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مقدمه

پیشـرفت های ژنتیکـی و نیـز بهبـود برنامه هـای مدیریتی 
و تغذیـه ای باعـث افزایـش سـرعت رشـد و بازدهـی خـوراک 
جوجه هـای  اسـت.  شـده  تجـاری  گوشـتي  جوجه هـاي  در 
گوشـتی در سـال 1950 در مـدت 14 هفتـه بـه وزن ارائـه بـه 
بـازار می رسـیدند، امـا امـروزه زمـان موردنیـاز بـرای رسـیدن 
بـه وزن زنـده 2 کیلوگـرم در جوجه هـای گوشـتی بـه 37 روز 
رسیده اسـت. ایـن برنامه هـا باعـث شـده اسـت کـه امـروزه 
جوجه هـاي گوشـتي در طول دوره پـرورش 42 روزه 3 کیلوگرم 
وزن زنـده داشـته باشـند؛ وقتـی جوجه هـا در این مـدت کم تر 
از 5 کیلوگـرم خـوراک مصرف مي کنند، میانگیـن افزایش وزن 
روزانـه 73 گـرم در این جوجه ها چیزی خارج از انتظار نیسـت.
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در سـال های اخیر افزایش سـرعت رشـد، کاهش طول دوره 
پـرورش و بهبـود ضریـب تبدیل غذایی در جوجه های گوشـتی 
زمینـه بـروز بیماری هـای متابولیکـی را فراهـم کرده اسـت. در 
میـان بیماری هـای متابولیکی طیور، آسـیت یکـی از مهم ترین 
آن هاسـت؛ به طوری کـه ایـن عارضـه از چنـد دهـه گذشـته 
تاکنـون عامـل اصلـی مرگ ومیر در طیور گوشـتی بوده اسـت. 
انتخـاب طوالنی مـدت برای صفـات تولیدی مـورد تقاضا باعث 
افزایـش عضـالت اسـکلتی و چربی بـدون توجه بـه ارگان های 
حیاتـي قلـب، ریه هـا، طحـال، کبـد و کلیـه شده اسـت؛ امری 
کـه بـه بـروز بیماری های متابولیکی از جمله آسـیت و سـندرم 
مرگ ناگهانی منجر شـده اسـت. سندرم آسـیت در جوجه های 
گوشـتی مجموعه »واکنش های سیسـتم قلبی، عروقی و ریوی 
بـه نیازهـای متابولیکـی« تعریف شـده اسـت. این بیمـاری در 
گله هـای جوجه گوشـتی فعلی کـه توانایی رسـیدن به حداکثر 
پتانسـیل ژنتیکـی رشـد سـریع را دارنـد، دیـده می شـود. ایـن 
سـندرم فرایندی اسـت کـه اکسـیژن موردنیاز بـرای نگهداری 
و رشـد سـریع توسـط سیسـتم قلبی و عروقـی به انـدازه کافی 

تأمین نمی شـود.
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خسارات اقتصادی آسیت

امروزه در بسـیاری از کشورها آسیت به یکی از نگرانی های 
عمـده بـرای صنعت طیـور تبدیل شده اسـت. تلفات ناشـی از 
آسـیت در 29 کشـور در مناطق مختلف جهان در سال 1999 
بـه میـزان 3/9 درصد گزارش شـد که بیـش از 1 میلیارد دالر 
خسـارت بـه صنعـت پـرورش جوجه هـای گوشـتی وارد کرد. 
درصد وقوع آسـیت در مناطق مختلف بر اسـاس نوع آب وهوا، 
وضعیـت جغرافیایـی از لحـاظ ارتفـاع و روش مدیریت منطقه 
متفـاوت اسـت و بیـن 1 تـا 30 درصـد گـزارش شـده اسـت. 
تلفات ناشـی از آسـیت در گله های جوجه  گوشـتي معمولی 5 
تـا 8 درصـد گزارش شـده و در جوجه  هـای سـنگین تر بـه 20 
تـا 30 درصـد نیز می رسـد. امـروزه بیـش از 50 درصد تلفات 
بیماری هـای غیرعفونـی در جوجه هـای گوشـتی بـه آسـیت 
مربـوط اسـت. میـزان تولیـد جوجه گوشـتی یک روزه کشـور 
در سـال 1394 حـدود 1،210،000،000 قطعـه بـوده اسـت. 
اگـر تلفات ناشـی از آسـیت معـادل 1 درصد، وزن زنـده پایان 
دوره پـرورش 2 کیلوگـرم و قیمـت هـر کیلوگـرم وزن زنـده 
حداقـل 40،000 ریال )قیمت سـال 94( در نظر گرفته شـود، 
خسـارت اقتصادي ناشـي از آسـیت در جوجه های گوشتی در 
کشـور مـا نیز مانند سـایر نقـاط جهان بسـیار هنگفت و بیش 

از 900 میلیـارد ریـال خواهد بود.
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اسامی مختلف آسیت

متناسـب بـا نشـانه ها و جراحت هـا، از نام هـای زیر برای 
ناهنجاری متابولیکی آسـیت اسـتفاده می شـود:

1-بیماری آسیت )اِِدم(؛

2-بیماری هیدروپریکارد؛

3-آب آوردگی شکم؛

4-نارسایی احتقانی قلب؛

5-سندرم افزایش فشارخون ریوی.

