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در  parthenogenetic Artemia کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب -تأثیر ال
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 چکیده

یک مدل های خاص آرتمیا موجب شده است که این موجود به عنوان یک غذای زنده و ارزش غذایی و برخی ویژگی

 به عنوان یک مکمل غذایی باعث تحریک کارنیتین -پروری و تحقیقات مورد توجه قرار گیرد. البیولوژیک در آبزی

شود که های محیطی میاکسیداسیون اسیدهای چرب، افزایش احتباس نیتروژن و افزایش مقاومت در برابر استرس

 111، 11، 1های مختلف )ت. در این تحقیق تأثیر غلظتسااخیراً کاربرد جالبی در پرورش موجودات مختلف یافته 

 Artemiaتولید مثل و پروفایل اسیدهای چرب  ،بقاء ،روی رشد کارنیتین-ال گرم در لیتر(میلی 1111و

parthenogenetic   تفریخ شده و الروهای  مناسبمورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سیست آرتمیا در شرایط

سازی شده با اسیدهای چرب غیراشباع و جلبک گرم در لیتر با ترکیبی از مخمر غنی 01حاصل در شوری 

Dunaliella tertioleca  های اشاره شده به صورت مستقیم و در غلظت کارنیتین -ال. تغذیه شدند روز 11به مدت

لولی در اختیار آرتمیا قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد سهمچنین به صورت غنی سازی شده در درون جلبک تک

که این ماده تأثیر مثبتی بر تحریک بلوغ جنسی تیمارهای مورد آزمایش داشته و همچنین موجب بلوغ زودرس شده 

% 10/1با میانگین کارنیتین  -گرم در لیتر المیلی 1111غلظت اولین بلوغ زودرس در  13روز است به طوری که در 

کارنیتین بهترین تأثیر  -گرم در لیتر المیلی 1111ده شد. بررسی میزان رشد نیز حاکی از این بود که در غلظت دی

همچنین در ترکیب اسید چرب در هیچ یک از غلظت ها اسیدچرب  .P) <11/1 (را بر رشد کلی آرتمیا داشته است 

DHA ماده محرک رشد و بلوغ جنسی، کاربرد خوبی در تواند به عنوان یک می کارنیتین -الشود. مشاهده نمی

 پروری و تحقیقات مولکولی داشته باشد.آبزی
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 مقدمه. 1

