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المشكل المطروح

الحددددالقصال اددددرحصالـ تبقدددد صلدددددـت     صzilpaterol hydrochlorideفدددد ص

الدددددالريصالح راو ددددد صصلال ودددددتصلال  ددددداصلالة ددددد   صق ل ددددد صفددددد صال  دددددر 

4(CCRVDF)

ةد   بصالحالقصال ارحصالـ تبق صإسدتا ت صلـت و د  صهجيا د صي در بصه

: الاستررصالغذائ  صقسبصالت ل ص

ي   مصإ ا ت صهنصطبفصJECFA

د صي   ـ  صإ ا ت  صقاعـ صهنصطبفصل ئ  صس ه صالغذاءصهجيد صالي ئد صاورلت 

EFSAلس ه صالغذاءص

هج قش  صه ثفد صالد اصاومتـ عد  صالالر د صلواجد صCCRVDFق د صي د نصهود صوص

zilpaterol رماصهيصهش و صي ج  صية قصلضعصقالقصقارحصلـبكبص

رتددتصي ددااصلددذاصالـة دد رصهددعصالـ دد قنصالـةتـددا صهددنصق دد صل ئدد صالاسددتررص

الغذائ صف صعـو  صصجعصال بارصتج ءاصعوتصاوسسصالةوـ  



ووظيفتهZilpaterolتعريف 

oلددالتا رياوسم“Zilpaterol hydrochloride”لر(Zilmax-CAS no. صجفهن ةت بل(119520-06-8

β2- adrenoreceptor agonistر  يحكف ء ليحس ن الحيواناتكتلهفيوالزيادةللنمو ست االالذي

.الذتحعـو  ق  لذلكالـحابف الـ ش  يراماال اة   الوس  لز  ق (الجـركف ء )الغذاء

oرا  Zilpaterolبلي ناليجش تطب قعن (kinase A)  لالي   الة   هل  فف ال بلي ناوت جتز  ق

.الالج  األوسا ف ي يحووهنل ز االالريي ريهن  و لكذلك الةظـ 



في العالم Zilpaterolإستخدام

:Zilpaterolالج  ق  صالاغباف  صإلست اااص

ـد تال وداايهدنالةا دافد ل ست اااهةتـا

األهب   دددد الـتحددددا لالرو دددد  كجددددااذلددددكفدددد 

كلالـ سددد الاجرت ددد لكرر ددد إفب   ددد لمجدددر 

.لال باز  لهلكباو  لتجـ ص

إفب   دددد مجددددر فدددد ت ثددددب   دددد  ل سددددت اا 

 صـددد ومراي صتجـددد  صل جددد ي الـ سددد ك صكرسدددت ر   

.لو   رامرالرزلير صلروالراس

كجاالالـتحا الرو   ف ت ثب  ست ااو.

نالادد فدد تصاسددت ااه صعوددالـراف دد يددتملددم

.األلرلت لاويح قلرلس  لي  راي



Zilpaterol في الدستور الغذائي 5

لاج طوبعوتتج ءCCRVDF21لCCRCDF22 إمتـ ع يي ال االـشتبك ال  باءلاج ق هJECFA78(2014)

Zilpaterolتت   م81JECFA(2015)ل hydrochloride   ف يتـث  إرش ق صح  ق ـً الـشتبك ال  باءلاج لضة ق

0.04μg/kgبـــوالمقدرة(ADI)المقبولةاليوميةالجرعة bwحادةمرجعيةكجرعةعتمادهاإوتم(ARfD).

الغذاءلس ه األلرلت  الي ئ قظ وEFSA(2016)الـ تبق ق ـ هيADI/ARfD 0.04تدلالـ ارμg/kg bwهسترحيرفب

لاج ي   ميهعت ب إل،نسانلالاآلمنالتعرضياتومستوMRLتبقياتللمالقصوىالحدودناا الكافيحماية

."علمياقوي"الـشتبك ال  باء

لاج إمتـ  ال ا(CCRVDF)لوـت     الـ تبق ال ارحالحالقإت  ءيم(MRL) مـ عإست ـ اهع 4ال  ر ف

الـج قش  

  اإلقو ـ هلالرطج الـسترحعوتس  س عت  را إلل نلصح  /عوـ  سسهعوته ج  غ بالـ اه اوعتباض

 لوترم  إستج قاً:هس ًس(Directive 96/22/EC)ُاستخداممنعيβ-agonistsاالستخدامباستثنا للغذا المنتجةالحيواناتفي

هنعو ي الحارا تمالت الوحرالهجتا  الوحرافإي لعو  .والخيولألبقارلوذلك،مباشربيطريإشرافتحت،العالجي

