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چکیده
اثرات افزودن ویتامینهای  K1و  K3به جیره حاوی کلسیم کم بر ساختار استخوان درشتنی و عملکرد بلدرچینهای ژاپنی ،در
قالب یک طرح کامالً تصادفی با  192قطعه بلدرچین با چهار تیمار ،چهار تکرار و هر تکرار با  12قطعه بلدرچین بررسی شد.
تیمارها شامل :جیره حاوی سطح توصیهشده کلسیم (شاهد) ،جیره حاوی کلسیم کم ( 70درصد سطح توصیهشده) ،جیره حاوی
کلسیم کم به عالوه ویتامین  K1و جیره حاوی کلسیم کم به عالوه ویتامین  K3بودند .بلدرچینها ،جیره با کمبود کلسیم را به
میزان بیشتری مصرف کردند ( .)P<0/05با افزودن ویتامین  K1به این جیره ،مصرف خوراک کاهش یافت .وزن زنده پرندگانی که
با جیره حاوی کلسیم کم تغذیه شدند کمتر از پرندگان شاهد بود ( ).P<0/05افزودن ویتامینهای  K1یا  K3به جیره با کمبود
کلسیم ،ضریب تبدیل و وزن زنده را بهبود داد ( .)P<0/05مصرف ویتامین  K3باعث افزایش حداکثر قطر دیافیز استخوان و
مصرف ویتامین  K1و  ،K3سبب افزایش حداقل قطر دیافیز شد ( .)P<0/05قطر کانال میانی استخوان با مصرف جیره حاوی
کلسیم کم افزایش ( )P<0/05ولی از این نظر تفاوتی بین پرندگان شاهد و پرندگانی که ویتامین  K1دریافت کردند مشاهده نشد.
در پرندگانی که ویتامین  K1دریافت کردند ،وزن خاکستر استخوان کمتر و طول استخوان بیشتر از پرندگانی بود که ویتامین

K3

دریافت کردند ( .)P<0/05بر اساس نتایج این تحقیق ،افزودن ویتامین  K1به جیرههایی با کمبود کلسیم سبب بهبود عملکرد گله
و صفات فیزیکی استخوان در بلدرچینهای ماده میشود.
کلیدواژهها :بلدرچین ژاپنی ،درشتنی ،کلسیم ،ویتامینهای  K1و .K3
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مقدمه

آن در تولید پروتئین گاما کربوکسیگلوتامیک ،ویتامین

ساق پا از دو استخوان به نامهای درشتنی و نازکنی

تأثیر مثبتی بر تعادل کلسیم بدن نیز دارد ] .[9عدم تأمین کافی

تشکیل شده است ] .[8استخوان درشتنی تقریباً در

ویتامین  Kباعث بروز اختالل در تعادل کلسیم شده و معموالً

سرتاسر طول خود در قسمت داخلی فاقد پوشش

ذخایر کلسیم موجود در استخوانها تخلیه خواهد شد.

