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پارامترهاي بر آسکوربیک اسید تاثیر بررسی
هاي جوجه در راست بطن انقباضی قدرت و قلب ساختار

اولتراسونوگرافی روش باال به ارتفاع یافته در پرورش گوشتی

bb

چکیده
خسارات شود و سالیانه می محسـوب هاي گوشتی جوجه صنعت پرورش مشکالت مهمترین یکی از آسـیت سـندرم
این سـندرم کاهش راهکاري جهت یافتن را بـه محققان ذهن لـذا کند ، می وارد صنعت ایـن به زیـادي را اقتصـادي
این اثر سـالیانه در باالي تلفات و طیور اهمیت پرورش شـرایط اقلیمی کشـور ایران،  به توجه اسـت.با نموده معطوف
اکسیدان آنتی یک عنوان به را اسید آسکوربیک تاثیر اولتراسونوگرافی تکنیک طریق از تا شد گرفته تصمیم سندرم
به دقیقتر نگرشـی با تا بررسـی گردد باشـد سـندرم می این د ر درگیر اعضاي ترین مهم از که یکی قلب سـاختار بر
شـود. در برداشـته موثري گام بیماري این از ناشـی اقتصادي و زیان ضرر در جهت کاهش ترکیب، این درمانی ارزش
همراه گروه به 3 یافتند . پرورش پن 12 در از سن یک روزگی،  نژاد راس 308 نر گوشـتی جوجه قطعه 120 بررسـی این
در میلیون 1200 قسمت و 800 در غلظتهاي 400، آسـکوربیک اسـید از ترتیب به گروههاي درمانی عنوان به تکرار 3
در ننمودند. اسـتفاد ه اي اضافه ترکیب کنترل، از هیچ گروه تکرار به عنوان 3 همراه به گروه یک نمودند و اسـتفاده
به مربوط پارامترهاي و عمل آمده سـونوگرافی از قلب به آزمایش تکرار، هر در پرند ه تعداد 4 قطعه 6 هفتگی از سـن
گیري اندازه بطن راست انقباضی قد رت همچنین دیاستول، و سیستول زمان در حفره و قطر دیواره شامل: راست بطن
حالت در د اده ها بین بطنها، مجموع به بطن راسـت وزن گیري نسـبت اند ازه و کالبدگشـایی بعد با گرد ید. در مرحله
دریافت گروه در RVWDd که مشـاهده گردید در تحقیق حاضر آمد. عمل به مقایسـه گشـایی و کالبد سـونوگرافی
به مجموع بطن راست وزن نسـبت و یافته است افزایش کنترل گروه آسـکوربیک نسـبت به اسـید  400ppm کنند ه
افزایش از پیشگیري می تواند با آسکوربیک اسید نشان دادند که نتایج است. کنترل کمتر گروه از (RV/TV) بطنها

باشد. موثر آسیت سندرم کاهش در شده، قلبی تغییرات و اتساع از مانع ریوي خون فشار

هاي گوشتی جوجه اولتراسونوگرافی؛ قلب؛ اسکوربیک؛ اسید کلید ي: کلمات

در
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مقدمه
رشد با جوان گوشتی هاي جوجه کردن درگیر با ــیت آس ــندرم س
گوشتی دنیا هاي جوجه در صنعت پرورش را زیادي مشکالت ــریع،  س
یا و پیشگیري به زیادي توجه محققین از ــیاري بس ــت. اس کرده ایجاد
که صورتی است در اند، بدیهی معطوف کرده ــیت آس ــندرم س درمان
بررسی مورد مرتفع را شرایط ــندرم در س این کاهش راهکارهاي بتوان
نمود، میتوان جهت پیشنهاد را مناسب راهکاري نهایت و در قرار داد
عوامل تاکنون برداشت. موثري گام سندرم این از ناشی خسارات کاهش
که شده اند آسیت پیشنهاد سندرم کنترل و یا پیشگیري جهت متعددي
موثري گام توان این عوامل می تاثیر و نحوه مکانیسم، محل شناخت با
اولتراسونوگرافی با میان این در برداشت. راهکار ترین ــب مناس ارائه در
و انقباضی قدرت توان می قلب، فیزیکی ــات خصوصی تعیین بر ــالوه ع
آبشار آسیت یک ــندرم کرد. س ــبه محاس نیز را قلب کارایی حقیقت در
کند می را متاثر گوشتی نوع پرندگان که است از وقایعی مخرب معموال
بطن هایپرتروفی قلب، شد ن شل و بزرگ ــامل تغییراتی ش منجر به و

