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 چکیده

کففه  جففوددر ایفف  مرلففوالت می باعفف  تولیففد سففکو  و ترکیبففات جففیکیایی هففا در مرلففوالت کشففاورزیفکالیففت تففارچ

 ایفف  تففری  سففکو  تففار ی موجففود درمهففن از .آیففدبرسففا  میهففا تهدیففدی جففدی بففرای سففالمت حیوانففات و انسففان

زرال فففون ، (Deoxynivalenolددوکسفففی نیوال فففوه  ، (B1  Aflatoxin B1تفففوان بفففه آفالتوکسفففی  میمرلفففوالت 

 Zeralenone) ،  اکراتوکسففففیA  Ochratoxin A) ،  توکسففففیT2  T2 Toxin ) فوم سففففی  وB1  Fumonisin B1 )

عففری  تبففدیل غففذایی، کففاهم افففیایم تناففات، افففیایم  . حضففور ایفف  سففکو  در جیففره حیوانففات، م  ففر بففهاجففاره کففرد

 هففای مدتناففی بففرایروش هففای تولیففد در صفف کت پففرورش ییففور خواهففد جففد.افففیایم هیی ففهو در نهایففت تولیففد  بففازدهی

هفای آلفی، هفای مکفدنی، جفاذ تفوان بفه اسفتااده از جفاذ مفی نفه آنهفاپیش هاد جفده اسفت کفه از جک مهار سکو  تار ی

 مهارک  ففده سففکو  و یففا بففه یففور کنففی ترکیبففی از آنهففا  ترکیبففات گیففاهی وهففای میکروبففی هففا، متابولیففتمیکروارگانیسففن

بهبففود عکنکففرد کبففد و سیسففتن ایک ففی اجففاره نکففود. بففه دلیففل تاففاوت  مهففار ایفف  سففکو  و تففار ی   ففد جیدففی( جهففت

 ،ورتر عکفل نکفودهؤهفای مدتنفپ مهفار بسفیار مفاهیت جیکیایی هر یی از سفکو  تفار ی، اسفتااده از م کوعفه مکانیسفنم

بفه تفر م عقیهای سفکو  تفار ی   فد جیدفی بفرای حفذ  سفکو  تفار ی در جیفره ییفور از ای  رو استااده از مهارک  ده

در خففورا  ییففور و هکی ففی  پیامففدها و  ایفف  پففژوهم بففا هففد  بررسففی اوففرات سففکو  تففار ی مدتنففپرسففد. نظففر مففی

 های مبارزه و مهار ای  سکو  ان ا  جده است.روش

تففار ی، ترکیبففات گیففاهی، ترییففر جففکل زیسففتی، آفالتوکسففی ، زرال ففون،  مهارک  ففده سففکو  واژگععان کلیععدی:

 اکراتوکسی ، فوم سی 

                                                           
 e.oskoueian@abrii.ac.ir: مکاتبه مسئوه نویس ده الکترونیی پست *

mailto:e.oskoueian@abrii.ac.ir
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 مقدمه

می  غففذا و ام یففت غففذایی جایگففاه مهکففی در أتفف

 .زنففدگی اجتکففاعی، اتتلففادی و سیاسففی کشففورها دارد

در ایففف  راسفففتا توجفففه بفففه ام یفففت غفففذایی از جکنفففه 

های اخیففر های مسففئوه در سففاههففای دسففتگاهدغدغففه

ام یففت بففه عنففت ترییففرات اتنیکففی بففوده اسففت. امففروزه 

از  اسففت  جففدهجففدی مواجففه تهدیففد  بففا غففذایی انسففان

ترییففر در  تففوان بففهمیترییففرات اتنیکففی  جکنففه ایفف 

ها، خشففکی، دمففا و افففیایم میففیان و ت ففاو  بارنففدگی

بفر تولیفدات کشفاورزی  اجفاره کفرد کفه اکسید کرب دی

ویرگففذار بففوده اسففت. ایفف  ترییففرات جففدید اتنیکففی، أت

یففادی بففر گیاهففان وارد نکففوده و بففا تضففکیپ ز تفف م

ه هففا بففرا مسففتکد آلففودگی بففا تارچ ، آنهففاسیسففتن ایک ففی

 .کرده استهای تولید ک  ده سکو  ویژه تارچ

هففا ترکیبففات جففیکیایی حاصفففل از مایکوتوکسففی 

هففا هسففت د کففه در مرلففوالت تففارچ بکضففی از فکالیففت

جففوند و بففا آلففوده نکففودن مففواد کشففاورزی ای ففاد می

وارد جففدن از بففی  رفففت  ارزش غففذایی و  موجفف غففذایی 

ملففر   از سففوی دیگففر جففوند،می خسففارات اتتلففادی

سففالمت انسففان را  مرلففوالت آلففوده بففه ایفف  سففکو 

نففاتن  سففریان، تهدیففد نکففوده و باعفف  جهففم  نتیکففی،

سیسففتن ایک ففی یففا تضففکیپ  سففرکو ی و یففزاالدنقففه

سففازی سففکو  تففار ی تولیففد جففده تففوان آلوده جففوند.می

مرلفففوالت کشفففاورزی تبفففل از برداجفففت و بکفففد از 

مفففدیریت صفففریم کاجفففت و برداجفففت را دارا هسفففت د. 

داجت مان فد اسفتااده از بفذور مقفاو ، مبفارزه بفا آففات و 

توانففد هففای هففرز و ترذیففه صففریم گیاهففان میعنففپ

را تفا حفدودی کفاهم  و سفکو  آنهفا اهفآلودگی بفه تارچ

دهففد. عوامففل دیگففری نظیففر زمففان برداجففت و انبففارداری 

ک  فده تفری  عوامفل تکیفی مرلوالت زراعی نیفی از مهفن

ا و سففکو  هففدر آلففودگی مرلففوالت زراعففی بففه تارچ

سفففاانه امفففروزه بفففه عنفففت نبفففود أاسفففت. مت تفففار ی

جهففت ک تففره و کففاهم  کامففل و صففریم دسففتورالککل

در مرلفففوالت کشفففاورزی و از سفففوی  سفففکو  تفففار ی

هفای مولفد سفکو  تفار ی رجفد و نکفو تارچ تواناییدیگر 

امکففان  ،انبففار و در مرحنففه کاجففت، داجففت، برداجففت

تکففامی مراحففل وجففود  مرلففوالت در افففیایم آلففودگی

 دارد.

سففکو  تففار ی بسففیار مت ففو  بففوده و پیامففدهای 

مدتنافففی را بفففر حیوانفففات بفففه ویفففژه ییفففور ترکیفففل 

در جیفره  و ایف  سفک بیم از حفد م فاز وجودک  د، می

تولیفد گوجفت  بفازدهیکفاهم بفه  دتوانفغذایی ییور می

و افففیایم  ، بففاال رفففت  عففری  تبففدیلو تدففن مففرش

هففا، تضففکیپ سیسففتن برابففر بیکففاری پففذیری درآسففی 

عفد  ، خفونعیفار پفادت  افیایم تنافات، کفاهم  ،ایک ی

 بففازدهی درپاسففن م اسفف  بففه واکسی اسففیون و کففاهم 

 .(13، 11، 12، 11جوجه درآوری م  ر جود  

مففاتوگرافی، ییففپ روهففای مدتناففی نظیففر کروش

یفیا بفرای ج اسفایی و تکیفی  غنظفت سفکو  االو س  ی، 

 بففاالییحساسففیت  و دتففت دارایتففار ی وجففود دارد کففه 

هففای بففر هسففت د. بررسففیو زمففان پرهیی ففه بففوده امففا

 ادینسفبتال زیفف وجفود مقففادیر ک  ففدهتأییدصفورت گرفتفه 

از سفففکو  تفففار ی در مرلفففوالت زراعفففی نظیفففر ذرت، 

 .(2 ،1  هسففت دسففویا و گ ففد  تولیففد جففده در کشففور 
ییففور را  جیففرهدرصفد از  11ذرت، سفویا و گ ففد  حففدود 

ای بفه ده د. کیایفت ترذیفه حیوانفات میرعفهتشکیل می

یور مستقین بر سفالمت و عکنکفرد آنهفا اورگفذار بفوده و 

ویرگفذار اسفت. أسفتقین بفر سفالمت انسفان تبه یور غیرم

جیففره نام اسفف  و آلففوده بففه سففکو  تففار ی خعففر 

 را راهیابی ایف  سفکو  تفار ی بفه  رخفه غفذایی انسفان

   .(9 نکاید نیی فراهن می
 سموم قارچی

هففای سففکی هسففت د کففه سففکو  تففار ی متابولیت

، (Aspergillusآسففپر ینور  هففای جفف ی توسفف  تففارچ

، (Penicilliumپ فففی سفففنیو   ، (Fusariumفوزاریفففو   

 (Alternariaآلترناریفففففا  و ( Claviceps  سفففففپییکالو

 گونففه تففار ی تولیففد 211جففوند. بففیم از تولیففد مففی

 آنهفاتفری  سفکو  مهفن اند کفهج اسایی جفده سن ک  ده
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 هففانسففی و، فوم(Aflatoxins  هففاجففامل آفالتوکسففی 