آسـیت یـا بیمـاري ادم ممکـن اسـت در اثر اختـالل در 
جریـان لنـف ناشـی از نارسـایی بطـن راسـت و دریچـه آن 
اتفـاق بیفتـد. ناهنجـاری متابولیکـی آسـیت کـه سـندرم 
افزایـش فشـارخون ریـوی نیز نامیده می شـود، نـوع خاصی 
از نارسـایی احتقانی طرف راسـت قلب اسـت که جوجه های 

گوشـتی را مبتـال می کنـد.

عوامل مؤثر بر شیوع آسیت

سـندرم آسـیت نوعـی اختـالل چندعاملـی اسـت کـه 
عوامـل ژنتیکـی، فیزیولوژیکی، محیطـی و مدیریتی و اثرات 
متقابـل آن هـا در بروز آن مؤثرند؛ در میـان عوامل مدیریتی، 
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نقـش جیـره غذایـی و اثر متقابـل جیره و عوامـل محیطی و 
ژنتیکـی در شـیوع آسـیت اهمیت خاصـی دارند.

عوامل ژنتیکی

در جوجه هـای گوشـتی  ژنتیکـی  انتخاب هـای  امـروزه 
بـه افزایش سـرعت رشـد، بهبـود بازدهـی خـوراک، افزایش 
بازدهـی الشـه، باالرفتـن سـرعت متابولیکـی، نیـاز بـاال بـه 
اکسـیژن و در نتیجه شـیوع بیش تر ناهنجاری آسـیت منجر 
شـده اسـت. به نظـر مي رسـد جوجه هاي گوشـتي امـروزي، 
بویـژه جنـس نـر، از لحاظ ژنتیکي مسـتعد سـندرم آسـیت 
باشـند. به طورکلـی بهبـود صفـات تولیـدی بـدون توجـه به 
افزایـش ظرفیـت سیسـتم قلبی-عروقـی نیز این مشـکل را 
دوچنـدان کـرده اسـت. مطالعـات نشـان می دهـد کـه بیـن 
بـرای  گوشـتی  جوجه هـای  الین هـای  داخـل  و  الین هـا 

حساسـیت بـه آسـیت واریانس هـای ژنتیکـی وجـود دارد.

عوامل فیزیولوژیکی

سـندرم آسـیت نوعی ناهنجاری متابولیکی است که تحت 
تأثیـر عوامـل درون زاد و بـرون زاد اسـت. عوامـل فیزیولوژیکی 

مؤثـر در بروز آسـیت در جـدول 1 ارائه شده اسـت. 
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جدول 1- عوامل فیزیولوژیکی مؤثر در بروز آسیت

افزایش فشارخون ریوی

انسداد مجاری لنفی

کاهش فشار انکوتیک پالسما

افزایش فشار هیدرولیک خون

آسیب عروقی

سلول ها و آنزیم های خون

pH خون

آناتومی دریچه های قلب

ریه ها و کیسه های هوایی

هورمون های تیروئیدی

تأثیـر عوامل فیزیولوژیکی مؤثـر در بروز ناهنجاری متابولیکی 
آسـیت به طـور مختصر به شـرح زیر بیان می شـود.

افزایش فشارخون ریوی

سـندرم افزایش فشارخون سـرخرگ ریوی در جوجه های 
و  قلـب  عملکـرد  بیـن  نداشـتن  تعـادل  به دلیـل  گوشـتی 
ظرفیـت سـاختار عروق ریوی ناشـی از افزایـش جریان خون 
اسـت. افزایش فشـارخون ریوي از فرایندهـاي اتفاق افتاده در 
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سیسـتم هاي تنفسـي و قلبي-عروقي ناشـي می شـود.

افزایـش انـدازه سـلول های خـون ممکـن اسـت عاملـی 
بـرای افزایـش فشـار سـرخرگ شـش در حیوانـات در حـال 
رشـد باشـد، زیـرا انـدازه سـلول های خونـی با افزایش سـن 

کاهـش  می یابـد )شـکل 1(.

شکل 1- افزایش فشارخون در جوجه مبتال به آسیت

انسداد مجاری لنفی

اختـالل در جریـان لنـف مانعـی بـرای برگشـت مجـدد 
مایعـات لنفـی از عـروق لنفـی بـه داخل عـروق سـیاهرگی 
اسـت و باعـث افزایـش فشـارخون عـروق می شـود. این امر 
در نهایـت مایـع را بـه خـارج از عـروق هدایـت می کنـد یـا 

مانـع جـذب مایـع بافتـی بـه داخل عـروق می شـود.
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کاهش فشار انکوتیک پالسما

افزایـش فشـار انکوتیـک بافتـی یا کاهـش فشـار انکوتیک 
عروقـی باعـث خـروج راحت تـر مایـع از عروق بافت ها می شـود 
و زمینه بروز آسـیت را فراهم می کند. فشـار انکوتیک از تفاوت 
غلظـت مایعـات داخـل عـروق خونـی و مایعـات خـارج عروق 
خونـی ناشـی می شـود و موجب می شـود کـه مایعـات از بافت 
و از طریق شـیب غلظت به داخل عروق خونی کشـیده شـوند.

