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  چکیده

در  هضم شکمبه و ریتخم های تولیدگاز، فراسنجه بر B1 (AFB1)آفالتوکسین  تاثیر سطوح مختلف هدف از انجام این مطالعه بررسی

 لیتری میلی 021 های شیشه از استفاده با و ثابت کشت روش به و اندازه گیری تولید گاز آزمایشگاهی انکوباسیون .شرایط برون تنی بود

نانوگرم در میلی  011و  011، 011صفر، شامل  AFB1تیمارهای آزمایشی سطوح مختلف . گردید گیری دازهان فشارسنج و مخصوص

 22 و 48 ،24 ،00 ،02 ،8 ،0 ،4 ،2 هاای  زماان  در گااز  تولید و گرفتند قرار انکوباسیون تحتی کشت ها شیشه .لیتر محیط کشت بودند

 همچناین  و کشات  محایط  فارار  چار   اسایدهای  غلظت و آمونیاکی تروژننی کشت، محیط pH و شد گیری اندازه انکوباسیون ساعت

باه محایط     AFB1نتایج بدست آمده نشان داد کاه افادودن ساطوح مختلاف    . تعیین شدند تنی برون روش به خشک ماده هضم قابلیت

غلظت نیتاروژن  و  ه خشکهضم ماد قابلیت همچنین(. >10/1P) شدنرخ تولید گاز و پتانسیل تولید گاز  دار موجب کاهش معنی ،کشت

غلظات کال اسایدهای چار  فارار باا       . کاهش یافت AFB1با افدایش غلظت( >10/1P)داری  طور معنی آمونیاکی در محیط کشت به

اما نسبت مولی اسایدهای چار  فارار شاامل اساتاو، پروپیونااو،       ، (>10/1P)داری کاهش یافت  طور معنی به AFB1افدایش مقدار 

بیاانگر اثاراو منفای و     تواناد  یما ایان آزماایش   نتایج بطورکلی . قرار نگرفتند AFB1تاثیر مقدار  ووالراو تحتبوتیراو، والراو و اید

 . ی شکمبه باشدها سمیکروارگانیمبر رشد و فعالیت  AFB1ممانعت کنندگی

 شرایط برون تنی -تخمیر شکمبه -B1آفالتوکسین : کلماو کلیدی

  مقدمه

 بوسایله  عمادتا  کاه  هساتند ( هاا  قاار   ثانویاه  هاای  متابولیات ) ها مایکوتوکسین دسته از سمی بسیار ترکیباو از گروهی ها آفالتوکسین

 زایای  الخلقاه  نااق   و زایی جهش زایی، سرطان سمی، اثراو دارای و شوند می تولید پارازیتیکوس آسپرژیلوس و فالووس آسپرژیلوس

زای طبیعی شاناخته   ترکیب سرطان نیتر یقوعنوان  تشکیل داده و بهها را  بخش عمده آفالتوکسینB1 (AFB1 )آفالتوکسین . باشند می

 کبد، سرطان قبیل از سالمتی مشکالو AFB1 به آلوده خوراک با شده تغذیه( شیرده گاوهای ویژه به) نشخوارکنندگان در  (.2)شود یم

ازطرف دیگر  (.0) کند می بروز شیر تولید و خوراک مصرف کاهش زایی، الخلقه ناق  تولیدمثلی، های ناهنجاری ایمنی، سیستم تضعیف

 اسات  ممکن باشند، داشته( ها آن رشد کاهش و ممانعت یا و میکرو  تخریب) میکروبی ضد اثراو توانند می ها آفالتوکسین که آنجا از

 توانند می ها وکسینآفالت. دهد نمی رخ حیواناو دیگر در که گردند نشخوارکنندگان در مشکالتی ایجاد و شکمبه عمل در تداخل باعث

 هضام،  درنتیجاه  و گردیده شکمبه شدن مختل و هضم نهایی محصوالو های نسبت تغییر شکمبه، میکروبی های جمعیت تغییر موجب

 میکروگارم  2/1 از بااالتر  آفالتوکسین مقادیر که کردند مشاهده( 4) دِالگ و فِهِر (.8) نمایند مختل را تولید نهایت در و خوراک مصرف

