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1. Pulmonary Hypertension syndrome 

 ی گوشتیها جوجهتأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتال به سندروم آسیت در 
 

 4و میالد منافی 3اعظم یوسفی، 2حقیقت مجتبی ،*1ساکی اصغر علی

 ، دکتری و دانشجوی و دانشجوی سابق دکتری تغذیۀ طيور دامي علوم گروه دانشيار. 3و  2 ،1

 همدان دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بوعلي سينا،

 استادیار، دانشگاه مالیر. 4

 (22/5/1334تاریخ تصویب:  - 11/8/1333)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

قطعه  132به منظور بررسي اثر اسيدهای چرب غيراشباع بر ابتال به آسيت، آزمایشي با استفاده از 

. جيرۀ دارای 1 :جوجه در هر تکرار اجرا شد. تيمارها شامل 11تکرار و  4تيمار و  2جوجه خروس با 

درصد  5/5ی با ا رهيج. 2( و 112/1برابر  2به امگا  3درصد روغن سویا )نسبت اسيدهای چرب امگا  4

( بود. به منظور القای آسيت از 211/1برابر  2به امگا  3روغن طيور )نسبت اسيدهای چرب امگا 

ویکم و  گراد کاهش یافت. در روز بيست درجۀ سانتي 15±1یکمين روز دمای سالن به  و بيست

گي از هر تکرار دو پرنده روز 48و  42گيری شد. در  پرنده در هر تکرار خون 2وهشتم پرورش از  چهل

به دست  ها بطنکردن قلب، کبد و سرخرگ ششي، نسبت بطن راست به کل  کشتار شد و بعد از خارج

طور معناداری  درصد روغن طيور ویسکوزیتۀ خون را به 5/5آمد. نتایج نشان داد که جيرۀ حاوی 

نزیم گلوتامات دهيدروژناز که ( اما مقدار تيروکسين، دمای مقعد و فعاليت آ>15/1Pکاهش داده است )

درصد روغن طيور افزایش یافت  5/5دهندۀ افزایش سرعت متابوليسم است، در تيمار دارای  نشان

(15/1P< از طرفي .)درصد  5/5عنوان شاخص استرس اکسيداتيو در تيمار دارای  به ديآلدئ ید مالون

به  3با نسيت باالی اسيد چرب امگا  (. نتایج نشان داد روغن طيور>15/1Pروغن طيور افزایش یافت )

 نتوانسته است تلفات ناشي از آسيت را در مقایسه با روغن سویا کاهش دهد. 2امگا 

 

، جوجۀ گوشتي، 2، اسيد چرب امگا 3آسيت، استرس اکسيداتيو، اسيد چرب امگا  کلیدی: هایواژه

 .ديآلدئ ید مالون
 

 مقدمه

( در طیور )آسیت 4ناهنجاری افزایش فشار خون ریوی

گوشتی به دلیل سرعت رشد بسیار زیاد، 

-ی فیزیولوژیکی، نقص در سیستم قلبیها تیمحدود

 & Wideman) گردد یمعروقی و سیستم ریوی ایجاد 

Hamal, 2011).   گفته اصطالح آسیت به وضعیتی

 اصلی آن تجمع غیرطبیعی مایعات ۀکه نشان شود می

سلسله  است که نتیجۀ شکمی ةدر حفر رنگ کهربایی

یی است که برای جبران کمبود اکسیژن در ها واکنش

متغیر و  ها گلهدر  ناهنجاری. این افتد یمبدن اتفاق 

 است درصد متغیر 35تا  5 ازتلفات ناشی از آن 

(Pavlidis et al., 2007)های پرانرژی یکی از  . جیره

. چربی (Julian, 1993)عوامل ابتال به آسیت است 

تأمین انرژی مورد نیاز برای  جیره سهم زیادی در

. کند یمی گوشتی با رشد سریع ایفا ها جوجه

، دشو یمیی که در جیرة طیور استفاده ها یچرب
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گیاهی هستند -ی با منشأ حیوانیها یچربمخلوطی از 

و  ها رستورانو بیشتر پسماندهایی هستند که از 

. اند آمدهی هیدروژنۀ صنایع غذایی به دست ها روغن

 صورت بهآمده از منابع مذکور بیشتر  دست بهی ها یچرب

شده، ترانس و دارای مقادیر زیاد اسیدهای چرب  اشباع

 ندهست 3و مقادیر کم اسیدچرب امگا  4امگا 

(Cherian, 2007) خاطر به 3. اسیدهای چرب امگا 

نقششان در محافظت از قلب، در دهۀ گذشته بسیار 

. نقش (Leaf et al., 2003) اند گرفتهمورد توجه قرار 

 لیدل بهدر حفاظت از قلب  3اسیدهای چرب امگا 

شرکت در ساختمان فسفولیپیدهای غشای سلول، 

تغییر خواص غشا و فرایندهای غشایی و تغییر در 

که  (Nair et al., 1997)متابولیسم ایکازونویئدهاست 

 3با توجه به این واقعیت که اسیدهای چرب امگا 

 اند سالمتده در ارتقای ش دارای چندین اثر شناخته

(Kris-Etherton et al., 2003)  در تعدیل  ها آننقش

مسیرهای التهابی و پیشگیری از ابتال به آسیت در 

ی گوشتی مورد توجه قرار گرفته است. الکس ها جوجه

( گزارش کردند که افزایش مقدار 4336و همکاران )

