
 

به جیرة غذایی در میزان مقاومت  کارنیتین-تأثیر افزودن ال

 Sparidentexهای دما و شوری در ماهی صبیتی ) استرس به

hasta) 
 تیرتنکشتلرزف ل ییتبع  ب عی،  تنشنته هریاگتن ةگرله ش   ،  تنشک رشیتسی ترش ،  تنشجسف کت :ی کندرالبنین طاهر ام ، 

 میرمسعود سجادی هریاگتن، تیرتن  تنشنته ،یع  ب ییتبع ة تنشک  ش   ، گرله تنش تر ؛ 

 ایران، دانشگاه هرمزگانعلوم و فنون دریایي و جوي ةدانشکد استادیار گروه شيالت، :نژاد ایمان سوری ، 

 هریاگتن، تیرتنستزیتن ثح   ت  کشتلرزف ،بی دژلهشیآبزیان، مر و دام دکتري تغذیة :بدالرسول دریاییع ، 

 ایرانکشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه هرمزگان ةگروه شيالت، دانشکددانشجوي کارشناسي ارشد،  :فرشته خادمی ، 

 هریاگتن، تیرتنثح   ت  کشتلرزف ستزیتن ،بی دژلهشیآبزیان، مر و دام دکتري تغذیة :قدرت میرزاده ، 

 

 
هزتف  یزت ل شزسرف  ر یزتهی صزب تی       تسزتر   بزه کزترن ت د بزه   زرة غزذتیی  ر ی زاتن ی تلیزت       -به ییظسر بررسی تنر تفزال ن تا 

 Sparidentex hasta ه ته تنجتح ش . ث مترهتف  10ی    گرح به 01/3±03/0یتهی بت ی تنن د لزن تلی گ  قطعه ب ه 240(، آزیتیشی بت

 ر هزر   کزترن ت د -گزرح تا  ی لزی  (1800LC ل 500LC، 1000LCشزته ،    به ثرث زب  1800ل  1000، 500ص ر،  آزیتیشی شتیل چهتر سطح

نزه  ر  ک لسگرح   ره ل بت سه ثکرتر  ر قتیب  رحی کتی ً ثصت فی بس ن . غذت هی  ر کل  لره به صسر   ستی، ل بر تست  سز رف، رلزت 

 ر زگ   37ل  15  یزتف   ق  ه  ر یعرض  ل 30 ر آزیتیش تستر   یتیی، یته تن به ی    آزیتیشی،  لرة دتیتن سه نسبت تنجتح ش .  ر

 ر  قسزمت  ر هزاتر قزرتر گرفتیز .     70ل  12 شزسرف  گرت  ل  ر آزیتیش تستر  شسرف، یته تن به ی   یک ستةت  ر یعرض  ل ستنتی

ی تلیت  ر برتبر تستر   یتف بتال،  یتف دتی د ل شسرف بتال  ر ی تیسه بت گرله شته   ترتف تفزاتیش بزس     1800LC ل 1000LCث مترهتف 

 05/0>P05/0 ترف یشته ه نشز     (. ة له بر تید،  ر ی تلیت  ر برتبر تستر  شسرف دتی د ب د ث مترهتف یختلف ت ت ف یعیی<P .)

هزتف  یزت ل شزسرف  ر     ثستن   ر ی اتن ی تلیت  ر برتبزر تسزتر     ت د به   رة غذتیی ییکترن-نتتیج تید ثح  ق نشتن  ت  که تفال ن تا

تستر   یزت ل  بهترید  لز یؤنر  ،ش ه کتر بر ه تز ب د سطسح یختلف بهیتهی صب تی ث ن رگذترف یطلسبی  تشته بتش . 

  ر یتهی صب تی 

شسرف

 .بس  غذتیی گرح   رةکترن ت د بر ک لس-گرح تا ی لی 1000سطح 

 .Sparidentex hastaکترن ت د، تستر   یت، تستر  شسرف، صب تی، -تا واژگان کلیدی:

                                                      

 09173157337 ینسیسی ة یسئسا   Email: mmsajjadi@hotmail.com  

 چکیده

4/10/1392  

19/12/1392  

 597-585ص

 بهدر  مقاومت 
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 مقدمه .1
 ,Sparidentex hasta; Valenciennesماهی صبی ی )

( بررومی Sparidaeماهیرران ) شرران  ( از خررانوادة1830

 هراي سراحلی   خلیج فارس، غرب اقیانوس هند و آب

 عمق ک  ساحلی هاي آب گونه این هند اس . زیس گاه

 و داران مهره از عمدتاً و اس  عمیق هاي آب همچنین،

 ,Bauchot and Smithکنرد )  می تغذیه پوس ان سخ 

1984; Al-Abdessalaam, 1995.) صرربی ی مرراهی 

 و تکثیررر و اسرر  شرریالتی و اق صررادي ارزگ داراي

 خلریج  حاشیة کشورهاي در وسیع طور به آن پرورگ

 (.Hussain et al., 1981) اسر   توجره  مرورد  فارس

کارنی ین یر  آمرین چهرارجزئی محلرول در آب     -ال

ها، گیاهران    اس  که به طور طبیعی در میکروارگانیس 

-ال(. Bremer, 1983و حیوانرررا  وجرررود دارد ) 

و در شرود   مری در کبد ساخ ه  اًتبدن عمد کارنی ین در

هرا   در آنکه  ،اسکل ی و قلب ةهایی مانند ماهیچ باف 

ترین منبع تيمین انررژي اسر ،    اسیدهاي چرب عمده

 ,.McDowell, 1989; Ozorio et al) یابرد  تجمع مری 

کارنی ین، عالوه بر تيثیرگذاري در عملکرد -ال(. 2001

رشد ماهیران از طریرق تسرهیل در اسر تاده از چربری      

رسد نق  حتراب ی در   منزلة منبع انرژي، به نظر می به

آب و افزای  سیس   ایمنری در  برابر تغییرا  کیتی  

 (. همچنرین Ozorio, 2009ماهیان نیرز داشر ه باشرد )   

 برا  مقابلره  در تواند می گزارگ شده اس  که کارنی ین

 مثبر   در آبزیان داراي تريثیر  محیطی زاي تن  شرایط

بره طرور کلری،     (.Becker and Focken, 1995باشد )