 Fumonisins) هفففففا، اکراتوکسفففففی  Ochratoxins) ،

 و زرال ففففففون (Trichothecene  هففففففاتریکوتسفففففف 

 Zearalenone) ترکیبففاتی  سففکو ایفف  . (9  باجفف دمی

کففه در مقابففل حففرارت مقففاو  بففوده و توانففایی هسففت د 

هففای زیسففتی را دارا هسففت د. ذخیففره جففدن در بافففت

 7/1تفففا  9/1وزن مولکفففولی ایففف  ترکیبفففات در حفففدود 

کینو دالتفون اسفت. تولیفد آفالتوکسفی  در مفواد غفذایی 

یفا بکفد از آن در  مکک  اسفت تبفل از برداجفت مرلفوه

، در سعم میرعفه، در یفوه مفدت ذخیفره، حکفل و نقفل

جریفففان ففففرآوری مفففواد خفففوراکی و حتفففی در شفففرو  

دهففی صففورت پففذیرد. سففکو  تففار ی در مقابففل خففورا 

فرآی ففدهای نظیففر آسففیا  نکففودن، پدففت  و تدکیففر 

مقفففاو  هسفففت د و حضفففور آنهفففا سفففب  کفففاهم ارزش 

گففردد و بففا صففدمه بففه ترکیبففات غففذایی خففورا  می

توانفففد نیترو نفففی و لیپیفففدی موجفففود در خفففورا ، می

هففای خففورا  را روتئی ، انففر ی و ویتففامی مقففدار پفف

 .کاهم دهد

دمفففای بفففاالی مرفففی  و ریوبفففت از فاکتورهفففایی 

هسففتد کففه باعفف  رجففد تففارچ و تولیففد سففکو  تففار ی 

هفا در اغنف  اجفیای خفورا  دا  جفوند. آفالتوکسفی می

جففوند. پففراک م جهففانی و وسففکت و ییففور تولیففد می

در  هففای زیففادی راآلففودگی در سرتاسففر جهففان نگرانففی

کفه  رابعه بفا ایف  سفکو  ای فاد کفرده اسفت. بفه یفوری

 25بففار جهففانی بففیم از  و یبفف  گففیارش سففازمان خففوار

درصففد مففواد خففوراکی در جهففان آلففوده بففه انففوا  ایفف  

سففکو  هسففت د. بففه دلیففل جففرای  انبففارداری نام اسفف ، 

آلودگی به ایف  سفکو  در جفرای  ایفران در برخفی نقفاا 

سففت. نتففای    ففدی  کشففور بففیم از میففانگی  جهففانی ا

هفای ایفران را بفه هفای خفورا داخنفی آلفودگی پفژوهم

. جفیو  سفریان (2 ،1 سکو  تار ی تأییفد کفرده اسفت 

مففری در مازنففدران و گنسففتان هکبسففتگی مببففت بففا 

آفالتوکسففی  در گ ففد ، ذرت  و سففعم بففاالی فوم سففی 

و بففرن  کشففت جففده در ایفف  م ففای  نشففان داده اسففت 

. سفففکو  تفففار ی مهفففن در ترذیفففه دا ، ییفففور و (0 ،5 

هفا، زرال فون، هفا، اکراتوکسفی آبییان جفامل آفالتوکسفی 

هفا اسفت کفه در ذیفل بفه آنهفا ها و فومونیسی تریکوتس 

 اجاره جده است.

 هاآفالتوکسین

تری  سفکو  تفری  و بفا اهکیفتهفا جفای آفالتوکسی 

کفففه  تفففار ی در صففف کت خفففورا  دا  و ییورهسفففت د

خسفففارات اتتلفففادی و بهداجفففتی زیفففادی را در ایففف  

هففای ک تففره آنهففا بففه روش و آورنففدصفف کت بففه بففار می

بسففیاری از مرققففی  اسففت.  هففد  ترقیقففات مدتنففپ

هففای بففه وسففینه برخففی سففویه ایفف  سففکو  تففار ی

 (، آسففففپر ینورA. Flavus  آسففففپر ینور فففففالوور

آسففففپر ینور  و (A. parasiticus  پففففارازیتیکور

جففود.  هففار تیفف  تولیففد می (A. nominus  نومی ففور

، B1آفالتوکسفففی  عکفففده وجفففود دارد کفففه عبارت فففد از 

B2،G1  و G2  بففه عففالوه دو تیفف  دیگففر نیففی حففادی

جففوند. نامیففده مففی  M2 و  M1اهکیففت هسففت د کففه

هکففه حیوانففات سففکو  تففوی بففرای   هففا جففیآفالتوکسففی 

زا هفففا سفففریانمرسفففو  جفففده و در بکضفففی گونفففه

 ترقیقفففات الکننفففیبفففی  باجففف د. سفففازمانمفففی

 وها دسففته ا جففیر هففاآفالتوکسففی  ج اسففی،سففریان

 کففودهن ب ففدینیففی تقسففین انسففان در زاسففریان رکیبففاتت

درصفد  2/21تفا  0/9هفا عامفل اصفنی . آفالتوکسفی است

هفای کبفد در سراسفر دنیفا هسفت د. آفالتوکسفی  سریان

B1 هففا ر آفالتوکسففی وفف. ا(7 تففری  نففو  آنهاسففت سففکی

روی حیوانففات بففا مقففدار، یففوه اوففر آنهففا، گونففه، نففژاد و 

وان متاففاوت ای حیففوعففکیت ترذیففهبففه  توجففه ابففر یففن 

است. ایف  سفکو  در صفورت ملفر  زیفاد مککف  اسفت 

باعفف  مففر  جففوند و مقففادیر ککتففر باعفف  مسففکومیت 

مففیم  م ففت  بففه سففریان گففردد، کففه عکففدتال بففه صففورت 

اخففتاله در عکنکففرد کبففد و در ادامففه سففریان کبففد در 

 نکاید.انوا  حیوانات تظاهر می

تففر بففیم از حیوانففات حیوانففات جففوان کنففیبففه یففور 

ده ففد. از بففی  حساسففیت نشففان مففی بففه توکسففی  پیففر
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تففری  نففو  هففا، سففکیتکففا  سففکو  تففار ی آفالتوکسففی 

ی بیشففتری  خعففر را دارنففد. یففزابففوده و از نظففر سففریان

هفففا و تولیفففد آفالتوکسفففی  در ریوبفففت و رجفففد تفففارچ

اسففار پیشفف هاد سففازمان  ابففد. بففریحففرارت افففیایم می

بفففار جهفففانی سفففعم آلفففودگی بفففه م کفففو   و خفففوار

در خففورا  ییففور   G1،G2 ،B1،B2  یهففاآفالتوکسففی 

. (7  گففر  در کینففوگر  فراتففر رودمینی 12/1 نبایففد از 

هففا در واتفف  حساسففیت بففه سففعم م ففاز آفالتوکسففی  در

جفود کفه ایف  یخورا  ییفور از ایف  حقیقفت ناجفی مف

ی وارد گوجفت یتوان فد بفا ترییفر جفکل جفیکیاسکو  می

مففرش جففوند و خففورا  انسففان را آلففوده نکای ففد و تدففن

 1). 

تففری  و بففا آفالتوکسففی  از نظففر اتتلففادی جففای 

تففری  سففکو  تففار ی در صفف کت خففورا  دا  و اهکیففت

هفا بفر ییور، در سراسر دنیا است کفه بفر اوفر رجفد تفارچ

دانففه  اسففتااده ییففور نظیففرروی مففواد غففذایی مففورد 

جفففود. حبوبفففات، ذرت، تدفففن پ بفففه دانفففه ای فففاد مفففی

هفا اسفت تفری  نفو  ایف  تفارچجای  پر ینور فالوورآس

بیشففتری  میففیان سففن را  آسففپر ینور پففارازیتیکورو 

مککففوالل در دزهففای بففاال  آفالتوکسففی ک ففد. تولیففد مففی

تواند به یفور مسفتقین باعف  تنافات جفود، امفا عفرر می

اتتلففادی اصففنی ناجففی از آن، بففه عنففت کففاهم رجففد و 

یفی  مقفادیر بفاالتر ازاففیایم عفری  تبفدیل غفذایی در 

بففا  آفالتوکسففی  ت.میکروگففر  در کینففوگر  جیففره اسفف

تضفففکیپ سیسفففتن ایک فففی، زمی فففه سفففاز ابفففتال بفففه 

، بففورر کوکسففیدیوزیی، سففالکونالهففایی نظیففر بیکففاری

باجففد . عففالوه بففر ایفف  در می کاندیففدیازییعاففونی و 

جوجففه  و مففرشپرنففده بففال  موجفف  کففاهم تولیففد تدففن

هففا کففاهم بففاروری اسففپر  را درآوری جففده و در خففرور

کففه آفالتوکسففی  و  تففر آنو مهففن (3 بففه دنبففاه دارد 

هففای آن در   ففدی  بافففت خففوراکی ت کفف  متابولیت

جفده و  نزن یفره غفذایی انسفا واردیافته و بفدی  ترتیف  

دهفد. ویر تفرار مفیأرا ترفت تف بهداجت و سالمت انسفان

را تضففکیپ و م  ففر بففه ها دههففا ایک ففی پرنففآفالتوکسففی 

نیفففی  جفففده و از ایففف  یریففف  جکسفففت واکسی اسفففیون

موجفف  عففکپ سیسففتن ایک ففی و بففروز بیکففاری خواه ففد 

 .(3 جد

 هاسینکراتوکا

هففای بففه یففور عکففده توسفف  تففارچ و ایفف  سففک

 ،(Aspergillus ochraceus  اکراسفففئورآسفففپر ینور 

و ( Penicillium verrucosum  سفففنیو  وریکوسفففو پ ی

تولیففففد ( Aspergillus niger  آسففففپر ینور نففففای ر

 Cو  A ،B  انفففوجفففامل اهفففا اکراتوکسفففی  .جفففودمفففی

مسفکومیت کبفدی و کنیفوی  آلفودگی بفه آنهفا و هسفت د

در  را بفففه دنبفففاه دارد. و سفففرکو  سیسفففتن ایک فففی

ترقیقففی کففه توسفف  جففیرازی و هککففارن ان ففا  جففده 

سففکیت هففا اکراتوکسفی  مشففدن جفده اسففت کففه اسفت

. در میفان (9 هفا دارنفد آفالتوکسفی  بیشتری نسفبت بفه

بسففیار سففکی کففه  Aهففا، اوکراتوکسففی  راتوکسففی کوا

بففوده بففه یففور عکففو  در اجففیای خففورا  ییففور یافففت 

مقفادیر بفاالی آن باعف  صفدمات جفدید در  جود، کفهمی

ی و یففزاکبففد و کنیففه حیوانففات جففده و اوففر نففاتن الدنقففه

را بففه هکففراه دارد سففرکو  سیسففتن ایک ففی در ییففور 

ایفف  سففن در جیففره  بففیم از حففد م ففاز . وجففود(11 

غفذایی ییفور، کفاهم وزن، عففری  تبفدیل بفاال، کففاهم 

و صفدمات  عفوار  را بفه هکفراه دارد کفهمرش تولید تدن

. ایفف  ک ففدوارد میصفف کت پففرورش ییففور  زیففادی را بففه

سیسفتن علفبی را بفا و  بفوده زاسن برای انسفان سفریان

از یریففف   A. اکراتوکسفففی  ک فففداخفففتاله مواجفففه می

تابنیفت انتقفاه بفه انسفان را داجفته از  مفرشگوجت و تدن

 رو میففیان سففعم م ففاز ایفف  سففن در جیففره ییففور ایفف 

ییففور  خففورا گففر  در کینففوگر  مینففی 19/1حففداکبر 

 .(11 گذار و مادر تکیی  جده است گوجتی، تدن

 زرالنون

( Estrogenic  یفففی ترکیففف  اسفففترو نییزرال فففون 

سفف  نیففی مرسففو  اسففت و تو F2 سففناسففت کففه بففه نففا  

تولیفففد ( Fusarium  فوزاریفففو هفففای مدتنفففپ سفففویه

 اواخففر و در جففود. زرال ففون بفه یففور یبیکففی در ذرتمفی
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یافففت  کففه میففیان ریوبففت بففاالتر اسففت یی و زمسففتانیپففا

