
 سال  فصل وـ  ؟؟؟ـ شماره   ؟؟؟؟؟؟؟ دوره                           
DOI:  10.22055/IVJ.2021.279921.2364 

 1          فصل و سال ، ؟؟؟، شماره  ؟؟؟؟؟دامپزشكي ایران، دوره  نشریه

  ارتباط بین میزان آفالتوکسین با ضایعات پاتولوژی مشاهده شده در يبررس

 کبدهای ماکیان کشتار شده در کشتارگاه اهواز
 

 4، زهرا برومند3، معصومه عزتی گیوی2، آناهیتا رضایی*2، بابک محمدیان1تورج ضمیرنستا

 
 دکتری تخصصی پاتولوژی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران  ی آموختهدانش 1

 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران  2
 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران  3

 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران  دانشیار  4

 

 چکیده 

در معرض خطر    یور و خوراک ط است  ppm  20ها  یکوتوکسینما   یربا سا  یسه در مقا  یورط  یدر مواد خوراک  ین مجاز آفالتوکس  یزانم     
  HPLC   انسان و خوراک دام است.   یدر غذا  یلوگرم کبر    یکروگرم م   5  ین مجاز آفالتوکس  یزان، میراندر ا  .  آفالتوکسین قرار دارند  با  ی آلودگ

ارتباط بین میزان آفالتوکسین با ضایعات پاتولوژی    بررسی  این مطالعه  هدف کلی  .  استها  ینآفالتوکس  یریگاندازه  جهت  دقیقروش    یک
گله    10نمونه با ظاهر رنگ پریده از    100نمونه با ظاهر سالم و    100نمونه کبد شامل    200  از   .باشدکبدهای ماکیان می   مشاهده شده در

نمونه با ظاهر متورم و رنگ پریده   30  ،با ظاهر سالم  نمونه  10  نمونه بافت کبد شامل  40به روش تصادفی  های شهر اهواز  در کشتارگاه
ضایعات  از نظر    ائوزین و پریودیک اسید شیف -آمیزی به روش هماتوکسیلینرنگاز    پس  از آن  قسمتی    .انتخاب گردید  غیرمصرفی(  )کبد

نتایج    .  گردیدندفریز  HPLCتکنیک  ها با  گیری انواع آفالتوکسینبا هدف اندازه  دیگر  بخش  ارزیابی قرار گرفت و   مورد  هیستوپاتولوژیک
نمونه بافت    30 مجموع  از  مشاهده نگردید، در مقابل،  بافت کبد با ظاهر سالم  ینهنمو  10  در هیچ یک ازآلودگی به آفالتوکسین   نشان داد که

پریده با ظاهر متورم و رنگ  به آفالتوکسین  2  ،کبد  ترتیب  )  B2  و  B1  ،G1های  مورد آلودگی  ،  1g kgμ 0.01±0.19    ،0.04±0.17̅به 
متورم و رنگ    ظاهر  هم در کبدهای با  ظاهر سالم و   باهای کبد  بافتهای هیستوپاتولوژی هم در  یافته    نشان داده شد.  (0.075.0.0070±
به صورت    پریده واکوئالرتورم سلول اغلب  دژنراسیون  بود  های کبدی و  بین ضایعات     .قابل مشاهده  داد که  این مطالعه نشان  نتایج 

با   و این ضایعات عمومی تحت تاثیر عوامل    دیده نشدارتباط خاصی  ،  های مربوطهدر نمونه  آلودگی آفالتوکسینیهیستوپاتولوژی کبد 
 قرار گیرد.   مدنظر بایستیهای گوشتی سایر عوامل تاثیرگذار در حین رشد جوجه تاثیرلذا  ،دندهپاتوژنز دیگر هم رخ می

 

 ، کبد مرغ هیستوپاتولوژی: آفالتوکسین، کروماتوگرافی مایع با کارایی باال، کلمات کلیدی
 

