزایش

 دهد. 

 
 . تأثیر تیمارهای آزمایشی روی هتروفیل، لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت4جدول 

 هتروفیل/لنفوسیت لنفوسیت )%( هتروفیل )%( تیمارها
 c 81/18 a12/69 c 27/0 شاهد منفی
 a12/35 c40/51 a68/0 شاهد مثبت

 ASRI1  c92/17 a11/70 c25/0توکسین بایندر  شاهد منفی+
 ASRI2 c73/17 a13/69 c25/0+ توکسین بایندر نفیشاهد م
 c01/18 a14/70 c25/0 بیوتیک پری+ نفیشاهد م

 ASRI1  b11/24 b22/61 b39/0توکسین بایندر  شاهد مثبت+
 ASRI2 b23/24 b23/62 b38/0+ توکسین بایندر مثبتشاهد 
 b42/24 b12/64 b38/0 بیوتیک پری+ مثبتشاهد 

 b97/23 b86/63 b37/0 بیوتیک + پری ASRI1توکسین بایندر  شاهد مثبت+
 b51/23 b21/64 b 36/0 بیوتیک + پریASRI2توکسین بایندر  شاهد مثبت+
 032/0 033/0 010/0 داری                ارزش معنی

 91/0 15/1 021/0 (SEM)اشتباه استاندارد میانگین 
a-cتفاوت عددها در هر ستون با حروف غیرمشابه معنی :( 05/0دار استP<.) 
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 (پرگنه/گرم  دهندهلگاریتم واحد تشکیلروزگی ) 42ای در های روده. تأثیر تیمارهای آزمایشی روی جمعیت باکتری5جدول 

 الکتوباسیلوس کوالی اشریشیا تیمارها

 c 18/8 a28/9 شاهد منفی

 a22/9 c98/7 شاهد مثبت

 ASRI1  c22/8 a29/9توکسین بایندر  شاهد منفی+

 ASRI2 c  18/8 a13/9+ توکسین بایندر نفیشاهد م

 c21/8 a21/9 بیوتیک پری+ نفیشاهد م

 ASRI1  b57/8 b52/8توکسین بایندر  شاهد مثبت+

 ASRI2  b57/8 b60/8+ توکسین بایندر مثبتشاهد 

 b59/8 b55/8 بیوتیک پری+ مثبتشاهد 

 bc43/8 a20/9 بیوتیک + پری ASRI1توکسین بایندر  شاهد مثبت+

 b46/8 a19/9 بیوتیک + پریASRI2توکسین بایندر  شاهد مثبت+

 0001/0 001/0 داری                ارزش معنی

 039/0 047/0 (SEM)اشتباه استاندارد میانگین 

a-cتفاوت عددها در هر ستون با حروف غیرمشابه معنی :( 05/0دار استP<.) 

 

گرم هموگلوبین(، سوپراکسید دیسموتاز )واحد/ . تأثیر تیمارهای آزمایشی روی غلظت گلوتاتیون پراکسیداز )واحد/ میلی6جدول 

 روزگی 42لیتر( در مول/ میلیآلدهید )میلیدی مالون گرم هموگلوبین( ومیلی

 سوپراکسید دیسموتاز گلوتاتیون پراکسیداز آلدهیددی مالون تیمارها

 c 18/1 a27/63 a2/1015 شاهد منفی

 a38/2 d53/50 d98/786 شاهد مثبت

 ASRI1  c22/1 a50/62 a29/1021شاهد منفی+ توکسین بایندر 

 ASRI2 c  08/1 a41/62 a13/1026شاهد منفی+ توکسین بایندر 

 c15/1 a58/62 a21/1010 بیوتیک شاهد منفی+ پری

 ASRI1  b65/1 c00/56 c52/958شاهد مثبت+ توکسین بایندر 

 ASRI2 b71/1 b58/58 c60/959شاهد مثبت+ توکسین بایندر 

 b61/1 b16/58 c55/953 بیوتیک شاهد مثبت+ پری

 b71/1 c16/56 bc20/966 بیوتیک + پری ASRI1شاهد مثبت+ توکسین بایندر 

 b65/1 c08/56 c00/950 بیوتیک + پریASRI2شاهد مثبت+ توکسین بایندر 

 0001/0 0001/0 001/0 داری                ارزش معنی

 037/0 405/0 90/7 (SEM)اشتباه استاندارد میانگین 

a-c ستون با حروف غیرمشابه معنی: تفاوت عددها در هر( 05/0دار استP<.) 
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بحث

