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عصاره آبی آویشن دنایی در کاهش اثرات نامطلوب آفالتوکسین در بلدرچین ژاپنیتأثیر

2و مریم رضائیان2، محمود شیوازاد1اکبر گران
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و منابع طبیعی دانشگاه تهرانپردیس کشاورزي،استاد،-2

21/4/94تاریخ پذیرش: 22/6/93تاریخ دریافت: 

چکیده
در جیره بلدرچین ژاپنی مورد ارزیابی قرار گرفت.B1ن آفالتوکسینامطلوب کاهش اثرات عصاره آبی آویشن دنایی به منظور 

یلوگرم) و دو کدر میکروگرم500و 0سطح آفالتوکسین (با دودر قالب طرح کامال تصادفی 2×2صورت فاکتوریل آزمایش به
اي به پنج تکرار (قفس) که تیمار جیرهچهارهر کدام از کهیلوگرم)کگرم در میلی2000و 0سطح عصاره آبی آویشن دنایی (

و اثر متقابل آنهاآویشنآفالتوکسین و عصاره آبینتایج نشان داد که روزگی انجام شد. 45تا 24پرنده در هر قفس بود از چهار
داري وزن نسبی کبد را افزایش دادطور معنیآفالتوکسین به).p<05/0(نداشتنوم پرندگان وشناسی ژژداري بر بافتمعنیتأثیر

داري باعث طور معنیهاي کبدي را نشان داد ولی عصاره آبی آویشن بهکه مشاهدات میکروسکوپی افزایش تجمع چربی در سلول
طوري که اثرات منفی داري بین آفالتوکسین و عصاره وجود داشت بهاثر متقابل معنیچنینهم.وزن نسبی کبد شدکاهش 

وکسین تآفال.)p>01/0(داري کاهش یافت طور معنیآفالتوکسین بر وزن نسبی کبد پرندگان تغذیه شده با عصاره آبی آویشن به
طور ولی عصاره آبی آویشن بهوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز را افزایش دادهاي سرمی آالنین آمینداري آنزیمطور معنیبه

داري بین آفالتوکسین اثر متقابل معنی.هاي سرمی آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز را کاهش دادداري آنزیممعنی
هاي داري آنزیمطور معنیآویشن به جیره حاوي آفالتوکسین بهطوري که افزودن عصاره آبی و عصاره آبی آویشن وجود داشت به

بنابراین نتایج نشان داد افزودن عصاره آبی .)p>05/0(سرمی آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز را کاهش داد 
شود.اپنی میآفالتوکسین در جیره بلدرچین ژوسیلهبهآویشن دنایی باعث کاهش اثرات نامطلوب ایجاد شده 

بلدرچین ژاپنی، گیاهان دارویی،دناییهاي کلیدي: آفالتوکسین، عصاره آبی آویشنواژه

مقدمه
هاي ترین متابولیتها به عنوان یکی از سمیینآفالتوکس

قارچی، آالینده غذاي انسان و خوراك دام 
Aspergillusهايقارچوسیلهبهعموماًومحسوب شده 

flavus وA. parasiticus31(شوندتولید می( .
ات نامطلوب در حیوانات تأثیرباعث برخی ها آفالتوکسین

جذب ضعیف مواد مغذي، ضایعات توان بهمیشوند کهمی
بافت کبدي، کاهش عملکرد، تضعیف سیستم ایمنی، 

. )6(در برخی از موارد، مرگ اشاره کردمشکالت تولید مثلی و
هاي خوراکی و روغنی توسط هی از دانهساالنه درصد قابل توج

شوندها آلوده میهاي مضر مانند آفالتوکسینمایکوتوکسین
در ذرت محصول سال B1به عنوان مثال آفالتوکسین. )15(

گزارش % 47تا % 24بین اردبیل و خوزستان هاي استان1386
آلودگی محصوالت به آفالتوکسین، یک .)21(استه شد

