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چکیده

Abstract
The aim of the present study was to investigate the
effects of theophylline consumption on the
electrocardiography indicators and performance
traits of Japanese quails. The experimental diets
including control (basal diet), and experimental
diets containing of theophylline in levels of: 0.01,
0.02, 0.04 and 0.08 percentage of basal diet that
supply almost amount 10, 20, 40 and 80 mg/kg of
the body weight, respectively. The result showed
that the feed conversion ratio in quails fed by
theophylline was significant (p<0.05) while
average feed intake was greatly significant
(p<0.01). Although, the width of the heart in male
quails was significant (p<0.05). Also, average
comparison wave QRS in interval three lead
bipolar standard in quails male and female in
interval leads was a significant decreasing
(p<0.05). The results obtained of voltage leads
showed indicate average comparison P waves in
III lead in females were decreased (p<0.05). The
voltage of the T waves in III lead of males was
decreased (p<0.05). The voltage of P and T waves
in males was decreased (p<0.05). In conclusion,
the theophylline consumption, changes some ECG
intervals. But did not show a significant change in
heart rate and cardiac axis angle. Due to the lack of
effect of theophylline on the viscera organs weight
and good feed conversion in low level of
theophylline, it could be used in the diet.

 میتواند بر، بنابراین.تئوفیلین یک متیلگزانتین مقلد سمپاتیکی میباشد
.عملکرد قلب و همچنین دستگاه گوارش و رشد پرندگان تأثیرگذار باشد
تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات مصرف سطوح مختلف تئوفیلین بر
 الکتروکاردیوگرافی و صفات عملکردی،شاخصهای فیزیکی قلب
ً آزمایش به صورت طرح کامال.بلدرچینهای ژاپنی به انجام رسید
 دریافتکننده جیره پایه، گروه شاهد:تصادفی با جیرههای آزمایشی شامل
 دریافتکننده تئوفیلین به صورت افزودنی و به،و گروههای مداخله
 درصد جیره پایه که به ترتیب0/08  و0/04 ،0/02 ،0/01 مقدار
 میلیگرم تئوفیلین بر کیلوگرم وزن80  و40 ،20 ،10 تامینکننده روزانه

 نتایج نشان داد که در تیمارهای.بدن میباشند به انجام رسید
) و ضریب تبدیلP>0/01(  مصرف خوراك،مصرفکننده تئوفیلین

 عرض قلب که به صورت نسبتی از.) کاهش یافتP>0/05( غذایی
وزن قلب بیان شد در بلدرچینهای نر مصرفکننده تئوفیلین افزایش
III  در اشتقاقQRS  میانگین فاصله موج.)P>0/05( یافت
) و میانگین ولتاژP>0/05( بلدرچینهای مصرفکننده تئوفیلین کاهش
.)P>0/05(  بلدرچینهای ماده افزایش نشان دادIII  در اشتقاقP موج
 جنس نر کاهش یافتIII  در اشتقاقT  میانگین ولتاژ موج،درحالیکه
 در جنس نرAVF  در اشتقاقP  وT  ولتاژ موج، همچنین.)P>0/05(
 مصرف تئوفیلین باعث تحریک، در این تحقیق.)P>0/05( کاهش یافت
 اما تعداد.قلب و تغییر در برخی از فواصل الکتروکاردیوگرام شد
 با توجه به.ضربانات و زاویه محور قلب تغییر معنیداری را نشان نداد
عدم تاثیر مصرف تئوفیلین بر وزن نسبی اندامهای احشایی و بهبود
ضریب تبدیل غذایی میتوان از تئوفیلین در جیره بلدرچینهای ژاپنی
برای بهبود صفات عملکردی بدون تغییرات پاتوفیزیولوژیک در
.الکتروکاردیوگرام استفاده کرد

