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  چکیده

تیمار  4جوجه یکروزه  سویه راس در قالب یک طرح کامالً تصادفی به  قطعه 600خون آتنولول بر آسیت،داروي کاهنده فشار  تأثیربه منظور بررسی 
پرندگان تیمار شـاهد مثبـت   . جوجه در هر تکرار اختصاص یافتند قطعه 30تکرار و  5و ) امپیپی 60و  30شاهد مثبت، شاهد منفی،آتنولول در دو سطح  (

داروي آتنولـول در سـه   . سایر پرندگان براي القاء آسیت تحت برنامه ویژه دمایی سرد قرار گرفتند. دارویی پرورش یافتنددر دماي نرمال و بدون هر گونه 
هـاي تعـداد گلبـول قرمـز، هماتوکریـت،      فراسـنجه . سـرد اضـافه شـدند    دمایی به جیره پایه پرندگان تحت برنامه 14ام  از روز پیپی 60و   30، 0سطح 

، TAS،MDAهــاي تــنش اکســیداتیو از قبیــلو فراســنجه ALT, AST, LDHگلبــول هــاي ســفید، فعالیــت آنزیمهــاي  هموگلــوبین، شــمارش
هـاي عملکـردي افـزایش وزن    فراسنجه. گیري شدند، اندازهHDLگلیسیرید، کلسترول و هاي گلوکز، پروتئین، تريو فراسنجه GPX, SODهاي آنزیم

تلفات نیز به طور روزانه ثبت و براي تفکیک دلیل . گیري شدندز به صورت هفتگی و از هفته سوم اندازهبدن، خوراك مصرفی و ضریب تبدیل خوراکی نی
پرنده انتخاب و بعد از کشتار و جدا سازي قلب، شاخص  2از هر تکرار، ) 49روز (روز آخر آزمایش  در. مرگ و مشخص نمودن تلفات آسیتی، تشریح شدند

داري سبب بهبود عملکرد، کاهش شاخص آسیتی و کاهش تلفات آسیتی،پرندگان تحت ، به طور معنی)هردو سطح(ولول تجویز آتن. آسیتی محاسبه گردید
پـی پـی ام آتنولـول     60گیري اینکـه، از سـطح   نتیجه. دار بوددر  پرندگان مصرف کننده آتنولول نیز معنی LDHکاهش فعالیت آنزیم . آسیت القایی شد

  .و کاهش تلفات آسیتی به طور موفقیت آمیزي استفاده نمود توان براي بهبود عملکرد می
  

  . اکسیدانیوضعیت آنتیهاي خونی، عملکرد، فراسنجههاي گوشتی، آتنولول، آسیت، جوجه: هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
هـاي گوشـتی بـراي    هاي اخیر، انتخاب ژنتیکی در جوجـه در دهه

هـا بـراي   افـت حداکثر نمودن سرعت رشد، سبب افـزایش تقاضـاي ب  
از طرفی، به مـوازات ایـن افـزایش تقاضـا بـراي      . اکسیژن شده است

اکسیژن، سیستم قلبی و عروقی این پرندگان توسعه کافی نیافته است 
که دستگاه قلـب و شـش آنهـا بـراي جبـران دسترسـی بـه        به طوري

اکسیژن، مجبور به پرکاري خواهند شد بنابراین، تغییرات آنـاتومیکی و  
ها، کبـد رخ  هاي درگیر از جمله بافت قلب، ششکی در بافتفیزیولوژی

بنابراین .)7(گردد خواهد داد و متعاقباً پرنده به عارضه آسیت مبتال می
پیشنهاد شده است که سندرم آسیت اساساً به وسیله هایپوکسیمیا و به 
دنبال سلسله اي از عوامل شامل افزایش خروجی قلب، افزایش فشـار  

ایش فشار خون بطن راست،  هایپرتروفی بطن راست، خون ریوي، افز
                                                             

 یام نور،استادیار علوم دامی، گروه کشاورزي، دانشگاه پ -1
 .دانشگاه پیام نور. علوم دامی، گروه کشاورزي مربی -2

 )Email: fathi_mokhtar@yahoo.com       :نویسنده مسئول -(*

نقص دریچه راست قلب، گرفتگـی سـیاهرگ مرکـزي، خـارج شـدن      
باشد و در مایعات عمدتاً به حفره شکمی و ناحیه پري کاردیوم قلب می

میزان مرگ و میر ناشـی  . نهایت مرگ در اثر ناتوانی قلب رخ می دهد
هـاي  د و در جوجه خروسدرص 5هاي گوشتی از آسیت در جوجه مرغ

  ).   3(درصد تخمین زده شده است  20گوشتی،
تواند منجر به در شرایط هایپوکسیمیا، فشار نسبی کم اکسیژن می

هاي قرمز،هماتوکریت و هموگلـوبین خـون و لـذا    افزایش تعداد گلبول
سبب افزایش مقاومت عروق خونی به جریان خـون شـود بنـابراین بـا     

