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اثر پودر ليموترش بر عوارض ناشي از مصرف زياد نمک در جوجههاي گوشتي
معتمد ابوالفضل ،3محمد جهانتيغ ،*2داريوش

سعادتي1

 .3دانشآموخته دکتري عمومي دامپزشکي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه زابل ،زابل  -ايران.
 .2دانشيار ،گروه علوم درمانگاهي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه زابل ،زابل -ايران.
 .1استاديار ،گروه تغذيه و اصالح نژاد دام ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه زابل ،زابل -ايران.

دريافت 23 :آبانماه 89

پذيرش 13 :بهمنماه 89

چكيده
آسيت نوعي اختالل متابوليکي در جوجههاي گوشتي است که ميتواند با فاکتورهاي ژنتيکي ،محيطي و مديريتي کنترل شود .در اين
مطالعه ،اثر پودر ليموترش ازطريق جيره برعوارض ناشي از مصرف زياد نمک در جوجههاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت .تعداد 83
قطعه جوجه گوشتي يکروزه بهمدت  ۶روز درشرايط يکسان نگهداري شدند .در روز هفتم 93 ،جوجه انتخاب و به طور تصادفي به ۴
گروه با  2تکرار و  33جوجه در هر تکرار تقسيم شدند ،سپس به منظور ايجاد آسيت تجربي ميزان  3/32درصد سديم حاصل از نمک
خوراکي به آب آشاميدني گروههاي  1 ،2و  ۴اضافه گرديد و گروه  3بهعنوان گروه کنترل منفي در نظر گرفته شد  .از روز چهاردهم ،پودر
ليموترش به ميزان  3و  2درصد به جيرهي گروههاي  1و  ۴اضافه گرديد .در روز  ،23تعداد  2جوجه از هر تکرار انتخاب و کالبدگشايي
شدند و از نظر شاخصهاي آسيت بررسي گرديدند؛ سپس ميزان سديم در آب آشاميدني گروههاي  1 ،2و  ۴به  3/39درصد افزايش يافت
و درمان با پودر ليموترش در گروههاي  2و  1ادامه يافت .در 13روزگي از هر تکرار  ۴جوجه براي تعيين وزن بطنها ،مقدار هماتوکريت و
ميزان ادم در بافت پوست نمونهبرداري شد .نتايج نشان داد که در 13روزگي وزن بطن راست در گروههاي  1و  ۴بهطور معنيداري کمتر از
گروه کنترل مثبت (گروه  )2بود ( .)P=3/33۴بررسيهاي آسيبشناسي نيز ضايعات کمتري را در بافت پوست در گروههاي تحت درمان با
ليموترش در مقايسه با گروه کنترل مثبت نشان داد .براساس يافتههاي اين پژوهش استفاده از پودر ليموترش در جيره ميتواند موجب
بهبود وضعيت آسيت و کاهش ادم بافتي در جوجههاي گوشتي شود.
واژههاي کليدي :پودر ليموترش ،سندرم آسيت ،وزن بطن راست ،جوجههاي گوشتي.

