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L-KARNITINO FIZINĖS, BIOCHEMINĖS IR METABOLIZMO SAVYBĖS BEI Į TAKA
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Santrauka. Pastaraisiais metais labai išaugo susidomė jimas natū raliu į vitaminą panašiu junginiu – L-karnitinu. Tai
aminorū gščių junginys, natū raliai randamas aukštesnių jų gyvū nų lą stelė se, kai kuriuose mikroorganizmuose ir
augaluose. L-karnitinas yra svarbus tiek žmonių , tiek gyvū nų , o ypač naujagimių mitybos komponentas. Pagrindinė jo
metabolizmo funkcija yra ilgų grandinių riebalų rū gščių oksidacijos stimuliavimas mitochondrijose. L-karnitinas iš
citozolio beta-oksidacijai per vidinę mitochondrijos membraną perneša aktyvuotas riebalų rū gštis, todė l jo trū kumas
trikdo riebalų rū gščių oksidaciją . L-karnitinas taip pat sujungia acetilo grupes, palaiko detoksikuojančią membranų
funkciją , dalyvauja kaip kofaktorius vidutinio ilgumo riebalų rū gščių , piruvato bei ketoninių kū nų energetiniame
metabolizme, aktyvina imunokompetentinę sistemą ir spermatogenezę . Tyrinė jant L-karnitino poveikį gyvū nams buvo
atlikti į vairū s bandymai su sportiniais žirgais, pieninė mis karvė mis, broileriais, vištomis dedeklė mis, žindomais ir
atjunkomais paršeliais, penimais paršais, kuiliais bei paršavedė mis. Nustatyta, kad stresas, fizinis krū vis, ilgalaikė
į tampa, daug riebalų
turintys pašarai są lygoja racionus papildyti L-karnitinu, nes endogeninė biosintezė nepajė gi
patenkinti organizmo poreikių . Vertinant L-karnitino chemines ir metabolines savybes, jo biosintezę , absorbciją ,
katabolizmą , ekskreciją bei į taką į vairių gyvulių rū šims, išnagrinė ta keliasdešimt užsienio šalių literatū ros šaltinių ir
pateikta jų analizė bei apibendrinimas.
Raktažodžiai: L-karnitinas, riebalų rū gščių oksidacija, metabolizmo funkcija, poveikis fiziologinė ms funkcijoms.

L-CARNITINE CHEMISTRY, METABOLICAL AND CLINICAL FUNCTIONS,
DEFICIENCIES. ITS EFFECTS ON ANIMALS PRODUCTIVITY AND REPRODUCTION.
A LITERATURE REVIEW
Summary. In the last few years vitamin-like compound L-carnitine has been drawn to an interest. L-carnitine is
amino acids derivative, it occurs virtually in cells of higher animals, some microorganisms and plants. L-carnitine has
since become firmly established essential nutrient for both human and animal. L-carnitine plays a key role in energy
provision in the cells. As co-factor L-carnitine catalyses the transport of activated fatty acids through the mitochondrial
membrane into beta-oxidation. Thus in the case of L-carnitine deficiency the oxidation of fatty acids is disordered.
Besides, L-carnitine acts as buffer substance for intermediate storage or transport of activated short-chain fatty acids in
and out of cells organelles and cytosol, co-factor in generation of energy from medium-chain fatty acids, pyruvate and
ketone bodies, protector and modulator of cell membranes, regulator in glucogenesis and ketogenesis. L-carnitine
supplementation to the various animals’ species was studied. The trials with racing horses, dairy cows, broilers, laying
hens, suckling, weaning and fattening piglets, sows and boars were carried out. Concerning the trials endogenous
biosynthesis, together with the uptake of L-carnitine from feed is sufficient to cover normal requirements. However
neonates, animals in conditions of stress, higher performance and sustained exertion or those which are feeded with
diets low in carnitine and rich in fat the additional provision of L-carnitine is required. To view L-carnitine chemistry,
biological function, biosynthesis, absorption, transport, catabolism and its influence on various animals’ species
parameters, over forty foreign literature sources have been studied and passed in review.
Keywords: L-carnitine, fatty acids oxidation, metabolic function, effects on animals’ physiological parameters.

mokslininkas Carter atrado, jog aktyvusis kepenų
komponentas yra tapatus L-karnitinui. Paaiškė jo, kad
mė sos kirmė lė ms (Tenebrio molitor) bei jų lervoms Lkarnitinas yra gyvybiškai svarbi maisto medžiaga. 1962
m. Kaneko ir Yoskida atrado L- ir D- karnitino molekulė s
stereoizomerines
formas.
Natū raliai
organizme
pasigaminanti L-karnitino forma buvo pripažinta
“fiziologiniu karnitinu”. Metabolinė L-karnitino funkcija
ir jo vaidmuo riebalų rū gščių oksidacijoje buvo išaiškinta
1950 m. Nuo šių metų pradė ti ir iki šiol tę siami
intensyvū s tyrimai siekiant išsamesnė s L-karnitino
cheminių , metabolizmo funkcijų
ir jo vaidmens
organizmo biosistemoje analizė s. Randami nauji teigiami

