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چکیده

زمینه مطالعه :آسیت یکی از بیماریهای متابولیک است که اثرات مضری بر جوجههای گوشتی دارد.
هدف :این آزمایش به منظور بررسی اثرات آسیت القایی با سرما بر عملکرد ،پارامترهای کمی و کیفی گوشت و برخی فراسنجههای خونی
جوجههای گوشتی انجام شد.
روش کار :برای این منظور ،از  300قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس در دو تیمار شاهد (تحت دمای معمولی) و آسیتی (تحت تنش
سرمایی) با  5تکرار ( 30قطعه در هر تکرار) استفاده گردید.
نتایج :آسیت القاشده با سرما باعث کاهش عملکرد ،وزن الشه و گوشت سینه و ران گردید ( .)P>0/05بعالوه آسیت باعث افزایش دمای مقعد
و روشنی ( )Lو قرمزی ( )aگوشت ران در سن  42روزگی گردید ( .)P>0/05آسیت سرمایی باعث کاهش آنزیمهای خونی گلوتاتیون پراکسیداز و
سوپراکسید دیسوموتاز ،اسید اوریک و آلبومن خون ومالون دی الدئید در سن  42روزگی شد ( .)P>0/05افزایش میزان هماتوکریت و هموگلوبین
خون نیز در جوجههای آسیتی مشاهده شد (.)P>0/05
نتیجهگیری نهایی :به طورکلی ،آسیت القایی ناشی از سرما از طریق افزایش پراکسیداسیون و کاهش آنتیاکسیدانهای خون سبب افزایش
روشنی گوشت در جوجههای گوشتی میگردد .همچنین آسیت از طریق افزایش متابولیسم پایه سبب افزایش دمای مقعد میگردد.

واژههایکلیدی :آسیت ،آلبومین ،آنتیاکسیدانهای بدن ،رنگ گوشت ،ضریب تبدیل خوراک
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مقدمه
باال بردن ظرفیت ژنتیکی ،افزایش نرخ رشد ،بهبود ضریب تبدیل خوراک

پالســما میشــود ( .)15و در نتیجه تخریب آنزیم گزانتین اکسیدردوکتاز و

و در نهایت افزایش تولید گوشت از اصلیترین اهداف صنعت پرورش طیور

کاهش اســیداوریک (از آنتی اکسیدانهای مهم پالسما) پالسما میشود

طی پنجاه ســال اخیر بوده اســت .عالوه بر افزایش خیلی زیاد رشد ،دوره

( .)7کاهش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز وسوپر

پرورش جوجههای امروزی بســیارکوتاه شده است در حالیکه ظرفیت ریه

اکسیددیســموتاز خون و بافت کبد در جوجههای درگیر با آســیت مشاهده

و قلب در این جوجهها در مقایســه با ســویههای قدیمــی افزایش چندانی

میشود که باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدهای پالسما وکبد میگردد

نداشته است .این واقعیت به همراه استفاده از جیرههای متراکم و همچنین

( .)43آســیت بر عملکرد پرنده تأثیر مخرب داشته و باعث افزایش ضریب

تنشهای محیطی سبب ایجاد ناهنجاریهای متابولیکی در مرغهای گوشتی

تبدیل خوراک وکاهش رشد پرنده میشود ( .)20کیفیت گوشت و رنگ آن

امروزی میشــود که آســیت از مهمترین ایــن ناهنجاریها اســت (.)12
سویههای امروزی جوجههای گوشتی میتوانند در مدت زمان کوتاهتری به
سن کشتار برسند و این در حالی است که ظرفیت قلبی -عروقی آنها مشابه
سویههای قدیمی است و این پدیده موجب محدودیت فیزیولوژیکی برای
سیستم قلبی -عروقی میگردد و باعث میشود تا جوجههای گوشتی نتوانند
نیاز اکســیژن خود را تأمین کنند ( .)35آســیت ناهنجاریی است که از سال
 1990به عنوان یک معضل در مراکز پرورش طیور دنیا مطرح شد .مرگ و
میر ناشــی از این ناهنجاری در گلههای گوشتی در شرایط طبیعی پرورش
 ٪ 5-10اســت و در شرایط مستعدآسیت به  ٪25افزایش پیدا میکند (.)9
سندرم آسیت یک ناهنجاری متابولیکی است که توسط مجموعه عواملی
رخ میدهد که نیاز به اکســیژن بــدن را افزایش میدهند .کاهش 20تا 30

