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چکیده

س�ندرم آس�یت یکی از مهم ترین مشکالت صنعت پرورش جوجه های گوش�تی محسوب می شو د و سالیانه خسارات
اقتصادی زیادی را به این صنعت وارد می کند ،لذا ذهن محققان را به یافتن راهکاری جهت کاهش این سندرم معطوف
نموده اس�ت.با توجه به ش�رایط اقلیمی کش�ور ایران ،اهمیت پرورش طیور و تلفات باالی س�الیانه در اثر این سندرم
تصمیم گرفته ش�د تا از طریق تکنیک اولتراس�ونوگرافی تاثیر اس�ید آس�کوربیک را به عنوان یک آنتی اکسیدان بر
س�اختار قلب که یکی از مهم ترین اعضای درگیر در این س�ندرم می باشد بررسی گردد تا با نگرشی دقیقتر به ارزش
درمان�ی ای�ن ترکیب ،در جهت کاهش ضرر و زیان اقتصادی ناش�ی از این بیماری گام موثری برداش�ته ش�ود .در این
بررس�ی  120قطعه جوجه گوش�تی نر نژاد راس  308از س�ن یک روزگی ،در  12پن پرورش یافتند 3 .گروه به همراه 3
تکرار به عنوان گروههای درمانی به ترتیب از اس�ید آس�کوربیک در غلظتهای  800 ،400و  1200قس�مت در میلیون
اس�تفاده نمودند و یک گروه به همراه  3تکرار به عنوان گروه کنترل ،از هیچ ترکیب اضافه ای اس�تفاده ننمودند .در
س�ن  6هفتگی از تعداد  4قطعه پرنده در هر تکرار ،آزمایش س�ونوگرافی از قلب به عمل آمده و پارامترهای مربوط به
بطن راست شامل :قطر دیواره و حفره در زمان سیستول و دیاستول ،همچنین قدرت انقباضی بطن راست اندازه گیری
گردید .در مرحله بعد با کالبدگش�ایی و اندازه گیری نس�بت وزن بطن راس�ت به مجموع بطنها ،بین دادهها در حالت
د که  RVWDdدر گروه دریافت
س�ونوگرافی و کالبد گش�ایی مقایس�ه به عمل آمد .در تحقیق حاضر مش�اهده گردی 
کننده  400ppmاس�ید آس�کوربیک نس�بت به گروه کنترل افزایش یافته است و نس�بت وزن بطن راست به مجموع
د با پیش گیری از افزایش
د آسکوربیک می توان 
بطنها ( )RV/TVاز گروه کنترل کمتر است .نتایج نشان دادند که اسی 
فشار خون ریوی مانع از اتساع و تغییرات قلبی شده ،در کاهش سندرم آسیت موثر باشد.
كلمات کلیدی :اسید اسکوربیک؛ قلب؛ اولتراسونوگرافی؛ جوجه های گوشتی
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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

.  به خص��وص در معاینات محوطه بطن��ی و مامایی دارد،دامپزش��کی
اولتراس��ونوگرافی تش��خیصی خط��رات رادیوگراف��ی را نداش��ته و در
 محققین زیادی از اکوکاردیوگرافی.بس��یاری از موارد بر آن برتری دارد
ب��ه عنوان یک تکنی��ک مفید ب��رای ارزیابی س��اختار و عمل قلب در
M-MODE  وB-MODE 1 جوجهه��ا نام ب��رده و از اکوکاردیوگراف��ی
 ب��رای مقایس��ه عمل قلبی در جوجه های مبتال به س��ندرم آس��یت2
 و همکاران در س��الMartinez .و جوج��ه های نرمال اس��تفاده نمودند
- از اکوکاردیوگرافی برای مطالعه س��اختار و عمل سیستم قلبی2000
عروقی در طول ش��کل گیری س��ندرم افزایش فش��ار خ��ون ریوی در
Deng .)Martinez et al, 2000(جوجه های گوش��تی اس��تفاده کردن��د
M-mode وB- mode  از اکوکاردیوگراف��ی2006 و همکاران در س��ال
ب��رای مقایس��ه عمل قلبی در جوجه های مبتال به س��ندرم آس��یت و
.)Deng ,Zhang ,Guo and li, 2006(جوجه های نرمال استفاده کردند
 ازتکنی��ک اکوکاردیوگرافی به1998  و هم��کاران در س��الMartinez
منظ��ور ارزیابی س��اختار و عم��ل قلب در جوجه های گوش��تی و تخم
 و همکاران درOlkowski ) وMartinez et al1998(گذار استفاده نمودند
 پاتوژنز آس��یت را در جوجه های گوشتی پرورش یافته در2005 سال
ارتفاع پایین بر پایه یافته های اکوکاردیوگرافی مورد بررسی قرار دادند
.)Olkowski ,Abbott and Classen, 2005(
گزارشات متع ددی بر این اساس که مکانیسمهای با واسطه رادیکالهای
  ،آزا د می توانن د در اتیولوژی س��ندرم افزایش فش��ار ریوی دخیل باش��ند

