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در اين شود.  کنترلو مديريتي تواند با فاکتورهاي ژنتيکي، محيطي است که مي هاي گوشتيدر جوجه آسيت نوعي اختالل متابوليکي

 83 تعداد. قرار گرفتبررسي مورد گوشتي  هايدر جوجهبرعوارض ناشي از مصرف زياد نمک  پودر ليموترش ازطريق جيره اثر، مطالعه

 ۴ بهطور تصادفي ه انتخاب و ب جوجه 93 ،داري شدند. در روز هفتمسان نگهروز درشرايط يک ۶مدت روزه بهقطعه جوجه گوشتي يک

درصد سديم حاصل از نمک  32/3ايجاد آسيت تجربي ميزان  به منظور ، سپسجوجه در هر تکرار تقسيم شدند 33و  تکرار 2گروه با 

. از روز چهاردهم، پودر عنوان گروه کنترل منفي در نظر گرفته شدبه 3اضافه گرديد و گروه  ۴و  1، 2 هايگروه خوراکي به آب آشاميدني

جوجه از هر تکرار انتخاب و کالبدگشايي  2تعداد  ،23روز در اضافه گرديد.  ۴و  1هاي ي گروهدرصد به جيره 2و  3زان مي ليموترش به

درصد افزايش يافت  39/3به  ۴و  1، 2 هايآب آشاميدني گروه در سپس ميزان سديم گرديدند؛هاي آسيت بررسي شاخص راز نظشدند و 

و  ها، مقدار هماتوکريتتعيين وزن بطن جوجه براي ۴روزگي از هر تکرار  13ادامه يافت. در 1 و 2هاي و درمان با پودر ليموترش در گروه

 داري کمتر ازطور معنيبه ۴ و 1هاي گروهدر روزگي وزن بطن راست  13در نتايج نشان داد که .شدبرداري نمونه ميزان ادم در بافت پوست

هاي تحت درمان با پوست در گروه در بافت را نيز ضايعات کمتري شناسيآسيبهاي (. بررسي=33۴/3P( بود )2 )گروه مثبتگروه کنترل 

 موجبتواند استفاده از پودر ليموترش در جيره مي هاي اين پژوهشبراساس يافتهنشان داد.  مثبتليموترش در مقايسه با گروه کنترل 

 ود.هاي گوشتي شدر جوجه ادم بافتيبهبود وضعيت آسيت و کاهش 

 ي.گوشت يها، وزن بطن راست، جوجهيت، سندرم آسيموترشپودر ل کليدي: هايواژه

 

 مقدمه

است که در  يکيمتابول ينظميا بياختالل  يت نوعيآس

مانند  يعوامل متعدد باافتد و ياتفاق م يگوشت يهاجوجه

 .(33و  5) شوديت کنترل ميريط و مديک، محيژنت

در  يکياختالالت متابولن يتراز مهم يکيت يسندرم آس

در  %9تلفات  موجبو  (۶) است يامروز يجوجه گوشت

ن يسنگ يهادرصد( در گله 13تا  23)و  يگوشت يهاگله

ت يل ظرفيدل به يگوشت يهادر جوجه .(39)شود يوزن م

ش فشار يان خون، افزاينسبت به جر يوين عروق رييپا

 موجبشار ش فين افزايگردد که ايجاد ميها اهيخون در ر

 يويش فشار خون ري. افزا(33) شوديت ميآس

(pulmonary hypertension )يپرتروفيه موجب 

ش نسبت وزن بطن راست يافزا موجبواره بطن راست و يد

(RVبه وزن کل بطن )( هاTVم )(35) شودي .

از  ؛باشد تواند علت سندرم آسيتيمتعدد م يفاكتورها

 موجبمكن است آب که ما يجيره  يجمله سديم باال

خون و در  انيجرخون، افزايش مقاومت به  انيجرافزايش 

ن يدر ا .(31و  33) ت شونديجاد آسيا موجبجه ينت

ت يش حجم خون و کاهش قابليدنبال افزاحالت، به

ه ب يويش فشار خون ريقرمز، افزا يهاگلبول يارتجاع

 چكيده

 .33-38(: 2)89؛ 8931انگاهی دامپزشکی ایران؛ نشریه علوم درم
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ور يط يهام خوراکيزان سدي. حداقل م(3۴)د يآيوجود م

