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 [کارنیتین- مروري بر مطالعات صورت گرفته پیرامون اثرات افزودن مکمل ال
 به جیره غذایی ماهیان 

 

  1، مصطفی هاشم نیا1، پوریاغالم زاده1*نگارفخاري
  دانشجوي دانشگاه تهران، کرج1

 ng.fakhari@gmail.com: نویسنده مسئول*

  چکیده  
کارنیتینی به جیره ي ماهیان می -این مقاله مروري به برخی از پژوهش هاي انجام گرفته پیرامون تاثیرات افزودن مکمل ال

تفاده از این ماده در آبزي پروري نیز کارنیتین در سایر مهره داران به همراه دارد اس-پیرو مزایایی که مصرف ال. پردازد 
در مقابل در تعدادي از مطالعات انجام گرفته در این زمینه استفاده از این مکمل غذایی هیچ گونه . طرفداران بسیاري دارد 

نتیجه جالب توجه مثبتی را به همراه نداشته است که به منظور کمک به روشن تر شدن چندي از دالیل این تناقضات به 
اثر آن بر رشد و خنثی کردن سمیت ( کارنیتین -رسی سوابق پژوهش بر روي دو مورد از مزایاي مصرف مکمل البر

  . پرداخته شده است ) آمونیاك و زنوبیوتیک ها 
  . کارنیتین ، تغذیه ماهیان ، ارتقادهنده رشد -ال :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

 مردمي ازهاین نیتام منظور به ، فاو آمار طبق . است داشتهي ریچشمگ رشد ایدن سراسر دري پروري آبز ریاخي ها سال در
 زین ما کشور در.  برسد تن ونیلیم 80 به دیبا 2050 سال تای جهاني پروري آبز داتیتول باشدی کنون سرانه مصرف با ایدن

 سال تا رانیای التیش داتیتول.  میهستي پروري آبز رشد شاهد آنها دنبال به که شده برداشته راستا نیا دري موثري ها گام
.  باشدی مي پروري آبزي ها تیفعال حاصل ٪25  وي ادیص از آن ٪75 مقدار نیا از که است دهیرس تن 522000 به 2005

 وي پروري آبز محصوالت با گوشت بهی داخلي ازهاین رفع جهت رانیا دري پروري آبز و التیش گوناگوني ها تیفعال
ي آبزي ها تیفعال گسترش دنبال به.   است گرفته صورت ها رودخانه و اهایدر دری عیطب منابعی کنون تیوضع حفظ
 همراه به رای بیمعا و ایمزای پرورش ي گونهي برا امر نیا که رودی م شدن متراکم سمت به صنعت نیا ، کشور دري پرور

 مهم ازی یک که رندیگی م خود بهي تر رنگ پر نقش پرورشي ها جنبه ازی بعض که ستی طیشرا نیچن در.  داشت خواهد
 ، داریپاي پروري آبز ي دهیا به دنیبخش تحقق جهت به ریاخي ها سال در.  ستی پرورش انیآبز هیتغذ بحث ها آن نیتر

  . است نموده جلب خود به را پژوهشگران ازي اریبس توجه کارنیتین-ال مانندیی غذاي ها مکمل
  کارنیتین - معرفی ال
  یی ایمیش ساختار) الف 

 تیظرف(  گرما مقابل دری خوب نستا مقاومت و آب در باال اریبس تیحالل با و رنگ دیسف ستیپودر خالص کارنیتین-ال
 طور به که باشدی م β-hydroxy-γ-trimethyl-aminobutyrate  آنی علم نام) .  گرادیسانت ي درجه200 از شیبیی گرما

 و نیزیالي ضرور آمینه يهااسید از و (Bremer, 1983)  دارد وجود جانوران و اهانیگ ها سمیکروارگانیم دری عیطب
 g/kg 9 نسبت به ستی کم تیسمي دارا.   (Rebouche, 1991) شودی م سنتز باتیترک ریسا و C نیتامیو کمک با نیونیمت

 شیها ونی چون است ترونیزو حالت به کارنیتین-ال کهی آبي ها محلول در.  باشدی م موجود جوندگان بدن وزن
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(COO- and N+(CH3)3) در و است ریپذ انحالل آب دری خوب به دهند وندیپ لیتشکی سادگ به قادرند pH یکیولوژیزیف 
  . شوندی م جدا هم از% 90 زانیم به شانpK  به بسته) ~ 7.4  (

  کارنیتین بر ماهیان -تاثیر ال
کارنیتینی در آبزي پروري به دالیل متعددي طرفداران -استفاده از مکمل البر اساس اثرات آن در مهره داران دیگر ، 

  :بسیاري دارد 
  به عنوان افزاینده رشد ، خصوصا براي استفاده از جیره هاي پرچرب و درنتیجه آن سبب ایجاد اثرprotein  

sparing می نماید . 

