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گوشتی هايکارنیتین بر الکتروکاردیوگرام جوجه-المکمل خوراکیریاثت
پرورش یافته در ارتفاع باال

3پورو حسین حسن2اعظم یوسفی، 1فریبرز خواجعلی

چکیده
هاي مرتبط با الکتروکاردیوگرام کارنیتین بر فراسنجه- منظور بررسی تاثیر مکمل خوراکی الآزمایشی به

قطعه جوجه 192تعداد . صورت گرفت) متر2100(اي مرتفع یافته در منطقههاي گوشتی پرورشجوجه
چهار تکرارباچهار تیمار بینتایی انتخاب و 300از یک جمعیت ) 500سویه کاب (یک روزهخروس گوشتی 

اي آزمایشی شامل تیماره. پرورش یافتندروي بستر روزگی 42سن تاها جوجه. اي توزیع گردیدندقطعه12
آمریکاتحقیقاتملی انجمنطبق توصیه جیره پایه یک تیمار شاهد . کارنیتین بود- سطح مکمل ال4
ppm150و100، 50همراه با را به ترتیب دریافت کرد و تیمارهاي دوم، سوم و چهارم جیره پایه ) 1994(

، که نشانه هایپرتروفی بطن راست Sنتایج نشان داد دامنه موج.کارنیتین خوراکی دریافت کردند-ال
، دار نسبت به گروه کنترل کاهش یافتطور معنیبهIIدر اشتقاق ppm50کنندهباشد، در گروه دریافتمی

کارنیتین نسبت به گروه کنترل در - کننده الدریافتهايدار دامنه این موج در گروههمچنین کاهش معنی
هاي داري بین گروهمعنیتفاوتIIدر اشتقاق Rدامنه موج . شودمشاهده میaVFو IIIهاي اشتقاق

ها تفاوت هاي آزمایشی در تمامی اشتقاقدر بین گروهTهمچنین از نظر دامنه موج . آزمایشی نشان نداد
قلبهایپرتروفی بطن راست دهندهنشانها که نسبت وزن بطن راست به کل بطن. داري مشاهده نشدمعنی

. نشان دادي نسبت به گروه شاهددارکارنیتین کاهش معنی- الppm50کنندهگروه دریافتدر،دباشمی
شودکارنیتین باعث پیشگیري از هایپرتروفی بطن راست می-نتیجه کلی این آزمایش نشان داد، ال

)05/0P<( که در الکتروکاردیوگرام به شکل کاهش دامنه موجSدهداثر خود را نشان می .

کارنیتین،فشارخون ریوي، امواج الکتروکاردیوگرام،جوجه گوشتی: هاي کلیديواژه

مقدمه
ی در ـهاي گوشتهـد جوجـرعت رشـس

آوري افزایش هاي گذشته به طور شگفتدهه
یافته است، به طوري که زمان الزم براي 

1500دستیابی یک جوجه گوشتی به وزن 

بوده و روز 120میالدي 1925گرم در سال 
روز کاهش یافته 30میالدي به 2005در سال 

کاهش طول دوره پرورش . )12،13(است
جوجه گوشتی به یک ربع آنچه در ابتدا وجود 

چهارداشته است به معنی افزایش تقریباً

khajali@agr.sku.ac.irمسوولنده نویس(کرد، دانشگاه شهر، استاد- 1 :(
کرددانشگاه شهر،دانشیارو آموخته کارشناسی ارشددانش-3و 2

15/7/92:تاریخ پذیرش8/11/91:تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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نکته مورد توجه . باشدبرابري سرعت رشد می
اینکه بخش اعظم رشد طی انتخاب ژنتیکی 

سینه عضله. ده استمربوط به عضله سینه بو
نیمی از پروتئین قابل مصرف الشه مرغ را 

هاي با این وجود، رشد اندام. دهدتشکیل می
ویژه قلب و کننده اکسیژن در بدن بهتامین

ها به موازات رشد ماهیچه سینه توسعه ریه
بر هم خوردن تعادل بین رشد . نیافته است

نظیر ماهیچه(کننده اکسیژن هاي مصرفاندام
قلب و (کننده اکسیژن هاي تامینو اندام) سینه

