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چکیده
سندرم آسیت به عنوان یک عارضه متابولیکی ،عمدتا به دلیل رشد رسیع پرنده و اختالالت ثانویه ناشی از تامین ناکافی اکسیژن برای
نیازهای متابولیک رشد ،با کاهش فشار اسمزی-کلوئیدی خون به جهت اختالل عملکردی کبد باعث تراوش و تجمع پالسامی خون در
حفره بطنی جوجههای گوشتی اتفاق میافتد .در این تحقیق ،اثرات مرصف ترازوسین به عنوان یک  αبلوکر کاهشدهنده فشار خون بر
الکرتوکاردیوگرافی ،شاخصهای قلب و صفات عملکردی جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیره مرتاکم القاءکننده آسیت مورد بررسی
قرار گرفت .تعداد  300قطعه جوجهگوشتی سویه راس  308یکروزه در پنچ تیامر ،چهار تکرار با  15قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار
در قالب یک طرح کام ًال تصادفی ( )CRDقرار گرفتند .تیامرها شامل )۱ :گروه دریافتکننده جیره متعادل و آب آشامیدنی بدون
ترازوسین(شاهد) )۲ ،گروه دریافتکننده جیره مرتاکم و آب آشامیدنی بدون ترازوسین )۳ ،گروه دریافتکننده جیره مرتاکم و آب
آشامیدنی حاوی ترازوسین به مقدار یک  )۴ ،mg/Lگروه دریافتکننده جیره مرتاکم و آب آشامیدنی حاوی ترازو سین به مقدار
دو  )۵ ،mg/Lگروه دریافتکننده جیره مرتاکم و آب آشامیدنی حاوی ترازوسین به مقدار چهار  mg/Lبود .در  42روزگی صفات
عملکردی ،وزن و ابعاد قلب و الكرتوكاردیوگرامهای اندامی ثبت و آنالیز شدند .تغییرات مربوط به جیره و میزان مرصف ترازو سین
تأثیر معنیداری بر صفات عملکردی جوجههای گوشتی نداشت .استفاده از جیره مرتاکم باعث افزایش معنیدار میزان چربی حفره
شکمی شد .درصد تلفات ناشی از بروز آسیت با مرصف دو و چهار  mg/Lترازوسین در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنیداری نشان
داد .فاصله (زمان)  RRدراشتقاقهای  IIو  aVRتحت تأثیرتغییرات مرصف ترازوسین ونوع جیره غذایی قرار گرفت .مرصف دو mg/L
ترازوسین باعث کاهش ارتفاع (ولتاژ) موج  Tو کاهش زمان  RRدر اشتقاق  IIشد .مرصف دو  mg/Lترازوسین باعث کاهش وزن
قلب ،افزایش تعداد رضبانات قلب شد .بنابراین ،مرصف ترازوسین در سطح دو  mg/Lآب آشامیدنی ،ضمن ثبات در صفات عملکردی
میتواند از بروز عارضه آسیت القاءشده به وسیله جیره مرتاکم از جنبه مشخصههای الکرتوکاردیوگرافیک ،شاخصهای قلبی و تلفات در
جوجههای گوشتی تاحد زیادی پیشگیری کند.
کلامت کلیدی :ترازوسین ،الکرتوکاردیوگرافی ،قلب ،آسیت ،جوجه گوشتی
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The ascites syndrome as a metabolic complication, outbreak due to lack of oxygen supply sufficient to meet the metabolic needs of rapid growth with exudation fluids from the blood and accumulates in the abdominal of broiler chickens.
To evaluate the effects of terazosin alpha blocker as a blood pressure reducer on electrocardiography, cardiac indexes
and performance values of the present experiment was conducted in broiler chickens at risk of ascites. A total of 300
broilers (Ross 308) one day with five treatments, four replications and 15 broilers in each replicate in a completely randomized design (CRD) was used. The treatments were: 1. The group received the basal diet and drinking water without
terazosin (control), 2. The group receive dense ration and drinking water without terazosin, 3. The group receive dense
ration and drinking water contains terazosin (1 mg/L), 4. The group receive dense ration and drinking water contains
terazosin (2 mg/L), 5. The group receive dense ration and drinking water contains terazosin (4 mg/L). At the 42th day
of experiment, performance characteristics, heart weight, cardiac dimensions and limb leads electrocardiogram, were
calculated and recorded. The Changes in diets and the terazosin intake were not significant effect on broiler performance traits during breeding period. Consumption of the dense diet significantly increased the amount of abdominal
fat. RR interval in the leads II and aVR were affected by the changes taking terazosinlevels and diets. The level of 2
mg/L terazosin reduced both the height (voltage) of the T wave and RR interval (duration) in leads II. Consumption of 2
mg/L terazosin reduce the weight of the heart, increasing of the heart rate and prevent the effects of dense diet involves
reducing the voltage of the T wave and shortening of the RR interval in leads II. Therefore, the use of terazosin at the
level of 2 mg/L of water intake,while maintain stabilityof the functional traits,can prevent from early signs of dense diet
consumption and ascites incidence in broiler.
Key words: Terazosin, Electrocardiography, Cardiac, Ascites, Broiler Chicken

به ارتفاع باال و دمای پایین محیط پرورش و جیره غذایی مرتاکم غنی از
 افزایش سوخت و ساز در طیور.)27 ،21( پروتئین و انرژی اشاره کرد
،گوشتی با رشد رسیع در کنار رشایط مستعدکننده محیطی نظیر دما
 در،دوره روشنایی و تهویه و عوامل تغذیهای مانند شکل و محتوای جیره
 اعتقاد بر این است که، با این وجود.)2( وقوع عارضه آسیت نقش دارند
 چرا که نیاز پرنده به، هایپوکسی است،دلیل اصلی و نهایی عارضه آسیت
ریوی شده و به افزایش فشار خون-اکسیژن باعث افزایش ظرفیت قلبی
 از عواقب افزایش فشار خون رشیان، عالوه بر این.ریوی منجر میشود
 هیپرتروفی قلبی برای بطن راست میباشد که نسبت وزن بطن،ریوی