کشاورزي و صنایع غذایی اقتصاد کننده جهانی ویرانمشکل
شود که آغشتگی به و دامی است. براي مثال تخمین زده می

ی ی% از محصول غذا25ممکن است ساالنه هامایکوتوکسین
و باعث خسارت اقتصادي )15(قرار دهدتأثیرجهان را تحت 

آلودگی آفالتوکسینی غذاها و کهاینبه دلیل شود.يدارمعنی
زدایی و ناپذیر است، چندین راهکار سماکی اجتنابمواد خور

آور در غیرفعال کردن سم براي به حداقل رساندن اثرات زیان
پیشگیري از بروز مسمومیت با برايحیوانات و پیامد آن 

در تمام این آفالتوکسین در انسان، پیشنهاد شده است.
هاي فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکها که شامل روشروش

فعال نمودن تجزیه، تخریب، غیرباشند، هدف اصلی شاملمی

هاي روشکهاینبا توجه به .)23(باشدو یا جدا کردن سم می
ها از منابع اولیه فیزیکی و شیمیایی براي حذف آفالتوکسین

نیستند و حتی مؤثرغذایی یا غذاهاي آماده در تمام موارد 
اي منابع ش تغذیهارزاثرات نامطلوبی نیز بر گاهی اوقات 

هایی به گذارند، لذا تحقیقات و بررسیجاي میبه غذایی 
برايمنظور تعیین امکان استفاده از برخی گیاهان دارویی 

ها از منابع غذایی و غذاهاي ها و حذف آنآفالتوکسینکاهش
دهد نشان میتحقیقات گستردهوآلوده صورت گرفته است

ها در بازدارندگی از ي فعال آنهابرخی گیاهان و یا متابولیت
هاي تولید سویهرشد قارچ و ممانعت از سنتز آفالتوکسین در 

چنین مشخص شده است هم. )25(هستندمؤثرکننده زهرابه 
هاي ثانویه گیاهان دارویی در جلوگیري از که برخی متابولیت

بوده و جایگزین مناسبی براي سموم مؤثرها رشد قارچ
هاي برخی گیاهان دارویی عصارهتأثیر. )10(شیمیایی هستند

و ریحان در کاهش سیر، زردچوبه، از قبیل چریش
به خاطر به اثبات رسیده که این کاهش اساساًآفالتوکسین

جلوگیري از رشد قارچ و ممانعت از بیوسنتز آفالتوکسین است
هاي گیاهی از قبیل اسانس عالوه بر این برخی اسانس. )27(

قابل توجهی از رشد قارچ و بیوسنتز طوربهنی مرزه تابستا
در شرایط عالوه بر این.)26(کندآفالتوکسین ممانعت می

2000عصاره آبی آویشن دنایی در غلظت آزمایشگاهی
B1آفالتوکسینکنندگی قوي گرم در لیتر فعالیت تجزیهمیلی

% سطح 97را نشان داد و باعث کاهش اضافه شده به محیط 
در آزمایشی پودر زردچوبه باعث .)8(شدB1ینآفالتوکس

هاي گوشتی در جوجهB1بهبود اثرات نامطلوب آفالتوکسین 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
میپژوهشهاي تولیدات دا
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26........... ............................................................................................تأثیر عصاره آبی آویشن دنایی در کاهش اثرات نامطلوب آفالتوکسین در بلدرچین ژاپنی

منبع عنوانعصاره آبی آویشن دنایی بهتأثیربنابراین.)9(گردید
دار محیط زیست و با جدید زیستی، ارزان و کارآمد، دوست

با آفالتوکسیناثرات نامطلوبخاصیت دارویی براي کاهش
شناسی روده و هاي سرمی و ریختبررسی تغییرات فراسنجه

مورد بررسی قرار گرفت.ژاپنی هايکبد در بلدرچین

هامواد و روش
پیکر رویشی آویشن دنایی از رویشگاه در این آزمایش 

براي . شدآباد، تهیه طبیعی آن در استان ایالم، منطقه صالح
درجه35در آب و دماي تهیه عصاره آبی، نمونه گیاهی را

ساعت روي شیکر قرار گرفت. 48به مدت سلسیوس
میکرون به کمک 45/0هاي آبی از فیلترهاي کاغذي عصاره

دستگاه بامانده عصاره پمپ خال عبور داده شدند. حالل باقی
به کمک دستگاه فریزداریر برطرف شده و چنینهمروتاري و 

سلسیوسدرجه چهاردر نهایت ماده خشک حاصل در دماي 
تولید آفالتوکسین از یک ویال سویه براينگهداري شد. 