Keywords: Electrocardiography, heart indicators,
theophylline, quails.
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مقدمه
سه ترکیب مهم از دسته متیلگزانتینها شامل
تئوفیلین ،تئوبرومین ،و کافئین میباشد .مهمترین
منشا این ترکیبات به ترتیب چای ،کاکائو و قهوه
میباشد .یکی از مشتقات تئوفیلین که مصرف
گستردهای در کلینیک دارد آمینوفیلین است .این
داروها در غلظتهای زیاد موجب مهار آنزیم
فسفودیاستراز میشوند که نتیجه آن افزایش غلظت
آدنوزینمنوفسفات حلقوی است .مکانیسم فرضی دیگر
این داروها مهار گیرندههای سطح سلولی آدنوزینی می
باشد ( .)Broshki, 2010تئوفیلین دارویی است که
عمدتاً به علت ارزان بودن و در دسترس بودن بهطور
گسترده برای درمان آسم و بیماریهای انسداد مزمن
ریه تجویز میشود .تئوفیلین معموالً از راه خوراکی به
خوبی جذب میشود ،اما مقدار جذب برحسب شکل
دارویی مورد استفاده ممکن است متغیر باشد .به عنوان
مثال ،جذب قرصهایی که در روده باز میشوند با
تاخیر اتفاق میافتد .تئوفیلین به سرعت در بافتهای
بدن و مایع مغزی نخاعی توزیع میشود و به راحتی از
جفت عبور میکند .پیوند پروتئینی تئوفیلین در حدود
 40درصد بوده و به آلبومین متصل میشود .متابولیسم
تئوفیلین کبدی است و به کافئین تبدیل میشود.
میانگین نیمهعمر تئوفیلین چهار الی  10ساعت
میباشد .زمان الزم برای رسیدن به اوج غلظت سرمی
دارو با مصرف قرصهای پیوسته رهش تقریباً چهار
ساعت میباشد ( .)Allayee et al., 2007یکی از
مهمترین و دقیقترین روشها جهت بررسی اثر
داروهای محرک سیستم عصبی خودمختار ،مطالعه
عملکرد قلب و ثبت جریانات الکتریکی قلب
(الکتروکاردیوگرافی) میباشد .الکتروکاردیوگرافی در
حیوانات آزمایشگاهی و طیور به عنوان یک ابزار مفید
تشخیصی و پیشبینیکننده عوارض قلبی ،در حال
فراگیر شدن میباشد .اولین بار ،انتشار موج
دپوالریزاسیون را در دهلیز قلب طیور بهوسیله مقایسه
شدت موج  Pتعدادی از الکتروگرامهای ناحیهای با

موج  Pبهدست آمده از الکتروکاردیوگرام تعیین کردند.
موجهای  Rو  Sکمپلکس  QRSنمایانگر دپوالریزه
شدن عضله بطن میباشند و عالمت شروع سیستول
بطنی میباشند .موج  Tنمایانگر دپوالریزه شدن بطنها
میباشد .همچنین ،مدت زمان موجهای گوناگون
الکتروکاردیوگرام پرندگان برحسب ثانیه را نمیتوان
همیشه تعیین نمود .بهدلیل اینکه موجهای  Tو  Pدر
یکدیگر تداخل دارند .اشتقاقهای  Iو  IIمعموالً برای
الکتروکاردیوگرام انسان و اشتقاقهای  IIو  IIIبرای
طیور استفاده میشود ،زیرا در طیور دامنه تمام امواج
در اشتقاق  Iبرای اندازهگیری دقیق بسیار کوتاه
میباشد ( .)Strunk et al., 2003مطالعات انجام
گرفته نشان میدهد انحرافی در محور فضایی بردار
الکتروکاردیوگرامی بوقلمونهای مبتال به بیماری قلب
گرد و تغییراتی در دامنه کمپلکس  QRSوجود دارد
( .)Panahi Deghan et al., 1996به خصوص از
لحاظ ولتاژ در مطالعهای ( Hasanpour et al.,
 )2006مشخص شد که در جوجههای مبتال به
هیپرتانسیون ریوی تغییرات قابل توجهی در امواج
الکتروکاردیوگرافی مربوط به امواج  Tو  Sاز هفتة
چهارم به بعد دیده میشود که در رابطه با موج  Sدر
اشتقاقهای  III ،aVRو  IIکامالً مشهود بوده است.
در تحقیق حاضر ،اثر مصرف خوراکی سطوح مختلف
تئوفیلین به عنوان یک ماده سمپاتومیمتیک کرنوتروپ
و اینوتروپ مثبت ،برای اولین بار بر شاخصهای
الکتروکاردیوگرافی و فیزیکی قلب و همچنین صفات
عملکردی بلدرچینهای ژاپنی مورد تحقیق قرار
گرفت.
مواد و روشها
محل و شرایط انجام آزمایش

