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بررسی میزان رخداد سندرم آسیت در فارمهای مبتال به سندرم تنفسی در جوجههای
گوشتی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری
مجید غالمی آهنگران ،*1عزتاله فتحی هفشجانی ،1هومان

کمالی2

 -4دانشیار بخش بیماریهای طیور ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
 -2دانشآموخته دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتmgholamia1388@yahoo.com :
(دریافت مقاله 93/4/49 :پذیرش نهایی)93/6/22 :

چکیده
بهمنظور مقایسه میزان وقوع سندرم آسیت در گلههای جوجه گوشتی با عالیم ننسسمی در اسمتان افمسنان و اسمتان رنارم ما و
بختیاری 47 ،گله جوجه گوشتی در مدت  3سا متوالی ( )91-19در استان افسنان و  74گله جوجه گوشتی در اسمتان رنارم ما و
بختیاری در طو دوره پرورش از ل اظ وقوع سندرم ننسسی و آسیت پایش شدند .در این مطالعه فراوانی رخمداد سمندرم آسمیت در
استان رنارم ا و بختیاری بهطور معنیدار ( )p>5/50بیشتر از استان افسنان بود و از ل اظ آماری ارنباط معنیداری نیز بین رخمداد
سندرم ننسسی و سندرم آسیت در جوجههای گوشتی وجود داشت ( ،)p>5/50اما ارنباطی بین رخداد آسیت بعد از عالی ننسسی و نوع
منطقه برآورد نگردید  .عالوه بر این ،درفد رخداد ابتال به آسیت بعد از عالی ننسسی در استان رنارم ا و بختیاری بهطور معنمیدار
بیشتر از استان افسنان بود ( .)p>5/50بر اساس نتایج به دست آمده بهنظر می رسد استعداد ابتال بمه آسمیت در اسمتان رنارم ما و
بختیاری پس از مشکالت ننسسی به دل یل همراهی فاکتورهای خطرساز مانند ارنساع و کاهش دمای م یط بیشتر از استان افسنان باشمد
که الزم است در مدیریت خوراک و بنداشت مزارع پرورش طیور در استان رنار م ا و بختیاری ندابیر ویژه اندیشیده شود.
کلید واژهها :سندرم آسیت ،سندرم ننسسی ،جوجههای گوشتی ،افسنان ،رنارم ا و بختیاری.

مقدمه
سندرم آسیت به معنای تجمع ترانسودای غیر آماسی

اقتصادی این سندرم در گلههای تجاری از وحاظ وجیود
تلفیییا

و ی ی د کیییه در هایییتارگام می ی باکییید

در داخل محوطه بطن اسیت هیه ومومیا بیا اتیوویو ی

( )Baghbanzadeh and Decuypere, 2008اگرچییه

مختلف در گلههای طییور مایاهدم می گیردد اهمییت

ووامل مختلف م تواند در ککلگیری و اوقیای سیندرم
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آسیت نقش داکته باکیند ،امیا سیروت رکید سیریع در

برای آغاز روند ککلگیری آسیت فراهم می گیردد وی ا

گلههای جوجه گوکت به ونوان اصل ترین وامل ایجیاد

در این بررس میزان رخداد آسیت در گلههیای مریت و

هنندم سندرم آسیت در مرغهای گوکت مطرح م باکد

غیر مریت بیه سیندرم تنفسی در اسیتان اصییفهان نییز

از نقطهنظر فیزیووو ی ،سروت رکد بیا باوی

از بیین

بررسی کدم است تا ضمن ارزیاب اثر سیندرم تنفسی

رفتن تعادل میان اهسیژن فراهم کیدم و مییزان اهسییژن

در ککلگیری آسیت ،اثر ارتفاع جغرافیای نییز در ایین

مورد نیاز برای متابوویسم پرندم م کود ( Daneshyar et

روند مورد بررس قرار گیرد

 )al., 2012; Swayne et al., 2013بییه ورییارت ،
هیپوهس ناک از این ودم توازن با اوقای افزایش فایار