درجوجههای گوشتی تحت تأثیر عوامل زیادی از قبیل سویه ( ، )23فصل،
زمان کشتار و تنشهای محیطی قرار میگیرد ( .)34در نتیجه تنش سرمایی
و القای آســیت باعث افزایــش رادیکالها آزاد و در نتیجه کاهش ســطح
آتتی اکســیدانهای خون و افزایش اکسیداسیون غشای سلولی وهمچنین
نشت مایع داخل سلولی و رنگ پریدگی عضالت میگردد که اکسیداسیون
لیپیدها از علل عمده زوال وکیفیت عضالت ساختاری هستند و به صورت
غیر مســتقیم کیفیت ،طعم و رنگ گوشت را تغیر میدهند و باعث تحلیل
عضالت میشوند ( .)4تحقیقات نشان میدهد که مصرف آنتی اکسیدانها
باعث کاهش اســیبهای اکســیداتیو وکاهش شاخصهای رنگ پریدگی
وقرمزی گوشت میشــود ( .)26رنگ گوشت ،یکی از خواص کیفی بسیار
مهم گوشــت برای پذیرش مصرف کنندگان اســت و مقادیر  L، aو bبه

درصدی حجم شــش به ازای وزن بدن در جوجههای گوشــتی امروزی در

ترتیب نشــان دهندهی روشــنی ،قرمزی و زردی گوشت است که شاخص

تنفسی و کاهش  25درصدی ظرفیت آناتومیکی انتشار اکسیژن شده است

روشنی همبســتگی منفی با ظرفیت نگهداری آب دارد ( .)3سندرم آسیت

مقایسه با مرغهای وحشی همراه با افزایش 30درصدی ضخامت غشاهای
( .)18و در نتیجه سیســتم قلبی عروقی قادر به تامین این مقدار اکســیژن
مصرفی نیســت .افزایش نیاز اکسیژن بافتها باعث افزایش برون ده قلب
و در نهایتهایپرتروفی بطن راســت میگردد وهایپرتروفی قلب ،همراه با
نقص عمل دریچههای قلب منجر به افزایش فشار وارده به کبد و تراوش
بخشــی از پالسما و محتویات آن به داخل محوطه بطنی شده و در نهایت
آب آوردگی شکم را ایجاد میکند .نبود جریان خون کافی در ششها یکی از
عوامل اصلی بروز آسیت است که این امر تحت تأثیر ژنتیک است .انتخاب
جهت بهبود ظرفیت عروقی در شــشها ،ســندرم آسیت را کاهش خواهد
داد ( .)33در واقع سیســتم تنفســی قادر به تامین اکسیژن در جوجههای با
راندمان رشد باال نبوده و همین مسأله در نهایت باعث وقوع سندرم آسیت
خواهد شــد ( .)21با توجه به اینکه مرگ و میر ناشــی از آســیت در انتهای
دوره پــرورش اتفاق میافتد ،لذا بروز این ناهنجاری تأثیر قابل مالحظهای

براقتصاد مرغداریها دارد .با احتساب تولید ساالنه  40میلیارد قطعه جوجه
گوشتی در دنیا و  ٪ 8تلفات ناشی از آسیت ،این عارضه میتواند منجر به از
دست رفتن میلیاردها دالر شود (.)24
تحقیقات نشان میدهد که آسیت ناشی از تنش سرمایی باعث کاهش
آنزیمهای آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز وافزایش مالون دی الدئید

زردی عمدتــًا تحت تأثیر حضور تغییر میوگلوبین قرار میگیرد و شــاخص

با افزایش سرعت رشد باعث افزایش نیاز به اکسیژن ودر نتیجههایپوکسی
میشود ( .)5،36کمبود اکسیژن منجر به افزایش تعداد گلبول قرمز ()2،28
و افزایش درصد هماتوکریت و هموگلوبین خون میشود (Nerin .)14،40
و همکاران در ســال  2006نشــان دادند که تغییرات رنگ گوشت به علت
اکسیداسیون اکسی همو گلوبین به مت هموگلوبین است که رنگ گوشت
را به قرمز قهوهای تبدیل میکنــد ( .)32اگر چه تحقیقات زیادی در رابطه
با تأثیر آســیت بر عملکردی وسایر پارامترهای خونی انجام شده است ولی
هیچ گزارشــی در رابطه با تأثیر این ناهنجاری بر خصوصیات کمی وکیفی
گوشت تولیدی وجود ندارد .لذا هدف این آزمایش بررسی اثرات آسیت ناشی
از استرس سرمایی بر خصوصیات کمی وکیفی گوشت جوجههای گوشتی
است.