هاي منجر به بروز برخی از ناهنجاري) هاریه
هاي تجارتی جوجه گوشتی متابولیکی در سویه

ترین یکی از مهمترین و شایعگردیده است که 
فشار خون سندرم آسیت یا ،هااین ناهنجاري

).12،13،15(دباشریوي می
که فشار نسبی اکسیژن در مناطق مرتفع 

یک به عنوان کمبود اکسیژن هوا پایین است، 
تشدیدزمینه بروز آسیت را ،تنش فزاینده

مناطق کشور برخیبا توجه به این که . دکنمی
شود که برآورد می، ارتفاع نسبی باالیی دارند

زیان سالیانه آسیت به صنعت پرورش جوجه 
ر سال دمیلیارد ریال 140در کشور ازگوشتی 

اي از این زیان بخش قابل مالحظه.تجاوز نماید
ناشی از موارد تحت بالینی آسیت است که در 

هاي جوجه گوشتی وجود دارد و قابل گله
با توجه به اهمیت این . تشخیص نیست

موضوع، به منظور کسب اطالع دقیق از 
ه گوشتیـوجـاي جــههـوضعیت آسیت در گل

رافی کمک گرفت ـوگـکتروکاردیـوان از الـتمی
قلب، تغییراتی را بطن راست هایپرتروفی . )17(

آورد که الکتروکاردیوگرام پدید میهايموجدر 
آسیت بهره گرفتتشخیص درهاآناز توان می

پرندگان،درشدهثبتامواجبیندر). 24،25(
R،SوTوهستندمشخصهايداراي ویژگی

). 11،17(باشندمیمناسبمقایسهبراي
موجود در غشاي میتوکندري کارنیتین -ال

به درون اسیدهاي چرب عالوه بر انتقال 
ک ـوان یـعنهـب،)42(دريــیتوکنـم

در از بین بردن نقش مهمی اکسیدانت آنتی
از و داشتهاکسیژن هاي آزاد رادیکال

دـکنیـمري ـلوگیـجراکسیداسیون لیپیدي ـپ
افزایش توان وه بر، عالکارنیتین- ال).10(

موجب) 1،3،4(اکسیدانی بدنسیستم آنتی
به .)4(دشویمنیزایمنی بدن وانباال بردن ت

تازگی گزارشی منتشر گردیده که نشان 
خوراکی منجر به افزایش کارنیتین -الدهد می

تولید نیتریک اکساید در اندوتلیوم عروق 
نیتریک اکساید فراهمیکاهش). 41(گردد می
عروقی-قلبیهايبیماريه ساز نتواند زمیمی
در هاي گوشتی نقش مهمیود و در جوجهش

بخشی . )18(کندبروز فشار خون ریوي ایفا می
کارنیتین در پیشگیري از -از اثرات مفید ال

ذخیره بازیابی نیز بهعروقی -هاي قلبیبیماري
از ). 30،39(شودمربوط میاییانرژي میوکاردی

کارنیتین با هدف -ر مطالعه حاضر از الداینرو، 
در آسیت فشار خون ریوي و جلوگیري از 

یافته در ارتفاع باال هاي گوشتی پرورشجوجه
و وضعیت آسیت از روي ه استدـاده شـفـاست

امواج الکتروکاردیوگرام مورد بررسی قرار گرفته 
.است
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هامواد و روش
گوشتی خروس قطعه جوجه 192تعداد 
از یک جمعیت ) 500سویه کاب (یک روزه 

