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و ترکیب ون بیوشیمیایی خهای فراسنجه، های اکوکاردیوگرافیکارنیتین بر شاخص-اثر ال

 ارتفاع باال پرورشی درگوشتی  هایجوجه بدن شیمیایی
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 6044ماه  دی 56 پذیرش:       6044ماه  تیر 8دریافت: 

و ترکیاب  هاای خاونی   فراسانجه  ،هاای اکوکااردیوگرافی  تین بر شااخص یکارن-پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر مکمل غذایی ال          

 ششروزه تفکیک جنس شده، به مدت قطعه جوجه یک  024این آزمایش با های گوشتی انجام گرفت. جوجه دو جنس در الشه شیمیایی

گارم   یلیم654و 14کارنیتین )صفر،-این آزمایش بر اساس طرح کامال تصادفی با سه سطح الد. ش انجامروزگی  05از یک تا  آزمایش هفته

 ،رم در کیلاوگرم ال کاارنیتین  گا میلای  654سطح دریافت در جنس ماده،  نشان دادنتایج  .شد انجام در دو جنس گرم( با پنج تکراربر کیلو

 (.>42/4P) سرم خون را افازایش داد  گلوبولین آلبومین و میزان و ( کاهش داد>42/4P)را به طور معنی دارسرم کلسترول و تری گلیسرید 

در جنس نر بیشترین میزان گلوکز و کمترین . ماده شدو  جنس نرگلیسرید سرم خون در  کارنیتین سبب تغییرات میزان تری-استفاده از ال

 هاای پس از انجام اکوکاردیوگرافی، شااخص . مشاهده شدکارنیتین -گرم مکمل الگرم بر کیلومیلی 14گلیسرید در جیره حاوی  میزان تری

هار دو   در (>42/4P) داریبه طور معنی کارنیتین-المیلی گرم  654درصد کسر کوتاه، قطر حفره بطن چپ در مرحله دیاستول با مصرف 

مصارف   شاد. مشااهده  گلیسرید و افزایش پروتیین سرم خون  کارنیتین کاهش میزان تری-. با افزایش مصرف مکمل الافزایش یافتجنس 

، کاارنیتین -اساتفاده از مکمال ال  ( کااهش داد.  >42/4Pرا )چربی سینه، چربی ران و چربی کباد  کارنیتین -گرم الگرم بر کیلومیلی 654

کاارنیتین در  -ف المصار  .دادهای نر و ماده را تغییار  جوجه بدنو ترکیب شیمیایی های سرم خون فراسنجه های اکوکاردیوگرافی، شاخص

 موثر است. های متابولیکیو جلوگیری از بیمار بهبود متابولیسم راستایدر مناطق مرتفع 

.ترکیاااب شااایمیایی بااادن  ،هاااای خاااونی، اکوکااااردیوگرافی فراسااانجهجوجاااه گوشاااتی،  تین، یکاااارن-ال :هاااای کلیااادی واژه

 

 مقدمه 

هاای گوشاتی   گیری سرعت رشد جوجاه  به طور چشم

این افازایش   های گذشته افزایش یافته است،نسبت به دهه

 شده استهای پر انرژی سبب استفاده از جیرهسرعت رشد 

های ها در بافتافزایش ظرفیت ساخت و ذخیره لیپید که با

ایان ظرفیات گااهی     .همراه اسات های گوشتی جوجهبدن 

تجمع  .(60) شودها میمنجر به چاق شدن بیش از حد آن

چربی در الشه مشکالتی را برای ساالمتی مصارف کنناده    

مصرف کنندگان، استفاده از گوشت با چربی کند.  ایجاد می

ولای افازایش سارعت رشاد ایان       ،دهناد کم را ترجیح می

ها برای بهباود  افزودنی استفاده از ،کندمنظور را محدود می

هاای  کیفیت الشاه یکای از اهاداف اصالی بارای آزماایش      

کاارنیتین  -ها مکمال ال یکی از این افزودنی. استای تغذیه

نقش مهمی را در فعالیت متابولیسمی بادن ایفاا    است، که

کارنیتین موجاود در غشاای میتوکنادری    -. ال(8) کندمی

های چار  باه درون میتوکنادری باه     عالوه بر انتقال اسید

عنوان یک آنتی اکسیدانت، نقش مهمی را در از بین باردن  

و از پراکسیداساایون لیپیاادی  داردرادیکااال آزاد اکساایژن 

کارنیتین نقاش مهمای را   -مکمل ال. (0)کند جلوگیری می

کاهش  های چر  بلند زنجیره دارد.ساز اسید و در سوخت

یکی  ،کارنیتین-چربی حفره شکمی با استفاده از مکمل ال

ایان ارتبااب باا     .از اثراتی است که قابل تصور خواهاد باود  

-ال .(8) اسات هاای خاونی هماراه    تغییرات بار فراسانجه  

کارنیتین خوراکی در انادوتلیوم عاروق منجار باه افازایش      

 چکیده
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(. کااهش فراهمای نیتریاک    61)شاود  نیتریک اکساید مای 

