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 چکیده

-با این آزماایش  هدف:  است.مفید کارنیتین برای کاهش تجمع چربی در بدن و حفظ سالمت طیور -الزمینه مطالعاتی: 

-الباا افادودن هاای ووشاتی های خونی و ایمنی جوج بهبود عملکرد رشد، صفات الش ، فراسنج  بررسی امکان منظور

 جوجا قطعا   10تکارار و  4 ،تیماار 3تصاادفی باا  در قالب طرح کاامالًآزمایش  :کار روشانجام شد.  ب  جیره، کارنیتین

، 0کاارنیتین   -الساط   3تیمارهای آزمایشی شامل انجام شد.  روز 42ب  مدت  در هر تکرار 308ووشتی نر سوی  راس 

در دوره  پایاانی  :نتاای  ..نادماورد اساتفاده قارار ورفت جیره پایا   در ترکیب با ( بودند ککیلوورمورم/میلی 400و  200

خاورا   دارایداری بطاور معنای کاارنیتین-الکیلاوورم  وارم/میلای 400های تغذی  شده با جیره حاوی آزمایش، جوج 

-افادایش ساط  ال. (>05/0P  بودناد شاهدنسبت ب  درصد(  3/1 مصرفی و ضریب تبدیل کمتر و افدایش وزن بیشتری 

کیلاوورم  وارم/میلای 400کاربرد  .(>05/0P شاخص تولید اروپایی شد کارایی موجب افدایش داری بطور معنیکارنیتین 

لیپاوپروتیین باا دانسایت  ، ولیسایریدموجب کاهش چربی بطنی، کلساترول، تاری (>05/0P  داریمعنیکارنیتین بطور -ال

در کل  یمونوولوبولیناآنتای باادی علیا  ویاروس نیوکاسال،  . تیترشد HDLکل و  و افدایش پروتیین )VLDL( 1خیلی کم

کارنیتین در بهباود خاواح حسای -ال .افدایش یافت (>05/0P داری طور معنی کارنیتین ب-با کاربرد ال روزوی 42و  35

در  (18:2cینولییاا اساید  ( و ل18:1cبیشترین مقادار اولییاا اساید   داشت. (>05/0P ووشت سین  اثر مثبت و معنادار 

باا  روده ارنیتین بدسات آماد. همیناین طاول پارزکا-ورم/کیلاو وارم المیلی 400و  200ترتیب با کاربرد ب  ووشت سین 

-باا توجا  با  اثار مثبات ال: گیری نهاایینتیجهکاهش یافات. کارنیتین در جیره افدایش و عمق کریپت -افدایش سط  ال

 کاارنیتین-الکیلاوورم  وارم/میلای 400باا   308های ووشتی سوی  راس جوج ل جیره کارنیتین در پژوهش حاضر، تکمی

 اسایدهای چارض ضاروری هاای خاونی و ایمنای و افادایشجهت بهبود عملکرد رشد، کاهش چربی بطنی، بهبود فراسنج 

 .است توصی قابل  الش ،

 

 ووشتی جوج  اسید چرض، یبترک، ، کیفیت ووشت، شاخص تولید اروپایی، تینیکارن-ال کلیدی: واژگان

                                                           
1 Very Low Density Lipoprotein 
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 مقدمه

مصرف تمایل به های مختلف، بیماری افزایشبا امروزه 

های چرب از جمله گوشت مرغ با غذاها و فرآورده

غذایی خانوارها کاهش و در عوض چربی زیاد در سبد 

مصرف گوشت مرغ افزایش یافته است. از طرفی در 

عنوان ی بهتولید انبوه طیور، تجمع بیش از حد چربی بطن

دنبال کشتارگاهی بوده و تولیدکنندگان بهضایعات 

 برای و خونی های بطنیچربیکاهش  ی جهتراهکارهای

 ترسالمهای تولید مرغهمچنین های تولید و کاهش هزینه

در این  (.2001لین و هورنگ  و1986)کارترایت  هستند

ح مواد مغذی جیره و وتغییر در میزان و سط میان،

 ءبا منشا کاهنده چربیهای غذایی لمکمرخی بکاربرد 

این  رفع برای یموثر حلراهعنوان به گیاهی و شیمیایی

  شده است. پیشنهادمعضل 

 هیدروکسی آمینو -3تری متیل -الکارنیتین )-ال

( یک شبه ویتامین و آمینو اسید تغییر شکل بوتانوآت

های مختلف بدن سنتز آن در اندامیافته است که 

ها( فرآیندی چند دری، کلیه، کبد، مغز و ماهیچه)میتوکن

ای است و نیاز به دو اسید آمینه لیزین و متیونین مرحله

و همکاران  فرخیان و 2015ر و همکاران رنکاهدارد )

سنتز کارنیتین در بدن موجودات زنده مختلف (. 2014

ها و همچنین کوفاکتورهایی مانند نیاز به آنزیم

و آهن سه  1ن، پیریدوکسیناسیدآسکوربیک، نیاسی

سازها به مقدار ظرفیتی دارد و در صورتی که این پیش

کافی در جیره وجود داشته باشند طیور و پستانداران 

کارنیتین مورد نیاز خود را تولید  بخشی از قادرند

 (.2019قریشی و همکاران و 2006نمایند )ارسالن 

السما یک داروی کاهنده چربی پ عنوانبه کارنیتین– ال

کاهش کلسترول، تری  موجبکه  شودمیمحسوب 

گلیسیرید، اسیدهای چرب آزاد، فسفولیپیدها و 

افزایش  همچنین و 2های با چگالی پایینلیپوپروتئین

)دیاز و همکاران  شودهای با چگالی باال میلیپوپروتئین

                                                           
1 Pyridoxine 

 

یداسیون اسیدهای اکس عالوه برکارنیتین  - . ال(2000

 نقش داردها نیز بوهیدراتدر متابولیسم کرچرب 

کاربرد  در حال حاضر(. 1999)مینگرون و همکاران 

عنوان جزئی از مواد کارنیتین به - مکمل غذایی ال

ضروری بدن جهت افزایش بازده انرژی و چربی غذا و 

کاهش تجمع چربی بطنی و پالسما در علوم همچنین 

، 2001)لین و هورنگ  غذایی در حال افزایش است

 (.2016 جو و همکارانخطیب و2015و همکاران  هرنکار

تین در جیره یکاربرد ال کارن ،های پیشیندر پژوهش

های گوشتی در کنترل چربی خون، چربی طیور و جوجه

 بطنی و در کل سالمت طیور موثر گزارش شده است

(. 2001، لین و هورنگ 2011)گلزار ادبی و همکاران 

افزایش  بهیور، کارنیتین در تغذیه ط - ال کاربرد

تر به کند تا طیور سریعراندمان مصرف انرژی کمک می

. پیدا کننداز لیپیدهای جیره دست  انرژی مورد نیاز خود

 کاهش مصرف خوراک درکارنیتین -ال اثر، همچنین

میرزاپور سراب و  و 2016جو و همکاران )خطیب

)کید و همکاران  افزایش وزن زنده(، 2016همکاران 

افزایش وزن نهایی، (، 1997عی و همکاران ربی و2009

 بهبود ضریب تبدیل خوراک، بهبود خصوصیات الشه

 و کاهش چربی شکمی (2015)هرنکار و همکاران 

 (2003زو و همکاران و 2015)بابازاده اقدم و همکاران 

جعفری گلرخ و  نتایج پژوهش گزارش شده است.

