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SİNDİRİM SİSTEMİNİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

Sindirim sistemi yiyeceklerin sindirilmesi, absorbe edilmesi ve absorbe edilmeyen kısımların 
dışarı atıldığı yer olup Sindirim sistemi ağızla başlayıp anüsle son bulan kanallar sistemidir. 
Sindirim sisteminin esas fonksiyonu hayat için gerekli besin maddelerinin sindirmek ve 
hayvana potansiyel olarak zazarlı olabilecek gereksiz besinsel maddelerin organizmaya 
alınmasını engellemektir.

Tek mideli memelilerin sindirim sistemi; ağız ve ilgili yapılar (dil, diş, dudak vb.), bezler 
(tükrük bezleri), özofagus (yemek borusu), mide, ince ve kalın bağırsaklardan, 

    
Jones, 2007

   
Anonim, 2007

Kanatlılarda Sindirim Sistemi 

Tavuklarda sindirim gaga ve ağızla başlar, yemek borusu, kursak, ön (bezli mide), taşlık (kaslı
mide), on iki parmak bağırsağı, ince bağırsak ile devam eder, kloaka ve geri ile son bulur. 
Ayrıca pankreas, karaciğer ve safra salgılayan safra kesesinin sindirim olaylarında önemli 
rolleri vardır.

  Ağız: Tavuklarda dudak, yumuĢak damak, yanak ve diş bulunmaz. Dudak ve dişlerin 
fonksiyonu alt, üst gaga ve kaslı mide ile yerine getirilir. Tükürük bezlerince salgılanan 
tükürük, ağızda kayganlık oluĢturmada ve alınan yemlerin ıslatılıp yumuĢatılarak daha kolay
aĢağı inmesinde etkinliği vardır.  Yemek borusu: Alınan yemlerin ağızdan ön mideye 
akıĢında rol oynayan tüp veya boru Ģeklinde bir organdır. 

Kursak: Yemek borusunun genişlemesiyle oluşmuş torba şeklinde bir organdır. Asıl 
fonksiyonu yemlerin depolanması ve yumuşatılmasıdır. 

Ön mide (bezel mide): Gerçek mide olarak da bilinir. Ön midede besinler kısa bir süre 
depolanır. On midede gastrik öz su salgılanır. Bu salgıda proteinlerin sindirimini başlatan 



pepsin enzimi vardır ayrıca glandular hücreler tarafından salgılanan hidroklorik asit pH’yı 
ayarlar ve minerallerin çözülmesine yardım eder. 

Taşlık (kaslı mide): Oval şekilli bir organdır. Taşlıkta bir çift kalın ve kuvvetli kas vardır. Bu
kasların kontraksiyonları (kasılma) ile yemlerin parçalanması ve öğütülmesi sağlanır. Bu 
fiziksel parçalanmada, yemlerle alınan küçük kum, taş ve kireç taşı parçacıklarının da çok 
önemli rolü vardır. Alınan yem parçacıklarının durumuna göre yemler taşlıkta birkaç dakika 
veya birkaç saat kalabilirler. 

 On iki parmak bağırsağı ve ince bağırsak: önce bağırsağın başlangıcı on iki parmak 
(dudenum) bağırsağını oluşturur. Pankreastan salgılanan pankreas suyu ve safra kesesinden 
salgılanan safra, dudenuma boşaltılır. Ayrıca ince bağırsakta salgılanan enzimler de protein ve
şekerlerin sindirimine yardımcı olur. Yemlerin sindirim ve emilmesi esas olarak ince 
bağırsakta olur. 

Kör bağırsak: önce ve kalın bağırsakların birleştiği yerde çatal şeklinde sağa ve sola uzanan 
kese veya torba şeklinde iki oluşumdan ibarettir. Kör denmesinin 6 nedeni bir uçlarının kapalı
olmasındandır. Bu iki kesenin her biri yaklaşık 10-15 cm uzunluğundadır. Sindirimde az etkili
olan bu organ, emilme işleminde, karbonhidrat ve protein sindiriminde etkin olup, bu işlevini 
bazı bakteriyel faaliyetlerle gerçekleştirmektedir. 

Kalın bağırsak: Kalın bağırsak, tavuklarda kısa bir rektumdur. Ergin tavukta yaklaşık 7,5-10 
cm uzunluğunda ve ince bağırsağın iki misli çapındadır. Kalın bağırsak, sindirilmiş besin 
maddeleri artıklarının depolanması, vücut hücrelerinin su içeriğinin arttırılması, vücuttaki su 
dengesinin sağlanması için bağırsaktan suyun emilmesinden sorumludur. 

Kloaka: Kalın bağırsağın geri veya anüse doğru genişlemesinden meydana gelir. Kloaka, 
vücutta sindirim, boşaltım ve üreme kanallarının açıldığı ortak bir kanaldır. Geri veya anüs 
ise, kloakanın dışa açılma yeridir. 



Demirözü, 2015
Ruminantlarda Sindirim Sistemi
Ruminantlarda sindirim sistemi, ağız, yutak, özefagus, rumen, retikulum, omasum, 

abomasum, ince bağırsak, kalın bağırsak tan oluşan sindirim kanalı ile buraya çeşitli 
kanallarla bağlantılı olan tükrük bezleri, karaciğer, pankreas gibi yardımcı organlardan 
meydana gelir.



Anonim, 2008

Sindirim kanalının duvarı içten dışa doğru dört tabakadan ibarettir.
1. Epitel tabakası (Tunica mucosa)
2. Bağ doku (Lamina propria mucosa), kas doku ( lamina muscularis), bağ doku (tela 

submucosa)  tabakaları
3. Kas tabakası (Tunica muscularis) Özefagusun bazılarında başlangıçta (atlar), 

bazılarının tamamında (ruminant) çizgili kaslardan oluşmuştur. Çizgili kaslar enine 
çizgili kaslardan, düz kaslı yapılı kısımda içte çemberimsi, dışta ise uzunlamasına 
uzanan lifler yer alır.

4. Seröz kılıf. Karın zarının seröz örtüsüdür.

Ağız (Covum oris)
Sindirim sisteminin başlangıcıdır genel olarak iki çene arasındaki boşluktur. Ağız İki dudak 
arasındaki yarık ile başlayarek, iki çene arasında devam eden ağız boşluğundan ibarettir. Ağız
boşluğu üstten damak, yanlardan yanak, ve alttan alt çene aralığını dolduran kaslarla onun 
üzerinde yer alan dil ile sınırlanmıştır. Kanatlılarda ağız, keratinden oluşan gaga şeklinde 
farklılaşmıştır.
Dudaklar (Labia oris)
Dudaklar, ağız boşluğu girişini sınırlandıran oluşumlarır. Üst dudak (labium maxillare) ve alt 
dudak (labiummandibulare) inferius olmak üzere iki tanedir ve yanlardan birbiri ile birleşirler.
Üst dudak alt dudaktan daima daha büyüktür. Koyun ve keçi ve atların dudakları yumuşakve 
çok hareketlidir. Sığırlarda ise hareketsiz ve daha sıkı bir yapıya sahiptir.
Dudakların üzerinde bazı hayvanlarda lems kılları (Pili tactiles)denilen duyu organı vazifesi 
gören kıllar bulunur.
Dudaklarda dudak kası (Musculus orbicularis oris) ve mukozanın altında yer alan kesici diş 
kası (m. İncissivus) bulunur. Mukozanın altında bir de dudak bezleri (Glandula labiales) 
bulunur. Ruminantlarda dudak mukozası üzerinde içe doğru “papilla conicae” adı verilen 
çıkıntılar bulunur. Üst dudak hayvanların burun yüzeylerini (Platum nasale) meydana 
getirirler Bu kısım atlarda yağ ve ter bezleri, sığır, koyun ve domuzlarda ise yalnız ter 
bezlerinden zengindir.



Yanak (Buccae)
Ağız boşluğunu yanlardan sınırlarlar. Esas yapı unsurları; yanak kasları (M.buccinatorius) 
olup dıştan deri, içten mukoza ile kaplıdır. Ruminantlarda iç yüzeyi örten mukoza üzerinde 
çiğnemeye yardımcı “papilla conicae” çıkıntıları yer alır. Yanaklar çiğneme sırasında dilin 
yiyecekleri dişlerin arasına sürmesine yardımcı olurlar. Yanakta yanak bezleri (G. Buccales) 
bulunur.
Damak (Palatunum)
Damak, ağız boşluğunun tavanını yapar. İki bölümden oluşur. Biri önde bulunan sert damak, 
diğeri sert damağın arkasında yer alan yumuşak damak dır. Sert damak kemiksel yapının kan 
damarları ve ağız mukozası ile kaplanması sonucu oluşmuştur. Bu mokoza üzerinde, tam 
ortada, önden arkaya doğru uzanan bir çizgi şeklinde “damak dikişi” yer alır. Bunun önde 
başlangıç kısmında”papilla incissiva” denilen çıkıntı bir çıkıntı ile her iki tarafında birer delik 
vardır. Bunlar ağız boşluğu ile burun boşluğu bağlantısını sağlayarak ağız boşluğuna gelen 
sıvıların kokularının alınmasına yararlar.
Damak dikişine dikey konumda enlemesine uzanan dürüm şeklinde mukoza kıvrımları vardır.
Sayıları türden türe değişen değişen bu kıvrımlar yutmada kolaylık sağlarlar. Yumuşak damak
farinks boşluğu ile burun boşluğu arasında bir perde gibi uzanır. Bunun üst yüzü burun 
boşluğuna, alt yüzü yutak boşluğuna bakar. Yumuşak damağı örten mukozanın altında bezler 
yer alır. Yumuşak damak yutma sırasında burun boşluğunu, solunum sırasında da ağız 
boşluğunu kapatır.
Tonsilla
Ağız boşluğunun geri kısmında tonsila denilen bademcikler bulunur. Bunlar lenfoid doku 
kitlelerinden oluşmuştur. Bademcikler (tonsillae), özellikle ağız ve farinks mukozasında, 
rudimenter olarak da komşu boşluklarda yer alan büyük lenfatik organlardır. Vücudun 
koruyucu sistemine dahildirler. Vücuda giren mikroorganizmalarla mücadele ederler. Her biri 
5 kendine özgü fossa tonsillaris denilen bir çukur içinde bulunurlar. Bulundukları yere göre 
gruplandırılırlar ve buna göre de isimlendirilirler (Dursun, 2006). Bulundukları yerlere göre

1. Damak bademcikleri (T.Platina), 
2. Dil bademcikleri(T. Lingualis)
3. Yutak bademcikleri (T.pharyncia)

Damak bademcikleri atlarda ve ruminantlarda insan ve köpeklerde olduğu gibi yutak içerisine
çıkıntı yapmazlar; mukoza ile örtülü olup sadece bu mukozanın açık bıraktığı yerden dışarı ile
temas halindedir. Dil bademcikleri dil kökünde toplanmış olup en fazla atlarda ve 
ruminantlarda belirgindir. Yutak bademcikleri tüm hayvanlarda yutağın üst duvarında, 
mukozanın altında toplanmıştır. Adenoid denilen bademcik iltihabı, bunların şişmesine 
verilen addır.
Dil (Lingual)
Dil ağız boşluğunun tabanında yer alan kas yapısında bir organdır. Alttan ve yanlardan dil 
bağı denilen bağlarla bağlanmış olup üzeri mukoza ile örtülüdür.



