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Background and Aims: The aim of this study was to evaluate the protective effect of 

specific egg yolk immunoglobulin (IgY) against aflatoxin on reducing the defects of aflatoxin by 

adding to the drinking water of 192 day Ross 308 broiler chickens from 1 to 42 days old. 

Materials and Methods: The experiment was based on a completely randomized design 

with 6 treatments, 4 replications, and 8 observations (chicks). First egg yolks were immunized 

against aflatoxin by injecting aflatoxin-BSA conjugate to laying hens. Also extracted 

immunoglobulin with 1 and 0.5 percent /volume concentration was added to broilers' drinking 

water. The experimental treatments were: 1) control (without any additives); 2) ration 

contaminated with 1 mg kg-1 aflatoxin B1 (negative control treatment); 3) negative control + 

0.5% (V/V) immunized yolk against AFB1, 4) negative control + 0.5% (V/V) unimmunized yolk 

against AFB1; 5) negative control + 1% (V/V) immunized yolk against AFB1 and 6) negative 

control + 1% (V/V) unimmunized yolk against AFB1. 

Results: Using aflatoxin contaminated diet significantly increased serum cholesterol, and 

decreased serum total protein and albumin concentration (P<0.05). Also, histopathologic lesions 

observed in the liver. Adding 1 % (V/V) of immunized egg yolk to the drinking water (treatment 

5) reduced serum cholesterol and increased total protein concentration compared to treatment 2 

(P<0.05). The length and width of the villi and the villi surface area of chicks receiving 

treatment 5 were higher than treatment 2 (P<0.05). Liver tissue in chicken receiving treatment 3 

and 5, was almost normal and few changes were observed in hepatocytes. 

Conclusions: The results indicate that specific IgY against AFB1 can be effective in 

reducing the defects of experimental aflatoxicosis as a detoxification agent. 
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( علیه آفالتوکسین بر IgYمرغ )ایمنوگلوبولین اختصاصی زردۀ تخم بررسی اثر محافظتی
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( علیه آفالتوکسین بر IgYمرغ )بررسی اثر محافظتی ایمنوگلوبولین اختصاصی زردۀ تخم منظوربهاین تحقیق  :زمینه و هدف

تا  1ز سن ا 308سویۀ راس  روزهکقطعه جوجۀ گوشتی ی 192کاهش عوارض آفالتوکسین از طریق افزودن به آب آشامیدنی 

 روزگی انجام شد.42

مشاهده )جوجه( صورت پذیرفت. ابتدا با تزریق  8تکرار و  4تیمار،  6کامالً تصادفی با  صورتبه آزمایش :کار روش و مواد

امه علیه آفالتوکسین تولید )زردۀ ایمن( شد و در اد IgY، زردۀ حاوی گذارتخمآلبومین سرم گاوی به مرغان  -1Bکنژوگه آفالتوکسین 

مخلوط با آب آشامیدنی استفاده شد. در این مطالعه  صورتبهدرصد )حجمی(  5/0و  1ی هاغلظتبا  شدهاستخراجایمنوگلوبولین 

 1Bآفالتوکسین  گرم در کیلوگرممیلی( جیره حاوی یک 2( شاهد )بدون هیچ افزودنی(؛ 1از:  اندعبارتنوع تیمار  برحسب هاگروه

( شاهد 5درصد حجمی زردۀ غیرایمن؛  5/0+  ( شاهد منفی4زردۀ ایمن؛ حجمی درصد  5/0اهد منفی + ( ش3)تیمار شاهد منفی(؛ 

 درصد زردۀ حجمی غیرایمن. 1( شاهد منفی + 6درصد حجمی زردۀ ایمن؛  1منفی + 

شد  جیرۀ حاوی آفالتوکسین سبب افزایش غلظت سرمی کلسترول و کاهش غلظت سرمی پروتئین تام و آلبومین ها:یافته

(05/0P<) (، 5. همچنین ضایعات هیستوپاتولوژیکی در کبد مشاهده شد. افزودن یک درصد حجمی زردۀ ایمن به آب آشامیدنی )تیمار

. طول و عرض ویلی و سطح (>05/0Pشد ) 2موجب کاهش غلظت سرمی کلسترول و افزایش غلظت پروتئین تام در مقایسه با تیمار 

، برش بافت کبد 5و  3ۀ تیمارهای کنندافتیدر. در طیور (>05/0Pبود ) 2باالتر از تیمار  5ۀ تیمار کنندافتیدر هایپرز رودۀ جوجه

