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  چکیده
هاي عملکرد، سیستم ایمنی، جمعیت میکروبی بر شاخص 1Bبررسی اثر مسمومیت حاد با آفالتوکسین  منظوربه

دو روزه، در قالب طرح آزمایشی کامالً تصادفی به  7قطعه بلدرچین  150دستگاه گوارش و اکسیداسیون گوشت، 
قطعه بلدرچین بود، تقسیم شدند. تیمارهاي آزمایشی شامل تیمار شاهد و  15تکرار و  پنجتیمار داراي  هره ک ماریت

انجمن ملی  شدههیتوصها مطابق مقادیر کیلوگرم آفالتوکسین بودند. جیره درگرم میلی 5/2جیرة پایه آلوده به 
ادانه به آب و خوراك دسترسی داشتند. در پایان ها در طول دورة آزمایش، آزفرموله شدند و جوجه 1994 تحقیقات

منجر به کاهش  1Bآفالتوکسین ). P>001/0دار مصرف خوراك شد (موجب کاهش معنی 1Bآفالتوکسین ، هدور
(در تزریق دوم)  گلبول قرمز گوسفندي)، >04/0Pعلیه واکسن نیوکاسل ( دشدهیتولبادي دار تیتر آنتیمعنی

)004/0P<01/0بنزن شد (نیتروکلروچالش با دي پس ازساعت  24ت، ) و کاهش تورم پوسP< همچنین .(
شد هاي ژاپنی در طول آزمایش منجر به کاهش جمعیت کل باکتریایی دستگاه گوارش بلدرچین 1Bآفالتوکسین 

)001/0P< 03/0گرم بر کیلوگرم آفالتوکسین موجب افزایش (میلی 5/2). سطحP< .مقدار) وزن نسبی کبد شد 
) و P>03/0داري کاهش یافت (طور معنیبه 1Bآفالتوکسین کنندة هاي ژاپنی دریافتکریت خون بلدرچینهماتو
 1Bآفالتوکسین ). نتایج نشان داد که P>01/0داري افزایش نشان داد (معنی طوربهدر آن  آلدئیدديمالون مقدار
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  مقدمه
مطابق گزارش سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل، 

درصد تولیدات کشاورزي در جهان حداقل به یکی  25
). FAO, 2001( ها آلوده استاز انواع مایکوتوکسین

در مناطق گرمسیر و نیمه  طورمعمولبهها آفالتوکسین
ة کنندآلودههاي ترین مایکوتوکسینگرمسیر شایع

) Aflatoxinsا (هآفالتوکسینخوراك طیور هستند. 
طور به کهها هستند ترین مایکوتوکسینجزو سمی

 Aspergillusس (فالوو آسپرژیلوس وسیلۀبهعمده 

flavus (پارازیتیکو و آسپرژیلوس) سAspergillus 

parasiticus (شوندتولید می )Magnoli et al., 

 اثرهايها براي آفالتوکسین بودن یسم). 2011
جنینی و هاي یی، ناهنجاريزاجهشزایی، سرطان

طور گوشتی به هايرشد در جوجه مهارکنندگی
 & Oguzقرارگرفته است ( بررسی مورداي گسترده

Kurtoglu, 2000; Sur & Celik, 2003.(  اگرچه
هاي گوشتی با توجه به جنس و سن حساسیت جوجه

 توانندها میآفالتوکسین یطورکلبهمتغیر است، اما 
یا میکروسکوپی  ماکروسکوپیعامل تغییرات غیرعادي 

پریدگی، نکروز، مهمی، همچون: هپاتومگالی، رنگ
زي مجراي صفراوي و فیبروز تغییرات چربی، هایپرپال

) و ضایعات کلیه و Ortatatli & Oguz, 2001در کبد (
 سببو ) Bilgic & Yesildere, 1992طحال شده (

و سلولی و افزایش  همورالاختالل در پاسخ ایمنی 
خی از عوامل محیطی و عفونی گردند حساسیت به بر

)2003 al., etOguz  .( 1آفالتوکسینB نیتريقو 
ترین توکسین و عمده توکسین از این خانواده است

