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چکیده
سلنیوم یک ماده معدنی کمیاب و ضروری برای سالمت طیور و نیز یکی از بیوکاتالیزورها و اجزای پرشمار عملکرد آنزیمهاست که جهتت
بهبود عملکرد سیستم ایمنی ،سالمتی و عملکرد تولیدی الزم است .مطالعه حاضر به منظور بررسی قابلیت مهار آفالتوکسین  B1توست دو
منبع مختلف سلنیومی و مقایسه اثر نانوسلنیوم و سلنیت سدیم بر ایمنی هومورال بلدرچینها انجام گردید .تعداد  242قطعه جوجه بلدرچین
در شش گروه آزمایشی شامل  -1کنترل ،بدون آفالتوکسین B1و بدون نانوسلنیوم و سلنیت سدیم -2 ،بتا  1 ppmآفالتوکستین B1و بتدون
نانوسلنیوم و سلنیت سدیم 1 ppm -3 ،آفالتوکسین  B1با  2/3 ppmنانوسلنیوم 1 ppm -4 ،آفالتوکسین  B1با  2/3 ppmسلنیت سدیم-5 ،
 1 ppmآفالتوکسین  B1با  2/6 ppmنانوسلنیوم 1 ppm -6 ،آفالتوکسین  B1با  2/6 ppmسلنیت سدیم ،و در قالب طرح بلوکهای کتامالا
تصادفی در  4تکرار و هر تکرار شامل  12قطعه جوجه اختصاص یافتند .به منظور بررسی پاسخ ایمنی هومورال  2/2میلیلیتر سوسپانستیون
گلبول قرمز گوسفند در  35روزگی به عضله سینه بلدرچین تزریق و یک هفته بعد از تزریق خونگیری انجام شد .واکسن نیوکاستل در 22
روزگی تزریق و دو هفته بعد تیتر آنتیبادی تعیین شد .باالترین میزان تیتر آنتیبادی علیه سوسپانسیون گلبول قرمز گوسفند ( )SRBCمربوط
به گروه دریافت کننده  2/6 ppmنانوسلنیوم بود ( .)p<2/21نتایج نشان داد که نانوسلنیوم در مقایسه با سلنیت سدیم منجر به بهبود سیستتم
ایمنی هومورال و پارامترهای بیوشیمیایی سرم میشود.
کلیدواژهها :آفالتوکسین ،بلدرچین ،سلنیوم ،ایمنی هومورال.
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 .)al., 2001بهطرورکلی ،در اثرر برروز آفالتوکسریکوزیس

مقدمه
امرررروزه آلرررودگی مكشرررويت کشررراورز بررره

تغییراتی در برتی از شاتصها تون و بیوشیمیایی سرم

آفالتوکسینها یکی از مهمترین مشکالت بهداشت جامعره

پرندگان به وجود می آید که مریتروان بره کراهش مقرادیر

بوده و کشورها مختلر

برا توجره بره ت ررات جرد

هماتوکریت ،هموگلوبین ،تعداد گلبولها قرمز و درصرد

مایکوتوکسینها قوانین و مقرررات ویر ها بررا تولیرد،

لم وسیتها ،افزایش تعداد کل گلبولها س ید و درصرد

مشرف و واردات مواد غرذایی تنيریم نمرودهانرد ( Amir

هتروفیلها اشاره نمود (.)Raju and Devegowda, 2000

Allama and Razzaghi Abyan, 2002; Talebi et al.,
 .)2011در ایايت متكده مواد غذایی و دارویری کره بریش

به منيور برطرف نمودن آلرودگی از غرذاهرا و منراب

از 22 ppbآفالتوکسررین کررل و  19 ppbآفالتوکیسررن
B1داشته باشرد ،قابرل تریرد و فرروش و یرا صرادرات و
واردات نیسررتند ( .)Gouram and Bullerman, 1995از
طرفی قارچها تولیدکننده توکسین در همه جرا مكری
یافت شده و میتوانند به مواد تروراکی هوروم بیاورنرد و
متابولیت ها ثانویه سمی تكت عنوان مایکوتوکسینهرا را
تولیررد کننررد (.)Bagherzadeh Kasmani et al., 2012
مایکوتوکسررینهررا مختل رری تررون تریکوتسررنهررا،
اکراتوکسررینهررا ،آفالتوکسررینهررا ،فومررونیزینهررا ،اسررید-
سرریکلوپیازونیک ،اُاُسررنورین ،سرریترینین ،آلکالوئیرردهررا
ارگوت ،فوزاروکرومانون ،اسید فوزاریرک ،مونیل رورمین و
زیرالنون وجرود دارنرد (.)Leeson and Summers, 2001
این مواد با درجات سمیت مت اوتی انسان و دامها را تكت
ترریثیر قرررار مرریدهنررد( .)Jelinek et al., 1989شرریو
مایکوتوکسینها جهانی است و اتتاليت سالمتی ناشی از
آنها یکی از ديیل پایین بودن طول عمر در کشورهرا در
حرال توسرعه اسرت ( Williams et al., 2004; Krogh,

.)1987; Goldblatt, 1976
آفالتوکسیکوزیس در پرندگان با نشرانههرایی هماننرد
بیحالی ،کماشتهایی به همراه کاهش رشد ،کاهش راندمان
غذایی و افزایش حساسیت بره اسرتر هرا میکروبری و
مكی ی و افزایش مرگ و میر همرراه اسرت ( Huwing et
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غذایی آلوده بره آفالتوکسرینهرا از روشهرا گونراگونی
است اده میگردد .در تمام این روشها که شامل روشها
فیزیکی ،شیمیایی و بیولروژیکی مری باشرد ،هردف اصرلی
عبارت از توزیه ،تخریب ،غیرفعال نمودن یرا جردا کرردن
سم است .اگرر تره مایکوتوکسرینهرا و مسرمومیتهرا
حاصل از آنها صدها سال است که شناتته ماندهاند ،ولری
اطالعات بشر در تشوص نكوه بیمار زایی و مسمومیت
حاصل از آنها به دنبرال کشر