 ی کبدی مشاهده شد.هاسلولتقریباً نرمال و تغییرات کمی در 

 تواند در کاهش اثرات آفالتوکسیکوزیس تجربیعلیه آفالتوکسین می مرغتخماختصاصی زردۀ  IgYتوان گفت می :گیرینتیجه

 زدایی مؤثر واقع شود.یک عامل سم عنوانبه

 

 هیستوپاتولوژیهای خونی، ، فراسنجهYیی، ایمنوگلوبولین زداسم، 1Bآفالتوکسین  کلمات کلیدی:
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مهمقد

ترین مشتق از نظر بیولوژیکی فعال 1Bآفالتوکسین 

 1G،2G ،1B) شدهشناختههای آفالتوکسین از بین انواع آفالتوکسین

و کاهش سنتز  DNA، RNAب مهار سنتز ( است که موج2B و

های میکروبی و محیطی پروتئین و حساسیت نسبت به استرس

 .(1)شود می

های بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی متعددی تاکنون روش

. یک روش (2) کردن آفالتوکسین بررسی شده استبرای خنثی

 هااست که با آفالتوکسین غذایی ی مواد جاذب در جیرۀریکارگبه

دهد پیوند ایجاد کرده و جذب آنها را در دستگاه گوارش کاهش می

 به را محققان شیمیایی و فیزیکی هایروش های. اما محدودیت(3)

 پزشکی ایران یشناسکروبیممجله 

 1397 شهریور-مرداد – 3 شماره – 12سال 
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 تازگیاست. به کرده وادار جایگزین مؤثر هایروش جستجوی

 توجه ،نهیهزکم و آسان استفادۀ قابلیت علتبه بیولوژیکی هایروش

 کسب 1983 سال در بار . نخستین(4) است کرده جلب را محققین

انتقال ایمنی  قیاز طر تتانوس سم برابر در رفعالیغ اکتسابی ایمنی

 IgY. مطالعات نشان داد که (5)شد  اثبات هاجوجه به مرغ از

تولید  کند.می ها منتقلجوجه از مرغ مادر به را جادشدهیا ایمنی

ز جمله اینکه ا های فراوانی دارد؛ها مزیتمرغ پادتن از سوی

ها مرغتخم ۀروزان یآوربه جمع ازین فقط اقتصادی بوده و از طرفی

 .از پستانداران دارد یریگبا خون سهیدر مقا

 G( در طیور معادل ایمونوگلوبولین IgY) Yایمونوگلوبولین 

(IgGدر پستانداران است که به ) از جنین در حال  رفعالیغصورت

و   IgA،IgYیور سه نوع پادتن کند. در بدن طرشد محافظت می

IgM مرغتخم. در طول مراحل تولید (6)شود یافت می ، IgY 

های موجود در صورت انتخابی و از طریق گیرندهموجود در سرم به

 IgMو  IgA. (7)شود سطح غشای زرده به داخل زرده منتقل می

 از استفاده پژوهشگران، .(8)شوند به داخل سفیده منتقل می یزن

IgY و سالمونال نظیر زابیماری عوامل از پیشگیری یا مقابله را برای 

 برای همچنین .(9،10اند )پرندگان بررسی کرده آنفلوانزای

 از  ELISAتکنیک از استفاده با مختلف قارچی سموم تشخیص

IgY  (11)است  شده استفاده .Tsukamoto  (12)و همکاران 

را با استفاده  A/H1N1 2009آنفلوانزای  روسیضدو IgYتوانستند 

 آمدهدستبههای آنفلوانزای خوکی تهیه کنند. پادتن از واکسن

ویروس  نسبت به هر دو سویه آنفلوانزای خوکی و انسانی شدتبه

سازی ویروس واکنش داده و در شرایط آزمایشگاهی قادر به خنثی

A/H1N1  شد. نخستین بارQiu  و همکاران با مطالعه روی

 1Bنسانی و بررسی سمیت سلولی ناشی از آفالتوکسین های اسلول

مرغ توانایی نشان دادند که ایمنوگلوبولین اختصاصی زردۀ تخم

را داشته و  1Bهایی همچون آفالتوکسین اتصال به توکسین

هدف از این  رونیازا. (25) ها بکاهدتواند از اثرات این توکسینمی

علیه  تولیدی IgY از خوراکی برداریبهره بررسی امکان

در کاهش اثرات آفالتوکسیکوزیس براساس  1Bآفالتوکسین 

های مرتبط با بیوشیمی خون، مورفومتری ایلئوم و شاخص

 است. های گوشتیهیستوپاتولوژی کبد جوجه

 هاروشمواد و 

 محل انجام آزمایش

ی دانشکدۀ پرورداماین پژوهش در سالن تحقیقاتی واحد 

 انجام شد. 1396 مهرماهدر کشاورزی دانشگاه بیرجند 

 