-آرتمیا یکی از انواع مهم و نسبتا گسترده سخت

های خیلی شور های شور تا آبپوستان است که از آب

که میزان امالح آنها ممکن است تا چند برابر آب دریا 

پوست به کند. اسم و جنس این سختباشد زندگی می

زبان التین با توجه به شکل ظاهری آن آرتمیا به 

باشد. در زبان انگلیسی به آن معنی گوشواره آبی می

 (Brine shrimp)شور یا میگوی آب (Artemia) آرتمیا

؛ وجود زاده و 1301گویند )اکبری و همکارانمی

(. آرتمیا Dong et al., 2005؛ 1301همکاران 

گسترش جهانی دارد و در دنیا تحت عنوان آرتمیای 

و آرتمیای بکرزا  Artemia Bisexualدو جنسی 

Artemia Parthenogenetic  مورد شناسایی قرار

. با (Triantaphyllidis et al., 1995) استگرفته

روشن شدن ارزش غذایی و کاربرد آرتمیا در تغذیه 

ماهیان پرورشی، برای اولین بار آکواریوم عمومی 

آوری و خشک کردن سانفرانسیسکو موفق به جمع

شود تخم مقاوم آن اصطالحاٌ سیست نامیده می

گردید. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مطالعات و 

تحقیقات وسیعی در رابطه با مورفولوژی، اکولوژی، 

هیستولوژی، ژنتیک، بیوشیمی، توکسیکولوژی، 

بیولوژی مولکولی و بسیاری از موضوعات دیگر آرتمیا 

آغاز گردیده و سال به سال گسترش بیشتری یافته 

پژوهش در مورد است. در حال حاضر تحقیقات و 

موضوعات مختلف آرتمیا توسط مرکز مرجع آرتمیا 

Artemia Reference Center  در دانشگاه گنت

های تحقیقاتی و هسته Ghent universityبلژیک 

 International study on Artemia (I.S.A)المللیبین

 ,Sorgeloos)شود های مختلف دنبال میدر کشور

روری خصوصاً پرورش . امروز صنعت آبزی پ(1980

میگو به صورت اجتناب ناپذیری با آرتمیا پیوند 

مهمترین عامل برای  .(Agh ., 2001)خورده است 

استفاده از آرتمیا به عنوان غذای زنده، ارزش غذایی 

ها بخصوص ناپلیوس آن است که دارای باالی آن

درصد چربی بوده و  10درصد پروتئین و  11حداکثر 

دهای آمینه ضروری و اکثر همچنین کلیه اسی

 باشداسیدهای چرب را در حد مطلوب دارا می

(Ahmadi et al., 1990).  در ایران برای اولین بار در

در پرورش ماهیان خاویاری از آرتمیا  1311سال 

استفاده شد. استفاده از غذاهای سنتتیک، غذاهای 

گیاهی و یا استفاده از مخمرها به دلیل روش تغذیه 

تفاوتی را از رشد در آرتمیا نشان داده است، به نتایج م

کارنیتین و مخمر غنی -این منظورجلبک همراه با ال

شده به عنوان منبع تغذیه در این تحقیق مورد 

بررسی قرار گرفت تا بتوانیم تاثیر این منبع غذایی را 

بر روی رشد، بقاء، بلوغ زودرس و پروفایل اسیدچرب 

را بررسی  parthenogenetic Artemiaبر روی گونه 

 کنیم.

کارنیتین نوعی پروویتامین است که قبال تحت عنوان 

کارنتین با . شدشناخته می B11 ویا BT ویتامین

به صورت محلول در آب  1C11H3NOفرمول شیمیایی

می باشد  111۶2باشد و دارای وزن مولکولی  می

(Aoki et al., 2002) وجود کارنیتین برای متابولیسم .

حرکت اسیدهای چرب در داخل سلول ضروری و 

است که این ماده در ساختمان  است. مشخص شده

آنزیمی به نام کارنیتین استیل ترانسفراز شرکت می 

و استیل  A بخشی از مکانیسم کوآنزیم کند که

 دهد. الزم به ذکر است کهرا تشکیل می A کوآنزیم

کارنیتین  -فرم یافت می شود که ال 2کارنیتین در

و اصوالً فرم  تنها فرم فعال آن از لحاظ بیولوژیک است

D  درسیستمهای بیولوژیک یافت نمی شود. همچنین

ویتامینی است که برخالف سایر  کارنیتین تنها ترکیب

 DL و D ویتامینها فرم ال آن فعال است ومصرف فرم

اصوالً بیوسنتز داخلی  منفی به همراه دارد تأثیرات

آسیدهای آمینه متیونین،  کارنیتین مستلزم وجود

لیزین، ویتامینهای نیاسین واسید اسکوربیک می 

کارنیتین به عنوان یک -مهمترین نقش ال .باشد

اسیدهای چرب بلند زنجیره  مولکول حامل در انتقال

، بنابراین می تواند (Aoki et al., 2002)به داخل 

نقش حیاتی را در متابولیسم چربی ایفا کند ودرنتیجه 

زایش قابلیت جذب پروتئین باعث افزایش رشد اف با

 (Sorgeloos., 1998). گردد
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 در( L- Carnitineکارنیتین ) -ال استفاده از مکمل

آبزیان از چندین جهت حائز اهمیت می باشد. جیره 

به عنوان یک افزاینده این ماده با عملکرد ویژه خود 

از باالی چربی موجب سوخت و ساز و جذب  ،رشد

مصرف  باعث صرفه جویی در و غذایی شدهجیره 

. بدین ترتیب با افزایش جذب انواع شودپروتئین می

در مقابل مقادیر سمی اسیدهای چرب، آبزیان 

مقاومت بیشتری یافته و در  ،آمونیاک ناشی از تراکم

زای محیطی مانند مقابله با شرایط استرسکل باعث 

أثیر شود. همچنین تمیتغییرات ناگهانی دمای آب 

نیز از  ولد و میزان زاد و بهبود سپرماتوژنزاین ماده بر ا

 .موارد تأثیر مثبت این ماده گزارش شده است

 