Istorija. L-karnitinas atrastas 1905 metais kaip
raumeninio audinio sudė tinė dalis (pavadinimas kilę s iš
lotyniško žodžio caro, kilmininko linksnis – carnis –
mė sa, kū nas). Beveik dviem dešimtmečiais vė liau 1927
m., išsiaiškinta jo cheminė struktū ra. Biologinė šio
substrato esmė buvo atrasta tik 1948 m., kai mokslininkai
Freankel ir Friedman tyrinė dami B grupė s vitaminų
poveikį mė sos kirmė lių lervoms atrado, jog, pridė jus į
augimo terpę
kepenų
ekstrakto, lervų
augimas
suintensyvė ja. Autoriai pavadino aktyvų jį kepenų
komponentą vitaminu BT (T iš lotyniško mė sos kirmė lių
pavadinimo, B nurodo, jog priskiriamas, autorių
nuomone, B vitaminų klasei) (Zubriggen, 2000). 1952 m.
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spermatozoidų aktyvavimas (Baumgartner, 1997 a;
Baumgartner et al., 1999; LONZA, 1996).

L-karnitino poveikiai organizmui, kurie atveria plačias
karnitino panaudojimo galimybė s tiek medicinos, tiek
veterinarijos srityje (Baumgartner, 1997a; LONZA, 1996).
L-karnitinas yra aminorū gščių junginys, cheminis
pavadinimas beta - hidroksi - gamma - trimetil - amino
butiratas. L-karnitino molekulinė masė yra 161,2, dė l to
jis galė tų bū ti priskiriamas B vitaminų klasei. Karnitinas
dė l savo asimetrinė s struktū ros prie antrojo anglies atomo
yra optiškai aktyvus ir gali bū ti L- ir D- stereoizomerinių
formų . L- stereoizomerinė karnitino forma (fiziologinis
karnitinas), natū raliai susidaro anaerobų , augalų ir gyvū nų
audiniuose. D- stereoizomerinė s formos biosintezė
natū raliai biologinė je terpė je nevyksta, D-karnitinas yra
sintetinamas. Tyrimais į rodyta, jog D-karnitino poveikis
organizmui žalingas. Jis slopina L-karnitino sintezę iš
gamma-butirobetaino (tiesioginio karnitino pirmtako)
kepenyse ir inkstuose bei inaktyvuoja fermentą karnitino
aciltranslokazę , atsakingą už riebalų rū gščių transportą
per vidinę mitochondrijos membraną . Dė l šių priežasčių
randasi energijos trū kumas, gyvuliai skursta, mažė ja jų
priesvoris (Fritz, 1955; Borum et al., 1983; Mier, 1987).
L-karnitino biosintezė. L-karnitinas gaunamas su
gyvū ninė s kilmė s pašarais arba sintezuojamas kepenyse iš
aminorū gščių lizino ir metionino (1 lentelė ). Gyvū nai gali
reguliuoti endogeninę L-karnitino sintezę . Tačiau stresas,
aukštas gyvulio produktyvumas, ne visai išsivysčiusi
naujagimių biosintezė , racionas, kuriame mažai karnitino,
bet daug riebalų , reikalauja papildomo L-karnitino kiekio.
Sintezuojant L-karnitiną metilo grupė gaunama iš
metionino, o karboninė s jungtys ir azotas iš aminorū gšties
lizino. Su hidroksilinimo, disociacijos ir oksidacijos
reakcijų
pagalba gaunamas gamma-butirobetaino
junginys,
tiesioginis
L-karnitino
pirmtakas
(deoksikarnitinas). Gamma-butirobetainas sintezuojamas
daugelyje audinių , tačiau jo virtimas L-karnitinu tiesiogiai
priklauso nuo fermento gamma-butirobetaino hidrolazė s.
Kepenys išskiria didžiausią
gamma-butirobetaino
hidrolazė s kiekį , todė l deoksikarnitiną , susintetintą
kituose audiniuose, transportuoja į jas hidroksilinti.
Nustatyta, jog mažesnio aktyvumo gamma-butirobetaino
hidrolazė randama žmonių , kačių , žiurkė nų , triušių ir
Maccacus rhezus beždžionių inkstuose bei galvos
smegenyse. Vadinasi, ne tik kepenyse, bet ir inkstuose bei
galvos smegenyse gali vykti ribota L-karnitino biosintezė .
Kiekviena gyvū nų rū šis sintezuoja skirtingą L-karnitino
kiekį , nes jų organai išskiria nevienodą gammabutirobetaino hidrolazė s kiekį . L-karnitino biosintezei taip
pat reikalingas vitaminas B6, askorbo bei nikotino rū gštys,
niacinas, foliatai ir dvivalentė geležis. L-karnitino
biosintezė susilpnė ja aba užblokuojama, jei organizmui
trū ksta vitamino B12, nes jis reikalingas metionino sintezei
(Baumgartner, 1997a; Maher, 2001).
L-karnitino metabolinės funkcijos. L-karnitinas
dalyvauja daugelyje metabolizmo procesų , vykstančių
žmogaus ir gyvū no organizme. Svarbiausios funkcijos yra
riebalų rū gščių pernešimas per vidinę mitochondrijos
membraną , kofermento A (koA) kiekio stabilizavimas,
lą stelių membranų statyba, apsauga ir aprū pinimas ATF
bei imunokompetentinė s sistemos, spermatogenezė s ir