 ها بوقلمون( بر بطن n-6 20:4اسید آرشیدونیک )

. گزارش شده (Lax et al., 1994)ذار بوده است اثرگ

 3است که تغذیۀ کتان که سرشار از اسید چرب امگا 

است سبب کاهش هیپرتروفی بطن راست و 

ویسکوزیتۀ خون در پرندگانی شد که در شرایط کمبود 

. (Walton et al., 1999)ی شده بودند نگهدارفشار هوا 

( اسید، n-3 18:3( و لینولنیک )n-6 18:2لینولئیک )

اسیدهای چرب ضروری در تغذیۀ طیور  عنوان به

ی فعال اسیدهای چرب سازها شیپو  اند شدهشناخته 

 4و امگا  3اتم کربن( امگا  25بلندزنجیرة )بیشتر از 

هستند. اثر لینولئیک و آلفا لینولنیک اسید در ساخت 

کربنه، به فاکتورهایی مثل  ی چرب بیستدهایاس

 3به امگا  4و نسبت امگا  4ا غلظت اسید چرب امگ

بستگی دارد. بسته به اینکه کدام مادة اولیه غلظت 

 & Min)باالیی دارد، رقابت آنزیمی روی خواهد داد 

Crawford, 2004) ی ها رهیجاز  ها جوجه. زمانی که

، اسید آراشیدونیک کنند یمتجاری معمول استفاده 

یدها سوبسترای اصلی برای ساختن ایکوزانوئ عنوان به

؛ همچنین به عنوان اسید چرب دشو یماستفاده 

 42ی طیور وجود دارد. برای مثال ها بافتشاخصی در 

ی ها جوجهی قلب در ها یچربدرصد اسید چرب  43تا 

ی تجاری معمول استفاده کرده ها رهیجگوشتی که از 

بودند، شامل اسید آراشیدونیک بود. زمانی که روغن 

زیاد( یا روغن  4با امگا  آفتابگردان )دارای اسیدچرب

 3زیاد( در سطح  3ماهی )دارای اسید چرب با امگا 

درصد، به جیره اضافه و ترکیب اسید چرب اطراف قلب 

 34ة دارای روغن آفتابگردان، ریجی شد، در ریگ اندازه

درصد اسیدهای چرب فسفاتیدیل اتانول آمین قلب از 

این اسید آراشیدونیک تشکیل شده بود؛ در حالی که 

درصد بود. در  23مقدار در جیرة دارای روغن ماهی 

 45/45جیرة دارای روغن ماهی، اسید ایکوپنتانوئیک 

درصد اسید چرب موجود در فسفاتیدیل اتانول آمین 

قلب را تشکیل داده بود، در حالی که در جیرة دارای 

روغن آفتابگردان اسید ایکوپنتانوئیک در فسفاتیدیل 

 دهد یمفت نشد. این نتایج نشان اتانول آمین قلب یا

ساز ایکوزانوئیدها در فسفولیپیدهای غشای  که پیش

در جیره  3و امگا  4سلولی به اسیدهای چرب امگا

 توانند یم 3و امگا  4وابسته است. اسیدهای چرب امگا 

ترکیب چربی غشاها را تغییر دهند و بر عملکرد سلولی 

ین با تغذیۀ . بنابرا(Cherian, 2007)اثرگذار باشند 

ترکیب اسیدهای چرب بافتی  توان یمی مختلف ها یچرب

ی ها رهیجرا تغییر داد. هدف این پژوهش بررسی تأثیرات 

بر مقاومت ایجادشده به ابتال  3سرشار از اسید چرب امگا 

 به آسیت در شرایط آسیت القایی است.
 

 ها روشمواد و 

قطعه جوجه خروس سویۀ  434در این پژوهش از 

استفاده شد. تیمارها شامل جیرة دارای  359راس 

آمده از  دست ی بهها روغنروغن طیور )شامل 

ی ضایعاتی ها روغنی رستورانی و ها روغن، ها کشتارگاه

کشی که مصرف انسانی ندارد و در  های روغن کارخانه

درصد و  35/3شود( در سطح  تغذیۀ طیور استفاده می

د بود. هر درص 6جیرة دارای روغن سویا در سطح 

قطعه  49تکرار بود و در هر تکرار  6تیمار دارای 

جوجه خروس قرار گرفت. ارتفاع از سطح دریا در محل 

بر اساس ذرت، سویا و  ها رهیجمتر بود.  4945آزمایش 

گلوتن ذرت تنظیم شده بودند که قبل از آزمایش 
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جزء خوراک  3ی آمینه در این دهایاسمقدار 

بر اساس متیونین، الیزین و  ها رهیجی شد و ریگ اندازه

دارای انرژی و پروتئین  ها رهیجآرژنین متعادل شد. 

 شده در این پژوهش ی استفادهها روغنیکسان بودند. 

