
(1.0) SRBCJ!Jji j' ~~,r J~~' ~~ J:' ~,,-,}JT ~ C~ "!~ ~fj

T} ~} .;y"Wot ~I..:.;I...? .:r- ,T~I)ai,' J~I>-L,.;r.Js.

o~I.)U"brp oJ.? J~I.):r ,~~o~b ~jJJI...:S"o~,.) U"b rp oJ.? J~.)l:,...IJ-Co}IS"'\:..:.JlS'~~I.)"':-'i.?TJ\

~ IS'"J.)} o~b ~jJJI...:S"

o~. ,

c.J"JJ~' ~.P-" ~f' jl ~ ",-I J.) ..1i"':'U" ~Ij .woJ1 ~\i ~ ~ J o.)y. IJIk.J"'"J Ij ~ ,~ "I~-Co d~.J u..:r.-5 pJiT

.)JJJ ~ jl J~'-Co o.)\A:...I~:Y':"..:a;l,~ f" J.) J ;1,$.;J~ ~ ~l..jT JI...; ""'"J.) ~.)~ ":"J-'"""'.'c.J"IJ.)1;;~.IojJ}..

~J'~Tppb O..~.;:- ~u. 0$ (TB) ~ J'~T ..titi,J;::S'"0$ (\:.1i-Co~.l;,;.J'...)~l..jT ~u. 0$ 4:-y. JjJJ"Tt

,(JjJJ fTJTT) J...J:; J~ f" jl jJJ 0 .:...:,jf jl ~ (lob)SRBC C?~J.) .8) ~ J'-:NTppb \... ~.;:- ~u. 0J:?:"(T'SI

,,jJ J'fif ~.r.JT .:...:-;JgM JgG JgA c.;a... J.) IJ ~Jb ~ ~lS' '~J'~T c.."b...~.;:- ~u. 0$ 0,xS ~I..J.) J~

,.)y.~; J~ ~I ~ ~JJJ! B) ~ J'~T ":"'.;- ~i; ~'= ~l::; ..1i.)I.).;1..:.;J..-lS'~ ~~J~ HI ~}Ji.

.~; J~ ,~I ~ ,~.;~T :"s~ ulrjl,

j> ~ "s1Aj! J:' ~ :,~, .J!jJ:J"~ J j,,1A "si ~"s1A ~ i'
, 1 ~I~ IT. I T '" I _ T' . I ' I I...:...~.. "'"'!.;.J ~~ J.r.' ' .) J' c.J"~ ' ~J:'"-' .).P-"~ , ~ JJJ+!

T'JI.~0~1.) U"brp ~ .)l:,...IJ,T.;l:,).? 0~1.) .;IJ~.)l:,...IJ'-Co}IS"'\:..:.JlS'.;~I.)

o~- .
~~ ~ ~u..:...Ja.Ii.JI ,JJI ~l..jT J.)'-Cor~1 ~l..jT J.) r J" ~u..i! J.)";-- .)~I J! jJ'? J""J j}u.~.J JI ~~JI ~I.t.

jJ}" J-"'+ j}L..~.J JI rJ.) ~l..jT J.) J ~~.,xS ':;;JJ.) (/~~ .f.,.. J 'f'f' ,'f.f) jJ'? J""J </~'y-I,J.:o \.. J VO~' ) jilA

~.J /~'y-I ~ \.. ~IJb 0,xS ':;;J ~~l::;V'~ ,JJI ~l..jT J.).-CoIS"'JJ!o.)j~ r.J;"'1~u. Jj>.J J! (TO- 'f.f' J O' -.{of)

~ LejT J.) ..)\.) ~ 1';-;1 ~ IJ o-Co ~ ~ ~ r.J;"'1 ~I.. o.1ij .l.,..J.) J ~ ~ .;I.r.- jJ'? J"" ~ ~ lA..J.) j}u. ~.J .~ T .:.-.) ~ jilA

~4 '~4 ';1;..:.0jJ'? J-'" ~ j}u. ~.J ~I}.) 0,xS ':;;J J .a14 OJ.? ~ ~lA.. J.) jJ'? J""+j}u. ~.J ~IJI.) 0.x:5':';J'rJ.)