انتخاب گردید و به طور تصادفیايقطعه300
. روزگی روي بستر پوشال پرورش یافتند42تا 

چهار تیمار و چهار تصادفی بهها به طور جوجه
به شرح )قطعه جوجه در هر تیمار48(تکرار 

جیره یک گروه کنترل : زیر اختصاص یافتند
ملی انجمنپایه طبق توصیه 

سایر . دریافت کرد) 1994(آمریکاتحقیقات
را تیب جیره پایه هاي آزمایشی به ترگروه

کارنیتین - الppm150و100، 50باهمراه
وخت و سازسقابل میزان انرژي . دریافت کردند

تا 1(خوراك در دوره آغازین خام و پروتئین 
کیلوکالري در 3010به ترتیب ) روزگی21

تا 21(درصد و در دوره رشد7/21کیلوگرم و 
کیلوکالري در کیلوگرم و 3100، )روزگی42
آب و در طول آزمایش، . درصد بود4/19

قرار پرندگان صورت آزاد در اختیار هخوراك ب
درجه 31از پرورش سالندماي . گرفت
درجه 25به ،گراد در سه روز اولسانتی
درجه 20روزگی و 7گراد در سن سانتی
روزگی رسید و تا پایان دوره 14گراد در سانتی

ه برنامه نوري ب. حفظ گردیددر همین حد 
ساعت تاریکی 1ساعت روشنایی و 23صورت 

.دبو
هر پن ازروزگی از دو قطعه جوجه 42در 

الکتروکاردیوگرافی ) قطعه در هر تیمار8(
)Kenz 110. Suzuken Co., Nagoya, Japan (

ها به منظور، جوجهاینبراي . عمل آمدبه
صورت ایستاده مقید شدند و پس از استعمال 

جهت اتصال بهتر، الکترودهاي %70اتانول 

به هاي دندان سوسماري،بوسیله گیرهدستگاه
تالش زیادي انجام . متصل گردیدها و پاهابال

گرفت تا الکتروکاردیوگرافی پس از عادت 
. ها به الکترودها انجام گیردکردن جوجه

الکتروکاردیوگرافی در حالت ایستاده و بدون به 
کار بردن هر گونه ماده بیهوشی یا آرام بخش 

براي ثبت نوارها از یک دستگاه . صورت گرفت
کاغذ برابر ثبت اتوماتیک، با سرعت حرکت

mm/s50حساسیتوmv1=mm10 استفاده
ها و اندامIIIوIIگردید و دو اشتقاق استاندارد 
aVF، شده یعنیدو اشتقاق یک قطبی تقویت

نوارهاي ثبت شده براي . ثبت گردیدaVRو
T ،R ،Sگیري ارتفاع اجزاي کمپلکس اندازه

پس از اتمام . مورد استفاده قرار گرفتند
ها کشتار گردید و الکتروکاردیوگرافی، جوجه

نسبت وزنی بطن راست به مجموع دو بطن 
)RV:TV (نسبت مذکور . گیري شداندازه

ترین راه باشد که مهمشاخص قلبی آسیت می
تشخیص هایپرتروفی بطن راست و فشار خون 

.  )11،17(هاي گوشتی استریوي در جوجه
با ها در قالب طرح کامال تصادفی داده

مورد آنالیز قرار SASافزار استفاده از نرم
ون ـآزمط ـها توسیانگینـد و مـگرفتن
.نداي دانکن مورد مقایسه قرار گرفتدامنهچند

رح ــاده طـفـورد استــاري مـدل آمـــم Y = μ+ T + e + εکه در آنبود :
yijk :مشاهدههرمقدار
 :آماريجامعهمیانگین
T :تیمارهراثر
eij:آزمایشیخطاياثر

εijk:بردارينمونهخطاياثر
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و بحثنتایج
کارنیتین را -تاثیر ال1جدول بخش اول 

هاي الکتروکاردیوگرام اشتقاقRبر موج
42هاي گوشتی را در سن مختلف جوجه

کهدهندنتایج نشان می.دهدروزگی نشان می
، بین IIدر اشتقاقRموج از نظر ولتاژ

. دار وجود نداردهاي آزمایشی تفاوت معنیگروه
در گروه کنترل Rدامنه موج IIIدر اشتقاق اما 