عروقای شاود و    -هاای قلبای  بیماری باعثتواند اکساید می

هاای گوشاتی   نقش مهمی در فشار خون ریاوی در جوجاه  

گیری از  کارنیتین در پیش-. بخشی از اثرات ال(7) کندایفا 

ذخیاره انارژی    باه برگشات  عروقای   –هاای قلبای   بیماری

-تعادل بین رشاد انادام  نبود   .شودمیوکاردیایی مربوب می

هاای  هاا و قلاب( و انادام   )ریاه  های تامین کننده اکسایژن 

های سینه( منجر به برخی مصرف کننده اکسیژن )ماهیچه

هاای جوجاه گوشاتی    های متابولیکی در سویهاز ناهنجاری

 .(60)شاود  ارتفااع تشادید مای    که در منااطق پار   شودمی

کاردیوگرافی ابزار کمک تشخیصی غیار تهااجمی   اکوکاردیو

برای ارزیابی ساختاری و عملکاردی قلاب باه شاکل     است 

مطالعاااتی و همچنااین بااه عنااوان یااک روش معاینااه      

که برای ارزیاابی   های گوشتیپاراکلینیکی معتبر در جوجه

ای قلاب و قطار   ، حجام ضاربه  کسر کوتاه قلبگیری  اندازه

. (63) و دیاستول است داخلی بطن چپ در زمان سیستول

هاااای کاااارنیتین بااار شااااخص -اثااار الدر آزمایشااای 

کاارنیتین روی  -کاه ال  داداکوگاردیوگرافی در انسان نشان 

ولی در بهبود  ،داری نداردها اثر معنیعملکرد قلبی و لیپید

-اثاار ال زمینااه(. در 6) آنماای ایاان بیماااران ماا ثر اساات 

 ،طیااورهااای اکوگاااردیوگرافی در کااارنیتین باار شاااخص 

در منااطق   با توجه به ایان کاه  پژوهشی انجام نشده است. 

مرتفع کمبود اکسیژن به عنوان یک تنش فزایناده، زمیناه   

-کنااد و الماای ایجااادرا  و مشااکالت قلباای بااروز آساایت

تواناد ماوثر باشاد در    کارنیتین در سالمت کارکرد قلب می

 باار کااارنیتین-ایاان آزمااایش ارتباااب بااین اسااتفاده از ال 

و ترکیاب شایمیایی   های خونی دیوگرافی و فراسنجهاکوکار

در  در دو جنس نر و ماده های گوشتی پرورشیجوجهبدن 

 .شودارتفاع بررسی می
 

 روش کارمواد و 

متر از ساطح   5414آزمایش در شهرکرد با ارتفاع  این

قطعه جوجاه گوشاتی    024این آزمایش از  دریا انجام شد.

گارم( در   03)باا میاانگین وزن    348نر و ماده سویه راس 

هاا باه شاش    وجاه واحد آزمایشی استفاده شد. ایان ج  34

تیمار آزمایشی با پنج تکرار اختصاص یافتند، به نحوی کاه  

 .قطعاه جوجاه اساتفاده شاد     62ایشای از  در هر واحد آزم

گرم گرم در کیلومیلی 654و  14صفر، های آزمایشی تیمار

بر  ها. تنظیم جیرهاستفاده شد دو جنس نر و مادهجیره در 

 National Research) اساس جداول انجمن ملی تحقیقات

Councilمعایناات   روزگای  05گرفت. در پایان سن نجام ( ا

هاااای شااااخصاز طریاااق کلینیکااای و پااااراکلینیکی  

بطناای در   ضااخامت دیااواره باایناکوکاااردیوگرافی ماننااد 

، اندازه دیواره آزاد بطن چپ در زماان  و دیاستول سیستول

بطان چاپ در    یانادازه لاومن داخلا   ، دیاستول و سیستول

ای قلاب و کسار   حجم ضاربه  ،و دیاستول  ستولیس یانتها

گیاری  روزگای خاون   05در سان   ،انجام گرفت ،کوتاه قلب

با دور  دقیقه با سانتریفوژ 64های خون به مدت شد. نمونه

سانتریفیوژ گردید. سرم جدا شده مربوب به جوجاه   2444

 ها هار قفاس باه نسابت مسااوی مخلاوب       ها و مرغخروس

درجااه  -54و در یااک لولااه آزمااایش در دمااای   گردیااد 

 هااایت فراساانجهداری شاادند. غلظاا  گااراد نگااه  سااانتی

و باا  خون به روش رنا  سانجی )فتاومتری(    بیوشیمیایی 

)درماان کااو، ایاران(    درمان کااو   تجاری شرکت هایکیت

 گیاری روزگی خاون  05همچنین در سن  ،گیری شداندازه

های خونی مانند گلوکز، کلساترول،  و فراسنجه به عمل آمد

گلیسیرید، پروتیین تام و آلباومین و گلوباولین خاون    تری

های خاون باا دو باار     اندازه گیری شد )تمامی اندازه گیری

پااس از روزگای   05در پایاان سان   انجاام گرفات(.    ،تکارار 

کاهش استرس و آرام کردن پرنده، اکوکااردیوگرافی از هار   

محال قرارگیاری   )اقی جنا مجااور  پرهای  شد.جوجه انجام 

 ریاازی باادون خااون بااه آراماای ویوگرافی( اکوکاااردپاارو  

انجام مطالعات اکوکااردیوگرافی   برایها شده و جوجه کنده

به سالن سونوگرافی منتقال شادند و تحات شارایطی کاه      

دساتگاه   بررسای شادند.   ،ها وارد شود به آن تنشکمترین 

دساتگاه ساونوگرافی داپلار     پاژوهش استفاده شده در ایان  

است که برای استفاده پزشکی و دامپزشکی طراحای شاده   

سااخت   MEDISON,EX8000است. مادل ایان دساتگاه    

هاای  دستگاه دارای ترانسدیوسر اینکشور کره جنوبی بود. 