مواد و روش کار
در این تحقیق ،از  300قطعه جوجه گوشتی یک روزه ماده (سویه راس
 )308با وزن متوســط  40 grدر دو گروه مجزا اســتفاده شد .جوجههای هر
گروه در  5تکرار (پن) توزیع شــدند .یک گروه از جوجهها در یک ســالن با
دمای عادی (گروه عادی) و گروه دیگر در سالنی مجزا با هوای سرد (گروه
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پالسما است و فساد اکسیداتیو را بیان میکند که به وسیله واکنش با اسید

سرمایی آسیت) جهت القای آسیت قرار گرفتند.
از روش  Lugerو همکاران در سال  2001برای القای تنش سرمایی

تیوباربیوتیک بعد از اســتخراج با بوتانول مشخص شد ( .)22مقدارآلبومن

استفاده گردید .در این روش از از دمای  32 οCدر هفته اول استفاده شد ولی

و اســید اوریک خون توســط کیت پارس آزمون طبق دستور عمل شرکت

دمــا در روزهای  14 ،7و  21روزگی بــه ترتیب به  26،20 οCو  15کاهش

مربوطه اندازه گیری شــد .همچنین دمای مقعدی قبل از کشتار با دماسنج

داده شــد و بعــد از  21روزگی در محــدوده  15 οCتا آخر دوره حفظ گردید.

دیجتالی اندازه گیری شــد .دادههای آزمایش فوق توســط آزمون تی مورد

در این روش ،دمای مورد اســتفاده در سالن در هر نقطه از زمان ،پایینتر از

بررسی و آنالیز قرار گرفتند.

دمای پیشــنهادی برای سویه راس بود و این دمای پایین منجر به افزایش

نتایج

فشار متابولیکی در پرنده و در نتیجه کمبود اکسیژن و القای آسیت گردید و
برای جوجههای تیمار عادی از دمای توصیه شــده سویه راس استفاده شد.
بدین ترتیب که در هفته اول از دمای  31 οCاستفاده شد و سپس هر هفته
دو درجــه کاهــش یافت و در هفته چهارم تا پایان 42روزگی در  23 οCنگه
داشته شد ( .)28پرندگان درطول دوره به آب وخوراک دسترسی آزاد داشتند
و با جیرههای توصیه شده برای سویه راس و بر پایه ذرت -سویا تغذیه شدند
(جدول  .)1میزان افزایــش وزن ،ضریب تبدیل خوراک و خوراک مصرفی
در دورههای آغازین ( 1تا  10روزگی) ،آغازین ورشــد ( 1تا  24روزگی) ،کل
دوره ( 1تا  42روزگی) اندازه گیری گردید و به صورت روز مرغ محاســبه و
گــزارش گردیــد ( .)25در پایان دوره آزمایش ( 42روزگــی) ،دو پرنده از هر
تکرار جهت بررسی خصوصیات کمی و کیفی گوشت کشتار شدند و سپس
وزن الشــه ،گوشت سینه و ران و بقیه الشــه با ترازوی بادقت 0/001 gr
اندازه گیری و درصد الشــه و گوشت سینه و ران محاسبه گردید .دو سری
نمونه از ران و سینه جدا شده و در دمای  -20 οCنگهداری شد .یک سری
از این نمونهها جهت تعیین مواد مغذی گوشــت شــامل پروتئین ،چربی،
خاکستر و ماده خشک استفاده گردید .مواد مغذی براساس روش AOAC
در سال 1990در آزمایشگاه اندازهگیری گردید ( )1و  PHگوشت توسطPH
متر ( )Mainz., Germay 55122-Dدیجیتال اندازه گیری شــد .سری
دوم نمونههای گوشــت برای بررسی رنگ گوشت سینه و ران استفاده شد.
پارمترهای روشنی ( ،)Lقرمزی ( )aو زردی ( )bرنگ گوشت توسط دستگاه
Minoltaا( )Japan ,400-Chronometer CRاندازه گیری شــد .این
دســتگاه ،میزان روشنی رنگ گوشــت طیور را به صورت روشن کم رنگ
( ، )53>Lعــادی ( )51<L<48و تیــره ( )L>46در نظر میگیرد .بعالوه،
نمونههای خونی جوجههای کشــتار شده در ســن  42روزگی در لولههای
حاوی مواد ضد انعقادی ( )EDTAجمع آوری گردید و سپس به مدت پنج
دقیقه در دور  5000ســانتریفیوژ و میــزان هماتوکریت و هموگلوبین یک
سری از آنها اندازه گیری و پالسمای بقیه نمونهها جدا شد و در دمای C

