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چکيده
هدف از اين مطالعه بررسی کارايی چند نوع جاذب آلومينوسيليکاتی مختلف برای سميتزدايی  AFB1در شرايط برون
تنی و همچنين کاهش غلظت  AFM1شير گاوهای شيرده تغذيه شده با جيره آلوده به  AFB1بود .نمونه های آزمايشی
شمامل  3نمونه آلومينوسيليکات طبيعی بهنامهای S1الی  S3بودند .در مرحله اول نمونه های آلومينوسيليکاتی به لحاظ ظرفيت
جذب  AFB1در شرايط برونتنی ارزيابی شدند و فراسنجههای جذب شامل ( Qmaxبيشينه ظرفيت جذب) و ( Kdثابت توزيع) بر
اساس معادله جذب ايزوترم النگموير تعيين شد .مرحله دوم آزمايش با استفاده از  20راس گاو شيرده هلشتاين با روزهای شيردهی
 154±35و ميانگين توليد شير  30/5±1/6کيلوگرم در روز ،در قالب طرح کامالً تصادفی با اندازه گيری تکرار شده در زمان ،و به مدت
 23روز اجرا گرديد .تيمارهای آزمايشی بر اساس افزودن روزانه  120گرم از چند نوع جاذب آلومينوسيليکاتی شامل S2 ،S1و  S3به
جيره پايه ( )AFB1حاوی  136ميکروگرم آفالتوکسين  B1در کيلوگرم ماده خشک جيره ،تنظيم شدند .نمونه گيری از شير برای
تعيين آفالتوکسين  M1و ترکيبات شير دوبار و در روزهای  15و  23دوره آزمايشی انجام شد .بررسی جذب  AFB1در شرايط برون
تنی نشان داد که نمونهی آزمايشی  S3بيشترين ظرفيت جذب (  0/284مول  AFB1در کيلوگرم جاذب) و نمونه  S1کمترين
ظرفيت جذب ( )0/179را داشتند .نتايج مرحله دوم آزمايش نشان داد که افزودن  AFB1و جاذبهای آلومينوسيليکاتی به جيره
گاوهای شيرده هلشتاين ،بر توليد شير روزانه و همچنين ترکيبات شير (شامل چربی ،پروتئين ،الکتوز) تاثير معنی داری نداشتند
( .)P>0/05با اين وجود ميانگين غلظت  AFM1شير بهطورمعنی داری تحت تاثير تيمارهای آزمايشی قرار گرفت ( )P<0/001و
ميانگين غلظت  AFM1در تيمار کنترل (بدون جاذب) و تيمارهای حاوی جاذبهای آلومينوسيليکاتی  S2 ،S1و  S3بهترتيب برابر
با  1/98 ،2/40 ،2/36و  1/12ميکروگرم در کيلوگرم بود .بهطور کلی افزودن جاذب  S3و  S2به جيره گاوهای شيرده بهترتيب موجب
کاهش 53و  16درصدی غلظت  AFM1شير شد ،اما جاذب  S1هيچ تاثيری بر غلظت آفالتوکسين شير نداشت .نتايج اين مطالعه
بيان میکند که ترکيبات جاذب آلومينوسيليکاتی مختلف بهدليل داشتن ترکيبات و ويژگیهای فيزيکوشيميايی مختلف ،در جذب و
سميتزدايی  ، AFB1بسيار متفاوت بوده و برای تاييد کارايی هر ترکيب جاذب ،انجام آزمايشات مزرعه ای موردنياز است.
واژههای کليدی :آفالتوکسين  -B1جاذب آلومينوسيليکاتی -برونتنی -گاو شيری -آفالتوکسين  M1شير