.(Riddel,1991)شود می بطنی حفره در مایع تجمع و راست
ــرداري تصویرب تکنیک ــت از محبوبی ــی عظیم ــش بخ ــع، واق در
بودن ــر خط و بی ــادگی س مد یون ــکی، در د امپزش ــونوگرافی اولتراس
هاي روش جمله از امروزه اولتراسونوگرافی است. ــخیصی تش روش این
در کاربردهاي فراوانی که ــت اس سودمند ي ــیار بس و د قیق ــخیصی تش
دارد. مامایی و ــی بطن محوطۀ ــات معاین خصوص د ر به ــکی، دامپزش

بسیاري در و نداشته را رادیوگرافی خطرات تشخیصی اولتراسونوگرافی
به اکوکاردیوگرافی از ــادي زی ــن محققی د ارد. ــري برت آن ــوارد بر از م
جوجهها در قلب عمل و ــاختار س مفید براي ارزیابی تکنیک یک عنوان
ــراي ب M-MODE 2 و B-MODE 1 ــی اکوکارد یوگراف ــرده و از ب ــام ن
جوجه و ــیت آس ــندرم س به مبتال هاي جوجه عمل قلبی در ــه مقایس
2000 از ــال س همکاران در ــتفاده نمودند . Martinez و اس نرمال هاي
در سیستم قلبی-عروقی عمل ــاختار و مطالعه س براي اکوکاردیوگرافی
هاي جوجه در ریوي خون ــار فش افزایش ــندرم س گیري ــکل ش طول
در همکاران Deng و .(Martinez et al, 2000)ــتفاد ه کردند اس گوشتی
ــه مقایس براي M-modeو B- mode ــی از اکوکاردیوگراف 2006 ــال س
هاي جوجه و ــیت آس ــند رم مبتال به س ــاي ه جوجه در ــی قلب ــل عم
Martinez . (Deng ,Zhang ,Guo and li, کردند (2006 ــتفاده اس نرمال
ارزیابی منظور اکوکاردیوگرافی به ازتکنیک ــال 1998 س در همکاران و
ــتفاده اس و تخم گذار ــتی گوش هاي جوجه د ر ــب قل عمل ــاختار و س
2005 ــال س در همکاران و Olkowski و (Martinez et al1998) نمودند
پایین ارتفاع د ر یافته پرورش گوشتی هاي جوجه د ر را ــیت آس پاتوژنز
Olkowski)داد ند قرار ــی بررس مورد اکوکارد یوگرافی هاي یافته بر پایه

.(,Abbott and Classen, 2005
رادیکالهاي با واسطه مکانیسمهاي که اساس بر این متعددي گزارشات
ــند، باش دخیل ریوي ــار ــندرم افزایش فش س اتیولوژي توانند در می آزاد
.(Agudelo; 1983 and Enkrethakul etal; ــد (19993 باش ــی م ــود موج

Veterinary Researches No in Pajouhesh & Sazandegi 82 pp: 18-26

Study on the effect of ascorbic acid on heart parameters and right ventricular fractional shortening in broilers 
reared at high altitude ultrasonography
By: A.K. Zamani Moghaddam, Department of Clinical Sciences, Veterinary Faculty, Shahrekord University, 
Shahrekord, Iran.(Corresponding AuThor, Tel: +983874424427) 
S. Sorooy, Department of Clinical Sciences, Veterinary Faculty, Tehran University, Tehran, Iran.M. Yadegari Member 
of Veterinary Faculty, Shahrekord Azad University, Shahrekord, Iran. E.Rezapour Graduated of Veterinary Faculty, 
Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
Ascites syndrome is one of the most problems of broilers industry and produce economical losses to this industry 
yearly. Because of ecological condition, importance of broiler breeding and high yearly mortality due to this syndrome 
in Iran, It was decided to investigate the effect of ascorbic acid as an antioxidant on heart structure, that one of the most 
limb which involve in this syndrome.In this study, 120 male day-old broiler chickens (Ross308) reared in 12 pens.Three 
group with 3 repitition consume ascorbic acid in concentration of 400,800 and 1200 part per million respectivly. One 
group with 3 repitition consume no supplemental material. At 6 week of the experiment, echocardiogram was obtained 
from 4 birds of each pen. Then echocardiographic parameters include RVWDd, RVWDs, RVIDd, RVIDs and RVFS 
were measured and compared with autopsy condition ( the weigh of right to total ventricle ratio:RV/TV). The RVWDd 
and RV/TV of 400ppm group had significant difference with control group. From numerical point of view, RVWDd 
and RVWDs in other groups were thicker than control, RVIDd and RVIDs were smaller than control, RVFS in 
therapeutic groups not differ from control group, and finally RV/TV in therapeutic groups were smaller than control, 
but none of them were significant. Thus, it was hypothesized that ascorbic acid may control ascites by prevention of 
right ventricular dilation and failure.

