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 ها و اثرات آنها در شكمبهساپونين            ١٤شماره چهارده/ 

). Hart et al., 2008گردد (ها نيز توليد ميتر و برخي باكتريحيوانات دريايي كوچكوند ولي توسط  شي گياهان توليد ميها تركيبات فعال گياهي هستند كه عمدتا به وسيلهساپونين
نندگي هستند، در كها داراي خاصيت پاكدهند و بنابراين نام آنها از صابون گرفته شده است. بسياري از ساپونينهاي آبي كف پايداري شبيه صابون تشكيل ميمحيطاين تركيبات در 

ند. اين مواد روها به كار ميكنندهمله به عنوان امولسيونها براي كاهش سطحي در موارد متعددي از جتلخ هستند. ساپونين و نند، فعاليت هموليتيك دارندكآب كف پايدار توليد مي
عيت تماس هاي جانبي و موقن ملكولي بالا بوده كه داراي گروه قندي متصل به اگليكون، ساختار زنجرهزها گليكوزيدهايي با واز لحاظ شيميايي ساپونين باشند.داراي طعم گس مي

. مشخص شده است كه تركيبات فعال دارد نگيرند. شكل پيوند و تركيب قند ساپونين همبستگي مستقيمي با فعاليت بيولوژيكي اياگليكون منشاء مي ااين واحدهاي متصل شونده ب
گليكوزيدهيدراينين در مقايسه با پيوند يدر د ٤-١در حالي كه پيوند  ).Jung et al., 2004ليكوزيداولديان فعاليت كشندگي سلولي بيشتري دارد (گرامنوز در مقايسه با گلوكز در دي

هاي مختلف گياه مانند ريشه، غده، پوست، برگ؛ دانه و ميوه وجود دارند. معمولا اين تركيبات فعال ها در بخشساپونين ).Chwalek et al.,  2004فعاليت سميت بيشتري دارد ( ٦-١
ها اثرات پونينها توصيف شده است. ساي وسيعي از اثرات بيولوژيكي ساپونينشوند. دامنهها و حشرات دارند، يافت ميها، باكتريي قارچهايي كه حساسيت بيشتري به حملهدر بافت

ايل بخش اگليكون به مت يشود. فعاليت هموليتيكي اين تركيبات در نتيجهگيري آنها استفاده ميها دارند و از اين قابليت براي شناسايي و اندازهكنندگي بر غشاهاي اريتروسيتتجزيه
  كنند.هاي ديگر غشاء را نيز مختل ميگذارند و همچنين ويژگيها بر نفوذپذيري غشاهاي سلولي تاثير ميمخصوصا كلسترول است. در كل ساپونين ،هاي غشاءاسترول

   



  ها بر تخمير شكمبهاثرات ساپونين
ها لكه ميكرواركانيسم، بها تاثير ندارندها بر ميكروارگانيسمها است. به هر حال نه تنها ساپونينها بر ميكروارگانيسمساپونيني اثرات هاي ايجاد شده در حيوان در نتيجهبسياري از پاسخ

ش افزايباشد. برخي مطالعات متفاوت ميها بر توليد اسيدهاي چرب فرار شكمبه ). اثرات ساپونينMakkar and becker, 1997توانند اين تركيبات را مورد متابوليسم قرار دهند (نيز مي
ار ها به دليل اختلاف در ساختار و مقدالي كه در ديگر مطالعات اثري مشاهده نگرديده است. بخشي از اين تفاوتحاند، در وتيرات را ذكر كردهبمقدار پروپيونات و كاهش استات و 

 دهدزايش پروپيونات باشد. در واقع اين خود پيشنهاد ميفاثرات بيشتر در مورد ا نسد كه ايو نشاسته است به نظر ميوده ولي به هر حال زماني كه جيره غني از دانه غلات بساپونين 
). توليد Lu and Jorgensen, 1987; Makkar et al., 1998دهند (ها مقدار توليد آمونياك در شكمبه را نيز كاهش ميامل مهمي باشد. برخي ساپونينعتواند كه تركيب جيره نيز مي