این آزمایش تحقیقاتی در یک اتاق کنترلشده دارای
سیستمهای گرمایش ،سرمایش ،دماسنج ،رطوبتسنج
و تهویه که به قفسهای ویژه تحقیقاتی مجهز شده
بود به انجام رسید .دمای محل نگهداری پرندهها در
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شروع آزمایش ،در  37درجه سانتیگراد و رطوبت در
محدوده  50-60درصد تنظیم شد .در کل دوره
آزمایش ،نور  18ساعته در شبانه روز ،به میزان 2/5
وات بر مترمربع تأمین شد .با افزایش سن جوجهها
مقدار تهویه افزایش و مقدار رطوبت تا محدوده 30
درصد و دما تا  22درجه سانتیگراد کاهش یافت.
آزمایش به صورت طرح کامالً تصادفی به انجام رسید.
به این منظور ،تعداد  240قطعه بلدرچین ژاپنی
یکروزه به صورت تصادفی به پنج تیمار و هر تیمار
در چهار تکرار (قفس) و هر تکرار حاوی  12قطعه
جوجه بلدرچین ژاپنی تقسیم شد (تصویر  .)1تمامی
جوجهها با یک جیره پایه استاندارد یکسان که کلیه
احتیاجات آن مطابق با احتیاجات غذایی توصیهشده
انجمن تحقیقات ملی ( )NRC, 1994تنظیم شده
بود ،تغذیه شدند و تئوفیلین به صورت افزودنی در
چهار سطح به جیره پایه مطابق تیماربندی زیر اضافه
شد.
 .1گروه کنترل (شاهد) :جیره پایه بدون افزودنی.
 .2جیره پایه حاوی  0/01درصد تئوفیلین (روزانه 10
میلیگرم تئوفیلین بر کیلوگرم وزن بدن).
 .3جیره پایه حاوی  0/02درصد تئوفیلین (روزانه 20
میلیگرم تئوفیلین بر کیلوگرم وزن بدن).
 .4جیره پایه حاوی  0/04درصد تئوفیلین (روزانه 40
میلیگرم تئوفیلین بر کیلوگرم وزن بدن).
 .5جیره پایه حاوی  0/08درصد تئوفیلین (روزانه 80
میلیگرم تئوفیلین بر کیلوگرم وزن بدن).
با توجه به مقاومت بلدرچین در برابر امراض و
پاتوژنها ،هیچگونه واکسیناسیون در پرندههای به
انجام نرسید و در طول دوره آزمایش بروز بیماری و یا
تلفات به علت بیماری حادث نشد .به عنوان یکی از
عالئم بلوغ جنسی ،اولین آواز پرندههای نر در روز
نوزدهم و اولین تخمگذاری در روز  34دوره آزمایش
ثبت شد .در انتهای دوره آزمایش ( 35روزگی) صفت
عملکردی محاسبه و از هر تیمار هشت قطعه بلدرچین
(چهار نر و چهار ماده) به صورت تصادفی از پرندههای
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سالم و نزدیک به میانگین وزنی هر تکرار انتخاب و
بهوسیله دستگاه الکتروکاردیوگراف ( Kenz-108,
 ،)Japanنوار قلبی در شرایط آرامش با قرار دادن یک
کیسه یا چشمبند پارچهای مخصوص بر روی سر
حیوان ثبت شد (با بستن چشمهای پرنده ،پس از
تقریباً  10ثانیه حیوان به یک آرامش کامل رسیده و
بدون حرکات اضافی به حالت استراحت متوقف
میشود) .سپس ،از هر تیمار هشت قطعه بلدرچین
(چهار نر و چهار ماده) به صورت تصادفی انتخاب
توزین و کشتار شدند .اندامهای احشایی بلدرچینها به
وسیله ترازوی دیجیتال با حساسیت  0/001گرم توزین
و ثبت شدند.
ماده آزمایشی مورد مطالعه

برای انجام این آزمایش  70گرم تئوفیلین با درصد
خلوص  99/72درصد از شرکت داروسازی عبیدی
تهیه شد.
عوامل مورد مطالعه

