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ب قند کشف گردید. شکل خالص این ترکیبتائین یک ترکیب آمونیوم چهار وجهی است که اولین بار در چغندر 

ای حیاتی هباشد که به ثبات عملکرد فیزیولوژیکی اندامیک پودر زرد کم رنگ تا سفید با بوی خیلی خاص می

ها کمک می نماید. حاللیت پایین، کاهش اسیدیته و بهبود قابلیت هضم از ویژگی  مثل قلب، کبد، مغز و کلیه

اشد. از آنجایی که بتائین می تواند در میتوکندری ساخته شود، ماده مغذی های بتائین هیدروکلراید می ب

بوده  83/1برای آن در صفر درجه سانتیگراد  PKa. مقدار (Craig et al, 2004)ضروری محسوب نمی شود 

 اگرم بر سانتی متر مکعب می باشد. بتائین ملکولی با تقارن پایین بوده، زیر 3/0تا  83/0و چگالی حجمی آن 

ای در اتر نیز تنها شامل دو عنصر متقارن می باشد. آن کامال در آب، متانول و اتانول محلول بوده و تا اندازه

 .(Takis et al, 2015)قابل حل می باشد 

 

 

 ساختار مولکولی بتائین -1شکل 

 

 اثرات متقابل دهنده های گروه متیل در چرخه متیالسیون:   

بتائین به عنوان دهنده گروه متیل جهت ساخت متیونین از هموسیستئین اهمیت دارد. ثبات ساختار پروتئینی 

آدنوزیل متیونین -sو اسمواللیته بتائین برگرفته از ساختار شیمیایی منحصر به فرد آن است. متیونین به 

 Craig)در بدن استفاده می شود تبدیل می شود که به عنوان یک دهنده متیل برای واکنش های متیالسیون 

et al, 2004) زمانی که  .s  آدنوزیل متیونین گروه متیل خود را به واکنش متیالسیون می دهد، می تواند

 : ترجمه

 دکتری تخصصی تغذیه دام(دانشجوی دوره )رضا خدابخشی 



 

 

به هموسیستئین تبدیل شود. هموسیستئین می تواند یا برای ساخت اسید آمینه استفاده شده یا مجددا طی 

طور مؤثری موجب بازیافت متیونین به عنوان یک اسید آمینه  متیله شدن به متیونین تبدیل می شود که به

محدود کننده می شود. متیالسیون مجدد متیونین توسط بتائین یک واکنش کاتالیز شده توسط بتائین 

هموسیستئین متیل ترانسفراز محسوب می شود که تنظیم کننده فشار اسمزی است که به موجب آن نقش 

 توجه با .(Craig et al, 2004)اسمواللیته و یک دهنده متیل برجسته می سازد های بتائین را به عنوان یک 

 یستیاب خود یکیمتابولاعمال نقش  یبرا  ومقدار مازاد آن(  تی)سم داشته مصرف تیدمحدو نیونیمت نکهیا به

 نیگزیاج یحدود تا تواند یم نیبتائ شود، لیتبد نیونیمت لیآدنوز یعنی خود فعال شکل به ATPمصرف  با

تنش  طیراش یط یانرژ نیمأت و یکیمتابول یها تنش امقابله ب یرا برا یکوتاهتر یکیمتابول ریو مس شده آن

 یبرا نیتائچرا که ب شود، لیتبد نیبتائنقش خود ابتدا به  اعمال یبرا یستیهم با نیکول ی. از طرفدینمادنبال 

 ونیداسیاکسکند.  یم دنبال نیو کول نیونیرا نسبت به مت یکوتاهتر ریمس یبحران طیدر شرا یانرژ نیتام

 کنترل شنق علت به بلکهبخشد،  یبهبود م را نیکولاست که نه تنها عملکرد  یندیفرآ نیبتائ به نیکول

 رییتغدر خود را  بدنبا  تادهد  یبدن اجازه م به( رهیغ و ییگرما یهاتنش ،یفشار اسمز می)تنظیکنندگ

 نیونیبه  مت نیستئیهموس لیتبد ریمس در لیمت دادن نیبتائ گرید نقش. دهد قیتطب یطینامساعد مح طیشرا

 ,Lever & Slow)گرددشده  دیاکس نیونیمت افتیباز موجبتواند  یمکه  باشد یم ونیالسیچرخه مت در

2010)  . 

