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ΑΙ ΧΟΝΔΡΟΕΙΔΕΙΣ ΤΡΟΦΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΜΥΝΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ*
Ύπο
Δρ. Δ. Π. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
Κτηνιάτρου
Αί τροφαί λαμβανόμεναι ύπο των ζώων αποδίδουν εντός του οργανι
σμού αυτών, την υπ' αυτών περικλειομένην ένέργειαν, τήν οποίαν οί ορ
γανισμοί χρησιμοποιούν αναλόγως τών αναγκών των καί κατά το έξης
σχήμα :
Μεταβολιζομένη
ενέργεια συντη
ρήσεως
Μεταβολιζομένη
ενέργεια (')
'Ενέργεια παρα
γωγής

'Ενέργεια καθαρά
συντηρήσεως
Ι
Θερμική ενέργεια
συντηρήσεως
II
Λ.Μ.Π.Α. A.D.S

III

Καθαρά ενέργεια
παραγωγή

IV

Έ κ του ανωτέρω σχήματος τα Ι, II, III, είναι ή αναγκαίουσα ενέρ
γεια δια τήν διατήρησιν εν ενεργεία της ζωικής μηχανής ϊνα δυνηθή καί
χρησιμοποίηση παραγωγικώς τήν υπό το σημεΐον IV ένέργειαν, μετασχηματίζον αυτήν εις γάλα, κρέας, κλπ.
Το δια του σημείου III δεικνυόμενον σκέλος του σχήματος αποτε
λείται άπό δύο μέρη :
Το πρώτον μέρος Λ.Μ.Π.Α. δεικνύει τήν δαπανωμένην ένέργειαν δια
τήν Λήψιν (Α), Μάσησιν (Μ), Πέψιν (Π) καί Άφομοίωσιν (Α) τών
τροφών.
Το δεύτερον μέρος του σκέλους το Α.D.S. (Action Dynamique Spécifique κατά Rubner) αντιπροσωπεύει το όφειλόμενον να καταβληθή πο
σόν ενεργείας δια τον μεταβολισμόν τών τροφών. Το Α.D.S. λοιπόν είναι
ό φόρος τον όποιον καταβάλλουν αί τροφαί προκειμένου να χρησιμοποιη
θούν ύπο τοΰ οργανισμού.
* Άνεκοινώθη κατά τήν Συνεδρίαν της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας
τή 18-6-1965
(') Ή μεταβολιζομένη ενέργεια προέρχεται από τήν όλικήν ένέργειαν τών τρο
φών μετ' αφαίρεσιν τών απωλειών δια τών κοπράνων καί τών οΰρων.
Δελτίον Ε.Κ.Ε. Τόμος XVII. Τεϋχος 3ον 1966
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'Όπως εις την φυσικήν ή ύφ' ενός συστήματος διαθετομένη θερμική
ενέργεια δεν μετατρέπεται καθ'ολοκληρίαν εις μηχανικον έργον (Νόμος
του Carnot), τοιουτοτρόπως και εις τον ζωϊκόν όργανισμόν ή υπό τών
τροφών προσκομιζόμενη ενέργεια είναι αδύνατον να δώση ίσοδύναμον εις
θερμίδας έργον ή προϊόν. Έ ν ποσοστόν λοιπόν της ενεργείας τών τροφών
άπόλλυται μή χρησιμοποιούμενον ούτε δια τήν συντήρησιν του ζώου
οΰτε δια παραγωγήν προϊόντος τινός ή έργου, άλλα διαχέεται υπό μορφήν θερμότητος.
Τό ανωτέρω ποσοστόν απώλειας δέν είναι σταθερόν και εξαρτάται
εκ τών κάτωθι : α) Έκ τών προϊόντων τών οποίων τήν παραγωγήν έχουν
ώς άντικειμενικόν σκοπόν αί χορηγούμεναι τροφαί (π.χ. γάλα, λίπος κλπ.)
καθ' όσον άλλος είναι ό συντελεστής μετατροπής μιας τροφής εις γάλα
και άλλος ό συντελεστής μετατροπής τής αυτής τροφής εις λίπος π.χ.
β) Έ κ τών τροφών αυτών καθ' εαυτών έκ του λόγου οτι ώρισμέναι θρεπτικαί ούσίαι έχουν μεγαλύτερον Α.D.S. άπό άλλας, π.χ. αί πρωτεΐναι μέγαλύτερον άπό τα λίπη και αυτά άπό τους υδατάνθρακας.
Διάφορος επίσης είναι ή τιμή του Α.D.S. μιας ώρισμένης τροφής
εις τα διάφορα ζώα.
Εις τον χοϊρον κυμαίνεται άπό 30 °/ο—60 °/ο(')
Εις τά πτηνά
»
»
20 °Α> — 30 °/ο (2)
Εις τά μηρυκαστικά τά πειράματα τών Kellner και Köhler, Armsby
και Fries προσδιώρισαν τό A.D.S. δια μεν τάς χονδροειδεΐς τροφάς εις
35u/n — 45 °/ο διά δε τάς πλούσιας εις άζωτον τροφάς άπό 45°/ο — 90°/ο.
Ή καταναλισκομένη υπό του Α. D.S. ενέργεια χρησιμεύει υπό ώρισμένας μόνον συνθήκας θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, διά τήν ρύθμισιν τής θερμοκρασίας του σώματος, ώς εμφαίνεται έκ του κατωτέρω
πίνακος :
Παραγωγή θερμότητος ανά χλγμ. βάρους
(Θερμίδες)
Θερμοκρασία
7°C
15°C
20° C
30° C