 مقدمه
مرغ   یدتولصنعت مشکل عمده مرتبط با  یکوزیکآفالتوکس

مجموعه  به صورت    ندمی تواکه    است مختلف دنی   در مناطق 

ا  ب  یگسترده  اثرات  را  یولوژیکیاز  نشان  خود 

 ,.Mgbeahuruike et al., 2018; Rashid et al)دده

در    یورط  یدر مواد خوراک  ینمجاز آفالتوکس  یزانم.(2013

 یناست و بنابرا   ppm20ها    یکوتوکسینما  یر با سا  یسهقام

 آفالتوکسینبا  یآلودگ ی  در معرض خطر باال  یورخوراک ط

در داخل مطالعات مختلف  .(Fouad et al., 2019)قرار دارند

طیور غذایی  جیره  که  دادند  نشان  به    ،کشور  آلوده 

در   سالمت انسان و حیوانات رو    از اینو    است وکسین  آفالت

تهدید   است معرض   ,.Ghaemmaghami,et al)  جدی 

2016; Nemati et al., 2014).  ا م  یراندر  مجاز    یزان، 

  بر   یکروگرمم  5،انسان و خوراک دام  یدر غذا  ینآفالتوکس

  17تاکنون  .(Mahmoudi & Norian, 2015)است  یلوگرمک 

عنوان    متابولیت نوع   یا  نام  که  است  شده  سازی  جدا 

آفالتوکسین به خود گرفته اند، اما معموالً چهار نوع از آنها  

ترین    AFB1 , AFB2 , AFG2 , AFG1شامل اصلی 

امروزه آفالتوکسین    .(Luo, 2014)باشندآفالتوکسین ها می
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B1   هپاتو عامل  عنوان  سرطانزا به  و  موتاژن  توکسیک، 

است شده  اول  .(Williams et al., 2004)شناسایی   ینکبد 

با استفاده از    .م و مواد مضر است ارگان هدف در برابر سمو 

ی  گوشت  یدر جوجه هانشان داده شده که    HPLCتکنیک  

بیشترین کبد   بافت ،ه آفالتوکسینبذرت آلوده    شده با  هیتغذ

دارا  نیآفالتوکسی  ذخیره باشد  را   ;Li et al., 2019)می 

Rehman et al., 2018; Yang et al., 2012). کبد مرغ  بافت

بزرگتر ، زردتر    از نظر شکل ظاهری  عوامل مختلف  یلبه دل

  آالینده های از    یکیبه عنوان    ینشود. آفالتوکس  یو نرمتر م

نسب  یشافزا  باعث   ییغذا  یمرژ  موجود در ن  یوزن   یز کبد 

 ,.Heidarpour & Nobakht, 2015; Wang et al) شود  یم

-شامل تورم سلول  AFB1ضایعات کبدی حاصل از.(2013

کبدی،ه واکوئوالردژنراس  ای  ،   ها  یت هپاتوس  یون 

هایکوپفر، پیکنوزه شدن هسته سلولهایهیپرپالزی سلول

و  نکروز  ،یصفراو  یمجرا  یپرپالزیه،  التهاب  ،بدیک 

افزایش   و    ASTیت فعال  کاهشو  ALPغلظت  همچنین 

 Denli et al., 2009; Karaca)می باشداوریک اسید  غلظت  

et al., 2019; Malekinezhad et al., 2021).   در این مطالعه

باروش  )  (HPLCباال  کاراییکروماتوگرافی مایع با    روشاز  

  liquid-Dispersive liquid-micro)استخراج

extraction)DLLME    عنوان جد  یکبه  نسبتاً  با  یدروش 

،  دوست دار محیط زیست ،    مقرون به صرفه،    حساسیت باال

 B1،B2ها )   ینآفالتوکس  یریاندازه گ   یو ساده برا  یعسر

،G1   ،G2  )  شده است   استفاده (Asadi, 2020; Hepsag et 

al., , 2014).    بیشتر مطالعات به بررسی اثرات  از سویی دیگر

اند و یا فقط میزان آفالتوکسین  تجربی آفالتوکسین پرداخته

بر اساس    اند،گیری قرار دادهاندازهد  را در موارد مختلف مور

خصوص   در  تحقیقی  تاکنون  گرفته  صورت  جستجوهای 

آسیب  همزمان  وبررسی  کبدی  با    احتمال  های  آن  ارتباط 

 این هدف کلیانجام نگرفته است. بنابرمیزان آفالتوکسین  

حاضر با   بررسی  تحقیق  آفالتوکسین  میزان  بین  ارتباط 

شده مشاهده  پاتولوژی  در  این  ضایعات  کشتارگاه    ارگان 

 . است  اهوازشهر

 

