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وریطدر پرورش و کاربردهاي آنتین یکارنالمروري بر 

:مقدمه

الح هاي اصاند، سیاستگردیدهي گوشتی به منظور دست یابی به وزن بیشتر، شدیدا اصالح نژاد هادر پنج دهه گذشته، جوجه

افزایش بروز مشکالت ،در محوطه بطنیدر مقابل افزایش چربی .شد و بهبود تبدیل غذایی شده استرنژادي منجر به افزایش

.بوده استنژادنیز از عوارض جانبی این اصالحولیکی همچون آسیتهاي متابحرکتی و بیماري

شده را نیز نباید هاي اشباعبهداشتی استفاده از چربیباال بودن چربی در گوشت مرغ مشتري پسند نبوده در ضمن عوارض 

تشکیل مقادیر باالي چربی در بدن جوجه گوشتی باعث افزایش ،در چربیموجود باالي انرژي با توجه به مقادیر.نادیده گرفت

اند تا گرفتهض ناخواسته که از اصالح نژاد منشاءبرخی از این عوار. ضریب تبدیل غذایی و کاهش سود خالص تولید می گردد

تا رسیدن بنابراین،می تواند نتایج رضایت بخشی داشته باشداین کار در دراز مدتطریق ژنتیکی قابل تعدیل هستند وحدي از 

مدیریتی واي تغذیهاز طریق فاکتورهاي از جمله می توان. ر کوتاه مدت توجه شودهاي حل مساله دبه راهدبایبه نتایج مناسب،



2

جهت ،یتوکندريوپالسم سلول به داخل متزنجیره بلند از سیدر انتقال اسیدهاي چرب با کارنیتین ال.یافتبه این هدف دست 

به جیره سبب بهبود مصرف اسیدهاي چرب و انرژي می شود در نتیجهکارنیتینالافزودن ،اکسیداسیون نقش داردطی روند

،کندنمیرا تامین هایازهاي آندر بدن نکارنیتین السنتز میزانتبدیل غذایی بخصوص در حیوانات جوان کهو ضریبرشد

.یابدمیبهبود 

:و مکانیزم اثر آنکارنیتین الچگونگی سنتز 

کلیه و مغز ،ونین و لیزین در کبدضروري متیترکیب اسیدهاي آمینهین چهارتایی محلول در آب است که ازیک آمکارنیتین ال

یکی از کارنیتین الاستیل . در بدن عضالت اسکلتی و قلبی می باشدکارنیتین الجایگاه اصلی ذخیره ،پستانداران سنتز می شود

تین و استرهاي آسیل دیگر که از نظر طول زنجیره متفاوت است در پالسما یافت می یو به همراه کارن. تین استیاسترهاي کارن

.شود

و ATP،که از اسیدهاي چرب فرار) شکل یک(ی شروع می شود با تیوکیناز سیتوپالسم) ALC(کارنیتین التشکیل استیل 

ل یاس،Iپالمتیوئیل تراسفراز کارنیتین تین در حضور یساخته می شود این ماده در ترکیب با کارنAم ل کوانزییآس، Aم کوانزی

.تین را تشکیل می دهدیکارن

کارنیتینلچگونگی سنتز ا: یکشکل 
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از در مقابل یک مولکول کارنیتینوشودمیاسیل کارنیتین ترانس لوکاز به ماتریکس میتوکندري وارد ،در حضور کارنیتین

تین به یل کارنیاس، IIسفراز نتین پالمیتوئیل ترایدر غشاي داخلی میتوکندري در حضور کارن.گرددمیمیتوکندري خارج 

از کارنیتین و Aکارنیتین و کوانزیم - ستیلتولید ادر نهایت، . شودمیتولید Aم زیاسیل کوانو شود تبدیل میتین یکارن

در حضور کارنیتین استیل تراسفراز در ) حاصل می شودAاکسیداسیون اسیل کوانزیم Bروند که در (Aاستیل کوانزیم 

و کارنیتین ،که در تولید انرژي در میتو کندري نقش داردAیمضمن تولید استیل کوانز.اتریکس میتوکندري اتفاق می افتدم

.دنکنجلوگیري می) ه ترتیب در سیتوپالسم و میتوکندريب(Aم یل کوانزیآن از تجمع سمی اسیدهاي چرب و اساسترهاي

