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  چکیده
تواند بر باشد. بنابراین، میگزانتین مقلد سمپاتیکی میمتیلتئوفیلین یک 

گذار باشد. تأثیرچنین دستگاه گوارش و رشد پرندگان عملکرد قلب و هم
تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات مصرف سطوح مختلف تئوفیلین بر 

فیزیکی قلب، الکتروکاردیوگرافی و صفات عملکردی  هایشاخص
صورت طرح کامالً  ه انجام رسید. آزمایش بههای ژاپنی ببلدرچین

پایه  کننده جیرههای آزمایشی شامل: گروه شاهد، دریافتجیرهتصادفی با 
کننده تئوفیلین به صورت افزودنی و به های مداخله، دریافت و گروه
پایه که به ترتیب  درصد جیره 08/0و  04/0، 02/0، 01/0مقدار 

گرم وزن  گرم تئوفیلین بر کیلومیلی 80و  40، 20، 10کننده روزانه تامین
در تیمارهای  باشند به انجام رسید. نتایج نشان داد کهبدن می
( و ضریب تبدیل P<01/0کننده تئوفیلین، مصرف خوراك )مصرف

( کاهش یافت. عرض قلب که به صورت نسبتی از P<05/0غذایی )
فیلین افزایش کننده تئوهای نر مصرفوزن قلب بیان شد در بلدرچین

 IIIدر اشتقاق  QRS(. میانگین فاصله موج P<05/0یافت )
( و میانگین ولتاژ P<05/0کننده تئوفیلین کاهش )های مصرفبلدرچین

(. P<05/0های ماده افزایش نشان داد )بلدرچینIIIدر اشتقاق  Pموج 
جنس نر کاهش یافت  IIIدر اشتقاق Tکه، میانگین ولتاژ موج درحالی

(05/0>Pهم .) چنین، ولتاژ موجT  وP  در اشتقاقAVF  در جنس نر
(. در این تحقیق، مصرف تئوفیلین باعث تحریک P<05/0کاهش یافت )

قلب و تغییر در برخی از فواصل الکتروکاردیوگرام شد. اما تعداد 
داری را نشان نداد. با توجه به محور قلب تغییر معنی  ضربانات و زاویه

های احشایی و بهبود  تئوفیلین بر وزن نسبی اندامعدم تاثیر مصرف 
های ژاپنی بلدرچین  توان از تئوفیلین در جیرهضریب تبدیل غذایی می

برای بهبود صفات عملکردی بدون تغییرات پاتوفیزیولوژیک در 
 کرد.  الکتروکاردیوگرام استفاده
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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. 

 

Keywords: Electrocardiography, heart indicators, 

theophylline, quails.  
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  مقدمه

 شاملها گزانتین سه ترکیب مهم از دسته متیل
ترین باشد. مهمین میئکاف و برومین،ئوتئوفیلین، ت

و قهوه  چای، کاکائوبه ترتیب منشا این ترکیبات 
کی از مشتقات تئوفیلین که مصرف ی. باشد می

آمینوفیلین است. این  کلینیک دارد در ای گسترده
موجب مهار آنزیم  زیادهای داروها در غلظت

شوند که نتیجه آن افزایش غلظت  استراز میفسفودی
منوفسفات حلقوی است. مکانیسم فرضی دیگر  آدنوزین

سطح سلولی آدنوزینی می هایگیرنده این داروها مهار
تئوفیلین دارویی است که (. Broshki, 2010باشد )

طور عمدتاً به علت ارزان بودن و در دسترس بودن به
های انسداد مزمن گسترده برای درمان آسم و بیماری

ه معموالً از راه خوراکی بفیلین شود. تئوریه تجویز می
جذب برحسب شکل مقدار ، اما شود میخوبی جذب 

به عنوان دارویی مورد استفاده ممکن است متغیر باشد. 
شوند با هایی که در روده باز میجذب قرصمثال، 
های سرعت در بافته . تئوفیلین بافتد اتفاق میتاخیر 

راحتی از  هشود و ببدن و مایع مغزی نخاعی توزیع می
در حدود کند. پیوند پروتئینی تئوفیلین جفت عبور می