افزایش فشار هیدرواستاتیک خون

در جوجه هـای گوشـتی حجـم خـون پمپ شـده در دقیقـه 
کـه بـرون ده )عملکـرد( قلـب نامیـده می شـود، به طـور میانگین 
200 میلی لیتـر در دقیقـه بـه ازای هـر کیلوگـرم وزن بدن اسـت؛ 
بنابراین با یک رابطه خطی بایستی برون ده قلب در سن 8 هفتگی 
100 برابـر افزایـش یابد، یعنی از 8 میلی لیتر در دقیقه بـرای وزن 
40 گـرم بعـد از هـچ )دوره زمانـی کـه تمامـی جوجه ها عمـاًل از 
تخم مرغ هـا بیـرون می آیند( بـه 800 میلی لیتر در دقیقـه در وزن 
4 کیلوگـرم افزایـش یابد. مقدار خون برگشـتی از سـیاهرگ ها به 
قلـب معـادل بـرون ده قلبـی اسـت؛ بنابرایـن در مدت 2 مـاه بعد 
از هـچ، ظرفیـت عـروق ریـوی بایسـتی 100 برابـر افزایش یابـد، 
درحالی کـه در جوجه گوشـتی این امر امکان پذیر نیسـت و زمینه 

بـروز آسـیت را فراهم می کند)شـکل 2(.
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شکل 2- اندازه گیری فشارخون جوجه گوشتی

آسیب عروقی

آسـیب عروقـی موجـب نشـت مایـع دارای پروتئیـن از 
مویرگ هـای اعضـای داخلـی بـدن پرنـده می شـود. آسـیب 
بـه بافـت اندوتلیـوم عـروق )الیـه نازکـی از سـلول ها درون 
رگ هـای خونـی و لنفاوی( موجب افزایـش نفوذپذیری آن ها 
و خـروج مایع و پروتئین پالسـما از آن می شـود )شـکل 3(.

شکل 3- آسیب عروقی در جوجه گوشتی
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سلول ها و آنزیم های خون

انعطاف پذیـری گلبول هـای قرمـز خـون می توانـد عاملـی 
مؤثـر در فشـار سـرخرگی باشـد، زیـرا ایـن سـلول ها بایـد در 
جهـت عبـور از مویرگ های شـش چین بخورند یا اینکه شـکل 
خود را از دسـت بدهند؛ بنابراین عواملی که باعث تغییر شـکل 
گلبول هـای قرمـز می شـوند )افزایش غلظـت سـدیم( در ایجاد 

مقاومـت در برابـر جریـان خون نقـش دارند )شـکل4(.

شکل 4- تهیه سرم خون جوجه های گوشتی آسیتی

pH خون

یـا  خـون   pH )کاهـش  اسـیدوزیس  پسـتانداران،  در 
انقبـاض عـروق می شـود، درحالی کـه  اسیدی شـدن( باعـث 
آلکالوزیـس )افزایـش pH خون یا بازی شـدن( سـبب اتسـاع 
افزایـش  و  ششـی  سـرخرگ  فشـار  بـر  و  می شـود  عـروق 
فشـارخون ششـي اثر مي گذارد. مقـدار pH خون همچنین بر 
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میـل ترکیبي هموگلوبین با اکسـیژن در شـش اثـر مي گذارد 
و موجـب آزادشـدن اکسـیژن بـراي بافت ها می شـود. کاهش 
pH خـون در بافت ها سـبب کاهش میل ترکیبي هموگلوبین 
 pH به اکسـیژن و آزادشـدن آن می شـود، درحالی که افزایش
خـون در شـش ها موجـب افزایـش میل ترکیبـي هموگلوبین 

بـه اکسـیژن و اشـباع هموگلوبین می شـود.

آناتومی دریچه های قلب

نیـاز بـه تأمیـن اکسـیژن بیش تـر بـرای بافت هـا، به هر 
دلیلـی، بـه افزایـش حجـم بـرون ده قلـب منجـر می شـود و 
نهایتـاً باعـث هیپرتروفـی )افزایـش حجـم بافـت یـا انـدام( 

بطـن راسـت و بـروز آسـیت می شـود )شـکل 5(.

شکل 5- هیپرتروفی ) پرکاری( بطن راست در جوجه گوشتی تلف شده از آسیت
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ریه ها و کیسه های هوایی

عوامـل تأثیرگـذار بر فعالیت شـش ها نظیـر گردوخاک و 
آمونیـاک از طریـق دخالت در سـاختمان کیسـه های هوایی 

ممکن اسـت مشـکالت آسـیت را افزایش دهند.

حجـم ناکافـی شـش نسـبت بـه وزن بـدن عامـل مؤثـر 
دیگـری در ایجـاد آسـیت اسـت. حجم شـش بـه ازای واحد 
وزن بـدن در جوجه هـای گوشـتی امـروزی، در مقایسـه بـا 
مرغ هـای جنگلـی کـه انتخـاب روی آن هـا صـورت نگرفته، 

20 تـا 30 درصـد کم تـر اسـت )شـکل 6(.