که به سهولت در ،Aم و استیل کوانزیAمبا ایجاد کوانزیوس میتوکندري برگشت پذیر است ریکدر ماتALCتشکیل آنزیمی 

.ي داخل سلولی فراهم می کندهاانرژي متابولیکی را براي ارگان،متبادل می شونددو طرف غشاء

مرتبط ) chat(کولین استیل ترانسفراز نظر می رسد با از یک سیستم آنزیمی برگشت پذیر است که به تین استیل ترانسفریکارن

این مکانیسم می .می شودAیم باعث تولید استیل کوانزاکنش معکوس ، بنابراین تامین استیل کولین داخل سلولی در واست

ام شده در مطالعات انج. توضیح دهد،راALCداخل سلولی در تحقیقات ژيو افزایش انریک ژکولینرتواند بهبود انتقال عصبی 

تین می شود در عین حال منجر به ین کولین باعث کاهش دفع ادراري کارندهاي گینه اي نشان داد که افزوانسان و خوك

.ها می باشدتین در عضالت می گردد که شواهد بیشتري از ارتباط آنزیمی آنیافزایش ذخایر کارن

انسان ) CNS(ثرات مفیدي در عملکرد سیستم اعصاب مرکزي زي عبور می کند امغ- هولت از سدخونیبه سALCاز آنجائیکه 

و ب عصبی دیابتی و آزاد شدن نورآسی،مر، سالخوردگی، سکتهفراموشی در اثر آلزای. در مطالعات انجام شده نشان داده است

ر برخی از بیمارانی که از مقادیر اثرات قابل توجهی دکارنیتین الاستیل. قرار می گیرندALCید تحت تاثیر مثبت تجویز پپت

مهمی دارد شرکت می نقش HIVي تنظیم ایمنی که در درمان عفونت هامد و در مکانیسدار،اندکردهتیزول استفاده باالي کور

.کند

ي حیوانی هاانول را در نمونهمتابولیسم اتALC.وجود داردکارنیتین الزدایی اتانول از کبد با در مورد سم بی گزارشات جال

به علت قابلیت . افزایش می دهدرا در خون هاي کبدي می شود نیمه عمر اتانول در حالیکه باعث کاهش آسیبو کند میبهتر 

.و اثرات جانبی موقت آن ترکیبی با پتانسیل بسیار باال از نظر سالمتی و درمانی موثر محسوب می شودALCتولرانس عالی 

تجویز ،گرم در روز بطور روتین در مقادیر درمانی براي اغلب شرایط استفاده می شود3گرم تا 5/1از انسانی زهاي خوراکی د

را پوشش می دهد، اثرات کارنیتین ال، اعمال ALCاگرچه بسیاري از اثرات . روپاتی استفاده می گرددوعضالنی براي درمان ن
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تین یکارنیلتساشکل الCNSب عصبی و در موارد آسی. توجهی قرار گیردمورد بیاسکیمی قلبی نبایدص آن در بیماريشاخ

چیزي شبیه معجزه خواهد یتین در طب تکمیلییل کارنتنی، استفاده از آسي بالیهابا تحقیقات بیشتر و کار آزمایی. موثرتر است

.)J.H.Furlong,1996(بود

: کارنیتین لااثرات

اي در شرایط فزایندهي هاف حیوانات اهلی، کارآزماییي مختلهاتین در تغذیه گونهیکارنبه منظور بررسی اثرات استفاده از ال

.اطالعات موجود در این زمینه تا حدي جمع آوري گردیده استر این مقالهگیرد که دمیمختلف انجام 

میلی گرم در کیلوگرم غذا بسته به اندیکاسیون آن موجب افزایش 500تا 20در جیره غذایی، در مقادیر کارنیتین الاستفاده از 

,Lacount et al 1995(گرددمیهمچون پرندگان و ماهیان در پالسماي حیوانات اهلی و آزمایشگاهیکارنیتین المقادیر 

Foaster and Harris 1989a,b,Negrao et al,1987,…..(.