آسيت ميشود ( .)33افزايش فشار خون ريوي

مقدمه
آسيت نوعي اختالل يا بينظمي متابوليکي است که در

( )pulmonary hypertensionموجب هيپرتروفي

جوجههاي گوشتي اتفاق ميافتد و با عوامل متعددي مانند

ديواره بطن راست و موجب افزايش نسبت وزن بطن راست

ژنتيک ،محيط و مديريت کنترل ميشود ( 5و .)33

( )RVبه وزن کل بطنها ( )TVميشود (.)35

سندرم آسيت يکي از مهمترين اختالالت متابوليکي در

فاكتورهاي متعدد ميتواند علت سندرم آسيت باشد؛ از

جوجه گوشتي امروزي است ( )۶و موجب تلفات  %9در

جمله سديم باالي جيره يا آب که ممكن است موجب

گلههاي گوشتي (و  23تا  13درصد) در گلههاي سنگين

افزايش جريان خون ،افزايش مقاومت به جريان خون و در

وزن ميشود ( .)39در جوجههاي گوشتي به دليل ظرفيت

نتيجه موجب ايجاد آسيت شوند ( 33و  .)31در اين

پايين عروق ريوي نسبت به جريان خون ،افزايش فشار

حالت ،بهدنبال افزايش حجم خون و کاهش قابليت

خون در ريهها ايجاد ميگردد که اين افزايش فشار موجب

ارتجاعي گلبولهاي قرمز ،افزايش فشار خون ريوي به
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وجود ميآيد ( .)3۴حداقل ميزان سديم خوراکهاي طيور

اين پژوهش اثر ليموترش از طريق جيره بر عوارض ناشي

 3/35-3/2درصد است ( .)39مطالعات نشان دادهاست که

از مصرف زياد نمک در جوجههاي گوشتي بررسي شد.

افزايش يون سديم موجب افزايش فشار هيدروليک در
سيستم وريدي ميگردد که بهدنبال آن هيپرتروفي بطن

مواد و روشکار

راست و نارسايي دريچه ايجاد ميشود ( .)33ترکيب يوني

تعداد  83قطعه جوجه گوشتي نژاد راس  ،139از هر 2

آب نيز ميتواند موجب پيشرفت سندرم آسيت در

جنس نر و ماده تا سن  ۶روزگي در شرايط يکسان روي

جوجههاي گوشتي گردد ( .)2۴در شرايط هيپوکسي مانند

بستر در شهرستان زابل در شمال استان سيستان و

آسيت بروز تنشهاي اکسيداتيو و آزاد شدن راديکالهاي

بلوچستان ايران ،نگهداري شدند .در روز هفتم تعداد 93

آزاد به ميزان بااليي صورت ميپذيرد ( .)3ليموترش

قطعه جوجه که از نظر سالمتي داراي وضعيت بهتري

( )Citrus limonاز تيرهي مرکبات است و خواص

بودند انتخاب و بهطور تصادفي به  ۴گروه با  2تکرار و 33

درماني بسياري دارد .ليموترش محتوي ترکيبات شيميايي

قطعه جوجه در هر تکرار تقسيم شدند .جوجهها به گونهاي

بسيار مهمي شامل ترکيبات فنلي (فالونوئيدها) و ديگر

پخش شدند که در هر پن تعداد مساوي از پرندگان نر و

مواد مغذي ازجمله ويتامينها ،مواد معدني ،فيبر (عمدتًا

ماده با ميانگين وزن  3۶3گرم در هر گروه قرار گرفت.

پکتين) ،روغنهاي اسانسي و کارتنوئيدها است (.)2۶

جيرههاي غذايي جوجهها نيز بر پايهي ذرت و سويا با

فالونوئيدها خاصيت ضد ويروسي ،ضدالتهابي ،ضد آلرژي و

توجه به نيازهاي غذايي آنها تهيه و استفاده ميشد .آناليز

آنتياکسيداني دارند و در پيشگيري از بيماريهايي نظير

جيرههاي مختلف استفاده شده در آزمايش ،طي ،3-9

چاقي ،ديابت نقش دارند و پايين آورنده چربي خون نيز

 9-3۴و  35-13روزگي در جدول  3نشان داده شده است.