مواد و روشها

خون در سرخرگ ریوی منجر بیه کیکلگییری اخیت ل

به منظور مقایسه وقیوع سیندرم آسییت در گلیههیای

سییاهرگ هریدی

جوجه گوکت با و یم تنفس در دو منطقیه بیا ارتفیاع

یافتیه وسیندرم آسییت کیکل

با و ارتفاع مناسب ،اسیتان چهارمحیال و بختییاری بیا

می گییرد ( ;Baghbanzadeh and Decuypere, 2008

میانگین ارتفاع  2351متر از سطح دریا در جنوب غیرب

 )Khazraiinia et al., 2009و وم بر سروت رکد با ،

ایران هه بین  94درجه و  13دقیقیه تیا  53درجیه و 22

به دوییل فایار هیم اهسییژن

دقیقه طول کیرق و بیین  13درجیه و  4دقیقیه تیا 12

یک از ووامل موازنه منفی اهسییژن در خیون و وامیل

درجه و  13دقیقه ورض کیماو گرینیویق قیرار دارد و

ککلگیری آسیت م باکد ( ;Feizi and Naderi, 2011

استان اصفهان بیا متوسیو ارتفیاع یدود  3533متیر از

 )Yersin et al., 1992به هر ال به نظر م رسد سیایر

سطح دریا در مرهز ایران هه بین  94درجیه و  13دقیقیه

بیرهم

تا  55درجه و  12دقیقه طول کرق و بیین  13درجیه و

بطن راست کدم و به دنرال آن مایعا
به محوطه بطن تیراو

پرور

طیور در ارتفاوا

ووامل محیط و فیزیوپاتووو یک هه بتوانند باو

زدن تعادل میان اهسیژن فراهم کیدم در محییو و مییزان

 92دقیقییه تییا  19درجییه و  22دقیقییه وییرض کییماو

اهسیژن میورد نییاز بیرای متابوویسیم طییور گردنید ،در

گرینویق قرار دارد ،جهت مطاوعه انتخاب گردید به ایین

ککلگیری آسیت نقش داکته باکند از این ووامل می -
توان بیه مایک

منظور 29 ،گله جوجه گوکت در مد

 1سیال متیواو

ناکی از آویودگ هیای باهترییای و

( )34-43در استان اصفهان و  22گله جوجه گوکت در

ویروس اکارم هیرد ( ،)Julian et al., 1989هیه مییزان

همین دامنه زمان در اسیتان چهارمحیال و بختییاری در

کیوع آنها در گلههای پرورکی در اییران قابیل توجیه

طول دورم پرور

 53-23روزم از وحاظ وقوع سیندرم

است

تنفس و آسیت پایش کدند ماخصا

اهمیت و ضرور

تمام گلههیای

انجام این تحقیق از آنجای اسیت

مورد مطاوعه به انًمام سین مایاهدم سیندرم تنفسی و

هه با توجه به ککلگیری سیندرمهیای تنفسی و بعًیا

رخیداد) در پرساینامههیای

ماک

سندرم آسیت (در صیور

ناک از ارتفاع و فاار هم اهسییژن در اسیتان

تهیه کدم ثرت گردید هه در جداول کیمارم  3و  2آوردم

چهار محال بختیاری به دویل هیپوهس مًاوف ،کرایو

کدم است کیرایو ورود بیه مطاوعیه در میورد سیندرم
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تنفس و آسیت وجود داقل وقوع سیندرم آسییت بیه

محاسره کد و مورد مقایسه قیرار گرفیت  5گلیه از هیر

در داخیل محوطیه

گییروم رهییر کییدم در اسییتان اصییفهان از وحییاظ میییزان

بطن و افزایش کاخص وزن بطن راست به مجمیوع دو

آنزیم های هردی کامل آسپارتا

آمینوترانسفراز ()AST

بطن قلب تایید کد در صورت هه وزن بطن راست بیه

و آ نین آمینوترانسیفراز ( )ALTو آنیزیم قلری هیراتین

مجموع دو بطن بیاتر از  3/25بود اخت ل بطن راسیت

فسفوهیناز ( )CPKدر سرم مورد بررسی قیرار گرفتنید

مییورد تایییید قییرار گرفییت ( Baghbanzadeh and

بدین منظور گلههای هه مرت به آسیت کیدند در زمیان

)Decuypere, 2008; Julian et al., 1989

ابت به آسییت و گلیههیای هیه تیا پاییان دورم آسییت

تمام گلههای مورد بررس در هر استان به طیور مجیزا

نداکتند در سن دود  53روزگ خونگیری کدم و پس

به  5گروم تقسیم کدند:

از سانتریفیو و تهیه سرم با هییتهیای تجیاری پیار

صور

هلینیک بیا تجمیع مایعیا

گروم اول :گلههای هه در طول دورم پرور

به سیندرم

تنفس مرت کدند و به دنرال آن آسیت را ناان دادند
گروم دوم :گلههای هه در طول دورم پرور

به سیندرم

تنفس مرت کدند اما تیا آخیر دورم پیرور

آسییت را

ناان ندادند

آزمون (تهران ایران) و با دسیتگام اتوآنیا یزر RA 1000

( )Technicon, Tarrytown, NY, USAپارامترهییای
بیوکیمیای رهر کدم مورد سنجش قرار گرفت
جهت بررس ارتراط بین وقوع سندرم آسیت و وقوع
سندرم تنفس از آزمون آماری مربع های ()Chi-square

گروم سوم :گلههای هه در طول دورم پرور
تنفس مرت نادند و تا آخر دورم پرور

به سندرم
و یم آسیت

و برای بررس اخت د میانگین پارامترهای بیوکییمیای
سرم از آزمون تحلیل واریانس یکطرفیه ( )ANOVAو

را ناان دادند

آزمون تعقیر تیوه ( )Tukeyاسیتفادم کید در میورد

گروم چهارم :گلههای هه قرل از وقوع سندرم تنفس به

تحلیل درصد موارد آوودگ و درصد رخداد آسیت بعید

آسیت مرت کدند

از ماییک

گروم پنجم :به ونوان هنترل منف گلههای بودند هیه در

مستقل استفادم کد برای تحلییل آمیاری دادمهیا از نیرم

طول دورم پرور

بیه سیندرم تنفسی و آسییت مریت

تنفسیی در دو اسییتان از رو

آمییاری t

افزار  Sigma State 2.0استفادم کد دادمهیا بیهصیور

نادند

میانگین±انحراد معیار گزار

جمعیت و درصد مربوط به هر گروم نسیرت بیه تمیام

تلق کد

کد و  p>3/35معن دار

گلههای مورد بررس در هر استان محاسره کد و مییزان
وقوع سندرم آسیت در گلههیای هیه تیا پاییان دورم بیه
آسیت مرت کدند در دو استان اصفهان و چهارمحیال و

