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﹫﹞﹩ و ︑︽︢﹥ دام و ︵﹫﹢ر ︀︮﹏ دا﹡︩ و ︑︖︣︋﹥ دا﹡︪﹞﹠︡ان︫ 
مایکوتوکســین ها انواعــى از متابولیت هــاى ثانویــه قارچــى هســتند کــه در 
بســیارى از محصــوالت کشــاورزى و نهاده هــاى دامــى وجــود دارنــد. تاکنــون 
قــرار  مــورد شناســایى  مایکوتوکســین گوناگــون  نــوع  از 400  بیــش 

گرفته است. 
قارچ هــاى تولیدکننــده ى مایکوتوکســین هــا بــه دو دســته ي قارچ هــاى 
مزرعه اى (Field fungi) و قارچ هاى انبارى (Storage fungi) دسته بندى 
 ،(Fusarium) مى شــوند. قارچ هاى مزرعه اى، مانند گونه هاى فوزاریوم
مایکوتوکســین هــاي خــود را روى گیــاه زنــده ي در حال رشــد در مزرعه 
تولیــد مى کننــد؛ درحالى کــه قارچ هــاى انبــارى، ماننــد آســپرژیلوس هــا 
(Aspergilli) و پنــى ســیلیوم هــا (Penicilliums) ایــن ســموم را روى 
محصــوالت کشــاورزى برداشــت و نگهــدارى شــده در انبارهــا تولیــد 
مدت زمــان  و  تاریکــى،  دمــا،  رطوبــت،  چــون  عواملــى  مى کننــد. 
نگهــدارِى محصــوالت کشــاورزى، نقــش مهمــى در شــدت رشــد قارچ ها 

و مقدار تولید مایکوتوکسین ها توسط آن ها دارند. 
مایکوتوکســین ها به هر روش ممکن، به زنجیره ي غذایی انســان و دام 
راه یافتــه و آســیب هاى خــود را وارد مى کننــد؛ بنابرایــن تنهــا راه 
رویارویی با مایکوتوکسین ها، حذف آن ها از زنجیره ي غذایى انسان و دام 
اســت. یکى از مهم ترین و مؤثرترین روش هاى حذف آن ها از زنجیره ي 
ــرا  ــت، زی ــوارش اس ــتگاه گ ــا در دس ــذب آن ه ــرى از ج ــى، جلوگی غذای

حذف آن ها از مواد غذایى (به ویژه دام ها) تقریباً غیرممکن است.
مایکوتوکســین بایندرهــا (Mycotoxin binders) دقیقــاً بــه همیــن منظــور 
(جلوگیرى از جذب مایکوتوکســین ها در دســتگاه گوارش) طراحى شــده اند. 
مایکوتوکســین بایندرهــا شــامل انواعــی از مــوادى معدنى و آلى هســتند که 
توانایى جذب گســتره اي از مایکوتوکســین ها را داشــته و باید داراى چندین 

ویژگى زیر باشند:
- مایکوتوکسین بایندر نباید در دستگاه گوارش هضم و جذب شود؛

- توانایــى باالیــى در جــذب انواعــى از مایکوتوکســین هــا را داشــته و این 
توانایِى جذب و نگهدارى مایکوتوکسین ها را تا دفع مدفوع حفظ کند.

- مایکوتوکســین بایندرهــا نبایــد در pHهاى گوناگون دســتگاه گوارش 
ویژگــى جــذب و نگهــدارى مایکوتوکســین هاى خــود را از دســت بدهند؛ 

به دیگر سخن، نباید حساس به  pH(pH sensitive) باشند؛
- ســرعت جذب مایکوتوکســین توســط مایکوتوکســین بایندر باید بســیار 

بیشتر از سرعت جذب مایکوتوکسین توسط دستگاه گوارش باشد.

ــادى در  ــدن زی ــده ش ــى پراکن ــد توانای ــدر بای ــین باین - مایکوتوکس
ــتگاه  ــات دس ــرعت در محتوی ــد به س ــا بتوان ــته ت ــى داش ــواد خوراک م
گوارش پخش شده و  مایکوتوکسین ها را جذب کند؛ بنابراین، ریز بودن      
انــدازه ي ذرات و پخش پذیري (Dispersibility) باالي مایکوتوکســین 

بایندر از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
بــا توجــه بــه ویژگى هــاى اشــاره شــده در بــاال، هیــچ گاه نمى تــوان انتظــار 
داشــت کــه یــک مــاده به تنهایــى بتوانــد به عنــوان مایکوتوکســین 
باینــدر، همــه ي ایــن کارهــا را همزمــان انجــام دهــد. بــه همیــن 
دلیل اســت که بیشــتر مایکوتوکســین  بایندرهایی که از طراحی علمی، 
هوشــمند و اصولــی برخوردارنــد، در واقــع ترکیبــى از اجــزاي گوناگونى 
هستند تا گستره ي وسیعی از مایکوتوکسین ها را با راندمان و سرعتی 
قابل قبول جذب کرده و از واجذب (رهاسازي دوباره ي) آن ها جلوگیري 
کننــد. بنابرایــن، به صراحــت مــی تــوان گفــت کــه تفــاوت کیفیــت 
مایکوتوکســین بایندرها، به درجه  و میزان هوشــمندانه بودن گزینش 

اجزاى به کاررفته در ساخت آن ها بستگی دارد.