تـوان  ی توسط گشاد کننده هاي عروق مـی کاهش مقاومت عروق شش
دهی قلب شد سبب کاهش فشار خون ریوي و در نهایت کاهش برون
، 5، 1( نمـود  و از بروز ناهنجاري افزایش فشار خون ریـوي جلـوگیري  

ــی ). 22و  16، 13 ــنهاد م ــابراین پیش ــاي  بن ــی از راهکاره ــود یک ش
ت، پیشنهادي براي کاهش مشکالت افزایش فشارخون ریـوي و آسـی  

  .استفاده از داروهاي کاهنده فشار خون است
آتنولــول یــک داوري کاهنــده فشــار خــون اســت کــه از طریــق 

هاي بتاآدرنرژیک عمـل نمـوده و بـا ممانعـت از     کردن گیرندهغیرفعال

  پژوهشهاي علوم دامی ایران  هنشری
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انقباض عروق، سـبب انبسـاط پـذیري عـروق وکـاهش فشـار خـون        
 تـأثیر انـد بـا   تواند که آتنولول میچنین پیشنهاد کردههم). 9(گردد  می

جلـوگیري   ΙΙها، از تولید مقادیر بـاالي آنجیوتنسـین   گذاشتن بر کلیه
تواند مانع از انقباض عـروق و افـزایش فشـار    نماید و از این طریق می

  ).18(شود خون می
 بنابراین هدف اهلی از انجام ایـن تحقیـق، بررسـی اثـرات داروي    

فشار خون ریوي آتنولول بر کاهش مشکالت ناشی از عارضه افزایش 
  .بود

  
  هامواد و روش

قطعه جوجه گوشـتی نـر یـک روزه از     600در این پژوهش، تعداد 
هـا از یـک مزرعـه بـزرگ     این جوجـه . استفاده شدند 308سویه راس 

پرورش جوجه گوشتی به صورت بسیار همگن از لحـاظ وزن انتخـاب   
جوجـه   هقطع 30تکرار و  5تیمار با  4شده و به طور کامالً تصادفی در 

هاي مورد آزمـایش، بـراي القـاي     جوجه. براي هر تکرار تقسیم شدند
-و ایجـاد نارسـایی قلبـی   ) آسـیت (سندرم افزایش فشار خون ریـوي  

 4.  عروقی، در دماي سرد تحت برنامه دمـایی ویـژه اي قـرار گرفتنـد    
تحـت شـرایط   (تیمار شاهد مثبـت   -1: تیمار آزمایشی عبارت بودند از

هرگونـه   تغذیه شده با جیره غذایی پایه و بدون افزودن، )دمایی نرمال
، تغذیه شـده  )تحت شرایط دمایی سرد(تیمار شاهد منفی   -2دارویی ،

تیمـار دمـایی سـرد،     -3با جیره غذایی پایه و بدون هرگونـه دارویـی،   
تیمـار   -4پی پی ام آتنولول،  30تغذیه شده با جیره غذایی پایه داراي 

پـی پـی ام    60ه بـا جیـره غـذایی پایـه داراي     دمایی سرد، تغذیه شد
  .آتنولول

همه . پرندگان در طول آزمایش، دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند
 3000حاوي ( سویا  -ها با یک جیره آردي آغازین بر پایه ذرت جوجه

روزگی و بعد  21تا سن ) درصد پروتئین خام 5/22کیلوکالري انرژي و 
درصـد   5/19کیلوکـالري انـرژي و    3100حـاوي  ( از آن با جیره رشد 

آزمـایش تیمارهـاي    14از روز ). 1جـدول (تغذیه شـدند  ) پروتئین خام
مقدار خوراك مصرفی، افزایش وزن و .  مختلف مورد نظر اعمال شدند

، 49روز  در. ضریب تبدیل از هفته سوم اندازه گیري و محاسبه گردیـد 
ور تصـادفی  ساعت گرسنگی دو جوجه از هـر قفـس بـه طـ     3پس از 

یکـی  . انتخاب و از هرکدام دو نمونه خونی از سیاهرگ بال گرفته شـد 
، وارد EDTA1از نمونه ها در سرنگ ها هاي حاوي ماده ضـد انعقـاد   

نمونـه   .استفاده شـد  WBC3و RBC2شدند و براي پارامترهاي خونی 
دیگر بالفاصله سانتریفیوژ شده و پالسماي به دسـت آمـده در دمـاي    

پرنـدگان  . هاي خونی نگهداري شدندن آزمایشات فراسنجهتا زما -20
                                                             
1- Ethylene-DiamineTetra-Acetic acid (EDTA) 
2- Red Blood Cell (RBC) 
3- White Blood Cell (WBC) 

انتخابی، بعد از خونگیري، کشتار و قلب آنها بعـد از مشـاهده وضـعیت     
ها از دهلیز به صورت دقیق جدا  ناحیه پریکاردیوم برداشته شد و بطن

گردید سپس بطن راست از بطن چپ از ناحیـه سـپتوم جـدا و بعـد از     
را بـه   27/0هاي باالتر از نسبت. سبه شدمحا RV/TV4توزین، نسبت 