هستند ( .)22ليمونن موجود در ليموترش پايين آورنده

به منظور القاي آسيت در سن  9روزگي ،سديم حاصل

کلسترول خون و داراي اثرات کاهنده فشار خون است

از کلريد سديم به ميزان  3/32درصد به آب آشاميدني

( .)23فالونوئيدها موجب منظم سازي فعاليت قلب و با

(حاوي  38ميلياکيواالن سديم در ليتر) تمام گروهها

فعاليتهاي آنتياکسيداني و خنثيسازي راديکالهاي آزاد

بهجز گروه ( 3گروه کنترل منفي) اضافه گرديد ( 9و .)33

ميتوانند از آسيب ارگانلهاي داخل سلولي جلوگيري

ميزان سديم مورد نياز براي آزمايش در آب آشاميدني،

کنند و موجب بهبود وضعيت آسيت و شرايط هيپوکسي

براساس درصد سديم نمک خوراکي ( )%۴3محاسبه و

شوند ( .)3سندرم آسيت يکي از مشکالت جدي

استفاده شد ( .)8از روز چهاردهم از پودر ليموترش

جوجههاي گوشتي است و خسارات اقتصادي ناشي از آن

بههمراه پوسته به مقدار  3و  2درصد در جيره براي

قابل توجه است .با توجه به خسارت نسبتًا زيادي که هر

گروههاي درمان (گروههاي  1و  )۴استفاده شد .گروه 2

ساله از بروز سندرم آسيت وارد ميگردد و عوارضي که

نيز از جيره معمولي تغذيه شد و مقادير مختلف سديم را

استفاده از ترکيبات شيميايي در درمان آسيت دارند،

در اين آزمايش از طريق آب آشاميدني دريافت کرد و

امروزه استفاده از ترکيبات گياهي به منظور پيشگيري و

بهعنوان گروه کنترل مثبت در نظر گرفته شد (جدول .)2

درمان اين سندرم مورد توجه قرار گرفته است ( 9 ،3و

در روز  23تعداد  2قطعه جوجه از هر تکرار به طور

 . )25با در نظر گرفتن اثرات ذکر شده براي ليموترش

تصادفي انتخاب ،وزن و خونگيري شدند .ابتدا جوجهها با

بهويژه اثرات آن روي سيستم قلبيعروقي ،بنا بر اين در

اتر بيهوش و سپس کشتار و کالبدگشايي شدند (.)29
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قلب از بدن خارج شد ،بطن راست از ديواره بين دو بطن

پوست ناحيه جناغ براي بررسي آسيبشناسي نمونهبرداري

جدا گرديد و ابتدا وزن بطن راست و سپس وزن کل

شد و نمونهها در ظروف حاوي فرمالين بافر  33درصد

بطنها محاسبه شد ( 9و  . )29مقدار هماتوکريت

پايدار گرديد .نمونه هاي بافتي با هماتوکسيلين و ائوزين

نمونههاي خون نيز با لولههاي ميکروهماتوکريت تعيين

رنگآميزي شدند و با ميکروسکوپ نوري بررسي گرديدند.

شد ( .)9در روز بيستويکم ميزان سديم به ميزان 3/39

تجزيه و تحليل آماري دادهها با نرمافزار آماري SPSS

درصد در آب آشاميدني گروههاي  1 ،2و  ۴افزايش يافت و

نسخه  2۴انجام شد .مقايسه ميانگين گروههاي آزمايشي با

درمان با پودر ليمو از طريق جيره براي گروههاي  1و ۴

آزمون آماري آنوا و آزمون تکميلي توکي ()Tukey

ادامه يافت .در سن  13روزگي  ۴قطعه جوجه از هر تکرار

صورت گرفت .سطح معنيداري آزمون  P<3/35در نظر

به طور تصادفي انتخاب شدند و براي شاخصهاي آسيت

گرفته شد و نتايج به صورت ميانگين  ±انحراف معيار بيان

به روش ذکر شده در باال نمونهبرداري و بررسي شدند،

گرديد.