ο

 -20نگهداری گردید .سپس ظرفیت کل آنتی اکسیدانی پالسما ،آنزیمهای
خونی گلوتاتیون پراکســیداز و سوپر اکسیددیسموتاز با روش فتومتریک و
به وســیله کیتهای شــرکت راندوکس (Randox Laboratories Ltd.,
 )Rumlin, UKاندازهگیری شد.
میــزان مالــون دی آلدئید بیانگــر میزان پراکسیداســیون چربیهای

نتایج مربوط به عملکرد جوجههای گوشــتی در جدول  2نمایش داده
شــده اســت .افزایش وزن جوجههای تحت تنش سرمایی (آسیت) به طور
معنــیداری در همه دورههای آغازین ،رشــد و پایانــی و کل دوره به طور
معنیداری کمتر از مقدار مربوط به جوجه-های پرورش یافته در دمای عادی
بود ( .)P>0/05مصرف خوراک جوجههای تحت آسیت نیز در دوره آغازین
( 1تــا )10روزگی به طــور معنیداری کمتر از مقــدار مربوط به جوجههای
تحت دمای معمولی بود ( )P>0/05اما این جوجهها در دوره رشد ( 11تا 24
روزگی) به طور معکوسی مصرف خوراک بیشتری در مقایسه با جوجههای
تحت دمای عادی داشتند ( .)P>0/05مصرف خوراک در دوره پایانی و کل
دوره تحــت تأثیر نوع دما قرار نگرفــت ( .)P<0/05ضریب تبدیل خوراکی
جوجههای آســیتی (تحت ســرما) در همه دوره آغازین ،رشد ،پایانی و کل
دوره بیشتر از مقدار مربوط به جوجههای تحت دمای عادی بود (.)P>0/05
خصوصیات الشــه به شدت تحت تأثیر آسیت القایی با تنش سرمایی
قرار گرفت (جدول  .)3درصد گوشــت سینه ،ران و کل الشه در جوجههای
تحت آسیت سرمایی پایینتر از مقادیر مربوط به جوجههای پرورش یافته
در دمای عادی بود (.)P>0/05
تصویر  ،1نتایج مربوط به دمای مقعدی جوجههای تیمارهای با دمای
معمولی و آسیت القایی تحت تنش سرمایی را در زمان کشتار نشان میدهد.
جوجههای تحت تحت تنش ســرمایی (آسیت القایی) دارای درجه حرارت
مقعدی باالتری در سن  42روزگی بودند (.)P>0/05
نتایج مربوط به فراســنجههای خونی نشــان داد که آســیت سرمایی
تأثیری بر ظرفیت کل آنتی اکســیدانی ندارد ( )P<0/05اما موجب کاهش
فعالیت دو آنزیم سوپراکســید دســموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و همچنین
فراسنجههای آلبومن ،اسید اوریک و افزایش هماتوکریت ،مالون دی الدئید
و هموگلوبین خون میگردد (.)P>0/05
دادههای جدول  5نشــان میدهد که مواد مغذی رطوبت ،خاکســتر،
پروتئین و چربی گوشــت ران وسینه تحت تأثیر آسیت القایی با سرما قرار
نگرفتند ( .)P<0/05میزان اسیدیته گوشت هر دوی سینه و ران نیز تحت
تأثیر آسیت سرمایی قرار نگرفت ( .)P<0/05میانگینهای با حروف متفاوت
در هر ردیف و برای هر پارامتر اختالف معنیداری با هم دارند (.)P>0/05
دادههــای جدول  6نشــان میدهد کــه هیچکدام از فراســنجههای
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جدول  .1ترکیب جیرههای آزمایشــی )1( .در هر کیلوگرم جیره حاوی :رتینول ،IU 9000 :آلفا توکوفرول اســتات ، 18IU :ســیانوکوباالمین ،15/0 mg :ریبوفالوین ، 6/6 mg :کلســیم پانتوناتmg :
 ،10نیاسین ،30 mg :کولین  ،500 mgبیوتین ،1/0 mg :تیامین ،8/1 mg :پیرودوکسین ،3 mg ،اسید فولیک ،1 mg :ویتامین منادیون ،2 mg :آنتی اکسیدان (اتوکسی کوئین) ،100 mg ,بود.
( )2مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره حاوی :منگنز ،100 mg :روی ،50 mg :مس ،10 mg :آهن ،50 mg :ید ،1 mg :سلنیوم 0/2 mg :بود.
اجزای جیره ()%

آغازین (1-10روزگی)

رشد (11-24روزگی)

