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بھ نام خدا
متابولیسم نیتروژن

متابولیسم اجزای نیتروژنھ جیره دام و ھمچنین اوره ای کھ از طریق سیستم                         

گردش خون یا بزاق وارد شکمبھ می شود، خیلی فعال بوده و بنابراین اھمیت                     

تصویر کلی و نحوه انجام این عمل         .  بسیار زیادی در بازده تولیدی حیوان دارد        

کھ توسط میکروارگانیسم ھا انجام می گیرد را می توان در موارد زیر خالصھ                 

:نمود

بسیاری از مواد پروتئینی تحت تأثیر آنزیم ھای پروتئاز و پیتیداز ھیدرولیز                -1

.شده و بھ پیتیدھا و اسیدھای آمینھ آزاد تبدیل می شوند

پیتیدھا و اسیدھای آمینھ بھ داخل سلول میکروارگانیسم ھا وارد می شود و                   -2

در آن جا پیتیدھا بھ اسیدھای آمینھ تبدیل شده و ھمراه با سایر اسیدھای آمینھ ی                    

دیگر برای سنتز و سایر اجزای سلول میکروبی مانند دیواره سلولی و اسییدھای              

نوکلئیک بکار می روند و یا،

آن ھا کاتابولیز شده و تولید اسیدھای چرب فرار، دی اکسید کربن و آمونیاک -3

.می کنند

.اوره نیز توسط آنزیم اوره بھ آمونیاک تبدیل می شود-4

.اجزای نیتروژنھ ای نظیر نیترات، احیا شده و بھ آمونیاک تبدیل می شوند-5

بھ طور کلی آمونیاک حاصل از منابع مختلف توسط میکروارگاتنیسم ھا                      -6

توازن بین   .گرفتھ شده و صرف ساخت اجزای سلول نظیر پروتئین می شود                     

میزان تولید آمونیاک و مصرف آن توسط میکروارگانیسم ھای شکمبھ اھمیت                    

فراوانی دارد زیرا آمونیاک می تواند از دیواره شکمبھ جذب خون شده و آن گاه                

. بھ صورت اوره از طریق ادرار دفع شود

اگر سطح آمونیاک شکمبھ برای مدت طوالنی باال باقی بماند می تواند روی                      

نسبت ھای  .  بازده مصرف پروتئین توسط دام، تأثیر گذاشتھ و آن را کاھش دھد            

متفاوتی از نیتروژن جیره غذایی تحت تأثیر ھضم میکروبی داخل شکمبھ قرار              

می گیرد و ممکن است بھ قسمت ھای بعدی دستگاه گوارش راه پیدا کند و در                    

آن جا بوسیلھ آنزیم ھای تولیدی خود حیوان ھضم شود و یا این کھ از طریق                        

.مدفوع دفع گردد

درصد از کل پروتئین اکثر جیره ھای غذایی در شکمبھ مورد            80تا  70حدود  

تا 30ھضم قرار می گیرد و در بعضی از جیره ھای غذایی این میزان بھ                          

پروتئین میکروبی از قابلیت ھضم باالیی                  .  کاھش پیدا می نماید          %  40

آمونیاك، اسیدھاي آمینھ و     .  برخوردار است و ارزش بیولوژیکی آن زیاد است          

پپتیدھاي خارج سلولي مي توانند بھ عنوان تركیبات نیتروژنھ مورد استفاده                        

میكروارگانیسم ھا قرار گرفتھ و پروتئین میكروبي و یا سایر اجزاي سلول را                   

نیتروژن سلولي میكروارگانیسم ھا از اسیدھاي آمینھ و              %  30حدود  .  بسازند

پپتیدھایي است كھ وارد سلول میكروب شده و مستقیمًا بھ پروتئین تبدیل شده                       

مقدار زیادي از اسیدھاي آمینھ كاتابولیز شده و بھ آمونیاك تبدیل مي                         .  است

سپس این آمونیاك بھ عنوان منبع اصلي نیتروژن مورد استفاده سلول                     .  شوند

اغلب باكتري ھاي شكمبھ قادرند آمونیاك را بھ عنوان منبع                   .  قرار مي گیرد    

این دستھ  .  اصلي نیتروژنھ مصرف نموده و یا حتي گاھي اوقات بھ آن نیازمندند     

از باكتري ھا نیز مي توانند از منابع ھیدروكربنھ بھ عنوان منبع انرژي و یا                        

واكنش ھایي كھ منجر بھ تولید اسیدھاي آمینھ و سایر اجزاي سلولي مي شوند،                 

.استفاده نمایند