عوامل مورد مطالعه در این آزمایش شامل فراسنجههای
الکتروکاردیوگرافیک بودند که بهوسیله دستگاه
الکتروکاردیوگراف ( )ECGو شاخصهای قلب شامل
وزن نسبی قلب و ابعاد قلب که به ترتیب به وسیله
ترازوی دیجیتال و کالیپر دیجیتال اندازهگیری و
محاسبه شدند .همچنین صفات عملکردی بلدرچینها
شامل :مقدار مصرف خوراک ،وزن نهایی بدن ،ضریب
تبدیل غذایی ،بازده الشه و وزن اندامهای احشایی
شامل کبد ،سنگدان ،پیشمعده ،روده بهوسیله ترازوی
دیجیتال اندازهگیری شد.
نحوه ثبت نوار قلب بلدرچینها

الکترودهای دستگاه الکتروکاردیوگراف را به وسیله
گیرههای سوسماری ویژه به قاعده بالها و پاهای
بلدرچینها متصل (سیم  RFپای راست ،سیم  Fپای
چپ ،سیم  Rبال راست و سیم  Lبه بال چپ) و پس
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از اطمینان از آرام شدن بلدرچین با استفاده از روش
دستی با سرعت حرکت کاغذ برابر  50میلیمتر بر
ثانیه و حساسیت  20میلیمتر مساوی یک میلیولت
اقدام به ثبت سه اشتقاق استاندارد  II ،Iو  IIIو سه
اشتقاق تکقطبی تقویتشده  AVL ،AVRو AVF
شد ،و نوارهای ثبت شده (تصویر  )2جهت اندازهگیری
تعداد ضربانات قلب ،محور قلب ،ولتاژ یا ارتفاع امواج،
فواصل و قطعات مورد استفاده قرار گرفت.

جدول  1نشان میدهد که مصرف تئوفیلین در سطوح
مختلف باعث کاهش مصرف خوراک روزانه شد و این
کاهش مصرف خوراک به دلیل عدم معنیدار بودن وزن
نهایی بدن در انتهای دوره آزمایشی باعث بهبود ضریب
تبدیل غذایی در تیمارهای دریافتکننده تئوفیلین بهویژه
در سطح مصرف یک صدم درصد شد (.)P>0/05

آنالیز آماری

اثرات مصرف تئوفیلین بر شاخصهای قلب

پس از ثبت دادهها در نرمافزار اکسل ،تجزیه واریانس و
مقایسه میانگین آزمون چند دامنهای دانکن به وسیله
نرمافزار ( SASنسخه  )2001 ،8/2به روش فاکتوریل بر
پایه طرح کامالً تصادفی برای صفات عملکردی و درصد
نسبی وزن اندامهای احشایی و شاخصهای
الکتروکاردیوگراف شامل تعداد ضربانات قلب ،زاویه محور
قلب ،امواج ،قطعات و فواصل انجام گرفت.

تجزیه واریانس دادههای مربوط به شاخصهای قلب که
به صورت درصدی از وزن قلب محاسبه شده است در
جدول  2نشان میدهد که تفاوت میانگین تیمارهای
آزمایشی در شاخص عرض قلب در بلدرچینهای نر
معنیدار ( ،)P>0/05اما در مادهها معنیدار نبود .مصرف
تئوفیلین تأثیر معنیداری بر سایر شاخصهای قلب
نداشت.

نتایج
اثرات مصرف تئوفیلین بر صفات عملكردی

تصویر .1اتاق آزمایشی بلدرچینهای ژاپنی (تصویر باال ،روز اول و تصویر پایین ،روز سیام آزمایش)
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تصویر  .2نمونه الکتروکاردیوگرافی یک بلدرچین نر از تیمار سه (تئوفیلین  0/02درصد) و تکرار (قفس) شماره یک ،برای شش اشتقاق
اندامی (به ترتیب ،دوقطبی استاندارد  Ш ،П ،Іو تکقطبی تقویت شده  )aVL ،aVF ،aVRبا سرعت حرکت نوار  50میلیمتربرثانیه و
حساسیت  20میلیمتر برابر یک میلیولت.
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جدول  .1میانگین و انحراف معیار اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکردی بلدرچینهای ژاپنی در انتهای دوره پرورشی ( 35روزگی)
صفت
تیمار
شاهد
تئوفیلین یک صدم درصد
تئوفیلین دو صدم درصد
تئوفیلین چهار صدم درصد
تئوفیلین هشت صدم درصد
ارزش P
اشتباه معیار میانگین