گیرري، افرزای     بهبود ضرریب تبردیل غرذایی و وزن   

وم  ماهیان در برابر مسمومی  آمونیا،، سرهول   مقا

کرارگیري چربری در جیرره و تحریر  دسر گاه       در به

ایمنی با تيثیرگذاري در ایمنی سلولی و ایمنی همورال 

کارنی ین در جیررة غرذایی   -از دیگر مزایاي مصر  ال

اس  که در مطالعرا  مخ لر  گرزارگ شرده اسر       

(Harpaz et al., 1999; Harpaz, 2005; Mohseni et 

al., 2008; Yang et al., 2009کارنی ین-ال (. افزودن 

از طریق تيمین  تواند همچنین می ماهی غذایی جیرة به

که از  Na+/K+- ATPase آنزی  نیاز مورد انرژي میزان

منزلرة   هاي مه  در تنظی  اسمزي ماهیان اس  به آنزی 

عمرل کنرد و    سلولی داخل اسمزي تعادل کنندة تنظی 

 را شروري  نوسرانا   برابر ط بازماندگی بیش ر درشرای

 ,.Imsland et al., 2003; Lin et alکنرد )  فرراه  

2004.) 

شده در زمینرة تريثیرا     مروري بر مطالعا  انجام

هاي مخ ل  مراهی   که گونه دهد کارنی ین نشان می-ال

کارنی ین -م تاوتی به مکمل غذایی ال هاي العمل عکس

ها  این اخ ال  ن ایج بین گونه دهند. نشان میدر جیره 

-کنرد کره تريثیرا  رژیر  غرذایی حراوي ال       بیان می

کارنی ین به عوامل مخ لتی از جمله سرن، جنسری  و   

گونه، انردازة مراهی، طرول دوره و شررایط پررورگ،      

ترکیررب غررذایی و سررطح مکمررل بسرر گی دارد. اکثررر 

کارنی ین در مراهی  -ها دربارة اثر اس تاده از ال پهوه 

گرم  30هایی با وزن اولیة کم ر از  ماهی و ماهی با بچه

انجام گرف ه اس ، زیرا اس دالل این اس  که به دلیرل  

-رشرد سررریع در مراحررل اولیرة زنرردگی تقاضرراي ال  

ها در مقایسه با ساخ  آن در بدن زیاد  کارنی ین باف 

هرا در هرر مرحلره از     (. مراهی Harpaz, 2005اسر  ) 

م تراوتی از لحراظ   هراي   چرخة زندگی خود نیازمندي

انرژي دارند و باید با تنظی  سطح انررژي فراینردهاي   

فیزیولوژی  خرود را کن ررل کننرد و عملکررد بهینره      

داش ه باشند. در برخی از شرایط، زمانی که سطح نیاز 
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کند، سن ز کارنی ین در بردن ممکرن    به انرژي تغییر می

اس  کافی نباشد، از جملره چنانچره سرطح کرارنی ین     

کره بره علر  رژیر       در بدن پایین باشد یا ایرن جنینی 

هاي م ابولیر  یرا تغییرر الگروي      چرب و نیز اس رس

فعالی ی جاندار نیاز بره اکسیداسریون چربری براالتري     

حس کند، نیاز به کارنی ین ه  افزای  خواهرد یافر    

(Ozorio, 2009از آن .)  ازو شرروري دمررا  جررا کرره 

هراي   الیر  فع درکره   اند ترین عوامل خارجی بااهمی 

، بنرابراین پرهوه    دنر گذار مری  ماهی اثرم ابولیسمی 

بره   کرارنی ین -ال حاضر به منظور بررسی اثر افرزودن 

 و دمرا  هراي  اس رس در برابر مقاوم  جیرة غذایی در

 صبی ی طراحی و انجام شد. ماهی در بچه شوري

 ها . مواد و روش2

سددازی شددرایم آزمددایش و    . آمدداده1. 2

 تیماربندی
در مرکرز آمروزگ و بازسرازي ذخررایر     ایرن پرهوه   

آبزیان بندر کالهی وابس ه به ادارة کل شریال  اسر ان   

کیلوم ري شهرس ان بندرعباس  140هرمزگان واقع در 

ماهی  قطعه بچه 240به مد  ده هت ه انجام شد. تعداد 

گررم بره صرور      01/3 ±03/0صبی ی برا وزن اولیرة   

شردند و   گرم توزین 01/0انترادي با ترازوي با دق  

اي بره   قطعره  20هاي  به طور تصادفی به صور  گروه

لی رر من قرل    300تان  فرایبرگالس برا گنجرای      12

هرا اخر ال     هرا در تانر    شدند. میانگین وزن مراهی 

 (.  P<05/0دار آماري نداش  ) معنی

 یشیآزما یها رهیج. تهیة 2. 2
-هاي برا سرطوح مخ لر  مکمرل ال     براي تهیة جیره

کارنی ین خالص )شررک   -(، از ال2کارنی ین )جدول 

Merck    آلمان( و غذاي کنسان رة تجراري مخصروص

 فرانسه( اسر تاده شرد   Biomarماهیان )شرک   شان 

 .(1)جدول 
 

 شرکت ساخت یتجار ةکنسانتر یغذا یبیتقر زیآنال. 1 جدول

Biomer (درصد) فرانسه 

 اندازة 

 5/1پل  

 ترکیب

 ترکیب شیمیایی

 پروتئین خام )%( 54

 چربی خام )%( 18

 عصارة عاري از از  )%( 12

 سلولز خام )%( 1

 خاکس ر )%( 10

 فستر کل )%( 6/1

 (MJ/kgانرژي ناخالص ) 1/22

 (MJ/kgانرژي قابل هض  ) 4/19

 (g/MJپروتئین قابل هض / انرژي قابل هض  ) 4/25

 A(I.U/kg) وی امین  7500

 (I.U/kg) D3وی امین  1500

 E (mg/kg) وی امین 260

 C  (mg/kg)وی امین 500

     

-بر حسب نوع جیرة آزمایشی سطوح مخ لر  ال 

لی رر آب مقطرر حرل شرد      میلی 20کارنی ین خالص در 

ها به صور  یکسان اسسري شرد. بره    سسس، روي پل 

بودن شرایط، به غذاي تیمار سرطح صرتر    منظور یکسان

ده شر  )شاهد( نیز آب مقطر افزوده شرد. غرذاهاي تهیره   

تح  شرایط اس ریل در آزمایشگاه در معررض جریران   

شده برا غرذا تبخیرر     هوا قرار داده شدند تا آب مخلوط

شود. پس از تبخیر، غذا را دوباره وزن کردند تا به وزن 

شرده ترا زمران اسر تاده در      هاي آمراده  اولیه برسد. پل 

 گراد نگهداري شدند. درجة سان ی 4یخچال در دماي 
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 کارنیتین مورد استفاده در جیرة غذایی ماهیان مورد آزمایش-مختلف ال. سطوح 2جدول 

