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Introduksjon 
Bruken av soyamel som alternativt proteinkilde til laksefisk, har hatt begrenset 
suksess. Innblanding av mer enn 10 – 15 % fullfet eller ekstrahert soyamel kan 
medføre redusert vekst og fôrutnyttelse (Olli et al. 1994b; Rumsey et al, 1994; 
Olli & Krogdahl, 1994; Olli & Krogdahl, 1995) så vel som  morfologiske 
endringer i baktarmen (Ingh et al, 1991; Rumsey et al, 1994; Baeverfjord & 
Krogdahl, 1996; Bakke-McKellep et al, 2000). Hvilken eller hvilke komponenter i 
soya som forårsaker betennelsesreaksjoner og fordøyelseshemmende effekter, er 
ikke kjent. De forsøk som er gjort for å identifisere aktive antinæringsstoffer,  har 
ikke gitt positive indikasjoner. Det er imidlertid klart at komponenten(e) er 
alkoholløselig og kan fjernes (Olli & Krogdahl, 1995; Ingh et al, 1996; Bureau et 
al, 1998). Denne presentasjonen oppsummerer resultater fra tre forsøk med 
atlantisk laks som ble gjennomført for å belyse fysiologiske mekanismer involvert 
i utviklingen av de negative effektene av soya.  
  
Forsøk 
Forsøk 1. Effekter av ekstrahert soya på tarmens struktur, enzymaktivitiet i 
tarmmucosa og respons i pancreas hos  atlantisk laks (Salmo salar L.). Et 
dose responsforsøk  (Krogdahl et al, 2004) 

Forsøket ble gjennomført med følgende innblandingsnivåer av ekstrahert soyamel: 
0, 10, 15, 20, 25 og  35 % av proteinet. Laksen, som veide 280 g, gikk i saltvann. 
Resultatet av dette sammenlignende slakteforsøket viste at soyainnblanding 
reduserte utnyttelsen av næringsstoffer, i særlig grad energi. Hovedårsaken til 
reduksjonen var nedsatt fordøyelighet. Når det gjaldt utnyttelsen av 
næringsstoffene, var effekten for energi betydelig allerede ved 10 % innblanding. 
Histologiske undersøkelser (Figur 1) av baktarmen viste at strukturen var endret 
allerede ved  10 %, innblanding. Alvorlighetsgraden økte imidlertid ved 
ytterligere økning i innblanding og viste ved de høyere innblandingene de typiske 



soyaeffektene: en utvidelse av den sentrale sonen i tarmfoldene, lamina propria, 
infiltrert av en blanding av betennelsesceller, lymfocytter, makrofager, eosinofile 
og nøytrofile granulære celler. Immunohistokjemisk farging viste også diffust 
uttrykt IgM (Baeverfjord & Krogdahl 1996; Bakke-McKellep et al. 2000). 
Samtidig vistes endringer i strukturen i absorpsjonscellene, med en reduksjon eller 
tap av supranukleære vakuoler. I tillegg vistes en forkorting av både primære og 
sekundære tarmfolder. Soya induserte også en reduksjon i nivået av enzymer i 
børstesømmen i baktarmen, og reduksjonen økte med økende innblanding av soya 
i fôret (Figur 2A). På grunnlag av resultatene som er vist i Figur 2B, ser det ut til 
at pancreassekresjon av trypsin ble stimulert og/eller at  reabsorpsjonen av trypsin, 
og trolig også andre fordøyelsesenzymer, ble hemmet, i økende grad med økende 
soyainnblanding.   
 
Forsøk 2. Effekter av soyamel på transport av næringsstoffer inn i tarmvegg 
hos atlantisk laks (Salmo salar L.) (Nordrum et al, 2000) 
Forsøket ble gjennomført med laks som veide 1500 – 1700 g. Fisken fikk fôr uten 
soya eller fôr der ekstrahert soyamel bidro med 30 % av proteinet. Etter fôringen 
ble tarmen tatt ut og delt i seksjoner. Seksjonene ble vrengt og montert opp på 
stålstaver for så å bli inkubert i en løsning med isotopmerket næringsstoff (D-
glukose, the L-aminosyrene: aspartat, lysin, metionin, fenylalanin og prolin, og 
dipeptidet glysyl-sarkosine). Isotopakkumuleringen i vevet ble registrert.  Lengde 
og vekt av tarmseksjonene ble også målt for alle forsøksgruppene. 
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 Figur 1.  Histologisk detalj fra tarmfolder i baktarmen hos atlantisk laks fôret med 0% 

(A), 10% (B) eller 35% av proteinet fra soya (C) (H&E, × 280) (Krogdahl et al, 2004)    
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Figur 2. Effekter av økende nivå a soyamel på (A) enzymaktivitet i tarmmukosa 
(AP=alkalisk fosfatase; LAP=leucin am
faecal trypsi Enhet: U/mg tør