مقدمه
عارضه یا سندرم آسیت در جوجههای گوشتی عبارت است از
مجموعه عوامل پاتولوژیکی که در نهایت منجر به تجمع مایعات در
 به همین.حفره بطنی به عنوان مهمرتین عالمت بالینی این عارضه شود
دلیل معموالً از عبارت "شکم آبی یا آبآوردگی شکم" نیز برای توصیف
 این ناهنجاری در مرحلهای رخ میدهد که.این عارضه استفاده میشود
سیستمهای فیزیولوژیک جوجههای گوشتی قادر به تأمین اکسیژن کافی
 از.)18(جهت تأمین نیازهای متابولیک خود برای رشد رسیع نیستند
مهمترین عوامل محیطی مسبب آسیت در جوجههای گوشتی میتوان
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راست به کل وزن بطنها ( )RV:TVرا افزایش میدهد و این وضعیت
به وقوع عارضه آسیت منتهی خواهد شد ( .)26 ،27عارضه آسیت که
معموال با هایپرتروفی بطن راست قلب همراه میباشد به واسطه افزایش
مایعات در ناحیه صفاقی رخ داده و میتواند به مرگ ناگهانی منتهی شود
( .)12رسعت رشد باال مستلزم رسعت سوختو ساز پایه بیشرت و مرصف
مقادیر زیاد اکسیژن میباشد .در واقع ،قابلیت ژنتیکی جوجههای گوشتی
برای رشد ،بیش از قابلیت آنها جهت تأمین اکسیژن مورد نیاز برای این
سطح از رشد میباشد و بویژه در برخی از سویههای جوجههای گوشتی
تقاضا برای اکسیژن ممکن است از ظرفیت قلبی-ریوی آنها جهت تأمین
مقادیر کافی اکسیژن ،تجاوز کرده و باعث کمبود اکسیژن شود ( .)28در
چنین حالتی ،قلب از طریق افزایش پمپاژ خون به سمت ریهها جهت
اکسیژنگیری ،عکسالعمل نشان خواهد داد .افزایش جریان خون موجب
افزایش فشار خون مورد نیاز برای جابهجا کردن خون در مویرگهای ریه
میشود ،که این امر باعث افزایش فشار خون ریوی میشود .این تشدید
فشار فعالیتی به افزایش میزان فشار وارده بر دیواره عضالنی بطن راست
قلب منجر میشود ،که در مقابل ،سلولهای عضالنی قلب با افزودن
سارکومرهای موازی ،نسبت به این تشدید فشار ،واکنش نشان داده و این
عکسالعمل به صورت ضخیمشدگی (هایپرتروفی) دیواره بطن راست
مشخص میشود .تحقیقات قبلی نشان میدهد که دیواره عضالنی بطن
راست فشار درون رشیانها ،رشیانچهها و مویرگهای ریوی را افزایش
میدهد .تداوم این فرآیند ،تشدید هایپرتروفی دیواره بطن راست را به
همراه خواهد داشت ( .)8 ،27در ضمن ،دریچه دهلیزی -بطنی سمت
راست قلب ضخیم شده و رشوع به نشتدادن خون میکند ،که این امر به
دلیل کاهش کارآیی دریچه به علت ضخیمشدگی و همچنین افزایش فشار
برگشتی از رشیانهای ریوی و حفره بطنی سمت راست میباشد (.)15
تاکنون راهکارهای متعددی برای کاهش میزان وقوع عارضه آسیت در
جوجههای گوشتی مورد آزمون قرارگرفته و پیشنهاد شدهاند .برنامههای
محدودیت خوراک (کمی یا کیفی) ( )11برنامههای محدودیت نوری
( )29کنرتل دمای محیط مخصوصاً طی سه هفته اول دوره پرورش ()6
و بهینهسازی تهویه ( )3استفاده از ترکیبات دارویی ،آنتیاکسیدانها و..
.در جیره و اعامل اصالحات ژنتیکی ( )8 ،26از جمله مهمترین موارد این
راهکارها بودهاند.
ترکیبات بلوکهکننده گیرندههای  αآدرنرژیک ،به منظور کاهش فشار
خون معموال در پزشکی مورد استفاده قرار میگیرند .این داروها دارای
عوارض جانبی نسبتا کمی بوده و تقریبا با متام داروهای ضد فشار خونی
که به عنوان داروهای خط مقدم برای کنرتل فشار خون توصیه شدهاند،
قابل تجویز هستند .ترازوسین آنتاگونیست گیرندههای  αآدرنرژیک
است .گیرندههای αآدرنرژیک در عضالت صاف از جمله دیواره رشیانها
وجود دارند و به دو دسته  1αو 2αتقسیم میشوند .گیرندههای  1αدر
غشاهای پسسیناپسی وگیرندههای  2αدر غشاهای پیشسیناپسی قرار
دارند .نوراپینفرین به عنوان آگونیست گیرندههای  αدر گیرندههای
( 1αبه جز عضالت صاف طولی روده) اثر تحریكی و در گیرندههای 2α
اثر مهاری دارد .فعال شدن گیرندههای  αباعث ایجاد طیف وسیعی از
اثرات مانند انقباض برونشها ،انقباض عروق خونی شود ( .)4ترازوسین
یکی از داروهایی است که برای درمان فشار خون باال به کار میرود .این