)(پژوهشوسازندگی

مقدمه

س��ندرم آس��یت با درگیر کردن جوجه های گوشتی جوان با رش د
  مشکالت زیادی را در صنعت پرورش جوجه های گوشتی دنیا،س��ریع
 بسیاری از محققین توجه زیادی به پیش گیری و یا.ایجاد کرده اس��ت
  بدیهی است در صورتی که،درمان س��ندرم آس��یت معطوف کرده اند
بتوان راهکارهای کاهش این س��ندرم در شرایط مرتفع را مورد بررسی
  میتوان،ق��رار داد و در نهایت راهکاری مناس��ب را پیش��نهاد نم��ود
 تاکنون.جهت کاهش خسارات ناشی از این سندرم گام موثری برداشت
عوامل متعددی جهت پیش گیری و یا کنترل س��ندرم آسیت پیشنهاد
  محل و نحوه تاثیر این عوامل می،ش��دهاند که با ش��ناخت مکانیس��م
 در این میان.توان گام موثری در ارائه مناس��ب ترین راهکار برداش��ت
  می،ب��ا اولتراس��ونوگرافی عالوه بر تعیی��ن خصوصیات فیزیک��ی قلب
.ت��وان قدرت انقباض��ی و در حقیقت کارایی قلب را نیز محاس��به کرد
س��ندرم آسیت یک آبش��ار معموال مخرب از وقایعی است که پرندگان
نوع گوش��تی را متاثر می کند و منجر به تغییراتی ش��امل بزرگ و شل
  هایپرتروفی بطن راست و تجمع مایع در حفره بطنی می،ش��دن قلب
.)Riddel,1991(شود
  بخ��ش عظيم��ي از محبوبي��ت تكني��ك تصويربرداري،در واق��ع
  مديون سادگي و بي خطر بودن اين،اولتراس��ونوگرافي در دامپزش��كي
 اولتراس��ونوگرافی امروزه از جمله روش های.روش تش��خيصي اس��ت
تش��خیصی دقیق و بس��یار سودمندی اس��ت که کاربردهای فراوانی در
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موج��و د م��ی باش��د( .)Agudelo; 1983 and Enkrethakul etal; 19993از
طرفی اس��ی د آسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان  ،می توان د نخستین
خ��ط دفاعی بدن در مقاب��ل تولی د رادیکالهای آزا د ب��ه خصوص رادیکال
های آزا د اکس��یژن باش د که این ترکیبات موجب خسارات جبران ناپذیری
در باف��ت ه��ای بدن می ش��وند  ،از آن جمله می توان ب��ه افزایش یافتن
هیپوکسی اشاره نمو د که خو د عامل مهمی در گسترش PHS3در پرندگان
است .پس اسی د آسکوربیک به طور مستقیم می توان د موجب کاهش فشار
س��رخرگ های ریوی ش��و د و بر رون د بزرگ ش��دن بطن راست و متعاقب
آن آس��یت و م��رگ و میر ناش��ی از آن اثر گذاش��ته و آن را کاهش ده د
(.)Lechowski, Nogorna, Stasiak and Kowalczyk, 1998
این بررس��ی به ای��ن دلیل اهمیت م��ی یابد که تظاه��رات باليني
س��ندرم آس��یت در تمام دني��ا در پي نارس��ايي بطن راس��ت قلب در
جوجهه��اي گوش��تي در حال رش��د اتفاق ميافتد ك��ه منجر به تجمع
مق��دار زي��ادي مايع ش��بيه به س��رم در محوط��ه بطن��ي جوجههاي
مبتال ميش��ود كه عامل مهم مرگ و مير در بس��ياري از گله هاس��ت
( .)Saif , Barnes, Crespor and Shirepresed , 2004ب��ه ه��ر ح��ال با
توجه به اهميت اين سندرم به عنوان يكي از معضالت شايع در صنعت
پرورش طيور گوش��تي و مصروف داش��تن هزينههاي مربوط به تلفات و
حذف الش��ههاي مبتال در طول دوره پرورش و در کشتارگاه(Maxwell
 )and Robertson, 1997و با توجه به اين نكته كه عوامل مستعد كننده
بس��ياري در بروز اين س��ندرم نقش دارند  ،لذا تصمیم گرفته شد تا با
بررسي اثرات درماني اسيد آسكوربيك بر سندرم آسيت از طریق ارزیابی
تاثیر آن بر قدرت انقباضی قلب راس��ت در جوجههاي گوشتي از طریق
تکنیک اکوکاردیوگرافی وحذف عوامل ايجاد كننده اين سندرم به عنوان
رهيافتي براي كاهش خس��ارات اقتصادي ناشي از آن در شرايط اقليمي
كشورمان گامي برداشته شود.