هففای کشففت جففده در جففود. میففیان زرال ففون در ذرتمی

گففر  در کینففوگر  مینی 93/1تففا  11/1ایففران در حففدود 

هفای تولیفد گیارش جفده اسفت. مقفدار زرال فون در ذرت

 و آر انتففی  7/1تففا  19/1جففده در کشففورهای برزیففل 

 گفففیارش جفففدهگفففر  در کینفففوگر  مینی 2/1تفففا  12/1

 5/1ره ییففور . حففد م ففاز زرال ففون در جیفف(11 اسففت 

گففر  در کینففوگر  جیففره اسففت و مقففادیر بففیم از مینی

هففای فیییولو یففی در بففدن ایفف  باعفف  ترریففی پاسففن

 جود.ییور می

برخفففوردار  تری پفففایینسفففبتال زرال فففون از سفففکیت 

بففه دلیففل جففباهت سففاختکانی بففا هورمففون و  اسففت

اسفففترو ن یفففی مایکواسفففترو ن مرسفففو  جفففده و در 

 ،گففر  در کینففوگر  جیففرهمینی 5/1تففا  2/1سففعوح بففی  

هکی ففی  ک ففد. مففرش را مرففدود میرجففد و تولیففد تدففن

 5/1در صففورت افففیایم غنظففت بففه سففعوح بففاالتر از 

جیفففره، عکنکفففرد سیسفففتن  در گفففر  در کینفففوگر مینی

. در ایفف  ک ففدرا نیففی بففا اخففتاله مواجففه میتولیففد مبففل 

گففذار و مففادر د ففار عففوار  ییففور تدففن ،سفعم زرال ففون

هففای غیففر متکففار  اسففترو ن، کیسففتناجففی از سففعوح 

تدکففدانی، کففاهم تولیففد تدففن مففرش، مشففکالت تولیففد 

هفا و کفاهم کیایفت اسفپر  مبنی و نابفاروری تدفن مفرش

جففوند. ایفف  سففکو  تففار ی اگففر  ففه هففا مففیدر خففرور

جفففود امفففا تفففأویرات میفففر ییفففور نکی باعففف  مفففر  و

بیولو یففی جففدیدی بففر روی عکنکففرد تولیففد مبنففی و 

گفذار زرال فون در ییفور تدن .گفذارداتتلادی ییفور مفی

مففرش، کففاهم عففدامت کففاهم وزن مدلففو  تدففن

کیایفت مرتویفات تدفن مفرش، کفاهم پوسته تدن مفرش، 

جففذ  کنسففین، کففاهم ملففر  خففورا  و  اخففتاله در

 Bursa of  مفرش، التهفا  بفورر فابرسفیورتولیفد تدفن

fabricius)هففای تدکففدانی و لکففوپ ی، ای ففاد کیسففت 

 Leukopenia) توانففد از یریفف  نکایففد. زرال ففون میمففی

ملفر  ذرت و گ ففد  آلفوده بففه گوجفت و تدففن مففرش راه 

یافتففه و در نهایففت بففه  رخففه غففذایی انسففان راه یابففد 

 11). 