استفاده شد. به A. ParasiticusNRRL.2999استاندارد
یتري استفاده هاي یک لمنظور تولید انبوه قارچ از فالسک

150گرم برنج به همراه 150فالسک مقدار که در هرگردید
سوسپانسیون قارچلیتر میلیدواتوکالو شده و لیتر آبمیلی

. )19(شدلیتر استفاده اسپور در هر میلی5/6× 106حاوي 
درجه 28رشد در دماي روزپنجها بعد ازمحتوي فالسک

رت (فاقد آفالتوکسین) مخلوط کیلوگرم ذ20با سلسیوس
خشک شده سترون و ها روز نگهداري، ذرتهفتبعد از شده،

HPLCو TLCاز روش میزان آفالتوکسین با استفادهو
ذرت آلوده حاوي چهار آفالتوکسین .)30،32(گیري شداندازه

B1 ،B2 ،G1 ،G2 ششو 170، 164، 1660به ترتیب با
3/0و 5/8، 2/8، 83هاي کروگرم در کیلوگرم که با نسبتیم

به ذرت آلوده آبی آویشنعصارهبه منظور افزودن درصد بود.
پس از انتقال بهآفالتوکسین هاي حاويذرتبه آفالتوکسین، 

به با آب مقطرهااي سه لیتري سطح رطوبت آنظروف شیشه
اضافه و دناییآبی آویشن درصد افزایش یافت و عصاره50

قرار داده و سلسیوسدرجه 30ساعت در دماي 24به مدت 
اون تحت باهاي فوالدي ضدزنگ ها در سینیذرتآخردر 

هاي آزمایشی از جیره. شدک خشسلسیوسدرجه 50خال در 
صورت زیر در ههمه لحاظ شبیه هم بودند به استثناء ذرت که ب

): حاوي ذرت سالم 1(جیرهنظر گرفته شد: الف: جیره شاهد
: حاوي ذرت سالم و مخلوط 2(فاقد آفالتوکسین). ب: جیره 

آبی آویشن دنایی. عصارهگرم در کیلوگرممیلی2000شده با
میکروگرم500ذرت آلوده به آفالتوکسین (: حاوي3جیره :ج

حاوي ذرت آلوده به آفالتوکسین : 4). د: جیره در کیلوگرم
2000مخلوط شده با ) و در کیلوگرممیکروگرم500(

هابلدرچینآبی آویشن دنایی.عصارهگرم در کیلوگرممیلی

به صورت گروهی روزگی،24پس از تعیین جنسیت در سن 
نگین وزنی مشابه بین واحدهاي آزمایشی توزیع توزین و با میا

.بلدرچین ژاپنی نر، براي آزمایش استفاده شد80شدند که
و غذا دسترسی آزاد داشتند.هاي مورد تحقیق به آببلدرچین

گیري در هاي بیوشیمیایی خون، خونبه منظور تعیین فراسنجه
. بلدرچین)چهارآزمایش انجام گرفت (از هر تیمار 45روز 
بعد از جداسازي سرم، آمده دستبههاي خون نمونه

Automatic biochemical analayzerبا (Hitachi 717,
Boehringer Mannheim, Ingelheim am Rhein,

Germany)هاي سرم آنزیمسنجی . با استفاده ار روش رنگ
)، آسپارتات ALTخون شامل آالنین آمینوترانسفراز (

ترین مارکرهاي سرمی که از مهم) ASTآمینوترانسفراز (
در چنینهم. قرار گرفتسنجشمورد ، آسیب کبدي هستند

