
 

 2233/ سال3شماره  32هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش

 

 

 یجوجه هادر  الشه و ويژگيی های د برعملکرد رشديدروکلرايلپاترول هيز متناوبمصرف اثر 

 یگوشت

 

 2مروج نيحس و 2دیيتوح نيآرم ،1* رخواهيخ حسن

 

 39/09/90 تاریخ پذیرش:     9/3/99تاریخ دریافت: 
 تهران طبيعي دانشگاه منابع و کشاورزي پردیس يدام علوم ارشد يکارشناس دانشجوي 0

 تهران دانشگاه يعيطب منابع و کشاورزي سیپرد يدام علوم گروهو استاد  ارينشدا 2

 :hesenxirxah@yahoo.com   Emailمسئول مکاتبه:*

 

 

 چکيده 

کنندگان بود عمکرد رشد در دام های نشخوارآگونیست ها است که باعث بهیک نوع از بتا هیدروکلراید زیل پاترول

کلراید بر عملکرد رشد و هیدروزیلپاترول  ستیآگونبتا  سطوح مختلفمصرف بی اثر ارزیامطالعه این دف هشود می

در قالب  زرو 08ت دبه م هزرو  08ه راس دقطعه جوجه ما 08با  . آزمایشدبوهای گوشتی راس جوجه الشه هایویژگی

 کلرایدهیدروزیلپاترول  گرم میلی3/8و 02/8،  0/8 ، ( شاهد) سطوح صفر تیمار آزمایشی شامل  4طرح کامالً تصادفی با 

برای رت و سویا ذجیره طیور بر اساس  . دانجام ش گرم وزن زنده با چهار تکرار و پنج مشاهده در هر تکراربر کیلو

 .افت کردندیق خوراک دریاز طر انیدو روز در مبه صورت  را کلرایدهیدرو زیلپاترولپرندگان و دیاالنس شایانی پوره د

ه دادو  ندوزن کشی و کشتار شد 40در روز ها جهجو دندن کشی شزو 40و  02ر روؤ دی دفراه به صورت انپرندهر

 ،02/8کلراید در سطح زیلپاترول هیدرو تغذیه. دندش زنالیآ GLMروش   SASو با برنامه  وریآهای حاصل جمع 

 داریتفاوت معنی ،الشه صفات مختلف نیانگیم .(>P 82/8) کمترین مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را ایجاد کرد

 گلوکز خون شدغلظت  سبب افزایشکلراید زیلپاترول هیدرو میلی گرم 3/8مصرف  نیهمچن. نشان ندادها بین تیمار را

(82/8P< )  .82/8) کلراید سبب افزایش درصد پروتئین نمونه گوشت ران شدمیلی گرم زیلپاترول هیدرو 0/8مصرف 

P<). تواند سبب  یم یگوشت یهادر جوجه کلرایدهیدروزیلپاترول مصرف  که دکر دیشنهاپان بنابراین با این نتایج می تو

 .شودالشه  هایویژگیعملکرد رشد و  بهبود

 

 زیلپاترول هیدروکلراید .عملکرد،  جوجه گوشتی ست،یآگون: بتایکليدی اواژه
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Abstract 

Zilpaterol (ZH)   is a ß-adrenergic agonist which has been shown to improve feedlot performance in 

rumiunant. The aim of this study was to investigate the effects of alternative consume of dietary ZH 

on growth performance in Ross broiler chicks. Eighty 25 d-old Ross female broiler chicks were 

used in a 20 day feeding (four pens per treatment in a completely randomized design) Chicks were 

fed a corn and soybean meal based finishing diet and received ZH at level 0, 0.2, 0.25, 0.3 mg/kg of 

live body weight in a skip 2 days manner. Each bird was individually weighed on d 25, 48 of the 

experiment. On d 48, chickens were slaughtered and carcass data were collected. Data were 

analyzed using Proc GLM in SAS program. Supplemental ZH significantly improved feed 

efficiency compared with control group (P<0.05)   and treatment that contained 0.25 ZH had best 

result (P<0.05). ZH increased final LBW of broiler chicken. But the effect of ZH on carcass weight 

and carcass yield was not significant. Consumption of Zilpaterol hydrochloride increase glucose 

plasma (P<0.05) . Also Zilpaterol hydrochloride induced an increase in tissue protein (P<0.05). The 

result suggested that Zilpaterol hydrochloride as a ß-agonist improved growth performance in 