. شاد  آمونیااک  تولیاد  کااهش  و فارار  چر  اسیدهای تولید کاهش سلولد، هضم کاهش باعث مصنوعی شکمبه سیستم در لیتر یمیل در

 والاراو  نسابت  اماا . یافتند افدایش بوتیراو و پروپیوناو و کاهش استاو که ای بگونه کرد، تغییر فرار چر  اسیدهای نسبت همچنین
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 میکروگارم  4/0 و 2/1 کاه  هنگاامی  علوفاه  خشاک  مااده  شادن  ناپدید در تفاوتی( 01) سلینگکِ و پِترسون وجود این با. نکرد تغییری

  .نکردند مشاهده را شد اضافه کشت مایع لیتر میلی ازای به آفالتوکسین

 هامواد و روش

 باا  گااز  تولیاد . شاد  انجاام ( 0) همکااران  و آرکوئی پروتکل اساس بر و ثابت کشت روش به آزمایشگاهی انکوباسیون مطالعه این در

 باا  (آلادری  -سایگما ) خاال   AFB1 حااوی  ویاا  . گردید گیری اندازه فشارسنج و مخصوص لیتری میلی 021 های شیشه از استفاده

 پاروتیین % 00 حااوی ) یونجه خشک علف درصد 81 از مخلوطی شامل آزمایشی پایه خوراک. شد رقیق مقطر آ  و متانو  از استفاده

 و باافر  مخلاو   از لیتر میلی 01 شیشه هر به و شده ریخته ها شیشه داخل پایه خوراک از گرم میلی 011 .ودب جو دانه درصد 21 و( خام

 011 و 011 ،011 هاای  غلظات  تاا  شد افدودهبه محیط کشت  AFB1 رقیق شده محلو  سپس. شد اضافه( 0:2 نسبت به) شکمبه مایع

 ،0 ،4 ،2 هاای  زمان در گاز تولید و گرفتند قرار انکوباسیون تحت ها شهشیسپس . آید بدست کشت، محیط لیتر میلی در AFB1 نانوگرم

 فارار  چار   اسایدهای  غلظات  و آمونیااکی  نیتاروژن  کشت، محیط pH .شد گیری اندازه انکوباسیون ساعت 22 و 48 ،24 ،00 ،02 ،8

ثبات و یاا نموناه گیاری      یونانکوباسا  سااعت  24 گذشت از پس تنی، برون روش به خشک ماده هضم قابلیت همچنین و کشت محیط

 سانتریفیوژ دقیقه 01 مدو به ها فالکون و شد منتقل 01 های فالکون به ها شیشه خشک محتویاو ماده هضم قابلیتبرای محاسبه . شدند

 سااعت  48 مادو  باه  و ساانتیگراد  درجاه  01 دمای در کف، در باقیمانده پلت و شده تخلیه آرامی به فالکون هر سوپرناتانتو  شدند

 گیری اندازه سنجی رنگ روش اساس بر ها نمونه در آمونیاکی نیتروژن غلظت .گردد تعیین باقیمانده خشک ماده مقدار تا گردید خشک

از مد  نمایی با فااز   .شدند آنالید( PHILIPS- PU4410) گازی کروماتوگرافی دستگاه از استفاده با ها نمونه فرار چر  اسیدهای .شد

باه  SAS (00 )نرم افادار آمااری    NLINنیوتن در رویه  -با به کارگیری روش مقایساو گوسن های تولید گاز دهتأخیر برای برازش دا

غلظت نیتروژن آمونیاکی، اسیدهای چار  فارار   )های تولید گاز و سایر نتایج سپس فراسنجه .شیوه رگرسیون غیر خطی استفاده گردید

صورو زیار ماورد تجدیاه آمااری      و طرح کامالً تصادفی بهSAS (00 )نرم افدار  GLM هیبا استفاده از رو( هضم ماده خشک و قابلیت

 .قرار گرفتند سهیمورد مقا 10/1در سطح احتما   Lsmeansمشاهداو توسط  نیانگیم. قرار گرفت

 نتایج و بحث

تنی در  ه خشک در شرایط برونهضم ماد های تولید گاز، غلظت اسیدهای چر  فرار و قابلیت بر فراسنجه AFB1تاثیر مقادیر افدایشی 

به محیط کشت، نرخ تولید گاز و پتانسیل  AFB1نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد که با افدودن . آورده شده است 0جدو  

