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 متسیس و ینوخ یاههجنسآرف ،هدور لوط رب B1نیسکوتالفآ فلتخم حوطس رثا
 یتشوگ یاههجوج رد ینمیا

 
 1رهم نازورف یبتجم ،3یناسر هلا یلع ،1,2*یدیما شرآ ،1یلضفا رظن ،1یکم یناف دیما

 
 ناریا ،دنجریب ،دنجریب هاگشناد ،یزرواشک هدکشناد ،یماد مولع هورگ -1

 ناریا ،زاریش ،زاریش هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،ماد تشادهب تیریدم هورگ -2

 ناریا ،دنجریب ،دنجریب هاگشناد ،مولع هدکشناد ،یمیش هورگ -3

 1199 دادرخ 19 :شریذپ خیرات  9199 ید 19 :تفایرد خیرات

 هدیکـچ

 ره رد هجوج هعطق 11 و رارکت 4 ،رامیت 3 اب ،یفداصت ًالًالماک حرط بلاق رد 313 سآر هیوس یتشوگ هجوج هعطق 121 دادعت قیقحت نیا رد     
 نیسکوتًالفآ دقاف هریج) لرتنک رامیت (1 ؛زا دندوب ترابع یشیامزآ یاهرامیت .دندش هداد شرورپ رتسب یور زور 33 تدم هب یشیامزآ دحاو

B1)، 2) یواح هریج ppb 132 نیسکوتًالفآ B1، 3) یواح هریج ppb 113 نیسکوتًالفآ B1. هجوج هب قلعتم هدور و موئلیا لوط نازیم نیرتمک-
 مات نیئتورپ عومجم هلمج زا ینوخ یاههجنسآرف تظلغ ،نوخ هنومن ذخا زا سپ .دوب ییاهنت هب نیسکوتًالفآ ppb  113حطس هدننک تفایرد یاه
 رایع شیامزآ .دیدرگ یریگهزادنا AST،ALT ، γ-GT یدبک یاهمیزنآ و رفسف و میسلک ،کیروا دیسا ،زکولگ ،نیبوریلیب ،نیموبلآ ،مرس
 هناگود نسکاو زیوجت زا لبق و یگزور 32 نس رد .تفریذپ ماجنا (یگزور 43 و 32) هلحرم ود رد ازنآولفنآ و لساکوین یاهیرامیب هیلع یجنس
 شور هب ازنآولفنآ و لساکوین سوریو دض نتداپ رایع نینچمه .دش ذخا نوخ هنومن ،هورگ ره رد هجوج هعطق 2 دادعت زا ازنآولفنآ-لساکوین

 یاهیرامیب نتداپ رایع و دمآ لمع هب یریگ نوخ لوا هلحرم یاههجوج زا یگزور 43 نس رد هوًالعب .دیدرگ نییعت اهنآ رد HI شیامزآ
 یتشوگ یاههجوج نوخ یمرس مات نیئتورپ و نیموبلآ ،رفسف ،میسلک حوطس رد یرادینعم رییغت هعلاطم نیا رد .دش یریگ هزادنا أددجم روکذم
 132 زا B1 نیسکوتًالفآ حوطس شیازفا اب .تشادن دوجو هیاپ هریج هدننک تفایرد رویط اب هسیاقم رد ،یشیامزآ فلتخم یاههریج هدننک فرصم
 یواح رامیت هب تبسن ،میقتسم نیبوریلیب حطس لباقم رد و ،شیازفا AST و مات نیبوریلیب ،زکولگ حوطس ،رویط ییاذغ هریج رد ppb 113 هب

 تبسن ار یرادینعم شهاک (یگزور 43) مود هلحرم رد ازنآولفنآ و لساکوین یرامیب هیلع HI رایع .تفای شهاک یراد ینعم تروصب هیاپ هریج
 یاههجوج ینمیا متسیس تردق شهاک و یویلک و یدبک تالًالتخا ،ینوخ یاههجنسآرف رد رییغت ببس نیسکوتًالفآ .داد ناشن هیاپ رامیت هب