 
Soyamel forårsaket både en nedga
mediert transport per gram vev og 
for næringsstoffene. Reduksjon i ve
reduksjonen vi ser i fordøyelighet
som soya medfører. I andre tarmseg
 
Eksperiment 3. Endringer i 
egenskaper hos celler i tarmmuco
viser soyaindusert enteritt (Bakke
Laksen (gjennomsnittlig kroppsvek
gitt et fiskemelbasert kontrollfôr e
erstattet av soyaprotein fra ekstrahe
markert reduksjon i enzyme-immun
børstesømmen (5'-nukleotidase, M
aminopeptidase) og intracellulære s
esterase og alanin aminopeptidase
monocytiske celler, så som makrof
IgM i lamina propria hos SBF f
v 

inopeptidase) (Enhet: U/mg protein) and (B) på 

rstoff) (Krogdahl et al, 2004). 
n aktivitet (
ng i vevsmengde, en reduksjon i “carrier”-
en økning i permeabiliteten i baktarmsepitelet 
vsmengde kan forklare en vesentlig del av den 
 og reabsorpsjon av fordøyelseskomponenter  
ment var det kun ubetydelige effekter av soya. 

immunologiske og enzym-histokjemiske 
sa hos atlantisk laks (Salmo salar L.) som 

-McKellep et al, 2000) 
t på 927 g) som ble brukt i dette forsøket, ble 
ller et fôr der 30% av fiskemelprotein var 
rt soya (SBF). Laksen som fikk SBF, viste en 
reaktivitet i epitelcellene i baktarmen, både i 
g2+-ATPase, alkalisk fosfatase, og leucine 

trukturer (alkalisk og sur fosfatase, uspesifikk 
). Det syntes å være en økt forekomst av 
ager, så vel som nøytrofile granulocytter og 
isk. Midttarmen viste ikke slike effekter av 



soyafôring. Resultatene antyder at antinæringsstoffet/antigenet i soya endrer 
differensieringen av de distale epitelcellene. Dette kan også være med på å 
forklare den nedsatte absorpsjonen av næringsstoffer som er påvist  hos soyafôret 
fisk i andre forsøk.  
 
Konklusjon 
Standard fôrkvaliteter av soyamel ser ut til å redusere utnyttelsen av 
næringsstoffene hos laksefisk ved å påvirke de bakre deler av tarmen på en rekke 
måter: De reduserer hydrolysen av næringsstoffer i børstesømmen. Reduksjonen 
av transportkapasiteten gjennom tarmveggen gir en ytterligere dimensjon til 
soyaeffekten på fordøyelsen hos laksefisk. Det betydelige tapet av pancreatiske 
enzymer i faeces, som trolig skyldes redusert reabsorpsjon av protein, vil 
ytterligere redusere utnyttelsen av næringsstoffer.  

 

Referanser 
Baeverfjord, G. og Krogdahl, A., 1996. J. Fish Dis., 19, 375-387. 
 
Bakke-McKellep, A.M., Press, C.M., Baeverfjord, G., Krogdahl, A. og Landsverk, T,. 2000. 
J. Fish Dis., 23, 115-127. 
 
Bureau, D.P., Harris, A.M. og Cho, C.Y., 1998. Aquaculture, 161, 27-43. 
 
Ingh, T.S.G.A.M. van den, Krogdahl, Å., Olli, J.J., Hendricks, H.G.C.J.M. og Koninkx, 
J.F.J.G., 1991. Aquaculture, 94, 297-305. 
 
Ingh, T.S.G.A.M. van den, Olli, J.J. og Krogdahl, Å., 1996. J. Fish Dis., 19, 47-53. 
 
Nordrum, S., Bakke McKellep, A.M., Krogdahl, Å. and Buddington, R., 2000. Comp. 
Biochem. Physiol. 125B, 317-335. 
 
Olli, J. og Krogdahl, Å., 1994. Acta Agric. Scand. Sect. A, 44, 185-192. 
 
Olli, J. og Krogdahl, Å., 1995. Aquac. Res., 26, 831-835. 
 
Olli, J., Krogdahl, Å., Ingh, T.S.G.A.M. van den og Brattås, L.E., 1994b. Acta Agric. 
Scand. Sect. A, 44, 50-60. 
 
Krogdahl, A., Bakke-McKellep, A.M. og Baeverfjord, G., 2004. Aquacult. Nutr. In press. 
 
Rumsey, G.L., Endres, J.G., Bowser, P.R., Earnest-Koons, K.A., Anderson, D.P. og Siwicki, 
A.K., 1994. In: Nutrition and Utilization Technology in Aquaculture Lim, C. og Sessa, D.J. 
eds.., pp. 166-188. AOAC Press, Champaign, IL, USA. 