اين رهيافت سمت راست قلب در کانون اولتراسوند ارسالی واقع میشو د
و تصاویر از وضوح و قابلیت تش��خیص مناس��بی برخوردار میگردد .در
این رهیافت   ،در تصاوير س��ونوگرافي حفره بطن چپ نزديك به پروب
و حفره بطن راست دورتر از پروب  ،رويت ميشوند .بعد از ظاهر شدن
تصوير س��ونوگرافي قلب بر روي صفحه مونيتور  ،از تكنيك ()M.Mode
براي اندازهگيري دقيق حفره بطن راست و ديواره آن در زمان سيستول
و دياستول استفاده گرديد.
براي بدس��ت آوردن اندازه حفره بطن راس��ت در زمان سيس��تول
  ،)RVIDs)4فاصل��ه بين دو قله روبروي ه��م در تصاوير ( )M.Modeو
براي اندازهگيري حفره بطن راست در زمان دياستول  ،)RVIDd)5فاصله
بين دو فرورفتگي روبروي هم اندازهگيري گردید(تصویر شماره .)1
نحوه اندازهگيري ديواره بطن راس��ت نيز بدين ق��رار بود كه اندازه
قط��ر ديواره بطن راس��ت در زمان سيس��تول  ،)RVWDs)6فاصله نوك
يك��ي از قلهها تا مرز پاييني همان قله ميباش��د و در زمان دياس��تول
 )RVWDd)7باي��د فاصل��ه يك��ي از فرورفتگيها تا م��رز پاييني همان
فرورفتگي اندازهگيري شود(تصویر شماره  .)2در مرحله بعد اعداد بدست
آمده مربوط به اندازه حفره بطن راست در زمان سيستول و دياستول در
فرمول زير قرار داده ش��ده و نتيجه حاصله كه نشان دهنده درصد FS8
است محاسبه گردید.
FS=RVIDd-RVIDs/RVIDd  × 100
در مرحل��ه بعد پرندگان مورد نظر کالبد گش��ایی ش��ده و نس��بت
وزن بطن راس��ت به مجموع بطن ها )RV/TV)9برای مقایسه با وضعیت
س��ونوگرافی ان��دازه گیری می ش��د .در پاي��ان پس از بدس��ت آوردن
پارامترهاي مورد نظر  ،اختالف بين گروههاي مختلف توسط آناليز يك
طرفه دادهها ( ) One Way ANOVAبا سطح اطمینان  p<0/05بررسي
و در صورت وجود اختالف  ،به روش  Tukeyتس��ت گرديد.

