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ي گوشتیهادر کاهش مرگ و میر ناشی از آسیت در نیمچه(Q10)اثر کوآنزیم کیو تن 

بر روي عملکرد رشد و آسیت در (Co Q10)در این مطالعه تأثیر مکمل حاوي کوآنزیم کیو تن : خالصه
بصورت تصادفی در سه جوجه نیمچه گوشتی یک روزة نرو هشتادیکصد. ي گوشتی بررسی گردیدهانیمچه

و 20، ي صفرهااز روز هشتم به جیره آنها به ترتیب به میزان. تقسیم و جاي داده شدنددسته،6و هر گروه روهگ
الی 15در معرض دماي هاکلیه جوجه21الی 15از روز . اضافه گردیدCo Q10کیلوگرم از مکمل /میلیگرم40
متوسط مصرف خوراك و ضریب . ها ایجاد شوده شدند تا زمینه بروز آسیت در آندرجه سانتیگراد قرار داد18

. اندازه گیري شددر طی هفته اول تا سوم، هفته سوم تا ششم و هفته اول تا ششمبه تفکیکهادر گروهتبدیل
آسیت ناشی ازدر عملکرد رشد هیچگونه تأثیري نداشته اما مرگ و میر Co Q10نتایج نشان داد مصرف مکمل 

یا (Erythrocyte osmotic fragility)ي قرمز هادگی اسمزي گلبولشکنن.(P≤0.05)کاهش یافت
EOF مکملکیلوگرم/میلیگرم40در گروهی که باCo Q10 تغذیه شده بودند نسبت به گروه کنترل بطور

(PCV)ي قرمز خونهاتغییر معناداري در میزان گلبولهیچگونهدرطول درمانمعناداري کاهش پیدا کرد، اما

کاهش پیدا کرد، اما هیچ تغییر 36فشار دیاستولی شریان ریوي بطور معناداري در روز .ردیدمشاهده نگ
در فشار داخلی اتتغییرمیزانحداکثر ، فشار سیستولی شریان ریوي و (RVP)معناداري در فشار بطن راست 

بطور AHIیا (Ascites heart index)شاخص آسیت قلبی .مشاهده نگردید،(dp/dtmax±)بطن راست 
اشاره نتایج این تحقیق .کاهش پیدا کردCo Q10کیلوگرم مکمل /میلیگرم40با گروه تغذیه شده معناداري در 

ي گوشتی دارد و بنظر هاآسیت در نیمچهناشی ازاثر سودمندي در کاهش مرگ ومیر Co Q10دارد که مکمل 
.موثرتر استکیلوگرم/میلیگرم20رف مصاین مکمل در مقایسه باکیلوگرم از/میلیگرم40رسد مصرف می

:مقدمه

ها موجود در غشاي همه سلول) کینونیوبیپلی ایزوپرن پارابنزوکوئینون، 6متیل، 5دي متیل، 3وQ)2کوآنزیم 
Q10(Co Q10کوآنزیم ). 1987–همکارانکالن و (است  ubiquinone)هاي در بسیاري از سلول

یک بخش اکسیداسیون و احیاء کوئینوئید فعال و یک زنجیر ساختمانی شاملنظرازوشود میپستانداران یافت 
به عنوان یک ترکیب محلول در چربی در غشاي درونی . واحد ایزوپرنوئید است10از متشکلجانبی آبگریز 

میتوکندري و در جذب ونقل و انتقال زنجیر تنفسی در Co Q10. شودمیسلول و همچنین در میتوکندري دیده 
؛ 1992،بِیِر(شودمیATPسنتزموجب پیشبردکاهش پروتون،با،همزمانلکترون به اکسیژن شرکت کرده و ا
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جلوگیري نموده و DNAبطور موثر از اکسیداسیون چربی، پروتئین و Q10کوآنزیم .)1995ارنستر و دالنر، 
یوبی کینول، ). 1998؛ همکارانآندره و (شود میدرون سلولی، بازسازي احیابطور مداوم توسط یک سیستم 

و هاي بیولوژیکی بافتهاتواند به عنوان یک آنتی اکسیدان مهم براي محافظت غشاءمی، Co Q10فرم ساده 
؛ فورسمارك، 1993تاکاهاشی و همکاران، (ي پراکسیداتیو عمل نمایدهااجزاء فرعی سلولی در برابر آسیب