کشی کلیه واحدهاي مورد آزمایش، از روزگی، پس از وزن45
ها بیانگر میانگین هر واحد یک قطعه بلدرچین که وزن آن

کبد مربوط ،کشتارپس از انتخاب و،مایشی بودوزن واحد آز
زن هر کدام ثبت شد. وزن نسبی اندامبه هر الشه خارج و و
و گردیدصد گرم از وزن بدن محاسبه فوق به ازاء هر یک

هاي بلدرچیننوموژژو وسط کبدلوب چپ قطعات کوچکی از 
بالفاصله پس از کشتار برداشته شد (از هر 45آزمایشی در روز 

و شدپایدار %10بلدرچین) و در محلول فرمالین چهارتیمار 
هاي پایدار شده، انتخاب و بعد از پاساژ اتی از بافتسپس قطع

ها تهیه هاي پارافین از آنبافتی در دستگاه اتوتکنیکوم، بلوك
4-5ه و با استفاده از دستگاه میکروتوم، مقاطعی به قطر شد

- آمیزي هماتوکسیلینمیکرون تهیه شد و با روش رنگ
سکوپ سپس زیر میکروو )16(ندگردیدآمیزي ائوزین رنگ

پایهطرحقالبدرطرح آماري.مورد بررسی قرار گرفتنوري 
با دو سطح 2×2صورت فاکتوریل بهتصادفیکامالً

یلوگرم) و دو سطح کدر میکروگرم500و 0آفالتوکسین (
یلوگرم)، کگرم در میلی2000و 0عصاره آبی آویشن دنایی (

هر تکرار تکرار و پنجتیمار، که هر تیمار در چهارکه داراي 
آنالیز پرنده استفاده شد. 80پرنده بود که در کل چهارحاوي 

و در رویه ) SAS)29افزارهاي حاصله با استفاده از نرمداده
ها با مقایسه میانگین.صورت گرفتهاي خطی عمومیمدل

صورت پذیرفت. هاي دانکنکمک آزمون مقایسه میانگین
درصد پنج اي تیمارها، هداري بین میانگینسطح تفاوت معنی
در نظر گرفته شد.

و بحثنتایج
و عمق ارتفاع پرزاثر تیمارهاي مختلف آزمایشی بر 

آورده شده است. 1جدول ها درنوم بلدرچینوژژهايکریپت
ارتفاع داري بر معنیتأثیرکدام از اثرات اصلی و متقابل هیچ
. )p<05/0نوم نداشتند (وهاي ژژو عمق کریپتپرز
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27...................................................................................................................................................1396/ بهار 15هشتم/ شماره پژوهشهاي تولیدات دامی سال

روزگی45شناسی روده بلدرچین ژاپنی در اثرات تیمارهاي مختلف بر ریخت- 1جدول 
Table1. Effect of experimental treatments on small intestinal morphology of Japanese quail at 45 d of age

گرم در کیلوگرم)ه (میلیآفالتوکسین (میکروگرم در کیلوگرم) و عصار-1

و اپلیگیتموافق با نتایج ما در مورد آفالتوکسین، 
و 6/0 ،2/1(B1سطوح مختلف آفالتوکسین )1(همکاران

در گذار هاي تخممرغرويراگرم در کیلوگرم) میلی5/2
آزمایش کردند. نتایج آنها نشان داد گذاريابتداي مرحله تخم

چنین در پرز نداشت. همارتفاعي روي رتأثیآفالتوکسین 
به AFB1خوراکی آلوده شده با هاي گوشتی وقتی موادجوجه
در کیلوگرم میکروگرم6/23به مقدار AFB2و 134مقدار 

پرز و عمق کریپت در ارتفاعي روي تأثیرمصرف کردند هیچ 
آفالتوکسین ،در آزمایش دیگراما .)34(نوم نداشتوژژ