-میلی 300و  150( نشان داد که کاربرد 2016) همکاران

های گوشتی در جیره جوجهکارنیتین -گرم /کیلوگرم ال

های موجب بهبود عملکرد، خصوصیات الشه و فراسنجه

معتقدند که ( 2000) ماست و همکاران شود.خونی می

های گوشتی کارنیتین در جیره جوجه -کاربرد ال

نتایج  دهد.عملکرد سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار می

-که میزان تری نشان داد( 2001) لین و هورنگ پژوهش

کارنیتین تغذیه  -هایی که با الگلیسیرید خون جوجه

اما غلظت  ،یابدشده بودند نسبت به شاهد کاهش می

تأثیر کلسترول، فسفولیپیدها و لیپوپروتئین سرم تحت 

. کاهش مقدار تری گلیسیرید کندتغییر نمیکارنیتین  -ال
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ژانگ و  در پژوهشکارنیتین  -سرم خون با کاربرد ال

 1( گزارش و دلیل آن افزایش کاتابولیسم2010) همکاران

  کارنیتین عنوان شده است.-اسیدهای چرب توسط ال

کارنیتین بر  -های گذشته، اثر ال در اکثر پژوهش

های خونی و عملکرد، خصوصیات الشه و فراسنجه

ایمنی بررسی شده است و اطالعات اندکی در خصوص 

 روده کور، میکروبی جمعیتکارنیتین بر  -ال افزودناثر 

 چرب اسیدهای ترکیب سینه، گوشت حسی خواص

های جوجه روده باریک شناسیبافت و گوشت الشه

 با هدفگوشتی وجود دارد. بنابراین این پژوهش 

های در پژوهشتین یال کارن مناسباثر سطوح  بررسی

-معدر تحقیقی جاگرم / کیلوگرم( میلی 400و  200)قبلی 

 هایفراسنجه الشه، خصوصیات رشد، عملکرد تر روی

 روده میکروبی جمعیت ایمنی، سیستمعملکرد  خونی،

 چرب اسیدهای ترکیب سینه، گوشت حسی خواص ،کور

های جوجه باریک روده شناسیبافت و سینهگوشت 

 .اجرا شد 308سویه راس نر  گوشتی
 

 هامواد و روش

های در جیره جوجهارنیتین ک-منظور بررسی اثر البه

با سه  تصادفی کامالً طرح بر پایهآزمایشی  ،گوشتی

با  قطعه جوجه 10 ،تکرار 4در جیرۀ غذایی آزمایشی، 

 5/1در  5/1هر پن به ابعاد در  گرم 45±2وزن تقریبی 

. شد انجامروز  42به مدت  جوجه 120و جمعا  مترمربع

خصوصی  موسسههای مورد استفاده از یک جوجه

واقع در شهرستان  ی وابسته به فارم مادرکشجوجه 

 تیمارهای مورد مطالعه عبارترشت خریداری شد. 

 از:  بودند

)بدون  کنجاله سویا–ذرت بر اساس  جیره پایه  -1

 کارنیتین(-الافزودن 

 ارنیتینک-گرم در کیلوگرم المیلی 200جیره پایه +  -2

 ینارنیتک-گرم در کیلوگرم المیلی 400جیره پایه +  -3

                                                           
1 Catabolism 

داروسازی  از شرکت گرممیلی 500کارنیتین -القرص 

خریداری و ، ایران( تهران) های غذایی کارنو مکمل

 و اجزاء .های مورد نظر استفاده شدبراساس غلظت

زگی(، رو 14-1آغازین ) هایدورهدر پایه  جیرۀ ترکیب

ق مطاب (روزگی 42-29روزگی( و پایانی ) 28 -15رشد )

های گوشتی ای جوجهات تغذیهاحتیاجهای با جدول

( تنظیم گردید )جدول 2013)  308سویه تجاری راس 

مشابه و شامل ، هاشرایط محیطی برای تمامی گروه .(1

-70رطوبت  و ساعت نوردهی و یک ساعت تاریکی 23

درجه  32 ی سالن در هفته اولدما بود. درصد 50

گراد کاهش درجه سانتی 3هر هفته بود که گراد سانتی

، دمای تا پایان آزمایش هفته چهارم دما اعمال شد و از

در کل . تنظیم شدگراد درجه سانتی 24تا  22بین  سالن

ها به آب و خوراک دسترسی آزادانه تمامی جوجه ،دوره

های بیماری از جلوگیری برایواکسیناسیون  داشتند.

و  10) و آنفوالنزا ، نیوکاسلروزگی( 12و  1) برونشیت

انجام  روزگی( 28و  22، 15) رووو گامب روزگی( 19

های مورد استفاده از شرکت تمامی واکسن شد.

 تهیه شد. (ایران)کرج، داروسازی رازی 

 گیری صفاتاندازه

 مقدار خوراک مصرفی ها، در پایان هر هفته وزن جوجه

 در پایان آزمایش وزن  وو ضریب تبدیل خوراک 

جه از هر تکرار دو جوهای مختلف الشه اندامقطعات و 

 گیری شداندازهپس از اعمال دو ساعت گرسنگی 

تولید  کارایی شاخص(. 2014)فرخیان و همکاران 

)آویاژن  زیر محاسبه شد فرمولبا استفاده از اروپایی 

2018): 

)وزن / (ضریب تبدیل× تعداد روزهای پرورش ) ×100

شاخص =  درصد زنده مانی( × گرمکیلونهایی به 

  اروپایی کارایی تولید

های خونی در پایان آزمایش گیری فراسنجهجهت اندازه

طور تصادفی ه جوجه ب یکروزگی( از هر پن  42)

های نمونهانجام شد.  از ورید بال انتخاب و خونگیری

درجه سانتیگراد تا لخته شدن  30خون در دمای 
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-از نمونه سرم شفافجداسازی . سپس ندنگهداری شد

دور در  3000) سانتریفیوژهای خون توسط دستگاه 

 انجام( Eppendorf Centrifuge 5702, Germany) (دقیقه

در لیتر میلینیمهای حاصل در میکروتیوبسرم شد. 

گراد تا زمان آنالیر نگهداری درجه سانتی -20دمای 

سترول، گیری گلوگز، تری گلیسیرید، کلاندازه. ندشد

های هنمون  VLDLو  HDL ،LDL، پروتئین، آلبومین

و  (Hitachi 917, Japan)خون توسط دستگاه اتوآناالیزر 

، پارس آزمون) های تجاری بیوشیمیبا استفاده از کیت

شرکت دیاگنوستیک سیستمز تحت لیسانس  ،ایران

 (.2015تبار و همکاران )حسینی شد انجام (آلمان

سیستم ایمنی، عملکرد کارنیتین بر -جهت تعیین تاثیر ال

ایمنی شامل مرتبط با سیستم های م اندانسبی وزن 

طحال، بورس فابریسیوس و تیموس در روز پایانی 

خارج  از هر تکرار ذبح شده هجوجسه آزمایش از الشه 

با دقت ( A&D GF300, Japan) و با تراوزی دیجیتال

 SRBCتست در این پژوهش، گیری شد. گرم اندازه 01/0

گوسفند(، تیتر  )عیار پادتن تولید شده علیه گلبول قرمز

-( انجام شد؛ بدینAIV( و آنفلونزا )NDVنیوکاسل )

سی سی 1/0 آزمایش، 35و  28های در روز منظور

به ورید بال دو جوجه  SRBCد درص 5سوسپانسیون 

از هفت روز بعد، مشخص از هر تکرار تزریق شد. 

