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Voereiwitcomponenten kunnen op verschillende manieren een bijdrage
leveren aan diergezondheid. Sommige aminozuren ondersteunen de
integriteit van de darmwand, andere spelen een rol bij het immunologisch
functioneren van het dier. Eiwit is dus niet alleen van belang voor productie
van vlees, melk en eieren, maar ook voor de gezondheid van het dier.
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Waarde van eiwit
Diervoeding

[Carolien Makkink]

Het melaminedrama van de afgelopen
maanden heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat ‘eiwit’ niet simpelweg kan
worden opgevat als ‘N * 6,25’. De waarde van eiwit in diervoeders wordt bepaald door de aminozurensamenstelling. Voor productiedoeleinden is het
zinvol om de samenstelling van voereiwit te laten aansluiten bij de aminozurenbehoefte voor vleesgroei, melk- of
eiproductie.
Eiwitbehoefte
Eiwit is nodig voor productie, maar ook
voor onderhoud. De behoefte aan aminozuren voor onderhoudsprocessen kan
afwijken van de behoefte voor productie. Dat geldt met name onder suboptimale omstandigheden. Bij een hoge
infectiedruk zal het
dier bijvoorbeeld
meer aminozuren
moeten investeren
in het op peil houden van zijn immuunsysteem. Bij schade
aan het darmepitheel (bijvoorbeeld bij
pasgespeende biggen) zal het dier meer
en andere aminozuren nodig hebben
voor herstelwerkzaamheden.

verbetert de activiteit van macrofagen
en lymfocyten. Glutamine is essentieel
voor het instandhouden van de gutassociated lymphoid tissues (GALT) en
voor de synthese van immuunglobuline
A. Een tekort aan vertaktketenige aminozuren (leucine, isoleucine en valine)
verstoort het immuunsysteem. Glycine is
een sterke antioxidant.
Verstrekking van extra methionine (1,2
in plaats van 0,35 procent in het voer)
(en/of cystine) aan New Castle Disease
geïnfecteerde kuikens verbetert de T-cel
proliferatie en verhoogt het gehalte aan
immuunglobuline G in het plasma en
antilichaamtiters tegen NCD. Meer dan
1,45 procent methionine of cystine in
het voer heeft echter een negatief
effect op de groei en immuunrespons
van kuikens.
Threonine is een
belangrijk bestanddeel van mucine in
de darm en van
gammaglobuline in het plasma. Extra
threonine in het voer verhoogt de NCDantilichaamtiters van NCD-geïnfecteerde
kuikens en het IgG-gehalte in het serum
van zeugen. Bij jonge varkens die werden besmet met E. coli leidt verhoogde
threonine-opname tot meer antilichaamproductie, hogere IgG-spiegels in
het bloed en meer IgG en IgA in de
mucosa van de dunne darm; de concentratie van interleukine-6 in de darmmucosa nam af bij extra threonineverstrekking.
Tryptofaan kan de fagocytose-activiteit
van macrofagen en de aangeboren
immuunrespons verbeteren. Extra tryptofaan kan dus helpen om de weerstand
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Immuunsysteem
Diverse aminozuren hebben een essentiële rol in het immuunsysteem (zie
kader). Arginine is nodig voor de ontwikkeling van lymfocyten en extra arginine verbetert de immuunfunctie bij
infecties. Aspartaat, glutamaat en glutamine zijn belangrijke brandstoffen voor
de enterocyten en helpen daardoor de
integriteit van de darmwand in stand te
houden. Extra glutamineverstrekking

tegen bacteriële en parasitaire infecties
te verhogen.
Er wordt steeds meer bekend over de
rol van verschillende aminozuren bij het
functioneren van het immuunsysteem.
Het is een uitdaging voor de diervoedersector om gebruik te maken van de
nieuwe kennis om voeders te formuleren die een bijdrage kunnen leveren
aan de diergezondheid en tegelijkertijd
de productie op een hoog niveau houden.
Functionele eiwitcomponenten
Bloedplasmaproducten (spray-dried plasma) verbeteren de groei van jonge biggen met soms meer dan 25 procent.
Gesproeidroogd plasma in het voer biedt
bescherming tegen darmaandoeningen
veroorzaakt door E. coli. De functionele
componenten van bloedplasma
(immuunglobulinen, glycoproteïne glycanen) spelen een rol bij het blokkeren van
de aanhechting van pathogenen in de
darm en bij immuunmodulatie.
Bloedplasma in het voer vermindert ontstekingsreacties bij gezonde varkens en
stimuleert de immuunfunctie bij infectie.
Door hennen te immuniseren tegen varkenspathogenen (bijvoorbeeld E. coli
K88) kunnen eieren worden geproduceerd met een verhoogd gehalte aan
antilichamen tegen deze pathogenen.
Door deze eieren te verwerken in varkensvoeders kan de immuunstatus van
varkens verbeteren. Het effect van dergelijke eiproducten lijkt echter kleiner
dan het effect van bloedplasmaproducten.
Ook melkproducten (weipoeder) bevatten functionele componenten die de
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Door hennen te immuniseren tegen varkenspathogenen kunnen eieren worden geproduceerd met een verhoogd gehalte aan antilichamen tegen deze pathogenen.

gezondheid van biggen kunnen verbeteren. Weipoeder bevat immuunglobulinen, lactoferrine, lactoperoxidase en
lysozyme. Wei-eiwitten in varkensvoeders verbeteren de groei van varkens
met zo’n 4 procent.
Van soja is uit de humane voedingswetenschap bekend dat het kan helpen bij
het verlagen van het cholesterolgehalte
in het bloed en bij de preventie van
hart- en vaatziekten en bepaalde kankervormen. Isoflavonen in soja (daidzeïne, genisteïne, glyceteïne) vertonen oestrogene en antioxidantactiviteit. Een
metaboliet van daidzeïne is equol, waarvan wordt aangenomen dat het sterkere

gezondheidsbevorderende effecten
heeft dan daidzeïne. De darmflora
speelt een belangrijke rol bij de omzetting van daidzeïne in equol.
Sojaeiwitconcentraat (ethanolextractie)
bevat nauwelijks isoflavonen, terwijl
sojaeiwitisolaat (geëxtraheerd met heet
water) net zo veel isoflavonen bevat als
sojabloem.
E i w i t b ro n n e n
Meer kennis over de gezondheidsbevorderende werking van bioactieve componenten in eiwit is gewenst. Dat geeft de
diervoederindustrie aanknopingspunten
om voeders te formuleren die de
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gezondheid van landbouwhuisdieren
ondersteunen. Functionele ingrediënten
kunnen bijvoorbeeld worden ingezet
om de weerstand te verbeteren en om
het herstel na infectie te versnellen.
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Aminozuren en het immuunsysteem
Voor dit onderdeel is gebruikgemaakt van Peng Li,
Yu-Long Yin, Defa Li, Sung Woo Kim en Guoyao Wu
(2007): Amino acids and immune function. Br. J. Nutr.
98:237-252.
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