1 lentelė . L-karnitino kiekis augaliniuose ir
gyvū niniuose produktuose (Baumgartner, 1997;
Leibovitz, 1993)
Pašarai

Kiekis, mg/kg

Javai:
Miežiai
Kukurū zai
Avižos
Kvietrugiai
Kviečiai
Miežinė s sė lenos
Kvietinė sė lenos
Žirniai
Perdirbimo produktai:
Linų išsp./rup.
Rapsų išsp./rup.
Saulė gr.išsp./rup.
Melasa

7
5
5
5
5
15
15
10
15
5
5
10

Pieno produktai:
Karvė s pienas
Pieno milteliai
Nugriebtas pienas
Išrū gos
Išrū gų milteliai
Žuvies miltai
Plunksnų miltai
Mė sos-kaulų milt.

20
140
15
15
450
80-160
120
100

Riebalų rū gščių oksidacija yra ciklinis procesas, per
kurį nuo acil-koA pamažu atskyla dvianglis fragmentas
acetil-koA. Pagrindinis bū das išlaisvinti riebalų rū gštyse
sukauptą energiją yra beta-oksidacija ir su ja susijusio
acetil-koA oksidacija Krebso cikle. Riebalų rū gščių
oksidacija vyksta mitochondrijose, kurių
matricoje
lokalizuoti
riebalų
rū gščių
fermentai.
Vidinė
mitochondrijų membrana nelaidi riebalų rū gštims, todė l iš
citoplazmos į mitochondrijų vidų jos turi bū ti perneštos.
L-karnitinas, judė damas per mitochondrijos membraną
perneša ilgą sias riebalų rū gštis acilkarnitino pavidalu
pirmyn ir atgal, pakeičia koA mitochondrijos išorė je į
mitochondrijos matricą . Pirmiausia ilgosios riebalų
rū gštys yra aktyvuojamos citozolyje ir paverčiamos
acilkarnitino esteriais su į vairaus ilgio grandinė s
rū gštimis. Vidinė mitochondrijos membrana nelaidi
junginiams su koA, tad acilo liekanos perkeliamos nuo
koA prie karnitino. Susidarę mitochondrinė s membranos
išorė je acilkarnitino esteriai į vairių fermentų pagalba
(acil-koA sintetazė s, karnitino palmitoiltransferazė s I,
karnitino palmitoiltransferazė s II, karnitino translokazė s)
pernešami į mitochondrijos matricą , kur skyla į sudė tines
dalis prijungdami riebalų rū gšties likutį prie koA ir
sudarydami atitinkamą acil-koA (1 pav.). Acil-koA
perduodamas beta-oksidacijai, kurios metu tampa acetil-
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koA (sutrumpė ja dviem anglies atomais) (Praškevičius ir
kt., 1987). Acilkarnitinų transportavimas per vidinę
mitochondrijos membraną vyksta pagal mainų principą
santykiu 1:1. Perė jus vienai karnitino esterio molekulei iš
citozolio į mitochondriją , tuoj pat kita laisva L-karnitino

molekulė juda priešinga kryptimi – iš mitochondrijos
matricos į citozolį . Šis pernešimo mechanizmas priklauso
nuo termodinaminė s lą stelė s pusiausvyros ir karnitino
esterių koncentracijos (Bieber, 1998; Bremer, 1983).

Ląstelė
Ląstelė s
membrana
Vidinė mitochondrijos membrana
Citoplazma
koA

Acilkarnitinas

2

4
koA

3

beta-oksidacija

karnitinas
AcilkoA

Acil-koA

Acetil-koA

1
Krebso ciklas
Riebalų rū gštys

1 – acil-koA-sintetazė ,
2 – karnitino-palmitoil-transferazė I (KPT I)
3 – karnitino-translokazė
4 – karnitino-palmitoil-transferazė II (KPT II).
1 pav. L-karnitino į taka pernešant ilgų
beta-oksidacijai (Baumgartner, 1997a)

grandinių

riebalų

rū gštis per mitochondrijų

membraną

nuo toksinio amoniako poveikio. Tyrinė jant L-karnitino
poveikį šunims nustatyta, kad dė l L-karnitino trū kumo
sumažė ja albuminų koncentracija kraujo plazmoje. Dė l
šios priežasties osmotinis slė gis kraujagyslė se mažė ja, o
audiniuose pradeda kauptis skystis, vystosi edema. Reikia
paminė ti, jog atrastas teigiamas L-karnitino poveikis
žmogaus bei gyvulių širdies raumeniui. L-karnitinas,
esantis kraujo plazmoje, są lygoja geresnį eritrocitų
aprū pinimą
deguonimi ir apsaugo individus nuo
vadinamojo staigios mirties sindromo (Baumgartner,
1999). Veisimo laikotarpiu L-karnitinas yra svarbus
spermatogenezei ir spermos judrumui palaikyti. Į rodyta,
kad nevaisingumo problemos tiesiogiai koreliuoja su Lkarnitino kiekiu, esančiu priedė lyje ir pačiuose
spermatozoiduose. Spermatozoidų judrumas priklauso
nuo acetil-karnitino kiekio, kuris yra pirminis energijos
šaltinis tuoj pat po sukergimo (Casillas, 1979; Harmeyer,
1999). Po apvaisinimo L-karnitinas są lygoja geresnę
intrauterinę mitybą ir turi teigiamos į takos vaisiaus
plaučių formavimuisi. Vaikingų patelių , gavusių Lkarnitino priedą , naujagimiai priešlaikinio gimdymo metu
yra daug atsparesni žalingiems aplinkos veiksniams
(Lohninger, 1996).