 16های تزریق شده، خونگیری انجام شد و جوجه

ن( سرم خون جدا شد. از ساعت بعد )پس از انعقاد خو

-روش هماگلوتیناسیون میکروتیتر برای تعیین تیتر آنتی

 روزگی( 42و  35) بادی علیه گلبول قرمز گوسفند

نیوکاسل و  بادی علیهاستفاده شد. برای تعیین عیار آنتی

از ورید بال دو جوجه از هر  روزگی 42در  آنفلونزا

م آن جدا لیتر( انجام و سرمیلی 5/2تکرار خونگیری )

عیار  . سپس با استفاده از روش هماگلوتیناسیونشد

برای شد.  محاسبه بادی علیه نیوکاسل و آنفلونزاآنتی

(، IgGمرکاپتواتانول ) -2بادی مقاوم  به تعیین عیار آنتی

و (  IgMمرکاپتواتانول ) -2بادی حساس  به آنتی

جمع آوری شده در روز  هایخون ،ایمنوگلوبین کل

دور در دقیقه  2500دقیقه با  15ی به مدت پایان

درجه  -20سانتریفیوژ شدند. سرم جدا شده در دمای 

 مذکور گراد ذخیره شد. برای انجام آزمایشسانتی

گراد درجه سانتی 56دقیقه در دمای  30ها به مدت نمونه

ها برای سنجش عیار گشایی شدند سپس نصف نمونهیخ

بادی آنتی عیین عیاربرای تپادتن کل و نصف نمونه  

( استفاده شد. با کسر IgGمرکاپتواتانول ) -2به  مقاوم 

( IgGمرکاپتواتانول ) -2بادی مقاوم  به عیار آنتی تیتر

 -2بادی حساس  به عیار آنتیتیتر  پادتن تام،ز تیتر ا

)صیداوری و همکاران  ( بدست آمدIgM) مرکاپتواتانول

2014.) 

 42، در سن  روده کوری میکروب جمعیتجهت بررسی 

انجام شد. گیری نمونهروده کور محتوبات روزگی از 

منظور از هر تکرار یک جوجه بطور تصادفی بدین

آن دستگاه گوارش  ،بالفاصله پس از کشتار وانتخاب 

لیتر از محتویات روده کور با خارج و مقدار یک میلی

نمونه آماده شده به ه شد. استفاده از سمپلر برداشت

از  . شدظرف حاوی بافر فسفات منتقل و بخوبی مخلوط 

برای کشت  De Man, Rogosa, Sharpe agarمحیط کشت  

برای کشت  Eosin Methylene Blueالکتوباسیل، 

برای کشت کلی فرم و  MacConkey agarاشرشیاکلی و 

SPS Agar (Sulfite Polymyxin Sulfadiazine)  برای کشت

های مورد تمامی محیط کشت .کلستریدیوم استفاده شد

)دیباجی و همکاران  استفاده محصول مرک آلمان بودند

2014.) 

گوشت سینه ، گوشت چشاییبرای ارزیابی خصوصیات 

درجه  180در حرارت تکرار از هر  دو عدد جوجه

بدون افزودن ادویه و  دقیقه 45گراد به مدت سانتی

-های پخت شده شماره. سپس نمونهه شدپخت روغن

دیده در اختیار افراد آموزشبررسی اری و جهت گذ

، عطردهی از لحاظ رنگ، نفری( جهت نمره 6)پانل 

قرار  (10تا  0)مقیاس  و مطلوبیت کلیاحساس دهانی 

  (.2014)خواجوی و همکاران  گرفت
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 اسیدهای چرب گوشت سینه ترکیببررسی منظور ه ب

-( استفاده شد. بدین1957از روش فولچ و همکاران )

لیتر میلی 50خرد شده با  گوشتگرم  20 منظور،

  بوتیالت هیدروکسی تولوئنمتانول حاوی کلروفرم و 

در دستگاه  دقیقه 10به مدت  درصد 01/0

قرار داده شد   ( (Wiggens, D-130, Germanyهموژنایزر

به نمونه ؛ شدمخلوط  شیکردقیقه با  5و سپس به مدت 

مقطر اضافه و حاصل به میزان یک پنجم حجم آن آب 

دور در دقیقه( شد.  400دقیقه سانتریفیوژ ) 5به مدت 

فاز رویی محلول حاصل دور ریخته شد و به فاز پایینی 

و به میزان یک پنجم حجم آن آب مقطر اضافه 

سانتریفیوژ شد. این عمل سه بار تکرار و در نهایت فاز 

غیرآلی استخراج شد. نمونه حاصل تحت مجاورت گاز 

گراد داخل بن ماری درجه سانتی 40ر دمای نیتروژن د

لیتر هگزان اضافه خشک شد. به روغن حاصل یک میلی

و تا استخراج اسیدهای چرب در فریزر نگهداری شد. 

توسط دستگاه  ترکیب اسیدهای چرب گوشت سینه

 آنالیز (Agilent, 6890N, American) گازی کروماتوگرافی

 شد. گزارش و

در ، )ژژنوم( باریک روده شناسیبافتبرای بررسی 

های روده جوجه متر ازسانتی 2پایان آزمایش حدود 

 هاجوجه  ژژونومکشتار شده جهت بررسی بافت 

ها جهت جلوگیری از برداری شد. بالفاصله نمونهنمونه

ها و برای حفظ ها و باکتریتخریب بافت توسط آنزیم

ف پالستیکی حاوی فرمالین وساختمان فیزیکی به ظر

 Lab)درصد منتقل شدند و سپس به کمک دستگاه  10

SC, Germany) Tissue processor  عمل خروج آب از

ساعت  12پس از  .سازی انجام شدها و شفافنمونه

ها از دستگاه خارج و توسط دستگاه میکروتوم نمونه

پس سمیکرومتر از بافت تهیه شد؛  4هایی به قطر برش

 و ائوزین -وکسیلین ها توسط هماتآمیزی نمونهرنگ

 وسیله میکروسکوپگذاری انجام شد و بهالمل

(Olympus, CX23, Japan ) 40و  10با بزرگنمایی، 

شناسی روده شامل طول پرز، عمق های بافتفراسنجه

ارزیابی نمونه از هر تکرار  5کریپت و ضخامت ماهیچه 

 (.2000)ساکاموتو و همکاران  شد

 تجزیه و تحلیل آماری

از  های آزمایشداده ون نرمالیته مشخص شد کهآزم در

توسط  های حاصلدادهتوزیع نرمال برخوردار هستند. 

تجزیه و  (SAS 2002) 2/9نسخه  SASنرم افزار آماری 

 5تیمارها در سطح احتمال  . مقایسه میانگینشدندتحلیل 

 طرح درصد و با آزمون چند دامنه دانکن انجام شد.

 و تصادفی کامال طرح ژوهشپ این در استفاده مورد

 :است زیر بصورت آن مدل
Yi=µ+Ai+ Ei 

Yi =مشاهده؛ مقدار 

µ =جامعه؛ میانگین 

Ai =گرممیلی 400 و 200 ،0) جیره در کارنیتین-ال اثر 

 ؛(کیلوگرم در

Ei=آزمایش خطای اثر. 
 

 نتایج و بحث

 رشد عملکرد

های گوشتی با سطوح جوجهجیره  سازیمکملاثر 

یش وزن و فزابر خوراک مصرفی، انیتین کار-مختلف ال

 2 ن مختلف در جدولضریب تبدیل خوراک در سنی

مصرف بر کارنیتین -اثر النشان داده شده است. 

