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در بلدرچین ژاپنی با استفاده از پادتن اختصاصی زرده تخم
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4/8/94تاریخ پذیرش: 18/3/93تاریخ دریافت: 

چکیده
گذار و در زرده تخم بلدرچین تخمB1این تحقیق در دو مرحله با اهداف تولید و استخراج پادتن علیه سم آفالتوکسین 

وکسیکوز تجربی در بلدرچین در حال رشد چنین ارزیابی کارایی مصرف خوراکی پادتن زرده تولید شده در کاهش عوارض آفالتهم
تولید و میزان کاهندگی سم توسط پادتن استخراج شده از زرده ایمن و B1ضد آفالتوکسین IgYانجام شد. در آزمایش اول 

از زرده غیرایمن بود بیشترB1ها میزان کاهش در زرده ایمن شده علیه آفالتوکسین غیرایمن بررسی شد. در تمامی غلظت
)05/0P <( 6تکرار و 5تیمار، 4روزه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کامالً تصادفی با قطعه جوجه یک120. در مرحلۀ دوم تعداد

–شاهد مثبت - 2شاهد منفی، تغذیه با دان غیرآلوده، -1جوجه در هر قفس مورد استفاده قرار گرفت. گروه هاي آزمایشی شامل 
ضد IgYدرصد زرده داراي 4/0دان آلوده + آب آشامیدنی حاوي -B1 ،3ام آفالتوکسین پیتغذیه با دان آلوده به دو پی

بودند. مصرف جیره آلوده موجب AFB1درصد زرده ایمن نشده علیه 4/0آب آشامیدنی حاوي دان آلوده +-B1 ،4آفالتوکسین 
سرم شد. تنها میزان کراتینین سرم در پرندگان ، تري گلیسرید، کلسترول و گلوکزHDLدار پروتئین تام، آلبومین، کاهش معنی

05/0pگروه شاهد مثبت افزایش نشان داد ( هاي ایمنی سلولی ). مصرف زرده ایمن از ایجاد این تغییرات جلوگیري نمود. پاسخ>
ا حد مشابه با و همورال پرندگان تحت تأثیر مصرف جیره آلوده کاهش یافت و مصرف زرده ایمن و غیرایمن این تأثیر منفی را ت

. )> 05/0p(گروه شاهد منفی بهبود داد 

پادتن، بلدرچین ژاپنی، زرده تخم، B1کلیدي: آفالتوکسین هايواژه

مقدمه
ها را به مایکوتوکسین2011گزارش منتشره در سال 

خوردن .)3(عنوان یک مشکل فراگیر در جهان معرفی نمود
پاتولوژیکی از ها توسط حیوانات به عوارض مایکوتوکسین

از B1شود. آفالتوکسین جمله سرکوب سیستم ایمنی منجر می
هاي مرتبط با ایمنی و طریق آسیب به کبد، تحلیل اندام

نماید و به سلولی پاسخ ایمنی را تضعیف می- سرکوب ایمنی
). 9شود (ها منجر میباال رفتن حساسیت حیوان به عفونت

هاي فیزیکی، شیمیایی و ها تیماربراي کاستن از آفالتوکسین
کدام از این شوند، البته هیچکار گرفته میبیولوژیکی به

). 20اند (طور صددرصد مؤثر و کاربردي نبودهها بهروش
ترین راهبرد هاي جاذب سموم قارچی رایجاستفاده از افزودنی

ها عملی در مواجهه با این سموم در مزارع است. جاذب
) یا ترکیبی از این دو 1)، آلی (24(توانند ماهیت معدنیمی

هاي زیستی به خاطر قابلیت استفاده داشته باشند. اخیراً روش
هزینه، توجه محققین را جلب کرده است براي آسان و کم

ها، به درجات متفاوتی اثر کاهندگی مثال برخی از پروبیوتیک
). در بسیاري از کشورهاي در حال 2(اندسم را نشان داده

از جمله ایران، منابع خوراکی مختلف درجاتی از آلودگی توسعه
ها را دارند و نبودن سیستم کنترلی دقیق به آفالتوکسین

همراه محدودیت منابع موجب ورود این سم به چرخه غذایی به
).15شود (انسان می
اینکهاستکلونالپلیهايپادتنازسرشارمرغتخمزرده