الطـــیف               وسیـــع  باینــدر  مایکـوتوکسیـــن  نوعـــى   MaxiSorp
از  کــه  اســت  جزئــى   4  (Wide spectrum mycotoxin binder)
ــواع گوناگونــى از  ــراى ان توانایــى، راندمــان و ســرعت جــذب باالیــى ب

مایکوتوکسین ها برخوردار است. این 4 جزء عبارتند از:

(Clay based compartment) جزء برپایه ى کِلى
جــزء برپایــه ى کِلــى شــامل بنتونیــت الیــه اى فــرآوري شــده، زئولیــت 
ــت              ــده و مونتموریلونی ــرآوري ش ــه ي ف ــاك دیاتوم ــده، و خ ــالح ش اص
مى باشد. انتخاب نوِع کِلى و نوع خاص فرآورى  و فعال سازى آنها سبب 
شــده اســت کــه اجــزاى ایــن بخــش داراى ســاختارى الیه الیه بــا حجم و 
فضاهاى میان الیه اى (Interlayer space) مشخص بوده و مى توانند به 
طور فیزیکى، انواعى از مایکوتوکسین ها را در درون الیه هاى خود به 
دام انداخته و از آزاد شدن دوباره ى آن ها تا انتهاى دستگاه گوارش، 

جلوگیرى  کنند. 
انتخاب انواع کِلى با اندازه هاى متفاوت در  فضاهاى میان الیه اى و منافذ 
و همچنیــن فعال ســازى الیه هاى ســطحى ِکلى ها جهت جــذب حداکثرى و 
به دام انداختن مایکوتوکســین در تله هاى فیزیکى الیه اى ســبب شــده 
اســت دامنــه وســیعى از مایکوتوکســین هــاى قطبــى و غیــر قطبى توســط 
MaxiSorp جذب شوند و امکان جذب روده اى آن ها به حداقل برسد.
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(Modi�ed activated charcoal) زغال فعال اصالح شده
ســطح ذرات ایــن زغــال فعــاِل اصالح شــده داراى انواعــى از گروه هاى 
عامــل مختلــف اســت کــه بــه صــورت انتخابــى و هوشــمند بســیارى از 
مایکوتوکسین هاى قطبى و غیرقطبى را به شکلى برگشت ناپذیر جذب مى 
کنــد و در عیــن حــال مانع جذب مــواد مغذي کم نیاز ماننــد ویتامین ها 

و مواد معدنی مى شود. 

(Yeast cell wall) دیواره ى مخمر
ــى  ــا و بیوالیگومرهای ــى از بیوپلیمره ــامل انواع ــر ش ــواره ى مخم دی
همچــون بتــا گلوکان هــا، ماناّن هــا و مانّوپروتئین ها اســت کــه توانایى 
باالیــى در جــذب برگشــت ناپذیر بســیارى از مایکوتوکســین هــا دارد. 
الیگوســاکاریدها انواعــى از بیوالیگو ســاکاریدها هســتند کــه توانایی 

زیادي در جذب آفالتوکسین ها دارند.

( Organic Acid) اسید ارگانیک
اســتفاده از نوعــى خــاص از اســید ارگانیــک کــه بــه عنــوان موثرتریــن 
جاذب مایکوتوکسین ها شناخته مى شود، وجه تمایز MaxiSorp  از سایر 
ــک  ــید ارگانی ــوع اس ــن ن ــد. ای ــى باش ــازار م ــود در ب ــوالت موج محص
عــالوه بــر جــذب مایکوتوکســین هــا ، از کبــد در مقابــل اثــرات مخــرب 
مایکوتوکســین هــا محافظــت کرده ، ایمنى هومورال را بهبود بخشــیده 
و از تغییــرات مخــرب بیوشــیمیایى خون و ســرم ناشــى از اســتفاده از 

مایکوتوکسین ها ممانعت بعمل مى آورد. 

هــر چهــار جــزء MaxiSorp  از یک ســو پایــدارى زیــادى در محدوده ى     
pH میــان 2 تــا 9 داشــته و از ســوى دیگــر کامــال غیرقابــل گــوارش و 
غیر قابل جذب (توسط روده) هستند؛ بنابراین MaxiSorp  پس از جذب 
برگشــت ناپذیــر مایکوتوکســین هــا، آن ها را با خود در طول دســتگاه 

گوارش حمل کرده و در نهایت از راه مدفوع دفع مى کند.

مقدار مصرف

دوران پیشگیری

٢٠ تا ٣٠ گرم / راس / روز
١٠ تا ١٥ گرم / راس / روز

ن کنسانتره ٠/٥ تا ١ کیلوگرم در تُ

دوران درمان

٣٠ تا ٤٥ گرم / راس / روز

١٥ تا ٢٠ گرم / راس / روز

ن کنسانتره ١ تا ١/٥ کیلوگرم در تُ

گاو شیرى و پروارى
گوسفند و بز
طیور و آبزیان
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فیدار دامدار بـرتـر آریایى

واحد 51       طبقه 5،   ، فاطمى  ساختمان  فاطمى،  میدان  تهران، 
تلفن : 88972682 - 88963913      فکس : 02188980458

damdarebartarwww.damdarebartar.com
www.heevcofeedmill.com

محصوالت ارائه شده در انحصار شرکت فیدار دامدار برتر آریایى مى باشد و هرگونه
بهره بردارى از نام و فرمول ها، تنها با مجوز کتبى از این شرکت مقدور مى باشد.