broiler chicken.  
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 مقدمه

 بهبود بازده تولید در مزارع پرورش جوجه گوشتی

وابسته به چند عامل مهم از جمله کاهش ضریب تبدیل 

 مودی و) بهبود ضریب رشد و کیفیت الشه است ،غذایی

. امروزه وجود چربی در الشه ماکیان (0888همکاران 

یکی از مشکالت این صنعت به دلیل بازار پسندی کمتر 

انرژی مورد نیاز  ، زیرار تولید استو نیز هزینه بیشت

برای ذخیره یک گرم چربی دو برابر انرژی مورد نیاز 

مودی و ) برای ذخیره همان مقدار پروتیین است

یادی چربی در گوشت ز . از طرفی(0888همکاران 

های قلبی و عروقی، از جمله تصلب احتمال بیماری

 سوب آن در دیواره رگها افزایششریان را در اثر ر

برد ی قلبی در انسان را باال میو احتمال سکتهدهد می

ین حیوانی به علت ئپروتگوشت به عنوان یک منبع 

داشتن اسیدهای آمینه مورد نیاز و عوامل محرک رشد 

انسان  اثر مهمی در رشد و ترمیم بافتها و سالمتی 

پروتین حیوانی به این دلیل که در سالمت  . تأمیندارد

از  اولویت اول صنعت دامپروری ،دانسان اهمیت دار

تا کنون روشهای مختلفی از جمله  مرغداری است. جمله

ها برای کاهش بتا آگونیست هااستفاده از هورمون

چربی و افزایش پروتئین الشه در حیوانات مزرعه ای به 

  ( 0880 سکا و همکارانل) کار گرفته شده است.

های از محرک ( نهاکاتاکول آمی) نفرین نفرین و اپینوراپی

آدرنرژیک هستند که در بدن ساخته می فیزیولوژیکی بتا
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و تا کنون سه نوع  ( 0888 مودی و همکاران) شوند 

در بافتهای   ( β 3و β 0و β1) گیرنده بتا آدرنرژیک 

. (1990 مرسمن)  مختلف حیوانات شناسایی شده است

محرکهای بتا آدرنرژیک مصرف خوراکی برخی از 

سبب بهبود رشد همراه با   ( آگونیستبتا)  مصنوعی

  افزایش ماهیچه اسکلتی و کاهش چربی شده است

آدرنرژیک . ویژگی اصلی بتا ( 0888مودی و همکاران )

 پامال و همکاران) ها با مصرف آن در بره ها کشف شد

به طوری که نشان داده شد این ترکیبات مواد ( 1904

موجب رشد مغذی را از بافت چربی دور می کند و 

استفاده از متابولیسم چربی ها پیوسته ماهیچه، با 

آگونیست ها دارای فعالیت شود که بتاشوند. گفته میمی

کاترین و )  توزیع مجدد مواد مغذی و انرژی هستند

   .(1904 همکاران

اثر بتاآدرنرژیکها بر افزایش ماهیچه و کاهش چربی به  

  شود تر میگوسفند، خوک و طیور کم ترتیب در گاو،

آگونیست ها مصرف اغلب بتا  امروزه .(1990مرسمن)

به دلیل اثرات سو بر سالمت انسان غیر مجاز شناخته 

شده است و تنها دو نوع از آنها یعنی راکتو پامین و 

زیلپاترول هیدروکلراید در برخی کشور ها از جمله 

آمریکا، مکزیک و افریقای جنوبی امکان استفاده دارند. 

رول هیدروکلراید یک نوع بتا آگونیست زیلپات

شود. محسوب می 0صاصی برای گیرنده بتا اخت

هیدرو کلراید باعث افزایش وزن زیلپاترول استفاده از 

هش ماده خشک مصرفی روزانه در گاوهای روزانه و کا

. (0882 واسکنسل و همکاران)گوشتی شده است 

هیدرو کلراید سبب زیلپاترول همچنین استفاده از 

لسکا و ) ها و تلیسه افزایش توده ماهیچه در گوساله ها

 های پرواری . و وزن نهایی در گوساله(0889 همکاران

اخته پرواری  هایو گوساله  ( 0889 االم و همکاران)