Ne mažiau svarbi yra L-karnitino buferinė savybė , t.y.
acetilo grupių detoksikavimas ir trumpų jų grandinių
riebalų rū gščių pernešimas iš lą stelių organelių arba į jas
(2 pav.). Susidarę s acetil-koA riebalų rū gščių beta
oksidacijoje, taip pat skylant angliavandeniams ir
aminorū gštims, kaupiasi lą stelė se ir sukelia citotoksinį
efektą , ypač gyvuliui sergant ketoze, cukriniu diabetu,
badaujant ar intensyviai judant. L-karnitinas sujungia
acetilo grupes, jų perteklius pernešamas į inkstus ir
pašalinamas su šlapimu. Tokiu bū du išlaisvinamas koA ir
stabilizuojamas santykis tarp laisvo koA ir acetil-koA.
Tinkamas laisvo koA ir acetil-koA santykis sudaro
optimalias są lygas metabolizmui bei palaiko netiesioginį
ATF transportavimą iš mitochondrijų . Priešingu atveju
kaupdamasis mitochondrijose acetil-koA stabdo fermento
adenino nukleotido translokazė s funkciją , kuri atsakinga
už ATF molekulių pernešimą iš mitochondrijų į pačias
lą steles (Baumgartner, 1997a; Leibovitz, 1993).
Tyrimais nustatyta, jog L-karnitinas tiesiogiai ir
netiesiogiai dalyvauja daugelyje biocheminių procesų ,
vykstančių organizme. Jis reguliuoja lą stelių membranų
sintezę ,
aktyvuoja
imunokompetentinė s
sistemos
specifines (T, B limfocitus) ir nespecifines lą steles
(makrofagus, neutrofilus) bei nervines lą steles apsaugo
24
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Aminorū gštys

Riebalų rū gštys

Angliavandeniai

Glikolizė
Skilimas

Beta-oksidacija

Acetil-koA+ L-karnitinas <=> acetilkarnitinas + koA

Acetilinimas

Riebalų rū gščių
sintezė

Ketoninių kū nų
sintezė

Cholesterolio
sintezė

Krebso ciklas

2 pav. L-karnitino metabolizmo funkcijos (Baumgartner, 1997a)
naujagimiams. Nustatyta, kad naujagimių L-karnitino
biosintezė išsivysto tik pirmomis gyvenimo savaitė mis,
todė l junginio kiekis naujagimių kraujo plazmoje siekia
tik 20 – 30 % suaugusių jų kraujo plazmos L-karnitino
kiekio. Gliukozė yra pagrindinis vaisiaus energijos
šaltinis. Po gimimo didžiausia energijos dalis gaunama
oksiduojantis riebalų rū gštims. Naujagimio medžiagų
apykaitos sistemoje vyksta fundamentalū s pokyčiai, nes
jaunikliui reikia išlaikyti aukštą kū no temperatū rą . Šiems
metabolizmo pokyčiams reikalingas didesnis L-karnitino
kiekis, todė l patelių piene pirmosiomis savaitė mis po
jauniklių atsivedimo jo yra 10 - 40 kartų daugiau nei
kraujo plazmoje (priklausomai nuo gyvū no rū šies). Lkarnitino koncentracija naujagimių kraujo plazmoje taip
pat priklauso nuo į vairių audinių fermentų , kurių
biosintezė suaktyvė ja pirmomis naujagimio gyvenimo
savaitė mis. Pridė jus L-karnitino į patelių racionus, jo
kiekis padidė ja ir piene. Tokiu bū du gerinamas
naujagimių augimas ir mažinamas jų gaištamumas
(Baumgartner, 1997a; LONZA, 1998; Baumgartner,
1999). Į vairių patelių piene randamas L-karnitino kiekis
nurodytas 2 lentelė je.