مرغ، پس از هاي گوشتی و تخمدر کبد جوجه ماندهیباق
 Denli etت (سدر معرض آلودگی ا هاآنقرار گرفتن 

al., 2009.( المللی وسیلۀ آژانس بیناین توکسین به
 شدهشناختهزا تحقیقات سرطان براي انسان سرطان

هاي متعددي در مورد . گزارش)IARC, 2002است (
اي گوشتی هدر جوجه 1Bسمی آفالتوکسین  اثرهاي

در مورد اثر این توکسین بر  هاگزارشوجود دارد، اما 

سازي جیرة آلودهبا  هاي ژاپنی بسیار کم است.بلدرچین
 1000 بیشینه( 1Bهاي ژاپنی با آفالتوکسین بلدرچین

 روزگی 1- 28ك) از سن خورا یلوگرمک درمیکروگرم 
کاهش یافت.  هاآنمصرف خوراك و افزایش وزن در 

 1000 مقدارآفالتوکسین به  میزانافزایش همچنین با 
کیلوگرم خوراك، وزن کبد افزایش و وزن  درمیکروگرم 

. این )Manafi et al., 2015( پیدا کردسنگدان کاهش 
که اند نشان داده هاي اخیرگزارش در حالی است که

آلودگی خوراك طیور مخصوصاً کنجالۀ سویا در  مقدار
 مقدارار بیشتر از بسیاري از موارد در کشور، بسی

 Amrashstan et( است ذکرشدهدر تحقیق  شدهیبررس

al., 2014(.  
ها در مورد وضعیت سیستم همچنین گزارش

 مقدارایمنی، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و 
هاي ژاپنی در موارد اکسیداسیون گوشت بلدرچین

هدف این  رواز اینآلودگی حادتر، بسیار نادر است. 
بر عملکرد،  1Bآفالتوکسین  اثرهايبررسی  پژوهش

سیستم ایمنی، جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و 
هاي ژاپنی در دورة اکسیداسیون گوشت بلدرچین

پرورش و هنگام آلودگی زیاد جیره با این آفالتوکسین 
  بود.

  هامواد و روش
  و تعیین غلظت آنتولید سم آفالتوکسین 

یش، از قارچ براي تولید آفالتوکسین مورد نیاز آزما
) استفاده شد. NRRL-2999آسپرژیلوس فالووس (

هاي براي تولید آفالتوکسین به فالسک موردنظرقارچ 
روز  10تلقیح و به مدت  ،گرم برنج 100حاوي 

شده و پس از رشد قارچ روي برنج و  يگرمخانه گذار
آن با  1Bآفالتوکسین کردن برنج، محتواي خشک

تخراج و با کروماتوگرافی هاي آلی اساستفاده از حالل
 .)Shotwell et al., 1966( تعیین شد )TLC( نازكیهال
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  جیرة آزمایشی - 1 جدول
Table 1. The composition of experimental diet 

Ingredients Percent 
Corn grain 50.36 

Soybean meal 29.33 
Gluten 10 
Rice 5.43 

Limeston 1.42 
DCP 0.99 

NaHCO3 0.62 
Sunflower oil 0.54 

L-Lysine 0.35 
DL-Methionine 0.28 

L-Threonine 0.1 
Vitamin premix* 0.25 
Mineral premix** 0.25 

Salt 0.08 
Calculated analyses 

Metabolisable energy, kcal/kg 2950 
Crude protein (%) 25.49 

Calcium (%) 0.85 
Avl. Phosphorus (%) 0.35 

Diges.Lysin (%) 1.23 
Diges. Methionine (%) 0.66 

DEB 250 
* Vitamin premix content per kg: Vitamin A, 11500 IU; Vitamin D3, 2100 IU; Vitamin B12, 0.6 mg; Riboflavin, 4.4 mg; 
Nicotinamide, 40 mg; Menadione, 1.5 mg; Folic acid, 0.8 mg; Thiamine, 3 mg; Pyridoxine, 10 mg; Biotin, 1 mg; Choline 
Chloride, 560 mg; Ethoxyquin, 125 mg. 
** Mineral premix content per kg: Mn, 65 mg; Zn, 55 mg; Fe, 50 mg; Cu, 8 mg; I, 1.8 mg; Si, 0.3 mg; Co, 0.2 mg; Mo, 0.16 
mg. 

