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 بررسی تاثير اسيد  آسکوربيک بر پارامترهای
  ساختار قلب و قد رت انقباضی بطن راست د ر جوجه های

 گوشتی پرورش يافته د ر ارتفاع باال به روش اولتراسونوگرافی

چكيد ه
س�ند رم آس�يت يكی از مهم ترين مشكالت صنعت پرورش جوجه های گوش�تی محسوب می شود  و ساليانه خسارات 
اقتصاد ی زياد ی را به اين صنعت وارد  می کند ،  لذا ذهن محققان را به يافتن راهكاری جهت کاهش اين سند رم معطوف 
نمود ه اس�ت.با توجه به ش�رايط اقليمی کش�ور ايران،  اهميت پرورش طيور و تلفات باالی س�اليانه د ر اثر اين سند رم 
تصميم گرفته ش�د  تا از طريق تكنيك اولتراس�ونوگرافی تاثير اس�يد  آس�كوربيك را به عنوان يك آنتی اکسيد ان بر 
س�اختار قلب که يكی از مهم ترين اعضای د رگير د ر اين س�ند رم می باشد  بررسی گرد د  تا با نگرشی د قيق تر به ارزش 
د رمان�ی اي�ن ترکيب،  د ر جهت کاهش ضرر و زيان اقتصاد ی ناش�ی از اين بيماری گام موثری برد اش�ته ش�ود . د ر اين 
بررس�ی 120 قطعه جوجه گوش�تی نر نژاد  راس 308 از س�ن يك روزگی،  د ر 12 پن پرورش يافتند . 3 گروه به همراه 3 
تكرار به عنوان گروه های د رمانی به ترتيب از اس�يد  آس�كوربيك د ر غلظت های 400،  800 و 1200 قس�مت د ر ميليون 
اس�تفاد ه نمود ند  و يك گروه به همراه 3 تكرار به عنوان گروه کنترل،  از هيچ ترکيب اضافه ای اس�تفاد ه ننمود ند . د ر 
س�ن 6 هفتگی از تعد اد  4 قطعه پرند ه د ر هر تكرار،  آزمايش س�ونوگرافی از قلب به عمل آمد ه و پارامترهای مربوط به 
بطن راست شامل: قطر د يواره و حفره د ر زمان سيستول و د ياستول،  همچنين قد رت انقباضی بطن راست اند ازه گيری 
گرد يد . د ر مرحله بعد  با کالبد گش�ايی و اند ازه گيری نس�بت وزن بطن راس�ت به مجموع بطن ها،  بين د اد ه  ها د ر حالت 
س�ونوگرافی و کالبد  گش�ايی مقايس�ه به عمل آمد . د ر تحقيق حاضر مش�اهد ه گرد يد  که RVWDd د ر گروه د ريافت 
کنند ه 400ppm  اس�يد  آس�كوربيك نس�بت به گروه کنترل افزايش يافته است و نس�بت وزن بطن راست به مجموع 
بطن ها )RV/TV( از گروه کنترل کمتر است. نتايج نشان د اد ند  که اسيد  آسكوربيك می تواند  با پيش گيری از افزايش 

فشار خون ريوی مانع از اتساع و تغييرات قلبی شد ه،  د ر کاهش سند رم آسيت موثر باشد .

کلمات کليد ی: اسيد  اسكوربيك؛ قلب؛ اولتراسونوگرافی؛ جوجه های گوشتی
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مقد مه
س��ندرمآس��يتبادرگيرکردنجوجههایگوشتیجوانبارشد
س��ريع،مشکالتزيادیرادرصنعتپرورشجوجههایگوشتیدنيا
ايجادکردهاس��ت.بسياریازمحققينتوجهزيادیبهپيشگيریويا
درمانس��ندرمآس��يتمعطوفکردهاند،بديهیاستدرصورتیکه
بتوانراهکارهایکاهشاينس��ندرمدرشرايطمرتفعراموردبررسی
ق��راردادودرنهايتراهکاریمناس��براپيش��نهادنم��ود،میتوان
جهتکاهشخساراتناشیازاينسندرمگامموثریبرداشت.تاکنون
عواملمتعددیجهتپيشگيریوياکنترلس��ندرمآسيتپيشنهاد
ش��دهاندکهباش��ناختمکانيس��م،محلونحوهتاثيراينعواملمی
توانگامموثریدرارائهمناس��بترينراهکاربرداش��ت.دراينميان
ب��ااولتراس��ونوگرافیعالوهبرتعيي��نخصوصياتفيزيک��یقلب،می
ت��وانقدرتانقباض��یودرحقيقتکارايیقلبرانيزمحاس��بهکرد.
س��ندرمآسيتيكآبش��ارمعموالمخربازوقايعیاستکهپرندگان
نوعگوش��تیرامتاثرمیکندومنجربهتغييراتیش��املبزرگوشل
ش��دنقلب،هايپرتروفیبطنراستوتجمعمايعدرحفرهبطنیمی

