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اثر سطوح مختلف آفالتوکسین B1بر طول روده ،فرآسنجههای خونی و سیستم
ایمنی در جوجههای گوشتی

1

امید فانی مکی ،1نظر افضلی ،1آرش امیدی* ،2,1علی اله رسانی ،3مجتبی فروزان مهر
 -1گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران

 -2گروه مدیریت بهداشت دام ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 -3گروه شیمی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران

تاریخ دریافت 91 :دی 19 13

تاریخ پذیرش 81 :خرداد 2931

چـکیده

ًال تصادفی ،با  3تیمار 4 ،تکرار و  01قطعه جوجه در هر
در این تحقیق تعداد  021قطعه جوجه گوشتی سویه رآس  08 3در قالب طرح کام ًال

واحد آزمایشی به مدت  53روز روی بستر پرورش داده شدند .تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از؛  )1تیمار کنترل (جیره فاقد آفالتوکسین

 )2 ،)B1جیره حاوی  250 ppbآفالتوکسین  )3 ،B1جیره حاوی  500 ppbآفالتوکسین  .B1کمترین میزان طول ایلئوم و روده متعلق به جوجه-
های دریافت کننده سطح  500 ppbآفالتوکسین به تنهایی بود .پس از اخذ نمونه خون ،غلظت فرآسنجههای خونی از جمله مجموع پروتئین تام
سرم ،آلبومین ،بیلیروبین ،گلوکز ،اسید اوریک ،کلسیم و فسفر و آنزیمهای کبدی  γ-GT ،ALT ،ASTاندازهگیری گردید .آزمایش عیار
سنجی علیه بیماریهای نیوکاسل و آنفلوآنزا در دو مرحله (  25و  34روزگی) انجام پذیرفت .در سن  25روزگی و قبل از تجویز واکسن دوگانه

نیوکاسل-آنفلوآنزا از تعداد  2قطعه جوجه در هر گروه ،نمونه خون اخذ شد .همچنین عیار پادتن ضد ویروس نیوکاسل و آنفلوآنزا به روش
آزمایش  HIدر آنها تعیین گردید .بعالوه در سن  34روزگی از جوجههای مرحله اول خون گیری به عمل آمد و عیار پادتن بیماریهای
مذکور مجددأ اندازه گیری شد .در این مطالعه تغییر معنیداری در سطوح کلسیم ،فسفر ،آلبومین و پروتئین تام سرمی خون جوجههای گوشتی
مصرف کننده جیرههای مختلف آزمایشی ،در مقایسه با طیور دریافت کننده جیره پایه وجود نداشت .با افزایش سطوح آفالتوکسین  B1از 250
به  500 ppbدر جیره غذایی طیور ،سطوح گلوکز ،بیلیروبین تام و  ASTافزایش ،و در مقابل سطح بیلیروبین مستقیم ،نسبت به تیمار حاوی
جیره پایه بصورت معنی داری کاهش یافت .عیار  HIعلیه بیماری نیوکاسل و آنفلوآنزا در مرحله دوم (  34روزگی) کاهش معنیداری را نسبت
به تیمار پایه نشان داد .آفالتوکسین سبب تغییر در فرآسنجههای خونی ،اختالالت کبدی و کلیوی و کاهش قدرت سیستم ایمنی جوجههای

گوشتی در برابر بیماریهای نیوکاسل و آنفلوآنزا میگردد .این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمی آفالتوکسین بر سیستم ایمنی و فرآسنجه-
های خونی جوجههای گوشتی انجام گردید.