. ولی تا کنون (0882 آوندائورئس و همکاران) شد

های گوشتی به دست نیامده است هر گزارشی در جوجه

ا آگونیست ها از جمله تربوتالین چند مصرف برخی بت

و   ( 0882 ابوالقاسمی) باعث کاهش ضریب تبدیل 

  های گوشتی شده استافزایش بازده الشه در جوجه

ه آن که مصرف روزانه بتا . با توجه ب(0880 داودی)

ها می تواند موجب کاهش یا غیر حساس آگونیست

شدن گیرنده ها ی خود شود، بنابراین پیشنهاد شده 

ست که برای مشاهده تاثیر بهتر  روشهای مصرف ا

متناوب به طور مثال یک یا دو روز در میان استفاده 

  ( 0882هانسن )  شود

بنابراین  هدف از این آزمایش ارزیابی اثرات مصرف 

بتا آگونیست زیلپاترول   ( دو روز در میان)  متناوب

بر خی  هیدرو کلراید بر عملکرد رشد، کیفیت الشه و

 های گوشتی بود.سنجه های خونی در جوجهفرا

 

 مواد و روش ها

روزه از نژاد راس جنس ماده که  08قطعه جوجه  08

 2تکرار و  4تیمار  4تقریباَ هم وزن بودند به صورت 

های باتری انتقال به قفساز بستر مشاهده در هر تکرار 

روزه داشته باشند.  2داده شدند تا دوری عادت پذیری 

ی بر اساس کاتالوگ راس و با نرم افزار خوراک مصرف

UFFDA ها ، جوجه04در روز ( جدول یک) شد باالنس

 02ی هاین وزن اولیه وزن کشی شدند. جوجهبرای تعی

اینتروت، افریقای ) زیلپاترول هیدرو کلراید، روزه

را به صورت دو روز در میان و به شکل ( جنوبی

نین مقدار اسپری محلول روی جیره دریافت کردند. همچ

ل خوراک مصرفی هر تکرار برای تعیین ضریب تبدی

روز از مصرف  08گیری شد. پس از طی غذایی اندازه

از  کلرایدزیلپاترول هیدروزیلپاترول، برای دفع باقیمانده 

بافت های پرندگان، بر اساس توصیه شرکت تولید کننده 

روز دوره عدم مصرف در نظر گرفته شد. در روز  3

ن وزن کشی و کشتار شدند و داده های الشه پرندگا 40

شامل وزن کشتار، وزن الشه، وزن ران، وزن سینه، 

وزن چربی محوطه بطنی، وزن قلب، وزن طحال و وزن 

که به صورت درصد وزن صفات به وزن کل  سنگدان 

برای اندازه گیری   ( 0جدول )  .ثبت گردید شد محاسبه
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ه بعد کشتار ک ترکیبات شیمیایی گوشت از گوشت ران

 نمونه برداری شد.  فریز شده بود

 

 های آغازين رشد و پايانیهای مورد استفاده در دورهاجزای تشکيل دهنده جيره -1جدول                          

 دوره آغازین اجزای جیره

  ( %) روزگی 18تا  1

 دوره رشد

  ( %) روزگی 04تا  11

 دوره پایانی

  ( %) روزگی 40تا  02

 82/20 22/44 92/20 ذرت

 28/09 2/32 30/41 کنجاله سویا

 88/10 88/18 8 گندم

 23/0 84/3 23/1 روغن

 02/1 49/1 80/0 دی کلسیم فسفات

 00/8 03/8 98/8 صدف

 38/8 38/8 38/8 نمک

 18/8 18/8 18/8 جوش شیرین

 02/8 02/8 02/8 مکمل معدنی گوشتی

 02/8 02/8 02/8 مکمل ویتامینه گوشتی

 12/8 10/8 08/8 متیونین

 80/8 18/8 14/8 لیزین

 3128 3828 0028 انرژی

 08 00 03 پروتئین

 

 خون گيری

  ( 42وز و ر 02روز ) های خون در دو مرحلهنمونه

گلوکز، ) خونی   هایبرای برآورد غلظت فراسنجه

از سیاهرگ زیر بال از دو   ( کلسترول و تری گلیسرید

   1888کرار جمع آوری شد. نمونه ها در پرنده در هر ت

g  (گرانش زمین )   دقیقه سانتریفوژ و  12به مدت

در جه سانتیگراد منجمد  08پالسمای حاصل در منفی

 شد.