.)Riddel,1991(شود
درواق��ع،بخ��شعظيم��يازمحبوبي��تتکني��كتصويربرداري
اولتراس��ونوگرافيدردامپزش��کي،مديونسادگيوبيخطربودناين
روشتش��خيصياس��ت.اولتراس��ونوگرافیامروزهازجملهروشهای
تش��خيصیدقيقوبس��يارسودمندیاس��تکهکاربردهایفراوانیدر

دامپزش��کی،بهخص��وصدرمعايناتمحوطهبطن��یومامايیدارد.
اولتراس��ونوگرافیتش��خيصیخط��راتراديوگراف��یرانداش��تهودر
بس��ياریازمواردبرآنبرتریدارد.محققينزيادیازاکوکارديوگرافی
ب��هعنوانيكتکني��كمفيدب��رایارزيابیس��اختاروعملقلبدر
M-MODEوB-MODE1جوجهه��انامب��ردهوازاکوکارديوگراف��ی
2ب��رایمقايس��هعملقلبیدرجوجههایمبتالبهس��ندرمآس��يت
وجوج��ههاینرمالاس��تفادهنمودند.Martinezوهمکاراندرس��ال
2000ازاکوکارديوگرافیبرایمطالعهس��اختاروعملسيستمقلبی-
عروقیدرطولش��کلگيریس��ندرمافزايشفش��ارخ��ونريویدر
Deng.)Martinez et al, 2000(جوجههایگوش��تیاس��تفادهکردن��د
M-modeوB-modeوهمکاراندرس��ال2006ازاکوکارديوگراف��ی
ب��رایمقايس��هعملقلبیدرجوجههایمبتالبهس��ندرمآس��يتو
 .)Deng ,Zhang ,Guo and li, 2006(جوجههاینرمالاستفادهکردند
Martinezوهم��کاراندرس��ال1998ازتکني��كاکوکارديوگرافیبه
منظ��ورارزيابیس��اختاروعم��لقلبدرجوجههایگوش��تیوتخم
گذاراستفادهنمودند)Martinez et al1998(وOlkowskiوهمکاراندر
سال2005پاتوژنزآس��يترادرجوجههایگوشتیپرورشيافتهدر
ارتفاعپايينبرپايهيافتههایاکوکارديوگرافیموردبررسیقراردادند

.)Olkowski ,Abbott and Classen, 2005(
گزارشاتمتعددیبرايناساسکهمکانيسمهایباواسطهراديکالهای
آزادمیتواننددراتيولوژیس��ندرمافزايشفش��ارريویدخيلباش��ند،
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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, Shah-
rekord, 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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موج��ودم��یباش��د)Agudelo; 1983 and Enkrethakul etal; 19993(.از
طرفیاس��يدآسکوربيكبهعنوانيكآنتیاکسيدان،میتواندنخستين
خ��طدفاعیبدندرمقاب��لتوليدراديکالهایآزادب��هخصوصراديکال
هایآزاداکس��يژنباشدکهاينترکيباتموجبخساراتجبرانناپذيری
درباف��ته��ایبدنمیش��وند،ازآنجملهمیتوانب��هافزايشيافتن
هيپوکسیاشارهنمودکهخودعاملمهمیدرگسترشPHS3درپرندگان
است.پساسيدآسکوربيكبهطورمستقيممیتواندموجبکاهشفشار
س��رخرگهایريویش��ودوبرروندبزرگش��دنبطنراستومتعاقب
آنآس��يتوم��رگوميرناش��یازآناثرگذاش��تهوآنراکاهشدهد