الزم به ذکر است که تلفات نیز به صـورت  . شد عنوان آسیت ثبت می
هاي قلبـی  روزانه ثبت شد و تلفات براي بررسی دلیل مرگ و نارسایی

مشاهده یک یا چند مورد از عالیم زیر در پرندگان . کالبد گشایی شدند
  .بت شدندتلف شده را در دسته تلفاتی آسیتی ث

ن بطـن راسـت بـه کـل     زهایپرتروفی بطن راسـت و نسـبت و  -1
مایع زرد رنگ، کلوییـدي   -3کبد ورم کرده،ترد و شکننده  -2 ها بطن

 ).8( و روشن در محوطه شکمی
 

  برنامه دمایی براي القاي آسیت
 25،دمـاي سـالن روي   14دماي سالن تحت برنامه سرمایی درروز 

درجه سانتی گـراد از دمـاي    5/1ر روز گراد تنظیم شد و هدرجه سانتی
 15بـه حـداکثر    21سالن کاسته شد به طوریکه دمـاي سـالن در روز   

و این دما براي این سالن تا روز آخـر آزمـایش   . گراد رسیددرجه سانتی
  ).6(گراد ثابت نگه داشته شد درجه سانتی 10-15بین 

  
  مطالعات آزمایشگاهی

هاي خونی ی فراسنجههاي پالسمایگیري غلظتروش اندازه
  هاي غیرعملکردي پالسماو فعالیت آنزیم

هـاي  آزمایشگاهی مربوط به آزمایشات فراسـنجه هاي گیرياندازه
گلبول قرمـز، گلبـول سـفید، هماتوکریـت، گلـوکز، پـروتئین،       (خونی 

و ) ، کلسـترول )5HDL(گلیسـیرید، لیپـوپروتئین بـا چگـالی بـاال       تري
ــزیم  ــت آنــ ــاي فعالیــ ــین آ(هــ ــفرازآالنــ ، )6ALT( مینوترانســ

در )) 8LDH( دهیـدروژناز و الکتـات ) 7AST( آمینوترانسـفراز  آسپارتات
آزمایشگاه پاستورکرمانشاه و توسط دستگاه اتوآناالیزر سـاخت آمریکـا   

 . انجام شد) RA 1000(مدل 
  

در ) MDA9(گیــري ســطح مــالون دي آلدییــد روش انــدازه
  پالسما 

 3میکرو لیتـر پالسـما و    500یید، آلدمالون ديبراي اندازه گیري 

                                                             
4- Right Ventricle /Total Ventricle (RV/TV) 
5- High density lipoprotein (HDL) 
6- Alanine transaminase (ALT) 
7- Aspartate transaminase (AST)  
8- Lactate dehydrogenase (LDH). 
9- Malondialdehyde (MDA) 
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 1درصد مخلوط شـده و بعـد از ورتکـس،     1میلی لیتر اسید فسفریک 
درصـد بـه لولـه آزمـایش      6/0میلی لیتر محلول تیو باربیتوریک اسید 

دقیقه در داخل یک بن ماري در حال جـوش   45اضافه شد و به مدت 
ه ، بـه  سپس لوله آزمایش را زیـر آب سـرد خنـک کـرد    . قرار داده شد

اضافه نموده و بـه مـدت یـک الـی دو     بوتانل  –Nمیلی لیتر  3میزان 
 rpm 3000دقیقـه بـا دور    10دقیقه ورتکس نموده و سپس به مـدت  

،  انـدازه  )محلول رویـی (سانتریفیوژ نموده و پس از جدا کردن فاز آلی 
نـانومتر در مقابـل بوتانـل بـه      532گیري جذب نوري در طـول مـوج   

جام گرفته و نتایج حاصل پـس از انتقـال بـه منحنـی     عنوان بالنک ان
 .سرمی نمونه ها تعیین گردید مالون دي آلدییداستاندارد، غلظت 

  
گیـري فعالیـت آنـزیم گلوتـاتیون پراکســیداز     روش انـدازه 

)1GPx( سوپراکسید دیسموتاز ،)2SOD  ( در پالسما  
ـ  ز بـا  فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز، نی

کـه بـا محلـول     EDTAاستفاده از خون تام داراي مـاده ضـد انعقـاد   
کـاهش در جـذب در طـول    . درابکین رقیق شده بود، اندازه گیري شد

نـانومتر توسـط دسـتگاه اسـپکتروفتومتري انـدازه       5050و   340موج 
 3رانسـود  -در این آزمایش نیز از کیت تجـاري رانـدوکس   . گیري شد

  .استفاده گردید
  

  پالسما)  TAS4(گیري ظرفیت ضد اکسیدانی دازهروش ان
از پالسماهاي فریز شده، براي اندازه گیري ظرفیت ضد اکسیدانی 

گیري وضـعیت تـام ضـد اکسـیدانی     پالسما استفاده شد و کیت اندازه
 .متعلق به آزمایشگاههاي راندوکسمورد بود