  
  هاي آزمایشیگروه

چین ژاپنی در قطعه جوجه بلدر 150این آزمایش با 
قطعه جوجه در  15تکرار و  پنجتیمار، شامل  دوقالب 

  روزگی صورت گرفت. 35تا  هفتهر تکرار، از سن 
 اساس برهاي آزمایشی براي دورة پرورش جیره
) NRC, 1994( بلدرچین ژاپنی شدةتوصیهنیازهاي 

). جیرة آزمایشی با افزودن برنج 1تنظیم شد (جدول 
 مقدار کهطوريبه. شدآلوده آلوده به آفالتوکسین 

 کیلوگرم بود. درگرم میلی 5/2آفالتوکسین در آن 
ساعت روشنایی  24ها در طول دورة آزمایش، جوجه

طور آزادانه به آب و خوراك دریافت کردند و به
  .دسترسی داشتند

  

  ارزیابی عملکرد و خصوصیات الشه
مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك 

 - 7دورة سنی ( 4صورت هفتگی در و به شدهارزیابی
روزگی) گزارش شد. در  7-35 و 28-7 ،21-7 ،14-7

روزگی)، یک بلدرچین ماده و  35( پرورشانتهاي دورة 
 شدهانتخابطور تصادفی یک بلدرچین نر از هر تکرار به

کشی کشتار شدند. وزن الشه، سینه، ران و پس از وزن
بورس، طحال، کبد و  هاي درونی قلب،و وزن اندام

درصدي از  صورتبهو  شدهثبتسنگدان پس از کشتار 
  .ندوزن زنده گزارش شد

  ارزیابی سیستم ایمنی و درصد هماتوکریت
براي ارزیابی سیستم ایمنی همورال از دو آزمون تزریق 

) و چالش با واکسن SRBCگلبول قرمز گوسفندي (
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سنین  ) استفاده شد. در دو مرحله و در1Bنیوکاسل (
لیتر از سوسپانسیون میلی 2/0روزگی، مقدار  25و  18

هر گلبول قرمز گوسفندي به عضلۀ سینۀ سه پرنده در 
روز پس از هر تزریق براي هفت تزریق شد. قفس 

ها تعیین پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه، از جوجه
 تعیین تیتر با استفاده از آمد و عمل به گیريخون

ها . جوجه)Cheema et al., 2003( شد مانجا HI آزمون
روزگی با واکسن نیوکاسل چالش داده  21در سن 

هر واحد از دورة آزمایش، دو پرنده  35در روز  شدند.
بادي علیه ویروس گیري تیتر آنتیآزمایشی براي اندازه

براي ارزیابی ایمنی سلولی، . شدند گیريخوننیوکاسل 
ز هر واحد پرنده ادو بدون پر زیر بال  ناحیهپوست 

از محلول  لیتر میکرو 200روزگی با  32آزمایشی در 
گرم در  1) به غلظت DNCBنیتروکلروبنزن (دي

 4قسمت استون و  1و استون ( زیتونروغنلیتر میلی
) چالش داده شد و افزایش ضخامت زیتونروغنقسمت 
ساعت پس از چالش با کولیس  24و  12پوست 

طور روزگی، به 35در گیري شد. دیجیتال اندازه
-با سرنگ گیريخونقفس پرنده در هر دو تصادفی از 

 عمل بهدار براي تعیین درصد هماتوکریت هاي هپارین
هاي آمد. تعیین درصد هماتوکریت با استفاده از لوله

موئینه هماتوکریت و بر روي خون کامل در شرایط 
  دقیقه انجام شد.پنج دور و به مدت  12000سانتریفوژ 

  گیري جمعیت میکروبی دستگاه گوارشزهاندا
دورة پرورش، از هر واحد آزمایشی دو قطعه  35در روز 

پرنده با وزن مشابه با میانگین وزنی هر واحد، انتخاب و 
-کشتار شدند و سپس یک گرم نمونه محتویات روده

-براي کشت میکروبی برداشته شد. محیطها آنهاي 
گار و پلیت کانت آراس آکانکی آگار، امهاي کشت مک