 هاتریکوتسن

هففایی از جفف ی هسففت د کففه توسفف  تففارچسففکومی 

 تریکوتیسفففیو ، (Trichoderma  تریکودرمفففا،  فوزاریفففو

 Trichothecium)و یروتسففففففففففی، م  Myrothecium) ،

 ی، اسفففففففتاک(Cephalosporium  ساالواسفففففففپوریو 

 ورتیسفففی مونواسفففپوریو  و( Stachybotrys  ییبفففوتر

 Verticimonosporium )جففففففففففود. تولیففففففففففد می

جففوند کففه تقسففین می Bو  Aهففا بففه دو گففروه تریکوتسفف 

دی  و T-2 toxin ،HT-2 toxinجففففامل  Aگففففروه 

اسففت ( Diacetoxyscirpenolاستوکسففی اسففکریپی وه  

 -9و  deoxynivalenol ،nivalenolجففففامل  Bو گففففروه 

اسفففت. در بفففی  ایففف   acetyldeoxynivalenol-15 و 

در و حتفففی بسفففیار کشففف ده بفففوده  T2سفففکو ، سفففن 

تفففر از سفففن بسفففیار تفففوی ایففف  روزه 7 هایجوجفففه

متوسفف  غنظففت کشفف ده  ک ففد.می آفالتوکسففی  عکففل

 Median lethal dose  1/0( ایففف  سفففن در خفففورا 

 T2بفا وجفود ایف  نیفی سفن  اسفت. گر  بر کینفوگر مینی

 متوسففف  غنظفففت کشففف دگی بفففا Aاز اکراتوکسفففی  

)50(LD 1/2 تففر اسففت. گففر  بففر کینففوگر  عففکیپمینی

در جیففره ییففور  T2 گی سففنغنظففت کشفف دمتوسفف  

  بفففر کینفففوگر  وزن گفففرمینی 11هافففت روزه حفففدود 

، DNA ،RNAسفف تی  T2. سففن (12  هففا اسففتجوجففه

پففروتئی  و سففیکل سففنولی را مدتففل کففرده و باعفف  

سففن باعفف  هکی ففی  ایفف  جففود. ای ففاد آپوپتففوزیی می

سففرکو  سیسففتن ایک ففی جففده و باعفف  نکففروز و از بففی  

غففده تیکففور، یرففاه و  در Tو  Bهای رفففت  سففنوه

جفده و از ایف  یریف  سفب  اففیایم غدد ل ااوی ییفور 

از  جففود.می زاعوامففل بیکففاری برابففرییففور در  حساسففیت

بفادی در اوفر تیتفر آنتفی سوی دیگر ایف  سفن بفا کفاهم

یسففتن ایک ففی پرنففده نیففی بففر س واکسی اسففیون در ییففور

گففر  در مینففی 1بففا غنظففت  T2. سففن گففذاردتففأویر می

توانفد در دسفتگاه گفوارش ای فاد خفونرییی کینوگر  مفی

( Necrosisه  نکففوده و بافففت دسففتگاه گففوارش را نکففروز



 و همکاران احسان اسکوئیان

77 

شر
ن

 هی
تازه

ر م
ا د

ه
ی

ب
کرو

اس
شن

 ی
شک

مپز
دا

 ی
 

لد 
ج

2
شما

/
/2ره 

 زم
یز و

پائ
ن 

ستا
89

31
  

 .ک د

ایفف  سففن در کبففد باعفف   مشففدن جففده اسففت کففه

اسففترر اکسففیداتیو  و بففروز اخففتاله در عکنکففرد کبففد

ویر بفففر روی سیسفففتن أ  بفففا تففف. هکی فففیجفففودمی

 رسانی به مری و اعلفا  عکنکفرد ایف  ارگفان را نیفیخون

تفوان گافت می . بفه یفور کنفیک فدبا اختاله مواجفه می

 در مقففادیر بففاالتر از حففد ترکففل پرنففده T2وجففود سففن 

تولیففد  و تولیففد، عففری  تبففدیل، افففیایم وزن بففازدهی

گففر  در مینی 1ک ففد. غنظففت مففرش را مدتففل میتدففن

 5/12گفففذاری را تفففا میفففیان تدن T2وگر  از سفففن کینففف

 5درصففد کففاهم داده و بففا افففیایم ایفف  غنظففت بففه 

درصففد  01گففذاری تففا گففر  در کینففوگر  میففیان تدنمینی

. براسففار پیشفف هاد سففازمان (12  یافففتکففاهم خواهففد 

ددوکسففی ، T2بففار جهففانی سففعم م ففاز سففکو   و خففوار

در جیففره ییففور  دی استوکسففی اسففکریپی وهو  نیوال ففوه

گففففر  در مینی 9/1و  9/1، 2گوجففففتی بففففه ترتیفففف  

 1، 5گففذار و مففرش مففادر کینففوگر  جیففره و در ییففور تدن

باجففد. بففه یففور گففر  در کینففوگر  جیففره میمینی 5/1و 

 5/1هفا در جیفره ییفور نبایففد از کنفی میفیان تریکوتسف 

گففففر  در کینففففوگر  جیففففره افففففیایم یابففففد. مینی

تفری  سفکو  تفار ی بفه ها در واتف  خعرنفا تریکوتس 

لرففا  تففأویرات فیییولففو یکی بففر روی ییففور بففه حسففا  

 تکان غیفرآی فد. هکی فی  بفه دلیفل دارا بفودن سفاخمی

 ی مکففدنیتعبففی، ایفف  سففکو  تففار ی توسفف  بای ففدرها

ت ییففه هففای بایففد از روش لیومففالجففوند و جففذ  نکففی

میکروبففی و آنییکففی بففرای تدریفف  آنهففا اسففتااده جففود 

اپوکسففاید عامففل اصففنی  19و  12 هایحنقففه .(19 ،12 

هفایی و بفاکتری هسفت دهفا ای اد سفکیت در تریکوتسف 

دارنففد بففا ترییففر  هففای اسففترازکففه توانففایی تولیففد آنففیین

( و ت ییفففففه Biotransformationجفففففکل زیسفففففتی  

هففا را بففه ترکیبففات غیففر سففکی توان ففد تریکوتسفف می

 .(19 تبدیل ک  د 

 هافومنسین

هفففای جففف ی هفففا غالبفففال توسففف  تفففارچفوم سفففی 

Fusarium  وAlternaria جففوند. ایفف  سففکو  تولیففد مففی

هففای اخیففر . گیارشهسففت د B3و  B1 ،B2دارای نففو  

 کفه سفکی بفوده در حفالی B2و  B1نشان داده کفه نفو  

. بفه یفور مککفوه سکیتی بفرای پرنفدگان نفدارد B3 نو 

تففری  اجففیای تشففکیل اصففنی ذرت بففه ع ففوان یکففی از

گفففر  در مینی 9تفففا  1ده فففده جیفففره ییفففور حفففاوی 

کینففوگر  فوم سففی  اسففت کففه ایفف  مقففدار در برخففی 

گففر  در کینففوگر  افففیایم مینی 211تففا  21مواتفف  بففی  

گفر  در کینفوگر  مینی 211هفای بفاالی یابفد. غنظفتمی

کفففاهم اجفففتها، کفففاهم وزن و مشفففکالت  ،فوم سفففی 

. ایفف  سففن در جیففره ر در پففی دارددر ییففو را اسففتدوانی

افففیایم وزن روزانفه، بفاال رفففت  در  اخفتالهییفور باعف  

 ،عففری  تبففدیل، اسفففهاه، اخففتاله در عکنکففرد کبفففد

جففود. هکی ففی  سففرکو  سیسففتن ایک ففی میو  هففاکنیففه

هففا از یریفف  مهففار سفف تی اسففا گولیپیدها در فوم سففی 

سیسففتن علففبی، سففب  ترنیففل مینففی ، بافففت پوجشففی 

 5/1بفففا غنظفففت  B1جفففوند. فوم سفففی  اعلفففا  مفففی

 11گففذار باعفف  گففر  در کینففوگر  جیففره مففرش تدففنمینی

مففرش درصففد کففاهم تولیففد تدففن 21درصففد تناففات، 

 جود.می

( Sphinganine  گیفففری نسفففبت اسفففا گونی انفففدازه

 نشففانگردر سففر  ییففور ( Sphingosineاسففا گوزی    بففه

ویر فوم سففی  در أزیسففتی م اسففبی بففرای بررسففی تفف

جفففود. میفففیان سفففعم م فففاز مرسفففو  میییفففور 

گفففر  در مینی 51هفففا در ییفففور گوجفففتی فوم سفففی 

گففر  در مینی 15گففذار کینففوگر  و در ییففور مففادر و تدن

هففایی نظیففر زغففاه فکففاه و کینففوگر  اسففت. جففاذ 

هففا ور فوم سففی ؤهففا در حففذ  مففهیدروآلومی وسففینیکات

. ت ییفه آنییکفی یفا (15 انفد عکنکرد خوبی نشفان نفداده

( یکفففی از Biotransformationترییفففر جفففکل زیسفففتی  

هفففا بفففرای از بفففی  بفففردن سفففکیت بهتفففری  روش

 یوبففاکتریو سففویه  هففایهففا اسففت . بففاکتریفوم سففی 

 Eubacterium sp.) هفففای اسفففتراز، بفففا تولیفففد آنفففیین

توانففایی ت ییففه ایفف  سففکو  و تبففدیل آنهففا بففه ترکیبففات 
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سفکی را دارنفد. فوم سفی  در انسفان ای فاد سفریان  غیر

ی  از یریفف  نکففوده، لففذا احتکففاه انتقففاه بقایففای فوم سفف

میففیان مففرش بففه انسففان بایففد بففه حففداتل گوجففت و تدففن

 .(10 مکک  کاهم یابد 

 میزان حد مجاز سموم قارچی در خوراک طیور

میفیان حفد  2119سازمان ففادو آخفری  بفار در سفاه 

م ففاز بففرای برخففی از سففکو  تففار ی در خففورا  ییففور 

در کشفففورهای مدتنفففپ را م تشفففر کفففرد. حفففد م فففاز 

تففری  سففکو  ها بففه ع ففوان یکففی از مهنآفالتوکسففی 

تففار ی خففورا  ییففور تقریبففال در تکففامی کشففورهای 

(. 1جهففان از جکنففه ایففران مشففدن جففده اسففت  جففدوه

متأسفاانه اکبفر کشفورهای جهفان بفرای سفایر سفکو  اما 

تففار ی خففورا  ییففور حففد اسففتانداردی را در نظففر 

انففد و بففرای تکیففی  حففد م ففاز ایفف  سففکو  ت هففا نگرفته

هففایی کففه بففه بررسففی تففوان بففه ترقیقففات و پژوهممی

 (.2اند مراجکه کرد  جدوه ای  سکو  پرداخته

 

استفاده در  میزان حد مجاز سموم در اقالم مورد

 خوراک طیور

هکیمففان بففا انتشففار  2119سففازمان فففادو در سففاه 

ایالعففات در مففورد حففد م ففاز سففکو  تففار ی در کففل 

خورا  ییور میفیان حفد م فاز ایف  سفکو  در برخفی از 

اتففال  مففورد اسففتااده در خففورا  را در کشففور هففای 

 (.2مدتنپ نیی م تشر کرد  جدوه

 زایی سموم قارچیمسمومیت و بیماری

 Acuteکو  تففار ی  هففار نففو  سففکیت حففاد  سفف

toxicity   مفففففیم ،)Chronic toxicityزا (، جهفففففم

 Mutagenicزا  ( و نفففففاتن الدنقفففففهTeratogenic ) در

تففری  جففای مسففکومیت حففاد  ک  ففد.حیوانففات ای ففاد می

هفای کفه آسفی نو  مسکومیت بفا سفکو  تفار ی بفوده 

مفوارد کفه در کبفدی یفا کنیفوی را بفه دنیفاه دارد جدی 

توانفد بفه مفر  م  فر جفود. برخفی از خینی جفدید مفی

( Neurotoxinsهففای علففبی  سففکو  تففار ی توکسففی 

هسففت د کففه در مقففادیر کففن باعفف  بففروز لففرزش در 

باعفف  صففدمات  تردر مقففادیر بففاالامففا حیوانففات جففده 

گردنففد. اوففرات یففوالنی مففدت دادکففی مرففی یففا مففر  مففی

تفری  مهفنمقادیر کن سکو  تفار ی نیفی متافاوت اسفت. 

اوفر مفیم  اکبفر سففکو  تفار ی تولیفد سفریان خلوصففال 

 باجد.در کبد می

 

در سال  FAOمیزان حد مجاز سموم قارچی در خوراک طیور در کشورهای مختلف بر اساس اطالعات منتشر شده توسط سازمان  -1جدول 

2113 (g/kgµ) 

آفالتوکسین  کشور
B1 

 آفالتوکسین

(B2 ،G1 ،G3) 

فومونسین  T2سم  اکراتوکسین زرالنون داکسی نیوالنول

B1 ،B2 

 * * * * 1111 5 5 اتریم

 * * * * * 51 51 برزیل

 * 1111 2111 9111 5111 21 21 کانادا

 * * * * * 21 21 کنکبیا

 * * * * 911 5 5 کوبا

 * * * * * 21 11 ایران

 * * * 1111 1111 * 21  اپ 

 * * * * * 21 21 آمریکا 

 *: ایالعاتی م تشر نشده است
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( در کشورهای مختلف 2113میزان حد مجاز سموم قارچی در اقالم مورد استفاده در خوراک طیور بر اساس اطالعات سازمان فائو ) -2جدول 

(g/kgµ) 

آفالتوکسین  اقالم خوراک کشور
B1 

 آفالتوکسین

(B2 ،G1 ،G3) 

داکسی 

 نیوالنول

فومونسین  T2سم  اکراتوکسین زرالنون

B1 ،B2 

 * * * 1111 * * 5 ذرت بالروس

 * * * 1111 711 * 5 گ د  

 * * * * 2111 15 15 گ د  کانادا

 * * * * 1111 * 21 ذرت چین

 * * * * * * 5 سویا 

 * * * * 1111 * 5 گ د  

 * * * * * 21 21 ذرت کلمبیا

 1111 * 51 211 1111 21 5 ذرت ایران

ک  اله سویا و  

سایر ک  اله 

 های روغ ی

5 21 * * * * * 

 * * 5 211 1111 21 5 گ د  

پودر پر و پودر  

 خون

5 21 * * * * * 

مواد مکدنی و  

 هاویتامی 

11 11 * * * * * 

 91111 * * * 11111 21 21 ذرت آمریکا

 * * * * 11111 21 21 گ د  

 * * * * * 911 911 ک  اله کتان 

 *: ایالعاتی م تشر نشده است 

 