)IgYیا1زردهایمونوگلوبولین(Yنها ایمونوگلوبولیپادتن
گیري از جهت مقابله یا پیشIgY. استفاده از شوندمینامیده

)، 22) و آنفلوانزاي پرندگان (4زا نظیر سالمونال (عوامل بیماري

چنین جهت تشخیص توسط محققان بررسی شده است. هم
IgYسموم قارچی مختلف با استفاده از تکنیک االیزا از 

). با توجه به عدم وجود گزارشی مبنی 18است (استفاده شده
دست آمده گیرانه از پادتن خوراکی بهبر استفاده درمانی یا پیش

در AFB1ضد IgYاز تخم، در صورتی که مصرف خوراکی 
کاستن از جذب یا بروز عوارض سم کارایی داشته باشد 

گیري و مقابله با عوارض استفاده از آن به منظور پیش
هاي زیستی مقابله توان به فهرست روشیکوز را میآفالتوکس

ها افزود.با مایکوتوکسین

هامواد و روش
گذار با سازي پرندگان تخمدر بخش اول آزمایش ایمن

آلبومین سرم گاوي - B1استفاده از کونژوگه آفالتوکسین 
)AFB1-BSA conjugate انجام شد. تعداد ده قطعه (

ن چهار هفتگی با کونژوگهگذار در سبلدرچین تخم
AFB1-BSA)Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany (

ایمن شدند. این تیمار به پنج قطعه بلدرچین مشابه دیگر نیز 
اعمال شد، با این تفاوت که ماده تزریقی فاقد کونژوگه بود 

بهروز و تزریق طی چهار مرحله و به فواصل ده(گروه شاهد).
کنژوگه به .شدانجامنهیسازهنقطدودریعضالنروش

لیتر یاور کامل فروند در تزریق اول و یاور میلی2/0ترتیب با
ناقص فروند در تزریقات بعدي همراه بود، تا پاسخ ایمنی 

دست آید. مقدار تزریق کونژوگه در مراحل اول تري بهمناسب
ازاي هر بهgμ100و در مراحل سوم و چهارم gμ200و دوم 
هاي تولیدي هر سازي، تخمآخرین ایمنپس ازبود.پرنده

آوري و در یخچال طور جداگانه جمعتیمار طی یک ماه به
1- Yolk immunoglobulin

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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طبق IgYنگهداري شدند. در پایان دوره گردآوري، استخراج 
). به اختصار ابتدا 13انجام گرفت (روش فولتن و همکاران

ظ مرغ به طور کامل از سفیده جدا شد و غشاي محافزرده تخم
دست آمده محلول بافر زرده نیز جدا شد. هم حجم زرده به

فسفات نمکی افزوده و مخلوط حاصل به مدت سه دقیقه با 
کن همگن شد و سپس در سرعت باال در دستگاه مخلوط

gدقیقه و با نیروي در 15درجه سلسیوس به مدت 4دماي 
سانتریفوژ شد. پس از سانتریفوژ الیه میانی حاوي 1800×

IgYآوري شد.جمع
از یک ویال استانداردB1جهت تولید آفالتوکسین 

PTCC-5286Aspergillus parasiticus سازمان
براي تعیین هاي علمی و صنعتی ایران) استفاده شد. پژوهش

از B1قابلیت زرده ایمن شده در کاهش سم آفالتوکسین 
استخراج وBFمحلول سم آفالتوکسین تولیدي که به روش 

). روش استخراج به 2تعیین غلظت شده بود، استفاده شد (
لیتر متانول میلی200گرم برنج با 10اختصار عبارت بود از: 

100سپس % به طور کامل در داخل یک ارلن مخلوط شد. 55
لیتر هگزان نرمال به مخلوط فوق (برنج و متانول) اضافه میلی

2000مخلوط در دقیقه تکان داده شد. 15شد و ارلن به مدت 
دقیقه سانتریفوژ شد. در این پنجدور در دقیقه براي مدت 

حجم شد.آبی به آرامی از سایر فازها جدا - مرحله فاز متانولی
مخلوط شد. دقیقه 15به مدت افزوده شد و مساوي کلروفرم 

در یخچال نگهداري جداسازي و پس از تغلیظ کلروفرمفاز 
.)27(شد

لیتر از زرده استخراج شده از تخم پرندگان میکرو50مقدار 
، 24، 12، 4هاي سازي در غلظتایمن و غیرایمن پس از رقیق