.(Lechowski, Nogorna, Stasiak and Kowalczyk, 1998)
اينبررس��یبهاي��ندليلاهميتم��یيابدکهتظاه��راتباليني
س��ندرمآس��يتدرتمامدني��ادرپينارس��اييبطنراس��تقلبدر
جوجهه��ايگوش��تيدرحالرش��داتفاقميافتدک��همنجربهتجمع
مق��دارزي��اديمايعش��بيهبهس��رمدرمحوط��هبطن��يجوجههاي
مبتالميش��ودکهعاملمهممرگوميردربس��ياريازگلههاس��ت
)Saif , Barnes, Crespor and Shirepresed , 2004(.ب��هه��رح��البا
توجهبهاهميتاينسندرمبهعنوانيکيازمعضالتشايعدرصنعت
پرورشطيورگوش��تيومصروفداش��تنهزينههايمربوطبهتلفاتو
 Maxwell(حذفالش��ههايمبتالدرطولدورهپرورشودرکشتارگاه
and Robertson, 1997(وباتوجهبهايننکتهکهعواملمستعدکننده
بس��ياريدربروزاينس��ندرمنقشدارند،لذاتصميمگرفتهشدتابا
بررسياثراتدرمانياسيدآسکوربيكبرسندرمآسيتازطريقارزيابی
تاثيرآنبرقدرتانقباضیقلبراس��تدرجوجههايگوشتيازطريق
تکنيكاکوکارديوگرافیوحذفعواملايجادکنندهاينسندرمبهعنوان
رهيافتيبرايکاهشخس��اراتاقتصاديناشيازآندرشرايطاقليمي

کشورمانگاميبرداشتهشود.

مواد  و روش ها
تعداد120قطعهجوجهگوش��تينرسويهراس308در12پناز
سنيکروزگيدرارتفاع2140مترازسطحدرياپرورشيافتند.ويتامين
ثدرمقاديرمختلف)800،400و1200قس��متدرميليون(ازهفته
دومدراختي��ار3گروهوهرگروهب��ا3تکرارقرارگرفت.يكگروهبه
هم��راه3تک��راربهعنوانگ��روهکنترلازهيچگون��هترکيباضافهاي
استفادهننمودند.درطولدورهپرورش،همهگروههاازجيرهاستاندارد
دورهپ��رورشجوجههايگوش��تيب��احداکثرانرژیاس��تفادهنمودند.
س��پسدرس��ن6هفتگیازتعداد4قطعهپرندهدرهرتکرار،آزمايش
س��ونوگرافيازقلببهعملآمدهوفاکتورهايم��وردنظراندازهگيري

گرديد:)تصاويرشماره1تا4(
روشس��ونوگرافيجلديبهاينصورتبودک��هپرهاياضافيدر
ناحيهسينهايپرندهکنارزدهمیشدتاآرتيفکتهاينامناسبازبين
بروند.سپسسطحکريستالترانسديوسر)خطی-مقعدی5مگاهرتز(
بهژلمخصوصس��ونوگرافيآغشتهشده،ازرهيافتسمتچپبرای
س��ونوگرافیقلباس��تفادهگرديد.محلقرارگرفتننوكپروببطرف
ScapulaوHumerusزاويهايجادش��دهبينگردنوبالپرن��دهحوالي
بودوانتهايآنبررويابتدايKeelboneقرارمیگرفت.بااستفادهاز

اينرهيافتسمتراستقلبدرکانوناولتراسوندارسالیواقعمیشود
وتصاويرازوضوحوقابليتتش��خيصمناس��بیبرخوردارمیگردد.در
اينرهيافت،درتصاويرس��ونوگرافيحفرهبطنچپنزديكبهپروب
وحفرهبطنراستدورترازپروب،رويتميشوند.بعدازظاهرشدن
)M.Mode(تصويرس��ونوگرافيقلببررويصفحهمونيتور،ازتکنيك
براياندازهگيريدقيقحفرهبطنراستوديوارهآندرزمانسيستول

ودياستولاستفادهگرديد.
برايبدس��تآوردناندازهحفرهبطنراس��تدرزمانسيس��تول
RVIDs(4(،فاصل��هبيندوقلهروبرويه��مدرتصاوير)M.Mode(و
براياندازهگيريحفرهبطنراستدرزماندياستولRVIDd(5(،فاصله