همچنين در  13روزگي از هر تکرار يک جوجه از بافت
جدول  -3آناليز جيرههاي استفاده شده در آزمايش طي  9-3۴ ،3-9و  35-13روزگي
سن (روز)

ترکيب شيميايي (درصد)

3-9

9-3۴

35-13

1333-1353

2953-2833

2833-2853

21-2۴

23-23/5

39/5-38

3/5-3/55

3/۴5-3/53

3/۴2

3/۴

3/2-3/25

3/3

3

3/8-3/85

3/9-3/95

کلسيم

3/35

3

3/8

فسفر

3/55

3/5

3/۴5

سديم

3/3۶-3/21

3/3۶-3/21

3/3۶-3/21

آرژنين

3/1-3/15

3/13

3/35

3-۴

3/1

3/2

انرژي متابوليک ()Kcal/kg
پروتئين خام
متيونين
ليزين
متيونين  +سيستئين

اسيد لينولئيک

جدول  -2شاخصهاي مقدار سديم و پودر ليموترش در جيره طي روزهاي  3۴-23و  23-13روزگي در گروههاي مختلف
سن  3۴-23روزگي

شماره گروه

عنوان گروه

3

کنترل منفي

-

سن  23-13روزگي

سديم (درصد)

پودر ليموترش (درصد)

سديم (درصد)

پودر ليموترش (درصد)

-

-

-

2

کنترل مثبت

3/32

-

3/39

-

1

درمان

3/32

3

3/39

3

۴

درمان

3/32

2

3/39

2

نتايج

 TV/BW ،RV/BW ،RV/TVو ميزان هماتوکريت بين

نتايج حاصل از نمونهگيري روز  23نشان داد که تمامي

گروههاي مختلف تفاوت معنيداري ندارند ()P<3/35

فاکتورهاي مورد بررسي شامل :وزن بدن ( ،)BWوزن

(جدول .)1

بطن راست ( ،)RVوزن مجموع دو بطن( ،)TVنسبتهاي

نتايج حاصل از نمونهگيري در سن  13روزگي در
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سياهرگهاي قدامي و خلفي ،تجمع مايع در حفره شکمي

خصوص شاخصهاي آسيت در جدول  ۴نشان داده

و افزايش مقدار مايع در پريکارد مشاهده شد.

شده است .همانطوري که در جدول مشاهده ميشود
استفاده از پودر ليموترش در جيرهي گروههاي  1و ۴

در بررسيهاي آسيبشناسي ،جوجههايي که سديم

موجب کاهش وزن  RVو نسبت  RV/TVدر مقايسه با

اضافي از طريق جيره دريافت کرده بودند ادم بافت پوست

گروه ( 2کنترل مثبت) گرديده است ( .)P=3/33۴تفاوت

مشاهده شد .در گروههاي تحت درمان با ليمو ترش

قابل توجهي در وزن بدن ،ميزان هماتوکريت و ساير

کاهش ادم پوستي نسبت به گروه کنترل مثبت مشاهده

شاخصهاي بررسي شده بين گروههاي درمان و گروه

شد (شکلهاي 3تا .)1
طي روزهاي  31-9از هر يک از گروههاي  2و  1يک

کنترل مثبت ،مشاهده نگرديد.

جوجه تلف شد که عالي م کالبدگشايي قابل ذکري در آنها

در مشاهدات باليني ،جوجههايي که سديم اضافي از

مشاهده نشد.

طريق آب آشاميدني دريافت کردهبودند ،آبکي شدن
مدفوع ،ريختن پرهاي ناحيه شکمي و بزرگ شدن شکم

طي دورههاي درمان با ليموترش ( 23-3۴و 13-23

وجود داشت .در کالبدگشايي جوجههايي که سديم اضافي

روزگي) تلفاتي در هيچيک از گروههاي آزمايشي مشاهده

از طريق آب دريافت کردهبودند بزرگ شدن قلب ،تغيير

نشد.