لیتر بافر فسفات گرم در لیتر به یک میلی384و 192، 96، 48
افزوده شد. B1لیتر آفالتوکسین حاوي پنج میکروگرم در میلی

ت عنوان شاهد استفاده شد. پس از یک ساعاز آب مقطر به
100درجه سلسیوس، با استفاده از 37انکوباسیون در دماي 

کلرواستیک ده درصد، مجموعه میکرولیتر محلول اسید تري

IgY و آفالتوکسینB1 متصل به آن با استفاده از سانتریفیوژ
رسوب داده شد. میزان سم غیرمتصل g×10،000در 
لیتر میکرو50مانده در مایع رویی پس از استخراج با باقی

کلروفرم به روش کروماتوگرافی نازك الیه و روي صفحات 
TLC Silica gelسلیکاژل ( 60 F254, Merck,
Germanyدرصد از فاز 55). از متانول 2گیري شد () اندازه

1چگالی).  با استفاده از نمودار10،11متحرك استفاده شد (

هاي سم در قبل و بعد از انکوباسیون میزانمربوط به لکه
براي Photocaptافزار کاهش سم آزاد محاسبه شد. از نرم

ها استفاده شد.  کمی کردن لکه
قطعه بلدرچین ژاپنی 120در بخش دوم آزمایش تعداد 

ها در قالب طرح کامالً تصادفی، با یک روزه تهیه شد. جوجه
گروه آزمایشی و هر گروه با پنج تکرار و در هر واحد چهار

قطعه جوجه مورد بررسی قرار گرفتند. میزان آزمایشی شش 
مرغ بر اساس تحقیق فولتن چهار گرم در استفاده از زرده تخم

شاهد -1هاي آزمایشی شامل:). گروه13لیتر تعیین شد (
امپیشاهد مثبت: دان آلوده به دو پی- 2منفی: دان غیرآلوده، 

4/0دان آلوده + آب آشامیدنی حاوي -B1 ،3آفالتوکسین 
دان - B1 ،4آفالتوکسین ضدIgY) زرده داراي V/Vدرصد (
) زرده V/Vدرصد (4/0آب آشامیدنی حاوي آلوده +

بودند. به جیره تیمارهایی که B1نشده علیه آفالتوکسین ایمن
گرم در کیلوگرم از برنج 73/22کردند از دان آلوده استفاده می

ام سم پیدو پیاضافه شد تا مقدار B1آلوده به آفالتوکسین 
تأمین شود و به جیره گروه شاهد منفی به B1آفالتوکسین 

همان میزان برنج غیرآلوده اضافه شد. جیره مصرفی نیز به 
آغازین ویژه از شرکت چینه تهیه شد. صورت کرامبل پیش

آورده شده است. با استفاده 1تجزیه شیمیایی جیره در جدول 
B1ه شده از آفالتوکسین از کیت االیزا عاري بودن دان تهی

,Ridascreen Aflatoxin B1, R-Biopharmتأیید شد (
Germany.(

تجزیه شیمیایی جیره- 1جدول 
Table 1. Chemical analysis of diet

kcal/kg(3100(انرژي متابولیسمی 
22پروتئین خام (%)

6چربی خام (%)
64/0حداقل متیونین (%)

4/1لیزین (%)
1یونین+ سیستین (%)مت

1کلسیم (%)
45/0قابل دسترس (%)فسفر

2/0سدیم (%)

در سن هاي بیوشیمیایی سرم گیري شاخصبراي اندازه
پرنده به صورت تصادفی چهارروزگی از هر گروه آزمایشی35

.لیتر خون گرفته شدمیلیدوبال در حدود انتخاب و از ورید
آلبومین، اسید اوریک، کراتینین، گلوکز، غلظت پروتئین تام،

هاي سرم خون با گلیسرید موجود در نمونهتريوکلسترول
پارس آزمون و دستگاه کیت آزمایشگاهی شرکت

) تعیین شد.Jenway Genova MK3, UKاسپکتروفتومتر (
ایمنی همورال از تزریق گلبول قرمز عملکردبراي بررسی 

عنوان پادگن جهت تحریک گوسفند و واکسن نیوکاسل به

به پرورش 28در روزها استفاده شد. سیستم ایمنی جوجه
بلدرچین نر موجود در هر واحد آزمایشی مقدار تعداد دو قطعه 