Key words: Ascorbic acid, Heart, Ultrasonography, Broilers
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ــی تواند م ــیدان،  آنتی اکس یک ــه عنوان ب ــکوربیک آس ــید اس طرفی از
خصوص آزاد به ــاي راد یکاله تولید مقابل در دفاعی بدن خط ــتین نخس
جبران خسارات موجب ترکیبات ــد که این باش ــیژن آزاد اکس رادیکالهاي
یافتن افزایش به میتوان جمله آن ــوند،  از ش می بدن بافتهاي در ناپذیري
پرندگان گسترشPHS3 در خود عامل مهمی در که اشاره نمود هیپوکسی
فشار کاهش موجب می تواند مستقیم آسکوربیک بطور ــید پس اس است.
متعاقب و ــت راس ــدن بطن ش بزرگ روند بر ــود و ریوي ش ــرخرگهاي س
دهد کاهش آن را و ــته اثر گذاش از آن ــی ناش میر و ــرگ م و ــیت آس آن

.(Lechowski, Nogorna, Stasiak and Kowalczyk, 1998)
سند رم بالینی که تظاهرات می یابد دلیل اهمیت این به بررسی این
جوجه هاي قلب در ــت راس بطن ــایی پی نارس د ر تمام دنیا ــیت در آس
زیادي مقدار تجمع به منجر که می افتد اتفاق ــد رش در حال ــتی گوش
عامل مبتال میشود که جوجههاي بطنی محوطه در سرم به مایع شبیه
Saif , Barnes, Crespor) ــت گله هاس از ــیاري بس در میر و مرگ مهم
سندرم به این اهمیت به توجه با حال هر به .(and Shirepresed , 2004
مصروف و گوشتی پرورش طیور صنعت در معضالت شایع از عنوان یکی
طول د ر مبتال ــههاي الش حذف و تلفات به مربوط هزینههاي ــتن داش
با Maxwell) و and Robertson, ــتارگاه(1997 کش و در ــرورش پ دورة
در بروز این سندرم بسیاري کنندة مستعد عوامل به این نکته که توجه
ــید اس درمانی اثرات ــی بررس ــد تا با ش گرفته تصمیم لذا دارند،  نقش
قد رت انقباضی بر آن ارزیابی تاثیر از طریق آسیت سندرم آسکوربیک بر
اکوکارد یوگرافی ــک تکنی طریق از ــتی گوش جوجههاي در ــت راس قلب
کاهش رهیافتی براي به عنوان ــندرم س این کننده ایجاد عوامل وحذف
گامی ــورمان اقلیمی کش ــرایط در ش آن از ــی ناش ــارات اقتصادي خس

شود. برداشته

روشها و مواد
پن 12 در 308 راس ــویه س نر ــتی گوش جوجه قطعه تعداد 120
یافتند . ــرورش دریا پ ــطح از س 2140 متر ارتفاع یکروزگی در ــن س از
میلیون) در ــمت و1200قس 800 ،400) مختلف مقادیر در ث ویتامین
یک گرفت. قرار تکرار 3 ــروه با و هر گ گروه 3 در اختیار دوم ــه هفت از
ترکیب هیچگونه از ــرل کنت ــروه گ عنوان تکرار به 3 ــراه هم به ــروه گ
جیره گروهها از همه د وره پرورش، طول ننمودند. در اضافه اي استفاده
استفاده انرژي با حداکثر ــتی گوش جوجه هاي ــتاندارد دوره پرورش اس
تکرار، هر د ر پرند ه تعداد 4 قطعه هفتگی از ــن6 ــپس در س س نمود ند.
نظر ــورد م و فاکتور هاي ــده آم عمل به قلب از ــونوگرافی ــش س آزمای

( 4 تا 1 شماره (تصاویر گردید: اند ازهگیري
در اضافی پرهاي ــه این صورت بود ک به جلدي ــونوگرافی س روش
بین از نامناسب آرتیفکتهاي شد تا زده می کنار پرنده سینهاي ناحیه
هرتز) مگا 5 مقعدي ترانسدیوسر(خطی- کریستال سطح سپس بروند.
چپ براي سمت رهیافت از شده، آغشته ــونوگرافی س مخصوص به ژل
بطرف پروب نوك گرفتن قرار محل گردید . ــتفاد ه اس قلب ــونوگرافی س
,Humerus بود Scapula حوالی پرنده بال و گردن بین شده زاویه ایجاد
از ــتفاده با اس گرفت. ابتد اي Keel bone قرار می بر روي آن ــاي انته و
میشود واقع ارسالی اولتراسوند کانون در قلب راست سمت رهیافت این