4آزمایشگاهی  یها بر اساس روش
AOCS (1998) 

(Wideman et al., 2001) یها یبرای رطوبت، ناخالص 

ای شدن و همچنین بر نامحلول و مواد غیرقابل صابونی

ند. الگوی شدآنالیز و آزمایش  ،2مقدار اسید چرب آزاد

شده با روش گاز  ی استفادهها اسید چرب روغن

 .(Cherian & Sim, 1992) کروماتوگرافی تعیین شد

شده در  ی استفادهها روغن، تجزیۀ 2و  4های  در جدول

این پژوهش، نتایج حاصل از آن و اجزای جیرة 

رش آورده شده است. شده در سه مرحلۀ پرو استفاده

ویکم، دمای  منظور القای آسیت بعد از روز بیست به

گراد کاهش یافت.  درجۀ سانتی 43±4سالن به 

متوسط خوراک مصرفی و متوسط افزایش وزن روزانه، 

صورت هفتگی محاسبه شد و ضریب تبدیل محاسبه  به

ویکم پرورش از دو پرنده در هر  شد. در روز بیست

شمارة بال به پرنده از طریق رگ بال  تکرار، بعد از زدن

وهشتم پرورش نیز از  گیری شد و در روز چهل خون

های  گیری صورت گرفت. نمونه همین پرندگان خون

های  خون، شامل خون کامل جهت شمارش سلول

منظور  خونی، خون دارای مادة ضدانعقاد هپارین به

منظور  جداسازی سرم و خون کامل بدون انعقاد به

بود.  g 3555ی پالسما از طریق سانتریفیوژ جداساز

شده شامل هماتوکریت، نسبت  یریگ اندازهفاکتورهای 

، (Gross & Siegel, 1983)هتروفیل به لنفوسیت 

به روش الیزا با استفاده از کیت  T4و  T3ی ها هورمون

سنجی با  )پیشتاز تب(، نیتریک اکساید به روش رنگ

با شمارة  3سینسایف الاستفاده از کیت تجاری 

به روش الیزا با  4، اندوتلین ADI-917-020کاتالوگ 

 Endothelin-1به مشخصات  استفاده از کیت تجاری

EIA kit Catalog# ADI-900-020A ویسکوزیتۀ ،

خون و سرم با استفاده از ویسکومتر، مجموع 

FRAPاکسیدان به روش  آنتی
طور خالصه شامل  و به 6

                                                                               
1. American Oil Chemists’ Society 
2. Free fatty acid 

3. Life Science 

4. Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) 

بر اساس انتقال  FRAPوش سنجش رمراحل زیر بود. 

و  ها به آهن سه ظرفیتی اکسیدان یآنتالکترون از 

ییر در جذب در اثر تغیتی و ظرفیل آن به آهن دو تبد

میکرولیتر  235ین روش این انتقال استوار است. در ا

به مدت  FRAPمیکرولیتر از محلول  935از پالسما با 

و گراد انکوبه شدند  درجۀ سانتی 39ی دمایقه در دق 3

یری شد. گ اندازهنانومتر  333جذب در طول موج 

یل شده است تشکیر زیبات ترکاز  FRAPمحلول 

(Kocamis et al., 2000). 
(10 mM 2, 4, 6-Tris) 2-pyridyl-s-triazine 

(TPTZ) in HCl, 2.5 mM chloroferric and 0.3 M 

potassium acetate, pH 3.6.) 
 

 های آزمایشی وغنکیفیت ر ترکیب شیمیایی و .4 جدول
 طیورروغن  روغن سویا عنوان

 3395 3435 (Kcal/Kgانرژی خام )
 2/5 4/5 )درصد( رطوبت

 3/2 6/5 )درصد( ناخالصی

 3/5 4/5  )درصد( مواد غیرصابونی

 3/5 2/5 )درصد( اسید چرب آزاد

 )درصد( الگوی اسید چرب

   C14:0 59/5 43/5 

C16:0 4/46 9/49 

C16:1 54/5 53/5 

C17:0 59/5 59/5 

C18:0 3/3 9/6 

C18:1 3/43 4/24 

C18:2n6 2/33 9/63 

C18:3n3 2/4 2/3 

C20:0 23/5 42/5 

C22:0 3/5 35/5 

C24:0 43/5 42/5 

n3:n6 442/5 254/5 

 

 .Khajali et alگلوتاتیون پراکسیداز به روش 

یت فعالگیری شد:  این صورت اندازه  ، به(2010)

یداسیون اکسیری گ اندازهیداز با اکسپریون گلوتات

NADPH  بهNAD
یجادشده در اثر او کاهش جذب  +

یری شد. گ اندازهنانومتر  365ییر در طول موج تغین ا

موالر با  25/5میکرولیتر از پالسما با بافر فسفات  255

2/9 pH= ،43 واحد  35یون و گلوتاتموالر  یلیم

 39ی دمایقه در دق 43یون ردوکتاز به مدت گلوتات

موالر  یلیم 35/4گراد انکوبه شد. سپس  درجۀ سانتی
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NADPH  موالر  یلیم 2وH2O2  اضافه شد و کاهش