پایانی (25-42روزگی)

دانه ذرت

44/029

52/05

58/445

کنجاله گلوتن

9/409

-

-

کنجاله دانه سویا

39/369

40/078

34/319

روغن سویا

2/392

3/815

3/397

دی کلسیم فسفات

2/223

1/956

1/811

کربنات کلسیم

1/219

0/969

0/955

ال-لیزین

0/242

0/029

0/020

دی-ال متیونین

0/214

0/245

0/207

مکمل مواد معدنی و ویتامینی1،2

0/500

0/500

0/500

نمک

0/255

0/326

0/326

جوش شیرین

0/149

0/031

0/020

جمع کل

100

100

100

مواد مغذی محاسبه شده جیره
ماده خشک ()%

89/801

89/535

89/170

انرژی قابل سوخت و ساز ()kcal/kg

2950

3000

3050

چربی خام ()%

4/294

5/799

5/581

کلسیم ()%

1/027

0/880

0/831

فسفر قابل دسترس ()%

0/491

0/440

0/411

کلر ()%

0/230

0/230

0/230

سدیم ()%

0/167

0/162

0/158

متیونین ()%

0/643

0/569

0/506

لیزین ()%

1/478

1/256

1/104

آرژنین ()%

1/632

1/512

1/347

متیونین-سیستین()%

1/083

0/924

0/835

ترئونین ()%

1/004

0/856

0/771

تریپتوفان()%

0/298

0/278

0/246

رنگ (زردی ،قرمزی و روشــنی) گوشــت سینه تحت تأثیر آسیت سرمایی

مغذی مستلزم حفظ فشــار اسمزی باالتر سلولهای روده نسبت به پالسما

قرار نگرفت ( .)P<0/05زردی گوشــت ران نیز همانند گوشت سینه تحت

است ( .)30احتما ً
ال تنش سرمایی باعث استرس هیپواسموتیک میشود و در

تأثیر آســیت قرار نگرفت ( .)P<0/05اما قرمزی و روشنایی گوشت ران در

نتیجه کاهش هضم وجذب مواد مغذی روی میدهد Yen .و همکاران در

جوجههای تحت تنش سرمایی کاهش یافت (.)P>0/05

ســال  1989گزارش کردند که دستگاه گوارش یکی از اندامهای مهم بدن

بحث
در این تحقیق آسیت القایی ناشی از سرما باعث کاهش افزایش وزن
و مصرف خوراک روزانه و و بدتر شــدن ضریب تبدیل خوراک و همچنین
کاهش درصد گوشت کل الشه ،سینه و ران گردید .به طور مشابهی محققین
زیادی ،کاهش عملکرد ناشــی از آســیت را در جوجههای گوشتی گزارش
کردهانــد ( Mockel .)9،18،29،35و همکاران در ســال 2002بیان کردند
که ســلولهای روده دارای فشاراســمزی باالتری نسبت به پالسمای خون
دارند که آن هم ناشــی از محتویات داخل روده اســت و هضم و جذب مواد

و یک سیســتم فعال متابولیکی است و به اکسیژن باال و مواد مغذی قابل
مالحظهای نیازمند است .اگرچه میزان اکسیژن الزم برای دستگاه گوارش
طیور به طور کامل بررسی نشده است اما در خوک این میزان نیاز  ٪ 25کل
بدن بوده در حالیکه دســتگاه گوارش  ٪ 5وزن کل بدن را تشکیل میدهد
( .)41در نتیجه هیپوکسی حاصل از تنش سرمایی باعث کاهش خون رسانی
به دستگاه گوارش وکاهش اکسیژن رسانی به دستگاه گوارش میشود و لذا
کاهش هضم و جذب مواد مغذی (اسیدهای آمینه ،ویتامینها و مواد معدنی
و ســایر مواد مغذی) سبب کاهش عملکرد میشود ( .)37تنشها میتوانند
باعث انحراف اســتفاده از مواد مغذی به جای رشــد بدن به سمت مقابله با

عباس علیپناه و همکاران ،آسیت و کیفیت گوشت
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جدول .2تأثیر آسیت القایی سرمایی بر افزایش وزن ،مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک
(روز مرغ) جوجههای گوشــتی .میانگینهای با حروف متفاوت در هر ســتون و برای هر دوره
اختالف معنیداری با هم دارند (.)P>0/05
خوراک مصرفی
روزانه ()gr