Έ ν νηστεία

300 γρ. κρέατος

86,4
63,0
55,9
56,2

87,9
86,6
76,3
83,0

(Έκ του Nutrition Animal. Vol. II. Τόμος 2)
Τά κατωτέρω εξηγούν τήν προτίμησιν τών μηρυκαστικών, τον χει
μώνα προς τάς χονδροε.δεϊς τροφάς, αϊτινες παράγουν μεγάλη ν ποσότητα
(*) Meisl and Strohner - Lorenz, Fingerling, Kornhaut and Arche.
( a ) Groebbels, 1932.
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extra - chaleur (Λ.Μ.Π. A -j- Α.D.S. = Extra - chaleur) και τοιουτοτρόπως
αντεπεξέρχονται καλύτερον άπο τα μονογαστρικά εις τάς χαμηλάς θερ
μοκρασίας.
Εις την μεγάλη ν κοιλία ν των μηρυκαστικών, αί πλούσιαι εις κυτταρίνην τροφαί έχουν ώς άπόληξιν την παραγωγήν σχετικώς μεγάλης ποσό
τητος όξικοϋ οξέος. Τό παραγόμενον οξικόν οξύ μή δυνάμενον να έναποθηκευθη υπό μορφήν γλυκογόνου, μεταβολίζεται. Κατά τον Jarrige τό
όξικόν οξύ εις μεν τον λιπογενετικόν ίστόν του μαστού μερικώς μεν
μετατρέπεται εις λίπος, μερικώς όξειδοΰται, εις δε τους λοιπούς ιστούς
και ιδίως εις τους νεφρούς και τους μυς υποχρεωτικώς όξειδοΰται.
Τό Α.D.S. του όξικοϋ οξέος είναι λίαν ύψηλόν ήτοι 5 6 — 6 1 7 ο της
όλης ενεργείας του ένώ δια τό προπιονικόν οξύ είναι 13 °/ο και δια τό
βουτυρικόν 15,9°/ο (Armstrong and Blaxter 1956-57).
Ai χονδροειδεΐς λοιπόν τροφαί λόγω του ύψηλοΰ των Α.D.S. απο
τελούν λίαν άποτελεσματικόν μέσον δια την αμυναν έκ τοΰ ψύχους.
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RÉSUMÉ
LES ALIMENTS GROSSIERS COMME MOYEN DE DÉFENSE DE
L'ORGANISME CONTRE LE FROID
par
P. DEMERTZ1S
Dr. Vétérinaire
Selon l'auteur, les aliments grossiers à cause de leur A.D.S. (Action
dynamique spécifique) sensiblement élevée, constituent un moyen efficace
pour la défense de Γ organisme contre le froid.
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