-هجنسآرف و ینمیا متسیس رب نیسکوتًالفآ یمس تارثا یسررب روظنم هب هعلاطم نیا .ددرگیم ازنآولفنآ و لساکوین یاهیرامیب ربارب رد یتشوگ
 .دیدرگ ماجنا یتشوگ یاههجوج ینوخ یاه
 یتشوگ هجوج ،ینمیا متسیس ،ینوخ یاههجنسارف ،نیسکوتًالفآ :یدیلـک تاملک

 یدیما شرآ :لوئسم هدنسیون ٭
 34133131111 :نفلت .ناریا ،زاریش ،زاریش هاگشناد ،یکشزپماد هدکشناد ،ماد تشادهب تیریدم هورگ :سردآ
 aomidi@shirazu.ac.ir :کینورتکلا تسپ
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 همدقم
 -تیمها اب و نیرت عیاش یداصتقا رظن زا نیسکوتًالفآ     
  شروراپ تعن   اص رد هداش ییااسانش نیسکوتوکیام نیرت

    داوام یور راب ااه     چرااق داشر راثا راب هاک دشابیم رویط
      و تًالاغ ،تاابوبح هاناد نواچمه فراصم دروم ییاذغ
  سوکیتیزارااپ سولیژرپسآ .(2) دوش یم داجیا هبنپ مخت
(Aspergillus parasiticus) چراق نیا عون نیرت عیاش-
 (Aspergillus flavus) سووًالف سولیژرپسآ و تسا اه
 و 2) دنکیم دیلوت ار B1 نیسکوتًالفآ مس نازیم نیرتشیب

  عواقو و  تیماس ظاحل زا یچراق مومس زا هورگ نیا .(1
- هداش هتخانش اهنیسکوتوکیام یمامت هتسد رس ناونع هب
    هااک دااندرک شرازااگ ناگدنااسیون زا یااخرب .(3) داانا

  ALT     حطاس شهااک بباس ییااهنت هاب B1 نیسکوتًالفآ

  هاب ناققحم نیا .دوشیم یتشوگ یاههجوج نوخ یمرس
 دبک رب نیسکوتًالفآ برخم تارثا هک دندیسر هجیتن نیا
     مورکوتیاس یامیزنآ هوراگ دراکلمع رب نآ ریثأت زا یشان

P-450 ناااققحم زا رااگید یااهورگ .(21) تااسا یداابک 
 یرااات ،لورتاااسلک حوطاااس رد ار یاااسوسحم تاراااییغت

     نواخ یمراس رفاسف و میاسلک ،AST ، ALT ،دیراسیلگ
-ppb 113)   حوطاس ااب    هداش هایذغت راذاگمخت یاهغرم
    رد .داندرکن هدهااشم ،ییااهنت  هاب B1 نیسکوتًالفآ (132
  نیاسکوتًالفآ ،نیققحم نیا تاشرازگ اب قباطم هک یلاح
   یام شهااک ااه نواملقوب و نایکام رد ار اهنتداپ تیلاعف
 یاااهلولااس درااکلمع و یلولااس یاانمیا اااساپ .(4) دااهد
 ر    یثأات تاحت زوکیاسکوتًالفآ رد زاین (Effector) روتکفا
  و یراواخ    هاناگیب ،یاسکاتومک فیعاعت .درایگ یام رارق
   و لایفورته یااه   لولاس نورد رد هداش عالب تارذ گرم
    نااایکام رد زوکیااسکوتًالفآ رااثا رد رد زااین تیااسونوم
 یکدنا ریداقم یتح هک دسریم رظن هب .ددرگیم هدهاشم
     ار یلولاس یانمیا ااساپ داناوت یام مه اهنیسکوتًالفآ زا
  دایلوت رب رتالاب ریداقم هک یلاح رد ؛دهد رارق ریثأت تحت

 .(3 ) دانراذگ   یام ریثأات لارواموه ینمیا و نیبولگونومیا
  راب B1      نیاسکوتًالفآ راثا یاسررب رواظنم هاب شهوژپ نیا

 رد یاانمیا متااسیس و ینوااخ یاااههجنااسآرف ،هدور لوااط
 .تفریذپ ماجنا یتشوگ یاههجوج