Anonymous, 2017

Dilin apex linguae, korpus linguae ve radix linguae denilen üç kısmı vardır. Dil kökünün iki 
tarafında bademcikler bulunur.
Dil çiğneme sırasında yemlerin dişlerin arasına sürülmesine, çiğnenen yemlerin lokma haline 
getirilmesini ve onların yutağa doğru sürülmesini yardımcı olur.
Dil, tat almada, yutmada insanda aynı zamanda konuşmada fonksiyonu olan organdır. Tad 
duyusu dilin üzerinde bulunan “tat tomurcukları” denilen organcıklar tarafından alınır. Bunlar
en fazla dilde bulunmakla beraber, damak, yutak ve gırtlakta da bulunur.
Tad tomurcukları “papilla” adı verilen kabarcıklar içerisine yerleşmişlerdir. Dört çeşit papilla 
bulunur 1. 1)Çanaksı, 2)Mantarsı, 3)İpliksi ve 4)Yapraksı
Tad tomurcukları çoğunlukla çanaksı ve mantarsı papillalar içerisinde yerleşmiş olup, 
bunlardan mantarsı olanlarad daha fazla tomurcuk vardır.

Dişler (Dentis)
Alt ve üst çene kemiklerinin çukurluklarına gömülüdür. Yemlerin parçalanarak 
öğütülmelerini ve lokma haline getirilmelerini sağlarlar. 

Hayvanlarda; 

1 Süt dişleri

2.Kesici dişler

3.Köpek dişleri

4.Ön azı

5.Arka azı

Hayvanlarda diş sayıları

Atlarda kalıcı dişler                                                                         süt dişleri

3 1 3 3 0 0 3 0



3 1 3 3 4 0 3 0

Ruminantlarda

0 0 3 3 0 0 3 0
4 0 3 3 4 0 3 0

Bir dişin yapısında

1. Mine tabakası
2. Fildişi tabakası
3. Semen tabakası
4. Diş özü bulunur.

Tükrük bezleri
Ağız boşluğuna akıttıkları salya sayesinde yemleri iyice ıslatıp yumuşatarak lokmanın 
oluşmasına yardım etmek suretiyle fiziksel sindirime, karbonhidratların sindiriminde etkili 
pityalin, kazeinin sindiriminde etkili musin, buzağıların salyasında bulunan lipaz sayesinde 
kimyasal sindirime yardımcı olurlar.
Tükrük bezleri 3 tanedir.
1. Kulak altı tükrük bezi (Glandula parotis)
2.Çene altı tükrük bezi (Glandula mandibularis)
3.Dil altı tükrük bezi (Glandula sublingualis)

Farinks
Pharynx, ağız ve burun boşluklarının arkasında, soluk ve yemek borularının giriş kısımlarının 
önünde yer alır. Huni şeklinde içi boş bir organdır, mukoz zarla kaplıdır. Buraya; ağız, burun 
boşluğu, östaki kanalı, özefagus ve gırtlak açılır. Bunlar 7 delikle açılırlar

Yemek borusu (Özefagus)
Esophagus, yutağın devamı olup, buradan midenin girişi cardiayaya kadar uzanır. Uzunluğu 
türlere göre değişir. Esophagus önce soluk borusunun üstünde yer alır boynun alt yarımında 
soluk borosunun soluna geçer ve bu durumda göğüs boşluğuna girer. Mediastinumda soluk 
borusunun tekrar üstünde yer alır. 
Mukoz zarla kaplıdır. yemek borusunu kaygan tutar. 
Mide



Göğüs ve karın boşluklarını ayıran diyafragmanın sol gerisinde bulunan, sindirim kanalının 
genişlemesi ile oluşmuş, içi boş bir organdır. Midenin şekli ve yapısı ruminant ve ruminant 
olmayan hayvanlarda birbirinden farklıdır. 
Tek midelilerde mide tek bir bölmeden oluşur. 

Biri kranial diğeri kaudal iki yüzü biri ventral diğeri dorsal iki büklümü vardır.

1.2. Ruminantlarda Sindirim Sitemi

Ruminantlarda sindirim sisteminin Ģeması (Umphrey ve Staples, 2015).

Ruminantların midesi; 

Anonim, 2013

1. Rumen (işkembe),



Bowen, 2003

2. Reticulum (börkenek),

Bowen, 2003

3. Omasum (kırkbayır) 

Bowen, 2003

4. Abomasum (Ģirden) olmak üzere 4 bölümden oluşur. 



Anonim, 2014
Retikulum ve rumen birbirlerinden herhangi bir şeyle tam olarak ayrılmamıştır. Fakat, 
farklı fonksiyonlara sahiptirler. Retikulum alınan yemlerin rumene veya omasuma 
taşınmasını sağlamakta ve geviş getirme sırasında rumen içeriğinin ağıza tekrar 
döndürülmesinde (regurgitation) rol almaktadır. Rumen büyük bir fermentasyon 
fıçısı gibidir ve çok büyük bir mikrobiyel populasyona sahiptir. 

Omasum alınan yemlerin partikül boyutlarının küçültülmesine yardımcı olmasına ve bunların 
sindirim sisteminin aşağı kısımlarına geçişini kontrol etmesine rağmen fonksiyonları tam 
olarak anlaşılmamıştır ve bir kısım emilim olaylarıda burada meydana gelmektedir. 

Abomasum fonksiyon bakımından tek midelilerdeki glandüler (bezel) mideyle eşdeğer kabul 
edilebilir.

Ruminantlarda midenin sindirim sistemindeki oransal payı diğer türlerinkinden daha 
yüksektir. Ergin ruminantlarda toplam sindirim sistemi içeriğinin %65-85’i mide içeriğinden 
oluşabilmektedir.

   
Bağırsaklar
Bağırsaklar nispeten uzundur. Sığırlar ve koyunlarda tipik değerler sırasıyla ince bağırsak için
40 ve 24-25 m, körbağırsak için 0.7 ve 0.25 m ve kalın bağırsak için 10 ve 4-5 m dir.
Tek midelilerde ve ruminantlarda bağırsaklar İnce bağırsak ve kalın bağırsak olmak üzere iki 
kısımdan oluşur.



İnce Bağırsak
Duedonum
Jejunum
İleum

Kalın Bağırsak
Saekum

Kolon ve 
Rektum
Olmak üzere 3 kısımdan oluşur.
Atlarda kolon büyük kolon ve küçük olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük kolon 3 büküntü dört 
parça gösterir.

Popesko, 1979,
Ruminantlarda kolon önce dıştan içe, sonra içten dışa doğru dairesel kıvrımlar yapar



Yardımcı organlar
Karaciğer
Karın boşluğu içinde diyafragmanın gerisinde yer alır. Karaciğer bazı yarıklarla loblara 
ayrılır. Lob sayıları hayvan türlerine göre değişir.
Karaciğerin görevleri
1.Safra salgısı yapmak
2.Kan glikozunun fazlasını glikojene çevirerek depo etmek ve gerektiğinde tekrar kan 
glikozuna çevirmek
3. Fetüste alyuvarları yapmak, yetişkinlerde ömrünü dolduran alyuvarları yok etmek
4.Proteinlerin metabolik atıklarını üreye çevirmek
5. Protrombin üretmek
6.Vücutta biriken toksik maddeleri etkisiz hale getirmek.

Popesko, 1979

 Karaciğerde oluşturulan safra; safra kanalı ile on iki parmak bağırsağının alt ucuna 
boşaltılır. Safra geçici olarak safra kesesinde depolanmaktadır. Alkali özellikli safra, 
enzimatik sindirim reaksiyonlarının meydana gelmesi için uygun bir ortam sağlamakta ve ön 
mideden salgılanan hidroklorik asidi nötralize etmektedir

Safranın bileşimi 



Safranın bileşiminde su, safra tuzları, safra pigmentleri, kolestrol ve inorganik tuzlar vb. 
maddeler bulunur. Safra tuzlarında bir azalma olursa, kolestrol çökerek safra tuzları safra 
taşını meydana getirir.  Safranın görevleri 

 Pankreas salgısındaki lipaz enziminin etkinliğini artırır.

  Bağırsakları daima nemli ve yumuşak tutarak emilmeyi kolaylaştırır. 

 Vücuttaki bazı toksik maddeler safrayla bağırsaktan dışarı atılır. 

 Safra iyi bir bağırsak antiseptiğidir. 

Pankreas
Karaciğerden sonra ikinci büyük organdır. Pankreas  Midenin ve karaciğerin gerisinde, 
omuriliğin altında, onikiparmak bağırsağının üstünde bulunan, açık pembe renkte, bezli bir 
organdır.

Pankreas hem iç hem dış salgı işlevine sahiptir. Dış salgı olarak sodyumbikarbonat, tripsin, 
kimotripsin ve karboksipeptidazlar gibi proteolitik enzimlerle amilaz, maltaz ve lipaz gibi 
enzimleride salgılar.
Endokrin bez olarak insulin ve glukagon adındaki hormonları salgılar. Bu hormonlar 
karbonhidrat (şeker) metabolizmasında önemli rol oynar. insulin kan şekerini düşürürken 
glukagon ise kan şekerini yükseltir. Dış salgı bezi olarak, gıda maddeleri üzerine parçalayıcı 
etkisi olan enzimleri üretir. Karbonhidrat, protein ve yağların sindiriminde etkili olan 
enzimleri salgılayarak bir kanal vasıtasıyla onikiparmak bağırsağına akıtır.

Dalak
Karın boşluğunda vücut boşluğunun solunda, kaburgalarla mide arasında bulunur. Koyu 
renkli yumuşak bir organdır. Sığırlarda dil şeklinde, koyun ve keçilerde üçgen, atlarda üst 
kısmı geniş alt kısmı dar orak biçiminde,tavuklarda fındık şeklindedir.

Görevleri
1. Kan depolayarak, kan kaybı veya zehirlenme durumlarında bunu dolaşıma sokar.
2. Fetüsün kanındaki eritrositleri, doğumdan sonra lökositleri yapar,
3. Ömrünü tamamlamış eritrositleri parçalayarak, kalıntılarını sindirir ve tekrar kana 

verir. Bu parçalanma sonunda hemoglobin ayrılır ve kan yoluyla karaciğere gönderilir.
Karaciğerde hemoglobin yapısından demir ve protein ayrılarak geride “bilirubin” ve 
“bliverdin” pigmentleri kalır. Böylece dalak safranın pigmentleri olan blirubin ve 
bliverdin yapımına dolaylı katkı verir.