است که . مطالعات نشان داده(39) استدرصد  2/3-35/3

ک در يدروليش فشار هيافزا موجبم يون سديش يافزا

بطن  يپرتروفيدنبال آن هکه به گردديم يديستم وريس

 يونيب يترک .(33)شود يجاد ميچه ايدر ييراست و نارسا

ت در يشرفت سندرم آسيپ موجبتواند يز ميآب ن

مانند  يپوکسيط هيدر شرا .(2۴) گردد يگوشت يهاجوجه

 يهاکاليو و آزاد شدن راديداتياکس يهات بروز تنشيآس

موترش يل .(3)رد يپذيصورت م ييزان بااليآزاد به م

(Citrus limonاز ت )مرکبات است و خواص  يرهي

 ييايميبات شيترک يموترش محتويد. لدار ياريبس يدرمان

گر يو د (دهايفالونوئ) يبات فنليشامل ترک يار مهميبس

 عمدتًا)بر ي، فيها، مواد معدننيتاميازجمله و يمواد مغذ

. (2۶) استدها يو کارتنوئ ياسانس يها، روغن(نيپکت

و  ي، ضد آلرژي، ضدالتهابيروسيت ضد ويدها خاصيفالونوئ

ر ينظ ييهايمارياز ب يريگشيدارند و در پ يدانياکسيآنت

ز يخون ن ين آورنده چربييو پا دارندابت نقش ي، ديچاق

ن آورنده ييموترش پايمونن موجود در ليل .(22) هستند

 است نفشار خواثرات کاهنده  يخون و دارا لکلسترو

ت قلب و با يفعال يمنظم ساز موجبدها يفالونوئ .(23)

آزاد  يهاکاليراد يسازيو خنث يدانياکسيآنت يهاتيفعال

 يريجلوگ يداخل سلول يهاارگانل بيتوانند از آسيم

 يپوکسيط هيت و شرايت آسيبهبود وضع موجب و کنند

 ياز مشکالت جد يکيت يسندرم آس .(3)شوند 

از آن  يناش ياست و خسارات اقتصاد يگوشت يهاجوجه

هر که  ياديقابل توجه است. با توجه به خسارت نسبتًا ز

که  يو عوارض گردديت وارد مياز بروز سندرم آس هسال

 ،ت دارنديدر درمان آس ييايميبات شياستفاده از ترک

و  يريگشيپ به منظور ياهيبات گيامروزه استفاده از ترک

و  9 ،3)مورد توجه قرار گرفته است ن سندرم يدرمان ا

موترش يل يبرا هذکر شد. با در نظر گرفتن اثرات (25

در  نيبر ا ابن، يعروقيقلبستم يس يروژه اثرات آن يوهب

 يبر عوارض ناش رهيج قيموترش از طرياثر ل پژوهشن يا

 .شد يبررس يگوشت يهادر جوجه اد نمکياز مصرف ز

 

 کارمواد و روش

 2از هر  ،139نژاد راس  يقطعه جوجه گوشت 83تعداد 

 يکسان رويط يدر شرا يروزگ ۶جنس نر و ماده تا سن 

ستان و يشهرستان زابل در شمال استان سبستر در 

 93وز هفتم تعداد شدند. در ر يدارنگهران، يبلوچستان ا

 يت بهتريوضع يدارا يسالمت راز نظقطعه جوجه که 

 33تکرار و  2گروه با  ۴به  يطور تصادفبودند انتخاب و به

 ياها به گونه. جوجهم شدنديقطعه جوجه در هر تکرار تقس

از پرندگان نر و  يپخش شدند که در هر پن تعداد مساو

 ه قرار گرفت.گرم در هر گرو 3۶3ن وزن يانگيماده با م

ا با يذرت و سو يهيپا ز بريها نجوجه ييغذا يهارهيج

ز ي. آنالشديم و استفاده هيها تهآن ييغذا يازهاين توجه به

، 3-9 يش، طيدر آزما ه شدهمختلف استفاد يهارهيج

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

حاصل سديم  ،روزگي 9منظور القاي آسيت در سن  به

آشاميدني درصد به آب  32/3به ميزان  کلريد سديماز 

ها تمام گروه واالن سديم در ليتر(اکيميلي 38)حاوي 

 .(33و  9) ( اضافه گرديدمنفي )گروه کنترل 3جز گروه به

ميزان سديم مورد نياز براي آزمايش در آب آشاميدني، 

( محاسبه و %۴3براساس درصد سديم نمک خوراکي )

