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چکیده
. شودسین ایجاد میبه آفالتوکمواد غذایی آلوده  است که با مصرفسندرمی ) کوزیسیتوکسآفال(هامسمومیت با آفالتوکسین

و  فالووسآسپرژیلوسهاي توسط قارچکه رودبه شمار میها نیهاي ناشی از مایکوتوکسمسمومیت ترینمهمکوزیس یکی از یآفالتوکس
از یدر یک.نمایدوارد  پروريدامصنعت بهتواند خسارات اقتصادي قابل توجهی میو د نشوتولید می پارازیتیکوسآسپرژیلوس

گاو شیري خشک آبستن  رأس 12، 1391در دي ماه  استان آذربایجان شرقی رأسی2165با جمعیت دامی شیري صنعتی هايگاوداري
 نهایتاً هاي خون در برخی از بیماران وهمراه با لختهزور زدن، اسهال آبکی دندان قروچه، اشتهایی، بی حالی،هایی از قبیل بیبا نشانه

گاوهاي تلف  کالبدگشاییبالینی،  ين اخذ تاریخچه، معاینهبراي تشخیص بیماري ضم.گزارش گردید درمان عدم پاسخ بهگیري و زمین
ها پرخون، ایی، کبد بزرگ و رنگ پریده، رودهدر کالبدگش. شناسی و هماتولوژي انجام گرفتلوژیکی، سموسر ياهآزمایششده،

هاي خونریزيمخاطات داراي  ،نرارخی از بیمادر ب همچنین. بودند آلودو محتویات روده و شیردان خون ریزيشیردان داراي نقاط خون
روبین افزایش شدیدي داشته و میزان پروتئین بدن هاي کبدي و بیلیآنزیم فعالیت پاراکلینیکی، میزانهاي در بررسی.سرسنجاقی بودند

که  تشخیص داده شدB1آفالتوکسین  ،هامحتویات شکمبه، شیردان و روده و سیب يشناسی تفالهبررسی سمدر .کاهش یافته بود
،ی خونیشناسی و آنالیز شیمیاهاي سمیافته ضایعات کالبدگشایی، .تر از حد نرمال بودسیب چندین برابر بیش يمقدار آن در تفاله

.بودB1مسمومیت با آفالتوکسین يتأیید کننده

گاومسمومیت، ، سیب يتفالهآسپرژیلوس، آفالتوکسین، : کلمات کلیدي

مقدمه
-آفالتوکسیناي مسمومیت مزمن با در حیوانات مزرعه.

ها باعث تضعیف سیستم ایمنی شده و همچنین باعث 
ها و مواد حیاتی در بدن مشکالتی در متابولیسم پروتئین

هایی هستند که از رشد متابولیتهاآفالتوکسین. ودشمی
که  دنشووي مواد در حال کپک زدن تولید میها بر رقارچ

ممکن است در زمان کشت گیاهان، انبار مواد غذایی و 
ایجاد شوند  مواد غذایی فراوري يحتی مرحله

)Williams et al. استممکناین ترکیبات.)2004
باشند زاجهشوزاسرطان،توکسیکخواصداراي

بریزدانشگاه ت، کشاورزييدانشکده دامی،گروه علوم استادیار *1
بریزت آزاد اسالمی واحد ، دانشگاهدامپزشکیيدانشکده ،درمانگاهیگروه علوم استادیار 2
بریزت، دانشگاه کشاورزييدانشکده دامی،گروه علوم استاد 3
تبریز دانشگاه آزاد اسالمی واحد ی،، دانشکده دامپزشکايي حرفهاي دکترآموختهدانش4

)Radostits et al. 2007 .(مصرفازناشیعوارض
عوارض سریع و  صورتدوبهاستممکنهاآفالتوکسین
صورت نکروز ه عوارض سریع ب دگردظاهرعوارض کند