.(P<'f'O) .)\.)~Ijil IJ r.J;"'I~I.. o.1ij..1..PJ.)J o..liJJ~
jJ'? J"" 'j}u. ~.J ,..;-- .)~I 'r J" .i!:"s~ ~t. ojl,

The 3"' Congress on Animal Science- October 2008

I

j



 

 1

1387 مهر ماه – سومین کنگره علوم دامی کشور  

  %)SRBC) 5    پس از تزریق  طیور گوشتیدر پاسخ ایمنیآفالتوکسین مختلف تاثیر تغذیه سطوح 

  2، همایون فرهنگ فر3، حسن کرمانشاهی2، نظر افضلی1علیرضا حاذق

 دانشیار گروه علوم .3  دانشگاه بیرجند، و استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشجوی کارشناسی ارشد بترتیب2و1
 دانشگاه فردوسی مشهد  دانشکده کشاورزیامید

  چکیده

 جوجه 96  ازدر این تحقیق .سمی، جهش زا و سرطانزا بوده و موجب ناقص الخلقه زایی می شوند "آفالتوکسین ها ترکیباتی شدیدا
. استفاده شده  تیمار آزمایشی با چهار تکرار و در هر تکرار هشت جوجسهخروس یکروزه گوشتی نژاد راس، بصورت تصادفی در 

جیره های ) B1 2جیره کنترل، فاقد آفالتوکسین ) 1: روزگی بوسیله جیره های آزمایشی زیر تغذیه شدند42طیور از لحطه ورود تا 
 5بعد از گذشت %) 5 (SRBCدر چالش . B1 آفالتوکسین ppb 1000جیره های محتوی ) B1 ،3 آفالتوکسین ppb 500محتوی

، طیور دریافت کننده جیره های محتوی سطوح آفالتوکسین، کاهش معنی داری را در ) روزگی42و33 (روز از هر بار تزریق
 نتایج بیانگر تأثیر مخرب . بیماریهای نیوکاسل نشان دادندHIگلوبولین، مقدار تیتر /، نسبت آلبومینIgA ،IgG ،IgMسطوح 

                                                                             .طیور گوشتی بود برروی سیستم ایمنی B1آفالتوکسین 

  .سیستم ایمنی، طیور گوشتیآفالتوکسین، : واژگان کلیدی 

  مقدمه

آفالتوکسین ها گروه بزرگی از مایکوتوکسین ها می باشند که بوسیله گونه های خاصی از جنس آسپرژیلوس بویژه فالوس و 
بیشترین سمیت در مایکوتوسینها مربوط به آفالتوکسین  .ی پنیسلیوم و ریزوپوس تولید می شوندپارازیتیکوس و تعدادی از گونه ها

آفالتوکسین  .از عواقب مهم آفالتوکسیکوزیس در طیور اختالل در سیستم ایمنی می باشد که مسبب مرگ و میر باال است  .است
  .]2[ادی که جهت دفاع ضروری هستند کاهش می یابدعمل کرده و در نتیجه تولید موبه عنوان بازدارنده سنتز پروتئین 

 مواد و روشها

 به روش شات ول و همکاران آفالتوکسین   و تولید سم2999 آسپرژیلوس پارازیتیکوس سویه کشت قارچ in vitro همرحلدر 
 in همرحلدر .]1و4[شد انجام  متد افضلی بر اساس)TLC(کروماتوگرافی الیه نازک له بوسیآفالتوکسین واندازه گیری غلظت سم 

vivo  جوجه خروس یکروزه گوشتی نژاد راس، بصورت تصادفی در سه تیمار آزمایشی با چهار تکرار و در هر 96 این تحقیق از 
 فاقد ،جیره کنترل) 1: روزگی بوسیله جیره های آزمایشی زیر تغذیه شدند42طیور از لحطه ورود تا . تکرار هشت جوجه استفاده شد

در دو . B1 آفالتوکسین ppb 1000جیره های محتوی ) B1 ،3 آفالتوکسین ppb 500جیره های محتوی) B1 2 آفالتوکسین
 سی 2/0و به میزان   قطعه جوجه انتخاب 8 هرتیماراز"  قطعه جوجه، مجموعا2از هر تکرار روزگی 37 روزگی و 28مرحله در سن 

 روزگی از جوجه 42 و 33نج روز بعد از هر بار تزریق یعنی در روزهای به داخل ورید بال آنهاتزریق شد و پ % ) SRBC ) 5سی از 
  و نسبت آلبومینIgA ،IgG ،IgMهمچنین تیتر ایمنوگلوبولین های  نیوکاسل و  بیماریهایHIها خون گیری به عمل آمده و تیتر

الزم به ذکر است که مرحله دوم . یری شداز سرم جدا شده از نمونه های خونی اندازه گ ،بوسیله دستگاه الکتروفورز، گلوبولینبه 
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با رویه ) SAS) 1991تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار آماری  .تزریق نیز برروی همان جوجه های مرحله اول انجام شد
Mixedانجام شد) هفته ها و یا نوبت های رکوردگیری (1 و به طریقه داده های تکراردار در طول زمان.  