درصد پنجلیتر از سوسپانسیون گلبول قرمز گوسفند میلی1/0
هفت بافر فسفات استریل از طریق عضله سینه تزریق شد.در
ها از طریق ورید بال خونگیري ز همان پرندهوز بعد از تزریق ار

در روز علیه ویروس نیوکاسلسازيایمنجهت ).33،21(شد
دزیکهاي هر واحد آزمایشی مقداربه تمام بلدرچین21

سپس صورت قطره چشمی داده شد.به(B1)واکسن نیوکاسل
از طریق ورید بال هااز همان پرندهسازيایمنروز بعد از 14

1- Densitograph
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ماده چنین براي سنجش ایمنی سلولی ازد. همگیري شخون
-DNCBدي نیتروکلروبنزن ( Merck; Darmstadt,

Germany(به صورت تماسی و تزریق فیتوهما گلوتینین-P
)Gibco, USA-PHA ( استفاده شد. به روزگی 42در سن

گذاري با پس از عالمتقفسپرنده از هر این ترتیب که دو
لیتر میلی25/0وسیله چالش پوست با ههاي مختلف، برنگ

لیتر میلیگرم در میلی1/0(حاوي، دي نیتروکلروبنزن
DNCB.استون در مخلوط نیتروکلروبنزن دي) چالش داده شد

براي ).32(شدنسبت چهار به یک حلو روغن زیتون به 
بر التهاب ناشی از بازوفیل هاي پوستی PHAسنجش تأثیر 

با استفاده از سرنگ هیپودرمی PHAحلول میکرولیتر از م50
به پرده بال دو پرنده از هر قفس تزریق شد. ضخامت پوست 

تعیین شد. PHAو DNCBساعت پس از تجویز 24قبل و 
SASافزار آماري کلیه محاسبات آماري با استفاده از نرم

LSDها از آزمون ) انجام شد و براي مقایسه میانگین1990(
.استفاده شد01/0و 05/0اري ددر سطح معنی

نتایج و بحث
هاي مختلف در بخش اول پس از استخراج پادتن، غلظت

زرده ایمن شده و غیرایمن که در برگیرنده غلظت استفاده شده 
هاي باالتر از آن بود) براي ارزیابی در آزمایش دوم (و غلظت

). 2ل زدایی مورد مطالعه قرار گرفت (جدوقابلیت آفالتوکسین
با توجه به نتایج، میزان کاهش سم در زرده ایمن شده علیه 

هاي از زرده ایمن نشده در غلظتبیشترB1فالتوکسین آ

بیشترگرم در لیتر و 24هاي چنین در غلظتمختلف بود. هم
داري مشاهده شد صورت معنیاین تفاوت به

)01/0p<.(1000و 768هاي زرده ایمن و غیرایمن در غلظت
نشان ندادند که گواه بر TLCاي روي گرم در لیتر هیچ لکه

باشد. با توجه به ها میحذف کامل آفالتوکسین در این غلظت
این که غلظت زرده استفاده شده در مزرعه (چهار گرم در لیتر) 

کننده زرده ایمن و هاي دریافتداري بین گروهتفاوت معنی
دهنده دست آمده نشاندهد ولی اعداد بهغیرایمن را نشان نمی

درصد آفالتوکسین توسط زرده ایمن نشده و9/10کاهش 
باشد.درصد کاهش سم در زرده ایمن شده می5/19

بر AFB1، زرده ایمن و غیرایمن علیه B1اثر آفالتوکسین 
هاي بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین ژاپنی تفاوت شاخص

هاي مختلف گروهداري در غلظت پروتئین کل و آلبومینمعنی
باالترین غلظت این دو فراسنجه در ).>01/0p(نشان داد 

همراه زرده ایمن شده علیه کننده آفالتوکسین بهگروه دریافت
ترین مقدار آن نیز مربوط به مشاهده شد و پائینآفالتوکسین

گروه شاهد مثبت بود. سطح کراتینین در سرم نیز تفاوت 
دریافت سم در گروه ).>05/0p(دهد داري نشان میمعنی

هاي شاهد مثبت و زرده غیرایمن موجب افزایش غلظت 
کراتینین شد.