عضالنی میباشد .بههمین دلیل در مقابل ضربه آسیبپذیر

بنابراین ،در دراز مدت رسوب کلسیم در استخوانها و تعادل

بوده و معموالً حساسترین استخوان بدن در برابر

آن به مقادیر کافی از کلسیم واردشده به بدن و تأمین کافی

عوارض مختلف اسکلتی میباشد ].[7

ویتامین  Kبستگی دارد ] 11و .[9

K

برای آنکه سیستم اسکلتی و استخوانی در سالمت کامل

ویتامین  Kشامل سه فرم  K2 ،K1و  K3است که ویتامین-

حفظ شود ،پرنیازترین عنصر ،کلسیم میباشد که بایستی در

های  K1و  K2از مشتقات نفتوکینون و تقریباً مشابه یکدیگر با

حد نیاز به بدن وارد شود تا با برداشت کلسیم در زمانهای

منشأ متفاوت میباشند ] .[17هر سه نوع ویتامین  ،Kعموماً

مقتضی ،عملکردهای مختلف سلولها بهصورت طبیعی به

دارای عملکرد مشابهی هستند که مربوط به بخش اول

انجام برسد .یک ارتباط فیزیولوژیک بین ویتامین  Kو

ساختار این ویتامین میباشد که ساختار حلقهای نفتوکینون

ساختار استخوانها بهدلیل نقش این ویتامین در تولید پروتئین

نامیده میشود .این ساختار حلقه برای هر کدام از

K

ویتامینهای  K3و  K1یکسان میباشد ] .[17ویتامین  K1یا

تأثیر معنیداری بر مقدار کلسیم استخوان دارد و باعث

فیلوکوئینون خاصیت ضدباکتری ،ضدتوموری و بهعنوان یک

تحریک رسوب کلسیم در استخوانها و افزایش مقاومت

عامل ضروری لختهکننده خون شناخته شده است .ویتامین

استخوان در برابر شکستگی میشود ].[20

 K3یا منادیون ( )2methyle- 1,4 naphthoquinoneفرم

استخوان به نام استئوکلسین وجود دارد .مصرف ویتامین

سلولهای استئوبالست استخوانها وظیفه تولید و ترمیم
بافت استخوانها را بر عهده دارند ،این سلولها برای انجام

سنتتیک و فعالترین شکل ویتامین  Kاست و دارای خاصیت
ضدباکتریایی و حشرهکش میباشد].[3

عملکرد طبیعی خود نیازمند به ویتامین  Kمیباشند .ویتامین

در حیوانات و از جمله در بلدرچینها ،جنس ماده مدت

 Kباعث فعال شدن پروتئینی بهنام پروتئین ویژه متوقفکننده

زمان بیشتری برای تخمگذاری نگهداری میشود و بیشتر از

رشد )GAS6, Growth Arrest Specific Protein 6( 6

جنس نر در معرض مشکالت حرکتی و اسکلتی بهخصوص

میشود ،این پروتئین برای کنترل رشد سلولهای جدیدی که

در سیستم نگهداری قفس قرار میگیرد ،ولی نرها در مدت

در بدن تولید میشوند ،دارای عملکرد فیزیولوژیک مهمی

زمان کوتاهتر بهمنظور استفاده از گوشت ،کشتار میشود

میباشد .پروتئین  GAS6در استخوانها و در سیستم اعصاب

] .[13اخیراً شواهدی مبنی بر تأثیر ویتامین  Kبر تعادل و

مرکزی وجود داشته و عملکرد طبیعی آن بهواسطه ویتامین K

متابولیسم کلسیم و کیفیت سیستم اسکلتی حیوانات و

ایجاد میشود ] .[11ویتامین  Kمیل ترکیبی استئوکلسین به

بخصوص انسانهای درگیر عارضه پوکی استخوان وجود

یونهای کلسیم را افزایش داده ،در نتیجه جذب کلسیم

دارد ] 16و  .[14هدف از مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر افزودن

توسط بافتهای استخوانی را نیز افزایش میدهد .وجود

ویتامینهای  K1و  K3به جیرههایی با کمبود کلسیم ،بر

مقادیر طبیعی ویتامین  Dو ویتامین  Kدر کنار هم نقش

عملکرد و ساختار شیمیایی ،فیزیکی و شاخصهای

سینرژیستی در افزایش تراکم استخوانی دارند .عالوه بر نقش

ساختاری استخوان درشتنی در بلدرچینهای ژاپنی بود.
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اثرات افزودن ویتامینهای  K1و  K3به جیرههایی با کمبود کلسیم بر عملکرد و شاخصهای فیزیکوشیمیایی استخوان درشتنی در بلدرچینهای ژاپنی

مواد و روشها

آب با دمای  100درجه سانتیگراد بهمدت  10دقیقه (پختن)

در این آزمایش 192 ،قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی یک روزه

و سرد شدن در دمای اتاق ،استخوانها استحصال و در دمای

از هر دو جنس و میانگین وزن تقریباً یکسان ( 7 ±0/2گرم)

اتاق به مدت  24ساعت خشک شدند .وزن بهوسیله ترازوی

بهصورت تصادفی به چهار گروه (تیمار) ،هر کدام با چهار

دیجیتال و طول استخوان درشتنی بهوسیله کالیپر دیجیتال

تکرار و  12قطعه بلدرچین ژاپنی در هر تکرار تقسیم شدند.