.)33(تري ایجاد نمودر و کریپت عمیقتپرزهاي کوچک
شناسی روده نتایج گیاهان دارویی بر ریختتأثیردر مورد 

طوري که ارتفاع پرز و عمق کریپت در متفاوتی وجود دارد به

هاي تیمار شده با هاي گوشتی و خوكنوم جوجهوژژ
یا )5(کاهش)13(هاي خوراکی گیاهی، افزایشافزودنی

در نتیجه شکل ثابتی از نتایج را )22(مانده استبدون تغییر 
شناسی دهد تا درباره ارتباط بین تغییرات در ریختنشان نمی

هاي گیاهی، بتوان اي با توان محرك رشدي افزودنیروده
گیري واحدي را انجام داد.نتیجه

جیره مصرف هاي کبدي در اثر در تحقیق حاضر سلول
دچار افزایش چربی بسیار )1(شکل حاوي آفالتوکسین

هاي درشت ها، واکوئلطوري که در سلولشدیدي شدند به
چربی که تمام سیتوپالسم سلول را فرا گرفته بود مشاهده شد 

هاي کبدي ها از نظر میزان چربی در سلولولی بقیه جیره
.)3و 2(شکل همانند جیره شاهد بودند

)X400نمایی ائوزین، بزرگ،(رنگ آمیزي هماتوکسیلینهاي تغذیه شده با آفالتوکسینبلدرچینکبدي در مقطع نازك از بافت -1شکل 
Figure 1. A thin section of liver tissue in Japanese quails receiving diets with aflatoxin (H & E 400 ×)

میکرومتر1تیمار
ارتفاع پرزعمق کریپت

0آفالتوکسین
03/1±2/8801/2±7/574

50063/1±7/9045/1±9/575
عصاره آبی        

آویشن
061/1±8/8820/2±9/574

200089/1±0/8941/1±6/575
)P-valueداري   (سطح معنی

234/0633/0آفالتوکسین
682/0787/0عصاره آبی آویشن
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ائوزین، -(رنگ آمیزي هماتوکسیلینبدون آفالتوکسین و عصاره هاي تغذیه شده با جیره در بلدرچینمقطع نازك از بافت کبدي -2شکل 
)X400نمایی بزرگ

Figure 2. A thin section of liver tissue in Japanese quail receiving diets without aflatoxin and extract (H&E
400 ×)

ائوزین، -(رنگ آمیزي هماتوکسیلینهاي تغذیه شده با آفالتوکسین و عصاره آبی آویشنندر بلدرچیمقطع نازك از بافت کبدي -3شکل
)X400نمایی بزرگ

Figure 3. A thin section of liver tissue in Japanese quail receiving diets with aflatoxin and extract
(H&E 400 ×)

تیمارهاي مختلف آزمایشی بر وزن نسبی کبد اثرات
آورده شده است. وزن نسبی کبد در 2جدول ها دربلدرچین

آفالتوکسین، عصاره و اثر متقابل تأثیرروزگی تحت 45
). به p>01/0قرار گرفت (آبی آویشنآفالتوکسین و عصاره

وزن نسبی کبد تغذیه آفالتوکسین موجب افزایشطوري که
ولی وجود ا گروه فاقد آفالتوکسین شده است،در مقایسه ب

هایی که عصاره در جیره وزن نسبی کبد را کاهش داد. جیره
آفالتوکسین و آغشته شده با عصاره داشتند ذرت آلوده به
) نسبت به درصد72/0داري در وزن نسبی کبد (کاهش معنی

گروه حاوي آفالتوکسین و بدون عصاره در پرندگان نشان 
دادند.