هاي اشریشیاکلی، آگار به ترتیب براي شمارش باکتري
  ها و جمعیت میکروبی کل استفاده شدند.الکتوباسیل

  اکسیداسیون گوشت مقدارتعیین 
گوشت بدون استخوان قسمت ران پرندگان کشتار شده 

و پس از چرخ کردن به مدت یک ماه  شدهآوريجمع

 مقدارذخیره شد. گراد درجۀ سانتی -20در دماي 
هاي در نمونه تولیدشده )MDAآلدئید (ديمالون
 ص اکسیداسیون گوشت،عنوان شاخ، بهشدهذخیره
گزارش  کیلوگرم درگرم میلی صورتبهو گیري اندازه

  .)Botsoglou et al., 1994( شد
  آماري وتحلیلتجزیه

وسیلۀ به ANOVAبا استفاده از رویۀ  آزمون آماري
ها ) و مقایسۀ میانگین2002( 1/9نسخۀ  SAS افزارنرم

با استفاده از آزمون توکی انجام شد. مدل آماري این 
  زیر بود: صورتبهطرح 
 Yij=μ+Ti+eij  1رابطه 

 ؛مقدار عددي هر یک از مشاهدات، Yijکه در آن 
μ ، میانگین جمعیت؛Tiاثر جیرة غذایی و ، eij،  خطاي

  آزمایش است.

  نتایج
-بر خصوصیات عملکردي بلدرچین 1Bآفالتوکسین اثر 

است.  شدهدادهنشان  2هاي ژاپنی در جدول 
روزگی) در  7-14(به غیر از هفتۀ دوم  1B آفالتوکسین

 7-35 و 7-28 ،7- 21( بررسیهاي مورد دوره دیگر
دار مصرف خوراك روزانه روزگی) منجر به کاهش معنی

). همچنین افزایش وزن روزانۀ تیمار >05/0Pشد (
) و 7- 21(نیز در بازة  1Bآفالتوکسین کنندة فتدریا

داري کمتر از تیمار شاهد طور معنی) روزگی به28-7(
). ضریب تبدیل خوراك مصرفی براي >05/0Pبود (

در کل دوره،  1Bآفالتوکسین کنندة پرندگان دریافت
منجر به  1Bآفالتوکسین  ).>05/0Pکمترین مقدار بود (

علیه واکسن نیوکاسل  شدهتولیدبادي کاهش تیتر آنتی
 شدو گلبول قرمز گوسفندي (در تزریق دوم) 

)05/0P<.(  همچنین افزایش ضخامت پوست ناشی از
ساعت در تیمار  24نیز پس از  DNCBچالش با 

داري طور معنیبه 1Bآفالتوکسین  کنندةدریافت
)05/0P< 3) کمتر از گروه شاهد بود (جدول.(  
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  ژاپنی هايبلدرچین عملکرد بر 1B آفالتوکسین اثر -2دول ج
Table 2. The effect of Aflatoxin B1 on the performance of Japanese quails 

7-35 days 7-28 days 7-21 days 7-14 days Feed intake (g/bird/day) 
16.1a 13.18a 10.84a 8.62 Control (without AFB1) 

14.34b 11.74b 9.92b 8.24 AFB1 (with 2.5 mg AFB1) 
0.41 0.34 0.39 0.25 SEM 

0.001 0.001 0.03 0.17 P-value 
    Weight gain (g/bird/day) 

5.14 4.64a 4.3a 3.9 Control (without AFB1) 
4.74 4.16b 3.8b 4.04 AFB1 (with 2.5 mg AFB1) 
0.28 0.21 0.18 0.12 SEM 
0.15 0.03 0.01 0.21 P-value 

    Feed conversion ratio 
3.14a 2.84 2.52 2.2 Control (without AFB1) 
3.02b 2.78 2.6 2.06 AFB1 (with 2.5 mg AFB1) 
0.03 0.12 0.08 0.01 SEM 
0.04 0.58 0.35 0.19 P-value 

a ،b :1دار است و تفاوت معنی دهندههاي متفاوت در هر ستون نشانباالنویسAFB 1: آفالتوکسینB. 
a, b; Different superscripts in each column show significant difference and AFB1: Aflatoxin B1. 