ي هابسته به وضعیت متابولیکی بافتمیزان فرم کوئینول ،تلف و سرمي مخهادر غشاء.)1997آندره و همکاران، 
).1997و یاماشیتا، یاماموتو. (درصد است90تا 30بین ،حیوانی

ي قلبی از قبیل نارسایی قلبی احتقانی، هاعمدتاً بر درمان کمکی بیماريCo Q10کاربردهاي درمانی 
کوآنزیم ). 1989؛ شافنر و همکاران، 1977یامامورا، (ده استکاردیومیوپاتی و اختالالت میتوکندري متمرکز ش

Q10بدون هرگونه عوارض جانبی شناخته شده، به میزان قابل توجهی انسان تواند عملکرد عضله قلب را در می
یک ماشه براي فعال کردن آزادسازي انرژي در شبیهو ) 1999النگسجون و النگسجون، (بهبود بخشد 

زمانی که در سندرم ایسکمی ناشی از برقراري ). 1977یامامورا، (نماید میعمل به زوالي روهامیتوکندري
یابد، استفاده از میبافتی کاهش Co Q10مجدد جریان خون، التهاب و سایر فرآیندهاي پاتولوژیک، میزان 

حرامکی و ؛ 1997؛ آپستون و همکاران، 1994تریبل و همکاران، (سودمند باشد تواندمیCo Q10مکمل 
، )1993مورتنسن، (در بیماران داراي مشکالت قلبی عروقیCo Q10اثرات سودمند مکمل ).1998همکاران، 

، نشان )1993فوجیموتو و همکاران، (و انسدادهاي مزمن ریوي ) 1991مونتالدو و همکاران، (فشار خون باال 
.داده شده است

ي هنگفت ها، باعث تلفات زیاد و زیان)ي گوشتیهادر نیمچهي متابولیکهایکی از شایع ترین بیماري(آسیت 
1خسارت جهانی ناشی از آسیت به حدود . مالی براي پرورش دهندگان مرغ گوشتی در سراسر جهان شده است

آخرین تحقیقات در خصوص علت بروز آسیت در ). 1997، مکسول و روبرتسون(رسد میمیلیارد دالر در سال 
انواع ) 3(ي متفرقه قلبی و هاآسیب) 2(ریوي باال فشار خون ) 1: (ه متمرکز شده استبر سه جنبهاجوجه
ریوي باال شایع ترین علت احتماالً فشارخون ). 1999کوریه، (ي سلولی ناشی از اختالالت اکسیژن هاآسیب

ناشی از بسیاري ه و دلیل بیماري زایی آن ناشی از باال بودن میزان سوخت وساز پای) 1993جولیان، (آسیت است 
اعتقاد بر این است که پراکسیداسیون چربی داخل غشاء .استفعالیت و پرکاري تیروئیدوسرمااز عوامل مانند

بج و وایدمن، (کند سلولی ناشی از اختالالت اکسیژن، نقش مهمی در علت و سبب شناسی آسیت بازي می
40ي گوشتی را با یک جیره غذایی با هاچهنیم) 1996(ناکامورا و همکاران ).1999؛ کُري، 1995
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ي هنگفت ها، باعث تلفات زیاد و زیان)ي گوشتیهادر نیمچهي متابولیکهایکی از شایع ترین بیماري(آسیت 
1خسارت جهانی ناشی از آسیت به حدود . مالی براي پرورش دهندگان مرغ گوشتی در سراسر جهان شده است

آخرین تحقیقات در خصوص علت بروز آسیت در ). 1997، مکسول و روبرتسون(رسد میمیلیارد دالر در سال 
انواع ) 3(ي متفرقه قلبی و هاآسیب) 2(ریوي باال فشار خون ) 1: (ه متمرکز شده استبر سه جنبهاجوجه
ریوي باال شایع ترین علت احتماالً فشارخون ). 1999کوریه، (ي سلولی ناشی از اختالالت اکسیژن هاآسیب

ناشی از بسیاري ه و دلیل بیماري زایی آن ناشی از باال بودن میزان سوخت وساز پای) 1993جولیان، (آسیت است 
اعتقاد بر این است که پراکسیداسیون چربی داخل غشاء .استفعالیت و پرکاري تیروئیدوسرمااز عوامل مانند