یافتهها
ماخصا

و فراوان گلههای نمونیهگییری کیدم بیه

بختیاری مورد مقایسه قرار گرفت وی وم بیر آن مییزان

تفکیک استان و سالهای نمونهگییری در جیداول  3و 2

رخیداد آسییت پییش از درگییری تنفسی در دو اسییتان

آوردم کدم است
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جدول  -1وضعیت کلی گلههای مرغ گوشتی در طول دوره پرورش به تفکیک منطقه
استان مورد

اصفهان

مطالعه

چهارمحال و بختیاری

وضعیت

*بدون ماکل

تنفس بعد

آسیت بعد

گلهها

تنفس و آسیت

از آسیت

از تنفس

فراوان
درصد

آسیت

تنفس

*بدون ماکل

تنفس بعد

آسیت بعد

تنفس و آسیت

از آسیت

از تنفس

آسیت

تنفس

23

3

32

5

29

9

3

4

9

4

12/31

3/15

23/22

2/25

12/91

39/33

1/2

11/11

39/33

11/11

*موارد بدون مشکل ممکن است مشکالت عصبی ،گوارشی ،اندامهای حرکتی ،مسمومیت و ....داشته باشند.

جدول  -2وضعیت گلههای مرغ گوشتی در سالهای  1191-1111به تفکیک منطقه
استان مورد مطالعه

سال

3134
3143
3143

وضعیت
طیور
فراوان
درصد
فراوان
درصد
فراوان
درصد

اصفهان

بدون ماکل
تنفس و

چهارمحال و بختیاری

تنفس بعد

آسیت بعد

از آسیت

از تنفس

آسیت

بدون ماکل
آسیت

تنفس و

تنفس

آسیت

تنفس بعد

آسیت بعد

از آسیت

از تنفس

32

3

2

2

33

3

3

9

2

9

12/53

3

23/32

2/25

19/12

4/34

3

12/12

33/33

12/12

33

3

5

2

2

3

3

2

3

2

92/1

1/39

34/21

2/24

22/42

39/23

39/23

23/52

39/23

23/52

5

3

9

3

3

2

3

1

3

1

13/25

3

25

2/25

12/53

22/22

3

11/11

33/33

11/11

تغییرات آنزیمی در جوجههای مبتال به سندرم آسیت

نتایق اصل از بررس میزان آنزیم های هردی و قلر
در جوجههای تحت مطاوعه نتایق ناان می دهید سیطح

در جوجههای مرت به آسیت بهطیور معنی دار بیایتر از
گییروم هنتییرل و گییروم مرییت بییه ماییکل تنفس ی بییود
(.)p<3/5

آنزیمهای هردی ( )ALT, ASTو آنیزیم قلری ()CPK
جدول  -1میزان آنزیمهای کبدی و قلبی در جوجههای تحت مطالعه در استان اصفهان
AST

مولفهها

CPK

ALT

گروهها

هنترل

a

323±93/92

واجد ماکل تنفس

a

342±53/13

واجد ماکل آسیت
آسیت بعد تنفس

a

9/23±3/42

a

5/35±3/24

9/2±312/59

a

a

3/33±3/33

239±321/14

b

244±95/22

c

b

132±13/33

b

b

2/22±3/23

 :a,bحروف نامشابه در هر ستون ،نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروههای مورد مطالعه میباشد ()p5/50
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آسیت

تنفس

922±393/3

b

554±319/5

دوره  ،9شماره  ،2پیاپی  ،43تابستان 4493

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

فراوانی و درصد ابتال به آسیت در مناطق مورد مطالعه

معن دار بیایتر از اصیفهان اسیت ( )p=3/335فراوانی

مقایسه درصد ابت به آسیت در ط  1سال متواو در

ابت بیه آسییت در منیاطق میورد مطاوعیه در جیدول 9

استانهای اصیفهان و چهارمحیال و بختییاری نایان داد

بر سب درصد ناان دادم کدم است

رخداد آسیت در استان چهارمحال و بختییاری بیه طیور
جدول  -4فراوانی و درصد ابتال به آسیت در استان اصفهان و چهارمحال بختیاری
فراوانی و درصد رخداد آسیت

سا

رنارم ا و بختیاری

افسنان

3134

(2 )%59/59

(4 )%23/32

3143

(9 )%52/39

(3 )%13/22

3143

(9 )%99/99

(5 )%13/25

میانگین درصد±انحراد معیار

52/39±2/23b

13/39±2/22a

 :a,bحروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروههای مورد نظر میباشد (.)p5/50

ارتباااب باایت ابااتال بااه سااندرم آساایت و تنفساای در
جوجههای گوشتی

بییر اسییا

نتییایق ارا ییه کییدم در جییدول  5ارترییاط

معن داری بین رخداد سندرم آسیت و سندرم تنفس در
جوجههای گوکت وجود داکت ()p=3/393

جدول  -0ارتباط بین ابتال به سندرم آسیت و سندرم تنفسی در جوجههای گوشتی دراستان اصفهان و چهارمحال بختیاری
رخداد سندرم تنفسی