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مقدمه
آفالتوکسين  )AFB1( B1به عنوان گروهی از مايکوتوکسين ها ،بخش عمده آفالتوکسیينهیا را تشیکيل داده و بیهعنیوان
قویترين ترکيب سرطانزای طبيعی شناخته میشود( .)5هنگامیکه خوراکهای آلوده به آفالتوکسين به حيوانات شیيرده
داده میشود ،متابوليتی از آفالتوکسين بهنام  Mدر شير ترشح میشود .ازآنجا که پاستوريزاسيون ،استريليزاسيون و فرآوری
شير بر بقا و کاهش سميت AFM1تاثير زيادی ندارد ،اين سم سرانجام به فرآوردههیای مختلیف لبنیی انتقیال مییيابید و
سالمت مصرف کنندگان را به خطر میاندازد .طی سال های گذشته چندين گزارش علمی آلودگی شیير خیام و محصیوالت
لبنی توليد شده در مناطق مختلف ايران با آفالتوکسين را گزارش کردهاند( .)10 ،7 ،2با توجه به اهميت سالمت و بهداشت
عمومی و ضررهای اقتصادی احتمالی صنعت دامپروری و توليد محصوالت لبنی ،پيدا کردن روشهای عملی و سیريع بیرای
شناسايی و سمزدايی از آفالتوکسين ها در غذای انسان و دام ،به لحاظ اقتصادی و همه گير شناسیی اهميیت ويیژه ای دارد.
نتايج تحقيقات اخير نشان داده است که آسانترين ،عملیترين و ارزانترين شيوه در کاهش بروز اختالالت مربوط به سموم
قارچی يا جلوگيری از ورود اين سموم در شير و محصوالت دامی استفاده از مواد جاذب يا مواد کمپلکس کننده در خوراک
میباشد .ترکيبات جاذب مختلفی برای کاهش جذب آفالتوکسين در خوراک و دسیتگاه گیوارش حيوانیات اهلیی و بیهويیژه
گاوهای شيرده استفاده شدهاند ،اما پرکاربردترين ترکيبات جاذب ،ترکيبات معدنی آلومينوسيليکاتی يا رسی هستند .تفیاوت
بين اين رسها ممکن است درنتيجه ی برخی عوامل از جمله تغييرات شيميايی ،فرآوری و ايجاد شده باشد .ايین تفیاوتهیا
میتوانند بر ترکيب شيميايی و ويژگیهای فيزيکی ثانويه تیاثير بگذارنید ( .)1آلومينوسیيليکات هیا ترکيبیات نانوسیاختار و
نانوحفره رسی هستندکه ساختار کريستالی اليه ای داشته و در جذب مايکوتوکسينها و بهويژه آفالتوکسينها کاربرد دارند.
همچنين مونتموريلونيت ( )Montmorilloniteکانی نانو ساختار و نانو حفره ای آلومينوسيليکاتی (فيلوسیيليکاتی) اسیت
که فاز غالب تشکيل دهنده آلومينوسيليکات هاست وکليیه خیوا و مشخصیات آلومينوسیيليکات هیا را تحیت تیاثير قیرار
میدهد .هدف از اين مطالعه بررسی کارايی چند نوع جاذب آلومينوسيليکاتی مختلف برای سميتزدايی  AFB1در شرايط
برون تنی و همچنين کاهش غلظت  AFM1شير گاوهای شيرده تغذيه شده با جيره آلوده به  AFB1بود.