شکل 6- پرخونی ریه ها در جوجه گوشتی تلف شده آسیتی

هورمون های تیروئیدی

بـرای  مناسـبی  شـاخص های  تیروئیـدی  هورمون هـای 
جوجه هـای حسـاس بـه آسـیت هسـتند.
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عوامل محیطی

عوامـل محیطـی که باعث رشـد سـریع جوجه گوشـتی 
می شـوند، در بروز سـندرم آسـیت نقـش حائز اهمیتی دارند. 
از میـان آن هـا می تـوان عوامـل زیـر را نـام برد: جیـره، آب، 
مصرف خـوراک، پروتئیـن، انرژی، کمبودها، شـرایط محیط 
سـالن پرورش شـامل سـطح دما )سـرما یا گرمای متوسط(، 
و  دی اکسـید کربن  میـزان  هـوا،  کیفیـت  گردوغبـار، 
آسـپرژیلوس  فضـا،  تهویـه،  تراکـم،  اکسـیژن،  میـزان 

ارتفـاع. و  نـور  )نوعی قارچ بیمـاری زا(، 

دما

دمـای  منطقـه  از  زمانـی کـه جوجـه گوشـتی خـارج 
طبیعـی و در معـرض سـرما باشـد، پرنده مجبور به اسـتفاده 
از انـرژی بـرای گـرم نگه داشـتن خـود می شـود. ایـن امـر 
می شـود  پایـه  )سوخت وسـاز(  متابولیسـم  افزایـش  باعـث 
و نیـاز بـه اکسـیژن افزایـش می یابـد؛ ایـن افزایـش نیـاز به 

اکسـیژن باعـث تشـدید آسـیت می شـود )شـکل 7(.
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شکل 7- دمای متعادل در پرورش جوجه گوشتی

ارتفاع

افزایـش ارتفـاع باعـث تشـدید نیـاز بـه اکسـیژن بـرای 
سـوخت متابولیسـم و افزایـش شـیوع آسـیت می شـود.

تهویه

تهویـه کافـی سـالن  در پـرورش مـرغ گوشـتی یکـی از 
ضروریـات بـرای جلوگیری از بروز آسـیت اسـت )شـکل 8(.

شکل 8- تهویه مناسب در سالن پرورش جوجه گوشتی
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نور

اسـتفاده از برنامـه نـور متنـاوب 1 سـاعت روشـنایی و 
3 سـاعت تاریکـی )فقـط در شـب به مـدت 8 سـاعت( در 
مقایسـه بـا نـور دائـم، باعـث کاهـش موقتی سـرعت رشـد، 
کاهـش هماتوکریـت )درصـد گلبول هـای قرمـز موجـود در 
خـون( و کاهـش هورمـون تری یدوتیرونین پالسـمای خون 
و در نتیجـه کاهـش تلفـات ناشـی از آسـیت در جوجه هـای 

گوشـتی می شـود.

بهداشت و بیماری ها

بیماری هـای  کاهـش  باعـث  بهداشـت  اصـول  رعایـت 
می شـود  آسـیت  شـیوع  کاهـش  نتیجـه  در  و  تنفسـی 
)شـکل 9(. بیماری هـای عفونی دسـتگاه تنفـس جوجه های 
گوشـتی کـه سـبب تخریـب بافـت ریـه و کاهـش ظرفیـت 
تنفسـی آن ها می شـوند، از راه کاهش حجـم مبادالت گازی 
ریـه می توانند سـبب کمبود اکسـیژن در جوجـه و در نتیجه 

افزایـش فشـارخون ریـوی و آسـیت شـوند.
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شکل 9- شعله دادن محوطه مرغداری

تغذیه

گوشـتی،  جوجه هـای  و  طیـور  تغذیـه  اصلـی  هـدف 
حداکثـر اسـتفاده از ظرفیـت ژنتیکی رشـد آن هاسـت. برای 
دسـتیابی بـه ایـن ظرفیت، طیـور باید بـا جیره هـای کاملی 
تغذیه شـوند کـه تمام احتیاجـات مواد مغذی شناخته شـده 
را بـر اسـاس گونه، سـن، نوع تولید و سـطح عملکـرد تأمین 
کنـد. بـا کندکـردن سـرعت رشـد ممکـن اسـت اختـالالت 
قلبـي و قلبي-ریـوي در طیـور نیـز کاهـش یابنـد. شـکل 
فیزیکـی خـوراک ماننـد تغذیـه جیره هـاي مـش )آردی یـا 
آسیاب شـده( در مقایسـه بـا پلـت )خـوراک آمـاده به شـکل 
اسـتوانه کوچـک(، ترکیبـات جیـره و محدودیت خـوراک بر 

شـیوع آسـیت مؤثرند.
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فرایند وقوع آسیت

ــی  ــل اصل ــه عام ــت ک ــده ای اس ــه پیچی ــیت عارض آس
به وجودآورنــده اش کمبــود اکســیژن اســت. هــر عاملــی کــه 
تعــادل بیــن اکســیژن موردنیــاز پرنده با اکســیژن تأمین شــده 
در بــدن را به هــم بزنــد، بــه هیپوکســی )کم اکســیژنی( 
منجر می شــود. کاهــش فشــار اکســیژن محیــط یــا افزایــش 
نیــاز بــه اکســیژن باعــث ایجاد شــرایط هیپوکســی در ســطح 
ــش  ــث افزای ــت باع ــه در نهای ــود ک ــدن می ش ــای ب بافت ه
فشــارخون ریــوی می شــود. افزایــش فشــارخون ریــوی 
ــت  ــا مقاوم ــون ی ــان خ ــش جری ــل افزای ــت به دلی ممکن اس
ــارخون  ــش فش ــد. افزای ــون باش ــان خ ــر جری ــا در براب ریه ه
ــب  ــت قل ــن راس ــارخون در بط ــش فش ــث افزای ــوی باع ری
ــن  ــای بی ــص در دریچه ه ــث نق ــر باع ــن ام ــود و ای می ش
ــه  ــن دریچ ــدی ای ــود. ناکارآم ــت می ش ــن راس ــز و بط دهلی
باعــث افزایــش فشــارخون در بــزرگ ســیاهرگ خلفــی، کبد، 
سیســتم بــاب کبــدی و مویرگ هــای داخلــی بطــن راســت 
ــا خــروج پالســمای خــون و تجمــع  می شــود و در نتیجــه ب
ــروز عارضــه  ــه ب ــی، ب ــه بطن ــات غیرآماســی در محوط مایع