  
  هاها، طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل دادهتبدیل داده

قبل از آنالیز آمـاري،   RV/TVاي مربوط به تلفات و نسبت هداده
توسط تبدیل آرك ساین نرمال و سپس اعداد تبدیل شده براي آنـالیز  

، نـرم افـزار   GLMهاي مربوطه با استفاده از رویـه  داده. استفاده شدند
SAS  هـا بـا اسـتفاده از    میـانگین   .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنـد

  .درصد با هم مقایسه شدند 5معنی داري آزمون توکی در سطح 
 

  نتایج و بحث
  و مرگ و میر ناشی از آسیت RV/TVعملکرد، نسبت 

مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غـذایی مربـوط بـه    
                                                             
1- Glutathione peroxidase (GPX) 
2- Superoxide dismutase (SOD)  
3- RANDOX Laboratories Ltd., Ardmore, Diamon 
Road, Crumlin, Co. Antrim, United Kingdom, BT29 
4QY 
4- Total antioxidant status (TAS) 

. شـده اســت  ارائـه  2تیمارهـاي آزمایشـی مختلـف در جـدول      تـأثیر 
و شود، تجویز آتنولـول در هـر د  که در این جدول مشاهده می همچنان

داري در ضریب تبـدیل و  پی پی ام، سبب بهبود معنی 60و  30سطح 
افـزایش وزن حاصـله در پرنـدگان تحــت اسـترس سـرمایی شـد بــه       

که اختالف معنی داري با تیمار شاهد مثبت نداشتند و آتنولـول   طوري
داري افت عملکرد ناشی از استرس سرمایی را توانسته به طوري معنی

  . بهبود بخشد
دار وهش، القاء آسیت به روش سرما سبب کاهش معنـی در این پژ

هـم  ).  2جـدول  (وزن حاصله و افزایش ضریب تبـدیل خـوراك شـد    
دار شـاخص آسـیتی   چنین، اسـترس سـرمایی، سـبب افـزایش معنـی     

RV/TV   کـه ایـن نشـان از القـاء     ) 3جـدول  (و تلفات آسیتی گشـت
ـ    این یافته. موفقیت آمیز آسیت بود هـا  ژوهشها بـا گزارشـات سـایر پ

تجویز آتنولـول سـبب افـزایش وزن    . )15و  8، 5، 3، 1(مطابقت دارد 
کـه عملکـرد   حاصله و بهبود ضریب تبـدیل خـوراك شـد بـه طـوري     

پرندگان پرورش یافته در دماي سرد که آتنولول دریافت کرده بودنـد،  
). 2جـدول  (مشابه عملکرد پرندگان پرورش یافته در دماي نرمال بـود  

هـاي بتـا   و مهـم گیرنـده   مـؤثر وان یک غیرفعال کننده آتنولول به عن
ــه طــور عمــل مــی5آدرینرژیــک ــد و ب ــأثیري از مــؤثرنمای و عمــل  ت

توانـد  و می) 18(کند هاي آدرنالین و نورآدرنالین جلوگیري می هورمون
به عبـارتی دیگـر،    .سبب کاهش احتیاجات انرژي براي نگهداري شود

ی بر احتیاجات انـرژي را خنثـی   تواند اثرات استرس محیطآتنولول می
نموده و با هدایت انرژي به سمت تولید، سبب افـزایش وزن حاصـله و   

  ).17(بهبود ضریب تبدیل خوراك شود 
تواند سـبب  هم چنین، گزارش شده است که آتنولول در موش می

بهبود خونرسانی به روده کوچـک و بخصـوص ناحیـه ژژنـوم گـردد و      
هـم چنـین   . ه از دستگاه گوارش گرددسبب افزایش عملکرد این ناحی

همچنین  ).2(کند میها حفاظت آتنولول از سیستم اعصاب اینتروسیت
میلیگرم بـر کیلـوگرم وزن زنـده در     5/2گزارش شده است که تجویز 

خرگوش، سبب بهبود عملکرد و مرفولوژي ناحیه ژژنوم روده کوچـک  
دهـد کـه   مـی  ، نشان3هاي موجود در جدول چنین، دادههم). 21(شد 

نسبت وزن بطن (داري شاخص آسیتی آتنولول توانست به طوري معنی
چنـین تلفـات ناشـی از آسـیت را در     و هـم ) هاراست به وزن کل بطن

اما علی رغم ایـن   .)>05/0P(مقایسه با تیمار شاهد منفی کاهش دهد 
 RV/TVتأثیر مثبت آتنولول، تلفات ناشی از آسیت و شاخص آسـیتی  

. داري باال بودندبا تیمار شاهد مثبت، همچنان به طور معنیدر مقایسه 
همزمان با بهبود عملکرد رشد، آتنولول سبب کاهش نسبت وزن بطـن  

 ).3جدول ( ها و کاهش تلفات ناشی از آسیت شد راست به کل بطن
 19، 17(این نتایج با گزارش پژوهش سایر محققین مطابقت دارد 

