عوامل ضد تغذیه ای موجود در اجزاء خوراک
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واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان

مواد ضد تغذيه اي مجموعه ای از ترکیبات موجود در آب يا خوراك هستند که قابلیت دسترسي يك يا
تعداد بیشتری از مواد مغذی را کاهش مي دهند و بدلیل اثرات منفي که بر سالمت پرندگان مي گذارند در
تغذيه طیور اهمیت دارند.
بخش الیاف گیاهان از پلي ساکاريدهای نشاسته ای و غیر نشاسته ای) (NSPsتشکیل شده است؛ پلي
ساکاريدها از اتصال تعداد زيادی مولکولهای قند کوچك (که به نام مونوساکاريد نیز شناخته مي شوند) ايجاد
شده اند و براساس اتم های کربن مولکول قند موجود در پیوند و جهت اتم اکسیژن همي استال (آلفا α/يا
بتا )β/شناسايي مي شوند.
نشاسته از مولکولهای گلوکز با اتصاالت  αگلیکوزيدی تشکیل شده که در آن مولکولهای گلوکز توسط
پیوندهای ( α )1  4و تعداد کمتری پیوندهای ( α)1 6بهم متصل مي شوند .پیوندهای (α )1  4
و ( α )1 6در نشاسته به سهولت توسط آنزيم های اندوژنوس در پرندگان و پستانداران تجزيه مي شود.
اتصاالت ( α)12بین گلوکز و فروکتوز در ساکاروز و اتصاالت ( β)1 4بین گلوکز و گاالکتوز در الکتوز
نیز بهنگام گوارش مواد غذايي شکسته مي شوند .ساير پیوندهای گلیکوزيدی نسبت به آنزيمهای گوارشي
اندوژنوس حیوانات مقاوم هستند ،هرچند مي توانند توسط آنزيم های باکتريايي هضم شوند.
پلي ساکاريدهای حاوی قندهايي غیر از گلوکز ،پیوندهای ديگری به جز پیوندهای معمول در قندها دارند.
بعنوان مثال سلولز ،که همانند نشاسته زنجیره ای از مولکول های گلوکز است اما میان مولکول ها پیوندهای
( β )1 4دارند .جهات مختلف پیوندهای ( βدر مقايسه با پیوندهای  )αآنها را به هضم توسط آنزيم های
هضمي اندوژنوس حیوانات مقاوم مي سازد .پلي ساکاريدهای غیر نشاسته ای بخشي از ديواره سلولهای گیاهي
هستند و با ساير پلي ساکاريدها يا مواد غیرکربوهیدراته نظیر پروتئین و لیگنین همراه هستند .اين پیوندها،
اعمال پلي ساکاريدهای غیر نشاسته ای ،بخصوص انحالل پذيری آنها را تحت تأثیر قرار مي دهد .گیاهان بطور

کلي حاوی ترکیبي از هر دو پلي ساکاريدهای غیر نشاسته ای محلول و غیرمحلول مي باشند .نسبت اين دو
نوع بسته به نوع و مرحله بلوغ گیاه متغیر است .سلولز در آب نامحلول و آرابینو زايلن ها و بتاگلوکان ها تا
حدودی محلول در آب هستند.
پلي ساکاريدهای غیر نشاسته ای ويسکوزيته مواد در دستگاه گوارش را تحت تأثیر قرار مي دهند .اين عمل
به نوبه خود توانايي آنزيمهای هضمي را تحت تأثیر قرار مي دهد و موجب کاهش جذب مواد مغذی آزاد شده
مي شود که در نهايت کاهش قابلیت هضم و کارآيي خوراك را بهمراه دارد .ويسکوزيته مواد هضمي همچنین
ممکن است باعث انباشت مواد چسبنده اطراف مقعد جوجه ها شود .برخي مواد ضد تغذيه ای موجود در
خوراك عبارتند از:
 -آرابینوگزايالن

 -بتاگلوکان

 -اسیدهای چرب سیکلوپروپنوئید

 -گوسیپول

 -L -کاناوانین

 -لسیتین

 -فیتات

 -بازدارنده های آنزيم پروتئاز

 -ساپونین

 -تانن



آرابینوگزايالن ها:

آرابینوزايلن يك همي سلولز است که در ديواره سلولي اولیه و ثانويه گیاهان و از جمله دانه های غالت يافت
مي شود و از مولکولهای پنج قندی آرابینوز و زايلوز تشکیل شده اند .آرابینوزايلن ها چندين برابر وزن خود آب
جذب مي کنند و بصورت محلول و نامحلول وجود دارند .آرابینوزايلن های محلول در آب ويسکوزيته محتويات
روده را تغییر مي دهند که موجب کاهش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی مي شود بنابراين ،آرابینو زايلن ها
در گندم بعنوان عامل ضدتغذيه ای محسوب مي شوند .استفاده از آنزيم های تجاری در خوراك طیور برای
کاهش اثرات منفي آرابینو زايلن ها مؤثر است.


بتاگلوكان ها:

نشاسته منبع اصلي انرژی در دانه های غالت است ،نشاسته يك پلي ساکاريد متشکل از مولکولهای گلوکز است
که در آن مولکولهای قند توسط پیوندهای  -αگلیکوزيدی به يکديگر متصل شده اند و بسهولت در دستگاه
گوارش پرندگان و پستانداران تجزيه مي شوند .پلي ساکاريدها براساس اتم های کربن مولکول قند موجود در
پیوند و جهت اتم اکسیژن همي استال (آلفا α/يا بتا )β/شناسايي مي شوند بعضي از پلي ساکاريدها ،عوامل
ضدتغذيه ای محسوب مي شوند.

بتاگلوکان ها در روده با آب پیوند تشکیل مي دهند که با تشکیل ژل موجب افزايش ويسکوزيته محتويات
روده و کاهش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی مي شوند .محتويات روده ای با ويسکوزيته باال نیازمند زمان
بیشتری برای اختالط کامل هستند که با سرعت باالی عبور جريان مواد هضم شده امکان پذير نمي باشد.
طبیعت ويسکوز مواد هضم شده همچنین ممکن است موجب ايجاد چسبندگي در فضوالت ،افزايش رطوبت
بستر و کاهش کیفیت هوا در سالن های پرورش گردد.
کاهش سرعت عبور مواد هضمي ،ايجاد کلونیزاسیون با باکتری های بیماريزا را آسان تر مي کند .بیماری تورم
نکروتیك روده ،فروپاشي ديواره روده ای است که بطور معمول توسط کلستريديوم پرفرژنس (باکتری غیرهوازی
که اغلب در روده طیور يافت مي شود) ايجاد ميشود .سطوح پايین کلستريديوم پرفرژنس معموالً مشکلي برای
میزبان ايجاد نمي کند اما سطوح باالتر انتريتهای نکروتیك مي توانند موجب بروز مشکالت گوارشي جدی و
بیماری شود .در جوجه های تغذيه شده با جیره های بر پايه جو ،در اثر افزايش سطوح کلستريديوم پرفرژنس،
وقوع انتريت حاد افزايش مي يابد.
وجود  -βگلوکانها در مواد خوراکي موجب کاهش ارزش غذايي آنها ميشود استفاده از آنزيم هايي مثل β
گلوکوناز ميتواند ويسکوزيته مواد را کاهش و قابلیت دسترسي مواد مغذی را افزايش دهد.
 اسیدهاي چرب سیكلوپروپنوئید ):(CPFA
اسیدهای چرب سیکلوپروپنوئید گروهي از اسیدهای چرب ساختماني هستند که در برخي حیوانات از جمله
مرغهای تخمگذار ،اثرات فیزيولوژيك منفي دارند .يکي از اثرات شناخته شده آنها تغییر رنگ آلبومن تخممرغ
به رنگ صورتي است که هنگامیکه مرغها با کنجاله تخم پنبه تغذيه مي شوند روی ميدهد ترکیب گوسیپول
در پنبه دانه ميتواند موجب تغییر رنگ زرده شود.
کنجاله تخم پنبه (بدلیل اثرات منفي اسیدهای چرب سیکلوپروپنوئید بر کیفیت آلبومن) نبايد در جیره مرغهای
تخمگذار مورد استفاده قرار گیرد.
 گوسیپول :
گوسیپول يك ترکیب سمي است که در گیاه پنبه يافت مي شود ،دو شکل از گوسیپول وجود دارد :آزاد و باند
شده.
شکل آزاد گوسیپول ،سمي است ،اتصال گوسیپول باند شده به پروتئین ها موجب از بین رفتن اثرات سمي آن
مي شود .با محصول فرعي استخراج روغن از تخم پنبه ،کنجاله تخم پنبه است .بسته به روش استخراج روغن،
کنجاله تخم پنبه ممکن است حاوی شکل باند شده يا آزاد گوسیپول باشد ،حرارت تولید شده طي فرآيند