، زرده ایمن و غیرایمن علیه B1اثر آفالتوکسین 
هاي بیوشیمیایی سرم خون بر شاخصB1آفالتوکسین 

داري در غلظت پروتئین کل و بلدرچین ژاپنی تفاوت معنی
).>01/0p(داد هاي مختلف نشان آلبومین گروه

هاي مختلفدر غلظتB1توسط زرده ایمن و غیرایمن علیه آفالتوکسین B1مقایسه میزان درصد کاهندگی سم آفالتوکسین -2جدول
Table 2. Comparison of toxin reduction rate by anti-aflatoxin B1 immune and un-immune yolk at various

concentrations
384 192 96 48 24 12 *4 )g/l(غلظت زرده

b9/55 b7/44 b1/42 b7/29 b7/13 6/12 9/10 زرده ایمن نشده
a2/73 a5/72 a4/66 a7/49 a2/28 2/22 5/19 B1زرده ایمن شده علیه آفالتوکسین 

0001/0 0001/0< 0008/0 01/0 0001/0< 10/0 12/0 P-value

04/0 06/0 05/0 05/0 033/0 03/0 03/0 نخطاي معیار میانگی
گرم در لیتر آب آشامیدنی در واقع غلظت زرده استفاده شده در مزرعه می باشد.4:*

دار دارند.در هر ستون با یکدیگر اختالف معنیهاي داراي حروف متفاوتمیانگین

باالترین غلظت این دو فراسنجه در گروه دریافت کننده 
همراه زرده ایمن شده علیه آفالتوکسینبهآفالتوکسین

ترین مقدار آن نیز مربوط به گروه شاهد مشاهده شد و پائین
داري نشان مثبت بود. سطح کراتینین در سرم نیز تفاوت معنی

هاي شاهد مثبت و ، دریافت سم در گروه)>05/0p(دهد می
زرده غیرایمن موجب افزایش غلظت کراتینین شد. در گروه 

بدون سم ایمن میزان کراتینین در حد گروه شاهدزرده
اسید اوریک سرم در بین کاهش نشان داد. تفاوت غلظت

داري در غلظت دار نبود. تفاوت معنیتیمارهاي مختلف معنی
). باالترین >01/0pهاي مختلف مشاهده شد (گلوکز گروه

غلظت گلوکز مربوط به گروه زرده غیرایمن بود که با 
دهد. شاهد منفی و زرده ایمن تفاوتی را نشان نمیهاي گروه
ین غلظت گلوکز مربوط به پرندگان گروه شاهد مثبت کمتر
کننده آفالتوکسین به همراه گروه دریافت).>01/0p(باشد می

هاي ایمن و غیرایمن باعث افزایش غلظت گلوکز در زرده
گلیسرید و کلسترول درمقایسه با شاهد مثبت شد. میزان تري

ین غلظت برخوردار کمتربین تیمارها در گروه شاهد مثبت از 
هاي ایمن و غیرایمن موجب افزایش بود و استفاده از زرده
ها در سرم در مقایسه با گروه شاهد غلظت این متابولیت

داري نشان تفاوت معنیhdlها غلظت مثبت شد. در بین تیمار
کننده ریافتین مقدار مربوط به گروه دکمتر).>05/0p(داد 

.)3زرده ایمن بود (جدول 
زرده ایمن شده با توجه به نتایج موجود در این بررسی

هاي بیوشیمیایی سرم مانند باعث افزایش برخی شاخص
سیستم عملکردگلیسرید و بهبود پروتئین تام، آلبومین و تري

هاینئباعث جلوگیري از سنتز پروتآفالتوکسینایمنی شد. 
ی از یکسرمینئکاهش پروت،در نتیجه)، 11(شود می

که کاهش طوري، بهباشدمعمول آفالتوکسیکوز میپیامدهاي
ین تام و آلبومین سرم شاخص آفالتوکسیکوز ئسطوح پروتدر

در ). پروتئین تام و آلبومین سرم25شود (مطرح محسوب می
مواد جاذبهمراهدار بههایی که جیره آفالتوکسینجوجه

بهبود، حاصل کاهش دند بهبود یافت که این مصرف کر
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45........ ...........................................................................................................................................1396بهار /15پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره 

). 25(دبواز مواد جاذبB1اثرات سمی آفالتوکسین 
اي لیپیدهاي جیره لیپیدهاي گردش خون، از جذب روده