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

درصد در جيره براي  2و  3به مقدار  همراه پوستهبه

 2( استفاده شد. گروه ۴و  1هاي هاي درمان )گروهگروه

را و مقادير مختلف سديم  شد نيز از جيره معمولي تغذيه

و  کرددر اين آزمايش از طريق آب آشاميدني دريافت 

 (.2در نظر گرفته شد )جدول  مثبت عنوان گروه کنترلهب

طور ه قطعه جوجه از هر تکرار ب 2تعداد  23در روز 

با  هاگيري شدند. ابتدا جوجهتصادفي انتخاب، وزن و خون

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

راست و سپس وزن کل وزن بطن  ابتدا وگرديد جدا 

. مقدار هماتوکريت (29و  9)شد ها محاسبه بطن

هاي ميکروهماتوکريت تعيين هاي خون نيز با لولهنمونه

 39/3 ميزان يکم ميزان سديم بهو. در روز بيست(9) شد

افزايش يافت و  ۴و  1، 2هاي گروه درصد در آب آشاميدني

 ۴و  1هاي گروه برايدرمان با پودر ليمو از طريق جيره 

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

هاي آسيت و براي شاخص شدند طور تصادفي انتخابه ب

شدند، برداري و بررسي به روش ذکر شده در باال نمونه

 از بافت روزگي از هر تکرار يک جوجه 13در همچنين 

 بردارينمونهشناسي آسيببراي بررسي  ناحيه جناغ پوست

درصد  33ها در ظروف حاوي فرمالين بافر و نمونه شد

هاي بافتي با هماتوکسيلين و ائوزين پايدار گرديد. نمونه

 .گرديدندو با ميکروسکوپ نوري بررسي  شدند آميزيرنگ

 SPSSافزار آماري ها با نرمداده يآمار ليو تحل هيتجز

با  يشيآزما يهاگروه نيانگيم سهيانجام شد. مقا 2۴نسخه 

( Tukeyي )توک يليآنوا و آزمون تکم يآزمون آمار

در نظر  >35/3Pآزمون  دارييصورت گرفت. سطح معن

 انيب اريمعانحراف ±  نيانگيصورت مه ب جيگرفته شد و نتا

 .ديگرد

 
  يروزگ 35-13و  9-3۴، 3-9 يش طيدر آزما ه شدهاستفاد يهارهيز جيآنال -3جدول 

 )درصد( ييايميب شيترک
 ز(سن )رو

9-3 3۴-9 13-35 

 1353-1333 2833-2953 2853-2833 (Kcal/kgک )يمتابول يانرژ

 5/39-38 23-5/23 21-2۴ ن خاميپروتئ

 ۴2/3 ۴5/3-53/3 5/3-55/3 نيونيمت

 3/3 2/3-25/3 ۴/3 نيزيل

 9/3-95/3 8/3-85/3 3 نيستئين + سيونيمت

 8/3 3 35/3 ميکلس

 ۴5/3 5/3 55/3 فسفر

 3۶/3-21/3 3۶/3-21/3 3۶/3-21/3 ميسد

 35/3 13/3 1/3-15/3 نيآرژن

 2/3 1/3 3-۴ کينولئيد لياس

 

 مختلف يهادر گروه يروزگ 23-13و  3۴-23 يروزها يره طيموترش در جيم و پودر ليمقدار سد يهاشاخص -2جدول 

 عنوان گروه شماره گروه
 يروزگ 23-13سن  يروزگ 3۴-23سن 

 موترش )درصد(يپودر ل م )درصد(يسد وترش )درصد(ميپودر ل م )درصد(يسد

 - - - - يکنترل منف 3

 - 39/3 - 32/3 کنترل مثبت 2

 3 39/3 3 32/3 درمان 1

 2 39/3 2 32/3 درمان ۴

 
 جينتا

 ينشان داد که تمام 23روز  يريگج حاصل از نمونهينتا

 ، وزن(BW) شامل: وزن بدن يمورد بررس يفاکتورها

 يها، نسبت(TVمجموع دو بطن) وزن (،RVبطن راست )

RV/TV ،RV/BW ،TV/BW ن يت بيهماتوکر زانيو م

( P>35/3)ندارند  يداريتفاوت معنمختلف  يهاگروه

 (.1)جدول 

روزگي در 13گيري در سن نتايج حاصل از نمونه
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نشان داده  ۴هاي آسيت در جدول خصوص شاخص

ود شطوري که در جدول مشاهده ميشده است. همان

 ۴و  1هاي ي گروهاستفاده از پودر ليموترش در جيره

در مقايسه با  RV/TVو نسبت  RVکاهش وزن  موجب

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

و ساير  هماتوکريت وزن بدن، ميزان قابل توجهي در

هاي درمان و گروه بين گروه هاي بررسي شدهشاخص

 ديد.مشاهده نگر مثبت،کنترل 

هايي که سديم اضافي از در مشاهدات باليني، جوجه

بودند، آبکي شدن طريق آب آشاميدني دريافت کرده

مدفوع، ريختن پرهاي ناحيه شکمي و بزرگ شدن شکم 

هايي که سديم اضافي وجود داشت. در کالبدگشايي جوجه

بودند بزرگ شدن قلب، تغيير از طريق آب دريافت کرده

، اتساع دهليز راست، اتساع بزرگ شکل و گرد شدن قلب

هاي قدامي و خلفي، تجمع مايع در حفره شکمي سياهرگ

 و افزايش مقدار مايع در پريکارد مشاهده شد.