ریزي ریزي دستگاه گوارش و خونهاي کبدي، خونسلول
ست که عوارض ا باشند و این در حالیکارد قلب میاپی

هاي اطراف مجاري کند یا مزمن شامل تزاید سلول
هاي کبدي، جهش و صفراوي، تجمع چربی در سلول

Van-Egmond(باشندهاي کبدي میسلول کارسینوماي

بسیاري از این عوارض در انسان نیز مشاهده. )1995

E-mail: qasemi-panahi@tabrizu.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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بیلیون نفر  5/4شود بیش از شوند به طوري که گفته میمی
در دنیا همیشه تحت تأثیر سموم مختلف قرار دارند 

)Williams et al. 2004.(
شدهشناختهطبیعتدرآفالتوکسیننوع17حداقل

G2و  B1 ،B2 ،G1هايآفالتوکسینها آنبیندرکهاست

). Trucksess 2000(از اهمیت باالیی برخوردار هستند
لحاظازB1آفالتوکسینآفالتوکسین،نوعچهاربیندر

B1آفالتوکسین.استترینقويزایی سرطانوسمیت

Mآفالتوکسینبهتبدیلدر پستان زیستیتغییراتاثردر

عالوه بر مسمومیت .)Abdel-Wahab 2002(شود  می
زاي  ها جزء مواد سرطانحاد و شدید، آفالتوکسین

 Hesseltine(گردند احتمالی براي انسان محسوب می

1986, Sargeant 1963.(
دراردكوبوقلمونهزارانازبیش1960سالدر
پس از تغذیه با ،جدیدبیماريیکاثردرانگلیسکشور

پس از .رفتندبینازماهچندعرضدر زمینیآرد بادام
تحقیقات متوجه شدند که عامل مرگ این حیوانات 

 Deshpande(توکسین بوده استالبه نام آفتوکسینی ومایک

2002, Mehdizadeh 1998 .(
نسبت به مسمومیت با  حیوانات اهلی يهمه

،بین حیوانات اهلی رد.ندهست حساسها مایکوتوکسین
 تر حساساردك، بوقلمون، خوك، سگ و گاو به ترتیب 

آفالتوکسیکوزیس همچنین در پرندگان نیز .هستند
ندرت ه این بیماري ب).Lawson 2006(شود مشاهده می

ا شیوع بیماري در ام،تگزارش شده اساسب  و در گربه
طی ).Radostits 2007(زیاد استخوك، گاو و گوسفند 

مسمومیت با آفالتوکسین موجب  2011گزارشی در سال 
 Arnot(فریقاي جنوبی گردید آقالده سگ در  220تلفات 

درصد غذاهاي  87دیگري يدر مطالعههمچنین ). 2012
قاي جنوبی آلوده به یفرآسگ به فروش رسیده در 

در ).Mulunda 2013(باشندمیB2و  B1آفالتوکسین 
هاي مسموم براي سگ2012در سال  Bruchimيمطالعه

 .توصیف شده استآگهی ضعیفی پیششده با آفالتوکسین 
. درصد گزارش شده است 68زان تلفات در این مطالعه می

متعاقب ترین آسیب ها بیشدر اسب مثل سایر گونه
مسمومیت با آفالتوکسین متوجه بافت کبد خواهد بود و 

حالی، عدم اشتهایی، بیهاي مبتال عالیمی از قبیل بیاسب
دهند تشنج نشان می در بعضی مواردتعادل، تب و 

)Caloni and Cortinovis در  در تحقیق دیگري). 2011
،در مواد غذایی تازه و خشک شده در نیجریه 2010سال 

تر مشاهده شد که شامل ها بیشخانواده از قارچ 8
Aspergillus ،Penicilliu ،Alternaria ،Cladosporium ،

Fusarium ،Neurospora ،Rhizopus  و مخمرها بودند
)Olufunmilayo 2010 .( اثرات مخرب آفالتوکسین روي