بج و وایدمن، (کند سلولی ناشی از اختالالت اکسیژن، نقش مهمی در علت و سبب شناسی آسیت بازي می
40ي گوشتی را با یک جیره غذایی با هاچهنیم) 1996(ناکامورا و همکاران ).1999؛ کُري، 1995
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تغذیه کرده و نشان دادند جیره ) واحد ایزوپرونوئید9داراي زنجیر آبگریز با (Q10کیلوگرم کوآنزیم /میلیگرم
این محققین اظهار . ي گوشتی مفید فایده استهادر کاهش بروز آسیت در نیمچهCo Q10همراه با مکمل 

هدف . کینون وجود داردي گوشتی با جیره تکمیل شده با یوبیهاآسیت در جوجهکنند امکان جلوگیري از می
در عملکرد رشد، میزان بروز آسیت و مرگ و میر ناشی از Co Q10این مطالعه بررسی تأثیر جیره حاوي مکمل 

.ن پذیر، بوده استاامکي اساسی هاي گوشتی و مکانیسمهاآن در نیمچه

مواد و روش کار

جیره غذاییو هاهپرند

بهیکصد و هشتاد جوجه نیمچه گوشتی نر یک روزه که از یک هچري محلی تهیه شده بود، بصورت تصادفی 
تمامی از روز اول الی روز هفتم . تایی قرار داده شدند10قفس 6هر گروه در سه گروه درمانی تقسیم و 

40و 20به میزان صفر، Co Q10یی با مکمل هاجیره8ها با جیره پایه تغذیه شدند، از روز جوجه
ترکیب . تهیه شده بود"سومیت اَگرو اینترناشنال ژاپن"از شرکت Co Q10مکمل . کیلوگرم داده شد/میلیگرم

.نشان داده شده است1و میزان مواد مغذي تشکیل دهنده رژیم غذایی پایه در جدول 

پایهغذایی ترکیب و میزان موادمغذي تشکیل دهنده رژیم. 1جدول 
سن بر مبناي روزعناصر

47الی 2122الی 1
93/4998/60ذرت
59/3574/26سویا

00/600/6پودر ماهی
89/516/4روغن سویا

94/013/1کربنات کلسیم
81/023/0دي فسفات کلسیم

35/036/0نمک
20/020/0معدنیمکمل 

02/002/0مکمل ویتامینه
10/010/0%50لین کلرایدوک

04/004/0باسیتراسین روي
03/003/0)آنتی اکسیدان(%33اتوکسی کینولین

10/002/0متیونین
00/10000/100جمع

سطح محاسبه شده مواد مغذي
20/320/3)کیلوگرم/مگاکالري(و ساز انرژي قابل سوخت 
00/2300/20درصد پروتئین خام

00/190/0درصد کلسیم
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45/035/0درصد فسفات قابل دسترس
25/106/1درصد لیزین

50/038/0درصد متیونین

مدیریت

درجه حرارت . قرار داده شدندهادر قفسذاغروز و با دسترسی آزاد به آب و 47ي گوشتی به مدت هاجوجه
درجه سانتیگراد بود و سپس در روزهاي دیگر به مرور کاهش 32و 5/32، 33به ترتیب 5و 3، 1در روزهاي 

براي . نگهداري شددرصد65الی 60میزان رطوبت بین . درجه سانتیگراد رسید28به 14داده شد تا در روز 
در (در معرض دماي پائین قرار گرفتند هاجوجهتمامی،با کم کردن هیترها21روز الی 15ایجاد آسیت از روز 

درجه 20الی 17بعد از آن حرارت در ). درجه سانتیگراد15حداقل در شب درجه سانتیگراد و 18حداکثر روز 
شاهدات روزانه م. بوددرصد60الی 50بین ،شد و میزان رطوبت در زمان باقیمانده تحقیقمیحفظسانتیگراد

) 1: (تشخیص آسیت به مشاهده عالیم زیر بستگی دارد. براي ضبط موارد وقوع آسیت و مرگ و میر تهیه شد
وجود مایع روشن، زرد و کلوئیدي در ) 3(کبد متورم و سفت ) 2(هیپرتروفی بطن راست، سستی عضله قلب 

.حفره شکمی

نمونه برداري و محاسبات

غذایی تعیین وزن وضریب تبدیلفزایشزن بدن، میانگین غذاي مصرف شده، امیانگین و42و 21در روز 
وPCVاندازه گیري برايهر قفس یک جوجه انتخاب شد و از47و 43، 36، 29، 22، 15در روزهاي . گردید
EOF)ي محتوي هپارین از آنها گرفته هادر لولهمیلی لیتر خون 2مقدار )ي قرمزهاگلبولاسمزيشکنندگی