توانـد سـبب کـاهش    ارسـایی قلبـی، مـی   آتنولول در بیمـاران ن . )20و 
                                                             
5- Beta-adrenergic blocker 
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توانـد سـبب   نیازهاي انرژي بافت میوکاردیوم شود و از این طریق می
چنین آتنولول سـبب  هم. کاهش اندازه و مانع از هایپرتروفی قلب شود

شـود نتیجـه آن   کاهش سیستول بطنی و کاهش خروجـی قلـب مـی   
و  19(عروقی است -کاهش فشار خون ریوي و کاهش مشکالت قلبی

کــردن توانــد از طریــق غیرفعــالعــالوه بــر ایــن، آتنولــول مــی). 20
هاي بتاآدرنرژیک و با ممانعت از انقباض عروق، سـبب انبسـاط    گیرنده

 ). 9(گردد عروق وکاهش فشار خون می

 
  ترکیب جیره هاي غذایی آزمایشی پایه  - 1 جدول

Table 1-Composition of experimental basal diets  
  

  جیره رشد) روزگی 22 - 49(
Starter diet (22-49 days)  

)روزگی 1-21(جیره آغازین  
Starter diet (1-21 days) 

  (%)مواد خوراکی
Ingredients (%)  

53.00 52.00 
 ذرت
Corn  

37.00 35.00 
 )پروتئین% 48(کنجاله سویا 

Soybean meal (48% protein)  
0.00 5.00 

 گلوتن ذرت
Corn gluten  

5.80 3.50 
 روغن سویا
Soybean oil  

1.55 1.75 
 دي کلسیم فسفات
Dicalcium phosphate  

1.20 1.40 
 سنگ آهک
Ground Limestone  

0.25 0.25 
 1پیش مخلوط ویتامین

Vitamin premix1  

0.25 0.25 
 1پیش مخلوط معدنی
Mineral premix2  

0.45 0.35 
 نمک
Common salt  

0.25 0.30 
 دي ال متیونین
DL- Methionine  

0.25 0.29 
 ال لیزین هیدروکلراید
HCLL- Lysine  

3100 3000 
 )کیلوکالري در کیلوگرم خوراك(انرژي قابل متابولیسم

Metabolize Energy (Kcal/Kg)  

19.5 22.5 
 (%)پروتئین خام

Crude protein (%)  
0.92 1.05 

 (%)کلیسم
Calcium (%)  

0.45 
 0.50 

 (%)فسفر قابل دسترس

Available phosphorous (%)  

1.40 1.35 
 (%)لیزین

Lysine (%)  
0.60 0.69 

 (%)متیونین
Methionine (%)  

0.81 1.03 
 (%)سیتئین + متیونین 

Methionine + Cystine (%)  
میلی گرم  B6 ،011/0میلی گرم ویتامین   B2،4میلی گرم ویتامین  K،5تامین میلی گرم وی E ،3واحدویتامین  D3 ،30واحد ویتامین  A ،1800واحد ویتامین  11000مخلوط ویتامینی حاوي، هر کیلوگرم پیش 1

  .میلی گرم ویتامین تیامین بود 3میلی گرم ویتامین بیوتین،  01/0میلی گرم ویتامین نیکوتینیک اسید،  B12 ،50ویتامین 
  .میلی گرم مس  بود 5میلی گرم سلنیوم،  10میلی گرم آهن و  80میلی گرم منیزیوم،  100میلی گرم روي،  80مخلوط معدنی حاوي، هر کیلوگرم پیش 2

1Vitamin premix (each kg contained): vitamin A ,11000 IU; vitamin D3, 1800IU; vitamin E, 30 IU; vitamin K, 3 mg; vitamin B1, 3mg; vitamin B2, 
5mg; vitamin B6, 4mg; vitamin B12, 0.011mg; nicotinic acid, 50mg; biotin, 0.01mg. 
2 Mineral premix (each kg contained): Zn, 80 mg; Mg, 100mg; Fe, 80mg; Se, 10mg; Cu, 5mg. 
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  1روزگی 49تأثیر تیمارهاي آزمایشی بر میانگین خوراك مصرفی، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در طول دوره  - 2 جدول
Table 2- Effects of treatments on feed consumption, body weight gain and feed conversion ratio at day 491  

 

 ضریب تبدیل خوراك
Feed conversion ratio 

)گرم(افزایش وزن حاصله  
Body weight gain (g) 

)گرم(خوراك مصرفی  
Feed consumption (g) 

 تیمارها
Treatments                   

  

1.95b 2900a 5655a  
 

 
 

)بدون القاء آسیت(شاهد مثبت   
Control without Ascites induced 

  

2.05 a 2760 b 5684 a  
 

 
 

)با القاء آسیت(شاهد منفی   
Control with Ascites  induced   

 آتنولول
Atenolol  

1.80 b 2871 a 5188 c 30 PPM  
1.81b 2882 a 5223 b 60 PPM   

0.0530 23.98 114.75 ±SEM 
0.0001 0.0001 0.0001 P-value 

  ).P >05/0( باشنددار میداراي اختالف معنی غیر مشابهباحروف ستون هاي هر  میانگین1
1Means within a column without a common superscript differ significantly (P<0.05).     