 های خونیگيری فراسنجهاندازه

، گلوکز، کلسترول های خونیگیری فراسنجهبرای اندازه

 از کیت تجاری اختصاصی  و تری گلیسرید

(Human,Germany )   آن استفاده شد. به این منظور

میکر لیتر از پالسمای ذوب شده به  لوله آزمایش  08

میلی لیتر از معرف آنزیمی کیت به  0ریخته شد. سپس 

پالسما اضافه شد. سپس محلول حاصل، ورتکس و بعد 

درجه سانتیگراد به مدت  34در داخل بن ماری با دمای 

های خونی فراسنجهقیقه قرار داده شد. غلظت پنج د

 242نمونه ها با دستگاه اسپکترو فوتو متر با طول موج 

 نانو متر خوانده شد. 

 اندازه گيری ترکيبات شيميايی گوشت 

گوشت ران از جمله مقدار  نمونه شیمیایی ترکیب

  AOAC (1998 )روش  از استفاده پروتئین و چربی  با

 و یکشاورز پردیس دامی علوم گروه آزمایشگاه در و

گیری برای اندازه.شد تعیین طبیعی دانشگاه تهران منابع

گرم گوشت چرخ کرده وزن  1-2/1درصد چربی خام، 

شد و در داخل کاغذ صافی پیچیده شد  و بوسیله 

مقدار  1843مدل   ( Soxtec) دستگاه سوکسوله 

خام  پروتئین گیریاندازه عصاره اتری تعیین شد.برای

داخل کاغذ صافی پیچیده  گوشت در نمونه گرم 2/1-1
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 پروتئین خام گیریاندازه مخصوص هایلوله شد و در

-میلی 08و مس سولفات کاتالیزور گرم 2و  داده قرار

 هیتر سپس در شد. اضافه آن به سولفوریک اسید لیتر

 فیروزهای رنگ زمانیکه تا گرفت قرار هضم مخصوص

 سرد و هضم از اتمام پس شد. ظاهر مس سولفات

 با و اضافه مقطر آب لیترمیلی 08 ها،نهنمو شدن

 خام پروتئین ،1838 مدل KjeltecAutoکلدال  دستگاه

 شد. گیریاندازه

 نتايج و بحث

یل غذایی و مصرف خوراک نتایج نشان داد ضریب تبد

مصرف   داری دارند وبین تیمارها تفاوت معنی

عث کاهش ضریب تبدیل زیلپاترول هیدروکلراید  با

 02/8ف خوراک شد و گروه دریافت کننده غذایی مصر

میلی گرم زیلپاترول کمترین ضریب تبدیل غذایی و 

 . ( 2جدول )  مصرف خوراک را داشت

 

 ميانگين درصد وزن و صفات مختلف الشه به وزن زنده در هشت پرنده کشتار شده از هر تيمار در انتهای آزمايش  -2جدول 

  ( واحد گرم و درصد الشه)

 3/0تيمار 22/0تيمار 2/0تيمار  وه شاهدگر تيمار

 92/41 41/41 24/40 20/41 الشه

 09/08 12/08 34/08 0/08 ران

 4/04 02/02 34/04 0/02 سينه

 3/1 3/1 1/1 0/1 چربی محوطه بطنی

 4/0 2/0 40/0 40/0 کبد

 41/8 4/8 41/8 39/8 قلب

 03/8 00/8 19/8 19/8 پانکراس

 1/8 89/8 10/8 11/8 طحال

 2/4 1/0 0/4 0 دستگاه گوارش

 

برحسب ) های خونی بين چهار گروه تيماری دريافت کننده سطوح مختلف زيل پاترول هيدروکلرايد. ميانگين پارامتر -3جدول 

  ( ميلی گرم در دسی ليتر

0/8تیمار  گروه شاهد تیمار 02/8تیمار  3/8تیمار   

 012b 011b 009ab 042a گلوکز

44 00 44 04 کلسترول  

 22 23 22 48 تری گلیسرید

  ( >p 82/8) های که حروف مشترک ندارند، دارای اختالف معنی داری هستند میانگین *

 

 آناليز ترکيب شيميايی بافت ماهيچه ران بر اساس درصد ماده خشک -4جدول 

شاهدگروه   2/0تيمار   22/0تيمار  3/0تيمار   

 41/0b 42/4a 43ab 41/3b پروتيين بافت

1/19 ی بافتچرب  3/19  0/19  9/08  

 02/4ab 02/1b 02/9a 04/0a ماده خشک

 .  (  >p 82/8)های که حروف مشترک ندارند، دارای اختالف معنی داری هستند میانگین *
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  ( واحد گرم) ميانگين صفات توليدی بين چهار گروه تيماری دريافت کننده سطوح مختلف زيل پاترول هيدروکلرايد -2جدول 