اوففر  DNAهففا در هکان دسففازی بکضففی از توکسففی 

زادففی از زادففی و نففاتن الدنقففهگذاجففته لففذا اوففرات جهففم

گذارنفد. از عفوار  سفکو  تفار ی در خود بفه جفای مفی

تولیففد  بففازدهتففوان بففه کففاهم ییففور در جففکل حففاد می

پففذیری دربرابففر مففرش، افففیایم آسففی گوجففت و تدففن

هفا، کفاهم میفیان رجفد، کفاهم کیایفت الجفه، بیکاری

مففرش، تضففکیپ سیسففتن ایک ففی  کففه کففاهم وزن تدففن

م  ففر بففه افففیایم احتکففاه بففروز کوکسففیدز، عاونففت 

هفا و بیکفاری ( حاصفل از کنفی باسفیلسفکیخون  سپتی

بففادی خففون و عففد  پاسففن سففالکوننوز، کففاهم تیترآنتففی

، کففاهم ملففر  (جففودم اسفف  بففه واکسی اسففیون مففی

خففورا  و یففا توتففپ کامففل آن، افففیایم بففروز مشففکالت 

پففا، سفف در  افتففادگی بففاه، افففیایم مففر  و میففر اجففاره 

. از عفففوار  سفففکو  تفففار ی در ییفففور در (17  کفففرد

تففوان بففه افففیایم ح ففن  ربففی کبففد، جففکل مففیم  مففی

ریففیی عکففومی، خففونی، کففاهم زمففان انکقففاد، خففونکففن

هففن خففوردن متابولیسففن ه اسففهاه آبکففی و  ففر ، بفف

هففا، افففیایم وزن کبففد، الغففری، کففاهم تولیففد  ربففی

نعاففه، پففایی   هففای بففیمففرش، افففیایم تدففن مففرشتدففن

هفای ایک فی آمدن تدرت دففاعی بفدن، تدریف  سیسفتن

هفا هفا و واکسف  نبدن، عفد  پاسفن الز  در برابفر آنتفی

 .(19 اجاره کرد 

ها در صنعت پرورش ترین اثرات آفالتوکسینمهم

 یورط

هففا در پففرورش تففری  اوففرات آفالتوکسففی از مهففن

تولیففد گوجففت و  بففازدهیتففوان بففه کففاهم ییففور می
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هففا، برابفر بیکففاری پففذیری درمففرش و اففیایم آسففی تدفن

عیففار افففیایم تناففات، کففاهم  ،تضففکیپ سیسففتن ایک ففی

خففون و عففد  پاسففن م اسفف  بففه واکسی اسففیون و پففادت  

و کففاهم  مففرشتولیففد مبففل، تولیففد تدففن بففازدهکففاهم 

 B1آوری اجففاره کففرد. هکی ففی  آفالتوکسففی  در جوجففه

هفففای باعففف  اففففیایم فکالیفففت درون سفففرمی آنفففیین

و آالنففففففی   (AST  آسففففففپارتات آمی وترانسففففففاراز

و کفففاهم فکالیفففت الکتفففات  (ALT  آمی وترانسفففاراز

 .(13 ،11  جوددهیدرو ناز می

 
 د.نکنسالمت انسان را تهدید میبه دنبال آن ترین سموم قارچی که تولیدات طیور و مهمیمیایی ساختار ش -1 شکل

A: Aflatoxin B1, B: Deoxynivalenol, C: Zeralenone, D: Ochratoxin A, E: Fumonisin B1 

 

مرش آلفوده بفه سفکو  تفار ی از م فاب  گوجت و تدن

تففار ی بففه انسففان مرسففو  خعرنففا  سففرایت سففکو  

هففای حاصففل از جففوند. انففوا  اخففتالالت و بیکففاریمففی

 9هففا در حیوانففات و انسففان در جففدوه مایکوتوکسففی 

 خالصه جده است.

 

 هااثر سموم قارچی مهم در حیوانات و انسان -3جدول 

 اثر بر روی طیور قارچ تولید کننده نوع سموم قارچی

 B1آفالتوکسین 
A. flavus, 

A. parasiticus 
 زا، تراتو ناختاله عکنکرد کبد، سریان

 F. graminearum داکسی نیوالنول

F. sporotrichioides 

سرکو  سیستن ایک ی، عایکات دستگاه 

 گوارش، اد ، ترییرات بیوجیکیایی خون

 F. graminearum زیرالنون
اورات استرو نیی، ترنیل تدکدان و 

 ها، کاهم باروریبیضه

 A A. ochraceusاکراتوکسین 
P. verrucosum 

اختاله در عکنکرد کبد و کنیه، سرکو  

 سیستن ایک ی

 B2و   B1مومنسین 
F. verticillioides 

F. proliferatum 

اد  ت اسی، اختاله دستگاه علبی، 

 اختاله در عکنکرد کبد و کنیه
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 افزایی سموم قارچیاثرات هم

اغنفف  غنظففت هففر یففی از سففکو  تففار ی بففرای 

کاهم تولیفد یفا وتفو  بیکفاری در خفورا ، ککتفر از آن 

 یففیی اسففت کففه در معالکففات ان ففا  جففده، مففورد 

گیففرد. در ایفف  زمی ففه تأویرپففذیری اسففتااده تففرار مففی

نففو   حیوانفات از یففی نفو  سففن تفار ی ککتففر از اوففر دو

حضفور انفوا  مدتنفپ سفکو   .آنها بفه هکفراه هفن اسفت

و تار ی در خفورا  مککف  اسفت سفب  ای فاد تفداخل 

افیایففی بففی  انففوا  سففکو  تففار ی گففردد. اوففرات هففن

دهففد کففه اوففر دو سففن تففار ی افیایففی زمففانی رخ مففیهففن

در  بیشففتر از اوففر هففر یففی از آنهففا بففه ت هففایی باجففد.

جففرای  میرعففه، حیوانففات در مکففر  ترکیبففی از سففکو  

، Fusariumهففای مدتنففپ ه از سففویهتففار ی هسففت د کفف

Aspergillus ،Penicilium ،Alternaria و 

Claviceps پففففایی  و  بففففازدهیگیرنففففد. می أم شفففف

هففای وجففود توانففد از نشففانههففای پیییففده میبیکففاری

سفکو  تففار ی در جیففره حیوانفات باجففد. سففکو  تففار ی 

ها، گیرنففد مان ففد تریکوتسفف می أهففا م شففوزاریففو کفه از 

ددوکسففی کففه  یففوریهافیایففی دارنففد بففخففوا  هففن

ددوکسففی و ( Fusaric acid  فوزاریفی اسففیدبفا  نیوال فوه

دی استوکسفففففی و  B1فوم سفففففی  بفففففا  نیوال فففففوه

بفففففففففففا ( Diacetoxyscirpenolاسفففففففففففکریا وه  

 انفدافیایفی نشفان دادهخفوا  هفن های مهفنآفالتوکسی 

در . بففه یففور کنففی مسففکومیت بففا سففکو  تففار ی (21 

تفر از غنظفت تابفل تشفدین خینفی بفه های پایی غنظت

افتففد. ت هففا عنففت ایفف  امففر خففوا  نففدرت اتاففا  مففی

افیایی بی  سکو  تفار ی اسفت کفه بفا غنظفت بسفیار هن

پفففایی ی و غیفففر تابفففل تشفففدین، مسفففکومیت ای فففاد 

 .ک  دمی

 

 (21  خواص سینرژیستی و افزایشی بین سموم قارچی -4 جدول

 خواص حیواننوع  سموم قارچی

AFB1 + OTA سی ر یستی مرش گوجتی 

AFB1 + T-2 toxin سی ر یستی مرش گوجتی 

AFB1 + DAS سی ر یستی مرش گوجتی 

AFB1 + CPA سی ر یستی مرش گوجتی 

OTA + CPA افیایشی مرش گوجتی 

Citrinin + OTA سی ر یستی مرش گوجتی 

PCA + OTA سی ر یستی مرش گوجتی 

FA+ FB1  سی ر یستی گوجتیمرش 

MON + FB1 افیایشی مرش گوجتی 

T-2 toxin + DON سی ر یستی مرش گوجتی 

T-2 toxin + OTA افیایشی مرش گوجتی 

:AFB1 آفالتوکسی  بی وان : OTA; اکراتوکسی  آ : DAS; دی استوکسی اسکریپ وه :DON; داکسی نیوال وه:FB1; 

 ZON: فوزاریی اسید; FA: پ یسینیی اسید; PCA: مونینی فرمی ; MON: سیکنوپیازونیی اسید CPA:  ;فوم سی  بی وان

 .زیرال ون ;

 

 و اکراتوکسفی  B1 افیایفی آفالتوکسفی تفأویرات هفن

A  در معالکففات متکففددی در ییففور مففورد بررسففی تففرار

ع ففوان یففی سففن هبفف  B1 گرفتففه اسففت. آفالتوکسففی 

ع ففوان یففی سففن علففبی بففه A کبففدی و اکراتوکسففی 

هفففای گوجفففتی اوفففرات یفففور هکیمفففان در جوجفففههبففف

علففبی  اخففتالالت. (22 ک  ففد افیایففی ای ففاد مففیهففن

ضففور هکیمففان ایفف  دو سففن تففار ی در کبففد حاصففل از ح

نسفبت بفه زمفانی کفه فقف  آلفودگی  های گوجفتیجوجه
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داری بففه جففکل مک ففیوجففود دارد  A بففه اکراتوکسففی 

هففا از یففی . زمففانی کففه خففورا  جوجففهبیشففتر اسففت

هاتگففففی دارای ترکیفففف  سففففکو   9روزگففففی تففففا 

باجففد، افففیایم در وزن  A آفالتوکسففی ی و اکراتوکسففی 

گیففری نسففبت بففه ا و کففاهم در وزنهففسفف گدان و کنیففه

زمففانی کففه هریففی از ایفف  سففکو  بففه ت هففادی در جیففره 

 افیایفیت هفن. اوفرا(22 مشفاهده جفده اسفت ،وجود دارد

نیففی مشففاهده T-2  و  B1 آفالتوکسففی  در بففی  سففکو 

هفا را بفا دو جده است. هر دو نفو  سفن، سفاخت پفروتئی 

 ده فد کفه نهایتفالمکانیسن متااوت ترفت تفأویر تفرار مفی

جفود. کففاهم وزن افیایففی یکسفانی مفیسفب  پاسفن هفن

روزه در حضفففففور  21هفففففای گوجفففففتی در جوجفففففه

بففود کففه ایفف  کففاهم  درصففد 10آفالتوکسففی  در جیففره 

دی هفای دریاففت ک  فده جیفره آلفوده بفه وزن در جوجه

درصففد گففیارش  11 در حففدود استوکسففی اسففکریپی وه

بففه  یور هکیمففانآنهففا بففه جیففرهی کففه هففایجففد. جوجففه

دی استوکسففی اسففکریپی وه آلففوده جففده آفالتوکسففی  و 

درصففد گففیارش جففده اسففت  90میففیان کففاهم وزن  بففود

افیایفی بفی  ایف  دو سفن اسفت ده ده اورات هفنکه نشان

 29). 