کلمات کـلیدی :آفالتوکسین ،فراسنجههای خونی ،سیستم ایمنی ،جوجه گوشتی
٭ نویسنده مسئول :آرش امیدی

آدرس :گروه مدیریت بهداشت دام ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران .تلفن8745 31 16 1 07 :
پست الکترونیکaomidi@shirazu.ac.ir:
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مقدمه

آفالتوکسین از نظر اقتصادی شایع ترین و با اهمیت-

ترین مایکوتوکسین شناسایی  رد هدش  صص ص صصصصنعت پ شرور

تخم پنبه ایجاد می شود ( .)2آسپرژیلوس پا وکیتیزار سسس

( )Aspergillus parasiticusشایع ترین نوع این قارچ-

ها است و آسپرژیلوس فالووس ()Aspergillus flavus

بیشترین میزان سم آفالتوکسین  B1را تولید میکند ( 2و
 .)1اين گروه از سموم قارچي از لحاظ س يم تتت و وقوععع
به عنوان سر دسته تمامي ما كي وتوكسينها شناخته شدههه-

آفالتوکسین  B1ب طس شهاک ببس ییاهنت ه

    

ححححح حححححح ALT

سرمی خون جوجههای گوشتی میشود .این محققان به
این نتیجه رسیدند که اثرات مخرب آفالتوکسین بر کبد
ناشی از تأثیر آن بر عملک میزنآ هورگ در ی س  ی مورکوت     
 P-450کب تسا ید     

(  .) 12گروه  رگید ی ا ناققحم ز       

تغییرا ر یسوسحم ت ا رد 

یرت                

،لورتسلک حوطس

  

جوجههای گوشتی انجام پذیرفت.

غذایی مورد مص تالغ ،تابوبح هناد نوچمه فر و    

ان  د (( ( .)8برخ گدنسیون زا ی ان گ دندرک شراز

این پژوهش ب  یسررب روظنم ه ا نیسکوتالفآ رث        B1بر
ط جنسآرف ،هدور لو هههه هها  ینوخ ی و ینمیا متسیس  رد      

طیور میباشد ک ق دشر رثا رب ه ار چچچچچ چچچچچچها  رب  ر داوم یو    

که      

ایمونوگلوبین و ایمنی هوم م ریثأت لارو ییی ییییگذارن  د ((.)5

مواد و روش کار

تیمارهای آزمایشی

این پژوهش با رعایت اخالق در تحقیقات بر روی

مدل حیوانی و تحت نظارت گروه علوم دامی دانشگاه
بیرجند انجام پذیرفت .تعداد  021قطعه جوجه گوشتی
ًال تصادفی ،با 3
سویه رآس  08 3در قالب طرح کام ًال
تیمار 4 ،تکرار و  01قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی
به مدت  53روز روی بستر پرورش داده شدند.
تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از؛  )1تیمار کنترل
(جیره فاقد آفالتوکسین  )2 ،)B1جیره حاوی 250 ppb
آفالتوکسین  )3 ،B1جیره حاوی  500 ppbآفالتوکسین
 .B1در طول دوره آزمایش ،شرایط محیطی کنترل شده
و یکسانی برای همه گروههای آزمایشی تأمین شد و
تمامی جوجهها بصورت آزاد به آب و دان دسترسی

گلیس دیر  ،ALT ،AST ،،کلس نوخ یمرس رفسف و می     

داشتند.

مرغهای تخمگ دش هیذغت راذ ههه هههه با حوطس     (- 500 ppb

متغیرهای مربوط به روده

حالی که مطابق با گزارشات این محققین ،آفالتوکس نی

واحد آزمایشی انتخاب شده و بعد از  4ساعت گرسنگی

 ) 250آفالتوکسین  B1بههه تنهایی دهاشم  ،ه ندرکن  د   .در   
فعالیت پادتنها را در ماکیان و بوقلمونننها م شهاک 

در پایان آزمایش  2قطعه جوجه نر و ماده از هر

ییی یییی

ده د (( ( .)4پاس خا س درکلمع و یلولس ینمی لو لللللللل لللهای   
افکتور ( )Effectorنی حت زوکیسکوتالفآ رد ز ت ثأت  یییی یییییر

کشتار گردیدند ،بالفاصله پس از کشتار و پرکنی،
محتویات محوطه بطنی مربوط به هر جوجه خارج شد و
وزن روده پر ،طول ایلئوم ،طول دئودنوم به همراه ژژنوم

قرار میییگی ضت .در ع ناگیب ،یسکاتومک فی هههه هههههخ و یراو

و طول کل روده بر حسب سانتی متر اندازه گیری شد.