 راک شور و داوم
 یشیامزآ یاهرامیت
 یور رب تاقیقحت رد قًالخا تیاعر اب شهوژپ نیا     
 هاگشناد یماد مولع هورگ تراظن تحت و یناویح لدم
 یتشوگ هجوج هعطق 121 دادعت .تفریذپ ماجنا دنجریب

 3 اب ،یفداصت ًالًالماک حرط بلاق رد 313 سآر هیوس
 یشیامزآ دحاو ره رد هجوج هعطق 11 و رارکت 4 ،رامیت
 .دندش هداد شرورپ رتسب یور زور 33 تدم هب
 لرتنک رامیت (1 ؛زا دندوب ترابع یشیامزآ یاهرامیت
 ppb 132 یواح هریج (2 ،(B1 نیسکوتًالفآ دقاف هریج)
 نیسکوتًالفآ ppb 113 یواح هریج (B1، 3 نیسکوتًالفآ

B1. هدش لرتنک یطیحم طیارش ،شیامزآ هرود لوط رد 
 و دش نیمأت یشیامزآ یاههورگ همه یارب یناسکی و
 یسرتسد ناد و بآ هب دازآ تروصب اههجوج یمامت
 .دنتشاد
 هدور هب طوبرم یاهریغتم

 ره زا هدام و رن هجوج هعطق 2 شیامزآ نایاپ رد     
 یگنسرگ تعاس 4 زا دعب و هدش باختنا یشیامزآ دحاو
 ،ینکرپ و راتشک زا سپ هلصافًالب ،دندیدرگ راتشک
 و دش جراخ هجوج ره هب طوبرم ینطب هطوحم تایوتحم
 مونژژ هارمه هب موندوئد لوط ،موئلیا لوط ،رپ هدور نزو
 .دش یریگ هزادنا رتم یتناس بسح رب هدور لک لوط و
 نتداپ رایع و ینوخ یاههجنسارف
   زا ًالااعومجم و هاجوج ود رارکت ره زا شهوژپ نیا رد     
   شور هاب و راتاشک یفداصت روطب هجوج هعطق 3 رامیتره
     رد .تفریذاپ مااجنا نواخ زا یرادراب هنومن یندرگ عطق
  نیئتوراپ هلمج زا ینوخ یاههجنسآرف تظلغ هاگشیامزآ
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     ،کایروا دیاسا ،زکوالگ ،نیابوریلیب ،نیموبلآ ،مرس مات
 AST، ALT، γ-GT یدبک یاه میزنآ و رفسف و میسلک
  .داایدرگ یرایگ  هزاداانا ییایمیاشویب تاااشیامزآ قایرط زا
 یاهیرامیب هیلع یجنس رایع هب طوبرم شیامزآ نینچمه
 رااه زا .دااش ماااجنا هاالحرم ود رد ازنآواالفنآ و لااساکوین
 هااعطق 3  رااامیت رااه زا ًالاااعومجم ،هااجوج هااعطق 2 رارااکت

       راایع .دنداش بااختنا تاست نایا مااجنا روظنم هب هجوج
    قاایرط زا ازنآواالفنآ و لااساکوین سوراایو دااض نتداااپ
 زا لبق و یگزور 32 نس رد ،لوا هلحرم رد HI شیامزآ
 .داااش ازنآوااالفنآ-لاااساکوین هاااناگود ناااسکاو زیواااجت
-   یراامیب هایلع راب یگزور 43 رد مود هلحرم یجنسرایع
   تاسا راکذ هب مزال .دش ماجنا ازنآولفنآ و لساکوین یاه
 یاااه       هاجوج ناامه یور راب زاین قایرزت مود هالحرم هاک
  هاگاشیامزآ رد HI   شیاامزآ .تفریذاپ ماجنا لوا هلحرم
     یاسودرف هاگاشناد یکاشزپماد هدکاشناد یژولویبورکیم
    ینواخ یمراس یااه هانومن نینچمه .دیسر ماجنا هب دهشم
 .دندش یریگهزادنا دنجریب یکشزپ مولع هاگشناد رد
 یرامآ هیزجت
 مرن طسوت ،اههداد زیلانآ تهج روکذم لدم شزادرپ     
 رااب GLM هاایور اااب و SAS (11)، (3991) یرااامآ رازاافا
   طاسوت ااه نیگناایم و دش ماجنا یفداصت ًالًالماک حرط هیاپ
 (>31/1P) لامتحا حطس رد نکناد یاهنماد دنچ نومزآ
  .دندیدرگ شزارب

