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بافر  ویژه نشخوارکنندگان



طــى چنــد دهــه ي اخیــر، بــا به نــژادى و بــاال رفتــن ظرفیت هــاى تولیدى 
در نشخوارکنندگان، استفاده از مواد دانه اى (کنسانتره اي) که حاوى مقادیر 
به شــدت  هســتند،  ســریع التخمیر  کربوهیدرات هــاى  از  باالیــى 
ــراى  ــزرگ ب ــروز چالشــی ب ــر ســبب ب ــن ام ــه اســت. ای افزایــش یافت

متابولیسم طبیعى در شکمبه (یعنى اسیدوز) شده است.
 فراینــد تخمیــر در حالــت عــادى موجــب تولیــد اســیدهاى چــرب فــرّار بــه

 ویــژه اســتیک، پروپیونیــک و بوتیریــک اســید در شــکمبه مى شــود. 
برخــالف تصــور بســیارى از دامــداران، ایــن اســیدها به خودى خــود 
ــدار  ــر مق ــى اگ ــد (حت ــکمبه ندارن ــش pH ش ــراى کاه ــادى ب ــى زی توانای
تولیــد آن هــا زیــاد باشــد) زیــرا اســیدهاى چــرب فــرّار از نظــر شــیمیایى، 
اســیدهاى ضعیفــی بــه شــمار مى رونــد. مشــکل ازآنجــا آغــاز مى شــود کــه 
تولیــد الکتیــک اســید در شــکمبه افزایــش  یابــد. الکتیــک اســید توســط 
مى شــود.  تولیــد  هــا  الکتوباســیل  نــام  بــه  باکترى هــا  از  انواعــى 
الکتوباســیل هــا بــه فراوانــی در شــکمبه وجــود داشــته و ســرعت رشــد و 
تکثیــر بســیار باالیــى نیــز دارند. وجــود مقادیر زیــادى از مواد نشاســته اى 
(دانــه اي) در شــکمبه، موجــب رشــد بســیار ســریع و انفجــارى ایــن   
باکترى هــا مى شــود. ایــن رشــد به قــدرى ســریع اســت کــه دیگــر 
میکروب هــا توانایــى مقابلــه بــا آن را نــدارد. رشــد ســریع الکتوباســیل ها 
موجــب تولیــد مقادیــر زیــادى الکتیــک اســید مى شــود. الکتیــک اســید، از 
اســیدهاي نســبتاً قــوى بــه شــمار مــى رود. در مــورد الکتیک اســید آگاهى 
برابــر   10 آن  اســیدى  قــدرت  کــه  اســت  کافــى  نکتــه  ایــن  از 

بیشتر از استیک اسید است. 
یکــی دیگــر از ویژگى هــاى الکتوباســیل هــا آن اســت کــه ایــن باکترى هــا 
توانایــى رشــد و تکثیــر در pHهــاى پاییــن را داشــته، درحالى کــه دیگــر 
میکروب ها در pH هاى اسیدى دچار کاهش جمعیت مى شوند. نتیجه ي ُکلِى 
این رخدادها، اُفت شــدید pH در شــکمبه و بروز اسیدوز است. اسیدوز 
موجــب تخریــب دیواره ي شــکمبه و خونریزى آن مى شــود. زخم هاى ایجاد 
شــده در اثر تخریب دیواره ي شــکمبه موجب ورود باکترى ها به خون و در 

نهایت ورود آن ها به کبد و بروز سیروز و عفونت کبدى مى شود. 
یکــى دیگــر از تأثیــرات خطرنــاك اســیدوز، پدیــده اي بــه نــام ایســتایى 
شکمبه اى (Ruminal  stasis) است که طى آن ماهیچه هاى دیواره ي شکمبه 
دچــار فلجــى شــده و حــرکات شــکمبه متوقــف مى شــود. نخســتین اثــر 
ایســتایى شــکمبه اى، عــدم دفــع گازهــاي تخمیــرى از شــکمبه و بــروز 
نفــخ حــاد (Acute bloat) اســت. ایــن عــدم تحــرك، همچنیــن مانــع 
خــروج محتویــات شــکمبه و در نتیجــه کاهــش شــدید مصــرف 

خوراك می شود.
ــر  ــد دیگ ــش تولی ــب کاه ــکمبه، موج ــاد در ش ــیِد زی ــک اس ــد الکتی تولی
اســیدهاى چــرب فــرّار به ویــژه اســتیک و پروپیونیــک اســید مى شــود و 
ــش  ــوز)، و در ُکل، کاه ــیر (الکت ــد ش ــى و قن ــش چرب ــب کاه ــن ترتی بدی

تولید شیر را به همراه خواهد داشت.  
تخمیر مواد نشاسته اي (دانه اي) مسئول اصلی تولید پروپیونیک اسید 
(پیش ساز گلوکز) است، ولی هنگامى که الکتوباسیل ها  رشد می کنند، مسیر 
بیوشــیمیایِی تخمیــِر نشاســته، تغییــر یافتــه و از تولیــد پروپیونیــت بــه
ــور  ــدن جان ــب، ب ــن ترتی ــد و بدی ــی کن ــیفت م ــت ش ــد الکتی ــوى تولی  س

دچار کمبود گلوکز و پیامدهاي ناشی از آن می شود. 
باید توجه داشت که اُفت pH و اسیدى شدن شکمبه، تنها پدیده ي محتمل 
در شــکمبه نیســت، بلکه در مواردى امکان باال رفتن بیش ازحد pH  شکمبه 
نیــز وجــود دارد (مــوردى کــه بســیارى از دامــداران از آن غافل انــد). 
بســیارى از دامــداران همیشــه نگــران اســیدوز هســتند درحالى کــه مصرف 
اوره (کــه امــروزه رواج زیــادى نیــز در میــان دامــداران دارد)، امــکان قلیایــى 
شــدن محیــط شــکمبه را به شــدت افزایــش مى دهــد. قلیایــى شــدن 

 شــکمبه  نیــز بــه همــان میــزاِن اســیدى شــدن آن، موجــب بــروز اختــالالت 
گوارشــى و متابولیکــى در نشــخوارکنندگان مى شــود. اینجاســت کــه کاربــرد 
بافرهــاى شــکمبه اى، اهمیت حیاتى خــود را در جلوگیرى از تغییرات شــدید 

pH شکمبه، نمایان مى کند.