هاي چربی بدن غذایی و سنتز کبدي، یا بسیج آنها از اندوخته
گیرند. تغییر در میزان کلسترول سرم در منشاء می

) 23). سانتوریو (12هاي کبدي گزارش شده است (بیماري
سرم گلیسریدتريها،با مصرف آفالتوکسینگزارش کرد

) 7و همکاران (دنلی.افزایش و کلسترول کاهش یافت
دار جیره حاوي آفالتوکسین باعث کاهش معنیگزارش کردند

ول سرم نسبت به گروه کنترل گلیسیرید و کلسترتري
ها باعث کاهش میزان . گزارش شده که آفالتوکسینشودمی

). مشابه این نتیجه در آزمایش 23شوند (گلوکز سرم می
حاضر نیز مشاهده شد.

هاي بیوشیمایی سرمو زرده هاي ایمن و غیرایمن بر شاخصB1اثر سم آفالتوکسین -3جدول
Table 3. Effect of aflatoxin B1, anti-aflatoxin B1 immune and un-immune yolks on serum biochemistry

کلسترول گلیسریدتري HDL گلوکز اوریک اسید کراتینین آلبومین پروتئین تام زرده مصرفی در آب B1آفالتوکسین  گروه ها
)mg/dl( (g/dl) )g/l( )kg/mg(

c20/115 c73/101 bc5/66 d44/173 31/6 a63/0 b95/1 c08/3 0 2 شاهد مثبت
ab15/126 bc21/105 b68/67 ab96/188 12/6 b51/0 a17/2 ab52/3 0 0 شاهد منفی
ab95/125 a59/116 c11/60 bc94/183 74/6 b53/0 a21/2 a71/3 4 2 زرده ایمن
a84/128 ab75/114 a46/77 a94/195 54/6 a63/0 a09/2 b34/3 4 2 ایمنزرده غیر

005/0 02/0 0001/0 0001/0 06/0 025/0 0005/0 0001/0 P-value

95/1 99/1 46/1 02/2 083/0 0163/0 024/0 053/0 خطاي معیار 
نمیانگی
دار دارند.در هر ستون با یکدیگر اختالف معنیهاي داراي حروف متفاوتمیانگین

هاي سرم ییر متابولیتاستفاده از زرده ایمن تأثیر سم بر تغ
را مهار نمود که می تواند به علت جذب سم توسط پادتن 
موجود در زرده ایمن باشد. کاهش سم توسط زرده غیرایمن را 

توان به واکنش اجزاء پروتئینی با توجه به اجزاء سازنده آن می
و تاحدي کربوهیدرات موجود در زرده نسبت داد، زیرا ترکیب 

درصد 7/48درصد، آب 8/31- 5/35ربی زرده عبارتست از: چ
درصد و 1/1درصد، مواد معدنی 7/15- 6/16و پروتئین 

). با در نظر گرفتن 19درصد می باشد (2/0-0/1کربوهیدرات 
) جزء عمده چربی و مواد جامد در قسمت 13شیوه استخراج (

استخراج شده حذف شده است و تنها پروتئین، مواد معدنی و 
مانند. در پرندگان مبتال به نارسایی جاي میها برکربوهیدرات

ها انتظار کلیه به علت کاهش دفع اسید اوریک توسط کلیه
). 31رود که میزان اسید اوریک سرم افزایش یابد (می

هاي آلوده به مصرف جیره) گزارش کرد23سانتوریو (
داري در میزان اسید اوریک افزایش معنیموجب آفالتوکسین 

روزگی شد که 42هاي گوشتی در سنرم جوجهن سنیو کراتی
ها در اثر مصرف تواند آسیب کلیهدلیل این افزایش می

. در آزمایش حاضر استفاده از زرده ایمن شده باشدآفالتوکسین
توانست جلوي افزایش سطح کراتینین سرم را بگیرد، 

که در مورد زرده غیرایمن میزان افزایش کراتینین در حالی
.مهار نشد

عیار پادتن علیه واکسن تأثیر تیمارهاي مختلف بر 
عیار پادتن .نشان داده شد4ل در جدوروزگی 35نیوکاسل در 

روزگی در گروه 35علیه واکسن نیوکاسل در 
از گروه کمترداري طور معنیکننده آفالتوکسین بهدریافت