4. Antikor üreterek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini sağlar.



SİNDİRİM VE ABSORBSİYON FİZYOLOJİSİ

Bir çok memeli ve kanatlı türü arasında sindirim sistemi bakımından bir çok farklılıklar 

vardır. Yemlerin içerdikleri besin maddelerinin daha basit bileşiklere ayrılarak dolaşım 

sistemine absorbe edilebilecek duruma gelinceye kadar uğradığı tüm fiziksel ve kimyasal 

işlemlere sindirim denir. 

1.  Mekanik  Sindirim: Yemlerin  fıziksel  olarak  parçalanmasına  mekanik  sindirim  denir.

Ağızda dişler, mide ve bağırsaklarda ise kaslar yardımıyla gerçekleşir. Mekanik sindirimde

büyük moleküller kücük moleküllere ayrılır.

2. Kimyasal Sindirim: Yemlerin enzimler yardımıyla parçalanmasıdır. Ağızdan bağırsaklara

doğru kimyasal sindirim devam eder. Kimyasal sindirim besinlerin en küçük yapı taşına kadar

ayrılmasıdır.

Çiğneme, tükürük salgılama, yutma, sindirim, emilim, geviş getirme, defekasyon (dışkılama), 

açlık, tokluk, iştah, susuzluk gibi terimler sindirimle ilgilidir.

Besinlerin Ağza Alınması 

Sindirim faaliyetleri yemlerin ağıza alınmaları ile başlar. Hayvanlar yemleri dil, dudak ve 

dişleri yardımı ile alırlar. Sığırlar kısa otları dudakları yardımı ile alt kesici diş ve üst damak 

arasına sıkıştırıp koparttıkları halde, uzun otlarıdillerini dışarı uzatarak yakalamak suretiyle 

ağıza alırlar. Sığırda ağız içerisine başlıca yem alma organı dildir. Uzun, kuvvetli ve pürüzlü 

yüzeye sahip olan dil, kolayca ağızdan dışarı çıkarılabilir. Diliyle otu çevresinden sarar ve alt 

çenedeki kesici dişler ile üst çenedeki sert damağın da yardımıyla otu keser. Tane yemleri 

almada dil ve dudaklarını kullanır. Sığırlar 4 cm’den kısa otları pek alamaz.

Koyunlarda dil de etkili olmakla birlikte yem alımında hareketli olan dudaklarının katkıları 

büyüktür. Koyunlar besinini dudak, kesici diş ve dilini kullanarak alır. . Koyunlar ise üst 

dudaklarındaki yarık sayesinde, otu daha dipten koparabilir. Koyunlar sığırlardan daha fazla 

süre otlayabilir. Bu süre günde 9–11 saati bulabilir. Keçilerde üst dudak yarık değildir. 

Keçiler çalılık ve ağaçların yeni sürgünlerini koparmayı severler. Koyunlar yerde otlanmayı 

tercih eder. 

Domuzlar yemleri almada burunlarını ve alt dudaklarını kullanırlar.

Kanatlılar gagaları vasıtası ile alırlar. Gaga ile yakalanan ve tutulan besinler hiçbir sindirime 

uğratılmadan yutak ve yemek borusundan kursağa iletilir. Kursakta ıslatılan ve biriktirilen 

besinler, belirli aralıklarla yine yemek borusu ile bezli mideye aktarılır. Bezli midede, mide 



özsuları ile yumuşatılan besinler, taşlığa gönderilir. Kuvvetli kas yapısına sahip olan taşlıkta, 

besinler taş parçaları gibi sert cisimlerin etkisiyle fiziksel sindirime uğratılır. İnce bağırsağa 

ulaşan besinler pankreas ve karaciğerin salgılarıyla kimyasal olarak sindirilir. Sindirim 

Mekanik ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılır.

Besinlerin Alınışındaki Fizyolojik Olaylar 

Besin maddeleri canlılar tarafından alınırken bir değerlendirmeye tabi tutulur. Bu 

değerlendirme yapılırken birtakım duyular işe karışır. Bazı besinlere ihtiyaç olduğu hâlde her 

hayvan tarafından beğenilmez, bazıları ise ihtiyaç fazlası bile olsa çok miktarda alınırlar. 

Besinlerin alınımında açlık, tokluk, iştah gibi özel duyular temel rol oynar. 

Açlık ve Tokluk 

Açlık: Besin maddesine karşı duyulan bir ihtiyacın ifadesidir. Mide boş olduğunda mekanik 

olarak veya kan şeker düzeyi düştüğünde açlık hissi (fizyolojik açlık) başlar. Mide dolu bile 

olsa açlık duyulabilir. Mideye besin değeri olmayan maddeler doldurulsa bile açlık duyumu 

ortadan kalkmaz. Vücut için ihtiyaç duyulan besin maddelerinin eksikliğinde meydana gelen 

uyarımlar hipotalamustaki ilgili merkeze iletilir. Böylece canlı ihtiyacı olan besinleri 

bulabilmesi için uyarılmış olur. Açlığın, kanda bulunması gereken besin maddelerinin yetersiz

düzeye inmesi sonucu sinir sisteminde oluşan karmaşık bir duyum olduğu kabul edilir. 

Mide dolu olduğunda veya kan şeker düzeyi yükseldiğinde tokluk hissi başlar. Açlık ve 

tokluk beynin açlık ve tokluk merkezleri tarafından yönlendirilir.

iştah 

Daha önceden denenmiş ve tadına varılmış Bazı besin maddelerine karşı bir istek veya zevk 

duygusu olarak tanımlanabilir. iştah açlık hissinin başlangıcı değildir. Tok olunduğu zamanda 

dahi hissedilebilir. Besinlere karşı iştah hipotalamustaki beslenme merkezi ile doyma 

alanlarının karşılıklı ilişkisine bağlıdır. Beslenme merkezinin uyarılması hayvanlarda 

beslenme davranışını uyandırırken bu bölgenin harabiyeti sağlıklı hayvanlarda şiddetli 

iştahsızlığa (anoreksia) yol açmaktadır. Soğaniliğe gelen oksijenin yetersiz oluşu, 

enfeksiyonlar, karaciğer hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları gibi sebepler iştahsızlık 

doğurabilir.

Susuzluk: Susama da, iştah olayındaki gibi hipotalamusun denetimindedir. Kanın sıvı 

kısmının azalması hâlinde kan plazmasının ozmotik basıncı artar ve hipotalamusta susuzlukla 



ilgili uyarı şekillenir. Ayrıca yutak mukozasının kuruluğu ve ağız kuruluğu susama 

duygusuna yol açar.

Organizma deri, solunum, ağız, dışkı ve idrar yollarıyla sürekli su kaybeder. Su depolanabilir 

nitelikte olmadığından susuzluk duyumu açlığa göre daha sık şekillenir. Kanın sıvı kısmı 

azalınca sinirsel ve hormonal yollarla susuzluk duyumu oluşturularak organizma su içmeye 

zorlanır. Suyun vücutta tutulmasına yönelik fizyolojik mekanizmalar (terin ve idrarın 

azalması) devreye girer. Terleme, şiddetli kusma veya ishaller, kanamalar, mide ve bağırsak 

yangıları susuzluk duyumunun artmasına sebep olur. Yapılan araştırmalar aşırı su tüketiminin 

zehirlenme ve ciddi fiziki sorunlara neden olduğunu ortaya koymuştur. Su zehirlenmesi 

olarak tanımlanan bu olay, kandaki sodyum oranının düşmesine hücrelerde aşırı sulanmaya ve

beyin ödemine yol açmaktadır.

Su içme ve Süt Emme

Su içme 

Tüm çiftlik hayvanları sıvı yemleri ve suyu ağızlarına emerek alırlar. At ve benzeri tek 

tırnaklılarda dudak çok hareketli olup yemi almada dudaklarını kullanırlar.

Sığırlarda emilerek, ağza alınan su nefes vermeye geçmeden, hemen yutulup işkembeye 

gönderilir. Koyunlar, genellikle alıştıkları yerlerden su içmeyi severler içilen su miktarı ırk, 

yaş, kuru madde tüketimi, çevre ısısı, yem bileşimi, gebelik, süt verimi gibi faktörlere göre 

değişebilir. Süt ineklerinde sağımdan sonra su içme isteği artar

Süt emme 

Yavrular süt emerken dil vasıtası ile ağız içinde negatif basınç oluştururlar. Dil ve damak 

arasına alınan meme başına, dil hareketleri ile atmosfer basıncından daha yüksek olan bir 

basınç uygulanır. Ağız içindeki negatif basınç değeri düşünce memedeki süt ağza çekilir. 

Emme merkezi soğanilikte yutkunma merkezinin hemen yanındadır.

Çiğneme 

Çiğneme ile büyük besinler küçük parçalara bölünür ve tükürük bezlerinin salgıları ile iyice 

karıştırılıp, yumuşatılarak yutmaya hazır hâle getirilir. Besinler küçük parçalara ayrılınca 

sindirim kanalı salgıları için geniş bir etkime yüzeyi oluşur ve sindirim kolaylaşır.

Çiğneme; hareketsiz olan üst çene karşısında, alt çenenin hareketleriyle oluşturulur. Kesici 

dişler besinin kopartılması ve parçalanmasını, öğütücü dişler ise küçük parçalara 



öğütülmesine yarar . Çiğneme istemli bir hareket olarak başlar, sonra da istem dışı (refleks) 

olarak devam eder. 6 çeşit çiğneme hareketi vardır, sağa, sola, aşağı, yukarı, ileri ve geri 

olmak üzere. Çiğneme sırasında dil, dudak ve yanaklar sürekli hareket hâlindedir ve besini 

dişler arasında tutarlar. Yanak ve özellikle dudaklar besinlerin ağızdan dışarı dökülmesine de 

engel olur. Bu kasların sığırlarda iyi iş görememesi sebebiyle, bu hayvanlar çiğneme 

süresince başlarını yatay vaziyette tutarlar.

Tavuklarda diş olmadığı için yemler gaga ile gerektiğinde bir miktar parçalanır

Tükürük Salgılama 

Yemlerin kolay çiğnenmesi ve yumuşatılması tükrük sekrasyonu ile sağlanır. Tükrük 

besinlerin kolayca yuyulabileceği lokma şakline gelmesine, ağızın nemli tutulmasına ve 

enzimatik sindirimin başlaması için bir enzim kaynağı olarak hizmet eder. Ağızdaki tükürük; 

kulak altı tükürük bezi çene altı tükrük bezi ve dil altı tükrük bezlerinin salgılarından oluşur. 