 جـیاتن
    راب نیاسکوتًالفآ فالتخم حوطس رثا زا لصاح جیاتن     
 .تااسا هداامآ 1  لوادااج رد هدور هااب طواابرم یاااهریغتم
  لوااط تااسناوت نیااسکوتًالفآ فاالتخم حوطااس فرااصم
   یمراس یااه هاتفای  .داهد شهاک ار هدور فلتخم یازجا

  (یاگزور 33   ) هرود ناایاپ رد یتاشوگ یااههجوج نوخ
- یانعم رییغت هنوگچیه .تسا هدش هداد ناشن 2 لودج رد

 نیئتورپ و نیموبلآ ،رفسف ،میسلک حوطس نازیم رد یراد
 هدااننک فرااصم یتااشوگ یاااههااجوج نوااخ یمرااس مااات

  تافایرد رویط اب هسیاقم رد ،یشیامزآ فلتخم یاههریج
       ااب هاک داد نااشن جیااتن .تاشادن دواجو هیاپ هریج هدننک
 رد  ppb 113 هب 132 زا B1 نیسکوتًالفآ حوطس شیازفا

     ،زکوالگ) یمراس یااهریغتم حوطاس ،رویط ییاذغ هریج
- یالیب حطس لباقم رد و ،شیازفا (AST و مات نیبوریلیب

   ترواصب هایاپ هریج یواح رامیت هب تبسن ،میقتسم نیبور
 زا هدافتسا نینچمه .(>31/1P) تفای شهاک یراد ینعم
 رد ار یراد یانعم ش   یازافا نیاسکوتًالفآ فالتخم حوطس
     نواخ یمراس کایروا دیاسا نازیم و γ-GT میزنآ حطس
   حطااس هااک یلااح رد ،درااک داااجیا یتاشوگ یاااه هاجوج
  جیااتن  نیانچمه .(>31/1P  ) تافای شهااک ALT  میزانآ
 HI رااایع هااب طواابرم یاااههداد یرااامآ زیلااانآ زا لااصاح

   یتاشوگ یااه    هاجوج نواخ یمراس یازنآوالفنآ یرامیب
    هالحرم رد یاشیامزآ فالتخم  یااههریج هدننک تفایرد
       راییغت هانوگچیه هاک دواب نایا رگناایب (یگزور 32) لوا
   راامیت ااب هسیاقم رد یرامیب نیا رایع نازیم رد یرادینعم
 HI   راایع هاک یلاح رد .(3 لودج) تشادن دوجو لرتنک
   رد یتاشوگ یااههجوج نوخ یمرس یازنآولفنآ یرامیب
  هاب تبسن ار یرادینعم شهاک (یگزور 43) مود هلحرم
 فراااصم نیااانچمه .(>31/1P) داد نااااشن هااایاپ راااامیت
 شهاااک یااشیامزآ فاالتخم یاااههراایج رد نیااسکوتًالفآ
 یاههجوج لساکوین یرامیب رایع نازیم رد ار یرادینعم

    رد یاشیامزآ فالتخم یااههریج هدننک تفایرد یتشوگ
      دوامن دااجیا هایاپ راامیت ااب هسیاقم رد ،یگزور 43 و 32
(31/1P<).  
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 رتم یتناس بسح رب ،(یگتفه 7) شیامزآ هرود لوط رد هدور هب طوبرم یاهریغتم رب B1 نیسکوتالفآ فلتخم حوطس رثا -1 لودج

 یسررب دروم یاهریغتم یشیامزآ یاهرامیت

 هدور نزو هدور لک لوط مونژژ و موندوئد لوط موئلیا لوط B1  (ppb) نیسکوتالفآ

0 1/4±4/33 a 4/32±32/29 a 2/33±31/331 a 49/1±43/3 a 

072 2/2±2/23 a  ab3/12±33/33  a1/21±21/131 14/1±44/4 b 

007 3/3±4/33 b 2/12±23/31 b 4/92±32/231 b 43/1±33/4 c 

±SEM 14/4 32/11 32/41 23/1 
(a-b)  حطس رد اهنوتس رادینعم تافًالتخا رگنایب ،اهنیگنایم یراذگشزرا (31/1P<) تسا نکناد یرادینعم نومزآ قبط. 