 Phasedکه اکوکاردیوگرافی باا ترانسدیوسار    استمختلف 

Array  در هاا  هجوجا انجام شاد.   هرتزمگا 2/7و با فرکانس

پارو  در ناحیاه    حالت خوابیاده باه پشات قارار گرفتناد.     

Parasternal  متار دو سامت راسات و     سانتی 0-3به فاصله

 Right(. زماانی کاه پارو  در ناحیاه     9) چپ قرار گرفات 

parasternal     در مقابلاه مفصالstifle    قارار گرفتاه باشاد، 

در ایاان مطالعااه، دساات خواهااد آمااد. بهتاارین تصاااویر بااه
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 انجاام M-mode  و B-mode اکوکااردیوگرافی باا دو روش  

، روش اکوکااردیوگرافی  برای بررسی کلی و بزرگ قلب شد.

ها، گیری حفره و فاصله بین آندو بعدی و برای دقت اندازه

-(. شااخص 66از اکوکاردیوگرافی مد حرکتی استفاده شد )

بطنای در    ضخامت دیواره باین های اکوکاردیوگرافی مانند 

اندازه دیواره آزاد بطن چپ در زماان   ،و دیاستول ولسیست

بطان چاپ در    یانادازه لاومن داخلا    ،دیاستول و سیستول

ای قلاب و کسار   حجم ضربه و و دیاستول ستولیس یانتها

ترکیاب شایمیایی    گیاری برای اندازه کوتاه قلب انجام شد.

هاا )بادون   ساینه  هاا و ران، سینه و چربی کبد، ابتادا  ران 

استخوان( جدا و با آسیا  به یک مخلوب هموژن پوست و 

درصد  سپس پروتیین خام )به روش کلدال( و تبدیل شد و

گیری  اندازه AOACاستاندارد چربی گوشت و کبد با روش 

هاا  داده انجام شد(. ،ها با دو تکرار گیری)تمامی اندازهشدند 

تجزیاه و تحلیال شادند و     GLMرویاه   با SAS نرم افزار با

دانکان در ساطح    ی ها با آزمون چند دامنهمقایسه میانگین

 .(65) درصد انجام شد 2 آماری

 

 نتایج

کاارنیتین بار   -اثر سطوح مختلاف ال ( 6جدول)طبق 

هاای مااده گوشاتی نشاان داد،     های خونی جوجهفراسنجه

کارنیتین بر گلاوکز سارم خاون    -سطوح متفاوت مکمل ال

( شد. اساتفاده  >42/4P) دارمعنی ،های گوشتی مادهجوجه

گرم سابب افازایش مکمال     گرم بر کیلومیلی 654از سطح 

-گرم بر کیلومیلی 14کارنیتین نسبت به گروه شاهد و -ال

-گارم ال گرم بر کیلومیلی 14کارنیتین شد. سطح -گرم ال

که  ( داد>42/4Pکارنیتین کلسترول سرم خون را افزایش )

گارم  گرم بر کیلاو میلی654هایی که وه شاهد و جوجهبا گر

دار  تفاااوت معناای  ،بودنااد کااارنیتین دریافاات کاارده -ال

(42/4P< .داشت ) گارم  میلای  14هایی که سطح جوجهدر

کاارنیتین دریافات کارده بودناد، میازان      -گارم ال بر کیلاو 

هایی که گلیسرید سرم خون افزایش یافت که با جوجه تری

 ،ریافت کرده باود کارنیتین د-گرم الگرم بر کیلومیلی 654

( داشت. گاروه شااهد بیشاترین    >42/4P)دار  معنیتفاوت 

های گوشتی ماده نشان داد آلبومین سرم خون را در جوجه

کاارنیتین دریافات   -گارم ال میلی 14هایی که که با جوجه

( نشان داد و باا گروهای کاه    >42/4Pتفاوت ) ،کرده بودند

دریافات کارده   کاارنیتین  -گارم ال گرم بر کیلاو میلی 654

 14هاا باا مصارف    جوجاه نداشات.  دار  معنای تفاوت  ،بودند

کارنیتین، گلوباولین سارم خاون    -گرم الگرم بر کیلومیلی

( >42/4P)دار  معنای افزایش یافت که با گروه شاهد تفاوت 

 داشت.

 
های گوشتی ماده.های خونی جوجهگرم برکیلوگرم( جیره غذایی بر فراسنجهکارنیتین )میلی-اثر سطوح مختلف ال -6 جدول  

 گلوکز 

)mg/dl( 

 کلسترول

)mg/dl( 

 تری گلیسیرید

)mg/dl( 

 آلبومین

)g/dl( 

 پروتیین تام

)g/dl( 

 گلوبولین

)g/dl( 

کارنیتین صفر-ال  625/582 b 065/81 c 153/90 ab 103/0 a 214/2  967/4 b 

14 862/582 b 524/665 a 197/99 a 769/3 b 854/2  646/5 a 

654 246/341 a 724/84 b 376/87 b 550/0 ab 740/2  08/6 ab 

P 4451/4ارزش   446/4  4832/4  4538/4  6574/4  4303/4  

انحراف 

 (SEM)معیارمیانگین

63/0  210/5  328/3  505/4  589/4  453/4  

a,bهر ستون، بیانگر اختالف معنیمتشابه در  اعداد با حروف نا ( 42/4دار>P) باشند  می. 
 