مواد و روشها

نتایج

تعداد  120قطعه جوجه گوش��تي نر سويه راس  308در  12پن از
سن يكروزگي در ارتفاع  2140متر از سطح دریا پرورش يافتند .ويتامين
ث در مقادير مختلف ( 800  ،400و1200قس��مت در ميليون) از هفته
دوم در اختي��ار  3گروه و هر گروه ب��ا  3تكرار قرار گرفت .يك گروه به
هم��راه  3تك��رار به عنوان گ��روه كنترل از هيچ گون��ه تركيب اضافهاي
استفاده ننمودند .در طول دوره پرورش  ،همه گروهها از جيره استاندارد
دوره پ��رورش جوجههاي گوش��تي ب��ا حداکثر انرژی اس��تفاده نمودند.
س��پس در س��ن 6هفتگی از تعداد  4قطعه پرنده در هر تكرار  ،آزمايش
س��ونوگرافي از قلب به عمل آمده و فاكتورهاي م��ورد نظر اندازهگيري
گرديد( :تصاویر شماره  1تا ) 4
روش س��ونوگرافي جلدي به اين صورت بود ك��ه پرهاي اضافي در
ناحيه سينهاي پرنده کنار زده می شد تا آرتيفكتهاي نامناسب از بين
بروند .سپس سطح كريستال ترانسديوسر(خطی -مقعدی  5مگا هرتز)
به ژل مخصوص س��ونوگرافي آغشته شده  ،از رهيافت سمت چپ برای
س��ونوگرافی قلب اس��تفاده گرديد .محل قرار گرفتن نوك پروب بطرف
زاويه ايجاد ش��ده بين گردن و بال پرن��ده حوالي  Humerusو Scapula
بود و انتهاي آن بر روي ابتداي  Keel boneقرار می گرفت .با استفاده از

(پژوهشوسازندگی)

در مقایس��ه وزن گروههای درمانی با گروه کنترل در سن  6هفتگی
نتایج نش��ان دادند ک��ه اختالف معن��ی داری از نظر آم��اری بین وزن
گروه کنترل با گروههای دریافت کننده اسید آسکوربیک  در غلظتهای
مختل��ف وجود ندارد .در مقایس��ه  RVWDdبین گروهه��ای مختلف با
یکدیگر و با گ��روه کنترل نتایج بدین قرار بود که :بین  RVWDdگروه
کنت��رل و گروهه��ای دریافت کننده اس��ید آس��کوربیک  400اختالف
معن��ی دار بود ( .) p<0/05ولی بین س��ایر گروهها اگرچه از لحاظ ع ددی
قطر دیواره در زمان دیاستول در گروه های دریافت کننده اسی د آسکوربیک 
بیشتر بو د اما از نظر آماری اختالف معنی داری مشاهده نگردید( .)p>0/05در
مقایس��ه  RVWDsبین گروه های مختل��ف با یکدیگر و با گروه کنترل  ،
اگرچه از نظر عددی گروه های دریافت کننده اس��ید آس��کوربیک قطر
بیش��تری را در دیواره بطن راس��ت در زمان سیستول نشان دادند ولی
بی��ن گروه ه��ای مختلف از نظر آم��اری اختالف معنی داری مش��اهده
نشد( .) p>0/05در مقایسه  RVIDdو RVIDsبین گروه های مختلف با
یکدیگر و با گروه کنترل اگرچه از نظر عددی گروه های دریافت کننده
اسید آسکوربیک قطر کمتری را در حفره بطن راست در زمان دیاستول
و سیستول نشان دادند ولی اختالف معنی داری بین گروه های مختلف

20

شماره  ،82نشریه دامپزشكی ،بهار 1388

از نظر آماری مشاهده نشد( .) p>0/05در مقایسه RVFSبین گروههای
مختلف با یکدیگر و با گروه کنترل بین هیچ یک از گروهها از نظر آماری
اختالف معنی داری مشاهده نشد(.) p>0/05
نها بین گروه های
در مقایسه نسبت وزن بطن راست به مجموع بط 
مختل��ف با یکدیگ��ر و با گروه کنترل ،بین گروه کنت��رل و گروه دریافت
کننده اسی د آسکوربیک  400اختالف معنی داری وجو د دارد(.) p<0/05
ولی بین س��ایر گروهها از نظر آماری اختالف معنی داری مشاهده نشد
( ) p>0/05اگرچه در گروه های درمانی این پارامتر کوچک تر یا مساوی
 0/285بود (جدول شماره .)1