 نارخ  ،لیتار  میلای  در نانوگرم 011 به صفر از AFB1 مقدار افدایش با که طوری به ،(>10/1P)داری کاهش یافت  طور معنی تولید گاز به

 تفااوو  ولای  یافات،  کااهش  0/000 باه  لیتار  میلای  2/001 از گااز  تولیاد  پتانسیل و ساعت در لیتر میلی 102/1 به 004/1 از گاز تولید

داری باا   طاور معنای   عاالوه بار ایان فااز تااخیر تولیاد گااز باه         .نشاد  مشاهده لیتر میلی در نانوگرم 011 و صفر مقادیر بین داری معنی

 AFB1ساعت در باالترین مقادار تدریاق    00/0به  AFB1ساعت در مقدار صفر  12/1و از ( >10/1P)ش یافت ، افدای AFB1افدایش

گدارش کردند که ( 0)و همچنین هِلفری  و همکاران ( 0)مشابه با نتایج بدست آمده در این آزمایش، جیانگ و همکاران . افدایش یافت

ی میکروبای شاکمبه   هاا  تیا جمعو ایان ممانعات از تولیاد گااز بیاانگر تغییار        کاهش یافت AFB1های تولید گاز با افدودن  فراسنجه

داری  طور معنای  هضم ماده خشک به آن نداشت، ولی قابلیت pHبه محیط کشت تاثیری بر  AFB1افدودن . باشد یم AFB1تاثیر  تحت

(10/1P< )با افدایش غلظتAFB1  ن هضم ماده خشک در اثر افدود قابلیت(. 0جدو  )کاهش یافتAFB1  000/1به محیط کشت از 

داری باین تیمارهاای حااوی     رسید ولی تفاوو معنی AFB1لیتر نانوگرم در میلی 011در تیمار حاوی  004/1به  AFB1در تیمار فاقد 

بر  AFB1نتایج گدارش شده در مورد تاثیر. مشاهده نشدلیتر  نانوگرم در میلی 011و  011و همچنین بین تیمارهای حاوی  011صفر و 
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را تایید می کند کاه  ( 02)و اسکودامور و الیوزی ( 4)ی فِهِر و دِالگ ها افتهنتایج این آزمایش ی. هضم ماده خشک متناقض است قابلیت

( 01)و پِترساون و کِسالینگ   ( 0)از طارف دیگار جیاناگ و همکااران     . آفالتوکسین موجب کاهش هضم سلولد شد کهگدارش کردند 

در آزمایش حاضر کااهش مشااهده   . تنی، تاثیری نداشت هضم ماده خشک در شرایط برون بر قابلیت AFB1گدارش کردند که افدودن 

ی اختال  در فعالیات میکروارگانیسام هاای شاکمبه از طریاق       تواند درنتیجه یم AFB1هضم ماده خشک در اثر افدودن شده در قابلیت

  (.0و  4)کاهش هضم فیبر و کاهش تولید اسیدهای چر  فرار باشد 

داری  طاور معنای   غلظات نیتاروژن آمونیااکی در محایط کشات باه       AFB1نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد که باا افادودن   

(10/1P< )غلظت کل اسیدهای چر  فرار با افدایش مقدار همچنین  .کاهش یافتAFB1 داری کاهش یافت  طور معنی به(10/1P<) ،

قارار نگرفتناد    AFB1تاثیر مقادار   استاو، پروپیوناو، بوتیراو، والراو و ایدووالراو تحتاما نسبت مولی اسیدهای چر  فرار شامل 

(10/1P>) اسایدهای  غلظات  در تفااوتی ( 0) همکااران  و ادرینگتون. است متناقض حدی تا قبلی، مطالعاو در آمده بدست نتایج با که 

 همکااران  و هِلفاری  . نکردناد  مشااهده  جیره کیلوگرم در AFB1 گرم میلی 0/2 با شده تغذیه رشد حا  در های بره شکمبه فرار چر 

 چار   اسایدهای  تولیدی بر تاثیری نر، های گوساله جیره به AFB1 کیلوگرم در میکروگرم 01-011 افدودن که کردند گدارش نید( 0)