 

کاارنیتین بار   -اثار ساطوح مختلاف ال    5بق جدول ط

های نر گوشتی نشان داد. سطح های خونی جوجهفراسنجه

گلوکز سرم خون را  کارنیتین،-گرم الگرم بر کیلومیلی 14

هایی کاه  که با گروه شاهد و جوجه ( داد>42/4Pافزایش )

 کاارنیتین دریافات کارده   -گارم ال گرم بار کیلاو  میلی654

( داشت. ساطوح متفااوت   >42/4P)دار  معنیتفاوت  ،بودند

هاای  کارنیتین بر کلسترول سارم خاون جوجاه   -مکمل ال

 14( شد. اساتفاده از ساطح   >42/4P)دار  معنیگوشتی نر 

کاارنیتین  -افازایش مکمال ال  گرم سبب  میلی گرم بر کیلو

-گارم بار کیلاوگرم ال   میلای  654نسبت به گروه شااهد و  
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گارم بار   میلای  654هایی کاه ساطح    کارنیتین شد. جوجه

-کارنیتین دریافت کارده بودناد، میازان تاری    -گرم الکیلو

 14هایی که گلیسرید سرم خون افزایش یافت که با جوجه

 ناد، کارده بود  دریافات  کاارنیتین -گرم الگرم بر کیلومیلی

 654هاایی کاه    جوجاه ( داشات.  >42/4P)دار تفاوت معنی

کارنیتین دریافات کارده بودناد و    -میلی گرم برکیلوگرم ال

هاای  بیشترین آلبومین سرم خون را در جوجاه  گروه شاهد

گارم  میلای  14هاایی کاه   گوشتی نر نشان داد که با جوجه

دار  معناایتفاااوت  ،کااارنیتین دریافاات کاارده بودنااد  -ال

(42/4P<داشت ) گرم بر کیلاو میلی 14. استفاده از سطح-

گرم سبب افازایش پاروتیین تاام و گلوباولین سارم خاون       

-گارم بار کیلاوگرم ال   میلای  654نسبت به گروه شااهد و  

 .( شد>42/4Pکارنیتین )

 
 .های گوشتی نرهای خونی جوجهبرکیلوگرم( جیره غذایی بر فراسنجه گرمکارنیتین )میلی-اثر سطوح مختلف ال -5جدول 

 گلوکز 

)mg/dl( 

 کلسترول

)mg/dl( 

گلیسیریدتری  

)mg/dl( 

 آلبومین

)g/dl( 

تامپروتیین  

)g/dl( 

گلوبولین     

        ) g/dl( 

صفر کارنیتین-ال  630/580 b 462/84 b 653/97 b 062/0 a 265/2 a 497/6 b 

14 612/385 a 508/93 a 350/87 c 016/3 b 160/2 a 623/5 a 

654 516/526 c 663/82 b 556/661 a 392/0 a 520/2 b 829/4 b 

P 446/4ارزش   443/4  446/4  446/4  4520/4  4508/4  

انحراف معیار 

 (SEM)میانگین

785/7  395/5  285/3  504/4  580/4  980/4  

 . هستند P<42/4دار ) متشابه در هر ستون، بیانگر اختالف معنی اعداد با حروف نا

 

 654 دریافاات 0جاادول و  3جاادول  بااا توجااه بااه 

کارنیتین درصد کسر کوتاه بطن چپ و اندازه -گرم ال میلی

گاروه  به نسبت قطر داخلی بطن چپ در زمان دیاستول را 

 های گوشتی ( در جوجه>42/4P)دار  معنیصورت شاهد به 

 .نر و ماده افزایش داد

ی قطار داخلای    کارنیتین بر اندازه-سطوح متفاوت ال

ای تفاااوت  بطاان چااپ در زمااان سیسااتول و حجاام ضااربه

 داری نداشت. معنی

 
 ماده.های گوشتی گرم برکیلوگرم( جیره غذایی بر اکوکاردیوگرافی جوجهکارنیتین )میلی-اثر سطوح مختلف ال -3جدول 

کسر کوتاه  

 (%) قلب

اندازه قطر داخلی بطن 

 چپ در زمان دیاستول
(cm) 

اندازه قطر داخلی بطن 

 چپ در زمان سیستول

(cm) 

 حجم ضربه ای

(cm3) 

 632/09a 474/6a 208/4 884/6  کارنیتین صفر-ال

14 222/08ab 409/6ab 204/4 885/6 

654 690/07b 434/6b 235/4 901/6 

 P 435/4 406/4 49/4 62/4ارزش 

انحااااااااراف معیااااااااار 

 (SEM)میانگین

056/4 466/4 458/4 499/4 

  هستند. (P<42/4دار ) متشابه در هر ستون، بیانگر اختالف معنی اعداد با حروف نا
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 گوشتی نر هایجوجهگرم برکیلوگرم( جیره غذایی بر اکوکاردیوگرافی کارنیتین )میلی-اثر سطوح مختلف ال -0جدول 

کسر کوتاه  

 (%) قلب

اندازه قطر داخلی بطن چپ در 

 (cm) زمان دیاستول

اندازه قطر داخلی بطن چپ 

 (cm)  در زمان سیستول

 حجم ضربه ای

(cm3) 

 664/08a 477/6a 295/4 902/6 کارنیتین صفر-ال

14 004/07ab 402/6ab 231/4 891/6 

654 651/00b 434/6b 222/4 458/5 

 P 455/4 400/4 586/4 38/4ارزش 

 8/4 46/4 461/4 648/4 (SEM)انحراف معیار میانگین

  هستند.P <42/4دار ) متشابه در هر ستون، بیانگر اختالف معنی اعداد با حروف نا

 14( نشااان داد، سااطح 2 جاادول)نتااایج حاصاال از 

 درصاد  کارنیتین سابب افازایش  -گرم در کیلوگرم ال میلی

( شاد.  >42/4Pپروتیین سینه، چربی سینه و چربی کباد ) 