در میگرد د. ــبی برخورد ار مناس ــخیص تش قابلیت و وضوح تصاویر از و
پروب به نزد یک چپ بطن حفره ــونوگرافی س تصاویر در رهیافت، این
شدن از ظاهر بعد می شوند. رویت پروب، از دورتر بطن راست حفره و
(M.Mode) از تکنیک مونیتور،  صفحه روي ــونوگرافی قلب بر س تصویر
سیستول زمان در آن دیواره و راست بطن حفره د قیق اندازه گیري براي

گردید . استفاد ه دیاستول و
ــان زم در ــت راس ــن بط ــره حف ــدازه ان آورد ن ــت  بدس ــراي ب
تصاویر در ــم ــروي ه روب ــه قل دو ــن ــه بی فاصل ،(RVIDs)4ــتول سیس
ــان زم در ــت راس ــن بط ــره حف ــري اند ازهگی ــراي  ب و (M.Mode)
اندازهگیري هم روبروي دو فرورفتگی بین فاصله ،(RVIDd)5ــتول دیاس

.(1 شماره گرد ید(تصویر
اندازه قطر که بود بدین قرار نیز راست دیواره بطن نحوه اندازه گیري
از فاصله نوك یکی ،(RVWDs)6سیستول زمان د ر ــت راس بطن دیواره
(RVWDd)7دیاستول زمان و در میباشد همان قله پایینی مرز تا قلهها
فرورفتگی ــان هم ــی پایین مرز ــا فرورفتگی ها ت ــی از یک ــه فاصل ــد بای
آمده اعداد بدست بعد مرحله د ر .(2 ــماره ش ــود(تصویر ش اندازهگیري
در ــتول دیاس و ــتول سیس زمان در ــت راس حفره بطن اندازه به مربوط
FS8 د رصد دهنده نشان که حاصله نتیجه و ــد ه داده ش قرار زیر فرمول

گردید. محاسبه است
FS=RVIDd-RVIDs/RVIDd *100
ــبت نس ــده و ش ــایی گش کالبد نظر مورد بعد پرندگان ــه مرحل در
وضعیت با ــه مقایس براي (RV/TV)9بطنها مجموع به ــت راس بطن وزن
آوردن ــت بدس از ــس پ پایان در ــد. گیري می ش ــد ازه ان ــونوگرافی س
آنالیز ــط توس مختلف گروههاي بین ــالف اخت ــاي مورد نظر،  پارامتره
p<0/05 اطمینان ــطح س با ( One Way ANOVA) ــا داد هه ــه یکطرف

گرد ید. تست Tukey روش به اختالف، وجود صورت د ر و بررسی

 نتایج
هفتگی 6 سن در کنترل گروه با درمانی گروههاي وزن ــه مقایس در
وزن گروه بین نظر آماري از داري معنی د ادند که اختالف ــان نش نتایج
غلظتهاي در ــکوربیک ــید آس کننده اس گروه هاي دریافت ــا ب ــرل کنت
با مختلف ــاي RVWDd بین گروهه ــه مقایس د ر ندارد. وجود ــف مختل
گروه RVWDd بین که: بود نتایج بدین قرار کنترل گروه با و ــر یکدیگ
اختالف معنی 400 اسید آسکوربیک دریافت کننده گروههاي و کنترل
دیواره قطر عددي از لحاظ سایر گروهها اگرچه ولی بین .( p<0/05) بود دار
اما بود بیشتر آسکوربیک اسید دریافت کننده گروههاي در دیاستول زمان در
ــه مقایس در .(p>0/05)نگردید ــاهده مش داري معنی اختالف آماري نظر از
از گروه کنترل، اگرچه با و یکدیگر با بین گروههاي مختلف RVWDs
قطر بیشتري را آسکوربیک ــید اس کنند ه دریافت گروههاي عددي نظر
گروههاي بین ولی داد ند نشان سیستول زمان در راست بطن دیواره در
در .( p>0/05)نشد ــاهده مش داري معنی اختالف آماري مختلف از نظر
گروه با و یکدیگر با مختلف ــاي بین گروهه RVIDsو RVIDd ــه مقایس
آسکوربیک ــید اس کننده دریافت گروههاي عددي نظر اگرچه از کنترل
نشان و سیستول د یاستول زمان د ر راست بطن حفره را د ر کمتري قطر
آماري نظر از ــف مختل گروههاي بین داري ــی معن اختالف ولی ــد دادن
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با مختلف گروههاي RVFSبین ــه مقایس در .( p>0/05) ــد مشاهده نش
اختالف نظر آماري از از گروهها بین هیچیک کنترل با گروه و ــر یکدیگ