وزن نهایی بدن
(گرم)
176/62 ±8/11
182/91 ±11/48
177/89 ±7/99
171/67 ±9/69
177/53 ±7/88
0/4130
7/35

افزایش وزن روزانه
(گرم)
5/04 ±0/21
5/21 ±0/90
5/08 ±0/21
4/90±0/13
5/07 ±0/22
0/4130
0/21

ضریب تبدیل غذایی
(گرم/گرم)
3/49 ±0/14a
3/20±0/09 b
3/32 ±0/08 ab
3/45 ±0/08 ab
3/29 ±0/18 ab
0/0293
0/12

مصرف خوراک روزانه
(گرم)
0/61 ±0/01a
0/58 ±0/01b
0/59 ±0/02b
0/59 ±0/01b
0/58 ±0/02b
0/0001
0/017

در هر ستون ،اعدادی که دارای حروف التین غیرمشترک ( )abمیباشند ،اختالف معنیداری دارند (.)P>0/05

جدول  .2میانگین و انحراف معیار اثر تیمارهای آزمایشی بر شاخص های قلب در بلدرچینهای ژاپنی در انتهای دوره پرورشی ( 35روزگی)
طول قلب به وزن زنده
صفت
تیمار  /جنس
نر
ماده
شاهد
11/01 ±1/88 10/34 ±1/1
تئوفیلین یک صدم درصد 10/49 ±1/89 9/84 ±1/78
تئوفیلین دو صدم درصد 11/32 ±1/68 10/89 ±1/50
تئوفیلین چهار صدم درصد 10/64 ±1/49 10/41 ±1/61
تئوفیلین هشت صدم درصد 11/ 44 ±1/90 9/85 ±1/99
0/81
0/49
ارزش P
1/80
1/90
اشتباه معیار میانگین

عرض قلب به وزن زنده
نر
ماده
8/01 ±0/78 7/49 ±0/71
7/39 ±0/91 7/02 ±0/68
7/69 ±0/99 7/10 ±0/67
8/17 ±0/88 7/52 ±0/81
7/53 ±0/96 6/75 ±0/75
0/11
0/13
0/91
0/68

طول قلب به وزن قلب
نر
ماده
115/47 ±21/11 119/94 ±18/11
125/32 ±18/09 123/90 ±16/11
124/84 ±22/18 125/33 ±20/04
120/79 ±22/72 121/66 ±19/21
141/18 ±18/22 118/25 ±18/28
0/50
0/60
18/11
17/19

عرض قلب به وزن قلب
نر
ماده
83/91 ±5/50 b 87/53 ±9/99
88/87 ±6/00 ab 87/91 ±10/45
88/37 ±4/45 b 82/16 ±12/55
92/98 ±6/80 a 87/47 ±10/89
92/27 ±5/98 a 81/20 ±9/99
0/04
0/20
6/01
10/80

در هر ستون ،اعدادی که دارای حروف التین غیرمشترک ( )abمیباشند ،اختالف معنیداری دارند (.)P>0/05

اثرات مصرف تئوفیلین بر شاخصهای الكترو-
كاردیوگرافی.
تجزیه واریانس دادههای مربوط به فاصله موج QRS

در اشتقاق  ،IIIدر جدول  3نشان میدهد که تفاوت
میانگین تیمارهای آزمایشی در هر دو جنس معنیدار
است ( .)P>0/05فاصله موج  QRSدر اشتقاق  IIIدر
بلدرچینهای تغذیه شده با سطح  0/04و  0/08درصد
تئوفیلین در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنیدار
نشان داد ( ،)P>0/05درحالیکه بیشترین فاصله موج
 QRSدر نرها مربوط به تئوفیلین  0/01درصد به
میزان  1/25ثانیه و در مادهها مربوط به گروه شاهد به
میزان  1/125ثانیه بود .تیمارهای دریافتکننده 0/08
و  0/04درصد تئوفیلین در مقایسه با تیمار شاهد
تفاوت معنیدار و تیمارهای دریافتکننده  0/02و
 0/01درصد تئوفیلین نسبت به گروه شاهد تفاوت
غیرمعنیدار نشان دادند ،ولی تفاوت تیمارهای