  
  ژاپنی هايینبلدرچ سلولی و هومورال ایمنی سیستم بر 1B آفالتوکسین افزودن اثر -3جدول 

Table 3. The effect of aflatoxin B1 on humoral and cellular immune system of Japanese quails 

a ،b :دار است.تفاوت معنی دهندههر ستون نشان هاي متفاوت درباالنویس  
1AFB 1: آفالتوکسینB ،NFV :و  ویروس بیماري نیوکاسلDNCB :بنزننیتروکلرودي  

a,b; Different superscripts in each column show significant difference. 
AFB1: Aflatoxin B1, NDV: Newcastle disease virus and DNCB: dinitrochlorobenzene. 

 
در تیمار  اسیدالکتیکهاي اگرچه جمعیت باکتري

عددي کمتر از  نظراز  1Bآفالتوکسین کنندة دریافت
دار تیمار شاهد بود، اما این اختالف از نظر آماري معنی

به جیره منجر به کاهش  1Bآفالتوکسین نبود. افزودن 
جمعیت کل باکتریایی در دستگاه  )>05/0P(دار معنی

  ).4(جدول  دشگوارش 
 هابلدرچین جیرة به B1 آفالتوکسین افزودن

 هماتوکریت درصد) P>05/0( دارمعنی کاهش به منجر

 خصوصیات روي اثري B1 آفالتوکسین). 5 جدول(شد 
) P>05/0( دارمعنی افزایش سبب اما نداشت، الشه
-نمونه در تولیدشده MDA مقدار. شد کبد نسبی وزن
 از پس بررسی، مورد ارهايتیم از شدهتهیه گوشت هاي
 اکسیداسیون مقدار که داد نشان دارينگه روز 30

-به B1 آفالتوکسین با شدهتغذیه پرندگان در گوشت
  ).P>05/0( بود بیشتر داريمعنی صورت
  

  
  
 

Increase in 
mean 

skin thickness 
to DNCB24 

(mm) 

Increase in 
mean 

skin thickness 
to DNCB12 

(mm) 

Anti-SRBC 
titer in second 

injection 
(log2) 

Anti-SRBC 
titer in first 
injection 

(log2) 

Anti-NDV 
titer (log2) Treatments 

1.65a 1.53 5.8a 2.4 7.6a Control (without 
AFB1) 

1.34b 1.54 5.0b 3.0 6.6b AFB1 (with 2.5 
mg AFB1) 

0.023 0.192 0.22 0.57 0.4 SEM 
0.01 0.93 0.004 0.27 0.04 P-value 
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  بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش بلدرچین ژاپنی 1Bآفالتوکسین اثر  - 4 جدول
Table 4. The effect of aflatoxin B1 on gut microflora count (log CFU g-1) of Japanese quails 

Treatments E.coli acid lactic Total count 
Control (without AFB1) 8.56 8.4 10.22a 

AFB1 (with 2.5 mg AFB1) 8.12 8.12 8.03b 

SEM 0.8 0.56 0.37 

P-value 0.6 0.33 0.001 

a ،b :1دار است و تفاوت معنی دهندهر هر ستون نشانهاي متفاوت دباالنویسAFB 1: آفالتوکسینB. 
a, b; Different superscripts in each column show significant difference and AFB1: Aflatoxin B1. 

  
 ژاپنیهاي بلدرچین و اکسیداسیون گوشت کبدوزن نسبی  ،درصد هماتوکریت بر 1Bآفالتوکسین اثر افزودن  - 5جدل 

Table 5. The effect of Aflatoxin B1 on hematocrit percent, relative weight of liver and meat oxidation 
of Japanese quails 

Treatments Hematocrit (%) Relative weight of liver (%) MDA (%) 
Control (without AFB1) 46.5a 2.34a 0.32b 

AFB1 (with 2.5 mg AFB1) 40.2b 2.71b 0.42a 

SEM 2.38 2.38 0.018 

P-value 0.03 0.03 0.01 

a ،b :1دار است، تفاوت معنی دهندههاي متفاوت در هر ستون نشانباالنویسAFB 1: آفالتوکسینB  وMAD :آلدئید.ديمالون  
a, b: Different superscripts in each column show significant difference, AFB1: Aflatoxin B1 and MAD: 
Malondialdehyde 