شود. متابولیسم بوده و به آلبومین متصل میدرصد  40
شود. کبدی است و به کافئین تبدیل می تئوفیلین

ساعت  10چهار الی عمر تئوفیلین میانگین نیمه
. زمان الزم برای رسیدن به اوج غلظت سرمی باشد می

 چهارهای پیوسته رهش تقریباً رصدارو با مصرف ق

یکی از (. Allayee et al., 2007) دباشساعت می
ها جهت بررسی اثر ترین روشترین و دقیقمهم

مطالعه محرک سیستم عصبی خودمختار، داروهای 
 ثبت جریانات الکتریکی قلب و عملکرد قلب

باشد. الکتروکاردیوگرافی در می )الکتروکاردیوگرافی(
آزمایشگاهی و طیور به عنوان یک ابزار مفید حیوانات 

کننده عوارض قلبی، در حال بینیتشخیصی و پیش
انتشار موج  باشد. اولین بار،فراگیر شدن می

وسیله مقایسه هب طیور قلب دپوالریزاسیون را در دهلیز
ای با  های ناحیهتعدادی از الکتروگرام Pشدت موج 

 دند.کروگرام تعیین دست آمده از الکتروکاردیهب Pموج 
 نمایانگر دپوالریزه QRSکمپلکس  Sو  R هایموج

عالمت شروع سیستول  و باشندمیشدن عضله بطن 
ها  نمایانگر دپوالریزه شدن بطن T. موج باشند میبطنی 

گوناگون  هایمدت زمان موجچنین، . همباشد می
توان  الکتروکاردیوگرام پرندگان برحسب ثانیه را نمی

در  Pو  T هایکه موجدلیل اینبه .همیشه تعیین نمود
معموالً برای IIو  I های ق یکدیگر تداخل دارند. اشتقا

برای  IIIو  II های ق الکتروکاردیوگرام انسان و اشتقا
امواج  تمام دامنه طیورشود، زیرا در  استفاده می طیور

گیری دقیق بسیار کوتاه  برای اندازه Iدر اشتقاق 
مطالعات انجام  (.Strunk et al., 2003) باشد می

انحرافی در محور فضایی بردار دهد گرفته نشان می
های مبتال به بیماری قلب اردیوگرامی بوقلمونکالکترو

 وجود دارد QRS کمپلکسگرد و تغییراتی در دامنه 
(Panahi Deghan et al., 1996.) خصوص از ه ب

 ,.Hasanpour et al) ای در مطالعه لحاظ ولتاژ

های مبتال به  که در جوجه مشخص شد( 2006
هیپرتانسیون ریوی تغییرات قابل توجهی در امواج 

از هفتة  Sو  Tالکتروکاردیوگرافی مربوط به امواج 
در Sشود که در رابطه با موج  چهارم به بعد دیده می

. کامالً مشهود بوده است IIو  aVR ،  IIIهایاشتقاق
در تحقیق حاضر، اثر مصرف خوراکی سطوح مختلف 
تئوفیلین به عنوان یک ماده سمپاتومیمتیک کرنوتروپ 

های و اینوتروپ مثبت، برای اولین بار بر شاخص
چنین صفات  الکتروکاردیوگرافی و فیزیکی قلب و هم

قرار های ژاپنی مورد تحقیق عملکردی بلدرچین
 گرفت.
 

 هامواد و روش
 محل و شرایط انجام آزمایش

شده دارای این آزمایش تحقیقاتی در یک اتاق کنترل
سنج های گرمایش، سرمایش، دماسنج، رطوبتسیستم

های ویژه تحقیقاتی مجهز شده و تهویه که به قفس
ها در بود به انجام رسید. دمای محل نگهداری پرنده
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و رطوبت در  گراد سانتیجه در 37شروع آزمایش، در 
درصد تنظیم شد. در کل دوره  50-60محدوده 

 5/2ساعته در شبانه روز، به میزان  18آزمایش، نور 
ها وات بر مترمربع تأمین شد. با افزایش سن جوجه
 30مقدار تهویه افزایش و مقدار رطوبت تا محدوده 