مواد و روشها
پس از بررسی اوليه معادن سه نمونه ترکيب آلومينوسيليکاتی بهنامهای S1الیی  S3از معیادن جنیوب خراسیان انتخیاب و
نمونه گيری شد .نمونههای بدست آمده خشک و آسياب شده سپس با استفاده از الک با اندازه منافذ  105ميکرومتر غربیال
شدند و ذرات الک شده جهت انجام مراحل بعدی آزمايش استفاده شدند.
در مرحله اول نمونه های آلومينوسيليکاته به لحاظ ظرفيت جذب  ،AFB1ارزيابی و مقايسه شدند .اين آزمايش بیر اسیاس
روش گرنت و فيليپس ( )11انجام شد .روش کلی کار بر اساس تماس دادن  100ميکروگرم از نمونه جاذب با محلیولهیای
با غلظت افزايشی  AFB1بود که پس از اتمام انکوباسيون ،مقدار  AFB1جیذب شیده بیه میاده جیاذب بیر اسیاس روش
اسپکتروفتومتری اندازه گيری شد .در انتها منحنی جذب  AFB1در غلظتهای مختلف رسم شده و فراسنجههیای جیذب
بر اساس معادله جذب ايزوترم النگموير ( )Langmuir equationتعيين شدند.

𝑤C

1

𝑥𝑎𝑚= K𝑑.Q𝑚𝑎𝑥 + Q

𝑤C
q

که در اين معادله  ،qغلظت  AFB1جذب شده (مول در کيلوگرم)؛  ،Qmaxبيشينه ظرفيت جیذب (میول در کيلیوگرم)؛
 ،Kdثابت توزيع؛  ،Cwغلظت تعادلی  AFB1می باشد.
در مرحله دوم آزمايش از  20راس گاو شيرده هلشتاين با روزهای شیيردهی  154±35و ميیانگين توليید شیير 30/5±1/6
کيلوگرم در روز ،در قالب طرح کامالً تصادفی با اندازه گيری تکرار شده در زمان ،و به مدت  23روز اجرا گرديد .جيره پايیه
حاوی  15گرم علف يونجه خشک 30 ،گرم سيالژ ذرت و  55گرم مواد متراکم در  100گرم میاده خشیک بیود .تيمارهیای
آزمايشی بر اساس افزودن  AFB1و  3نوع جاذبهای آلومينوسيليکاتی به جيره پايه ،تنظيم شدند و به شرح زير بودند:
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تيمار  136 : AFB1ميکروگرم  AFB1در کيلوگرم ماده خشک خوراک
تيمار  : AFB1+S1تيمار 120 + AFB1گرم از جاذب  S1در روز
تيمار  : AFB1+S2تيمار 120+ AFB1گرم از جاذب  S2در روز
تيمار  : AFB1+S3تيمار 120+ AFB1گرم از جاذب  S3در روز
اين آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفی با اندازهگيری تکرار شده در زمان و به میدت  23روز اجیرا گرديید .بیه هیر تيمیار
آزمايشی  5راس گاو شيرده و به صورت تصادفی اختصا داده شد .نمونه گيری از شير جهیت تعيیين آفالتوکسیين  M1و
ترکيبات شير دوبار و در روزهای  15و  23انجام شد .جهت تعيين ترکيبات شير در روزهای  22 ،15 ،14و  23از شير سیه
نوبت صبح ،ظهر و شب در شيردوشی ،نمونه گيری انجام شده و پس از مخلوط کردن نسبی شير سیه نوبیت شیيردهی هیر
روز ،نمونههای منجمد و جهت آناليز بعدی در دمای  -20درجه سانتيگراد نگهداری شدند .برای تهيه نمونههای شير میورد
نظر جهت آفالتوکسين ، M1از شير مخلوط سه نوبت شيردهی در روزهای  15و  23نمونه گيری و بیرای آنیاليز بعیدی در
دمای  -20درجه سانتيگراد نگهداری شدند .ترکيبات شير شامل چربیی ،پیروتئين ،الکتیوز و میواد جامید بیدون چربیی بیا
استفاده از دستگاه ميلکو اسکن ،آناليز شدند .غلظت آفالتوکسينها در نمونیههیای خیوراک و شیير بیا اسیتفاده از دسیتگاه
کروماتوگرافی مايع با عملکرد باال ) (Waters Breeze 1525 HPLC Pumpو ستونهای ايمنیوافينيتی انیدازهگيیری
شدند .دادههای بدست آمده در قالب طرح کامالً تصادفی با اندازهگيری تکرار شده بیا چهیار تيمیار و پینج راس گیاو در هیر
تيمار آناليز شد .دادههای جمع آوری شده بیا اسیتفاده از رويیه  MIXEDنیرم افیزار آمیاری  )8( SASتجزيیه و تحليیل
گرديدند.

نتايج و بحث
دادههای مربوط به جذب  AFB1در شرايط برونتنی ،در جدول يک نشان داده شده است .پارامترهیای جیذب AFB1در
شرايط برونتنی ،شامل ( Qmaxبيشينه ظرفيت جذب) و ( Kdثابت توزيع النگموير) نمونههای آزمايشیی مختلیف جهیت
تعيين بيشينه توان جذب و همچنين استحکام واکنش جذب ،تخمين زده شده است .دربين سه نمونه مورد آزمیايش ،تنهیا
نمونه  N3بر اساس معادله ايزوترم النگموير به خوبی برازش داده شد و نتايج جذب سه نمونه باقيمانده ،به خوبی بر اسیاس
معادله ايزوترم النگموير مورد برازش قرار نگرفتند .به منظور مقايسه مستقيم نمونههای آزمايشی ،نتیايج تمیام نمونیههیا بیر
اساس معادالت ايزوترم النگموير ،بهصورت اجباری ( )Force-fitبرازش داده شدند تیا بیر اسیاس پارامترهیای تخمیين زده
شده مورد ارزيابی قرار گيرند.
جدول  -1پارامترهای جذب آفالتوکسين  B1توسط نمونه های مختلف آلومينوسليکات در شرايط برون تنی