ــودار 1(.  ــود )نم ــر می ش ــیت منج آس
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نمودار 1- چگونگی وقوع آسیت در جوجه گوشتی
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عالئم آسیت

عالئـم ناهنجـاری متابولیکـی شـامل عالئـم بالینـی در 
پرنـده زنـده، عالئـم کالبدگشـایی، عالئـم قلبـی و عالئـم 
خونـی اسـت. بررسـی عالئـم خونـی در آزمایشـگاه صـورت 
می گیـرد و بـه وسـایل و تجهیـزات خاصی نیـاز دارد، لذا در 

ایـن دسـتورالعمل توضیـح داده نمی شـود.

عالئم بالینی

• جمع شدن مایعات در محوطه شکمی )شکل10(؛

شکل 10- تجمع مایعات در محوطه شکمی

• پرندگان مبتال به آسـیت اغلب در حال له له زدن هسـتند، 
حتی اگر ظاهراً تنش حرارتی وجود نداشـته باشـد )شـکل 11(؛
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شکل 11- له له زدن پرندگان

• به دلیـل کمبـود اکسـیژن، مخاط پرنـدگان خصوصاً در 
اطـراف تـاج و ریـش آبی به نظر می رسـد )شـکل 12(؛

شکل 12- عالئم کمبود اکسیژن در تاج پرنده

• پوسـت ناحیه شـکم پرخون و سـیاهرگ های آن برآمده و 
متسـع خواهند بود )شکل 13(؛
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شکل 13- پرخونی سیاهرگ های برآمده ناحیه شکم

• زمین گیـری، بی حالـی و ژولیدگـی پرهـا در جوجه هـای 
مبتـال به آسـیت کامالً مشـهود اسـت )شـکل 14(؛

شکل 14- زمین گیرشدن پرنده
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عالئم کالبدگشایی

• تجمـع مایـع آسـیتی در محوطـه شـکمی جوجه هـای 
تلف شـده بـر اثـر آسـیت )شـکل های 15 و 16(؛

شکل 15- افزایش مایع فیبرینی در محوطه شکمی

شکل 16- تجمع مایع آسیتی در محوطه شکمی
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ــطح  ــما در س ــده پالس ــای لخته ش ــود پروتئین ه • وج
کبــد )شــکل 17(؛

شکل 17- پروتئین های لخته شده پالسما در جوجه مبتال به آسیت 

• پرخونی کبد )شکل 18(؛

شکل 18- بزرگ شدن و پر خونی کبد جوجه مبتال به آسیت
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• پرخونی روده ها )شکل 19(؛

شکل 19- پرخونی روده در جوجه مبتال به آسیت

• در اغلب موارد شش ها رنگ پریده و خاکستری هستند؛

• توسـعه گره های اسـتخوانی و غضروفی در شش ها )پرندگان 
مبتـال به آسـیت حـدود 30 گـره در هر شـش دارنـد، درحالی که 
در شـش پرندگان طبیعی حـدود 4 گره وجود دارد( )شـکل 20(.

شکل 20- گره های استخوانی در ریه جوجه مبتال به آسیت
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عالئم قلبی

• افزایش حجم مایع آبشامه )پریکارد( قلب )شکل 21(؛

شکل 21- تجمع مایع زیاد در دور قلب جوجه مبتال به آسیت

• افزایش وزن ماهیچه های قلب )شکل 22(؛

شکل 22 - قلب جوجه مبتال به آسیت

• هیپرتروفـی )افزایش حجم بافت( و انبسـاط عضالت قلب، 
مخصوصاً بطن راسـت )شـکل های 23 و 24(؛ 
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شکل 23- مقایسه بطن راست و چپ جوجه سالم و آسیتی و قلب 
آسیتی )هیپرتروفی( با قلب طبیعی؛

شکل 24- بزرگی بطن راست جوجه مبتال به آسیت

• فیبری شدن قسمت خارجی عضله قلب )شکل 25(. 

بطن راست
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شکل 25- وضعیت قلب جوجه مبتال به آسیت

تشخیص قطعی آسیت

تشخیص تلفات ناشی از آسیت با استفاده از شاخص آب آوردگی 
شـکم، آبشـامه قلب و هایپرتروفي بطن راسـت مشـخص  می شود. 
قلب هر جوجه تلف شـده بعد از جداکردن از الشـه تمیز می شـود و 
عـروق بزرگ، سـینوس ها، دهلیزها و چربی هـای اطراف قلب بدقت 
جـدا می شـوند تا تنهـا بطن ها باقـی بمانند. بطـن راسـت از محل 
اتصـال بـه دیواره بیـن دو بطن بریده می شـود و خون داخل بطن ها 
تخلیه می شـود. سپس بطن راسـت به طور جداگانه با ترازوی دقیق 
)با دقت 0/01  گرم( برحسـب گرم وزن می شود)شـکل های 26 و 27(. 
بعـد از آن هـر دو بطـن )بطـن راسـت و چـپ( نیز با هم بر حسـب 
گرم وزن می شـوند. با تقسـیم وزن بطن راسـت به وزن هر دو بطن، 