 
 (یگزور 73) هرود نایاپ رد یتشوگ یاههجوج ینوخ یاههجنسارف رب یشیامزآ یاهرامیت رثا -2 لودج

  یشیامزآ یاهرامیت 

 یراد ینعم حطس B1 نیسکوتالفآ B1 ppb 007نیسکوتالفآ ppb 072 هیاپ ینوخ یاههجنسآرف
 311/1  2/32±1/2  3/32±3/2  4/13±1/3 (رتیل/مرگ) مات نیئتورپ

 231/1 3/31±1/1 2/31±2/1 4/31±3/1 (رتیل/مرگ) نیموبلآ

 b 41/1±31/2 a 33/1±13/3 a 121/1 34/1±43/1 (رتیل/لومیلیم) کیروا دیسا

 b 24/1±3/31 ab 24/1±3/31 a 141/1 9/21±33/1 (رتیل/لومیلیم) زکولگ

 b 11/1±12/3 ab 13/1±23/1 a 131/1 12/3±43/1 (رتیل/لومورکیم) مات نیبوریلیب

 a 41/1±42/2 ab 31/1±33/2 b 11/1 93/2±11/1 (رتیل/لومورکیم) میقتسم نیبوریلیب

 21/3±311 b 13/3±31/111 ab 39/41±12/932 a 391/1 (UL-1) ، (AST)زارفسنارت ونیمآ تاتراپسآ

 23/1±11/41 b 34/1±13/32 a 34/2±33/92 a 111/1 (UL-1) ، (γ-GT)زارفسنارت لیماتولگ اماگ

 93/1±33/22 a 22/1±42/9 b 32/1±33/3 b 231/1 (UL-1) ،(ALT) زارفسنارت ونیمآ نینالآ

 331/1  11/11±12/1  43/9±33/1  33/3±34/1 (رتیل/لومیلیم) میسلک

 231/1 93/3±42/1 44/3±23/1 39/3±33/1 (رتیل/لومورکیم) رفسف
(a-b)      حطس رد اهنوتس رادینعم تافًالتخا رگنایب ،اهنیگنایم یراذگشزرا (31/1P<) تسا نکناد یرادینعم نومزآ قبط. 

 
 (SRBC %8) ،(Log2) ازنآولفنآ و لساکوین یرامیب HI رایع نازیم رب یشیامزآ یاهرامیتریثأت - 3 لودج

(Log2) -(لساکوین) یریگ هنومن نامز (Log2) -(ازنآولفنآ) یریگ هنومن نامز 
 لوا هلحرم مود هلحرم لوا هلحرم مود هلحرم یشیامزآ یاهرامیت

 یگزور 72 یگزور 73 یگزور 72 یگزور 73

333/1±13/9 a 33/1±93/11 a 34/1±31/3 a 14/1±21/4  هیاپ 
31/1±13/1 b 13/1±44/9 ab 31/1±94/2 a 44/1±13/3  ppb 072 نیسکوتالفآ B1 

11/1±24/3 b 32/1±21/3 b 31/1±41/2 b 44/1±42/3 ppb 007 نیسکوتالفآ B1 

411/1 111/1 111/1 311/1 ±SEM 

(a-b)                حطس رد اهنوتس رادینعم تافًالتخا رگنایب ،اهنیگنایم یراذگشزرا (31/1P<) تسا نکناد یرادینعم نومزآ قبط. 