هايي که سديم شناسي، جوجههاي آسيببررسيدر 

 پوست بافت ادم اضافي از طريق جيره دريافت کرده بودند

ترش  تحت درمان با ليمو هايگروه در .مشاهده شد

مثبت مشاهده  نسبت به گروه کنترل کاهش ادم پوستي

 .(1تا 3هاي شد )شکل

يک  1و  2هاي از هر يک از گروه 31-9طي روزهاي 

ها م کالبدگشايي قابل ذکري در آنيتلف شد که عال جوجه

 مشاهده نشد.

 13-23و  23-3۴هاي درمان با ليموترش )طي دوره

اي آزمايشي مشاهده هيک از گروهروزگي( تلفاتي در هيچ

 .نشد

 
زان يو مها آن (، نسبتTVها )(، وزن کل بطنRV(، وزن بطن راست )BWوزن بدن ) يهاشاخصار يانحراف مع ±ن يانگيم -1جدول 

 شيآزما 23در روز ت يهماتوکر

 شماره گروه
 وزن بدن
 )گرم(

 وزن بطن
 راست )گرم(

 وزن هر دو
 بطن )گرم(

RV/BW 
 (درصد)

RV/TV 
 (درصد)

TV/BW 
 (درصد)

 تيهماتوکر
 )درصد(

1 85 /11 ± 231 85/8 ± 32/8 38/8 ± 80/3 81/8 ± 88/8 85/1±13/11 88/8±21/8 11/8 ± 28/12 

1 25/10 ± 288 81/8 ± 88/8 50/8 ± 82/3 881/8 ± 82/8 2/3 ± 58/18 82/8 ± 22/8 85/1 ± 11 

3 13/55 ± 238 1/8 ± 81/8 25/8 ± 12/3 81/8 ± 82/8 20/2 ± 23/18 83/8 ± 22/8 10/3 ± 12 

2 12/33 ± 288 12/8 ± 88/8 88/8 ± 10/3 81/8 ± 85/8 10/1 ± 22/12 85/8 ± 28/8 80/8 ± 28/12 

 ست.يدار نيها معنن گروهيشده در ب يريگاندازه يهاشاخصک از يچيتفاوت ه

 
زان يها و مآن (، نسبتTVها )(، وزن کل بطنRVست )(، وزن بطن راBWوزن بدن ) يهاشاخصار يانحراف مع ±ن يانگيم -۴جدول 

 شيآزما 13ت در روز يهماتوکر

 شماره گروه
 وزن بدن
 )گرم(

 وزن بطن
 راست )گرم(

 وزن هر دو
 بطن )گرم(

RV/BW 
 (درصد)

RV/TV 
 (درصد)

TV/BW 
 (درصد)

 تيهماتوکر
 )درصد(

1 2/111 ± 512 
a12/8 ± 20/8 

a80/8 ± 8/3 
a33/3 ± 88/8 

a31/3 ± 1/13 
a83/8 ± 31/8 11/1 ± 2/38 

1 9/92 ± 113 
b31/3 ± 50/8 

b9/3 ± 5/2 
c33/3 ± 81/8 

b۴3/3 ± 1/12 
c39/3 ± 83/8 ۶2/2 ± 1/31 

1 ۴/89 ± 120 
a33/3 ± 01/8 

ab9/3 ± 1/2 
ab33/3 ± 80/8 

ab95/2 ± 2/12 
ab3۴/3 ± 22/8 25/3 ± 1/38 

2 1/111 ± 115 
a33/3 ± 03/8 

ab92/3 ± 8/2 
b393/3 ± 82/8 

a28/3 ± 1/12 
bc3۶/3  ± ۴8/3 1/2 ± 0/15 

a,b,c دار هستنديتفاوت معن يمشابه دارارير در هر ستون با حروف غيمقاد (35/3>P). 
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شود. )رنگ يده نميعات دياز وجود ضا يگونه آثارچي( هcپودرم )ي( و هb(، درم )aدرم )يه جناغ در گروه کنترل، در اپيپوست ناح -3شکل 