شاخص آسیتی محاسبه می شـود)جدول2(.
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شکل 26 - بطن راست و چپ در جوجه گوشتی 

شکل 27 - اندازه گیری شاخص آسیتی در جوجه گوشتی 

جدول 2- تشخیص قطعی بیماری با استفاده از شاخص آسیتی

تلفات مربوط به آسیت نیست.عدد محاسبه شده کم تر از 0/25

جوجه تلف شده مستعد به آسیت بوده است.عدد محاسبه شده بین 0/25 تا 0/28

جوجه به دلیل آسیت تلف شده است.0/29 یا بیش تر 
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پیشگیری از آسیت

کاهش تلفات ناشـی از آسـیت با اسـتفاده از کاهش سـرعت 
رشـد، کنترل عوامل محیطی و مدیریت تغذیه امکان پذیر اسـت.

کاهش سرعت رشد

به منظـور کاهش تلفات ناشـی از آسـیت، راهکارهای متعدد 
مدیریتی و تغذیه ای و محیطی پیشـنهاد شـده اند. راه حل اصلی 
کاهش نرخ رشـد اسـت که باعث کاهش نیاز بافت ها به اکسیژن 
می شـود. این راه حل ممکن اسـت پیامدهای منفي اقتصـادی را 
نیـز به دنبال داشـته باشـد، اما به عنـوان راه حل کوتاه مـدت برای 
آسـیت در صنعـت طیـور در نظـر گرفته می شـود. یـک جوجه 
گوشـتی کـه در زمـان هچ تقریبـاً 40 گـرم وزن دارد، در سـن 8 
هفتگـی می تواند به وزنـی در حدود 4،000 گرم برسـد. اگر نوزاد 
انسـان نیز با این سـرعت رشـد کنـد، نـوزادی که در زمـان تولد 
3 کیلوگـرم وزن دارد بایـد پس از گذشـت 2 مـاه وزنش به 300 
کیلوگـرم برسـد؛ لـذا این سـرعت رشـد در جوجه های گوشـتی 
امـروزی منحصربه فـرد اسـت. کاهـش نـرخ رشـد بین 3 تـا 14 
روزگی برای سـالمتی طیور در طی این مرحله بسیار مفید است، 
زیـرا در ایـن مرحله که سـرعت رشـد محدود می شـود، نسـبت 

رشـد اندام هـای حیاتـی )قلب و شـش و کبد( افزایـش می یابد.
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کنترل عوامل محیطی

دما

قرارگرفتـن جوجه هـای گوشـتی در معـرض یک شـوک 
سـرمایی در روزهـای اول بعـد از هـچ می توانـد در میـزان 
شـیوع آسـیت مؤثر باشد. هوای سـرد از دو طریق سبب بروز 
آسیت می شـود: اول اینکـه سـبب افزایش اکسـیژن موردنیاز 
افزایـش  سـبب  اینکـه  دوم  و  می شـود،  متابولیسـم  بـرای 
فشـارخون ریوی می شـود. استرس سـرمایی در طول 2 هفته 
اول دوره پـرورش بر میـزان متابولیک پرنده تأثیرگذار اسـت 

و سـبب افزایـش حساسـیت بـه آسیت می شـود.

ارتفاع

ارتفـاع اغلـب یکی از عوامـل محیطی اول و مؤثـر بر بروز 
آسـیت شـناخته شـده اسـت. افزایـش ارتفـاع باعـث کاهش 
بـاال  ارتفـاع  پرنـدگان در  وقتـی  اکسـیژن می شـود.  فشـار 
قرار می گیرنـد، رگ هـای خونی ریوی آن ها منقبض می شـود 
و جریـان خـون به شـش ها محدود می شـود و باعـث پرکاری 

بطـن راسـت و نهایتـاً بروز آسـیت می شـود.
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تهویه

برای کاهش شـیوع آسیت در مزارع پرورش جوجه گوشتی 
سیسـتم تهویـه مصنوعی با فشـار منفـی توصیه می شـود، زیرا 
بیش تریـن و کم تریـن تلفـات به ترتیـب در سیسـتم تهویـه بـا 
فشـار مثبـت و سیسـتم تهویـه طبیعـی وجـود دارد. گردوغبار 
محیطـي مي توانـد بر انتقال اکسـیژن در شـش ها اثر بگـذارد و 

شـیوع آسـیت را افزایش دهد.

تهویـه ضعیف سـبب کاهش اکسـیژن محیطـی و افزایش 
گازهـای سـمی )آمونیـاک( در محیـط پرنـده می شـود کـه 
می توانـد بـر دسـتگاه تنفسـی یا سیسـتم قلبی-عروقـی پرنده 
تأثیر بگذارد و سـبب بروز آسیت شـود. محیط حاوی گردوغبار 
می توانـد بـر انتقال اکسـیژن در شـش ها تأثیر بگذارد و سـبب 

شـیوع آسـیت شود.