اندازهگیری و نقطه وسط دیافیز استخوان مشخص و حداکثر

تیمارهای آزمایشی شامل:

و حداقل قطر ناحیه دیافیز استخوان درشتنی اندازهگیری

 -جیره حاوی سطح توصیهشده کلسیم (شاهد)؛

شد .استخوان از نقطه وسط دیافیز برش یافت و حداکثر و

 -جیره با کمبود کلسیم ( 70درصد سطح توصیهشده)؛

حداقل قطر کانال میانی نیز اندازهگیری شد .در نهایت،

 -جیره با کمبود کلسیم مکملشده با ویتامین 40( K1

نمونههای استخوان در شرایط خشک به کوره الکتریکی (با

میلیگرم به ازای هر کیلوگرم جیره)؛

دمای  550درجه سانتیگراد و بهمدت زمان هشت ساعت)

 جیره با کمبود کلسیم مکملشده با ویتامین 40( K3میلیگرم به ازای هر کیلوگرم جیره) بودند.

منتقل و میزان خاکستر استخوانها طبق روش توصیهشده
] [20محاسبه شد.

در دوره آزمایش ،نور  18ساعت در شبانهروز بهوسیله

شاخصهای فیزیکوشیمیایی استخوانها شامل قطر

دو عدد المپ رشتهای به میزان  2/5وات بر مترمربع تأمین

حداکثر و حداقل دیافیز ،قطر حداکثر و حداقل کانال

شد .در روزهای نخستین آزمایش ،دمای اتاق  38درجه

میانی و طول استخوان با استفاده از کالیپر دیجیتال و وزن

سانتیگراد ،رطوبت  50-60درصد با حداقل تهویه بود که

استخوان و وزن خاکستر با استفاده از ترازوی دیجیتال با

با افزایش سن جوجهها میزان تهویه افزایش و درصد

دقت  0/0001اندازهگیری براساس درصدی از وزن زنده

رطوبت و دما بهترتیب به  30درصد و  22درجه سانتیگراد

بدن و وزن استخوان بهصورت نسبی بیان شد ].[20

کاهش یافت .با توجه به مقاومت زیاد بلدرچین در برابر

شاخصهای تیبیوتارسال ( )Tibiotarsal Indexو

امراض و پاتوژنها ،هیچگونه واکسیناسیونی در گله انجام

روبوستیسیتی ( ،)Robusticity Indexبهترتیب با استفاده

نشد .جیرههای آزمایشی برای نیاز مواد مغذی توصیهشده

از رابطههای  1و  2محاسبه شد ] 20و .[16

] [15تنظیم شد (جدول .)1
در انتهای آزمایش ( 42روزگی) ،صفات عملکردی گله
(مخلوط هر دو جنس) شامل :مقدار مصرف خوراک و وزن

(رابطه )1
(رابطه )2

قطر کانال میانی _ قطر دیافیز
قطر دیافیز × 100
طول استخوان
ریشه سوم وزن استخوان

= شاخص تیبیوتارسال

= شاخص روبوستیسیتی

نهایی بدن اندازهگیری و ضریب تبدیل محاسبه شد .از هر

دادهها با استفاده از رویه مدل عمومی خطی نرمافزار

تکرار دو قطعه بلدرچین ماده بهصورت تصادفی انتخاب و

 )2002( SASبرای مدل آماری زیر (رابطه  )3تجزیه و

هر کدام بهصورت جداگانه توزین ،ذبح و استخوانهای

میانگینها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن مقایسه

درشتنی پا بر اساس روش توصیه شده ] [2جدا و صفات

شدند.

مورد نظر اندازهگیری و ثبت شد .بهطور خالصه ،پس از

(رابطه )3

Yij=μ+Ti+Eij

کشتار ،رانها از الشه جدا و برچسب ضد حرارت (شماره

که در این رابطه ،Yij :مقدار هر مشاهده؛  ،μمیانگین

نمونه) برای هر جفت ران الصاق شد .پس از فرو بردن در

جامعه؛  ،Tiاثر تیمار و  ،Eijاثر خطای آزمایش است.
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جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب مواد مغذی جیرههای آزمایش
مواد خوراکی
ذرت
کنجاله سویا ( 44درصد پروتئین)
گندم
گلوتن ذرت
پودر صدف
روغن سویا
دیکلسیم فسفات
بیکربنات سدیم
1
مکمل مواد معدنی
2
مکمل مواد ویتامینی
لیزین منوهیدروکلراید
نمک یددار
دی ال متیونین
مواد مغذی (محاسبهشده)
انرژی قابل سوختوساز (کیلوکالری در کیلوگرم)
پروتیئن خام (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر قابل دسترس (درصد)
سدیم (درصد)
کلر (درصد)
پتاسیم (درصد)
متیونین (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین  +سیستئین (درصد)
تریپتوفان (درصد)

