
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

بر فراسنجه هاي خوني، دستگاه گوارش و بيان ژنهاي مرتبط با   (Toxeat)اثر توكسين بايندر توكسيت عنوان پروژه:

 آفالتوكسينجيره آلوده با فعاليت كبد در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با 

 971071-061-13-13-24 :پروژه شماره مصوب

 مشترك دارد(: هاي ملي وطرح ها و)اختصاص به پروژه خانوادگي مجري مسئولنام و نام -

 سيد عبداله حسيني خانوداگي مجري: نام نام و -

  :ناظرانخانوادگي  و نام نام -

  :انخانوادگي مشاور و نام نام -

محمدحسیی ب ابااا، ا یم سحسیی ب اد  یمص یم ییس ا یم س ایییا میی ایدا حم د ،یی د  اام  ا  ا   ی ،یی د  همكاران:خانوادگي نام و نام

  الایکال ا ادد غالمد  س انا اباس ،سمد ا مج د ت  ددا یشسف  سیمد و اد سیا گدبخت

 محل اجرا : موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 1/12/1397تاريخ شروع 

 يک سال  مدت اجرا : -

 ناشر:  -

  شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعااات و ماادارك علمي           58116 با شماره        5/6/99 اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني -

 

 

 

 



 

 :چکیده
 12تکرار و  5تیمار و  6، آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی با هاي گوشتيدر جوجه توكسيتبه منظور ارزيابي توكسين بايندر  

جیره  -2، بدون آفالتوکسین )شاهد منفی( شاهدجیره -1قطعه جوجه گوشتی در هرتکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی شامل، 

 2شاهد+ آفالتوكسين+ جیره -4، توكسيت در كيلوگرم جيره گرم 1شاهد+ آفالتوكسين+ جیره -3،شاهد+ آفالتوکسین )شاهد مثبت(

جیره شاهد+ آفالتوکسین+  -6و  توكسيت در كيلوگرم جيره گرم 3جیره شاهد+ آفالتوکسین+-5،  توكسيت در كيلوگرم جيره گرم

-22دوره  و در  ميلي گرم در كيلوگرم  1500روزگي  21تا  0بود. سطح آفالتوكسين در دوره  آلومینیوم سلیکات حاملتوکسیت بدون 

ي بود. در طول دوره صفات عملكردي،  فراسنجه هاي خوني، آنزيمهاي كبدي، مورفولوژي  ميلي گرم در كيلوگرم 500رورگي  42

 روده و بيان ژن مورد بررسي قرار گرفت.

داری از نظر تفاوت معنی 42و  35، 28، 21در سنین بدون، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی  وزندر مورد بر اساس نتایج  

کمترین مقدار شاخص تولید مربوط به شاهد مثبت و بیشترین مقدار مربوط به تیمارهای شاهد  .(p<0.05)آماری مشاهده گردید 

اثر   توکسین بایندر بود. گرم در کیلوگرم 2+ آفالتوکسین+توکسین بایندر و شاهدگرم در کیلوگرم  1منفی، شاهد+ آفالتوکسین+

 ران، سینه، قلب، سنگدان، صفرا، طحال، بورس و چربی معنی دار نبود. ولی درصد وزن نسبی  الشه،  بازدهتیمارهای مختلف بر 

 . (p<0.05)کبد تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت نسبی 

فسفر و کلسیم سرم خون معنی  ،HDLخونی آلبومین، کلسترول، پروتئین کل، اسید اوریک،اثر تیمارهای مختلف بر فراسنجه های 

 نتايج بدست آمده تفاوت معني داري را در .(p<0.05)ت تاثیر تیمارها قرار گرفتندحت LDLدار نبود. اما گلوکز، تری گلیسرید و 

 دادنشان در بين تيمارهاي مختلف ، آلكالين فسفاتاز و گاما گلوتاميل ترانسفراز ALTو  AST هاي الكتات دهيدروژناز،يمآنزفعاليت 

(p<0.05). 

در بین  طول پرز، پهنای پرز، عمق کریپت و نسبت طول پرز به عمق کریپت در دو قسمت ژژنوم و ایلئوم تفاوتی را از نظر آماری 

داری را از نظر در تیمارهای مختلف تفاوت معنی CyP450و   ALT ،AST هایمیزان بیان ژن. تیمارهای مختلف نشان نداد

ی گوشتی هاجوجهاثرات سوء آفالتوکسین روی  توانست توکسین بایندر توکسیتبا توجه به نتایج،   .(p<0.05) .آماری نشان داد

 .کند کاهشرا 

 هاي گوشتي ، افالتوكسين، جوجهروده ، عملكرد،  بيان ژن، مورفولوژيتوكسيت کلمات کلیدی:

 

 

 