و50کننده ي دریافتهانسبت به گروه
ppm150دار پیدا افزایش معنیکارنیتین،- ال

دامنه این موج aVRدر اشتقاق و کرده است
در گروه کنترل به صورت منفی و به طور 

ppm150و100هاي گروهسبت به ندار معنی
).>05/0P(کارنیتین افزایش یافته است  -ال

در Rدامنه موج aVFهمچنین در اشتقاق 
کنندهگروه کنترل نسبت به گروه دریافت

ppm150دار کارنیتین به طور معنی-ال
).>05/0P(افزایش داشته است 

کارنیتین را - تاثیر ال1جدول بخش میانی 
هاي هاي مختلف جوجهاشتقاقSبر دامنه موج 

در .دهدروزگی را نشان می42در سن گوشتی
در Sوج ـاژ مـزایش ولتـافIIی ـاق اندامـاشتق

کننده گروه کنترل نسبت به گروه دریافت
ppm5005/0(دار بود کارنیتین معنی-الP< .(

دامنه این aVFو IIIاندامی هايو در اشتقاق
ها موج در گروه کنترل در مقایسه با سایر گروه

اما . دار افزایش نشان داده استبه طور معنی

هاي آزمایشی تفاوت بین گروهaVRدر اشتقاق 
. دیگرددار مشاهده نمعنی

در تمامی Tبا توجه به نتایج حاصل، موج 
هاي آزمایشی تفاوت ها در گروهاشتقاق

تاثیر 2جدول . )1جدول (نشان نداددار معنی
کارنیتین را بر نسبت وزن - سطوح مختلف ال

هاي ها در جوجهبطن راست به مجموع بطن
نسبت وزنی در نکمتری. دهدگوشتی نشان می

کارنیتین و -الppm50ننده کگروه دریافت
د و شمشاهدهشاهدنسبت در گروهنبیشتری

باشد میدار معنیاز نظر آماري این اختالف 
)05/0P<.(مجموعبهراستبطنوزنینسبت

داريمعنیتفاوتهاگروهبیندرهابطنوزن
گروهدرکهطوريبه،)>05/0P(دادنشان

کمترینکارنیتین،- الppm50کنندهدریافت
بهرامقداربیشترینشاهدگروهدرومقدار
بینتفاوتهمچنینوداداختصاصخود
دارمعنیکارنیتین-الکنندهدریافتهايگروه
.نبود

هاي با توجه به این که بیشترین تفاوت
Sهاي مختلف در موج دار در اشتقاقمعنی

مشاهده شد، همبستگی آن با شاخص قلبی 
نسبت وزن بطن راست به مجموع (آسیت
دول ـج آن در جـاسبه شد و نتایـمح) هابطن

ضرایب ال، ـبا این ح. ه گردیدــارای3
نشانداري تفاوت آماري معنیگی ـهمبست

. ددان
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هاي گوشتی هاي مختلف جوجهدر اشتقاقیالکتروکاردیوگرافجامواکارنیتین بر دامنه -تاثیر ال-1جدول 
روزگی42در سن 

گروه
ppm L-C50ppm L-C100ppm L-C150SEMکنترلاشتقاق

)میلی ولت(Rدامنه موج 
II35/027/025/024/0011/0
IIIa27/0b16/0ab18/0b13/0032/0

aVRb2/0 -ab14/0-a13/0 -a1/0 -019/0
aVFa31/0ab19/0ab2/0b06/0037/0

)میلی ولت(Sدامنه موج 
IIb37/0 -a22/0 -ab27/0-ab28/0-035/0
IIIb38/0 -a17/0 -a18/0 -a21/0 -03/0

aVR20/015/013/015/0057/0
aVFb4/0 -a17/0 -a2/0 -a2/0 -039/0

IIb37/0 -a22/0 -ab27/0-ab28/0-035/0
)میلی ولت(Tدامنه موج 

II14/012/011/013/0025/0
III12/010/010/012/0011/0

a VR10/0 -09/0 -09/0 -08/0 -008/0
a VF12/010/011/012/0011/0

II14/012/011/013/0025/0
.)>05/0P(دار دارند مشابه در هر ردیف تفاوت معنیها با حروف غیرمیانگین

