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 مروری بر انواع ترکیبات جاذب سموم قارچی در جیرة خوراکی طیور

 

 چکیده

راستایکشفراهکارهاینوینبههایمتعددیپژوهش در بروز پیشگیریاز ممانعتیا قارچیممنظور سموم سمومیتبا

انجامگرفتهاست و طراحیشده شاملغیرفعال. اینراهکارها سمبرخیاز جداسازسازی، قارچزداییو موادیسموم یاز

است آلوده خوراکی غیرفعالروش. سمهای و بهزسازی شامل بهدایی خوراک در جاذب عوامل افزودن یا عنوانکارگیری

موادجاذب.شوندایآنهادرنظرگرفتهمیمقارچیجذبشدهوکاهشجذبرودهدرراستایکاهشسمیتسمورویکردی

قبیلسیلیکات از کربوهغیرقابلهضم کربنفعال، یدراتها، و متداولعنوانهب...هایپیچیده بعواملجاذترینبرخیاز

غیرفعالسمومقارچیمطرحهستندوکاربرداینترکیباتبه عنوانازیسمومقارچیدرخوراکطیوربهسمنظورجذبو

یازسمومقارچیدرنظروارضنامطلوبناشرویکردیمستنددرراستایبهبودعملکردتولیدیطیوروممانعتازبروزع

هایمطلوببرخوردارباشددردسترسنیستولیاینازتمامیویژگیجاذبیکهاکنونفرآوردةحال،همبااین.شودگرفتهمی

سمومامنظورکاهشدرمعرضقرارگیریطیورببهمدعواملجاذبسمومقارچیوهدرراستایکاربردمنطقیوکارآتوانبالق

اییکهازنظرشمی)تینسستریگماتوسیاِبرخیدیگرازسمومقارچیهمانندهاوهابهآفالتوکسینسیلیکات.قارچیوجوددارد

یابنداتصالمی(هاداردساختارمشابهیباآفالتوکسین انواعبسیارمختلفیازسیلیکاتحالهربه. هاوجودداردکههریک،

رمنظو،قابلیتآنهارابههایمیاییسیلیکاتدیفیکاسیونشبهعالوه،مو.ذبسمومقارچیدارندمنظورجهایمتفاوتیبهقابلیت
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دئوکسی همچون سمومی زیرالِنجذب و دادنیوالِنول افزایشخواهد ون فعال. فعال)کربن ذغال راقابلیت( متفاوتی های

.ددرارتباطباخصوصیاتفیزیکیترکیباتموردآزمونباشدمنظورجذبسمومقارچیبروزدادهاستکهاینموضوعشایبه

دصورتپذیرفتهشکلیمثبتوکارآممتغیربودهولیدراغلبمواردبهوسیلهکربنفعالگاهاًهبهاقابلیتجذبآفالتوکسین

است گیردةکربنفعالصورتمیوسیللِنولنیزبهانیوهمچنینجذبزیرالنونودئوکسی. ایکربوهیدراتیغیرقابلپلیمره.

پچیده و ازهضم مشتقشدهدیوارایکه سلولیمخمرها بهة نیز جذبآاند مطلوبفالتوکسینمنظور بازیابیعملکرد و ها

مع در داشتهحیواناتیکه قرار قارچیمتعدد شدهرضسموم نشانداده کارآمد اند فوزاریومهب)اند مورد در هاویژه دیوارة(.

انبالقوهاینتو.هانیزقابلیتجذبسمومقارچیراداردولیمطالعاتمحدودیدراینرابطهانجامگرفتهاستتریسلولیباک

کُ قبیل پلیمرهایغیرآلیاز پلیلستدر استوینیلیرامینو شده مشاهده نیز پیرولیدن ترکیباتجاذب. این بسیاریاز

تأییعنوانافزودنیبه جیرههایخوراکیایمنمورد ت،اهدافیهمچونافزایشچسبندگیپِلِهایخوراکیبادهستندودر

بههرحال،باتوجهبهطیفنسبتاًمحدودسمومجذبشدهتوسطهریک.گیرندمصرفقرارمیمورد...جذبسمومقارچیو

اینترکیباتبهتنهاییموردسؤالاستوازترکیباتفوق عملکردمطلوبهریکاز یکدیگرالذکر، با کاربردهمزمانآنها

.رسدنظرمیمنظوردستیابیبهعملکردمطلوبضروریبهبه

.ترکیباتجاذب،سمومقارچی،خوراکطیور:های کلیدی واژه
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 مقدمه

قارچ اولیةرشتههای مواد از بسیاری در ای غالت شامل Rassell et al., 1991)خوراکی بر( امکان علوفه دارندو وز این.