شکل و گرد شدن قلب ،اتساع دهليز راست ،اتساع بزرگ
جدول  -1ميانگين  ±انحراف معيار شاخصهاي وزن بدن ( ،)BWوزن بطن راست ( ،)RVوزن کل بطنها ( ،)TVنسبت آنها و ميزان
هماتوکريت در روز  23آزمايش
شماره گروه

وزن بدن
(گرم)

وزن بطن
راست (گرم)

وزن هر دو
بطن (گرم)

RV/BW
(درصد)

RV/TV
(درصد)

TV/BW
(درصد)

هماتوکريت
(درصد)

1

231 ± 11/ 85

8/32 ± 8/85

3/80 ± 8/38

8/88 ± 8/81

11/13±1/85

8/21±8/88

12/28 ± 8/11

1

288 ± 10/25

8/88 ± 8/81

3/82 ± 8/50

8/82 ± 8/881

18/58 ± 3/2

8/22 ± 8/82

11 ± 1/85

3

238 ± 55/13

8/81 ± 8/1

3/12 ± 8/25

8/82 ± 8/81

18/23 ± 2/20

8/22 ± 8/83

12 ± 3/10

2

288 ± 33/12

8/88 ± 8/12

3/10 ± 8/88

8/85 ± 8/81

12/22 ± 1/10

8/28 ± 8/85

12/28 ± 8/80

تفاوت هيچيک از شاخصهاي اندازهگيري شده در بين گروهها معنيدار نيست.

جدول  -۴ميانگين  ±انحراف معيار شاخصهاي وزن بدن ( ،)BWوزن بطن راست ( ،)RVوزن کل بطنها ( ،)TVنسبت آنها و ميزان
هماتوکريت در روز  13آزمايش
شماره گروه
1

وزن بطن
راست (گرم)

وزن بدن
(گرم)

وزن هر دو
بطن (گرم)

3/8 ± 8/80a 8/20 ± 8/12a 512 ± 111/2

1

113 ± 92/9

b

1

120 ± 89/۴

a

2

115 ± 111/1

a

8/50 ± 3/31

8/01 ± 3/33
8/03 ± 3/33

b

2/5 ± 3/9

ab
ab

2/1 ± 3/9

2/8 ± 3/92

RV/BW
(درصد)

RV/TV
(درصد)

8/88 ± 3/33a

13/1 ± 3/31a

38/2 ± 1/11 8/31 ± 8/83a

c

b

c

8/81 ± 3/33

ab

8/80 ± 3/33

b

8/82 ± 3/339

 a,b,cمقادير در هر ستون با حروف غيرمشابه داراي تفاوت معنيدار هستند (.)P>3/35

8۴

12/1 ± 3/۴3

ab

12/2 ± 2/95

a

12/1 ± 3/28

TV/BW
(درصد)

هماتوکريت
(درصد)

31/1 ± 2/۶2 8/83 ± 3/39

ab

38/1 ± 3/25 8/22 ± 3/3۴

bc

15/0 ± 2/1 3/۴8 ± 3/3۶
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a

b

c

شکل  -3پوست ناحيه جناغ در گروه کنترل ،در اپيدرم ( ،)aدرم ( )bو هيپودرم ( )cهيچگونه آثاري از وجود ضايعات ديده نميشود( .رنگ
آميزي هماتوکسيلين -ائوزين ،بزرگنمايي )۴3

ادم

شکل  -2پوست ناحيه جناغ در گروه کنترل آسيتي ،در اين شکل ادم در ناحيه هيپودرم نشان داده شده است ،رشتههاي همبندي از هم
فاصله گرفته اند و در بين آنها مايع ادم ديده ميشود( .رنگ آميزي هماتوکسيلين -ائوزين ،بزرگنمايي )۴3

a

b

شکل  -1کاهش ادم پوستي در گروه تحت درمان با ليموي ترش (دو درصد) در اين شکل کاهش قابل توجه مايع ادم در بين رشتههاي
بافت همبند درم ( )aو هيپودرم ( )bديده ميشود( .رنگ آميزي هماتوکسيلين  -ائوزين ،بزرگنمايي )۴3