کاهش یافت.  گراد سانتیدرجه  22درصد و دما تا 
ه صورت طرح کامالً تصادفی به انجام رسید. آزمایش ب

 ژاپنیبلدرچین قطعه  240، تعداد این منظور به
به صورت تصادفی به پنج تیمار و هر تیمار روزه  یک

  قطعه 12و هر تکرار حاوی  )قفس( در چهار تکرار
تمامی  .(1)تصویر  جوجه بلدرچین ژاپنی تقسیم شد

با یک جیره پایه استاندارد یکسان که کلیه  هاجوجه
شده احتیاجات آن مطابق با احتیاجات غذایی توصیه

شده  تنظیم (NRC, 1994)انجمن تحقیقات ملی 
بود، تغذیه شدند و تئوفیلین به صورت افزودنی در 
چهار سطح به جیره پایه مطابق تیماربندی زیر اضافه 

 شد.
 بدون افزودنی. جیره پایه: شاهد(کنترل )گروه . 1
 10)روزانه  تئوفیلین درصد 01/0حاوی  پایهجیره . 2

 گرم تئوفیلین بر کیلوگرم وزن بدن(.میلی
 20)روزانه تئوفیلین درصد  02/0جیره پایه حاوی . 3

 گرم تئوفیلین بر کیلوگرم وزن بدن(.میلی
 40)روزانه تئوفیلین درصد  04/0جیره پایه حاوی . 4

 بر کیلوگرم وزن بدن(.گرم تئوفیلین میلی
 80)روزانه تئوفیلین درصد  08/0جیره پایه حاوی . 5

 گرم تئوفیلین بر کیلوگرم وزن بدن(.میلی

با توجه به مقاومت بلدرچین در برابر امراض و 
های به گونه واکسیناسیون در پرندهها، هیچپاتوژن

انجام نرسید و در طول دوره آزمایش بروز بیماری و یا 
ه علت بیماری حادث نشد. به عنوان یکی از تلفات ب

های نر در روز عالئم بلوغ جنسی، اولین آواز پرنده
دوره آزمایش  34گذاری در روز نوزدهم و اولین تخم

روزگی( صفت  35ثبت شد. در انتهای دوره آزمایش )
عملکردی محاسبه و از هر تیمار هشت قطعه بلدرچین 

های از پرندهصادفی )چهار نر و چهار ماده( به صورت ت

انتخاب و سالم و نزدیک به میانگین وزنی هر تکرار 
 ,Kenz-108الکتروکاردیوگراف )وسیله دستگاه  به

Japan نوار قلبی در شرایط آرامش با قرار دادن یک ،)
ای مخصوص بر روی سر بند پارچهکیسه یا چشم

های پرنده، پس از حیوان ثبت شد )با بستن چشم
نیه حیوان به یک آرامش کامل رسیده و ثا 10 یباًتقر

بدون حرکات اضافی به حالت استراحت متوقف 
. سپس، از هر تیمار هشت قطعه بلدرچین شود( می

)چهار نر و چهار ماده( به صورت تصادفی انتخاب 
ها به های احشایی بلدرچینتوزین و کشتار شدند. اندام

توزین گرم  001/0وسیله ترازوی دیجیتال با حساسیت 
 و ثبت شدند.

  
 ماده آزمایشی مورد مطالعه

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

 
 عوامل مورد مطالعه

های  عوامل مورد مطالعه در این آزمایش شامل فراسنجه
دستگاه  وسیله بهبودند که  الکتروکاردیوگرافیک

های قلب شامل ( و شاخصECGوکاردیوگراف )الکتر
به ترتیب به وسیله  وزن نسبی قلب و ابعاد قلب که

و گیری  کالیپر دیجیتال اندازه ترازوی دیجیتال و
ها  صفات عملکردی بلدرچین چنین . همندشدمحاسبه 

شامل: مقدار مصرف خوراک، وزن نهایی بدن، ضریب 
ای احشایی ه تبدیل غذایی، بازده الشه و وزن اندام

وسیله ترازوی معده، روده به شامل کبد، سنگدان، پیش
 گیری شد.دیجیتال اندازه

 
 هانحوه ثبت نوار قلب بلدرچین

الکترودهای دستگاه الکتروکاردیوگراف را به وسیله 
ها و پاهای های سوسماری ویژه به قاعده بالگیره