دقیقه با دستگاه  3نانومتر در  365جذب در طول موج 

 یری شد.گ اندازهاسپکتوفتومتری 

دیسموتاز  آلدئید، سوپراکسیداز ید  مالونگیری  اندازه

سنجی  ده از روش رنگو گلوتامات دهیدروژناز با استفا

ی اختصاصی بود. در طول دوره، کل تلفات و ها تیکو 

روزگی از  69و  62تلفات ناشی از آسیت ثبت شد. در 

کردن قلب،  هر تکرار دو پرنده کشتار شد و بعد از خارج

کبد و سرخرگ ششی، نسبت بطن راست به کل 

به دست آمد. این نسبت برای قلب پرندگانی  ها بطن

ل آسیت تلف شده بودند نیز محاسبه شد. که به دلی

و گلوتاتیون پراکسیداز کبد به  دیآلدئ یدمقدار مالون 

 Iqbal et al. (2002)و  Cherian et al. (1996)ی ها روش

ی سرخرگ ششی وزن شد و ها نمونهی شد. ریگ اندازه

با  Chapman & Wideman Jr (2006) به روش ها بافت

ت نیتریک اکساید و غلظ .اندکی تغییر هموژن شدند

سنجی  در بافت سرخرگ ششی به روش رنگ 4اندوتلین 

ی تجاری )با مشخصات قبل( ها تیکبا استفاده از 

به  4ی شد و غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین ریگ اندازه

 ازای هر گرم از بافت سرخرگ ششی به دست آمد.

 
 های آزمایشی جیره (شده )برحسب درصد گیری  شده و اندازه سبهدهنده و مقادیر مواد مغذی محا ترکیب مواد تشکیل. 2جدول 

 پایانی  رشد  آغازین 

 
 درصد  6

 روغن سویا
 درصد  35/3

 روغن طیور
 

 درصد  6
 روغن سویا

 درصد  35/3
 روغن طیور

 
 درصد  6

 سویا روغن
 درصد  35/3

 روغن طیور
 54/42 92/43  94/34 63/45  95/63 39/33 ذرت

 62/24 93/43  99/32 63/24  93/36 64/29 کنجالۀ سویا
 36/2 99/4  99/5 3  95/3 45 گلوتن ذرت

 35/3 6  35/3 6  35/3 6 روغن
 39/4 33/4  69/4 64/4  33/4 35/4 صدف

 35/5 36/5  45/4 46/4  45/4 46/4 کلسیم فسفات دی
 32/5 69/5  44/5 45/5  35/5 24/5 متیونین
 5 53/5  5 56/5  5 59/5 الیزین

*مکمل ویتامین
 23/5 23/5  23/5 23/5  23/5 23/5 

**مکمل معدنی
 23/5 23/5  23/5 23/5  23/5 23/5 

 23/5 23/5  33/5 32/5  65/5 33/5 نمک
 5 5  5 53/5  5 45/5 آرژنین

 455 455  455 455  455 455 کل
 شده )درصد( محاسبه 

 3255 3255  3255 3255  3235 3293 (kcal/kg)  انرژی
 35/49 35/49  25 25  23 23 پروتئین
 92/5 92/5  35/5 35/5  39/5 36/5 کلسیم

 34/5 34/5  33/5 33/5  66/5 66/5 فسفر قابل دسترس
 42/5 42/5  39/5 95/5  95/5 99/5 سیستین متیونین +

 99/5 99/5  55/4 33/5  45/4 45/4 الیزین
 53/4 53/4  45/4 45/4  23/4 23/4 آرژنین
 42/5 42/5  44/5 43/5  43/5 49/5 سدیم

 45/5 45/5  43/5 43/5  45/5 44/5 پتاسیم
 25/5 25/5  22/5 23/5  29/5 23/5 کلر

 33/242 33/242  25/239 36/234  33/343 96/355 ***کاتیون-تعدل آنیون
 D3 ،355المللی ویتامین  واحد بین A ،49555المللی ویتامین  واحد بین 9655* مکمل ویتامینی: هرکیلوگرم جیرة کامل، محتوی مواد مغذی زیر بوده است: 

گرم  میلی 425گرم ویتامین نیاسین،  میلی B12  ،3455 گرم ویتامین میلی B6 ،34گرم ویتامین میلی K ،49گرم ویتامین  میلی E ،26گرم ویتامین  میلی
 گرم ویتامین کولین. میلی 355یک، گرم ویتامین اسید فول میلی 2/4ویتامین اسید پانتوتنیک، 

 3/4  گرم مس، میلی 45گرم روی،  میلی 695گرم آهن،  میلی 355گرم منگنز،  میلی 455گرم فسفر،  میلی 4/43گرم کلسیم،  میلی 9/29** مکمل معدنی: 
 گرم ید. میلی 3گرم کبالت و  میلی

 ه.اکیواالن در هر کیلوگرم جیر *** تعادل الکترولیتی بر حسب میلی
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 ها دادهتجزیۀ 

استفاده شد.  SAS (2008)افزار  برای تجزیۀ نتایج از نرم

دادن عالئم کلینیکی  تلفات ناشی از آسیت )بعد از نشان

آسیت مانند تجمع آب در محوطۀ شکمی( با استفاده از 

آزمون کای اسکوئر آنالیز شد و برای سایر پارامترهای 

 ت استفاده شد.استیودن tشده از آزمون  گیری اندازه

 

 نتایج

آورده  3تأثیرات تیمارها بر صفات عملکردی در جدول 

تیمارها اثر  شود یمکه مشاهده  طور همانشده است. 