 آغازیندر دوره ( FCRضریب تبدیل خوراک ) و خوراک

-های آغازین و رشد معنیو افزایش وزن بدن در دوره

جیره  کارنیتین در-اما کاربرد ال(؛ ≤05/0P) نشد دار

 FCRداری موجب کاهش مصرف خوراک و بطور معنی

کاهش . (>05/0P) شد های رشد و پایانیدر دوره

کارنیتین بر -توان به اثر المصرف خوراک را می

افزایش راندمان مصرف انرژی جیره ربط داد که موجب 

خوراک،  ها با مصرف حجم کمتری ازشده است جوجه

 (.Akbari-Azad et al., 2010)ند انرژی الزم را بدست آور

  داریطور معنیکارنیتین بهدر دوره پایانی نیز ال 

(05/0P<)  موجب افزایش وزن بدن شد و بیشترین وزن

ال کارنیتین  درکیلوگرم گرممیلی 400با کاربرد 
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در  شاخص تولید اروپایی گرم( بدست آمد.75/2367)

 -داری  با افزایش سطح الطور معنیهنیز ب کل دوره

که بیشترین ، بطوری(>05/0P)  کارنیتین افزایش یافت

گرم در میلی 400شاخص تولید اروپایی متعلق به تیمار 

افزایش  (.2بود )جدول ( 75/312)کارنیتین -ال کیلوگرم 

های گوشتی در اثر مصرف ال عملکرد رشد در جوجه

تواند به تاثیر این ماده بر بهبود متابولیسم کارنیتین می

و بهبود راندمان استفاده از پروتئین جیره  نیتروژن

کارنیتین از طریق ممانعت از عرضه -مربوط باشد. ال

سازهای بیوسنتز پروتئین و همچنین بهینه کردن پیش

وری از اسیدهای آمینه در سلول سبب افزایش بهره

در  (. 1983شود )بریمیر نیتروژن و پروتئین جیره می

( کاربرد ال 2010) اکبری آزاد و همکاران پژوهش

کاهش مصرف خوراک، افزایش وزن و کارنیتین موجب 

محققان معتقدند که  افزایش شاخص تولید اروپایی شد.

از طریق افزایش اکسیداسیون کارنیتین -کاربرد ال

وری و بهرهدر جیره موجب افزایش راندمان چربی 

 شودمصرف انرژی و کاهش مصرف خوراک می

، میرزاپور سراب و 2016جو و همکاران )خطیب

( 2019) پناهی و همکاران نتایج پژوهش(. 2016همکاران 

های کارنیتین در جیره جوجه –نشان داد که کاربرد ال 

دلیل شود. میگوشتی موجب افزایش وزن پایان دوره 

کارنیتین -های تغذیه شده با الافزایش وزن در جوجه

اکتور رشد این ماده بر افزایش فتأثیر تواند ناشی از می

به  هاجوجه و همچنین افزایش دسترسی I-انسولین

ربیعی  .(2002)کیتا و همکاران باشد انرژی مواد غذایی 

( معتقدند که اثر ال کارنیتین بر بهبود 1998) یالگیازو س

FCR  یب بر بهبود سوخت و ساز کبه تاثیر این تر

( 2013)  پارسایی مهر و همکاران نیتروژن مربوط است.

-کارنیتین به جیره جوجه-ال ن کردند که افزودنعنوا

، مصرف خوراک و بدن های گوشتی موجب بهبود وزن

شود. نتایج ضریب تبدیل خوراک در پایان دوره می

( و 2015) بابازاده اقدم و همکاران مشابهی در پژوهش

( گزارش شده است. نتایج 2015)هرنکار و همکاران 

( نشان داد که 2010)اکبری آزاد و همکاران پژوهش 

گرم/کیلوگرم ال کارنیتین در جیره میلی 375کاربرد 

موجب کاهش مصرف خوراک، افزایش وزن و افزایش 

 ششود که با نتایج پژوهکارایی تولید اروپایی می

 حاضر همخوانی دارد. 

 خصوصیات الشه

و وزن تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات الشه تأثیر 

نشان داده شده 4و  3 هایدر جدولنسبی اجزای روده 

کاهش  داری موجبارنیتین بطور معنیک-اثر الاست. 

 کاربرد. (>05/0P)  شد دئودنوم، ران و بالوزن نسبی 

موجب کاهش  (>05/0P)  داریبطور معنی کارنیتین-ال

 355/0و کمترین چربی بطنی ) بطنی شدمحوطه چربی 

 گرممیلی 400های تغذیه شده با درصد( متعلق به جوجه

جعفری گلرخ و  در پژوهشارنیتین بود. ک-درکیلوگرم ال

-گرم/کیلوگرم المیلی 300( کاربرد 2016) همکاران

وزن وزن الشه خالی، الشه پر، کارنیتین موجب بهبود 

سینه، وزن ران، وزن سنگدان، وزن قلب و وزن چربی 

کارنیتین بر -تاثیر الهای گوشتی شد. جوجه بطنی

ین ماده بر کاهش فعالیت ااثر به احتماال چربی بطنی 

 -6-های موثر در سنتز اسیدهای چرب )گلوکزآنزیم

ژناز و ایزو سیترات فسفات دهیدروژناز، مالیک دهیدرو

ها، سنتز . با کاهش این آنزیماستدهیدروژناز( مربوط 

ها اسیدهای چرب و بدنبال آن تجمع چربی در بافت

ده نسوان زا، رجب2003)زو و همکاران  یابدکاهش می

-گروهی از محققان معتقدند که ال(. 2013و همکاران 

ن )بورتله و لیها متابولیسم چربی در کارنیتین با تغییر

( و افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب آزاد 1994

چربی در موجب کاهش تجمع ( 2000)وانگ و همکاران 

 -کاهش چربی بطنی با کاربرد ال .شودها میبافت

های متعددی گزارش یره در پژوهشکارنیتین  در ج

، بابازاده اقدم و 2015)مورالی و همکاران  شده است

که با نتایج  (2014فرخیان و همکاران  و 2015همکاران 

 پژوهش حاضر مطابقت دارد.
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 ی خونیهافراسنجه

خونی های فراسنجهبر  کارنیتین-ال نتایج مربوط به اثر

نشان تایج بررسی ن نشان داده شده است. 5در جدول 

در جیره کارنیتین -افزایش سطح ال که با دهدمی

 وگلیسیرید، کلسترول مقدار تریهای گوشتی جوجه

VLDL داری بطور معنی (05/0P<) و مقدار  کاهش

  یابدمی افزایش HDL/LDLنسبت و  HDL، کل پروتئین

(05/0P<).  مقدارLDL  با کاربرد ال کارنیتین نسبت به

به  LDLو کمترین مقدار  (>05/0P) یافت کاهش شاهد

اختصاص  کارنیتین-الکیلوگرم گرم در میلی 200تیمار 

  (.5داشت )جدول 

 

Table 1- Feed ingredients and chemical compounds of diets 

Feed ingredient (percentage) Starter 

 (1-14 days) 

Grower  

(15-28 days) 

Finisher  

(29-42 days) 

Yellow Corn   47.03 59.60 65.99 

Wheat  5.58 5.00 5.00 

Soybean meal (44% crude protein) 29.02 16.15 10.28 

Corn gluten 10.00 11.48 11.50 

soybean oil 3.50 3.40 3.09 

Limestone 1.45 1.23 1.00 

Di-calcium phosphate 1.95 1.80 1.83 

salt 0.20 0.20 0.20 

Vitamin and mineral premix 0.50 0.50 0.50 

DL-methionine 0.52 0.58 0.57 

L-Lysine hydrochloride 0.25 0.06 0.04 

Calculated nutrients 

Metabolisable energy (kilocalories per kilogram) 2950 3000 3050 

Crude protein (%) 22 20 19 

Lysine (%) 1.3 1.2 1.1 

Methionine (%) 0.56 0.54 0.52 

Methionine + cysteine (%) 0.92 0.90 0.88 

Calcium (%) 1.04 0.95 0.92 

Available phosphorus (%) 0.52 0.47 0.41 

1- The amount of vitamins and minerals per kg of the final diet: vitamin A, 9000 IU; vitamin D3, 3000 IU; vitamin E, 18 IU; vitamin 

K3, 3 mg; vitamin B1 (Thiamine), 1.8 mg; vitamin B2 (Riboflavin), 6 mg; vitamin B6 (Pyridoxine), 3 mg; vitamin B12 

(Cyanocobalamin), 0.012 mg; vitamin B3 (Niacin), 30 mg; vitamin B9 (Folic acid),1 mg; vitamin H3 (Biotin), 0.24 mg; vitamin B5 

(Pantothenic acid), 10 mg; 500 mg; Choline, 100 mg; Mn, 100 mg; Zinc, 80 mg; Iron, 10 mg; Cu, 1 mg; I, 0.2 mg. 