شود گفته می. تولیدمثل حیوانات نیز به اثبات رسیده است
شده  آفالتوکسیکوزیس باعث اختالل در روند اسپرماتوژنز

شود ها میاسپرماتوسیت در ییهاو باعث ناهنجاري
)Faisal et al. اي مرادي و همکاران در مطالعه). 2008

هاي با کاهش بیان ژن B1نشان دادند که آفالتوکسین 
BRCA1  وBRCA2 تواند خطر ابتال به سرطان پستان می

).Moradi 2015(افزایش دهد  را در انسان
هاي ارزان قیمت، سیب یکی از فراورده يتفاله

 يپرانرژي و مفیدي است که به شکل وسیعی براي تغذیه
اما به علت عدم توجه دامدارها به  گرددها استفاده میدام

تواند شرایط ذخیره و نگهداري این فراورده، به راحتی می
ها قرار خصوص آسپرژیلوسها به در معرض رشد قارچ

گیرد که متعاقباً تولید مایکوتوکسین و ایجاد مسمومیت در 
میزان دز . گرددحیوانات مصرف کننده مشاهده می

مصرف آن، زمان شروع عالیم  يآفالتوکسین و دوره
به دنبال مصرف  .دنکن میبالینی مسمومیت را تعیین 

 Kabak(گردد میشکل حاد بیماري ایجاد  ،دوزهاي باال

-عالیم شامل بی ترین عمده،حاد مسمومیتدر ).2012

اشتهایی، افسردگی، کاهش شدید تولید شیر، کاهش وزن، 
 اسهال خونی،دل درد، رخوت، آسیت، زردي، تنسموس، 

دنباش میریزي ، حساسیت به نور و خون1هپاتوانسفالوپاتی

1- Hepatic Encephalopathy
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)Cook 1986, Colvin 1984, Gupta 2007, Ray 1986.(
چرخشی، تکان  هايحرکتسایر عالیم شامل کوري، 

و التهاب ملتحمه و قرنیهآلود، ، دهان کفها گوشدادن 
-زمیندر نهایت گاوهاي مبتال.باشد میرکتوم  پروالپس

تشنج ایجاد شده و در  ،گیري زمینشده که به دنبال  گیر
گاوهاي مبتال . )Radostits 2007(د گردن میتلفنهایت 

ساعت پس از بروز  48به شکل حاد بیماري در عرض 
تر به فرم شگاوها بیاما .شوند میعالیم بیماري تلف 

 نسبتاًگردند که به علت مقاومتمزمن بیماري مبتال می
تر بیشگاوها در . گاو در مقابل آفالتوکسین استزیاد

 قروچه دندانشود که شاملعالیم عصبی بیماري دیده می
ست همچنین در گاوها ممکن ا.گاهی کوري است و

,Hesseltine 1986(گردد مشاهدهسقط جنین  Radostits 

طبق گزارش فروهرمهر و همکاران در سال .)2007
هاي اپیتلیال باعث نکروز سلولB1آفالتوکسین 2013

تواند منجر به بروز ورم پستان شود پستان گاو شده و می
)Forouharmehr 2013 .(شود آفالتوکسین گفته میB1 

دفع شده و باعث مسمومیت و نیز تواند از طریق شیر می
). Ketterer 1975(انسانی گردد  يایجاد بیماري در جامعه

کبد  ،هاگونه يدر همه ،هادر مسمومیت با آفالتوکسین
آسیب کبدي یک . شوداولین اندامی است که درگیر می

است ها آفالتوکسینپایدار در مسمومیت حاد با يیافته
)Smith 2009( . ضایعات کبدي شامل دژنراسیون چربی

سلولی با افزایش فیبروز و نکروز  کبد، مگالوسیتوزیس
باشدمیپرولیفراسیون مجاري صفراوي  بافت کبد و

)Burnside 1957, Colvin 1984, Radostits 2007( . در
معموالً ي،به علت آسیب کبدها آفالتوکسینمسمومیت با 