آفالتوکسرینهرا در سرال

( 1192در انگلستان) توسعه تشمگیر پیدا کررد و از آن
زمان به بعد تكقیق رو مایکوتوکسینها و بره تشروص
آفالتوکسینها بهطور عموم گسترش یافت ( Zhang et al.,

.)2001
سلنیوم یکی از عناصر کمیاب است که نقرش اساسری
در حیات جانداران بهتشوص مهرهداران را ای ا مریکنرد.
در سالها اتیر اهمیرت سرلنیوم در تغذیره دام و طیرور
مشخص گردیده است .یکی از مهمتررین نقرشهرا ایرن
عنشر شررکت در سراتتمان گلوتراتیونپراکسریداز اسرت.
سلنیوم دارا اثرات متعدد شامل تواص ضردسررطانی،
مسمومیتزدایی ،مكافيت در مقابل آسیبها اکسریداتیو
یا پیرشدن ،مكافيرت حیوانرات در مقابرل اترتالل تغذیره
عضررالنی ( )Myodystrophyو حترری مرراده مغررذ برررا
درمان ایدز میباشد .این عنشر همچنین ترواص منكشرر
به فرد در بیوشیمی و زیستشناسی مولکولی دارد .لرذا،
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تكقیق در علرم تغذیره را بره هردفی هیورانانگیرز تبردیل
میکند ( .)Tanaka et al., 2001عنشر سلنیوم نقش بهبود

مواد و روشها
 -آمادهسازی سالن و مدیریت پرورش :برنامره نرور

دهنده در لینوپروتئینها پالسما و از آن جملره تریثیر برر

اجرا شده در سالن ،برنامه نوردهی مداوم در سه شربانهروز

کاهش میزان کلسترول پالسما ترون ،کراهش ،LDL-C

اول و 23ساعت روشنایی و یک سراعت تراریکی در بقیره

افزایش  HDL-Cو نیز کاهش میزان تر گلیسرید پالسرما

ایام دوره پرورش بود .روشنایی سالن توس يمپها 42

دارد ( .)Surai, 2002این عنشر به عنوان بخشی از آنرزیم

واتی تیمین شد .تهویه سالن به وسیله یرک عردد هرواکش

گلوتاتیون پراکسیداز درون سرلولی ،اولرین و دومرین سرد

موجود در دیوار انتهایی سرالن و دو عردد پنورره ورود

دفاعی بدن در برابر عوامل اکسیدکننده را ایوراد مریکنرد.

هوا که رو دیوار سر سالن تعبیه شده بود ،تیمین گردید.

آنررزیم گلوترراتیونپراکسرریداز جهررت کرراهش اکسیداسرریون

 -جیرهها و گروههای آزمایشی :تعرداد  242ق عره جوجره

موجود در ساتتارها داتل سلولی ضرور

اسرت ( Jia

 .)et al., 2005از طررف دیگرر ،گرزارش شرده اسرت کره
نانوسلنیوم در تنيیم سلنوآنزیمهرا کرارآیی برايتر دارد و
سمیت کمتر

از سلنیت نشان مریدهرد (;Hatfied, 2001

; .)Shotwell et al., 1996 Wang et al., 2007بنرابراین،
زمانیکه اندازه ذرات به مقیا

نرانومتر کراهش مرییابرد،

تواص جدید مانند اثر کوانتومی و واکنشپذیر باي در
مكدودها وسی تر آشکار میسازند.
هدف از انوام این آزمایش بررسی اثر نانوذرات سرلنیوم و
سررلنیت سرردیم بررر شرراتصهررا ایمنرری هومررورال
بلرردرتینهررا تكررت اسررت اده از غررذاها آلرروده برره
آفالتوکسین  B1بود.

یک روزه به شش گروه آزمایشی شامل -1 :کنترل ،بردون
آفالتوکسین  B1و بدون نانوسرلنیوم و سرلنیت سردیم-2 ،
 1 ppmآفالتوکسررین  B1و برردون نررانوسررلنیوم و سررلنیت
سرررردیم 1 ppm -3 ،آفالتوکسررررین  B1بررررا 2/3 ppm
نانوسررلنیوم 1 ppm -4 ،آفالتوکسررین  B1بررا 2/3 ppm
سلنیت سردیم 1 ppm -9 ،آفالتوکسرین  B1برا 2/9 ppm
نررانوسررلنیوم 1 ppm -9 ،آفالتوکسررین  B1بررا 2/9 ppm
سلنیت سدیم ،در قالب طرح بلوکها کامالً تشرادفی در
 4تکرار و هر تکرار شرامل  12جوجره اتتشراص یافتنرد.
ترکیبات جیره پایه مورد است اده در این آزمایش بر اسرا
احتیاجررات توصریه  NRCو بررر پایرره ذرت و سررویا و بررا
است اده از مکمرلهرا معردنی فاقرد سرلنیوم تنيریم شرد
(جدول .)1
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جدول  -1اجزای جیرههای غذایی و ترکیبات شیمیایی آنها
درصد جیره