 
  بحث

در پایان دورة  1Bآفالتوکسین در مطالعۀ حاضر، 
. کاهش شدآزمایش، منجر به کاهش مصرف خوراك 

هاي ژاپنی در صورت مصرف خوراك در بلدرچین
توسط سایر محققین  آلودگی جیره و مصرف مداوم آن

 Manafi et al., 2015; Ogido( است شدهگزارشنیز 

et al., 2004(متعددي در مورد تأثیر  هاي. گزارش
خوراك مصرفی، افزایش  مقداربر  1Bآفالتوکسین منفی 

هاي وزن و ضریب تبدیل خوراك مصرفی در گونه
 .)Yunus et al., 2011مختلف طیور موجود است (

آفالتوکسیکوزیس، مسمومیتی است که در اثر مصرف 
ور با کاهش مصرف دهد و در طیآفالتوکسین رخ می

شود ومیر مشخص میخوراك، سرعت رشد و مرگ
)Bailey et al., 2006; Tedesco et al., 2004( .

اشتهایی میلی، بیبی سببآفالتوکسیکوزیس در طیور 
و  خونیکمومیر، همراه با عملکرد پایین و افزایش مرگ

 ,.Miazzo et alشود (و خونریزي می کبدي سمومیتم
2005; Oguz & Kurtoglu, 2000; Ortatatli & 

Oguz, 2001 وسیلۀ ایمنی به). سرکوب سیستم

-پژوهشدر  طیور دیگر ودر بلدرچین  1Bآفالتوکسین 
 Bagherzadehاست ( شدهگزارش پیشین نیز هاي

Kasmani et al., 2012; Verma et al., 2004(.  
ویژگی آفالتوکسیکوزیس در طیور پس  ترینمهم

کنندگی سیستم از افزایش وزن کبد، خاصیت سرکوب
کنندگی سیستم ایمنی خاصیت سرکوب ایمنی است.

ها، وابسته به ممانعت مستقیم آنها وسیلۀ آفالتوکسینبه
 ,.Yarru et alهاي مربوط به سیستم ایمنی (از بیان ژن

 مانندهایی، و جلوگیري از تولید پروتئین )2009
ها، ممانعت از مهاجرت ماکروفاژها، ایمونوگلبولین

دخالت در فعالیت همولیتیک سیستم کمپلمان، کاهش 
سمی آن بر بورس  اثرهايدر نتیجۀ  هایتلنفوستعداد 

-ها بهگیري سیتوکینسیوس و اختالل در شکلیفابر
  ).Gabal & Azzam, 1998است ( هالنفوسیتوسیلۀ 

 Burmeister & Hesseltine (1996)تحقیق 
ها توانایی ممانعت از فعالیت نشان داد که آفالتوکسین

هاي باسیلوس، هاي باکتري از جنسبرخی گونه
. ندسترپتومایسیس و کلستریدیوم اسپوروژنز را دارا

هاي در موش مشخص شده است که همچنین
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آزمایشگاهی تنوع جمعیت میکروبی دستگاه گوارش 
 1Bخطی با سطوح مختلف آفالتوکسین  صورتبه

-معنی صورتبه اسیدالکتیکهاي و باکتري تغییریافته
 .)Wang et al., 2016( کنندمیداري کاهش پیدا 

 مقدارحقیقات پیشین نشان دادند که مکانیسم کاهش ت
هماتوکریت در طی آفالتوکسیکوزیس به تخریب 

 & Oguzشود (هاي قرمز خون مربوط میگلبول

Kurtoglu, 2000; Tung et al., 1975 افزایش در .(
وسیلۀ به 1Bآفالتوکسین وزن نسبی کبد هنگام مصرف 

 ,.Aravind et alاست ( شدهگزارشمحققین دیگر نیز 

2003; Miazzo et al., 2005 که با نتایج این تحقیق (
-یک میلی افزودن با Hussein (2013)مطابقت دارد. 