 سطح مکمل
 جیرة غذایی فاقد

 کارنی ین-ال

 گرم میلی 500

 کارنی ین-ال

 گرم میلی 1000

 کارنی ین-ال

 گرم میلی 1800

 کارنی ین-ال

  رهیج لوگرمیک هر در   

 LC500 LC1000 LC1800 گروه شاهد تیمارهاي آزمایشی

 
 صبیتی ماهی بچهپرورش  ةتغییرات پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در مدت دور ة. دامن3 جدول

 pH (pptشوري ) (mg/lاکسیهن ) (Cºدما )

32- 27 5/7-3/6 42 4/8- 8/7 

 

سددنجی و محاسددبة  . ذددذادهی، زیسددت3. 2

 درصد بازماندگی
ها به مد  ی  هت ه با جیرة شاهد تغذیه شردند   ماهی

ي، غرذادهی در دوره برا   سرازگار  ةدور یطر  از پسو 

هاي آزمایشی به صور  دس ی بر اساس سریري   جیره

، 00/7و در سه نوب  صبح، بهرر و عصرر )سراعا     

کرردن   ( انجام شد. بره منظرور خرارج   00/19و  00/13

هرا( موجرود در    مواد زائد )آمونیا، و سایر م ابولیر  

ماهیران، روزانره در دو نوبر      هاي پرورگ بچره  تان 

 90و عصر نسب  به تعویض آب تان  به میزان  صبح

 ده مد  به انیماه(. Ozorio, 2009درصد اقدام شد )

هراي   شاخص. شدند هیتغذ یشیآزما يها رهیج با هت ه

با دس گاه دیجی ال  pHکیتی آب شامل دما، اکسیهن و 

 WTW سررراخ  آلمررران( و شررروري برررا دسررر گاه(

ساخ  ژاپرن( بره طرور     ATAGO)مدل  سنج شوري

 (.3گیري و ثب  شد )جدول  زانه اندازهرو

 ةتخ ر  ةلیوسه ب کل طولسنجی،  به منظور زیس 

 هرا  یمراه  وزن و م رر  سان ی 1/0 دق  با یسنج س یز

 دو هرر  گررم  01/0 دق  بادیجی ال  يترازو وسیلةه ب

 برا  یهوشر یب از پس و  یآزما ةدور طی بار  ی هت ه

 عدادت. شد يریگ اندازه( ppm200 ) اتانول یفنوکس-2

و طبق فرمول ذیل  شد ثب  دوره طول همة در تلتا 

میررررزان بازمانرررردگی )درصررررد( محاسرررربه شررررد 

(Mazurkiewicz et al., 2008). 

 )تعرداد ماهیران اولیه/تعرداد    × 100  =میزان بازماندگی

 ماهیان نهایی(                                            

 رس های است دادن آزمایش . نحوة انجام4. 2
مراهی از هرر    قطعره بچره   15در پایان دورة آزمرای ،  

ماهی از هر تیمار برراي   45تکرار و در مجموع تعداد 

هراي   هاي اس رس به صور  تصادفی از تان  آزمای 

ماهیران هرر تکررار بره      پرورگ برداشر ه شردند. بچره   

هاي دمرا   صور  جداگانه در معرض هر ی  از شو،

کر اس  هر یر  از  و شوري قرار داده شدند. شایان ذ

ها براي هر اس رس به صرور  مجرزا در    این آزمای 

لی رر همرراه برا     50هاي پالس یکی برا گنجرای     سطل

ماهیان هر تکرار انجرام شرد.    هوادهی مالی  براي بچه

هررا یکسرران بررود.  شرررایط محیطرری در همررة آزمررای 

تدریج در معرض اس رس قرار نگرف ند،  ها به ماهی بچه

زا قررار داده شردند.    در محیط اس رس باره بلکه به ی 

تعیرررین دمرررا و شررروري مرررورد اسررر تاده در برررراي 



 (Sparidentex hasta  هتف  یت ل شسرف  ر یتهی صب تی به   رة غذتیی  ر ی اتن ی تلیت  ر برتبر تستر  کترن ت د-ث ن ر تفال ن تا 

 

589 

منزلرة   هرایی بره   آزمای  هاي اس رس، نخس  آزمای 

و  سرن  دقیقاً هر  کارگاه که ماهیان  بچهآزمای  با  پی 

در شرایط یکسان با ماهیان مورد اس تاده در آزمرای   

جه به هاي مخ ل  با تو بودند انجام شد. دما و شوري

نسب  بره دمرا و شروري    این گونه ماهی تحمل دامنة 

و بر اساس منابع موجود آزمای  شدند و باال و پایین 

 درجررة 37 و 15 در نهایرر  دماهرراي پررایین و برراالي

 70 و 12هراي پرایین و براالي     و شروري  گرراد  سان ی

ماهیران   ها بچه قسم  در هزار ان خاب شدند که در آن

 دادند. نشان می تلتا  راو عالئ  اس رس 

 . آزمایش استرس دما1 .4. 2
گرراد   درجة سران ی  37و  15این آزمای  در دو دماي 

انجام شد، بدین صور  که نخس  آبِ با دماي مورد 

شده )براي تهیرة   بندي هاي یخ بس ه نظر به وسیلة کیسه

کننردة آب )برراي    آب با دماي پایین( و هی رهاي گررم 

شرد. بره منظرور بررسری      تهیة آب با دماي باال( تهیره 

ها بره   ماهی میزان مقاوم  در برابر اس رس دمایی، بچه

دقیقه در معرض این اسر رس قررار گرف نرد     30مد  

سسس، به شرایط عادي آزمای  برگردانده شدند. ی  

یاف ن مد  زمران، تعرداد تلترا      ساع  پس از پایان

ماهیان در هر تیمرار ثبر  شرد و درصرد بازمانردگی      

 Rodnick and Sidell, 1994; Becker)محاسبه شرد  

and Focken, 1995; Harpaz et al., 1999.) 