نتایج نشان داد آفالتوکسین اثرات منفی روی عملکرد 

 ،های گوشتی در دوره رشد و پایانی داشترشد جوجه

منفی را  اثرهایاین  بیوتیک پریولی توکسین بایندرها و 

در آزمایش حاضر، با توجه به تیمارهای  تخفیف دادند.

طور دارا و بدون پروبیوتیک،  شاهد مثبت و منفی و همین

با توجه به کلیه صفات  ASRI2و  ASRI1توکسین بایندر 

داری نداشتند  شده با یکدیگر تفاوت معنی گیری اندازه

(05/0P>.) طور  فقط ضریب تبدیل در دوره پایانی و همین

ر نوع توکسین بایندر قرار گرفت شاخص تولید تحت تأثی

طور  تری در جذب سم و همین توانایی بیش ASRI1و 

داشت. دلیل این امر  2بهبود شاخص تولید، نسبت به نوع 

دلیل تفاوت در توانایی دو نوع جاذب در  تواند به می

جذب سم و در نهایت جلوگیری از تبعات بعدی سم، 

میزان مصرف  که دردوره رشد و پایانی باشد. ازآنجایی

یابد، در نتیجه آن سم واردشده به بدن  خوراک افزایش می

یابد و هر جاذبی  نیز، در مقایسه با دوره رشد، افزایش می

تری داشته باشد در این دوره توانایی آن  که توانایی بیش

که شاخص تولید در گروه  تر بروز خواهد کرد، چنان بیش

وره رشد باالتر در د ASRI1کننده توکسین بایندر  مصرف

 . (>05/0P)دار بوده است  بوده و این اختالف معنی

گزارش کردند که سالمت و تولید طیور  دیگر مطالعات

 شدت بههای آلوده به آفالتوکسین  توسط مصرف خوراک

نشان دادند که  چنین هممطالعات  [.13] بیندآسیب می

آفالتوکسین در سطوح زیاد منجر به تأخیر رشد و تلفات 

های گذشته نشان سال متعدد در یها پژوهش [.5]شود یم

در تغذیه طیور به  مورداستفادهداد آلودگی منابع غذایی 

تواند باعث اثرات منفی بر فاکتورهای  می، آفالتوکسین

  [.8] شودهای اقتصادی عملکردی و در نهایت زیان

 کاهش و وساز سوخت یرو تأثیر قیطر از ها نیآفالتوکس

 در که شوندیم رشد کاهش سبب زیپولیل و نیپروتئ سنتز

 که داده نشان مطالعه نیچند. شد مشاهده زین مطالعه نیا

 یگوشت یهاجوجه رهیج به کیوتیبیپر کردن اضافه

بهبود  قیاز طر هامنجر به بهبود عملکرد جوجه تواند یم

 [. 19دستگاه گوارش شود ] یکروفلورایم

 در دهایگوساکاریال مانان هیتغذ یشیآزما در

 بازده و بدن وزن شیافزا باعث ،یگوشت یها جوجه

 یگرید گران پژوهش[. 19] شد یروزگ 21 تا 1 از خوراک

کاهش خوراک  قیاز طر نینشان دادند که آفالتوکس

 نیچن .[17] دهد یوزن بدن را کاهش م شیافزا ،یمصرف

 افزودن با یول شد، افتی حاضر مطالعه در یاجهینت

 و افتی شیافزا خوراک مصرف زانیم ندرها،یبا نیتوکس

باعث افزایش وزن بدن شد. برخی  خوراک مصرف بهبود

معتقدند که توکسین بایندرها توسط  گران پژوهشدیگر از 

 تر بیشهای پانکراسی، باعث هضم دادن شیرابه افزایش

شوند و از این طریق بر مواد غذایی و خوراک مصرفی می

تواند این باشد  دلیل دیگر می[. 3] گذارند می تأثیرعملکرد 

که توکسین بایندرها از طریق افزایش پرزها و بهبود در 

توانند عملکرد را بهبود  روده میمورفولوژی  های ویژگی

 بخشند.  

