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چکید ه 
عمل جراحی استریوتاکسیک مغز اغلب برای کمک به انواع مختلف مطالعات پژوهشی حیوانی و پایه به کار می رود. از این عمل، 
به خصوص برای دسترسی به محل های هدف مشخص و تزریق مستقیم مواد دارویی که قادر به عبور از سد خونی مغزی نیستند 
استفاده می شود. لذا، تحقیق حاضر جهت آزمودن تاثیر محرومیت غذایی اعمال شده قبل از عمل جراحی استریوتاکسیک، بر 
زنده مانی جوجه های گوشتی در پایان جراحی در 4 گروه آزمایشی طراحی شد.  جوجه ها با نور پیوسته تا سن سه هفتگی پرورش 
داده شدند. در ســه هفتگی، کانول راهنما از طریق جراحی استرئوتاکسیک در بطن جانبی راست مغز جوجه ها جا داده شد. در 
گروه آزمایشــی 1، خوراك بصورت آزاد در اختیار جوجه ها بود. در گروه های آزمایشی 2 ، 3 و 4 به ترتیب جوجه ها تحت سه، 
شش و دوازده ســاعت محرومیت غذایی قبل از عمل جراحی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه 
نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.یافته های ما نشان داد که محرومیت غذایی می تواند وقوع مرگ در 
جراحی استریوتاکســیک را کاهش  دهد )p > 0/05(. مناسب ترین زمان محرومیت دسترسی به خوراك قبل از عمل جراحی 6 
ساعت بود و افزایش این زمان از 6 ساعت به دوازده ساعت، تاثیر مشابهی بر زنده مانی جوجه های گوشتی تحت جراحی داشت. 
 بنابراین، بر اساس نتایج این آزمایش، محرومیت دسترسی به خوراك6 ساعت قبل از شروع عمل جراحی استریوتاکسیک مغز 

در جوجه ها پیشنهاد می شود. 
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Stereotactic brain surgery is often used in different types of animal research and basic studies. One of its most ap-
plication is to target specific sites of the brain for direct injecting of pharmacological agents which otherwise may not 
be able to cross the blood-brain barrier. Because of that the present study was designed to examine the effect of food 
deprivation )FD) before the surgery on the survival rate in 4 experimental groups of broiler cockerels. Chickens were 
reared with continuous lighting until 3 weeks age. At three weeks of age, a guide cannula was stereotaxically implanted 
into the right lateral ventricle of each bird. In group 1, birds had free access to feed during the experimental period. 
In groups 2, 3 and 4; chickens had 3, 6 and 12 hours of FD before the surgery, respectively. The Data were analyzed 
by two-way ANOVA in SPSS software. Our results showed that FD can decrease the incidence of mortality in broiler 
cockerels after stereotactic surgery )P<0.05). The best time of FD was 6 hours prior to surgery, and an increase of FD 
from six to twelve showed the same effect on the bird's survival rate. Based on the results of the current study, off–feed 
6 hours prior to the stereotactic brain surgery is suggested in broiler chickens. 

Key words: Food deprivation, Stereotactic surgery, Survival rate, Broiler chickens 

مقدمه
روش جراحی استریوتاکســیک اولین بار برای مطالعه بر روی سیستم 
اعصاب مرکزی توســط کالرك و هورسلی در حدود یكصد سال پیش ابداع 
شــد (Clarke and Horsley, 1906). این جراحی، نوعی رهیافت با حداقل 
تهاجم می باشــد که در آن از سیستم مختصات سه بعدی به منظور یافتن 
نقطه هدف در درون بدن و برداشت بافت، نمونه برداری، ایجاد برش، تحریک، 
تخریب، تزریق، کاشت الكترود یا کانول، ... استفاده می شود. کاربردهای این 

نوع روش جراحی عمدتا در جراحی های مغز می باشد.
در جراحی استریوتاکسیک به منظور چگونگی رهیافت به مغز انسان و 
حیوانات، اطلس های استریوتاکسیک شامل برش های مقطعی از ساختارهای 
آناتومیک مغز و مختصات هر مقطع تهیه شــده است. در این روش، به هر 
ساختار مغزی یک سری از اعداد که بیانگر مختصات سه بعدی آن ساختار 
جهت تعیین مكان قرارگیری کانوالی دســتگاه می باشــد، اختصاص داده 
 Youngren and Phillips, 1978; Franklin and Paxinos, 2007;) می شود

.(Mai, Paxinos and Voss, 2008
چون وجود ســد خونی مغزی مانع نفوذ بعضی مواد بیولوژیک از طریق 
خــون به مغز می باشــد، همچنین رهیافت از طریق خون ممكن اســت با 