موارد مثبت

موارد منفی

رخداد سندرم آسیت
موارد مثبت

25

4

موارد منفی

11

12

ارتباب بیت ابتال به آسیت پس از رخداد عالیم تنفسی و

بررس ارتراط بین رخداد آسیت بعد از و یم تنفسی و

نوع منطقه

نوع منطقه ناان داد رابطه معن داری بین این دو پیارامتر
وجود ندارد (( )p=3/23جدول )2
جدول  -6ارتباط بین ابتال به آسیت پس از رخداد عالیم تنفسی و نوع منطقه (استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری)
منطقه

اصفهان

چهارمحال

رخداد آسیت پس از عالیم تنفسی

موارد مثرت

32

4

موارد منف

5

9
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درصد ابتال به آسیت پس از رخداد عالیم تنفسی

استان چهارمحال و بختیاری به طور معن داری بیایتر از

مقایسه درصد ابت به آسییت پیس از رخیداد و ییم

استان اصفهان است (( )p=3/334جدول )2

تنفس در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری نایان
داد درصد رخداد ابت به آسیت بعد از و یم تنفسی در
جدول  -7درصد ابتال به آسیت پس از رخداد عالیم تنفسی در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری
درصد ابتال به آسیت پس از رخداد عالیم تنفسی
منطقه

چهارمحال و بختیاری

اصفهان

3134

12/12

23/32

3143

23/52

34/21

3143

11/11

25

میانگین درصد±انحراد معیار

12/25±1/42b

22/31±2/33

a

 :a,bحروف نامشابه نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروههای مورد نظر میباشد (.)p5/50

بحث و نتیجهگیری

اهسیژن در فعل و انفعا

آسیت یک از بیماریهای مهم صنعت پرور

متابوویک پرندم نقش بسییار

طییور

بیارزی در ایجیاد آسییت دارد ()Swayne et al., 2013

مرتفییع ( Baghbanzadeh and

متأسفانه در نژادهای گوکیت امیروزی اگرچیه سیروت

 )Decuypere, 2008کریه استان چهارمحال و بختییاری

رکد افزایش یافته است اما در اص ح نژاد این پرنیدگان

است سروت رکد با ی جوجههیای گوکیت نژادهیای

چامگیری نداکیته اسیت

مخصوصییا در نییوا

امروزی باو

کدم تا این پرندگان مخصوصا در نیوا

ظرفیت و هارآی ریه تفاو

از طرف سیسیتم آنیاتومیک و فیزیوویو ی پرنیدگان در

مرتفع هه فاار اهسیژن همتر است ،برای تأمین اهسییژن

خصوص ودم وجود دیافراگم ،گلرولهای قرمز درکیت

مورد نیاز دچیار همریود کیدم ( )Witzel et al., 1990و

و هستهدار و مویرگهای بسیار ریز ریوی از قابلیت این

سردسییر بیه ولیت افیزایش مصیرد

پرندگان برای تأمین هر چیه بیایتر اهسییژن میورد نییاز

اهسیژن در جهت با بردن سوخت و ساز ،پرندم دچیار

هاسییته اسییت ( Baghbanzadeh and Decuypere,

هیپوهس کیدم ( )Julian et al., 1989و نهایتیا در اثیر

تنفسی پرنیدگان بیا هیاهش

گاه در نیوا

وقوع زنجییرمای از اخیت

 )2008بنابراین ،ماک

در سیسیتم فیزیوویو ی،

ظرفیت و هارآی ریه مخصوصیا در منیاطق هیه فایار

اخت ل بطن راست و آسیت ککل بگیرد بنیابراین ،هیر

اهسیژن همتر است م تواند نقش زیادی در ککلگییری

وامل هه در پرندگان بتواند منجر به هیپوهس کود و یا

سندرم آسیت ایفا هند ( )Feizi and Naderi, 2011وی ا

آن را افزایش دهد در کیکلگییری آسییت میوثر

در مطاوعه اخیر ضمن بررس مییزان رخیداد آسییت در

ایجیاد آن می کیود ( Maxwell et al.,

گلههای گوکت استان چهارمحال و بختییاری و مقایسیه

 )1987ظرفیت و هارآی ریه به ونوان ارگان تأمینهنندم

آن با رخداد آسیت در استان اصفهان روند کیکلگییری

کد

اسیت و باوی
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آسیت متعاقب سندرم تنفسی در ایین دو اسیتان میورد

بررس دیگری با فراهمآوری کرایو تجربی مایابه در

پایش قرار گرفیت هیدد از انتخیاب ایین دو اسیتان و

آزمایاگام توانستند باوی

کیکلگییری آسییت در %92

مقایسه دادمها ،اخت د ارتفیاع ایین دو اسیتان از سیطح

پرنییدگان گردنیید ( )Druyan et al., 2008یرسییین و

دریا و سیستم تا دودی ماابه پرور

مرغ گوکت در

این دو استان است ،به گونهای هیه اسیتان چهارمحیال و

همکاران در سال  3442با پرور

جوجههیای گوکیت

در ارتفاع  2311متر از سطح درییا رخیداد آسییت را در
یافتیه از  %32/2تیا  %22/3گیزار