بيندوفرورفتگيروبرويهماندازهگيريگرديد)تصويرشماره1(.
نحوهاندازهگيريديوارهبطنراس��تنيزبدينق��راربودکهاندازه
قط��رديوارهبطنراس��تدرزمانسيس��تولRVWDs(6(،فاصلهنوك
يک��يازقلههاتامرزپايينيهمانقلهميباش��دودرزماندياس��تول
RVWDd(7(باي��دفاصل��هيک��يازفرورفتگيهاتام��رزپايينيهمان
فرورفتگياندازهگيريشود)تصويرشماره2(.درمرحلهبعداعدادبدست
آمدهمربوطبهاندازهحفرهبطنراستدرزمانسيستولودياستولدر
FS8فرمولزيرقراردادهش��دهونتيجهحاصلهکهنشاندهندهدرصد

استمحاسبهگرديد.
FS=RVIDd-RVIDs/RVIDd×100
درمرحل��هبعدپرندگانموردنظرکالبدگش��ايیش��دهونس��بت
وزنبطنراس��تبهمجموعبطنهاRV/TV(9(برایمقايسهباوضعيت
س��ونوگرافیان��دازهگيریمیش��د.درپاي��انپسازبدس��تآوردن
پارامترهايموردنظر،اختالفبينگروههايمختلفتوسطآناليزيك
طرفهدادهها)OneWayANOVA(باسطحاطمينانp<0/05بررسي

ودرصورتوجوداختالف،بهروشTukeyتس��تگرديد.

نتايج
درمقايس��هوزنگروههایدرمانیباگروهکنترلدرسن6هفتگی
نتايجنش��اندادندک��هاختالفمعن��یداریازنظرآم��اریبينوزن
گروهکنترلباگروههایدريافتکنندهاسيدآسکوربيكدرغلظتهای
مختل��فوجودندارد.درمقايس��هRVWDdبينگروهه��ایمختلفبا
يکديگروباگ��روهکنترلنتايجبدينقراربودکه:بينRVWDdگروه
کنت��رلوگروهه��ایدريافتکنندهاس��يدآس��کوربيك400اختالف
معن��یداربود)p<0/05(.ولیبينس��ايرگروههااگرچهازلحاظعددی
قطرديوارهدرزماندياستولدرگروههایدريافتکنندهاسيدآسکوربيك
بيشتربوداماازنظرآماریاختالفمعنیداریمشاهدهنگرديد)p>0/05(.در
مقايس��هRVWDsبينگروههایمختل��فبايکديگروباگروهکنترل،
اگرچهازنظرعددیگروههایدريافتکنندهاس��يدآس��کوربيكقطر
بيش��تریرادرديوارهبطنراس��تدرزمانسيستولنشاندادندولی
بي��نگروهه��ایمختلفازنظرآم��اریاختالفمعنیداریمش��اهده
نشد)p>0/05(.درمقايسهRVIDdوRVIDsبينگروههایمختلفبا
يکديگروباگروهکنترلاگرچهازنظرعددیگروههایدريافتکننده
اسيدآسکوربيكقطرکمتریرادرحفرهبطنراستدرزماندياستول
وسيستولنشاندادندولیاختالفمعنیداریبينگروههایمختلف

بررسی تاثير اسيد  آسكوربيك ...
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ازنظرآماریمشاهدهنشد)p>0/05(.درمقايسهRVFSبينگروههای
مختلفبايکديگروباگروهکنترلبينهيچيكازگروههاازنظرآماری

.)p>0/05(اختالفمعنیداریمشاهدهنشد
درمقايسهنسبتوزنبطنراستبهمجموعبطنهابينگروههای
مختل��فبايکديگ��روباگروهکنترل،بينگروهکنت��رلوگروهدريافت
.)p<0/05(کنندهاسيدآسکوربيك400اختالفمعنیداریوجوددارد
ولیبينس��ايرگروههاازنظرآماریاختالفمعنیداریمشاهدهنشد
)p>0/05(اگرچهدرگروههایدرمانیاينپارامترکوچكتريامساوی

0/285بود)جدولشماره1(.