 
Table 2- Performance (mean ±SEM) of Ross 308 broilers at starter, grower and finisher periods of age fed diets 

containing the different levels of L-carnitine 
 End of 

period (1-

42) 

Finisher 

(29-42) 

Grower 

(15-28d) 

Starter (1-

14d) 

 

European 

Production 

Efficiency 

Factor 

(EPEF) 

Feed 

Conversion 

Ratio 

 

Body 

Weight 

Gain (g) 

Feed 

Intake 

 

(g) 

Feed 

Conversion 

Ratio  

 

Body 

Weight 

Gain  

(g) 

 

Feed 

Intake 

 (g) 

Feed 

Conversion 

Ratio  

Body 

Weight 

Gain 

 (g) 

Feed 

 Intake 

 (g) 

Feed 

Conversion 

Ratio  

Body 

Weight 

Gain  

(g) 

Feed 

Intake 

 (g) 

 

300.07c 1.920 a 2336.75b 4486.00a 2.335a 1075.25b 2512.5a 1.675a 872.75 1461.00a 1.317 388.75 512.50  Control 

305.41 b 1.892 b 2347.75b 4443.75b 2.300b 1083.75b 2490.5b 1.657b 873.25 1447.00b 1.295 390.75 506.25 L-

carnitine  

(200 

mg/kg) 

312.75 a 1.865c 2367.75a 4412.50c 2.245c 1098.50a 2466.5c 1.637c 877.75 1437.25b 1.300 391.50 508.75  L-

carnitine 

 (400 

mg/kg) 

0.001 0>000 0>000 0>000 0>000 0.003 0>000 0.001 0.114 0.003 0.238 0.333 0.115 P-value 

0.995 0.005 3.560 6.951 0.008 3.458 3.395 0.004 1.652 3.514 0.009 0.274 1.889 SEM 
* In each column, means with the similar letters are not significantly different (P<0.05). SEM: Standard error of the mean  
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Table 3- Relative weight of carcass components (%) mean (±SEM) of Ross 308 broilers at 42nd days of age fed 

diets containing the different levels of L-carnitine 
Abdominal 

fat  

Pancreas 

 

Gizzard 

 

Heart 

 

Liver 

 

Thigh 

 
Wings 

 

Breast 

 

Carcass 

yield 

 

0.520 a 0.232  1.55  0.472 b 2.07  36.16a 9.152 a 30.78  75.00 Control 

0.452 b 0.252  1.63  0.537 a 2.12  33.55 
b 

8.935 a 31.43 76.87 L-carnitine  

(200 mg/kg) 

0.355 c 0.247  1.59  0.530 a 2.12  32.96 
b 

7.795 b 32.59 87.08 L-carnitine  

(400 mg/kg) 

0>000 0.546 0.183 0.072 0.268 0.040 0.003 0.203 0.52 P-value 

0.005 0.012 0.027 0.018 0.023 0.787 0.215 0.663 1.69 SEM 

.SEM: Standard error of the mean .In each column, means with the similar letters are not significantly different (P<0.05) * 

 
Table 4- Relative weight (%) of intestinal segment mean (±SEM) of Ross 308 broilers at 42nd days of age fed 

diets containing the different levels of L-carnitine 
Duodenum 

 

Jejunum  Ileum 

 

Left 

cecum 

Right 

cecum  

 

0.767a 2.722  1.17 0.357  0.352  Control 

0.635 b 3.030 1.32 0.325  0.372  L-carnitine (200 mg/kg) 

0.672 b 2.680  1.31 0.317 0.350  L-carnitine (400 mg/kg) 

0.007 0.697 0.403 0.301 0.718 P-value 

0.023 0.258 0.086 0.018 0.021 SEM 

.SEM: Standard error of the mean rent (P<0.05).In each column, means with the similar letters are not significantly diffe * 

 

Table 5- Blood parameters mean (±SEM) of at 42nd days of age fed diets containing the different levels of L-

carnitine 
Total 

protein 

(g/dL) 

HDL/LD

L 

(mg/dL) 

VLDL 

(mg/dL) 

 

LDL 

(mg/dL) 

HDL 

(mg/dL) 

Albumin 

(g/dL) 

 

Glucose 

(mg/dl) 

Cholesterol 

(mg/dl) 

Triglyc

eride 

(mg/dL) 

 

2.025 b 1.54 b 45.20a 41.55 a 61.50 b 1.285 257.50 148.25a 226.00a Control 

2.515 a 5.52 a 43.65b 14.35b 70.50 a 1.187 245.00 128.50b 218.25b L-carnitine (200 mg/kg) 

2.935 a 5.62 a 26.65c 16.60b 73.75a 1.300 264.25 117.00c 133.25c L-carnitine (400 mg/kg) 

0.006 0.050 0>000 0.001 0>000 0.287 0.066 0>000 0>000 P-value 

0.147 1.166 0.311 4.075 1.534 0.050 5.071 3.348 1.559 SEM 
* In each column, means with the similar letters are not significantly different (P<0.05). HDL: High-density lipoprotein; LDL: Low-

density lipoprotein; VLDL: Very low-density lipoprotein. SEM: Standard error of the mean. 

 
Table 6- Immune system mean (±SEM) of Ross 308 broilers fed diets containing the different levels of L-

carnitine 

AIV 

(at 

42nd  

day of 

age) 

(Log2) 

NDV 

(at 

42nd 

day of 

age) 

(Log2) 

IgM 

(at 

42nd 

day of 

age) 

(Log2) 

IgG 

(at 

42nd  

day of 

age) 

IgT 

(at 

42nd  

day 

of 

age) 

IgM 

(at 

35th  

day 

of 

age) 

IgG 

(at 

35th  

day 

of 

age) 

IgT 

(at 

35th 

day 

of 

age) 

Spleen 

(%) 

Thymus 

(%) 

Bursa of 

Fabricius 
(%) 

 

2.25  3.25 b 1.75  1.5 c 3.25 c 1.00 b 1.00  2.00 b 0.077  0.105  0.240 Control 

2.25  4.00 ab 2.25  2.5 b 4.75 b 1.50 b 1.50  3.25 a 0.087 0.115 0.252 L-carnitine (200 mg/kg) 

2.50  4.50 a 2.5  4.5 a 7.00 a 2.25 a 1.75  3.75 a 0.102  0.092 0.202 L-carnitine (400 mg/kg) 

0.840 0.006 0.178 0>000 0.001 0.009 0.295 0.008 0.131 0.189 0.070 P-value 

0.353 0.322 0.263 0.288 0.311 0.220 0.322 0.311 0.007 0.007 0.0136 SEM 
* In each column, means with the similar letters are not significantly different (P<0.05). SEM: Standard error of the 

mean.  

IgT: Total immunoglobulin; IgG: Immunoglobulin G; IgM: immunoglobulin M; NDV: Newcastle disease virus; AIV: 

Avian influenza virus. 
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Table 7- Cecum microflora mean (±SEM) of Ross 308 broilers at 42nd days of age fed diets containing the 

different levels of L-carnitine 
Coliform 

(CFU/g) 

Escherichia coli 

(CFU/g) 

Lactobacilli 

(CFU/g) 

Clostridium 

(CFU/g) 

 

8.770 a 8.658 a 7.908 c 5.711 a Control 

8.264 b 8.210 b 8.210 b 5.429 b L-carnitine (200 mg/kg) 

8.072 b 7.947 c 8.599 a 5.182 c L-carnitine (400 mg/kg) 

0>000 0>000 0>000 0>000 P-value 

0.089 0.074 0.064 0.043 SEM 

SEM: Standard error of the  In each column, means with the similar letters are not significantly different (P<0.05). *

mean. 
 