بختیاری با ارتفاع بیش از  2333متیر از سیطح درییا بیه

جوجههای پرور

ونوان بام ایران و استان اصفهان با ارتفیاع یدود 3533

هردند ( )Yersin et al., 1992مطاوعا

متر از سطح دریا م تواند معرد دو استان با ارتفاع بیا

هنگام هه پرندگان در سیطح پیایین اهسییژن پیرور

ناان دادم است

و مناسب در ایران باکند مقایسه فراوان درصد ابت بیه

یابند ،مویرگهای خون ریوی آنها منقیر

آسیت در استان اصفهان و چهارمحال و بختییاری نایان

مقاومت وروق ریوی افزایش پیدا می هنید ایین پدییدم

م دهد درصد ابت به آسیت در گلههیای میورد مطاوعیه

باو

افزایش فاار سرخرگ رییوی می کیود هیه ایین

در استان چهارمحیال و بختییاری  %52/39اسیت ،یال

وامل باو

آنکه درصد ابت

بیه آسییت در اسیتان اصیفهان %13/39

است هه ناان دهندم وجود اخت د ماخص در مییزان

می کیود و

هیپرتروف بطین راسیت می کیود و نهایتیا

منجر به ککل گیری آسیت م گیردد ( Baghbanzadeh

)and Decuypere, 2008

ابت به آسیت در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

نتایق بررس

م ی باکیید میییزان ابییت ی تقریرییا دو برابییری در اسییتان

بختیییاری و اصییفهان ارترییاط معنیی داری بییین وقییوع

چهارمحیال و بختییاری نایان دهنیدم کییوع و اهمییت

ماک

تنفس و میزان رخداد آسیت در جوجیههیای

بیاتر این بیماری در استان چهارمحال و بختیاری نسرت

گوکت مورد مطاوعه وجود دارد از طرف دیگر ،ارتریاط

متعیددی وجیود دارد

معن داری بین مناطق مورد مطاوعیه (اسیتانهیای چهیار

مرن بر اینکه ارتفاع می توانید بیه ونیوان ییک فیاهتور

محال بختیاری و اصفهان) و میزان رخداد آسیت بعید از

خطرسیییاز در ابیییت ی بیییه آسییییت محسیییوب کیییود

ماک

تنفس وجود ندارد ،اما میانگین درصد میوارد

( Baghbanzadeh and Decuypere, 2008; Yersin et

ابت به سندرم آسیت بعید از رخیداد و ییم تنفسی در

 ،)al., 1992بهطوری هه به ازای هر  3333متیر افیزایش

استان چهارمحال و بختیاری بهطیور معنی دار بیایتر از

ارتفاع از سطح دریا  2میل متر جییوم از فایار اهسییژن

استان اصفهان بودم است بنیابر ایین ،بیهنظیر می رسید

هاسییته کییدم و  %2/5از  %23اهسیییژن اتمسییفر هییاهش

اگرچه وقوع رخیداد سیندرم آسییت بعید از مایک

م یابد ( )Daneshyar et al., 2012آنتون و بلیوگ در

تنفس ربط به نوع منطقه جغرافیای ندارد و این پدیدم

جوجهها در ارتفیاع  2433متیر از

در هر دو منطقه ت با اخت د ارتفیاع از سیطح درییا

اوقای آسیت در  %22پرنیدگان

م تواند پس از ککلگیری و یم تنفس رخ دهید ،امیا

کییوند ( )Anthony and Balog, 2003همچنییین در

در استان چهارمحال و بختیاری با سطح ارتفاع بیا تر از

به استان اصفهان است گزارکا

سال  2331با پرور

سطح دریا توانستند باو

اضر ناان داد در استانهای چهار محیال

99

بررسی میزان رخداد سندرم آسیت در فارمهای مبتال به سندرم تنفسی در جوجههای...

سطح دریا بهطور معن دار بیایتر از اسیتان اصیفهان رخ
م دهد این اخت د م توانید بیهدوییل تیأمین اهسییژن
ناهاف در نوا

مجید غالمی آهنگران و همکاران

تادید و یم تنفسی و هیاهش هیارآی
اهسیژن م تواند باو

جیم تریادو

ایجاد آسییت گیردد ( Tottori et

مرتفیع بیرای جوجیههیای باکید هیه

 )al., 1997در ایران ،فیً و ناظری در سال  2333بیه

هارآی تنفس آنها در اثر وفونت تنفسی هیاهش یافتیه

بررس میزان رخداد آسیت در  3فارم تجیاری مریت بیه

است قر گزار
هه باو

کدم است ووامل وفون یا کییمیای
یاد می کیوند ،می تواننید

برونایت وفون رخ م دهد درصد ابیت و میرگومییر

برونش ها را مسدود هنند و یا مانع از تکامل مویرگهای

ناک از آسیت افزایش م یابید در ایین مطاوعیه مییزان

هوای در ریه جوجههای جیوان کیوند هیه ایین وامیل

مرگومیر ناک از آسیت در گله های مرت به بروناییت

باو

را اوریه فیررین

برونایت وفون پرداختند و ناان دادند در مواردی هیه

افزایش فاار خیون رییوی متعاقیب پلی سییتم

ناک از هیپوهس و افزایش ویسکوزیته خون م کیود
ووامل وفون مانند آسپر یلو
آمیودارون هه باو