انجامدکهبهتضعیفسیستمایمنیآنهامیراسترسهایپُویژهدرطولدورههایحیوانیمختلفرابههاگونهرگانیسممیکرواُ

میتحت قرار اینمیکرواُتأثیر عفونتبا از ناشی بیماری به و میرگانیسمدهند اطالق مایکوز گرددها قارچبه. هایعالوه،

خوراکیآلودهبهسمومصورتاولیهازطریقمصرفموادنیزدارندکهدرحیواناتیکهبهیتتولیدسمومقارچیراایقابلرشته

براساستخمینانجامگرفته.دهاییتوکسیکراایجادخواهندکرکوتوکسیکوزیاپاسخگیرند،مایقارچیدرمعرضقرارمی

نآلودهبهسمومقارچیهستندحصوالتکشاورزیتولیدشدهدرسراسرجهاازم%52حدودصورتساالنه،بهFAOوسیلةبه

(Jelinek et al., 1989 بررسی(. غلظتسایر حضور از حاکی نیز شده انجام سموهای فراوان محصوالتقارچیمهای در

اییاهایرشتهقارچ(.Whitlow et al., 1998)اندعنوانمعضلیپایدارمطرحنمودهرزیهستندوحضوراینسمومرابهکشاو

 شکلاسپورهایآنها هستندو محیطحاضر سرتاسر قارچیبررودر تولیدسموم درگیرییا یمحصوالتکشاورزیشاید

برداشت طول در فیلد، ذخیرهشرایط خوراکدهمحصول، و فرآوری بسازی، پیونددهی وجودیبا.وقوع که آلودگیفرآیند

آلودگیدرسایرمراحلبعدنیزوجودداردشودفیلدآغازمیتکشاورزیاغلبدرمحصوال احتمالبروز ،(CAST, 2003.)

ایقادربهتولیدسمومقارچیهستندگرچهاینموضوعپذیرفتهشدهاستکهآسپرژیلوس،هایرشتهطیفوسیعیازقارچ

بهفوزاریو بیشتری اهمیت از پنسیلیوم و مایکوتوکسینم تولید اهایمنظور برخوردارنددارای حیوانی سالمت در همیت

(CAST, 2003.)بهآفالتوکسن که بها معمول میهطور تولید آسپرژیلوس دئوکسیوسیلة زیرالنشوند، نیوالِنول، وT2ون،

به که میفومونیسین تولید فوزاریوم اُوسیلة و خراشوند و بهPRتوکسین میکه تولید پِنیسیلیوم وانعنبهشوندوسیله

شوندترینسمومقارچیدرنظرگرفتهمیراهمیتپُ رگوتشایددارایاثراتالبتهسمومقارچیمتعدددیگرینیزهماننداِ.

هنوعوغلظتباتوجهب.خوراکیشایدازشیوعفراوانیبرخوردارباشندازمواداولیةسمیبرحیواناتباشندوبعضاًدربرخی

 در طولدورة قبیاوضعیتفمعرضقرارگیریوسمومقارچی، تأثیراتکتورهایحیوانیاز جنسوسطحاسترس، لسن،

بهاینسمومبرسالمتوعملکردطیورتجاریاعمالخواهدشدکهدراینگفتارامکانپرداختنوسیلةنامطلوبفراوانیبه

نیست مقدور پیچیدتشخیصآلود.اینضایعاتچشمگیر با قارچینیز سموم روستههایمتعددیروبگیگیبه منظوربه.

سمومقارچیومدیریتاختالالتمسمومیتباهایمتنوعارائهشدهدرموردتوانبهدادهمیتردراینرابطهمطالعةدقیق

ربردترکیباتجاذبسمومقارچیدرحالحاضرکا.(CAST, 2003, Whitlow and Hagler, 2005)مراجعهکردناشیازآن

بهعنبه معرضوانکارآمدترینراهکار در ممانعتاز گونهمنظور سایر و طیور سمومهایحیواناتاهلیقرارگیریمداوم با

است خوراکیمطرح طریقجیرة از قارچیمتعدد ترکیباتجبهره. بهگیریاز خوراکطیور قارچیدر منظوراذبسموم

هایدرسال.صورتفعالموردمطالعهقرارگرفتهاستسالبه52شازاینسمومبرایبیگرممانعتازبروزتأثیراتویران

ادهمنظورتقلیلعوارضناشیازاینسمومکارآمدنشاندارایترکیباتجاذبسمومقارچیبههایداخیرتعدادیازفرآورده

درراستایممانعتازمسمومیتطیورمطرحهایبالقوهترینقابلیتعنوانیکیازبزرگهابهشدهاندواستفادهازاینفرآورده

.است

 در شرایط فیلد و هنگام برداشت: کنترل سموم قارچی

شکل ممانعتاز راستای ضروریاستتالشدر بسیار قارچی صورتحضو؛گیریسموم در راهکارهایزیرا تنها سموم ر

ممانعتکاملمحدودیبه تأثیراتنامطلوبآنهامنظور بروز جودداردواز آسیبناشیازحشراتبرمحصوالتکشاورزی.

از.شودقارچیدرشرایطفیلدشناختهمیایوتولیدسمومهایرشتهمنظوررشدقارچوانیکیازعواملمستعدکنندهبهعنبه

هاییوآسیبهایقارچت،دارایمقاومتدربرابربیماریموردنظربرایکشهایگیاهیسازگارباناحیةطریقانتخابواریته

هیبرید همانند حشرات از ناشی می+Bهای ت، کاهشدادتوان فیلد در را قارچی سموم ولید یا. آبیاری اعمال طریق از

کهتماسباخاکاحتمالییازآنجا.توانتولیدسمومقارچیرادرشرایطفیلدکاهشدادمناسبنیزمی(کوددهی)بارورسازی
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شدنمحصوالتبررویخاکمحصوالتافزایشخواهدداددرهنگامبرداشتبایدازریختهگیریسمومقارچیرادرشکل

ازبرداشتچنینمحصوالتیصرفنظرکرد جلوگیریو بهصورتزمانبرداشتمحصوالتبایدبه. و موقعانجامبندیشده