 

 مواد و روش کار 

 مواد وحالل های شیمیایی 

)سیگما،    B1 , B2 , G2 , G1  افالتوکسین های  استاندارد

آلمان(، کلروفرم، متانول، استونیتریل، هگزان نرمال ، خاک  

واتمن   صافی  کاغذ   Whatman) 1شماره  دیاتومه، 

Inc.،Clifton،NJ،USA ) 

 

 یکروماتوگراف یطمشخصات و شرا

-Kپمپ  ،  Rf_20x  با شناساگر فلورسانس  HPLC  یستمس

س  یراب  و    1000 های آنالیز  ویستم  کنترل  کروماتوگرام 

ها نمونه  از  افزار    از  حاصل  استفاده    Clarityنرم 

با اندازه    C18ستون  .  ، آلمان(    ین، برل  KNAUER)گردید

،  Machery& Nagel  ،Duran)  یکرومترم  5ذرات  

Germany)یزانم وگراد  یدرجه سانت  25ستون  یدما بود و  

گرداب .گردیدتنظیم  میکرولیتر  20یقتزر مورد    میکسر 

آزما  یبراتورو   یکاستفاده     یکس ر  یدولفه  مدل  یشلوله 

مغناط همزن  و  آلمان(   ، مدل   یسی)شواباخ 

FALC(Terviglio, Italy) .بود 

 

 روش نمونه گیری

نمونه کبد شامل    200،  1398ماهه از ماه مهر    6در یک دوره  

نمونه با ظاهر رنگ پریده    100نمونه با ظاهر سالم و    100

گله در کشتارگاه های شهر اهوازجمع آوری شد و از   10از  

 10نمونه بافت کبد شامل    40تصادفی    صورتبین آن ها به  

با ظاهر سالم)کبد مصرفی(،   کبد  بافت  با   30نمونه  نمونه 

)کبدغی پریده  رنگ  و  متورم  بانتخاب  ظاهر  مصرفی(  ر 

تحقیقاتی گردید آزمایشگاه  به  سرعت  به  یخ  کنار  در  و 

 پاتولوژی دانشده دامپزشکی اهواز منتقل گردید. 

 

 نمونه برداری و ثبوت بافت ها  

قسمتی از کبد بعد هر بافت کبد به دو قسمت جدا شده و  

به منظور ارزیابی ضایعات هیستوپاتولوژیک از از برداشت  



 بررسی ارتباط بین میزان آفالتوکسین با ضایعات پاتولوژی مشاهده شده در . . . 
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تورم   صفراوی، قبیل  مجرای  هیپرپالزی  کبدی،   سلولهای 

در داخل محلول ثبوتی )فرمالین فیزیولوژیک    نکروز و غیره

ساعت قرار داده شدند تا کامالً ثابت    48( بمدت  % 10خنثی  

برابر   50-80شوند. مقدار مصرف محلول ثبوتی در حدود  

از دیگر  بود.قسمت  ها  نمونه  کبد    لوب  همان  حجم 

)د مرکزی  تکنیک    - 10مایدرآزمایشگاه  جهت  درجه( 

HPLC     آفالتوکسین انواع  گیری  اندازه  و برای  منجمد 

 نگهداری شدند. 

 

 استخراج آفالتوکسین از نمونه ها

 ی طبق مطالعه ا یکبد یاز نمونه ها  یت روش استخراج آنال

  ابتدا (Amirkhizi et al., 2015).انجام شد  ییرات جزییبا تغ

از    با   کبد  بافت   گرم  5 همگن    یبخوب  هموژنایزراستفاده 

به    آبو    لیترمتانول  میلی   20  و   Nacl  گرم  0.1. سپس  گردید

 هم  توسط   دقیقه  10  مدت  وبه اضافهV / V  ،  80:20نسبت   

  اضافه   دیاتومه  خاک   گرم  1.گردیدند  مخلوط  مغناطیسی  زن

 1  شمارهwhatmanصافی    کاغذازوگردید  ومخلوط

(Whatman Inc.،Clifton،NJ،USA  )  برای .  داده شدعبور  

 لیترازمحلول  میلی  10  به  لیترازهگزان  میلی  3  لیپید،  حذف

مخلوط    شیکر  وتوسط  شد  اضافه  شده  استخراج بخوبی 

جدا    هگزان-nگردید تا  سانتریفیوژ  دقیقه  1  مدت  بهسپس  و

 گردد.