 

 (کینوکلئ یدهایساخت اس ،یدانیاکس ی)سالمت کبد، نقش انت یریش یدر گاوها یا رهیج لیمت یدهنده ها فیوظا. 2شکل



 

 

 و توسعه روده   یاسمز فشار میتنظ در نیبتائ نقش

باال  یاسمز فشار تحت. شود یم محسوب یاسمز یادر معرض فشاره یسلول ها یبرا مهم یعامل یهموستاز

 نیبتائ نیبنابرا. شوند زین یسلول مرگممکن است سبب  یحت و شده متوقفروده   یپوشش یها سلول ریتکث

 فشار ثباتخارج و داخل سلول سبب  نیب یاضاف یهاونی تبادل در یمصرف انرژ کاهش ضمنتواند  یم

 که شده داده نشان.  (Alfieri et al, 2002)کند یریجلوگسلول   شده یزیر برنامهشده و از مرگ  یاسمز

 نیبتائشود.   pHاز جمله نوسانات  زا تنش طیتحت شرا هایتواند باعث بهبود رشد مطلوب باکتر یم نیبتائ

 یم هبودب را روده ومیتلیاپ ساختار در راتییتغ و داده شیافزا را روده یها سلول یآب هیالباند شدن به  تیظرف

 یستگب نیبتائ جذب و هضم تیقابل و شود یم ابقاء شده جذب نیبتائ چهارم سه حدود که شده گزارش. بخشد

انتقال  تمسیس است؛ خورده وندیپ انتقال ستمیس نوع دو به معموال نیبتائ مصرف. دارد رهیج سطح و منبع به

 با نیبتائ متقابلتاثیر . (Kettunen et al, 2001)دیاس کینوبوتریآمگاما -نیبتائ حامل و یدینواسیآم

 یاختارس ثبات ارزیابیرا در  یمهم نقشمی تواند  )آلبومین( ها نیپروتئ رینظ ییها وملکولیب و آب ملکول

  . (Takis et al, 2015)شان ایفا نماید

 

 مثل دیتول و یمنیا ستمیس ،یدیتول عملکرد در نیبتائ نقش

 یریش یگاوها رهیج بهگرم در روز  100 زانیمحافظت نشده به م نیکه افزون بتائ دگزارش کردن محققان

افزودن  ر،گید یقیتحق درشود.  یم( نیآم لیمت یتراستات و  دی)تول ریش یچرب درصد و دیتول شیافزاموجب 

 تیظرف ر،یش دیتول خوراک، مصرف شیافزاموجب  ییگرماتنش  طیدر شرا رهیبه ج نیگرم در روز بتائ 13

 یگاوها رهیبه ج نیبتائ افزودن  ،یگرید یهاپژوهش. در دیگرد یریش یگاوها یور بهره و یدانیاکسیآنت

 وزن شیافزا جهینت درو  خوراک مصرف شیچرب فرار در شکمبه، افزا یدهایغلظت اس شیافزاسبب  یپروار

شده  خصمش .است دهیرس اثبات به زین بزها در آن یمحتوا و ریش دیتول بر نیبتائ مثبت. اثراث دیگرد روزانه

 نیونیمت زانیم ،یمصرف دوز ،یسدستر تیقابل ،به شکل یبستگ رهیج نیبه بتائ وانیپاسخ ح زانیاست که م

 Fernandezدارد ) رهیخام ج نیپروتئ زانیم نیو همچن وانیح بدن بیترک یدینواسیآم تیوضع ره،یج هیپا

et al, 2004; Wang et al, 2010; Zhang et al, 2014)  ه شکمب یریپذ هیبه تجز نیکه بتائ ییآنجا از

روده کوچک  درجذب  یبرا یدسترس مقدارمصرف منابع محافظت نشده آن  صورت در لذاحساس است، 

 هترب شکمبه در نیبتائ شده محافظتاز فرم  یریش یرسد که گاوها ینظر م بهحال  نیا با. شد خواهد محدود

 لشک یرو بر هاپژوهش اغلبو  است محدود اریآن بس شده محافظت شکل یرو قاتیببرند، هر چند تحق سود

 یم نیکه بتائ داد نشان هیاول یهاپژوهش (Davidson et al, 2008).است  رفتهیپذ صورتنشده  محافظت



 

 

 محققان نینهمچشود.  زهیمتابول نیآم لیمت یاستات و تر دیتول یشکمبه برا یها سمیارگانکرویتواند توسط م

 نیبتائ. ودب خواهد توأم نیآم لیمتی تر عیسر دیتول باداخل شکمبه  به نشان دار نیبتائ قیتزر که دادند نشان

 ثلم دیتول یرو تواند یمو  دنقش دار مانیزا ندآیدر رحم تا فر نیجن لیتشکمثل از زمان  دیدر رشد و تول