 Geiger, Frank, Caldera-Siu( اثرات جانبی و تداخالت دیگری همراه باشد
and Pothos, 2008(، در نتیجه عمل جراحی استریوتاکســیک در مطالعات 
حیوانی از جمله پرندگان کاربرد زیادی می تواند داشــته باشد. از این روش، 
جهت کاشــت کانــوال و تزریق مواد بیولوژیــک و فارماکولوژیک به مناطق 
Zendehdel, Hamidi and Ba-) یمشخصی از مغز پرندگان استفاده م شود

 (bapour, 2012
امــروزه در تحقیقاتی که بر پایه رفتار در پرنــدگان صورت می گیرد و 
رفتار حیوان بایســتی بالفاصله پس از تاثیر یک ماده شیمیایی، بیولوژیک 
یا ... مورد ارزیابی واقع شــود، این کار می تواند با کاشت کانوال در جمجمه 
حیوان توســط جراحی استریوتاکسیک انجام و پس از بهبودی عمل تزریق 
انجام شود (Zendehdel et al, 2013). کار کردن با حیوانات آزمایشگاهی با 
جثه کوچک و انجام اعمال جراحی در زمان بیهوشــی همیشه با مخاطراتی 
همراه بوده و تلفاتی را موجب می شــود که علــل احتمالی مختلفی مانند 
اســترس زیاد، تنظیم دوز بیهوشــی، طوالنی شــدن زمــان جراحی، وزن 
 .(Dyson, Maxie and Schnurr, 1998) حیوان، ... در آن تاثیرگذار اســت
در پرندگان، شناســایی و تعیین مســیرهای نورونی و تاثیرگذار بر تنظیم 
مصرف خوراك و اشــتها از مهم ترین پژوهش های بنیادی به منظور کارهای 

اثر محرومیت غذایی بر زنده مانی جوجه های گوشتی...
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اصالح نژادی در جوجه های گوشتی و تخمگذار می باشد. با توجه به اهمیت 
جراحی استریوتاکسیک در طیور در مطالعات رفتاری بخصوص در رفتارهای 
تغذیــه ای (Bomin and Wei, 2013(، مرگ ومیر در هنگام جراحی همواره 
تاثیر منفی بر این گونه تحقیقات داشــته و موجب افزایش هزینه طرح های 
تحقیقاتی، اتالف وقت و نیروی انســانی، کاهش تعداد نمونه ها در گروه های 
آزمایشی، طوالنی شدن روند جراحی ها و ... می گردند. لذا در تحقیق حاضر 
با اعمــال محرومیت غذایی قبل از انجام عمل جراحــی، میزان زنده مانی 

جوجه ها در جراحی استریوتاکسیک مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مواد و روش  کار
حیوانات: این مطالعه بر روي 40 قطعه جوجه خروس از نژاد 308 راس 
گوشــتي صورت پذیرفت. جوجه خروس هاي یــک روزه به مدت دو هفته 
در قفس گروهي تحت شــرایط استاندارد پرورشــي و نور مداوم نگهداري 
و ســپس به قفس هاي انفــرادي که داراي دان خــوري و آب خوری ویژه و 
مجزا بوده منتقل شــدند. آب و خوراك به طور آزاد در اختیار پرندگان قرار 
 Zendehdel,( 22 بود±C1° گرفت. دمای آزمایشــگاه در طی دوره آزمایش
 Mokhtarpouriani, Hamidi and Montazeri, 2013; Zendehdel et al,

.((2013
عمل جراحي: پرندگان در ســن ســه هفتگــي و در وزن تقریبي 750 
گرم تحت یک عمل جراحي آســپتیک قرار گرفتند. به این ترتیب که ابتدا 
mg/kg 1و کتامیــن با دوز mg/kg پرنــدگان با داروهای زایالزین بــا دوز 
Thurmon, Tranquilli and Ben-) 30 بصورت داخل عضالنی بیهوش شدند

son, 1996). پرندگان نسبت به اغلب مواد بیهوشي داراي محدودة سالمتي 
خیلي کمي مي باشــند و براحتي دچار توقف تنفس مي شوند. در این حالت 
مي توان بهصورت مصنوعي با فشــار مالیم در روي جناغ که باعث فشــرده 
شدن و منبسط شــدن محوطة سینهاي شكمي مي شــود، ریه ها را تهویه 
کــرد. با این عمل گاز در ریه ها حرکــت خواهدکرد و تبادل گازي تا زماني 
که غلظت مادة بیهوشــي کاهش یابد و تنفس خودبخودي انجام گیرد ادامه 