.( p>0/05)نشد مشاهده داري معنی
گروههاي بین بطن ها مجموع به راست بطن وزن نسبت ــه مقایس در
گروه دریافت و ــروه کنترل گ بین کنترل،  گروه با و یکدیگر با ــف مختل
.( p<0/05)دارد وجود داري معنی اختالف 400 آسکوربیک اسید کننده
نشد مشاهد ه داري معنی اختالف آماري از نظر ــایر گروهها س بین ولی
ــاوي مس یا کوچکتر پارامتر این درمانی گروههاي در اگرچه ( p>0/05)

.(1 بود (جدول شماره 0/285

بحث
در اسید آسکوربیک کننده دریافت گروههاي وزن حاضر تحقیق در
را اي مالحظه قابل اختالف کنترل گروه به ــبت نس مختلف غلظتهاي
معنی آماري نظر نیز از شده مشاهده جزئی اختالف و است نشان نداد ه
هستند این بیانگر حاضر تحقیق حاصل از نتایج یعنی ــد، باش نمی دار
و 1200ppm احتماالً 800 ،400 غلظتهاي اسید آسکوربیک د ر که

است. نداشته گیري جوجهها تاثیري وزن و رشد در
همکاران و Nakau  ،1993 همکاران در سال Orban و مطالعات در
ــتفاده از نیز اس 1964 ــال ــکاران در س هم و Reid و 1967 ــال س در
ــد ــرعت رش س در 9g/kg 50mg/kg تا مختلف از مقاد یر C در ویتامین
رشد سرعت بر منفی تاثیرات مواردي در حتی و ند اشته تاثیري جوجه ها

است. شده مشاهد ه نیز
اضافه نیز 1997 ــال د ر س ــکاران و هم Hassanzadch ــق تحقی در
پرورش یافته ــتی گوش جیره طیور C در ویتامین 500mg/kg ــردن ک
تبد یل ضریب و غذا ــد، مصرف رش د ر تاثیري ــبتاًپایین، نس دماي در
،1994 در سال همکاران و Briggs تحقیق در است. آنها نداشته غذایی
د اري معنی بطور جیره، در 3g/kg ــزان می ویتامینC به کرد ن ــل مکم

جوجهها گردیده است. در رشد و پیشرفت باعث بهبود

اکوکاردیوگرافی و قلبی پارامترهاي بررسی
کنترل گروه به مختلف درمان نسبت گروههاي در

در RVWDs و RVWDd ــه ک گردید ــاهد ه حاضر مش ــق تحقی در
کنترل افزایش گروه به نسبت آسکوربیک اسید کننده گروههاي دریافت
کنترل گروه بین ،RVWDd در مورد آماري، تنها نظر از اما ــد یافتهان
دار بود. معنی اختالف ،400 آسکوربیک ــید اس کننده دریافت و گروه
گروههاي در آسکوربیک از اسید که استفاده دهند می نشان نتایج این
نارسایی از د یواره، قطر کاهش از پیشگیري تواند با می درمانی احتماالً
Martinez و همکاران ــد . کن ــري جلوگی آن ناکارآمدي و ــت راس ــن بط
جوجه د ر بطنی هاي ضخامت دیواره دادند که ــان نش ــال 1998 س در
اختالف این و ــد باش می گذار تخم هاي جوجه کمتر از ــتی هاي گوش
Deng همچنین نماید . می آسیت مستعد سند رم را گوشتی جوجههاي
هاي ــی در جوجه قلب عملکرد ــه مقایس ــال 2006 در س در همکاران و

آسکوربیک هاي مختلف دریافت کننده اسید در گروه هفتگی سن 6 در هاي قلبی و شاخص 1: مقایسه میانگین وزن شماره جدول

می باشند.. د ار اختالف معنی دهنده نشان ستون هر در همنام غیر حروف
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اکوکارد یوگرافی از استفاده هاي سالم با جوجه و آسیت سندرم به مبتال
در چپ بطن آزاد دیواره ضخامت که داد ند نشان M-mode و B-mode
می کمتر آسیت به هاي مبتال جوجه در 3 هفتگی دیاستول در انتهاي