        

در این پژوهش از هر تکرار دو جوج عومجم و ه ًاًا زا    

مرگ ذرات بل ولس نورد رد هدش ع لللللللها و لیفورته ی
مونوس ثا رد رد زین تی ر نایکام رد زوکیسکوتالفآ

فراسنجههای خونی و عیار پادتن

مشاهده میگردد .به نظر میرسد که حتی مقادیر اندکی
از آفالتوکسینها هم میییتوان  خساپ د ا ار یلولس ینمی
تحت تأثیر قرار دهد؛ در حالی که مقادیر باالتر بر تولید

  

هرتیمار  8قطعه جوجه بطور تصادفی کش شور هب و رات   
قطع گردنی نمونه ب د .تفریذپ ماجنا نوخ زا یرادر

رررر ررررر

آزمایشگاه غلظت فرآسنجههای خونی از جمله پ نیئتور

اثر سطوح مختلف آفالتوکسین 57 ... B1

تام سرم ،آلبومین ،بیلیروب ،کیروا دیسا ،زکولگ ،نی     

داری در میزان سطوح کلسیم ،فسفر ،آلبومین و پروتئین

کلسیم و فسفر و آنزیم های کبدی γ-GT ،ALT ،AST

تانوخ یمرس م

از طری شویب تاشیامزآ ق ی یم ای  ی ا زادن هههههه هههگی .دیدرگ یر    

جیرههای مختلف آزمایشی ،در مقایسه با طیور دریافت

همچنین آزمایش مربوط به عیار سنجی علیه بیماریهای

کننده جیره پایه وج اشن جیاتن .تشادن دو ن د  اد اب هک       

       

جوج هههههههه ههاهدننک فرصم یتشوگ ی

ره زا        

افزایش سطوح آفالتوکسین  B1از  250به  500 ppbدر

تکرار     2قطع وج ه ج عومجم ،ه ًاًا ره زا  رامیت             8قطعه   

جیره غذایی طیور ،س ،زکولگ( یمرس یاهریغتم حوط     

نیوکاس و ل

ولفنآ آآآآ آنزا در دو مرحل .دش ماجنا ه

جوجه به منظور انجا ست نیا م ت ا رایع .دندش باختن      
پا  لساکوین سوریو دض نتد و قیرط زا ازنآولفنآ              

بیلیروبین تام و  )ASTافزایش ،و در مقابل سطح بیلییی-

روبین مستقیم ،نسبت به تیمار حاوی جیره پای تروصب ه   

آزمایش  HIدر مرحله اول ،در سن  25روزگی و قبل از

معنی داری کاهش یافت (  .)P<0/ 05همچنین استفاده از

تج گود نسکاو زیوان کوین ه اسلللللللللللل ل-آنفل .دش ازنآو       

سطوح مختل ازفا نیسکوتالفآ ف ییی ییییش معنیییداری را در

عیارسنجی مرحله دوم در  34روزگی ب رامیب هیلع ر ییی یییی-
های نیوکاسل و آنفلوآنزا انجام شد .الزم به ذک تسا ر   

سطح آنزیم  γ-GTو میزان اس نوخ یمرس کیروا دی     
جوجههههاا یتشوگ ی یجا ،درک د

حطس هک یلاح رد

     

    

(( (((  .)P<0/ 05همچن نی نتا جی

ک نامه یور رب زین قیرزت مود هلحرم ه

جوج ههههههه هههههههههای   

آن میز  ALTکا  تفای شه

مرحله اول انجام پ شیامزآ .تفریذ   

 HIدر آزمایش هاگ

حاص د یرامآ زیلانآ زا لاد هههههه ههایع هب طوبرم ی ار

       HI

میکروبیولوژی دانش یسودرف هاگشناد یکشزپماد هدک     

بیماری آنفل جوج نوخ یمرس یازنآو هههه هههههها یتشوگ ی   

مشهد به انجام رسید .همچنین نمونهههها نوخ یمرس ی ییی یییی

دریافت کننده جیرههاییی مختل هلحرم رد یشیامزآ ف    
اول (  25روزگی) بیا هک دوب نیا رگن

در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اندازهگیری شدند.
تجزیه آماری