 یرو یاثرات نامطلوب BCSتواند با کاهش  یخشک م یگاوها رهینامناسب ج ونی. فرموالسبگذارد یمثبت ریتاث

اهش باعث ک یمثل دیتول یهای ماریرسد که ب ی. به نظر مباشد داشته زرد جسم عملکرد و یکولیرشد فول

شود.  یمهای متابولیکی  یماریاست که باعث ب رید شیمعقول تولنا شیافزا نیا قتیشوند، اما در حق یم ریش

و  یکیولمتاب یهایماریببیشتری داشته اند، بیشتر مستعد تولید شیر در شیرواری های قبلی که  ییگاوها

 یتواند با بهبود باالنس منف یم نیبتائ لذا. بودخواهند  یتخمدان ستیک جادیا و پیرو آن یمانیاختالالت زا

 افتادن ریباعث به تأخ یکه کمبود انرژ ییاز آنجا د،یمثل اعمال نما دیعملکرد تول یرا رو یمثبت ریتاث یانرژ

 .      (Wang et al, 2010)گردد یم یو توقف چرخه فحل بلوغ

مچنین ه وسالمونال  رینظی ها باکتر یبرخبرای مقابله با  یکروبیضد م را می توان در نقش نیبتائاهمیت 

 ییاز آنجا ،(Eklude et al, 2005) دنبال نمود یکبد یماکروفاژهاآن برای بهبود فعالیت  تهیاسموالل نقش

 یل هالکووم دیپاتوژن ها و تول توزیفاگوس قیاز طر ی  دفاعی بدنمنیادر  ینقش مهم یکبد یماکروفاژهاکه 

 می تواند فرآیند فاگوسیتوز سلولی در کبد را کند و در این راستا یاسمز فشارافزایش کند.  یم یباز یمنیا

 نیتوکنیس یژن انیب یتواند رو یم یاسمز فشاردر  راتییتغتائین می تواند موجب تثبیت فشار اسمزی گردد. ب

توسط سلول  نیتوکنیس نیابگذارد.  ریتاث Cox-2 رینظ یالتهاب شیپ یها میو آنز TNFa ریمختلف نظ یها

 .  (Wang et al, 1996)و مقابله با اثرات توکسین ها آزاد می شوندکاپفر در پاسخ به هجوم پاتوژن ها  یها

 

 مرتبط با آن    یرمونوه اثراتو  ییگرما استرس با مقابله در نیبتائ ریتاث 

کاهش کاهش مصرف خوراک و  با باشد(می واحد  27باالتر از  THI کهی زماندر گاوهای شیری ) ییگرما تنش

ه بدنبال استفاده از بتائین در جیر رکتوم یدما کاهش از یحاک قاتیتحق یبرخ جینتاهمراه است.  ریش دیتول

 T3 یرمون هاوکاهش ترشح ه ییاسترس گرما اثرات نیاست. از مهمتر بودهبدن  ییبه عنوان شاخص دما دام

شود. همسو با آن کاهش  یم یانرژ سمیو موجب اختالل در متابول دادهکاهش دام را  یاشتهابوده که  T4و 

 قاتیسازد. لذا تحق یرا مختل م ریکه آزاد شدن ش افتاده اتفاقو پروژسترون  نیپروالکت یرمون هاوترشح ه

را  ریش دیتول ییمقابله با استرس گرما با یدار یتواند به طور معن یم نیگرم بتائ 130نشان داده که افزودن 

 نیب ازدر به قا نیهمچن نیبتائ یدانیاکس یآنت تیبهبود ببخشد. ظرف نیهلشتا یگاوها یردهیش لیاوا یدر ط

.  (Zhang et al, 2014)شد خواهد ها سلول از حفاظت و ژنیاکس فعال یها گونه آزاد، یها کالیراد بردن



 

 

پژوهش ها  نشان می دهد که تغذیه نوع حفاظت شده بتائین می تواند برای جلوگیری از بیماری های 

هم تأمین گردد بسیار  B12متابولیکی و همچنین کاهش تولید شیر به ویژه زمانی که اسید فولیک و ویتامین 

ی شود و اثرات لیپوتروپیک موثر باشد. در واقع بتائین حفاظت شده به جای تجزیه در شکمبه وارد دوازدهه م

خود را اعمال می نماید. به هرحال، مقدار مصرف و درجه خلوص بتائین نیز می تواند روی میزان تجزیه پذیری 

 آن در شکمبه تأثیر گذار باشد. 
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