L-karnitino absorbcija, transportas ir ekskrecija.
Didžiausias L-karnitino kiekis randamas širdies ir skeleto
skersaruožiuose
raumenyse,
o
mažiausias
–
ekstraceliuliariniuose skysčiuose ir kraujyje. Jo kiekis
lą stelė se yra nuo 10 iki 100 kartų didesnis negu
tarplą stelinė je medžiagoje. L-karnitinas absorbuojamas
plonojo žarnyno lą stelių
aktyviuoju pernešimo
mechanizmu, dažniausiai jų
proksimalinė je dalyje.
Plonajame žarnyne absorbuojama apie 50-80 % Lkarnitino (arkliai 10-15 % ). Apie 50 % L-karnitino yra
acetilinama, tokiu bū du palaikomas laisvo ir acetilinto
karnitino kiekis kraujyje (Foster ir kt., 1989; Zeyner ir kt.,
1999). Absorbavus kraujo srovė L-karnitiną transportuoja
į į vairius organus ir audinius. Daugelis tyrimų
parodė , jog
L-karnitino
koncentracija
kraujo
plazmoje
ir
raumeniniame audinyje ženkliai padidė ja su pašaru gavus
jo priedą . Nustatyta, kad į vairių lą stelių sistemų (širdies,
raumenų , kepenų , inkstų , sė klidžių , smegenų ) bendras Lkarnitino pasisavinamumas priklauso nuo jo kiekio
audiniuose. Į domu tai, jog dauguma lą stelių pasisavina
tiek D-, tiek L-karnitiną , tačiau inkstai selektyviai
reabsorbuoja L-karnitiną
ir acetilkarnitiną
kitų
acilkarnitinų są skaita. L-karnitino reabsorbcija priklauso
ir nuo gyvū no rū šies: mė sė džių
inkstai silpniau
reabsorbuoja nei žolė džių (Bremer, 1983). Tik labai
mažas kiekis laisvo karnitino ir acilkarnitino nepatenka į
metabolizmą . Jie pašalinami per inkstus su šlapimu (kartu
pašalinamos ir acetilo liekanos).
L-karnitino įtaka įvairių gyvū nų fiziologinė ms
savybė ms. Vokietijoje, JAV ir kitose šalyse atlikti tyrimai
parodė , jog L-karnitinas teigiamai veikia gyvū nų
produkcines ir reprodukcines funkcijas. Junginys,
dalyvaudamas riebalų rū gščių oksidacijoje, aprū pina
organizmą papildoma energija, kuri ypač reikalinga

2 lentelė . L-karnitino kiekis piene (LONZA, 1996;
Penn et al., 1987; Kerner, 1984; Snowswell et al., 1975)
Gyvulio rū šis
Karvė
Ožka
Kumelė
Avis
Paršavedė

25

mg/l
6-50
15-20
10-50
130-320
25-60
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daugiau kaip 15 kg kū no svorio (Fremaut, 1993). Norint,
kad paršavedė nuo apsiparšavimo iki laktacijos pabaigos
prarastų kuo mažiau svorio, rekomenduojama paršingumo
ir laktacijos periodu praturtinti racionus atitinkamu Lkarnitino kiekiu. Taip pasiekiamas dvejopas poveikis: nuo
apsiparšavimo iki laktacijos pabaigos paršavedė netenka
mažiau svorio, o paršeliai žindukliai su kiaulė s pienu
gauna didesnį karnitino kiekį . Kitu atveju L-karnitino
priedą
rekomenduojama tiesiogiai dė ti į paršelių
prestarterinį pašarą . Paršelių noriai ė damas, turintis didelę
energinę vertę prestarterinis pašaras apsaugo paršavedę
nuo pervargimo ir išsekimo, ypač 3–4-tą laktacijos
savaitę . Paršavedė s mažiau sunaudoja savo organizmo
atsargų , nes paršeliai suvartoja mažiau pieno (Harmeyer,
1995; Harmeyer et al., 1997). Tyrimais į rodyta: kuo
mažiau paršavedė netenka svorio ir išsaugo daugiau
organizmo riebalų per laktaciją , tuo trumpesnis laikas nuo
paršelių atjunkymo iki rujos ir didesnis ovuliuotų
kiaušialą sčių skaičius (Jacobs et al., 1998).
Atrajotojai, skirtingai nei vienkameriniai gyvū nai,
didžiausią
energijos dalį gauna oksiduodami ne
angliavandenius, bet mikroorganizmais skaidydami
ilgą sias ir trumpą sias riebalų rū gštis (acto, sviesto,
propiono). Tačiau galvijams badaujant, sergant kepenų
ligomis, šeriant juos rū gščiais, daug baltymų ir mažai
angliavandenių turinčiais pašarais, susidaro didelis kiekis
ketoninių
kū nų
(acetono,
acetilacto
rū gšties,
betaoksisviesto rū gštis). Jie nespė ja oksiduotis raumenyse
bei kituose organuose, todė l kaupiasi ir sukelia acidozę , o
acetilacto rū gštis, acetonas bei izopropanolis veikdami
toksiškai sutrikdo CNS veiklą . Bandymais į rodyta, kad Lkarnitinas, vienu metu stimuliuodamas ketoninių kū nų
oksidaciją
kepenyse ir raumenyse, sumažina jų
koncentraciją kraujo plazmoje ir apsaugo veršingas bei
laktuojančias pateles nuo ketoninių kū nų susidarymo.
Galvijams esant ramybė s bū senoje, L-karnitino biosintezė
visiškai patenkina organizmo poreikius. Tačiau
intensyvaus eksploatavimo metu (aukšto produktyvumo
karvė ms, buliams kergimo sezonu), sutrikus prieskrandžių
fermentacinei veiklai, esant blogoms laikymo są lygoms,
gali rastis L-karnitino trū kumas. Tinkamas L-karnitino
kiekis atrajotojams reikalingas normaliems metaboliniams
procesams palaikyti. Jis ne tik apsaugo galvijus nuo
ketozė s, bet ir didina propionato susidarymą
prieskrandžiuose, gerina pieno riebalų formavimą si ir
gliukoneogenezę (Baumgartner, 1997d).
Sportinių
gyvū nų
(žirgų , medžioklinių
šunų ,
balandžių ) skersaruožiuose ir širdies raumenyse randamas
didelis L-karnitino kiekis, nes stresas varžybų ir fizinis
krū vis treniruočių metu reikalauja papildomos energijos.
Ilgų treniruočių metu riebalų rū gštys yra pagrindinis
energijos šaltinis. L-karnitinas trumpų ir greitų pratimų
metu dalyvauja angliavandenių , o ilgų – riebalų
oksidacijos reakcijose, taip didindamas sportinių gyvū nų
ištvermę ir atsparumą nuovargiui. Intensyvaus darbo metu
raumenyse pasigaminusi pieno rū gštis sukelia spazmus.
L-karnitinas sumažina pieno rū gšties gamybą raumenyse
ir kraujyje (didesnioji energijos dalis gaunama skaidant
riebalus), apsaugo raumeninio audinio lą steles ir jų
membranas nuo degeneracijos. Jis palaiko normalų širdies