ارتيم 2/0تيمار  گروه شاهد  22/0تيمار  3/0تيمار   

 0200 0241 0202 0221 وزن پايان دوره

 0290a 0200ab 0341b 0212ab خوراک مصرفی

 1420 1444 1220 1402 افزايش وزن

 1/00a 1/20c 1/20d 1/40b ضريب تبديل غذايی

   (>82/8P) داری هستندمشترک ندارند، دارای اختالف معنیهای که حروف میانگین*

 

در اثر مصرف تربوتالین ضریب تبدیل غذایی در جنس  

  نر کاهش یافت، ولی بر جنس ماده  اثری نداشت

م کلن بوترول . مصرف یک میلی گر(0882 ابوالقاسمی)

های نر باعث کاهش ضریب تبدیل در جیره غذایی جوجه

پامال و )  خوراک شد، ولی بر جنس ماده اثر نداشت

که این تفاوت می تواند به علت نوع بتا ( 1904 همکاران

 .آگونیست دوز مصرفی و مدت زمان مصرف باشد

آزمایش حاضر ظاهرا نخستین گزارش منتشر شده از 

های گوشتی زیلپاترول هیدرو کلراید در جو جهمصرف 

و اثر مفید آن بر عملکرد رشد و کیفیت الشه آن است. 

بهبود ضریب کلراید سبب هیدروزیلپاترول استفاده از 

های مطالعات ل غذایی شد که این نتایج با دادهتبدی

آدرنرژیکها انجام یشین که بر روی طیور با سایر بتاپ

.  مصرف خوراکی (0882 ابوالقاسمی) گرفته تطابق دارد

هر یک از محرکهای گیرنده بتا معموالًبا افزایش وزن 

روزانه، که در بسیاری موارد با کاهش در مصرف 

مراه است، باعث بهبود راندمان مصرف خوراک ه

نتایج بدست   ( 0880 مرسمن) خوراک حیوان می شود

ها نشان داد که از نظر ادهآمده از تجزیه و تحلیل د

داری در صفات مختلف الشه از معنی  آماری تفاوت

جمله چربی الشه و نیز افزایش وزن  بین تیمار ها 

ن الشه و در صد وز. هر چند (0جدول )  وجود نداشت

های دریافت کننده زیلپاترول از گروه وزن کل در گروه

. ابوالقاسمی و  ( 2و0 هایجدول) شاهد بیشتر بود

داری بر زارش کردند تربوتالین تاثیر معنیهمکاران،گ

 ابوالقاسمی) های نر و ماده نداشت افزایش وزن جوجه

سیماترول میلی گرم بر  02/8 . در آزمایشی که با(0882

های گوشتی انجام گرم وزن زنده بر روی جوجهکیلو

ها مشاهده نشد. شد هیچ گونه افزایش وزنی در جوجه

همچنین استفاده از تربوتالین اثری بر افزایش وزن 

مرکلی و ) و( 0818زارع) بلدرچین ژاپنی نداشت 

 مختلف سطوح نه و بوترال کلن .  نه(1909 همکاران

خوراک، بازده  مصرف بر داری معنی تاثیر پروتئین

 هامانو و همکاران)  .نداشت وزن افزایش و خوراک

 بوترال کلن از استفاده با مشابه ای مطالعه . در(1990

 در داری معنی اختالف گوشتی، ماده های جوجه در

 .(1991 بوئز و همکاران)  نشد مشاهده وزن افزایش

داری درصد پروتیین بافت در بین تیمارها تفاوت معنی

کلراید  . مصرف زیلپاترول هیدرو(4دول ج)  داشت

  (  >P 82/8) ای شد باعث افزایش پروتئین بافت ماهیچه

دار نیست تربوتالین باعث افزایش معنیآگواستفاده از بتا

. (0818زارع،) پروتئین سینه در بلدرچین ژاپنی شد 

های آگونیست ها با افزایش تاثیر سلولآدرنرژیک بتا

ها، کاهش ی، تحریک ساخت پروتئین میوفیبریلاماهواره

، ایتجزیه پروتئین میوفیبریل ها و هایپرتروفی ماهیچه

اسمیت و )  دهندپروتئین گوشت را افزایش می

 الشه ترکیب بر سیماترول اثر .  مطالعه(1991همکاران

 باعث سیماترول که داد نشان های گوشتی، جوجه

هامانو و )  دش ران و سینه پروتئین درصد افزایش

به RNA    نسبت در افزایش که ( 1990 همکاران

DNA ساخت برای سلول ظرفیت افزایش برای دلیلی 

شد. نشان داده شده است که  عنوان پروتئین
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ر کننده بوترول از عوامل مهاآمین ها و کلنکاتکول