احتمالشکل زیرا افزایشهایآخرفصلبرداگیریسمومقارچیدرصورتبارشبارانگیرد؛ شتودرصورتکاهشدما

هایغالتبایدابزارآالتووسایلمورداستفادهدرفرآیندبرداشترادرمنظورممانعتازآسیبدیدگیدانهبه.خواهدیافت

.وضعیتیمناسبحفظکرد

 سازی خوراک ذخیره

غالتدر.الزامیاستوتولیدسمومقارچیهامنظورممانعتازرشدقارچناسباقالمخوراکیبرداشتشدهبهسازیمذخیره

یدکمترازطورترجیحیباتربهداشتهباشندواینعدددرشرایطاقلیمیگرم%52سازیبایدرطوبتیکمترازهنگامذخیره

نیازهفتهبهجایگاهیخنکودارایهوادهیمناسب5ترازهایزمانیطوالنیسازیغالتدردورهبرایذخیره.باشد51%

سیالژبایدبراساساصول.صورتروتینپاکسازیشوندسازیخوراکبایدبههایذخیرهها،سیلوهاوسایرجایگاهانبارک.است

ردخُ.بامحتویرطوبتمناسبانجامگیرد،برداشتموادخوراکیاولیه.تهیهشودگردند،ایکهدرادامهذکرمیپذیرفتهشده

بهکردنآنبایدرانتقالمواداولیهبهسیلویاپُ.کلیکنواختوبهقطعاتیباطولمناسبصورتگیردشکردنمواداولیهبه

تازمنظورممانعمناسبباشد،ازعواملتخمیرکنندةکارآمداستفادهشودوبهسازیسیالژسرعتانجامگیرد،تراکمفشرده

کردنامکانرشدخلسیلوپسازاتمامفرآیندسیلونفوذهوابهدا.شکلیمناسبانجامشودورودآبوهواپوششسیلوبه

فراهممیهایدارایتوانتحملرگانیسممیکرواُ محیطاسیدیرا برابر افزایشردهکندکدر به افزایشرشدPHادامه و

منجرخواهدشدقارچ ها قادربهکاهشسبالفاصلهپسازفرآیند،شوندمنجرمیPHهاییکهبهکاهشافزودنی. یلوکردن،

کاهششکلرشدقارچ و قارچیهستندها گیریسموم کاهشرشدقارچهایمتعددیبهافزودنی. مؤمنظور سیالژ در ثرها

اندشاندادهشدهن محتویهامنظورممانعتازرشدقارچبههایمرطوب،پروداکتیموادخوراکیمرطوبهمانندبا. بایدبا

ادیریکهبهسرعتموردمصرفموادخوراکیمرطوبرابایددرمق.سازیشوندختاریقابلقبولذخیرهمناسبوسارطوبت

صورتاستفادهازاینترکیباتثرهستندوبدونشکدرهامؤشگیریازرشدقارچاسیدهایآلیدرپی.گیرندتهیهکردقرار

.دسازیترکیباتخوراکیراافزایشداتوانطولدورةذخیرهمی

 حذف سموم قارچی

خریبدرمعرضقرارگیریغالتباآمونیاکبهت.هایحذفسمومقارچیازاقالمخوراکیمحدودهستنددرمجموعروش

ولیشیوهبرخیازسمومقارچیمنجرمی علوفةمنظورحذفایکاربردیبهگردد؛ از دردسترسنیستاینسموم .آلوده

تنهاتعداداندکیازسمومقارچیخوراکرمادهیمقاومهستندوحرارتدادنگهایکوتاهبردورهبیشترسمومقارچیدربرا

جاییغالتهکاریوجابنحویکهحتیدستددراینمسیرکمککنندهباشد؛بهپاکسازیغالتنیزشای.راتخریبخواهدکرد

هایروش.رچیدرایناقالممنجرگرددومقاباربهکاهشسطحسمردوغُدرطولفرآیندفرآوریشایدازطریقحذفگَ

روش سایر و بیولوژیک فیزیکی، شیمیایی، حذف و مدیریت گردیدههای مرور تفصیل به قارچی اندسموم

(Lopez-Garcia and Park,1998; Sinha, 1998).بهداسازیگردیدهاستکهصباکتریاییجیازیکسویةخاآنزیم قادر

یکافزودنیخوراکیکهدارایاینآنزیمبودهاستمورد(.Binder et al., 2000)هاستنسِپوکسیداسیونبرخیازتریکوتِاِدی

.(Doll and Danicke, 2004)اندوننتایجحاصلمتقاعدکنندهنبودهارزیابیقرارگرفتهولیتاکن

 یتعامالت مواد مغذ

آنتیایشاملکهکارهایتغذیهرا تأبههایگیاهیهاوعصارهکسیداناُاربردموادمغذیمختلف، ومثیراتسممنظورمقابلهبا

قرارگرفته بازبینی مورد Galvano et al., 2001)اندقارچی تغذیه(. پروافزایشسطوح مغذیای ترکیبات و انرژی تئین،

.استمندبودهارزشاکسیدانهمانندترکیباتجاذبسمومقارچیدربرخیشرایطآنتی
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 ترکیبات جاذب سموم قارچی

 ,.Avantaggiato et al., 2005; Ramos et al)اذبسمومقارچیانتشاریافتهاستهایمتعددیدررابطهباترکیباتجبازبینی