ترکیب جیره پایه
ذرت

92/02

کنواله سویا

39/22

گلوتن

4/02

برنج

2/11

روغن گیاهی

3/14

د کلسیم فس ات

1/41

پودر صدف

1/31

لیزین

2/22

بیکربنات سدیم

2/34

*مکمل ویتامینه

2/29

*مکمل معدنی

2/29

نمک یددار

2/23

-DLمتیونین

2/23

-Lترئونین

2/1
-

ترکیب شیمیایی مكاسبهشده
انرژ قابل متابولیسم (کیلوکالر در کیلوگرم)

2192

پروتئین تام (درصد)

22/93

لیزین قابل هضم (درصد)

1/11

ترئونین قابل هضم (درصد)

2/13

ترینتوفان قابل هضم (درصد)

2/23

متیونین قابل هضم (درصد)

2/99

متیونین+سیستئین (درصد)

2/19

کلسیم (درصد)

2/19

فس ر غیرفس اته (درصد)

2/49

تعادل کاتیون-آنیون (میلیاکیواين بر کیلوگرم)

292

هر  2/5کیلوگرم مکمل معدنی حاوی  00299 :میلایگارم مگنگا  00799میلایگارم وی
 59999میلیگرم آهن  09999میلیگرم مس  009میلیگارم داد  9/5میلایگارم سالگیوم
 259999میلیگرم کولین کلرادد ترکیبوت مکمل یدتومین شومل  E D Aی K

 -تولید آفالتوکسین  :B1جهرت تولیرد آفالتوکسرین  B1از

 9/9تنيیم گردید .سنس مكی کشت به مردت  19دقیقره

نمونه اسرتاندارد Aspergillus parasiticus PTCC-5286

در دما  121درجه سیلسیو

و فشرار 19 PSIدر داترل

است اده شرد .بررا کشرت اولیره قرارچ از مكری سرابرو

اتوکالو استریل شد .سویه قارچ فرو رو مكری کشرت

دکستروز آگار است اده شد و  pHنهایی این مكی در حرد

سابرو دکستروز آگار کشت داده شد و به مردت  9روز در
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دما  21درجه سیلسیو
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نگرهدار گردیرد .اسرنورهرا

در این عشرارههرا ،از روش مترداول کرومراتوگرافی يیره

قارتی در حوم معینری از آب مق رر اسرتریل بره حالرت

نازک ( )TLCاست اده شد.

تعلیق درآورده شدند ،به این صرورت کره بره هرر یرک از

 -تهیه نانوسلنیوم :مواد مرورد اسرت اده بررا تهیره نرانو-

لولهها مكی کشت حراو اسرنور قرارچ ،مقردار آب

سلنیوم ،د اکسید سرلنیوم و اسرید آسرکوربیک مكشرول

مق ر استریل به همراه تند ق ره  Tween-22اضافه شد و

شرکت مرک آلمان بود ( .)Zhang et al., 2004برا تهیره

پس از تهیه سوسنانسیون یکنواترت اسرنور قرارچ ،میرزان

نررانوذرات قرمزرنررس سررلنیوم روشهررا شرریمیایی و

اسررنور موجررود در هررر میلرریلیتررر آب مق ررر توس ر يم

بیولوژیکی متعدد وجود دارد که در این م العره از یرک

هماسیتومتر شمارش شد.

روش شیمیایی بر اسا

به منيور تولید انبوه قارچ و افزایش میزان سم از فالسک-

این روش از وجود پلیمرها قابلحرل در آب بره عنروان

ها یک لیتر است اده گردید ،به این ترتیرب کره در هرر

تثبیتکننردههرا مررثر و امولسری ایر در سرنتز کلوئیرد

فالسک مقدار  192گرم برنج به همرراه  09میلریلیترر آب

سلنیوم است اده شد .از جمله پلریسراکاریدها طبیعری یرا

ریخته شد .این مواد به توبی مخلوط شد و فالسکها بره

اصالح شده ،کیتوزان ،گلوکومانان ،صمغ اقاقیا ،کربوکسی-

مدت  19دقیقه در  19 PSIاتوکالو و سنس تنرک شردند.

متیلسلولز است که به عنوان تثبیرتکننرده در سرنتز نرانو-

پس از آن در زیر دستگاه هرود در شررای کرامالً اسرتریل

ذراتسلنیوم مورد است اده قرار گرفتند .اسرت اده از پلیمرر-

مقدار  9/9×129الی  0/9×129اسرنور در هرر میلریلیترر از

ها مختل

در تولید نانوذرات با سایزها مت اوت مررثر

سوسنانسیون قارتی به داتل فالسرکهرا تلقری گردیرد.

است و شکلگیر و رشد ذرات نرانوسرلنیوم بره حضرور

فالسکها به مدت  9روز در دما  21درجره سیلسریو

آنها بستگی دارد .مرواد اولیره مرورد اسرت اده شرامل د -

در انکوباتور موهز به مخلوطکن قررار داده شرد و قبرل از

اکسیدسلنیوم ( ،)SeO2اسید اسکوربیک و پلیسراکاریدهرا

اندازهگیر

آفالتوکسین نمونرههرا بره روش Thin ( TLC

فاز مكلرول ،اسرت اده گردیرد .در

است.