 

 تولید سم

در  NRRL 2999کشت قارچ آسپرژیلوس فالووس سویه  

( ، آلمانPotato Dextrose Agar ( )Merck)  PDA محیط کشت

 15گرم برنج و  25های حاوی انجام شد. سپس قارچ بر فالسک

منظور رشد و تولید مقطر تحت شرایط استریل، بهلیتر آبمیلی

 درجۀ 28 دمای با( ایران یماز،به انکوباتور )ش ه واضاف توکسین

ها شدن هفت روز، فالسکیاز سپر پسمنتقل شد.  سلسیوس

اتوکالو  یطمح یاز آلودگ یریو جلوگ قارچ شدن رفعالیغ برای

دور از تابش نور خورشید های آلوده در محیطی بهشده و برنج

ز طریق گیری غلظت سم آفالتوکسین ااندازه. (13)خشک شدند 

HPLC  انجام شد.در آزمایشگاه تستای مشهد 

 IgYسازی پرندگان و تولید ایمن

 از استفاده با IgYگذار و تولید سازی مرغان تخمایمن 

 AFB1-BSA) گاوی سرم آلبومین -B1 آفالتوکسین کونژوگه

Conjugate  )(Sigmaآلمان ، )مرحله و  سه. تزریق طی انجام شد

روش عضالنی در دو نقطه از سینه انجام  روز و به 14به فواصل 

کامل فروند در  ادجوانتلیتر میلی 2/0ترتیب با شد. کنژوگه به

ناقص فروند در تزریقات بعدی همراه بود تا ادجوانت تزریق اول و 

طبق  IgY . استخراج(14) دست آیدبه یترمناسب پاسخ ایمنی

ابتدا زردۀ  اختصاربه. (14)و همکاران انجام گرفت   Fultonروش

اندازۀ حجم زردۀ طور کامل از سفیده جدا شد. بهمرغ بهتخم

، محلول بافر فسفات نمکی افزوده و مخلوط حاصل آمدهدستبه

همگن شد و  کنمخلوطمدت سه دقیقه با سرعت باال در دستگاه به

 دقیقه و با نیروی 15مدت درجۀ سلسیوس به 4سپس در دمای 

 g × 1800 د. پس از سانتریفیوژ الیۀ میانی حاوی ش وژیفیسانتر

IgY شده در کاهش آوری شد. برای تعیین قابلیت زردۀ ایمنجمع

از  شدهاستخراجمیکرولیتر از زردۀ  50، مقدار B1سم آفالتوکسین 

لیتر سازی به یک میلیتخم پرندگان ایمن و غیرایمن پس از رقیق

افزوده  B1وکسین لیتر آفالتمیکروگرم در میلی 5بافرفسفات حاوی 

درجۀ سلسیوس،  37شد. پس از یک ساعت انکوباسیون در دمای 

 10کلرواستیک میکرولیتر محلول اسید تری 100با استفاده از 

متصل به آن با استفاده از  B1و آفالتوکسین  IgYدرصد، مجموعۀ 

مانده در مایع رویی سانتریفیوژ رسوب داده شد. سم غیرمتصل باقی

روی صفحه  و مخلوطمیکرولیتر کلروفرم  50در  پس از استخراج

TLC (Thin-layer Chromatography)  صفحۀ آلومینیومی(TLC 

، آلمان( در یک راستا و همراه Merck؛ F 25460همراه با سیلیکاژل 

در یک بشر محتوی محلول  صفحه .ی شدگذارنقطهاستاندارد سم 
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در معرض هوا قرار گرفت سپس  (1: 11: 88کلروفرم: استون: آب )

شدت نقطۀ فلورسنس  UV (nm 365)المپ  خشک و تحت نور

 .(13)شد نمونه با نقطۀ فلورسنس استاندارد مقایسه 

 مدل آزمایش

 طوربه( 308جوجۀ گوشتی نر سویۀ راس ) 192تعداد 

 .جوجه در هر قفس( توزیع شدند 8قفس ) 24تصادفی بین 

قطعه  8تکرار و  4، تیمار 6پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی با 