 . آزمایش استرس شوری2. 4. 2
 70و  12 به منظور این آزمای  از دو شوري م تاو  

قسررم  در هررزار اسرر تاده شررد. نخسرر  آبِ بررا     

کردن آب شیرین )براي  هاي مورد نظر با اضافه شوري

افزودن نم  دریرا )برراي    تهیة آب با شوري پایین( و

هرا   مراهی  تهیة آب با شوري باال( به آب تهیه شد. بچه

هرا قررار    به مد  ی  ساع  در معرض ایرن شروري  

گرف ند سسس، به شررایط عرادي آزمرای  برگردانرده     

یرراف ن مررد  زمرران  شرردند. دو سرراع  پررس از پایرران

ماهیان در هر تیمرار ثبر  و    اس رس، تعداد تلتا  بچه

 Kelly andد بازماندگی محاسبه شد )در نهای  درص

Woo, 1999; Krogdahl et al., 2004; Boutet et 

al., 2006; Movahedinia et al., 2009.) 

 ها . روش تجزیه و تحلیل آماری داده5. 2
آوري اطالعا  نخسر    در پایان آزمای  پس از جمع

 -ها با اس تاده از آزمرون کولمروگرو    بودن داده نرمال

( سررنجیده شررد. Kolmogorov-Smirnovاسررمیرن  )

براي تجزیه و تحلیل آماري ن ایج نهایی این پهوه ، 

 one-wayطرفرره ) از روگ آنررالیز واریررانس یرر   

ANOVA    اس تاده شد. مقایسة میرانگین تیمارهرا بره )

 95دانکن در سطح اطمینان  اي چنددامنه کم  آزمون

م انجرا  SPSS (Ver.17)افرزار   درصد با اس تاده از نرم

 افزار ها و رس  نمودارهاي مرتبط با نرم شد. ثب  داده

Excel (Ver. 2007) .انجام شد 

 . نتایج3
شرده برا    ماهیان صربی ی تغذیره   روند افزای  وزن بچه

طری   نی یکرارن -الهاي حاوي سرطوح مخ لر     جیره

نشران داده شرده    1اي در شکل  دورة آزمای  ده هت ه

وزن در تیمرار   اس . با توجه به ن ایج، روند افرزای  

1000LC (.1تر از سایر تیمارها بود )شکل  سریع 

کرارنی ین   -ماهی صربی ی برا مکمرل ال    تغذیة بچه

هراي   باعث افزای  میزان بازماندگی در برابر اسر رس 

افزای  دما و کاه  دما همچنین، افزای  شروري در  

بازمانردگی در   شد. میزان 1800LCو  1000LCتیمارهاي 

دار  داراي اخ ال  معنری  1800LCو  1000LCتیمارهاي 
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(. در برابرر ایرن   P<05/0آماري با گروه شراهد برود )  

مشاهده  1000LCها بیش رین مقاوم  در تیمار  اس رس

درصد بازماندگی بهبرود یافر ،    500LCشد. در تیمار 

دار آماري با سایر تیمارهرا و گرروه    ولی اخ ال  معنی

م ررین  (. گروه شراهد ک P>05/0شاهد مشاهده نشد )

هاي مذکور نشان  میزان بازماندگی را در مقابل اس رس

داد. از لحاظ میزان مقاوم  در برابر اسر رس شروري   

پایین، همة تیمارها داراي درصرد بازمانردگی یکسران    

بودند و در بین تیمارهاي آزمایشی مخ لر  اخر ال    

 (.3و  2داري وجود نداش  )شکل  معنی
 

 
 (=3nانحراف از معیار؛  ±ای آزمایش )میانگین  ده هفته دورةصبیتی در  ماهی بچه. روند تغییرات وزن 1شکل 

 

 
انحراف از  ±مختلف )میانگین  تیمارهای ( درC˚15( و )ب( دمای پایین )C˚37. درصد بازماندگی در برابر استرس )الف( دمای باال )2شکل 

 است 05/0سطح  در دار آماری معنی اختالف دهندة نشان متفاوت (. حروف=3nر؛ معیا

 
 مختلف  تیمارهای ( درppt12 ( و )ب( شوری پایین )ppt70. درصد بازماندگی در برابر استرس )الف( شوری باال )3شکل 

 است. 05/0دار آماری در سطح  معنی اختالف دهندة متفاوت نشان (. حروف=3nانحراف از معیار؛  ±)میانگین 
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 گیری . بحث و نتیجه4
-ن ایج این تحقیرق نشران داد کره افرزودن مکمرل ال     

کارنی ین بره جیررة غرذایی باعرث افرزای  مقاومر        

ماهی صبی ی در برابر اسر رس دمراي براال، دمراي      بچه

شود. بسیاري از محققران بیران    پایین و شوري باال می

هاي غذایی که سبب رشد و بازماندگی  رهکردند که جی

شوند منجرر بره افرزای  مقاومر  در برابرر       باالتر می

 Gallardo etهاي اس رس نیز خواهنرد شرد )   آزمای 

al., 1995; Kontara et al., 1997; Paibulkichakul 

et al., 1998     در بسریاري از مطالعرا  ثابر  شرده .)