8=تعداد مشاهدات در هر گروه

در     ) هابطننسبت وزن بطن راست به مجموع (شاخص قلبی آسیتکارنیتین بر -تاثیر سطوح مختلف ال- 2جدول 
روزگی42هاي گوشتی در سن جوجه

تیمار
صفت

ppm L-C50ppm L-C100ppm L-C150SEMشاهد

ª29/0b22/0ab24/0ab26/002/0شاخص قلبی آسیت
.>P)05/0(دار دارند مشابه در هر ردیف اختالف معنیبا حروف غیريهامیانگین

8=تعداد مشاهدات در هر تیمار

روزگی42هاي گوشتی در سن در جوجهRV:TVهاي مختلف با در اشتقاقSهمبستگی موج - 3جدول 
تیمار

اشتقاق
ppm L-C50ppm L-C100ppm L-C150شاهد

II42/0 -07/0 -67/0 -23/0
III45/0 -28/0 -063/0-13/0 -

aVF68/0 -32/0 -25/033/0
aVR06/0 -028/014/010/0
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به دلیل ندگانرپعروقی -سیستم قلبی
نرمی و هاي زیاد قلب و ضربانتعداد 

پذیري هاي قلب، آسیبدریچهاستحکامیکم
همچنین، .اردپستانداران دبه بیشتري نسبت

از نظر هاي گوشتیجوجهتنفسی یستمس
سیستمبا تفاوت زیادي ساختار و کارکرد

25رغم این که علی.داردتنفسی پستانداران 
ها ها در بین دندهدرصد از کل ساختمان شش

قرار گرفته و فضاي بسیار اندکی براي تبادل 
، کارایی سیستم تنفسی باشدهوا فراهم می

در همین . پرندگان باالتر از پستانداران است
نسبت به سیستم تنفسی پرندگان راستا،

بسیار حساس و کمبود اکسیژن شرایط 
).13(از پستانداران استپذیرتر آسیب

هاي ششی در پاسخ به هایپوکسی و سرخرگ
هایپوکسمی منقبض شده که باعث ایجاد فشار 

فشار خون ریوي خود . دشوخون ریوي می
موجب پرکاري بطن راست قلب گردیده که 

در . نتیجه آن هایپرتروفی بطن راست است
هاي گوشتی، پیامد غایی این وضعیت جوجه

تغییرات . باشدمرگ پرنده در اثر آسیت می
واج ــافت قلب را از روي امـی بـوژیکـولـورفـم

توان ثبت نمود و وضعیت الکتروکاردیوگرام می
وقوع آسیت در گله را مورد بررسی قرار داد 

)17.(
الگويکهي استنمودارالکتروکاردیوگرام

قلبمتوالیهايپوالریزاسیونر-پالریزاسیوند
درپرندگانالکتروکاردیوگرام. نمایدمیثبترا

هايرشته. استمتفاوتانسانبامقایسه
قرارهاسرخرگازپسپرندگانپورکینجی

طیکوتاهیزمانمدتبنابراینودارند
موجرسیدنسرعت. دارندمیوکارديانقباض

دیوارهسطحدرنقطهیکدرکنندهتحریک
مسیربهمربوطپرندگانقلبدرچپبطن
توالی. استکینجیرپوهايشبکهحرکتکوتاه
بطننوكصورته بقلبپالریزاسیوندي

وچپبطنبدنهراست،بطنبدنهراست،
). 31(استچپبطننوكسپس

برايمناسبیوسیلهالکتروکاردیوگرام
وبزرگحیواناتدربیماريحاالتشخیصت

حاالت وآریتمیتشخیصدرواستککوچ
درتغییر). 33(استضروريبیماري

شدگیشلواتساعنتیجهدرالکتروکاردیوگرام
در ریويفشارخونازناشیکهراست،بطن

شودیـده مـشاهـوح مـه وضـبدگان است،ـپرن
طور که نتایج آزمایش حاضر نشان همان).19(

Sموجدامنهآسیتیهايجوجهدردهد می

شـافزایIIIوIIاشتقاقدر) مپلکس بطنیـک(
مرتبطکه) VF(بطنیشدنعضالنیویابدمی

اتفاقاستراستبطنهایپرتروفیدرجهبا
پور و حسن.)25،26،34،35،36(افتدمی

دامنهافزایشنیز بیان کردند ) 11(همکاران 
بهدر گروه شاهد این آزمایش TوSامواج
سندرمدرراستبطنهایپرتروفینشانهعنوان
دهنده تاثیر ه است و نشانتوجشایانآسیت