  
  1ز آسیت در کل دوره آزمایشیتأثیر تیمارهاي آزمایشی برشاخص آسیتی و تلفات ناشی ا - 3جدول 

Table3-  Effects of treatments onAscetics index and mortality due to Ascites1  
(%)تلفات ناشی از آسیت   

Mortality due to ascites 

 شاخص آسیتی
Ascites Index (RV/TV1) 

 

 تیمارها
Treatments                  

4.66 c 0.22 c  القاء آسیت بدون(شاهد مثبت(  
Control without Ascites induced

14.00a 0.36 a  با القاء آسیت(شاهد منفی(  
Control with Ascites  induced
 آتنولول
Atenolol

6.00b 0.26 b 30 PPM 
6.66b 0.25 b 60 PPM
0.22 0.022 ±SEM 

0.0168 0.0014 P-value 
  .)P >05/0(باشند می دارراي اختالف معنیباحروف غیرمشترك داستون  هاي هر میانگین1

1 Means within a column without a common superscript differ significantly (P<0.05).                                  
 

 LDHو  ALT ،ASTهايهاي خونی، فعالیت آنزیمفراسنجه
  پالسما

هـاي  بـر فراسـنجه   تأثیر استرس سرمایی و تجویز داروي آتنولول
، 5و  4هاي هاي غیرعملکردي پالسما ،در جدولخونی و فعالیت آنزیم

دهد که اسـترس سـرمایی   ها نشان میهاي این جدولداده. آمده است
ــی  ــور معن ــه ط ــوبین،   ب ــز، هموگل ــول قرم ــزایش گلب ــبب اف داري س

و  ALT ،ASTهـاي  هماتوکریت، گلـوکز، فعالیـت پالسـمایی آنـزیم    
LDH داري بر تئین خون شد و تجویز آتنولول تأثیر معنی وکاهش پرو

ــنجه   ــن فراس ــطوح ای ــر س ــا تغیی ــزیم   (ه ــت آن ــز فعالی ) LDHبج
که، تنولول توانست به طور فعالیت آنـزیم  به طوري .)<05/0P(نداشت
LDH ر دمـایی نرمـال،   داري و تا سطح پرندگان تیمـا را به طور معنی

  .)<05/0P( کاهش دهد
نشـان داد کـه مشـابه سـایر     ) 5و  4هـاي  ولجـد (نتایج این تحقیـق  

دار گلبـول قرمـز،   ها، استرس سـرمایی سـبب افـزایش معنـی    پژوهش
ــزیم    ــت آن ــوکز، فعالی ــوبین، گ ــت، هموگل ــاي هماتوکری  ،ALTه

AST،LDH  تجویز ). 22و  16، 13، 5، 1(و کاهش پروتئین خون شد
سـایر  داري بـر  ، تأثیر معنـی LDHآتنولول بجز در مورد فعالیت آنزیم 

این یافتـه، بـا گـزارش پانـداو همکـاران      . هاي خونی نداشتفراسنجه
 6سـازي  این محققین گزارش کردند کـه مکمـل  . ، مطابقت دارد)14(

هـا، سـبب بهبـود    میلیگرم آتنولول بـر کیلـوکرم وزن زنـده در مـوش    
آلدئید در بافت قبـل شـده و   دياکسیدانی و کاهش مالونوضعیت آنتی

. شـود هبود وضعیت عمکلرد آندوتلیوم عـروق مـی  به دنبال آن سبب ب
زمـان،  چنین این محققین، گزارش کردند که آتنولول، به طـور هـم  هم

ــزیم  ــمایی آنـــ ــت پالســـ ــاهش فعالیـــ ــبب کـــ ــاي ســـ هـــ
آمینـاز نیـز   تـرانس کیناز و گلوتامات پیرووات دهیدروژناز،کراتین الکتات

بسـاط پـذیري   گردد آنها پیشنهادکردند که آتنولول، بـا تـأثیر بـر ان   می
عروق و کاهش هایپرتروفی قلب، مانع از تولید رادیکالهاي آزاد شده و 

اکسیدانی شد و کاهش فعالیـت  از این طریق سبب بهبود وضعیت آنتی
تواند بـه کـاهش تخریـب    دهیدروژناز، نیز میپالسمایی آنزیم الکتات

  .سلولی ناشی از کاهش تنش اکسیداتیو مربوط شود
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  1هاي پالسماییر تیمارهاي آزمایشی بر فعالیت آنزیمتأثی  - 5 جدول
Table 5- Effects of treatments on plasma enzymes activity1 

 

دهیدروژنازالکتات  
LDH4 
(U/L) 

آمینوترانسفرازآسپارتات  
AST3 
(U/L) 

آمینوترانسفرازآالنین  
ALT2 
(U/L) 