 )Layer Chromatographyمراحل زیر انوام گرفت .برا

 -ایمنی هومورال :در سن  39روزگی بره همره پرنردههرا

استخراج آفالتوکسین از برنج ،از حاللهرا آلری از قبیرل

مقدار  2/2میلیلیتر از سوسنانسیون گلبولقرمز گوسر ند 9

متانول ،کلروفرم و استون اسرت اده شرد .در ایرن آزمرایش

درصد شسته شده در بافر فس ات استریل ،از طریق عضرله

برا اسرتخراج از روش  (Best Foods) BFاسرت اده شرد

سینه تزریق گردید .ه ت روز پس از تزریق گلبولقرمز ،از

( )Shotwell et al., 1996و برررا جلرروگیر از تولیررد

پرندهها از طریق ورید بال حدود  1میلیلیتر ترون گرفتره

آفالتوکسین بیشتر ،ابتدا برنجها آلوده در دما  02درجه

شد .نمونهها تون یک شب در دمرا آزمایشرگاه نگره-

به مدت  41ساعت در داتل آون تشک شردند

دار شدند تا سرم از لختهتون جدا شود .سرم بره دسرت

و برا استخراج و حذف تربی موجود در برنج از هگزان

آمده با سرعت  4222دور در دقیقه و بره مردت  19دقیقره

نرمال است اده گردید .پس از استخراج آفالتوکسین موجود

سانتری یوژ شدند .سرمها بالفاصرله در دمرا  -22درجره

در برنج ،برا توزیه کمی و کی ی آفالتوکسین  B1موجود

تا زمان انوام آزمایشها بعد نگهدار شدند

سلسیو

سلسیو

و برا تعیین تیتر آنتیباد تولیدشده علیره گلبرول قرمرز
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گوس ند از روش هماگلوتیناسیون میکروتیتر اسرت اده شرد

 Yijk = µ +Ti+Bj+eijkکه در آن :Yijk ،مقدار مشاهده شده،

( Qureshi and Havenstein, 1994; Peterson et al.,

 :µمیانگین :Ti ،اثر تیمرار :Bj ،اثرر بلروک و  :eijkاثرر ت را

.)1999

است.

 -تعیین تیتر آنتیبادی تولیدشده علیه ویروس نیوکاسل:

کلیه مكاسبات آمار با اسرت اده از نررم افرزار آمرار

واکسن نیوکاسل (سویه يسروتا) در  21روزگری از طریرق

 SASرویه  GLMانوام شد و برا مقایسه میرانگینهرا از

ق رهتشمی توویز شد .دو ه ته بعد از واکسیناسیون ،از 2

آزمون تنددامنها دانکن در سر

معنریدار  9درصرد

ق عه پرنده از هر گروه آزمایشی از طریق ورید بال ترون

است اده شد.

گرفته شد .پس از جدا شدن سرم از لخته تون ،به منيرور
تعیین تیترر آنتریبراد تولیدشرده علیره ویررو

واکسرن

یافتهها

نیوکاسل از روش (Haemagglutination Inhibition) HI

جرردول  2و نمررودار  1مربرروط ب ره تیتررر آنترریبرراد

است اده شد.

تولیدشده علیه مكلول گلبول قرمز گوس ند مریباشرد کره

 -نمونهبرداری از اندامهای داخلی بتدن جوجتههتا :در

نشان میدهد تولید آنتیباد علیه مكلول  SRBCبرهطرور

سن  42روزگری از هرر گرروه آزمایشری  2پرنرده جهرت

معنیدار تكت تیثیر تیمارها آزمایشی اعمالشرده قررار

نمونهبردار از اندامها داتلری تروزین و سرنس کشرتار

گرفت ( .)p>2/21گروه تغذیهشده با جیرره حراو

شدند .طكال و بور فابرسیو

ppm

هر پرنرده جهرت تعیرین

 2/9نانوسلنیوم در مقایسه با سایر گروهها بیشرترین میرزان

وزننسبی این اندامهرا نسربت بره وزنزنرده جردا شرده و

آنتیباد علیه مكلول  SRBCرا تولیرد کردنرد و کمتررین

بالفاصله با تررازو آزمایشرگاهی برا دقرت  ±2/21گررم

میزان آنتیباد تولیدشده مربوط به گرروه تغذیرهشرده برا

توزین گردید.

جیره حاو  1 ppmآفالتوکسین بدون مناب سلنیومی بود.

 -مدل آماری طرح :این آزمایش بهصورت طررح بلروک-

تیتر آنتیباد با افزایش س

ها کامالً تشرادفی انورام گردیرد و مردل آمرار طررح

داد و بین تیمارها ت راوت معنریدار ( )p>2/21مشراهده

عبارت بود از:

گردید.

مناب سلنیومی افزایش نشان

جدول  - 2توزیه واریانس دادهها مربوط به تیتر آنتیباد تولیدشده علیه مكلول گلبول قرمز شستهشده گوس ند ( )SRBCدر بلدرتینها تغذیه شده با جیرهها
آلوده به آفالتوکسین
منابع متغیر

درجه آزادی

مجموع مربعات

تیمار

9

09/09

بلوک

3

2/24

ت ا
** :در س

112

19
 %1معنیدار است :* ،در س

3/24
 %9معنیدار است :ns ،معنیدار نیست.

B1

میانگین مربعات
19/19
2/219
2/21

F
**

p

02/21

2/2221

2/20 ns

2/109
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نمودار  -1مقایسه میانگین تیتر آنتیباد تولیدشده علیه گلبولها قرمز گوس ند در بلدرتینها با است اده از تیمارها مختل

جدول  3و نمرودار  2مربروط بره تیترر آنتریبراد
تولیدشده علیه ویرو

نیوکاسل میباشد که نشان میدهرد

تولید آنتیباد علیه ویرو

نیوکاسل برهطرور معنریدار

میزان آنتیباد تولیدشده مربوط به گرروه تغذیرهشرده برا
جیره حاو  1 ppmآفالتوکسین بدون مناب سلنیومی می-
باشد .تیتر آنتریبراد برا افرزایش سر

منراب سرلنیومی

تكت تیثیر تیمارها آزمایشی اعمرال شرده قررار گرفرت

افزایش و تنها در گروه است ادهکننرده از  2/3 ppmسرلنیت

( .)p>2/21گروه تغذیرهشرده برا جیرره حراو 2/9 ppm

سدیم نسبت به گروه تغذیه شده با جیرره حراو 1 ppm

نانوسلنیوم در مقایسه برا سرایر گرروههرا بیشرترین میرزان

آفالتوکسین ت اوت معنیدار مشاهده نشد.