معناداری بر صفات عملکردی در سه مرحلۀ آغازین، 

(. بررسی تأثیرات <53/5Pرشد و پایانی نداشتند )

سرم و  4تیمارها بر غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین 

افت سرخرگ ششی نشان داد که تیمارها اثر ب

ی بر غلظت نیتریک اکساید در سرم و بافت دارامعن

در سرم  4(. هرچند غلظت اندوتلین <53/5Pنداشتند )

تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت غلظت آن در بافت 

درصد روغن طیور  3/3سرخرگ ششی در تیمار دارای 

ی دار امعنر طو درصد روغن سویا به 6از تیمار دارای 

(. بررسی اثر تیمارها 6( بود )جدول >53/5Pبیشتر )

بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت، هماتوکریت، 

به  T3سرم و نسبت  T4و  T3ویسکوزیتۀ خون و سرم، 

T4  یک  روزگی آزمایش نشان داد که هیچ 69و  24در

روزگی اثر معناداری بر این فاکتورها  24از تیمارها در 

روزگی ویسکوزیتۀ خون و  69(. در <53/5Pنداشتند )

)تیروکسین( تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت  T4غلظت 

(53/5P< ؛)ی که ویسکوزیتۀ خون در تیمار ا گونه به

درصد روغن طیور کاهش معناداری یافت  3/3دارای 

(5296/5P= و غلظت تیروکسین در تیمار دارای )3/3 

تیمار  ی بیشتر ازدار امعندرصد روغن طیور به طور 

(. 3، جدول >53/5Pدرصد روغن سویا بود ) 6دارای 

بررسی تأثیرات تیمارها بر شاخص نسبت بطن راست 

آمده از تجزیۀ الشۀ  دست ی بهها نمونهدر  ها بطنبه کل 

 69پرندگان سالم و تلفات نشان داد که تنها در 

درصد روغن طیور این نسبت  3/3روزگی، تیمار دارای 

(. 4، جدول >53/5Pی داده است )دارامعنرا افزایش 

 کهی طور بهاین روند در دمای مقعد نیز مشاهده شد، 

روزگی  69درصد روغن طیور در  3/3در تیمار دارای 

 6طور معناداری بیشتر از تیمار دارای  دمای مقعد به

(. بررسی 4، جدول >53/5Pدرصد روغن سویا بود )

پراکسید اکسیدان، سو تأثیرات تیمارها بر مجموع آنتی

دیسموتاز و گلوتامات دهیدروژناز سرم و 

 ، گلوتاتیون پراکسیداز سرم و بافت کبددیآلدئ ید مالون

درصد  3/3روزگی نشان داد که تیمار دارای  69در 

، گلوتاتیون پراکسیداز، دیآلدئ ید مالونروغن طیور، 

سوپراکسید دیسموتاز و گلوتامات دهیدروژناز سرم را 

اد. بررسی تأثیرات تیمارها بر افزایش معناداری د

گلوتاتیون پراکسیداز بافت کبد نشان  دیآلدئ ید مالون

در سرم پیروی  ها آنداد که این فاکتور از روند غلظت 

درصد روغن طیور سبب افزایش  3/3و تیمار  کند یم

( . 9و جدول  >53/5Pشده است ) ها آنمعنادار 

ان داد که تأثیرات تیمارها بر تلفات ناشی از آسیت نش

درصد  3/3در پایان دوره، تفاوتی بین تیمار دارای 

درصد روغن سویا، در  6روغن طیور و تیمار دارای 

، آزمون 4مقدار تلفات آسیت مشاهده نشد )شکل 

درصد تلفات  63و  9/69( و P= 643/5اسکویر و  کای

 6درصد روغن طیور و  3/3به ترتیب در تیمارهای 

 شد. درصد روغن سویا مشاهده 
 

 
 . تلفات تجمعی آسیت بعد از القای آسیت تا پایان دوره در تیمارها4شکل 
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 های مختلف آزمایش اثر تیمارها بر صفات عملکردی در دوره .3جدول 

 تیمار

 پایانی  رشد  آغازین 
 خوراک
 مصرفی
 )گرم(

 افزایش
 وزن

 )گرم(

 ضریب
 تبدیل

 
 خوراک
 مصرفی
 )گرم(

 افزایش
 وزن 
 )گرم(

 ضریب
 دیلتب

 
 خوراک
 مصرفی
 )گرم(

 افزایش
 وزن 
 )گرم(

 ضریب
 تبدیل

 49/2 96/994 33/4956  43/2 93/4433 53/3426  54/2 46/633 42/333 درصد روغن سویا6
 43/2 33/955 62/4339  34/2 34/4622 42/3262  93/4 93/324 99/333 درصد روغن طیور 35/3

T-test 224/5 343/5 423/5  496/5 445/5 2552/5  353/5 254/5 362/5 

 
 موجود در سرم و بافت سرخرک ششی 4اثر تیمارهای غلظت نیتریک اکساید و اندوتلین  .6جدول 