روزگی45سنهاي ژاپنی دراثرات تیمارهاي مختلف بر وزن نسبی کبد بلدرچین- 2جدول
Table 2. Effect of experimental treatments on relative liver weight of Japanese quail at 45 d of age

.هاي آزمایشی استدار بین گروهدهنده تفاوت معنیرم). حروف غیرمشابه در هر ستون نشانگرم در کیلوگآفالتوکسین (میکروگرم در کیلوگرم) و عصاره (میلی-1

روزگی145تیمار
وزن نسبی کبد ( درصد)وزن کبد (گرم)

005/4آفالتوکسین b± 10/093/1 b± 03/0

50052/4 a± 19/046/2 a± 16/0
047/4عصاره آبی آویشن a± 20/038/2 a± 19/0

200010/4 b± 09/002/2 b± 04/0
002/4×0اثرمتقابل آفالتوکسین و عصاره b± 08/093/1 b± 06/0

2000×007/4 b± 19/094/1 b± 05/0
0×50092/4 a± 23/082/2 a± 018/0

2000×50012/4 b± 08/010/2 b± 02/0
(p-value)داري    سطح معنی

012/0000/0آفالتوکسین
039/0004/0عصاره آبی آویشن              

022/0003/0عصاره        ×  آفالتوکسین 
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هاي آلوده به در اثر تغذیه جیرهافزایش وزن نسبی کبد 
توان به افزایش و تجمع و ذخیره چربی در را میآفالتوکسین 

کبد به دلیل نقص در متابولیسم چربی که انتقال چربی را 
نسبت داد. مشاهدات )11(دهدقرار میرتأثیتحت 

کند ئید میأمیکروسکوپی در این آزمایش نیز این نتیجه را ت
هاي که آفالتوکسین باعث تجمع قطرات چربی در سلول

عالوه بر این، کبد اندام اصلی تجمع ).1(شکل شودکبدي می
و متابولیسم آفالتوکسین است و جایگاه اصلی باند شدن

. )35(باشدها میبا اسیدهاي نوکلئیک و پروتئینها متابولیت
طور کلی، بزرگ شدن کبد مربوط به هیپرتروفی شبکه به

ها و نیز تغییر چربی آندوپالسمیک صاف در هپاتوسیت
دادنشان)12(و همکارانحسینهايباشد که یافتهمی

آفالتوکسین سبب رنگ پریدگی کبد و بزرگی کبد، افزایش 
شود. هاي گوشتی میي کبدي در جوجههاچربی سلول

دریافتند که وزن کبد )24راجو و دوگوودا (چنینهم
3/0با جیره آلوده شده به آفالتوکسین (تغذیه شدههاي جوجه
و مانی.گرم آفالتوکسین در کیلوگرم) افزایش یافتمیلی

دار در وزن نسبی کبد را متعاقب افزایش معنی)18(همکاران
هاي غذایی حاوي هاي گوشتی با جیرهتغذیه جوجه

افزایش )20(و همکارانمرکلیآفالتوکسین گزارش کردند. 
وزن نسبی کبد را در طی مسمومیت با آفالتوکسین بدلیل 

گلیسریدها در کبد گزارش تريتجمع لیپیدهاي خنثی، عمدتاً
کردند که آفالتوکسین بیوسنتز و انتقال لیپید را از کبد به علت 

افزودن عصاره آبی . کندبدي با شکست مواجه میآسیب ک
آویشن دنایی به جیره حاوي آفالتوکسین باعث شد که اثرات 

(شکل آفالتوکسین روي کبد را مهار کندوسیلهبهایجاد شده 

طورکه عصاره آبی آویشن دنایی در دهد همانکه نشان می)3
موجود در محیطباعث کاهش آفالتوکسینبرون تنیشرایط

B1اثرات منفی آفالتوکسین هم درون تنیدر شرایط)8(دش

. در آزمایشی که اثر گیاه بر بلدرچین ژاپنی را کاهش داد
انجام جوجه گوشتیدارویی زردچوبه روي آفالتوکسین در 

گرفت نیز مشخص شده است که زردچوبه باعث کاهش اثرات 
گردد و وزن نسبی کبد و شدت منفی آفالتوکسین می

آفالتوکسین ایجاد وسیلهبهي میکروسکوپی کبد که هازخم
.)9(دهدشود را کاهش میمی

در دوره آزمایش اثرات اصلی آفالتوکسین، عصاره آبی 
طور آویشن و اثر متقابل آفالتوکسین و عصاره آبی آویشن به