Table 8- Sensory evaluation of meat mean (±SEM) of Ross 308 broilers at 42nd days of age fed diets containing 

the different levels of L-carnitine 

General acceptance Oral sensation Color Taste Perfume  

4.500 b 4.125 b 4.62 c 4.29 c 3.977 c Control 

5.875 a 5.625 ab 5.75 b 5.62 b 5.875 b L-carnitine (200 mg/kg) 

6.875 a 6.625 a 6.87 a 6.87 a 7.00 a L-carnitine (400 mg/kg) 

0.007 0.016 0.001 0.001 0.001 P-value 

0.403 0.487 0.338 0.248 0.350 SEM 

SEM: Standard error of the  nt (P<0.05).In each column, means with the similar letters are not significantly differe *

mean. 

 

 

کارنیتین -( گزارش دادند که ال2010) ژانگ و همکاران

با افزایش کاتابولیسم اسیدهای چرب موجب کاهش 

شود. از های گوشتی میگلیسیرید خون در جوجهتری

کارنیتین با -( معتقد است که ال1986)کارترایت طرفی 

گلیسیرید لیپاز موجب کاهش تریافزایش فعالیت آنزیم 

( 2014)پارسایی مهر و همکاران شود. سرم خون می

-کارنیتین در جیره جوجه-گزارش کردند که کاربرد ال

گلیسیرید، های گوشتی موجب کاهش سطح تری

شود اما اثر خون می VLDLو  LDLکلسترول، 

خون  HDLمعناداری بر مقدار گلوکز، پروتئین کل و 

-( ال2016) جعفری گلرخ و همکاران وهشدر پژ ندارد.

یک اسید و ورکارنیتین تاثیر معناداری بر مقدار گلوکز، ا

LDL  نداشت اما موجب کاهش کلسترول، تری گلیسیرید

حسن  و همکاران ) کاهش کلسترولشد.  HDLو افزایش 

 VLDLو  ( 2001)لین و هورنگ  تری گلیسیرید(، 2011

کارنیتین در -برد البا کار (2007)رضایی و همکاران 

که با نتایج  های گوشتی گزارش شده استجیره جوجه

سزیالگیا  ربیعی و  پژوهش حاضر همخوانی دارد.

-( معتقدند که کاهش سطح چربی با کاربرد ال1998)

کارنیتین  به تاثیر این ماده بر افزایش انتقال اسیدهای 

ی و افزایش بتا رچرب بلند زنجیره به میتوکند

ها مربوط است. این محققان عنوان ون چربیاکسیداسی

وری کارنیتین موجب افزایش بهره-کردند که مصرف ال

اسیدهای چرب شده و از ذخیره و تجمع چربی بصورت 

 کند.گلیسیرید در بدن جلوگیری میتری

 ایمنی هایفراسنجه

مرتبط با سیستم های وزن اندامبر  کارنیتین-ال اثر

منی هومورال در پاسخ به عملکرد سیستم ایایمنی و 

بادی علیه ویروس تیتر آنتیو  SRBCتزریق آنتی ژن 

نشان داده شده است.  6در جدول نیوکاسل و آنفلونزا 

که اثر سطوح  دهدمیها نشان نتایج مقایسه میانگین

)تیموس، های ایمنی ارنیتین بر وزن اندامک-مختلف ال

  شتمعناداری نداتأثیر  طحال و بورس فابریسیوس(

(05/0P≥) داری ارنیتین بطور معنیک -کاربرد ال. اما

ه بادی مقاوم  بآنتی،  ایمونوگلوبولین کل موجب افزایش

بادی روزگی، آنتی 32( در IgG)مرکاپتواتانول  -2

و روزگی  42در (  IgMرکاپتواتانول )م -2حساس  به 

  (.6شد )جدول  (>05/0P)بادی علیه نیوکاسل تیتر آنتی

( عنوان کردند که ال 1995) رو و دی سیمونهفاموال

های جوجهدر  Tو  Bهای کارنیتین از مرگ لنفوسیت
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-گوشتی جلوگیری کرده و منجر به افزایش تیتر آنتی

شود. محققان معتقدند میو تقویت سیستم ایمنی ها بادی

-های ایمنی بدن به اندازه نیاز خود از الکه سلول

کنند و سطوح ستفاده میا در جیره تین موجودیکارن

 باالی این ترکیب روی سیستم ایمنی اثر منفی ندارد

، ماست و همکاران 1995)فاموالرو و دی سیمونه 

( عنوان نمودند که 2010) اکبری آزاد و همکاران (.2000

های گوشتی موجب کاربرد ال کارنیتین در جیره جوجه

تعداد بهبود تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و آنفلونزا، 

 در پژوهش شود.های قرمز و سفید خون میگلبول

کارنیتین، لیزین و -( کاربرد ال2019)قریشی و همکاران 

متیونین موجب بهبود تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و 

گامبورو شد اما اثر تیمارها بر وزن بورس فابریسیوس 

و طحال معنادار نبود که با نتایج پژوهش حاضر 

 مطابقت دارد.  

-( کاربرد ال2015)نوره و همکاران در پژوهش 

اولیه در پاسخ به  IgGکارنیتین موجب افزایش تیتر 

گروهی از پژوهشگران های قرمز گوسفند شد. گلبول

عنوان کردند که ال کارنیتین موجب بهبود پاسخ 

و از طریق تولید  شودهومورال به واکسیناسیون می

های تمایل گلبولهای مونوکلونال و افزایش بادیآنتی

سفید به حذف عوامل خارجی، موجب تقویت سیستم 

)ماست  شودگذار میهای گوشتی و تخمایمنی در جوجه

دنگ و  (.2006، دینگ و همکاران 2000و همکاران 

کارنیتین در -(  گزارش کردند که ال2006همکاران )

ها نقش ایمنی سلولی و جلوگیری از مرگ لمفوسیت

ها عنوان کردند که لیپیدها و هورمون دارد. این محققان

کارنیتین از -های سیستم ایمنی هستند و الاز محرک

ها و افزایش ترشح طریق تاثیر بر متابولیسم چربی

هایی نظیر انسولین، تری یدوتاپرونین و هورمون

( موجب بهبود IGF-1) 1-هورمون رشد شبه انسولین

 شود.سیستم ایمنی می

 

 

 کور روده بیمیکرو جمعیت

های گوشتی بطور در جیره جوجهکارنیتین -ال کاربرد

 میکروبیجمعیت  موجب کاهش (>05/0P)داری معنی

 و افزایش، کلی فرم اشریشیاکلیکلستریدیم،  مضر

(. 7)جدول شد الکتوباسیل  های سودمندجمعیت باکتری

افزایش عملکرد و  ضروریاتسالمت دستگاه گوارش از 

ست. تعادل بین جمعیت سودآوری در پرورش طیور ا

، نقش مهمی در سالمت مضر و سودمندمیکروبی 

جمعیت سالم، دستگاه گوارش دارد. در دستگاه گوارش 

 (.2015)نوره و همکاران  باکتری گرم مثبت غالب است

با برقراری ارنیتین ک-در پژوهش حاضر نیز کاربرد ال

-و افزایش جمعیت باکتری هاتعادل بین میکروارگانیسم

 موجب های گوشتیمفید در دستگاه گوارش جوجه های

گزارشاتی وجود شد. بهبود عملکرد و سالمت پرنده 

دهد کارنیتین دارای اثرات آنتی دارد که نشان می

)اولگوم و همکاران  است هم باکتریال و ضد قارچی

-حسینیپژوهش نتایج  (.2015، مئادوس و وارگو 2004

 -ال ه کاربردنشان داد ک( 2013)تبار و همکاران 

 جمعیتموجب بهبود کارنیتین، متیونین و لیزین 

های هوازی، تولید جمعیت باکتری میکروبی سکوم،

های اسید الکتیک، اشرشیاکلی و الکتوباسیل باکتری

 دار نبود.ها از نظر آماری معنی شود اما تفاوتمی

( گزارش کردند که 2017) تبار  و همکارانحسینی

ها و فرموباسیل و کاهش کلیافزایش جمعیت الکت

ها و افزایش اشریشیاکلی موجب کاهش فعالیت پاتوژن

. در پژوهش این محققان کاربرد شودسالمت پرنده می

ب افزایش جمعیت الکتوباسیلوس و کارنیتین موج-ال

های اشریشیاکلی در سکوم جوجه کاهش جمعیت

کارنیتین با -توان گفت که المیگوشتی شد. بنابراین 

میکروبی روده موجب بهبود سالمتی و جمعیت بود به

های افزایش عملکرد کمی و کیفی در جوجه همچنین

 شود.گوشتی می
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 سینه گوشت چشاییخواص 