 .(Abou-Madi, 2001) مي یابد
بعد از بیهوشــی، جوجه ها در دســتگاه جراحي استریوتاکسیک )مدل 
Stoelting، ســاخت آمریــكا( قرار گرفتند. پس از تثبیت ســر جوجه ها در 
دستگاه )شــكل1( و ایجاد برش بروی پوســت ناحیه سر، موضع در محل 
اتصال استخوان های پیشانی و آهیانه با رترکتور برای قرارگیری کانوال آماده 
گردید. کانول راهنما )سرســوزن شــماره 23 به طول 16 میلیمتر( پس از 
جاســازی در داخل بطن جانبي راست، با مختصات 7/6 میلی متر نسبت به 
نقطه برگما )محل تالقي اســتخوانهای پیشــانی و آهیانه( و 0/7 میلی متر 
نســبت به خط میانی و 4-3/5 میلی متر از ســطح سخت شامه )شكل2(، 
توســط سه عدد پیچ عینک و ســیمان دندان پزشكي )پارس آکریل، ایران( 
 Van tienhoven and Juhaz, 1962; Denbow,) در جمجمه ثابت گردیــد
Cherry, Siegel and Van Krey, 1981). از یک درپوش کانول که از ســیم 
ارتودنســي نمــره 14 (American orthodontics) و دقیًقا هم طول کانول 
راهنما بود، جهت جلوگیري از ورود عوامل عفوني به درون بطن ها استفاده 
شــد. در خاتمه عمل جراحي از آنتي بیوتیک لینكواسپكتین )رازك، ایران( 
به طور موضعي در محل زخم و همچنین تزریق سیستمیک استفاده شد و 
آنــگاه جوجه ها تحت نظر قرار گرفتند تا به هوش آمده و حیات آن ها محرز 

 Zendehdel, Baghbanzadeh, Babapour and Cheraghi, 2009;) شــود
 Zendehdel, Mokhtarpouriani, Babapour, Pourrahimi and Hamidi,

.(2013

 گروه های آزمایشی
در این تحقیق از چهار گروه جوجه های گوشــتی در سن 3 هفتگی به 
 عنوان گروه های آزمایشي جهت عمل جراحی استریوتاکسیک استفاده شد. 
گروه های آزمایشــی عبارت بودند از: یک گروه بدون محرومیت غذایی و 2، 
3 و 4 گروه های تحت محرومیت غذایی به ترتیب 3، 6 و 12 ســاعت قبل 
از شــروع عمل جراحی. جوجه هایی که پــس از اتمام عمل جراحی بهوش 
نیامدنــد بعنوان موارد قطعی مرگ و جوجه هایــی که بهوش آمدند بعنوان 

شکل1- تثبیت سر جوجه در دستگاه استریوتاکس

شکل2- قرار دادن کانول دستگاه استریوتاکس در نقطه مشخص سر جوجه  
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موارد قطعی زنده در نظر گرفته شــدند. ناحیه حلق و نای جوجه های مرده 
نیز پس از کالبدگشایی از نظر حضور مواد غذایی بررسی گردید.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه آماری داده ها تحت محیط نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده 
از آزمــون آنالیز واریانس دو طرفــه (Two-way ANOVA) صورت گرفت. 

)p > 0/05( به عنوان سطح معنی داری از نظر آماری در نظر گرفته شد.

نتایج
نتایج حاصل از آزمایش جراحی استریوتاکسیک در جدول 1 ارایه شده 
 اســت. از 10 جراحی صورت گرفته در گروه آزمایشی اول )بدون محرومیت 
غذایــی(، در 5 مورد )50 درصد( در پایــان عمل جراحی مرگ اتفاق افتاد. 
در گــروه دوم از 10 جراحی صورت گرفتــه 3 جوجه )30 درصد( و در هر 
یک از گروه های سوم و چهارم یكی از جوجه ها )10 درصد( مرده بودند. در 
کالبدگشایی صورت گرفته در جوجه های مرده مشخص شد که در گروه های 
1 و 2 بــه ترتیب 4 مــورد )40 درصد( و 2 مورد )20 درصد( از تلفات ذکر 
شده همراه با حضور مواد غذایی در حنجره و نای بوده است. ولی در تلفات 

گروه های 3 و 4 حضور ماده غذایی در مجاری هوایی مشاهده نشد. 

بحث
آناتومي و فیزیولوژی دســتگاه گوارش پرندگان به طور قابل توجهي با 
پستانداران متفاوت است (Brown, Brain and Wang, 1997). این تفاوت ها 
در مورد زبــان در ناحیه دهان، وجود چینه دان در داخل مري و وجود یک 
معده عضالني قابل توجه اســت. در طیور چینه دان به صورت یک کیسه با 
قابلیت اتســاع در مري است، بدین ترتیب قابلیت ذخیره شدن مواد خورده 
شــده تا مدتی پــس از قطع تغذیه در این محل وجــود دارد. بنابراین، اگر 
دسترسی به خوراك تا زمان بیهوشی وجود داشته باشد، بعلت عدم تحریک 
اعصاب و تضعیف فرآیندهای رفلكسی و عضالت درگیر در مجرای گوارشی، 
عبور یكطرفه مواد غذایی در این مجرا مختل می گردد. در چنین وضعیتی، 
موقعیت افقی قرارگیری جوجه ها در دســتگاه استریوتاکس نیز عمال نقش 
کمكی نیــروی جاذبه را از بین برده و در نتیجــه تجمع غذا در چینه دان 
افزایش یافته و احتمال بازگشــت غذا افزایش می یابــد. تورم چینه دان در 
 Jackowiak et) هنگام پر بودن می تواند به نای نیز فشــار زیادی وارد کند
al, 2010; Crole and Soley, 2009; Homberger and Meyers, 1989). به 