جوجه در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 

گرم در میلی( جیره حاوی یک 2( شاهد )بدون هیچ افزودنی(؛ 1

( شاهد منفی + 3)تیمار شاهد منفی(؛  1Bآفالتوکسین  کیلوگرم

 5/0+  ( شاهد منفی4مرغ ایمن؛ درصد حجمی زردۀ تخم 5/0

درصد  1( شاهد منفی + 5مرغ غیرایمن؛ ۀ تخمدرصد حجمی زرد

درصد حجمی  1( شاهد منفی + 6مرغ ایمن؛ حجمی زردۀ تخم

مرغ براساس درصد حجمی به ۀ تخمزرد مرغ غیرایمن.زردۀ تخم

 های گوشتی اضافه شد.آب آشامیدنی جوجه

 ارزیابی بیوشیمیایی سرم خون

قطعه  8روزگی( از هر تیمار 42در انتهای دورۀ آزمایش )

منظور تعیین پارامترهای گیری از ورید بال بهجوجه انتخاب و خون

( و آلبومین TPبیوشیمیایی خون انجام گرفت. میزان پروتئین تام )

(ALBو آنزیم ) های سرم خون از قبیل آسپارتات آمینوترانسفراز

(AST) ( و لیپیدهای خون شامل میزان کلسترولCHOL ،)

( و HDLروتئین با دانسیته باال )(، لیپوپTGگلیسرید )تری

های ( با استفاده از کیتLDLلیپوپروتئین با دانسیته پایین )

، ایتالیا( Geesanتجاری پارس آزمون در دستگاه اتوآنالیزر )

 گیری شد.اندازه

 مورفومتری ایلئوم و هیستوپاتولوژی کبد

ها، روزگی با انتخاب دو پرنده از هر تکرار و ذبح جوجه42در 

متری از سانتی 10م هر پرنده را باز کرده و یک قطعه حدوداً شک

 × cm5/0ایلئومی ) های کبد وآنها جدا شد. قطعه و کبد ایلئوم

و در دمای محیط و  گرفتقرار  درصد 10( در داخل فرمالین 5/0

تا مطالعات بافتی روی  شد ساعت نگهداری 72مدت از نور به دوربه

فرمالین  درصد 10هایی که در بافر نمونهه در ادامآنها انجام گیرد. 

 به تفکیکآب مقطر  کردن و شستشو باپس از خارج، داشتندقرار 

( گذاشته و در داخل دستگاه آمادهcm3 × 2در یک سبد )حدوداً 

تا مراحل ثابت شدند قرار داده (Tissue processor)بافت  ۀکنند

. ردیرافین انجام پذبا پاآنها کردن و آغشتگی کردن، آبگیری، شفاف

شده، یک بلوک فیکس ۀپس از خروج از دستگاه، از هر نمون

 با و تهیه مقطعی برش، بلوک هر از سپس .(15)پارافین تهیه شد 

 با  را بافتی صفات بتوان تا شد آمیزی رنگ ائوزین و هماتوکسیلین

 Image Pro Plus v 4.5افزار نرم و نوری میکروسکوپ کمک

در مورفومتری ایلئوم طول و عرض ویلی،  (.16) دکر گیریاندازه

 ×شاخص پرز )نسبت طول به عرض ویلی( و سطح پرز )عرض 

 ( بررسی شد. 1000طول/

 آنالیز آماری

و روش مدل  SASافزار های حاصل با استفاده از نرمداده

های . میانگین گروه(17)شد  لیوتحلهیتجز( GLM)خطی عمومی 

درصد با  5روش توکی در سطح احتمال آزمایشی با استفاده از 

 یکدیگر مقایسه شدند.

 هاافتهی

 غلظت سم تولیدی

ی برنج به آفالتوکسین هادانهآزمایشگاه تستا میزان آلودگی 

1B  گرم در کیلوگرم گزارش کرد.میلی 75را 

زدایی زردۀ استخراج پادتن و قابلیت آفالتوکسین

 شدهایمن

( 1ور فلورسنس )شکل با بررسی صفحات سیلیکاژل زیر ن

آفالتوکسین  شده علیهایمن ۀمیزان کاهش سم در زردمشاهده شد 

1B است.ایمن نشده  ۀبیشتر از زرد 

 

 آفالتوکسین سم کاهش در شدهایمن زردۀ بررسی قابلیت .1شکل 

1B استفاده از صفحات کروماتوگرافی و با  در شرایط آزمایشگاهی

 زردۀ ریتأثتحت 1B آفالتوکسین سم غلظت: A سیلیکاژل.