پردازش مدل مذکور جهت آنالیز دادهها ،توسط نرم

افزا یرامآ ر       )8991( ،)11( SASو باهیور        GLMبر  
نها طسوت    
ًال تصادفی انجام شد و میا یگن ن ن
پایه طرح کام ًال

آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال ( )P<0/ 05

رییغت هنوگچیه       

معنیداری در میزان عیار این بیماری در مقایسه با رامیت    
کنترل وجود نداشت (جدول  .)3در حالی ک رایع ه    HI

بیماری آنفلوآنزای سرمی خون جوجهها رد یتشوگ ی   
مرحله دوم (  34روزگی) کاهش معنیداری را نسبت به
تیما شن هیاپ ر ا داد ن ((((((((( (  .)P<0/ 05همچن فرصم نی       

برازش گردیدند.

آفالتوکس ریج رد نی هههه ههاشهاک یشیامزآ فلتخم ی

نتایـج

معنیداری را در میزان عیار بیماری نیوکاسل جوجههای

نتایج حاصل از اثر سطوح مختل رب نیسکوتالفآ ف    

متغیرها د هدور هب طوبرم ی ر لوادج 

         1آم .تسا هد     

مص لوط تسناوت نیسکوتالفآ فلتخم حوطس فر       

     

اجزای مختلف روده را کاهش دهد ..یافتهههها یمرس ی   
خون جوجهها یاپ رد یتشوگ ی ا  هرود ن ((( (((( 35روزگ )ی

در جدول  2نشان داده شده است .هیچگونه تغییر معنییی-

      

گوشتی دریافت کننده جیرهها شیامزآ فلتخم ی ی رد 

  

 25و  34روزگی ،در مقایسه با  هیاپ رامیت  ا جی ا دومن د      
( .)P<0/ 05
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جدول  -1اثر سطوح مختلف آفالتوکسین  B1بر متغیرهای مربوط به روده در طول دوره آزمایش ( 5هفتگی) ،بر حسب سانتی متر
تیمارهای آزمایشی

آفالتوکسین (ppb) B1

طول ایلئوم

0

36/4±4/1
62 /2±2/2

250

56 /4±6/3

005

طول دئودنوم و ژژنوم

a
a

92 / 25 ± 25 /4

ab

b

78 / 32 ± 21 /2

4/ 41

±SEM
)(a-b

متغیرهای مورد بررسی
a

طول کل روده

وزن روده

158 /51±33/2

3/ 34 ±0/ 94

a

85 / 55 ± 27 /3

b

a

a

4/44±0/ 47

50 1/ 12 ± 12 /1

b

231/ 25 ± 29 /4

01/ 25

b
c

4/53±0/ 54
0/ 62

14 / 26

ارزشگذاری میانگینها ،بیانگر اختالفات معنیدار ستونها در سطح (  )P<0/ 05طبق آزمون معنیداری دانکن است.

جدول  -2اثر تیمارهای آزمایشی بر فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی در پایان دوره (  35روزگی)
تیمارهای آزمایشی
پایه

فرآسنجههای خونی

ppb

31 /4±3/7

پروتئین تام (گرم/لیتر)
اسید اوریک (میلیمول/لیتر)

1/ 46 ±0/ 34

بیلیروبین تام (میکرومول/لیتر)

5/ 21 ±0/ 34

12 /9±0/53

گلوکز (میلیمول/لیتر)
بیلیروبین مستقیم (میکرومول/لیتر)
آسپارتات آمینو ترانسفراز )(UL ) ،(AST
-1

گاما گلوتامیل ترانسفراز )(UL-1) ،(γ-GT
آالنین آمینو ترانسفراز )(UL-1) ،(ALT

b

2/ 73 ±0/ 14

a

2/ 24 ±0/ 04

2/33±0/ 06

b

14 /11±0/ 32

a

22/ 55 ±1/ 59

3/ 31 ±0/63

ab

171/ 75 ±3/ 31

b

13 /6±0/7

ab

9/ 24 ±0/22

ab

a

b

0/ 052

a

ab

6/ 21 ±0/11

25 / 57 ±1/ 43

0/ 005

15 /3±0/ 42

b

6/ 93 ±1/ 65

فسفر (میکرومول/لیتر)