Bandymais į rodyta, kad didžiausią į taką L-karnitinas
turė jo paršeliams žindukliams ir atjunkomiems
paršeliams, kai paršavedė ms paršingumo ir laktacijos
laikotarpiu buvo duodamas jo priedas. L-karnitino priedas
padidino atvestų gyvybingų paršelių skaičių , svorį , paros
priesvorius, pagerino paršavedė s pieno riebalų
pasisavinamumą bei naujagimių atsparumą ligoms.
Tyrimais nustatyta koreliacija tarp atvestų paršelių svorio
ir jų augimo bei brendimo greičio, kai paršavedes
aprū pinamos tinkamu L-karnitino kiekiu paršingumo
periodu. L-karnitino priedas padidina insulino ir
insulininio augimo faktoriaus (IAF-I) išsiskyrimą į
paršavedė s kraujo plazmą . Tiek insulinas, tiek IAF-I turi
į takos gliukozė s metabolizmui ir vaisiaus raumeninių
skaidulų formavimuisi. Dė l šių priežasčių vaisius gimdoje
vystosi intensyviau, naujagimiai gimsta raumeningesni,
greičiau pasiekia skerdimo svorį (Musser et al., 1999).
Į domu tai, jog, vienų
mokslininkų teigimu, L-karnitinas
turi teigiamos į takos paršelio formavimuisi ir vystymuisi
duodant L-karnitino priedą tik paršingumo laikotarpiu
(Musser, 1999b), o kitų – L-karnitinas są lygoja paršelio
fiziologinę bū klę ir pašarų pasisavinamumą šeriant
paršavedes ne tik paršingumo, bet ir laktacijos laikotarpiu
(Harmeyer, 1993). Atjunkyti paršeliai netenka L-karnitino
šaltinio, gaunamo su kiaulė s pienu, patiria stresą , nes
pasikeičia aplinka ir šė rimas. Tyrimais į rodyta, jog
kasdien duodant 25–50 mg/kg L-karnitino padidė ja
paršelių priesvoris, nes stimuliuojama riebalų rū gščių
oksidacija, taupiau eikvojami organizmo baltymai
(sulaikoma didesnioji dalis azoto), paršeliai atsparesni
stresui ir mažiau serga širdies ligomis. Nustatyta, kad
anksti atjunkomiems paršeliams (30 d.) L-karnitino kiekis
pašaruose turi bū ti didesnis nei į prastai atjunkomiems,
kad bū tų kompensuojamas kiaulė s pieno netekimas.
Penimi paršai, gaunantys reikiamą L-karnitino kiekį ,
veiksmingai naudoja pašarų energiją , žaliuosius proteinus
bei aminorū gštis. Nustatyta, kad L-karnitino priedas
pagerina penimų paršų skerdenos kokybę (daugiau
raumeninio
audinio,
mažiau
riebalų ),
mažina
aminorū gščių disimiliaciją , nes didesnioji energijos dalis
gaunama oksiduojant riebalų rū gštis. Be to, L-karnitinas
padeda raumenims išlaikyti glikogeno rezervus, sumažina
pieno rū gšties kaupimą si raumenyse, geriau aprū pina juos
ATF, o transportuojant į skerdyklą apsaugo nuo streso ir
staigių širdies veiklos sutrikimų (Baumgartner, 1997c,k;
Musser, 1999a.; Owen et al., 1996).
Suaugusiems gyvū nams L-karnitinas ne mažiau
svarbus nei jaunikliams. Norint pagerinti veislines
paršavedžių ir kuilių savybes, t.y. kuo ilgiau išlaikyti
aukšto lygio vaisingumą , spermos apvaisinimo galią bei
reprodukcinį laikotarpį , taip pat reikalingas papildomas Lkarnitino kiekis. Paršavedė ms per paskutinius paršingumo
mė nesius ir laktacijos laikotarpį padidė ja L-karnitino
poreikis, nes didžiausią energijos dalį jos gauna
oksiduojantis riebalų rū gštims. Laktacijos metu paršavedė
didelį L-karnitino kiekį išskiria su pienu - per 4 laktacijos
savaites apie 300 litrus pieno su 30 mg/l L-karnitino.
Paršingumo laikotarpiu paršavedė turė tų vidutiniškai
priaugti 35 kg svorio (vaisiaus svoris ir pačios paršavedė s
atsargų gausė jimas), o laktacijos laikotarpiu netekti ne