 سرمی از قبیل هايآنزیمفعالیت برخی و روبین میزان بیلی
ترانسفرازآمینو آسپارتات ، )ALT(تراسفراز آمینو آالنین

)AST( ، سوربیتول دهیدروژناز)SDH( ، گاما گلوتامیل
فزایشاسرم ) ALP(ین فسفاتاز لاکآلو ) GGT(ترانسفراز 

,Dinaol 2015(یابدمی Rao 1993, Dafalla 1987,

Liggett 1986(هاي مذکور شاخص اگرچه تمامی آنزیم
توانند باشند ولی میاختصاصی جهت صدمات کبدي نمی

ها داللت بر احتمال ها و یافتهدر کنار سایر شاخص
 خارجها به آنزیمکبدي و نشت این هايدژنراسیون سلول

Liggett(د نباشها لاز سلو 1986.(
 باشدبسیار دشوار میکوزیس یتشخیص مایکوتوکس

هاي عفونی نیز ممکن است چرا که در برخی از بیماري
زمانی که در ایجاد  مخصوصاًهمان عالیم مشاهده شوند

م باه هاي دیگري هم دخیل بوده ومایکوتوکسین ،بیماري
,Green 1977(اثرات سینرژیستی داشته باشند Huwing 

2001.(

تاریخچه
آذربایجان صنعتی شیري هايگاوداري ی ازیکدر 

 ها آناز س رأ900س گاو که رأ 2165با جمعیت  شرقی
 س از گاوهاي خشک آبستنرأ 12در  ،مولد بودندگاو 

طبق اظهارات .ظهور عالیم بیماري و تلفات مشاهده شد
روز پیش شروع  3بیماري از  ،مدیر فارم و کارگر دامداري

حالی و رخوت، هایی از قبیل بیبا نشانه کهشده بود 
، زور از مبتالیاندر برخی کوري قروچه،  اشتهایی، دندانبی

گیري هاي خون و نهایتاً زمینزدن، اسهال آبکی همراه با لخته
درمان دارویی انجام گرفته شامل . و مرگ همراه بود

توسط  هاي حمایتیو درمان هابیوتیک آنتیاستفاده از 
-در اظهارات دامدار تنها نکته. اثربخش نبوده است دامدار

 يکلیدي که وجود داشت این بود که براي تغذیه ي
.شدسیب استفاده می يگاوهاي خشک آبستن از تفاله

روش تشخیص
هاي بالینییافته

هاي بالینی دام ياقدام به معاینه ،پس از اخذ تاریخچه
هاي بیمار، تعداد بالینی دام يمعاینهدر . گردید درگیر

 خشنتند و  صداهاي تنفسی افزایش، تنفس و ضربان قلب
هایی که دامدر . و حرکات شکمبه کاهش پیدا کرده بود

نیز قابل مشاهده  دهیدراتاسیونعالیم بیماري شدید بود، 
.بود

هاي کالبدگشایییافته
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گشایی حیوانات تلف شده، پتشی و در بررسی کالبد
بزرگ زردي مخاطات، ادم ریوي در برخی از مبتالیان، 

ها جلب روده شدن کبد و ارغوانی شدن و  کمرنگ شدن
یات روده حالت خونی و آبکی محتو. کردتوجه می

در بازرسی . ارغوانی بودبه رنگ و مخاط روده نیز  داشت
هاي مخاط شیردان به همراه خونریزي شیردان، زخم

.)4و  2،3تصاویر(گردیدمشاهده 
اقدام به  ،عامل مسمومیت احتمالی کردنبراي پیدا 

در . بازرسی محیط و بازرسی مواد غذایی مصرفی گردید
مشاهده شد که سیلویی  ،بازرسی مواد غذایی مورد استفاده