بافنشتین (Dacieاصالحاتی در روش باEOFو )1986جِین، (توسط سانتریفوژهاي هماتوکریت PCV. شد
میلی لیتر 5یی حاوي هامیکرولیتر خون هپارینه تازه به لوله20، بطور خالصه.انجام گرفت)2001و همکاران، 

الً مخلوط شده و به مدت نیم کامهالوله. ، اضافه شد)درصد9/0و 5/0، 1/0(در سه غلظت PBSمحلول 
دقیقه 5سوسپانسیون به مدت ومخلوط شدهاًمجدد.نگهداري شدند) درجه سانتیگراد24(ساعت در دماي اتاق 

به عنوان PBS% 9/0داراينمونه از لوله حاويضمن استفادهسپس . دقیقه سانتریفوژ شددور در2000باو 
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شکنندگی اسمزي گلبول هاي قرمز . شدقرائتنانومتر540در روفوتومتر، توسط اسپکتهالولهشاهد، مایع فوقانی
(EOS)به شرح زیر توصیف شد ،:

) PBS%5/0در غلظت ODمقدار/PBS% 1/0در غلظت ODمقدار (×100(%) = میزان همولیز 

نخاع از انتخاب و بصورت قطع )6از 4(قفس 4، بصورت تصادفی یک جوجه از 43و 36، 22در روزهاي 
براي بطن راست و مجموع هردو بطنهمچنین . شدندتوزین قلب و طحال جدا و سپس.محل گردن، کشته شد

هاچزمایر و دي رویک، (.شدندتوزین ، (AHI)آسیت شاخصمحاسبه ونسبت آنها به وزن بدناندازه گیري 
1986(.

ریوي شریانفشارخون، (PVR)ت و تعیین فشارخون بطن راسزه گیرياندا، براي 36و 22در روزهاي 
(PAP) در فشار داخلی بطن راستاتتغییرمیزانحداکثر و(±dp/dtmax)ها با روشی ، قبل از کشتن پرنده

ها به پشت بر روي میز جراحی قرارداده جوجه.یک کاتتر در بطن راست قرار داده شد،شدهجدید و اصالح 
وپوست بریده سپس.دندشدر میانه سمت راست گردن، بیهوش کلرید  پروکائین% 5تزریق محلول شده و با

jugular)موازي با ورید حلقی بافت همبند زیر جلدي از هم جدا و اعصاب واگوسمپاتیک vein) کنار زده
یک کاتتر شکافاز طریق آنو، ورید حلقی با نخ لیگاتور شده و یک شکاف کوچک بر روي آن ایجادشد

سانتیمتر به ورید اجوف 5حدود ورودکاتتر به آرامی به جلو رانده شد تا بعد از. شدواردپالستیکی پلی اتیلن 
precaval)فوقانی  vein) سانتیمتر به بطن راست و 7الی 5/6سانتیمتر به دهلیز راست، حدود 5/5، حدود
با سطح حساسیت کههاي فشار از طریق یک حسگرسیگنال. برسد،سانتیمتر به شریان ریوي8لی ا5/7حدود 

این تحقیق .شدمیبه کامپیوتر دستگاه پلی گراف ارسال و بر روي مانیتور دیده ها تنظیم شده بود قلب جوجه
.انجام شد) احترام به حقوق حیوانات(هاي اخالقی مطابق با دستورالعمل

تجزیه و تحلیل آماري

و آزمون دانکن یک طرفهGLM،ANOVAاز روش . میانگین بیان شدند±انحراف معیاربصورتداده ها
از P≤0.05سطح احتمال . به کار رفت) 10ورژن (SPSSتجزیه و تحلیل آماري نرم افزار براي وشداستفاده

.نظر آماري معنی دار در نظر گرفته شد
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نتایج

هاي میانگین مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل در جوجهاثر معنی داري بر Co Q10مکمل 
نسبت (وزن نسبی قلب ). 2جدول شماره (نداشت 6و صفر الی 6الی 3،3هاي صفر الی گوشتی در طی هفته