چرباای ران را کاااهش  درصااد کااارنیتین -اسااتفاده از ال

(42/4P<) ،هاای  پاروتیین ران جوجاه  درصاد  ولی بار   داد

 .نداشتداری گوشتی نر اثر معنی

 
 های گوشتی نر.برکیلوگرم( جیره غذایی ترکیب شیمیایی سینه، ران و کبد جوجه گرمکارنیتین )میلی-اثر سطوح مختلف ال -2جدول 

پروتیین  

 سینه

 )درصد(

 چربی سینه

 )درصد(

 پروتیین ران

 )درصد(

 چربی ران

درصد()  

کبدچربی   

درصد()  

کارنیتین صفر-ال  963/56 b
 043/6 b

 561/68  566/66 a 130/3 c
 

14 300/55 a
 016/6 a 498/68  485/66 b 405/1 a

 

654 750/56 c
 350/6 c 633/68  750/64 c 478/2 b

 

P 446/4ارزش   446/4  945/4  446/4  446/4  

433/4 (SEM)انحراف معیار میانگین  466/4  688/4  430/4  432/4  

 هستند. (P<42/4دار ) متشابه در هر ستون، بیانگر اختالف معنی حروف نااعداد با 

 

 14دریافات   ،دهدمینشان  (1جدول )نتایج حاصل از 

گرم بر کیلوگرم درصد پروتیین سینه و پاروتیین ران  میلی

-میلای  14.دهاد میافزایش  (>42/4P)دار  معنیرا به طور 

چربای ساینه    درصاد  کارنیتین-مکمل الگرم گرم بر کیلو

کاارنیتین  -(. ال>42/4Pای مااده را کااهش داد )  ها جوجه

چرباای کبااد  کاااهشگاارم در کیلااوگرم( ساابب میلاای 14)

 (.>42/4P) های گوشتی ماده شدجوجه

  
 های گوشتی ماده.گرم( جیره غذایی ترکیب شیمیایی سینه، ران و کبد جوجهبرکیلو گرمکارنیتین )میلی-اثر سطوح مختلف ال -1جدول 

 پروتیین سینه 

 )درصد(

 چربی سینه

 )درصد(

 پروتیین ران

 )درصد(

 چربی ران

درصد()  

 چربی کبد

درصد()  

کارنیتین صفر-ال  140/56 a 256/6 a 783/67 c 411/9 c 358/1 a 

14 116/56 a 037/6 b 132/68 a 465/63 a 277/0 b 

654 563/56 b 068/6 b 081/68 b 147/9 b 562/0 c 

P 446/4ارزش   446/4  446/4  446/4  446/4  

422/4 (SEM)انحراف معیار میانگین  449/4  439/4  404/4  452/4  

 هستند. (P<42/4دار ) متشابه در هر ستون، بیانگر اختالف معنی اعداد با حروف نا
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 بحث

هاای خاونی   کارنیتین بار فراسانجه  -تاثیر سطوح ال

 و 14نشان داد که افازایش گلاوکز سارم خاون در ساطح      

کاارنیتین باه   -گرم در کیلوگرم مکمل المیلی 654سطح 

های گوشتی نر و ماده مشاهده شد، که باا  ترتیب در جوجه

کارنیتین مولکول -. الاست وظیفه بیوشیمیایی آن منطبق

دالتاون اسات کاه در بیشاتر      612کوچکی با وزن حادود  

کاارنیتین سااخته شاده    -شود. الهای بدن یافت میسلول

کارنیتین باا  -ها منتقل شود. از این رو البافتباید به سایر 

 درچر  فعال )استیل کاوآنزیم آ(  همراهی کردن اسیدهای

انتقال به داخال میتوکنادری در تولیاد انارژی نقاش دارد      

هاای  کارنیتین در جیره جوجاه -مقدار ال (. استفاده از60)

گرم آزمایش گرم در کیلومیلی 624تا  24گوشتی از حدود 

چار  بارای تولیاد     هایاستفاده بیشتر از اسید. شده است

و اثار   دهاد  مای انرژی، مقدار استفاده از گلاوکز را کااهش   

افازایش گلاوکز   . بناابراین  صرفه جویی بر گلوکز خون دارد

کاارنیتین در  -همچناین مکمال ال   ،سرم قابل انتظاار باود  

 14. در ایان آزماایش،   (0)تنظیم گلوکونئاوژنز نقاش دارد   

کارنیتین در جیاره سابب   -گرم مکمل اللوگرم در کیمیلی

گلیسیرید و افزایش پاروتئین تاام و گلوباولین     کاهش تری

هااای گوشااتی ناار شااد. افاازایش  ساارم خااون در جوجااه 

هاای  گلیسیرید و کاهش آلبومین سرم خون در جوجه تری

کاارنیتین  -گارم ال گرم در کیلاو میلی 654گوشتی ماده با 

، گلیسیرید، آلباومین  ریمشاهده شد. تغییر در کلسترول، ت

کارنیتین در -تام و گلوبولین با استفاده از مکمل الپروتیین

دو جنس مشاهده شد که باا انتظااراتی کاه از نقاش ایان      

رود، هماهناا  بااود. مکماال در سااوخت و ساااز باادن ماای

کاارنیتین  -که مکمال ال  اندهای مختلف نشان دادهگزارش

و آلباومین سارم    امتا گلیسیرید، پروتیینبر کلسترول، تری

کارنیتین بار  -دیگری، اثر ال پژوهش(. در 60تاثیر نداشت )