ناسب و به علت عدم پوشش م سیب بود يحاوي تفاله
هاي اي از تفالههاي باالیی و بخش عمدهبخش ،سیلو

جهت انجام . زدگی شدید شده بودسیب دچار کپک
شناسی و کشت قارچ و شناسی، خونسم هايآزمایش

سیب کپک زده، مقداري  ينوع آن مقداري از تفاله تعیین
با (ها و دو نمونه خون از محتویات شکمبه، شیردان، روده

از حیوانات مبتال اخذ و براي ) ضدانعقاد يو بدون ماده
تعیین نوع قارچ، میزان مایکوتوکسین، آزمایشات 

.شناسی به آزمایشگاه ارسال شدبیوشیمیایی و خون

آزمایشگاهیهاي یافته
اقارچ آسپرژیلوس فالوس جد سیبياز کشت  تفاله

شودوضوح دیده میه ن بآنی لک 1شکل گردید که در
).1شکل (

مبتال  آمده از حیوانات به دستآزمایشگاهی يهاداده
 شودکه مشاهده می طورهمان. مده استآ 1در جدول 

خون  بیوشیمیاییمترهاي اکوزیس بر پاریکساثرات آفالتو
هاي بر روي آنزیمسم آفالتوکسین ثراتا. بسیار شدید بود

این است که  يدهندهنشانقابل توجه بود کهنیز کبدي 
 وگردد یب میدچار آس شدیداًکبد  ،کوزیسیکسدر آفالتو

ها، پروتئین سنتز درگیري کبد و مختل شدنت به عل
روبین تام کاهش یافته و بیلیپروتئین تام و آلبومین خون

.کرده است پیدانیز به شکل قابل توجهی افزایش 

تصویر ماکروسکوپیک از کلونی آسپرژیلوس :1تصویر 
هاجدا شده از نمونه فالوس

محتویات . گاو مبتال به مسمومیت با آفالتوکسین:2تصویر 
.ظاهر ارغوانی داده است ها رودهکه به  ها رودهخون آلود 

شیردان گاو مبتال به آفالتوکسیکوزیس هاي زخم:3تصویر 

هاي گسترده در سطح مخاطی خونریزي و زخم:4تصویر 
شیردان
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شناسیسمو لوژيوسرهماتولوژي، ایج تن:1جدول 
)Radostits, 2007(مقادیر نرمالدست آمدههمقادیر بپارامترها

WBC (cell/µl)1450012000-4000
PCV (%)3946 -24

g/dl(5/61/8-7/5(پروتئین تام
g/dl(1/46/3-1/2(آلبومین

µmol/l(64/15/0-01/0(تام روبین بیلی
AST (iu/l)250132-78
ALT (iu/l)12540 -11
ALP (iu/l)700500-0
SDH (iu/l)473/15-3/4

µg/kg(2125100(تفاله سیب میزان آفالتوکسین سیلوي
-µg/kg(875(میزان آفالتوکسین محتویات شکمبه

-µg/kg(400(محتویات شیردانمیزان آفالتوکسین 
-µg/kg(364(ها رودهمیزان آفالتوکسین محتویات 

سیب، محتویات شکمبه،  يدر تفاله میزان سم موجود
کیت االیزا (ها با استفاده از روش االیزا  شیردان و روده

سیب مقدار  يدر تفاله.تعیین گردید) Veratoxشرکت 
میکروگرم در هر کیلوگرم تفاله  2125آفالتوکسین 

ترین مقدار سم مربوط به تشخیص داده شد و بیش
.بود B1آفالتوکسین 

درمان
ک زده به حذف سیلوي کپاقدام  ابتدادر شروع درمان،

مواد سپس. گردید خشکآبستن ژیم غذایی گاوهاياز ر
اضافه ها به جیرهنیمایکوتوکس1باند شونده به توکسین

خشک تمیز و  يگردید که از یونجه توصیههمچنین. شد
هاي دام در.کنندحیوانات استفاده  ياج شده براي تغذیهماو