 تیمارها
Treatments                   

1800 b 217.7 b 3.75 b 
 
 

 
 

)بدون القاء آسیت(شاهد مثبت   
Control without Ascites induced 

2420 a 271.0 a 4.75 a  
 

 
 

)با القاء آسیت(شاهد منفی   
Control with Ascites  induced 
 آتنولول
Atenolol 

1935 b 289.5a 5.00 a 30 PPM 
1630 b 308.25a 6.12 a 60 PPM 

576 44.03 1.28 ±SEM 
0.013 0.002 0.012 P-value 

  .)P >05/0(باشند دار میباحروف غیر مشابه داراي اختالف معنیستون هاي هر  میانگین1
1Means within a column without a common superscript differ significantly (P<0.05).   
2Alanine amino transferase
3 Aspartate amino transferase
4Lactate dehydrogenase 

 
  1آلدئید پالسمادياکسیدان وسطح مالونهایآنتیاکسیدانی،  فعالیت آنزیمتأثیر تیمارهاي آزمایشی برکل ظرفیت آنتی - 6 جدول

Table 6- Effects of treatments on total antioxidant capacity, antioxidant enzymes activity and  Malondialdehyde in plasma1 
 

 مالون دي آلدئید
MDA5 

(n mol/mL) 

 سوپراکسید دیسموتاز
SOD4 

(U/ g hemoglobin) 

 گلوتاتیون پراکسیداز
GPx3 

(U/ g hemoglobin) 

 کل ظرفیت آنتی اکسیدانی
T-AOC2 
(n mol/L) 

 

 تیمارها
Treatments                   

1.55 b 4001 252.25 a 2.55 a  
 

 
 

)یتبدون القاء آس(شاهد مثبت   
Control without Ascites induced 

3.17 a 3811 222.15 b 0.98 b  
 

 
 

)با القاء آسیت(شاهد منفی   
Control with Ascites  induced 

 آتنولول 
Atenolol 

3.62 a 2622 198.90 b 0.93 b 30 PPM 
3.55 a 2300 195.16 b 0.95 b 60 PPM 
0.33 1927 27.07 0.29 ±SEM 
0.013 0.4612 0.0001 0.0113 P-value 

  ).P >05/0(باشند دار میباحروف غیر مشابه داراي اختالف معنیستون هاي هر  میانگین1
1Means within a column without a common superscript differ significantly (P<0.05).   
2Totalantioxidantcapability 
3Glutathione peroxidase 
4Superoxide dismutase 
5Malondialdehyde 

  
و سـطح   SOD ،GPx ،TASهاي فعالیت آنزیم هايفراسنجه

  پالسما)MDA(مالون دي آلدئید 
نشان مـی دهدکـه،  اسـترس سـرمایی      6داده هاي موجود در جدول 

) GPx(پراکسـیداز  گلوتـاتیون  دار فعالیـت آنـزیم  سبب کـاهش معنـی  
آلدئیـد  ديمـالون زمـان افـراش سـطح    وظرفیت آنتی اکسیدانی و هـم 

داري بر بهبود ایـن  تأثیر معنی و افزودن آتنولول) >05/0P(پالسما شد
هاي این تحقیق نشـان داد کـه   یافته .)<05/0P(ها  نداشت فراسنجه

دار فعالیـت آنـزیم گلوتـاتیون    استرس سـرمایی سـبب کـاهش معنـی    
آلدئیـد  اکسیدانی و افـزایش سـطح مـالون دي   پراکسیداز، ظرفیت آنتی

هـاي سـایر محققـین دیگـر هـم      که بـا یافتـه  ) 6جدول (سما شد پال
ــت دارد  ــل). 13،11، 16، 15، 1(مطابق ــأثیر   مکم ــول ت ــازي آتنول س

اکسـیدانی پرنـدگان تحـت آسـیت     داري در بهبود وضعیت آنتی  معنی
کردند مکمـل سـازي    ، گزارش) 11(و همکاران،  کارن. نداشتالقایی 

داروي کاهنده فشار خون کاپتوپریل میلیگرم بر کیلوگرم وزن زنده  15
هـاي  دار آنـزیم هفتـه، بـا افـزایش معنـی     12هـا، بـه مـدت    در موش

آلدئیـد خـون، سـبب بهبـود     دياکسیدان و کاهش سـطح مـالون   آنتی
دوینـدر و  چنین، هم. عملکرد آندوتلیال عروق و کاهش فشار خون شد

م وزن در میلیگرم بر کیلوگر 3، گزارش کردند که تجویز )4( همکاران



  1395تابستان  2، شماره 8نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد      336

اکسـیدانی و کـاهش   عروقی، سبب افزایش ظرفیت آنتی-بیماران قلبی
تنش اکسیداتیو شد که سبب بهبود انبساط پـذیري عـروق و کـاهش    

این تحقیق، لـورنزو و  اما مطابق با نتایج . فشار خون را به دنبال داشت
میلیگرم بر کیلوگرم آتنولول  100، گزارش کردند تجویز )12( همکاران