به منظور تجویز .باشدمیتوصیه شده امکان پذیر مقادیر درصد از 100در جیره تا بیش از کارنیتین الافزایش مقدار 

در اثر کارنیتین الا تشکمبه استفاده شودشیرهشده در برابربه نشخوار کنندگان بهتر است از نوع محافظتکارنیتین ال

افزایش می کارنیتین الدر شکمبه با افزایش مدت استفاده از کارنیتین البه عالوه میزان تجزیه . میکروفلور شکمبه از بین نرود

.یابد

در محصوالت حیوانی از قبیل تخم مرغ، شیر و گوشت می کارنیتین النیز باعث افزایش مقدار کارنیتین الاستفاده خوراکی از 

درصد نسبت به گروه کنترل افزایش یابد که مستلزم استفاده از 100تا کارنیتین الدر این محصوالت ممکن است مقدار . شود

.به مدت چندین هفته می باشدکارنیتین ال

: در طیورکارنیتین الاستفاده از 

د، بنابراین، با نمی باشکارنیتین الي گوشتی داراي درصد زیادي غالت است که حاوي مقادیري کمتري از هاي جوجههاجیره

منجر به ،در جیره غذاییین کارنیتالتین در بدن به همراه کم بودن یکارنافزایش نیازهاي متابولیکی، ناکافی بودن سنتز ال

. شودمیبی دارشدن الشه باعث کاهش عملکرد پرنده و چرکارنیتین الگردد، ناکافی بودن میمحدودیت در نیازهاي متابولیکی 
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یی تبدیل غذاضریبمیزان رشد ودر جیره غذایی باعث بهبودکارنیتین الهمچون خوك و ماهی استفاده از هادر برخی از گونه

.گرددو کاهش مقدار لیپید در بدن می

و لیبتسدر ) 1994(، بیکروشل )1986(کارت رایت . به جیره غذایی کمتر روشن گردیده استکارنیتین الن ددر طیور، اثرات افزو

ژیالگی وو ربیعی) 1997(بیعی و همکاران رکهره را مشاهده نکردند در حالیکارنتین به جیاثرات مفید اضافه کردن ال) 1995(

را ران و کاهش مقادیر چربی شکمیتبدیل غذایی، افزایش تولید گوشت سینه و ضریببهبود میزان رشد، بهتر شدن) 1998(

.اندکردهگزارش ،کارنتین دریافت کرده بودندلي گوشتی که اهادر جوجه

،، چربی و غالت جیره و وضعیت فیزیولوژیکی حیواناتسمیمیزان انرژي قابل متابولاستفاده شده،کارنیتین التغییر در مقادیر 

ه به جیره، در مواردي که نیاز بکارنیتین الباشد، به عالوه افزودن میهاي موجود در مطالعات منتشر شده احتماال علت تفاوت

ی از مطالعات در برخ. یا سرما، اثر مفیدي داردفعالیتواکسیناسیون، ،استرس حمل و نقل، مانند داردافزایش متابولیسم وجود

شدند میي گوشتی که در حرارت معمولی پرورش داده هاباعث کاهش میزان چربی در خروسکارنیتین الاخیر استفاده از 

.گردیده است

زهاي استفاده شدهدتواند به علت تفاوت میاما ،مطالعات انجام شده در حد گمانه زنی استدالیل واقعی وجود اختالف در

. باشدگوشتی یا ترکیب اصلی جیره پایهي هاتیپ جوجهیتین، جنس و ژنوکارنال، دوره استفاده ازکارنیتینال

آن، می تواند براي اعمال طبیعی بدن در بدن در کنار دریافت خوراکیرنیتین کاالدر مجموع، پذیرفته شده است که سنتز 

بودن احتمال قابل دسترس،یابدمیفزایش که نیاز به انرژي ابا این وجود در موارد افزایش متابولیسم، هنگامی. کافی باشد

اثرات غذایی جیره به کارنیتین الن دافزووشود میمحسوب ،هایچرببراي سوخت و سازايکتور محدود کنندهفا،کارنیتینال

ممکن است در کاهش موارد آسیت از طریق افزایش نسبی وزن قلب mg/kg100به میزان کارنیتین ال. خواهد داشتيمفید

.موثر باشد

در . ستمیلی گرم در کیلوگرم غذا150میلی گرم تا 50ي غذایی طیور از هادر جیرهکارنیتین الاستفاده مورد مقادیر 

ا، میانگین افزایش وزن روزانه را تاحدود ذمیلی گرم در کیلوگرم غ100تا 20تین به میزان یکارناز الي گوشتی استفادههاجوجه

