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 چکیده  

، در روز لوگرمکی 3/52±6/1 ریش دیتول نیانگمی و 131±53 یردهیش یبا روزها نیهلشتا ردهیگاو شراس  22این آزمایش با استفاده از 

 بر اساس افزوودن  یشیآزما یمارهایتگردید.  اجرا روز 25، و به مدت تکرار شده در زمان یریبا اندازه گ یدر قالب طرح کامالً تصادف

میکروگزرم آفالتوکیزین    156 یحزاو  (AFB1) هیپا رهیبه ج S3و  S1 ،S2شامل آلومینوسیلیکاتی  جاذبچند نوع گرم از  122 روزانه

B1 نیآفالتوکی نییتع برای ریاز ش یرینمونه گ. شدند می، تنظدر کیلوگرم ماده خشک جیره M1  یدوبار و در روزها ریش باتیو ترک 

بزه جیزره گاوهزای     آلومینوسزیلیکاتی ی هزا  جاذبو   AFB1ج این آزمایش نشان داد که افوودننتای انجام شد.دوره آزمایشی  25و  13

شیرده هلشتاین، بر مصرف خوراک، تولید شیر روزانه و همچنین ترکیبات شیر )شامل چربی، پروتئین، الکتزوز و کزل ترکیبزات جامزد     

ثیر تیمارهزای  معنی داری تحزت تزا   طور به ریش AFM1غلظت  نیانگیم (. با این وجود>23/2Pبدون چربی( تاثیر معنی داری نداشتند )

 یهزا  جزاذب  یحزاو  یمارهزا یکنتزر  )بزدون جزاذب( و ت    مزار یدر ت AFM1غلظزت   نیانگیز م  ( و>221/2P) آزمایشی قرار گرفزت 

 S3کلی افوودن جاذب طور  به بود. لوگرمیدر ک کروگرمیم 12/1و  89/1، 12/2، 56/2ترتیب برابر با  به S3و  S1  ،S2 آلومینوسیلیکاتی

هیچ تاثیری بر غلظزت   S1، اما جاذب شیر شد AFM1غلظت  یدرصد 16و  35کاهش موجبترتیب  بهبه جیره گاوهای شیرده  S2و 

دلیزل داشزتن ترکیبزات و     آلومینوسزیلیکاتی متتلزب بزه    جزاذب  بزات یترککنزد کزه    نتایج این مطالعه بیان می نداشت. شیر آفالتوکیین

، بییار متفاوت بوده و برای تاییزد کزارایی هزر ترکیزب جزاذب،      AFB1زدایی  یمیایی متتلب، در جذب و سمیتهای فیویکوش ویژگی

 انجام آزمایشات مورعه ای موردنیاز است.

 گاو شیری -جاذب آلومینوسیلیکاتی  -شیر M1آفالتوکیین  -B1 آفالتوکیینکلمات کلیدی: 

   مقدمه

ترکیب  نیتر یقوعنوان  ها را تشکیل داده و به بتش عمده آفالتوکیینها،   مایکوتوکیینبه عنوان گروهی از B1 (AFB1 )آفالتوکیین 

، متزابولیتی از  شزود  یمز ی آلوده به آفالتوکیین بزه حیوانزات شزیرده داده    ها خوراککه  هنگامی  (.3)شود یمزای طبیعی شناخته  سرطان

 AFM1سزمیت  کزاهش  و بقزا  بر شیر فرآوری و واسیون، استریلیواسیونآنجا که پاستوری از. شود یمدر شیر ترشح  Mنام  آفالتوکیین به

 . اگرچزه اندازد یمو سالمت مصرف کنندگان را به خطر  ابدی یم انتقا  لبنی متتلب یها فرآورده به این سم سرانجام تاثیر زیادی ندارد،

 بزین المللزی   آژانز   توسز   و هیزتند  از سزرطانوا و جهزش   دو هر اما است، کمتر (AFB1آن ) پیش ساز از M1آفالتوکیین  سمیت

. طی سزا  هزای گذشزته    اند شده طبقه بندی زا سرطان مواد 2گروه  درM1 و آفالتوکیین 1 گروه درB1 آفالتوکیین، سرطان تحقیقات

، 7، 2)انزد  کردهچندین گوارش علمی آلودگی شیر خام و محصوالت لبنی تولید شده در مناطق متتلب ایران با آفالتوکیین را گوارش 