 (۴3 يينمان، بزرگيائوز -نيليهماتوکس يزيآم
 

 
از هم  يبندهم يهاپودرم نشان داده شده است، رشتهيه هيادم در ناح شکلن ي، در ايتيه جناغ در گروه کنترل آسيت ناحپوس -2شکل 

 (۴3 يينمان، بزرگيائوز -نيليهماتوکس يزيشود. )رنگ آميده ميع ادم ديها مان آنيفاصله گرفته اند و در ب
 

 
 يهان رشتهيع ادم در بيکاهش قابل توجه ما شکلن يترش )دو درصد( در ا يمويدر گروه تحت درمان با ل يکاهش ادم پوست -1شکل 

 (۴3 يينمان، بزرگيائوز -نيليهماتوکس يزيشود. )رنگ آميده مي( دbپودرم )ي( و هaبند درم )بافت هم
 

 بحث

موترش يافت پودر ليدر پژوهشن يا يهاافتهيبراساس 

، نسبت RVزان يکاهش م موجبتواند يره ميق جياز طر

RV/TV يگوشت يهات در جوجهيت آسيو بهبود وضع 

در کاهش عوارض  يياهان دارويگردد. در مورد اثر گ

صورت گرفته  ييهاپژوهشت تاکنون يحاصل از سندرم آس

a 

b 

c 

 ادم

a 

b 
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و همکاران در سال  Hormozi يهاپژوهشاست. در 

کاهش  موجباه زرشک يوه گيد که ميمشاهده گرد 2339

و کاهش تلفات در  RV/TVت، نسبت يعوارض آس

و همکاران  پوري. احمد(9)شود يم يگوشت يهاجوجه

با  يگوشت يهاه جوجهيدند که تغذکرگزارش ( 318۶)