)(a-b

13 /2±1/2

a

b

8/ 55 ±0/ 43

کلسیم (میلیمول/لیتر)

25 /2±2/1

13 /8±0/ 42

2/ 39 ±0/71
173 ±3/ 12

 005 ppbآفالتوکسین B1

28 /6±2/8

15 /4±1/6

آلبومین (گرم/لیتر)

250

آفالتوکسینB1

سطح معنی داری

0/020

a

0/040

a

7/ 32 ±0/18

0/1 06

b

0/ 07

a

932/ 21 ± 14 / 95
29 / 55 ±2/ 45

0/690

a

0/1 00

b

6/83±0/ 28

9/ 34 ±0/33

0/ 062

11/11±0/ 27

6/44±0/ 32

0/ 056

6/ 39 ±0/ 24

0/230

ارزشگذاری میانگینها ،بیانگر اختالفات معنیدار ستونها در سطح (  )P<0/ 05طبق آزمون معنیداری دانکن است.

جدول  - 3تأثیرتیمارهای آزمایشی بر میزان عیار  HIبیماری نیوکاسل و آنفلوآنزا )(SRBC %8) ،(Log2
تیمارهای آزمایشی
پایه
ppb

250

آفالتوکسین B1

)- (Log2زمان نمونه گیری (آنفلوآنزا)
مرحله اول

 25روزگی

 34روزگی

4/ 12 ±0/ 47

3/ 18 ±0/ 43

3/ 31 ±0/44

 25روزگی

 34روزگی

a

a

01/ 59 ±0/53

ab

9/ 87 ±0/ 585

b

b

b

b

a

2/ 49 ±0/ 08

 005 ppbآفالتوکسین B1

3/ 24 ±0/44

±SEM

0/ 003

0/1 00

9/44±0/ 67

8/ 12 ±0/ 28
0/010

7/ 57 ±0/ 78

6/ 42 ±0/11
0/ 004

ارزشگذاری میانگینها ،بیانگر اختالفات معنیدار ستونها در سطح (  )P<0/ 05طبق آزمون معنیداری دانکن است.

بحث و نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که کمترین میزان طول

ایلئوم و کل روده متعلق به جوجههای دریافت کننده
500

مرحله اول

مرحله دوم

a

2/ 14 ±0/ 08

)(a-b

سطح ppb

مرحله دوم

)- (Log2زمان نمونه گیری (نیوکاسل)

آفالتوکسین به تنهایی است

(  ،)P>0/ 05و میزان طول ایلئوم و روده در تیمارهای
دریافت کننده سطوح  0و  250 ppbآفالتوکسین با
یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند .همچنین مشخص

شد که جیرههای آلوده شده با سطوح  250و 500 ppb
آفالتوکسین به تنهایی ،افزایش معنی داری را در
میانگین وزن روده جوجههای گوشتی در مقایسه با
طیور دریافت کننده جیره کنترل ایجاد کرد ( .)P>0/ 05
یونس و همکاران طی تغذیه جوجههای گوشتی با
سطوح  0/ 07و  ppm 0/7آفالتوکسین به تنهایی،
افزایش معنی داری را در طول دئودنوم و ژژنوم مشاهده

اثر سطوح مختلف آفالتوکسین ... B1
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کردند (  .) 14آفالتوکسین اثرات مضری بر غلظت