با توجه به اهمیت سالمت و بهداشت عمومی و ضررهای اقتصادی احتمالی صنعت دامپزروری و تولیزد محصزوالت لبنزی، پیزدا       (.12

ها در غزذای انیزان و دام، بزه لحزات اقتصزادی و همزه گیزر         زدایی از آفالتوکیین ی عملی و سریع برای شناسایی و سمها روشکردن 

 کزاهش بزروز   شزیوه در  نیتزر  ارزانو  نیتزر  یعملز  ،نیتزر  آسانداده است که  نشان یج تحقیقات اخیرنتا شناسی اهمیت ویژه ای دارد.
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جاذب یا مزواد کمزپلک     مواد از استفاده شیر و محصوالت دامی در سموم این از ورود جلوگیری یا قارچی سموم به مربوط اختالالت

ب آفالتوکیین در خوراک و دسزتگاه گزوارش حیوانزات اهلزی و     . ترکیبات جاذب متتلفی برای کاهش جذباشد یمدر خوراک  کننده

ی هزا  رده. هیزتند  یزا رسزی   ، اما پرکاربردترین ترکیبات جاذب، ترکیبات معدنی آلومینوسزیلیکاتی اند شدهویژه گاوهای شیرده استفاده  به

ی برخزی عوامزل از    ممکن است درنتیجزه  ها رسهیتند. تفاوت بین این  ها فیلوسیلیکات و ها کاتیلیسشامل آلومیناها،  ها رسمتتلب 

 هزا  تفزاوت ای از معدن )که ترکیب رسی از آن گرفته شده اسزت(، ایجزاد شزده باشزد. ایزن      تغییرات شیمیایی، فرآوری و منطقه جمله 

ی چنزد نزوع   بنابراین هدف از ایزن مطالعزه بررسزی کزارای    (. 1ی فیویکی ثانویه تاثیر بگذارند )ها یژگیوبر ترکیب شیمیایی و  توانند یم

شیر گاوهای شیرده تغذیه شده با جیره آلزوده بزه    AFM1و کاهش غلظت  AFB1زدایی  جاذب آلومینوسیلیکاتی متتلب برای سمیت

AFB1 .بود 

 هامواد و روش

، روز در لوگرمکی 3/52±6/1 ریش دیتول نیانگمی و 131±53 یردهیش یبا روزها نیهلشتا ردهیگاو شراس  22این آزمایش با استفاده از 

گزرم علزب    13پایزه حزاوی    رهیز جگردیزد.   اجرا  روز 25، و به مدت تکرار شده در زمان یریبا اندازه گ یدر قالب طرح کامالً تصادف

 AFB1. تیمارهای آزمایشی بر اساس افزوودن  گرم ماده خشک بود 122متراکم در  گرم مواد 33گرم سیالژ ذرت و  52یونجه خشک، 

 به جیره پایه، تنظیم شدند و به شرح زیر بودند: سیلیکاتیآلومینوی ها جاذبنوع  5و 

 در کیلوگرم ماده خشک خوراک AFB1میکروگرم  AFB1  :156تیمار 

 در روز S1گرم از جاذب  AFB1  +122: تیمار AFB1+S1تیمار 

 در روز S2گرم از جاذب  AFB1 +122: تیمار AFB1+S2تیمار 

 در روز S3جاذب گرم از  AFB1 +122: تیمار AFB1+S3 تیمار

 3روز اجرا گردید. به هزر تیمزار آزمایشزی     25گیری تکرار شده در زمان و به مدت  این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با اندازه

و ترکیبات شیر دوبار و در  M1صورت تصادفی اختصاص داده شد. نمونه گیری از شیر جهت تعیین آفالتوکیین  راس گاو شیرده و به

از شزیر سزه نوبزت صزبح، وهزر و شزب در        25و  22، 13، 11انجام شد. جهت تعیین ترکیبزات شزیر در روزهزای     25و  13روزهای 

جهت آنالیو بعدی در دمزای   ها نمونهشیردوشی، نمونه گیری انجام شده و پ  از متلوط کردن نیبی شیر سه نوبت شیردهی هر روز، 

، از شیر متلوط سه نوبزت شزیردهی    M1ی شیر مورد نظر جهت آفالتوکیینها نمونهای تهیه درجه سانتیگراد نگهداری شدند. بر -22