بحث

در تحقیق حاضر وزن گروههای دریافت کننده اس��ید آس��کوربیک 
در غلظتهای مختلف نس��بت به گروه کنترل اختالف قابل مالحظه ای
را نش��ان نداده اس��ت و اختالف جزئی مشاهده ش��ده نیز از نظر آماری
معنی دار نمی باش��د ،یعنی نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیان گر این
هس��تند که اسید آس��کوربیک در غلظتهای  800  ،400و   1200ppm
احتماالً در رش��د و وزن گیری جوجهها تاثیری نداش��ته اس��ت.
در مطالعات  Orbanو همکاران در سال  Nakau  ،1993و همکاران
در س��ال  1967و  Reidو هم��کاران در س��ال  1964نی��ز اس��تفاده از
ویتامین  Cدر مقادیر مختلف از  50mg/kgتا  9g/kgدر س��رعت رش��د
جوجهها تاثیری نداشته و حتی در مواردی تاثیرات منفی بر سرعت رشد

نیز مشاهده شده است.
در تحقی��ق  Hassanzadchو هم��کاران در س��ال  1997نیز اضافه
کردن   500mg/kgویتامین  Cدر جیره طیور گوشتی پرورش یافته در
دمای نسبتاًپایین  ،تاثیری در رشد  ،مصرف غذا و ضریب تبدیل غذایی
آنها نداشته است .در تحقیق  Briggsو همکاران در سال  1994مکمل
ک��ردن ویتامین Cبه میزان  3g/kgدر جی��ره ،به طور معنی داری باعث
بهبود و پیشرفت رشد در جوجهها گردیده است.
بررسی پارامترهای قلبی و اکوکاردیوگرافی
در گروه های مختلف درمان نسبت به گروه کنترل

در تحقی��ق حاضر مش��اهده گردید ک��ه  RVWDdو  RVWDsدر
گروه های دریافت کننده اس��ید آس��کوربیک نس��بت به گ��روه کنترل
افزای��ش یافتهاند اما از نظر آماری  ،تنها در مورد   ،RVWDdبین گروه
کنترل و گروه دریافت کننده اس��ید آس��کوربیک   ،400اختالف معنی
دار بود .این نتایج نش��ان می دهند که اس��تفاده از اسید آسکوربیک در
گروه های درمانی احتماالً می تواند با پیش گیری از کاهش قطر دیواره  ،
از نارس��ایی بطن راس��ت و ناکارآمدی آن جلوگی��ری کند Martinez .و
همکاران در س��ال  1998نش��ان دادند که ضخام��ت دیواره های بطنی
در جوجه های گوش��تی کمتر از جوجه های تخم گذار می باشد و این
اختالف جوجههای گوش��تی را مس��تعد سندرم آس��یت می نماید .هم
چنین  Dengو همکاران در س��ال  2006در مقایسه عمل کرد قلبی در

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

حروف غیر همنام در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی دار می باشند..
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د آسکوربیک ...
بررسی تاثیر اسی 

جوجه های مبتال به س��ندرم آسیت و جوجه های س��الم با استفاده از
اکوکاردیوگرافی  B-modeو  M-modeنش��ان دادند که ضخامت دیواره
آزاد بطن چپ در انتهای دیاستول در  3هفتگی در جوجه های مبتال به
آسیت کمتر می باشد  ،اما اشاره ای به بطن راست نگردیده است.
این تحقیقات نشان گر این واقعیت هستند که در جوجه های مبتال
به آسیت قطر دیواره بطنها نازکتر از جوجه های سالم می باشد و این
ام��ر کارایی قلب آنها را کاهش خواهد داد و اس��تفاده از ویتامین  Cبا
جلوگیری از کاهش قطر دیواره بطنها از روند پیش��رفت سندرم آسیت
جلوگی��ری م��ی نماید .در بررس��ی  RVIDdو   ،RVIDsدر جوجه های
تحت درمان با غلظت های مختلف اس��ید آس��کوربیک ،این دو پارامتر
کمت��ر از گروه کنترل می باش��ند ولی از نظر آم��اری اختالف بین هیچ
یک از گروهها معنی دار نمی باش��د .در واقع این نتایج نشان می دهند
که ویتامین  Cبا پیش��گیری از اتساع بطن راست از افزایش قطر داخلی
آن  ،چه در زمان دیاس��تول و چه سیس��تول پیش گی��ری می نماید.با
مراجعه به جدول ش��ماره  1نیز می توان مشاهده کرد که در گروههای
درمانی که قطر حفره در زمان دیاستول و سیستول کمتر از گروه کنترل
می باش��د ،نسبت وزن بطن راس��ت به مجموع بطنها ( )RV/TVنیز از
گروه کنترل کمتر اس��ت که نشان گر این مطلب می باشد که در گروه
کنترل بزرگ شدگی و اتساع بطن راست صورت گرفته استWideman .
در س��ال  2001نش��ان داده اس��ت که جوجه های گوش��تی که نسبت
وزن بطن راس��ت به مجموع بطنها در آنها بیش��تر یا مساوی 0/285
می باش��د به سندرم افزایش فشار خون ریوی مبتال هستند .با مشاهده
ای��ن پارامت��ر در گروه کنترل و اختالف قاب��ل مالحظه آن با گروه های