جیره شاهد
48/84
36/37
5/00
5/00
1/57
1/20
0/81
0/25
0/25
0/25
0/17
0/18
0/11

جیره با کمبود کلسیم
50/52
36/03
5/00
5/00
0/83
0/61
0/81
0/25
0/25
0/25
0/18
0/17
0/11

2900/00
24/01
0/80
0/30
0/16
0/15
0/91
0/50
1/30
0/89
0/32

2900/00
24/01
0/56
0/30
0/16
0/14
0/91
0/50
1/30
0/89
0/32

 .1هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی ویتامین  ،8800000 IU ،Aویتامین  1477 B1میلیگرم ،ویتامین  2462 B6میلیگرم ،آنتیاکسیدان  1000میلیگرم ،ویتامین IU، D3
 ،250000ویتامین  4000 B2میلیگرم ،ویتامین  480 B9میلیگرم ،ویتامین  ،11000IU ،Eویتامین  7840 B3میلیگرم ،ویتامین  10 B12میلیگرم ،ویتامین  2200 K3میلی-
گرم ،ویتامین  34650 B5میلیگرم ،بیوتین  150میلیگرم و کولین کلراید  20000میلیگرم بود.
 .2هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی منگنز  74400میلیگرم ،آهن  75000میلیگرم ،روی  64765میلیگرم ،مس  6000میلیگرم ،ید  867میلیگرم ،سلنیوم  200میلی-
گرم ،کولین کلراید  141000میلیگرم بود.

نتایج و بحث

حداقل قطر دیافیز استخوان (بر اساس درصدی از وزن

حداکثر قطر ناحیه دیافیز استخوان درشتنی بلدرچینهای

استخوان) ،در تیمارهای مصرف کننده ویتامین  Kدر مقایسه

ماده (بر اساس درصدی از وزن استخوان) ،تحت تأثیر

با تیمار شاهد و جیره حاوی کلسیم کمتر ،افزایش معنیداری

تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (جدول  .)2البته با محاسبه

داشت ( .)P<0/05گزارش شده است که مصرف ویتامین

این شاخص بر اساس درصدی از وزن زنده بدن حیوان،

تأثیری بر قطر دیافیز استخوان ندارد ] .[17افزایش قطر ناحیه

مشخص شد که استفاده از ویتامین  K3باعث افزایش

دیافیز ،نشاندهنده افزایش استحکام و قدرت استخوان در

معنیدار آن در مقایسه با گروه شاهد و سایر تیمارها شد

برابر عوامل آسیبرسان بر ساختار فیزیکی استخوان میباشد

(.)P<0/05

] .[20در طیور گوشتی عالوه بر عوامل تغذیهای ،قطر دیافیز
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اثرات افزودن ویتامینهای  K1و  K3به جیرههایی با کمبود کلسیم بر عملکرد و شاخصهای فیزیکوشیمیایی استخوان درشتنی در بلدرچینهای ژاپنی

استخوان درشتنی به عوامل غیرتغذیهای از جمله نوع بستر

جیره حاوی کلسیم کم ،قطر حفره درونی در مقایسه با

پرورش حیوان و تراکم گله نیز بستگی دارد ] [16که قضاوت

گروه شاهد بزرگتر بود .مصرف ویتامین  K1از این

در مورد مقایسه علت تأثیر یا عدم تأثیر ویتامین بر ساختار

افزایش قطر کانال پیشگیری کرد ( .)P>0/05بهطوریکه،

استخوان درشت نی را پیچیده و مشکل میسازد.