استخراج ،موجب افزايش تشکیل پیوند با پروتئین ها و کاهش خاصیت سمي گوسیپول مي شود .روش متداول
عصاره گیری ،روش استخراج با حالل است که تکنیك کارآمدتری برای استخراج روغن است اما از آنجا که در
اين روش حرارتي تولید نمي شود شکل آزاد گوسیپول در اين روش بطور قابل مالحظه ای افزايش مي يابد.
از آنجا که گوسیپول موجود در کنجاله تخم پنبه موجب از بین رفتن رنگ زرده و لکه دار شدن زرده تخم مرغ
مي شود (ايجاد نقاط نارنجي مايل به قهوه ای يا سیاه روی زرده) نبايد در جیره مرغان تخمگذار استفاده شود،
پیدايش لکه در زرده ارزش غذايي يا طعم تخم مرغ را تحت تأثیر قرار نمي دهد اما مقبولیت آن توسط مصرف
کننده را به میزان زيادی کاهش مي دهد.
گوسیپول در دانه کتان درون غده ها تجمع يافته ،سويه های اصالح شده پنبه ،دانه هايي بدون غده دارند
هنگامیکه روغن تخم پنبه از اين سويه ها استخراج مي شود سطح گوسیپول در کنجاله تخم پنبه کاهش مي
يابد هرچند اين سويه ها نیز حاوی اسیدهای چرب سیکلوپروپنوئید هستند که موجب تغییر رنگ زرده به
صورتي کم رنگ مي شوند.
 -L كاناوانین:
اسید آمینه غیرپروتئیني -Lکاناوانین يا -2آمینو -4گوانیدوکسي بوتیريك اسید ،بخشي از غشاء شیمیايي
گیاهان لگومینه را تشکیل مي دهد .وجود -Lکاناوانین در مواد غذايي بر قابلیت استفاده از اسید آمینه آرژنین
اثر منفي دارد.
کاناوانین موجب کاهش مصرف خوراك و کاهش وزن بدن مي شود و بر عملکرد حیوانات تك معدهای بخصوص
طیور اثر منفي دارد .عمل آوری مواد خوراکي حاوی کاناوانین موجب کاهش اثرات منفي آنها در طیور مي
شود.
 لسیتینها:
لکتین ها گروهي از مواد ضدمغذی پروتئیني هستند که در دانه های برخي غالت يافت مي شوند ،لکتین ها
موجب آتروفي ريزپرزهای روده شده و قابلیت زنده ماني سلولهای اپي تلیال را کاهش ميدهند .اين ترکیبات
با هییپرپالزی سلولهای کريپت موجب آسیب ديواره روده و در نتیجه کاهش قابلیت جذب مواد مغذی مي
شوند .حرارت مرطوب بر از بین رفتن لکتینهای موجود در دانههای حبوبات مؤثر است ،لکتینها به
غیرفعالسازی توسط حرارت خشك مقاوم هستند.
 فیتات:

فیتات ،شکل اصلي ذخیره فسفر در بسیاری از بافت های گیاهي بخصوص سبوس و دانه ها است .مشاهده
شده که فیتات نه تنها بر جذب فسفر بلکه بر ساير مواد مغذی بخصوص کلسیم ،منیزيوم ،آهن ،روی و همچنین
جذب لیپیدها و پروتئینها اثر بازدارندگي دارد ،آنزيم فیتاز که برای تجزيه فیتات موردنیاز است ،در بدن
حیوانات تولید نميشود .در نتیجه جیرههايي با سطوح باالی فیتات ،موجب کاهش قابلیت دسترسي مواد
مغذی مي شوند .بعنوان مثال حداقل  %57کل فسفر در ذرت ،به شکل فسفر فیتات است .فیتات در بسیاری
از دانه ها و غالت وجود دارد سطح فیتات بستگي به ماده خوراکي و شرايطي که در آن رشد کرده ،دارد.
دماهای پايین تر طي فصل رشد موجب تولید دانههايي ميشود که حاوی فیتات پايین تری هستند .در حال
حاضر آنزيم فیتاز به عنوان يك افزودني به جیره حیوانات افزوده مي شود و به تجزيه فیتات کمك مي کند.
همچنین متخصصین اصالح نژاد در جستجوی تولید دانهها و غالتي با سطوح پايین تر فیتات هستند.