Tükürük bezleri sulu (seröz), koyu (müköz) ve seromüköz tipte salgı yapar. Seröz bezler 

protein içeren fakat müsin bulunmayan ince ve sulu bir salgı oluşturur. Müköz bezlerin salgısı

gliko protein yapısında, kaygan, koyu kıvamda ve mukozayı kaplayan müsin maddesini içerir.

Müsin salgısı besin maddelerinin kayganlığını ve yapışkanlığını sağlar. 

Yutma 

Alınan besinlerin yutak ve yemek borusu yoluyla mideye gönderilmesi olayıdır. Yutmanın 

meydana gelmesinde çeşitli kaslar, sinirler, soğanilikteki yutma merkezi ve yutaktaki çeşitli 

alıcılar rol oynar. Yutma isteğe bağlı bir hareket olarak başlar. Lokma yutak girişine 

ulaştığında ise refleks olarak devam eder. Yutmaya hazır lokma, dilin ve yanakların uygun 

hareketleriyle, oluk biçimine getirilmiş olan dilin üstünde toplanır. Dilin yukarı geriye 

hareketleri ve sert damak üzerine yaptığı basınçla, yutak girişine gönderilir. Lokma yutak 

girişi mukozasına değer değmez yutma refleks olaya dönüşür. Yutak bölgesinde uyarılar, alıcı

sinirlerle soğanilikteki yutma merkezine ulaştırılır. Merkezin uyarımı sonucu besinin soluk 

borusuna kaçmaması için gırtlaktaki epiglottis tarafından solunum yolu kapatılır. Yutak 

kaslarında oluşan peristaltik hareketler ile lokma yemek borusuna gönderilir. Yemek borusu 

kaslarında oluşan peristaltik kasılmalar besini yemek borusunun aşağı bölümlerine iletir. 

Yutkunma ile yemek borusunun mide girişindeki büzücü kasları gevşer ve lokma mideye 

gelir. Böylece yutma işlemi tamamlanmış olur.

Mideye ulaşan yemler cardianın gevşeyip açılmasıyla içeriye girerler.

Tek midelilerde



Tek midelilerde midenin iç kısmında bulunan mukoza dokusu farklı tipte salgı bezleri içeren 

farklı bölümlerden oluşmuştur. Midenin kardia (cardiac) bölgesindeki hücreler esas olarak 

muhtemelen mideyi mide salgılarına karşı korumak amacıyla müküs üretirler. Pepsinojen 

salgılayan bölge HCl asit, enzim ve müküs karışımından oluşan bir salgı üretir. Peptik salgı 

bölgesi iki tip hücreden oluşmuştur. Pilorik (pyloric) bölgede müküs üreten hücreler de vardır.

Midede asit ve enzimlerin etkisi ile kimyasal sindirim gerçekleşir.

Ruminantlarda 

Yemler rumene geldiğinde rumende bulunan mikroorganizmalar sayesinde mikrobiyel 

sindirime maruz kalırlar. Rumende yemlerin teması ile rumen hareketleri başlar. İki tip rumen

hareketi vardır.

1. Birincil hareketler

2. İkincil hareketler.

1.Birincil hareketler rumen içeriğinin karıştırılmasını, yemlerin mekanik parçalanmasını da 

sağlar.

2.İkincil hareketlerle geviş getirme (ruminasyon) ve geğirme olayları gerçekleşir. 

Rumen mikroorganizmaları 

Ruminantların sindirim sistemindeki mikroorganizmalar ve hayvan arasında gerçek bir 

simbiyotik yaşam vardır. Rumende hakim olan mikroorganizmalar sakkarolitik olanlardır. 

Ruminant yemleri genelde selüloz ve diğer polisakkaritlerden oluşur. Rumende oksijen 

oldukça düşük konsantrasyondadır. 

 Rumendeki mikroroganizmalardan dominat olanlar bakteriler, protozoalar ve aneorobik 

mantarlardır. Rumendeki bakteri populasyonunun sayısı çok yüksek olup; besinlerin 

bileşimine (rasyon) ve mevsimlere göre değişir. Rumen sıvısında ortalama rumen içeriğinin %

5-10’u kadar bakteri kitlesi bulunduğu kabul edilir. Bu da ortalama 3-7 kg taze bakteri 

kitlesine 5 karşılıktır. Rumendeki bakteri ve protozoon sayısı yemlemeye bağlı olarak değişir. 

Saman ve kuru ot gibi selülozca zengin yemlerin tüketilmesi hâlinde 1ml rumen sıvısında 9-

15 milyar bakteri bulunmasına karşın, nişastaca zengin besinlerin tüketilmesi hâlinde bu sayı 

5 katına kadar yükselebilmektedir. Rumende protozoon topluluğu (fauna) ciliata ve 

amip’lerden oluĢur. 1 ml rumen sıvısındaki ortalama bakteri sayısı 16x109 olduğu 

bildirilmektedir. Bazı hallerde gr rumen içeriğinde 1010-1011 düzeyini aşabilmektedir.

Rumen bakterileri 



Rumendeki bakteriler gr rumen içeriğinde 1010-1011 düzeylerine kadar ulaşmaktadır. Bu 

bakterilerin çoğunluğu obligat (rumenin yerleşik) bakterilerdir. Rumen içerisinde fakültatif 

(besinlerele rumene gelen) bakterilerde 107-108 /gr rumen içeriği düzeylerinde 

bulunabilmektedir. Streptococcus bovis gibi gram (+) bakteriler de bazı durumlarda rumende 

nispeten büyük miktarlara ulaşabilirler. 

Rumende sayı ve metabolizmadaki fonksiyonları bakımından önem taşıyan bakterilerin bir 

kısmı Çizelge 4’te sunulmuştur. 

Çizelge 4. Önemli rumen 

bakterileri ve fermente ettikleri 

besin maddelrine ilişkin 

bilgiler. Selülolitik bakteriler 

Bacteriodes succinogenes 

Ruminococcus flavefaciens 

Ruminococcus albus 

Butyrivibrio fibrisolvens 

Hemiselülolitik bakteriler 

Bacteriodes ruminocola 

Butyrivibrio fibrisolvens 

Ruminococcus sp. 

Pektinolitik bakteriler 

Butyrivibrio fibrisolvens 

Bacteriodes ruminocola 

Streptecoccus bovis 

Lachnospira multiparus 

Succinivibrio dextrinosolvens 

Treponema bryantii 

Amilolitik bakteriler 

Bacteriodes amylophilus 

Streptococcus bovis 

Succinimonas amylolytica 

Bacteriodes ruminicola 

Üreolitik bakteriler 

Succinovibrio dextrnosolvens 

Selemonas sp. 

Bacteriodes ruminocola 

Ruminococcus bromii 

Butyrivibrio sp. 

Treponema sp. 

Metan üreten bakteriler 

Metanobrevibacter ruminantum

Metanobacterium formicicum 

Metanobacterium mobile 

ġeker kullanan bakteriler 

Treponema bryantii 

Lactobacillus vitulinus 

Lactobacillus ruminus 

Asit kullanan bakteriler 

Megasphaera elsdenii 

Selemonas ruminantum 

Proteolitik bakteriler 

Bacteriodes amylophilus 

Bacteriodes ruminocola 

Butyrivibrio fibrisolvens 

Streptococcus bovis 

Amonyak üreten bakteriler 

Bacteriodes ruminocola 

Megasphaera elsdenii 

Selemonas ruminantum 

Lipid kullanan bakteriler 

Anaerovibrio lipolytica 

Butyrivibrio fibrisolvens 

Treponema bryantii 

Eubacterium sp. 

Fusocillus sp. 

Micrococcus sp. 



Rumen protozoaları 

Protozoalar bakterilerden sayıca çok az olmalarına rağmen hemen hemen bakteriler kadar 

hacim işgal ederler. Protozoalar rumen içeriğinin %2’sini, toplam mikrobiyel proteinin 

%40’ını ve rumendeki fermentasyon ürünleinin de %60’ını oluştururlar. Rumendeki 

protozoaların tamamı aneorobiktirler.Nitekim 100 ml rumen sıvısında 1600 mg bakteri 

yanında 1700 mg siliata bulunduğu bildirilmektedir. Başka bir deyişle rumendeki 

mikroorganizma varlığının %48.61’ini bakteriler, %51.39’unu protozolar oluşturmaktadır. 

Rumen protozoaları içinde hakim durumda olanlar ciliatlardır.

Bu mikroroganizmalar hayvanların tükettikleri selülozlu yemlerin fermentasyonu ve 

sindirilmesinde esansiyel rol oynarlar. Ruminantlar rumendeki mikroroganizma faaliyeti 

sonucu oluşan son ürünler ve mikroorganizmaların kendileri için sentezlediği besin 

maddelerini kullanarak besin madde gereksinmelerini karşılarlar. Rumen mikrobiyel 

popülasyona ideal bir çevre sağlayan açık ve sürekli bir ekosistemdir.

Siliat protozoalar 

Siliat protozoalar farklı besin maddelerini fermente edebilme bakımından çok yönlü 

kabiliyetlere sahiptirler (Çizelge 5). Rumendeki yem partiküllerini tüketirler ve bitkisel 

dokularda yagın olarak bulunan selüloz, hemiselüloz, pektin, nişasta, çözünebilir şekerler ve 

lipidleri parçalarlar. Siliatlar da farklı genomlardan oluşur. İzotirişler nişasta ve bir çok şekeri 

kullanabilirken maltozu kullanamaz. Dazitirişler ise maltozu da içeren bir çok şekeri 

parçalarken, nişastayı kullanamamaktadır. İzotirişlerin rumendeki sayısı rasyonda yüksek 

oranda çözünebilir şekerler varsa yükselmektedir. Protozoalrın tamamı nişasta benzeri 

karbonhidratları bünyelerinde depolarlar. Rumen protozoaları sistein proteaza ve buna bağlı 

olarak proteolitik aktiviteye de sahiptirler. Deaminaz aktiviteleri oldukça sınırlıdır. 

Aminoasitler ve amonyak onların protein metabolizmalarının son ürünü olarak boşaltılır.