 هاتوکسینکوکنترل مای

آلفففودگی مفففواد غفففذایی و در واتففف  جنفففوگیری از 

ناپففذیر اسففت، هففا اجت ففا خففورا  بففه مایکوتوکسففی 

ویففژه عففد  نظففارت کامففل در مراحففل کاجففت، داجففت، هبفف

برداجفت و انبفارداری مرلففوالت زراعفی جفرای  را بففرای 

هففا و در نتی ففه آلففودگی بففا سففکو  تففار ی رجففد تففارچ

هفای مدتنافی ، سیاسفتک د. بفه هکفی  دلیفلفراهن می

در جهت به حفداتل رسفاندن اوفرات سفو  سفکو  تفار ی 

بففر حیوانففات میرعففه و نیففی پیشففگیری از انتقففاه آن بففه 

هففای مهففار . از روش(29 انسففان صففورت گرفتففه اسففت 

هففای تففوان بففه اسففتااده از جففاذ سففکو  تففار ی مففی

، آنهففا(و یففا ترکیبففی از صففورت تففی جیدففی  بهمکففدنی 

هففای هففا، متابولیففتهففای آلففی، میکروارگانیسففنجففاذ 

میکروبففی، اسففتااده از ترکیبففات گیففاهی جهففت بهبففود 

جیدفی(   فد صفورت بهعکنکرد کبفد و سیسفتن ایک فی  

اجاره نکود. به دلیفل تافاوت ماهیفت جفیکیایی هفر یفی 

هففای از سففکو  تففار ی، اسففتااده از م کوعففه مکانیسففن

ورتر عکففل نکففوده از ایفف  رو ؤبسففیار مفف ،مدتنففپ مهففار

هففای سففکو  تففار ی   ففد جیدففی اسففتااده از مهارک  ففده

ور سففکو  تففار ی در جیففره ییففور ؤبففرای حففذ  مفف

ز سفکو  تفار ی رسفد. حفداکبر م فاعروری به نظر مفی

در جیففره ییففور بففر اسففار اسففتانداردهای اترادیففه اروپففا 

 .(25 گیارش جده است  5( در جدوه 2119 

 

 (20  مجاز سموم قارچی در جیره طیور بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپامیزان .حداکثر -5جدول 

 مقدار نوع حیوان سموم قارچی

 115/1 ییور جوان (B1  mg/kgآفالتوکسی  

 12/1 بال ییور  (B1  mg/kgآفالتوکسی  

 1 و نابال  ییور بال  (µg/kg BWداکسی نیوال وه  

 2 و نابال  ییور بال  (µg/kg BWزیرال ون  

 19/1 ییور بال  A (mg/kg)اکراتوکسی  

 2 و نابال  ییور بال  (B2  µg/kg BWو  B1فوم سی  

 2 و نابال  ییور بال  (T2  µg/kg BWسن 

 

جفرکت بیفومی  کفه  2113هفای سفاه بررسفینتای  

ده فففده نکونفففه از اجفففیای تشفففکیل 11929بفففر روی 

خففورا  حیوانففات  ذرت، سففویا، گ ففد ، جففو، گنففوت  

کشففور در آسففیا، اروپففا، آمریکففای جففکالی،  73ذرت( از 

 آمریکففای مرکففیی و ج ففوبی، آفریقففای ج ففوبی و خففاور

 07جکنففه ایففران صففورت گرفتففه نشففان داد کففه از میانففه 
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هففا بففا سفکو  تففار ی آلففوده بودنففد. میففیان درصفد نکونففه

هففای مدتنففپ متاففاوت هففا در تففارهسففکو  تففار ی نکونففه

درصففد، آمریکففای مرکففیی  79آمریکففای جففکالی در بففود. 

 72درصفففد، آمریکفففای ج فففوبی  93درصفففد، اروپفففا  71

درصففد،  07درصففد، آفریقففای ج ففوبی  05درصففد، آفریقففا 

هففای از نکونفه درصفد 01میانففه  درصفد و خفاور 71آسفیا 

سففکو  تففار ی آلففوده  ی ازآنففالیی جففده حففداتل بففه یکفف

 بودنففد کففه در هکففه ایفف  مففوارد سففکو  تففار ی غالفف 

بففود. بففا در نظففر  داکسففی نیوال ففوهو  B1فومونسففی  

گفر  در مینفی 151کسفی نیوال فوه اگرفت  حفد م فاز د

گفففر  در کینفففوگر ، مینفففی 51کینفففوگر ، زرال فففون 

در کینففففففوگر ، گففففففر  مینی A، 11 اکراتوکسففففففی 

 گففر  در کینففوگر ، فوم سففی مینففی B1 ،2آفالتوکسففی  

B1، 511 سفففففن گفففففر  در کینفففففوگر  و مینیT2، 51 

تففوان نتی ففه گرفففت کففه گففر  بففر کینففوگر  مففیمینففی

جکنفه ایفران جفی کشفورهای بفا ازمیانفه  کشورهای خفاور

جففود. ب ففدی میبففاال یبقففهنسففبتال ریسففی آلففودگی 

 خففورا  بففه دگینتففای  نشففان داد کففه آلففوهکی ففی  

 بففوده میانففه بففیم از حففد م ففاز  در خففاور سفکو  تففار ی

را جففامل  داکسففی نیوال ففوهو  B1 فوم سففی کففه بیشففتر 

 .(27  جوندمی

 
 (27 2119های خوراک دام و طیور در نقاط مختلف دنیا در سال میزان آلودگی نمونه -2 شکل

 

عففالوه بففر نتففای  گففیارش جففده توسفف  جففرکت 

دهففد کففه بیففومی ، بررسففی م ففاب  داخنففی نیففی نشففان می

ذرت، گ ففد  و جففو تولیففد جففده در کشففور نیففی حففاوی 

، B1آفالتوکسففی  مقففادیر متاففاوتی از سففکو  تففار ی 

داکسفففی ، B1فوم سفففی   ،T-2، سفففن Aاکراتوکسفففی  

(. وجففففود 9هسففففت د جففففکل  زرال ففففون  و نیوال ففففوه

گیری جففده سففکو  در مففواد خففوراکی هففای انففدازهغنظت

رسفد  میفیان آلفودکی بفا ریسفی که به ملر  ییفور می

 ک د.نسبتال باال را تأیید می

 

 (99-21  گرم در کیلوگرم(شور ایران )میلیآلودگی اجزای اصلی جیره طیور به سموم قارچی در ک -6جدول 

ZON6 DON5 FUM4 T23 OTA2 AFLB11  

11/1 - 93/1  159/1 - 11/5  2/1 -107  112/1 - 95/1  910/1  - 115/1  ذرت 

31/1 - 112/1  117/1 - 93/2  50/10 - 99/29  127/1 - 90/1  2/1 - 111/1  119/1  - 11/1  گ د  

   111/1  105/1 - 119/1  115/1  - 11191/1  جو 

  زرال ون 0داکسی نیوال وه،  B1 ،5فوم سی   T2،9سن  A ،9اکراتوکسی   B1 ،2آفالتوکسی   1
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هففای سففکو  تففار ی مهارک  ففده تبففل از اسففتااده از

نیففاز بففه ج اسففایی دتیفف  نففو  سففکو  تففار ی عففروری 

اسففت تففا بففا انتدففا  درسففت مهارک  ففده روش م اسفف  

مهفار و  بفرای جهت مبارزه با سکو  تفار ی اتدفاذ جفود.

زدایففی از سففکو  تففار ی مدتنففپ از ترکیبففات و سففن

 جود.های متااوتی استااده میروش

 هاجاذب

تففوان ک تففره سففکو  تففار ی میهففای رایفف  از روش

دو نفو  بفه هفا ها اجفاره کفرد. جفاذ به استااده از جاذ 

تفففری  . مکفففرو جفففوندتقسفففین میمکفففدنی و آلفففی 

هففا نظیففر هففای مکففدنی هیدروآلومی وسففینیکاتجففاذ 

هفففای آلفففی باجففف د. از جفففاذ زدولیفففت و ب تونیفففت می

و دیفواره  (Activated carbon  تفوان بفه کفرب  فکفاهمفی

 .(99  اره نکودمدکر اج

 های معدنیجاذب

یففور فیییکففی و یففا از یریفف  هففای مکففدنی بففهجففاذ 

جففوند بفار الکترواسفتاتیکی بفه سففکو  تفار ی متلفل می

 جاب ففایی آنهففا در دسففتگاه گففوارش و مففان و در نتی ففه 

( Bioavailabilityکففاهم زیسففت فراهکففی   در پففی آن

گردنففففد. ترکیبففففات سففففدین، کنسففففین و آنهففففا می

آلومی وسففینیکات هیدراتففه مان ففد زدولیففت و ب تونیففت 

رتری  نففو  از ایفف  گففروه مففواد جفف اخته ع ففوان مففؤوهبفف

درصففورت ترکیفف  ایفف  مففواد بففا غففذای  .(95  اندجففده

ای یففور تابففل مالحظففههملففرفی، جففذ  آفالتوکسففی  بفف

یابففد. ولففی اوربدشففی ایفف  مففواد در مقابففل کففاهم می

بسففیار  B1، فومونسففی  Aی  سففکو  زرال ففون، اکراتوکسفف

ددوکسفففی کفففن و مرفففدود بفففوده و در مقابفففل سفففکو  

باجففد. کنففی فاتففد اوففر مرففافظتی میه بفف T-2و  نیوال ففوه

هفای مکفدنی حفداکبر فکالیفت خفود را مسفتقل از جاذ 

pH  کینفوگر  در هفر تف  جیفره و بفدون  5/1تفا  5/1و با

نیففاز بففه حففذ  بدشففی از مففواد غففذایی جیففره اعکففاه 

 .نکای دمی

  انیه میفیان آلفودگی جیفره بفا ایف  سفکو  بسفیار 

بففاال باجففد، افففیایم میففیان مففواد جففاذ  در جیففره تففأویر 

  ففدانی ندواهففد داجففت و در عففی  حففاه مککفف  اسففت 

هففا و مففواد مکففدنی موجففود در جیففره مففواد ویتففامی 

خففوراکی را جففذ  نکففوده و از دسففترر حیففوان خففارش 

از ب تونیففت برخففی از مرققففی  در زمففان اسففتااده نکایففد. 