آنتیباد علیه ویرو

نیوکاسل را تولید کردنرد .کمتررین

جدول  - 3توزیه واریانس دادهها مربوط به تیترآنتیباد تولیدشده علیه ویرو

نیوکاسل بلدرتینها تغذیهشده با جیرهها آلوده به آفالتوکسین

منابع متغیر

درجه آزادی

مجموع مربعات

تیمار

9

0/19

بلوک

3

2/99

2/11

ت ا

19

2/11

2/11

** :در س

 %1معنیدار است :* ،در س

میانگین مربعات
1/90

F
**
ns

0/12

2/13

B1

p

2/221
2/492

 %9معنیدار است :ns ،معنیدار نیست.
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نمودار  - 2مقایسه میانگین تیترآنتیباد تولیدشده علیه ویرو

نیوکاسل در بلدرتینها با است اده از تیمارها مختل

جدول  4مربوط به تیتر آنتیباد تولیدشده علیره مكلرول

سایر گروههرا بیشرترین میرزان آنتریبراد علیره ویررو

گلبول قرمز گوسر ند ( ،)SRBCواکسرن نیوکاسرل (،)ND

نیوکاسل را تولید کردند .کمترین میزان آنتیباد تولیدشده

مریباشرد کره نشران

مربرروط برره گررروه تغذیررهشررده بررا جیررره حرراو 1 ppm

میدهد تیتر آنتیباد تولیدشده علیه مكلول گلبرول قرمرز

آفالتوکسین بدون مناب سلنیومی بود .تیترر آنتریبراد برا

گوس ند بهطور معنیدار تكت تیثیر تیمارهرا آزمایشری

افزایش س

مناب سرلنیومی افرزایش نشران داد .تنهرا در

اعمال شده قرار گرفرت ( .)p>2/21گرروه تغذیرهشرده برا

گروه است ادهکننده از  2/3 ppmسلنیت سردیم نسربت بره

جیررره حرراو  2/9 ppmنانوسررلنیوم در مقایسرره بررا سررایر

گرروه تغذیرهشرده برا جیرره حراو  1 ppmآفالتوکسررین

گروهها یشترین میزان آنتیبراد علیره مكلرول  SRBCرا

ت اوت معنیدار مشاهده نشد .وزن نسربی طكرال ب رور

تولید کردند و کمترین میزان آنتیباد تولیدشده مربوط به

معنیدار تكت تیثیر تیمرارهرا آزمایشری قررار گرفرت

گروه تغذیهشده با جیره حاو  1 ppmآفالتوکسین بردون

( .)p>2/21وزن نسبی طكال در گروه تغذیهشده با جیرره

وزن نسبی طكال و بور فابرسیو

مناب سلنیومی بود .تیتر آنتیباد با افرزایش سر

منراب

حاو  2/9 ppmنانوسلنیوم نسبت به گروه کنترل و گرروه

سلنیومی افزایش نشان داد و بین تیمارهرا ت راوت معنری-

است ادهکننرده از  1 ppmآفالتوکسرین برهطرور معنریدار

دار مشاهده شد ( .)p>2/21تیتر آنتریبراد تولیردشرده

افزایش یافرت .هریت ت راوت معنریدار برین گرروههرا

نیوکاسل نیز بهطور معنریدار تكرت تریثیر

است اده کننده از نانوسلنیوم و گروه است ادهکننده از سلنیت

علیه ویرو

تیمارها آزمایشی قرار گرفت ( )p>2/21که گروه تغذیره

سدیم مشاهده نشد .بیشترین وزن نسربی طكرال در گرروه

شده با جیره حاو  2/9 ppmنرانوسرلنیوم در مقایسره برا

تغذیهشده با جیره حاو  2/9 ppmنانوسلنیوم نسربت بره
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گروه کنترل و کمترین وزن آن مربوط بره گرروه اسرت اده-

گروه تغذیهشده برا جیرره آلروده بره  1 ppmآفالتوکسرین

کننده از  1 ppmآفالتوکسین بردون منراب سرلنیومی برود.

افررزایش یافررت .بیشررترین وزن نسرربی بررور فابرسرریو

برهطرور معنریدار

همچنین ،وزن نسبی بور فابرسیو

تكت تیثیر تیمارها آزمایشی اعمرال شرده قررار گرفرت
( .)p>2/21وزن نسرربی بررور فابرسرریو

در گررروههررا

تغذیهشده با جیره حاو  2/9 ppmنانوسلنیوم نسربت بره

مربوط بره گرروه تغذیرهشرده برا جیرره حراو 2/9 ppm
نانوسلنیوم و کمترین وزن آن مربوط به گروه تغذیهشده با
جیره آلوده به  1 ppmآفالتوکسین بردون منراب سرلنیومی
بود.