 تیمار
 4اندوتلین   نیتریک اکساید

 روزگی 24سرم 
 (µmol/L) 

 روزگی 69سرم 
(µmol/L) 

 سرخرگ ششی 
(mmol/100mg tissue) 

 روزگی 69سرم  
(pg/ml) 

 سرخرگ ششی 
(ng/100mg tissue) 

 b55/434  93/42  63/43  35/9 94/4 درصد روغن سویا 6
 a39/494  33/33  44/49  43/9 39/9 درصد روغن طیور 35/3

T-test 323/5 343/5  4439/5  322/5  564/5 
 است. درصد 3 خطای احتمال سطح در معنادار تفاوت دهندة نشان ستون هر در غیرمشابه حروف

 
 آیدوتیروزین و تیروکسین  یمارها بر نسبت هتروفیل به لنفوسیت، هماتوکریت، ویسکوزیتۀ خون و سرم، تریاثر ت .3جدول 

 روزگی 69و  24در 

 تیمار
 روزگی 69  روزگی 24

H:L PCV B vis S vis T4 T3 T3:T41  H:L PCV B vis S vis T4 T3 T3:T4 
 a36/3 23/4 b53/4 45/2 62/2 23/65 354/5  23/2 54/3 33/4 26/4 33/3 35/33 349/5 درصد روغن سویا 6

 b64/3 26/4 a33/4 99/2 52/2 93/33 653/5  62/2 43/3 34/4 29/4 43/3 35/36 339/5 درصد روغن طیور 35/3
T-test 253/5 354/5 533/5 356/5 969/5 253/5 333/5  449/5 433/5 5296/5 495/5 523/5 243/5 432/5 

 است. درصد 3 خطای احتمال سطح در معنادار تفاوت دهندة نشان ستون هر در غیرمشابه حروف
4 .H:L .نسبت هتروفیل به لنفوسیت :PCV .)هماتوکریت )درصد :B vis ویسکوزیتۀ خون : (cps) .S vis ویسکوزیتۀ سرم : (cps). T4 تیروکسین :. (µg/dl) T3 تری :

 ng/ml: µg/dlبر حسب  T4به  T3نسبت  .T3:T4 (ng/ml) آیدوتیروزین 

 
 روزگی و تلفات و دمای مقعد 69و  62ها در کشتار  اثر تیمارها بر نسبت بطن راست به کل بطن .4جدول 

 تیمار
 تلقات  پایانی  رشد

 دمای مقعد
 گراد( )درجۀ سانتی 

RV:TV
4

  
 دمای مقعد

 گراد( )درجۀ سانتی 
RV:TV  RV:TV 

 b94/65 b439/5  363/5  433/5 39/65 درصد روغن سویا 6
 a33/65 a243/5  329/5  254/5 93/65 درصد روغن طیور 35/3

T-test 364/5 335/5  5333/5 5695/5  344/5 
 است. درصد 3 خطای احتمال سطح در معنادار تفاوت دهندة نشان ستون هر در غیرمشابه ها. حروف . نسبت وزن بطن راست به وزن کل بطن4

 
آلدئید، گلوتاتیون  دی اکسیدان، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتامات دهیدروژناز سرم و مالون اثر تیمارها بر مجموع آنتی .9جدول 

 روزگی 69در  پراکسیداز سرم و بافت کبد

 کبد  سرم 

  MDA1 تیمار

(µM/L) 
TAnti2  

(μMol L-1) 
GSHPx3 

(m NADPH/gr pro) 
SOD4  

(Nitrite Unit/ml) 
GDH5 
(u/L)  GSHPx 

 (m NADPH/gr pro) 
MDA 

(µM/L) 
 b335/5 43/2 b56/359 b96/433 b44/24  b54/3 b923/5 درصد روغن سویا 6

 a333/5 49/2 a33/335 a92/494 a69/23  a94/3 a933/5 درصد روغن طیور 35/3
T-test 5552/5 943/5 5234/5 5545/5 5592/5  5423/5 5335/5 

. 6( Glutathione Peroxidase. گلوتاتیون پراکسیداز )3( Total Antioxidant Capacity) اکسیدان .مجموع آنتی2 (Malondialdehyde)آلدئید  دی . مالون4
 تفاوت دهندة نشان ستون هر در غیرمشابه (؛ حروفGlutamate Dehydrogenase. گلوتامات دهیدروژناز )3( Superoxide Dismutaseسوپراکسید دیسموتاز )

 است. درصد 3 خطای احتمال سطح در معنادار
 

 

 



 334 ... ثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتال به سندرومتأ: مکارانهساکی و  

 
 