جدول1- مقایسه موارد مرگ در جوجه های گوشتی بدون و با محرومیت غذایی پس از پایان عمل جراحی استریوتاکسیک 

.)p > 0/05( =** ،)p > 0/05(=* -1

گروه ها
تایید حضور غذا در مجاری هواییمرگ پس از جراحی

سطح معنی داری1 نسبت به
عدم حضور غذا در مجاری هوایی

تعداددرصدتعداددرصدتعداد

گروه 1 )بدون محرومیت غذایی(       
n=10

5%504%40

*گروه2

1 **گروه3

**گروه4

گروه 2 )3 ساعت محروم از غذا( 
n=10

3%302%20

*گروه1

1 *گروه3

*گروه4

گروه 3 )6 ساعت محروم از غذا( 
n=10

1%1000

**گروه1

1 *گروه2

-گروه4

گروه 4 )12 ساعت محروم از غذا( 
n=10

1%1000

**گروه1

1 *گروه2

-گروه3

اثر محرومیت غذایی بر زنده مانی جوجه های گوشتی...
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همیــن دلیل در آزمایش حاضر در کالبدگشــایی اکثر پرندگانی که پس از 
عمل به هوش نیامده و مرده بودند مشــخص گردید که مواد غذایی از مری 
به سمت دهان باز گشته و به حلق وارد شده است. در پرندگان دهان و حلق 
به طور مشــخصي مرز بندي نشده و کام سخت نیز داراي شكاف می باشد و 
Erdogan and Alan, 2012; Tadjalli, Man-) تبا حفرات بیني مرتبط اس

.(souri and Poostpasand, 2008
بر اســاس تحقیقات مربوط بــه فیزیولوژی تنفــس در پرندگان ثابت 
گردیده که عضالت دم و بازدم به طور متناوب حتي در زمان اســتراحت در 
پرندگان فعال هســتند در حالی که در پستانداران در زمان استراحت فقط 
عضالت دمي فعال هســتند. این وضعیت موجب صرف انرژی بیشــتری در 
 Codd,) تنفس پرندگان نســبت به آنچه در پستانداران وجود دارد، می شود

 .(Boggs, Perry and Carrier, 2005
نیاز باالی عضالت تنفسی به انرژی جهت فعالیت و خصوصیات دهانی 
پرندگان موجب می شــود تا پرندگان نسبت به عوارض جراحی آسیب پذیر 
بوده و در زمان بیهوشــی به علت بازگشت غذا از مری به حلق خفه شده و 

تلف گردند. 
بــا وجود موثر بودن اعمال محرومیت غدایی قبل از جراحی در کاهش 
 Scanes and( تلفات در آزمایش حاضر، به دلیل متابولیسم باال در پرندگان
Braun, 2013( در صورتــي که زمان پرهیز غذایي به بیش از 12 ســاعت 
افزایش یابد، پرنده ممكن اســت دچار کاهش تعداد ضربان قلب، افت فشار 
خون و هیپوگلیسمي شده (Heard, 1997; Altman,1980)، که نتیجتاً و به 
دلیل تضعیف قوای جســمانی جوجه ها منجر به عدم تحمل شرایط پر فشار 

.)1996 ,Laweighton( عمل جراحی می شود

نتیجه گیری
نتایــج آزمایش حاضر نشــان داد که حذف غذا قبــل از عمل جراحی 
استریوتاکســیک در جوجه ها می تواند میزان تلفات را کاهش داده و موجب 
بهبود میزان زنده مانی آن ها گردد. زمان 6 ســاعت محرومیت از غذا بعنوان 
مناسب ترین زمان پیشنهاد می شود و افزایش این زمان به بیش از 6 ساعت 
تاثیری روی زنده مانی جوجه های تحت جراحی استریوتاکسیک نشان نداد.

تشکر و قدردانی
از همــكاران محتــرم در مجتمع تحقیقاتی دکتر رســتگار دانشــكده 
دامپزشــكی تهــران که در اجرای ایــن طرح همكاری داشــتند صمیمانه 

سپاسگزاری می شود.
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