پای  Fپای راست، سیم  RFها متصل )سیم بلدرچین
به بال چپ( و پس  Lبال راست و سیم R چپ، سیم 
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از اطمینان از آرام شدن بلدرچین با استفاده از روش 
متر بر میلی 50دستی با سرعت حرکت کاغذ برابر 

ولت متر مساوی یک میلیمیلی 20ثانیه و حساسیت 
و سه  IIIو  I ،IIاقدام به ثبت سه اشتقاق استاندارد 

 AVFو  AVR ،AVLشده قطبی تقویتاشتقاق تک
گیری جهت اندازه (2)تصویر  شد، و نوارهای ثبت شده

تعداد ضربانات قلب، محور قلب، ولتاژ یا ارتفاع امواج، 
 فواصل و قطعات مورد استفاده قرار گرفت.

 
 آنالیز آماری

افزار اکسل، تجزیه واریانس و ها در نرمپس از ثبت داده
ای دانکن به وسیله میانگین آزمون چند دامنه مقایسه

( به روش فاکتوریل بر 2001، 2/8)نسخه  SASافزار نرم
پایه طرح کامالً تصادفی برای صفات عملکردی و درصد 

های های احشایی و شاخصنسبی وزن اندام
الکتروکاردیوگراف شامل تعداد ضربانات قلب، زاویه محور 

 قلب، امواج، قطعات و فواصل انجام گرفت.

 نتایج
 مصرف تئوفیلین بر صفات عملكردیاثرات 

دهد که مصرف تئوفیلین در سطوح نشان می 1جدول 
مختلف باعث کاهش مصرف خوراک روزانه شد و این 

دار بودن وزن کاهش مصرف خوراک به دلیل عدم معنی
نهایی بدن در انتهای دوره آزمایشی باعث بهبود ضریب 

ویژه ن بهکننده تئوفیلیتبدیل غذایی در تیمارهای دریافت
 (.P<05/0در سطح مصرف یک صدم درصد شد )

 
 های قلباثرات مصرف تئوفیلین بر شاخص

های قلب که های مربوط به شاخصواریانس داده تجزیه
به صورت درصدی از وزن قلب محاسبه شده است در 

دهد که تفاوت میانگین تیمارهای نشان می 2جدول 
های نر آزمایشی در شاخص عرض قلب در بلدرچین

دار نبود. مصرف ها معنی، اما در ماده(P<05/0)دار معنی
های قلب داری بر سایر شاخصمعنی تأثیرتئوفیلین 

 نداشت.
 

  
 

 
 ام آزمایش(، روز سیتصویر پایین، روز اول و تصویر باالهای ژاپنی )اتاق آزمایشی بلدرچین .1تصویر
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درصد( و تکرار )قفس( شماره یک، برای شش اشتقاق  02/0نمونه الکتروکاردیوگرافی یک بلدرچین نر از تیمار سه )تئوفیلین  .2 تصویر

متربرثانیه و میلی 50( با سرعت حرکت نوار aVR ،aVF ،aVLقطبی تقویت شده و تک І، П، Шاندامی )به ترتیب، دوقطبی استاندارد 
 ولت.میلیمتر برابر یک میلی 20حساسیت 
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 روزگی( 35پرورشی ) های ژاپنی در انتهای دورهمیانگین و انحراف معیار اثر تیمارهای آزمایشی بر صفات عملکردی  بلدرچین .1جدول 
 صفت