و  کنديم يريبطن راست جلوگ يپرتروفيپودر کرفس از ها

شود يم يگوشت يهات در جوجهيموجب کاهش وقوع آس

(3) .Varmaghany  ز گزارش ين (2335)و همکاران

 يهات در جوجهيط آسيبهبود شرا موجبر يه سدند ککر

 . (25)شود يم يگوشت

، از يتجرب تيآس جاديحاضر به منظور ا پژوهشدر 

در آب  يم حاصل از نمک خوراکيون سديش يافزا

د. يدرصد استفاده گرد 39/3و  32/3زان يبه م يدنيآشام

م در آب يدرصد سد 32/3زان يکه ذکر شد ميطورهمان

که  ياگونهده است، بهيت نگرديبه بروز آسقادر  يدنيآشام

ت از جمله وزن يمرتبط با آس يهاشاخصکدام از چيدر ه

RV و نسبت RV/TV ن گروه کنترليب يداريتفاوت معن 

و  Hormozi. ديمشاهده نگرد مثبتو گروه کنترل  يمنف

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

جاد يا موجب يگوشت يهاهجوج يدنيم در آب آشاميسد

 ياز سو. بر اساس مطالعات انجام شده (9)شود يت نميآس

Julian  م يدرصد سد 32/3مقدار ز ين (3882)و همکاران

که  يابه گونه ،درحد آستانه قرار دارد يدنيدر آب آشام

و  ميت سديش سميسبب افزا مذکورمقدار باالتر از مقدار 

 . (33) شوديم يگوشت يهادر جوجه تيبروز آس

 39/3آمده است مقدار  ۴که در جدول يطورهمان

د يت گرديجاد آسيا موجب يدنيم در آب آشاميدرصد سد

 RV/TVو نسبت  RVن وزن يانگيسه ميکه مقايطوره ب

ن يرا نشان داد و ا يداريتفاوت معن 2و  3 يهان گروهيب

 3شتر از گروه يب يداريبه مقدار معن 2فاکتورها در گروه 

ره موجب يموترش در جياست. استفاده از پودر لودهب

و  1 يهادر گروه RV/TVو نسبت  RVزان يم د کهيگرد

سه يره در مقايق جياز طر يم اضافيافت سديرغم دريعل ۴

تفاوت که  يطورهب ؛مشابه باشد يبا گروه کنترل منف

ن گروه يب RV/TVو نسبت  RVزان يدر م يداريمعن

ن يا و ،وجود نداشته باشد ۴و  1 يهاو گروه يمنف کنترل

موترش بر يپودر ل يا درمانيد ينشان دهنده اثرات مف

ن يکاهش ادم در ب ت است.يمربوط به آس يهاشاخص

تحت  يهاپودرم در گروهيبافت همبند درم و ه يهارشته

ز نشان يموترش نسبت به گروه کنترل مثبت نيدرمان با ل

 يعروق يستم قلبيس يت کنندگيد و تقوياثرات مف هدهند

 .استت يجاد کننده آسيموترش در مقابله با عوامل ايل

ن ث در يتاميد و ويوفالونوئيب يادير زيمو ترش مقاديل

ت يخواص تقو يمو ترش دارايل. (2)د دارآب و پوست 

. افزودن تفاله است يدانياکسيو آنت يعروق يستم قلبيس

-يکاهش کلسترول، تر موجبره يموترش به جيل

ن کل و يکم، پروتئ ين با چگاليپوپروتئيدها، ليرسيگل

اد خون يز ين با چگاليپوپروتئيش ليافزا موجبن يهمچن

کاهش احتمال  منظورمطلوب به  يراتييشود که تغيم

. افزودن تفاله است يو قلب يکيمتابول يهايماريابتال به ب

کاهش  موجب، يگوشت يهاره جوجهيمرکبات به ج

کاهش  موجب ود که قاعدتًاشين ميروکسيهورمون ت

وانات شده و احتمال بروز عوارض يه بدن حيسم پايمتابول

تواند ين پرندگان را مياز سرعت رشد در ا يک ناشيمتابول

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

از  يکاهش تلفات ناش موجب ييايقل يهارهيدند که جکر

که  يدر حال ؛شونديم يويش فشار خون ريسندرم افزا

. (3۶) شونديش تلفات ميافزا موجب يدياس يهارهيج

در  گردديمه ير يش مقاومت عروقيافزا موجبدوز ياس

اتساع عروق و کاهش مقاومت  موجبکه آلکالوز  يحال

 ييسواز  .(38و  3۶ ،۴) شوديه در پستانداران ميعروق ر

افت ين دريک رابطه معکوس بيگر يد يهايبررس

عروق  يمارياز ب ير ناشيو مرگ و م ييغذا يدهايفالونوئ

ن موضوع يانگر اي. مطالعات ب(2)اند کرونر را نشان داده

از  ياف گستردهيدها اثر مثبت بر طياست که فالونوئ

 يعروقيستم قلبيد. در سدارن يعروق يقلب يهايماريب
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ت يفعال يسازک )منظميدها اثرات مثبت کرونوتروپيفالونوئ

ط يدارند. در شرا يقلب يات نامنظمحرکقلب( و ضد

و و آزاد يداتياکس يهات بروز تنشيمانند آس يپوکسيه

رد يپذيصورت م ييزان بااليآزاد به م يهاکاليشدن راد

موجود در  يدهايو فالونوئ يبات فنلين ترکيبنابرا ،(3)

ن ياز ب يها براآن يدانياکسيآنت يموترش و قدرت بااليل

 يپوکسيط هيد شده در شرايد تولآزا يهاکاليبردن راد

بهبود عالوه، ه ب ؛ت باشديت آسيل بهبود وضعيتواند دليم

 يتوان به وجود مواد مغذيرا مموترش يل بات يآس تيوضع

 ، کاهش کلسترول و به(22) يبات ضدالتهابيترک (2۶)

 .(23) کاهش فشار خون آن نسبت داد اثرات

 بدنن وزن زايدر م يداري، تفاوت معنپژوهشن يا در

موترش در يل درصد 2و  3ه شده با يتغذ يهان گروهيب

ز يت ني(. درصد هماتوکرP=999/3د )يره مشاهده نگرديج

نشان  يشيمختلف آزما يهان گروهيرا ب يداريتفاوت معن

ن باورند که يبرا پژوهشگراناز  ياري(. بسP=381/3نداد )

 يت ارتباطيزان هماتوکريت و مين سندرم آسيشه بيهم

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

 يداريتفاوت معن زين (2333)و همکاران  Luger ياز سو

و کنترل  يتين دو گروه آسيت بيزان هماتوکريم در

 پژوهشن يج حاصل از ايکه مطابق با نتا نشدمشاهده 

 .(32) است

درمان  يره برايموترش در جيدر خصوص استفاده از ل

 ،وجود ندارد يور تا کنون گزارشيت در طيآس سندرم

وه يد ميمف تأثيرن گزارش در مورد ين اوليا نيابنابر

ت و کاهش يمرتبط با آس يهاشاخصموترش بر بهبود يل

 يهادر جوجهبافت پوست  کيستوپاتولوژيعات هيضا

 پژوهشن يج حاصل از اي. با توجه به نتااست يگوشت

ت کننده يص تقوخوا يدارا موترشيتوان گفت ليم

 و استبدن  يکيو بهبود عوارض متابول يعروقيستم قلبيس

بهبود  يدهد و برايمت را کاهش يم سندرم آسيعال

توان از آن بهره يم يگوشت يهات در جوجهيت آسيوضع

 گرفت. 