بحث
درتحقيقحاضروزنگروههایدريافتکنندهاس��يدآس��کوربيك
درغلظتهایمختلفنس��بتبهگروهکنترلاختالفقابلمالحظهای
رانش��انندادهاس��تواختالفجزئیمشاهدهش��دهنيزازنظرآماری
معنیدارنمیباش��د،يعنینتايجحاصلازتحقيقحاضربيانگراين
1200ppmهس��تندکهاسيدآس��کوربيكدرغلظتهای800،400و

احتماالًدررش��دووزنگيریجوجههاتاثيرینداش��تهاس��ت.
درمطالعاتOrbanوهمکاراندرسالNakau،1993وهمکاران
درس��ال1967وReidوهم��کاراندرس��ال1964ني��زاس��تفادهاز
ويتامينCدرمقاديرمختلفاز50mg/kgتا9g/kgدرس��رعترش��د
جوجههاتاثيرینداشتهوحتیدرمواردیتاثيراتمنفیبرسرعترشد

نيزمشاهدهشدهاست.
درتحقي��قHassanzadchوهم��کاراندرس��ال1997نيزاضافه
کردن500mg/kgويتامينCدرجيرهطيورگوشتیپرورشيافتهدر
دماینسبتاًپايين،تاثيریدررشد،مصرفغذاوضريبتبديلغذايی
آنهانداشتهاست.درتحقيقBriggsوهمکاراندرسال1994مکمل
ک��ردنويتامينCبهميزان3g/kgدرجي��ره،بهطورمعنیداریباعث

بهبودوپيشرفترشددرجوجههاگرديدهاست.

 بررسی پارامترهای قلبی و اکوکارد يوگرافی
 د ر گروه های مختلف د رمان نسبت به گروه کنترل

درتحقي��قحاضرمش��اهدهگرديدک��هRVWDdوRVWDsدر
گروههایدريافتکنندهاس��يدآس��کوربيكنس��بتبهگ��روهکنترل
افزاي��شيافتهانداماازنظرآماری،تنهادرموردRVWDd،بينگروه
کنترلوگروهدريافتکنندهاس��يدآس��کوربيك400،اختالفمعنی
داربود.ايننتايجنش��انمیدهندکهاس��تفادهازاسيدآسکوربيكدر
گروههایدرمانیاحتماالًمیتواندباپيشگيریازکاهشقطرديواره،
ازنارس��ايیبطنراس��توناکارآمدیآنجلوگي��ریکند.Martinezو
همکاراندرس��ال1998نش��اندادندکهضخام��تديوارههایبطنی
درجوجههایگوش��تیکمترازجوجههایتخمگذارمیباشدواين
اختالفجوجههایگوش��تیرامس��تعدسندرمآس��يتمینمايد.هم
چنينDengوهمکاراندرس��ال2006درمقايسهعملکردقلبیدر

جد ول شماره 1: مقايسه ميانگين وزن و شاخص های قلبی د ر سن 6 هفتگی د ر گروه های مختلف د ريافت کنند ه اسيد  آسكوربيك

حروف غير همنام د ر هر ستون نشان د هند ه اختالف معنی د ار می باشند ..
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جوجههایمبتالبهس��ندرمآسيتوجوجههایس��المبااستفادهاز
اکوکارديوگرافیB-modeوM-modeنش��اندادندکهضخامتديواره
آزادبطنچپدرانتهایدياستولدر3هفتگیدرجوجههایمبتالبه

آسيتکمترمیباشد،امااشارهایبهبطنراستنگرديدهاست.
اينتحقيقاتنشانگراينواقعيتهستندکهدرجوجههایمبتال
بهآسيتقطرديوارهبطنهانازکترازجوجههایسالممیباشدواين
ام��رکارايیقلبآنهاراکاهشخواهددادواس��تفادهازويتامينCبا
جلوگيریازکاهشقطرديوارهبطنهاازروندپيش��رفتسندرمآسيت
جلوگي��ریم��ینمايد.دربررس��یRVIDdوRVIDs،درجوجههای
تحتدرمانباغلظتهایمختلفاس��يدآس��کوربيك،ايندوپارامتر
کمت��رازگروهکنترلمیباش��ندولیازنظرآم��اریاختالفبينهيچ
يكازگروههامعنیدارنمیباش��د.درواقعايننتايجنشانمیدهند
کهويتامينCباپيش��گيریازاتساعبطنراستازافزايشقطرداخلی
آن،چهدرزماندياس��تولوچهسيس��تولپيشگي��ریمینمايد.با
مراجعهبهجدولش��ماره1نيزمیتوانمشاهدهکردکهدرگروههای
درمانیکهقطرحفرهدرزماندياستولوسيستولکمترازگروهکنترل
میباش��د،نسبتوزنبطنراس��تبهمجموعبطنها)RV/TV(نيزاز
گروهکنترلکمتراس��تکهنشانگراينمطلبمیباشدکهدرگروه
Wideman.کنترلبزرگشدگیواتساعبطنراستصورتگرفتهاست
درس��ال2001نش��اندادهاس��تکهجوجههایگوش��تیکهنسبت
وزنبطنراس��تبهمجموعبطنهادرآنهابيش��تريامساوی0/285
میباش��دبهسندرمافزايشفشارخونريویمبتالهستند.بامشاهده
اي��نپارامت��ردرگروهکنترلواختالفقاب��لمالحظهآنباگروههای