ترکیب با شلکردن عروق خونی جریان خون را تسهیل و از بروزحمالت
قلبی و مشکالت ریوی پیشگیری میکند ( .)23استفاده از ترکیبات
بلوکهکننده گیرندههای  αبا معرفی پرازوسین ،به عنوان ترکیبات دارویی
مورد استفاده قرار گرفتند و سپس دوگزازوسین و در نهایت ترازوسین
تولید شد .این داروها بویژه ترازوسین دارای عوارض جانبی نسبتا کمی
بوده و تقریبا با متام داروهای ضد فشار خونی که به عنوان داروهای
خط مقدم برای کنرتل فشار خون توصیه شدهاند ،قابل تجویز هستند.
در طیور نیز مشخص شده است که هر عاملی که باعث کاهش ضخامت
عضله صاف دیواره رشیانها شود یا آنها را شلتر کند باعث کاهش
فشار خون رشیانی و ریوی خواهد شد ،به عنوان مثال پروتئین کیناز C
باعث پرولیفراسیون سلولهای صاف دیواره رشیانهای ریوی شده و یک
عامل محرک برای افزایش فشار خون ریوی میباشد ( .)27در عارضه
آسیت ،تغییراتی در الکرتوکاردیوگرام ( )ECGپرنده مشاهده میشود .از
مهمترین یافتهها در این رابطه میتوان به این نکته اشاره داشت که با
افزایش دامنه موج  Sدر اشتقاق  ،IIاستعداد پرنده برای ابتال به آسیت
نیز افزایش مییابد ( .)26با این وجود ،در اغلب پرندگانی که عارضه
آسیت را بروز دادند ،هیچگونه عالمئی از  ECGکه بیانگر افزایش فشار
خون ریوی باشد ،به دست نیامد ( .)15رضبان آهستهتر قلب و همچنین
کاهش تعداد رضبان از مشاهدات به دست آمده در پرندگان مبتال به
آسیت و پرندگان قرار گرفته در معرض رسمای شدید ( )21بوده است.
تعداد رضبان قلب در روزهای یک و هفت ،در جوجههای گوشتی که از
استعداد ژنتیکی برای ابتال به آسیت برخوردار بودند ،به طور معنیداری
بیشرت بوده و تنها پایینترین چارک نرخ رضبان قلب در الین حساس به
آسیت با باالترین چارک الین مقاوم به آسیت ،همپوشانی داشت (.)7
هایپوکسی مالیم موجب افزایش تعداد رضبان قلب میشود که این امر
نشانگر کمبود اکسیژن در جوجههای حساس به آسیت میباشد .یافتههای
آزمایشی حاکی از همبستگی مثبت بین فشار نسبی  CO2در خون وریدی
(شاخص نرخ تهویه ریوی) جوجههای گوشتی با میزان حساسیت آنها
به آسیت ،میباشند ( .)19نظر به قابلیتهای ترازوسین در کاهش فشار
خون و احتامل مقابله با تراوش پالسامی خون به حفرات بطنی و تغییرات
ثانویه ایجاد شده در رشایط مرصف جیرههای مرتاکم القاءکننده عالیم
اولیه عارضه آسیت از جمله تغییرات در شاخصهای الکرتوکاردیوگراف،
شاخصهای قلب و صفات عملکردی جوجههای گوشتی ،در مطالعه
حارض طراحی و اجرا شد.
مواد و روشها
رشایط آزمایش

این آزمایش ،در یک سالن مجهز به سیستمهای تهویه تونلی و
کنرتلکننده دما و رطوبت به انجام رسید .در آغاز آزمایش دمای سالن در
 32درجه سانتیگراد و رطوبت  60درصد تنظیم و در طی دوره آزمایش
به مرور تا انتهای آزمایش به دمای  22درجه سانتیگراد و رطوبت 40
درصد کاهش یافت .جهت آشنایی پرندهها با محیط سالن ،طی  48ساعت
اول از نوردهی کامل و در ادامه از برنامه نوری  23ساعت روشنایی و یک
ساعت تاریکی استفاده شد .از سن هفتروزگی جهت ارائه آب آشامیدنی
و دان از آبخوریهای سیفونی و دانخوریهای استوانهای استفاده شد.
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برنامه واکسیناسیون و بهداشتی :واکسن برونشیت ( اچ )120-در سن
یک روزگی به شکل اسپری ،واکسن نیوکاسل (ب )1-در سنین  10و 27
روزگی به روش آشامیدنی ،واکسن دوگانه نیوکاسل و آنفوالنزا در سن 10
روزگی ،به روش تزریقی و واکسن گامربو به صورت زنده همراه با آب
آشامیدنی در سنین  16و  27مرصف شد .برای جلوگیری و کاهش اسرتس،
پس از وزنکشی و واکسیناسیون از مولتیویتامین و الکرتولیتها استفاده
شد .در طول دوره آزمایشی  42روزه از آنتیبیوتیکها استفاده نشد.
جیره غذایی و تیامرهای آزمایشی:این آزمایش در قالب یک طرح
کام ًال تصادفی( )CRDمشتمل بر پنج تیامر و هر تیامر شامل چهار تکرار،
انجام شد .برای این منظور ،تعداد  300قطعه جوجهگوشتی یک روزه
(مخلوط دو جنس) از سویه تجارتی راس( )308-Rossاز به صورت تصادفی
در تیامرها توزیع شدند ( 15پرنده در واحد آزمایشی) .این آزمایش در
قالب طرح کام ًال تصادفی شامل پنج تیامر با چهار تکرار ،هر تکرار مشتمل
بر  15پرنده انجام شد .ترازوسین به صورت محلول در آب به صورت
تیامرهای زیر تجویز شد.
گروه دریافتکننده جیره متعادلشده بر اساس توصیههای انجمن
تحقیقات ملی امریکا (+ )1994 ،NRCآب فاقد ترازوسین (شاهد)
گروه دریافتکننده جیره مرتاکم+آب فاقد دارو
گروه دریافتکننده جیره مرتاکم+آب حاوی یک  mg/Lترازوسین
(معادل )mg/k/day 0/3
گروه دریافتکننده جیره مرتاکم+آب حاوی دو  mg/Lترازوسین
(معادل )mg/k/day 0/6
گروه دریافتکننده جیره مرتاکم+آب حاوی چهار  mg/Lترازوسین
(معادل )mg/k/day 1/2
جیره غذایی تیامرهای آزمایشی در دو دوره جیره آغازین (2۱-1
روزگی) و جیره رشد ( 42-2۲روزگی) و به دو صورت جیره پایه و جیره
مرتاکم تنظیم شد که در جدول شامره  1نشان داده شده است (.)1
فراسنجههای مورد بررسی
در این آزمایش صفات عملکردی شامل :مرصف خوراک ،وزن نهایی
بدن ،رضیب تبدیل غذایی ،بازده الشه و تلفات بود ،که در انتهای دوره
( 42روزگی) اندازهگیری شد .در انتهای آزمایش از هر تکرار ،چهار جوجه
نر (از هر تیامر  16پرنده نر) با وزنهایی نزدیک به میانگین وزن هر
قفس،انتخاب و الكرتوكاردیوگرام آنها مطابق روشهای ثبت اندامی
طیور به انجام رسید .سپس ،هامن پرندگان ،توزین و كشتار شد .پس از
كشتار ،درصد وزنی اندامهای احشایی شامل كبد ،سنگدان ،چربی حفره
شکمی ،قلب ،پیشمعده و روده به وسیله ترازوی دیجیتال با دقت 0/001
 grتوزین و ثبت و به صورت درصدی از وزن زنده بدن بیان شد.
جهت تعیین شاخصهای قلب ،اعم از وزن نسبی قلب ،نسبت وزن
بطن راست به مجموع وزن دو بطن( )RV/TVو ابعاد قلب پس از كشتار،
وزن قلب جوجهها با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  gr 0/001توزین
و ابعاد قلب به وسیله کالیپر دیجیتال اندازهگیری شد ،به این صورت كه
طول و عرض قلب اندازهگیری و وزن نسبی قلب و قلب راست و چپ
به صورت درصدی از وزن زنده بدن ،محاسبه و ابعاد قلب به صورت
درصدی از وزن قلب محاسبه شد.برای ثبت الكرتوكاردیوگرام ،از دستگاه
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( 108-Kenzساخت کشور ژاپن) استفاده شد .پس از معاینات بالینی و
ثبت وضعیت سالمت پرنده ،الکرتودهای دستگاه الکرتوکاردیوگراف به
قاعدهی بالها و پاها متصل شد .پس از بسنت چشم پرنده با چشم بند
ویژه و اطمینان از آرام شدن پرنده ،با استفاده از روش دستی با رسعت
حرکت نوار برابر  mm/s 50و حساسیت  mm 20مساوی یک  mvاقدام به
ثبت سه اشتقاق دوقطبی استاندارد  I ، IIو  IIIو سه اشتقاق تکقطبی
تقویتشده  aVR ، aVLو  aVFشد .نوارهای ثبتشده جهت اندازهگیری
تعداد رضبانات قلب ،محور قلب ،ولتاژ امواج ،فواصل و قطعات RS ، T ،
 Pو فواصل  ST ، R ،QTمورد استفاده قرار گرفت .با توجه به نوع تنظیم
دستگاه (رسعت حرکت نوار برابر  mm/s 50و حساسیت  ،)mm 20برای
ارتفاع امواج ،هر میلیمرت عمودی نشاندهنده  0/05میلیولت و برای
عرض امواج و قطعات ،هر میلیمرت افقی برابر  0/02ثانیه خواهد بود.
برای رسم بردار زاویه محور قلبی ،جمع جربی ارتفاع موجهای  Rو S
در دو اشتقاق  IIو  IIIمحاسبه و در محور مختصات استاندارد مربوط
به اشتقاقهای  IIو  ،IIIدر محورهای مربوطه عالمتگذاری شدند .سپس
بر هر كدام از آنها خطی عمود رسم کرده و زاویه محل تالقی دو خط
اندازهگیری شدزاویه عمودیکه به آن بردار قلبی اطالق شدهو با توجه
به محور مختصات ،درجه بردار تعیین شد.
طرح آزمایشی و تجزیه دادهها
دادههای جمعآوری شده با استفاده از رویه مدلهای خطی عمومی
( )GLMنرمافزار آماری  SASمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند
و در صورت معنیدار بودن اثر تیامرهای آزمایشی ،مقایسه میانگین
تیامرها با استفاده از آزمون چند دامنهای (دانکن )2001 ،و در سطح
احتامل پنج درصد انجام شد.
نتایج
اثرات مرصف سطوح مختلف ترازوسین بر صفات عملکردی