های گلیسیرید و غلظت اسیدسرم خون، کاهش میزان تری

کاارنیتین میازان   -(. ال8چر  غیر استریفیه را نشان داد )

-های چر  برای استریفیکاسیون به تاری رسی اسید دست

مکمال    ،دهدگلیسیرید و ذخیره بافت چربی را کاهش می

کارنیتین با اعمال بیولوژی همچون کااهش ساوخت و   -ال

ها، کلساترول،  گلیسیریدهای آمینه و افزایش تریساز اسید

(. نقاش  1چار  نقاش دارد )  هاای ها و تحریک اسیدکتون

چر  زنجیر هایکارنیتین در اکسیداسیون اسید-مکمل ال

فراهمای  بلند، همراه با تولید انرژی بوده که در این وضاع،  

شود، تفاوت در نتاایج  انرژی، محرکی بر تجمع پروتیین می

کاارنیتین،  -توان باه ساطوح مکمال ال   گزارش شده را می

کارنیتین در اجزای جیاره و فراهمای یاا کمباود     -مقدار ال

( ماارتبد دانساات. اثاارات 60هااای آمینااه ضااروری )اسااید

هاای  کارنیتین با توجه به پیش سااز -مکمل ال جویی صرفه

در استفاده از منابع پروتیینی ماورد   (یزین و متیونینل)آن 

کارنیتین بر افزایش اکسیداسیون اساید -اثر ال ،استتوجه 

مکمل  ،جویی بر گلوکز خون دارد های چر  و اثرات صرفه

های کارنیتین سبب افزایش کلسترول سرم خون جوجه-ال

کارنیتین بر -گوشتی نر نسبت به شاهد شد. تاثیر مکمل ال

باه دلیال واکانش     ،گلیسیرید و کلسترول سارم خاون  تری

کوآنزیم و تشکیل آسیل کارنیتین و عبور  کارنیتین با آسیل

آن از غشااای میتوکناادری بااه دلیاال نیاااز بااه کااارنیتین و 

 موجاب است، ازدیااد یکای از ماواد اولیاه،      نزیمیل کوآتآس

هاای  پروتیین (.0شود )می مذکورمحدودیت انجام واکنش 

-ساز بدن را تنظیم میوپرندگان، میزان سوختپالسما در 

افزایش آلبومین سرم خاون، سابب افازایش ظرفیات      کند،

چار  شاده و ممکان اسات     هاای اتصال و جابجایی اساید 

متابولیکی اکسیداسیون لیپید یا تحریک بیوساخت  ظرفیت

 ها را سبب شودگلیسیریدترکیباتی مانند فسفولیپید و تری

تواند در پاسخ باه افازایش انتقاال    ی(. همه این عوامل م1)

ها برای فرآیند اکسیداسایون باشاد   چر  از بافتهایاسید

باا   ،شودکه سبب ساخت پروتئین بیشتر در سرم خون می

گارم در کیلاوگرم   میلای  654نتایج هماهنگی دارد. ساطح  

کااارنیتین در جیااره، ساابب افاازایش گلااوکز و کاااهش -ال

بیشترین مقدار تاری  (. >42/4Pسرم خون شد ) کلسترول

میلی  14گلیسیرید و کمترین مقدار آلبومین سرم خون با 

(. 6-3کارنیتین مشاهده شاد )جادول   -گرم در کیلوگرم ال

هاا باه   هاا باا اتصاال آن   چار  باین بافات   هایانتقال اسید

افزایش آلبومین سارم   .گیردآلبومین در پالسما صورت می

-هاای خون سبب افزایش ظرفیت اتصال و جابجایی اساید 

متااابولیکی  تواناااییشااود و ممکاان اساات   چاار  ماای 

 پاژوهش در ایان   .(60)اکسیداسیون چربی را افزایش دهد 

 هایهای اکوکاردیوگرافی جوجهکارنیتین بر شاخص-اثر ال

و ( 3جادول )با توجه باه   گوشتی در ارتفاع باال بررسی شد.

کارنیتین کسر کوتاه قلب و اندازه -استفاده از ال ،(0)جدول

دار  معنیقطر داخلی بطن چپ در زمان دیاستول را به طور 
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(42/4P<کاهش داد ) .های قلبی و عروقای یکای از    بیماری