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darbą , apsaugo miokardą nuo pertempimo ir ligų bei
padeda organizmui greičiau atsistatyti po į temptų fizinių
pratimų (Neu, 1995; Baumgartner, 1997c,i,h,g).
Kaip jau minė ta, L-karnitinas yra svarbus apvaisinimo
veiksnys. Patinai (kuiliai, eržilai, buliai, šunys ir kt.) per
kergimo sezoną patiria metabolizmo stresą . Šiuo periodu
organizmo energijos atsargos naudojamos intensyviau,
todė l nusilpsta gyvulių imuninė s sistemos veikla, jie
tampa imlesni infekcijoms. Mokslininkai į rodė , jog Lkarnitinas turi į takos ne tik bendrai patino organizmo
fiziologinei bū senai kergimo metu, bet ir jo reprodukcinei
sistemai. Kaip teigia, N. Thielman (1996) ir K. Herfen
(1997), tyrinė ję karnitino į taką kuilių lytinei sistemai, Lkarnitinas aktyvina spermatogenezę , didina spermos tū rį ,
kokybę bei spermatozoidų
skaičių . Spermatozoidų
judrumas ir germinatyviniame audinyje vykstantys
dalijimosi procesai tiesiogiai priklauso nuo L-karnitino ir
acetilkarnitino kiekio spermos lą stelė se ir sė klidžių
priedė lyje (Provimi, 1997; Jeulin, 1994). Atliekant
bandymus su 8 eržilais, kurių spermatozoidų judrumas
buvo nepatenkinamas, 5-iems iš jų su pašaru 6 mė nesius
iš eilė s du kartus per dieną buvo duodama 6 g L-karnitino.
Spermatozoidų judrumas pagerė jo lyginant su eržilais
negavusiais L-karnitino priedo (Brooks, 1980; Herfen et
al., 1997).
Veislinio pulko vištos ir dedeklė s, kurių racionai
praturtinti L-karnitinu, geriau pasisavina lesalus, deda
daugiau ir didesnė s masė s kiaušinių . Trynio riebalai
pirmą sias gyvenimo savaites yra pagrindinis paukščiukų
maisto šaltinis. Nustatyta, jog veislinio pulko vištas
aprū pinant tinkamu L-karnitino kiekiu kiaušinių dė jimo
laikotarpiu, viščiukai inkubacijos metu veiksmingiau
panaudoja trynio riebalus energijai gauti. Broileriams ir
kalakutams pirmomis augimo savaitė mis reikia daug
energijos, todė l L-karnitino priedu šeriami broileriai ir
kalakutai greičiau pasiekia reikiamą svorį , yra atsparesni
stresams. Be to, kalakutus lesinant itin daug riebalų
turinčiais lesalais, L-karnitinas apsaugo kepenis nuo
riebė jimo (Baumgartner, 1997 e).
Į domu tai, jog atlikus eksperimentus su žuvimis
(karpiais, upė takiais) taip pat buvo nustatyta teigiama Lkarnitino į taka. Į dė jus 1 g L-karnitino į kilogramą pašaro
be stimuliuojančio poveikio riebalų rū gščių oksidacijai,
padidė jo žuvų priesvoris, pagerė jo azoto retencija ir
sumažė jo jų gaištamumas (Baumgartner, 1997l).
Išvados. Daugeliu atveju endogeninė L-karnitino
sintezė nepajė gi patenkinti organizmo poreikių , nes
gyvulininkystė s tempas reikalauja maksimalaus rezultato
tiek produkcijos, tiek reprodukcijos srityje. Prieš sudarant
gyvuliams racionus, labai svarbu atkreipti dė mesį į
gyvulio amžių , fiziologinę bū klę , metų
laiką ir
eksploatavimo intensyvumą . Gyvulių , kuriems reikia
daug L-karnitino, tam tikrą racionų dalį turė tų sudaryti
gyvū niniai pašarai, išskyrus jų riebalus, nes šie visai
neturi L-karnitino. Tačiau, kaip rodo į vairū s tyrimai,
veiksmingų rezultatų sulaukiama, pridė jus gyvū nams į
pašarus atitinkamą kiekį sintetinio L-karnitino. Šiuo metu
sintetinis L-karnitino priedas gaminamas komerciniais
pavadinimais „Carniking“, „Carnifeed“ („Lonza“
Šveicarija), „LC-Tabs-Versuch“ („Lohmann Animal