صفات عملکردی اندازهگیری و محاسبهشده در انتهای دوره آزمایش،
شامل :وزن نهایی بدن ،مقدار مرصف خوراک ،رضیب تبدیل غذایی و
بازده الشه در جدول  2نشان داده شده است .با توجه به نتایج بدست
آمده از تجزیه واریانس ،تغییرات مربوط به تراکم جیره و میزان مرصف
ترازو سین تأثیر معنیداری بر مرصف خوراک و وزن نهایی جوجههای
گوشتی نداشت.از ایرنو ،تغییرات مربوط به تراکم جیره و میزان مرصف
ترازوسین تأثیر معنیداری بر رضیب تبدیل غذایی جوجههای گوشتی
نیز نداشت .همچنین ،نوع جیره مرصفی و میزان مرصف ترازوسین تأثیر
معنیداری بر درصد بازده الشه جوجههای گوشتی نداشت .درصد تلفات
(با تشخیص عارضه آسیت) با مرصف جیره مرتاکم ( 5/5درصد) به صورت
معنیداری نسبت به گروه شاهد ( 0/3درصد) که جیره متعادل مرصف
کرده بود افزایش یافت .مرصف یک  mg/Lترازوسین در آب آشامیدنی
باعث ایجاد تغییر معنیداری در جهت کاهش تلفات نشد .در حالیکه،
مرصف دو ( 1/2درصد) و چهار ( 1/4درصد)  mg/Lترزاوسین در آب
آشامیدنی به طور مشابهی باعث کاهش معنیدار تلفات شد.
اثرات سطوح مختلف ترازوسین بر وزن اندامهای احشایی
جدول  3نشان میدهد که اثر نوع جیره (پایه و مرتاکم) و سطح

اثرات مرصف ترازوسین بر ...