کارنیتین در پیشگیري از -مثبت ال
. راست قلب استبطنهایپرتروفی

ر به پرکار شدن فشار خون ریوي منج
شود و در اثر افزایش نیمه راست قلب می

. شودفعالیت، بطن راست دچار هایپرتروفی می
در واقع بزرگ شدن بطن راست پاسخی به نیاز 

هایپرتروفیواتساع ).17(اکسیژنی پرنده است 
افزایشاولیهعلتبه ویژه بطن چپ، هابطن

و) بطنطوالنیدپالریزاسیون(Sموجدامنه
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وزنی بطن راست نسبتباآنبااليهمبستگی
Tو نیز موج ) RV:TV(هابه کل بطن

تـاس)یـی بطنـوالنـون طـوالریزاسیـرپ(
عنوانبهRV:TVوزنینسبت. )34،35،36(

بطنیپرتروفیاهتعیینشاخصترینمهم
رودمیکارهبریويفشارخونوراست

دهگردیمشخص،اهلیپرندگاندر). 37،38(
بایمثبتهمبستگیهابطنکلنسبیوزن
داردبدنوزنواحدهرازايبهقلبیدهبرون

هاي گوشتی هایپرتروفی قلب در جوجه).37(
جوان، یک روند تطابقی فیزیولوژیک است، ولی 
اگر هایپرتروفی و اتساع ادامه یابد، قلب دچار 
ضعف شده و نارسایی آن فرا خواهد رسید 

)23،24.(
در Rدار در دامنه موج عدم تغییرات معنی

دار ، و همچنین عدم تغییرات معنیIIاشتقاق 
روزگی در تمامی 42در Tدامنه موج 

پور و حاضر با نتایج حسنآزمایشهاي اشتقاق
هاي سالم و مبتال روي جوجه)11(همکاران
) 17(در گزارش دیگر. مطابقت داردبه آسیت

هاي سالم، به جوجههاي آسیتی نسبتجوجه
. کوتاهتري را نشان دادندRامواج 
کارنیتین اثرات سودمندي را در -ال