ح اثرات يشرتتواند به پروتئين باكتريايي مي ١فعاليت پروتوزوا و كاهش دگرساخت اي و ميكروبي است. اثرات ساپونين بري پروتئين جيرهتجزيه يآمونياك در شكمبه در نتيجه
) نشان داده شد كه ساپونين Muetzel et al., 2003اي هنوز مبهم است. در تحقيقي (وتئين جيرهپر يساپونين بر مقدار آمونياك شكمبه كمك كند، ولي اندازه تاثير ساپونين بر تجزيه

 Yucca schidigeraي گياه كه عصاره ) گزارش گرديدWang et al., 1998. در حالي كه در آزمايش ديگري (كندپروتئين را مهار  يتجزيهتواند نميدر شرايط آزمايشگاهي  S. rarakگياه 
بر  Yucca schidigeraي گياه اي ديگر نشان داده شد كه عصارههعدار نبود. به هر حال در مطالميري پيوسته افزايش داد ولي اين پاسخ معنيخپروتئن كازئين را در سيستم ت يزيهتج

  ).Hristov et al., 1999فعاليت پروتئوليكي در شكمبه تاثيري نداشته است (
انند توليد پروتئين ميكروبي را تومعيت پروتوزوا در شكمبه، اين تركيبات فعال ميها بر جباشد. با توجه به اثر كاهشي ساپونينپروتئين ميكروبي متفاوت مي ها بر توليداثرات ساپونين
توليد  ي) كاهش در بازدهJorgensen and Lu, 1987ي باكتريايي، افزايش دهند. به هر حال محققين ديگر (تر كردن دگرساخت پروتئين در شكمبه و كاهش تجزيهبه دليل آهسته

را در  ي توليد پروتئين ميكروبيدرصد كاهش در بازده ٣٦) نيز ١٩٨٥( Owensو  Goetschپروتئين ميكروبي را در گوسفندان دريافت كننده ساپونين يونجه ذكر كردند و توسط 

                                                           
1 - Turn-over 



توليد پروتئين ميكروبي در  ي) مشاهده گرديد كه بازدهMakkar and Becker, 1996ر مقابل، در پژوهشي ديگر (. دگزارش گرديد Yucca schidigeraي گاوهاي تغذيه شده با عصاره
) نيز افزايش در توليد پروتئين Wang et al. 2000محققان ديگري (ي علوفه افزايش يافت. همچنين بر پايه ايبه جيره Quillajaشرايط آزمايشگاهي به طور خطي با افزودن ساپونين 

ميكروبي ) نيز افزايش در جريان پروتئين ٢٠٠٤و همكاران ( Hess) و ٢٠٠٤و همكاران ( Abreuحاوي جو گزارش كردند. به علاوه  يبه جيره Yucca schidigeraميكروبي را با افزودن 
براي هاي متفاوت استفاده شده تواند مربوط به روشهاي ذكر شده در بالا ميها در پاسخ. برخي تفاوتمشاهده كردند S. saponariaرا به سمت روده در گوسفندان تغديه شده با 

 ) باشد.Goetsch and Owens, 1895) و تركيب جيره (Hart et al., 2008تخمين توليد پروتئين ميكروبي همراه با اختلافات در تركيب شيميايي و مقدار ساپونين استفاده شده (
  

  ها بر پروتوزواي شكمبهساپونيناثر 
بين بردن  زباشند. نشان داده شده است كه كاهش جمعيت پروتوزوايي (در مقابل اها ميي اين ميكروارگانيسمبراي پروتوزوآ سمي بوده و تركيباتي هستند كه از بين برنده هاساپونين

ي ). بنابراين واضح است كه از بين بردن كل پروتوزوآ به وسيلهHart et al., 2008زايش داده است (فير را اكل پروتوزوا) سودمند بوده و توليد شير و نسبت پروتئين به چربي ش
حساسيت ). Diaz et al., 1993باشد (بين بردن كل پروتوزوآ مشكل مي ز). همچنين اIvan et al., 2004دار در توليدات نشخواركنندگان لازم نيست (معني سودمنديها براي ساپونين