جدول  -1اقالم خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیرههای متعادل شده بر اساس مشخصات تغذیهای سویه راس  308و جیرههای مرتاکم.
دوره

جیره آغازین

جیره رشد

جیره آغازین متراکم

جیره رشد متراکم

) ۱تا  2۱روزگی(

) 2۲تا  42روزگی(

) 0تا  21روزگی(

) 22تا  42روزگی(

دانه ذرت

56/39

61/50

46/73

54/51

کنجالهی سویا ( 44درصد پروتئین)

36/78

32/61

41/69

33/62

روغن سویا

1/10

1/10

5/74

6/74

دی کلسیم فسفات

1/89

1/67

1/86

1/68

پودرصدف

1/35

1/12

1/34

1/11

دی ال ترئونین

0/64

0/50

0/65

0/52

نمک یددار

0/21

0/23

0/51

0/51

دی ال -متیونین

0/42

0/27

0/39

0/29

جوش شیرین (بی کربنات سدیم)

0/28

0/26

0/30

0/3۰

مکمل ویتامینی و موادمعدنی*

0/5

0/5

0/5

0/5

لیزین مونوهیدروکلراید

0/38

0/18

0/24

0/17

سالینومایسین

0/05

0/05

0/05

0/05

100

100

100

100

مواد غذایی(درصد)

کل
ترکیبات محاسبه شده
انرژی (کیلوکالری بر کیلوگرم)

2850

2910

3000

3150

پروتئین (درصد)

22/14

20/32

23/30

20/18

کلسیم (درصد)

1/050

0/9۰

1/05

0/9

فسفر قابل دسترس (درصد)

0/5۰

0/45

0/5۰

0/45

سدیم (درصد)

0/18

0/18

0/3۰

0/3۰

پتاسیم (درصد)

0/90

0/83

0/97

0/83

کلر (درصد)

0/17

0/17

0/34

0/34

لیزین (درصد)

1/43

1/18

1/43

1/18

متیونین  +سیستیین (درصد)

1/07

0/9۰

1/07

0/9

تریپتوفان (درصد)

0/30

0/27

0/33

0/28

ترئونین (درصد)

0/94

0/8۰

0/94

0/8

اسید لینولئیک (درصد)

2/42

2/46

4/60

5/13

*هر 2/5كیلوگرم موادمعدنی و ویتامینی حاوی مقادیر زیر است.
ویتامیــن ، 8800000 A، IUویتامین  1477 B1میلیگرم ،ویتامین B6

 2462میلیگرم ،آنتی اکسیدان  1000میلیگرم ،ویتامین  ،2500000 IU ،D3ویتامین  4000 B2میلیگرم ،ویتامین  480 B9میلیگرم،

ویتامین  ،11000 E، IUویتامین  7840 B3میلیگرم ،ویتامین  10 B12میلیگرم ،ویتامین  2200 K3میلیگرم ،ویتامین  34650 B5میلیگرم ،بیوتین  150میلیگرم ،و کولین کلراید 20000میلیگرم .منگنز 74400
میلیگرم ،آهن  75000میلیگرم ،روی  64765میلیگرم ،مس  6000میلیگرم ،ید  867میلیگرم ،سلنیوم  200میلیگرم ،کولین کلراید  200000میلیگرم.
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جدول  -2میانگین اثرات سطوح مختلف ترازوسین بر صفات عملکردی جوجههای گوشتی در انتهای دوره آزمایش
صفت

وزن نهایی بدن

مصرف خوراک

)گرم(

)کیلوگرم(

شاهد (جیره پایه)

2145/0

4/976

2/32

جیره متراکم  +آب بدون دارو

2118/3

4/681

2/21

65/5

جیره متراکم  mg 1 +ترازوسین

2168/3

4/922

2/27

60/4

6/00c

جیره متراکم  mg 2 +ترازوسین

2165/0

5/066

2/34

66/1

1/20b

جیره متراکم  mg 4 +ترازوسین

2203/3

4/957

2/25

64/2

1/40b

0/733

0/177

0/19

0/35

0/03

104/52

0/12

0/08

2/31

0/84

تیمار

ارزش

P

اشتباه معیار میانگین ()SEM

ضریب تبدیل غذایی

بازده الشه

تلفات (با تشخیص

)درصد(

آسیت) (درصد)

62/3

0/30a
5/80c

در هر ستون و در هر عامل آزمایشی میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشرتک هستند ،فاقد اختالف معنیدار آماری بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن هستند

جدول  -3مقایسه میانگین اثرات سطوح مختلف ترازوسین بر وزن اندامهای احشایی جوجههای گوشتی در انتهای دوره آزمایش.
صفت

روده

چربی حفره شکمی

کبد

شاهد (جیره پایه)

0/۷a

2/3

۵/۸a

جیره متراکم  +آب بدون دارو

0/8b

2/22

5/0ab

0/5

جیره متراکم  mg 1 +ترازوسین

0/۹b

2/1

4/0b

0/4

2/0

جیره متراکم  mg 2 +ترازوسین

1/0c

2/0

4/0b

0/4

2/0

جیره متراکم  mg 4 +ترازوسین

1/0c

2/1

5/0ab

0/5

3/0

0/012

0/372

0/002

0/121

0/701

0/3

0/003

0/009

0/007

0/003

تیمار

ارزش

P

اشتباه معیار میانگین()SEM

)درصدی از وزن زنده بدن(

پیش معده

سنگدان

0/4

2/5
2/0

در هر ستون و در هر عامل آزمایشی میانگینهایی که دارای حداقل یک حرف مشرتک هستند ،فاقد اختالف معنیدار آماری بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن هستند
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اثرات مرصف ترازوسین بر ...

ترازوسین مرصفی بر درصد وزنی کبد ،پیشمعده و سنگدان معنیدار
نبود .در حالیکه ،درصد وزنی روده متأثر از نوع جیره مرصفی بود .به
عبارت دیگر ،با توجه به مشابه بودن و غیر معنیدار بودن وزن روده
در تیامرهای مرصفکننده سطوح مختلف ترازوسین ،مشخص میشود
که افزایش تراکم جیره تنها عامل کاهش وزن نسبی روده میباشد
( .)P=۰/۰۰۲میانگین درصد وزنی روده در تیامر مرصفکننده جیره
پایه برابر با  ۵/۸درصد بود .در حالیکه ،میانگین درصد وزنی روده در
جوجههای مرصفکننده جیره مرتاکم برابر با  5درصد بود که نشاندهنده
کاهش معنیدار درصد وزنی روده بر اثر افزایش تراکم جیره مرصفی
بود .همچنین تغییرات مربوط به تراکم جیره تأثیر معنیدار بر وزن
چربی حفره شکمی جوجههای گوشتی داشت .نتایج نشان میدهد که
فقط افزایش تراکم جیره غذایی تأثیر معنیداری در میزان تغییرات وزن
چربی حفره شکمی جوجههای گوشتی داشت و استفاده ازجیره مرتاکم
باعث افزایش معنیدار میزان چربی حفره شکمی شد.
اثرات سطوح مختلف ترازوسین بر شاخصهای فیزیکی قلب
جدول  4نشان میدهد که تفاوت بین گروههای آزمایشی ،برای طول
و عرض قلب ،نسبت وزن بطن راست به مجموع وزن دو بطن و زاویه
محور قلب معنیدار نبود .تفاوت بین میانگین تیامرها برای وزن نسبی
قلب معنیدار بود ( .)p=0/011نوع تراکم جیره بر وزن نسبی قلب تأثیر
معنیداری نداشت .مرصف ترازوسین تأثیر معن یداری بر وزن نسبی
قلب در بین گروههای مختلف مرصفکننده ترازوسین داشت .با مرصف
دو  mgترازوسین ،وزن نسبی قلب در مقایسه با گروه شاهد و جیره
مرتاکم کاهش یافت .همچنین ،تفاوت بین میانگین تیامرها برای تعداد