و ووامل کیمیای مانند

فیرروپ زی در بافیت بینیابین رییه

م کوند و یا مویرگهای خون ریه را دچیار جرا یت
م هنند ،با محیدود هیردن فًیای میویرگهیای خیون
باو

افزایش فاار خون سرخرگ ریوی و پدیید آمیدن

آسیت م کوند ()Julian and Goroyo, 1990
طرق اط وا

موجود در خصوص ارتراط بین وجیود

وفون  % 1بییان کیدم هیه نسیرت بیه دورمهیای قرلی
پرور

هه ماکل برونایت وفون وجود نداکته است،

بیاییتر ( %1در مقابییل  )%3/5بییودم اسییت ( Feizi and

)Naderi, 2011
اگرچه درصد وقوع آسیت پیس از و ییم تنفسی در
هر دو استان با بودم و در استان چهارمحال و بختییاری
بهطور معن دار بیاتر از اصفهان اسیت ،امیا نتیایق ایین
مطاوعه ناان م دهد هه همتر از  53درصد موارد تنفس
در طول دورم پیرور

جوجیههیای گوکیت منجیر بیه

بیماری وفون تنفس و رخداد سندرم آسیت گزارکا

آسیییت میی کییود اگرچییه طییول پییرور

انده موجود است وویان و گرویو در سیال  3443بیا

جوجههای گوکت م تواند یک از د یل ویدم تکیوین

و پییایش مکییرر

آسیت در درصد با تری از پرندگان باکد ،امیا بایید بیه

جوجههیا پی بردنید هیه  %23پرنیدگان پیس از  2روز

این نکته توجیه داکیت هیه معمیو دورم بیمیاریهیای

بطن راسیت و نهایتیا و ییم آسییت را بیروز

اسیت و در

اوقییای تجربیی وفونییت آسییپر یلو
اخت

م دهند ()Julian and Goroyo, 1990

تنفس بسته بیه کیرایو بهداکیت متفیاو
صییور

هوتییام در

درمییان سییریع و هارآمیید امکییان اثرگیی اری

توتوری و همکاران در سال  3442به چیاوش تجربی

وفونتهای تنفس بر سیستم تنفس اندک است به هیر

جوجههای گوکت با ووامل برونایت وفون و اکریایا

ال ،این مطاوعه در سطح فیارمهیای پرورکی تجیاری

هل در سن  39روزگ پرداختنید نتیایق نایان داد هیه

صور

گرفته و تمام مزارع پرورکی پیس از رخیداد

 %35پرندگان پس از آوودگ بیا ایین دو وامیل اخیت ل

بیماری های تنفسی اقیدام بیه درمیان متناسیب بیا نیوع

بطن راست و آسیت را ناان دادنید ایین محققیان بییان

بیماری م هنند و ا ،رخیداد آسییت و ویدم رخیداد آن

هردند همزمان بروناییت وفیون و اکریاییا هلی بیا

متعاقب مااهدم بیماریهای تنفس در بعً از فارمهیا
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ممکن است به دویل ودم موفقییت ییا موفقییت در امیر
درمان و هنترل بیماری تنفس در آن فارم باکید وی وم
برآن به نظر م رسد کد

