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 ها برای طیور خطر اندوتوکسین

 
 مهدی بهگر

 ای، کرج، ایران پژوهشکده کشاورزی هسته

 

متفاوتی با توجه به عوامل مختلف  نوعتواند عملکرد پرنده را مختل کند و هر پرنده را به  ها می لودگی با اندتوکسینآ

شوند، بخشی از دیواره سلولی  ساکاریدها هم شناخته می پلی  ها که به عنوان لیپو ثیر قرار دهد. اندوتوکسینأتحت ت

دیواره سلولی  یا ازکوالی، سالمونال، شیگال، پزدوموناس هستند که  های گرم مثبت همانند ای باکتریخارجی 

ها  در حالی که منابع زیادی از اندوتوکسین شوند. آزاد می ها تریشوند و یا بواسطه لیز شدن باک میها کنده  یباکتر

 وجود دارد همانند هوا، گرد و غبار، غذا، آب و مدفوع ولی منبع اصلی آنها دستگاه گوارش است.

 

 ها پیامدهای ناشی از آلودگی اندوتوکسین

گیرند. در پرندگان سالم، اپیتلیوم  ساکاریدها قرار می پلی طول عمر خود در معرض لیپوطیور به طور متناوبی در 

ساکاریدها به گردش  پلی لیپو ورودها همانند پوست و شش سدهای موثری دارند که در برابر  ای و دیگر اپیتلیوم روده

پرنده را ضعیف ایمنی های شدید ایمنی ایجاد کنند، سیستم  توانند پاسخ ها می اندوتوکسینکنند.  خون مقاومت می

ک عفونی شود. این وتواند منجر به ش ایمنی خیلی شدید می های کرده و در نهایت عملکرد را کاهش دهند. پاسخ

جوجه در شرایط آزمایشگاهی اثبات  های ل الینفعال شدن سیستم ایمنی، همراه با افزایش استرس اکسیداتیو، در س

های  الینبه همراه نانوگرم/میلی لیتر(  40و  20ساکاریدها ) پلی های متفاوت لیپو است. انکوباسیون غلظتشده 

افزایش استرس اکسیداتیو را که به صورت افزایش تولید مقادیر اکسید نیتریت  ،(HD11سلولی ماکروفاژ جوجه )

(NOتظاهر می ) ( 1 نمودارکند، نشان دادند .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماکروفاژ جوجه در دزهای مختلف لیپو پلی ساکارید ی. تولید نیتریت اکساید توسط الین سلول1 نمودار
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ساکاریدها  پلی غبار محیط در معرض لیپو از طریق گرد و ها که هنگامی که جوجهنشان داده است  تحقیقات اخیر

. به دهند نشان میزا  در برابر عوامل بیماری یگیرند سیستم ایمنی آنها دچار اختالل شده و مقاومت کمتر قرار می

 .استنیاز ها  همین دلیل، برای حفظ سالمت و عملکرد به توجه بیشتر در خصوص اندوتوکسین

 

 ها وکسینتشدید آلودگی اندوت

طبیعی بدن را ای، محیطی و اجتماعی که ممکن است عملکرد موانع  عوامل تغذیههای اخیر توجه زیادی به  در سال

آلودگی با  را افزایش دهند، مبذول شده است. ساکاریدها پلی لیپو عواملی که مواجهه بامحدود کنند و یا 

 دهند. تحت کلینیکی شود که نهایتاً تولیدات طیور را کاهش میتواند منجر به عالئم کلینیکی و یا  ها می اندوتوکسین

 لیپو تولید کننده که ،زای گرم منفی هستند های بیماری باکتری نتیجه آلودگی باهای عفونی اغلب  کوش

تواند به دلیل مشکالت متابولیکی،  در خون هم میساکاریدها  پلی با وجود این حضور لیپو هستند. ساکاریدها پلی

 .(1)جدول   موانع دستگاه گوارش و میکروفلور دستگاه گوارش باشد

 

 دشون میدر پرندگان . عواملی که باعث تولید مقادیر باالی اندوتوکسین 1جدول  

 نتیجه مکانیسم عامل 

 متابولیک

 دستگاه گوارشهای گرم منفی در  افزایش فعالیت  باکتری تغییر تعادل میکروفلور دستگاه گوارش جیره با چربی زیاد

 افزایش وسکوزیته دستگاه گوارش تغییر تعادل میکروفلور دستگاه گوارش جیره با فیبر زیاد