رضبان قلب معنیدار بود (.)p=0/003جیره غذایی تأثیری معنیدار بر
تعداد رضبان قلب نداشت .اما مرصف سطوح مختلف ترازوسین باعث
ایجاد تفاوت معنیدار در تعداد رضبان قلب شد .تعداد رضبان قلب در
گروه مرصفکننده ترازوسین به مقدار دو  mgبه صورت معنیداری
افزایش یافت .بیشرتین تعداد رضبان قلب در تیامر جیره مرتاکم  +دو
 mgترازوسین و کمترین تعداد رضبان قلب در تیامر جیره مرتاکم  +آب
معمولی بود.
اثرات سطوح مختلف ترازوسین برشاخصهای الکرتوکاردیوگرافی
الف) تأثیر مرصف سطوح مختلف ترازوسین بر ارتفاع موج R
با توجه به جدول  ،5اثر مرصف سطوح مختلف ترازوسین بر ارتفاع
موج  Rدر اشتقاقهای اندامی معنیدار نبود.
ب) تأثیرمرصف سطوح مختلف ترازوسین بر ارتفاع موج S
جدول مقایسه میانگین (جدول )6نشان میدهد که تأثیر سطوح
مختلف ترازوسین بر ارتفاع (ولتاژ) موج  Sمعنیدار نبود.
ج) تأثیر مرصف سطوح مختلف ترازوسین بر ارتفاع موج T
نتایج حاصل از مقایسه میانگین سطوح مختلف ترازوسین بر ارتفاع
موج ( Tجدول )7نشان میدهد که در اشتقاق  IIتفاوت معنیداری وجود
دارد .بیشرتین ارتفاع موج  Tدر تیامر جیره پایه یا هامن شاهد بوده
است .همچنین افزایش تراکم جیره باعث کاهش معنیدار ()P=0/020
ارتفاع موج  Tشد .این تفاوت معنیدار مربوط به نوع جیره بوده و جیره
مرتاکم باعث کاهش میانگین ارتفاع موج  Tاز  3/21به  2/74شد .بیشرتین
ارتفاع موج  Tدر جیره پایه یا هامن تیامر شاهد میباشد.
د) تأثیر مرصف سطوح مختلف ترازوسین بر فاصله ST

جدول  -4جدول مقایسه میانگین اثرات سطوح مختلف ترازوسین بر شاخصهای فیزیکی قلب در انتهای دوره آزمایش.
صفت

وزن نسبی قلب

نسبت وزن بطن راست

تعداد ضربان قلب (در

زاویه محور قلب

به مجموع وزن دو بطن

دقیقه)

(درجه)

147b

97/66
99/5

طول قلب ()mm

عرض قلب ()mm

شاهد (جیره پایه)

0/55b

31/812

19/86

0/24

جیره متراکم  +آب بدون دارو

0/60b

33/82

19/48

0/30

145/83b

جیره متراکم  mg 1 +ترازوسین

0/45ab

33/38

20/79

0/27

147b

99

جیره متراکم  mg 2 +ترازوسین

0/40a

33/92

20/41

0/28

157a

103

جیره متراکم  mg 4 +ترازوسین

0/50ab

33/09

19/68

0/27

143/67b

99/5

0/011

0/493

0/609

0/110

0/003

0/058

0/0007

2/21

1/56

0/05

6/34

2/9

تیمار

ارزش

P

اشتباه معیار میانگین ()SEM

(درصد)
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جدول  -5جدول مقایسه میانگین ارتفاع موج  Rدر اشتقاقهای اندامی (میلیمرت) در انتهای دوره آزمایش.
صفت

II

III

aVF

aVL

aVR

شاهد (جیره پایه)

2/25

3/83

3/18

4/08

4/38

جیره متراکم  +آب بدون دارو

2/24

3/90

3/65

4/17

4/55

جیره متراکم  mg 1 +ترازوسین

2/31

3/8

3/90

4/24

4/57

جیره متراکم  mg 2 +ترازوسین

2/09

4

3/58

4/36

5

جیره متراکم  mg 4 +ترازوسین

2/25

4

4/20

4/44

4/48

0/53

0/36

0/16

0/76

0/37

0/19

0/24

0/60

0/41

0/54

تیمار

ارزش

P

اشتباه معیار میانگین ()SEM

جدول  -6جدول مقایسه میانگین ارتفاع موج  Sدر اشتقاقهای اندامی (میلیمرت) در انتهای دوره آزمایش.
صفت

II

III

aVF

aVL

aVR

شاهد (جیره پایه)