حداقل قطر کانال میانی در جیره با کلسیم کم حاوی

مصرف جیره با کلسیم کم باعث افزایش حداکثر قطر

ویتامین  K1مشابه با گروه شاهد بود (بر اساس درصدی از

K1

وزن زنده بدن) .افزایش قطر حفره درونی استخوان

از این افزایش جلوگیری نمود (جدول .)3بهعبارت دیگر،

نشاندهنده کاهش رسوب مواد معدنی و آلی در ساختار

حداکثر قطر کانال میانی در ناحیه دیافیز استخوان

استخوان میباشد و در شرایط کمبود کلسیم یا مشکالت

درشتنی بلدرچینهای تغذیهشده با جیره کم کلسیم

جذبی ،باعث بروز عوارض استخوانی مانند پوکی

حاوی ویتامین  ،K1مشابه با اندازه این شاخص در تیمار

استخوان و کاهش استحکام استخوان در برابر فشار

شاهد بود .همچنین ،جدول  3نشاندهنده حداقل قطر

خواهد شد .همچنین در طیور ،بین افزایش قطر حفره

کانال میانی در ناحیه دیافیز استخوان میباشد که تحت

درون استخوان با عارضه دیسکندروپالزیای درشتنی یک

تأثیر کاهش کلسیم جیره قرار گرفت ( )P>0/05و در

رابطه مستقیم وجود دارد ] 14و .[10

کانل میانی استخوان شد ( )P>0/05و مصرف ویتامین

جدول  .2اثر تیمارهای آزمایشی بر حداکثر و حداقل قطر ناحیه دیافیز استخوان درشتنی بلدرچینهای ماده
تیمار
شاهد (جیره پایه حاوی سطح توصیهشده کلسیم)
جیره کم کلسیم ،بدون افزودنی
جیره کم کلسیم  +ویتامین K1
جیره کم کلسیم  +ویتامین K3
P-value
SEM

حداکثر قطر دیافیز
درصد وزن استخوان
درصد وزن زنده
1/97
0/11b
1/80
0/12 b
1/69
0/12b
1/99
0/19a
0/33
0/04
0/42
0/02

حداقل قطر دیافیز
درصد وزن استخوان
درصد وزن زنده
b
1/ 15
0/93
b
1/11
0/90
1/85a
1/12
a
1/91
1/14
0/04
0/24
0/40
0/25

 :a-bدر هر ستون ،میانگینهای با حروف نامشابه دارای اختالف معنیدار هستند.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

جدول  .3اثر تیمارهای آزمایشی بر حداکثر و حداقل قطر کانال میانی استخوان درشتنی بلدرچینهای ماده
حداکثر قطر کانال میانی
تیمار
درصد وزن زنده درصد وزن استخوان
0/094b
0/063b
شاهد (جیره پایه حاوی سطح توصیهشده کلسیم)
a
a
1/31
0/094
جیره کم کلسیم ،بدون افزودنی
ab
ab
1/17
0/084
جیره کم کلسیم  +ویتامین K1
1/37a
0/095a
جیره کم کلسیم  +ویتامین K3
0/01
0/04
P-value
0/24
0/02
SEM
 :a-bدر هر ستون ،میانگینهای با حروف نامشابه دارای اختالف معنیدار هستند.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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حداقل قطر کانال میانی
درصد وزن استخوان
درصد وزن زنده
0/51b
0/041b
0/85a
0/056a
1/00a
0/043b
a
0/92
0/053a
0/01
0/04
0/24
0/10

سحر محمدزاده ،توحید وحدتپور ،یحیی ابراهیمنژاد

در بلدرچینهای ماده دریافتکننده ویتامین  ،K1وزن

اما وزن استخوان درشتنی در بلدرچینهای چهار گروه

خاکستر استخوان درشتنی در مقایسه با گروه شاهد و

تیماری تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشت .جیره با

سایر گروهها کاهش یافت (P<0/05؛ جدول .)4این در

کلسیم کم باعث کاهش ( )P<0/05شاخص تیبیوتارسال

حالی بود که کاهش کلسیم جیره تأثیری بر این شاخص

در مقایسه با گروه شاهد شد و مصرف هر دو نوع ویتامین

نداشت .ماده بلدرچینهای دریافتکننده ویتامین  K1در

 Kتأثیری بر این کاهش نداشت .شاخص روبوستیسیتی

مقایسه با بلدرچینهای ماده دریافتکننده ویتامین

تحت تأثیر کاهش کلسیم جیره و افزودن ویتامینهای

K3

دارای استخوانهای درشتنی بلندتری بودند (.)P<0/05

K

به جیره قرار نگرفت.