و آسپارتات ) آنزیم آالنین آمینوترانسفراز p>05/0داري (معنی
. پرندگان )3(جدول قرار دادندتأثیرتحت راآمینوترانسفراز 

تغذیه شده با جیره حاوي آفالتوکسین نسبت به جیره بدون 
)IU/L90/0(آفالتوکسین مقدار آنزیم آالنین آمینوترانسفراز

باالتري داشتند و ) IU/L56(و آسپارتات آمینوترانسفراز
هاي بدون افزودن عصاره آبی آویشن به جیره نسبت به جیره

و )IU/L67/0آالنین آمینوترانسفراز (صاره، غلظت آنزیمع
را کاهش داد. در )IU/L25/41آسپارتات آمینوترانسفراز (

مورد اثر متقابل آفالتوکسین و عصاره مشخص شد که 
هاي تغذیه شده با جیره حاوي آفالتوکسین که با بلدرچین

عصاره آبی آویشن آغشته شده بود نسبت به جیره حاوي 
توکسین و بدون عصاره، غلظت آنزیم آالنین آفال

و آسپارتات آمینوترانسفراز )IU/L31/1(آمینوترانسفراز
)IU/L25/79(تر بود.ها پایینآن

روزگی45هاي ژاپنی در هاي خونی بلدرچیناثرات تیمارهاي مختلف بر فراسنجه- 3جدول 
Table 3. Effect of experimental treatments on blood parameters of Japanese quail at 45 d of age

.هاي آزمایشی استدار بین گروهدهنده تفاوت معنیگرم در کیلوگرم). حروف غیرمشابه در هر ستون نشانآفالتوکسین (میکروگرم در کیلوگرم) و عصاره (میلی-1

آسیب بافت کبدي در اثر آفالتوکسین موجب آزاد شدن 
ALT وASTها شده است. اطالعات به سرم و افزایش آن

هاي در گروهASTو ALTداري در افزایش معنی3جدول 
ن نتایج با نتایج دهد. ایتیمار شده با آفالتوکسین را نشان می

)3(هاي گوشتیسرمی در جوجهALTفعالیت افزایش یافته 
)14سین (جاسار و هماهنگ است. )17(هاي ژاپنیو بلدرچین

هاي گوشتی در تحقیق خود بر روي تغییرات بیوشیمیائی جوجه
در طی مسمومیت با آفالتوکسین بیان کردند تحلیل 

به سرم ممکن است ها هاي کبدي و آزاد شدن آنزیمسلول
ترانسفراز شود. محققین آمینوسبب افزایش آنزیم آالنین

2و1، 5/0بیان کردند که آفالتوکسین در )2،4(مختلفی
گرم در کیلوگرم خوراك سبب افزایش آسپارتاتمیلی

روزگی145تیمار
(IU/L)آسپارتات آمینوترانسفراز(IU/L)آالنین آمینو ترانسفراز

090/3آفالتوکسین b± 084/08/293 b± 049/8

50080/4 a± 319/08/349 a± 95/17
عصاره آبی 

آویشن
069/4 a± 345/05/342 a± 38/20

200002/4 b± 125/02/301 b± 62/8
اثر متقابل 

آفالتوکسین و 
عصاره

0×092/ c± 119/05/295 c± 52/13
2000×089/3 c± 137/02/292 c± 85/10

0×50046/5 a± 384/05/389 a± 81/16
2000×50015/4 b± 209/02/310 b± 23/13

)P-value(داري سطح معنی

002/0001/0آفالتوکسین
015/0011/0عصاره آبی آویشن

×  آفالتوکسین 
عصاره

019/0017/0
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اثرات)28(و همکارانریزويشود.آمینوترانسفراز می
هاي گوشتی هآفالتوکسین را بر روي وظایف کبدي در جوج

ASTمورد مطالعه قرار دارند در این تحقیق غلظت سرمی 
2/0وصفرسطوح )18(و همکارانمانیافزایش داشت. 