جدول  - 4اثر آفالتوکسین  ،B1نانوسلنیوم و سلنیت سدیم بر میانگین تیتر آنتیباد تولیدشده علیه مكلول گلبول قرمز گوس ند ( ،)SRBCواکسن نیوکاسل
( )NDو وزننسبی اندامها لن او بلدرتین
تیمارهای آزمایشی

SRBC

ND

وزن طحال

وزن بورسفابریسیوس

کنترل

3/90±2/43d

2/11±2/14ab

2/291±2/224b

2/209±2/224ab

آفالتوکسین

2/02±2/22d

2/20±2/09b

2/249±2/223c

2/299±2/222b

 2/3نانوسلنیوم

c

9/21±2/92

a

3/99±2/94

2/200±2/229

 2/3سلنیت سدیم

c

9/39±2/99

ab

3/29±2/21

 2/9نانوسلنیوم

a

0/11±2/19

a

4/22±2/24

ab

2/291±2/223

ab

2/299±2/229

b

2/209±2/2292

a

a

ab

2/203±2/229
2/219±2/224

 2/9سلنیت سدیم

9/03±2/92b

3/90±2/39a

2/291±2/229a

2/200±2/223ab

p-value

2/2221

2/221

2/221

2/222

SEM

2/113

2/119

2/22211

2/22221

حروف مت اوت بین میانگینها هر تیمار مشخصکننده اتتالف آمار در س

احتمال  1درصد است.

بهرررهور  ،ترریثیرات تررود را نشرران مرریدهنررد .اثرررات

بحث و نتیجهگیری
وسیعی از مواد توراکی دام و

آفالتوکسینها بر حیوانات بسته به غليرت و طرول مردت

طیور وجود دارنرد و یکری از اصرول مهرم جهرت کنتررل

تمررا

 ،گونرره ،نرر اد و جیررره ،مت رراوت تواهررد بررود.

بیمار ها و بهداشت ،کنترل آلرودگیهرا تروراک دام و

آفالتوکسینها عالوه بر کاهش رانردمان تولیرد گوشرت و

طیررور مرریباشررد .آفالتوکسررینهررا بررهعنرروان مرروثرترین

تخممرر و افرزایش آسریبپرذیر در برابرر بیمرار هرا،

مایکوتوکسرررینهرررا مررریتواننرررد باعرررت آتروفررری

سیستم ایمنی با افزایش احتمال بروز کوکسریدوز،

آفالتوکسینها در طی

تضعی

و طكررال شرروند .معمررويً

ع ونت تون حاصل از کلیباسیلها و بیمرار سرالمونال،

حیوانات جوان ،بیشتر در مقابل آسیبها ناشری از ایرن-

کاهش تیترر آنتریبراد ترون و عردم پاسرا مناسرب بره

گونه ترکیبات قرار دارند که با عالئمی همچون اترتاليت

واکسیناسرریون ،افررزایش بررروز مشررکالت پررا ،سررندرم

گوارشرری ،کررمتررونی ،زرد  ،کرراهش غررذا مشرررفی و

افتادگیبال و افزایش مرگ و میر را بههمراه دارند.

بررور فابریسرریو  ،تیمررو
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پ وهشگران ،اثر مکملها سلنیوم بر عملکررد رشرد،

مسمومیت کوتاهمدت است .نتایج نشان میدهد کره نرانو-

فعالیت آنتیاکسریدانی و پاسرا ایمنری در بررههرا نرر را

سلنیوم میتواند به عنوان یک آنتیاکسیدان با کاهش ت رر

بررسی کردند .مقایسه مناب آلی و غیرر آلری حراکی از آن

سمیت عمل کند (.)Wang et al., 2007

بود که مکمل سلنیوم از طریق منب آلی و غیررآلری باعرت

اثر آفالتوکسین  B1بر کبد موجرب تضرعی

سیسرتم

بهبود عملکرد و میزان رشد برهها ،فعالیت آنتیاکسیدانی و

ایمنرریذاترری مرریشررود کرره مهررمترررین عالمررت سررمیت

پاسا ایمنیهومورال گردید ،ولی سرلنیوم آلری نسربت بره

آفالتوکسرین  B1اسرت ( .)Yunus et al., 2011دادههرا

منب غیرآلی مرثرتر بود و پاسا ایمنی با واس ه آنتیبراد

اپیدمیولوژیکی اتیر نیز همبستگی باي بین شریو بیمرار

برهها از طریق است اده از  2/19میلیگرم بر کیلوگرم مکمل

نیوکاسل و آلودگی جیره غذایی جوجرههرا گوشرتی بره

بره صرورت معنریدار افرزایش یافرت ( Kumara et al.,

آفالتوکسرین را نشران مریدهرد (Yunus et al., 2008

 .)2009همچنین مكققین گزارش نمودنرد کره اسرت اده از

; .)Yunus et al., 2009بهطورکلری ،دوز ایمونوتوکسریک

سلنیوم منور

آفالتوکسین  B1را کمترر از دوز مرورد نیراز بررا کراهش

گوشتی مریشرود ( Bunk and

عملکرد پرنده در نير میگیرنرد .دوز آسرتانه آفالتوکسرین

جیرهها حاو  2/19 ppmاز مناب مختل
به افزایش وزن جوجهها

 B1به ترتیب  2/4و  1میلیگرم برر کیلروگرم بررا اثررات

.)Combs, 1980
تیثیر نانوسلنیوم بر عملکرد ،کی یرت گوشرت ،ایمنری،
آنتیاکسیدانها و مكتوا سلنیوم بافرت در جوجره-

س

من ی رو ایمنری برا واسر ه سرلولی و ایمنری هومرورال
گزارش شده اسرت .پاسرا ایمنری هومرورال جوجرههرا

ها گوشتی بررسی شد و نترایج نشران داد کره اترتالف

گوشتی میتواند بسته به س

معنیدار در عملکرد ،رنس گوشت ،شراتص انردامهرا

در معرض سرم افرزایش یرا کراهش یابرد .بنرابراین ،یرک

ایمنی بدن (تیمرو  ،برور

و مدت زمان قررار گررفتن

و طكرال) وجرود نداشرت.