های اسکلتی موش هستند که تجزیه پروتیین در ماهیچه

این  cAMPدو و با میانجیگریبا پیوند به گیرنده بتا 

از سوی دیگر،  (1990مرسمن)  عمل را انجام می دهند

ا، جریان خون در بافت های گیرنده بتدر حضور محرک

ای افزایش می یابد و در اثر آن، مواد غذایی های ماهیچه

بیشتری در اختیار این بافت ها قرار داده می شود. این 

  شده است موضوع در گاو، گوسفند و خوک گزارش

 مشابه،  ای مطالعه در .(1909 ناوژن و همکاران)

 های جیره جوجه در سیماترول ppm 1 از استفاده

 پروتئین ودرصد سینه ماهیچه پروتئین درصد گوشتی،

 مورگان و همکاران) داشت داری معنی افزایش بدن کل

 ترشح در تغییر با است ممکن بتاآگونیستها ( 1909

 مدت طوالنی در اشتها و رشد های درگیر درهورمون

 هاهورمون این جمله دهند. از تغییر را الشه ترکیب

 فاکتور و تیروکسین رشد، انسولین، هورمون میتوان به

 این وجود با اشاره کرد.IGFІ رشد شبه انسولین 

 اثرات تواند می بتاآگونیستها کم یا زیاد مصرف

 تایج. ن(1992 ضمیری و همکاران)باشد  داشته متفاوتی

 همکاران و هامانو نتایج با مطابقحاضر آزمایش

و انصاری و  (1991) همکاران و موراماتسو(، 1990)

 است. (0883) همکاران

چون انرژی مورد نیاز برای ذخیره یک گرم چربی دو 

برابر انرژی مورد نیاز برای ذخیره همان مقدار پروتیین 

و از طرفی ترکیبات ( 0888مودی و همکاران) است

افزایش لیپولیز ) آدرنرژیک میزان تجمع چربی را کم تاب

    و در عوض میزان تجمع پروتیین  ( و کاهش لیپوژنز

را زیاد می  ( افزایش ساخت و کاهش تجزیه پذیری )

گردند و در  کنند، بنابراین سبب بهبود کارایی انرژی می

کاترین و ) نتیجه نرخ رشد و افزایش وزن زیاد می شود

میلی  02/8.در آزمایش حاضر، سطح  ( 1904همکاران

 کلرایدزیلپاترول هیدرو گرم بر کیلوگرم وزن زنده

های گوشتی جوجه بیشترین تاثیر را بر عملکرد رشد

باعث  کلرایدزیلپاترول هیدروداشت و افزایش سطح 

کاهش این اثرات شد. علت این موضوع ممکن است 

دن مربوط به سطح اضافی زیلپاترول و غیر حساس کر

طالعات پیشین کاهش گیرنده های بتا باشد. در م

با مصرف زیاد و  آدرنرژیکهای بتاحساسیت گیرنده

 های بتا مشاهده شده استطوالنی مدت محرک

. غیر حساس شدن گیرنده بتا توسط یک (0880مرسمن)

که می تواند ( Aپروتئین کیناز  ) کیناز اختصاصی

.  (1990مرسمن) گیرنده را فسفریله کند انجام می شود

های بتا در خالل همچنین مشخص شده است که گیرنده

وضعیت تحریک شدید از غشای پالسمایی جدا می 

های بتا در دسترس م شد ن تعداد گیرندهشوند و با ک

در  ( 0880برمن) موجب کاهش پاسخ دهی می شوند

زیلپاترول (  3/8و  02/8،  0/8) مطالعه حاضر سطوح 

ت چربی حفره شکمی و چربی بافت نتوانس کلرایدهیدرو

را کاهش دهد. اما در آزمایشی که با استفاده از کلن 

 و در سطح یک میلی گرم (  0نوعی گیرنده بتا  ) بوترال

بوئز و ) میلی گرم  40/8و   ( 1904دالریمپل و همکاران)