دریافتکننده  0/04و  0/08درصد تئوفیلین نسبت به
تیمارهای دریافتکننده  0/01و  0/02درصد تئوفیلین
برای این شاخص در هر دو جنس معنیدار بودند
(.)P>0/05
تجزیه واریانس دادههای مربوط به میانگین ولتاژ
موج  Pدر اشتقاق ( IIIجدول  )3نشان میدهد که
تفاوت میانگین تیمارهای آزمایشی در مادهها معنیدار
( )P>0/05اما در نرها غیرمعنیدار بود .ولتاژ موج P
در اشتقاق  IIIدر بلدرچینهای نر و ماده به تفکیک
تیمارها که تئوفیلین دریافت کرده بودند نسبت به
گروه شاهد در جنس ماده معنیدار اما در جنس نر
غیرمعنیدار بود .درحالیکه بیشترین ولتاژ موج  Pدر
جنس نرها مربوط به گروه مصرفکننده تئوفیلین
 0/04درصد به میزان  2/57و در مادهها مربوط به
تیمار تئوفیلین  0/02درصد به میزان  2/5بود.
تیمارهای مصرف کننده سطح  0/02و  0/04درصد
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تئوفیلین ،در جنس ماده در مقایسه با تیمار شاهد
معنیدار اما تیمارهای مصرفکننده سطح  0/08و
0/01درصد تئوفیلین نسبت به گروه شاهد غیرمعنیدار
بود .تجزیه واریانس دادههای مربوط به ولتاژ موج T
در اشتقاق ( IIIجدول  )3نشان میدهد که تفاوت
میانگین تیمارهای آزمایشی در جنس نر معنیدار
( )P>0/05اما در جنس ماده غیرمعنیدار بود.
بیشترین ولتاژ موج  Tدر نرها مربوط به گروه شاهد به
میزان  8/70بود .تیمارهای مصرفکننده تئوفیلین
 0/02و  0/08درصد در جنس نر در مقایسه با تیمار
شاهد معنیدار بود در صورتی که تیمارهای  0/02و
 0/01درصد نسبت به گروه شاهد غیرمعنیدار بود.
تجزیه واریانس دادههای مربوط به میانگین موج
 Pدر اشتقاق ( aVFجدول  )4نشان داد که تفاوت
میانگین تیمارهای آزمایشی در جنس نر معنیدار
( )P>0/05و در جنس ماده غیرمعنیدار بود.
درحالیکه بیشترین ولتاژ موج  Pدر نرها مربوط به
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گروه شاهد به میزان  2/37و در جنس ماده مربوط به
تئوفیلین  0/01درصد به مقدار سه بود .سایر تیمارهای
مصرفکننده تئوفیلین در نرها در مقایسه با تیمار
شاهد معنیدار و فقط تیمار مصرف کننده  0/04درصد
تئوفیلین نسبت به گروه شاهد غیرمعنیدار بود.
تیمارهای  0/02 ،0/01و  0/08درصد جیره نسبت به
تیمارهای  0/04درصد در جنس نر غیرمعنیدار بود.
تجزیه واریانس دادههای مربوط به میانگین ولتاژ موج
 Tنشان میدهد که تفاوت میانگین تیمارهای
آزمایشی در جنس نر معنیدار ( )P>0/05ولی در
جنس ماده غیر معنیدار بود .بیشترین ولتاژ موج  Tدر
نرها مربوط به گروه شاهد به میزان  5/375و در
مادهها مربوط به تئوفیلین  0/02درصد به میزان 7/50
بود .تیمارهای مصرفکننده تئوفیلین در نرها در
مقایسه با تیمار شاهد معنیدار بود .درصورتیکه
تیمارهای  0/01درصد نسبت به تیمار  0/02درصد و
تیمار  0/04در مقایسه با تیمار  0/08غیرمعنیدار بود.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار اثر تیمارهای آزمایشی بر الکتروکاردیوگرافی اشتقاق  IIIدر بلدرچینهای ژاپنی نر و ماده در انتهای
دوره پرورشی
صفت
تیمار  /جنس
شاهد
تئوفیلین یک صدم درصد
تئوفیلین دو صدم درصد
تئوفیلین چهار صدم درصد
تئوفیلین هشت صدم درصد
ارزش P
اشتباه معیار میانگین