جدول  .4اثر تیمارهای آزمایشی بر خاکستر ،وزن ،طول و شاخصهای محاسباتی استخوان درشتنی بلدرچینهای ماده
تیمار

وزن خاکستر

وزن استخوان

طول استخوان

(درصدی از وزن

(درصدی از وزن

(درصدی از وزن
استخوان)

استخوان)

زنده بدن)

ab

تیبیوتارسال

(درصد)

شاهد (جیره پایه حاوی سطح توصیهشده کلسیم)

55/97a

0/77

52/11

90/70

45/50

جیره کم کلسیم ،بدون افزودنی

56/07a

0/80

52/01ab

55/69b

45/22

جیره کم کلسیم  +ویتامین K1

51/93b

0/82

52/81a

52/58b

44/45

جیره کم کلسیم  +ویتامین K3

a

0/78

b

b

56/38

51/05

a

روبوستیسیتی

58/16

44/96

P-value

0/03

0/42

0/05

0/01

0/59

SEM

2/58

0/10

0/80

6/90

7/46

 :a-bدر هر ستون ،میانگینهای با حروف نامشابه دارای اختالف معنیدار هستند.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

مصرف ویتامین  K1در جیره با کلسیم کم ،باعث

تحقیق تقریباً مشابه دیگر نمیباشد که نشان میدهند

کاهش وزن خاکستر و مواد معدنی استخوان و جایگزینی

مصرف ویتامین  Kدر جیره طیور احتماالً بهدلیل رسوب

آن با مواد آلی شد .دو شاخص تیبیوتارسال و

بیشتر کلسیم و مواد معدنی در استخوان باعث افزایش

روبوستیسیتی بهترتیب بهعنوان شاخصهای استاندارد

معنیدار شاخص تیبیوتارسال میشود ].[13

جهت بررسی ضخامت و دانسیته دیواره استخوان و

ویتامین  Kیک کوفاکتور برای انجام فرآیند

استحکام ساختار استخوان مطرح شدهاند ] .[13شاخص

کربوکسیلیک استئوکلسین از طریق فعال کردن آنزیم

روبوستیسیتی کمتر نشاندهنده ساختار قویتر استخوان

گلوتاماتکربوکسیالز است ،که انتقال از استئوآلبوز به

درشتنی میباشد .همچنین ،مقدار عددی بیشتر شاخص

استئوسیت را ارتقاء و استئوکالستوژنز را محدود میکند.

تیبیوتارسال به سطح معدنی شدن بیشتر استخوان اشاره

استئوکلسین یک پروتئین مرتبط با کلسیم و وابسته به

دارد ] 16و  .[13در این تحقیق ،مصرف ویتامینها تأثیری

ویتامین  Kغیرکالژنیک بوده و توسط استئوبالستها

بر کاهش شاخص تیبیوتارسال ایجاد شده بهوسیله جیره

تولید میشود و نقش مهمی در رسوب مواد معدنی در

حاوی کلسیم کم نداشت .این نتیجه در راستای نتایج دو

استخوانها دارد ] .[16ویتامین  Kبهعنوان یک کوفاکتور
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اثرات افزودن ویتامینهای  K1و  K3به جیرههایی با کمبود کلسیم بر عملکرد و شاخصهای فیزیکوشیمیایی استخوان درشتنی در بلدرچینهای ژاپنی

در تمامی مسیرهای بیوشیمیایی دارای نقش کلیدی بوده و

نفرونهای کلیهها به سمت استخوانها شده و از ایجاد

بیشتر واکنشهای کربوکسیلیک ،وابسته به این ویتامین

عوارض عروقی پیشگیری کرده و کلسیم را بهسمت بافت

میباشد .پروتئین ماتریکس ( Glaپروتئین ،)MGP

استخوانها هدایت میکند .در نتیجه با توجه به مطالعات

پروتئین متوقفکننده رشد (GAS6) 6را فعال کرده و

اخیر ،تغذیه جیرههای غنی از ویتامین  ،Kبا تأثیر بر

پروتئین  Glaموجود در پالسما و مایعات خارج سلولی

 PTH1-34باعث بهبود ساختار استخوان ،تقویت

دارای قابلیت اتصال به کلسیم بوده و در سنتز و تنظیم

استئوکلسین ،تقویت بافت کانال استخوانی و رسوب

ماتریکس استخوان ضروری است .در این واکنش ،فرم

بیشتر مواد معدنی میشود ] 19و .[10

تضعیفشده ویتامین ( Kهیدروکینون) ،اسیدآمینه

جدول  5نشان میدهد که بلدرچینها ،جیره دارای

گلوتامات را با استفاده از آنزیم گاماگلوتامیلکربوکسیالز

کمبود کلسیم را به میزان بیشتری مصرف کردند

غیرفعال میکند ،آپوکسی تشکیلشده از طریق ردوکتاز و

( )P<0/05و با افزودن ویتامین  K1به این جیره ،مصرف

 ،Kپروتئینهای حاوی

خوراک کاهش یافت و با تیمار شاهد تفاوتی نداشت.

