تغذیه بتائین در نشخوارکنندگان و ویژگی های منحصر به فرد آن
ترجمه :
رضا خدابخشی (دانشجوی دوره دکتری تخصصی تغذیه دام)

بتائین یک ترکیب آمونیوم چهار وجهی است که اولین بار در چغندر قند کشف گردید .شکل خالص این ترکیب
یک پودر زرد کم رنگ تا سفید با بوی خیلی خاص میباشد که به ثبات عملکرد فیزیولوژیکی اندامهای حیاتی
مثل قلب ،کبد ،مغز و کلیه ها کمک می نماید .حاللیت پایین ،کاهش اسیدیته و بهبود قابلیت هضم از ویژگی
های بتائین هیدروکلراید می باشد .از آنجایی که بتائین می تواند در میتوکندری ساخته شود ،ماده مغذی
ضروری محسوب نمی شود ) .(Craig et al, 2004مقدار  PKaبرای آن در صفر درجه سانتیگراد  1/83بوده
و چگالی حجمی آن  0/83تا  0/3گرم بر سانتی متر مکعب می باشد .بتائین ملکولی با تقارن پایین بوده ،زیرا
تنها شامل دو عنصر متقارن می باشد .آن کامال در آب ،متانول و اتانول محلول بوده و تا اندازهای در اتر نیز
قابل حل می باشد ).(Takis et al, 2015

شکل  -1ساختار مولکولی بتائین

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
و اسمواللیته بتائین برگرفته از ساختار شیمیایی منحصر به فرد آن است .متیونین به -sآدنوزیل متیونین
تبدیل می شود که به عنوان یک دهنده متیل برای واکنش های متیالسیون در بدن استفاده می شود (Craig
) .et al, 2004زمانی که  sآدنوزیل متیونین گروه متیل خود را به واکنش متیالسیون می دهد ،می تواند

به هموسیستئین تبدیل شود .هموسیستئین می تواند یا برای ساخت اسید آمینه استفاده شده یا مجددا طی
متیله شدن به متیونین تبدیل می شود که به طور مؤثری موجب بازیافت متیونین به عنوان یک اسید آمینه
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
های بتائین را به عنوان یک اسمواللیته و یک دهنده متیل برجسته می سازد ) .(Craig et al, 2004با توجه
به اینکه متیونین محدودیت مصرف داشته (سمیت مقدار مازاد آن) و برای اعمال نقش متابولیکی خود بایستی
با مصرف  ATPبه شکل فعال خود یعنی آدنوزیل متیونین تبدیل شود ،بتائین می تواند تا حدودی جایگزین
آن شده و مسیر متابولیکی کوتاهتری را برای مقابله با تنش های متابولیکی و تأمین انرژی طی شرایط تنش
دنبال نماید .از طرفی کولین هم بایستی برای اعمال نقش خود ابتدا به بتائین تبدیل شود ،چرا که بتائین برای
تامین انرژی در شرایط بحرانی مسیر کوتاهتری را نسبت به متیونین و کولین دنبال می کند .اکسیداسیون
کولین به بتائین فرآیندی است که نه تنها عملکرد کولین را بهبود می بخشد ،بلکه به علت نقش کنترل
کنندگی(تنظیم فشار اسمزی ،تنشهای گرمایی و غیره) به بدن اجازه می دهد تا با بدن خود را در تغییر
شرایط نامساعد محیطی تطبیق دهد .نقش دیگر بتائین دادن متیل در مسیر تبدیل هموسیستئین به متیونین
در چرخه متیالسیون می باشد که می تواند موجب بازیافت متیونین اکسید شده گردد (Lever & Slow,
).2010

شکل .2وظایف دهنده های متیل جیره ای در گاوهای شیری (سالمت کبد ،نقش انتی اکسیدانی ،ساخت اسیدهای نوکلئیک)