 تیمار
 وزن نهایی بدن

 )گرم(
 افزایش وزن روزانه

 )گرم(
 ضریب تبدیل غذایی

 )گرم/گرم(
 مصرف خوراک روزانه

 )گرم(

 a14/0 ±49/3 a01/0± 61/0 04/5 ±21/0 62/176 ±11/8 شاهد
  b 09/0±20/3 b01/0± 58/0 21/5 ±90/0 91/182± 48/11 تئوفیلین یک صدم درصد

                       ab 08/0± 32/3 b02/0± 59/0 08/5 ±21/0 89/177 ±99/7 تئوفیلین دو صدم درصد

                       ab 08/0 ±45/3 b01/0± 59/0 90/4±13/0 67/171± 69/9 تئوفیلین چهار صدم درصد

                       ab 18/0± 29/3 b02/0± 58/0 07/5 ±22/0 53/177 ±88/7 تئوفیلین هشت صدم درصد

                P 4130/0 4130/0 0293/0 0001/0  ارزش

 017/0 12/0 21/0 35/7 اشتباه معیار میانگین
 .(P<05/0)داری دارند باشند، اختالف معنی( میabاعدادی که دارای حروف التین غیرمشترک )در هر ستون، 

 
 روزگی( 35پرورشی ) های ژاپنی در انتهای دورهمیانگین و انحراف معیار اثر تیمارهای آزمایشی بر شاخص های قلب در بلدرچین .2جدول 

 صفت
 تیمار / جنس

 عرض قلب به وزن قلب  طول قلب به وزن قلب  وزن زندهعرض قلب به   طول قلب به وزن زنده

 نر ماده  نر ماده  نر ماده  نر ماده

 b 50/5±  91/83 53/87  ±99/9  47/115 ±11/21 94/119 ±11/18  01/8  ±78/0 49/7 ±71/0  01/11 ±88/1 34/10 ±1/1 شاهد
 ab 00/6± 87/88 91/87  ±45/10  32/125 ±09/18 90/123 ±11/16  39/7  ±91/0 02/7  ±68/0  49/10 ±89/1 84/9 ±78/1 تئوفیلین یک صدم درصد
 b 45/4±  37/88 16/82  ±55/12  84/124 ±18/22 33/125 ±04/20  69/7  ±99/0 10/7 ±67/0  32/11 ±68/1 89/10 ±50/1 تئوفیلین دو صدم درصد

 a 80/6±  98/92 47/87  ±89/10  79/120 ±72/22 66/121 ±21/19  17/8  ±88/0 52/7 ±81/0  64/10 ±49/1 41/10 ±61/1 تئوفیلین چهار صدم درصد
 a  98/5± 27/92 20/81 ±99/9  18/141 ±22/18 25/118  ±28/18  53/7  ±96/0 75/6  ±75/0  11/ 44 ±90/1 85/9 ±99/1 تئوفیلین هشت صدم درصد

 P 49/0 81/0  13/0 11/0  60/0 50/0  20/0 04/0ارزش 

 01/6 80/10  11/18 19/17  91/0 68/0  80/1 90/1 اشتباه معیار میانگین

 .(P<05/0)داری دارند باشند، اختالف معنی( میabدر هر ستون، اعدادی که دارای حروف التین غیرمشترک )

 
-الكترو هایشاخصاثرات مصرف تئوفیلین بر 

 .كاردیوگرافی

 QRSهای مربوط به فاصله موج واریانس داده تجزیه
دهد که تفاوت نشان می 3، در جدول IIIدر اشتقاق 

دار میانگین تیمارهای آزمایشی در هر دو جنس معنی
در  III در اشتقاق QRS. فاصله موج (P<05/0)است 

درصد  08/0و  04/0های تغذیه شده با سطح بلدرچین
دار ه شاهد کاهش معنیتئوفیلین در مقایسه با گرو

که بیشترین فاصله موج ، درحالی(P<05/0)نشان داد 
QRS  درصد به  01/0در نرها مربوط به تئوفیلین
ها مربوط به گروه شاهد به ثانیه و در ماده 25/1میزان 
 08/0کننده ثانیه بود. تیمارهای دریافت 125/1میزان 

درصد تئوفیلین در مقایسه با تیمار شاهد  04/0و 
و  02/0کننده دار و تیمارهای دریافتمعنیتفاوت 

تفاوت درصد تئوفیلین نسبت به گروه شاهد  01/0
تیمارهای تفاوت ، ولی نشان دادنددار غیرمعنی

درصد تئوفیلین نسبت به  08/0و  04/0 کننده دریافت
 درصد تئوفیلین 02/0و  01/0  کنندهتیمارهای دریافت

دار بودند در هر دو جنس معنی برای این شاخص
(05/0>P). 