Lettner(درصد بهبود بخشید5/2 et al,1992Iben and Meinhardt, و mg100در آزمایش دیگري مقادیر ).  1997

mg200در یک کیلوگرم غذا اثري در میزان رشد نداشت کارنیتین ال)Buyse et al,2001 ( ها، همانند خوكبا این وجود

قابل توجهی وزن در دماي پایین محیط کاهش داد و بطوررا مقدار چربی محوطه بطنی ،کارنیتینالمیلی گرم 100استفاده از 
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Buyse(قلب را افزایش داد etal,2001(. به عنوان عامل بالقوه کاهش دهنده بروز کارنیتین الاساس این شواهد، بر

یل تبدضریبدر افزایش وزن،کارنیتین الاثرات مثبت قطعی . شودمیي گوشتی محسوب هاهاي متابولیک در جوجهبیماري

به جیره، در کارنیتین الmg/kg50ي گوشتی با اضافه کردن هاهغذایی و نسبت گوشت به چربی در هریک از عضالت در جوج

Rabie(بدست آمده است 1997مطالعه ربیعی و همکاران در سال  and et al 1997 a,b( .افزانیز منجر کارنیتین الز یش د

.مشخصی در مقادیر چربی شکمی شده استبه کاهش 

بدون ،گیري و مقدار چربی بدنوزني روي اثر،در کیلو گرم غذاکارنیتینالمیلی گرم 100و 50با مقادیر در مطالعات اولیه 

.)Baker And Sell,1994(مشاهده نگردیده بود)درصد5تا1(توجه به مقدار چربی جیره 

ي هادر جوجهخصوصیات الشه نیز و لوگرم غذا در عملکرد رشد میلی گرم در کی160و 30در مقادیر کارنیتین البودن فاقد اثر

،Horng, Lien (2001)در مطالعه . گزارش گردیده استHorng, Lien (2001), Richter(2002)گوشتی توسط 

یسرید و اسیدهاي چرب غیر گلتريقابل توجهی در ترکیب سرم داشت و باعث کاهش مقادیر استفاده شده، اثراتکارنیتین ال

به همین . باشدمیوزن مرطوب ماهیچه mg/kg80 -40موجود در عضالت جوجه گوشتی کارنیتین المقدار . گردیداستریفیه

نیاز لیزینی جیره را در تواندمیي گوشتیهاموجود در غذاي جوجهارنیتین کالعلت شاید آزمایش کردن این که مقدار 

. جالب باشد،ي گوشتی سریع الرشد تحت تاثیر قرار دهدهاجوجه

توجه در میزان جوجه آوريباعث افزایش قابلي مرغان مادردر کیلوگرم غذاکارنیتین المیلی گرم 100و 50استفاده از 

)Leibetseder , 1995 (ن به مصرف زرده می شود یو افزایش نسبت آلبوم)Rabie Et Al 1997(.

ي گوشتی نشان داده اند که عملکرد ها، کره اسب و جوجه)یکس کوترنیکسکوترن(ادي در خوك، ماهی، بلدرچین طالعات زیم

.یابدمیتوجهی بهبود در جیره، بطور قابلکارنیتین الرشد در اثر استفاده از 

(Santulli & DAmelio 1986, Weeden et al, 1991, Lettner et af  Schumacher et al 1993, Torreele

et al 1993, Hausenblasz et al, 1996 Rabie et al. 1997 c,d)

در طول مراحل ابتدائی و انتهائی دوره م مرغکیفیت سفیده تخگذار باعث بهبوددر مرغان تخمکارنیتین الاستفاده از مکمل 

آوري در مادران جوجهمیزان گزارش کرده است که) 1995(تسدر لیب.)Rabie et al .1997 a,b(گذاري گردیده است تخم

% 3/85به 4/82ز و ا%  87به % 83میلی گرم در کیلوگرم تغذیه شدند از 100و 50در مقادیر کارنیتین الگوشتی که با 

در چربی در متابولیسم انرژي، افزودن آن به جیره باعث کاهش تجمع کارنیتین الجهت نقش کلیدي به. افزایش یافته است

.)Rabie et al 1998(ي گوشتی می گرددهاجوجه
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: با انرژي جیرهکارنیتین الارتباط 

و مقدار انرژي جیره در طول دوره رشد کارنیتین النشان دادند که ارتباط معنی داري بین ) 1998(ربیعی و همکاران 