0/78

0/9

0/89

0/75

0/66

جیره متراکم  +آب بدون دارو

0/9

0/81

0/96

0/96

0/96

جیره متراکم  mg 1 +ترازوسین

0/65

0/77

0/74

0/98

1/107

جیره متراکم  mg 2 +ترازوسین

0/62

0/76

0/57

1/06

1/14

جیره متراکم  mg 4 +ترازوسین

0/63

0/93

0/84

1/06

1/21

0/37

0/45

0/05

0/13

0/101

0/23

0/21

0/25

0/24

0/34

تیمار

ارزش

P

اشتباه معیار میانگین ()SEM
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طبق نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس و جدول مقایسه میانگین
تأثیر سطوح مختلف ترازوسین بر شاخص ( STجدول )8مربوط به
الکرتوکاردیوگرافی در اشتقاقهای اندامی معنیدار نبود.
ه) تأثیر مرصف سطوح مختلف ترازوسین بر فاصله RR
با توجه به جدول  ،9فاصله  RRدر اشتقاقهای اندامی بین تیامرها
معنیدار بود .میتوان دریافت که این شاخص در اشتقاقهای  IIو aVR
تحت تأثیر تغییرات مرصف ترازوسین و جیره غذایی قرار گرفت.
در هر دو مورد تغییر جیره باعث تغییر شاخص شده و در مورد
اشتقاق  IIباعث کاهش شاخص شده و در مورد اشتقاق  aVRباعث
افزایش معنیدار شاخص شده است .همچنین نتایج حاصل از مقایسه
میانگین نشان میدهد که بیشرتین فاصله  RRدر اشتقاق  IIدر تیامر
شاهد (جیره پایه) بوده است ،به عبارت دیگر اختالف معنیداری بین
تیامر جیره پایه و جیره مرتاکم بر فاصله  RRداشته است.
بحث

اثرات سطوح مختلف ترازوسین بر صفات عملکردی و وزن اندامهای احشایی

در این مطالعه ،اندامهای احشایی انتخابشده برای بررسی تأثیر
تغییر جیره و مرصف ترازوسین ،شامل کبد ،روده ،پیشمعده ،سنگدان
و چربی حفره شکمی بودند که بهصورت درصد وزنی از وزن نهایی
پرنده منونه محاسبه شدند .در تحقیق حارض ،نوع جیره مرصفی (پایه
و مرتاکم) و سطح ترازوسین مرصفی بر درصد وزنی کبد ،پیشمعده
و سنگدان معنیدار نبود .در حالیکه ،درصد وزنی روده متأثر از نوع
جیره مرصفی بود .به عبارت دیگر ،با توجه به مشابه بودن و غیر
معنیدار بودن وزن روده در تیامرهای مرصفکننده سطوح مختلف

ترازوسین ،مشخص میشود که افزایش تراکم جیره تنها عامل کاهش
وزن نسبی روده میباشد ( .)P=۰/۰۰۲دلیل این کاهش وزن احتامالً به
تأمین مطلوب و آسانتر مواد مغذی و افزایش جذب رودهای مربوط
میشود که با کاهش فعالیت حرکتی و آنزیمی روده ،جیره مرتاکم باعث
کاهش وزن کل روده شد ( .)13همچنین تغییرات مربوط به تراکم جیره
تأثیر معنیداری بر وزن چربی حفره شکمی جوجههای گوشتی داشت.
نتایج نشان میدهد که فقط افزایش تراکم جیره غذایی تأثیر معنیداری
در میزان تغییرات وزن چربی حفره شکمی جوجههای گوشتی داشت
( .)27نتایج نشان داد که میانگین نسبت وزنی چربی حفره شکمی برای
جیره مرتاکم برابر با  1/05درصد و برای جیره پایه برابر با  0/69درصد
میباشد .استفاده از جیره مرتاکم باعث افزایش معنیدار میزان چربی
حفره شکمی شده است .مشخص شده است که استفاده از جیرههای
با تراکم انرژی باال ،منجر به افزایش سطح تریگلیرسیدها ،کلسرتول و
 VLDLخون میشود که در نتیجه منجر به افزایش ذخیره چربی در
الشه (به خصوص حفره شکمی) میشود ( .)20 ،9ترازوسین آنتاگونیست
گیرندههای آلفا آدرنرژیک است .به طور کلی تحریک گیرندههای آلفا
موجب افزایش فعالیت عضو مؤثر میشود ،البته الزم به یادآوری است
که استثنائاتی هم وجود دارد .به عنوان مثال تحریک گیرندههای آلفا در
دستگاه گوارشی باعث کاهش فعالیت معده و روده و همچنین تورم بیش
از حد صفرا و اختالل در کار آن میشود ( .)4میتوان نتیجه گرفت که
باعث اختالل در تجزیه چربیها شده و باعث افزایش چربی حفره شکمی
میشود .درصد تلفات پرندههای دریافتکننده سطوح دو و چهار mg/L
ترازوسین در آب آشامیدنی باعث کاهش بروز آسیت و کاهش تلفات
ناشی از آن شدند .این نشان میدهد که سطح تاثیرگذاری این دارو برای

جدول  -7جدول مقایسه میانگین ارتفاع موج  Tدر اشتقاقهای اندامی (میلیمرت) در انتهای دوره آزمایش.
صفت

II

III

aVF

aVL

aVR

شاهد (جیره پایه)

3/21 a

2/25

2/69

2/78

2/91

جیره متراکم  +آب بدون دارو

2/63 b

2/9

2/44

2/96

2/52

جیره متراکم  mg 1 +ترازوسین

2/78 b

2/79

2/75

3/08

2/75

جیره متراکم  mg 2 +ترازوسین

2/66 b

3/02

2/92

2/85

2/82

جیره متراکم  mg 4 +ترازوسین

2/9 b

2/63

2/92

2/84

2/7

0/02

0/158

0/34

0/499

0/134

0/44

0/43

0/45

0/43

0/42

تیمار

ارزش

P

اشتباه معیار میانگین ()SEM
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جدول  -8جدول مقایسه میانگین فاصله  STدر اشتقاقهای اندامی (میلیمرت) در انتهای دوره آزمایش.

صفت

II

III

aVF

aVL

aVR

شاهد (جیره پایه)

0/62

0/67

0/74

0/22

0/73

جیره متراکم  +آب بدون دارو

0/7

0/69

0/67

0/81

0/78

جیره متراکم  mg 1 +ترازوسین

0/75

0/69

0/67

0/81

0/78

جیره متراکم  mg 2 +ترازوسین

0/76

0/69

0/73

0/81

0/74

جیره متراکم  mg 4 +ترازوسین

0/66

0/6

0/66

0/81

0/76

0/43

0/64

0/26

0/36

0/82

0/18

0/18

0/15

0/22

0/18

تیمار

ارزش

P

اشتباه معیار میانگین ()SEM

جدول  -9جدول مقایسه میانگین فاصله  RRدر اشتقاقهای اندامی (میلیمرت) در انتهای دوره آزمایش.