توضری ایمونوتوکسیسریتی از آفالتوکسرین Azzam ( B1

بهترین اثر با دوز  2/3 ppmنانوسلنیوم و بدترین اثر با دوز

 ،)and Gabal, 1998میتوانرد مهرار تولیرد آنتریبراد از

 2 ppmنانوسلنیوم بر پارامترهرا مشراهده گردیرد ( Cai et

طریق اثرات سرم رو لن وسریتهرا باشرد کره منورر بره

 2/3تررا 2/9 ppm

افزایش انتقال آنتیباد سرم و در نتیوه کاهش نیمه عمرر

و حداکثر مکمل نانوسرلنیوم مریتوانرد

آنتیباد میشود .پ وهشگران گزارش کردند آفالتوکسین

 .)al., 2012بررر ایررن اسررا
مناسبترین س

سرر

حدود  1 ppmباشد.
اثرات آنتیاکسیدانی ،پرراکسریدانی ،زیسرتفراهمری و

 B1موجب انك اط فولیکول اپیتلیوم در بور فابرسریو
و ساتتار قشر تیمو

جوجهها مریشرود ( Klich et al.,

گزارش مكققین هر اتتالل عملکررد در

سمیت سلنیوم به فرم شیمیایی آن بسرتگی دارد .تكقیقرات

 .)2000بر اسا

نشان داد که عنشر سرلنیوم در انردازه نرانو دارا سرمیت

این فولیکولها ممکن است به نقایص جد در پاساها

کمتر است .در مقایسه با سلنومتیونین عنشر نانوسرلنیوم

ایمنی سلولی و آنتیباد ها ایمنی هومورال بدن جوجه-

دارا اثربخشی یکسانی در افرزایش فعالیرت گلوتراتیون -

ها منور شود ( .)Tung et al., 1970فولیکولها مررتب

پراکسیداز و تیرودوکسین ردوکتاز است .اما دارا سرمیت

به اپیتلیوم بور فابرسیو

پررایینتررر و دوز کشررنده و آسرریب کبررد متوسرر و

آنتیژن به سلولها لن او باز میکنند .عالوه بر اثرات
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آفالتوکسین بر لن وسیتها ،اثرات سم رو سنتز پرروتئین

شده تا قدرت سیستم ایمنی افزایش یابد ( Burton et al.,

از طریق مهار  RNAپلیمراز ،پراکسیداسیون لینید و آسیب

.)1977

کبد نیز منور به کراهش تولیرد ایمونوگلروبین مریشرود

از سو دیگر سلنیوم در بدن به فرم فعالزیستی ترود

( .)Yunus et al., 2011از طرفی عوامل بیمرار زا باعرت

یعنی سلنومتیونین تبدیلشده ،در نتیوه مریتروان اسرتنباط

میشوند سیستم ایمنی پرنده تكریک و در نتیوه بره جرا

کرد که ایمنوگلبولینها از مناب اسید آمینه ساتته میشوند

اینکه مواد مغذ جهت ساتتن پروتیئن و عضالت بهکار

و سنتر آنها ممکن است توس اسیدهرا آمینره مختل ری

روند در سیستم ایمنی حیوان است اده شوند ( Chaturvedi

تكت تیثیر قرار گیرد که در این راستا وجود سلنومیترونین

.)et al., 2004

نیز مرثر تواهد بود .سرلنومتیرونین جانشرین اسرید آمینره

کمبود سلنیوم منور به کاهش پاسا ایمنی از طریق اتتالل

متیونین بوده که دارا ساتتار مشابه هستند ،اما بهجرا

در فعالیت نوتروفیلها ،ماکروفاژهرا و لوکوسریتهرا مری-

سول ور از سلنیوم است اده شده است .علرت اسرت اده از آن

گردد .مکانیسم این عمل به گونها است که در اثر کاهش

هررم ایررن اسررت کرره  tRNAمتیررونین توانررایی ت کیررک و

میزان سلنیوم ،گلوتاتیون پراکسیداز کراهش یافتره و تولیرد

تشخیص این دو را از هم ندارد (.)Yang et al., 2000

هیدروپراکسیدها لینید و پراکسیدها افزایش یابرد .ایرن

نتایج این م العه نشان داد تیتر آنتیباد

عمل منورر بره مترراکم شردن و افرزایش مرواد سرمی در

در تیمارها مختل

نوتروفیل ها و در نتیوره کراهش عملکررد نوتروفیرلهرا

افزایشی دارد.

سیستم ایمنی میگردد (.)Wen et al., 1998
سلنیوم با تیثیر بر اینترفرونها و آدنوزینمونروفسر ات