بیماری ،دورم بیماری و سایر

از نقش این فاهتورهیای خطرسیاز اقیداما
پرور

زم بیرای

بهینه در این منطقه را اتخار هنند

در مر له بعدی مطاوعه ،به بررس آنیزیمهیای هریدی و

ووامل ثانویه هه در کیکلگییری و یم نقیش داکیته و

قلر پیس از رخیداد میوارد آسییت متعاقیب مایک

م توانند آن را پیچیدم هنند ،در رخیداد آسییت متعاقیب

تنفس پرداخته کد نتایق ناان داد اخیت د معنی داری

ویوامل تنفسی دخیل هسیتند همچنییین گزارکیات از

بین آنزیمهای هردی و قلر در جوجههای هه به د ییل

سایر ووامل مدیریت مانند مییزان گیاز آمونییاک ،مییزان

مختلف به آسیت مرت کدماند و نیز جوجههای مرت بیه

تهویه ،سیروت رکید و متابوویسیم بیا ی جوجیههیای

آسیت متعاقب ماکل تنفس وجود نیدارد و در هیر دو

گوکت  ،استعداد نتیک پرندمها و غیرم نیز وجیود دارد

اوت آنزیم های هردی  AST ،ALTو آنزیم قلر

CPK

( )Swayne et al., 2013هه نقیش هرهیدام از آنهیا در

به طور معن دار بیاتر از گروم هنترل و بیاتر از گروه

مطاوعه اخیر ماخص نیست و بررس هیر ییک از ایین

هه فقو ماک

تنفس دارد ،دیدم م کود گزارکیا

فاهتورها به مطاوعات وسیعتر با جامعیه آمیاری بزرگتیر

مختلف وجود دارد هه به بررس میزان آنزیم های هردی

نیاز دارد با این ال ،با توجه به همجواری اسیتانهیای

در موارد آسیت تجرب و آسیت طریع پرداختیهانید در

اصییفهان و چهارمحییال بختیییاری و از طرف ی ماییابهت

همانند مطاوعیه داناییار و همکیاران در

فرهنگ پرور
تأسیسا

و طرا

میرغ در ایین دو اسیتان اویم از سیطح
سیاونهیا ،میدیریت پیرور  ،نیوع

برخ مطاوعا
سال  2333تفاو

معن داری در سطح آنزیمهای هریدی

سرم جوجههای مرت به آسیت و گروم هنتیرل مایاهدم

تغ یه و ت سویههای غاوب جوجهها بهنظر می رسید

ناید ( )Daneshyar et al., 2012در برخی مطاوعیا

هه درصد با ی رخداد سندرم آسیت متعاقب مایک

همانند ورب و همکاران در سیال Arab et al., ( 2332

تنفس در استان چهارمحال و بختیاری نسرت بیه اسیتان

 )2007و خًیییرا نییییا و همکیییاران در سیییال 2334

اصفهان بهدویل دو پییشزمینیه زم و فاهتورهیای خطیر

( )Kharaziinia et al., 2009متعاقب آسیت تجربی بیا

ارتفاع با و دمای پایین در استان چهارمحال و بختیاری

سیییرمای و تجیییویز هورمیییون  T3افیییزایش

باکد هه به صور

باوقوم در این استان وجود دارد وی ا

اسیییتر

معن داری در آنزیمهیای  ALTو  ASTدر جوجیههیای

روایت و هنترل سایر فاهتورهای خطرساز آسییت ماننید

مرت به آسیت مایاهدم کیدم اسیت بنیا بیه اط ویا

جیرمهای پرانر ی ،تهوییه ضیعیف و رخیداد مایک

موجود ،در خصوص اندازمگیری آنیزیم قلری  CPKتیا

تنفس هه نیاز پرندم به سطح اهسیژن بیاتر را در خیون

هنییون مطاوعییهای در مییوارد آسیییت پرنییدگان صییور

ایجاب م هند و یا مانع از اکراع اهسیژن

زم در خیون

نگرفته است به نظر م رسد افزایش آنزیمهیای قلری و

م گردد ،می توانید در ایین منطقیه از اهمییت بیایتری

هردی در مطاوعه اخیر به دوییل کیکلگییری اخیت

نسرت به سایر مناطق با ارتفاع همتر برخوردار باکید هیه

قلر و هردی در روند بروز آسییت متعاقیب مایک

زم است دستاندرهاران صنعت پرور

طیور با اط ع

تنفس رخ دادم باکد ماک

تنفس با هیاهش مییزان
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افیزایش

معن داری بین رخداد سندرم تنفسی و سیندرم آسییت

وملکرد قلب در جهت پمپا خون بیه سیرخرگ رییوی

وجود دارد و ماک

تنفس بیا هیاهش هیارآی رییه

کییدم و بییا افییزایش فاییار خییون سییرخرگ ریییوی و

منجر به آسیت م کود

کییکلگیییری اخییت ل بطیین راسییت ،افییزایش  CPKرخ

اگر چه ارتراط معن داری بیین نیوع منطقیه و کیکل-

م دهد از طرف با اخت ل در وملکیرد بطین راسیت و

گیری سندرم آسییت بعید از مایک

تنفسی وجیود

برگات خون به سیاهرگ هردی و نهایتا افیزایش فایار

نیدارد و رخییداد آسیییت بعیید از و یییم تنفسی در هییر

در سیاهرگ هردی آسیت بروز م هند به نظر می رسید

موقعیت جغرافیای امکان پ یر است اما درصد ابیت بیه

افزایش فاار خون سییاهرگ هریدی در طیو ن مید

آسیت در استان چهارمحال و بختیاری بیهدنریال رخیداد

باو

ماک

هریدی کیدم هیه منجیر بیه آزادسیازی

آنزیم های هردی از سلولهای دچار استحاوه می کیود و
باو

افزایش سطح آنزیم های هردی در خون م گیردد

ماک

تنفس به دوییل همراهی ریسیک فاهتورهیای

ارتفاع و هاهش دمای محیو به طور معن داری بیایتر از
استان اصیفهان اسیت بیهنظیر می رسید دورم و کید

بهطور هل م توان چنیین نتیجیه گرفیت هیه در میوارد

ماک

آسیت صرفنظر از وامل بهوجود آورندم ،افیزایش سیطح

ککلگیری یا ودم ککلگیری آسیت متعاقب مایک

آنییزیمهییای هرییدی ( ALTو  )ASTو قلریی ( )CPKدر

تنفس نقش ومدمای داکته باکد هیه بیرای اثریا

جوجههای گوکت دیدم م کود وی وم بیر آن ،ارتریاط

تنفس و نیز موفقیت در درمیان می توانید در

فرضیهها به مطاوعا

ایین

مجزا و گستردم نیاز است

منابع

 Anthony, N B. and Balog, J.M. (2003). Divergent selection for ascites: development of susceptible