Cدرمانیمیتوانبهايننتيجهرس��يدکهگ��روهکنترل)کهويتامين
درياف��تنکردهاند(دچارهايپرتانس��يونريویگرديدهاندکهنتيجهآن
فشاربربطنراس��تودرنهايتاتساعوافزايشقطرداخلیحفرهآن
RVIDdوهمکاراننيزدرسال2006نشاندادندکهDeng.میباش��د
وRVIDsدرجوجههایمبتالبهس��ندرمآسيتبزرگترازجوجههای
سالممیباشد.Martinez-Lemusوهمکاراننيزدرسال2000نشان
دادندکهدرميانپرندههایمواجهش��دهبافشارکماکسيژن،جوجه
هایPHSمثبت،RVIDdوRVIDsبزرگترینس��بتبهجوجههای
PHSمنفیبهترتيبدرهفتهس��وموهفتهاولوسومبعدازمواجهه

بافشارکماکسيژندارند.
PHSنتايجايندوتحقيقنيزنش��انمیدهندکهدرجوجههای
مثبتومبتالبهآس��يت،ايندوپارامتربزرگترازجوجههایس��الم
میباش��ند.Lechowskiوهمکاراندرس��ال1998گزارشکردندکه
اسيدآس��کوربيكبهعنوانيكآنتیاکسيدانمیتواندبطورمستقيم
باعثکاهشفشارسرخرگهایريویشدهوبرروندبزرگشدنبطن
راستومتعاقبآنآسيتومرگوميرناشیازآناثرگذاشتهوآنرا
کاهشدهد)Hassanzanzadeh.)7وهمکاراننيزدرسال1997نشان
دادندکهافزايشدرپراکسيداس��يونليپيدیکهمنطبقباکاهشآنتی
اکس��يدانتهایبافتیمیباش��د،میتوانددردژنراسيونبافتقلبيا

شکلگيریهيپرتروفیقلبیدخيلباشد.
دربررس��یقدرتانقباض��یRVFS(10(،درتحقي��قحاضرقدرت
انقباض��یدرگروههایدرمانیوگروهکنترلتفاوتقابلمالحظهایرا
نشاننمیدهندواختالفبينهيچيكازگروههامعنیدارنبود.اين

تصوير شماره 1: نمای شماتيك از نحوه اند ازه گيری قطر حفره بطن راست

بررسی تاثير اسيد  آسكوربيك ...
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نتايجنش��انمیدهندکهويتامينCعليرغمتاثيربرپارامترهایگفته
ش��ده،برقدرتانقباضیقلبتاثيرینشانندادهاست.دربررسیهای
Dengوهم��کاراندرس��الRVFS،2006درجوج��ههایمبتالبه
آس��يتبهطورمعنیداریکمترازجوجههایس��المبودهاست)3(.به
ع��الوهآنهانش��اندادندکهوزنبدندرجوجههایمبتالبهآس��يت
کمترازجوجههایس��الممیباشد.Martinez-Lemusوهمکاراننيز
درس��ال2000نش��اندادندکهجوجههایPHSمثبتدرهفتهاول
پسازمواجههبافش��ارپاييناکس��يژنRVFSکوچكتریدارند)9(.
باتوجهبهنتايجفوقبهنظرمیرس��دکهبايس��تیقدرتانقباضیدر
گروهکنترلکمترازگروههایدرمانیباشد،ولیباتوجهبهاينکهوزن
جوجههایگروهه��ایدرمانیتفاوتقابلمالحظ��هایباگروهکنترل
نداردووزنباالترمستلزمقدرتانقباضیبيشترمیباشدلذاگروههای
درمان��ینيازبهقدرتانقباضیبيش��تریندارن��دودرنتيجهمعنیدار