درصفد( اوفرات م افی   5/1هفای پفایی   حتی در غنظفت

مشاهده نکودند. ب تونیفت عفالوه بفر مهفار سفکو  تفار ی 

هفا و مفواد مکفدنی داخفل جیفره وارد با داروهفا، ویتفامی 

واکفف م جففده و بففا ای ففاد ککففپنکی، تابنیففت دسترسففی 

دهفد. ب تونیفت ای  ترکیبفات را بفرای حیفوان کفاهم می

اری ترکیبففات عففد کوکسففیدیوز را نیففی هکی ففی  اورگففذ

یورکففه اجففاره . هکففان(17 دهففد ویر تففرار میأترففت تفف

ور ؤهفا مفجفد ب تونیفت و زدولیفت در جفذ  آفالتوکسفی 

هسفففت د ولفففی در جفففذ  سفففکو  فوزاریفففومی نظیفففر 

هفففا و زرال فففون نفففاتوان هفففا و تریکوتسففف فوم سفففی 

 .(90 باج د می

 های آلیجاذب

جففاذ   مففواد تففری ی از رای یکفف کففرب  فکففاه جففده

باجففد. کففرب  اسففت کففه دارای شرفیففت جففذبی بففاال مففی

سفکو  تفار ی  ع فوان یفی مهارک  فده آلفیفکاه جده به

جفففود. کفففرب  فکفففاه نفففامرنوه در آ ، جففف اخته می

متفر  9511تفا  511متدندل و سفعم جفذ  فکفاه بفی  

مرب  بفر گفر  دارد. ایف  خلوصفیات، کفرب  فکفاه را بفه 

جاذ  خفوبی بفرای سفکو  تفار ی تبفدیل کفرده اسفت. 

اصففنی اسففتااده از کففرب  فکففاه در  عامففل مرففدود ک  ففده

و  نی توسف  آنهفامفواد مکفد جفذ  ،جذ  سکو  تفار ی

دسففتگاه در کففاهم تابنیففت دسترسففی مففواد مرففذی 

باجفففد. دیفففواره مدکفففر نیفففی بفففا داجفففت  گفففوارش می

سففاکاریدها در دیففواره سففنولی هففا و پنففیپپتیففدوگنیکان

توانففففایی جففففذ  سففففکو  تففففار ی را دارد. مانففففان 

ده ففده دیففواره مدکرهففا بففه الیگوسففاکاریدهای تشففکیل

و  Aتوکسففی  هففا، اکرایففور  شففکگیری آفالتوکسففی 

هففففا و . مانففففان(97  ک ففففدرا مهففففار می T-2سففففن 

هففا هففای موجففود در دیففواره سففنولی مدکففربتاگنوکففان

 درصففد 31تففا  92هففا را بففی  توان ففد اکراتوکسففی می
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دهفففد دیفففواره سفففنولی مدکفففر عفففالوه بفففر کفففاهم 

 .(91  ک داکراتوکسی ، زرال ون را نیی جذ  می

وسیله تغییر هزدایی زیستی از سموم قارچی بسم

 هاشکل زیستی با استفاده از میکرواگانیسم

زدایی دهففد کففه سففنهففای اخیففر نشففان مففیگففیارش

زیسففتی از سففکو  تففار ی بففه وسففینه ترییففر جففکل 

زدایی سففکو  ( بففرای سففنBiotransformationزیسففتی  

 ،  هسففت دتففار ی کففه در مقابففل سیسففتن جففذ  مقففاو

نففا  ه هففا اسففت. ایفف  مکانیسففن بففیکففی از بهتففری  روش

ت ییفففه آنییکفففی نیفففی مکفففرو  بفففوده و اسفففتااده از 

هایی کفففه از ایففف  تک ولفففو ی برخوردارنفففد مهارک  فففده

بسیار موفقیت آمیفی بفوده اسفت. بفه یفور مبفاه بفاکتری 

بففا تولیففد  Eubacteriumزایی از جفف ی بیکففاری غیففر

اختلاصففی باعفف  جففکا   یففورههففا، بففگروهففی از آنیین

گففروه تریکوتسفف  جففده و  12و  19هففای اپوکسففی گروه

در نتی ففه م  ففر بففه خ بففی جففدن اوففرات سففکی آنهففا 

زدایی ایفف  بففاکتری در معالکففات گففردد. تابنیففت سففنمی

آزمایشففگاهی و هففن در معالکففات بففر روی موجففود زنففده 

بففه اوبففات رسففیده اسففت. عففالوه بففر آن مدکففری ب ففا  

mycotoxinovorans Tnichosporom  بفففففرای خ بفففففی

بففه یففور  Aنکففودن سففکو  زرال ففون و اکراتوکسففی  

ای ملففر  وری گففیارش جففد. در معالکففات میرعففهؤمفف

ایفف  مدکففر در جیففره غففذایی حیففوان باعفف  کففاهم 

گیففری گردیففده و مففوارد عففری  تبففدیل و افففیایم وزن

بففروز اسففهاه و تناففات نسففبت بففه گففروه ک تففره مببففت 

هففایی نظیففر بففاکتری بسففیار ککتففر بففوده اسففت. درکففل

Bacillus sp.  وEubacterium sp.  و مدکرهفففففایی

، .Trichomonascus sp. ،Saccharomyces spمان فففد 

sp. Trichosporon  در جففذ ، ت ییففه و ترییففر جففکل

( سففکو  تففار ی بسفففیار Biotransformationزیسففتی  

 .(93 ور هست د ؤم

هففا و هففا از یریفف  تولیففد آنففیینایفف  میکروارگانیسففن

، اففففیودن گفففروه اسفففتیل، متیفففل و یفففا هیدروکسفففیل

اکسیداسففیون و احیففا، افففیودن هیففدرو ن بففا دوبانففدهای 

نی بفه کفرب ، اسفتری نکفودن، اففیودن مفواد مکفد-کرب 

هففا از سففاختار سففکو ، سففاختار جففیکیایی، حففذ  آمی 

، افففیودن ت ففد بففه سففاختار جففیکیایی، افففیودن اکسففیژن

 و ی یفففا تبفففدیل بفففه اییومرهفففای غیفففر سفففکی،هکپفففار

توان ففد سففکو  تففار ی می های سففاختاریجکسففت  حنقففه

، 9های  جففکل را بففه ترکیبففات غیففر سففکی تبففدیل ک  ففد

 .(91 ،97 ( 5و  9

 

 

 
 (91  با تغییر شکل زیستیها سم زدایی خوراک از تریکوتسن -3شکل 

 

سففکو  تففار ی کففه آ  گریففی بففوده و غیففر تابففل 

هففا و زرال ففون از یففونییه جففدن هسففت د مان ففد تریکوتسفف 

جففوند و ت هففا از یریفف  هففا مهففار نکییریفف  جففاذ 

تففوان آنهففا را هففای ت ییففه ک  ففده مففیمیکروارگانیسففن
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زدایی نکفود. تفاک ون بفه خفوبی جف اخته جفده اسفت نس

هفففا عامفففل اپوکسفففید تریکوتسففف -19، 12کفففه حنقفففه 

هفا یفا سکیت آنهاست و احیای ایف  حنقفه توسف  آنفیین

هففای زنففده سففب  کففاهم اوففرات سففکی آنهففا میکففرو 

 .(9 جود  جکلمی

 

 
 (91  آنزیم اپوکسیداز میکروبیها توسط زدایی خوراک از تریکوتسنسم -4شکل 

   

 
 (91 توسط آنزیم میکروبی Aسم زدایی خوراک از اکراتوکسین  -5شکل 

 

 

 استفاده از ترکیبات خاص گیاهی

بففا توجففه بففه وجففود مقففادیر بففاالی سففکو  امففروزه 

 افیایففیتففار ی در مففواد غففذایی و از یرفففی اوففرات هففن

(synergism)  بففی  آنهففا کففه باعفف  تشففدید اوففرات مضففر

توانففد جففود، اسففتااده از ترکیبففات گیففاهی میآنهففا می

بففرای کففاهم اوففرات ناجففی از سففرکو  سیسففتن ایک ففی، 

گیاهفانی  کفار گرفتفه جفود. لفذاه آسی  بافتی و التها  ب

جففوند کففه جففیو گیاهففان بففدی  م ظففور انتدففا  می

مرففر  سیسففتن ایک ففی بففوده و موجفف  افففیایم سففعم 

ترکیبففات  ایفف سیسففتن ایک ففی بففدن جففوند. عففالوه بففر 

گیففاهی بففا داجففت  خففوا  عففد تففار ی مففان  از رجففد و 

جفوند. می نیفی تولید سفکو  تفار ی در دسفتگاه گفوارش

واره سففنولی ترکیبففات گیففاهی بففا ای ففاد اخففتاله در دیفف

جففده و تولیففد سففکو   آنهففاهففا باعفف  از بففی  رفففت  تففارچ

 ده ففد. در بففی  ترکیبففات گیففاهیتففار ی را کففاهم می

بففا بانففد جففدن بففا سففکو   ف ولیففی و فالونودیففد ترکیبففات

ده فد. تار ی اوفرات سفکی ایف  ترکیبفات را کفاهم می

از یرفففی ایفف  ترکیبففات گیففاهی بففا داجففت  خاصففیت 

سیسففتن ایک ففی و کبففد را در اکسففیدانی عکنکففرد آنتففی

ده ففد. تقویففت و ترریففی سیسففتن حیففوان افففیایم می

هففای ایک ففی یبیکففی بففدن، ایفف  ایک ففی و افففیایم پاسففن

بفار دهد تفا بفه مبفارزه بفا آوفار زیفانتوان را به حیوان می

 .(92 سکو  تار ی بپردازد 

هففففا در کبففففد توسفففف  آنففففیین آفالتوکسففففی 

Cytochrome P450 1A2   بفففه ففففرAflatoxin B1–

8,9 epoxide تبففدیل بسففیار سففکی اسففت  فرمففی کففه

آنفیین ایف  جوند. ترکیبات ف فولیکی بفا مهفار فکالیفت می

جففوند. مففان  از تبففدیل آفالتوکسففی  بففه فففر  سففکی می
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بففا ترریففی کبففد بففه  یلیکف ففوترکیبففات عففالوه بففر آن 

 Glutathione S-transferase آنفففیین تولیفففد افیایشفففی

 Aflatoxin B1–8,9جففده تففا ایفف  آنففیین بففا  م  ففر

epoxide گففرددزدایففی بانففد جففده و ترکیفف  حاصففل سففن 

 (.0 جکل  (97  و از یری  صارا دف  جود

 

 

 

 
-Glutathione Sو افزایش فعالیت آنزیم  P450مکانیسم اثر ترکیبات فنولیک جهت کاهش اثرات سمی آفالتوکسین که شامل مهار آنزیم  -6شکل 

transferase 99  است). 