فراسنجه
Qmax
Kd

نمونه آلومينوسيليکات
S1

S2

S3

0/179
1/82 × 105

0/284
1/25 × 105

0/398
2/39 × 105

نتايج بدست آمده نشان داد که نمونههای آزمايشی  S3بيشترين (  0/284مول  AFB1در کيلوگرم جاذب) ظرفيت جذب
را از خود نشان داده و کمترين ظرفيت جذب ( )0/179در نمونه  S1مشاهده شد.
مطالعات انجام شده ،تفاوت زيادی بين نمونههای مختلف به لحاظ ظرفيت جذب AFB1در شرايط برونتنی گزارش کردهاند.
کانويشير و همکاران ( )6در آزمايشی  20نمونه بنتونيت را به لحاظ جذب  AFB1در شرايط برونتنی آزمايش کردند و
گزارش کردند که ظرفيت جذب  AFB1توسط بهترين نمونه 10 ،برابر ضعيفترين نمونه بود ( 0/677در مقابل .)0/060
اين محققان بيان می کنند که تفاوت نسبتا زياد در پتانسيل جذب  AFB1احتماال به دليل ويژگی های فيزيکی و
شيميايی و فرآوری متفاوت آنها می باشد.
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نتايج بدست در آزمايش درون تنی در جدول  2آمده است .بررسی نتايج بدست آمده نشان داد که توليد شير روزانه ،بهطور
معنیداری تحتتاثير تيمارهای آزمايشی قرار نگرفت ( .)P>0/05از طرف ديگر ،تيمارهیای آزمايشیی تیاثير معنییداری بیر
ترکيبات شير شامل چربی ،پروتئين و الکتوز نداشیتند ( .)P>0/05يافتیههیای ايین آزمیايش دربیاره عیدم تیاثير معنییدار
جاذبها ی مختلف آلومينوسيليکاتی بر توليد و ترکيبات شير ،نتايج ديگر پژوهشگران در اين زمينه را تاييد میینمايید ( ،3
.)9 ،4
ميانگين غلظت  AFM1در تيمار کنترل (بدون جاذب) و تيمارهای حاوی جاذبهیای  S2 ،S1و  S3بیهترتيیب برابیر بیا
 1/98 ،2/40 ،2/36و  1/12ميکروگرم در کيلوگرم بود .در مقايسه با تيمار حاوی AFB1به تنهايی ،غلظیت  AFM1شیير
با افزودن جاذبهای  S2و  S3بهطور معنیداری کاهش يافت ( ،)P<0/001اما افزودن جیاذب نیوع  S1بیه جيیره حیاوی
 ،AFB1تاثير معنیداری بر غلظت  AFM1شير نداشت ( .)P>0/05استرود ( )9گزارش کرد که افیزودن  0/5درصید يیا
 100گرم از جاذب آلومينوسيليکاتی به جيره گاوهای شیيرده تغذيیه شیده بیا  170ميکروگیرم AFB1در کيلیوگرم میاده
خشک ،موجب کاهش قابلتوجه و معنیدار غلظت  AFM1شير ( 46/5درصد کاهش) نسبت بیه تيمیار کنتیرل شیدند .در
آزمايشات متعدد ،کارايی نمونههای مختلف جاذبهای آلومينوسيليکاتی برای جذب AFB1ارزيابی شده است .بیهطیورکلی
نتايج بدست آمده نشان داده که منابع مختلف آلومينوسيليکاتی ،توان جذب متفاوتی داشته و کیارايی نمونیههیای مختلیف
جاذبها ی آلومينوسيليکاتی جهت حذف اثرات منفی آفالتوکسين بسيار متغير بوده است ( .)9کوتز و همکیاران ( )4نيیز در
آزمايشی تاثير دو نوع ترکيب جاذب آلومينوسيليکاتی (با ساختار مونتموريلنيت) در مقدار  0/56درصد ماده خشک جيره را
بر غلظت  AFM1شير گاوهای تغذيه شده با  112ميکروگرم AFB1در کيلیوگرم میاده خشیک جيیره ،ارزيیابی کردنید و
گزارش کردند که جاذبهای آلومينوسيليکاتی موجب کاهش  45و  48درصدی غلظت  AFM1شدند .تفاوتهای مشاهده
شده در کاهش  AFM1بين جاذبهای مختلف  S2 ،S1و  S3در اين آزمايش ممکن است بهدليل ترکيب و ويژگییهیای
فيزيکی و شيميايی متفاوت جاذبهای مختلف باشد ( )4که اين تفاوتها ممکن است درنتيجیهی برخیی عوامیل از جملیه
تغييرات شيميايی ،فرآوری و منطقه ای از معدن که ترکيب رسی از آن گرفته شده است ،ايجاد شده باشد (.)1
جدول  . 2تاثير جاذب های آلومينوسيليکاتی مختلف بر توليد شير و غلظت آفالتوکسين M1شير گاوهای شيرده تغذيه شده با  136ميکروگیرم
آفالتوکسين  B1در کيلوگرم ماده خشک جيره
1