1996a; Ramos and Hernandez, 1997; Huwig et al., 2001).هایجیرهمقارچیبهاکنون،افزودنترکیباتجاذبسموهم

به آلوده تغذیهخوراکی رویکرد تأثیرگذارترین راستایکاهشاثراعنوان میایدر گرفته نظر در شودتمخرباینسموم

(Galvano et al., 2001).برقراریاتصاالتمحکمباسمومقارچیازبروزوسیلةبراساسنظریةارائهشده،ترکیباتجاذببه

تعامالتتوکسیکبی و جیرةگونهنسموم جذباینسمومهایحیوانیمصرفکنندة و طریقمجاریخوراکیآلوده از

بنابراین،این.اساسصورتخواهدپذیرفتاینهایخوراکیبرندوپاکسازیسمومقارچیدرجیرهکنگوارشیممانعتمی

به بیشتر رویکرد نظر نهیکاستراتژیدرمانیدر و پیشگیرانه شودفتهمیگرعنوانیکراهکار سیلیکات. هایکربنفعال،

 مونتخاکرُ)آلومینیوم بنتونیت، فیلوسیلیکاتس، زئولیت، وموریلونیت، کربوهیدرات...(ها غیرقا، و هضمهایپیچیده بل

پلی) باکتریسلولز، و مخمرها سلولی دیوارة در موجود گلوکومانانساکاریدهای همانند پپتیدوگها یکانالها، و و...(ها

سمومقارچیموردعنوانترکیباتجاذببالقوةپیرولیدونومشتقاتآنبهینیلووپلیکُلستریامینمرهایصناعیهمانندپلی

.گیرنداستفادهقرارمی

 ارزیابی ترکیبات جاذب

بیارزیا.تهاستهایمتعددیدررابطهباارزیابیعملکردترکیباتجاذبسمومقارچیانجامپذیرفسالگذشتهپژوهش52در

دویسیستم هر in vivo)تنهایدرونترکیباتجاذبدر برون( in vitro)تنو است( صورتگرفته تنهایبرونروش.

جذبترکیباتهاییدررابطهباقابلیتسازیایدهاندوقادربهفراهمنشاندادهشدهمفید،هایپایشیمنظورانجامارزیابیبه

جاذبهستند ازآنجاییهربه. روشحال، برونکه یههای نشدهتن مناسباستانداردسازی اشکلی نتایج ازاند، حاصل رزیابی

تنهایبرونمجموع،نتایجحاصلازکاربردروشدر.هایمختلفقابلقیاسنیستهادربینآزمایشگاهکاربرداینسیستم

هایحاصلگیریازدادهبنابراین،بهره.رتباطنبودهاستدرا(in vivo)تنهایدرونلیمناسببانتایجحاصلازآزمونشکبه

آزمون انجام بروناز بههای تصمیمتن کمنظور با رابطه در نیستسازی منطقی فیلدی شرایط در جاذب ترکیبات اربرد

(Doll et al., 2004; Diaz et al., 2004; Garcia at al., 2003.)

درون مطالعات in vivo)تن به( تأعموماً تعیین پاسخثیرگذامنظور ارزیابی از جاذب ترکیبات برخیری یا عملکردی های

هاتنهاقادرگیریایناندازه.هایبیولوژیکازقبیلبقایایبافتییاتغییردرپارامترهایبیوشیمیاییبهرهخواهندبردشاخص

دترکیباتجاذبهستندبهتخمینغیرمستقیمعملکر بهتحتتأکهبسیاریاییازآنج. قراردادنثیرازعواملوحاالتقادر

خوراکی،درموردمقادیرمتغیراینترکیباتدرجیرةدنبالافزودنکردترکیباتجاذببه،ارزیابیعملباشندنتایجمطالعهمی

شرایطمحیطیمتفاوتازهایمختلفوتحتهایسنیوجنسهایحیوانیمتفاوت،درگروهختلف،درگونهسمومقارچیم

.ثیراتنامطلوباحتمالیترکیباتجاذبنیزبایدموردارزیابیقرارگیردتمامیتأ.انیبرخوردارخواهدبوداهمیتفراو

 ذغال یا کربن فعال

است یکترکیبجاذبعمومی فعال فراوان)کربن جذب سطح عالیبا قابیتجذب و ترکیببه( یکعاملاین عنوان

منظورجذبسمومگوارشیمتعددموردشکلمتداولبهمنظورجذبسموممختلفمعرفیوبهاصیوعمومیبهغیراختص

The Merck Veterinary Manual, 8)گیردتوصیهقرارمی
th

 Edition, Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ).در

منظورجذبسمومقارچی،اینترکیبدرراستایکاهشبنفعالبهیازاولینمطالعاتانجامشدهبرایارزیابیقابلیتکریک

بُ در کارآفالتوکسیوز Hatch et al., 1982)استآمدنشاندادهشدهزها کاهشبقایای5991گالوانووهمکاراندرسال(.