خواص حسی گوشت در بر اثر تیمارهای آزمایشی 

در  ارنیتینک -ال کاربرد نشان داده شده است. 8جدول 

 (>05/0P)داری بطور معنی های گوشتیجیره جوجه

بهترین نمره  موجب بهبود خصوصیات گوشت شد.

مربوط به عطر، رنگ، مزه، خواص حسی و پذیرش کلی 

گرم در کیلوگرم میلی 400گوشت سینه متعلق به تیمار 

 (.8بود )جدول  کارنیتین-ال

رنگ گوشت از مهمترین فاکتورهای کیفی گوشت است. 

مقدار زردی گوشت تحت تاثیر رنگدانه میوگلوبین در 

هاست. ال کارنیتین اثر ممانعت کنندگی بر چهماهی

-اکسیداسیون میوگلوبین ماهیچه گوشت دارد و بدین

)ساریکا و  شودترتیب موجب بهبود رنگ گوشت می

در پژوهش (. 2010، ژانگ و همکاران 2007همکاران 

کارنیتین در -کاربرد ال (2016)جو و همکاران خطیب

وشت خصوصیات حسی گبر جیره اثر معناداری 

 ژانگ و همکاران نداشت. نتایج مشابهی در پژوهش

( گزارش شده 2007) کوردوک و همکاران ( و2010)

معناداری  کارنیتین اثر-دهد کاربرد الاست که نشان می

( 2011)پریزادیان و همکاران  .روی کیفیت گوشت ندارد

گزارش کردند که ال کارنیتین موجب افزایش کیفیت 

 شود. یگوشت بلدرچین ژاپنی م

 سینهگوشت  اسیدهای چربترکیب 

 9جدول اسیدهای چرب بافت عضله سینه در  میزان

کارنیتین -با مصرف ال ،نتایجاین بر طبق آمده است. 

که از  (18:0و استئاریک اسید ) (16:0پالمتیک اسید )

های حیوانی و مهمترین اسیدهای چرب اشباع در چربی

در بین افزایش یافت. و  ترتیب کاهشگیاهی هستند به

با ( 18:1cاسیدهای چرب غیراشباع، اولئیک اسید )

کارنیتین افزایش -گرم/کیلو گرم المیلی 200کاربرد 

در تیمار ( t18:2) 1اسید الئیدیکیلینول فراوانی یافت.

که از اسیدهای ( 18:2cلینولئیک اسید ) و فراوانی شاهد

 400شده با  تغذیههای در جوجهچرب ضروری است 

                                                           
1  Linolelaidic acid 

بود.  بیشترین مقدار کارنیتین-گرم/کیلوگرم المیلی

گزارش شده است که در طیور و سایر جانوران تک 

اسیدهای چرب موجود در جیره بدون تغییر  ،ایمعده

-ساختاری و بیوشیمیایی هضم و جذب شده و در بافت

اسیدهای چرب ترکیب شوند. بنابراین ها ذخیره می

محتوای اسیدهای چرب در طیور از طریق  خون و بافت

، کونیچکا 2004)رئس و همکاران  جیره قابل تغییر است

-محققان معتقدند که کاربرد ال(. 2017و همکاران 

کارنیتین در جیره موجب افزایش اکسیداسیون اسیدهای 

ها جهت استریفیه کردن، تولید چرب شده و فراهمی آن

-ها را کاهش میتری استیل گلیسرول و ذخیره در بافت

زو و  .(2003زو و همکاران  ،2001لین و هورنگ ) دهد

کارنیتین موجب -( عنوان کردند که ال2003)همکاران 

شود و افزایش اسیدهای چرب آزاد در سرم خون می

تراکم باالی اسیدهای چرب آزاد در سرم موجب افزایش 

ال کارنیتین   شود.تجمع اسیدهای چرب در عضالت می

فعال به داخل ماتریکس  با انتقال اسیدهای چرب

میتوکندری در تولید انرژی نقش دارد و برای ورود 

اسیدهای چرب بلند زنجیره به داخل میتوکندری 

، نوگیرا و 2010)دیکل و همکاران  ضروری است

( عنوان 2004)(. ارسالن و همکاران 2011همکاران 

کارنیتین موجب -نمودند که تکمیل جیره غازها با ال

 ی چرب اشباع و کاهش اسیدهای چربافزایش اسیدها

شود در حالیکه دوگانه می پیوند چند اشباع دارای غیر

مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه 

 ماند.بدون تغییر می
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Table 9- Effect of experimental treatments on fatty acid profile  
Fatty acid 

(%) 

Control L-carnitine 

(200 mg/kg) 

L-carnitine 

(400 mg/kg) 

C12:0 0.32 0.20 0.14 

C14:0 0.87 0.53 0.56 

C14:1 0.46 0.24 0.21 

C15:0 0.12 0.09 0.00 

C16:0 26.99 23.53 23.61 

C16:1 6.67 5.71 5.63 

C18:0 5.76 6.96 6.59 

C18:1c 35.23 38.01 28.98 

C18:2t 6.59 3.15 3.02 

C18:2c 15.79 20.82 30.09 

C18:3 0.51 0.30 0.65 

C20:0 0.24 0.19 0.20 

C20:1 0.24 0.15 0.20 

C22:0 0.21 0.12 0.12 

 

 )ژژنوم( باریک رودهشناسی بافت

روده  شناستیبافتت بر کارنیتین-ال سطوح مختلفتاثیر 

شکل و  10جدول  های گوشتی درجوجهباریک )ژژنوم( 

، طتول پترز بتا نشان داده شده استت. بتر طبتق نتتایج 2

و  یافتتتکتتارنیتین در جیتتره افتتزایش -افتتزایش ستتطح ال

گرم/کیلتوگرم میلی 400ترین پرزها متعلق به تیمار طویل

کارنیتین در جیتره موجتب  -کاربرد ال. بود کارنیتین-ال

 بتر شتد امتا تتاثیر چنتدانیعمق کریپت  در کاهشاندکی 

-رستد النظر میه ب (.2)شکل   نداشت ضخامت ماهیچه

میکروبتی روده، کتاهش  جمعیتتنیتین بتا تتاثیر بتر کار

ها موجب بهبتود مضر و افزایش الکتوباسیل هایباکتری

روده باریتک شتده شناستی ژژونتوم  خصوصیات بافت

کتاهش روده و pHتنظتیم  بتاکارنیتین -الاست. در واقع 

آثتار  موجب ممانعت یا کاهش های مضرجمعیت باکتری

بر پرزهتای روده شتده، ها سمی و منفی میکروارگانیسم

در نتیجه با کاربرد ال کتارنیتین طتول پرزهتا افتزایش و 

 عمق کریپت کاهش یافته است.