.)>05/0p(ها بود دریافت کننده آفالتوکسین همراه افزودنی
عیار پادتن علیه گلبول قرمز تأثیر تیمارهاي مختلف بر 

نشان داده شده است.4در جدول روزگی 35گوسفند در 
میزان پادتن تولید شده بر علیه گلبول قرمز گوسفند تفاوت 

و )>01/0p(داري در بین تیمارهاي مختلف داشت معنی
کننده باالترین عیار پادتن به ترتیب مربوط به گروه دریافت

و زرده B1همراه زرده ایمن علیه آفالتوکسین آفالتوکسین به
ین مقدار مربوط به گروه دریافت کننده کمترغیرایمن بود و 

آفالتوکسین به تنهایی بود. عوامل مختلفی ممکن است به 
آن پرنده پاسخ سرکوب سامانه ایمنی منجر شوند که در پی 

نخواهد داد که از رسان نشان مناسبی نسبت به عامل آسیب
توان به عوامل عفونی (ویروس هاي جمله این عوامل می

خونی عفونی، مارك، نفریت پرندگان، لکوز گامبورو، کم
ها)، عوامل غیرعفونی ها و رئوویروسپرندگان، آدنوویروس

(آفالتوکسین، اکراتوکسین، سیتروتوکسین و سایر سموم 
).  6اره کرد (اي اشقارچی) و اختالالت گوارشی و تغذیه

گذارند داري بر ایمنی هومورال میها تأثیر معنیآفالتوکسین
هاي شدید کبدي و کاهش تولید تواند در اثر آسیبکه این می

). بورس فابریسیوس یکی از 14ها باشد (ایمونوگلوبولین
کند. را تولید میBهاي هاي لنفوئیدي است که لنفوسیتاندام

و در Bهاي اعث کاهش تولید لنفوسیتعدم توسعه این اندام ب
هاي ). گزارش28شود (نتیجه تضعیف ایمنی هومورال می

ها باعث تحلیل بورس دهند که آفالتوکسینمختلف نشان می
شوند و در نتیجه ایمنی هومورال تضعیف فابریسیوس می

ها ها با جلوگیري از سنتز پروتئین). آفالتوکسین17شود (می
). 30شوند (پادتن در بدن پرنده میموجب کاهش تولید

ها پاسخ به واکسن را کاهش داده و باعث وقوع آفالتوکسین
). از لحاظ افزایش ضخامت 5شوند (هاي عفونی میبیمار

و فیتوهماگلوتینین گروه DNCBپوست در چالش با 
از سایر کمترداري کننده آفالتوکسین به طور معنیدریافت

ترتیب ن مقدار افزایش ضخامت پوست بهتریها بود. بیشگروه
کننده آفالتوکسین به همراه زرده در گروه شاهد منفی، دریافت

کننده آفالتوکسین و دریافتB1ایمن شده علیه آفالتوکسین 
را نشان دادند. B1به همراه زرده ایمن نشده علیه آفالتوکسین 

ضخامت پوست در P-چنین در چالش با فیتوهماگلوتینینهم
ها بود از سایر گروهبیشترداري روه شاهد منفی به طور معنیگ

میکروگرم در کیلوگرم 200و 50). افزودن 4(جدول 
هاي گوشتی باعث کاهش به جیره جوجهB1آفالتوکسین 

دار عیار پادتن تولیدي علیه واکسن نیوکاسل در مقایسه معنی
ادند ) نشان د16). هاشمی و همکاران (29با گروه کنترل شد (

آفالتوکسین با و بدون دیواره 300ppbالی 100که افزودن 
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46.... .................................................................................در بلدرچین ژاپنی با استفاده از پادتن اختصاصی زرده تخمکاهش عوارض آفالتوکسیکوزیس تجربی

داري روي عیار پادتن تولیدي علیه سلولی مخمر تأثیر معنی
ام آفالتوکسین در پیواکسن نیوکاسل نداشت. وجود یک پی

دار عیار پادتن بر هاي گوشتی باعث کاهش معنیجیره جوجه

از واکسیناسیون علیه واکسن نیوکاسل در یک و سه هفته بعد
).26شد (

هاي ایمنی سلولی و همورالو زرده هاي ایمن و غیرایمن بر پاسخB1اثر سم آفالتوکسین - 4جدول 
Table 4. Effect of aflatoxin B1, anti-aflatoxin B1 immune and un-immune yolks on humoral and cell mediated

immune responses
)log2(عیار پادتن )mm(افزایش ضخامت پوست زرده مصرفی در آب B1آفالتوکسین هاگروه