ولتاژ  میانگینهای مربوط به واریانس داده تجزیه
دهد که نشان می( 3)جدول  IIIدر اشتقاق  Pموج 

دار ها معنیتفاوت میانگین تیمارهای آزمایشی در ماده
(05/0>P) دار بود. ولتاژ موج اما در نرها غیرمعنیP 

های نر و ماده به تفکیک در بلدرچین IIIدر اشتقاق 
تیمارها که تئوفیلین دریافت کرده بودند نسبت به 

دار اما در جنس نر گروه شاهد در جنس ماده معنی
در  Pکه بیشترین ولتاژ موج دار بود. درحالیغیرمعنی

کننده تئوفیلین جنس نرها مربوط به گروه مصرف
ها مربوط به و در ماده 57/2درصد  به میزان  04/0

بود.  5/2درصد به میزان  02/0تیمار تئوفیلین 
درصد  04/0و  02/0تیمارهای مصرف کننده سطح 
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تئوفیلین، در جنس ماده در مقایسه با تیمار شاهد 
و  08/0سطح  کنندهتیمارهای مصرفدار اما معنی

دار  رمعنیدرصد تئوفیلین نسبت به گروه شاهد غی01/0
 Tهای مربوط به ولتاژ موج واریانس داده بود. تجزیه

دهد که تفاوت نشان می( 3)جدول  IIIدر اشتقاق 
دار میانگین تیمارهای آزمایشی در جنس نر معنی

(05/0>P) دار بود. اما در جنس ماده غیرمعنی
در نرها مربوط به گروه شاهد به  Tبیشترین ولتاژ موج 

کننده تئوفیلین بود. تیمارهای مصرف  70/8میزان 
درصد در جنس نر در مقایسه با تیمار  08/0و  02/0

و  02/0دار بود در صورتی که تیمارهای شاهد معنی
 .دار بوددرصد نسبت به گروه شاهد غیرمعنی 01/0

وج های مربوط به میانگین مواریانس داده تجزیه
P  در اشتقاقaVF  ( نشان داد که تفاوت 4)جدول

دار میانگین تیمارهای آزمایشی در جنس نر معنی
(05/0>P) دار بود. و در جنس ماده غیرمعنی

در نرها مربوط به  Pبیشترین ولتاژ موج  که درحالی

و در جنس ماده مربوط به  37/2گروه شاهد به میزان 
ود. سایر تیمارهای درصد به مقدار سه ب 01/0تئوفیلین 

کننده تئوفیلین در نرها در مقایسه با تیمار مصرف
درصد  04/0دار و فقط تیمار مصرف کننده شاهد معنی

دار بود. تئوفیلین نسبت به گروه شاهد غیرمعنی
نسبت به  درصد جیره 08/0و  02/0، 01/0تیمارهای 
 دار بود.درصد در جنس نر غیرمعنی 04/0تیمارهای 

 های مربوط به میانگین ولتاژ موجاریانس دادهو تجزیه
T دهد که تفاوت میانگین تیمارهای نشان می

ولی در  (P<05/0)دار آزمایشی در جنس نر معنی
در T دار بود. بیشترین ولتاژ موج جنس ماده غیر معنی

و در  375/5نرها مربوط به گروه شاهد به میزان 
  50/7به میزان درصد  02/0ها مربوط به تئوفیلین  ماده

کننده تئوفیلین در نرها در بود. تیمارهای مصرف
که دار بود. درصورتیمقایسه با تیمار شاهد معنی

درصد و  02/0درصد نسبت به تیمار  01/0تیمارهای 
 دار بود.غیرمعنی 08/0در مقایسه با تیمار  04/0تیمار 

 
های ژاپنی نر و ماده در انتهای در بلدرچین IIIنحراف معیار اثر تیمارهای آزمایشی بر الکتروکاردیوگرافی اشتقاق میانگین و ا .3 جدول

 پرورشی دوره

 صفت
 تیمار / جنس

IIIدر لید  QRSفاصله موج 
IIIدر لید  Tولتاژ موج   IIIدر لید   Pولتاژ موج   

 