 محافظت در برابر مقادیر سمی آمونیاك و زنوبیوتیک ها 

  کاهش تنش هاي ناشی از تغییرات شدید حرارتی که سبب سازش بهتر با این نوسانات می گردد . 

  ایجاد تغییرات در ترکیب بندي ماهیچه اي که منجر به ارتقاي فعالیت هاي شنا می شوند . 

 افزایش تولید مثل 

در ادامه دو مورد نخست را . ضی می باشند کارنیتین بر ماهیان حاکی از نتایج متناق-مطالعات انجام شده پیرامون اثرات ال
کارنیتینی بر رشد ماهیان و حفاظت از آبزیان در برابر سمیت -کمی بیشتر می شکافیم تا دالیل اثرات مثبت مکمل ال

  .آمونیاك و مواد زنوبیوتیک را بهتر بررسی کنیم 
  تاثیر بر رشد ماهی .  1

دگان ماهی از اهمیت باالیی برخوردار است به همین دلیل نیز نیاز به براي پرورش دهن) به معنی وزن گرفته شده ( رشد 
اثرات ارتقا دهنده ي رشد بیشتر به افزایش بهره وري از انرژي در . توجه خاصی در بحث مکمل هاي کارنیتینی دارد 

ده ي قزل آال نشان این فرآیند در میتوکندري استخراج ش. اکسیداسیون اسیدهاي چرب در میتوکندري نسبت داده می شود 
  .  (Bilinski and Jonas, 1970)داده شده است  

آغاز  Santulli and D’Amelioبا پژوهش  1986کارنیتینی در سال -سیر پژوهش پیرامون ارتقا رشد توسط مکمل ال    
 ,ی آفریقایی با مطالعه بر گربه ماه 1993در سال  .Torreele et alگردید و سپس توسط بسیاري از محققان از جمله 

Chatzifotis et al.  مطالعه تیالپیاي موزامبیک توسط  ,  1995با بررسی سیم سرخ دریایی در سالJayaprakas et al.  در
 و niloticus_Oreochromis aureus) (Oreochromisبررسی تیالپیاي هیبرید  1999در سال  .Becker et al , 1996سال 

پی گرفته شد و حاکی از  )bass) hybrid striped روي باس راه راه هیبرید Twibell and Brown با مطالعه 2000 در سال
  . موثر بودن این مکمل بر روند رشد ماهیان بود 

در  , Burtle and Liu (1994)کارنیتین بر روي رشد در در گربه ماهی چنل -از سوي دیگر هیچ اثري از مکمل ال    
 pulcher(سیچیلد تزئینی  Chatzifotis et al. (1997) ,قزل آالي رنگین کمان  , Ji et al. (1996)سالمون آتالنتیک 
(Pelvicachromis  توسطHarpaz et al. (1999)  ,  (2001)در باس دریایی اروپایی Dias et al. ,  در ماهی گوپی

(Poecilia reticulata)  توسطDzikowski et al. (2001) ,  در تیالپیاي هیبرید(O. niloticus*O. aureus)  
 Schlechtriem et al. (2004)  تفسیر و تحلیل تنایج متناقض پیچیده تر از چیزي ست که ممکن است به نظر . مشاهده نشد

 .برسد 

هزینه ي محتویات پروتئینی در . ماهی نسبت به سایر حیوانات پرورشی در جیره غذایی خود نیاز به پروتئین باالیی دارد     
طی دو دهه اخیر .  (Wilson, 2002)باالست و بخشی از آن تنها صرف تامین انرژي شده و در رشد نقشی ندارد جیره نسبتا 
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در بسیاري از ماهیان . تالش هاي بسیاري جهت کاهش مصرف گوشت ماهی در جیره ي غذایی اش صورت گرفته است 
. یا فراتر از آن رسیده است  ٪35ا افزایش شدیدي به گوشتخوار جیره بسیار پرانرژیاستفاده می شود که در آن میزان چربی ب