اکسیدانی در داري بر وضعیت آنتیعروقی، تأثیر معنی-ماران قلبیدر بی
 . این بیماران نداشت

  

  گیري کلینتیجه
تـوان  نتایج این تحقیق، نشان داد که، به طور موفقیت آمیزي مـی 

داروي آتنولول در جهت پیشگیري از افت عملکـرد تولیـد و تلفـات     از
مقـدار  . استفاده نمودالرشد امروزي هاي گوشتی سریعآسیتی در جوجه
  . باشد پی پی ام می 60طابق این تحقیق،  پیشنهادي آن م
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Introduction Broiler chickens are intensively selected for productive traits. The management of these highly 

productive animals must be optimal to allow their full genetic potential to be expressed. If this is not done, 
inefficient production and several metabolic diseases such as ascites become apparent. Investigations in 
mammals indicated that the b- adrenoreceptor characteristics are differentially regulated by chronic hypoxia and 
play an important role in the cardiovascular system. The density of b-adrenergic receptors was higher in cardiac 
cells of ascites sensitive birds compared with ascites-resistant ones. Moreover, the characteristics of b-adreno 
receptors are different in cardiac cells of birds with right ventricular hypertrophy and heart failure compared with 
healthy birds. Treatment with the selective b1-adrenoceptor blocker, atenolol, abolished right ventricular 
hypertrophy in response to hypoxia compared with normoxic condition in rats.  

Materials and Methods This study investigated the comparative effects of different levels of atenolol 
Growth performance, Mortality due to ascites, antioxidant status and blood parameters in broilers under induced 
ascites. Six hundred one-day-old male broilers (Ross 308) in a completely randomized experimental design with 
four treatments (Positive control, negative control, and two levels of 30 and 60 ppm atenolol) with five replicates 
of thirty birds were applied. Birds in positive control were reared in natural temperature without atenolol, the 
other bird groups were reared in cold temperature with 0, 30 and 60 ppm atenolol. The average daily feed intake 
(ADFI), average daily weight gain (ADWG) and feed conversion ratio (FCR) for each group of birds were 
calculated and mortality was daily weighed, recorded and used to correct the FCR. Observations were made 
daily to record the incidence of ascites and mortality. Diagnosis of ascites generally depends on observation of 
the following symptoms: (1) right ventricle hypertrophy, cardiac muscle laxation; (2) swollen and stiff liver; (3) 
clear, yellowish, colloidal fluid in the abdominal cavity. Hematological, biochemical and pathological tests were 
done at day 49; total red blood cell (RBC), Wight blood cell (WBC), hemoglobin, hematocrit, glucose, protein, 
cholesterol, triglycerides, high density lipoprotein (HDL) and activity of alanine transaminase (ALT), aspartate 
transaminase  (AST), lactate dehydrogenase (LDH). Also, glutathione peroxidase (GPX), superoxide dismutase 
(SOD) total antioxidant status (TAS) and Malondialdehyde (MDA) content of plasma were determined. At the 
end of experiment (wk 7), 2 chicks from each replicate were randomly selected and slaughtered. Then ascetic 
Index, RV/TV, (ratio of right ventricle weight to total ventricle weight) were calculated. 

Results and Discussion The results showed that, the atenolol-treated birds had lower right ventricle to total 
ventricle ratio and mortality due to ascites compared with the control birds. Moreover, atenolol, significantly, 
reduced feed conversion ratio & average daily feed intake and reduced feed conversion ratio. It is also, atenolol, 
significantly lowered the lactate dehydrogenase activity in plasma. Alanine transaminase and aspartate 
transaminase activity in plasma were not significantly affected by atenolol supplementation. Other blood 
parameters and antioxidant incidences were not affected by atenolol. It has been proved that exposure to high 
altitude results in increases in Plasma and urinary catecholamine, hormones that are known to increase 
hypertrophic actions of heart tissue and consequently changes in the function of myocardial cells such as 
contractile activity and cardiac output that could lead to ventricular hypertrophy. It has also been reported that 
the b1-adrenoceptor blocker numerically reduces the ascites incidence in broiler chickens and may have been 
used as a prophylactic agent.  It is known that that the hypertrophic effect of catecholamine in rats such as 
cardiac contractility, cardiac output and, finally, right ventricular hypertrophy could be reduced by a b1-
adrenoceptor blocker. This might explain, at least partially, the mechanism by which atenolol reduces cardiac 
output, and hence might reduce pulmonary hypertension and, finally, ascites incidence in broiler chickens. 
Although this study shows the involvement of b-adrenergic receptors in heart failure syndrome in birds, more 
studies should be carried out for better understanding of the exact mechanisms that could contribute to change in 
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cardiac function and, consequently, pulmonary hypertension in broiler chickens. 
Conclusion This study showed that inclusion of atenolol in broiler diets had remarkable effects on 

Performance. Moreover, According to the results of this research, atenolol could reduce mortality due to ascites 
in broilers. We suggested that the optimal level atenolol in diet is 60 ppm. 
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