 عاتیضا ،رهیج به 1B نیآفالتوکس کیلوگرم درگرم 
 ريمجا ریتکث و یلوبول اطراف التهاب شامل يکبد

 در. را مشاهده کرد کنترل گروه با سهیمقا در يصفراو
 با تیمسموم در هدف ارگان نوانعبه کبد واقع

 نیشتریب و شودیم گرفته نظر در 1B نیآفالتوکس
 تیمتابول فرم به نیآفالتوکس ییزداسم در را نقش

 نیآفالتوکس از فرم نیا که دارد عهده بر اپوکسید آن
 به بیآس سبب و شودیممتصل  هانیپروتئ و DNA هب

 Bailey etشود (می کبد وزن شیافزا و کبد ساختار

al., 2006; Pasha et al., 2007.( Lozano & Diaz 

در  1Bآفالتوکسین با تحقیق بر متابولیسم  (2006)
گوشتی، بلدرچین، اردك و بوقلمون چهار گونه جوجۀ 

 1Bآفالتوکسین کردند که فرم اپوکسید  مشاهده

)AFBO(، بررسیهاي مورد در میکروزوم همۀ گونه 
در اثر  )MDA(ئید آلدديمالون تولید شده بود.

 شود.اشباع تولید میاکسیداسیون اسیدهاي چرب غیر
وقوع پراکسیداسیون لیپیدها موجب افزایش غلظت 

MDA شود (میKalaiselvi & Panneerselvam, 

هاي گوشتی هاي کبدي جوجهمطالعۀ بیان ژن ).1998
نشان داده است که بیان  1Bآفالتوکسین کنندة دریافت

 glutathione( یدانیاکسا سیستم آنتیهاي مرتبط بژن

S transferase (کاهش می شدتبه) یابدYarru et al., 

 Huffهاي پیشین (با توجه به گزارش . همچنین)2009

et al., 1986; Han et al., 2008توان استنباط ) می
آسیب به  سببها کرد که از آن روي که آفالتوکسین

هضم و  رواز این، شوندمجراي گوارشی و پانکراس می
 مقداردهند؛ در نتیجه جذب مواد مغذي را کاهش می

-(که خاصیت آنتی Cو  E مانندهایی جذب ویتامین
اکسیدانی دارند) نیز کاهش پیدا کرده و اکسیداسیون 

 .یابدطور غیرطبیعی افزایش میها بهداخل بافت
  گیري کلینتیجه

نشان داد که آلودگی جیرة پژوهش نتایج این 
، 1Bهاي ژاپنی در حال رشد با آفالتوکسین بلدرچین

نامطلوب بر صفات عملکردي شده  اثرهايمنجر به بروز 
و سرکوب سیستم ایمنی را در پی دارد. همچنین 

هاي ژاپنی نیز با کیفیت و ماندگاري گوشت بلدرچین
-کاهش می شدتبهدر جیره  1Bحضور آفالتوکسین 
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Abstract 

To investigate the effect of acute poisoning by aflatoxicosis on performance, immune system, gut microflora and 
meat oxidation of Japanese quails, a total of 150 seven-day-old quails chick were allocated to 2 treatments with 5 
replicates (15 quails per replicate) based a completely randomized design. Experimental treatments included the 
control (basal diet without AFB1) and the basal diet along with 2.5 mg/kg AFB1. The diets were formulated to 
meet the nutritional requirements of Japanese quails (NRC, 1994), and water and feed were available ad libitum. 
At the end of experiment AFB1 negatively affected feed intake (P<0.001). AFB1 consecutively decreased 
antibody titer against Newcastle disease virus (P<0.04), antibody titer against SRBC (P<0.004) in the second 
injection and mean skin thickness in a challenge with dinitrochlorobenzene (P<0.01). AFB1 decreased the total 
count of gut microflora (P<0.001). The level of 2.5 mg/kg AFB1 respectively caused a significant (P<0.03) 
increase in relative weight of liver, a significant decrease in hematocrit percent (P<0.03), and a significant 
(P<0.01) increase in malondialdehyde. In conclusion, the consumption of 2.5 mg/kg AFB1 negatively affected 
the mentioned biological indices of Japanese quails during the breeding period. 

Keywords: Humoral immune system, Malondialdehyde, Total count of gut microflora. 
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