فاصله موج  QRSدر لید III

ماده
1/25 ±0/09 a
1/12 ±0/11 a
1/12 ±0/09 a
0/92 ±0/07 b
1/05 ±0/08 b
0/03
0/19

نر
1/12 ±0/07 a
1/25 ±0/09 a
1/12 ±0/11 a
1/00 ±0/06 b
1/00 ±0/08 b
0/04
0/10

ولتاژ موج
ماده
1/12 ±0/13 b
1/30 ±0/24 ab
2/50 ±0/21 a
1/75 ±0/19 a
1/50 ±0/17 ab
0/03
0/29

ولتاژ موج  Tدر لید III

 Pدر لید III

نر
1/62 ±0/18
0/57 ±0/22
0/70 ±0/29
2/57 ±0/32
1/77 ±0/28
0/09
0/27

در هر ستون ،اعدادی که دارای حروف التین غیرمشترک ( )abمیباشند ،اختالف معنیداری دارند (.)P>0/05

ماده
6/25 ±2/11
6/67 ±2/13
6/36 ±2/18
4/32 ±1/99
5/62 ±2/43
0/21
2/02

نر
8/70 ±1/91 a
6/02 ±0/98 a
5/07 ±1/86 b
5/65 ±1/91 ab
5/20 ±1/21 b
0/02
1/99

جدول  .4میانگین و انحراف معیار اثر تیمارهای آزمایشی بر الکتروکاردیوگرافی در اشتقاق  AVFبلدرچینهای نر و ماده در انتهای دوره پرورشی
صفت
تیمار /جنس
شاهد
تئوفیلین یک صدم درصد
تئوفیلین دو صدم درصد
تئوفیلین چهار صدم درصد
تئوفیلین هشت صدم درصد
ارزش P
اشتباه معیار میانگین

ولتاژ موج  Pدر لید
نر
ماده
2/37 ±0/91 a
1/57 ±0/85
1/12 ±0/81 b
3/00 ±1/21
1/50 ±0/91 b
2/12 ±0/78
2/00 ±1/00 ab
1/50 ±0/61
b
1/62 ±0/89
1/80 ±0/95
0/02
0/23
1/90
1/10

ولتاژ موج  Tدر

AVF

ماده
5/37 ±1/90
7/50 ±1/65
7/50 ±2/00
3/37 ±1/18
4/75 ±1/89
0/09
2/30

در هر ستون ،اعدادی که دارای حروف التین غیرمشترک ( )abمیباشند ،اختالف معنیداری دارند (.)P>0/05

لید AVF

نر
8/50 ±1/87 a
6/05 ±2/25 b
6/25 ±2/49 b
5/12 ±1/91 c
5/50 ± 2/19 c
0/03
2/67
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بحث و نتیجهگیری
مصرف تئوفیلین به عنوان یک ماده مقلد سمپاتیکی،
باعث کاهش مصرف خوراک بلدرچینها توام با ثبات
در وزن نهایی بدن شد در نتیجه بهبود در ضریب
تبدیل غذایی مشاهده شد .افزایش وزن بدن ،مصرف
خوراک و ضریب تبدیل غذایی از سن  28روز الی 42
روز در جوجههای گوشتی با مصرف سطوح مختلف
چای سبز غنی از تئوفیلین ،بهبود نیافت ،درحالیکه
تلفات کاهش معنیداری داشت (.)Cao et al., 2005
استفاده از چای سبز غنی از تئوفیلین در سطوح ،0/01
 0/02و  0/04در عملکرد جوجههای گوشتی برای دو
هفته تاثیر دارد و تفاوت ناچیزی در افزایش وزن بدن،
مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی گزارش کردند
( .)Shomali et al., 2012استفاده از چای سبز در
رژیم غذایی باعث افزایش وزن بدن ،ضریب تبدیل
غذایی و راندمان الشه در جوجههای گوشتی میشود
که احتماال به جهت وجود تئوفیلین در چای میباشد
(.)Khan, 2014
شاخصهای فیزیکی قلب با مصرف تئوفیلین
تغییرات معنی داری را نشان ندادند .به استثنای این که
در بلدرچینهای نر با افزایش سطح مصرف تئوفیلین،
عرض قلب افزایش نشان داد که میتواند به دلیل
افزایش تحریک به جهت مصرف این ماده مقلد
سمپاتیکی و اثراث همافزایی آن با هورمون تستوسترون
در نرها باشد .افزایش عرض قلب به عنوان یک شاخص
مهم در خصوص سندرم آسیت نیز در پرندگان بررسی
میشود و افزایش عرض قلب که عمدتاً به علت افزایش
حجم دهلیز راست اتفاق میافتد ناشی از سندرم افزایش
فشار ریوی میباشد که در قلب طیور ایجاد میشود
(.)Ooder et al., 2006
البته جهت قضاوت علمیتر در این خصوص نیاز
به بررسیهای بیشتر در خصوص شاخصهای خونی
عارضه آسیت و عالیم بالینی و پاتولوژیک وجود دارد.
با توجه به اینکه الکتروکاردیوگرافی درتشخیص
بیماریهای قلبی و عوارض متابولیکی مانند آسیت و