کره در  کارنی ین از جملره مروادي اسر     -اس  که ال

بسیاري از ماهیان سربب افرزای  رشرد و بازمانردگی     

قرد   انگشر   در تحقیقی در ماهی کسور هندي شود. می

(Labeo rohita) الگررم   38/3 اولیة وزن م وسط با-

 در کیلروگرم جیررة   گررم  میلی 500کارنی ین در سطح 

از جملره  رشرد  هراي    شاخصافزای   منجر به غذایی

 ,Keshavanath and Renuka)شرد  وزن نهایی میزان 

 Oreochromis)تیالپیرررراي هیبریررررد در (. 1998

niloticus×Oreochromis aureus کرردن  اضافه( نیز 

 بره جیرره  در هر کیلروگرم  کارنی ین -گرم ال میلی 150

ضرریب  هراي رشرد و بهبرود     باعث افزای  شراخص 

در  .(Becker et al., 1999شررد )تبرردیل غررذایی  

-غذیه با مکمرل ال ت( Huso huso) نوجوان ماهی فیل

گررم در هرر    میلری  600و  300سرطح   دوکارنی ین در 

 Mohseniم جیره باعث بهبود میزان رشد شد )کیلوگر

et al., 2008در حیراتی  نقر   تواند می کارنی ین-(. ال 

 قابلی  افزای  با ن یجه در و کند ایتا چربی م ابولیس 

به بیان دیگر . رشد شود افزای  باعث پروتئین جذب

 ورود  یافرزا کارنی ین در –ال اي واسطه دلیل نق به 

برراي   می وکنردري  بره  بلنردزنجیره  چررب  يدهایاسر 

 يبرا نیپروتئ س یکاتابولاکسیداسیون،  عمل دادن انجام

 وانررا یح نیبنررابراشررود؛  ذخیررره مرری يانرررژ دیررتول

 اسر   ممکرن  نی یکرارن -ال يحاو جیرة با شده هیتغذ

 داشر ه  دسر رس  در رشد يبرا يش ریب نیپروتئ زانیم

 (.Torreele et al., 1993) باشند

کارنی ین در میزان بازمانردگی نیرز   -دربارة تيثیر ال

توان به افزای  درصد بازماندگی در تیالپیاي نیرل   می

(Oreochromis niloticus   با افرزودن مقرادیر )و  700

کرارنی ین در هرر کیلروگرم جیررة     -گرم ال میلی 1000

(. در سررال Abou-Seif, 2006غررذایی اشرراره کرررد )

نیز در تحقیق دربارة ماهی تیالپیراي نیرل بیران     2010

کارنی ین مقردار چربری در   -با افزای  سطح الشد که 

 Chen et) بدن و در باف  عضله و کبد کاه  یافر  

al., 2010 .) باعررث افررزای    ینیکررارن-الهمچنررین

 کاه  اسیدهاي چرب احشرا  اي و فعالی  لیساز روده

( Etroplus suratensis) مرواریردي  نقطه کبد ماهی و

(. با توجه بره  Jayaprakas and Sambhu, 1998شد )

کارنی ین نق  بسریار مهمری در م ابولیسر     -که ال این

اسیدهاي چرب بلندزنجیره دارد و باعث جلوگیري از 

گلیسرررید در برردن  هررا برره شررکل تررري ذخیرررة چربرری

ها و  ماريشود، در ن یجه از موجود در برابر بروز بی می

هررا در برردن  آسرریب کبرردي ناشرری از افررزای  چربرری

کند. بنابراین با کبرد سرال  سرطح ایمنری      محافظ  می

زا  رود و موجود در برابر شررایط اسر رس   بدن باال می

شود و به ایرن ترتیرب میرزان بازمانردگی      تر می مقاوم

 ;Jayaprakas and Sambhu, 1998یابرد )  افزای  می

Chen et al., 2010 .)عررالوه بررر ایررن افررزودن ال-

کارنی ین در جیرة غذایی ماهی آزاد چینو، نیز باعرث  

 Bradley, 1992 Tremblayافزای  بازماندگی شرد ) 

and.) شرده   در تحقیق حاضر با توجه به مطالعا  بیان
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و ن ایج مربوط بره افرزای  وزن بیشر ر در تیمارهراي     

1000LC  1800وLC     (، 1نسب  به تیمرار شراهد )شرکل

مررراالً افرررزای  در میرررزان مقاومررر  در برابرررر  اح 

هاي محیطی با افزای  وزن و بهبود رشرد در   اس رس

 این تیمارها مرتبط باشد. 

 افررزای  در توانررد مرری کررارنی ین عررالوه بررر ایررن

 محیطری تريثیر   زاي ترن   شرایط با در مقابله مقاوم 

(. Becker and Focken, 1995باشرد )  داشر ه  مثبر  

 واکرن   شردن  افرزوده  باعرث  حررار   درجة افزای 

چررب   اسریدهاي  کارنی ین-ال به وابس ه اکسیداسیون

 Salvelinusاي ) آالي دریاچره  کبد قزل در می وکندري

namaycuchشرررد ) (Ballantyne et al., 1989 .)

کارنی ین در جیرة ماهی در هنگرام  -بنابراین افزودن ال

تواند مقدار انرژي بیش ري را در  افزای  دماي آب می

 دن براي مقاوم  به ر در ماهی تيمین کند.  ب

در تحقیقرری کرره در مرراهی سرریچالید زین رری     

(Pelvicachromis pulcher انجام شد افزودن مکمل )

و  1000، 500، 0سررطوح مخ لرر  ) کررارنی ین بررا-ال

باعرث شرد   غذایی(  جیرةکیلوگرم  برگرم  میلی 2000

کرارنی ین در  -شده با جیرة حراوي ال  که ماهیان تغذیه

کرارنی ین  -مقایسه با ماهیان شاهد، که از جیرة فاقد ال

تغذیه کرده بودند و در معرض سرما قرار داشر ند، از  

بازماندگی بیش ري برخوردار شوند. به دلیرل شررک    

کرارنی ین نقر    -کارنی ین در م ابولیس  چربی، ال-ال

تواند از ماهی  مهمی در فرایند تطابق دمایی دارد و می

پروري با تغییرا  سریع محیطی  آبزي در مقابل شرایط

 ,.Harpaz et alو نوسانا  دمایی باال محافظ  کند )

کارنی ین نق  مهر  فیزیولروژیکی در ان قرال     (.1999

اسیدهاي چرب بلندزنجیره در سراسر غشاي داخلری  

هاي غشایی براي اکسیداسریون و   می وکندري و فرایند

 ,Gulcinهرراي محیطرری دارد ) در بافرر  ATPتولیررد 

سررد، بافر  مراهی     سازگاري در منراطق طی  (.2006

 ;Egginton, 1996)تواند تراک  حج  می وکندري  می

Cordiner and Egginton, 1997،)  هرراي  فعالیرر

 ;Rodnick and Sidell, 1994) می وکندري هاي آنزی 

St-Pierre et al., 1998) اسرریون و برفیرر  اکسید

دهرد   فرزای  ا را می وکنردري  درپروتئین خاص خود 

(Guderley and Johnston, 1996; Guderley et al., 

 (striped bass) راه باس راه(. در تحقیقی که در 1997

انجرام   گراد درجة سان ی 25 و 5دماي  سازگارشده در

افرزای  فعالیر  سری را     شد سازگ سرمایی باعث 

کرارنی ین  برابر و مجموع فعالیر    6/1سن از به میزان 

 قرمرز  ةبرابر در عضلرانستراز به میزان دو پالمی وئیل ت

درصد افزای   62کارنی ین آزاد هموژن شد. همچنین 

 CPT) کارنی ین پالمی وئیل ترانسرتراز  فعالی  یاف  و

I) I زیاد شرد برابر  دومی وکندري  در (Rodnick and 

Sidell, 1994تواند نیاز  (. بنابراین سازگ با محیط می

رج را براي موجود به دنبرال  کارنی ین از محیط خا-ال

 داش ه باشد.