 نر ماده   نر ماده  نر ماده

 شاهد

 صدم درصدتئوفیلین یک 

 تئوفیلین دو صدم درصد

 تئوفیلین چهار صدم درصد

 تئوفیلین هشت صدم درصد

a 09/0±  25/1 

a 11/0±  12/1 

a 09/0±   12/1 

b 07/0±  92/0 

b 08/0±  05/1 

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

 b 13/0± 12/1 
ab 24/0± 30/1 
a 21/0± 50/2 
a 19/0± 75/1 

ab 17/0± 50/1 

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

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

a 91/1± 70/8 
a 98/0±  02/6 
b 86/1±  07/5 

ab 91/1±  65/5 
b 21/1± 20/5 

 P 03/0 04/0  03/0 09/0  21/0 02/0ارزش 

  99/1 02/2  27/0 29/0  10/0 19/0 اشتباه معیار میانگین
 .(P<05/0)داری دارند باشند، اختالف معنی( میabدر هر ستون، اعدادی که دارای حروف التین غیرمشترک )

 
 پرورشی نر و ماده در انتهای دوره هایبلدرچین AVFمیانگین و انحراف معیار اثر تیمارهای آزمایشی بر الکتروکاردیوگرافی در اشتقاق  .4 جدول

 صفت
 تیمار/ جنس

AVFدر  لید    Pولتاژ موج 
AVF در  لید  Tولتاژ موج   

 

 نر ماده  نر ماده

 شاهد
 تئوفیلین یک صدم درصد
 تئوفیلین دو صدم درصد

 تئوفیلین چهار صدم درصد
 تئوفیلین هشت صدم درصد

85/0± 57/1 
21/1± 00/3 
78/0± 12/2 
61/0± 50/1 
95/0± 80/1 

a 91/0± 37/2 
b 81/0± 12/1 
b 91/0± 50/1 
ab 00/1± 00/2 
b 89/0± 62/1 

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

a  87/1± 50/8  
b  25/2± 05/6 
b  49/2±  25/6 

c 91/1± 12/5  
c  19/2 ± 50/5       

  P 23/0 02/0  09/0 03/0ارزش 

 67/2 30/2  90/1 10/1 معیار میانگیناشتباه 
 .(P<05/0)داری دارند باشند، اختالف معنی( میabدر هر ستون، اعدادی که دارای حروف التین غیرمشترک )
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 گیری نتیجهبحث و 
مصرف تئوفیلین به عنوان یک ماده مقلد سمپاتیکی، 

ها توام با ثبات بلدرچینباعث کاهش مصرف خوراک 
در وزن نهایی بدن شد در نتیجه بهبود در ضریب 

افزایش وزن بدن، مصرف تبدیل غذایی مشاهده شد. 
 42روز الی  28خوراک و ضریب تبدیل غذایی از سن 

های گوشتی با مصرف سطوح مختلف روز در جوجه
که چای سبز غنی از تئوفیلین، بهبود نیافت، درحالی

(. Cao et al., 2005) داری داشتمعنیتلفات کاهش 
، 01/0سطوح  در غنی از تئوفیلین استفاده از چای سبز

های گوشتی برای دو در عملکرد جوجه 04/0و  02/0
هفته تاثیر دارد و تفاوت ناچیزی در افزایش وزن بدن، 
 مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی گزارش کردند

(Shomali et al., 2012) چای سبز در . استفاده از
رژیم غذایی باعث افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل 

شود های گوشتی می غذایی و راندمان الشه در جوجه
 باشدکه احتماال به جهت وجود تئوفیلین در چای می

(Khan, 2014). 
های فیزیکی قلب با مصرف تئوفیلین شاخص

تغییرات معنی داری را نشان ندادند. به استثنای این که 
های نر با افزایش سطح مصرف تئوفیلین، بلدرچیندر 

تواند به دلیل عرض قلب افزایش نشان داد که می
افزایش تحریک به جهت مصرف این ماده مقلد 

افزایی آن با هورمون تستوسترون سمپاتیکی و اثراث هم
در نرها باشد. افزایش عرض قلب به عنوان یک شاخص 

دگان بررسی مهم در خصوص سندرم آسیت نیز در پرن
شود و افزایش عرض قلب که عمدتاً به علت افزایش می

افتد ناشی از سندرم افزایش  حجم دهلیز راست اتفاق می
شود باشد که در قلب طیور ایجاد میفشار ریوی می

(Ooder et al., 2006). 