Çizelge 5. Rumendeki siliatların fermente ettikleri maddeler ve son ürünleri 

Siliatlar

Fermente edilen maddeler Son ürünler 
İzotirişler 

Isotricha intestinalis 

nişasta, sukroz, glukoz, pektin

nişasta, sukroz, glukoz, pektin

asetat,propionat,butirat, 

laktat,H2,Lipidler 



Isotricha prostoma asetat,propionat,butirat,laktat,

H2,Lipidler,CO2 
Dazitrişler 

Dasytricha ruminantum 

nişasta, maltoz, cellobiyoz, 

glukoz 

asetat, butirat, laktat,H2, CO2 

Entodeniumlar 

Entodonium bursa 

Entodonium caudatum 

Entodenium furca bilobum 

Entodenium simplex 

nişasta, hemiselüloz 

nişasta,sellobioz,glukoz,malto

z,sukroz 

--- 

nişasta 

--- 

asetat,propionat,butirat,laktat,

H2,Lipidler,CO2 

Lipidler 

Lipidler 
Diplodiniumlar 

Diplodinium Polyplastron 

Diplodinium Diplodinium 

Diplodinium Diploplastron 

Diplodinium Eudiplodinium 

Diplodinium Ostracodinum 

Diplodinium Eremoplastron 

Selüloz,glükoz,nişasta,sükroz 

Selüloz,hemiselüloz,nişasta 

Selüloz,hemiselüloz,nişasta 

Selüloz,hemiselüloz,nişasta 

Selüloz,hemiselüloz,nişasta 

Selüloz,hemiselüloz,nişasta 

asetat,propionat,butirat,laktat,

H2, CO2 

----- 

----- 

asetat,propionat,butirat,laktat,

H2, format,CO2 

----- 

----- 
Epidinium ecaudatum 

caudatum 

Selüloz,hemiselüloz,nişasta,s

ükroz,maltoz 

asetat,propionat,butirat,laktat,

H2,format,lipidler 
Ophryoscolex caudatus selüloz, hemiselüloz,nişasta asetat,propionat,butirat, H2, 

Aneorobik mantarlar 

Anaerobik mantarların sporları ve vegetatif hücreleri rumende gözlenmiştir. Neocallimatrix 

frontalis, Sphaeromonas comminus and Piromonas comminus bunlardan bir kaçıdır. Rasyon 

kaba yemlere dayalı olduğu zaman rumendeki toplam mikrobiyel kitlenin %8 kadarı 

funguslardan oluşabilmektedir. Bunlar selüloz ve ksilanı fermente etmektedirler. 

Mayalar 

Aneorobik mayalar rumenden izole edilmişlerdir. Bunların miktarları da gr rumen içeriğinde 

105-107 düzeylerine ulaşabilmektedir. Bunlardan Aneoroplasma bactoclasticum ve 

Aneoroplasma abactoclasticum tanımlanmış iki aneorob rumen mayasıdır. 

Bakteriofajlar 

farklı morfolojik özelliklere sahip 125’in üzerinde bakteriofaj rumenden izole edilmiştir. 

Bunların miktarlarıda rumende ml’de 5x107 düzeylerindedir. Rumendeki fonksiyonları 

konusunda yeterli bilgi yoktur. 

Rumendeki mikroroganizmalar arasındaki ilişkiler 



Rumende bulunan mikroorganizmalar arasında bir çok interaksiyon mevcuttur. Ancak genel 

anlamda bu ilişkiler mutualism (her iki organizmanında yararına olan ilişki), commensalism 

(bir organizmanın diğer organizmayı etkilemeden kendi lehine yarar sağlaması) ve 

parasitism (bir organizma diğerine katlanmak zorundadır) şeklinde tanımlanabilir. 

Ruminasyon: Geviş getirme, Geviş getiren hayvanlarda rumen içeriğinin yeniden ağza 

getirilmesi,

içeriğin sıvı kısmının yutulması,

 Geri kalan kısmın tükürükle karıştırılarak çiğnenmesi, 

 Oluşturulan lokmanın yeniden yutulması gibi mekanik hareketleri kapsayan karışık bir 

refleks olayıdır. Sığırlarda geviş getirme yemin niteliğine göre, yemekten 30-70 dakika sonra, 

koyunlarda 20-45 dakika sonra başlar. Sığırlar geviş getirmeye günün üçte biri kadar zaman 

harcar. Kaba yem geviş getirmeye ayrılacak süreyi artırmaktadır. Sığırlarda günde 30 kadar 

ruminasyon periyodu gerçekleşmekte ve bu süre içinde 50-60 kg ot yeniden çiğnenmektedir. 

Geviş getirme, hayvanlar hareket hâlinde iken yapılsa da, en uygun dönem dinlenme 

zamanıdır. Kaba yemler hafif olup üstte bulunur ve fermentasyon sonucu oluşan gazların da 

katılmasıyla daha da hafifler. Ağza geri getirilenlerin önemli kısmını, rumen sıvısının 

yüzeyinde bulunan bu kaba maddeler oluşturur. Dışarıdan yeni alınan yemler belirli bir 

fermentasyona uğramadan ruminasyona katılmazlar.

Gazlar

Geviş getiren hayvanlarda gaz çıkarma da önemli bir mekanizma olarak karşımıza 

çıkmakatdır. Rumendeki mikrobiyel fermentasyon elimine edilmesi gereken büyük 

miktarlarda gaz üretilmesine neden olmaktadır.Bu mekanizma rumendeki gazları aşağı ve 

yukarı doğru zorlayan rumenin üst kesesinin kontraksiyonları ile birlikte gözlenmektedir. Bu 

kontraksiyonlar sırasında yemek borusu gevşemekte ve gazların çıkışına izin vermektedir. Bu 

olay sırasında büyük miktarda gaz soluk borusuna ve akciğere girebilmektedir. Geviş getiren 

hayvanlarda şişme rumendeki köpük oluşumunun bir sonucu olarak gözlenebilmektedir



Rumen gazlarının dağılımı %65 CO2, %24 CH4, %7 N2, %0.6 O2, %0.2 H2 ve %0.01 H2S 

şeklindedir. Rumen sıcaklığı nispeten sabit olup 38-42 C arasında değişir. Rumen pH’sı da 

tükrükle sağlanan bikarbonat ve fosfat tampon sistemleri sayesinde 6-7 arasında kalmaktadır. 

Rumen, retikulum ve omasumda mikrobiyel sindirimden sonra enzimatik sindirimin 

gerçekleştiği abomasuma gelir, kimyasal sindirim burada gerçekleşir ve daha sonra yemler 

mideyi terk ederek ince bağırsağa ulaşır.

Tüm çiftlik hayvanlarında yemlerin enzimatik sindiriminin asıl gerçekleştiği yer 

duedonumdur. Pankreastan ve ince bağırsaktan salgılanan enzimlerle kimyasal sindirime 

uğrayan içerik jejunum dan absorbe edilir. Kör bağırsak mikrobiyel sindirimin gerçekleştiği 

yer olup, atlarda ve tavşanlarda daha önem kazanmaktadır.

Bağırsaklarda Sindirim

Bağırsaklar, besin maddelerinin enzimlerin etkisiyle küçük moleküllü yapıtaşlarına ayrılarak 

emiliminin gerçekleştiği sindirim kanalının önemli bir bölümüdür. Midenin görevi büyük 

oranda gıda moleküllerinin besinlere parçalanmasıyken, bağırsak bu besinlerin emilerek kana 

geçmesini sağlar.

ince bağırsak, kıvrımlı bir yüzey yapısına sahip olup, besinlerin bağırsak duvarından emilimi 

için uygun olan yüzey alanını arttır. Bağırsak mukozası ayrıca mikrovillus adı verilen ve 

emilim yüzeyini daha da artıran mikroskobik kıvrımlara sahiptir. Kalın bağırsak veya kolon, 

simbiyoz yaşamın görüldüğü birkaç çeĢit bakteriye ev sahipliği yapar. Bu bakteriler aynı 

zamanda bağırsakta gaz üretiminin de nedenidirler. Kalın bağırsak ince bağırsağa oranla daha 

kısadır ve büyük oranda suyun geri emiliminden sorumlu olup dışkının koyu kıvamlı olmasını

sağlar. Kalın bağırsaklarda uzun süre kaldığı durumlarda dışkı katılaşır ve kabızlığa yol açar.

Bağırsak Hareketleri 

Bağırsak hareketleri sayesinde sindirimi sürdürülen besin maddelerinin enzimlerle 

karıştırılması ve kanal içerisinde ilerlemesi sağlanır. ince bağırsaklarda; bağırsak içeriğini 

yoğuran ritmik segmentasyon hareketi ile kanalda ilerlemesini sağlayan peristaltik (deniz 

dalgasını andırır) hareketler görülür. Kalın bağırsaklarda (kör bağırsak) ise besin artıklarını 

dışarı atım öncesi kanalda depo edilmesini kolaylaştırıcı ters (anti) peristaltik hareketler 

gözlenir.

İnce bağırsağın üst bölümü duedonum sindirimin en yoğun olduğu yerdir. Buraya safra salgısı

ve pankreas sıvıları dökülür.



Pankreas enzimleri 

 Lipaz: Ġnce bağırsaklarda salgılanan entrokinaz enziminin etkisiyle aktif hâle gelerek safra 

salgısı ile birlikte yağlar üzerine etki eder. Yağları, gliserin ve yağ asitlerine parçalar. 

 Amilaz: Enterokinaz enziminin etkisiyle aktif hâle gelerek niĢastalı besinleri 

monosakkaritlere kadar parçalar. 

 Tripsinojen: Enterokinaz enziminin etkisiyle tripsin hâline dönüşür. Proteinli besinleri 

etkileyerek aminoasitlere parçalar.

Safra Salgısı

Karaciğer hücreleri tarafından yapılan safra, bir kanal aracılığı ile onikiparmak bağırsağına 

akıtılır. Tek tırnaklı hayvanlar, deve, fil, zürafa, geyik, güvercin ve papağan gibi hayvanlarda 

safra kesesi bulunmaz. Safra yeşilimsi sarı renkte koyuca bir sıvıdır. Tadı acı olup alkali 

reaksiyon verir. Safra alyuvarların yapısında bulunan hemoglobinden sentez edilir. 

Hemoglobinin parçalanması sonucu oluşan bilirubin safraya rengini verir. Bilirubinin safra 

yollarında oksidasyonu ile biliverdin şekillenir. Sentezlenen safra, karaciğer hücreleri arasında

yer alan ince safra kanalları arcılığıyla hepatik kanala verilir. Safra bundan sonra ya doğrudan 

onikiparmak bağırsağına akıtılır ya da safra kesesinde depo edilir. Safra kesesi olmayan 

hayvanlarda salgılama süreklidir. 

Besin maddelerinin taşınması 

Bağırsağırsaklar

Besin maddelerinin emiliminin büyük bir kısmı duedonum ve jejunum bölgelerini içeren ince 

bağırsağın üst kısımlarında vuku bulmaktadır. Bir çok türde besin maddelerinin sindirim 

sistemini terk etme süresi bir kaç saati geçmemektedir. Dolayısıyla besin maddelerinin 

sindirim ve emiliminin de sınırlı olacağı açıktır. İncebağırsaklardan besin maddelerinin 

emilimi emilim yüzeylerinin artmasıyla artar. İncebağırsak epitellerinde villi ve mikrovilliler 

emilim yüzeylerini büyük boyutlara çıkarmaktadırlar. 