 مواد و روش ها .2

سیستتت متتورد استتتفاده در ایتتن مطالعتته از بانتتک 

. جانوران آبزی تهیته شتد   سیست پژوهشکده آرتمیا و

، g/l 31هتا در شترایط مناستب )شتوری     این سیستت 

-3و  لتتوکس 2111-3111نتتور  و 21±1 دمتتای 

1pH= ساعت تفتریخ   20 و هوادهی کافی بعد از مدت

گرم بتر لیتتر مقتداری از     31شدند. برای تهیه شوری 

فیلتر شد  g/l 311آب دریاچه ارومیه با شوری بیش از

تا هر گونه آلودگی وسیست از آن جدا شود. در نهایت 

رستانده   31با افزودن آب شیر به آن میزان شوری بته  

 pHتوسط  pHسنج و شد که این شوری توسط شوری

متر تنظیم شد. سپس آب در ظرف مخصتوص تفتریخ   

ریخته شد و داخل آکواریتومی کته دمتای آن توستط     

بود قرار داده شد.  21± 1℃بخاری آکواریومی در حد 

عمتتل هتتوادهی هتتم توستتط یتتک پیپتتت پالستتتیکی  

های هوادهی که به پمپ مرکزی وصتل  فیلتردار و لوله

شد از ته مخروط صورت گرفت. نور هم توستط دو  می

ستانتی متتری ظتروف تفتریخ      31مهتابی که درفاصله

گتترم از سیستتت  1قتترار داشتتت تتتأمین شتتد وحتتدود 

 20بعتد از   اضافه شد ومربوطه به هر ظرف مخروطی 

از آنها خارج شتدند. الروهتای    Instar-Iساعت الروهای

الرو شتمارش   111(بته تعتداد   Instar-Iنورس آرتمیتا) 

شده و در هر ظرف مخروطی کته چهتار تکترار از هتر     

، 11، 1های مختلف کدام از تیمارهای کنترل و غلظت

کارنیتین که هر کدام حتاوی یتک    -ال 1111و  111

گرم در لیتر بودنتد انتقتال داده    01ا شوری لیتر آب ب

شدند. الروها طی چنتد ستاعت اول بعتد از تفتریخ از     

ذخیره کیسه زرده استفاده کرده و تقریباً هیچ غتذایی  

گیرنتد. غتذای متورد استتفاده در طتول      از محیط نمی

 Dunaliellaپتترورش، توستتط جلبتتک تتتک ستتلولی 

tertiolecta  بتتا غلظتتتcells/ml 111 × 10  و مخمتتر

گترم در   1فورموله شده کارخانه خوزستان بتا غلظتت   

سازی شده لیترسرم فیزیولوژی بود که غنیمیلی 311

 ,.Agh et al) توسط اسیدهای چرب غیر اشباعی بتود 

کارنیتین نیز بته صتورت مستتقیم     -. غلظت ال(2001

در محیط پرورش و همچنین بوسیله غنتی ستازی در   

قرار گرفت. غتذادهی طبتق    جلبک مورد تغذیه آرتمیا

هر روز بته   (Coutteau et al., 1992)جدول غذادهی 

برای کشت جلبتک   انجام شد. تعداد آرتمیا محاسبه و

های آمتاده از بانتک پژوهشتکده    در آزمایشگاه استوک

تهیه و به طور انبوه کشت داده شد. بدین ترتیتب کته   

ط ابتدا به میزان الزم از آب دریاجه فیلتر و سپس توس

لیتتری   1دستگاه اتوکالو استریل شد به ازای هر ارلن 

میلی لیتتر استتوک الزم استت و طبتق جتدول       111

میلتی لیتتر از    1/1و  Valneلیتتر از  میلتی  1غذادهی 

ویتامین به ارلن اضافه شد و دهانه ارلتن توستط پنبته    

مستتدود و توستتط لولتته هتتوادهی و پیپتتت فیلتتتردار   

لظتت مناستب   هوادهی شد تتا پتس از رستیدن بته غ    

 -های مختلف البرداشت شود. پس از برداشت، غلظت

ساعت  20کارنیتین به جلبک افزوده شدند و به مدت 

هتای غنتی شتده بتا     عمل هوادهی ادامه یافت. جلبک

درجته   0کارنیتین در دمتای   -های مختلف ال غلظت

سانتی گتراد در یخچتال تتا زمتان مصترف نگهتداری       

ر دو گونه در روزهتای  شدند. درصد بقای آرتمیاهای ه

مورد سنجش قرار گرفت. برای این منظور  11و 11، 1

در این روزها تمامی آرتمیای همته تیمتار هتا و تمتام     

فیلتر شده  211-311های تکرارها با استفاده از صافی

وتوسط قطتره چکتان مخصتوص شتمارش گردیدنتد.      