 

بفه  0و  5بر اسفار ایالعفات ارادفه جفده در جفداوه 

در مقایسففه بففی  تففوان نتی ففه گرفففت کففه مییففور کنففی 

زغففاه فکففاه جففاذ  خففوبی  ،هففای مکففدنی و آلففیجففاذ 

هففا هففا و اکراتوکسففی هففا، فوم سففی بففرای آفالتوکسففی 

هففا یفور کنفی آفالتوکسفی زدولیفت و ب تونیفت بففه اسفت.

فوم سففی  و  توانففایی جففذ  ک ففد امففارا جففذ  مففی

. دیففواره سففنولی وسففینه آنهففا ککتففر اسففتبهاکراتوکسففی  

مدکففر جففاذ  خففوبی بففرای اکراتوکسففی  و زرال ففون 

انففوا  مهارک  ففده سففکو  تففار ی  11جففدوه  اسففت.

بررسفی ایف   دهفد.ت اری موجفود در کشفور را نشفان می

دهففد کففه اکبففر های سففکو  تففار ی نشففان میمهارک  ففده

لففوالت بففه جففکل مهارک  ففده   ففد جییففی بففا ایفف  مر

هففای مدتنفففپ مهففار، فرموالسفففیون و بکففارگیری روش

هففای مکففدنی، آلففی، اند. اسففتااده از جاذ تولیففد جففده

ها و ترکیبفففات گیفففاهی جفففی اصفففنی میکروارگانیسفففن

 دهد.ها را تشکیل میفرموالسیون
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 (in vitro  99های سموم قارچی مختلف در شرایط راندمان جذب مهارکننده -7جدول 

 نوع سموم قارچی نوع جاذب (g/mlµ) غلظت مهار )%(

 ب تونیت 11 39

 B1آفالتوکسی  

 ب تونیت فکاه 11 31

 کرب  فکاه 11 111

 کرب  فکاه 11 -

 دیواره مدکر 11 7/32

 ب تونیت فکاه 2 3

 کرب  فکاه A 39 2اکراتوکسی  

 دیواره مدکر 2 7

 زدولیت 21 1

 B1فوم سی  
 ب تونیت 21 1

 کرب  فکاه 21 111

 دیواره مدکر 21 51

 ب تونیت 11 19

 داکسی نیوال وه

 ب تونیت 5/2 9

 زدولیت 11 9

 کرب  فکاه 11 52

 کرب  فکاه 5/2 9/19

 دیواره مدکر 5/2 3/22

 ب تونیت 21 91

 زرال ون
 زدولیت 21 90

 کرب  فکاه 21 111

 مدکر دیواره 21 3

 

 

 (in vivo  95( در شرایط %61<راندمان جذب سموم قارچی ) -8جدول 

FUM ZEA T2 toxin DON OTA Aflatoxin  

 ب تونیت +     

 زدولیت +     

 کرب  فکاه +     

 دیواره مدکر + + +  + 

 میکروارگانیسن ها  + + + + +

 

 لآمشخصات مهارکننده سموم قارچی ایده 

بففاال بففودن شرفیففت جففذ  سففکو  تففار ی جهففت 

هفای بفاالی سفکو  تفار ی، وسفی  العیفپ جذ  آلودگی

بفودن، حافی خفوا  زیسفتی در یفی ففرآوری خفورا ، 

تبففل از  بففاال، جففذ  و مهففار سففکو  تففار ی بففا سففرعت

توسفف  تسففکت ابتففدایی دسففتگاه گففوارش،  آنهففاجففذ  

هففا و مففواد داجففت  حففداتل اوففرات متقابففل بففا ویتففامی 

ویففژه آهفف  و روی، تقویففت ک  ففده سیسففتن همکففدنی بفف

 ایک ففی و بهبففود عکنکففرد دسففتگاه گففوارش، دز ملففر 

کن و جذ  حفداکبری سفکو  تفار ی، پایفداری فکالیفت 
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توکسفی  بای فدر تففا زمفان دفف  از دسففتگاه گفوارش، بففاال 

هففای کففن بففودن میففل ترکیبففی جهففت جففذ  آلففودگی

هفای سفکو  تفار ی و تابنیفت اسفتااده در گونفهوسینه به

هففای مهففن یففی مهارک  ففده مدتنففپ حیوانففات از ویژگففی

 .(90 باجد سکو  تار ی ایده آه می

 

 های سموم قارچی تجاری موجود در بازار ایرانانواع مهارکننده -9جدول 

 اجرای تشکیل دهنده کشور تولید کننده سموم قارچی هدف نام محصول

Biotal SC Micorbind Aflatoxins, ZEA انگنوکمدکر فکاه، مانان الیگوساکاراید، بتا  انگنستان 

UltraSorb 20 
Mycotex 

AFB1, FB1, OTA, 

DON, ZEA 
 انگنستان

هیدروآلومی وسینیکات، مدکر هیدرولیی 

جده، میکروارگانیسن ها، روغ  گیاهی و 

 ویتامی  ها

Mycosorb  آمریکا 
مدکر هیدرولیی جده، 

 هیدروآلومی وسینیکات، کرب ات کنسین

 ®Mycofix 
AFLs, Fumonisins 

Trichothecenes 

OTA, ZEA 
 ب تونیت، آنیین های میکروبی، مدکر، باکتری آلکان

™Select BioCYCLE  مدکر هیدرولیی جده، باکتری، زدولیت آمریکا 

Gold ®Mastersorb 
AFLs, fumonisins, 

DON, ZEA 
 آمریکا

علاره گیاهی، مدکر هیدرولیی جده، 

 ب تونیت

XL-®TOXO 
Broad spectrum of 

mycotoxins 
 آمریکا

علاره گیاهی، مدکر هیدرولیی جده، 

 ب تونیت

 

 گیرینتیجه

آفالتوکسففی   ،در بففی  سففکو  تففار ی جفف اخته جففده

B1 ،اکراتوکسففی  ، زرال ففون، داکسففی نیوال ففوهA ، سففن

T-2  فوم سففففی  وB1  بففففه عنففففت فراوانففففی آنهففففا و

های جفدید کبفدی و کنیفوی کفه در ییفور ای فاد آسی 

ای برخوردارنففد. ایفف  سففکو  ک  ففد از اهکیففت ویففژهمی

رجففد و تولیففد را در ییففور بففه جففدت ترففت تففأویر تففرار 

ده فففد. عفففالوه بفففر عفففررهای اتتلفففادی در حفففوزه می

پففرورش ییففور، در صففورت راهیففابی ایفف  سففکو  بففه 

ن از یریففف  ملفففر  گوجفففت و زن یفففره غفففذایی انسفففا

توانففد سففالمت جامکففه را نیففی تهدیففد مففرش آلففوده میتدن

نکایففد. بففا توجففه بففه ماهیففت جففیکیایی سففکو  تففار ی 

هفففای مدتنفففپ مهفففار ازجکنفففه لفففیو  اسفففتااده از روش

هففففای مکدنی مان ففففد ب تونیففففت(، اسففففتااده از جاذ 

هففای آلففی  مان ففد کففرب  فکففاه، دیففواره مدکففر(، جاذ 

هففای اختلاصففی بففا اسففتااده از آنیین زدایی زیسففتیسففن

ها و اسففتااده ترکیبففات مففؤوره گیففاهی و میکروارگانیسففن

رسفد. جهت تقویت سیسفتن کبفدی عفروری بفه نظفر می

های سففکو  تففار ی کففه از ایف  رو اسففتااده از مهارک  ففده

بففر پایففه اجففیای ذکففر جففده فرموالسففیون و تولیففد جففده 

سفففکو  توان فففد پتانسفففیل زیفففادی در مهفففار باجففف د می

 تار ی ذکر جده داجته باج د.
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Summary 
 

Mycotoxins are chemical compounds produced by fungi in the agricultural products that pose a serious threat 

to animals and humans health. The most important mycotoxins are aflatoxin B1, deoxynivalenol, zearalenone, 

ochratoxin a, T2 toxin, and fumonisin B1. The presence of these mycotoxins in animal diets could impair feed 

conversion ratio, mortality rate, increased production costs, and ultimately reduced production efficiency in the 

poultry industry. Methods of inhibiting mycotoxins are including dietary application of mineral adsorbents, or-

ganic adsorbents, microorganisms, microbial metabolites, and plant bioactive compounds in individual or combi-

nation forms. These compounds inhibit the myctoxins through chelationg, degradation, biotransformation, or en-

hancing the liver function and the immune system against mycotoxins toxicity. Due to the differences in the 

chemical nature of each mycotoxins, considering the different inhibitory mechanisms in mycotoxin inhibitors in 

mandatory. Hence, the use of broad-spectrum mycotoxins inhiboitors seems to be necessary to eliminate wide 

variety of mycotoxins in poultry diets. 

 

Keywords: mycotoxins inhibitor, plant bioactive compounds, biotransformation, aflatoxin, zeara-

lenone, ochratoxin, fumonisin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