عروقی از قبیل -هاي قلبیبسیاري بیماري
هاي مزمن قلبی، نارسایی مزمن قلبی، بیماري

نشان داده استهاي عروق پریفرالو بیماري
کارنیتین بر -اثرات سودمند ال). 2،7،14(

عروقی، در نتیجه بازیافت - هاي قلبیبیماري
متابولیسم طبیعی و بازیابی ذخیره انرژي 

هاي در بیماري). 30،39(میوکاردي است 
کارنیتین به مدت - مزمن قلبی استفاده از ال

ماه، منجر به کاهش شل شدگی بطن چپ 12

و توقف تغییر ساختاري  شد و وقوع نارسایی 
. )14(مزمن قلبی و مرگ را کاهش داد 

کارنیتین-الپروپیونیلازاستفاده،همچنین
)PLC (هايموشدرvolume-overload

صرفمافزایشبدونرابطنیمکانیکیعملکرد
نمودنمکمل). 7(بخشیدبهبوداکسیژن،

PLCچپبطنهایپرتروفیازجلوگیريباعث
هاییموشقلبدرمکانیکیعمکلردنقصو

قرارعروقیحدازبیشفشارمعرضدرکهشد
و همکارانمیگول کاراسکو ). 20،40(داشتند

کردند با استفاده از مدل موش بیان) 21(
کارنیتین بصورت مداوم، فشار -استفاده از ال

دهد و فرایند التهابی مرتبط خون را کاهش می
. کندخون آرتریولی را متوقف میبا فشار

هايرادیکالاثردرشدهایجادهايآسیب
درمدلیتغییراتو به دنبال آن اکسیژنآزاد

درمهمهايجنبهازریويعروقساختار
نظردرگوشتیهايجوجهدرآسیتاتیولوژي

موجودکارنیتین- ال).28(استشدهگرفته
انتقالبرعالوهمیتوکندريغشايدر

عنوانبه،میتوکندريدرونبهچرباسیدهاي
ازممانعتدرمهمینقشاکسیدانتآنتییک

کنندگیاكـپیپیدي،ـلونـراکسیداسیـپ
آزادهايرادیکالکنندگیآزادهايرادیکال

)DPPH(هیدرازیل-پیکریل- 2-فنیلدي- 1
هیدروژنوسوپراکسیدآنیونهايرادیکالو

آنتیفعالیتافزایشو)10(پراکسید
گلوتاتیونوSOD(آنزیمیهاياکسیدانت
هاياکسیدانتآنتیانمیزو) پراکسیداز

و)E) (16وCهايویتامین(آنزیمیغیر
درآزادهايرادیکالتولیدکاهش همچنین

طرقازمیکروزومیپراکسیداسیوننتیجۀ
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بنابراینو)Fe2)1آزادهايیونباکلیتایجاد
.داردنقشلیپیديپراکسیداسیونکاهشدر 

سطوحافزایشدرکارنیتین -الهمچنین،
از طریق کاهش فعالیت آرژینازتریک اکساید نی
انبساطباعثنیتریک اکساید . داردنقش)8(

ریويفشارخونکاهشدروشودمیعروق
کارنیتین- المثبتاثرات.)36(هستندموثر

بهتوانمیراریويخونفشارکاهشدر
دادنسبتنیزاکسایدنیتریکمیزانافزایش

)41(.
،)سیدن خون به بافت قلبنر(در ایسکمی

هاي میوکاردي را از طریق کارنیتین آسیب-ال
ها و کاهش افزایش متابولیسم کربوهیدرات

سمیت سطوح باالي اسیدهاي چرب آزاد، 
نقش حفاظتی). 9(دهد کاهش می

انفارکتوس STکارنیتین در افزایش دامنه -ال
در پی انفارکتوس . میوکاردي اثبات شده است

کارنیتین و -گیري سریع الکارمیوکاردي ب
شدگی بطن سپس درمان مداوم با آن از شل

همچنین مکمل ). 6(کند چپ ممانعت می
ها و نقص در کارنیتین از اتساع بطن-نمودن ال

آورد یـل مـه عمـري بـلوگیـجهاد آنلکرـعم
ازقلبانرژيتامیندرکارنیتین-ال). 30،39(

وروددرکارنیتیناسیل/ کارنیتینتبادلطریق
به میتوکندري،بهزنجیربلندچرباسیدهاي

همینبه. نقش دارداکسیداسیون-بتامنظور
تحتکهاستیدامانترینمهمقلبجهت،
قرارکارنیتیناسیل/کارنیتینکمبودتاثیر
قلبی،آریتمیکاردیومیوپاتی،.گیردمی

کمبودازتنفسیاختالالتوقلبینارسایی
گردندمیناشیکارنیتیناسیل/نکارنیتی

نارساییباکارنیتینکمبودبنابراین،. )27(

آناز،دیگرسوياز.  )5(استمرتبطقلبی
چپ،بطنايماهیچههايسلولکهجا

جذبراستبطنبهنسبتبیشتريکارنیتین
عملکرددر اثر استفاده از کارنیتین، کنند،می

بنابراین،. )22(استانتظارموردباالتريقلبی
شروعباهمزمانکارنیتین-النمودنمکمل
زیادمیزانبهاستممکندماییکاهشبرنامه