نهایتاً درصد بقاء نسبت به آرتمیاهتای اولیته محاستبه    
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د بقا یادداشت گردیتد. بته منظتور بررستی     شده ودرص

میزان رشد هر دو گونه آرتمیاها از چهار تکرار مختلف 

و 11، 1هتتر تیمتتار بتته طتتور تصتتادفی در روزهتتای    

دار مجهتز  انتخاب و توسط استریومیکروسکوب آینه11

تصویری از طتول کتل بتدن آرتمیاهتا      Projectionبه 

ادداشتت  رسم گردید، در هر مورد بزرگنمایی مربوطه ی

شتتده و در نهایتتت ایتتن خطتتوط رستتم شتتده، توستتط 

گیتری و توستط برنامته نترم     اندازه Digitizerدستگاه 

افزاری مربوطه به اعدادی که نشانگر طول این خطوط 

متتتر بودنتتد تبتتدبل گردیدنتتد    بتتر حستتب میلتتی  

(Sorgeloos., 1997) . 

روزانته بلتوغ هتر دو گونته      11تا  11همچنین از روز  

-آرتمیاها مورد بررسی قرار گرفت. بررسی آماری داده

 و SPSSهتتا نیتتز بتتا استتتفاده از برنامتته آمتتاری     

 انجام گرفت. Oneway-ANOVAآنالیز

 1/1چرب بدین منظور ابتدا و برای استخراج اسیدهای

ار دای دربهتتای شیشتته هتتا در لولتته گتترم از نمونتته 

 1مخصوص ریخته شدند و به هر کدام از آنهتا حتدود   

 1( و V/V2:3لیتتتر محلتتول متتتانول و تولتتوئن )میلتتی

لیتر محلتول تتازه تهیته شتده استتیل کلرایتد و       میلی

( به عنوان عامتل استریفیکاستیون   V/V1:21متانول )

اضافه گردید. درب ظروف محکم بسته و مواد مخلتوط  

ت یتتک ستتاعت بتته متتدC̊111شتتدند و در حمتتام آب 

دقیقه یکبار تکتان داده شتدند    11جوشانده شدند هر 

لیتتر  میلی 1ها سرد شدند به هر یک بعد از اینکه لوله

لیتتر هگتزان اضتافه گردیتده و     میلتی  1آب دیونیزه و 

ستانتریفیوژ   3111دقیقته در دور   1ها بته متدت   لوله

های جدید منتقتل گردیتد و   شدند و فاز باالیی به لوله

از طریق فیلتر سولفات سدیم آبگیتری و بته    در نهایت

بالنهتتای گالبتتی شتتکل انتقتتال داده شتتدند و توستتط  

 1/1تغلیظ گردیدند. سپس در  C ̊31روتاتور در دمای 

هتای کتوچکی   لیتر ایزوکتان حل شدند و به ویالمیلی

ها جهت تزریق بته دستتگاه   انتفال داده شدند و نمونه

Agilent Technologies 7890A GC System   آمتاده

شدند در نهایت درصد هر اسید چرب نستبت بته کتل    

هتای  اسیدهای چرب هر نمونه با مقایسه طول منحنی

هتتر استتیدچرب بتتا طتتول منحنتتی استتتاندارد داخلتتی 

 .(Lepage & Roy, 1984)محاسبه شدند 

 
 ارائه شده است 1332و همکاران در سال  Coutteau. جدول غذادهی به ازای هر ناپلی آرتمیا که توسط 1جدول

 

 حجم محیط کشت مخمر خوزستان جلبک دونالیال ترتیولکتا روز پرورش

1 11213/1 11213/1 2 

2،3،0 11013/1 11013/1 2 

1،1 11121/1 11121/1 2 

1 11021/1 11021/1 2 

0 11111/1 11111/1 2 

3 11111/1 11111/1 3 

11،11 12111/1 12111/1 3 

12،13 12111/1 12111/1 3 

10،11 13111/1 13111/1 0 

11،11 13111/1 13111/1 0 

10،13 10211/1 10211/1 0 

 0 11111/1 11111/1 و بعد 21

 

 

 . نتایج3
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در  Artemia parthenogenetic  بررسی میزان رشد 

 2کارنیتین در جدول -اثر تغذیه با مقادیر مختلف ال

 Artemia نشان داد که در روز هفتم

parthenogenetic  گرم میلی 1111غذادهی شده با

بیشترین رشد و گروه شاهد کمترین رشد را داشتند 

و  P) >11/1 (داری داشتند که با هم اختالف معنی

گرم میلی 11داری با گروه اختالف معنی 1111گروه 

 111ه نداشت. اما در روز یازدهم بیشترین رشد گرو

گرم و کمترین رشد را گروه کنترل داشتند که میلی

داری نسبت به هم باز هم این دو گروه اختالف معنی

ها با سایر گروه 111. و گروه P) >11/1 (داشتند

 1111داری نداشتند. روز پانزدهم گروه اختالف معنی

گرم کمترین میلی 11گرم بیشترین رشد و گروه میلی

داری نسبت به هم اختالف معنی رشد را داشتند. که

گرم و میلی 111دادند. و در میان گروه را نشان می

داری نسبت به هم گرم اختالف معنیمیلی 1111

گرم و کنترل هم میلی 11نداشتند. و همچنین گروه 

 .داری نسبت به هم نداشتنداختالف معنی

 
 