نبودناينرابطهتوجيهپذيرمیباشد.
درارتب��اطباRV/TVدرمطالعاتیکهمحققيندرگذش��تهانجام
دادهاند،مهمترينعاملبزرگشدنبطنراستراپاسخبهافزايشبار
پمپخونبهريههاوافزايشحجميافش��ارخونناش��یازهيپوکسی
دانس��تهاند.نتايجتحقيقاتمانشانمیدهندکهدرهفتهششميعنی
منطب��قبابررس��یهایاکوکارديوگرافی،نس��بتوزنبطنراس��تبه
مجموعبطنهادرگروههایدريافتکنندهاس��يدآس��کوربيكنس��بت
بهگروهکنترلکاهشيافتهاس��ت.اينامرم��یتواندتاييدیبرنتايج
بدس��تآمدهازاکوکارديوگرافیباش��دزيرانتايجحاصلازاکونش��ان
میدهندکهاس��يدآسکوربيكازاتساعوبزرگشدگیقلبراستدر
گروههایدرمانیجلوگيرینمودهاس��ت،لذاکاهشنسبتوزنبطن

راستبهمجموعبطنهادرگروههایفوقتاييدیبرنتايجبدستآمده
ازاکوکارديوگرافیمیباش��د.ازنظ��رآمارینيزتنهااختالفبينگروه
کنت��رلوگروهدريافتکنندهاس��يدآس��کوربيك400معنیداربوده
است.Hassanzanzadehوهمکاراندرسال1997اثراسيدآسکوربيك
راب��اغلظ��ت500ppmروی420قطعهخروسبررس��ینمودند.در
م��واردیکهبهجيرهغذايی500ppmاسيدآس��کوربيكاضافهگرديده
بود،نس��بتوزنبطنراستبهکلبطنهاکاهشيافتهبودوباگروه
کنترلاختالفمعنیداریرانشانمیداد.Kassabوهمکاراندرسال
1990اثراسيدآسکوربيكرادرسندرمآسيتروی480قطعهجوجه
گوشتینرومادهآزمايشنمودند.آنهادرگروهکنترلشيوعآسيترا
20/8درصدودرگروههایدريافتکنندهاس��يدآسکوربيكبهترتيب
10/8و7/5درصدگزارشنمودند.زمانیکهآنهااس��يدآسکوربيكرا
بهجيرهطيوراضافهنمودندنس��بتوزنبطنراستبهمجموعبطنها
نس��بتبهگروهکنت��رلاختالفمعنیداریرانش��انم��یدادکهبا
تحقيقاتنويس��ندهدراينزمينههمخوانیدارد.بديهیاستافزايش
فشارسرخرگهایريویونيازاکسيژنیبااليیکهجوجههایگوشتی
درنقاطمرتفعدارندموجبپرکاریقلببهخصوصقلبسمتراست
میشودکهاينتحقيقمیتواندبيانگراينمطلبباشدکهويتامين
Cبهعنوانيكاحياکنندهقوی)آنتیاکسيدان(ويكترکيبشيميايی
اکسيداسيونواحيایسلولیمیتواندموجبکاهشفشارخونريوی
ومقاوم��تدرجريانخوندرسرتاس��رريهگرددکهمس��تقيماًميزان

RVF11وآسيتراکاهشمیدهد.
درتوجيهچگونگیتاثيراسيدآسکوربيكبرتغييراتفوقمیتوان

ازروندزيراستفادهکرد:

تصوير شماره 2: نمای شماتيك از نحوه اند ازه گيری قطر د يواره بطن راست
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مطالعاتهيس��توپاتولوژيکیتوس��طMaxwellوهمکاراندرس��ال
1986و1990نش��انمیدهدکهتعدادزيادیس��لولهایالتهابیدر
بافتهایمتعددپرندگانمبتالبهآس��يتوقلبهایپرندگانمواجهشده
باهيپوکس��یآزمايشیمشاهدهشدهاس��ت.همچنينEnkvetchakulو
همکاراندرس��ال1993متذکرشدهاندکهسلولهایسفيدخونیفعال
ش��دهمیتوانندمقاديرمتغيریازاکس��يدانتهایواکنشیدربافتهای
محصورشدهتوليدکنندکهقادرندشرايطآنتیاکسيدانتیبافتراتغيير