ویتامین C

درمانی می توان به این نتیجه رس��ید که گ��روه کنترل(که
دریاف��ت نکرده اند) دچار هایپرتانس��یون ریوی گردیدهاند که نتیجه آن
فشار بر بطن راس��ت و در نهایت اتساع و افزایش قطر داخلی حفره آن
میباش��د Deng .و همکاران نیز در سال  2006نشان دادند که RVIDd
و  RVIDsدر جوجه های مبتال به س��ندرم آسیت بزرگتر از جوجه های
سالم می باشد Martinez-Lemus .و همکاران نیز در سال  2000نشان
دادند که در میان پرنده های مواجه ش��ده با فشار کم اکسیژن  ،جوجه
های  PHSمثبت RVIDd  ،و  RVIDsبزرگتری نس��بت به جوجه های
 PHSمنفی به ترتیب در هفته س��وم و هفته اول و سوم بعد از مواجهه
با فشار کم اکسیژن دارند.
نتایج این دو تحقیق نیز نش��ان می دهند که در جوجه های PHS
مثبت و مبتال به آس��یت  ،این دو پارامتر بزرگتر از جوجه های س��الم
می باش��ند Lechowski .و همکاران در س��ال  1998گزارش کردند که
اسید آس��کوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان می تواند بطور مستقیم
باعث کاهش فشار سرخرگ های ریوی شده و بر روند بزرگ شدن بطن
راست و متعاقب آن آسیت و مرگ و میر ناشی از آن اثر گذاشته و آن را
کاهش دهد( Hassanzanzadeh .)7و همکاران نیز در سال  1997نشان
دادند که افزایش در پراکسیداس��یون لیپیدی که منطبق با کاهش آنتی
اکس��یدانت های بافتی می باش��د ،می تواند در دژنراسیون بافت قلب یا
شکل گیری هیپرتروفی قلبی دخیل باشد.
در بررس��ی قدرت انقباض��ی   ،)RVFS)10در تحقی��ق حاضر قدرت
انقباض��ی در گروههای درمانی و گروه کنترل تفاوت قابل مالحظه ای را
نشان نمی دهند و اختالف بین هیچ یک از گروهها معنی دار نبود .این

تصویر شماره  :1نمای شماتیک از نحوه اندازه گیری قطر حفره بطن راست

(پژوهشوسازندگی)
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تصویر شماره  :2نمای شماتیک از نحوه اندازه گیری قطر دیواره بطن راست