 

  1پخشی مایع-مایع استخراج میکرو روش

 و تشخیص توانایی  و  بوده سریع و ساده روشی روش، این

 شده فراهم کم بسیار غلظت  با های لیت آنا  گیری زهاندا

استخراج(    حالل)  میکرولیترکلروفرم  220 .بدین منظوراست 

  توسط pHوگردید    اضافه  لیترعصاره بدست آمده  میلی  1  به

اشد  تنظیم5/ 8درحدود  اسیدفرمیک به    دریک  محلول  ین. 

 میلی   2  یحاوی  مخروط  باکف   لیتری  میلی  10  آزمایش  لوله

 پایدار   محلول  یک  آوردن  دست   به  وبرای  اضافهمقطر  لیترآب

  دقیقه   4  مدت  و سپس به  ورتکس  چندثانیه  مدت  به  وابری

 
(DLLME) liquid microextraction-Dispersive liquid. 1 

 فوقانی  الیه.شد  سانتریفیوژ  دردقیقه  دور   5000  با سرعت

شده  آبی الیه    جدا  حاوی    شده  رسوب  یکلروفرم و 

  لوله   یک  یکرولیتربهم  220سمپلر  یک  توسطآفالتوکسین  

 خفیف  باجریان  بعدی  شدودرمرحله   منتقل   کوچک

باقشد  خشک   گازنیتروژن  میکرولیترمتانول  20در    یمانده . 

میزان   شد  تزریقHPLCسیستم  به  شدوسپس  مجدداًحل و 

بصورت مجزا در نمونه    )(B1,B2,G1,G2آفالتوکسین های

 بیان گردید.. 1g kgμ̅ها در قالب 

 

 شناسیهای آسیببررسی

بافت  مورد  از  اتوتکنیکون،  های  دستگاه  از  استفاده  با  نظر 

کاست کاست  این  از  و  پارافینی  دستگاه  های  کمک  به  ها 

میکرومتر تهیه   5میکروتوم دستی دوار مقاطعی به ضخامت  

رنگ از  پس  و  و  شده  هماتوکسیلین  روش  به  آمیزی 

به  در نهایت    ،(PAS)و پریودیک اسید شیف  (H&E)ائوزین

هیستوپ ضایعات  ارزیابی  تورم  منظور  قبیل  از  اتولوژیک 

نکروز، سلول صفراوی،  مجرای  هیپرپالزی  کبدی،  های 

ارتباط بین  التهاب و .... با میکروسکوپ نوری بررسی شدند.

کبد   های  بافت  پاتولوژی  سالمضایعات  ظاهر  ظاهر  و    با 

پریده رنگ  و  هر   متورم  در  موجود  آفالتوکسین  میزان  با 

از  ارزیابی  بافت بررسی و استفاده  با  این مطالعه  داده های 

نسخه ی انجام گرفتند و نتایج حاصل به    SPSSنرم افزار  

 . بیان گردید Mean ±SD صورت 

  و   بازیافت  ،  حساسیت  ،  روش  بودن   خطی  ،ارزیابی  برای

  از  رقت   شش  بودن  خطی  برای.  شد  تأیید  تکرارپذیری

  2  ،  0/ 2  ،  0/ 1   غلظت   سطوح  در  AFB1  استاندارد  محلول

  شد  تزریق   نسخه  سه  به  واحد   هر  در  نانوگرم  20  و  8  ،  4  ،

 حد  ،  حساسیت   برای  .آید  بدست   کالیبراسیون  منحنی  تا

ترتیب  (  LOQ)   کمی  حد  و(  LOD)  تشخیص و  0/ 05به 

  بازیافت  درصد.میکروگرم بر کیلوگرم تعیین گردید.  0/ 14

  استاندارد   میکروگرم  2/0  و  0/ 1  ،  05/0   افزودن  با

توتال)   کبدی   های   نمونه  به  (B2,G1,G2,B1,آفالتوکسین 
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گیری برای  اندازه   های  استاندارد  تکرارپذیری  تعیین  شد. 