 و تشکر يقدردان

و  شناسيآسيب يهابخشان کنکار ياز همکار

 گاه زابل،دانش يه دانشکده دامپزشکيشگاه تغذيآزما

  .ديآيبه عمل م يگزارسپاس

 .UOZ-GR-9618-56شماره گرنت: 

 
 منابع

پور، برز؛ حسني، فري، بهنام؛ خواجعلپورياحمد -3

بر  يح مختلف پودر کرفس کوهوسط تأثيرن؛ يحس

ت در يخون و وقوع آس ييايميوشيب يهارشد، فراسنجه

 دامپزشکي يه علوم درمانگاهي؛ نشريگوشت يهاجوجه

 .333-98: 33؛ 318۶ ران؛يا

؛ ي، غالمعليان، جمال؛ نادريم؛ مشتاقي، مربشتام -2

 تأثير، نرگس؛ ينانيد يقه؛ جعفري، صديعسگر

در  يو التهاب يانعقاد يفاکتورها يبرخ يموترش رويل

ک؛ فصلنامه دانشگاه علوم يآترواسکلروت يهاخرگوش

 .9-3 :8؛ 3183جهرم؛  يپزشک

؛ ييحينژاد، مياهد؛ ابريپور، توح، نادر؛ وحدتيرضو -1

موترش و کاهش ياثرات مصرف سطوح مختلف تفاله ل

مربوط به رشد،  يهاهورمونره بر ين جيو پروتئ يانرژ

؛ يگوشت يهاخون و عملکرد جوجه يهافراسنجه

  .332-8۴ :9؛ 318۶؛ يدات داميتول يپژوهشها

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

R; The effect of hypercapnia and blood 

PH on the pulmonary circulation. J 

Physiol; 1966; 182: 29-31. 

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

among test-cross progeny suggests that 

two complementary dominant genes 

explain the difference between ascites-

resistant and ascites-susceptible broiler 

lines. Poult Sci; 2007; 86(11): 2295-

2300. 



 

 

 2شماره  - 31دوره 
 در جوجهترش بر عوارض مصرف زياد نمک اثر ليمو

89 

6- Druyan, S; Shinder, D; Shlosberg, A; 

Cahaner, A. and Yahav, S; 

Physiological parameters in broiler lines 

divergently selected for the incidence of 

ascites. Poult Sci; 2009; 88(9): 1984-

1990. 

7- Hassanzadeh, M; Bozorgmerifard, M. 

H; Akbari, A. R; Buyse, J. and 

Decuypere, E; Effect of intermittent 

lighting schedules during the natural 

scotoperiod on T(3)-induced ascites in 

broiler chickens. Avian Pathol; 2000; 

29(5): 433-439. 

8- Hormozi, M; Jahantigh, M. and 

Jahantigh, M; The effect of 

acetylosalicylic acid and berberis on 

ascites syndrome parameters in broiler 

chickens. Pol J Vet Sci; 2017; 20(4): 

835-837. 

9- Jordan, F. T. W; Poultry Diseases; 3 rd 

Ed.; London, England: Bailliere Tindall, 

1990; pp. 312-313. 

10- Julian, R. J; Caston, L. J. and Leeson, 

S; The effect of dietary sodium on right 

ventricular failure-induced ascites, gain 

and fat deposition in meat-type 

chickens. Can J Vet Res; 1992: 56(3): 

214-219. 

11- Julian, R. J; Physiological, 

management and environmental triggers 

of the ascites syndrome: a review. 

Avian Pathol; 2000; 29(6): 519-527. 

12- Luger, D; Shinder, D; Rzepakovsky,  

V; Rusal, M. and Yahav, S; Association 

between weight gain, blood parameters, 

and thyroid hormones and the 

development of ascites syndrome in 

broiler chickens. Poult Sci; 2001; 80(7): 

965-971. 

13- Mirsalimi, S. M. and Julian, R. J; 

Saline drinking water in broiler and 

Leghorn chicks and the effect in 

broilers of increasing levels and age at 

time of exposure. Can Vet J; 1993; 

34(7): 413-417. 

14- Mirsalimi, S. M. and Julian, R. J; 

Effect of excess sodium bicarbonate on 

the blood volume and erythrocyte 

deformability of broiler chickens. Avian 

Pathol; 1993; 22(3): 495-507. 