ترکیبزات شزیر شزامل چربزی،      درجه سانتیگراد نگهزداری شزدند.   -22نمونه گیری و برای آنالیو بعدی در دمای  25و  13در روزهای 

ی خوراک و ها نمونهها در  غلظت آفالتوکیین سکن ،آنالیو شدند.پروتئین، الکتوز و مواد جامد بدون چربی با استفاده از دستگاه میلکو ا

ی ایمنزوافینیتی  هزا  سزتون و  (Waters Breeze 1525 HPLC Pump)شیر با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع بزا عملکزرد بزاال    

ده با چهار تیمار و پزنج راس گزاو در هزر    گیری تکرار ش ی بدست آمده در قالب طرح کامالً تصادفی با اندازهها داده. گیری شدند اندازه

 ( تجویه و تحلیل گردیدند. 9) SASنرم افوار آماری  MIXEDی جمع آوری شده با استفاده از رویه ها دادهتیمار آنالیو شد. 

 نتایج و بحث

درصد چربی(،  1اساس  نشان داد که مصرف خوراک و تولید شیر روزانه )تولید شیر وشیر تصحیح شده بر در این مطالعه نتایج بدست

میانگین مصرف ماده خشک خوراک و تولید شزیر  . (1)جدو   (>23/2Pتاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند ) داری تحت طور معنی به

 داری بزر  کیلوگرم در روز بود. از طرف دیگر، تیمارهای آزمایشی تزاثیر معنزی   16/27و  55/22ترتیب برابر با  بین تیمارهای متتلب، به

صزورت درصزد و کیلزوگرم در روز( نداشزتند      ترکیبات شیر شامل چربی، پروتئین، الکتزوز و کزل ترکیبزات جامزد بزدون چربزی )بزه       
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(23/2P< .)بزر مصزرف مزاده خشزک، تولیزد و      متتلب آلومینوسزیلیکاتی   یها جاذبدار  ی این آزمایش درباره عدم تاثیر معنیها افتهی

 (.8، 1، 5)  دینما یمدر این زمینه را تایید ترکیبات شیر، نتایج دیگر پژوهشگران 

، 12/2، 56/2ترتیزب برابزر بزا     بزه  S3و  S1 ،S2ی ها جاذبدر تیمار کنتر  )بدون جاذب( و تیمارهای حاوی  AFM1میانگین غلظت 

و  S2ی هزا  جاذبشیر با افوودن  AFM1به تنهایی، غلظت  AFB1میکروگرم در کیلوگرم بود. در مقاییه با تیمار حاوی 12/1و  89/1

S3 طور معنی به ( 221/2داری کاهش یافتP<  اما افوودن جاذب نزوع ،)S1     بزه جیزره حزاویAFB1   داری بزر غلظزت    ، تزاثیر معنزی

AFM1 ( 23/2شیر نداشتP<( استرود .)گوارش کرد که افوودن 8 )بزه جیزره    آلومینوسزیلیکاتی گزرم از جزاذب    122درصزد یزا    3/2

شیر  AFM1دار غلظت  توجه و معنی در کیلوگرم ماده خشک، موجب کاهش قابل AFB1میکروگرم 172گاوهای شیرده تغذیه شده با 

 بزرای  آلومینوسزیلیکاتی ی هزا  جاذبی متتلب ها نمونهدر آزمایشات متعدد، کارایی . نیبت به تیمار کنتر  شدنددرصد کاهش(  3/16)

، توان جذب متفاوتی داشته آلومینوسیلیکاتیده که منابع متتلب طورکلی نتایج بدست آمده نشان دا ارزیابی شده است. به AFB1جذب

کزوتو و   (.8جهت حذف اثرات منفی آفالتوکیین بیزیار متغیزر بزوده اسزت )     آلومینوسیلیکاتیی ها جاذبی متتلب ها نمونهو کارایی 

درصزد مزاده    36/2یلنیزت( در مقزدار   ( نیو در آزمایشی تاثیر دو نوع ترکیب جاذب آلومینوسزیلیکاتی )بزا سزاختار مونتمور   1همکاران )

در کیلوگرم ماده خشک جیره، ارزیزابی کردنزد و    AFB1میکروگرم 112شیر گاوهای تغذیه شده با  AFM1خشک جیره را بر غلظت 

ی مشزاهده شزده در   هزا  تفاوت شدند. AFM1درصدی غلظت  19و  13ی آلومینوسیلیکاتی موجب کاهش ها جاذبگوارش کردند که 