  0/ 5  و  0/ 2  میزان  به  (B2,G1,G2,B1,)توتال  آفالتوکسین

  تکرار   بار  6  هرروز  و  روز  6  مدت  به کیلوگرم میکروگرم بر

  نتایج  بهترین.گردید  تعیین   تغییرات  وضریب 

 حالل  نوع  ازقبیل  بررسی پارامترهاییبا      DLLMEاستخراج

 وزمان  pHحالل،  وپراکندگی،حجم  استخراج

  بهترین  منظورتعیین پارامترهابه این.  انجام گرفت سانتریفیوژ

 .قرارگرفتند موردارزیابی مقادیربازیافتی

 

 نتایج 

 HPLCنتایج 

  HPLCنتایج نمونه های  اندازه گیری شده توسط دستگاه  

با ظاهر    30  در پریدهنمونه کبد  )نمونه غیر  متورم و رنگ 

و سالم    10مصرفی(  ظاهر  با  کبد  )نمونه  نمونه 

به   هایمصرفی(آلودگی   آفالتوکسین 

B1,B2,G1,G2)(در)3Table 1and (    شده داده  نمایش 

 است. 

 سالمنمونه بافت کبد با ظاهر  10بررسی ها نشان داد که از  

  30هیچکدام آلوده به آفالتوکسین ها نبودند در حالیکه از  

مورد آلودگی    2نمونه بافت کبد با ظاهر متورم و رنگ پریده  

آفالتوکسین های   .همچنین گزارش شد    )(B1,B2,G1به 

در نمونه آلوده B1  ،G1  ،B2مقدارمیانگین آفالتوکسین های  

  1g kgμ0.007±.0.075̅،  0.17±0.04،  0.19±0.01به ترتیب 

 . Table)2( نشان داده شد

 

 نتایج هیستوپاتولوژی

نظر هیستوپاتولوژی   از  کبد به ظاهر  سالم  در بافت های 

و در  دیده شدلنفوسیتی    و غالباالتهاب حاد و مزمن خفیف  

بافت های کبدآسیب دیده که از نظر شکل ظاهری متورم و  

زرد رنگ بودند و آلودگی آن ها به آفالتوکسین ها با روش 

HPLC تایید شده بود ازنظر هیستو پاتولوژیک تورم سلولی

 (Fig. 1مشاهده گردید)واکوالر  دژنراسیونبه همراه  

در بافت های کبد که آلودگی آن ها به آفالتوکسین ها با  

قبیل  گزارش شدمنفی    HPLCروش   از  کاهش    ضایعات 

های کبدی که نشانه تورم سلول   سلولفضای سینوزوئید  

به صورت وسیع در تمام بافت کبد های    در سلولهای کبدی

دیده همراه    آسیب  هیالینیبه  های  قالب  و  سلولی  ،  ادم 

اطراف ورید مرکزی کبدی    سلول کبدیواکوالر  دژنراسیون

مه    برخی  که مرزهای  دارای  و  نبوده  ها مشخص  واکوئل 

تیز لبه های  بدون    دارای  وبرخی  )میکرو واکوئالر(آلود و 

واضحی و  مشخص  واکوئالر(مرزهای  از  .هستند)ماکرو 

بافت های کبد که آلودگی آن دیگر ضایعات مشاهده شده  

به همراه  مزمن کبد  ها به آفالتوکسین ها منفی بود التهاب  

  با جایگزینی بافت همبند، کانون های نکروز هپاتوسیت ها

، و تجمعات تغییرات هسته به صورت پیکنوزه و کاریولیز

باشد می  آمیزی  . (Fig. 2)ائوزینوفیلیک  رنگ  با  همچنین 

PAS    وجود قطرات گلیکوژن در سلول های کبدی مشاهده

 (.Fig. 3) گردید

 