ودـباشچپنـبطمتابولیکیازـنیويـپاسخگ
لحاظبه. گرددچپبطنوزنافزایشبهمنجر

ازتواندمیچپبطنوزنافزایشنظري،
نیازبهپاسخدرقلبی،دهبرونافزایشطریق

پیشرفتازبنابراینوباشدموثراکسیژنی،
.)32(کندممانعتریويفشارخوناولیه

از آن جا که هایپرتروفی بطن راست بنابراین، 
در پاسخ به نیاز اکسیژنی پرنده و متعاقب 

د، ـافتیـاق مـفـه راست قلب اتـیمـاري نـرکـپ
هاي یادشده تواند با مکانیسمکارنیتین می-ال

.از آن موثر واقع شوددر جلوگیري 
مکمـل بااليمقادیرکهاستشدهزارشگ

بیوسـنتز کاهشبهمنجرخوراكدرکارنیتین
بیوســـنتزکـــاهش. شـــودمـــیبـــدندرآن

توانـد مـی مدتبلنددرکارنیتینسلولیدرون
گـردد متابولیکیهايناهنجاريایجادبهمنجر

هـاي جوجـه دراینکـه بـه توجـه با.)29،41(
نیـاز موردکارنیتیندرصد80ازبیشوشتیگ

تجـاري هـاي جیـره وشـود میساختهبدندر
ازدرصـد 20حـدود تنهـا گوشتیهايجوجه

کننـد، مـی تـامین رابـدن نیازموردکارنیتین
ايـدوزهدرمنفیپاسخحتیاـیوپاسخدمع

.)41(نیستانتظارازدورکارنیتینباالي
دهد، ایش نشان مینتایج کلی این آزم

کارنیتین در جلوگیري از اتساع و شل-ال
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شدگی و هایپرتروفی ناشی از افزایش 
هاي آسیتی که در جوجهاحتیاجات اکسیژنی

صورت ه ن بات آافتد نقش دارد و اثراتفاق می
هاي روهــدر گSنه موج ــش دامـــکاه

، IIهاي اشتقاقکارنیتین در-کننده الدریافت
III وaVF و ز کرده استآزمایش حاضر برودر

کارنیتین شل- کننده الهاي دریافتگروه
شدگی و هایپرتروفی بطنی کمتري در مقایسه 

50در مجموع، سطح . با گروه کنترل دارند

کارنیتین براي - گرم در کیلوگرم المیلی
پیشگیري از هایپرتروفی بطن راست قلب که 

شتی هاي گوساز آسیت در جوجهخود زمینه
.شودعنوان سطح مطلوب توصیه میباشد بهمی

تشکر و قدردانی
نویسندگان از حمایت مالی دانشگاه 

.نمایندشهرکرد سپاسگزاري می
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Electrocardiographic Examination of Broiler Chickens Fed
L-Carnitine Supplement and Reared at High Altitude

Fariborz Khajali1, Azam Yousefii2 and Hosseyn Hassanpour3

Abstract
The present experiment investigated the effect of different levels of dietary

L-carnitine on electrocardiographic pathern of broilers reared at high altitude (2100 m).
A number of 192 day-old chicks (Cobb 500) were selected from a group of 300 chicks
and assigned to four treatments with four replicates of 12 birds. All chicks were raised
on floor pen up to 42 days of age. Treatments composed of four levels of dietary
L-carnitine  (0, 50, 100, and 150 mg/kg). The control diet was formulated to meet the
NRC (1994) nutrients recommendations. Results indicated that in Lead II,the amplitude
of S-wave was significantly reduced (P<0.05) in broilers fed 50 mg/kg L-carnitine
compared to the control. Such reduction in S-wave was also observed in Leads III and
aVF. Amplituds of R-wave in Lead II and T-waves in all Leads did not show any
significant difference among treatments. The right ventricular weight ratio tended to
reduce in birds fed L-carnitine supplemented diets so that the difference between the
control and 50 mg/kg L-carnitine treatment was significant (P<0.05). The results of this
study showed that supplementary L-carnitine had beneficial effect on
electrocardiographic response, as manifested in reduced S-wave amplitude and heart
function in broiler chickens.
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