 بحث 

دهندة این است که تیمارها تأثیرات  اگرچه نتایج نشان

 3/3معناداری بر صفات عملکردی نداشتند، جیرة دارای 

درصد  6درصد روغن طیور در مقایسه با جیرة دارای 

روغن سویا، خوراک مصرفی را در سه دورة آغازین رشد و 

دار کاهش داده است. نتایج این صورت غیرمعنا پایانی به

که نشان دادند  ها پژوهشپژوهش با نتایج بسیاری از 

افزایش چربی در جیره سبب کاهش عددی مصرف 

 ;Baião & Lara, 2005)، مطابقت دارد گردد یمخوراک 

Lee et al., 1991; Rahimi et al., 2011).  این اثر را به

ارش و در افزایش زمان ماندگاری چربی در دستگاه گو

. نتایج اثر دهند یمنتیجه کاهش مصرف خوراک نسبت 

جیره بر تلفات ناشی از آسیت در این پژوهش نشان داد 

درصد روغن طیور با نسبت باالی اسید  3/3که تیمار 

نتوانسته است تلفات آسیت را  4به امگا  3چرب امگا 

کاهش دهد. از آنجا که یکی از عوامل اثرگذار بر تلفات 

عنوان گشادکنندة رگ(  لظت نیتریک اکساید )بهآسیت غ

است و تولید نیتریک اکساید، تولید و ترشح مواد 

 دهد یم( را کاهش 4کنندة رگ )مانند اندوتلین  منقبض

(Pavlidis et al., 2007; Wideman et al., 2001; 

Wideman et al., 2007; Wideman & Chapman,. 

ثرگذاری مفید های ا و از طرفی یکی از راه (2004

زیاد، تأثیرگذاری روی بیان  3های دارای امگا  روغن

هاست و هدف ما بررسی این تغییرات روی بیان ژن  ژن

گیری نیتریک  نیتریک اکساید سنتتاز از طریق اندازه

اکساید بود؛ بنابراین در این پژوهش غلظت نیتریک 

در سرم و سرخرگ ششی  4اکساید و اندوتلین 

اما تفاوت معناداری بین تیمارها مشاهده گیری شد  اندازه

در سرخرگ ششی در تیمار  4نشد. تنها غلظت اندوتلین 

درصد بیشتر بود که در این تیمار تلفات ناشی  3/3دارای 

از آسیت هم بیشتر گزارش شد. نیتریک اکساید از اسید 

 3آمینۀ آرژنین توسط عمل آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز 

 & Bowen et al., 2007; Chapman) دشو یمتولید 

Wideman, 2006; Khajali & Widman, 2010 از آنجا )

این آزمایش بر اساس مقدار این اسید آمینه  یها رهیجکه 

متعادل شدند، مادة اولیه برای تولید نیتریک اکساید 

)اسید آمینۀ آرژنین( در دو جیره یکسان بود و تیمارها 

اید سنتتاز و در نتیجه نتوانستند بر بیان ژن نیتریک اکس

غلظت نیتریک اکساید اثرگذار باشند. بررسی برخی 

عوامل مرتبط با آسیت در این پژوهش نشان داد که قبل 

روزگی )القای آسیت از طریق کاهش دمای پرورش  24از 

گراد( تفاوت معناداری بین نسبت  درجۀ سانتی 43 ±4تا 

رم و هتروفیل به لنفوسیت، هماتوکریت، ویسکوزیتۀ س

و تیروکسین  نیروزیدوتیآ یتری ها هورمونخون، 

مشاهده نشد. اما بعد از القای آسیت ویسکوزیتۀ خون در 

درصد روغن طیور کاهش معناداری  3/3تیمار دارای 

در  4به اسید چرب امگا  3یافت. نسبت اسید چرب امگا 

جیرة دارای روغن طیور بیشتر از جیرة دارای روغن 

(. مقدار آلفا 4، جدول 442/5مقابل در  254/5سویاست )

درصد روغن طیور(  3/3لینولنیک اسید در این جیره )

زیاد است. ترکیب اسیدهای چرب فسفولیپیدهای غشای 

سلول در طیور بازتابی از ترکیب این اسیدهای چرب، در 

است. در نتیجه مقدار این  (Cherian, 2007) ها آنجیرة 

ی ها گلبولدر غشای  اسید چرب )آلفا لینولنیک اسید(

. افزایش اسید لینولنیک در کند یمقرمز افزایش پیدا 

خاصیت تغییر  شود یمی قرمز خون باعث ها گلبولغشای 

ی قرمز افزایش یابد. این خاصیت ها گلبولپذیری  شکل

 ,.Walton et al) دشو یمسبب کاهش ویسکوزیتۀ خون 

رسد کاهش ویسکوزیتۀ خون در  که به نظر می (1999

درصد روغن طیور با نسبت باالی  35/3یمار دارای ت

n3:n6  بدین سبب باشد. مقدار هورمون تیروکسین در

ی دارامعنطور  درصد روغن طیور به 3/3تیمار دارای 

افزایش پیدا کرده است. افزایش غلظت تیروکسین سبب 

ین فسفاتاز در سرم شده است و آلکالیم آنزیش افزا

یم آنزین ای کبدیر ذخا دهندة کاهش یش آن نشانافزا

هد د می  یب وارد شده به کبد را نشانآساست که 

(Maxwell et al., 1995) واردشدن آسیب به کبد شرایط .