 1B ین: غلظت سم آفالتوکس1B ،B آفالتوکسین علیه نشدهایمن

 1B ینآفالتوکس یهشده علیمنا ۀزرد ریتأثتحت
 

 بیوشیمیایی سرم خون

نتایج تأثیر تیمارهای مختلف مورد بررسی بر غلظت سرمی 

های گوشتی در جدول های کبدی جوجهها و آنزیملیپدها، پروتئین

های شدن خوراک جوجهه است. براساس نتایج، آلودهشد ارائه 1

آفالتوکسین موجب باالرفتن  گرم در کیلوگرممیلیگوشتی به یک 

ترین های گوشتی شد. پایینسطح سرمی کلسترول خون جوجه
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تأثیر افزودن یک های گوشتی تحتمیزان کلسترول خون جوجه

در به آب آشامیدنی است که  IgYفاقد  مرغتخمدرصد زردۀ 

 .(>05/0Pدار است )مقایسه با تیمار شاهد منفی اختالف آن معنی

های گوشتی از خوراک تیمار شاهد منفی موجب مصرف جوجه

( شد. LDLافزایش میزان لیپوپروتئین با دانسیته پایین )

به آب آشامیدنی  IgYحاوی و فاقد  مرغتخمکردن زردۀ اضافه

 LDLجب کاهش میزان با خوراک آلوده، مو شدههیتغذهای جوجه

 LDLهای گوشتی شد. کمترین غلظت سرمی خون جوجه

به آب  IgYحاوی  مرغتخمدرصد زردۀ  5/0تأثیر افزودن تحت

های گوشتی که در مقایسه با تیمار شاهد منفی آشامیدنی جوجه

های غلظت سرمی آنزیم .(>05/0Pدار است )اختالف آن معنی

گلوبولین ترانسفراز بین تیمارهای آسپارتات آمینوترانسفراز و گاما

های گوشتی داری نشان نداد. مصرف جوجهمختلف اختالف معنی

از خوراک تیمار شاهد منفی موجب کاهش غلظت پروتئین تام و 

های گوشتی شد که در مقایسه با تیمار شاهد آلبومین خون جوجه

به آب  مرغتخمافزودن زردۀ  .(>05/0Pداری دارد )اختالف معنی

های گوشتی موجب افزایش میزان پروتئین تام و آشامیدنی جوجه

های گوشتی در مقایسه با تیمار شاهد منفی آلبومین خون جوجه

تأثیر شد. باالترین غلظت سرمی آلبومین و پروتئین تام تحت

به آب آشامیدنی  IgYحاوی  مرغتخمافزودن یک درصد زردۀ 

مار شاهد اختالف آن های گوشتی است که در مقایسه با تیجوجه

 .(>05/0Pدار است )معنی
 

 روزگی42های گوشتی در لیتر( جوجهگرم بر دسیهای کبدی )میلیها و آنزیم. تأثیر تیمارهای مختلف بر غلظت سرمی لیپدها، پروتئین1جدول 

 CHOL TG HDL LDL AST ALB GGT TP تیمارها

123/25ab 25/88 شاهد  25/74  32/25ab 75/333  1/55ab 75/24  2/60a 

155/00a 25/90 شاهد منفی  00/79  45/00a 75/382  1/26bc 75/25  1/83b 

124/33ab 00/89 درصد زردۀ ایمن 5/0  33/81  22/33b 33/346  1/53ab 66/24  2/46a 

111/42b 67/77 درصد زردۀ غیرایمن 5/0  66/71  27/00b 67/358  1/35c 66/23  1/83b 

130/00ab 33/87 درصد زردۀ ایمن 1  00/79  30/00ab 50/371  1/70a 33/25  2/66a 

112/33b 00/86 زردۀ غیرایمن درصد 1  16/72  28/66ab 67/343  1/36bc 00/22  2/23ab 

0090/0 یداریمعنسطح   2321/0  0680/0  0055/0  2642/0  0005/0  3644/0  0009/0  

63/7 خطای آزمایشی  14/10  37/2  85/3  74/25  05/0  25/1  11/0  

10/12 عیارمانحراف  42/24  22/6  62/24  16/15  90/7  30/10  19/10  

a, b, c :05/0دار آماری دارند )های با حروف متفاوت در هر ستون، تفاوت معنییانگینم(P< . 