در مواقعی که انرژي جیره باالست موثرتر از مواقعی است که انرژي جیره کارنیتین الي گوشتی وجود دارد و افزودن هاجوجه

ي گوشتی هاتبدیل غذایی جوجهضریببا مقادیر باالي انرژي روي افزایش وزن وکارنیتین الاثر سینرژیستی بین پایین است و 

. مشاهده شد

یعنی . جیره باشدتمال دارد به خاطر نوع اسید چربمربوط نباشد اما احجیره انرژيتنها به سطح ممکن است چنین پاسخی 

ب با زنجیره اساسا در سوخت و ساز اسیدهاي چرکارنیتین الحضور، چونج در اثر ترکیب چربی جیره تحت تاثیر قرار گیردنتای

ي گوشتی که هاجوجهدر .کاهنده چربی داردو به جیره، اثرات محرك رشد کارنیتین البنابراین افزودن بلند حائز اهمیت است،

.متفاوت استکارنیتین الوح متفاوت انرژي تغذیه می شوند، اثر ي با سطهاهجیراب

، اگرچه در کاهش چربی محوطه mj/kg2/12کاهش مقدار انرژي جیره به ) 1998(با این وجود، در مطالعه ربیعی و همکاران 

. ی داشتي گوشتی اثر منفهاهبطنی موثر بود اما براي رشد و عملکرد جوج

:در تنظیم سیستم ایمنیکارنیتین ال

ي گوشتی با افزایش مقادیر هادر کیلوگرم غذاي جوجهکارنیتین المیلی گرم 100جالب است یادآوري گردد که استفاده از 

).Mast et al ,2000(نی عمل می کند به عنوان تنظیم کننده سیستم ایم،هفتگی6تا 2در IgGو هانمونوگلوبولیای

،به جیرهکارنیتین الافزودن .)4(زایی با استفاده از آلبومن سرم گاو اندازه گیري گردیدایمنیي ایمنی به دنبال هاپاسخ

نقص در گذشته). Cavaz za,1983(ي انسان و موش را به دنبال تحریک میتوژنی افزایش داد هاهاي تکثیري لنفوسیتپاسخ

بهبود کارنیتین الدر درمان با ،سندرم نقص ایمنی اکتسابیمبتال بههاي محیطی خون در افراد پیر و در توانایی تکثیر لنفوسیت

. )De Simone et al 1982,1993,1994 Franceschi et al 1990(یافتمی

De Simone et(شود میاي هستهي چند هاافزایش کیموتاکسی سلولکارنیتین باعثلدهد امیکه نشان وجودداردشواهدي 

al 1982(تبدیل کارنیتین الدرصد از استیل کارنیتین به 50اي انسان، بیش از هستهتکي ها، در فعال سازي فاگوسیت
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اي هستهتکي هاتین در پاسخ ایمنی در هنگام فاگوسیت سلولیمتابولیکی مهم استیل کارنشود که نشان دهنده نقش می

.)Kurth et al, 1994(باشد می

Berchiche et(کند میي را تحریک بادآنتیرشد و تولید ،هاي هیبریدوماي موشبه محیط کشت سلولکارنیتین الافزودن 

al 1994 Typlt et al 1991 ( نزا و پنوموکوکال در اثر اهاي آنفلوهاي اختصاصی مربوط به واکسنباديآنتیمقادیر باالیی از

و Jan Mastدر مطالعه .)Shay Gravenstein, 1996(گردید ، ایجاددر موش نسبت به گروه کنترلکارنیتین التجویز 

در تنظیم ،لو ایمونوگلوبولین کIgGُهاي به جیره با افزایش پاسخکارنیتین الن ده افزونشان داده شد ک) 2000(همکاران 

در سرم در IgMمقادیر پایین ) آنتی ژن سرم(، BSAاختصاصی علیه IgAبه علت نبود پاسخ .سیستم ایمنی نقش دارد

ودن ، می توان چنین برداشت کرد که اثر افزIgGوBSAایمونوگلوبین اختصاصی لتیک مشخص کُنو کیIgGمقایسه با 

. می باشدIgGروي کارنیتین المنعکس کننده اثر ، اساساBSAًیمونوگلوبین اختصاصی ل ابه جیره روي کُکارنیتین ال

از ایمن پسروز4ا حداقل ایمن سازي اولیه تاز پساز هشتمین روزو گذرا نیست BSAاختصاصی IgGهاي افزایش پاسخ