در کیلوگرم جیره را در سه سویه B1گرم آفالتوکسین میلی
جوجه گوشتی تجاري به کار بردند و افزایش سطح آنزیم 

نتایج ما با این را گزارش کردند که ترانسفرازآمینوآسپارتات
افزودن عصاره آبی آویشن توانست آسیب خوانی دارد.نتایج هم

کبدي ناشی از آفالتوکسین را کاهش دهد و از افزایش 
آمینوترانسفراز در آمینوترانسفراز و آسپارتاتهاي آالنینآنزیم

چنین در مورد آویشن این نکته باید هم، سرم جلوگیري کند
آن یافت که تیمول و کارواکرول که درمورد توجه قرار گیرد

دهند که اکسیدانی نیرومندي را نشان میشوند، فعالیت آنتیمی
هاي اکسیدانی باالي تیمول، ناشی از حضور گروهفعالیت آنتی

هیدروکسیل فنولیک در آن است که به عنوان دهنده 
کنند که در طول هایی عمل میهیدروژن به پراکسی رادیکال

شوند، بنابراین چربی تولید میست در اکسیداسیونمرحله نخ

.)7(اندازندتشکیل هیدروکسی پراکسید را به تعویق می
رسد که اثرات فارماکولوژیکی و اثرات بنابراین به نظر می

تواند ناشی از فعالیت آنتی میچنینهمهامحافظ کبدي آن
اکسیدانی بوده که به طور عمده ناشی از توانایی در حذف

با هاي آزاد یا ممانعت از پراکسیداسیون لیپیدي است.رادیکال
کاهش درآویشن دنایی گیاه عصاره آبیتواناییتوجه به

د شوها، لذا پیشنهاد میاثرات منفی آفالتوکسین در بلدرچین
موجود در عصاره آبی مؤثرترکیباتهاي بعدي در آزمایش

،مدتر و علمیآتا به صورت کارشودشن دنایی شناسایییآو
درآفالتوکسینراهکارهاي عملی براي تجزیه وکاهش

.شودپیشنهاد خوراکیمواد

تشکر و قدردانی
هزینه و امکانات مورد استفاده در این پژوهش از محل 

مین شده است که ت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران تأاعتبارا
دارند.بدین وسیله نگارندگان مراتب قدردانی خود را ابراز می
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Efficacy of Aqueous Extract of Thymus Daenensis to Ameliorate the Adverse
Effects of Aflatoxin in Japanese Quail

Akbar Gorran1, Mahmud Shivazad2 and Maryam Rezaeian2

Abstract
This study evaluated the efficacy of aqueous extract of Thymus daenensis to ameliorate the

adverse effects of aflatoxin B1 (AFB1) in Japanese quail. The experiment was conducted as a
2×2 factorial arrangementin a completely randomized design with two levels of aflatoxin (0 and
500µg/kg) and two levels of aqueous extract of T. daenensis (0 and 2000 mg/kg). Each of the 4
dietary treatments was fed to five replicate cages (4 birds/cage) from 24 to 45 days of age. The
results showed that Aflatoxin and extract did not have any effect on the histo-morphology of
jejunum of birds (P > 0.05). Aflatoxin significantly increased relative weight of liver.
Observation of liver microscopy showed that hepatocytes fat content was increased. Extract
significantly decreased relative weight of liver. There was an interaction between aflatoxin and
extract on relative weight of liver (P < 0.01), so that negative effect of aflatoxin on relative
weight of liver was significantly decreased in birds offered diet with extract. Aflatoxin B1
significantly increased alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase, but extract
significantly decreased alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase. There was an
interaction between aflatoxin and extract on above enzymes (P < 0.05), so that serum alanine
aminotransferase and aspartate aminotransferase were decreased in birds offered diets with
aflatoxin and extract. In conclusion, our results showed that addition of aqueous extract of
Thymus daenensis reduced the adverse effects produced by the presence of AFB1 in Japanese
quail diets.
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