SRBC نیوکاسل فیتوهماگلوتینین نیتروکلروبنزندي )g/l( )kg/mg(
b00/2 c25/2 b04/2 b86/1 0 2 شاهد مثبت
ab75/2 a50/4 a53/2 a22/2 0 0 شاهد منفی
a25/3 abc25/3 ab39/2 a16/2 4 2 نزرده ایم
a20/3 bc75/2 b12/2 a10/2 4 2 زرده غیرایمن

003/0 015/0 009/0 0001/0 P-value

15/0 25/0 056/0 44/0 نخطاي معیار میانگی
دار دارند.در هر ستون با یکدیگر اختالف معنیهاي داراي حروف متفاوتمیانگین
ایمنی داري روي ها تأثیر معنیچنین آفالتوکسینهم

گذارند. براي ارزیابی ایمنی با واسطه ها میسلولی جوجه
هایی چون افزایش حساسیت نوع توان از تستسلولی می

) و DNCBنیتروکلروبنزن (تأخیري پوست به دي
هاي پیشین ) استفاده نمود. گزارشP)PHP-فیتوهماگلوتینین

و بوده Tنشان دادند که این واکنش ناشی از فعالیت لنفوسیت 
). در آزمایش 8باشد (نمیBاز مشخصات فعالیت لنفوسیت 

حاضر میزان افزایش ضخامت پوست در گروهی که 
طور را بدون افزودنی دریافت کرده بود بهB1آفالتوکسین 

ها بود. افزودن زرده ایمن و از سایر گروهکمترداري معنی
هاي ایمنی ناشی از تغذیه غیرایمن جلوي کاهش در پاسخ

مسموم را مهار نمود و تأثیر زرده ایمن در مقایسه با زرده جیره
گرم در ، یک و دو میلی5/0بود. افزودن بیشترغیرایمن 

هاي گوشتی باعث کاهش کیلوگرم آفالتوکسین به جیره جوجه
شد و DNCBدار ضخامت پوست در ناحیه چالش با معنی

). در 32غلظت سم تأثیري در کاهش ضخامت پوست نداشت (
ین آزمایش نشان داده شد که استفاده خوراکی از زرده تخم ا

بر اساس B1تواند میزان عوارض ناشی از آفالتوکسیکوز می
هاي مرتبط با بیوشیمی خون و سیستم ایمنی را در شاخص

هاي بلدرچین کاهش دهد و احتماالً تأثیرگذاري زرده در تخم
باشد.میبیشترایمن شده نسبت به تخم غیرایمن 
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Abstract
Two experiments were carried out to determine the potential of oral yolk derived specific

antibody against aflatoxin B1 in Japanese quails. In the first experiment egg yolk derived
antibody against aflatoxin B1 was produced in layer quails. The potential of aflatoxin absorbent
of the eggs from immunized and non-immunized layers was assayed in vitro. Egg yolk extracts
derived from aflatoxin-BSA conjugate immunized layers absorbed more aflatoxin B1 compared
to that of non-immunized birds in concentrations over 24 g/l (P <0.05). In the second
experiment 120, one-d-old quails were randomly attributed to four experimental groups with
five replications of six chicks. The experimental groups consisting: 1- negative control- fed
uncontaminated feed. 2- Positive control- fed aflatoxin B1 (2 mg/kg) contaminated feed.
3- AFB1+SY- fed contaminated feed and 4 g/l yolk extract form immunized layers in drinking
water. 4- AFB1+NY- fed contaminated feed and 4 g/l yolk extract form non-immunized layers
in drinking water. Feeding aflatoxin without yolk extract lowered serum concentrations of total
protein, albumin, HDL, triglyceride, cholesterol and glucose. Oral yolk extracts restored the
aflatoxicosis-induced alteration of serum metabolits to the normal levels similar to negative
control. The yolk extract derived from immunized layers was more efficient compared to that of
non-immunized birds. Aflatoxicosis diminished the studied cellular and humoral immune
responses (P < 0.05), while oral yolk extracts boosts the immune responses to a level
comparable to negative control.

Keywords: Aflatoxin B1, Antibody, Egg Yolk, Japanese quail
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