بطور معنی داريروزگی43در CO Q10کیلوگرم /میلیگرم20در گروه با جیره حاوي ) وزن قلب به وزن بدن
.)3جدول شماره (نداشتوزن نسبی طحالتغییري در، در حالیکه(P≤0.05)باالتر از گروه کنترل بود 

از مرگ بطور معنی داري باالترمرگ و میر ناشی از آسیت . نشان داده شده است4میزان مرگ ومیر در جدول 
جیره حاوي مکمل کهی یهاگروههمچنین میزان مرگ ومیر در .(P≤0.05)ومیر ناشی از عوامل دیگر بود

CO Q10 67/27در برابر % 5(بود از گروه شاهد بطور معنی داري کمتررا دریافت کرده بودند (%(P≤0.05).

هاي گوشتیبر عملکرد جوجهQ10(Co Q10)هایی با مقادیر مختلف کوآنزیماثرات جیره.2جدول 

Co Q10مقدار مرحله

)کیلوگرم/میلیگرم(
میانگین مصرف خوراك 

)کیلوگرم(
افزایش وزن بدن

ضریب تبدیل)کیلوگرم(

3–0
هفتگی

47/1±78/011/0±14/106/0±02/0رصف
2014/0±13/104/0±82/019/0±38/1
4009/0±25/103/0±81/008/0±53/1

ANOVA P <12/030/019/0
6–3

هفتگی
37/2±29/106/0±75/235/0±27/0صفر
2014/0±82/209/0±31/119/0±16/2
4037/0±91/214/0±47/134/0±99/1

ANOVA P <60/032/061/0
6–0

هفتگی
94/1±07/243/0±89/335/0±26/0صفر
2021/0±95/307/0±13/211/0±85/1
4039/0±16/415/0±29/222/0±82/1

ANOVA P <16/013/045/0

گوشتی در سنین مختلفيهاجوجهنسبت وزن قلب و طحال به وزن بدن.3جدول 
Co Q10مقدار 

)کیلوگرم/میلیگرم(
نسبت وزن قلب به وزن 

(%)36بدن در روز 
نسبت وزن قلب به وزن 

(%)43بدن در روز 
نسبت وزن طحال به وزن 

(%)43بدن در روز 
14/0±50/003/0±48/001/0±03/0صفر
2008/0±47/006/0±58/004/0±014
4011/0±43/005/0±51/005/0±16/0

ANOVA P <75/002/063/0
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هاي گوشتیبر عملکرد جوجهQ10(Co Q10)هایی با مقادیر مختلف کوآنزیماثرات جیره.2جدول 

Co Q10مقدار مرحله

)کیلوگرم/میلیگرم(
میانگین مصرف خوراك 

)کیلوگرم(
افزایش وزن بدن

ضریب تبدیل)کیلوگرم(

3–0
هفتگی

47/1±78/011/0±14/106/0±02/0رصف
2014/0±13/104/0±82/019/0±38/1
4009/0±25/103/0±81/008/0±53/1

ANOVA P <12/030/019/0
6–3

هفتگی
37/2±29/106/0±75/235/0±27/0صفر
2014/0±82/209/0±31/119/0±16/2
4037/0±91/214/0±47/134/0±99/1

ANOVA P <60/032/061/0
6–0

هفتگی
94/1±07/243/0±89/335/0±26/0صفر
2021/0±95/307/0±13/211/0±85/1
4039/0±16/415/0±29/222/0±82/1

ANOVA P <16/013/045/0

گوشتی در سنین مختلفيهاجوجهنسبت وزن قلب و طحال به وزن بدن.3جدول 
Co Q10مقدار 

)کیلوگرم/میلیگرم(
نسبت وزن قلب به وزن 

(%)36بدن در روز 
نسبت وزن قلب به وزن 

(%)43بدن در روز 
نسبت وزن طحال به وزن 

(%)43بدن در روز 
14/0±50/003/0±48/001/0±03/0صفر
2008/0±47/006/0±58/004/0±014
4011/0±43/005/0±51/005/0±16/0

ANOVA P <75/002/063/0
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هاي مختلفهاي گوشتی در گروهمرگ و میر جوجه.4جدول 
Q10کوآنزیم (%)عوامل مرگ ومیر 