 

 Artemia parthenogenetic کارنیتین در -تیمار مختلف ال 1. میزان رشد در 2جدول

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .(p<0.05)اعداد در ستون با حروف التین یکسان فاقد اختالف آماری هستند 

 

در اثر  Artemia parthenogenetic بررسی میزان بقاء

 3کارنیتین در جدول -تغذیه با مقادیر مختلف ال

 Artemia نشان داد که در روز هفتم

parthenogenetic  گرم المیلی 111که با گروه-

کارنیتین غذادهی شده بودند بیشترین و گروه کنترل 

کارنیتین بودند کمترین میزان بقاء -که فاقد مکمل ال

و گروه از نظر آماری اختالف را داشتند که این د

. در روز یازدهم P) >11/1 (داشتند  داریمعنی

و کمترین بقاء گروه کنترل  1111بیشترین بقاء گروه 

داری وجود نداشت بود که از نظر آماری اختالف معنی

) 11/1> (P 111. در روز پانزدهم بیشترین بقاء گروه 

 1111کارنیتین و کمترین بقاء گروه -گرم المیلی

کارنیتین که از لحاظ آماری اختالف -گرم المیلی

 111. گروه P) >11/1 (داری را نشان دادند معنی

-گرم المیلی 11کارنیتین با گروه -گرم المیلی

 کارنیتین اختالف آماری را نشان ندادند.

کارنیتین موجب شد -های مختلفی از الاعمال غلظت

کارنیتین در -لکه بلوغ آرتمیا در تمیارهای مختلف ا

روزهای مختلف پرورش به شدت متفاوت دیده شود. 

به  Artemia parthenogeneticجدول درصد بلوغ 

تفکیک تیمار غذایی و جنسیت در ذیل آورده شده 

 (.0)جدول  است

 روز          

 غلظت     

1 11 11 

 a10/1 00/2 a01/1 10/0  a02/1 11/1 کنترل

 ab23/110/3 b31/1 00/1 ab33/1 30/1 کارنیتین میلیگرم ال 1

 b21/131/3 b11/1 01/1 a11/1 11/1 کارنیتین میلیگرم ال 11

 ab13/1 13/3 b01/1 31/1 b20/1 11/1 کارنیتین میلیگرم ال 111

 b10/1 33/3 b 21/111/1 b11/1 12/1 کارنیتین میلیگرم ال 1111
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 Artemia parthenogenetic کارنیتین در -تیمار مختلف ال 1. میزان رشد در 3جدول 

 
 .P) <11/1 (ین یکسان فاقد اختالف آماری هستند اعداد در ستون با حروف الت

 

-میلی 1111گروه  Artemia  parthenogenetic در

دادند اولین بلوغ را نشان  13کارنیتین از روز -گرم ال

اولین  10کارنیتین از روز -گرم المیلی 111و گروه 

-گرم المیلی 11و  1های بلوغ را نشان دادند و گروه

بلوغ خود را نشان دادند و گروه  11کارنیتین از روز 

 بلوغ خود را نشان دادند. 11کنترل از روز 

 
 در روزهای مختلف Artemia parthenogeneticتیمار مختلف ال ت کارنیتین در  1. درصد بلوغ زودرس در 0جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