گلوتامیکاسید که شامل فاکتورهای انعقادی ،II

ویتامین  K3این تأثیر را نشان نداد .مصرف خوراک در

پروترومبین  ،X ،IX ،VIIپروتیین  Cو پروتئین  Sمیشوند

جوجه بلدرچینها عامل اصلی مؤثر بر افزایش وزن

را کربوکسیله میکند ] 16و .[14

روزانه و ضریب تبدیل میباشد ] 17و  .[4در مطالعه

کینون ردوکتاز ویتامین

شواهد اخیر نشان میدهد که ویتامین  Kهمچنین یک

حاضر ،با وجود افزایش مصرف خوراک ،وزن نهایی بدن

K

در بلدرچینهای مصرفکننده جیره کم کلسیم کاهش

بهطور خاص ،استئوبالستوژنز و استئوکالستوژنز را از

نشان داد ( .)P>0/05درحالیکه ،مصرف هر دو نوع

طریق مسیر انتقال سیگنال ) KB (NF-κBهستهای تنظیم

ویتامین  Kاین کاهش وزن را جبران کردند (.)P>0/05

میکند ] 19و  .[18درحالیکه ،فعال شدن سیگنالینگ

کاهش کلسیم جیره بر ضریب تبدیل اثرات نامطلوب

NF-κBبرای توسعه و تخریب استئوکالستها بسیار مهم

داشته و آن را افزایش داد .ضریب تبدیل با مصرف هر دو

بوده و تمایز استئوبالستها را فعال میکند .عالوه بر این،

نوع ویتامین بهخصوص ویتامین  K1بهبود یافت ()P>0/05

پروتئین  Glaباعث انتقال کلسیم رسوبی از عروق و

که به لحاظ عددی حتی بهتر از گروه شاهد بود.

تابع تنظیمکننده رونویسی دارد .بهنظر میرسد ویتامین

جدول  .5اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکردی بلدرچینهای ژاپنی (مخلوط نر و ماده) در انتهای دوره آزمایشی
تیمار

وزن نهایی بدن (گرم)

شاهد (جیره پایه حاوی سطح توصیهشده کلسیم)

a

جیره کم کلسیم ،بدون افزودنی

b

ضریب تبدیل غذایی (گرم/گرم)

236/6
213/7

جیره کم کلسیم  +ویتامین

K1

a

242/7

جیره کم کلسیم  +ویتامین

K3

a

239/0

b
a

4/25

4/93

b

4/17

ab

4/44

مصرف خوراک (گرم)
b

1005

a

1054

b

1012

a

1060

P-value

0/04

0/03

0/04

SEM

9/95

0/39

32/86

 :a-bدر هر ستون ،میانگینهای با حروف نامشابه دارای اختالف معنیدار هستند.
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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زندگی .چاپ اول ،موسسه فرهنگی و انتشاراتی

بهدلیل اینکه مقداری از کلسیم خون در استخوانها

شیمی.30-44 .

ذخیره میشود ،رشد و استحکام استخوان درشتنی با
افزایش سطح کلسیم خون افزایش مییابد .سطح کلسیم کمتر

 .2خادمیان ر ( )1395ویتامین  Kو انعقاد خون ،فواید

جیره بهطور معنیداری مقدار غذای مصرفی را بهطور

ویتامین  Kبرای بدن .رساله پزشکی .دانشگاه علوم

فیزیولوژیک برای جبران این کمبود افزایش میدهد که به

پزشکی اصفهان.

تبعیت از آن ضریب تبدیل نیز افزایش مییابد ] [6که در

 .3خسروینژاد م ( )1396مکانسیم اثر کلسیم در اسکلت

تحقیق حاضر نیز بر آن صحه گذاشته شد .البته گزارش

بدن .واحد اطالعرسانی دارو و مرکز بهداشت تهران.

دیگری مبنی بر عدم تأثیر قابل توجه ویتامین  Kبر میزان

 .4خلیلپور ق ( )1395مصرف خوراک در بلدرچینهای

مصرف خوراک جوجههای گوشتی در یک دوره پرورشی

ژاپنی .آژند دام ،پایگاه خبری صنعت دام ،طیور و

وجود دارد ] .[10در حالت طبیعی ،ویتامین  K2از طریق

آبزیان.7 -8 ،

میکروارگانیسمهای رودهای تأمین میشود ،که تأثیری بر

 .5رحیمی م و سوادگر م ( )1391آشنایی با خواص

مصرف خوراک ندارد .با این حال مصرف ویتامین  K1در

ویتامینها .مجله سالمت عصر ایران:3)2( .