Ozorio اثرررر ( در بررسررری2008) همکررراران و 

 عوامرل  در برابر نی یکارن حاوي ییغذا جیرة یحتاب 

( بره  Psetta maximaتوربرو  )  پهن یماهدر  زا تن 

 در جیررة  نی یکرارن -این ن یجه رسیدند که افرزودن ال 

 یی باعث افرزای  بازمانردگی همچنرین، افرزای     غذا

هاي باک ریایی شد. در بررسری   ایمنی نسب  به عتون 

فلورسررن  میکروسررکوپی بررراي تعیررین مقرردار نترروذ 

ها و پوس  در ماهی  فلورسئین از آب از طریق آبش 

( ن ررایج نشرران داد کرره Poecilia reticulataگرروپی )

کارنی ین در جیره مقدار نتوذ ایرن مراده را   -کاربرد ال

کرارنی ین  -در ن یجه الدهد.  در ماهی گوپی کاه  می
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بخشررد و اعمررال   نتوذپررذیري غشررا را بهبررود مرری  

-کند. این مکانیس  نق  ال می وکندري را حمای  می

هرا و پوسر  مراهی     کارنی ین را در حمای  از آبش 

کنرد   گوپی در مقابل عوامل غیرزندة آنیونی آشکار می

(Schreiber et al., 1997.) 

 درگیرند زیاديي ها آنزی  اسمزي تنظی  فرایند در

 -+Na+/Kهرا، آنرزی     آنرزی   ایرن  ترین مه  از یکی که

ATPase  غشراي  عمرومی  آنزی  ی  اس . این آنزی 

 و خرارج  به را سدی  فعال طور به که اس  پالسمایی

دهد و  ان قال می جانوري يها سلول داخل را به پ اسی 

نق  محوري در ان قال یون و تنظی  اسمزي دارد. در 

تلیوم آبش  و کلیه اسر    ین آنزی  در اپیواقع عمل ا

 را اسمزي تنظی  در مصرفی انرژي از اي عمده و بخ 

 ,.Imsland et al 2004دهرد )  مری  خود اخ صاص به

2003; Lin et al.,رسرد افرزودن    (. بنابراین به نظر می

توانرد میرزان    کارنی ین در جیرة غرذایی مراهی مری   -ال

براي مقابلة  Na+/K+- ATPaseانرژي مورد نیاز آنزی  

به ر در برابر نوسانا  شوري را فراه  کند. به عبار  

 مراهی  غرذایی  جیررة  در کرارنی ین -ال دیگر، افرزودن 

 آنرزی   نیراز  مورد انرژي میزان تيمین طریق از تواند می

Na+/K+- ATPase تنظری   در مهر   يهرا  آنزی  از که 

 اسمزي تعادل کنندة تنظی  منزلة به اس  ماهیان اسمزي

 بیشر ر  بازمانردگی  شررایط  و کنرد  عمل سلولی داخل

 ماهیرران را در شرررایط اسرر رس شرروري ایجرراد کنررد  

(Imsland et al., 2003; Lin et al., 2004.)   بیشر ر

هرا، برراي    هاي حیوانی، گیاهی و پروکاریوتیر   سلول

هاي محیطی  مقابله با فشار اسمزي خارجی یا اس رس

هاي آلری   ولحاک  بر سلول، غلظ  داخل سلولی محل

هاي معدنی موجود در سلول را تغییر  وزن و یون سب 

هراي   کننرده  کارنی ین نیز یکی از تنظری  -دهند و ال می

 Polat andتعررادل اسررمزي داخررل سررلولی اسرر  )

Beklevik, 1999; Eklund et al., 2005.) 

 در بردن  مایعرا   اسرمزي  فشار که این توجه به با

 و اس  برابر محیط زياسم فشار با پایین تقریباً شوري

 تنظی  صر  را کم ري انرژي ها این محیط در موجود

 صرر   بیش ري انرژي میزان ن یجه کند، در می اسمزي

 يهرا  گونه ماندگاري و بقا شود. درصد می ماهی رشد

 به ر پایین هاي شوري در ممکن اس  ماهیان از زیادي

کارنی ین و گالیسین  (.Likongwe et al., 1996باشد )

شروند و ایرن     ائین باعث تعادل پایردار اسرمزي مری   ب

منزلرة   منزلة عوامل رشد، بلکره بره   امالح آلی نه تنها به

هراي اسرمزي )اسرمولی ( مرورد نیازنرد.       کننده تنظی 

زمانی که موجرود در معررض اسر رس شروري قررار      

هاي می وکنردري اخر الل ایجراد     گیرد در کار آنزی  می

نررژي کراه  خواهرد    شود و به دنبال آن تولیرد ا  می

کارنی ین در جیرة غذایی با -یاف . در ن یجه افزودن ال

افررزای  در تولیررد انرررژي از طریررق افررزای  ورود   

اسیدهاي چرب بلندزنجیره به می وکندري و م ابولیس  

چربرری، بهبررود نتوذپررذیري غشررا و ارتقرراي عملکرررد 

می وکندري به نحوي در فرایند تنظی  اسمزي دخالر   

ماهیران در برابرر    ب افزای  مقاوم  بچهکند و سب می

 بره   یر ولوژیزیف یپاسخ طیشود.  اس رس شوري می

 رییر تغ تروان  می داران مهره گرید وها  یماه در اس رس،

 مشراهده  را بردن  وسراز  سوخ  و يانرژ يالگوها در

 حترظ  يبررا  را يانررژ  منرابع  اسر رس  نیبنرابرا . کرد

 و یروقر ع یقلب   یر در  یافزایی از جمله ها  یفعال

  یافرزا ، بافر   به رسانی خونان یجر  یافزا ،یتنتس

 يبرررا انرررژي شرر ریب يتقاضررا و يانرررژ مصررر  در

-بنابراین با افزای  سطح ال. کند مصر  می عضال 

زا در  کارنی ین در بدن توانایی مقابله با شرایط اس رس

 یابد. موجود افزای  می
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کره   گتر   تروان  می پهوه ، این ن ایج به توجه با

کارنی ین در هرر کیلروگرم   -گرم ال میلی 1000فزودن ا

جیرة غذایی باعث افزای  مقاوم  مراهی صربی ی در   

شرود. بنرابراین بره     هاي دما و شوري می برابر اس رس

 کارنی ین در جیررة غرذایی برا   -رسد مکمل ال نظر می

به حساسی  و بازماندگی ک  این ماهیان دریایی  توجه

باشد. عالوه برر ایرن برا     متید در دوران اولیة پرورگ

مراهی در برابرر اسر رس دمرا و      باالرف ن مقاوم  بچه

شوري که با م ابولیس  انرژي بردن در ارتبراط اسر     

تري دسر  یافر  و بره     توان به رشد به ر و سریع می

تبع آن در مد  زمانی کم ر تراک  بیش ري از ماهی را 

 پرورگ داد.