صفت

II

III

aVF

aVL

aVR

شاهد (جیره پایه)

7/65 a

7/3

7/96

6/56

5/8 b

جیره متراکم  +آب بدون دارو

7/18 b

7/17

7/95

6/38

6/11 b

جیره متراکم  mg 1 +ترازوسین

7/4 b

7/4

7/87

6/51

6/01 a

جیره متراکم  mg 2 +ترازوسین

7/2 b

7/22

7/78

6/51

5/96b

جیره متراکم  mg 4 +ترازوسین

7/48b

7/48

8/06

6/75

6 ab

0/03

0/521

0/92

0/434

0/019

0/38

0/43

0/25

0/39

0/22

تیمار

ارزش

P

اشتباه معیار میانگین ()SEM
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کاهش فشار خون رشیانی طیور که یکی از علل یا اتیولوژی تراوش پالسام
به حفره بطنی میباشد حداقل دو درصد خواهد بود .با وجود کاهش
جزئی (عددی) درصد تلفات در سطح چهار درصد در مقایسه با سطح
دو درصد ،با توجه به احتامل بروز عوارض ثانویه مرصف این دارو بر
سایر سیستمهای فیزیولوژیک ،پایینترین سطح موثر دارو برای مهار بروز
اثرات آسیت پیشنهاد میشود .با توجه به چندعاملی بودن بروز عارضه
آسیت کامال مشخص میباشد که ترازوسین نتوانسته است عامل یا عوامل
دیگر ایجادکننده عارضه را کنرتل کند و تلفات در گروههای مرصفکننده
دو و چهار درصد در مقایسه با گروه شاهد بیشرت بود .بنابراین ،میتوان
نتیجه گرفت که ترازوسین بخشی از عوامل ایجادکننده آسیت را میتواند
کنرتل کند.
اثرات سطوح مختلف ترازوسین بر شاخصهای فیزیکی قلب
شاخصهای مورد مطالعه برای قلب شامل متغیرهایی نظیر وزن
نسبی قلب ،طول قلب ،عرض قلب ،نسبت وزن بطن راست به مجموع
وزن دو بطن ،تعداد رضبان و زاویه محور قلب میباشند .ترازوسین
آنتاگونیست گیرندههای  αآدرنرژیک است .گیرندههای  αآدرنرژیک
در عضالت صاف وجود دارند و به دو دسته  1αو  2αتقسیم میشوند.
نوراپینفرین به عنوان آگونیست گیرندههای  αدر گیرندههای ( 1αبه جز
عضالت صاف طولی روده) اثر تحریكی و در گیرندههای  2αاثر مهاری
دارد .فعال-شدن گیرندههای  αباعث ایجاد طیف وسیعی از اثرات مانند
انقباض برونشها ،قبض عروق خونی میشود ( .)17 ،4ترازوسین یکی از
داروهایی است که برای کنرتل فشار خون باال به کار میرود .این ترکیب
با شلکردن عروق بویژه رشیانها ،جریان خون را تسهیل میکند .این
دارو با پایین آوردن فشار خون به پیشگیری از حمالت قلبی و مشکالت
ریوی کمک میکند ( .)23تاکنون مطالعات بسیار محدودی در خصوص
اثرات ترازوسین در حیوانات انجام شده است .گزارش شده است که
سطوح  0/1تا سه  mg/kgوزن بدن ترازوسین به صورت خوراکی موجب
کاهش فشار خون بدون کاهش رضبان قلب میشود .افزایش تعداد
رضبانات قلب یکی از عوارض جانبی مرصف ترازوسین گزارش شده است
( .)23 ،27همچنین استفاده مداوم این دارو اثر مقاومتی در موشها ایجاد
نکرد ( .)14مرصف فنوکسیبنزامین ،نه آتروپینیاپروپرانولول موجب
مهار کاهش فشارخون ناشی از ترازوسین شد که داللت بر اثر ترازوسین
برگیرندههای آلفا آدرنرژیک است ( .)14ترازوسین مانند پرازوسین اثرات
کمی بر گیرندههای  2αآدرنرژیک دارد .سطوح سمی و کشنده ترازوسین
در موش با تزریق وریدی  0/225تا  g/kg 0/270و به فرم خوراکی تا سه
 g/kgگزارش شده است و همچنین اثرات کشندهتر از و سین پنج برابر
کمرت از پرازوسین است ( .)14در مطالعة حارض ،اثر مرصف ترازوسین
بروزن نسبی قلب ،طول قلب ،عرض قلب ،نسبت وزن بطرناست به
مجموع وزن دو بطن ،تعداد رضبان قلب ،زاویه قلب مورد آزمایش قرار
گرفت و یافتهها نشان داد که با توجه به سطح معنیداری آزمون تجزیه
واریانس تفاوت بین گروهها برای طول و عرض قلب ،نسبت وزن بطن
راست به مجموع وزن دو بطن معنیدار نبوده و شاخصهای یا دشده در
جریان مطالعه تغییر معنیداری نداشتهاند.

نتیجهگیری
نتایج حاصل نشان میدهد که با مرصف ترازوسین ،ضمن ثبات در
صفات عملکردی ،با کاهش درصد تلفات به سبب بروز آسیت ،بهبود
برخی شاخصهای الکرتوکاردیوگرافیک از جمله کاهش ارتفاع موج  Tو
فاصله  RRدر اشتقاق  ،IIافزایش شاخص RRدر اشتقاقهای  IIو ،aVR
کاهش وزن کل قلب و کاهش نسبی وزن بطن راست به مجموع وزن دو
بطن ،میتوان به محو موثری از بروز عارضه آسیت پیشگیری کرد.مرصف
سطحدو میلیگرم از ترازوسین در هر لیرت آب آشامیدنی تا حد زیادی از
بروز عارضه آسیت القاءشده به وسیله جیره مرتاکم در جوجههای گوشتی
پیشگیری میکند ،هرچند که موارد محدودی از ابتال نیز مشاهده شد.
تشکر و قدردانی
از مسئولین و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبسرت و
دانشگاه علوم پزشکی تربیز بویژه کارشناسان آزمایشگاههای تخصصی
و فیزیولوژی به جهت فراهم کردن امکانات و رشایط الزم برای این
پژوهش سپاسگزاری میشود.
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