حمل ونقل جوجه

در زمـان انتقـال جوجه هـای یـک روزه از جوجه کشـی 
بـه مـزارع پـرورش، متغیر هـای متعـددی بـر میزان شـیوع 
آسـیت تأثیـر دارنـد کـه از جملـه می تـوان بـه ایـن مـوارد 
اشـاره کـرد: مسـافت یـا طول مسـیر انتقـال، تراکـم جوجه 
در ماشـین حمـل، مدت زمـان انتقـال، مدت زمـان انتظار در 

جوجه کشـی، و دمـای داخـل ماشـین جوجه کشـی.
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نور

محدودکـردن سـاعات روشـنایی و دادن برنامـه تاریکـی 
سـبب کاهـش رشـد و کاهـش فعالیـت پرنـده می شـود. در 
نتیجـه، پرنـده بـه اکسـیژن کم تـری نیـاز دارد کـه سـبب 
بهبـود ضریـب تبدیـل خـوراک می شـود؛ لـذا دوره تاریکـی 
از نظـر محدودکـردن مصـرف خـوراک می تواند مقـدار بروز 
آسـیت را کاهش دهد. اسـتفاده از یک برنامـه نوری متناوب 
در مقایسـه بـا نور دائـم، تلفات ناشـی از آسـیت را به میزان 

کاهـش می دهد. چشـمگیری 

بهداشت و بیماری ها

و  آمونیـاک  گازهـای  تجمـع  باعـث  نامناسـب  تهویـه 
دی اکسـید کربـن و افزایـش گردوخـاک باعـث اختـالل در 
عملکـرد ریـه می شـود، به طوری کـه خـون به آسـانی در ریه 
جریـان نمی یابـد و تبادل اکسـیژن بخوبـی صورت نمی گیرد 
در  اختـالل  می شـود.  ریـه  عملکـرد  در  اختـالل  باعـث  و 
عملکـرد ریـه یکـی از علل اولیه بـروز آسـیت در جوجه های 
گوشـتی اسـت. بیماری های آسـپرژیلوس، برونشـیت عفونی 
)نوعـی بیمـاری تنفسـی(، CRD )بیمـاری مزمن تنفسـی( 
ریـه  بافـت  بـه  کـه  قلـب(  پـرده  )تـورم  باسـیلوز  کلـی  و 
آسیب می رسـانند، زمینـه بـروز آسـیت در جوجـه گوشـتی 
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بـر  آلودگـی کـه  یـا  نـوع عفونـت  فراهم می کننـد. هـر  را 
وضعیـت شـش یـا قلـب اثـر بگـذارد، بـر شـیوع آسـیت نیز 
بیماری هـای عفونـی دسـتگاه تنفـس  اثر می گـذارد. همـه 
جوجـه گوشـتی کـه سـبب تخریـب بافـت ریـه و کاهـش 
کاهـش حجـم  باعـث  می شـوند،  آن هـا  تنفسـی  ظرفیـت 
تبـادالت گازی در ریـه و کمبـود اکسـیژن و در نهایـت بروز 

می شـوند. آسـیت 

مدیریت تغذیه

برنامه هـای مدیریـت تغذیـه بـرای کاهـش تلفات ناشـی 
از آسـیت شـامل چهار برنامـه محدودیت کمـی، محدودیت 

کیفـی، فـرم جیـره و اسـتفاده از انـواع افزودنی ها هسـتند.

محدودیت کمی

در محدودیـت کمی، پرندگان به طور فیزیکی از دسترسـی 
آزاد به خوراک در سـاعاتی از شـبانه روز منع می شوند.

محدودیـت زمانـي در مصـرف خـوراک در جوجه هـاي 
گوشـتي بـراي کاهـش عارضـه آسـیت یکـي از عملی تریـن 
روش هـاي به کاررفته در مناطق مختلف براي کنترل آسـیت 
اسـت. بـرای کاهـش تلفات ناشـی از آسـیت، بهتریـن زمان 
محدودیـت خوراک دهـی از 7 تـا 21روزگی اسـت؛ یعنی در 
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ایـن محـدوده زمانی بیش ترین اثـر مثبت را خواهد داشـت. 
اِعمـال محدودیـت غذایـی بـا کاهـش کمـی، کاهـش زمان 
دسترسـی و کاهش مـواد مغذی به طور مؤثری تلفات ناشـی 
از آسـیت را کاهـش می دهـد. محدودیـت خـوراک از 5 تـا 
11روزگـی در جوجه هـای گوشـتی عالوه بر کاهش سـندرم 
آسـیت باعـث می شـود ایـن جوجه هـا تـا سـن رسـیدن بـه 
بـازار )46روزگـی( وزن ازدسـت رفته را در مقایسـه بـا گـروه 

کنتـرل و تغذیـه آزاد جبـران کنند.

محدودیت کیفی

در محدودیـت کیفـی، پرنـدگان از طریـق تهیـه خوراک 
مغـذی  مـواد  از  برخـی  بـه  آزاد  دسترسـی  از  رقیق شـده 
منع می شـوند. کاهـش غلظت مـواد مغذي در جیره سـرعت 
رشـد را کاهـش مي دهد و تأثیرش در سـنین 0 تا 21روزگي 
مغـذي  مـواد  تراکـم  متعـادل  کاهـش  اسـت.  مشـخص تر 
تلفـات آسـیت را کاهـش مي دهـد. افزایش پروتئیـن جیره، 
به دلیـل نیـاز بیش تـر بـه اکسـیژن بـرای متابولیسـم، باعث 
از  بعضـی  جایگزینـی  می شـود.  آسـیت  بیش تـر  شـیوع 
نیـاز  به دلیـل کاهـش  گیاهـی،  بـا چربـی  کربوهیدرات هـا 
بـه اکسـیژن مخصوصـاً در دمـای بـاال، باعث کاهش شـیوع 