  برای تزریق در طیور جهت چالش% 5  با غلظت 2SRBCطرز تهیه   

رساندن حجم کامل با . لوله به نسبت مساوی6تقسیم خون گرفته شده در  . و پرل شیشه ایارلنخون گیری از گوسفند با استفاده از 
لوله با سرم حذف مایع رویی و مجددا رساندن حجم  . دقیقه5 برای 2000سانتریفوژ لوله ها در دور .PBSیا ) نمکی% 9سرم (

مایع رویی حذف و نمونه  .نشد تا در نهایت سرم فیزیولوژی رنگی شدحداقل این عمل را سه بار انجام .سانتریفوژ مجدد.فیزیولوژی
 سی سی سرم فیزیولوژی سرد 95 سی سی از خون با 5 درصد مقدار SRBC 5برای تهیه  .گردید مخلوط ،های غلیظ گلبول قرمز

 .گردیدتزریق به ورید بال طیور ) IV (وریدیداخل به صورت  درصد   SRBC  5 سی سی از2/0مقدار . گردیدمخلوط 

  نتایج

در  . بود2999بوسیله قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس سویه آفالتوکسین  سم ppm 50 تولید بیانگر  in vitroنتیجه آزمایشات 
      پنج درصد SRBC تزریق هپس از اولین مرحل پنج روز ،همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است in vivo آزمایشات 

دارای  ،گلوبولین/ و نسبت آلبومینA ،G ،Mهمچنین تیتر ایمنوگلوبولین های  بیماری نیوکاسل،  HIمقدار تیتر )  روزگی33(
موارد یاد شده در تیتر  مقدارنسبت به سطوح آفالتوکسین در طیور دریافت کننده جیره های محتوی ) P<0.05(کاهش معنی داری

 سم ppb 1000این کاهش تیتر اگرچه در طیور دریافت کننده جیره های محتوی . طیور دریافت کننده جیره کنترل بود
ولی اختالف معنی داری  سم آفالتوکسین مشهود تر بود، ppb 500آفالتوکسین نسبت به طیور دریافت کننده جیره های محتوی  

اگرچه مقدار تیتر موارد یاد شده در  پنج درصد SRBCمرحله دوم تزریق پنج روز پس از . شاهده نشدمیان این دو تیمار آزمایشی م
مقادیر بدست آمده از مرحله اول تزریق و میان . نتایج مشابه مرحله اول تزریق بودتمام تیمار های آزمایشی افزایش یافته بود ولی 

   . تیمارهای آزمایشی اختالف معنی داری مشاهده نشد آمده از مرحله دوم تزریق در هیچ یک ازنتایج بدست

  نتیجه گیری

 نتایج. ]3[ بیماری نیوکاسل با نتایج بدست آمده از تحقیق سانتین و همکاران مطابقت داردHI در مورد تیتر نتایج این تحقیق
آنتی تولید  پروتئین عمل کرده و در نتیجه آفالتوکسین به عنوان بازدارنده سنتز ،مبنی بر اینکهرا همچنین نظریه تاکستون و همکاران 

   .]5[موجب می شود، تأیید کردسطوح پایین در را بادیها 
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  1 پنج درصد SRBCی طیور پس از دو مرحله تزریق تأثیر تیمارهای آزمایشی برروی فاکتورهای ایمنولوژیک) 1(جدول 

   روزگی42 روزگی                                          نتایج 33                    نتایج 

  B1                                سطوح آفالتوکسین B1                  سطوح آفالتوکسین 

0  ppb500  ppb1000  0  ppb500 ppb1000 ±SEM  

  ± A a63/35  b75/27  b50/27  a88/38  b63/29  b38/28  41/1ایمنوگلوبولین 

  ± G a25/445  b75/357  b63/308  a00/449  b88/364  b75/325  17/20ایمنوگلوبولین 

  ± M a 75/147  b 13/122  b 38/115  a 25/146  b 00/126  b 13/120  15/3ایمنوگلوبولین

ALB/GLOB  a55/2  b60/1  b35/1  a68/2  b73/1  b44/1  09/0 ±  

  ± a75/7  b63/6  b37/6  a00/8  b75/6  b50/6  39/0  تیتر بیماری نیوکاسل
(a-b) 05/0( ردیف ها در سطحمعنی دار بیانگر اختالفات ، میانگین هاحروف گذاری (P < طبق آزمون توکی است .                                                                              

  .  محاسبه شده استSEM± جوجه درهر تیمار آزمایشی  8نتایج از میانگین  1
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