 

 یریگ هجیتن و ثحب
 لوط نازیم نیرتمک هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن     
 هدننک تفایرد یاههجوج هب قلعتم هدور لک و موئلیا

 تسا ییاهنت هب نیسکوتًالفآ ppb 113 حطس
(31/1>P)، یاهرامیت رد هدور و موئلیا لوط نازیم و 
 اب نیسکوتًالفآ ppb 132 و 1 حوطس هدننک تفایرد
 صخشم نینچمه .دنتشادن یراد ینعم توافت رگیدکی

 ppb 113 و 132 حوطس اب هدش هدولآ یاههریج هک دش
 رد ار یراد ینعم شیازفا ،ییاهنت هب نیسکوتًالفآ
 اب هسیاقم رد یتشوگ یاههجوج هدور نزو نیگنایم
 .(P<31/1) درک داجیا لرتنک هریج هدننک تفایرد رویط
 اب یتشوگ یاههجوج هیذغت یط ناراکمه و سنوی

 ،ییاهنت هب نیسکوتًالفآ ppm 1/1 و 11/1 حوطس
 هدهاشم مونژژ و موندوئد لوط رد ار یراد ینعم شیازفا



 B1  ...     44نیسکوتالفآ فلتخم حوطس رثا

 

 تظلغ رب یرعم تارثا نیسکوتًالفآ .(41) دندرک
 نیئتورپ عومجم ؛ریظن مرس هدنزاس نوگانوگ یازجا

 کیروا دیسا و لورتسلک ،نیبور یلیب ،نیلوبولگ ،مرس
 و هنیمآ یاهدیسا لاقتنا و لقن رد لًالتخا لیلد هب .دراد
 تعنامم هجیتن رد و mRNA یرادرب تشون ور حوطس
 نیئتورپ عومجم رد یسوسحم شهاک ،نیئتورپ زتنس زا

 حوطس ،هعلاطم نیا رد .(21) دیآیم دوجوب مرس
 نازیم رد ار یسوسحم رییغت B1 نیسکوتًالفآ فلتخم
 نوخ یمرس رفسف و میسلک ،نیموبلآ ،مات نیئتورپ

 نیققحم هباشم روط هب .درکن داجیا یتشوگ یاههجوج
 هیذغت .(41) دندومن شرازگ ار یهباشم جیاتن زین رگید
 B1 نیسکوتًالفآ ppb 113 حطس اب یتشوگ یاههجوج
 یمیزنآ حوطس نازیم رد ار یسوسحم شهاک و شیازفا

AST و ALT هیاپ رامیت هب تبسن یتشوگ یاههجوج 
 مًالعا یتاشرازگ یط ناققحم زا یهورگ .درک داجیا
-یلیم 3/1 حطس اب یتشوگ یاههجوج هیذغت هک دندومن

 رد ار یسوسحم شهاک B1 نیسکوتًالفآ مرگولیک/مرگ
 هک یلاح رد ،درک داجیا مات نیئتورپ و ALT حوطس
 ار یتشوگ یاههجوج نوخ یمرس AST میزنآ حطس
 ونیمآ نینالآ میزنآ حطس شهاک .(21) داد شیازفا
 یمیزنآ هورگ درکلمع رد رییغت قیرط زا زارفسنارت

 رد شهج داجیا ببس یدبک P-450 مورکوتیس
 تاقیقحت .(21) دوشیم ناطرس داجیا و DNA نامتخاس
 شیازفا ببس ییاهنت هب نیسکوتًالفآ هک تسا هداد ناشن

 یاه لولس بیرخت .ددرگیم  γ-GTیدبک میزنآ حطس
 الاب و نوخ نایرج رد  میزنآ نیا ییاهر ثعاب یدبک
 شهوژپ جیاتن اب شرازگ نیا .دوش یم نآ حطس نتفر
 دیسا نازیم شیامزآ نیا رد .(11) دراد تقباطم رضاح
 اب هدش هیذغت یاههورگ رد نوخ یمرس کیروا

 هیاپ رامیت اب هسیاقم رد یرادینعم روط هب نیسکوتًالفآ
 کیروا دیسا نازیم شیازفا .(>31/1P) تفای شیازفا