نتایج نش��ان می دهند که ویتامین  Cعلیرغم تاثیر بر پارامترهای گفته
ش��ده ،بر قدرت انقباضی قلب تاثیری نشان نداده است .در بررسیهای
 Dengو هم��کاران در س��ال  RVFS  ،2006در جوج��ه های مبتال به
آس��یت به طور معنی داری کمتر از جوجه های س��الم بوده است( .)3به
ع�لاوه آنها نش��ان دادند که وزن بدن در جوجه های مبتال به آس��یت
کمتر از جوجه های س��الم می باشد Martinez-Lemus .و همکاران نیز
در س��ال  2000نش��ان دادند که جوجه های  PHSمثبت در هفته اول
پس از مواجهه با فش��ار پایین اکس��یژن  RVFSکوچک تری دارند(.)9
با توجه به نتایج فوق به نظر می رس��د که بایس��تی قدرت انقباضی در
گروه کنترل کمتر از گروههای درمانی باشد  ،ولی با توجه به اینکه وزن
جوجههای گروهه��ای درمانی تفاوت قابل مالحظ��ه ای با گروه کنترل
ندارد و وزن باالتر مستلزم قدرت انقباضی بیشتر می باشد لذا گروه های
درمان��ی نیاز به قدرت انقباضی بیش��تری ندارن��د و در نتیجه معنی دار
نبودن این رابطه توجیه پذیر می باشد.
در ارتب��اط با  RV/TVدر مطالعاتی که محققین در گذش��ته انجام
داده اند ،مهم ترین عامل بزرگ شدن بطن راست را پاسخ به افزایش بار
پمپ خون به ریهها و افزایش حجم یا فش��ار خون ناش��ی از هیپوکسی
دانس��تهاند .نتایج تحقیقات ما نشان می دهند که در هفته ششم یعنی
منطب��ق با بررس��ی های اکوکاردیوگرافی ،نس��بت وزن بطن راس��ت به
مجموع بطنها در گروههای دریافت کننده اس��ید آس��کوربیک نس��بت
به گروه کنترل کاهش یافته اس��ت .این امر م��ی تواند تاییدی بر نتایج
بدس��ت آمده از اکوکاردیوگرافی باش��د زیرا نتایج حاصل از اکو نش��ان
می دهند که اس��ید آسکوربیک از اتساع و بزرگ شدگی قلب راست در
گروه های درمانی جلوگیری نموده اس��ت  ،لذا کاهش نسبت وزن بطن
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راست به مجموع بطنها در گروههای فوق تاییدی بر نتایج بدست آمده
از اکوکاردیوگرافی می باش��د .از نظ��ر آماری نیز تنها اختالف بین گروه
کنت��رل و گروه دریافت کننده اس��ید آس��کوربیک  400معنی دار بوده
است Hassanzanzadeh .و همکاران در سال  1997اثر اسید آسکوربیک 
را ب��ا غلظ��ت   500ppmروی  420قطعه خروس بررس��ی نمودند .در
م��واردی که به جیره غذایی   500ppmاسیدآس��کوربیک اضافه گردیده
بود  ،نس��بت وزن بطن راست به کل بطنها کاهش یافته بود و با گروه
کنترل اختالف معنی داری را نشان می داد Kassab .و همکاران در سال
 1990اثر اسید آسکوربیک را در سندرم آسیت روی  480قطعه جوجه
گوشتی نر و ماده آزمایش نمودند .آنها در گروه کنترل شیوع آسیت را
 20/8درصد و در گروههای دریافت کننده اس��ید آسکوربیک به ترتیب
 10/8و  7/5درصد گزارش نمودند .زمانی که آنها اس��یدآسکوربیک را
به جیره طیور اضافه نمودند نس��بت وزن بطن راست به مجموع بطنها
نس��بت به گروه کنت��رل اختالف معنی داری را نش��ان م��ی داد که با
تحقیقات نویس��نده در این زمینه هم خوانی دارد .بدیهی است افزایش
فشار سرخرگ های ریوی و نیاز اکسیژنی باالیی که جوجههای گوشتی
در نقاط مرتفع دارند موجب پرکاری قلب به خصوص قلب سمت راست
می شود که این تحقیق می تواند بیان گر این مطلب باشد که ویتامین
 Cبه عنوان یک احیاکننده قوی(آنتی اکسیدان) و یک ترکیب شیمیایی
اکسیداسیون و احیای سلولی می تواند موجب کاهش فشار خون ریوی
و مقاوم��ت در جریان خون در سرتاس��ر ریه گرد د که مس��تقیماً میزان
 RVF 11و آسیت را کاهش می دهد.
در توجیه چگونگی تاثیر اسید آسکوربیک بر تغییرات فوق می توان
از روند زیر استفاده کرد:

(پژوهشوسازندگی)