نقش بتائین در تنظیم فشار اسمزی و توسعه روده
هموستازی عاملی مهم برای سلول های در معرض فشارهای اسمزی محسوب می شود .تحت فشار اسمزی باال
تکثیر سلول های پوششی روده متوقف شده و حتی ممکن است سبب مرگ سلولی نیز شوند .بنابراین بتائین
می تواند ضمن کاهش مصرف انرژی در تبادل یونهای اضافی بین خارج و داخل سلول سبب ثبات فشار
اسمزی شده و از مرگ برنامه ریزی شده سلول جلوگیری کند ) .(Alfieri et al, 2002نشان داده شده که
بتائین می تواند باعث بهبود رشد مطلوب باکتریها تحت شرایط تنش زا از جمله نوسانات  pHشود .بتائین
ظرفیت باند شدن به الیه آبی سلول های روده را افزایش داده و تغییرات در ساختار اپیتلیوم روده را بهبود می
بخشد .گزارش شده که حدود سه چهارم بتائین جذب شده ابقاء می شود و قابلیت هضم و جذب بتائین بستگی
به منبع و سطح جیره دارد .مصرف بتائین معموال به دو نوع سیستم انتقال پیوند خورده است؛ سیستم انتقال
آمینواسیدی و حامل بتائین-گاما آمینوبوتریک اسید) .(Kettunen et al, 2001تاثیر متقابل بتائین با
ملکول آب و بیوملکول هایی نظیر پروتئین ها (آلبومین) می تواند نقش مهمی را در ارزیابی ثبات ساختاری
شان ایفا نماید).(Takis et al, 2015

نقش بتائین در عملکرد تولیدی ،سیستم ایمنی و تولید مثل
محققان گزارش کردند که افزون بتائین محافظت نشده به میزان  100گرم در روز به جیره گاوهای شیری
موجب افزایش تولید و درصد چربی شیر (تولید استات و تری متیل آمین) می شود .در تحقیقی دیگر ،افزودن
 13گرم در روز بتائین به جیره در شرایط تنش گرمایی موجب افزایش مصرف خوراک ،تولید شیر ،ظرفیت
آنتیاکسیدانی و بهره وری گاوهای شیری گردید .در پژوهشهای دیگری ،افزودن بتائین به جیره گاوهای
پرواری سبب افزایش غلظت اسیدهای چرب فرار در شکمبه ،افزایش مصرف خوراک و در نتیجه افزایش وزن
روزانه گردید .اثراث مثبت بتائین بر تولید شیر و محتوای آن در بزها نیز به اثبات رسیده است .مشخص شده
است که میزان پاسخ حیوان به بتائین جیره بستگی به شکل ،قابلیت دسترسی ،دوز مصرفی ،میزان متیونین
پایه جیره ،وضعیت آمینواسیدی ترکیب بدن حیوان و همچنین میزان پروتئین خام جیره دارد ( Fernandez
 )et al, 2004; Wang et al, 2010; Zhang et al, 2014از آنجایی که بتائین به تجزیه پذیری شکمبه
حساس است ،لذا در صورت مصرف منابع محافظت نشده آن مقدار دسترسی برای جذب در روده کوچک
محدود خواهد شد .با این حال به نظر می رسد که گاوهای شیری از فرم محافظت شده بتائین در شکمبه بهتر
سود ببرند ،هر چند تحقیقات روی شکل محافظت شده آن بسیار محدود است و اغلب پژوهشها بر روی شکل
محافظت نشده صورت پذیرفته است ) .(Davidson et al, 2008پژوهشهای اولیه نشان داد که بتائین می