سرمی خون جوجههای گوشتی تغذیه کننده با

اجزای گوناگون سازنده سرم نظیر؛ مجموع پروتئین

آفالتوکسین  B1به عنوان شاخص بیوشیمیایی آسیب به

سرم ،گلوبولین ،بیلی روبین ،کلسترول و اسید اوریک

فعالیت کلیه در طیور به شمار میآید ( 7و  .)6همچنین

دارد .به دلیل اختالل در نقل و انتقال اسیدهای آمینه و

در این مطالعه ،سطوح مختلف آفالتوکسین  B1کاهش

سطوح رو نوشت برداری  mRNAو در نتیجه ممانعت

محسوسی را در میزان عیار بیماریهای آنفلوانزا و

از سنتز پروتئین ،کاهش محسوسی در مجموع پروتئین

نیوکاسل در پایان دوره ( 53روزگی) ،در مقایسه با

سرم بوجود میآید (  .) 12در این مطالعه ،سطوح

تیمار پایه ایجاد کرد ( .)9در مورد عیار بیماری

مختلف آفالتوکسین  B1تغییر محسوسی را در میزان

آنفلوآنزا در مرحله اول آزمایش (  25روزگی) ،هیچ

پروتئین تام ،آلبومین ،کلسیم و فسفر سرمی خون

گونه تغییری بین تیمارهای مختلف آزمایشی مشاهده

جوجههای گوشتی ایجاد نکرد .به طور مشابه محققین

نگردید .گروهی از محققان کاهش اندازه بورس

دیگر نیز نتایج مشابهی را گزارش نمودند (  .) 14تغذیه

فابرسیوس را علت اصلی کاهش میزان عیار بیماریهای

جوجههای گوشتی با سطح  500 ppbآفالتوکسین B1

نیوکاسل و آنفلوآنزای پرندگان اعالم نمودند (.)3

افزایش و کاهش محسوسی را در میزان سطوح آنزیمی

آفالتوکسین از طریق کاهش در اندازه بورس

 ASTو  ALTجوجههای گوشتی نسبت به تیمار پایه

فابرسیوس و ایجاد اخالل در نقل و انتقال اسیدهای

ایجاد کرد .گروهی از محققان طی گزارشاتی اعالم

آمینه و رونوشت برداری  m-RNAاز سنتز پروتئین و

نمودند که تغذیه جوجههای گوشتی با سطح  0/3میلی-

 DNAممانعت میکند در نتیجه با افزایش میزان

گرم/کیلوگرم آفالتوکسین  B1کاهش محسوسی را در

آفالتوکسین در جیره تولید پادتنها به حداقل رسیده و

سطوح  ALTو پروتئین تام ایجاد کرد ،در حالی که

قابلیت ابتال به بیماریهای عفونی و غیر عفونی افزایش

سطح آنزیم  ASTسرمی خون جوجههای گوشتی را

مییابد (  .) 13در پایان میتوان این گونه نتیجه گرفت

افزایش داد (  .) 12کاهش سطح آنزیم آالنین آمینو

که آفالتوکسین عالوه بر اثرات منفی بر اندامهای

ترانسفراز از طریق تغییر در عملکرد گروه آنزیمی

مهمی مانند کبد ،کلیه و مغز میتواند جوجههای

سیتوکروم  P-450کبدی سبب ایجاد جهش در

گوشتی را نسبت به بیماریهای عفونی خطرناکی مانند

ساختمان  DNAو ایجاد سرطان میشود (  .) 12تحقیقات

نیوکاسل و آنفلوآنزا که به طور بالقوه احتمال زئونوز

نشان داده است که آفالتوکسین به تنهایی سبب افزایش

بودن آن نیز مطرح است ،حساس کند .آفالتوکسین

سطح آنزیم کبدی  γ-GTمیگردد .تخريب سلولهاي

سبب تغییر در فرآسنجههای خونی ،آسیبهای کبدی و

كبدي باعث رها يي اين آنزيم در جريان خون و باال

کلیوی و کاهش قدرت سیستم ایمنی جوجههای

رفتن سطح آن ميشود .این گزارش با نتایج پژوهش

گوشتی در برابر بیماریهای نیوکاسل و آنفلوآنزا می-

حاضر مطابقت دارد ( .)01در این آزمایش میزان اسید

گردد.

اوریک سرمی خون در گروههای تغذیه شده با
آفالتوکسین به طور معنیداری در مقایسه با تیمار پایه
افزایش یافت (  .)P<0/ 05افزایش میزان اسید اوریک

تشکر و قدردانی

این پژوهش بخشی از پایان نامه آقای امید فانی مکی

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد م ورپ تیرید رش   
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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: 1control (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.
Keywords: Aflatoxin, Blood parameters, Immune system, Broilers
*Corresponding author: Omidi, A.
Address: Department of Animal Health Management, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz,
Iran. Tel: 07116138745
Email: aomidi@shirazu.ac.ir