دهشدهباپاسخناشیازکاربرددنبالکاربردمنابعمختلفذغالفعالنشاندادندوپاسخمشاههارادرشیرگاوبهآفالتوکسین

سایرسیلیکاتخاکرُ (A Hydrated Sodium Calcium Aluminosilicate or HSCAS)متفاوتنبودهایآلومینیومسیا
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نیوالنذ دئوکسی و زیرالنون جذب با ارتباط در فعال استوغال برخوردار فراوانی اهمیت از ل

(Doll et al., 2004; Dante et al., 2005; Bueno et al., 2005.)تندریکمدلگوارشیبرون(in vitro)کربنفعالقادربه،

.(Avantaggiato et al., 2004)فراهمیدئوکسینیوالنولونیوالنولنشاندادهشدهاستکاهشزیست

 ها سیلیکات

ازنظرساختاریبهتحتسیلیکات شوندمختلفیتقسیممیهایگروهها عناصرموجوددرتحتبااین. هایمختلفگروهحال،

شیمیایی ساختار از باشندشاید برخوردار مشابهی تحت. سیلیکاتگروهاین ازیهای عبارتند هانئوسیلیکات:

(single tetrahedrons)سوروسیلیکات ، اینوسیلیکات(double tetrahedrons)ها ه، ،(single and double chairs)ا

فیلوسیلیکات،(rings)هاسایکلوسیلیکات sheets)ها تِکت( سیلیکات.هاوسیلسکاتو بین هادر

(HSCAS) Hydrated Sodium Calcium AluminoSilicateگرفتهاستوشایدبیشازسایرینموردمطالعهوبررسیقرار

اینرابطهدردسترسهستندبازبینی  ;Bingham et al., 2003; Kubena et al., 1987; Philips, 1999)هایمتعددیدر

Philips et al., 1991; Ramos and Hernandez 1997.)هایموجوددراینسیلیکاتویژهازطریقشالتهکهمینرالبیانشده

قادربهاتصالبهاینسمومو(هایفلزیموجوددرساختارخودکمکیونبا)هاکربونیلدرآفالتوکسیندی –βکردنگروه

هاوبرخیها،کلینوپتیلولیتها،زئولیتازقبیلبنتونیتهاسایرسیلیکات(.Philips et al., 1991)باشندغیرفعالکردنآنهامی

سیلیکات سایر از هادیگر مطالعه حدودیمورد تا اندقرارگرفتهنیز سایر(Clay)سرُخاک. آنسیلیکاتو هایمرتبطبا

تکهازاسClayهایمرتبطبایکیازسیلیکاتیزبنتونیتن.شوندهادرنظرگرفتهمیعنوانتحتگروهیازفیلوسیلیکاتبه

موریلونیتدرخاکمونت.اشدبعنوانجزءاصلیمیموریلونیتبهطوراولیهحاویمونتخاکسترهایآتشفشانیمنشأداردوبه

.باشدمی  Hydrated Sodium Calcium Aluminum Magnesium Silicate Hydroxideواقعیک

هایباالییازهاشباهتدارندولیحاویغلظتهاییسیلیکاتیتشکیلشدهکهباسایرفیلوسیلیکاتازورقه(Clay)خاکرُس

.شوندبندیمیپیچیدههستند،طبقههمهایدردرونکهمتشکلازتتراهِهاییوسیلیکاتعنوانتِکتهابهزئولیت.آبنیزهستند

جاییهاجابهدهندوحضوراینکانالهایمختلفراشکلمیهاییبااندازهساختارزئولیتدارایفضاهاییخالیاستکهکانال

راملکول زئولیت ساختار از خارج یا داخل به کردامکانها خواهد پذیر ساختارزئولیت. دادن دست از یا تغییر بدون ها

ازدستدادنآبهستندقادر،کریستالیخود بهجذبیا .Amethyst Galleries, Incبرایدریافتمرجعموادمعدنیبه.

(http://mineral.galleries.com/minerals/silicate/class.htm)مراجعهکنید.

ویژهدرارتباطباعملکردهاوبهترکیباتجاذبسمومقارچیبررویسیلیکاتبیشترمطالعاتابتداییانجامگرفتهدرمورد

HSCASدویکیازهاراپایشکردنتعدادقابلتوجهیازسیلیکات5911فیلیپسوهمکاراندرسال.صورتپذیرفتهاست

به انجاممطالعاتبیشترموردبهترینترکیباترا انتخابقراردادندمنظور هایخوراکیبهجیرهHSCAS%2/2-5نافزود.

 ,.Huff et al., 1992; Kubena et al., 1987, 1990a,b, 1992, 1993; Ledoux et al)ماکیانهایحیوانیمختلفشاملگونه

1999; Phillips et al., 1988; Scheideler, 1993)،بوقلمون(Kubena et al., 1991)،سانانخوک(Colvin et al., 1989; 

Harvey et al., 1989; Lindemann et al., 1993)،هابره(Harvey et al., 1991a)گاوهایشیرده،(Harvey et al., 1991b)،

هاوممانعتازکامالًمستندبهجذبآفالتوکسینشکلی،به(Bonna et al., 1991)وراسو(Smith et al., 1994)زهایشیرواربُ

وابستهبهدHSCASُدنبالکاربردهایایجادشدهبههرحال،پاسخبه.ردیدهاستبروزآفالتوکسیکوزمنجرگ زهستندظاهراً

(Smith et al., 1994.)