این جیره هاي غنی از . انجام گرفته است  Protein Sparingاین عمل به جهت کاهش محتویات غذاي ماهی و رسیدن به 
شدت از آن جایی که کارنیتین به . چربی توجه را به توانایی باالي ماهیان در بهره وري از غذاهاي پرانرژي جلب نمود 

مرتبط به متابولیسم چربی هاست محققان بسیاري درصدد اثبات وجود رابطه اي بین مقادیر باالي کارنیتین در جیره و 
 ; Santulli et al., 1988; Kiessling and Kiessling, 1993  ; Burtle and Liu, 1994)متابولیسم چربی ها بوده اند 

Chatzifotis et al., 1995 ; Froyland et al., 1998 . ( اکسیداسیون چربی ها به صرفه ترین تولید انرژي در واحد وزن در
کارنیتین اکسیداسیون چربی ها را افزایش می دهد بنابراین باور بر این است که افزودن . میان محتویات لبنی دارا می باشد 

جه به رشد بهتر با جیره هاي کم پروتئین تر چربی ها و در نتی Protein Sparingکارنیتین به جیره غذایی ماهی سبب افزایش 
اگرچه همان طور که انتظار می رفت افزودن کارنیتین در جیره اکسیداسیون چربی ها را افزایش داد اما این . خواهد انجامید 

سیداسیون چربی به منظور جلوگیري از تجمع لیپید ها مکمل هاي کارنیتینی براي افزایش اک. امر الزاما به رشد بهتر نیانجامید 
نشان داده شده در جیره مورد استفاده  Ozorio et al. (2003)و  Ozorio (2001)ها و تنظیم لیپولیز همان طور که توسط 

افزایش رشد و کاهش چربی هاي بدن در تعدادي از گونه هاي پرورش داده شده با جیره هاي حاوي . قرار می گیرند 
 ,Santulli and D’Amelio 1986a; Santulli et al., 1988(باس دریایی اروپایی: مکمل هاي کارنیتینی گزارش شده است 

 Burtle and Liuولی بررسی هاي ) (Ozorio et al., 2001b ; Torreele et al., 1993و گربه ماهی آفریقایی ) 1990

ی چنل انگشت قد با مقادیر در جیره غذایی گربه ماه mg/kg1000کارنیتین به مقدار -بر روي اثرات مکمل ال)  (1994,
متفاوت الیزین لبنی هیچ اثري از افزایش رشد را نشان نداد و تنها به کاهش چشمگیر سطح لیپید کبد و ماهیچه هاي ماهی 

  . اشاره داشت 
  ) :1(توجیهات محتمل پیرامون تناقضات مطرح شده 

فعالیت ) 4.مقدار مکمل و اندازه ماهیان ) 3. یشات مدت زمان آزما) 2. کارنیتین و متیونین و الیزین -همبستگی بین ال)1
پایداري ( کارنیتین -آبشویی ال) carnitine palmitoyl transferase  .5و  acetyl-l-carnitine: کارنیتین -هاي مرتبط با ال

  ) .پلت 
     Ji et al. (1996) تالنتیک مطالعه می نمود نشان کارنیتین را بر متابولیسم چربی هاي ماهی سالمون آ-که اثرات مکمل ال

. کارنیتین اي متابولیسم نیمه متغیري را بروز دادند و از لیپید بافتی شان کاسته شد -داد که ماهی هاي تغذیه شده با مکمل ال
و ) ٪120(افزایش اکسیداسیون پالمیتات در کبد ورود بیشتر الکتات نشانه گذاري شده به گلوکز در لوب هاي کبد

افزودن مقادیر باالتر متیونین نیز مشاهده شده است اما هیچ تاثیري . وسیت هاي تخلیص شده نیز نشان داده شد هپات) 121٪(
از این موضوع نتیجه می گیرد که افزایش سنتز پروتئین در مکانیسم کارنیتین سبب  Harpaz. بر رشد ماهی نداشته است 

مقرون به صرفه بود نیز موضوع مهمی ست که باید . تروژن خواهد شد ایجاد تغییراتی در روند گلوکونئوجنز و متابولیسم نی
حتی در مواردي که کارنیتین تاثیر مثبتی نشان داده است مقدار مورد نیاز از این ماده ي نسبتا گران .   در نظر گرفته شود 