دارد یا BSAاختصاصی IgMهاي اثر جزئی روي پاسخکارنیتین المشاهده اینکه و ادامه می یابد، این افزایش سازي دوم

منی را افزایش نمی دهد هاي ایها، شروع پاسخجوانتدمانند اغلب اَکارنیتینالاشد که دهنده این بنشاناصال ندارد ممکن است 

به کارنیتین الافزودن . نقش داردIgGي هاهاي پالسما و یا در تبدیل ایزوتیپدر سلولIgGاما بطور اختصاصی در تولید 

ي هااختصاصی در جوجهIgGهاي هاي ایمنی، باعث افزایش پاسخمورد نیاز براي سلولکارنیتین الجیره، با جبران کمبود 

6هفتگی تا 2از و به دنبال آن پاسخ هومورالدر طول واکسیناسیوني گوشتی هامیزان رشد جوجهدر واقع، . شودمیگوشتی 

دم سنتزکافی به علت ع. باشدمیکارنیتین الاین میزان متابولیسم باال نشانگر نیاز باال به . باشدمیدر حداکثر هفتگی

کارنیتین لمتابولیکی باالي این حیوانات تامین نمی شود و منجر به کمبود احیوانات جوان، نیازهايدر بدنکارنیتین ال

.گرددمی

کههنگامی ،بلدرچینهايها و جوجهنشان دادند که در بچه خوك) 1994(و گروپ و همکاران ) 1993(شوماخر و همکاران 

نسبت به مواردي که مقادیر این اسیدهاي آمینه در باشند)حد مورد نیاز بدن(در حد مرزي نسیستئی+ مقادیرلیزین و متیونین

.گرددکارنتین بیشتر مشخص میاثرات ال،جیره به حد کافی است
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متابولیسم لیپیدها را افزایش ،سلولیکارنیتین البادي ناشناخته است، بازخوانی مقادیر آنتیدر تولید کارنیتین المکانیسم اثر 

هامقادیر سیتوکینکارنیتین النشان دادند که ) 1994(دسیمون و همکاران .بخشدمیو تعادل انرژي سلولی را بهبود دهد می

.دهدمیسان کاهش را در انTNF-àبخصوص 

نکروز و فاکتور IL,1ßمقادیر اینترلوکین کارنیتین الوش صحرایی، درمان با ي کاشکسی و شوك سپتیک در مهادر نمونه

در هموستاز انرژي کل و مهمی را ها نقش حیاتی این سیتوکین) Winter et al 1995(را کاهش داد ) TNF-à(دهنده تومور 

.کنندمیدر تنظیم پاسخهاي آنتی بادي، بازي بدن و 

این آنزیم . دهدفعالیت اسفنگومیلیناز اسیدي را کاهش میکارنیتین الن دادند که ااخیرا نش) 1997(دي مارزیو و همکاران 

نجر به آپوپتوزیس داخل سلولی است که م) mRNA(یک مولکول پیامبر ، سرامید. کندیاسفنگومیلین را به سرآمید تبدیل م

.شودمی

کارنیتین الهمچنین . گرددآپوپتوزیس میو مید باعث کاهش تولید سرآکارنیتین الدر سندرم نقص ایمنی اکتسابی، استفاده از 

د که منجر به کنپیشگیري می،ي گوشتیهاوپتوزیس در طول پاسخهاي ایمنی جوجهدر اثر آپBوTفوسیتهاي ناز مرگ ل

.گرددمیهايزایش تیتر آنتی باداف

Cook(و تولید مثلی برآورد می شد غذاییاي حیوانات اهلی با معیارهاي رشد، تبدیلدر گذشته نیازهاي تغذیه جان . )1996,

هايبه نیازکارنیتین الاي مخصوصا در رابطه با ي تغذیههاکنند که در هنگام تهیه توصیهمیپیشنهاد) 2000(ماست و همکاران 

IgGهاي تواند منجر به افزایش پاسخمیکارنیتین الآنها بر این عقیده اند که استفاده از . پاسخ سیستم ایمنی توجه گردد

.)Baker Sell,1994(عملکرد رشد بهبود نمی یابد در حالی که شود اختصاصی آنتی ژن 

هاي ایمنی تواند در افزایش پاسخیابد که میبصورت طوالنی مدت افزایش میIgGپاسخ ،به جیرهکارنیتین الدر نتیجه افزودن 