کند که از عالئم  را برای نشت پالسما از کبد فراهم می

رود. از طرفی دمای مقعد  اصلی بروز آسیت به شمار می

زایش یافته درصد روغن طیور اف 3/3نیز در تیمار دارای 

دهندة افزایش نرخ متابولیسم در این تیمار  است که نشان

گیری فعالیت گلوتامات  است. از طرف دیگر اندازه

دهیدروژناز که شاخص مرکزی در کاتابوایسم و استفاده از 

 ,Nesheim) شود یماسیدهای آمینه درنظر گرفته 

درصد روغن طیور افزایش  3/3، در تیمار دارای (1968

اری پیدا کرد که این افزایش نرخ متابولیسم از معناد
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ی گوشتی با رشد ها جوجهعوامل اصلی در بروز آسیت در 

 ;Julian, 1993)خصوص در ارتفاعات زیاد است  سریع به

Krautmann et al., 1957) افزایش در نسبت بطن راست .

ی ها جوجهاولین نشانۀ وقوع آسیت در  ها بطنبه کل 

 Julian, 2007; Julian, 1993; Khajali et)گوشتی است 

al., 2011) بطن راست در این پرندگان برای تأمین .

اکسیژن الزم جهت رشد سریع، با فعالیت بیشتر و فشار 

کند که در اثر  منتقل می ها ششخون باالتر خون را به 

این افزایش فعالیت، اتساع دیوارة بطن راست افزایش 

ن راست به کل که در این صورت نسبت بط ابدی یم

ی ها شاخص. باالتربودن ابدی یمافزایش  ها بطن

 (Halliwell, 1987) دیآلدئ ید مالوناکسیداسیون یعنی 

دهندة افزایش تنش اکسیداسیون  در خون و کبد، نشان

درصد روغن طیور است. هرچند در  3/3در تیمار دارای 

استفاده از روغن کتان با مقدار اسیدهای  ها گزارشبرخی 

باال برای مرغان مادر سبب کاهش  3امگا  چرب

 ها آنی ها جوجهو تنش اکسیداتیو در  دیآلدئ ید مالون

، اما تغذیۀ روغن (Bautista Ortega, 2008)شده است 

طیور در این پژوهش سبب افزایش تنش اکسیداتیو شد 

 3/2ی روغن طیور )ها یناخالصبه علت  تواند یمکه 

وغن سویا باشد. افزایش ( در مقایسه با ر4درصد، جدول 

فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و گلوتامات دهیدروژناز 

دهندة این موضوع است که یون  در این پژوهش نشان

O سوپراکساید )مانند
 ها یچرب( حاصل از متابولیسم -

)در اثر  شود یمپراکسید هیدروژن و آب تبدیل  به

فعالیت سوپراکسید دیسموتاز( و پراکسید هیدروژنی 

ی ها میآنز، توسط دیآ یم وجود بهبدین صورت  که

 گردد یمکاتاالز و گلوتاتیون پراکسیداز به آب تبدیل 

(Fantel, 1996) ها میآنز. باالتر بودن فعالیت این 

دهندة افزایش تنش اکسیداسیون در تیمار دارای  نشان

درصد روغن طیور است. با توجه به باالتر بودن  3/3

 3/3در تیمار دارای  4به امگا  3نسبت اسید چرب امگا 

رفت تلفات ناشی از آسیت  درصد روغن طیور انتظار می

در این تیمار کاهش یابد اما بیشتربودن نرخ متابولیسم 

در این تیمار سبب شده است که تلفات آسیت افزایش 

یابد و نتیجۀ این بر هم کنش سبب شده است که 

طیور در درصد روغن  3/3تلفات آسیت در تیمار دارای 

درصد روغن سویا به صورت عددی  6مقایسه با تیمار 

 و غیرمعنادار کاهش یابد. 

 

 ی کلیریگ جهینت

به طور کلی بر اساس نتایج این پژوهش، اگرچه 

در  4به امگا  3یشتربودن نسبت اسیدهای چرب امگا ب

روغن طیور سبب کاهش ویسکوزیتۀ خون گردید اما 

ش اکسیداتیو در این تیمار باالتربودن نرخ متابولیسم و تن

 3/3سبب شد که تلفات ناشی از آسیت در تیمار دارای 

( با تیمار <53/5Pدرصد روغن طیور تفاوت معناداری )

 درصد روغن سویا نداشته باشد. 6دارای 
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ABSTRACT 

In order to evaluate the effect of polyunsaturated fatty acids on ascites incidence using this experiment 

was conducted 136 male one day (chicken Ross 308) in a completely randomized design with 2 

treatments and 4 replication and 17 chickens in each replicate. Treatments includes: diet contain 4% 

soybean oil (n3:n6:0.112) and diet include 5.5% poultry oil (n3:n6:0.201). Birds were raised up to 48 

days of age and exposed to a cool temperature (15±1°C) from day 21 thereafter. Blood samples (2 mL) 

were obtained from the wing vein at 21 and 48 days of age. At 21 and 48 days of age, 2 birds in each 

replication were slaughtered and the hearts, Liver and pulmonary artery were removed and dissected to 

measure right ventricular hypertrophy. The results have shown diet with 5.5% poultry oil significantly 

decreased blood viscosity (P<0.05). However concentration of thyroxin, rectal temperature and glutamate 

dehydrogenase activity were also significantly increased in this treatment (P<0.05). Malondialdehyde as 

an oxidative stress index significantly increased by diet contain 5.5% poultry oil. Based on results of this 

research it can be concluded that high ratio of n3:n6 in poultry oil couldn’t decrease ascites mortality as 

compare with soybean oil. 
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