بحث

 RV/TVو بهبود وضعيت آسيت در جوجههاي گوشتي

براساس يافتههاي اين پژوهش دريافت پودر ليموترش

گردد .در مورد اثر گياهان دارويي در کاهش عوارض

از طريق جيره ميتواند موجب کاهش ميزان  ،RVنسبت

حاصل از سندرم آسيت تاکنون پژوهشهايي صورت گرفته
85
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است .در پژوهشهاي  Hormoziو همکاران در سال

با گروه کنترل منفي مشابه باشد؛ بهطوري که تفاوت

 2339مشاهده گرديد که ميوه گياه زرشک موجب کاهش

معنيداري در ميزان  RVو نسبت  RV/TVبين گروه

عوارض آسيت ،نسبت  RV/TVو کاهش تلفات در

کنترل منفي و گروههاي  1و  ۴وجود نداشته باشد ،و اين

جوجههاي گوشتي ميشود ( .)9احمديپور و همکاران

نشان دهنده اثرات مفيد يا درماني پودر ليموترش بر

( )318۶گزارش کردند که تغذيه جوجههاي گوشتي با

شاخصهاي مربوط به آسيت است .کاهش ادم در بين

پودر کرفس از هايپرتروفي بطن راست جلوگيري ميکند و

رشتههاي بافت همبند درم و هيپودرم در گروههاي تحت

موجب کاهش وقوع آسيت در جوجههاي گوشتي ميشود

درمان با ليموترش نسبت به گروه کنترل مثبت نيز نشان

( Varmaghany .)3و همکاران ( )2335نيز گزارش

دهنده اثرات مفيد و تقويت کنندگي سيستم قلبي عروقي

کردند که سير موجب بهبود شرايط آسيت در جوجههاي

ليموترش در مقابله با عوامل ايجاد کننده آسيت است.

گوشتي ميشود (.)25

ليمو ترش مقادير زيادي بيوفالونوئيد و ويتامين ث در

در پژوهش حاضر به منظور ايجاد آسيت تجربي ،از

آب و پوست دارد ( .)2ليمو ترش داراي خواص تقويت

افزايش يون سدي م حاصل از نمک خوراکي در آب

سيستم قلبي عروقي و آنتياکسيداني است .افزودن تفاله

آشاميدني به ميزان  3/32و  3/39درصد استفاده گرديد.