 8/1 تاا  2/1 تغذیاه  باا  هاا  وتیینپار  تجدیه و آمونیاکی نیتروژن غلظت فرار، چر  اسیدهای تولید سلولد، هضم مقابل، در. نداشت فرار

 و اساکودامور  (.2) یافات  کااهش  گااوی،  حااد  آفالتوکسایکوز  شرایط در و نر های گوساله به AFB1 بدنی وزن کیلوگرم بر گرم میلی

 .گردد می شکمبه حرکاو و فرار چر  اسیدهای تولید کاهش موجب آفالتوکسین که کردند گدارش نید( 02) الیوزی

هضم خوراک و کاهش تولیاد   ، کاهش قابلیت(نرخ و کل تولید گاز)موجب کاهش تولید گاز  AFB1آزمایش افدودنطورکلی در این  به

بر رشاد و فعالیات    AFB1بیانگر اثراو منفی و ممانعت کنندگی تواند یماسیدهای چر  فرار و نیتروژن آمونیاکی گردید که این نتایج 

 . ی شکمبه باشدها سمیکروارگانیم

 

 های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه بر فراسنجه B1یر مقادیر مختلف آفالتوکسین تاث. 1جدول 

  فراسنجه
 (لیتر نانوگرم در میلی)در محلو  کشت  B1مقدار آفالتوکسین 

SEM P 
 011 011 011 صفر

       های تولید گاز در مد  فراسنجه

  نرخ تولید گاز    
 
a004/1  

b020/1  
c012/1  

d102/1 110/1 100/1 

  (لیتر بر گرم ماده خشک میلی) تولید گاز    
a2/001  

a0/004  
b1/042  

c0/000 0/4 102/1 

  (ساعت)فاز تأخیر     
c12/1  

b04/1  
a10/0  

a00/0 22/1 100/1 

     (ساعت 24در )های تخمیر و هضم شکمبه ای  فراسنجه

   pH    00/0 08/0 00/0 04/0 10/1 40/1 

  هضم ماده خشک قابلیت    
a000/1  

a084/1  
b001/1  

b004/1 100/1 120/1 

  غلظت نیتروژن آمونیاکی    
a8/02  

b0/00  
c2/00  

c0/00 04/1 14/1 

  (میلی مو )های چر  فرار  کل اسید    
a0/80  

b2/22  
c2/20  

d8/01 0/2 104/1 

      درصد مولی اسیدهای چر  فرار

 02/1 02/1 8/02 4/02 0/08 0/02 استاو      

 00/1 4/1 4/08 1/00 0/08 8/08 پروپیوناو      

 02/1 00/1 0/0 0/0 2/0 0/0 بوتیراو      
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 00/1 180/1 42/2 00/2 00/2 44/2 والراو      

 00/1 122/1 22/0 20/0 08/0 00/0 ایدووالراو      

لیتر محیط  نانوگرم در میلی 011و  011، 011ی صفر،  هیاولشامل مقادیر  B1 نیآفالتوکسن مقادیر مختلف بر اساس افدود یشیآزما یمارهایت* 

 (.>10/1P) در هر ردیف بین اعداد با حروف متفاوو، اختالف معنی داری وجود دارد*   .شدند میتنظکشت، 
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Abstract 
The objective of this study was to evaluate the effects of different levels of AFB1 (0.0, 300, 600 and 900 

ng/ml) on in vitro rumen fermentation and gas production parameters. In vitro incubation was performed 

with batch culture method in 120 ml bottles and gas production volume were recorded at 2, 4, 6, 8, 12, 16, 

24, 48 and 72 h incubation time. The pH, ammonia-N concentration, in vitro dry matter digestibility 

(IVDMD) and VFA production were determined after 24 h incubation. There results of this study showed 

that the addition of AFB1 affected in vitro fermentation characteristic, significantly, as represented in 

reduced gas production, in vitro dry matter digestibility (IVDMD), VFA production and ammonia-N 

concentrations. The lowest and the highest IVDMD values were observed in treatments with 900 and 0 ng/ml 

AFB1, respectively. Results of present study indicated that addition of different levels of AFB1 affected in 

vitro fermentation characteristic negatively, as represented in reduced gas production, dry matter digestibility 

and ammonia-N concentrations. Therefore it is necessary to control and manage aflatoxin contaminations in 

ruminants. 
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