SEMP < 2040صفر
00/508/300/0±00/508/5±67/2637/8±33/10آسیت

56/039/0صفر67/1±08/4صفرعدم جذب کیسه زرده
33/376/012/0±16/5صفرصفرمشکالت حرکتی

76/062/0صفر67/1±67/108/4±08/4سندرم مرگ ناگهانی
SEM59/204/185/0

تجزیه و تحلیل تغییر شکل 
>Pداده شده داده ها  

00/045/008/0

کاهش پیدا 43روز درافزایش و 36الی 15روز از هاي گوشتیجوجهPCVنشان داد 1شکلو 5جدول 
5جدول . نداشته استاین فاکتوردر کاهش اثر معنی داريCO Q10انتظار مکمل بر خالفکرده است، 

40هاي گوشتی با باال رفتن سن کاهش یافته و با مصرف در جوجهEOFنشان داد که 2وشکل 
.(P≤0.05)داشته است معنی داريکاهشEOFدر جیره غذایی، میزانCO Q10کیلوگرم /میلیگرم

در سنین مختلفEOFو PCVبر Q10کوآنزیم تأثیر .5جدول 
سن

)روز(
تجزیه و تحلیل %PCVبر Q10اثرکوآنزیم 

فاکتوریل 
GLM

تجزیه و تحلیل %EOFبر Q10اثرکوآنزیم 
فاکتوریل 
GLM 2040صفر2040صفر

1589/3225/3165/263/3069/4191/3150/310/35
2276/3319/3229/271/3152/4714/4073/305/39
2941/3465/2857/302/3182/4949/4245/279/39
3650/4076/4819/458/4489/1838/1203/291/20
4387/3274/3721/383/3628/1585/2163/203/19
4776/3367/3799/328/3461/753/1491/40/9

000/0P<000/0P<

7/34365/33220/0P<1/302/274/25037/0P<

>Q10002/0Pکوآنزیم ×سن >Q10133/0Pکوآنزیم ×سن 

روزگی47الی 15از EOFتغییرات .2شکل روزگی47الی 15از PCVتغییرات . 1شکل 
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ریوي، فشار خون دیاستولیک شریانCO Q10کیلوگرم /میلیگرم40دهد که جیره حاوي مینشان 6جدول 
(PADP) دهد، اما در میکاهش 36در روز ،طور معنی داريرا بهRVP) فشار خون سیستولیک و شامل

.هیچ تغییري دیده نشدdp/dtmax±و(PASP)، فشار سیستولیک شریان ریوي)دیاستولیک

روزگی36و 22در سن (PAP)و فشارخون شریان ریوي (RVP)تغییرات فشارخون بطن راست . 6جدول 

Co Q10مقدار سن

کیلوگرم/میلیگرم(
(

RVSP
(kPa)

RVDP
(kPa)

PASP
(kPa)

PADP
(kPa)

±Sdp/dtmax
(kPa)

±Ddp/dtmax
(kPa)

22
گی

روز

51/195±49/23536/20±54/187/53±15/348/0±58/135/0±86/404/0±68/0صفر
2087/0±87/318/0±94/049/1±01/344/0±27/111/60±51/19542/73±73/177
4018/1±39/396/0±67/046/0±28/221/0±51/036/20±18/18200/0±96/159

SEM35/027/034/034/069/1302/16
ANOVA P <228/0428/0325/0225/0635/0422/0

36
گی

روز

85/168±05/23178/30±11/372/40±09/401/1±86/037/1±98/352/0±87/0صفر
2029/0±49/345/0±51/070/0±93/2371/0±27/139/15±73/17739/15±41/124
4030/1±13/353/0±41/049/0±03/233/0±13/155/33±40/16472/40±75/97

SEM29/016/040/037/070/1366/13
ANOVA P <555/0550/0091/0017/0090/0076/0

RVSP = فشار سیستولی بطن راست؛RVDP =؛ فشار دیاستولی بطن راستPASP =؛ فشار سیستولی شریان ریويPADP = فشار
حداکثر = Ddp/dtmax±حداکثر میزان تغییرات در فشار سیستولی داخل بطنی راست؛ = Sdp/dtmax±دیاستولی شریان ریوي؛ 

.ار دیاستولی داخل بطن راستمیزان تغییرات در فش

معنی در مقایسه با گروه شاهد موجب کاهشCO Q10مکمل نشان داد مصرف ،7نتایج حاصله در جدول 
40رسد مصرف میعالوه بر این به نظر . (P≤0.05)شد)شاخص آسیت قلبی(AHIداري در