در بررسی پروفایل اسیدهای چرب تمامی اسیدهای 

چرب شاخص و مهم در آبزی پروری مورد بررسی قرار 

 جدول نتایج آمده است.گرفت با توجه به آنچه که در 

بیشترین مقدار  C14:0نتایج نشان داد که اسیدچرب

گرم میلی 1در گروه کنترل و کمترین مقدار در گروه 

 C16:0کارنیتین دیده شد. در اسیدچرب -ال

گرم و کمترین میلی 11بیشترین مقدار در گروه 

 C18:0گرم بود. در اسیدچرب میلی 1مقدار در گروه 

گرم و میلی 11مربوط به گروه  بیشترین مقدارش

گرم میلی 1111کمترین مقدار مربوط به گروه 

-فقط در گروه C20:0مشاهده شد. اما در اسیدچرب 

گرم مشاهده شد. در اسیدچرب میلی 11و 1های 

C22:0  گرم دیده شد. میلی 11فقط در گروه

C14:1n5  گرم و میلی 1111بیشترین مقدار در گروه

گرم مشاهده شد و در سایر میلی 1کمترین در گروه 

 C16:1n7ها هم دیده نشد. در اسیدچرب گروه

-میلی 1بیشترین در گروه کنترل و کمترین در گروه 

فقط در گروه  C18:1n9گرم دیده شد.در اسیدچرب

بیشترین مقدار  C18:1n7دیده شد. در اسیدچرب  11

 1گرم و کمترین مقدار در گروه میلی 111در گروه 

 C18:2n6م مشاهده شد. در اسیدچرب گرمیلی

گرم و کمترین در گروه میلی 1111بیشترین در گروه 

بیشترین  C18:3n3گرم بود. در اسیدچرب میلی 1

میزان در ارتباط با گروه کنترل و کمترین میزان در 

 روز          

 غلظت

1 11 11 

 a33/21 1/10 a 11/21 21/12 ab10/10  13 کنترل

 ab03/033  a21/0  21/01 ab11/2 21/10 میلیگرم الکارنیتین 1

 ab 21/131 a30/2  11/01 b11/1  11/13 میلیگرم الکارنیتین 11

 b 01/1  31 a11/1 11/01 b11/3  11/02 میلیگرم الکارنیتین 111

 ab 12/2 11/30 a 0  01 a11/33 21 میلیگرم الکارنیتین 1111

 11 11 11 10 13 غلظت     روز          

 ماده ماده ماده ماده ماده

 21/1 1 1 1 1 کنترل

 01/1 11/1 11/1 1 1 میلیگرم الکارنیتین 1

 31/1 11/1 11/1 1 1 میلیگرم الکارنیتین 11

 11/1 01/1 30/1 11/1 1 میلیگرم الکارنیتین 111

 30/3 10/3 20/1 11/1 13/1 میلیگرم الکارنیتین 1111
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 C18:3n6های گرم بود. در اسیدچربمیلی 111گروه 

در هیچ گروهی مشاهده نشد. اما در  C18:4n3و 

گرم میلی 11فقط در غلظت  C20:2n6اسیدچرب 

 111بیشترین در غلظت  C20:4n6بود. در اسیدچرب 

گرم دیده شد. میلی 1گرم و کمترین در غلظت میلی

 111بیشترین مقدار در گروه  C20:5n3در اسیدچرب 

 1کارنیتین و کمترین کقدار در گروه -گرم المیلی

کارنیتین دیده شد اما اسیدچرب -گرم اللیمی

C22:5n6  در هیچ گروهی دیده نشد و در آخر

بیشترین میزان مربوط به گروه  C22:6n3اسیدچرب 

کارنیتین و کمترین مربوط به -گرم المیلی 1111

 کارنیتین مشاهده شد.-گرم المیلی 11گروه 

 

 
 

 کارنیتین -در اثر تغذیه با مقادیر مختلف ال Artemia parthenogenetic  یدهای چرب مختلف. مقایسه درصد اس1جدول

 Con. 1 mg 11 mg 111mg 1111mg  نام عمومی 

Saturated        
C14:0 Myristic  01/1 12/1 22/1 00/1 30/1 
C16:0 Palmitic  12/11 01/13 11/20 01/11 13/11 

C18:0 Stearic  13/11 11/3 13/11 11/11 11/11 

C20:0 Arachidic  nc 13/1 11/1 nc nc 

C22:0 Behenic  nc nc 11/1 nc nc 

Monounsaturated        
C14:1n Myristoleic  21/1 13/1 nc nc 21/1 
C16:1n7 Palmitoleic  01/1 11/1 12/1 10/1 11/1 

C18:1n9 Oleic  nc nc 11/1 nc nc 

C18:1n7 Vaccenic  23/21 11/22 21/01 11/23 13/20 
Polyunsaturated        

C18:2n6 Linoleic  03/11 33/3 11/1 00/12 13/13 
C18:3n3 α-Linolenic  11/10 00/11 03/10 11/12 22/13 

C18:3n6 γ-linolenic  nc nc nc nc nc 

C18:4n3 Stearidonic  nc nc nc nc nc 

C20:2n6 eicosadienoic acid  nc nc 00/1 nc nc 

C20:4n6 Arachidonic  03/1 11/1 31/1 13/1 01/1 
C20:5n3 Eicosapentaenoic  11/3 11/1 10/1 13/11 10/11 