تيمارهای آزمايشی
فراسنجه

P

AFB1

AFB1+S1

AFB1+S2

AFB1+S3

SEM

تيمار

زمان

زمان×تيمار

توليد شير(کيلوگرم)

27/94

27/57

27/07

27/26

0/98

0/92

0/09

0/12

ترکيبات شير (درصد)
چربی
پروتئين
الکتوز

3/42
3/04
4/82

3/65
3/04
4/91

3/41
3/01
4/68

3/25
2/93
4/79

0/21
0/106
0/104

0/62
0/85
0/47

0/92
0/50
0/76

0/42
0/87
0/42

غلظت آفالتوکسينM1

2/36a

2/40a

1/98b

1/12c

0/16

0/002

0/88

0/47

 1تيمارهای آزمايشی بر اساس افزودن  120گرم از جاذبهای آلومينوسيليکاتی شامل S2 ،S1و  S3به جيره پايه حاوی  136قسمت
در بيليون آفالتوکسين  ،B1تنظيم شدند

تشکر وقدردانی
بدينوسيله از ستاد ويژه توسعه فناوری نانو که بخشی از اين پايان نامه را مورد حمايت تشويقی و مالی قرار دادند ،تقیدير و
تشکر بعمل می آيد.
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Efficiency of Nanostructure and Nanoporous Aluminosilicate Adsorbents for
Aflatoxin B1 Detoxification In Vitro and In Vivo
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Abstract:

Two experiments were conducted to evaluate the efficiency of nanostructure and
nanoporous aluminosilicate adsorbents for Aflatoxin B1 (AFB1) detoxification in in vitro
and in vivo studies. In the first experiment AFB1 adsorption was examined in vitro. The
results showed that the AFB1 sorption capacity was significantly different between
samples. The highest sorption capacity was found in S3 and S2 samples (0.398 and 0.284
mol AFB1/Kg adsorbent, respectively) and S1 showed the lowest (0.179). The second
experiment was conducted to determine the efficacy of aluminosilicate adsorbents in
reducing aflatoxin M1 (AFM1) concentrations in milk of dairy cows fed an AFcontaminated diet. Twenty mid-lactation dairy cows averaging 154 d in milk and 30.5 Kg/d milk
production, were used in a complete randomize design with repeated measurements. Cows were
randomly assigned to the dietary treatments for 23 days. Dietary treatments included AFB1 [136 μg
of AFB1/kg of diet dry matter (DM)]; AFB1+ 120 g S1 adsorbent; AFB1+ 120 g S2 adsorbent; and
AFB1+ 120 g S3 adsorbent per day per cow. Milk samples were collected on d 15 and 23 of the
experimental period to evaluate changes in milk production, composition and AF concentrations.
Results indicated that milk production, milk fat percentage, milk protein percentage and milk
lactose percentage were not affected by dietary treatments (P>0.05) and averaged 27.46 kg/d,
3.43%, 3.01%, and 4.80%, respectively, across all treatments. The addition of S3 and S2
aluminosilicate adsorbents to the AFB1 diet resulted in a significant (P<0.0005) reduction in milk
AFM1 concentrations (S2, 16%; S3, 53%). In contrast, S1 adsorbent was not effective in reducing
milk AFM1 concentrations (P>0.05). Results of present study indicated that different
aluminisillicate adsorbents have variable binding and detoxification capacity for AFB1 and
efficiency of an adsorbent must be approved with in vivo experiments.
Keywords: Aflatoxin B1- Aflatoxin M1- Aluminosilicate adsorbent- Dairy cow- InVitro- InVivo
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