هادرنظرگرفتهمنظورجذبآفالتوکسینکیبیانتخابیبهعنوانتربه(HSCAS)دارآلومینیوم،سدیموکلسیمسیلیکاتآب

دربرابرموادخوراکیآلودهبا.(Phillips et al., 1999)ومقارچینیستولیجاذبخوبیبرایسایرسم؛شودمی بنابراین،

هایهادرجیرهکهمعموالًهمراهباآفالتوکسینکلوپیازونیکاسیدبرایمثال،سای.یمختلفپروتکتیونخواهدبودسمومقارچ
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دنبالکاربردبه5221گارسیاوهمکاراندرسال(.Dwyer et al., 1997)شودجذبنمی HSCASوسیلهبههحاضراست،آلود

سیلیکات اُخها مسمومیتبا کاهشموارد به ولیکاهشعوارضتوکسیکسَقادر نبودند راتوکسین آنهاT2م مطالعة در

شد مشاهده . سال در همکاران به5995هافو افزودن جیرهHSCASدنبال اُخراتوکسینهیچبه مزیتیهایحاوی گونه

هایگوشتیوبهجیرةخوراکیجوجهHSCAS%5نشاندادندکهافزودن5221واتسوهمکاراندرسال.مشاهدهنکردند

نیمچه صورتحضور در بوقلمون mg5های نیوالنول، مونیلیmg2دئوکسی mg2فورمین، B1فومونیسین ،µg522

 B1آفالتوکسین ،mg5 و mg2/2زیرالنون در بوداُخراتوکسین نخواهد پروتکتیو خوراکی، جیرة از کیلوگرم .هر

برعلیه HSCASعالوه،به (Bursian et al., 1992)النونپروتکتیوبودهاسترزیدرراسوها 5991پاترسونویانگدرسال.

روهمکاراندربنها.هاحمایتیدربرابردئوکسینیوالنولمشاهدهنکردندبهجیرةخوراکیخوک HSCASدنبالافزودنبه

رگوتامینباندخوبیبااِبه(in vitro)تندرشرایطبرون Clayدریافتندکه5995ناتوهمکاراندرسالوچست5999سال

به%(5میزانبه)هابهجیرةخوراکیگوسفندHSCASنشاندادکهافزودن(in vivo)تنحال،مطالعاتدرون؛بااینخواهدشد

.(Chestnut et al., 1992)جرنخواهدشدکاهشمسمومیتمن

و عبدالوهاب سال در مونت5222همکاران که دادند بهنشان شدموریلونیت خواهد باند استریگماتوسیستین با خوبی

است)  آفالتوکسین مشابه شیمیایی نظر از که تأیک.(مایکوتوکسینی کاهش راستای در مخربکلینوپتیلولیت ثیرات

ازجملهیکClayهایمتعددمرتبطبافرآورده(.Parlat et al., 1999)بلدرچینکارآمدنشاندادهشدهاستآفالتوکسیندر

ثیراتیمشابهباکردند،تأهایآلودهبهآفالتوکسینمصرفمیکهجیرههاییلسیم،درراستایبهبودعملکردخوککنیتبنتو

HSCASانداعمالنموده(Schell et al., 1993a,b وهمکاراندرسال(. بهClayکاراییانواعمختلف5222دیاز منظوررا

یمؤثرنشانترکیباتمتعدد.وارموردمطالعهقراردادندروسیلهگاوهایشیآفالتوکسیندرشیرتولیدشدهبهکاهشبقایای

بااین شد؛ ،الحداده و کلسیم بنتونیت با مقایسه در سدیم بنتونیت ثابت، مقادیر بهبا بیشتری کاهشقابلیت منظور

.هادرشیرداشتآفالتوکسین

اندیمیاییراموردارزیابیقراردادههایتغییریافتهازنظرشبرخیازمطالعاتنیزعملکردسیلیکات لوهمکاراندرسالدُ.

موردبررایکسیلیکاتآلومینیوممودیف5222 تنقابلیتجذبرایطبرونسیقراردادندودرشیدشدهازنظرشیمیاییرا

آنزیرالنونمناسب در کردندرا (Lemke et al., 1998; Tomasevic-Canovic et al., 2003)مشاهده وسیلةاینیافتهبه.

هایحاصلازمطالعاتقبلینیزموردتآییدقرارگرفتهبودداده بهزیرالنونراHSCASسایریننیزافزایشقابلیتاتصال.

،جذبآفالتوکسین،5222داکوویکوهمکاراندرسال(.Pimpukdee et al., 2004)انداصالحشیمیایینشاندادهدنبالبه

.اند،نشاندادهمتیلبنزیلآمونیومکتادسیلدیوسیلهیکزئولیتتیمارشدهتوسطاُهراتوکسینوزیرالنونرابخاُ

 عنوان ترکیبات جاذب مرهای آلی به پلی

هاهمانندریدهایموجوددردیوارةسلولیمخمرهاوباکتریساکاسلولز،پلی)قابلهضمهایپیچیدهوغیردراتبرخیکربوهی

پپتیدوگلیکانگلوکومانان ها، و ها پلی...( پلیو قبیلکُلستریامینو بهجذبسموممرهایصناعیاز وینیلپیرولیدونقادر

.قارچیهستند

فیبرموجوددریونجهمنجربه.طوربالقوهقادربهجذبسمومقارچیاستیرةخوراکینیزبهفیبرغیرقابلهضمموجوددرج

موشک زیرالنوندر خوکاهشتأثیراتمضر  ,James and Smith, 1982; Stangroom and Smith)سانانهایصحراییو