موجود ي هاجلوگیري از جذب مایکوتوکسین، براي بیمار
و به اقدام به سیفوناژ کردن محتویات شکم ،در شکمبه
استفاده از سوند با بدین منظور .گردید آنشستشوي 

و این  انجام شدشکمبه سیفوناژ تر آب ولرم لی 15، بامري

1- Toxin Binder

مقدار زیادي از ،ملعبا این .ر شدتکرابار  4عمل 
گاوهاي  ،کار يدر ادامه.محتویات شکمبه خارج گردید

سرم رینگر و سرم (وریدي مایع درمانیتحت ر درگی
و پودر Aیتامین و هاو به آن قرار گرفتند) قندي نمکی

، از انجام شده درمانی با اقدامات.تجویز گردیداشتهاآور
گاوها  يو بقیه بهبود یافتهس رأ 5،بیمارس گاو رأ 12

.شدندتلف 

گیريو نتیجه بحث
حاضر علت اصلی آفالتوکسیکوزیس و  يدر مطالعه

سیب کپک زده  يتلف شدن حیوانات، استفاده از تفاله
زمایشگاه مقدار آبا توجه به گزارش . تشخیص داده شد

سیب  يمیکروگرم در هر کیلوگرم تفاله 2125آفالتوکسین 
. بود B1ترین مقدار سم مربوط به آفالتوکسین و بیش

ترین اصلی، 1987در سال  Kurtzmanطبق گزارش 
کوزیس یکه باعث به وجود آمدن آفالتوکسفالتوکسینی آ

شدید باعث آسیب است که  B1ن یگردد آفالتوکسمی
فراوانی  ياهگزارش.)Kurtzman 1987(شودمیکبدي
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به  هاي مختلفگونهدر  کوزیسیآفالتوکسدر مورد وقوع 
در نقاط مختلف دنیا وجود دارد ن خصوص در مورد انسا

مورد این بیماري متعددي در گیرشناسی مطالعات همه و
.صورت گرفته است

مصرفاثردرنفر397هندوستاندر1974سالدر
میاناینازکهشدندمسمومآفالتوکسینبهآلودهذرت
در1991در سال.خود را از دست دادندجاننفر106

به آفالتوکسین،آلودهماکارونیمصرفنتیجهدرمالزي
عالیم.کردندفوتکودك13وشدهبیمارنفر40

کماوبودهدرددلوتباسهال،استفراغ،شاملبیماري
9تا2مرگ.ددارخغذامصرفازبعدساعت8ازپس
ازپس.پیوستوقوعبهبیماريعالیمبروزازپسروز

درزیادمیزانبهآفالتوکسین ،آمدهعملبههاي بررسی
ردیابیشدهفوتافرادطحالومغزقلب،کلیه،ریه،،کبد
اثردرو مرکزيشرقیکنیايدر2004سالدر. شد

مسمومیتمورد317،آفالتوکسینبهآلودهذرتمصرف
.  دادرخمرگمورد125وکبديحادنارساییو

مرطوبوگرمشرایطتحتتازهذرتنامناسبانبارداري
).Mehdizadeh 2008(دشگزارشمسمومیتاصلیعلت

رعایت اصول و استانداردهاي پرورش دام و طیور و 
از پرورش دام و طیور نه تنها  فراوري مواد غذایی حاصل

 ياز منظر پرورش اهمیت زیادي دارد بلکه از نظر تغذیه
شاید با رعایت  .انسان نیز بسیار حائذ اهمیت است

 ياستانداردهاي پرورش و اضافه کردن برخی مواد به تغذیه
ها جلوي دام و طیور و محصوالت فراوري شده از آن

.Williams et al(بگیرد ها را خیلی از این مسمومیت

2004.(
میکروگرم آفالتوکسین در هر کیلوگرم از  100دریافت 

تواند براي گاوها کشنده باشد میغذایی يجیره
)Radostits 2007( يو این در حالیست که در مطالعه 