کته را با بیان این که رشد بهتر با این ن) . Becker et al. ,1999(قیمت با میزان مازاد رشد حاصل شده تناسبی نداشته است  
کارنیتین به جیره غذایی تیالپیاي هیبرید نتیجه ي ضریب تبدیل غذایی بهتر بود و اینکه براي رسیدن به  mg/kg 150افزودن 

درتنیجه بنابر محاسبات انجام گرفته عالرغم قیمت نسبتا باالي کارنیتین .  غذاي کمتري الزم است  %13وزن مشخصی 
متاسفانه اغلب مطالعاتی که به اثرات . کارنیتین اي به جیره سود خواهد برد -دار هم چنان از افزودن مکمل المزرعه 
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در صورت . اشاره دارند  mg/kg 150کارنیتین اي در جیره ماهیان پرداخته اند به مقادیري بسیار بیشتر از -سودمن مکمل ال
در این ارزیابی به جنبه . ی اقتصادي این رویه به دقت موردارزیابی واقع شود نیاز به افزودن چنین مقادیر نیاز است که کارآی

  . هاي اکولوژیکی نیز باید پرداخته شود 
  

  محافظت در برابر سمیت آمونیاك و سایر زنوبیوتیک ها)  2
نشان داده شده که کارنیتین . مسمومیت با آمونیاك یکی از رایج ترین عوامل تنش زا در پرورش ماهی شناخته شده است  

-یکی از مثال هاي بحث برانگیز در زمینه نقش حفاظتی ال. از ماهیان در برابر سمیت هاي حاد آمونیاك حفاظت می نماید 
کارهاي تحقیقاتی . بیان شده است  (Tremblay and Bradley 1992)توسط کارنیتین در برابر اثرات مضر سمیت آمونیاك 
 Kloiber et al. (1988). O’Connor 1984(و  .O’Connor et al )(1984شان روي ماهی بر اساس بحث موجود بین 

ت به آنها کارنیتین کامال از موش هایی که غلظت هاي بسیار کشنده ي آمونیاك استا-صورت گرفت و اظهار داشت که ال
محافظت در موش ها در نتیجه ي تجدید وضعیت انرژي و تحریک چرخه اوره می . تزریق شده بود حفاظت کرده است 

محافظت مشابهی را توسط آمین هاي چهارتایی نشان داد به این معنی که این  Kloiber et al., (1988)از سوي دیگر . باشد 
  که موفق به تکرار کارهاي  O’Connor et al. (1984).  Deshmukh and Rusk (1988) مکانیسم ممکن است از آن که 

  O’Connor et al.’s (1984)  نشد در رابطه با بحث هاي مطرح در زمینه ي آمونیوم اظهار داشت چون آزمایش از طریق
حیوانات بررسی شده سبب  تنها با رقیق تر کردن آن در خون) و نه خود آن ( تزریق صورت گرفته بنابراین حالل کارنیتین 

  .محافظت از آنان در برابر سمیت آمونیاك شده است 
Tremblay and Bradley (1992)  بر روي بچه ماهی هاي سالمون چینوك مطالعه کرد به نتایج تاثیرگذاري پیرامون اثر

 10.75تزریق بعدي وزن بدن در مقابل  mmol/kg 16-10 کارنیتین تزریق شده به ماهی ها با دز -محافظتی ال

mmol/kg  تلفات داشتند در حالی که  ٪4گروهی از ماهیان که کارنیتین دریافت کردند تنها . آمونیاك استات دست یافت
روي   Kloiber et al. (1988)موضوعند که آمین هاي چهارتایی بررسی شده براي اثرات محافظتی بر اساس مطالعات 

اثرات محافظتی مشابهی داشتند همان طوري که بیوتین و کولین براي نوزادان  (TMAO)موش ها تري متیل آمین اکسید 
  . سالمون چینوك سمی شناخته شدند 

به طور کلی مطالعات نشان دهنده ي آنند که در مواقعی که ماهی در طی آزمایش یا در دوران رورش در معرض تنش     
جر به مواجه بهتر با تنش ایجاد شده و نهایتا رشد بهتري را به دنبال هاي شدید قرار گیرند حضور مقادیر باالي کارنیتین من

  . خواهد داشت 
  مواد و روش کار

در این تحقیق از روش مطالعات کتابخانه اي با استفاده از منابع داخلی و خارجی اطالعات مربوط به این مکمل غذایی جمع 
  .آوري شد 
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