علیره SRBC

است ادهکننده از مناب سلنیومی رونرد

پ وهشگران اثرات س وح مختل

سرلنیوم ( 2/9 ،2و

 1میلیگرم برکیلوگرم) برر سیسرتم ایمنری بلردرتینهرا

حلقو سلولی منور به کراهش رشرد سرلولی شرده و در

ژاپنی را مورد بررسی قرار دادنرد (.)Biswas et al., 2006

نتیوه مقاومت نسبت به پاتوژن را افزایش و رشرد پراتوژن

نتایج آنها نشان داد که جوجهها دریافتکننرده جیرره

را کند میکند .است اده از سلنیوم پاسا ایمنری را از طریرق

حاو  1میلیگرم بر کیلوگرم بايترین تیتر آنتیباد علیره

افزایش ترش سایتوکینهرا و افرزایش تولیرد سرلولهرا

 SRBCرا دارا بودند .مكققین دیگر طی آزمایشری تریثیر

کمررککننررده ارتقررا مرریبخشررد .ایررن افررزایش ترشرر

سر وح مختلر

ویتررامین  Eو سررلنیوم بررر پاسررا ایمنرری

سایتوکینها از طریق تیثیر بر تكریکرات میتوژنیرک انورام

هومورال جوجهها گوشتی را مورد بررسی قرار دادنرد و

میگیرد که آزادشدن سایتوکینها سبب افزایش ورود مرواد

گزارش نمودند که در سه ه ته ابتدایی دوره پررورش ،هرر

غذایی به درون جریان ترون شرده و بردین وسریله رشرد

دو ماده مغذ برا عملکرد بهینه ایمنی مورد نیاز هستند،

سلولها ،سری و ساتتهشدن ترکیبات ایمنیسراز افرزایش

اما از آن پس ویتامین  Eو سرلنیوم یرا سرلنیوم بره تنهرایی

می یابد .از طرفی ماکروفراژهرا مبرادرت بره ترشر عامرل

کافی است .اما ،نشان داده شرده اسرت کره ترداوم شررای

نکروز سلول ها تومرور و  IL -2کررده کره منورر بره

تنشگرمایی موجب افزایش نیاز به سلنیوم در سنین برايتر

افزایش کاتابولیسم ماهیچه ا و ورود موادغذایی به ترون

شده است (.)Marsh et al., 1981
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بر اساس جدول  4تیتر آنتیبادی تولیدشده علیه واکسن

بهبود عملکرد ایمنی هو ورال و پارا ترهای بیوشایمیایی

ویروس نیوکاسل در بلدرچینهای تغذیهشده باا جیاره-

سرم بلدرچینها شد .در پایا

یتوا نتیاه گریات کاه

اایدهااد کااه

با وجود شیوع انواع اختنال

غیرعفونی ناشی اد وجود

هااای آلااوده بااه آینتوکسااین ن ااا

آینتوکسین  B1در سطح  1 ppmباعث کاهش عنایدار

آینتوکسین در دنایره غذایی انسا و حیوانا

در تیتر آنتیبادی در جوجهها شد .ایان یایتاه باا نتاای

قبیل ناراحتیهاای کبادی گوارشای کلیاوی و غیاره )

حاصاال اد دی اار آد ای ااا

در سااطح  1و 2/5 ppm

آینتوکسین  B1طابقت دارد ( ;Ibrahim et al., 2011

.)Shivachandra et al., 2003

جمعآوری اونعا

اهلی(اد

در د ینه ایکوتوکسینها ضاروری

به نظر یرسد .در بعضای اوارد ایتاوا رو هاای
در انی یا پی

یری را توصیه کارد هار چناد در دی ار

در بررسی حاضر ود اندامهای لنفوئیدی باه واور

وارد هنود اد علت واقعی یاا چ اون ی عملکارد آنهاا

عنیداری تحت تأثیر تیمارها قرار گریت بهواوری کاه

اونعا

کایی در دست نیسات .خوشاباتانه پاشوهش-

ود نسبی بورس یابرسیوس بلدرچینهای تغذیهشده باا

هایی که در حال حاضر دراین خصوص اناام یگیارد

جیره آلوده به آینتوکسین  B1بهوور عنیداری کااهش

در کنتاارل اخااتنال

دیااا بااار

یایت .این یایته با نتاای باه دسات آ اده توسار ساایر

ایکوتوکسینها کم

تابولیاا

و اثاارا

بهسدایی یکند.

حققین در جوجاههاایی کاه باا قاادیر  2/5و 5 ppm
آینوکسااین  B1در جیااره غااذایی تغذیااه شااده بودنااد
طابقات دارد ( Verma et al., 2004; Klich et al.,

.)2000
با توجه باه نتاای حاصال اد ایان آد اایش جیاره

سپاسگزاری
اد کلیه ایراد ساد ا ها و ارگا هایی کاه در انااام
این کار پشوه ی همکاری داشتهاند صامیمانه قادردانی
یگردد.

غذایی آلوده به آینتوکساین  B1باعاث ایاااد تغییارا
عنیداری در شاخصهای بیوشیمیایی و ایمنی هو ورال
بلدرچینها شد کاه ایادود ناانوسالنیوم در قایساه باا
سلنیتسدیم به علت سامیت کمتار اناداده کوچا تار
ذرا
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This experiment was conducted to evaluate the ability of inhibition of aflatoxin B1 by various
sources of selenium and to compare the effect of nano selenium and sodium selenite on humoral
immunity of quails. The experiment was performed in a completely randomized design (CRD)
using six treatments and four replicates of ten quail chicks per replicate. Two hundred forty
quails were divided in six groups
. control: without aflatoxin B1 and without selenium.
Group2: 1ppm aflatoxin B1 and without selenium. Group3: 1 ppm aflatoxin B1 and 0.3 ppm
nano selenium. Group4: 1 ppm aflatoxin B1 and 0.3 ppm sodium selenite. Group5: 1 ppm
aflatoxin B1 and 0.6 ppm nano selenium. Group6: 1ppm aflatoxin B1 and 0.6 ppm sodium
selenite. To evaluate the humoral immunity response 0.2ml of sheep red blood cell (SRBC)
solution was injected into breast muscle of quails at day 35 and blood sampling was conducted
after a week. Newcastle vaccine was injected at day 28 and the antibody titer was determined
after two weeks. The highest level of titer of antibody against the SRBC solution was related to
the group which received 0.06 ppm nano selenium ( <0.01). These results indicated that nano
selenium in comparison with selenium selenite can improve humoral immunity and blood
biochemical parameters.
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