.داردAHIدر کاهش کیلوگرم تأثیر بیشتري/میلیگرم20مصرف در مقایسه باکیلوگرم /میلیگرم

مختلفسنیندر (AHI)شاخص آسیت قلبی . 7جدول 

Co Q10مقدار 

)کیلوگرم/میلیگرم(
سن بر حسب روز

223643
39/0±32/002/0±26/004/0±05/0صفر
2035/0±22/005/0±24/002/0±32/0
4003/0±17/001/0±29/004/0±31/0

SEM02/001/002/0
ANOVA P <08/006/001/0

AHI =نسبت وزن بطن راست به وزن هردو بطن

بحث

بطور قابل توجهی مرگ و میر ناشی از Co Q10شد که جیره اي با مکمل در تحقیق حاضر، بخوبی نشان داده 
20ممکن است حداقل Co Q10دز موثر ). 4جدول شماره (هاي گوشتی کاهش دادآسیت را در جوجه
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RVDP
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(kPa)

±Sdp/dtmax
(kPa)

±Ddp/dtmax
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بود که با مکمل ) 1996(طابق با گزارش هاي قبلی ناکامورا و همکاران این نتایج م. کیلوگرم باشد/گرممیلی
CoQ9 آنالوگی از ،Co Q10،در مطالعه حاضر اثر پیشگیري کننده .آزمایش شده بودCo Q10 همراه با
2شماره شکل(د شومیپشتیبانی )شاخص آسیت قلبی(AHIو )شکنندگی اسمزي گلبول قرمز(EOFکاهش 

).7و جدول شماره 

PCVجولیان، (باشد میعلل آسیت شود یکی از میدهنده ویسکوزیته باالتر خون است که گفته ننشا،باالتر
و گروه کنترل Co Q10هاي با جیره حاوي مکمل بین گروهمعنی داري، اما در این تحقیق هیچ تغییر )1993

شکنندگی اسمزي . هاي قرمز نداردیچ تأثیري بر روي تعداد گلبولهCo Q10رسید میبنظر . مشاهده نشد
در (از تقسیم حداکثر شکنندگی اسمزي) میزان همولیز گلبول قرمز در محلول هیپوتونیک(هاي قرمز گلبول

1/0 %PBS ( بر متوسط شکنندگی اسمزي) 5/0در %PBS ( شودمیمحاسبه .EOF میزان توسعه پذیري غشاء
موجب EOFپایین بودن ). 1993قارایبه و همکاران، (دهد میوهندسه سلولی را نشان هاي قرمزگلبول

شود که ممکن است مربوط میقرمز هاي گلبولسلولشکل هندسیمحافظت از ساختار، توسعه پذیري غشاء و 
Co Q10)کینول به یوبی H2) کینون یوبیضعیفتر، فرم(CO Q10)،داشته و به باشد که غالباً در خون وجود

.کندمیعنوان یک آنتی اکسیدان عمل 

که ممکن است رسدمیتر بنظر ، برجستهCO Q10روز تجویز مکمل بیست و نهمینقبل ازEOFکاهش 
همانطور که در مطالعات دیگر شرح داده . یا سن پرندگان باشدوآن در بافتمقدار، CO Q10مربوط به جذب 

COجذب ،)2000؛ ابراهیم و همکاران، 1996؛ روزنفلدت و همکاران، 1995ژانگ و همکاران، (شده است

Q10در جوجه هاي گوشتی هنوز باید مورد بررسی قرار گیرد.

قبل از حساس نشانگرعنوان یک ه بکه) نسبت وزن بطن راست به وزن کل هر دو بطن(شاخص آسیت قلبی 
هاي جوجه). 1968بورتون و همکاران، (ه استاد شدپیشنهقرار بگیرداینکه در معرض افزایش فشار خون ریوي 

عادي در نظر گرفته شد، در و بدون وجود مایع در محوطه شکمی، به عنوان 27/0کمتر از AHIگوشتی با 
هایی با فشار عنوان جوجهه ب،همراه با مایع در محوطه شکمی30/0بیشتر یا مساوي AHIهایی با حالیکه جوجه

Co Q10مطالعه حاضر نشان داد که مکمل ).2001کاتون و همکاران، (ظر گرفته شد خون ریوي باال در ن