İncebağırsak mukozası organizmada metabolizma hızı en yüksek olan dokulardan biridir. 

Besin maddelerinin incebağırsak boşluğundan incebağırsak epiteline, oradan kan veya lenf 

sistemine taşınması pasif diffüzyon, aktif taşınma veya pinositozla gerçekleşmektedir. 

Besin maddelerinin vücut içinde taşınmasında esas araç kandır. Bütün dokular bir arter ve bir 

vene sahiptirler. Dokulara sağlanan kanın hacmi dokunun metabolik aktivitesi ile yakından 

ilgilidir. Diğer sınırlı bir taşınma yolu da lenf sistemidir.



Emilim (absorption), küçük moleküllerin sindirim sistemindeki zarlardan ve porlardan kan 

veya lenf dolaşımına geçmesine izin veren olayları içerir. 

Kan ve Lenf 

Bağırsak epitellerinden emilen besin maddeleri venüllerle portal vene geçer ve karaciğere 

taşınır. Lenf sistemine girenler ise torasik ana lenf kanalı vasıtasıyla ven dolaşımına boşaltılır.

Karaciğer bir çok hayati vekompleks reaksiyonların meydana geldiği metabolizmanın 

merkezinde olan bir organdır. Portal venle karaciğere gelen kan daha sonra kalbin sağ 

kulakcığına ve oradan da sağ karıncığa geçer. Buradan da oksijenlenmek üzere akciğere 

pompalanır. Akciğerden sol kulakcığa gelen bağırsaklardan emilen, karaciğer ve diğer 

dokularda sentezlenen farklı besin maddelerini taşıyan temiz kan sol karıcıktan aort aracılığı 

ile bütün vücuda pompalanır. Vücuda dağılan temiz kan kapiller damarlar vasıtasıyla bütün 

hücreleri besler ve aynı kapiller sistem hücrelerin artık ürünlerini daha ileri düzeyde 

metabolize edileceği veya boşaltılacağı yerlere taşınmak üzere vene aktarır. Böbrekler artık 

ürünleri filtrasyonunda büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında diğer bazı metabolitler de 

safra vasıtasıyla incebağırsağa yeniden boşaltılmaktadır. İncebağırsaklarda vuku bulan 

boşaltım ve emilim çift yönlü olarak devam eder. 

Defekasyon ve Kontrolü

Sindirilip absorbe edilemeyen içerik anüs yoluyla dışarı atılır ki buna defekasyon denir. 

Dışkının kalın bağırsaklar aracılığıyla anüsten dışarı atıldığı bir refleks olayıdır. Rektumun 

dışkıyla gerilmesi, kas tabakasında refleks olarak kasılma ve dışkılama isteğini doğurur. 

Anüste iki sfinkter (büzücü kas) bulunur. Dıştaki çizgili kaslardan yapılmış olup isteğimize 

göre çalışır. içteki ise düz kastan yapılmıştır ve istem dışı çalışır. Otonom sinirler tarafından 

yönetilir.

Dışkılamada Hayvanın Aldığı Pozisyonlar Dışkılama sırasında hayvanların davranışları 

farklıdır. Sığırlar yürürken ve yatarken dışkılayabilir. Küçükbaş hayvanlar durarak dışkılarlar.

Koyun hariç dışkılama sırasında kuyruk genellikle yukarı kaldırılır.

Hayvanlarda Defekasyon Sayısı 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar yenilen yem miktarına bağlı olarak günde 5-10 kez 

dışkılayabilirler. Hayvanlarda Dışkının Özellikleri 

Gübre içinde bulunan su miktarına göre hayvan dışkıları kuru ve sulu olmak üzere iki guruba 

ayrılır. Kuru dışkılar aynı zamanda sıcak dışkılardır. Bu guruba koyun ve keçiler girmektedir. 



Sığır gübreleri ise sulu ve soğuk dışkılar grubuna girmektedir. Dışkının bu özellikleri 

hayvanın cinsine yenilen yem ve hastalık durumlarına göre değişkenlik göstermektedir.



ENERJİ METABOLİZMASI

Metabolizma: Besin maddeleri ve oksijenin yaşayan hücrelere aktarılmasından, dışarı 

atılmaya hazır hale getirilmesine kadar geçen tüm olayları içine alır.

a) Anabolizma:Küçük ve basit bileşiklerden, büyük ve karmaşık bileşiklerin 

sentezlenmesi olayıdır.

b) Katabolizma: Büyük ve karmaşık bileşiklerin daha basit ve küçük bileşiklere 

parçalanması olayıdır.

Eksojen olaylarda açığa çıkan enerjinin bir kısmı vücutta ATP şeklinde tutulur bu enerji daha 

sonra endorjenik olaylarda kullanılır.

BESİN MADDELERİNDEN SAĞLANAN ENERJİ VE BU ENERJİNİN HAYVAN
VÜCUDUNDA GÖSTERDİĞİ DAĞILIM

1. Dışkı ile:Kaba yemlerle beslenen sığır ve koyunlarda toplam enerjinin %40-50’sine, 

kesif yemlerle beslenenlerde %20-30’una atlarad %35-40’ına ulaşabilir.

2. İdrarla: Bu yolla nitrojenli unsurlar ve bunlardaki enerji atılır. İdrar kayıpları tek 

midelilerde %2-3, ruminantlarda %4-5’e ulaşır.

3. Gazlarla: Toplam enerjinin %10’u gazlarla kaybolur.

4. Sindirim sırasında meydana gelen kayıplar, Çiğneme sindirim ve absorbsiyon 

sırasında meydana gelen kayıplardır.

ENERJİ ÇEŞİTLERİ
1. Toplam Enerji:Bir yemin bomb kalorimetresinde tamamen yanması sonucu açığa 

çıkan ısı o yemin toplam enerjisi olarak belirlenir.

2. Sindirilebilir Enerji: Bir yemin toplam enerjisinden Dışkı ile kaybolan enerjinin 

çıkarılması sonucu belirlenir.

3. Metabolik enerji:Bir yemin sindirilebilir enerjisinden idrar ve gazlarla kaybolan 

enerjinin çıkarılması sonucu belirlenir.

4. Net Enerji:Yemin metabolik enerjisinden ısı ile kaybolan enerjinin çıkarılması sonucu 

elde edilir.

Enerjinin kinetik, ısı, elektrik, radyant nükleer, kimyasal v.b. çeşitli formları vardır. Fakat 

termodinamik yasalarına göre tüm enerji formları ısı enerjisine dönüştüğünden enerji ile ilgili 

besleme çalışmalarınada ısı enerjisi kabul edilmektedir. Hanngi formda olursa olsun, Dünyada

insan ve hayvanların çeşitli amaçlar için yararlandıkları enerjilerin çoğu güneşten kaynaklanır.



Potansiyel Enerji

Bir cismin konumu ve durumu yüzünden sahip olduğu enerjidir.

Kinetik enerji

Kinetik enerjiye sahip olmak için bir cismin hareket ediyor olması lâzımdır. Yani kinetik 

enerji hızı olan cisimlerin sahip olduğu enerji çeşididir. Bunlara örnek olarak koşan çocuk, 

dönen tekerlek ya da yüksekten düşen bir top gösterilebilir.

Isı enerjisi

Cisimlerin sıcaklıkları yüzünden sahip olduğu enerjidir. Sıcaklığı yüksek ya da düşük bütün 

maddelerin ısı enerjisi vardır. 

Isı enerjisinin birimi olarak kalori (cal) kullanılmaktadır. 1 cal 1 g saf suyun sıcaklığını 14.5 

oC den 15.5 oC ye çıkarmak gerekli enerji miktarıdır. 1000 kaloriye kilokalori, 1000 

kilokaloriye mega kalori denir.

Günümüzde besleme ve biyoenerji çalışmalarında yaygın olarak kalori birimi 

kullanılmaktadır. Ancak “joul” veya “erg” gibi metrik sisteme ait birimlerde kullanılmaktadır.

1 kcal=4.185 joul, 1 joul ise=107 erg=0.239kcal dir.

Kimyasal enerji,besin maddelerinin  molekülleri arasındaki bağların kopması sonucu açığa 

çıkan enerjidir ve besin maddesinin birleşimine ve çeşidine göre değişir. 

ATP molekülü 3 kısımdan oluşur: – Bir adenozin molekülü – Bir riboz molekülü – 3 fosfat 

molekülü

Bir ATP molekülünün parçalanması sonucu yaklaşık 7 ile 12 kcal arasında enerji açığa çıkar •

Kalori: enerji ölçü birimi – Bir gram suyun sıcaklığını 1º C yükseltmek için gerekli olan ısı 

miktarı – Kcal: Kilokalori 1000 kaloridir

Fosfat bileşikleri tarafından tutulan enerji

1. Hücrelerin doğrudan doğruya kullandıkları enerjinin kaynağını oluşturur.

2. Vücut ısısının bir kısmını sağlar

3. Sentez olaylarında kullanılr,

4. Osmotik olaylarda ve sekresyonlarda kullanılır,

5. Kas hareketlerinde kullanılır.



BAZAL METABOLİZMA

Tamamen dinlenik durumda, iş yapmayan ve verim vermeyen bir hayvanın tamamen hayatsal 

faaliyetlerine yönelik olarak vücutta meydana gelen metabolik olayların tümüne bazal 

metabolizma denir.

Bazal metabolizmanın sağlıklı ölçülebilmesi için 4 şartın yerine getirilmesi gerekir.

1. Tam bir dinlenme hali

2. Post absortif durumun sağlanması

3. Nötr çevre sıcaklığı

4. Daha önceki beslenme durumu

Bazal Metabolizmayı etkileyen faktörler

1. Tür

2. Irk

3. Yaş

4. Cinsiyet

5. Isı artışı

6. Çevre sıcaklığı

7. Kas çalışması

8. Hastalıklar



KARBONHİDRAT SİNDİRİMİ ABSORBSİYON VE METABOLİZMASI

Karbonhidratların  sindirimi  tek  midelilerde  ve  ruminantlarda  farklı  bir  yol  izler.  Tek

midelilerde  enzimatik  sindirim  hakim  iken,  son  ürün  karbonhidratların  yapı  taşı

monosakkaritlerdir. Ruminantlarda ise mikrobiyel sindirim hakimdir ve son ürünler UYA ve

çeşitli gazlardır.

Sindirim ve Absorbsiyon

Tek Midelilerde 

Tek  midelilerde  karbonhidrat  sindirimi  tükrükte  pityalin  varsa  ağızda  başlar.