است. نگردید ه راست به بطن اي اشاره اما باشد ،
مبتال هاي جوجه هستند که در واقعیت ــانگر این تحقیقات نش این
این باشد و می سالم هاي جوجه از نازکتر بطنها دیواره قطر آسیت به
C با ویتامین از ــتفاده اس و خواهد داد کاهش را آنها قلب کارایی امر
آسیت سندرم ــرفت پیش از روند د یواره بطنها قطر کاهش جلوگیري از
هاي جوجه در ،RVIDs و RVIDd ــی بررس در نماید . می ــري جلوگی
پارامتر د و ــن ای ــکوربیک، آس ــید اس مختلف غلظتهاي با درمان تحت
هیچیک بین اختالف آماري نظر از ولی باشند می کنترل گروه از کمتر
که می دهند ــان نتایج نش این در واقع ــد. باش نمی د ار معنی گروه ها از
آن، قطر داخلی از افزایش راست بطن از اتساع با پیشگیري C ویتامین
مراجعه نماید .با ــگیري می پیش سیستول و چه ــتول زمان دیاس د ر چه
گروههاي درمانی در که کرد مشاهده توان می نیز 1 ــماره ش به جدول
می کنترل گروه از کمتر ــتول و سیس ــتول دیاس زمان د ر حفره قطر که
گروه از بطنها (RV/TV) نیز مجموع به بطن راست نسبت وزن باشد،
کنترل گروه در که می باشد مطلب نشانگر این که ــت اس کمتر کنترل
است.Wideman در ــت صورت گرفته راس اتساع بطن و ــدگی بزرگ ش
وزن نسبت که ــتی جوجه هاي گوش داده است که ــان 2001 نش سال
0/285 می مساوي یا ــتر بیش آنها د ر به مجموع بطنها ــت راس بطن
این مشاهده هستند. با مبتال ریوي خون افزایش فشار سندرم به ــد باش
درمانی با گروههاي مالحظه آن قابل اختالف و کنترل گروه در ــر پارامت

دریافت C ویتامین کنترل(که ــروه که گ ــید رس این نتیجه به توان می
بر فشار آن نتیجه که گردیدهاند ریوي ــیون هایپرتانس دچار اند ) نکرده
آن میباشد. حفره داخلی قطر افزایش و اتساع نهایت و در ــت راس بطن
RVIDs و RVIDd سال 2006 نشان دادند که در و همکاران نیز Deng
جوجه هاي سالم می از بزرگتر آسیت ــندرم س به مبتال هاي جوجه د ر
که دادند نشان 2000 سال در نیز همکاران و Martinez-Lemus باشد.
PHS جوجه هاي اکسیژن، مواجه شده با فشار کم هاي میان پرند ه در
PHS منفی هاي جوجه به ــبت RVIDs بزرگتري نس و RVIDd مثبت،
کم با فشار مواجهه بعد از ــوم و هفته اول و س ــوم س در هفته ترتیب به

د ارند. اکسیژن
PHS هاي در جوجه که دهند می ــان نش تحقیق نیز دو این نتایج
ــالم س هاي جوجه از پارامتر بزرگتر این دو ــیت، آس به مبتال و مثبت
که کردند گزارش ــال 1998 س د ر همکاران و Lechowski ــند. باش می
مستقیم بطور تواند می آنتی اکسیدان یک عنوان به ــکوربیک آس اسید
روند بزرگ شدن بطن و بر شده ــار سرخرگهاي ریوي فش کاهش باعث
آن و گذاشته آن اثر از میر ناشی مرگ و و آن آسیت متعاقب و ــت راس
1997 ــال س در نیز همکاران و Hassanzanzadeh ــش دهد(7). کاه را
کاهش با منطبق که لیپیدي پراکسیداسیون د ر افزایش که دادند نشان
بافت قلب دژنراسیون در تواند باشد ، می می بافتی ــیدانتهاي اکس آنتی

دخیل باشد. قلبی هیپرتروفی شکل گیري یا
قد رت حاضر ــق تحقی در ،(RVFS)10ــی قدرت انقباض ــی بررس در
را اي مالحظه قابل تفاوت کنترل گروه و درمانی گروههاي در ــی انقباض
نبود. این دار معنی گروه ها از هیچیک بین اختالف د هند و نمی ــان نش

راست بطن حفره قطر گیري اند ازه نحوه از شماتیک نماي :1 شماره تصویر
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پارامترهاي گفته بر تاثیر علیرغم C ویتامین دهند که می ــان نش نتایج
بررسیهاي در است. نشان نداده قلب تاثیري انقباضی قدرت بر ــده، ش
به مبتال هاي ــه جوج در RVFS  ،2006 ــال س د ر ــکاران هم و Deng
به است(3). بوده ــالم س از جوجه هاي کمتر داري معنی بطور ــیت آس
ــیت آس به مبتال هاي جوجه بدن در دادند که وزن ــان آن ها نش عالوه
و همکاران نیز Martinez-Lemus باشد . می ــالم هاي س جوجه از کمتر
اول هفته در مثبت PHS جوجه هاي داد ند که ــان نش 2000 ــال س د ر
با کوچکتري دارند(9). RVFS ــیژن اکس پایین ــار فش با مواجهه از پس
گروه د ر قد رت انقباضی بایستی که رسد می نظر فوق به نتایج به توجه
وزن ــه اینکه ب توجه با ولی ــد ، گروههاي درمانی باش از کمتر ــرل کنت
کنترل گروه با ــه اي قابل مالحظ درمانی تفاوت ــاي گروهه جوجههاي
گروههاي باشد لذا می انقباضی بیشتر مستلزم قدرت باالتر وزن ندارد و
دار معنی نتیجه در و ــد ندارن ــتري بیش انقباضی قدرت به نیاز ــی درمان