and resistant lines. In proceeding of 52nd Annual National Breeders Roundtable USA: Missouri, St.
Louis, pp: 39-58.
 Arab, H.A., Jamshidi, R., Rassouli, A., Shams, G. and Hassanzadeh, M.H. (2007). Generation of
hydroxyl radicals during ascites experimentally induced in broilers. British Poultry Science, 47(2):
216-222.
 Baghbanzadeh, A. and Decuypere, E. (2008). Ascites syndrome in broilers: physiological and
nutritional perspectives. Avian Pathology, 37(2): 117-126.
 Daneshyar, M., Kermanshahi, H. and Golian, A. (2012).The effects of turmeric supplementation on
antioxidant status, blood gas indices and mortality in broiler chickens with T(3)-induced ascites.
British Poultry Science, 53(3): 379-85.
 Decuypere, E., Vega, G., Bartha, T., Buyse, J., Zoons, J. and Albers, G.A.A. (1994). Increased
sensivity to triiodthyronine (T3) of broiler lines with a high susceptibility to ascites. British Poultry
Science, 35(4): 287-297.

411

4493  تابستان،43  پیاپی،2  شماره،9 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

 Druyan, S., Hadad Y. and Cahaner A. (2008). Growth rate of ascite-resistance versus ascitesusceptible broilers in commercial and experimental lines. Poultry Science, 87: 904-911.
 Feizi, A. and Nazeri, M. (2011). Relation between Ascites Syndrome Incidence and Infectious
Bronchitis in Broiler Chickens by ELISA Method. International Journal of Animal and Veterinary
Advances, 3(6): 443-449.
 Julian, R.J. and Goryo, M. (1990). Pulmonary aspergillosis causing right ventricular failure and
ascites in meat-typechickens. Avian Pathology, 19: 643-654.
 Julian, R.J., Mcmillan, I. and Aquinton, M. (1989). The effect of cold and dietary energy on right
ventricular hypertrophy, right ventricular failure and ascites in meat type chickens. Avian Pathology,
18: 675-684.
 Khazraiinia, P., Arab, H., Zaeemi, M., Jamshidi, R. and Khazraeenia, S. (2009).Clinical pathologic
changes in experimentally induced ascites syndrome in broilers. Pajouhesh and Sazandegi, 22(82):
74-79.
 Maxwell, M.H., Tullett, S.G. and Burton, F.G. (1987). Hematology and morphological changes in
young broiler chicks with experimentally induced hypoxia, Researches in Veterinary Sciences, 43(9):
331-338.
 Swayne D.E., Glisson, J.R., McDougald, L.R., Nolan, L.K., Suarez, D.L. and Nair, V.L. (2013).
Diseases of Poultry. 13th ed., USA: Willey-Blackwell, pp: 1233-1271.
 Tottori, J., Yamaguchi, R., Murakawa, Y., Sato, M., Uchida, K. and Tateyawa, S. (1997). The use of
feed restriction for mortality control of chickens in broiler farms. Avian Diseases, 41: 433-437.
 Witzel, D.A., Huff, W.E., Kubena, L.F., Harvey, R.B. and Elissalde, M.H. (1990). Ascites in growing
broilers: a research model. Poultry Science, 69(11): 741-745.
 Yersin, A.G., Huff, W.E., Kubena, L.F., Elissalde, M.H., Harvey, R.B., Witzel, D.A., et al. (1992).
Changes in hematological, blood gas, and serum biochemical variables in broilers during exposure to
simulated high altitude. Avian Diseases, 36: 189-196.

414

بررسی میزان رخداد سندرم آسیت در فارمهای مبتال به سندرم تنفسی در جوجههای...

412

مجید غالمی آهنگران و همکاران

Veterinary Clinical Pathology, Vol. 9, No 34, Summer 2015

Incidence of ascites in broilers affected by respiratory syndrome in
Isfahan and Chaharmahal-va-Bakhtiyari provinces
Gholami-Ahangaran, M.1*, Fathi-Hafshejani, E.1, Kamali, H.2
1- Associate Professor, Department of Poultry Diseases, Shahrekord Branch, Islamic Azad
University, Shahrekord, Iran.
2- Graduate of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch , Islamic Azad University, Shahrekord,
Iran.
*
Corresponding author email: mgholamia1388@yahoo.com
(Received: 2015/8/4 Accepted: 2015/9/19)

Abstract
For comparison of the incidence rate of ascites in broilers affected by respiratory syndrome in Isfahan
(ISF) and Chaharmaha-va-bakhtiari (CMB) provinces, 74 broiler chicken flocks in ISF and 27 broiler
chicken flocks in CMB were monitored along growing period during 2010-2012. Results showed the
frequency of ascites incidence in CMB was significantly higher than ISF (p<0.05). The analysis of data
showed that there was a significant relationship between respiratory syndrome and ascites syndrome
incidence in broiler chickens (p<0.05) but there was no relationship between ascites and location after
respiratory syndrome. Furthermore, the percent of ascites incidence after respiratory syndrome in CMB
was significantly higher than ISF (p<0.05). It seems that broiler chickens in CMB, due to some risk
factors such as high altitude and low temperature, were highly susceptible to ascites after respiratory
syndrome in comparison to ISF and it is necessary to apply specific nutritional and hygienic management
measures of broiler flocks in this area.
Key words: Ascites syndrome, Respiratory syndrome, Broiler chickens, Isfahan, Chaharmahal-vaBakhtiyari.
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