Karbonhidratların esas sindirimi ince bağırsakta gerçekleşir. İnce bağırsak mukozasından ve

pankreastan  salgılanan  amilazlar  nişasta,  glikojen  ve  dekstrinleri  maltoz  ve  izomaltoza

parçalar. İnce bağırsaktan salgılanan maltaz ve izomaltaz bunları glikoza parçalar. Yemlerde

bulunan  sükroz,  ince  bağırsaktan  salgılanan  sükraz  enzimi  tarafından  glikoz  ve  früktoza

parçalanır.  Laktoz  yine  ince  bağırsaktan  salgılanan  laktaz  enzimi  tarafından  glikoz  ve

galaktoza parçalanır.



Amilaz

Mide

İnce bağırsak Peptidaz Safra ve lipaz amilaz maltaz

Sarıçiçek, 2007.

Ruminantlarda

Ruminant yemlerinde bulunan karbohidratları yapısal karbonhidratlar (selüloz ve 

hemiselüloz) ve yapısal olmayan karbonhidratlar (nişsta, pektin, fruktozanlar, ksilanlar ve 

şekerler)olarak sınıflamak mümkündür. Bunların dışında şeker pentozları ve yan ürünleri gibi 

yemlerde sükroz, özellikle olgunlaşmış bitkilerde bir miktar glikoz, bazı yemlerde ksiloz 

düzeyleri oldukça yüksektir. Her iki karbonhidrat grubuda ruminant yemlerinde bol miktarda 

bulunmaktadır. Ruminant hayvanlar da tek mideliler gibi selülozu sindirecek enzimi 

üretememektedirler. Ancak rumendeki simbiyotik yaşamın bir tarafı olan mikroorganizmalar 

Maltoz

Yağ 
asidle

ri

Glukoz

Ağız



yapısal karbonhidratları salgıladıkları enzimler sayesinde fermente edebilmekte ve 

serbestleştirdikleri daha basit karbon hidratlar ve uçucu yağ asitlerini konukçu oldukları 

organizmanın kullnımına sunmaktadırlar. 

Bitkisel yemlerde bulunan karbonhidratlar, selüloz, hemiselüloz, nişasta, pektinler gibi 

polisakkaritlerdir. 

Karbonhidratlar rumende bulunan mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler tarafından 

mikrobiyel sindirime uğratılırlar, glikoza kadar parçalanan karbonhidratlar daha sonra  CO2 

ve metan gazlara ve uçucu yağ asitlerine kadar parçalanırlar. 

Sarıçiçek, 2007.



Şekil. Ruminantlarda karbonhidrat metabolizması (Wattiaux ve  Howard, 1997)



KARBONHİDRAT METABOLİZMASI
Tek Midelilerde

İnce bağırsaktan emilerek kan dolaşımına geçen glikoz tek midelilerde karaciğere taşınır. 

Glükoz karaciğer hücrelerinin plazma membranlarından kolaylaştırılmış diffüzyonla 

geçmektedir. Glükozon akış yönü portal dolaşımdaki konsantrasyonu ile büyük ilişki 

içindedir. Karaciğer hücresinde glükoz, glükoz-6 fosfata fosforrile edilir. 

Karaciğerde bunlar aşağıdaki işlemlere uğratılırlar.

1. Fruktoz, Glikoz ve Galaktoz gibi monosakkaritler birbirlerine çevrilirler

2. Glikoz glikojene çevrilerek depo edilir (Glikogenesis)

3. Gerektiğinde glikojen tekrar glikoza dönüştürülür (Glikogenolisis)

4. Glikoz enerji amaçla kullanılır (Glikolisis, krebs döngüsü, pentoz fosfat yolu)

5. Glikoz yağ asitleri ve amino asitler gibi karbonhidrat olmayan bazı bileşiklerin 

sentezinde kullanılır.



6. Glikoz ve glikojen, glikojenik amino asitler, laktik asit ve gliserol gibi karbonhidrat 

olmayan bileşiklerden de sentezlenebilir (Glikoneogenesis)

7. Monosakkaritler, şeşitli etkinliklere sahip glikoprotein ve mukopolisakkarit gibi 

bileşiklere çevrilebilir.

1. Monosakkaritler birbirlerine dönüşebilirler

Glikoz, galaktoz, früktoz ve mannoz gibi heksoz şekerler birbirine dönüşebilirler. Burada kilit

maddeler heksoz-6 fosfat veya heksoz-1 fosfattır.

Glikoz 6-fosfat Mannoz ve früktoz 6 fosfata bu noktadan dönüşebilir. Glikoz Galaktoza UDP 
glikoz, UDP galaktoz üzerinden dönüşüm yapabilir.



(Wattiaux ve  Howard, 1997)

2.Glikojen Sentezi (Glikogenesis)

Glikojenez, Glukozdan glikojen sentezi demektir. Glikojen glukozun depolanmış şeklidir. 

Glikoz kolaylıkla ulaşılabilen ve kullanılabilen bir glükoz-6-fosfat deposudur. Hayvan 

yemlendikten sonra karaciğerdeki glikojen miktarı karaciğer ağırlığının %5 ine kadar 



ulaşabilmektedir. Uygun miktarlarda glükoz alan tekmideli hayvanlarda portal dolaşımda 

glükoz konsantrasyonu yüksek olduğundan glikozun fazlası glikojen olarak depolanmaktadır. 

Glikojen sentezi ve parçalanması kan glükoz düzeyinin belli bir seviyede tutulmasında önemli

rol oynamaktadır. Ruminantlarda glikojen sentezi direk olarak glükoz kullanımı ile 

olmamaktadır. Çünkü glükoz emilimi oldukça düşük düzeylerde kalmaktadır.

Karaciğer % 8(yetişkinlerde gram), kas dokusu %1 oranında glikojen içerir. Vücuttaki kas 

kitlesi karaciğerden daha fazladır, dolayısıyla kastaki glikojen miktarı karaciğerden fazladır. 

Glukozun fazla çözünürlüğü ve ozmotik olarak aktifliği, depolanmasını 

zorlaştırmaktadır. Depolanabilmesi için çözünmeyen polimerlere dönüşmesi gerekir. 

Organizmanın enerji gereksinimi olmadığı zaman fazla glukoz bu iki organımız tarafından 

glikojene dönüştürülerek depolanır Glikojenez bir sentez reaksiyonudur ve enerji gerektirir. 

Enerji UTP den sağlanır. Enerji yüklü glukoz molekülleri, UDP-glucose enzimler aracılığı ile 

primer glikojen molekülüne  1  4 ve  1  6 bağları yaparak bağlanır ve sentez 

gerçekleşir 

Glikojen sentaz Glikojen sentaz, glikojenin α-1,4 bağlarını yapmaktan sorumludur. Bu enzim 

glikojen sentezini başlatmaz. Sadece var olan zinciri uzatabilir. Bu yüzden glikojen deposu 

tümüyle tükenmemiş bir hücrede bulunan bir glikojen parçası primer rol üstlenebilir. Glikojen

parçasının yokluğunda ise glikogenin adlı özel bir protein glukoz kalıntılarının alıcısı olarak 

rol üstlenebilir. 

Dallandırıcı enzim, amilo (1  4),(1  6) transglikozidaz veya glikozil(4  6)- transferaz 

denilen (dallandırıcı enzim) enzimle başarılır. Bu enzim, düz glikojen zincirinin indirgen 

olmayan ucundan aldığı en az 6 glukozil ünitelik kısmı glikojen molekülüne aktarır.



Glikojen dallanmış bir yapı arzeder amiloz ve amilopektin olmak üzere iki yapı görülür. 

Amiloz α(1-4) bağlarından oluşan düz zincir yapısındadır. Dallanma α(1-6) noktalarında  

gerçekleşir.



3. Glikojenolisis

Glikojenoliz,  glikojenin gerektiğinde parçalanarak glikoza dönüşmesi demektir. Son ürünü 

karaciğerde glukoz, kas dokusunda ise glukoz-6-fosfattır. Glikojenolizin ilk enzimi glikojen 

fosforilaz dır. Glikojen Fosforilaz  (1  4) bağlarını 1 nolu karbon atomuna inorganik 

fosfat (Pi) bağlayarak parçalar. Zincirin  (1  6) dallanma noktalarının her iki tarafında 3-4 

glikoz molekülü kalıncaya kadar zincirin ucundan başlayarak,  (1  4)  bağlarından teker 

teker koparır. Açığa çıkan ürün glukoz-1-fosfattır. Glukoz-1-fosfat ta fosfoglukomutazla 

glukoz-6-fosfata çevrilir.  (1  4)  bağlarının daha ileri parçalanmasını oligotransferaz 

enzimi üstlenir ve  (1  6) 

Glikojen (glukoz)n + Pi Glikojen(glukoz)n-1 + Glukoz-1-fosfat, Glukoz-1-fosfat Glukoz-6-

fosfat Fosforilaz etkisi dallanma noktasına yaklaşık 4 glukoz molekülü kalınca durur. 

Reaksiyon aşağıdaki gibidir.





KARBONHİDRAT METABOLİZMASI

4. Glikoneojenezis 

Karbonhidrat  olmayan  maddelerden glukoz   veya glikojen   sentezi olayıdır.   G-6-P ’a

kadar  olan  basamaklar  aynıdır. G-6-P   oluştukdan  sonra organizmanın  gereksinmesine

göre,  glukoz  ya  da  glikojen  sentezi  sağlanır.  Bu metabolizma yolunun başlangıç noktası

da piruvik asit tir. Çünkü piruvik asit ile G-6-P  arasındaki  tek  yol  Embden  Meyerhof

geçididir.   Karbonhidrat  olmayan maddelerden  piruvik  asite  çevrilebilenler,  ya  da  ara

metabolizmaları  sırasında piruvik  asit  oluşan  maddeler  bu  noktadan  başlayarak  G-6-P’a,

dolayısıyla  da glukoz   ya   da   glikojene   kadar   ulaşabilirler.   Burdan   da   anlaşılıyor   ki,

glukoneojenez, glikoliz’in ters yönünde oluşan reaksiyonlar dizisidir. 

Glikojenik  yapıcı  elemanlar  (laktat,  gliserol,  propionat  ve  glikojenik  amino  asitler)

glikonojenez  yolunun  değişik  aşamalarında  devreye  girebilir.  Karaciğer-kas-Glikojen

Karaciğer  gerektiği  zaman(açlık  durumunda)  glikojeni  serbest  glukozlara  parçalar  ve  kan

glukozuna  katkı  yapar.  Kas,  kan  plazmasına  katkıda  bulunmaz,  ancak  çalışan  kas,  kendi

metabolik enerjisini üretmekle yükümlüdür. Gliserol, esas olarak karaciğerde ve böbrekler ile

ince  bağırsak  mukozasında  da  bulunan  gliserol  kinaz  vasıtasıyla  gliserol-3-fosfata  yıkılır.

Laktat ve bazı aminoasitler öncelikle pirüvata dönüştürülür ve bu şekilde mitekondriye geçer.