جوجهها تأثیر معنیداری بر میزان مصرف خوراک دارد ].[12

.111-119

البته مصرف خوراک تحت کنترل سیستم عصبی مرکزی

 .6زهروی م ،نصیری مقدم ح  ،افتخاری شاهرودی ف و

میباشد و میتواند از عوامل دیگری از جمله تغییرات در

دانشمسگران م ( )1380اثر نوع منبع و سطح کلسیم

فیزیولوژی بدن پرنده ،عوامل محیطی و شرایط تنشزا،

جیره غذایی و اندازه ذرات سنگ آهک بر ویژگیهای

تغییرات در نیازهای مقطعی بدن به مواد غذایی متأثر شود

تولیدی و سختی استخوان درشتنی در جوجههای

] .[5تحقیق دیگری نشان میدهد که مصرف ویتامین  K1در

گوشتی .علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی (:3)5

جوجهها تأثیر معنیداری بر میزان مصرف خوراک دارد ].[21

.143-154
.7

بنابراین ،ویتامین  Kاحتماالً با افزایش مقدار جذب کلسیم

عشرتی ع و گوهری س ( )1395تعیین میزان

بیشتر از روده و یا بهبود بازده مصرف سلولهای در حال

دیرجوش خوردن و عدم جوش خوردن به دنبال

استفاده از کلسیم ،دارای تأثیر مثبت بر صفات عملکردی

روش جراحی میلهگذاری داخل کانال استخوان در

بلدرچینها بوده و باعث بهبود افزایش وزن نهایی بدن و

شکستگیهای تروماتیک استخوان درشتنی در

ضریب تبدیل میشود .نتایج نشان میدهد که میتوان با

بیمارستان آریا و درمانگاه ارتوپدی پزشکی قانونی در

مصرف ویتامین  Kبهخصوص ویتامین  K1در جیرههائی با

سالهای  . 84-87مجله علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد

کمبود کلسیم ضمن بهبود عملکرد گله ،از افزایش قطر کانال

اسالمی واحد مشهد (.1-8 :1)6
 .8منصوری م ( )1377آسیبهای اندامهای تحتانی.

میانی استخوان درشتنی پا تحت تأثیر کمبود کلسیم جیره

سمینار دانشگاه علوم پزشکی تهران.27-30 .

در بلدرچینهای ماده پیشگیری کرد.

 .9نصیرزاده د ( )1391ویتامین  ،Kدرمان بیماریهای
منابع

مرتبط با تغذیه ،غدد و متابولیسم .تغذیه و رژیم

 .1انصاری ف ( )1393همه چیز درباره ویتامین  Kبرای

درمانی .مجله دکتر سالم.16-17 .
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Abstract
Effects of vitamins K1 and K3 addition to a low calcium diet on the structure of tibia bone and performance of
Japanese quail were evaluated by using 192 birds in a completely randomized design with four treatments, four
replicates and 12 birds per each. The treatments included: diet containing the recommended level of calcium
(control), low calcium diet (70% of recommended level), low calcium + vitamin K1, and low calcium diet + vitamin
K3. The quails consumed a greater amount of calcium deficiency diet (P<0.05). Feed intake decreased by
supplementing diets by vitamin K1. The live weight of birds fed low calcium diet was lower than control birds
(P<0.05). The live body weight and FCR improved by supplementing low calcium diet with K1 or K3 (P<0.05).
Maximum diameter of diaphysis increased in birds fed on diet containing K3, but the minimum diameter of diaphysis
increased by feeding diets containing K1 or K3 (P<0.05). The bone middle canal increased in birds fed low calcium
diet (P<0.05). There had no difference in bone middle canal between birds fed on diet containing K1 and control diet.
In birds fed K1 supplemented diet the bone ash weight was lower and length of bone was higher than those fed on
diets containing K3 (P<0.05). According to the these results, addition vitamin K1 to low calcium diet improves the
growth performance and bone physical properties in female quails.
Keywords: Calcium, Japanese quail, tibia, vitamins K1 and K3.
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