 

 مورفومتری ایلئوم

های تأثیر تیمارهای مختلف بر مورفومتری ایلئوم جوجه

 شده است. کمترین طول ویلی در ارائه 2گوشتی در جدول 

گرم در کیلوگرم هایی که از خوراک آلوده به یک میلیجوجه

داری با تیمار شاهد مثبت آفالتوکسین تغذیه شدند، اختالف معنی

های به آب آشامیدنی جوجه مرغتخمافزودن زردۀ  .(>05/0Pدارد )

های گوشتی شد گوشتی موجب افزایش طول ویلی ایلئوم جوجه

(05/0P<).  در مورفومتری ایلئوم  شدههدهمشاکمترین عرض ویلی

 گرم در کیلوگرممیلیتأثیر افزودن یک های گوشتی تحتجوجه

های گوشتی است. باالترین عرض آفالتوکسین به جیرۀ پایۀ جوجه

به  IgYحاوی  مرغتخمتأثیر افزودن یک درصد زردۀ ویلی تحت

( است که در مقایسه با تیمار شاهد 5جیرۀ شاهد منفی )تیمار 

. شاخص پرز و (>05/0Pداری دارد )( اختالف معنی2)تیمار منفی 

 گرم در کیلوگرممیلیبا یک  شدههیتغذهای سطح پرز در جوجه

داری آفالتوکسین در مقایسه با تیمار شاهد مثبت، کاهش معنی

مرغ حاوی اینوگلوبولین . افزودن زردۀ تخم(>05/0Pنشان داد )

ن، موجب بهبود سطح پرز و اختصاصی به جیرۀ آلوده به آفالتوکسی

 . (>05/0P) شدهای گوشتی شاخص پرز ایلئوم جوجه

 هیستوپاتولوژی کبد

 ریتأثتحتشناسی بافتی کبد طیور فتومورفوگراف آسیب

 2آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین( در شکل )رنگ تیمارهای مختلف

روزگی(، 42آزمایش ) ۀاست. در پایان دور مشاهدهقابل

 شدهآلودههای جیره ۀکنندافتیدرتی کبد طیور شناسی بافآسیب

 های مونونوکلئارنفوذ سلول ۀدهندنشانبا سم آفالتوکسین 
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(Mononuclear)  ،در نواحی پورتال، تکثیر غیرمجاری صفراوی

های سیتوپالسمی و فساد چربی تخریب وسیع، نکروز، ایجاد حفره

 رنواحی پری لوبوالۀ ها، همراه با مشاهددر هپاتوسیت

(Perilobular) که با نوک پیکان مشخص شده  ایاست )نواحی

های محتوی جیره ۀکنندافتیدراست(. برش بافت کبد طیور 

مرغ حاوی ایمنوگلوبولین اختصاصی تقریباً نرمال تخم ۀسطوح زرد

تورم سلولی، همراه با تأثیرات  ۀانتشار گسست ۀدهندبوده و نشان

خفیف سیتوپالسمی بود  ها و تغییراتخفیف بر هپاتوسیت

 که با نوک پیکان مشخص شده است(. ای)نواحی

 
 روزگی42های گوشتی در . تأثیر تیمارهای مختلف بر مورفومتری ایلئوم جوجه2جدول 

 تیمارها
طول ویلی 

 )میکرومتر(

عرض ویلی 

 )میکرومتر(

شاخص پرز 

 )میکرومتر/میکرومتر(

سطح پرز 

 )میکرومتر/میکرومتر(

 1395/00a 165/00ab 8/55a 0/22a شاهد

 682/50e 162/50ab 4/24b 0/11c شاهد منفی

 1200/00bc 140/00b 8/66a 0/16b درصد زردۀ ایمن 5/0

درصد زردۀ  5/0

 غیرایمن
880/00d 190/00a 4/65b 0/16b 

 1285/00ab 172/50ab 7/56a 0/22a درصد زردۀ ایمن 1

 1085/00c 157/50ab 6/91a 0/17b زردۀ غیرایمن درصد 1

0001/0 یداریمعنسطح   0090/0  0001/0  0001/0  

05/36 خطای آزمایشی  92/7  46/0  0095/0  

62/6 معیارانحراف  63/9  72/13  73/10  

a, b, c :05/0دار آماری دارند )های با حروف متفاوت در هر ستون، تفاوت معنییانگینم(P≤ . 