نیاز در این خصوص تر البته جهت قضاوت علمی
نی های خوهای بیشتر در خصوص شاخصبه بررسی

 عارضه آسیت و عالیم بالینی و پاتولوژیک وجود دارد.
با توجه به اینکه الکتروکاردیوگرافی درتشخیص 

و عوارض متابولیکی مانند آسیت و  های قلبی بیماری

 سندرم مرگ ناگهانی در پرندگان و همچنین در پزشکی
ه و ب شود میابزار بسیار مفید و غیرتهاجمی محسوب 

خصوص در تشخیص هیپرتروفی قلبی به راحتی قابل 
اند تا از این ابزار  ، محققین تالش نمودهباشدمیاستفاده 

هیپرتروفی قلبی،  های قلبی،در جهت تشخیص بیماری
بویژه در رابطه با سندرم هیپرتانسیون ریوی و حتی 

و همچنین تغییرات  آن تشخیص زودرس
. در بین امواج استفاده کنندالکتروفیزیولوژیک قلب 

مشخص شده  پرندگانالکتروکاردیوگرام ثبت شده از 
هستند  مهمیهای  دارای ویژگی R ،S ،Tکه امواج است 

در  . از لحاظ ولتاژباشندمیمناسب  که برای مقایسه
 مشخص شد( Hassanpour et al., 2006 ) ای مطالعه

به هیپرتانسیون ریوی تغییرات  های مبتال که در جوجه
ی در امواج الکتروکاردیوگرافی مربوط به هتوجقابل 
شود که در  چهارم به بعد دیده می هفتهاز  Sو  Tامواج 

 کامالً IIو  aVR،  III های اشتقاقدر  Sرابطه با موج 
 Olkowski et al. (2005) .مشهود بوده است

های قلب از گزارش کردند که مصرف برخی محرک
تر تعداد ضربانات جمله تئوفیلین باعث افزایش خفیف

شود، مقایسه با قلب پستانداران می قلب طیور در
تر به جهت تعداد کمتر یا این تحریک خفیف احتماالً

های سمپاتیکی قلب در طیور تر گیرندهواکنش کم
باشد. هرچند که ممکن است عملکرد ضد سمیت می

 تر باشد.یا دفعی سیستم خونی یا کبدی طیور نیز قوی
دهند که با مصرف سطوح مختلف شان میاین نتایج ن

در سطوح بیشتر )وابسته به دز( ولتاژ تئوفیلین به ویژه 
دپوالریزاسیون در دهلیزها و رپوالریزاسیون بطنی هر دو 

غذایی باعث  افزودن تئوفیلین به جیره .یابند میکاهش 
)کاهش( ضریب تبدیل غذایی و کاهش مصرف  بهبود

میانگین وزن نهایی بدن  خوراک شد و لیکن تاثیری بر
چنین، در هر دو جنس، های ژاپنی نداشت. همبلدرچین

فاصله موج گزانتین باعث شد تا مصرف این متیل
QRS  در اشتقاقIII  .افزودن کاهش نشان دهد

در  Pولتاژ موج  تئوفیلین به جیره، باعث افزایش
 Tهای ماده و کاهش ولتاژ موج بلدرچین IIIاشتقاق 
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در  Pهای نر شد. ولتاژ موج بلدرچین IIIدر اشتقاق 
 AVFدر اشتقاق  Tو ولتاژ موج  AVFاشتقاق 
مصرف بنابراین،  کاهش نشان داد.های نر بلدرچین

تئوفیلین باعث تحریک قلب و تغییر در برخی از 

  تعداد ضربانات و زاویه الکتروکاردیوگرام شد، اما فواصل
. با توجه به داری را نشان ندادمحور قلب تغییر معنی

کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل خوراکی 
 کرد.  استفاده  توان از تئوفیلین در سطوح کم در جیرهمی
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