Table1: Positive control sample results 

sample AFs(B1,B2,G1,G2) μg kg ̅1spiked AFs(B1,B2,G1,G2) μg kg ̅1Found Recovery(%) 

Liver 0.05 0.046 ±0.0008 92.5 

Liver 0.1 0.0915±0.0033  91.5 

Liver 0.2 0.18 ±0.006  90 

 

 

:Mean aflatoxins (B1, B2, G1, G2) in chicken livers of Ahvaz slaughterhouse2Table 

Sample name 
AFB1  )μg kg  ̶1 ( 

( Mean ± SD) 

AFG1  )μg kg ̶ 1 ( 

( Mean ± SD) 

AFB2  )μg kg  ̶1 ( 

( Mean ± SD) 

AFG2  )μg kg ̶ 1 ( 

( Mean ± SD) 

Abnormal Liver 0.019±0.01 0.017±0.04 0.075±0.007 - 
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: Number of aflatoxin infection (B1, B2, G1, G2) in the liver of chickens in Ahvaz slaughterhouse3Table 

Sample name Number of Samples Positive samples of aflatoxins )B1,B2,G1,G2) 

Normal Liver 10 - 

Abnormal Liver 30 2(30)  

 

 
Figure1: Microscopic view of liver tissue. (A, B, C) Acute and chronic inflammation, often of the 

lymphocytic type in healthy appearance livers, in image (A, B) acute reaction and (C) chronic reaction with 

the presence of lymphocytes and connective tissue replacement. (D, E, F) Cell swelling with vacuolar 

degeneration in damaged liver tissue with swollen and pale appearance contaminated with aflatoxins:(D) 

Cell swelling and disappearance of hepatic sinusoids(E, F) Hepatic vacuolar degeneration In the form of 

micro-vacuolar (black arrow) and macro-vacuolar (yellow arrow). (H&E, X20, X40) 

 

 
Figure 2: Microscopic view of damaged liver tissue with a swollen and pale appearance that is not 

contaminated with aflatoxin. (A) Cell swelling in hepatocytes with extensive cell edema and hyaline casts 

(arrowhead), (C, B) Severe vacuolar degeneration of hepatocytes in microvacuolar (black arrow) and 

macrovacuolar (yellow arrow).(D) Focal necrosis of hepatocytes with karyolysisnuclei: (E) Chronic 

inflammation of the liver with bleeding and the presence of inflammatory cells of the eosinophil type (star 

spots) with replacement of connective tissue (arrowhead) (F) eosinophilic foci that Extensive vacuolar 

degeneration of liver cells can be seen around it.(H&E, X20, X40) 
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Figure 3: Microscopic view of damaged liver tissue with a swollen and pale appearance that is not 

contaminated with aflatoxin. (A, B) The presence of glycogen droplets in liver cells (arrowhead). PAS, X40 
 

 بحث 

جذب غذایی آفالتوکسین اغلب از طریق مواد غذایی آلوده  

های آسپرژیلوس  وسایر محصوالت مستعد آلودگی به قارچ

ی  در معرض خطر باال  نیز  یور خوراک ط  و  گیردصورت می  

قرار دارند  با  یآلودگ    پیشین   مطالعاتبرخی  .  آفالتوکسین 

نیز    و  طیور  مختلف  دربافتهای  افالتوکسین  میزان  بررسیبا

را در   آفالتوکسین  به  آلودگیها،وجودن  در جیره ی غذایی آ

منابع اند  این  اثبات رسانده   ;Amirkhizi et al., 2015)به 

Rahmani,et al., 2010; Śliżewska et al., 2019).   در

جیره  کبدو  بافت   آلودگیوجود  ازعدمبرخی تحقیقات    مقابل،

در وسخن به میان آورده اندها  آفالتوکسین  ی غذایی طیور به

مواردی نیز میزان آلودگی بافت های مختلف ماکیان به این  

داده   گزارش  توجه  غیرقابل  و  ناچیز  بسیار  را  سموم 

 Awad et al., 2019; Nazari et al.,2014; Hussain et)اند

al., 2016).  طبق از  نتایجبر  ی    مطالعهدر  HPLC  حاصل 

 آلودگی،هیچ یک کبدباظاهرسالم بافت  ده مجموع ازحاضر،

 تعداد   از   که  درحالیست  اینو    ندادند  رانشان  آفالتوکسین  به

  دودر    (،پریده  ورنگ  متورم)  ناسالم  ظاهر  با   کبد  بافت   30

های    به  گیآلود(  درصد  6/ 6)مورد ، B1  ،G1آفالتوکسین 

B2(  0.075.±0.007،  0.17±0.04،    0.19±0.01به ترتیب) 

 آلودگی  پایین  برمیزاندر نتیجه، این یافته ها  محرز گردید.  