در ایان   .ناد روعلل مهم مرگ و میر ماکیان باه شامار مای   

ی هاای گوشات  هاا، جوجاه  میان در مقایسه باا ساایر گوناه   

سیساتم  ، دارناد  مشکالت قلبای حساسیت باالیی نسبت به 

تنفسی پرندگان نسبت باه پساتانداران در شاراید کمباود     

همچناین مای  ، دنا تربسیار حساس ،اکسیژن در ارتفاع باال

توان به سندرم آسیت و سندرم مرگ ناگهانی به عناوان دو  

تارین مشاکالت وابساته باه قلاب در      نمونه دیگار از شاایع  

اکوکااردیوگرافی باه   (. 7گوشاتی اشااره کارد )   های جوجه

عنوان یک روش غیار تهااجمی و ارزشامند بارای ارزیاابی      

شااده کااه در تشااخیص کاارد قلااب تلقاای  ساااختار و عماال

. (9ی قلباای ماننااد آساایت کاااربرد دارد )  هاااناهنجاااری

های اکوکاردیوگرافی مثال  زیادی روی شاخص های پژوهش

سن، وزن، جنس، نژاد  ها بر سیستم قلبی عروقی،تاثیر دارو

که به آن اشاره  هایی پژوهشو گونه صورت گرفته است. در

های اکوکاردیوگرافی با توجاه باه عاواملی    شاخص ،شودمی

بررسای قارار گرفتاه اسات.      تحات  ،که باه آن اشااره شاد   

اکوکااردیوگرافی باه دو   روش  ،درآزمایشی نشاان داده شاد  

قلبای  مطالعه عملکردی برای  M-modeو  B-mode طریق

هاای  جوجاه و های گوشتی مبتال به سندرم آسایت   جوجه

در  RVDd وRVDs  کااه در آن طبیعاای انجااام شااد،  

در . (2) تار باود   های آسیتی در تماام سانین بازرگ    جوجه

های مقایسه ساختار و عملکرد قلب بین جوجهبه  پژوهشی

دست آمده حاکی از هنتایج ب ،گذار پرداختندگوشتی و تخم

ضخامت عضله قلبی بعد از مرگ، قطر آئاورت و  آن بود که 

بطن چپ، وزن بدن در پنج هفتگای و وزن بطان چاپ در    

گاذار  های گوشتی نسابت باه تخام   هفت هفتگی در جوجه

های اکوکاردیوگرافی شاامل  شاخصکمتر است و همچنین 

بطن چپ نیز  FSها و ضخامت دیواره بطن، قطر حفره بطن

 FSباین   ساویی از  ؛باود تار   های گوشتی کوچک در جوجه

 داری وجود نداشات بطن راست دو نژاد تفاوت آماری معنی

تری نسابت باه   کرد ضعیف های گوشتی عملقلب جوجه و

 در ساال  ناو همکاار  Martinez. گذار داردهای تخمنیمچه

به منظور مطالعه اکوکاردیوگرافی سندرم فشار خون  5444

روش نشاااان دادناااد کاااه   ،هاااای گوشاااتی در جوجاااه

کوکاردیوگرافی بارای مطالعاه سااختمان قلبای عروقای و      ا

کرد آن در روند گسترش ساندرم افازایش فشاارخون     عمل

همچناین  ، های گوشتی موثر است در جوجه (PSHریوی )

وزن بدن و قطر حفره بطن چپ و راست در مرحلاه پایاان   

 و (RVDsو پایاان سیساتول   LVDd) و (RVDdدیاستول 

(LVDsهاای گوشاتی در   در جوجاه صورت هفتگی  باید به

بطن چپ  کسر کوتاه و گیری شودفشار خون طبیعی اندازه

از  ؛داردو راست در حالت کاهش فشار خون درصد کمتری 

نشاان داده شاده اسات     ،در طول کاهش فشار خون سویی

 هایی که ساندرم افازایش فشاار خاون ریاوی     که در پرنده

قطر حفره بطن راسات در پایاان سیساتول و     دارند، مثبت

هایی که سندرم افزایش فشار خاون  آندیاستول نسبت به 

. این نتاایج  تر استبزرگ ،ارندددر سه هفتگی  منفیریوی 

در نتیجه افازایش   PHSشود که  باعث تایید این فرضیه می

هاای  شود و جوجهقلبی ایجاد می Over loadفشار ریوی و 

PHS تاری باه کمباود اکسایژن     مل شادید الع مثبت عکس

اثار   زمیناه (. در 9) منفی دارند PHSهای  نسبت به جوجه

هاای اکوگااردیوگرافی در طیاور    کارنیتین بار شااخص  -ال

در ، پژوهش خاصی انجام نشده است.  مخلاوق و همکااران  

-مصارف ال باه منظاور تعیاین اثار     ای مطالعه 6385 سال

به میزان یک گرم در روز به مدت شاش  کارنیتین خوراکی 

 ناد نشاان داد  کرد قلبای بیمااران همودیاالیزی    بر عملماه 

داری در میزان ینگونه بهبود مع نسبت به گروه شاهد، هیچ

و قطار پایاان دیاساتولی بطان چاپ و ساطح        تخلیهکسر 

های سارمی در بیمااران مشااهده نگردیاد. در گاروه      لیپید

خروجی بطن چپ باه روش  ها میانگین درصد کسر نمورد ت

داری ینماه تفاوت مع 1حجمی در ابتدای مطالعه و پس از 

بیان داشت  ،گیری کلی حاصل از مطالعه آناننتیجه ،تشدا

-ها اثار معنای  کرد قلبی و لیپید کارنیتین روی عمل-الکه 

 ولی در بهبود آنمی ایان بیمااران ما ثر اسات     ،داری ندارد

-میلای  244کاارنیتین ) -ال دوز کام خاوراکی   تجویز(. 6)

باه بهباود در عالیام     ماه منجر پس از شش (گاارم در روز

همراه با کاهش توده بطن چپ شاد   LVEF بیمار و افزایش

کااه قطاار پایااان  ،شااد نشااان داده در مطالعااه دیگاار(. 64)

کارد سیساتولیک    و عمال   (LVEDD)دیاستولی بطن چپ

ر کاارنیتین تغییا  -ال پااس از تجاویز   (LVSF) بطن چاپ

 در آزمایشای (. 9ی م ثراست )مکند، اما در کنترل آریتنمی

کرد میوکارد در طای   باه طاور مشاابه نشاان داد کاه عمل

 .(62باهبود نیافته است )  ،کارنیتین-ال هفتاه از تجویاز 1

 کاارنیتین -گارم مکمال ال  گرم در کیلو میلی 654دریافت 

هااایهااای ساابب کاااهش چرباای سااینه و ران جوجااه   
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کارنیتین چربای کباد در   -نر و ماده شد. مکمل الگوشتی 