 يحاضر میزان آفالتوکسین در هر کیلوگرم سیلوي تفاله
توسط غذاي ه و در مجموع میکروگرم بود 2125سیب 
وارد فالتوکسین آمیکروگرم  10625به مقدار  تقریباًآلوده 

در  در گزارش حاضر.شده استس گاو أهر ر بدن

حیوانات تلف شده ناشی از مسمومیت، پتشی و زردي 
مخاطات، ادم ریوي در برخی از مبتالیان، بزرگ شدن و  

توجه ها جلب رنگ شدن کبد و ارغوانی شدن رودهکم
 1969در سال  Newberneها با گزارش این یافته. کردمی
مسمومیت شیوع ،Newberneدر گزارش. خوانی داردهم

با که ذکر شدهساله 2تا  5/1ايهگاو در با آفالتوکسین
همراه بودمشخص کبدي  عالیم و ضایعات مشخص

)Newberne 1969.(
. این بیماري در ایران بسیار محدود است ياهگزارش
یک شیوع اشرفی هالن، طلوعی و 2012در سال 

گزارش یک گاوداري  هايگوساله کوزیس را دریآفالتوکس
درگیر شده با گوسالهس أر200س ازرأ 35نمودند که 

ماه تلف شده بودند 4در عرض  آفالتوکسیکوزیس
)Tooloei 2012 .(

، ALT ،ASTهايفعالیت آنزیمحاضريدر مطالعه
ALP ،SDH  جدول (به طور مشخصی افزایش یافته بود

هاي کبدي در  که دلیل این امر آسیب و نکروز سلول) 1
هنگامی که ). Liggett 1986(باشد اثر آفالتوکسین می

، ALT ،AST،زنندهاي کبدي آسیب میسموم به سلول
SDH هاهپاتوسیتموجود در سیتوزول هاي یمکه آنز 
جه گردند و در نتیآزاد شده و وارد جریان خون می هستند

ردند و هر گها در خون میباعث افزایش مقادیر این آنزیم
تر باشد سطح خونی این ا بیشهچقدر آسیب به هپاتوسیت

 Dinaol 2015, Newman(رودتر باال مینیز بیشها آنزیم

2007, Liggett 1986(. آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز
جاري صفراوي م اپیتلیومسلولی به باالترین مقدار در 

ور منحصر به فرد اختصاصی و این فاکت .وجود دارد
مجاري صفراوي در تلیال یحساس، شاخص اصلی تزاید اپ

 )Hesseltine 1986(ن است یمسمومیت با آفالتوکس
بروز و فی هاي کبدي، کلستازیستورم سلولهمچنین 

زمینه را براي  ،صفراويپورتال با هایپرپالزي مجاري 
سازند خون فراهم می ALPو  روبینافزایش میزان بیلی

)Newman 2007.(
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و  بزرگ شدگی ،گشاییدر کالبددر گزارش حاضر، 
بزرگ شدن کبد .کردتوجه میرنگ پریدگی کبد جلب 

ها هپاتوسیته آندوپالسمیک صاف به دلیل هیپرتروفی شبک
ل احتباس و ست و رنگ پریده شدن کبد نیز به دلیا

Garland(هاي کبدي استتغییرات چربی در سلول

2001, Groopman 1985, Kurtzman 1987 .( تجمع
الی شدن ذخایر گلیکوژنی ها در کبد باعث خآفالتوکسین
هاي ساعت و افزایش واکوئل 24در عرض  هاهپاتوسیت

و اگر روند بیماري  گرددساعت می72چربی در عرض 
گیرد به علت فیبروز بافت کبد، کبد بشکل مزمن به خود 