 بازدارنده هاي آنزيم پروتئاز:
مولکولهای پروتئین کوچکي هستند که قادر به مقابله با فعالیت آنزيمهای پروتئولیتیك ( تجزيه کننده پروتئین
به اسیدآمینه) ميباشند .پاسخ حیوانات به مصرف بازدارندههای آنزيم پروتئاز ،افزايش ترشحات آنزيمي است
که موجب افزايش اندازه پانکراس (که آنزيمهای هضمي را به درون دئودنوم ترشح ميکند) مي شود .تريپسین
يك آنزيم مهم در هضم پروتئین در جیرههای طیور است .در طیور بازدارندههای تريپسین ،قابلیت دسترسي
اسیدهای آمینه را کاهش مي دهند .بازدارندههای تريپسین در بسیاری از غالت مانند دانه سويا و نخود سبز
وجود دارند .کنجاله سويا محصول فرعي استخراج روغن از دانه سويا و يکي از اجزاء معمول مورد استفاده در
جیره های طیور است.
بازدارندههای تريپسین توسط حرارت تخريب مي شوند و به همین دلیل دانههای سويا بايد پیش از استفاده
در جیره های طیور حرارت داده شوند.
 ساپونینها:
ساپونینها متابولیتهای ثانويه گیاهان هستند و در بسیاری از سبزيجات ،دانهها و گیاهان يافت ميشوند ،انواع
مختلفي از ساپونینها وجود دارند ،بعضي ساپونینها در سطوح موجود در گیاهان ،بيضرر هستند .دانهها و
برگهای نخود ،سويا و ساير دانهها حاوی ساپونین هستند .ساپونین ها هنگامیکه با آب مخلوط و تکان داده
شوند کف صابون تولید مي کنند .آنها در بعضي شويندهها ،عوامل فوم ساز و امولسیفايرها وجود دارند .ساپونین

موجود در گیاهان يوکا و کويالجا برای ايجاد يك کف پايدار در تولید آبجو استفاده ميشود ،همچنین ساپونین
ها در شامپوها ،شوينده های صورت و کرمهای آرايشي وجود دارند.
ساپونینها با اتصال به کلسترول و نمکهای صفراوی در دستگاه گوارش اثرات مثبتي بر سالمتي دارند .صفرا
در جذب کلسترول و ساير چربي ها از دستگاه گوارش نقش دارد .مهار جذب کلسترول موجب کاهش سطوح
کلسترول در خون مي شود.
ساپونینها تلخ مزه هستند و مصرف خوراك را در طیور کاهش مي دهند .سطوح باالی ساپونینها در جیره
های طیور موجب کاهش عملکرد و کاهش نرخ رشد ميشوند.
 تاننها:
تاننها «تركیبات فنولي با وزن مولكولي باال » هستند .در فنول ،فنیل ) (C6H5به يك گروه هیدروکسیل
) )-OHمتصل مي شود .تاننها در برگ گیاهان ،پوست ،میوه ،چوب و ريشه گیاهان يافت مي شوند و مسئول
طعم گس آنها هستند .تانن ها يکي از مکانیسمهای دفاعي گیاهان بر علیه نشخوارکنندگان ،پرندگان و حشرات
هستند همچنین بعنوان عامل ضد تغذيه ای با اتصال به پروتئینها باعث کاهش قابلیت دسترسي آنها برای
حیوانات ميشوند.
مواد مغذی با مقادير باالی تانن( ،برای مثال سورگوم قهوهای که سطوح بااليي تانن دارد) موجب کاهش نرخ
رشد در حیوانات مي شوند و اين مسئله ،سطح استفاده از آنها در جیره را کاهش مي دهد.
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