ی فیویکزی و شزیمیایی   هزا  یژگیودلیل ترکیب و  در این آزمایش ممکن است به S3و  S1 ،S2ی متتلب ها جاذب بین AFM1کاهش 

ی برخی عوامزل از جملزه تغییزرات شزیمیایی، فزرآوری و       ممکن است درنتیجه ها تفاوت( که این 1ی متتلب باشد )ها جاذبمتفاوت 

   (.1ایجاد شده باشد )منطقه ای از معدن که ترکیب رسی از آن گرفته شده است، 

هزای   دلیزل داشزتن ترکیبزات و ویژگزی     آلومینوسزیلیکاتی متتلزب بزه    جزاذب  بزات یترککنزد کزه    بطورکلی نتایج این مطالعه بیزان مزی  

نداشته و استفاده از این ترکیبات در جیزره نشزتوارکنندگان    AFB1زدایی  فیویکوشیمیایی متتلب، توانایی یکیانی در جذب و سمیت

 ایید نتایج آزمایشات مورعه ای صورت پذیرد. باییتی با ت

 

شیر گاوهای شیرده تغذیه شده  M1. تاثیر جاذب های آلومینوسیلیکاتی مختلف بر مصرف خوراک، تولید شیر و غلظت آفالتوکسین1جدول 

 در کیلوگرم ماده خشک جیره B1میکروگرم آفالتوکسین  131با 

P  1تیمارهای آزمایشی 
  

 تیمار×زمان زمان تیمار AFB1 AFB1+S1 AFB1+S2 AFB1+S3 SEM فراسنجه

 22/2 12/2 85/2 63/2 55/22 51/22 25/22 65/22 مصرف ماده خشک

 12/2 28/2 82/2 89/2 26/27 27/27 37/27 81/27 کیلوگرم()تولید شیر

FCM (1)%2 19/23 12/26 61/21 15/21 12/1 61/2 39/2 22/2 

     شیر )درصد( اتترکیب

 12/2 82/2 62/2 21/2 23/5 11/5 63/5 12/5 چربی

 97/2 32/2 93/2 126/2 85/2 21/5 21/5 21/5 پروتئین

 12/2 76/2 17/2 121/2 78/1 69/1 81/1 92/1 الکتوز

SNF 5 12/8 18/8 22/8 25/8 189/2 71/2 95/2 71/2 

 M1 a56/2 a12/2 b89/1 c12/1 16/2 2222/2 99/2 17/2 غلظت آفالتوکیین
 ونیلیقیمت در ب 156 یحاو هیپا رهیبه ج S3و  S1 ،S2شامل آلومینوسیلیکاتی یها گرم از جاذب 122بر اساس افوودن  یشیآزما یمارهایت 1
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 ترکیبات جامد بدون چربی.  5درصد چربی.  1تولید شیر تصحیح شده بر اساس  2. شدند. می، تنظB1 نیآفالتوکی
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Abstract 
Twenty mid-lactation dairy cows averaging 154 d in milk and 30.5 Kg/d milk production, were used in a 

complete randomize design with repeated measurements. Cows were randomly assigned to the dietary 

treatments for 23 days. Dietary treatments included AFB1 [136 μg of AFB1/kg of diet dry matter (DM)]; 

AFB1+ 120 g S1 adsorbent; AFB1+ 120 g S2 adsorbent; and AFB1+ 120 g S3 adsorbent per day per cow. 

Milk samples were collected on d 15 and 23 of the experimental period to evaluate changes in milk 

production, composition and AF concentrations. Results indicated that feed intake, milk production, milk fat 

percentage, milk protein percentage and milk lactose percentage were not affected by dietary treatments 

(P<0.05) and averaged 22.33 kg/d of DM, 27.46 kg/d, 3.43%, 3.01%, and 4.80%, respectively, across all 

treatments. The addition of S3 and S2 aluminosilicate adsorbents to the AFB1 diet resulted in a significant 

(P<0.0005) reduction in milk AFM1 concentrations (S2, 16%; S3, 53%). In contrast, S1 adsorbent was not 

effective in reducing milk AFM1 concentrations (P<0.05).  Results of present study indicated that different 

aluminisillicate adsorbents have variable binding and detoxification capacity for AFB1 and efficiency of an 

adsorbent must be approved with in vivo experiments. 
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