سندرم مرگ ناگهانی در پرندگان و همچنین در پزشکی
ابزار بسیار مفید و غیرتهاجمی محسوب میشود و به
خصوص در تشخیص هیپرتروفی قلبی به راحتی قابل
استفاده میباشد ،محققین تالش نمودهاند تا از این ابزار
در جهت تشخیص بیماریهای قلبی ،هیپرتروفی قلبی،
بویژه در رابطه با سندرم هیپرتانسیون ریوی و حتی
تشخیص زودرس آن و همچنین تغییرات
الکتروفیزیولوژیک قلب استفاده کنند .در بین امواج
الکتروکاردیوگرام ثبت شده از پرندگان مشخص شده
است که امواج  T ،S ،Rدارای ویژگیهای مهمی هستند
که برای مقایسه مناسب میباشند .از لحاظ ولتاژ در
مطالعهای (  )Hassanpour et al., 2006مشخص شد
که در جوجههای مبتال به هیپرتانسیون ریوی تغییرات
قابل توجهی در امواج الکتروکاردیوگرافی مربوط به
امواج  Tو  Sاز هفته چهارم به بعد دیده میشود که در
رابطه با موج  Sدر اشتقاقهای  III ،aVRو  IIکامالً
مشهود بوده است)2005( Olkowski et al. .
گزارش کردند که مصرف برخی محرکهای قلب از
جمله تئوفیلین باعث افزایش خفیفتر تعداد ضربانات
قلب طیور در مقایسه با قلب پستانداران میشود،
احتماالً این تحریک خفیفتر به جهت تعداد کمتر یا
واکنش کمتر گیرندههای سمپاتیکی قلب در طیور
میباشد .هرچند که ممکن است عملکرد ضد سمیت
یا دفعی سیستم خونی یا کبدی طیور نیز قویتر باشد.
این نتایج نشان میدهند که با مصرف سطوح مختلف
تئوفیلین به ویژه در سطوح بیشتر (وابسته به دز) ولتاژ
دپوالریزاسیون در دهلیزها و رپوالریزاسیون بطنی هر دو
کاهش مییابند .افزودن تئوفیلین به جیره غذایی باعث
بهبود (کاهش) ضریب تبدیل غذایی و کاهش مصرف
خوراک شد و لیکن تاثیری بر میانگین وزن نهایی بدن
بلدرچینهای ژاپنی نداشت .همچنین ،در هر دو جنس،
مصرف این متیلگزانتین باعث شد تا فاصله موج
 QRSدر اشتقاق  IIIکاهش نشان دهد .افزودن
تئوفیلین به جیره ،باعث افزایش ولتاژ موج  Pدر
اشتقاق  IIIبلدرچینهای ماده و کاهش ولتاژ موج T
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 اما تعداد ضربانات و زاویه،فواصل الکتروکاردیوگرام شد
 با توجه به.محور قلب تغییر معنیداری را نشان نداد
کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل خوراکی
.میتوان از تئوفیلین در سطوح کم در جیره استفاده کرد

 درP  ولتاژ موج. بلدرچینهای نر شدIII در اشتقاق
AVF  در اشتقاقT  و ولتاژ موجAVF اشتقاق
 مصرف، بنابراین.بلدرچینهای نر کاهش نشان داد
تئوفیلین باعث تحریک قلب و تغییر در برخی از
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