تواند توسط میکروارگانیسم های شکمبه برای تولید استات و تری متیل آمین متابولیزه شود .همچنین محققان
نشان دادند که تزریق بتائین نشان دار به داخل شکمبه با تولید سریع تری متیل آمین توأم خواهد بود .بتائین
در رشد و تولید مثل از زمان تشکیل جنین در رحم تا فرآیند زایمان نقش دارد و می تواند روی تولید مثل
تاثیر مثبتی بگذارد .فرموالسیون نامناسب جیره گاوهای خشک می تواند با کاهش  BCSاثرات نامطلوبی روی
رشد فولیکولی و عملکرد جسم زرد داشته باشد .به نظر می رسد که بیماری های تولید مثلی باعث کاهش
شیر می شوند ،اما در حقیقت این افزایش نامعقول تولید شیر است که باعث بیماری های متابولیکی می شود.
گاوهایی که در شیرواری های قبلی تولید شیر بیشتری داشته اند ،بیشتر مستعد بیماریهای متابولیکی و
اختالالت زایمانی و پیرو آن ایجاد کیست تخمدانی خواهند بود .لذا بتائین می تواند با بهبود باالنس منفی
انرژی تاثیر مثبتی را روی عملکرد تولید مثل اعمال نماید ،از آنجایی که کمبود انرژی باعث به تأخیر افتادن
بلوغ و توقف چرخه فحلی می گردد ).(Wang et al, 2010
اهمیت بتائین را می توان در نقش ضد میکروبی برای مقابله با برخی باکتری ها نظیر سالمونال و همچنین
نقش اسمواللیته آن برای بهبود فعالیت ماکروفاژهای کبدی دنبال نمود ) ،(Eklude et al, 2005از آنجایی
که ماکروفاژهای کبدی نقش مهمی در ایمنی دفاعی بدن از طریق فاگوسیتوز پاتوژن ها و تولید مولکول های
ایمنی بازی می کند .افزایش فشار اسمزی می تواند فرآیند فاگوسیتوز سلولی در کبد را کند و در این راستا
بتائین می تواند موجب تثبیت فشار اسمزی گردد .تغییرات در فشار اسمزی می تواند روی بیان ژنی سیتوکنین
های مختلف نظیر  TNFaو آنزیم های پیش التهابی نظیر  Cox-2تاثیر بگذارد .این سیتوکنین توسط سلول
های کاپفر در پاسخ به هجوم پاتوژن ها و مقابله با اثرات توکسین ها آزاد می شوند ).(Wang et al, 1996

تاثیر بتائین در مقابله با استرس گرمایی و اثرات هورمونی مرتبط با آن
تنش گرمایی در گاوهای شیری (زمانی که  THIباالتر از  27واحد می باشد) با کاهش مصرف خوراک و کاهش
تولید شیر همراه است .نتایج برخی تحقیقات حاکی از کاهش دمای رکتوم بدنبال استفاده از بتائین در جیره
دام به عنوان شاخص دمایی بدن بوده است .از مهمترین اثرات استرس گرمایی کاهش ترشح هورمون های T3
و  T4بوده که اشتهای دام را کاهش داده و موجب اختالل در متابولیسم انرژی می شود .همسو با آن کاهش
ترشح هورمون های پروالکتین و پروژسترون اتفاق افتاده که آزاد شدن شیر را مختل می سازد .لذا تحقیقات
نشان داده که افزودن  130گرم بتائین می تواند به طور معنی داری با مقابله با استرس گرمایی تولید شیر را
در طی اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین بهبود ببخشد .ظرفیت آنتی اکسیدانی بتائین همچنین قادر به از بین
بردن رادیکال های آزاد ،گونه های فعال اکسیژن و حفاظت از سلول ها خواهد شد ).(Zhang et al, 2014

پژوهش ها نشان می دهد که تغذیه نوع حفاظت شده بتائین می تواند برای جلوگیری از بیماری های
 هم تأمین گردد بسیارB12 متابولیکی و همچنین کاهش تولید شیر به ویژه زمانی که اسید فولیک و ویتامین
 در واقع بتائین حفاظت شده به جای تجزیه در شکمبه وارد دوازدهه می شود و اثرات لیپوتروپیک.موثر باشد
 مقدار مصرف و درجه خلوص بتائین نیز می تواند روی میزان تجزیه پذیری، به هرحال.خود را اعمال می نماید
.آن در شکمبه تأثیر گذار باشد
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