دهند.
گزارش��اتمتع��ددیبي��انم��یکنندکهمکانيس��مهایباواس��طه
راديکالهایآزادمیتواننددراتيولوژیسندرمافزايشفشارريویدخيل
باش��ند)Agudelo,1983:EnkveThakul etal 1993(.پتانسيلراديکالهای
آزادمش��تقش��دهازاکس��يژندرايجادآس��يبسيتوتوکس��يكبوسيله
Maxwellوهمکاراندرس��ال1994نيزمطرحش��دهاس��ت.آنهابيان
کردندکههمراهباگرانولوس��يتها،ميتوکندریدرپرندگانهيپوکسيك
ومبتالبهآس��يتمیتواندمنشاراديکالهایآزاداکسيژندرسلولهای
آسيبديدهميوکاردباشدواينترکيباتمیتوانندنقشمهمیدرايجاد

آسيببافتیدرجوجههایگوشتیايفاکنند.
آنه��اهمچنيناس��تداللکردندکهراديکالهایآزاداکس��يژن
ازطريقپراکسيداس��يونليپيدیغشاهایس��لولیباعثآسيببافتی
میش��وندکهاينامرمنجربهافزايشنفوذپذيریغش��امیشود)13(.
Hassanzanzadeh وهمکاراندرسال1997نشاندادندکهافزايشدر
پراکسيداسيونليپيدیکهمنطبقباکاهشآنتیاکسيدانتهایبافتی
میباشد،میتوانددردژنراسيونبافتقلبياشکلگيریهيپرتروفی
قلبیدخيلباش��د.يافتههایAgudeloدرس��ال1983نشانمیدهد

ک��همکملويتامينCدرجيرهطيورگوش��تیوقوعآس��يتراکاهش
میدهد.

Enkvetchakulوهمکاراندرسال1993غلظتهایپايينويتامين
Cرادرريهوبافتکبدجوجههایگوش��تیکهازافزايشفشارريوی
رنجمیبردندمشاهدهکردند.درتحقيقHassanzanzadehوهمکاران
درس��ال1997درگروههایدريافتکنندهاس��يدآسکوربيكميزان

وقوعآسيتکاهشيافتهبود.
کليهتحقيقاتوبررس��یهایفوقمیتوانن��دبيانگراينمطلب
باش��ندکهاسيدآسکوربيكبهعنوانيكآنتیاکسيدان،نخستينخط
دفاع��یبدندرمقابلتوليدراديکالهایآزادبهخصوصراديکالهای
آزاداکسيژنمیباشدکهاينترکيباتموجبخساراتجبرانناپذيری
دربافتهایبدنمیشوند،ازآنجملهمیتوانبهافزايشهيپوکسی
اش��ارهنمودکهخودعاملمهمیدرگس��ترشPHS درپرندگاناست.
پساس��يدآس��کوربيكبطورمس��تقيممیتواندموجبکاهشفشار
س��رخرگهایريویشودوبرروندبزرگشدنبطنراستومتعاقب
آنآس��يتومرگوميرناش��یازآناثرگذاشتهوآنراکاهشدهد

.)Lechowski, Nogornq-Stagiqkand, Kowlczyk,1998(

نتيجه گيری
اسيدآسکوربيكمیتواندباپيشگيریازافزايشفشارخونريوی
مانعازاتس��اعوتغييراتقلبیش��ده،درکاهشس��ندرمآسيتموثر
باش��د.پيشگيریازPHSومتعاقبآننارس��ايیبطنیدراستفادهاز
اسيدآسکوربيك،احتماالازتغييراتقلبینظيراتساعوشلشدگیدر

روندشکلگيریآسيتجلوگيریخواهدنمود.

تصويرشماره3:نمایB-modeسونوگرافیقلبازرهيافتسمتچپ

بررسی تاثير اسيد  آسكوربيك ...
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تشكر وقد رد انی
بدينوس��يلهازهمکاریصميمانهدانش��کدهدامپزش��کیدانش��گاه
ش��هرکردودانشکدهدامپزش��کیدانشگاهآزاداس��المیواحدشهرکرد

تشکروقدردانیمیگردد.

پاورقی ها
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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