C22:5n6 Docosapentaenoic  nc nc nc nc nc 

C22:6n3 Docosahexaenoic  11/2 11/2 11/1 12/2 32/2 

 
 

 گیری. بحث و نتیجه 4

کارنیتین بر روی موجودات -در بررسی تاثیر ال

-مختلف و در تحقیق حاضر مشخص شد که ال

 Artemia کارنیتین تأثیر مثبتی روی رشد رشد

parthenogenetic تیپ این در کهبطوری داشته 

را  یتینکارن-ال غلظت باالترین که تیماری آرتمیا

 بیشترین هاگروه یرکرده بودند نسبت به سا یافتدر

 خود به را بقاء کمترین غلظت همین و داشتند را رشد

 بقاء کنترل گروه با مقایسه در ولی دادند اختصاص

 تأثیر گونه این در بنابراین و داد نشان خود از بیشتری

 به نتایج این. دهندمی نشان خود از بقاء روی مثبتی

 هایغلظت در کارنیتین-ال که دادند نشان درستی

 تیپ های هایگونه روی بر متفاوتی تاثیرهای مختلف

 مورد کامل بصورت بایستی که دارد آرتمیا مختلف

 یبررس یجنب یجهنت یک عنوان به. گیرد قرار بررسی

های در غلظت نشان داد که یشیآزما یمارهایت یقدق
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مثل زودتر به کارنیتین آرتمیاها از نظر تولید-باالی ال

 بلوغ رسیدند.

 Artemiaبررسی میزان اسیدهای چرب 

parthenogenetic کارنیتین و مخمر -که تغذیه با ال

غنی سازی شده نشان داد که مقدار اسیدچرب 

-( در هیچ یک از غلظت (DHAدکوزاهگزانوئیک اسید

ها مشاهده نمی شود. اسیدچرب ایکوزاینتانوئیک 

 Artemia parthenogeneticدر  (EPA)اسید 
گرم و میلی 111مربوط به گروه  مقداربیشترین 

-گرم المیلی 1کمترین مقدار مربوط به گروه 

 کارنیتین به خود اختصاص دادند. 

کارنیتین بر روی همه موجودات نیز  -البته تأثیر ال

های یکسان نیست. مثالً در تحقیقی که از غلظت

مختلف این ماده برای پرورش روتیفر استفاده شده 

تواند به عنوان یک کارنیتین می -البود معلوم شد که 

ماده تحریک کننده رشد، بقاء و تولید مثل برای 

استفاده از . (Dong et al, 2005)روتیفر مطرح شود 

آالی قزلکارنیتین روی ماهی  -مکمل غذایی ال

درصدی و افزایش  0رنگین کمانی باعث افزایش رشد 

 Santulli and ).شود جذب غذایی در این ماهی می

Amelio 1989)  کارنیتین توسط انرژی حاصل از

اکسیداسیون اسیدهای چرب در کبد ماهی آزاد 

آتالنتیک باعث افزایش سرعت رشد در این حیوان 

.ماهیان آب شور (Becker et al, 1999)شودمی

توانند کارنیتین را از محیط بدست بیاورند براحتی می

یش اروپایی بطور مشخصی افزا Sea bassدر ماهی 

شود هنگامی که کارنیتین در سرعت رشد دیده می

 Santull) and Amelioآب تانک پرورشی حل شود 

( رشد در نتیجه تأثیر کارنیتین از طریق افزایش 1989

استفاده از انرژی غذایی در نتیجه افزایش 

 Becker)آیداکسیداسیون اسیدهای چرب بدست می

et al, 1999) .Jayaprakas سال  و همکارانش در

 مقدار مختلف 0کارنیتین )در  -اثر مکمل ال 1331

mg/kg 311،111،111 ،311)  را روی رشد و راندمان

به مدت  g 2/2 به وزن تولیدمثل ماهی تیالپیای نر

بیوماس ماهی بررسی کردند،  %1به مقدار  روز و212

 -بهترین مقدار ال نتایج این تحقیق نشان داد که

 افزایش تولیدمثل و رشدکارنیتین در جیره جهت 

mg/kg 311 باشد میAgarwal and Said 2004) در.)