15- Monge, C. and Leon-Velarde, F; 

Physiological adaptation to high 

altitude: oxygen transport in mammals 

and birds. Physiol Rev; 1991; 71(4): 

1135-1172. 

16- Owen, R. L; Wideman, R. F; Leach, 

R. M; Cowen, B. S; Dunn, P. A. and 

Ford, B. C; Effect of age of exposure 

and dietary acidification or 

alkalinization on broiler pulmonary 

hypertension syndrome. J Appl Poult 

Res; 1994; 3: 244-252. 

17- Pakdel, A; Van Arendonk, J. A; 

Vereijken, A. L. and Bovenhuis, H; 

Direct and maternal genetic effects for 

ascites-related traits in broilers. Poult 



 

 

 2شماره  - 31دوره 
 

 89پاييز و زمستان 

88 

 Sci; 2002; 81(9): 1273-1279. 

18- Pattison, M; McMullin, P. F; 

Bradbury, J. M. and Alexander, D. J; 

Poultry diseases; 6 th Ed.; India, 

Elsevier, 2008; pp: 531-532. 

19- Rudolph, A. M. and Yuan, S; 

Response of the pulmonary vasculature 

to hypoxia and H+ ion concentration 

changes. J Clin Invest; 1966; 45(3): 

399-411. 

20- Santiago, J. V. A; Jayachitra, J; 

Shenbagam, M. and Nalini, N.; d-

limonene attenuates blood pressure and 

improves the lipid and antioxidant 

status in high fat diet and L-NAME 

treated rats. J Pharm Sci Res; 2010; 2: 

752-758. 

21- Scheele, C. W; Klis, J. D. V. D; 

Kwakernaak, C; Dekker, R. A; 

Middelkoop, J. H. V; Buyse, J. and 

Decuypere, E; Ascites and venous 

carbon dioxide tensions in juvenile 

chickens of highly selected genotypes 

and native strains. Worlds Poult Sci J; 

2005; 61(1): 113-129. 

22- Schroder, H; Protective mechanisms 

of the Mediterranean diet in obesity and 

type 2 diabetes. J Nutr Biochem; 2007; 

18(3): 149-160. 

23- Shlosberg, A; Bellaiche, M; Berman, 

E; Ben David, A; Deeb, N. and 

Cahaner, A; Comparative effects of 

added sodium chloride, ammonium 

chloride, or potassium bicarbonate in 

the drinking water of broilers, and feed 

restriction, on the development of the 

ascites syndrome. Poult Sci; 1998; 

77(9): 1287-1296. 

24- Shlosberg, A; Bellaiche, M; Berman, 

E; Perk, S; Deeb, N; Neumark, E. and 

Cahaner, A; Relationship between 

broiler chicken haematocrit-selected 

parents and their progeny, with regard 

to haematocrit, mortality from ascites 

and bodyweight. Res Vet Sci; 1998; 

64(2): 105-109. 

25- Varmaghany, S; Karimi Torshizi, M. 

A; Rahimi, S; Lotfollahian, H. and 

Hassanzadeh, M; The effects of 

increasing levels of dietary garlic bulb 

on growth performance, systolic blood 

pressure, hematology, and ascites 

syndrome in broiler chickens. Poult Sci; 

2015; 94(8): 1812-1820. 

26- Vinson, J. A; Proch, J. and Bose, P; 

Determination of quantity and quality of 

polyphenol antioxidants in foods and 

beverages. Meth Enzymol; 2001; 335: 

103-114. 

27- Xiang, R. P; Sun, W. D; Zhang, K. C; 

Li, J. C; Wang, J. Y. and Wang, X. L; 

Sodium chloride-induced acute and 

chronic pulmonary hypertension 

syndrome in broiler chickens. Poult Sci; 

2004; 83(5): 732-673. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vol.3 / No.2  

 

Fall&Winter 2019-2020 

139 

    Iranian Journal of Veterinary 

Clinical Sciences 

 

The effect of lime powder on adverse effects of high salt consumption in 

broiler chickens 
 

Motamed, A.1; Jahantigh, M.2*; Saadati, D.3 

 
1. DVM Graduated Student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol- Iran. 

2. Associate Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of 

Zabol, Zabol- Iran.  

3. Assistant Professor, Department of Nutrition and Animal Breeding, Faculty of Veterinary Medicine, 

University of Zabol, Zabol- Iran. 

 

 

Received: 12 November 2018              Accepted: 19 February 2019 
 

 

 

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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