 را 2ندریبا نیتوکس ساختار از یبخش گرید یطرف از

نشان دادند که  ،یامطالعه در. دهد یم لیتشک یآل یدهایاس

 یها فراورده از مستخرجه کیدالکتیاس یها یباکترافزودن 

 طیرا در مح نیفالتوکسآ زانیم یدار یبه شکل معن ،یلبن

 افزودن[. گزارش شده است که 10] دادکاهش  ونیانکوباس

 سبب ک،یالکت دیاس یهایباکتر منجمله مختلف باتیترک

 نیاکراتوکس همانند یگرید یهاسم اثرات تا شودیم

 باتیترک نیاشده است که  مشخص. ابدی کاهش درخوراک،

 بر یزمانها  آن هایفرآورده و یاهیگ هاییافزودن یو حت

 طیشرا تحت پرندگان که بود مؤثرخواهند پرنده عملکرد

یبهداشت ره،یج نییپا هضم تیقابل رینظ یپرورش نامطلوب

 های سمیکروارگانیم ماری،یب وجود ،یپرورش طیمح نبودن
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[. 4] رندیبگ قرار گله در استرس وجود ای و زایماریب

 اثرات از یبخش که نمود انیب توانیم جینتا نیا براساس

 تیجمع دادنکاهش قیطر از هانیآفالتوکس یمنف

 باشد مضر یهایباکتر دادنشیافزا و سودمند یها یباکتر

 و دهندیم قرار تأثیر تحت را ییغذا مواد جذب و هضم که

 لیتبد بیضر شیافزا و وزن کاهش باعث قیطر نیا از

شوند. خوراک مصرفی در شرایط چالش با آفالتوکسین می

توکسین بایندرها اثرات منفی آفالتوکسین را بر جمعیت 

ای کاهش دادند و از این طریق ممکن های رودهباکتری

 است باعث بهبود عملکرد رشد شدند.

که در دوره رشد و چنین، نتایج حاکی از آن بود  هم

پایانی، تیمار آلوده با آفالتوکسین و عدم دریافت 

ترین شاخص را نشان داد که دلیل آن این ها، پایین افزودنی

است که شاخص تولید متأثر از افزایش وزن و ضریب 

گونه که نتایج نشان داد، افزایش وزن باشد. همانتبدیل می

تر بود  بدیل بزرگتر و ضریب تروزانه در این تیمار پایین

که باعث کاهش شاخص تولید در این گروه شده است. 

آفالتوکسین سبب افزایش هتروفیل و نسبت هتروفیل به 

های حاوی  لنفوسیت و کاهش لنفوسیت شد. در جیره

آفالتوکسین، افزودن توکسین بایندرها به جیره، توانست به 

. داری اثرات منفی آفالتوکسین را تخفیف دهد شکل معنی

های  نسبت هتروفیل به لنفوسیت یکی از بهترین شاخص

. نتایج این مطالعه شود ارزیابی تنش در طیور محسوب می

هم  هحاکی از آن است که آفالتوکسین، رفاه طیور را ب

شود، ولی افزودن توکسین  ریزد و سبب ایجاد تنش می می

 یمشابه جینتابایندرها این اثرات منفی را تخفیف داد. 

 که دادند نشان و شد گزارش گرید گران ژوهشپ توسط

 یتوجه قابل طور به را یتنش یهاشاخص هابیوتیک پری

 [. 22] دادند کاهش

آلدهید در تیمار دی نتایج نشان داد که غلظت مالون

داری طور معنیشاهد مثبت در مقایسه با شاهد منفی به

و  ولی غلظت گلوتاتیون پراکسیداز باالتر بود،

در تیمار شاهد مثبت در مقایسه با  سوپراکسید دیسموتاز

تر بود. افزودن توکسین بایندرها به شاهد منفی پایین

آلدهید دی داری غلظت مالونطور معنیجیره توانست به

را کاهش دهد ولی غلظت گلوتاتیون پراکسیداز و 

سوپراکسید دیسموتاز را در مقایسه با تیمار شاهد مثبت 

های آزاد  عمر رادیکال در شرایط طبیعی نیمه افزایش داد.