,Colvin 1984(سفت و سخت خواهد شد González-

Pereyra 2008, Newman 2007(.
علل متفاوتی را براي خونریزي و عدم انعقاد خون در 

که شامل عدم  اند نمودهذکر  ها آفالتوکسینمسمومیت با 
رهاي انعقادي خون، انعقاد داخل رگی منتشر و وسنتز فاکت

ها ذکر ریزيرا براي این خون Kآنتاگونیسم ویتامین 
علت را براي این پدیده عدم سنتز  ترینمهماما .اند نموده

فاکتورهاي انعقادي خون به دلیل درگیري کبدي و از بین 
زمانی که کبد درگیر .اند نمودهکبدي ذکر  هاي سلولرفتن 

واد فعال در انعقاد خون م ،شود به علت درگیري کبدمی
انعقاد خون با مشکل مواجه و در نتیجه  گرددسنتز نمی

Bababunmi(شودمی 1972, Baker 1987, Groopman 

1985, Newberne 1981, Newberne 1969( میاین که-

.توجیه کنددر حیوانات مبتال را ها ریزي خونتواند دالیل 

خورده شده در  در گزارش حاضر مقدار آفالتوکسین
ها به میزان قابل توجهی کاهش شکمبه، شیردان و روده

مقدار بود که ممکن است به دلیل ترکیب شدن  پیدا کرده
محتویات  در شکمبه باهاي جیره ینزیادي از مایکوتوکس

ال و همکاران در س Radostitsطبق گزارش . باشدشکمبه 
آید میپایینبه محتویات شکمن یمیزان مایکوتوکس، 2007
درصد از سمومی که در جیره هستند  15ا حدود و تنه

و جذب گردند رسیدهها رودهکه به  ندتوانایی این را دار
)Radostits 2007(.

سیب  يو تفاله سیلوبا توجه به گستردگی استفاده از 
 مدیریتی هايروش، بهتر است ایراندر مناطق مختلف
دامداران  بههامواد غذایی در دامداري ينگهداري و ذخیره

هاي شاید بتوان به این شکل از رخداد آموزش داده شود تا
بیماري عالوه بر این  .جلوگیري کردبیماري و مزمن حاد 

از نظر  حیوانات،مرگ و میر  ناشی ازخسارات اقتصادي 
چرا که برخی از حائز اهمیت است بهداشت انسانی نیز

شناخته شده  کارسینوژنمواد  ها به عنواناین متابولیت
شیر گوشت و هاي دامی نظیر و از طریق فراوردهاست 

به .دمصرف کنندگان بسیار خطرناك باشتواند براي می
عات جامع در مورد سري مطالعلت بهتر است یکهمین 

، تا ضمن شناسایی عوامل خطر این بیماري انجام گیرد
گیري و کنترل این بیماري راهکارهاي مناسب براي پیش
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Abstract
Aflatoxicosis is a syndrome occurring in result of ingestion of aflatoxin. This toxin is 

produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. Aflatoxicosis is an important 
toxicity that can impose economic losses to producers. In January of 2013, in the one of the 
east Azerbaijan dairy farms, housing 2165 cattle, symptoms of diarrhea, braxism, lethargy, 
anorexia, tenesmus, watery diarrhea with blood clots in some cases, and finally, palsy and no 
response to treatment had seen in 12 cattle. For diagnosis, the disease history was obtained 
and clinical examination was done. Furthermore, the autopsy of slaghterd cattle was done and 
specimens were obtained for serologic, toxicological and hematological examination. At 
necropsy, hepatomegaly and liver paleness, intestinal congestion, Petechial hemorrhage of the 
abomasum, and gastrointestinal bloody content were seen. Additionally, elevation of liver 
enzymes and bilirubin levels and decreasment in blood proteins was seen. Aflatoxin B1 was 
explored in Apple cheese, the content of Rumen, abomasum and intestine. In conclusion, 
autopsy, toxicological findings and a blood chemical analysis confirmed the aflatoxin B1
toxicity. 
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