(.Carson and Smith, 1983)هایصحراییشدهاستدرموشT2وکاهشاثرات(1984

طوربالقوهدارایقابلیتاتصالبهسمومقارچیمتعددنشاندادهدستآمدهازدیوارةسلولیمخمرنیزبههترکیباتفیبریب

Devegowda et al., 1998)شدهاست ازدیوارةمراسپلی(. سلولیمخمردارایقابلیتتریفایدگلوکومانانواستخراجشده

اُ آفالتوکسین، به راتوخاتصال و تک)T2کسین یکدیگربهچه با همراه چه و تک است( شده داده  Raju and)نشان
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Devegowda, 2000.)میزانافزودنگلوکوماناناستریفایدبهg/kg5-2/2بهآلودهبهآفالتوکسینهایازجیره بروزپاسخی،

مرگلوکاناسترفاید،افزودنپلیهمچنین(.Basmacioglu et al., 2005)گردیدهاستمنجرزدرماکیانگوشتیوابستهبهدُ

بهآفالتوکسینبهجیره باقیهایخوراکیآلوده بطماندةگاوهایشیروار، دارکاهشورمعنیآفالتوکسیندرشیرتولیدیرا

(.Diaz et al., 2004)دادهاست

راT2(Freimund et al., 2003)ازقبیلزیرالنونوهایمتعددیینتوکسیدگلوکان،قابلیتاتصالبهمایکومرهایاستریفاپلی

و(Swamy et al., 2004)هایگوشتی،جوجه(Swamy et al., 2002)سانانمرگلوکانقادربهحمایتخوکیکپلی.دارند

Chowdhury and Smith, 2004)گذارماکیانتخم تأثیراتمخربسمومقارچیمتعددنشاندا( برابربعضیاز دهشدهدر

است . آراویند سال همکاراندر 5221و طریقکاربرد جیرة %2/2از در استریفاید ،خوراکیماکیانگوشتیگلوکومانان

مرگلوکانیکپلی.اندراتخفیفدادهT2راتوکسین،زیرالتونوخسرکوبرشدناشیازآلودگیطبیعیجیرهباآفالتوکسین،اُ

(.Dvorska et al., 2003)هامؤثرنشاندادهشدهاستیکآئروفوزاریندربلدرچینازاثراتتوکسمنظورممانعتبه

باکترهاوبیفیدوباکترهاقادربهجذبسمومهایباکتریاییتولیدکنندةاسیدالکتیک،پروپیونیویژهسویههابهبرخیازباکتری

قبیلآفالتوکسین بهقارچیاز برخیسمومقارچیتولیدشده و هستندسیلةفوزاریوموها   ,El-Nezami et al., 2000)ها،

2002a, 2002b; Haskard et al., 2001; Oatley et al., 2000; Yoon et al., 1999.)توکسیسِاَاتصالبادئوکسینیوالنول،دی

سایرمایکوتوکسینسیرپِ نیوالنولو جیبنول، با موجوددرسطحباکتریهایهیدروفوبیکهایهمرا فیزیکیاست، .ظاهراً

مرصناعیومحلولدریکپلی(PVP)وینیلپیرولیدونپلی.گرفتهاستهایاندکیدراینرابطهصورت،پژوهشحالهربه

به وردبررسیقرارگرفتهاستعنوانیکترکیبجاذبسمومقارچیمآب، تباطباجذبآفالتوکسینوهاییدرارگزارش.

باتوجهبهناکافیحالبااین(Alegakis et al., 1999)انتشاریافتهاست(in vitro)تندرشرایطبرون(PVP)وسیلهزیرالنونبه

.پذیرنیستمرامکانهایدردسترسانجامهرگونهتوصیه،دررابطهباکاربرداینپلیبودنداده

ردوازطریقجذباسیدهایصفراویاثراتمنظورکاهشسطحکلسترولخونکاربرددارزینکلستیرامیندرطبانسانیبه

(Solfrizzo et al., 2001)وفومونیسین(Ramos et al., 1996b; Doll et al., 2004)جذبزیرالنون.اعمالخواهدکردخودرا

بهبه کلستیرامین استوسیلة گرفته قرار تأیید مورد مستند طور . کنندةموشدر مصرف صحرایی نیراتوکسیخاُهای زن

افزایشاُخ و کاهشاُخراتوکسینپالسما به استکلستیرامینمنجر .(Kerkadi et al., 1998)راتوکسینمدفوعیگردیده

آندرمکانکاربردباالیاینپلیمراِدلیلهزینةرائهشدهاستوبهتنامتناقضدیگرینیزدرشرایطدروننتایج،همچنین

.الاستموردسؤهایبزرگمقادیرفراوانیادرمقیاس

 های مطلوب یک ترکیب جاذب ویژگی

باشد نظر قارچیمورد حذفسموم بهجذبیا یکترکیبجاذببایدقادر شایداتصالبهسمیخاص. برخیموارد، در

یکترکیبجاذبباید.یازباشدکهدرسایرمواردجذبسموممتعددموردنرگرفتهشدهباشد؛درحالینظعنوانهدفدربه

معنیبه گونهطور مسمومیت از دار حیوانی کندهای ممانعت . نباید جاذب برتأارایدترکیب توجه قابل نامطلوب ثیرات

مفیدآننباشدهایحیوانیباشدویاحداقلاینتأثیراتنامطلوببیشترازتأثیراتگونه منظوراستفادههزینةمناسبیبه.