.األلرلت اويح قف ـجرع هالجـرز  ق ألغباضβ-agonistsدتالـة لا الح راو  



المُعلنةالمواقف 

.5ة الخطوإلىالتقدم بهاأو 4الخطوةفي MRLsمسألة إبقا  مناقاةثنا أ

قب صاEFSAت هيصالت   مصالذيصق ه صJECFAصح  صعودتصه  لفاو صويرماصلتش  صك ف صقريص
.تي الـرصتالابع ف الح رايلاإلوس ي

إت  ءصاويح قصاورلت صصعوتصاعتبضذلكصهنالبغمعوتMRLsالت ااصله4ال  ر ف الـ تبق ص
ت وضد ف ص“ ـسدتيوكالال د ر”يصلدذاصالـرقدفصلدرهعودتعتباضلذاصاوةتـا َل. 5ال  ر إلتتي ص

.غ بصهسـرحصت ست ااهي صف صاويح قصاأللرلت هبك   صز  ق صالجـرصالتصايص

 .ي ددااعوددتالادد نعتبضدد إMRLsاألوسددا صتـدد صفدد صذلددكصيشددـ اويدد صصو صق دد ص5إلددتصال  ددر ص
ريالالللال  الة   ا(الا نف تش  صك  باستي كي  تملصالت صاألقش ءصالا لح صلألك ص

)اإلمباءا لال  لف ً لال وت

 (.ي مصتت ا ـي لمص)هس سصايصلا ي صت  و  صإض ف  صعوترلس  اعتبض

لاح ترفبصCCRVDFالـش غ /ـ  لفالإلتااءوـرذج(Concern Form ) طدبفهدنصي ا ـد تمص
تدتص دتمصقاإلوسد يتادح يتةوقهش غ /ه  لفهلإض ف  صت  و  ف صق اصيرفب صلا يملرفرقا

(.الت ا م تملمقتتصي ر خصلذاصالةبض ص)JECFAطبفهنصتي هبامة



CCRVDFالوضع الحالي في 

اج لرئ س ست علمالـ اه عتباض  اوعوتاتج ءًص
CCRVDFالـ تبقال ارحالحالقت  ءإتش يقباري  ذإ 
إلتتي الت ااهل4ال  ر ف Zilpaterolلـت     
.CCEXECلاج هشرر استاعتهـ 5ال  ر 

ق اف الةـ س بك ف  قراالـ بلحالسؤااك ي
لذياالش ء  عوـ هسسعوته ج  غ بعتباض  إلمرق

.Codexعـ و  قال رجةت ب ُ

الـج قش عوتعتبضإالرفرقهنعاقصقو  ص.



CCEXECفيشاتاالنق

لاج  و قش(CCEXEC)ال اه قاثCCRVDF رؤس ءهيلقبر

CODEXه  قني   قك ف  قراهشرر إلتتح م الفج  الوا ي

.الـةتـا 

لددددفبع  لاج يش   يمCCEXEC هنالبئ سو ئبتبئ س

.ج  شالف لو اءEWGإل تبلو عـ فب قإوش ءليمو رز وجاا

لاجإلتالةـ ي ااعني ب بًاالفبع  الواج رئ سهصار 

CCEXECهعالـ توف لال   را   الـج قشقرايـي اًاي ـن

Decision)ال بارا شاب عبض tree)

لاج زاايوCCEXECص  غتي  يـق  الـسأل لذهج قشي

Decision)قبارا اب شش  ف  tree) كال  إلست ااهي

.الرفرقعوتيةـ ـي س تمل الوا يلبؤس ءارش قي



؟المنطقةعلىوالتأثيرات …؟المشكلةهيما

حقائقال:

لددصالةوـد الت  د م اعمZilpaterolاعتـد ق(MRLs ) الغدذائ الاسدتررفد

Codex

ل   دتص—عودتصي ج يد ال وداايوص وزاصالغذائ الاستررف اعتـ قصالـة   بص

ت اااصتةااصالسدـ حصت سدهت حصلو واايصالت صلا ي صهس سصهج   ال   ر

.الـبكبالذ

ااصيداعمصال وداايصالتد صقدبر صاسد اهيالغدذائ الاسدتررةد   بهشدأيهن

Zilpaterolإلست ااه آهج قالقصقارحصهنصال اصيرف ب.

سدت ااو Zilpaterol لو رمداصهيصيددأ  بص—لكجددااالـتحدا الرو دد  فد

. الاجرتواايت نالتا ر عوتيأ  ب— نال وا ذ نلص قرا عوتلذلكص

عوت صاإلقو ـ / الرطج  س  س يي يفبضهيلو وااي ـ نل :اإلشكال

؟الالل الـسترحعوت/الغذائ الاسترر

الـةتـا الغذائ الاسترراولتزااصتـ  قنصضبلر ص: مبدأالمسألة
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