Health“, Vokietija). Sintetinis L-karnitino priedas gerai
tirpsta vandenyje, yra atsparus aukštai temperatū rai ir
lengvai naudojamas. Be to, į kai kurių jų sudė tį į eina
papildomos mineralinė s (Ca, Mg) ir maistinė s medžiagos
(dekstozė , laktozė ), turinčios teigiamą poveikį individui.
Išanalizavus keliasdešimt literatū ros šaltinių galima
teigti, kad L-karnitinas turi teigiamą poveikį gyvulių
reprodukcinė ms ir fiziologinė ms funkcijoms.
1. L-karnitinas, aminorū gščių junginys, natū raliai
aptinkamas aukštesnių jų gyvū nų lą stelė se, kai kuriuose
mikroorganizmuose ir augaluose. L-karnitino pagrindinė
metabolizmo funkcija yra ilgos grandinė s riebalų rū gščių
iš citozolio pernešimas per mitochondrijos membraną
beta-oksidacijai, todė l pagerė ja pašaro pasisavinamumas
ir veiksmingiau yra panaudojama riebalų rū gštyse
sukaupta energija. L-karnitinas, kaip kofaktorius
dalyvaudamas į vairiose biocheminė se reakcijose,
padidina priesvorį , stimuliuoja spermatogenezę , apsaugo
kepenų , širdies ir skeleto skersaruožių raumenų lą steles.
2. L-karnitinas
sintezuojamas
kepenyse
iš
aminorū gščių lizino ir metionino bei gaunamas su
gyvū ninė s kilmė s arba labai mažais kiekiais - augaliniais
pašarais. Kai kuriais atvejais (nė štumo, laktacijos, ligos,
kergimo sezono, streso) endogeninė
L-karnitino
biosintezė nepajė gi patenkinti organizmo poreikių . Išeitis
- papildyti racionus į vairiais vitaminais, mineralinė mis ir
fermentinė mis medžiagomis. L-karnitinas yra vienas iš
rekomenduotinų šė rimo racionų priedų .
3. L-karnitino trū kumas esti į gimtas arba į gytas.
Į gimtas L-karnitino trū kumas yra paveldimas susirgimas
esant pažeidimams karnitino biosintezė s, metabolizmo ar
pernešimo sistemose. Į gyto L-karnitino trū kumo
priežastys - nepakankamas L-karnitino kiekis pašaruose,
susilpnė jusi jo biosintezė ar išskirtinis organizmo poreikis
(stresas, nė štumas, laktacija). L-karnitino trū kumas
apibū dinamas pernelyg dideliu riebalų
kaupimusi
raumenyse (lipidosis), susilpnė jusiu raumenų tonusu ir
organizmo rezistentiškumu.
4. Naujagimių L-karnitino biosintezė išsivysto tik
pirmomis gyvenimo savaitė mis. Gliukozė yra pagrindinis
vaisiaus energijos šaltinis. Po gimimo vyksta
fundamentalū s pokyčiai naujagimio medžiagų apykaitoje
– didžiausia energijos dalis gaunama oksiduojantis riebalų
rū gštims. Šiems metabolizmo pokyčiams reikia daugiau
L-karnitino, todė l patelių piene pirmosiomis savaitė mis
po atsivedimo jo yra 10 - 40 kartų daugiau nei kraujo
plazmoje.
5. L-karnitinas - svarbus apvaisinimo veiksnys,
są lygojantis greitą spermatozoidų
judė jimą patelė s
lytiniais takais po sukergimo. Spermatozoidų judrumas ir
germinatyviniame audinyje vykstantys dalijimosi procesai
tiesiogiai priklauso nuo L-karnitino ir acetilkarnitino
kiekio sė klidžių prielipe ir pačiuose spermatozoiduose.
6. Atrajotojai didžiausią
energijos dalį gauna
oksiduodami ne angliavandenius, bet su mikroorganizmų
pagalba skaidydami trumpų ir ilgų grandinių riebalų
rū gštis (acto, sviesto, propiono). Galvijams badaujant,
sergant kepenų
ligomis, šeriant juos rū gščiais,
baltymingais, mažai angliavandenių turinčiais pašarais,
susidaro daug ketoninių kū nų . L-karnitinas, vienu metu
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stimuliuodamas ketoninių kū nų oksidaciją kepenyse ir
raumenyse, sumažina jų koncentraciją kraujo plazmoje ir
apsaugo veršingas ir laktuojančias pateles nuo jų
susidarymo.
7. Paršavedė s,
šeriamos
L-karnitino
priedu
paršingumo ir laktacijos laikotarpiu, praranda mažiau
svorio, pagerė ja jų reprodukcinė s savybė s. Nustatyta, kad
paršavedė s gavusios, L-karnitino priedą paršingumo
laikotarpiu, atsiveda daugiau ir didesnio svorio
gyvybingų , mažiau silpnų , negyvų ir mažesnių nei 800 g
paršelių . Paršeliai su pienu gauna daugiau L-karnitino,
todė l geriau pasisavina pašarus, greičiau auga ir yra
atsparesni stresui. L-karnitino priedas pagerina penimų
paršų skerdenos kokybę – daugiau raumeninio, mažiau
riebalinio audinio.
8. L-karnitinas trumpų ir greitų distancijų metu
dalyvauja angliavandenių , o ilgų – riebalų oksidacijos
reakcijose. Sportiniams gyvū nams ir paukščiams
(žirgams, medžiokliniams šunims, balandžiams) jis
sumažina pieno rū gšties gamybą raumenyse ir kraujyje,
nes didesnioji energijos dalis gaunama skaidant riebalus,
bei apsaugo raumeninio audinio lą steles ir jų membranas
nuo degeneracijos.
Veislinė s vištos ir dedeklė s, kurių racionai praturtinti
L-karnitinu, geriau pasisavina pašarus, deda daugiau ir
didesnė s masė s kiaušinių , broileriai greičiau pasiekia
reikiamą svorį , tampa atsparesni stresams, o kalakutai
apsaugomi nuo kepenų ligų ir lipidozė s.
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