IgGاختصاصی در سرم با IgGبه علت ارتباط مستقیم بین مقادیر . باشدداشته در واکسیناسیون اهمیت کاربردي بیشتري 

بنابراین استفاده از . گرددها میبه تخم مرغIgGمنجر به افزایش انتقال کارنیتین السرم در اثر IgGتخم مرغ، افزایش 

.گرددهاي قابل استخراج از تخم مرغ به شکل تجاري میباعث بهبود ایمنی مادري یا تولید آنتی باديکارنیتین ال
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:در کبوترهاکارنیتین التاثیر استفاده از 

اثرات مثبتی کارنیتین الرسد که نت بلژیک، به نظر میتوسط گروهی در دانشگاه گتحقیقات صورت گرفته بخصوص با توجه به

میلی 90اي تربیت شده، استفاده از اي دارد، به عنوان مثال در کبوتران مسابقهدر عملکرد تولید مثلی و فیزیکی کبوتران مسابقه

و هم چنین ) Janssens et al.,1998a(اسید چرب گردیددت یک هفته باعث بهبود سوخت و سازبه من کارنیتیالگرم 

Janssens et(شد،که با تحریک الکتریکی عضله سینه صورت گرفتهب بهبود مصرف انرژي در طول تمرین سنگینبس

al.,1998b( .

ازتوان با تغذیه زیاددهد که میقبل از پرواز مقدار زیادي کاهش وزن روي مییتین کارنالکبوترهاي ماده، با تغذیه خوراکی در 

در طول چندین تولید مثل عملکرد کلی کبوترها نیز.)Janssens And De Wilde,1995a(ي حیوانی جبران کردهامکمل

میزان شدن افزایش اخذ غذا و وزن بدن یا کمباعثکارنیتین ال. در روز بهبود یافتکارنیتین المیلی گرم 80تغذیه با ادامه

هشیرباعث افزایش وزن جوجه کبوترها، افزایش تولید کارنیتین الکاهش وزن بدن در پرندگان مادر گردید، هم چنین، 

. ران مادر شددان کبوتچینههدر پالسما و در شیرکارنیتین الدان و مقادیر چینه

که انرژي ییهااز کاهش وزن کبوترغذایی جیره کارنیتین ال. در عضله سینه جوجه کبوترها نیز افزایش یافتکارنیتین المقدار 

اسیدهاي چرب مایی مقدار پالسکارنیتین الافزودن .)Janssens et al 1999a(جلوگیري نکرد،کاهش یافته بودشان اجیره

ي گوشتی گزارش هاکه در جوجههمانطوري. و الکتات را کاهش دادNEFAو اثرات ناشی از افزایش NEFAغیر استریفیه

.گرددپاسخ ایمنی میافزایش نیز باعث در کبوترهاکارنیتین ال،دیده استگر

خالصه

باشد و تولید میکربن 8که زنجیر کربن آنها بیش از حرکت اسیدهاي چربی کارنیتین  به عنوان کوفاکتور براي متابولیسم و

الزم و ضروري است و عمدتاً قادر است میزان دسترسی به منابع انرژي از اسیدهاي چرب را افزایش دهد و انتقال مواد از ،انرژي

،)طیور، خوك، گاو و اسب(غذایی براي انواع دام تواند به عنوان مکمل میغشاء سلول به داخل میتوکندري را سرعت بخشد و 

ها و بعضی کارنیتین در تمامی حیوانات، باکتري. مورد استفاده قرار گیرد) سگ و گربه(و حیوانات خانگی ) ماهی و میگو(آبزیان 

یشتر کارنیتین داخل عضله ب. ي متفاوت وجود داردهاو مایعات بدن با غلظتهادر بدن در تمام سلول. شودمیگیاهان یافت 

کارنیتین در تمام انواع . از کارنیتین موجود در بدن در عضله قلب و عضالت اسکلتی و کبد وجود دارد%98. شودمیذخیره 
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و حتی هاو گرانولوسیتهاهاي فاقد اکسیداسیون میتوکندریال اسید چرب مانند نورونها وجود دارد حتی در سلولسلول

کارنیتین است کارنیتین و ديکارنیتین داراي دو فرم ایزومري ال. ي قرمز خون که فاقد میتوکندري هستند وجود داردهاگلبول