افزایش وزن ()gr

ضریب تبدیل
خوراکی

آغازین (1تا10روزگی)
شاهد معمولی

19/14 a

27/16 a

1/42 b

شاهد سرمایی

15/90

24/69

1/55

b

b

a

خطای استاندارد

0/60

0/46

0/03

احتمال %

0/0004

0/0006

0/03

رشد (11تا24روزگی)
شاهد معمولی

43/94 a

63/38 b

شاهد سرمایی

26/75 b

72/1 a

2/81 a

خطای استاندارد

3/14

1/58

0/27

احتمال %

0/0002

0/0002

b

1/44

0/0017

پایانی (25تا42روزگی)
شاهد معمولی

72/66 a

164/90

2/27 b

شاهد سرمایی

56/63 b

168/50

2/99 a

خطای استاندارد

2/93

1/96

0/14

احتمال %

0/0002

0/3906

شاهد معمولی

0/0017

کل دوره (1تا42روزگی)
شاهد سرمایی

49/20

96/92

1/95 b
2/76

34/07

93/99

خطای استاندارد

2/65

0/87

0/14

احتمال %

>/0001

0/09

>/0001

b

a

جدول .3تأثیر آسیت القایی سرمایی بر خصوصیات الشه جوجههای گوشتی در سن  42روزگی.
میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون اختالف معنیداری با هم دارند (.)P>0/05
الشه ()%

گوشت سینه
()%

گوشت ران
()%

چربی حفره
شکمی ()%

شاهد معمولی

67/08 a

23/29 a

20/42 a

1/20

شاهد سرمایی

59/53

18/87

17/26

1/06

b

b

b

خطای استاندارد

1/41

0/95

0/72

0/11

احتمال %

0/0005

0/008

0/016

0/52

تنش میشــود که کاهش رشد و عملکرد را بدنبال دارد ( .)13البته افزایش
پراکسیداســیون (مالون دی آلدئید) و کاهش قدرت آنتی اکسیدانی (میزان
آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز و اسید اوریک) بدن

تصویر  .1دمای مقعد (درجه سانتیگراد) جوجههای شاهد (تحت دمای عادی) و آسیتی (تحت
تنش سرمایی) در سن  42روزگی.

منجر به تغییر مســیر اسیدهای آمینه مهم (مانند گلسین ،لیزین ،متیونین
وســایر اســیدآمینههای گوگرد دار) از رشد به ســمت مقابله با تنش شده و
در نتیجه افت الشــه ،ســینه و ران را به دنبال دارد ( .)38در تحقیق اخیر،
آسیت سرمایی باعث کاهش آنزیمهای سوپراکسیددیسوموتاز وگلوتاتیون
پراکســیداز و فراسنجه خونی اسید اوریک گردید در حالیکه افزایش مالون
دی الدئید خون را باعث شــد .مالون دی الدئید شــاخصی از شــدت تنش
اکسیداتیو در پرندگان آسیتی است و نشــاندهندهی افزایش رادیکالهای
آزاد در اثر القای ســرمایی آسیت است ( .)31افزایش مالون دیالدئید خون
در جوجههای تحت آســیت القایی در تحقیق اخیر نشــاندهندهی افزایش
پراکسیداســیون بافتی اســت که با کاهش آنزیمهای آنتی اکسیدان خون
و همچنین قدرت آنتیاکســیدانی بدن (اسید اوریک) همراه است .به طور
مشابهی Fathi ،وهمکاران در سال  2012نیز افزایش پراکسیداسیون خون
و کاهش قدرت آنتیاکسیدانی بدن را در جوجههای آسیتی گزارش کردند
( Cisar .)16و همکاران درسال  2005نیز نشان دادند که تنش اکسیداتیو
سبب تخریب آنزیم گزانتین اکسیدوردوکتاز و در نتیجه کاهش اسید اوریک
پالسما میگردد که از مهمترین آنتی اکسیدانهای پالسما است ( .)7آسیت
القایــی در این آزمایش باعث کاهش آلبومن خون گردید .کاهش آلبومین
خون در پرندگان آسیتی میتواند ناشی از مصرف خوراک کمتر جوجههای
آسیتی باشد .البته وارد شدن بخشی از پروتئین پالسما به مسیر گلوکونئوزنز
نیز میتواند دلیل دیگر کاهش سطح آلبومین در خون باشد ( .)10همچنین