شود. لولي پروتوزوآ مياز بين رفتن غشاي سها است. بنابراين اتصال ساپونين به استرول احتمالا باعث ن ميكروارگانيسما به دليل وجود استرول در غشاء ايهپروتوزوآ نسبت به ساپونين
)، ولي به هر حال اين اثرات در Abarghuei et al., 2013; Wallace et al., 1994; Lila et al., 2003اند (ها را نشان دادهمطالعات آزمايشگاهي مختلفي اثرات ضدپروتوزوايي ساپونين

به ازاي هر گوسفند  Yucca schidigeraگرم در روز گياه  ٣٠بيشتر از  ي) نشان داده شد كه تغذيه٢٠٠٤( Dehorityو  Eryavuzهمواره مشاهده نشده است. توسط  in vivoشرايط 
 ٢٠٠روز اول آزمايش با استفاده از  ١١داري را در پروتوزوآ در شكمبه در ) كاهش معني٢٠٠٤و همكاران ( Ivanشتر از سه هفته تعداد پروتوزوآ را در شكمبه تغيير نداد. ولي براي بي

ها در بين حيوانات مختلف نيز متفاوت بوده است. در ت برخي ساپونيناثراروز جمعيت پروتوزوآ دوباره افزايش يافت.  ١٤در روز ذكر كردند ولي بعد از  E. cyclocarpumگرم گياه 



) ١٩٩٧(و همكاران  Newboldمشاهده نشد. در حالي كه توسط  S. sesban) هيچ كاهشي در تعداد پروتوزوآ در گوسفندان تغذيه شده با گياه Teferedegene et al., 1999اي (مطالعه
فردي و هاي حيوان، تفاوت يتواند به دليل ساختار جيره، گونهذكر كردند. در كل تفاوت در منابع مختلف مي S. sesbanشده با گياه كاهش در تعداد پروتوزوآ را در گوسفند تغذيه 

 ).Hart et al., 2008ها باشد (ساختار ساپونين و )، مقدار منبعYanez Ruiz et al., 2004برداي (هاي نمونهروش
  

  هاها بر باكترياثر ساپونين
هاي شكمبه تاثير دارند. ها بر باكترينشان داده شده است كه ساپونين in vivoو  in vitroهاي شكمبه وجود دارد. در مطالعات ها بر باكترياطلاعات محدودي در مورد اثر ساپونين

ها را افزايش داده است. ولي تعداد كل باكتري Y. schidigeraو  S. sesban) گزارش گرديد كه استفاده از گياهان ١٩٨٦و همكاران ( Valdez) و ١٩٩٧و همكاران ( Newboldتوسط 
ها و جمعيت سلولايتيك در باكتريداري در تعداد كل ) افزايش معنيDiaz et al., 1993( تحقيق ديگردر ي باكتريايي مورد تحقيق بستگي دارد. اين اثرات به ساختار ساپونين و گونه

هاي باكتري Y. schidigeraساعت استفاده از گياه  ١٤) نشان دادند كه بعد از ٢٠٠٠ران (و همكا Wangمشاهده كردند. به هر حال  S. saponariaشكمبه گوسفندان تغذيه شده با 
Ruminociccous albus  وRuminociccous flavefaciens لز نبودند و باكتري ي سلوقادر به تجزيهFibrobacterr succinogenes ) تحت تاثير قرار نگرفت. در تحقيق ديگرWang et 

al., 1998تواند به دليل ساختار جيره، مقدار ساپونين، ساختار ساپونين وهاي سلولايتيك را كاهش داد. در كل تفاوت در منابع مختلف مي) مشخص گرديد كه ساپونين كل باكتري 
  ).Hart et al., 2008دهي باشد (ن عادتمدت زما
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پيشگامان سپند گسترشركت   