ولای در جوجاه هاای     ،گوشتی مااده را کااهش داد   جوجه

گوشتی نر چربی کبد افزایش یافت. منابع لیپیادی داخال   

ای، نقش مهمی در اکسیداسیون و ساوخت و سااز   ماهیچه

 -نقاش ال (. عالوه بار ایان، باا توجاه باه      60هوازی دارد )

میاازان  هااای چاار ،  اکسیداساایون اسااید در کااارنیتین 

را  ید چر  در ماهیچاه ساینه و ران مارغ   اکسیداسیون اس

بنابراین اندازه گیاری مقادار    ،(61)دهد  تحت تاثیر قرار می

تواند به عنوان شاخصای   چربی و پروتیین در بافت بدن می

چر  در مرغ باشد که مشاخص  های اسیداز اکسیداسیون 

، میازان چربای موجاود در آن    کارنیتین  -الشد با مصرف 

-کاهش یافت که نشان دهنده افزایش اکسیداسیون اساید 

کاارنیتین، کااهش   -. در اثر اساتفاده از ال استهای چر  

چربی ممکن است در تمامی بدن صاورت نگیارد کاه ایان     

هاای  پاژوهش های مشااهده شاده باین    دلیلی برای تفاوت

کارنیتین -ها که اثر الزیرا در برخی پژوهش ؛مختلف باشد

ام بادن بررسای قارار گرفات،     بر سطح پروتیین و چربی تم

اثار مماانعتی    (.60ها مشااهده نشاد )  تغییری در مقدار آن

کااارنیتین باار کاتابولیساام پااروتیین از طریااق افاازایش -ال

ی کربس و بنابراین های چر  به سمت چرخههدایت اسید

 (.8) دهااد روی ماایجااویی در مصاارف پااروتیین  صاارفه

-باا اساتفاده از مکمال ال    کااهش چربای کباد    ای مطالعه

در پااژوهش  (.3در بوقلمااون را گاازارش کاارد ) کااارنیتین

کاارنیتین  -دیگری، افزایش چربای کباد در اثار مکمال ال    

های چار  آزاد در کباد   اسید پژوهشمشاهده شد، در این 

در کباد گازارش شاد. ایان      گلیسارید کاهش، افزایش تری

 چر  در کباد، هایع و درصد اسیدنوبا بررسی  پژوهشگران

کاربن( و   55تاا   54چر  زنجیاره بلناد )  هایاهش اسیدک

کاربن(   68تا  60های چر  زنجیره متوسد )افزایش اسید

تواناد  فار  مای  ، کارنیتین را مشاهده کردناد -با مکمل ال

کاارنیتین تولیاد انارژی را از متوساد     –ال  کاه  این باشاد 

 بارای و  دهاد  مای چر  بلند زنجیره انتقال زنجیره به اسید

بارای  تواناد   گیرد و یاا مای  گلیسرید به کار میساخت تری

  (.60میتوکندری شود ) اکسیداسیون وارد

کارنیتین -نشان داد که المقایسه نتایج این آزمایش 

های خاونی سابب افازایش گلاوکز، آلباومین،      در فراسنجه

تواناد باعاث   مای د و وشا  مای تام و گلوبولین سارم  پروتیین

کاارنیتین در  -گلیسایرید شاود. ال  کاهش کلسترول، تاری 

ی  های اکوکاردیوگراف، کسار کوتااه قلاب و انادازه    شاخص

 ،کااهش داد  را داخلی قطر بطن چاپ در زماان دیاساتول   

همچنین سبب کاهش درصد چربی سینه، افازایش درصاد   

ی پروتیین سینه و کاهش درصد چربی کبد شد کاه هماه  

کارنیتین بر فیزیولوژی پرنده در -گویای نقش الاین نتایج 

هاای  بهبود سالمت و جلاوگیری از ایجااد بیمااری   راستای 
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          Present experiment was conducted to evaluate the effect of L-carnitine supplementation on 

echocardiography, blood parameters and body chemical composition in two sex of broiler chickens. 

This experiment with 450 one-day-old chicks were selected for a period of six weeks from one to 42 

days. This experiment was performed on a completely randomized design with three levels of L-

carnitine (0, 120, 60 mg / kg) with five replications in both males and females. The results showed that 

in the female, use of 120 mg / kg L-carnitine significantly reduced serum cholesterol and triglyceride 

(p <0.05). Increased serum albumin and globulin (p <0.05). The use of L-carnitine caused changes in 

serum triglyceride levels in males and females. In males, the highest amount of glucose and the lowest 

amount of triglyceride was observed in the diet containing 60 mg / kg of L-carnitine supplement. After 

echocardiography, indices of short fraction percentage, left ventricular cavity diameter in diastole 

stage increased significantly (p <0.05) in both sexes with 120 mg of L-carnitine. With increasing L-

carnitine supplementation, a decrease in triglyceride level and an increase in serum protein were 

observed. Consumption of 120 mg / kg L-carnitine reduced breast fat, thigh fat and liver fat (p <0.05). 

L-carnitine supplementation altered echocardiographic parameters, serum parameters and body 

composition of male and female chickens. Consumption of L-carnitine at high altitudes is effective in 

improving metabolism and preventing metabolic disorder. 
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