ليموترش به جيره موجب کاهش کلسترول ،تري-

همانطوريکه ذکر شد ميزان  3/32درصد سديم در آب

گليسريدها ،ليپوپروتئين با چگالي کم ،پروتئين کل و

آشاميدني قادر به بروز آسيت نگرديده است ،بهگونهاي که

همچنين موجب افزايش ليپوپروتئين با چگالي زياد خون

در هيچکدام از شاخصهاي مرتبط با آسيت از جمله وزن

ميشود که تغييراتي مطلوب به منظور کاهش احتمال

 RVو نسبت  RV/TVتفاوت معنيداري بين گروه کنترل

ابتال به بيماريهاي متابوليکي و قلبي است .افزودن تفاله

منفي و گروه کنترل مثبت مشاهده نگرديد Hormozi .و

مرکبات به جيره جوجههاي گوشتي ،موجب کاهش

همکاران ( )2339مشاهده کردند که افزودن  3/32درصد

هورمون تيروکسين ميشود که قاعدتًا موجب کاهش

سديم در آب آشاميدني جوجههاي گوشتي موجب ايجاد

متابوليسم پايه بدن حيوانات شده و احتمال بروز عوارض

آسيت نميشود ( .)9بر اساس مطالعات انجام شده از سوي

متابوليک ناشي از سرعت رشد در اين پرندگان را ميتواند

 Julianو همکاران ( )3882نيز مقدار  3/32درصد سديم

بهبود بخشد ( Owen .)1و همکاران ( )388۴گزارش

در آب آشاميدني درحد آستانه قرار دارد ،به گونهاي که

کردند که جيرههاي قليايي موجب کاهش تلفات ناشي از

مقدار باالتر از مقدار مذکور سبب افزايش سميت سديم و

سندرم افزايش فشار خون ريوي ميشوند؛ در حالي که

بروز آسيت در جوجههاي گوشتي ميشود (.)33

جيرههاي اسيدي موجب افزايش تلفات ميشوند (.)3۶

همانطوريکه در جدول  ۴آمده است مقدار 3 /39

اسيدوز موجب افزايش مقاومت عروقي ريه ميگردد در

درصد سديم در آب آشاميدني موجب ايجاد آسيت گرديد

حالي که آلکالوز موجب اتساع عروق و کاهش مقاومت

به طوريکه مقايسه ميانگين وزن  RVو نسبت RV/TV

عروق ريه در پستانداران ميشود ( 3۶ ،۴و  .)38از سويي

بين گروههاي  3و  2تفاوت معنيداري را نشان داد و اين

بررسيهاي ديگر يک رابطه معکوس بين دريافت

فاکتورها در گروه  2به مقدار معنيداري بي شتر از گروه 3

فالونوئيدهاي غذايي و مرگ و مير ناشي از بيماري عروق

بودهاست .استفاده از پودر ليموترش در جيره موجب

کرونر را نشان دادهاند ( .)2مطالعات بيانگر اين موضوع

گرديد که ميزان  RVو نسبت  RV/TVدر گروههاي  1و

است که فالونوئيدها اثر مثبت بر طيف گستردهاي از

 ۴عليرغم دريافت سديم اضافي از طريق جيره در مقايسه

بيماريهاي قلبي عروقي دارند .در سيستم قلبيعروقي

8۶
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فالونوئيدها اثرات مثبت کرونوتروپيک (منظمسازي فعاليت

قدرداني و تشکر

قلب) و ضدحرکات نامنظمي قلبي دارند .در شرايط

از همکاري کارکنان بخشهاي آسيبشناسي و

هيپوکسي مانند آسيت بروز تنشهاي اکسيداتيو و آزاد

آزمايشگاه تغذيه دانشکده دامپزشکي دانشگاه زابل،

شدن راديکالهاي آزاد به ميزان بااليي صورت ميپذيرد

سپاسگزاري به عمل ميآيد.

( ،)3بنابراين ترکيبات فنلي و فالونوئيدهاي موجود در

شماره گرنت.UOZ-GR-9618-56 :

ليموترش و قدرت باالي آنتياکسيداني آنها براي از بين
بردن راديکالهاي آزاد توليد شده در شرايط هيپوکسي