 اب هدننک هیذغت یتشوگ یاههجوج نوخ یمرس
 هب بیسآ ییایمیشویب صخاش ناونع هب B1 نیسکوتًالفآ
 نینچمه .(3 و 1) دیآیم رامش هب رویط رد هیلک تیلاعف
 شهاک B1 نیسکوتًالفآ فلتخم حوطس ،هعلاطم نیا رد
 و ازناولفنآ یاهیرامیب رایع نازیم رد ار یسوسحم
 اب هسیاقم رد ،(یگزور 33) هرود نایاپ رد لساکوین
 یرامیب رایع دروم رد .(9) درک داجیا هیاپ رامیت
 چیه ،(یگزور 32) شیامزآ لوا هلحرم رد ازنآولفنآ
 هدهاشم یشیامزآ فلتخم یاهرامیت نیب یرییغت هنوگ
 سروب هزادنا شهاک ناققحم زا یهورگ .دیدرگن
 یاهیرامیب رایع نازیم شهاک یلصا تلع ار سویسرباف
 .(3) دندومن مًالعا ناگدنرپ یازنآولفنآ و لساکوین

 سروب هزادنا رد شهاک قیرط زا نیسکوتًالفآ
 یاهدیسا لاقتنا و لقن رد لًالخا داجیا و سویسرباف
 و نیئتورپ زتنس زا m-RNA یرادرب تشونور و هنیمآ

DNA نازیم شیازفا اب هجیتن رد دنکیم تعنامم 
 و هدیسر لقادح هب اهنتداپ دیلوت هریج رد نیسکوتًالفآ
 شیازفا ینوفع ریغ و ینوفع یاهیرامیب هب ًالتبا تیلباق
 تفرگ هجیتن هنوگ نیا ناوتیم نایاپ رد .(31) دباییم
 یاهمادنا رب یفنم تارثا رب هوًالع نیسکوتًالفآ هک
 یاههجوج دناوتیم زغم و هیلک ،دبک دننام یمهم
 دننام یکانرطخ ینوفع یاهیرامیب هب تبسن ار یتشوگ
 زونوئز لامتحا هوقلاب روط هب هک ازنآولفنآ و لساکوین
 نیسکوتًالفآ .دنک ساسح ،تسا حرطم زین نآ ندوب

 و یدبک یاهبیسآ ،ینوخ یاههجنسآرف رد رییغت ببس
 یاههجوج ینمیا متسیس تردق شهاک و یویلک
-یم ازنآولفنآ و لساکوین یاهیرامیب ربارب رد یتشوگ
  .ددرگ

 ینادردق و رکشت
 یکم یناف دیما یاقآ همان نایاپ زا یشخب شهوژپ نیا     
   شروراپ تیریدام دشرا یسانشراک هجرد تفایرد یارب
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Abstract 
    This study was conducted to investigate the toxic effects of Aflatoxin on the immune system 
and blood parameters of broilers. For these purposes, 120 Ross 308 broiler chicks were used 
in a completely randomized design with 3 treatments, 4 replicates and 10 chicks in each unit. 
The chickens were reared for 35 days on the ground. The treatments were as follows: 1- 
control (no dietary Aflatoxin B1), 2- diets containing 250 ppb of Aflatoxin B1 and 3- diets 
containing 500 ppb of Aflatoxin B1. The minimum length of the ileum and intestine belonged 
to chicks receiving 500 ppb Aflatoxin level. After the blood samples were taken, total protein, 
albumin, bilirubin, glucose, uric acid, calcium, phosphorus, and AST, ALT and γ-GT were 
measured. The titration tests of Newcastle and influenza disease, in two steps (25 and 34 
days) were performed. At the age of 25 days, before administering the Newcastle-influenza 
vaccine, the blood samples were collected from two chicks in each group. The HI antibody 
titers against Newcastle and influenza were determined in them. In addition, in 34 days of 
age, blood samples were taken from the first stage chickens and the antibodies were 
measured again. No significant changes were observed in the levels of calcium, phosphorus, 
albumin and total protein in the serum of experimental broilers compared with birds 
receiving the basal diet. As the levels of Aflatoxin B1 increased from 250 to 500 ppb in feed, 
the serum levels of glucose, total bilirubin and AST also increased. In contrast, the level of 
direct bilirubin decreased significantly. HI titer against influenza and Newcastle disease in 
the second stage (34 days) showed a significant decrease compared to the basic treatment. 
The findings also evinced that Aflatoxin causes changes in the blood parameters, kidney and 
liver damages and decreased immune functions against Newcastle disease and influenza in 
broiler chickens.  
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