نیز میتواند یکی از دالیل کاهش عملکرد در تحقیق اخیر باشد .تنشهای

آســیت ناشی از تنش سرمایی باعث افزایش دمای مقعدی در این تحقیق

آمینه (گلسین ،لیزین ،متیونین و سایر اسیدآمینههای گوگرد دار میشودکه

سرمایی از طریق افزایش نیاز به اکسیژن باعث افزایش متابولیسم پایه در

محیطی باعث کاهش دسترســی عضالت بدن (سینه و ران) به اسیدهای
نقش مهمی در ساخت عضالت دارند) و در نتیجه کاهش تولید عضالت را
در بدن باعث میشــوند ( .)19اگرچه تحقیقی در رابطه با تأثیر آسیت ناشی
از تنش سرمایی بر درصد الشه و سینه و ران انجام نشده است ولی به نظر
میرسد که تنش سرمایی همانند تنشهای دیگر (گرمایی و کمبود اکسیژن)

شد .اگرچه گزارشی در این زمینه وجود ندارد اما احتما ً
ال آسیت ناشی از تنش
بدن شــده و در نتیجه باال رفتن حرارت بــدن را به دنبال دارد .زیرا افزایش
فعالیــت غده تیروئید و باالرفتن هورمونهای  T3و  T4و متابولیســم پایه
در پرندگان تحت آســیت به خوبی ثابت شــده است ( .)11،17، 8همچنین
افزایش هماتوکریت و هموگلوبین خون در پرندگان تحت آسیت القایی در
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جدول  .4تأثیر آسیت بر میزان برخی از آنزیمها و فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی در سن 42روزگی .میانگینهای با حروف متفاوت در هر ستون اختالف معنیداری با هم دارند (.)P>0/05
سوپراکساید دسوموتاز
()U/gr Hb

گلوتاتیونپراکسیداز
()U/gr Hb

ظرفیت کل آنتی اکسیدانی
()mmol/l

اسید اوریک
()mg/dl

مالون دی الدئید
()nmol/ml

هماتوکریت
()%

هموگلوبین
()gr/dl

آلبومن
()mg/dl

تیمار
شاهد معمولی

878/49 a

30/12 a

1/61

4/30 a

1/60 b

35/20 b

11/73 b

2/42 a

شاهد سرمایی

575/36 b

22/98 b

1/14

1/70 b

3/40 a

49/80 a

16/59 a

1/58 b

خطای استاندارد

57/21

1/61

0/20

0/63

0/45

2/57

0/86

0/18

احتمال %

0/0007

0/015

0/25

0/02

0/03

>/0001

>/0001

0/009

جدول .5تأثیر آسیت بر میزان مواد مغذی گوشت ران و سینه در سن 42روزگی.
رطوبت()%

خاکستر()%

پروتئین()%

چربی()%

تیمار

اسیدیته

1/04

18/26

16/23

شاهد معمولی

5/82

74/33

18/63

14/72

شاهد سرمایی

5/74

73/99

1/44

0/54
0/18

خطای استاندارد

0/03

0/25

0/18

0/13

احتمال %

0/17

0/51

0/31

0/16

شاهد معمولی

5/94

76/57

1/24

24/60

7/69

شاهد سرمایی

5/88

74/19

1/03

24/30

7/05

خطای استاندارد

0/03

0/90

0/12

0/35

0/34

احتمال %

0/31

0/20

0/42

0/70

0/38

گوشت ران

گوشت سینه

جدول .6تأثیر آســیت بر فراســنجههای مختلف رنگ گوشت ران وســینه جوجههای گوشتی
در سن 42روزگی.
شاخصهای رنگ گوشت

قرمزی

زردی

روشنایی

گوشت ران
شاهد معمولی

4/49

3/25

42/53

شاهد سرمایی

5/13

3/96

45/72

خطای استاندارد

0/19

0/14

0/67

احتمال %

0/014

0/05

0/007

گوشت سینه
شاهد معمولی

5/07

4/31

41/58

شاهد سرمایی

4/47

6/48

43/92

خطای استاندارد

0/67

0/67

0/78

احتمال %

0/78

0/11

0/1378

این آزمایش مشــاهده شد .این تغییرات میتواند در نتیجه کمبود اکسیژن
باشد که موجب افزایش تعداد گلبولهای قرمز و هماتوکریت شده است که
توسط محققان زیادی تائید شده است ( .)۲،9،14،28،40،42آسیت القایی
ناشی از استرس ســرمایی باعث افزایش شاخص روشنایی و قرمزی رنگ
گوشت ران در تحقیق اخیر گردید .کاهش آنتیاکسیدانهای بدن (آنزیمهای
سوپراکسید دیســوموتاز وگلوتاتیون پراکسیداز و همچنین اسید اوریک) و
همچنین افزایش پراکسیداســیون بدن (مالون دی آلدئید) میتواند یکی از
دالیل افزایش روشــنایی و قرمزی گوشت باشــد Velassco .و همکاران
در ســال  2011گزارش دادنند افزایش قرمزی گوشــت در نتیجه افزایش