حیوانینداشتههایخوراکیبامنشأگونهتأثیرمخربیبرفرآوردههیچ.ناتداشتهباشدعپرورشحیواکاربردیومفیددرمزار

باشد داشته. ترکیبجاذبباتوجهبهخصوصیاتفیزیکیبایدقابلیتکاربرددرشرایطتولیدتجاریخوراکداموطیوررا

.باشد
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 نتیجه گیری

گیریهایاهلیبهرهسمومقارچیدردستگاهگوارشطیوروسایرداممنظورممانعتازجذبیکیازمتداولترینراهکارهابه

ترکیباتجاذباست از گرفته. قرار مطالعه مورد صورتگسترده ترکیباتجاذبمتعددیبه اینراستا، بهدر و عنواناند

گیرندیوموردمصرفقرارمیهایخوراکیمعرفافزودنی باگروهخاصیازهرحال،هریکازاینترکیباتجابه. ذبعمدتاً

هایآلومینیومبرایمثال،سیلیکات.میزانکمتریقابلمشاهدهاستشودواتصالآنهاباسایرسمومبهسمومقارچیباندمی

اتصالمیبهترینشکلباآفالتوکسینبه ساکاریدهایموجوددردیوارةسلولیمخمرقابلیتبیشتریکهپلیدرحالی؛یابندها

منظورجذبتمامیسمومقارچیمهمازهایآلومینیومبههرحال،درنتیجةناکارآمدیسیلیکاتبه.یجذبزیرالنوندارندبرا

.نیزصورتپذیرفتساکاریدهایموجوددردیوارةسلولیمخمر،نظربالینی،معرفیترکیباتجاذبطبیعیوآلیازقبیلپلی

کربن.گیردهایجاذبمورداستفادهقرارمیمنظوربهبودعملکردفرآوردهاستکهبهازدیگرترکیباتیهمچنین،کربنفعال

همیندلیلازسطحباشدوبهمنافذیبسیارمتعددوکوچکمیارایدشدهوبامنشأآلیاستکهفعالنوعیکربنفرآوری

منظورجذبترکیباتمختلفوبه(استترمربعم222هرگرمازکربنفعالحداقلدارایسطحیبرابربا)ایبسیارگسترده

هایجاذبمختلفتوانباهدفبهبودقابلیتجذبفرآوردهازکربنفعالمی.هایشیمیاییبرخورداراستشرکتدرواکنش

برخیبه قارچی، سموم فرمالدهید، آمونیاک، هیدروژن، سولفید همانند غیرآلی و آلی ترکیبات برخی جذب منظور

هایتجاریجاذبسمومقارچیبهمنظوربرخورداریازطیفجذبوسیعبنابراین،فرآورده.هاوجیوهبهرهبردوتوپرادیوایز

Vitaprotekایتحتعنواندرحالحاضرفرآورده.بایددارایاجزایمتفاوتیازقبیلترکیباتجاذبآلیوغیرآلیباشند
®

بهره(فرانسهVitalacمحصولشرکت) ترینمجموعهازشدهاستودرواقعمتنوعازترکیباتجاذبمتعددفرمولهگیریبا

دارد بر در را جاذب ترکیبات سیلیکات. فعال، ذغال از برخورداری بر عالوه فرآورده این وهمچنین، آلومینیوم های

سلولپلی سلولی دیوارة در موجود بهساکاریدهای کاسنی گیاه عصارة حاوی مخمر، ترمیممنظورهای یا بروز از ممانعت

جراحاتکبدیناشیازتماسباسمومقارچیاست؛بنابراین،کاربردچنینمحصوالتیدرمزارعپرورشطیورباهدفممانعت

همراهخواهدداشتوعملکردطیورپرورشیگیریعوارضناشیازحضورسمومقارچی،بدونشکفوایدفراوانیرابهازشکل

.داربهبودخواهدبخشیدیشکلمعنرابه

درراستایمدیریتعوارضناشیازحضورسمومقارچی،پتانسیلقابلتوجهیدرارتباطباکاربردترکیباتجاذببنابراین،

موجوداست حیواناتباگیریتوکسیکچیدرخوراکوکاهشدرمعرضقرارترکیباتمتعددیقادربهجذبسمومقار.

هایمطلوبموردنیازبراییکیحشدهبهتنهاییازتمامیویژگییکازترکیباتتشر،هیچحالنیابا.سمومقارچیهستند

.ترکیبجاذببرخوردارنیستند

به کنترلیکارآمد تدابیر اتخاذ توجهداشتکه باید داشتنالبته، نظر نیازمندبهدر قارچیاحتماالً سموم با مبارزه منظور

رویکردهایمتعددیاست برکاربردترکبر. بهرهایمثالعالوه یا هایدارایترکیباتجاذبگیریازفرآوردهیباتجاذبو

ایمفیدهایتغذیههاوسایرمکملکسیداناُهمچنین،ازآنتی.یزموردنیازخواهدبودمتعدد،تیمارخوراکباسایرمحصوالتن

.خوراکیحیواناتبهرهبردتواندرجیرةنیزمی

 :، ترجمه و تدوینگردآوری

 دکتر محمد سلطانی

 بورد تخصصی بهداشت و بیماری های طیور، دانشگاه تهران

 گروه علمی شرکت کیمیا آورد فام
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