 تقدیر و تشکر 
هنردس قاسرمی رئریس    از همکاري صمیمانة آقراي م 

مرکز آمروزگ و بازسرازي ذخرایر آبزیران کالهری و      

آقایان مهندس درویشی، سیرپور، پسرند، محمردپور و   

محمودي، کارشناسان مح رم و همة پرسنل مرکز، بره  

دلیررل ترريمین مرراهی و دراخ یارگذاشرر ن تيسیسررا    

پرورشی مورد نیراز ایرن پرهوه  تشرکر و قردردانی      

 شود. می

 

 

 



 (Sparidentex hasta  هتف  یت ل شسرف  ر یتهی صب تی به   رة غذتیی  ر ی اتن ی تلیت  ر برتبر تستر  کترن ت د-ث ن ر تفال ن تا 

 

595 

 

 
[1]. Abou-Seif, R.A., 2006. Effects of Biogenic L-carnitine supplementation on growth performance, 

survival rate and feed efficiency of monosex Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.) fry during 
the nursery period. Egyptian Journal of Nutrition and feeds 9, 71-82. 

[2]. Al-Abdessalaam, T.Z.S., 1995. Marine species of the Sultanate of Oman. An Identification Guide. 
Ministry of Agriculture and Fisheries, Sultanate of Oman, 412p. 

[3]. Ballantyne, J.S., Flannigan, D., White, T.B., 1989. Effects of temperature on the oxidation of fatty 
acids, acyl carnitines and ketone bodies by mitochondria isolated from the liver of the lake charr, 
Salvelinus namaycush. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 46, 950-954. 

[4]. Bauchot, M.L., Smith, M.M., 1984. Sparidae. In W. Fischer and G. Bianchi (eds.) FAO species 
identification sheets for fishery purposes. Western Indian Ocean (Fishing Area 51), Vol. 4. FAO, 
Rome. 

[5]. Boutet, I., Long Ky, C.L., Bonhomme, F., 2006. A transcriptomic approach of salinity response in 
the euryhaline teleost, Dicentrarchus labrax. Gene 379, 40-50. 

[6]. Becker, K., Focken, U., 1995. Effect of feed supplementation with L-carnitine on growth, 
metabolism and body composition of carp (Cyprinus capio L.). Aquaculture 129, 34-43. 

[7]. Becker, K., Schreiber, S., Angoni, C., Blum, R., 1999. Growth performance and feed utilization 
response of Oreochromis niloticus×Oreochromis aureus hybrids to l-carnitine measured over a 
full fattening cycle under commercial conditions. Aquaculture 174, 313-322. 

[8]. Bremer, J., 1983. Carnitine- metabolism and functions. Physiological Reviews 63, 1420-1480. 

[9]. Chen, G., Zhang, M.H., Zhang, J.D., Dong, H.B., Zhou, H., Tang, B.G., Huang, J.S., Shi, G., 
Jiang, L., Wu, Z.H., Gu, B.H., 2010. Effects of L-carnitine and dietary protein on body 
composition and liver lipid content in juvenile new GIFT strain Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus). Journal of Applied Animal Research 37 (2), 141-144. 

[10]. Cordiner, S., Egginton, S., 1997. Effects of seasonal temperature acclimatization on muscle 
metabolism in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Fish Physiology and Biochemistry 16, 333- 
343. 

[11]. Egginton, S., 1996. Effects of temperature on the optimal substrate for beta-oxidation. Journal of 
Fish Biology 49, 753-758. 

[12]. Eklund, M., Bauer, E., Wanatu, J., Mosenthin, R., 2005. Potential nutritional and physiological 
functions of betaine in livestock. Nutrition Research Reviews 18, 31-48. 

[13]. Gallardo, P.P., Alfonso, E., Gaxiola, G., Soto, L.A., Rosas, C., 1995. Feeding schedule for 
Penaeus setiferus larvae based on diatom (Chaetoceros ceratosporum), flagellates (Tetraselmis 
chuii) and Artemia nauplii. Aquaculture 131, 239-252. 

[14]. Guderley, H., Johnston, I.A., 1996. Plasticity of fish muscle mitochondria with thermal 
acclimation. Journal of Experimental Biology 199, 1311-1317. 

[15]. Guderley, H., St-Pierre, J., Couture, P., Hulbert, A.J., 1997. Plasticity of the properties of 
mitochondria from rainbow trout red muscle with seasonal acclimatization. Fish Physiology and 
Biochemistry 16, 531-541. 

[16]. Gulcin, I., 2006. Antioxidant and antiradical activities of L-Carnitine. Life Sciences 78, 803-811. 

[17]. Harpaz, S., 2005. L-Carnitine and its attributed functions in fish culture and nutrition. A review. 
Aquaculture 249, 3-21.  

References 



 1393، زیستتن 4، شمترة 67، یجله ییتبع  ب عی تیرتن،  لرة ش     

 

596 

[18]. Harpaz, S., Becker, K., Blum, R., 1999. The effect of dietary l-carnitine supplementation on cold 
tolerance and growth of ornamental cichlid fish (Pelvicachromis pulcher) preliminary results. J. 
Thermal Biology 24, 57-62.  

[19]. Hussain, N.A, Akatsu, S., El-Zahr, C., 1981. Spawning, Egg and Early Larval Development and 
Growth of Acanthopagrus cuvieri. Aquaculture 22, 125-136. 

[20]. Imsland, A.K., Foss, A., Stefansson, S.O., 2003. Gill Na+, K+-ATPase activity, plasma chloride 
and osmolality in juvenile turbot (Scophthalmus maximus) reared at different temperature and 
salinities. Aquaculture 218, 671-683. 

[21]. Jayaprakas, V., Sambhu, C., 1998. Influence of dietary L-carnitine on growth and lipid 
metabolism in pearlspot, Etroplus suratensis (Bloch). Indian Journal of Experimental Biology 36 
(10), 1044-1048. 