د آسکوربیک ...
بررسی تاثیر اسی 

تصویر شماره  :3نمای B-modeسونوگرافی قلب از رهیافت سمت چپ
مطالعات هیس��توپاتولوژیکی توس��ط  Maxwellو همکاران در س��ال
 1986و  1990نش��ان می دهد که تعداد زیادی س��لول های التهابی در
بافتهای متعدد پرندگان مبتال به آس��یت و قلبهای پرندگان مواجه شده
با هیپوکس��ی آزمایشی مشاهده شده اس��ت .هم چنین  Enkvetchakulو
همکاران در س��ال  1993متذکر شدهاند که سلول های سفید خونی فعال
ش��ده می توانند مقادیر متغیری از اکس��یدانتهای واکنشی در بافتهای
محصور شده تولید کنند که قادرند شرایط آنتی اکسیدانتی بافت را تغییر
دهند.
گزارش��ات متع��ددی بی��ان م��ی کنند که مکانیس��مهای با واس��طه
رادیکال های آزاد می توانند در اتیولوژی سندرم افزایش فشار ریوی دخیل
باش��ند( .)Agudelo,1983:EnkveThakul etal 1993پتانسیل رادیکالهای
آزاد مش��تق ش��ده از اکس��یژن در ایجاد آس��یب سیتوتوکس��یک بوسیله
 Maxwellو همکاران در س��ال  1994نیز مطرح ش��ده اس��ت.آنها بیان
کردند که همراه با گرانولوس��یت ها ،میتوکندری در پرندگان هیپوکسیک 
و مبتال به آس��یت می تواند منشا رادیکالهای آزاد اکسیژن در سلول های
آسیب دیده میوکارد باشد و این ترکیبات می توانند نقش مهمی در ایجاد
آسیب بافتی در جوجه های گوشتی ایفا کنند.
آنه��ا هم چنین اس��تدالل کردند که رادیکال های آزاد اکس��یژن
از طریق پراکسیداس��یون لیپیدی غشاهای س��لولی باعث آسیب بافتی
می ش��وند که این امر منجر به افزایش نفوذپذیری غش��ا می شود(.)13
 Hassanzanzadehو همکاران در سال  1997نشان دادند که افزایش در
پراکسیداسیون لیپیدی که منطبق با کاهش آنتی اکسیدانتهای بافتی
می باشد  ،می تواند در دژنراسیون بافت قلب یا شکلگیری هیپرتروفی
قلبی دخیل باش��د .یافتههای  Agudeloدر س��ال  1983نشان میدهد

(پژوهشوسازندگی)

ک��ه مکمل ویتامین  Cدر جیره طیور گوش��تی وقوع آس��یت را کاهش
می دهد.
 Enkvetchakulو همکاران در سال  1993غلظتهای پایین ویتامین
 Cرا در ریه و بافت کبد جوجه های گوش��تی که از افزایش فشار ریوی
رنج می بردند مشاهده کردند .در تحقیق  Hassanzanzadehو همکاران
در س��ال  1997در گروه های دریافت کننده اس��ید آسکوربیک میزان
وقوع آسیت کاهش یافته بود.
کلیه تحقیقات و بررس��یهای فوق می توانن��د بیان گر این مطلب
باش��ند که اسید آسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان ،نخستین خط
دفاع��ی بدن در مقابل تولید رادیکال های آزاد به خصوص رادیکال های
آزاد اکسیژن می باشد که این ترکیبات موجب خسارات جبران ناپذیری
در بافت های بدن می شوند  ،از آن جمله می توان به افزایش هیپوکسی
اش��اره نمود که خود عامل مهمی در گس��ترش  PHSدر پرندگان است.
پس اس��ید آس��کوربیک بطور مس��تقیم می تواند موجب کاهش فشار
س��رخرگ های ریوی شود و بر روند بزرگ شدن بطن راست و متعاقب
آن آس��یت و مرگ و میر ناش��ی از آن اثر گذاشته و آن را کاهش دهد
(.)Lechowski, Nogornq-Stagiqkand, Kowlczyk,1998

نتیجه گیری

اسید آسکوربیک می تواند با پیش گیری از افزایش فشار خون ریوی
مانع از اتس��اع و تغییرات قلبی ش��ده  ،در کاهش س��ندرم آسیت موثر
باش��د .پیش گیری از  PHSو متعاقب آن نارس��ایی بطنی در استفاده از
اسید آسکوربیک  ،احتماال از تغییرات قلبی نظیراتساع و شل شدگی در
روند شکل گیری آسیت جلوگیری خواهد نمود.
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