آسـیت می شـود.
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فرم جیره

اغلـب جوجه هـای گوشـتی بـرای دسـتیابی بـه حداکثر 
پلـت  یـا  کرامبـل  جیره هـای  بـا  تبدیـل  ضریـب  و  رشـد 
تغذیه می شـوند. خـوراک آردی سـبب کاهـش میزان رشـد 
)1 تـا 2 روز تأخیـر زمانـی بـرای ورود بـه بـازار( و همچنین 
متابولیکـی  بیماری هـای  از  ناشـی  مرگ ومیـر  کاهـش 
) سوخت وسـاز(، از جمله آسـیت می شـود. اسـتفاده از جیره 
پلـت در مقایسـه بـا فرم آردی جیره میزان شـیوع آسـیت را 

می دهـد. افزایـش 

استفاده از افزودنی ها)جدول3(

جدول 3- استفاده از افزودنی ها در کاهش سندروم آسیت

تغذیه با جیره هایی که درصد باالیی از اسید های چرب غیر اشباع دارند

استفاده از جیره های قلیایی

اضافه کردن بی کربنات سدیم به جیره باعث قلیایی شدن خون می شود

افزایش سطح ویتامین ای جیره غذایی )250 پی پی ام( در ترکیب با منبع آلی سلنیوم

استفاده از ویتامین ث به میزان 150 تا 450 پی پی ام

استفاده از مکمل ال کارنیتن در جیره غذایی جوجه های گوشتی با حذف رادیکال های آزاد
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توصیه های کاربردی

• محدودیـت غذایـی با اسـتفاده از تغذیه 8 سـاعت در روز 
از 9 تـا 24روزگـی، یـا محدودیـت غذایی 25 گـرم دان برای 

هـر جوجه در شـبانه روز از 9 تـا 14روزگی؛

• تأمین هوای تازه با اسـتفاده از سیسـتم تهویه مناسـب و 
خارج کـردن گازهای تولیدی سـالن پرورش؛

• جلوگیری از ایجاد کوران )جریان هوا( در سالن پرورش؛

• استفاده از سیستم تهویه با فشار منفی؛

• جلوگیری از ایجاد گردوغبار در سالن با تأمین رطوبت مناسب؛

• تأمیـن گرمـای مناسـب در سـالن پـرورش، مخصوصـاً در 
هفتـه اول و دوم؛

• جلوگیری از شـوک سـرمایی به جوجه هـا در زمان انتقال 
جوجه یک روزه به سـالن پرورش در فصول سـرد سـال؛

• استفاده از جیره های قلیایی در تغذیه جوجه های گوشتی؛

• متعادل بـودن مـواد مغـذی )انـرژی، پروتئیـن، چربـی، 
ویتامین هـا و مـواد معدنـی( جیـره در طـول دوره پـرورش؛

• افزایش نـدادن مقـدار نمـک جیره غذایـی و محدودکردن 
اسـتفاده از مـواد خوراکی حاوی سـدیم در جیـره غذایی؛
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• افزایـش سـطح ویتامین ای و ویتامیـن ث جیره غذایی با 
اسـتفاده از مکمل های ویتامینه؛

• اسـتفاده از برنامـه نـورِی متنـاوب در سـالن پـرورش، 
دائـم؛ نـور  به جـای 

• اسـتفاده از آب آشـامیدنی بهداشـتی باکیفیـت به عنـوان 
آب شـرب جوجه هـای گوشـتی؛

• استفاده از 1 درصد بیکربنات سدیم در جیره غذایی؛

• پیشگیری از بیماری های دستگاه تنفسی؛

• توجـه بـه تعـداد جوجـه در سـالن پـرورش و پرهیـز از 
جوجه ریـزی بـا تراکـم بـاال.
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خالصه مطالب

شـیوع آسـیت در چنـد سـال اخیـر در گله هـای جوجه 
گوشـتی در سراسـر جهان بشـدت زیاد شـده اسـت. افزایش 
سـرعت رشـد، کاهـش طـول دوره پـرورش و بهبـود ضریب 
تبدیـل غذایـی باعث بـروز ناهنجـاری متابولیکی آسـیت در 
در جوجه هـای  آسـیت  اسـت.  جوجه هـای گوشـتی شـده 
گوشـتی مجموعـه واکنش هـای سیسـتم قلبـی، عروقـی و 
ریـوی در مقابل نیازهای متابولیکی اسـت کـه باعث افزایش 
فشـارخون در عـروق ریـوی، پـرکاری بطن راسـت و بزرگی 
آن می شـود. آسـیت شـرایط خاصی اسـت که در آن مایعات 
آسـیتی مـازاد )شـامل مایـع لنـف و پالسـمای خـون که از 
کبـد نشـت کـرده( در محفظه شـکمی انباشته می شـود. در 
جوجه هـای گوشـتی این شـرایط بـه مرگ منتهی می شـود. 
آسـیت عامـل اصلـی تلفـات جوجه هـای گوشـتی اسـت و 
تلفات ناشـی از آن در مناطق مختلف بر اسـاس نوع آب وهوا، 
وضعیـت جغرافیایـی و روش مدیریـت بیـن 1 تا 30 درصـد 
اسـت. با اسـتفاده از راهکارهـای متعدد مدیریتـی، تغذیه ای 
و محیطـی مـی توان تلفات ناشـی از آسـیت را کاهـش داد. 
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