از  داللت دارد.    نمونه های مورد مطالعه،  در  سموم  این  به

جمله تکنیک های مورد استفاده در تشخیص میزان آلودگی  

های آفالتوکسین در بافت های مختلف استفاده از تکنیک  

HPLC  سازی نمونه در  آماده می باشد. مراحل HPLC   دارای

چرا که بدون تخلیص و استخراج    اهمیت بسیاری می باشد

نمونه از  اندازه  ،سم  و  دشواری    جداسازی  کار  آن  گیری 

جامداست.   فاز  ستونهای  ( SPE)استخراج  از  استفاده  و 

های پرکاربردی جهت استخراج  روش(IAC)ایمونوافینیتی 

زمان   توان به  از معایب این روش می.  ها هستند  توکسینالآف

حالل   از  حجم باالیی  نکاربردبه  هزینه ی باال و  ،  بر بودن

 ,.Brera et al., 2011; Mayahi et al)اشاره کرد  ی سم  یها

بررسی  .(2008 این  در  میزان   ما  گیری  اندازه  برای 

با   ها  -مایع استخراج میکرو  روش  از  HPLCآفالتوکسین 

  قابلیت های بهره بردیم. از مزایا و ( DLLMEپخشی ) ایعم

تکنیک   آزمایش  سرعتمواردی چون  این  در روند  ،    باال 

از نظر اقتصادی    نیزمقرون به صرفه بودن  وحساسیت باال،  

  . (Asadi, 2020; Campone et al., 2011)حائز اهمیت است 

متعدد، مطالعات  کبدی    در    با   AFB1  از  ناشیضایعات 

جمله   از  سلولتظاهراتی  کبدی،تورم  یون دژنراس  های 

سلولکبدی  های  سلولواکوئوالر هیپرپالزی  کوپفر،  های، 

شدن   سلولپیکنوزه   یپرپالزیه  ،التهاب  ،کبدیهای هسته 

  گزارش شده است   سلول کبدینکروز  ی وصفراو  یمجرا

(Hadley et al., 2010; Ishikawa et al., 2017; 

Malekinezhad et al., 2021). 

ساخت  آشکار  حاضر  نمونه  تحقیق  دو  که    یکبد  ی  در 

تایید   ها  آن  در  ها  آفالتوکسین  به  ازنظر گردید،  آلودگی 
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چونپاتولوژیک  هیستو  همراه     آثاری  به  سلولی  تورم 