[22]. Keshavanath, P., Renuka, P., 1998. Effect of dietary L-carnitine on growth and body composition 
of fingerling rohu, Labeo rohita (Hamilton). Aquaculture Nutrition 4, 83-87. 

[23]. Kelly, S.P., Woo, N.Y.S., 1999. The response of sea bream following abrupt teleost fishes to 
different salinities. Zoological Science 18, 1163-1174. 

[24]. Kontara, E., Lavens, P., Sorgeloos, P., 1997. Dietary effects of DHA/EPA on culture 
performance and faty acid composition of penaeus monodon postlarvae. In Lavens, P., Iaspers, 
E., Roeland, I. (Eds), Larvi 95 Fish and Shellfish Larviculture Symposium. Europe Aquaculture 
Society, Ghent, 204-208. 

[25]. Krogdahl, A., Sundby, A., Olli, J.J., 2004. Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) digest and metabolize nutrients differently. Effect of water salinity and 
dietary starch level. Aquaculture 229, 335-360. 

[26]. Likongwe, J.S., Stecko, T.D., Stauffer, J.R., Carline, R.F., 1996. Combined effects of water 
temperature and salinity on growth and feed utilization of juvenile Nile tilapia (Oreochromis 
niloticus). Aquaculture 146, 37-46.  

[27]. Lin, C.H., Tsai, R.S., Lee T.H., 2004. Expression and distribution of Na+, K+-ATPase in gill and 
kidney of the spotted green pufferfish, Tetraodon nigroviridis, in response to salinity challenge. 
Comparative Biochemistry and Physiology- Part A 138, 287-295. 

[28]. Mazurkiewicz, J., Przybyt, A., Golski, J., 2008. Evaluation of selected feeds differing in dietary 
lipids levels in feeding juveniles of wells cat fish (Sillurus glanis). Afghanistan Legal Education 
Project 38, 91-96.  

[29]. McDowell, L.R., 1989. Vitamin-like substances. McDowell, L.R. (Eds), Vitamins in Animal 
Nutrition Comparative Aspects to Human Nutrition. Academic Press Inc., New York, 388-399. 

[30]. Mohseni, M., Seyfabadi, J., Pourali, H., Pourkazemi, M., Bahmani, M., 2008. Effects of 
supplemental dietary L-carnitine on growth and body composition of beluga (Huso huso) 
juveniles. Iranian Journal of Fisheries Sciences 7 (2), 157-170.  

[31]. Movahedinia, A.A., Savari, A., Morovvati, H., Kochanian, P., Marammazi, J.G., Nafisi, M., 
2009. The Effects of Changes in Salinity on Gill Mitochondria-Rich Cells of Juvenile Yellowfin 
Seabream, Acanthopagrus latus. Journal of Biological Sciences 9, 710-720. 

[32]. Ozorio, R.O.A., 2009. Dietary L-carnitine supplementation to cultivated fish: A Mini-Review. 
Current Nutrition and Food Science 5, 40-48. 

[33]. Ozorio, R.O.A., Goncalves, R., Dias, S., Correia, A.D., Goncalves, J. and Wilson, J., 2008. 
Protective effects of dietary L-carnitine on turbot, Psetta maxima, challenged with S. parauberis 
and sublethal ammonia concentration. Proceedings 13th International Symposium on Nutrition 
and Feeding of Fish: Florianopolis (Brazil). 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Mohseni%2C+M.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Seyfabadi%2C+J.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Pourali%2C+H.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Pourkazemi%2C+M.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Pourkazemi%2C+M.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Iranian+Journal+of+Fisheries+Sciences%22


 (Sparidentex hasta  هتف  یت ل شسرف  ر یتهی صب تی به   رة غذتیی  ر ی اتن ی تلیت  ر برتبر تستر  کترن ت د-ث ن ر تفال ن تا 

 

597 

[34]. Ozorio, R.O.A., Van Eekeren, T.H.B., Huisman, E.A., Verreth, J.A.J., 2001. Effects of dietary 

carnitine and protein energy: nonprotein energy ratios on growth, ammonia excretion and 

respiratory quotient in African catfish, Clarias gariepinus (Burchell) juveniles. Aquaculture 

Research 32, 406-414. 

[35]. Paibulkichakul, C., Piyatiratitivorakul, S., Kittakoop, P., Viyakam, V., Fast, A.W., Mensaveta, 

P., 1998. Optimal dietary levels of lecithin and cholesterol for black tiger prawn Penaeus 

monodon larvae and post larvae. Aquaculture 167, 273-281. 

[36]. Polat, A., Beklevik, G., 1999 .The importance of betaine and some attractive substances as fish 

feed additives. In: Brufu, j., Tacon, A., (eds.) Feed Manufacturing in the Mediterranean Region: 

Recent Advances in Research and Technology Zaragoza, CIHEAM, IAMZ, Spain, 217-220. 

[37]. Rodnick, K.J., Sidell, B.D., 1994. Cold-acclimation increases carnitine palmitoyltransferase-I 

activity in oxidative muscle of striped bass. American Journal of Physiology 266, 405-412. 

[38]. Schreiber, S., Becker, K., Bresler, V., Fishelson, L., 1997. Dietary L-carnitine protects the gills 

and skin of guppies (Poecilia reticulata) against anionic xenobiotics. Comparative Biochemistry 

and Physiology 117, 99-102. 

[39]. St-Pierre, J., Charest, P.M., Guderley, H., 1998. Relative contribution of quantitative and 

qualitative changes in mitochondria to metabolic compensation during seasonal acclimatization 

of rainbow trout Oncorhynchus mykiss. The Journal of Experimental Biology 201, 2961-2970. 

[40]. Tremblay, G.C., Bradley, T.M., 1992. L-Carnitine protects fish against acute ammonia toxicity. 

Comparative Biochemistry and Physiology- Part C 101, 349-351. 

[41]. Torreele, E., Van Der Sluiszen, A., Verreth, J., 1993. The effect of dietary l-carnitine on the 

growth performance in fingerlings of the African catfish (Clarias gariepinus) in relation to 

dietary lipid. British Journal of Nutrition 69, 289-299. 

[42]. Yang, S.D., Wen, Y., Liou, C., Liu, F., 2009. Influence of dietary L- Carnitine on growth, 

biological Traits and meat quality in tilapia. Aquaculture Research 40, 1374-1382. 

 

 