 عدم توانایی در سمیت زدایی لیپو پلی ساکاریدها کبد عامل اندام اصلی در سمی زدایی است عملکرد ضعیف کبد

 سد روده ای

 کاهش عملکرد سد شود ساختار اپیتلیوم می آسیب دستگاه گوارش منجر به تغییر عوامل بیماری زا

 افزایش نفوذ پذیری روده دهد های اتصال سخت را تحت تأثیر قرار می پروتئین ها مایکوتوکسین

 افزایش نفوذ پذیری روده مکانیسم آن به درستی مشخص نیست استرس گرمایی

 جدا کردن لیپو پلی ساکاریدهای میکروفلور دستگاه گوارش گیرد را هدف می فعالیت ضد میکروبی دیواره سلولی خارجی ها آنتی بیوتیک میکروفلور

 

این عوامل منجر به ایجاد نتایج  یبی از تمامیاز آنجا که عوامل بسیاری از هر پرنده به پرنده دیگر متنوع هستند، ترک

ها از جیره  به عنوان مثال انتقال جوجهای نقش واضحی در این بین دارند.  تغییرات جیره متنوع در کل گله می شوند.

ساکاریدها در سرم خون همراه با  پلی جو و چاودار باعث افزایش مقادیر لیپو-گندم پایهبه جیره بر  ذرت پایهبر 

 شود. افزایش مارکرهای التهابی می

. به عنوان مثال دمای نقش داشته باشندها  تواند بطور معنی داری  در مشکالت مربوط به اندوتوکسین عوامل دیگر می

های حیوانات اهلی  در دیگر گونهشود.  گرماییتواند منجر به استرس  های پرورش در فصل تابستان می در سالن یباال

های مربوط به اتصال سخت  پروتئین ،درجه سانتی گراد افزایش دمای داخلی بدن 1-2که اثبات شده است 

ساکاریدهای بیشتری به  پلی نتیجه نفوذپذیری روده افزایش یافته و لیپو رثیر قرار داده و دأهای روده را تحت ت سلول

 ای در طیور وجود دارد یا نه، در حال بررسی است. آیا اینکه مکانیسم مشابه شوند. خون وارد می
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 بر اساس بررسی های اخیر، حضورکند.  های موجود در خوراک نیز مشکالت اندوتوکسین ها را بدتر می مایکوتوکسین

  .(2 نمودار) های اخیر افزایش یافته است های آماده در سال ها در خوراک داکسی نیوالنول، زرالنون و فومونسین

 
 

 ها )به ترتیب آفالتوکسین، زرالنون، داکسی نیوالنون، فومونسین، اکراتوکسین( . روند وقوع مایکوتوکسین2نمودار 

 

 شوند. ای می ها همانند داکسی نیوالنول باعث تخریب سد روده به خوبی مشخص شده است که مایکوتوکسین

ایجاد مقاومت آنتی بواسطه ها در بسیاری از کشورها  بیوتیک ممنوعیت استفاده از سطوح تحت درمانی آنتیهمچنین 

 ساکاریدها در دستگاه گوارش است.  لیپو پلی و دلیل آن تغییر میکروفلور دستگاه گوارش و رها شدن نبودهبیوتیکی 

 

 محیط زیست و آلودگی اندوتوکسین ها

 با وجود این نباید مقدار لیپو ،گاه گوارش استتساکاریدها در طیور دس اگرچه مسیر اصلی آلودگی با لیپو پلی

اصلی گرد و غبار بیولوژیکی ها بخش  اندوتوکسین ساکاریدهای موجود در هوا و گرد و غبار نادیده گرفته شود. پلی

 هوا نه تنها برای طیور بلکه برای کارکنان در واحدهای پرورشی نیز خطرناک هستند.  هستند. مقادیر اندوتوکسین

 1090تا  310های اهلی در مزارع پرورشی طیور به مقدار  سیسات پرورشی دامأبیشترین مقدار اندوتوکسین هوا در ت

این موضوع اهمیت مدیریت مناسب در خصوص بهداشت و مقدار گرد و ر شده است. نانوگرم در هر متر مکعب گزا

های با منافذ کوچک را تقویت  کارگران همانند استفاده از ماسک محافظتقدامات ویژه برای او خاک در مزرعه، 

ها نشان داده  نتر را به دنبال آلودگی اندوتوکسی کند. تحقیقات اخیر اختالل در عملکرد و سیستم ایمین ضعیف می

 کند.  ها به توجیح اثرات مختلف آنها بر پرندگان کمک می تعدد عوامل مرتبط با آلودگی اندوتوکسین است.
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