در کیلوگرم /میلیگرم40، مصرف (P≤0.05)در مقایسه با گروه کنترل گردیدAHIمعنی دارموجب کاهش
کردن این ایده توسط آزوما و این مسئله موجب مطرح .کیلوگرم موثرتر است/میلیگرم20مقایسه با مصرف
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، موجب کاهش فشار هاي عملپتانسیلاز طریق کاهش و آهسته نمودن Co Q10شد که) 1985(همکاران 
.گرددمیاز قلب حفاظتکاري بر روي عضالت قلب و

میزان آسیت در ارتباط مستقیم باPAPافزایش میزان هاي گوشتیدر جوجهاعتقاد بر این است کههمچنین 
و ) 1998(هاي کیائو و همکاران مطابق روشPAPو RVPاندازه گیريلعه در این مطا). 1993جولیان، (است

، در جیره غذاییCo Q10کیلوگرم /میلیگرم40نتایج نشان داد با مصرف .شدانجام)1987(گوتري و همکاران 
شداما همانطور که قبالًمشاهده. قابل توجهی کاهش یافتمقدارتنها فشارخون دیاستولیک شریان ریوي به

، کیائو و همکاران(چندان قابل  توجه نبود dp/dtmax±، فشار سیستولیک شریان ریوي و RVPمیزان کاهش 
این تفاوت ممکن است به علت دماهاي مختلف محیط و میزان خوراك و ). 1996؛ وایدمن و همکاران، 1998

.استرس کاهش دما، باشددر اثر مواجهه با PAPهاي قرمز درست قبل از افزایش یا به علت تغییر گلبول

نشان ، شامل متوسط مصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی، )2جدول شماره (عملکرد رشد 
در گروهی ) 3جدول شماره (با اینحال وزن نسبی قلب. هاي درمانی نیستدهنده هیچ تغییر معناداري بین گروه

همراستا با نتیجه . هاي دیگر باالتر بودودند از گروهتغذیه شده بCo Q10کیلوگرم مکمل /میلیگرم20که با 
در تولید بیشتر Co Q10دلیل آن ممکن است ناشی از مزایاي مکمل . بود) 1996(ناکامورا و همکارانمطالعه
ATP،هاي عضالنی قلب باشدتأمین انرژي کافی براي عضله قلب و رشد سلول.

و مصرف غذاي ) متابولیسم(مجبور به افزایش سوخت وساز در شرایط درجه حرارت پایین محیط، جوجه ها 
هنگامی .دارنداحتیاج به گلبول هاي قرمز بیشتري براي انتقال اکسیژن براي رفع نیازهاي متابولیکبیشتر بوده و

و باعث یابدمیکند، نقل وانتقال اکسیژن کاهش میهاي قرمز و هندسه سلولی تغییر که توسعه غشاء گلبول
نارسایی قلبی، یابد و در ادامهمیشود، میزان ورود خون به بطن راست افزایش میده قلبی ی در بروننارسای

، تأمین انرژي کافی ATPبراي تولید Q10مکمل کوآنزیم . احتقان کبد و بروز آسیت را بدنبال خواهد داشت
، به عنوان استCo Q10ر که شکل ضعیفتکینولیوبی. براي عضله قلب و افزایش وزن نسبی قلب مفید است

تواند از ساختمان غشاء گلبول قرمز محافظت کرده، توانایی تغییر شکل دادن و نقل و مییک آنتی اکسیدان 
.اکسیژن را در گلبول هاي قرمز افزایش داده و در نتیجه مرگ و میر ناشی از آسیت را کاهش دهدانتقال 
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هاي را در جلوگیري از بروز آسیت در جوجهCo Q10حاوي خالصه، این تحقیق تأثیر رژیم غذاییربطو
پراکسیداسیون محافظت غشاء سلول ها را در برابر ساختمان و Co Q10احتماالً .نمایدمیگوشتی جوان را تأیید 
در برابر را ها هاي قرمز، مقاومت آنلبولهاي عضالنی قلب و گضمن تأمین سالمتی سلولکرده و به این ترتیب 

.دهدمیهاي متابولیک افزایش استرس

تشکر و قدردانی

و Q10أمین کوآنزیم دي ژاپن براي لطف آنها در ت.تی.مولف از شرکت سومیت اگرو اینترناشنال ال
آماده سازي مقاله، از دانشگاه ایالتی کارولیناي شمالی براي نظرات و پیشنهادات خود در طول اچ .سیجیسون
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