تبدیل اکســی هموگلوبین به مت میوگلوبین اســت که گوشت را به رنگ
قرمز قهوای در میآورد ( Buckley .)39و همکاران در سال  1995گزارش
دادند که اکسیداســیون لیپیدها در اثر کاهش ســطح آنتی اکسیدانی خون
در اثــر افزایش رادیکالهــای آزاد از علل عمده زوال کیفیت عضالت بوده
که میتواند به طور مستقیم تحت تأثیر ویژگیهایی از جمله کیفیت طعم،
رنگ ،بافت ،ارزش غذایی وســامت گوشــت باشــد ( Lorenzoni .)4و
همکاران در سال  2006گزارش دادند که کاهش سطح آنتی اکسیدانی خون
وافزایش رادیکالهای آزاد خون منجر به افزایش پراکسیداسیون و تخریب
چربیها وپروتئینها میشــود ( .)27تحقیقات  Chenو همکاران در سال
 2008از بهبود رنگ پریدگی گوشت خوک در نتیجه مصرف سیر که حاوی
مقادیر باالی آنتی اکسیدان طبیعی است که باعث کاهش پراکسیداسیون
میشــود ( .)6در این تحقیق کاهش سطح آنتی اکسیدانتی خون و افزایش
پراکسیداسیون خون میتواند یکی از دالیل رنگ پریدگی گوشت ران باشد.
نتیجه گیری کلی :براســاس نتایج این آزمایش آســیت القایی ناشــی
استرس سرمایی از طریق انحراف استفاده از مواد مغذی (بخصوص اسیدهای
آمینه) به جای رشد بدن به سمت مقابله با تنش موجب کاهش عملکرد و
وزن الشــه ،ســینه و و ران میگردد .افزایش هماتوکریت و هموگلوبین در
جوجههای آســیتی ناشی از بروزهایپوکسیا و کمبود اکسیژن ناشی از تنش
سرمایی است .همچنین کاهش آنزیمهای سوپراکسیددیسوموتاز وگلوتاتیون
پراکســیداز و میزان اسید اوریک خون به همراه افزایش مالون دی الدئید
خون در جوجههای آسیتی نشاندهندهی کاهش سطح آنتی اکسیدانهای
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________________________________________________________________
Abstract:

BACKGROUND: Ascites is a metabolic disease that has negative effects on broiler chickens.
OBJECTIVES: This study was performed to investigate the effect of cold induced ascites

on performance, meat quality and quantity indices and some blood indices of broiler chickens
with cold induced ascites.
METHODS: Three hundred one-day-old female chicks (Ross 308) were used in a completely
randomized design with two treatments of control (under normal temperature) and ascitic (under cold stress) with five replicates and 30 birds per each replicate.
RESULTS: The results showed that cold-induced ascites caused the lower performance, carcass weight and thigh and breast meat (P<0.05). Furthermore, ascites caused the increased
anus temperature and thigh lightness (L) and redness (a) at day 42 of age (P<0.05). Cold induced ascites decreased the enzymes of glutathione peroxidase and superoxide dismutase, uric
acid, albumen and malondihaldehyde in blood at day 42 of age (P<0.05). The higher blood
hematocrit and hemoglobin were observed in ascetic birds (P<0.05).
CONLUSIONS: In conclusion, cold induced ascites increase the meat lightness through the
increased peroxidation and decreased antioxidants of the body. Moreover, ascites cause the
higher anus temperature by increasing the body basal metabolism.

________________________________________________________________
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. The ingredients of experimental diets.
Table 2. The effects of cold induced ascites on performance of broiler chickens. a, b The means with different superscripts in each column
and for each period differ significantly (P<0.05).
Table 3. The effects of cold induced ascites on carcass characteristics of broiler chickens at day 42 of age. a, b The means with different
superscripts in each column differ significantly (P<0.05).
Table 4. The effects of ascites on some blood enzymes and indices of broiler chickens at day 42 of age. a, b The means with different superscripts in each column differ significantly (P<0.05).
Table 5. The effects of ascites on thigh and breast meat nutrients at day 42 of age.
Table 6. The effects of ascites on different color indices of thigh and breast meat of broiler chickens at day 42 of age.
Figure 1. The anus temperature of control (under normal temperature) and ascetic (under cold temperature) at day 42 of age. a, b The means
with different superscripts in each column differ significantly (P<0.05).
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