 
گرم در میلی( جیرۀ حاوی یک 2( شاهد مثبت )بدون هیچ افزودنی(؛ 1تیمارهای مختلف:  ریتأثسی بافتی کبد طیور تحتشنا. آسیب2شکل 

درصد حجمی زردۀ غیرایمن؛  5/0+  ( شاهد منفی4درصد حجمی زردۀ ایمن؛  5/0( شاهد منفی + 3)تیمار شاهد منفی(؛  B1آفالتوکسین  کیلوگرم

ۀ دهندنشانبا پیکان  شدهمشخصدرصد حجمی زردۀ غیرایمن. )نواحی  5/0( شاهد منفی + 6زردۀ ایمن؛  ( شاهد منفی + یک درصد حجمی5

 ها است(.های سیتوپالسمی در هپاتوسیتتخریب وسیع و ایجاد حفره
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 بحث

گیری تغییرات بیوشیمیایی سرم خون و فعالیت اندازه

ل از ظهور یکوزیس، قبآفالتوکستواند به تشخیص موارد ها میآنزیم

ها با . در تحقیق حاضر تغذیۀ جوجه(18)بالینی کمک کند  عالئم

 LDLتیمار شاهد منفی موجب افزایش غلظت سرمی کلسترول و 

سو با نتایج هم و کاهش غلظت سرمی پروتئین تام و آلبومین شد.

و همکاران نیز عنوان شد که   Hedayatiتحقیق حاضر، در مطالعۀ

ۀ سم آفالتوکسین، میزان کلسترول ندکنافتیدرهای در جوجه

های اصلی . کلسترول یکی از استرول(19)افزایش یافته است 

شود. ها بیوسنتز میها بوده که در هپاتوسیتموجود در همۀ بافت

شود؛ اما این امر درک نمی وضوحبهمکانیسم دقیق این افزایش 

ی ها طهپاتوسیت دژنراسیوندلیل نفوذ چربی و بهممکن است 

هایی که آب آشامیدنی آنها در جوجه .(20) آفالتوکسیکوز باشد

است، مقدار کلسترول  1Bعلیه آفالتوکسین  IgYحاوی یک درصد 

خون در مقایسه با تیمار شاهد منفی کاهش یافته است. در 

مرغ غیرایمن نیز کنندۀ آب حاوی زردۀ تخمتیمارهای دریافت

اهش ککاهش در مقدار غلظت سرمی کلسترول مشاهده شد که 

آن  ۀسازند یبا توجه به اجزا غیرایمن را ۀزرد از سویسم اثرات 

حدی کربوهیدرات موجود  و تا پروتئینی یاتوان به واکنش اجزمی

 .(21) در زرده نسبت داد

کند را مهار می DNAمراز وابسته به پلی RNAین، آفالتوکس

 به مهارشود که ای میهسته DNAو موجب اختالل در عملکرد 

بر اینها میزان فعالیت  عالوه. (2)شود کلی تولید پروتئین منتج می

سپارتات آمینوترانسفراز و آالنین ها از جمله آبرخی آنزیم

آمیناسیون اسیدهای آمینه الزم آمینوترانسفراز که برای ترانس

، در کبد افزایش یافت. این موارد حاکی از این است که است

یا اسیدهای آمینه در پروسۀ گلوکونئوژنز در موقع  نیپروتئمصرف 

ش . در این تحقیق کاه(22) ابدییمآفالتوکسیکوزیس افزایش 

های با جیره شدههیتغذهای غلظت پروتئین تام خون در جوجه

گر اختالل سنتز پروتئین در کبد است ، نشاننیآفالتوکسحاوی 

 که (24)و همکاران  Malekinejadی هاگزارش. براساس (23)