 مشهود است.  کبدی های سلولواکوالر در دژنراسیون

 میکروسکوپی  ضایعاتارزیابی    به  ای  مطالعهدر

  درطی  گوشتی  های  کبدجوجه  وفراساختاری 

چونپرواربندی دژنراسیون   چربی  انحطاط  ،ضایعاتی 

 مجاری  اپیتلیال  ،نکروزسلولهایواکوئالر سلول های کبدی

  صفراوی  مجاری  دراطراف  کبدی  صفراوی،نکروزسلولهای

 مجاری  دراطراف  لنفاوی  تکثیر،نفوذسلولهای  درحال

 مجاریصفراوی  هیپرپالزیو  خونی  رگهایو  صفراوی

 Gesek et)داده شده است نشان،38  و  31  ،  17  درروزهای

al., 2013). تقاضای  شرایط تحت بررسی ها بیان داشتند که  

این سطح   است   ممکنکبد    ی،وموادمغذ  وزیاداکسیژن  مداوم

ر تقاضا    پارانشیماتوز،)  برگشتی  باضایعاتا  از 

  پاسخ (  کبدی  هایسلول  نکروز  و  چربی،  وکوالرودژنراسیون

 نسبت   .(Gesek et al., 2013; Rafiei-eti, 2018)دهد

با   غذایی  درجیره  وپروتئین  متابولیکی  انرژی  نامناسب    که 

  است  ممکنهمراه است،  درخوراک   بیشازحدانرژی  غلظت 

  های   وآسیب  کبدی  درسلولهای  چربی  واکوئلهای  تجمع

 ,Cullen & MacLachlan)  را موجب شود  ساختاری  فوق

2007; Rozenboim et al., 2016).  سنجش  ازسویی   با 

  یک   عنوان  به  اوره  با  تغذیه  ازقبیلدیگری    تاثیرعوامل

جیره  ،کادمیوم  قیمت   ارزان  پروتئین در    استرس،   ،موجود 

  برخی   و   جنسینپرفر  کلستریدیوم  مانند  رودهای  باکتریهای 

به  ها  ویروس منجر  مذکور  شرایط  که    ایجاد  دریافتند 

ونکروز  سلولی،  تورم  ازقبیل  ضایعاتی   دژنراسیون   کانونی 

 ;Gaballah et al., 2017) .  است   شده  کبد  بافت  در   واکوئالر

Li et al., 2019; Liu et al., 2015; Zhao et al., 2019).  در

هیستوپاتولوژی   های  دربررسی  های  تحقیق حاضر،  بافت 

وسیع در بافت  تورم سلولی  ضایعات متنوعی از جمله  کبدی  

  ، دیده  آسیب  کبدی  های   دژنراسیونهای  سلول  واکوالر 

  ، مرکزی  ورید  اطراف  همراه  کبدی  به  کبد  مزمن  التهاب 

هپاتوسیتی   نکروز  های  کانون  همبند،  بافت    با جایگزینی 

، ادم سلولی به  تغییرات هسته به صورت پیکنوزه و کاریولیز

در تمامی  یک  همراه قالب های هیالینی و تجمعات ائوزینوفیل

گردید  ها  گروه بین .رویت  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 

و   ضایعات هیستوپاتولوژی کبد به خصوص تورم سلولی 

در   آفالتوکسینی  آلودگی  با  واکوئالر    ارگاندژنراسیون 

و این ضایعات عمومی در مربوطه ارتباط خاصی دیده نشد

  نیز بسیاری از بیماری ها و تحت تاثیر عوامل پاتوژنز دیگر 

تاثیر گذار در حین رشد    تورهای فاک لذا سایر    ،رخ می دهد

 مورد توجه قرار گیرد.  بایستیجوجه های گوشتی 
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Abstract 
    Permissible levels of aflatoxins in poultry feed are low compared to other mycotoxins, and therefore poultry 

feed is at high risk of aflatoxin contamination. In Iran, the permissible level of aflatoxin is 5 μg kg̅1in human and 

animal feed. (HPLC) is an accurate method for measuring aflatoxins. The overall aim of this study was to 

investigate the relationship between aflatoxin levels and pathological lesions observed in poultry liversOut of 200 

liver samples including 100 samples with healthy appearance and 100 samples with pale appearance of 10 herds 

in Ahvaz slaughterhouses randomly 40 samples of liver tissue including 10 samples of liver tissue with healthy 

appearance, 30 samples with swollen appearance And pale was selected. part of the liver after staining by 

hematoxylin and eosin and periodic Schiff method were evaluated for histopathological lesions and The other part 

was frozen to measure different types of aflatoxins by HPLC technique.The results showed that noneof the 10 liver 

tissue samples with healthy appearance and 2 of 30 liver tissue samples with swollen and pale appearance were 

infected with aflatoxins B1, G1, B2 0.19 ± 0.01 , 0.17 ± 0.04, 0.075 ±.007 μg kg̅1, respectively. In liver tissues 

with healthy appearance and with swollen and pale appearance, histopathological lesions were often observed in 

the form of hepatocellular swelling and vacuolar degeneration.The results of this study showed that there was no 

significant relationship between histopathological lesions of the liver and aflatoxin contamination in the relevant 

samples and these general lesions also occur under the influence of other pathogenesis factors, so the effect of 

other factors affecting the growth of broilers should be studied. 
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