 
Table 10- Effect of experimental treatments on small intestinal histology (Jejunum)  

 Villus height 

(μm) 

Crypt depth 

 (μm) 

Muscular layer 

thickness (μm) 

Control 641.48 184.77 39.51 

L-carnitine (200 mg/kg) 876.52 144.91 37.71 

L-carnitine (400 mg/kg) 1128.52 106.84 33.12 
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ineCarnit -L 1-kgmg  400 

 

ineCarnit -L 1-mg kg 200 

 

Control 

 
شناسی روده باریک تاثیر تیمارهای آزمایشی بر بافت -2شکل   

Figure 2- Effect of experimental treatments on small intestinal histology  
 

 گیری نهایینتیجه

-میلتی 400 کاربرد  توان گفت کهعنوان نتیجه کلی میبه

هتتای کتتارنیتین در جیتتره جوجتته-الگتترم در کیلتتوگرم 

موجتتب بهبتتود مصتترف   308ستتویه راس نتتر گوشتتتی 

خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل کل دوره و شاخص 

کتارنیتین -و افتزایش ستطح الکتاربرد شتود. تولید متی

در و کاهش عمق کریپت شتد.  موجب افزایش طول ویلی

( C16:0بتتین استتیدهای چتترب اشتتباع، پالمیتیتتک استتید )

بیشترین فراوانی را در گوشت سینه داشت که با کاربرد 

کارنیتین مقتدار آن کتاهش یافتت . بیشتترین درصتد -ال

گترم در میلتی 400ا مصترف ( بتC18:1cلینولئیک اسید )

ن و بیشترین درصد اولئیک اسید با یکارنیت-کیلوگرم  ال

ن بدست آمد. یکارنیت-گرم/کیلوگرم المیلی 200مصرف 

ختونی، های فزاسنجهدر بهبود  وثرترین تیمارمهمچنین 

و حسی، کتاهش چربتی هومورال ایمنی عملکرد سیستم 

 تو بهبتود خصوصتیاروده  هتایبکاهش میکرو ،بطنی

کیلوگرم گرم در میلی 400 گوشت سینه مصرف چشایی

در  کتتارنیتین-ال مصتترفبنتتابراین   .بتتود کتتارنیتین-ال

هتتای در جیتتره جوجتته گرم/کیلتتوگرممیلتتی 400غلظتتت 

 د.باشتوصیه می قابل 308سویه راس نر گوشتی 
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Introduction: Living organisms produce L-Carnitine (β-hydroxy-γ-trimethylaminobutyric) from 

the food via biosynthesis of lysine and methionine in the liver, kidney, skeletal muscle, and brain 

and then enters the bloodstream (Farrokhyan et al, 2014). L-carnitine involve in lipid metabolism, is 

a plasma lipid-lowering drug that lowers cholesterol, triglycerides, free fatty acids, phospholipids, 

and very low-density lipoproteins, while increases high-density lipoproteins (HDL-c). 

Supplementation of poultry diets with L-carnitine has been reported to be effective in controlling 

blood lipids, abdominal fat pad and poultry health (Jafari-Golrokh et al,2016). This study aims to 

investigate the effects of L-carnitine on growth performance, carcass characteristics, abdominal fat, 

blood biochemical parameters, immune system, cecal microflora, histology of jejunum, taste 

properties of breast meat and fatty acid composition of breast meat of broilers. 

Material and methods: The experiment was performed in a completely randomized design with 3 

treatments (4 replicates). In this study, we used 120 broiler chicks (10 chicks per pen with 

dimension of 1.5×1.5m2, approximate weights of 45±2g) during 42 days. The experimental 

treatments included 3 levels of L-carnitine (0, 200 and 400 mg/kg diet) in corn-soybean meal basal 

diet. We analyzed the effects of experimental treatments by SAS software and the comparison of 

the means was done with Duncan’s multiple-range test at 5% significance level. Body weight gain, 

feed intake, and feed conversion ratio (FCR) were calculated at the end of feeding phases to 

evaluate the traits. European Production Efficiency Factor (Aviagen 2018), carcass characteristics 

(Farrokhyan et al. 2014), blood parameters (Hosseinitabar et al. 2015), immune system (Seidavi et 

al. 2014), breast meat fatty acid (Folch et al. 1957) cecal microbial population, histology of the 

small intestine were calculated at the end of experiment (42 days). 

Results and discussion: In the finisher period of our experiment, the chickens fed by a diet 

containing 400 mg/kg L-carnitine significantly had lower feed intake and FCR as well as the 

highest weight gain compared with the control (P<0.05). The reason for the increase in weight of 

the chickens fed by L-carnitine may be due to the effect of this substance on increasing the insulin-

like growth factor-I and also the elevated access of chickens to the energy of feed (Kita et al. 2002). 

Rabie and Szilagyi (1998) reported that the effect of L-carnitine on improving FCR is related to 

improving nitrogen metabolism. Elevated levels of L-carnitine significantly increased the European 

Production Efficiency Factor (P <0.05) and the highest value (312.75) was obtained by consuming 
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400 mg of L-carnitine per kg diet. Moreover, L-carnitine supplementation significantly reduced 

abdominal fat pad (P<0.05) and the lowest was obtained by consuming 400 mg L-carnitine /kg. L-

carnitine reduces fat accumulation in tissues by altering fat metabolism (Burtle et al. 1994). L-

carnitine supplementation also affected the weight of organs. Thus, weight of heart increased while 

the weight of duodenum decreased (P<0.05). The level of cholesterol, triglycerides, and very low-

density lipoprotein (VLDL) decreased with L-carnitine compared with the control (P <0.05). L-

carnitine also increased total plasma protein and HDL compared to the control. The effect of L-

carnitine on albumin and glucose levels was not significant (P≥0.05). On the one hand, Zhang et al. 

(2010) reported that L-carnitine reduces blood triglycerides in broilers by increasing the catabolism 

of fatty acids. On the other hand, Cartwright (1986) demonstrated that L-carnitine reduces the 

serum triglyceride by increasing the activity of lipase. The weight of the immune system organs 

(spleen, thymus, and bursa of Fabricius) was not significantly affected by L-carnitine 

supplementation (P≥0.05). The antibody titer against the Newcastle virus and the level of total 

immunoglobulin against sheep red blood cell (SRBC) was significantly increased at 35 and 42 days 

of age with the use of L-carnitine (P<0.05). A group of researchers stated that L-carnitine improves 

the humoral response to vaccination and boosts the immune system in broilers and laying hens by 

producing monoclonal antibodies and increasing the tendency of white blood cells to eliminate 

foreign agents (Mast et al. 2000, Deng et al. 2006). L-carnitine supplementation of broiler diet 

significantly (P<0.05) reduced the population of clostridium, Escherichia coli, coliform bacteria 

and increased the population of Lactobacillus bacteria. It is noteworthy that the health of digestive 

system is a necessity to increase performance and profitability in poultry farming. The balance 

between the gram-positive and negative microbial populations plays an important role in the health 

of the digestive system. In a healthy digestive system, the population of gram-positive bacteria is 

predominant (Norreh et al. 2015). L-Carnitine had a positive and significant effect on improving the 

sensory properties of breast meat (P <0.05) and increased the flavor of breast meat. The highest 

amounts of oleic acid (18: 1c) and linoleic acid (18: 2c) in breast meat were obtained using 200 and 

400 mg/kg L-carnitine, respectively. Also, the length of the intestinal villi increased, and the depth 

of the crypt decreased with increasing L-carnitine level in the diet. L-carnitine appears to improve 

intestinal histology by affecting the intestine microflora, reducing harmful bacteria, and increasing 

lactobacilli population.  

Conclusion: Considering the positive effect of L-carnitine on the traits measured in the present 

study, supplementing the diet of Ross 308 broiler chickens with 400 mg L-carnitine /kg is 

recommended to improve growth performance, carcass characteristics, blood parameters, function 

of immune system, cecal microbial population, histology of the small intestine, and composition of 

breast meat fatty acids of broiler. 
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