به عنوان  کارنیتین -المطالعات جنبدگی اسپرم از 

ای، لبنیات درمانی در باروری نر یک مکمل تغذیه

شود. اخیراً اینطور استدالل کردند که استفاده می

منی، انسان با  غلظت کارنیتین آزاد در پالسمای

 ;Morano et al., 2007) نی مرتبط استکیفیت م

Sinclair, 2000 .) بدین ترتیب مشخص شد که

تواند بلوغ در آزمایشگاه می کارنیتین -الاستفاده از 

اسپرم را ارتقا دهد و حرکت پذیری )جنبش( آن را 

 . افزایش دهد

همانطور که گفته شد کارنیتین نوعی پروویتامین 

-شناخته می BTویتامیناست که قبالً تحت عنوان 

تری -0هیدروکسی-3کارنیتین با فرمول -شد. ال

بوتیرات به عنوان یک نمک داخلی بدن آمونیوممتیل

های مهمی را در مسیرهای متابولیکی مختلف نقش

کند و به عنوان کوفاکتور برای انتقال بازی می

چرب به داخل ماتریکس میتوکندری عمل اسیدهای

چرب و با ح اسیدهایکند و با کاهش سطمی

ها باعث افزایش جلوگیری از کاتابولیسم پروتئین

ها شده و در نهایت منجر به افزایش سطح پروتئین

. با استفاده (Moder et al., 2005)شود رشد بدن می

 Rainbowکارنیتین روی ماهی -از مکمل غذایی ال

trout با نام علمی oncorhynchus mykiss  نتیجه

اگر چه اختالف آماری در محتوای گرفته شد که 

لیپید کل ماهیچه نداشت اما گروه تغذیه شده با 

کارنیتین محتوی لیپید کمتری نسبت به گروه کنترل 

-داشت و نیز کارنیتین هیچ تاثیر روی وزن مفید قزل

-آال نداشت. اما در تحقیق دیگری اعالم شد اعمال ال

یپید کارنیتین در غذا باعث فعال شدن متابولیسم ل

. فعال شدن (Nakagawa et al., 2000) شودمی

متابولیسم لیپید ممکن است در نتیجه کاهش 

-امولوسیون لیپیدها در ماهی تغذیه شده با ال

کارنیتین روی -کارنیتین باشد. از آنجایی که تاثیر ال

باشد تغذیه با این مکمل امولوسیون لیپیدها می
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غذایی روی متابولیسم اسیدچرب از طریق تغییر 

-اسیدچرب اعمال می C20-22به  C14-16انرژی از 

همچنین  (Chatzifotis et al.,1995, 1996)شود 

کارنیتین تاثیر مثبتی روی -نتایج نشان داد که ال

در قزل  DHA polyunsaturatedمحتوی اسیدچرب 

 گذارد.آال می

کبد ماهی آزاد  های چرب دراکسیداسیون اسید 

گرم کارنیتین میلی 3111آتالنتیک هنگام استفاده از 

دهد که این با کاهش سطح چربی افزایش نشان می

در ماهیچه و احشاء بدن همراه است بدون افزایش در 

وزن و راندمان غذایی و افزایش مشخص در پروتئین 

(Ji et al., 1996).  بنابراین کارنیتین افزایش در

-های ضروری را القاء میاستفاده از چربی بکارگیری و

-کند که منجر به یک پیشرفت در سرعت رشد می

شود. همچنین کارنیتین تاثیر آشکاری روی غلظت 

گرم میلی 311-111چربی در هیبریدتیالپیا مه با 

 Jayaprakas)کارنیتین تغذیه شده باشند ندارند -ال

et al., 1996)دچرب . رابطه بین تغیرات ساختار اسی

در پالسما و پیشرفت آسیب دیدگی ناحیه لومینال 

آئورت خرگوش نیز آنالیز شده است و نتایج حاکی از 

کارنیتین -های بدون مکمل الاین است که خرگوش

درصد آئورت با تصلب  1/03در پایان آزمون حدود 

-شرائین داشتند در حالی که جانورانی که مکمل ال

درصد آسیب  21 کارنیتین مصرف کرده بودند فقط

دادند که مساوی با کاهش دیدگی آئورت نشان می

 Diaz Gomez et)درصدی آسیب است 11مشخص 

al., 2006 .) بر اساس نتایج بدست آمده در این

کارنیتین تأثیر بسزایی  -توان گفت که المطالعه می

 parthenogeneticروی رشد و بقاء و بلوغ زودرس 

Artemia عنوان یک ماده محرک  تواند بهداشته و می

رشد و بلوغ جنسی کاربرد خوبی در آبزی پروری و 

 تحقیقات مولکولی داشته باشد.
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