مکانیسم اثر در شکمبه
بافرها با تعدیل pH شــکمبه، مانع تغییرات آن شــده و محیط مناســبی 
ــراى فعالیــت طبیعــى میکروب هــا فراهــم مى کننــد. در تغذیــه ي  را ب
ــواع گوناگونــى از مــواد شــیمیایى به عنــوان بافــر  نشــخوارکنندگان ان
اســتفاده مى شــوند کــه پُرکاربردتریــن آن هــا، جوش شــیرین یــا همــان 
ــده در  ــى بافرکنن ــل اصل ــت. عام ــدیم (NaHCO3) اس ــات س ــى کربن ب
جوش شــیرین، یــون بــى کربنــات (HCO3) اســت کــه بــا واکنــش زیــر 

موجب تعدیل pH شکمبه :

CO2 همان گونــه کــه مشــاهده مى شــود، محصــوِل عمــِل ایــن واکنــش، گاز
است. با خروج گاز CO2 از شکمبه، امکان برگشِت واکنش و تولید دوباره ي 
اســید در شــکمبه از میــان مــى رود؛ بنابرایــن، مى تــوان گفــت کــه یــوِن      

بى کربنات بهترین گزینه براى تعدیل pH شکمبه به شمار مى رود. 
بایــد توجــه داشــت کــه جوش شــیرین ظرفیــت محــدودى بــراى تعدیــل 
pH شــکمبه (به ویــژه در شــرایط تولیــد اســید زیــاد) دارد و بــه همیــن 
ــوِن      ــى (داراى دو ی ــاِت دو ظرفیت ــى کربن ــاى ب ــتفاده از نمک ه ــل اس دلی
بى کربنات) موجب دو برابر شــدِن ظرفیِت بافرینگ بى کربنات مى شــود.             
ــت.                        ــده اس ــد ش ــى و تولی ــور طراح ــن منظ ــه همی ــا ب ــو اکتیــو دقیق باي
یــا                           کربنــات کلســیم  بــى  نمــِک دو ظرفیتــِى  درواقــع  اکتیــو  بايــو 
Ca (HCO3)2 اســت. همان گونــه کــه در فرمول شــیمیایی دیده می شــود، 

بــى کربنــات کلســیم داراى دو یــوِن بــى کربنات اســت و بنابرایــن توانایى 
تعدیِل pH  آن حداقل دو برابر جوش شیرین است (واکنش زیر):
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علت استفاده از محصول



بايــو اکتیــو درواقــع نســل تــازه اى از بافرهــاى شــکمبه اى اســت کــه 
بــراى نخســتین بــار در جهــان تولیــد شــده و مشــابه خارجــى نــدارد. 
کارکــرد شــگفت انگیــز آن در تعدیــل pH، ســبب شــده اســت که این 
ــان دامــداران پیــدا  ــگاه خــود را در می ــازه به ســرعت جای محصــوِل ت
ــه    ــبت ب ــو اکتیــو نس ــم باي ــیار مه ــاى بس ــر از مزای ــى دیگ ــد. یک کن
ــد  ــزان تولی ــه می ــته ب ــت آن بس ــودن حاللی ــر ب ــیرین، متغی جوش ش
اســید در شــکمبه اســت. جوش شــیرین به ســرعت در مایــع شــکمبه 
حــل شــده و در مــدت کوتاهــى اثــر بافرینــگ آن بــه پایــان مى رســد؛ 
 (Durability) زیــرا هرچــه حاللیت یــک بافر بیشــتر باشــد، مانــدگارى
آن بــه همان نســبت کاهش مى یابد.  بايو اکتیو در حالــت عادى داراى 
حاللیــت کمتــرى نســبت بــه  جوش شــیرین اســت. هرچــه اســید 
بیشترى در شکمبه تولید شود، هم زمان مقدار بیشترى بايو اکتیو در 
مایــع شــکمبه حــل شــده و اقــدام بــه خنثــى کــردن اســید مى کنــد؛ 
بنابراین همگام با تولید اسید، بايو اکتیو نیز وارد کارزار شده و بى درنگ 
اســید تولیــدى را خنثــى مى کنــد. ایــن حالــت موجــب افزایــش چنــد 

برابرى ماندگارى بايو اکتیو نسبت به جوش شیرین مى شود.
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دام هدف: نشخوارکنندگان
بسته بندى: کیسه  25 کیلوگرمى

شرایط نگهدارى: در جاى خشک و خنک، دور از نور
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میزان مصرف

آنالیز عنصرى  بایو اکتیو

عنصر%

21/41
18/75

1
1

Ca

Na

Mg

K

200 - 220
100 - 125

50 - 60

گاو شیرى
گوساله پروارى
گوسفند و بز

مقدار مصرفدام
(g/head/day)
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