 یهارا در جوجه میو خارمر میسد تیسطوح مختلف بنتون ریتأث

 قرار دادند، یورد بررسم 1B نیبا آفالتوکس افتهیچالش یگوشت

گلیسرید، کلسترول دار تریتیمار شاهد منفی موجب افزایش معنی

که با  و کاهش پروتئین تام در مقایسه با تیمار شاهد مثبت شد

به آب  ایمن ۀزرد نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. افزودن

 های سرمتأثیر سم بر تغییر متابولیت (5و  3آشامیدنی )تیمارهای 

موجود  پادتن از طریقعلت جذب سم به تواندیکه م کردار را مه

 .(25) ایمن باشد ۀدر زرد

ارتفاع ویلی و نسبت ارتفاع به عمق کریپت در ناحیۀ ایلئوم 

با آفالتوکسین نسبت به گروه شاهد  شدههیتغذهای گوشتی جوجه

نان اارزیابی گلوکومکاهش یافته است. در یک بررسی دیگر 

کاهش هیدراته برای  تو آلومینوسیلیکا (Mycosorb) شدهاصالح

ی بررسی های گوشتدر جوجه T-2 سمیت آفالتوکسین و توکسین

و بیان شد. ارتفاع ویلی در آلودگی به آفالتوکسین کاهش یافت که 

تواند این مشاهدات می .(26)دارد  مطابقتبا نتایج مطالعۀ حاضر 

توکسین اثرات منفی تأثیر تودۀ میکروفلور روده باشد که آفالتحت

تر در تر و نازکهای کوتاهگذارد. ویلیروده می جذبقابلبر سطح 

با آفالتوکسین در نتیجۀ اختالل در سنتز  شدههیتغذهای جوجه

. در (28) و کاهش تکثیر سلولی  اپیتلیال است (27)پروتئین 

( 5و  3ۀ زردۀ ایمن )تیمارهای کنندافتیدرهای جوجه

توانند مانع می BCL2ۀ خانوادۀ کنندفظتمحاهای پروتئین

نفوذپذیری میتوکندری و انتشار پروتئین آپوپتوزین از میتوکندی 

. در مقابل (29)مانع آپوپتوز یا نکروز شود  تیدرنهاشده و 

توانند با تخریب می BAXهای پروآپوپتیک از قبیل پروتئین

. (29)میتوکندری منجر به آپوپتوزیس یا نکروز شوند 

و محرک بیان  BCL2ها موجب مهار بیان التوکسینآف

. ایمنوگلوبولین اختصاصی زردۀ (30)هستند  BAXهای پروتئین

های و افزایش بیان پروتئین BAXمرغ با مهار بیان تخم

اثرات مخرب آفالتوکسین را بر میتوکندری  BCL2ۀ کنندمحافظت

و  Awad. نتایج تحقیق حاضر با مطالعات (25)دهد کاهش می

ها بر که اثرات مضر مایکوتوکسین و همکاران Wuو  همکاران

 .(31-32) موفورلوژی روده را نشان دادند، مطابقت دارد

یدهای نوکلئیک و اسهای سمی آفالتوکسین به متابولیت

 ،هستندحیاتی  هاسلولماندن زندهها که برای نوکلئوپروتئین

 ،کبدشدن گ، بزریکبدمتصل شده و سبب تولید زیاد لیپید 

، نکروزیس یا مرگ سلولی و سرطان تکثیر مجاری صفراوی

سازی در این مطالعه مکمل .(33)شود های کبدی میسلول

 5/0ی هاغلظتو  سم آفالتوکسین ppbبا یک  شدهآلودههای جیره

را در  یمنوگلوبولینااین  ، توانایی باالیYدرصد ایمنوگلوبولین  1و 

ۀ این کنندافتیدربر بافت کبد طیور جذب سم و کاهش اثرات آن 

بررسی پاتولوژیک کبد تأثیرات  هرچند که در ها نشان داد.جیره

های مونونوکلئار و ی کبدی، نفوذ سلولهاسلولخفیف بر 

 است. مشاهدهقابلهایپرپالزی خفیف صفراوی 
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در  caspase-3مطالعات نشان داده است که سطح پروتئین 

مرغ، به وبولین اختصاصی زردۀ تخمحضور غلظت باالی ایمنوگل

ۀ کاهش دهندنشانتواند که می ابدییمی کاهش توجهقابلمیزان 

سمیت سلولی ناشی آفالتوکسین در حضور ایمنوگلوبولین 

ایمنوگلوبولین  رونیازا. (25)( باشد IgYمرغ )اختصاصی زردۀ تخم

ا ی آثار مسمومیت و سیروز کبدی رخوببهمرغ توانسته زردۀ تخم

 کاهش دهد.

خوراکی از  ۀنشان داده شد که استفاد مطالعهاین  در

تواند میزان عوارض میمرغ تخم ۀزردایمنوگلوبولین اختصاصی 

های مرتبط با بیوشیمی شاخص ناشی از آفالتوکسیکوز براساس

 داد.را کاهش ، مورفومتری ایلئوم و هیستوپاتولوژی کبد خون

ایمن هایمرغذاری زرده در تخمتأثیرگبراساس نتایج این مطالعه، 

توان است، پس میغیرایمن بیشتر  هایمرغشده نسبت به تخم

را  1Bعلیه آفالتوکسین  مرغتخمایمنوگلوبولین اختصاصی زردۀ 

 زدایی پیشنهاد داد.عنوان عوامل سمها بهبادیبرای توسعۀ آنتی

 سپاسگزاری

رشتۀ تغذیۀ ۀ دکتری تخصصی نامانیپااین مقاله برگرفته از 

به تصویب  30/4/94طیور دانشگاه بیرجند است که در تاریخ 

از تمام کسانی که در اجرای این تحقیق  گاننویسندرسیده است. 

 کنند.، قدردانی میاندیاری رسانده صمیمانه

 تعارض منافع

 بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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