بصورت ،D-Lو فرم راسمیک Dایزومر. کارنیتین است و بصورت طبیعی وجود داردکه تنها شکل فعال آن از نظر بیولوژیکی ال

ي بیوشیمیایی و هاویژگی. آن به عنوان مکمل غذایی توصیه شده استLتنها فرم ایزومر بطور کلی .شوندمیسنتتیک ساخته 

کارنیتین به عنوان یک سوبسترا براي آنزیم کارنیتین استیل ترانسفراز عمل طور مثال البه. متفاوت استهاایزومرفارماکولوژي 

کارنیتین در باال بردن توان امروزه قدرت تأثیر ال. کندمیرقابتی عمل کننده کارنیتین به عنوان یک مهارکند در حالیکه ديمی

.حیاتی موجب جلب توجه فراوان و افزودن آن به غذاهاي دام و حیوانات مسابقه و خانگی گردیده است

محلول . اتر و بنزن است،محلول در آب و الکل گرم و نامحلول در استون،گیرنم،رنگکارنیتین یک پودر کریستاله سفید یا بی

.است5/5تا 5/9بین pHداراي ،در آبآن5%

اسیدهاي چرب غیر استرفیه*
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:تواندمیکارنیتین ي الهالبطور کلی مکم

%10تا 8گوشتی به میزان يهاکارنیتین باعث افزایش وزن در گلهباعث افزایش در وزن بدن شوند بطوریکه اضافه کردن ال-1

.گرددمیحاصل %5/2جیره افزایش وزن به میزان %02/0کارنیتین به میزان عبارتی با اضافه کردن اله شود یا بمی

.باعث کاهش میزان چربی شکمی شود-2

.باعث کاهش کلسترول موجود در زرده شود-3

.شودهاغم مرباعث افزایش میزان تخم گذاري و افزایش وزن تخ-4

.باعث افزایش درصد هچ و جوجه درآوري شود-5

.شوددگی و کاهش مرگ و میر باعث افزایش شانس زنده ماندن جوجه در چند روز اول زن- 6

م این افزایش یک اثر مطلوب براي تخ.یابدمیکارنیتین در جیره به وضوح افزایشکارنیتین زرده با اضافه کردن المقدار ال-7

.ي خوراکی استهامرغ

.کندمیزا محافظت با افزایش ایمنی و مقاومت بدن، طیور را در مقابل بیماري و عوامل استرس-8

گذار بصورت استاندارد مرغان تخم.مرغ و وزن آن در مرغان نژاد بونس مورد مطالعه قرارگرفتن بر زرده تخمیتیکارناثرات ال

لوگرم داشتیزم برکیوکالري انرژي قابل متابولیلک2860ک و ینولئیلیداس% 2/2، ن خامیپروتئ% 2/18ره آنها یه شدند و جیتغذ

گروهیسه با گروه کنترل یدرمقا. مرغ بودد تخمیکل تولین به مدت سه ماه ازآغاز سیتیکارنلوگرم الیلی گرم درکیم50داراي و

.شتر بودیگرم ب2ها ن وزن تخم مرغیانگید و میودند، تخم مرغشان زودتر به وزن مورد نظررسافت کرده بین دریتیکارنکه ال

ت جوجه درآوري و یش قابلیل غذا و افزایب تبدیدي و کاهش ضریزان تخم مرغ تولیش مین درمرغان مادر باعث افزایتیکارنال

ن یتیکارنشود که المیهاي مادرگوشتی سبب ی مرغیره غذاین موجود درجیتیکارنن الیگردد و همچنمیمنی یباال رفتن سطح ا

ات یکند که درمرحله اول حمیکمک هابه جوجهن گردد و ین تأمیابد و انرژي الزم جهت رشد و نمو جنیش یزرده تخم مرغ افزا

د حدود یره مرغان مادرگوشتی بایج،درصد هچش یبراي افزا. ش استفاده کنندین انرژي خویمنبع چربی داخل زرده براي تأماز

.باشدداشته ن یتیکارنلوگرم الیلی گرم درکیم60

)دستیار تخصصی بیماریهاي طیور دانشگاه تهران(D.V.Mدکتر رامین نجفی 

)کارشناس علوم دامی(مهندس سید محمدرضا حاج اصغري 