می باشد. پذیر توجیه رابطه نبودن این
انجام ــته گذش در محققین که مطالعاتی در RV/TV با ــاط ارتب در
افزایش به پاسخ را ــت راس بطن ــد ن بزرگ ش عامل مهمترین اند، داد ه
هیپوکسی ناشی از خون فشار یا حجم افزایش و ریهها خون به پمپ بار
یعنی ششم هفته در که دهند می نشان ما تحقیقات نتایج ــتهاند. دانس
به ــت راس بطن وزن ــبت نس اکوکارد یوگرافی، ــیهاي بررس با ــق منطب
ــبت نس ــکوربیک آس ــید اس دریافت کننده گروههاي در بطنها مجموع
نتایج بر ــد تاییدي میتوان امر این ــت. اس یافته کنترل کاهش گروه ــه ب
ــان نش حاصل از اکو نتایج ــد زیرا باش اکوکاردیوگرافی از آمد ه ــت بدس
د ر قلب راست شدگی بزرگ و اتساع از آسکوربیک ــید اس که می دهند
بطن وزن نسبت کاهش لذا ــت،  نموده اس درمانی جلوگیري گروههاي

آمده بدست نتایج بر تاییدي فوق گروههاي در بطنها مجموع به راست
گروه بین اختالف تنها نیز آماري ــر نظ از ــد . باش می اکوکاردیوگرافی از
بوده دار ــی معن 400 ــکوربیک ــید آس اس کننده گروه دریافت و کنترل
آسکوربیک اسید 1997 اثر سال در همکاران Hassanzanzadeh و است.
د ر نمودند. ــی خروس بررس قطعه روي 420 500ppm ــت غلظ ــا ب را
گردیده اضافه ــکوربیک اسیدآس 500ppm غذایی جیره به که مواردي
با گروه یافته بود و کاهش بطنها کل به راست وزن بطن ــبت نس بود،
در و همکاران Kassab د اد . ــی م ــان نش را داري معنی اختالف کنترل
قطعه 480 روي سندرم آسیت د ر را اسید آسکوربیک اثر 1990 ــال س
شیوع کنترل گروه در آنها نمودند . آزمایش ماده و نر ــتی گوش جوجه
به اسید آسکوربیک دریافت کننده در گروههاي 20/8 درصد و را آسیت
اسیدآسکوربیک آنها زمانیکه نمودند. گزارش درصد 7/5 و 10/8 ترتیب
مجموع به ــت راس بطن وزن ــبت نس نمود ند اضافه ــور طی جیره ــه ب را
که داد می نشان را داري معنی گروه کنترل اختالف ــبت به نس بطنها
افزایش است بدیهی دارد. همخوانی زمینه این در ــنده نویس با تحقیقات
گوشتی جوجههاي باالیی که ــیژنی اکس نیاز و ریوي سرخرگهاي ــار فش
راست سمت قلب خصوص به قلب پرکاري دارند موجب مرتفع نقاط در
C باشد که ویتامین مطلب این بیانگر تواند می تحقیق که این می شود
ترکیب شیمیایی یک و ــیدان) قوي(آنتی اکس احیاکننده یک به عنوان
و ریوي فشار خون کاهش موجب تواند می سلولی احیاء اکسیداسیون و
RVF مستقیماً میزان که گردد ریه سرتاسر د ر خون در جریان مقاومت

دهد. می کاهش را آسیت و 11

توان می فوق تغییرات بر آسکوربیک اسید تاثیر چگونگی توجیه در
کرد : استفاد ه زیر روند از

راست بطن د یواره قطر گیري اند ازه نحوه از شماتیک نماي :2 شماره تصویر
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سال در همکاران و Maxwell ــط توس ــتوپاتولوژیکی هیس مطالعات
التهابی در ــلولهاي س زیاد ي ــداد تع ــان میدهد که نش و 1990 1986
شده مواجه پرند گان قلب هاي آسیت و مبتال به پرندگان متعدد بافتهاي
Enkvetchakul و همچنین است. شده ــاهده مش آزمایشی با هیپوکسی
فعال سفید خونی سلولهاي که شدهاند متذکر 1993 ــال س همکاران در
بافت هاي در واکنشی اکسیدانتهاي از متغیري مقاد یر توانند می ــده ش
را بافت ــیدانتی اکس ــرایط آنتی قادرند ش کنند که تولید ــده ش محصور