° ثانیه است و به این ترتیب 10تا  4کوتاه و در حدود 
O2 

تنهایی فعالیت بسیار باالیی ندارند.  کدام به هیچ H2O2 یا

دنبال  ایجادشده به اما تغییرات فیزیولوژیک و بیولوژیک

زا مانند تنش گرمایی،  قرارگرفتن در برخی شرایط تنش

های شدید،  های ایمنی همانند آفالتوکسین، تمرین چالش

های مزمن موجب افزایش تولید  دیابت و عفونت

اکسیدان  های آزاد و یا کاهش فعالیت سیستم آنتی رادیکال

 [. 6]شود  می

آلدهید یکی از محصوالت  آلدهید یا مالون دی مالون

ویژه  نهایی حاصل از پراکسیداسیون لیپیدها و به

)با توجه به وجود مقادیر باالیی از اسیدهای فسفولیپیدها 

ها( است. این  چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در آن

ها  در همه بافت دنبال وقوع پراکسیداسیون چربی ترکیب به

های داخلی بدن مانند ماهیچه، کبد، طحال، قلب،  و اندام

های قرمز و یا حتی  گلبول چنین همها و  کلیه، شش

از حد آن موجب بو  شود و افزایش بیش ید میمرغ تول تخم

دادن طعم،  و طعم نامطلوب گوشت قبل از پختن، ازدست

مزه، رنگ و استحکام گوشت و محصوالت تولیدی آن و 

خواهد شد. ها  آن در نهایت کاهش ارزش غذایی

ین عواملی تر مهمقرارگرفتن در شرایط چالشی یکی از 

و   هید در ماهیچهآلد است که موجب افزایش غلظت مالون

  [.7]شود  های پرندگان می دیگر بافت

های اکسیژنی فعال موجب  افزایش تولید واسطه

ها و سیستم دفاعی  خوردن تعادل بین اکسیدان برهم



 B1 نیآفالتوکس به آلوده هایرهیج با شده هیتغذ یگوشت هایجوجه عملکرد بر  ک،یوتیب یپر و  ندرهایبا نیتوکس افزودن اثرات
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اکسیدان و بروز شرایطی موسوم به تنش اکسیداتیو  آنتی

های سوپراکسید  شود. الزم به ذکر است که آنزیم می

ترین خط  پراکسیداز و کاتاالز مهمدیسموتاز، گلوتاتیون 

دفاعی بدن را در برابر عوامل پراکسیدان تشکیل 

بیوتیک در  اگرچه سازوکار پری [.18]دهند  می

اکسیدانی مشخص نیست، ولی  بهبوددادن خاصیت آنتی

توکسین بایندرها احتماالً از طریق داشتن ترکیبات فعال 

کیبات درصد تر 20)آلومینوسیلیکات، دیواره مخمر و 

[. 4]اند اکسیدانی شده گیاهی( باعث بهبود خاصیت آنتی

 ندرهایبا نیتوکس که دهدینشان م جینتا نیدر مجموع ا

 تیخاص بهبوددادن قیطر از هابیوتیک پری و

 و شوندیم دیآلدهدی مالون کاهش باعث یاکسیدان آنتی

ها کمک به بهبود غلظت آنزیم یچالش طیشرا در

توکسین بایندر اثرات نسبتاً مشابهی هر دو کنند.  می

داشتند و تغییردادن اجزا و ترکیبات مختلف تأثیری 

 ها نداشته است.روی فراسنجه

آمده، در شرایط درگیری با  دستبا توجه به نتایج به

کیلو در تن  3توکسین بایندرها )آفالتوکسین، افزودن 

 تواندمیویژه در دوره رشد(  به ASRI1 توکسین بایندر 

دهد و به بهبود رشد  کاهشاثرات منفی آفالتوکسین را 

ها در شرایط آزمایش  بیوتیک افزودن پریکمک کند. 

های فیزیولوژیکی مؤثر بود ولی تأثیر  حاضر بر شاخص

 مثبتی بر شاخص تولید نداشت.
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