منابع

ميتواند دليل بهبود وضعيت آسيت باشد؛ به عالوه ،بهبود

 -3احمديپور ،بهنام؛ خواجعلي ،فريبرز؛ حسنپور،

وضعيت آسيت با ليموترش را ميتوان به وجود مواد مغذي

حسين؛ تأثير سطوح مختلف پودر کرفس کوهي بر

( )2۶ترکيبات ضدالتهابي ( ، )22کاهش کلسترول و به

رشد ،فراسنجههاي بيوشيميايي خون و وقوع آسيت در

اثرات کاهش فشار خون آن نسبت داد (.)23

جوجههاي گوشتي؛ نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي

در اين پژوهش ،تفاوت معنيداري در ميزان وزن بدن

ايران؛ 318۶؛ .333-98 :33

بين گروههاي تغذيه شده با  3و  2درصد ليموترش در

 -2بشتام ،مريم؛ مشتاقيان ،جمال؛ نادري ،غالمعلي؛

جيره مشاهده نگرديد ( .)P=3/999درصد هماتوکريت نيز

عسگري ،صديقه؛ جعفري ديناني ،نرگس؛ تأثير

تفاوت معنيداري را بين گروههاي مختلف آزمايشي نشان

ليموترش روي برخي فاکتورهاي انعقادي و التهابي در

نداد ( .)P=3/381بسياري از پژوهشگران براين باورند که

خرگوشهاي آترواسکلروتيک؛ فصلنامه دانشگاه علوم

هميشه بين سندرم آسيت و ميزان هماتوکريت ارتباطي

پزشکي جهرم؛ 3183؛ .9-3 :8

وجود ندارد ( 32،23 ،9 ،5و  .)21در مطالعات انجام شده

 -1رضوي ،نادر؛ وحدتپور ،توحيد؛ ابراهيمنژاد ،يحيي ؛

از سوي  Lugerو همکاران ( )2333نيز تفاوت معنيداري

اثرات مصرف سطوح مختلف تفاله ليموترش و کاهش

در ميزان هماتوکريت بين دو گروه آسيتي و کنترل

انرژي و پروتئين جيره بر هورمونهاي مربوط به رشد،

مشاهده نشد که مطابق با نتايج حاصل از اين پژوهش

فراسنجههاي خون و عملکرد جوجههاي گوشتي؛

است (.)32

پژوهشهاي توليدات دامي؛ 318۶؛ .332-8۴ :9

در خصوص استفاده از ليموترش در جيره براي درمان

4- Barer, G. R; Howard, P. and Marlow, J.

سندرم آسيت در طيور تا کنون گزارشي وجود ندارد،

R; The effect of hypercapnia and blood

بنابراين اين اولين گزارش در مورد تأثير مفيد ميوه

PH on the pulmonary circulation. J

ليموترش بر بهبود شاخصهاي مرتبط با آسي ت و کاهش

Physiol; 1966; 182: 29-31.

ضايعات هيستوپاتولوژيک بافت پوست در جوجههاي

5- Druyan, S. and Cahaner, A; Segregation

گوشتي است .با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش

among test-cross progeny suggests that

ميتوان گفت ليموترش داراي خواص تقويت کننده

two complementary dominant genes

سيستم قلبيعروقي و بهبود عوارض متابوليکي بدن است و

explain the difference between ascites-

عاليم سندرم آسي ت را کاهش ميدهد و براي بهبود

resistant and ascites-susceptible broiler

وضعيت آسيت در جوجههاي گوشتي ميتوان از آن بهره

lines. Poult Sci; 2007; 86(11): 22952300.

گرفت.
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Summary
The ascites is a kind of metabolic disorder which occurs in broiler chickens and is controlled by
different factors including genetics, environment and the management. The purpose of this study was
to evaluate the effect of lime powder in diet on the adverse effects of high salt consumption in broiler
chickens. In this study, 90 one-day-old broiler chicks were kept in identical and controlled conditions
for 6 days. On the 7th day of age, 80 chicks were selected and divided randomly into 4 groups with
two replicates and 10 chicks in each replicate. Then, for the induction of experimental ascites, a
volume of 0.12 percent of sodium obtained from edible salt was added to the drinking water of 3
groups of chicks (groups 2, 3 and 4) and the other group (group 1) was considered as the negative
control. The lime powder was added with concentrations of 1 and 2 percent to the diet of groups 3 and
4 from the 14th day of age. On the 21 day of age, 2 chicks were selected from each replicate and
necropsied in order to evaluate the factors related to ascites syndrome. The amount of sodium was
then increased to 0.18 percent in the drinking water of group 2, 3 and 4. On 30th days of age, 4 chicks
were randomly selected from each replicate and necropsied to determine the ventricular weights,
amount of hematocrit and the skin edema. The results showed that on day 30, the weight of right
ventricle (RV) in treatment groups (groups 3 and 4) was significantly lower than the positive control
group (group 2) (P=0.004). The occurrence of histopathological lesions in the skin tissues of the lemon
treated groups were lower than that of the positive control group. According to the results of this study
the use of lime powder in the diet is effective in the recovery of ascites syndrome and decrease the
skin edema in broiler chickens.
Keywords: Lime powder, Ascites syndrome, Right ventricular weight, Broiler chickens.
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