دهند. تغییر
ــطه واس با ــمهاي مکانیس که کنند می ــان بی متعد دي ــات گزارش
دخیل فشار ریوي افزایش سندرم اتیولوژي د ر توانند رادیکالهاي آزاد می
رادیکالهاي پتانسیل .(Agudelo,1983:EnkveThakul etal باشند(1993
بوسیله ــیک سیتوتوکس ایجاد آسیب ــیژن در اکس از شده ــتق مش آزاد
بیان است.آنها ــد ه ش مطرح نیز 1994 ــال س د ر و همکاران Maxwell
هیپوکسیک پرندگان در ــیتها،  میتوکندري گرانولوس با همراه که کردند
سلولهاي د ر اکسیژن رادیکالهاي آزاد تواند منشا می ــیت به آس و مبتال
مهمی در نقش توانند می این ترکیبات و ــد باش د یده میوکارد ــیب آس

ایجاد آسیب بافتی در جوجه هاي گوشتی ایفا کنند.
ــیژن  اکس آزاد رادیکالهاي ــه کردند ک ــتدالل اس همچنین ــا آنه
ــیب باعث آس ــلولی س ــاهاي ــدي غش لیپی ــیون پراکسید اس ــق طری از
می ــا غش نفوذپذیري افزایش ــه ب منجر این امر ــه ــوند ک می ش بافتی
دادند ــان نش 1997 ــال س در همکاران ــودHassanzanzadeh.(13) و ش
آنتی ــش کاه با منطبق ــه ک لیپیدي ــیون پراکسیداس د ر افزایش ــه ک
یا قلب بافت دژنراسیون در تواند می ــد ، باش می بافتی ــید انت هاي اکس
سال Agudelo در یافتههاي باشد. دخیل قلبی ــکلگیري هیپرتروفی ش

وقوع گوشتی طیور در جیره C ویتامین که مکمل میدهد نشان 1983
د هد. می کاهش را آسیت

ــن پایی ــاي غلظت ه 1993 ــال در س ــکاران و هم Enkvetchakul
از افزایش که ــتی گوش هاي جوجه کبد بافت و ــه ری د ر را C ــن ویتامی
Hassanzanzadeh تحقیق در کردند. مشاهده بردند می رنج ریوي فشار
اسید آسکوربیک دریافت کنند ه گروههاي 1997 در سال همکاران در و

یافته بود. کاهش آسیت میزان وقوع
باشند این مطلب می توانند بیانگر فوق بررسیهاي تحقیقات و کلیه
دفاعی خط اکسیدان، نخستین آنتی یک عنوان اسید آسکوربیک به که
آزاد اکسیژن راد یکالهاي خصوص راد یکالهاي آزاد به تولید مقابل در بدن
در بافتهاي ناپذیري جبران خسارات موجب ترکیبات این ــد که می باش
نمود اشاره ــی هیپوکس افزایش به میتوان جمله آن از ــوند،  ش بدن می
ــید اس پس ــت. اس ــترش PHSدر پرندگان گس در خود عامل مهمی که
سرخرگهاي فشار کاهش موجب تواند می ــتقیم مس بطور ــکوربیک آس
و آسیت آن متعاقب و ــت راس ــدن بطن ش بزرگ و بر روند ــود ش ریوي
Lechowski,) دهد کاهش را آن گذاشته و اثر آن از ــی ناش میر و مرگ

.(Nogornq-Stagiqkand, Kowlczyk,1998

گیري نتیجه
خون ریوي افزایش فشار پیشگیري از تواند با اسید آسکوربیک می
موثر آسیت ــند رم س کاهش ــده، در ش قلبی تغییرات و ــاع اتس از مانع
اسید از استفاده بطنی د ر نارسایی آن و متعاقب PHS از باشد.پیشگیري
روند شدگی در شل نظیراتساع و قلبی از تغییرات احتماال آسکوربیک، 

نمود. آسیت جلوگیري خواهد گیري شکل

چپ سمت رهیافت از قلب سونوگرافی B-mode3: نماي شماره تصویر
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وقدردانی تشکر
ــگاه دانش ــکی دامپزش ــکده دانش صمیمانه همکاري از ــیله بدینوس
واحد شهرکرد ــالمی اس آزاد دانشگاه ــکی دامپزش د انشکد ه و ــهرکرد ش

گرد د. می قدردانی و تشکر

پاورقیها
1-Brightness
2-Motion
3-Pulmonary Hypertension Syndrome
5-Right Ventricular Internal Dimension systole
6- Right Ventricular Internal Dimension diastole
7- Right Ventricular Wall Diameter systole
8- Right Ventricular Wall Diameter diastole
9- Fractional Shortening
10- Right ventricle/Total ventricle
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