ده شد که جیره انجام گرفت، نشان دا  ( 1991همکاران

ماده کاهش یافت. در ی هاچربی حفره شکمی در جوجه

میلی  3/8نتیجه ممکن است استفاده از سطوح بیشتر از 

سبب کاهش چربی محوطه  کلرایدزیلپاترول هیدروگرم 

های پیشین نشان داده اند که دوز ی شود. گزارششکم

مناسب برای تغییر سطح پروتئین بدن یا چربی می 

یک دلیل دیگر . ( 0880 مرسمن) تواند متفاوت باشد

دار چربی حفره شکمی و چربی عدم کاهش معنیبرای 

می تواند به این  کلرایدزیلپاترول هیدروبافت به وسیله 

آدرنرژیک بتا کلرایدوزیلپاترول هیدردلیل باشد که 

است که بیشتر در ماهیچه وجود دارد در  0گیرنده نوع 

بی حفره حالی که عمده گیرنده موجود در بافت چر

 است 1ای از نوع گیرنده شکمی و چربی داخل ماهیچه

 تجویز اثر در متفاوتی یافته های ( 1991ون رایت )

 شده گزارش بدن داخلی اندامهای بر بتاآگونیستها

گونیست متاپروترنول بر روی آتجویز بتا است.

های ورامینی بره( مثل قلب ، کبد و کلیه) ی بدن هااندام
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ی فنس)سیماترول  جویز ولی  (0881 زارع) اثری نداشت

 ضمیری و همکاران) متاپروترنول  و( 1998 و همکاران

 دیگر وزن بر اما دادند، کاهش را قلب وزن ( 1992

نداشتند. تجویز  تاثیری گوسفند بدن داخلی هایاندام

L644,969 بر ولی داد، کاهش را قلب وزن هابره در 

کوهماری و ) نداشت تاثیری بدن دیگر هایاندام وزن

 حاضر، هایِ پژوهش یافته به توجه اب . (1992 همکاران

 از ناشی شاید یافته ها، این تفاوت گفت میتوان

دوره  و مصرفی دوز مقدار یا و ای گونه هایتفاوت

های آزمایش در بتاآگونیستها به پاسخ در آن تزریق

در آزمایش حاضر غلظت گلوکز پالسما  مختلف باشد.

تری  . ولی غلظت کلسترول و(>82/8P) افزایش یافت 

 افزودن گلیسرید تغییر نکرد. در یک آزمایش، با

 در خون تیروکسین و گلوکز سطح جیره به تربوتالین

 انسولین مقدار و افزایش داری معنی طور به ها جوجه

. (0880 داودی) یافت  کاهش داری طور معنی به خون

 توسط انسولین پالسمایی به طور معمول غلظت

 است هورمونی انسولین یابدمی کاهش بتاآگونیستها،

 و هورمون به لیپاز حساس غلظت کاهش سبب که

 .شودمی چربی ساخت به مربوط هایآنزیم افزایش

 آن کاهش دنبال به و ها بتاآگونیست مصرف بنابراین

 در افزایش و لیپوژنز در کاهش سبب انسولین، مقدار

 چنینهم .(0888انصاری و همکاران) می شود لیپولیز

 بتاآگونیستها، که شد نشان داده دیگر پژوهشهای در

 می دهند کاهش را چربی سلولهای به انسولین اتصال

 انسولین تعداد گیرنده هش کا توسط عمل این که

 .( 1994لی) می پذیرد صورت

 

 نتيجه گيری کلی

 کلرایدزیلپاترول هیدرو آزمایش حاضر به کارگیری در

نین شد. همچ ماهیچه ران افزایش درصد پروتئین باعث

کاهش مصرف خوراک بدون آگونیست سبب این بتا

دار در وزن الشه شد در نتیجه موجب تغییر معنی

کاهش ضریب تبدیل غذایی شد. با انجام محاسبات 

اقتصادی نیز روشن شد که هزینه داروی مصرفی در 

طی این آزمایش تنها نیمی از ارزش اقتصادی حاصل از 

صورت کاهش مصرف خوراک است. بنابراین در 

اطمینان از عدم وجود اثرات سو این ترکیبات بر سالمت 

انسان می توان پیشنهاد کرد که از زیلپاترول 

هیدروکلراید به عنوان یک محرک رشد در پرورش 

 جوجه گوشتی استفاده شود.
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