Mitokondri içinde de pirüvat karboksilaz etkisi ile okzaloasetata çevrilir. Okzaloasetat aynı

zamanda  propionattan  ve  trikarboksilik  asit  siklusunun  ara  metabolizmasında  yıkılan

amioasitlerden de üretilmektedir.

Düşük karbonhid içerikli yem alan veya aç kalan hayvanlarda glikoneojenezis glikojen 

rezervleri tükendikten sonra ki glükoz kaynağıdır. Ruminantlarda açlık durumunda glükoz 

üretimi önemli miktarda düşmektedir. Zira sisteme propionik asit girişi (yapıcı eleman temini)

azalmıştır. Ruminantlarda glükozun %90'ından fazlası glikoneojenezis ile üretilmektedir. 

Gebe ruminantlarda doğumun yakın olduğu dönemlerde karaciğerdeki glükoz üretimi 

karaciğerin glikoneojenik kapasitesinde bir artma olmaksızın, yem tüketimindeki (gereksinme

arttığı için ek olarak verilen besin maddeleri) ve kan akımındaki artışa bağlı olarak 2-3 kat 

artmaktadır. Kaba yem oranı yüksek olan rasyonlarla yemlenen hayvanlarda ise bu oran 

%100'e yakındır. Glükozun %80'i karaciğer tarafından sentezlenmekte, kalanı ise 

böbreklerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu iki organın glükoz-6-fosfataz enzimine sahip

oldukların söylenebilir. 



Glükoz, beyinde ATP üretimi için ana yakıt olarak kullanılmaktadır. Ayrıca glükoz pentoz 

fosfat yolu ile NADPH sentezinde, gebelik ve laktasyonda fötüse taşınarak veya laktoz 

sentezinde kullanılmaktadır (laktasyondaki ruminantlarda laktozun %50'den fazlası glükoz 

aracılığı ile üretilir). Bütün bunlar glükozun dönüşümsüz kaybına neden olur ve 

glikoneojenezi uyarırlar. Ruminantlarda glikoneojeneze gereksinim düşüktür. Zira lipit 

sentezi ve oksidasyon için glükoza nazaran daha çok asetat kullanılır. Aynı şekilde normal 

olarak büyük miktarda besinsel glükoz alan tek midelilerde açlık, hem glikoneojenezi artırır, 

hem de periferik dokularda glikoz kullanımını düşürür. 

Glükagon, glikokortikoidler glikoneojenezi uyararak, insülin de inhibe ederek glikoneojenezi 

düzenlemektedirler. Glikokortikoidler kasta proteolizi uyarırken, insülin proteolizi inhibe 

etmektedir. Karaciğere ulaşan amino asit miktarı da bu yolla kontrol edilmektedir. 

İnsülin:glükagon oranı glikoneojenezi etkileyen aktif ve anahtar durumdaki glikolitik 

enzimlerin oranlarını önemli düzeyde etkilemektedir.Bu nedenle bu 3 hormon farklı yollarla 

glikoneojenezi düzenlemektedir. Ayrıca glikoneojenez için gerekli olan enerji yağ asitlerinin 

oksidasyonundan temin edildiğinden mitekondrilerdeki artan asetil Co-A:CoA oranı pirüvatın 

okzaloasetata dönüşümünü asetil Co-A’ya dönüşümünü inhibe eder.





Glikoneogenesisi glikolisisin tersi bir yoldur, döngü çift yönlü olduğu için reaksiyon geriye 
doğru gerçekleştiği için glikonegenesis gerçekleşmiş olur.

5. Glikolisis

Karbonhidratların hücre stoplazması içinde pruvik ve laktik asite kadar parçalanarak enerji 

açığa çıkarması olayıdır. Bu yolla elde edilen enerji toplam enerjinin %5’i olmasına rağmen 

anaerobik koşullarda hızlı bir şekilde ATP oluşturmasına olanak sağladığı için önemlidir. Bu 

yolla net 8 ATP elde edilmektedir.





6. Krebs Döngüsü

Karbonhidrat metabolizmasının aerobik safhasını oluşturur. Hayvan vücudunun solunum 

yapan tüm hücrelerinin mitokondriasında meydana gelir. Bu yolla 15 ATP elde edilmektedir. 

1 mol glikozdan 2 mol Pruvik asit elde edildiğinden toplam 30 ATP elde edilmektedir.



7. Pentoz fosfat yolu

Pentoz-Fosfat yolu veya diğer adıyla heksoz monofosfat yolu, amacı 

mikrooganizmaya NADPH ve pentozlar sağlamak olan bir metabolik yoldur. Bu metabolik 

yol ile yapılan yıkımdan ATP elde edilmez.

Bu yol NADPH gereksiniminin fazla olduğu karaciğer, yağ dokusu, gonadlar, eritrositler gibi 

dokularda etkin biçimde kullanılır.

NADPH, glikolize alternatif bir yol olan pentoz fosfat yolunda Glikoz-6-P’nin 

oksidasyonuyla elde edilir.  Bu yolun bir diğer özelliği ise riboz-5-fosfat üretimi olup, bu 

metabolit nükleotid biyosentezinde kullanılır.   Yağ asidi ve kolesterol biyosentezinin yoğun 

olarak yer aldığı dokular (karaciğer, meme bezleri, adipoz doku ve adrenal korteks) pentoz 

fosfat yolu enzimlerince zengindi.  Karaciğerdeki glukoz oksidasyonunun %30 u pentoz 

fosfat yolu ile gerçekleşmektedir.

Birinci Dönem Reaksiyonları (Oksidasyon Reaksiyonları)

Bu dönemde 2 oksidasyon ve 1 hidroliz reaksiyonu gerçekleşir.

1)Glikoz 6-fosfatın glikonolakton ve NADPH oluşturmak için oksidasyonu

2)Glikonat 6-fosfat oluşumu

3)Glikonat 6-fosfat'ın ribüloz 5-fosfat ve ikinci NADPH oluşturmak için oksidasyou

https://tr.wikipedia.org/wiki/Oksidasyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/NADPH
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hidroliz
https://tr.wikipedia.org/wiki/NADPH
https://tr.wikipedia.org/wiki/NADPH
https://tr.wikipedia.org/wiki/ATP
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pentoz


Eğer NADPH ve pentoz ihtiyacı dengeli ise bu metabolik yol 1. dönem reaksiyonları ile son 

bulur. Ancak NADPH gereksinimi fazla ise 2. dönem reaksiyonları başlar.

İkinci Dönem Reaksiyonları (Oksidatif Olmayan Reaksiyonlar

Organizmanın bu reaksiyonları yapma amacı glikoz israfına yol açmamaktır. Bu sebeple 

oluşan ihtiyaç fazlası pentozları yeniden glikoza çevirir. Bu reaksiyonlar sayesinde 3 

molekül pentozdan, 2 molekül fruktoz 6-fosfat ve 1 molekül gliseraldehit 3-fosfat 

oluşturulabilir.

8. Karbonhidratlar yağlara ve amino asitlere dönüştürülürler.
Karbonhidratlar acetil CoA ya dönüştüğünden yağ lara ve ketojenik tabiattaki amino asitlere 
de dönüşebilirler.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Pentoz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gliseraldehit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fruktoz


Ruminantlarda Karbonhidrat Metabolizması 

Rumende karbonhidratların fermentasyonu sonucu oluşturulan enerji, mikroorganizmaların 
yaşama ve gelişim için kullandıkları ATP nin esas kaynağıdır. Rumende heksoz 
fermentasyonununda ana yol Embden-Meyerhof yoludur. Pentozların yıkılmasında iki ana yol
üzerinde durulmaktadır. 3 Pentoz fosfatın transketolaz ve transaldolaz reaksiyonları 
vasıtasıyla 2 hekzos fosfat ve 1 trioz fosfata dönüşmesi en dikkate değer reaksiyonlardır.

Pirüvat metabolizması 
Heksoz ve pentoz fermentasyonunda pirüvat ve NADH2 üretimi büyük oranda ilgili 
mikroorganizma ve inkübasyon koşullarına bağımlıdır. Eğer ortamda H2 yüksekse, yani denge 
NADH2 NAD + H2 yönündeyse mikroorganizma H2 dengesinin oluşması için pirüvatı laktata 
veya propionata dönüştürmeye zorlanmaktadır. Rumendeki karbonhidrat fementasyonu sonucu 
oluşan önemli dönüşüm yolları aşağıda verilmiştir. 
Pirüvat -------> asetat +CO2+ 2H 
2 Pirüvat ------> butirat + CO2 
Pirüvat +2H ------> Laktat 
Pirüvat +4 H ------> propionat + H2O 
CO2 + 8H ------> Metan + 2H2O 

iki  propionat  sentezi  için  iki  yol  görünmektedir.  Bunlardan  ilki  krebs  siklusu  aracılığıyla
süksinattan sentez ki buna süksinat yolu denmektedir. Diğer yol ise akrilat yoludur. Bu yolda
pirüvat, laktata ve daha sonra akrilil CoA vasıtasıyla propioanta indirgenir. 

Asetik Asit



Karaciğer ve kaslarda

Asetik asit+Co A---------------Asetil Co A oluşturur.

Metan Üretimi

Rumende metan üretiminde etkili olan 3 tip mikroorganizma grubu mevcuttur  Fermentatif
bakteriler  asetat,  CO2,  format  ve  uzun  zincirli  yağ  asitleri  üretirler.  Asetojenik
mikrororganizmalar  ise  yağ  asitlerinin  asetata,  CO2 ve  H2  dönüştürmektedirler.  Fakat  bu
dönüşüm  rumende  oldukça  yavaştır.  3.  grup  rumen  bakterileri  metanojenik
mikroorganizmalardır. Bu üç grup mikroroganizmadan rumende metan üretiminde daha etkili
olan  mikroorganizmalar  fermentatif  ve  CO2 ve  H2,  CH4  dönüştüren  metanojenik
mikroroganizmalardır.

Karbonhidrat fermentasyonu sonucu oluşan uçucu yağ asitleri rumende lipit ve proteinlerin
fermentasyonları sonucu da oluşmaktadır. O nedenle rumendeki mikrobiyel fermentasyonda
karbonhidrat,  lipit  ve  protein metabolizması  belli  noktalarda  ilişki  içinde  olmaktadır.  Zira
lipitler  ve  proteinler  glikoneojenez  için  kullanılabilmektedirler.  Bu  ilişkiler  şekil  de
gösterilmiştir.



Etil Alkol Oluşumu

Alkolik fermentasyon (Etanol oluşumu). Birçok    mikroorganizmalarda    ve    özellikle    
maya    hücrelerinde, glukozun,  piruvik  aside  dönüşümüne  kadar  geçen  reaksiyonlar  aynı 



hayvansal dokulardaki  gibidir.  Ancak  bunlarda laktik  asit  oluşmaz.  Onun  yerine  piruvik 
asit, piruvik  asit  dekarboksilaz  enzimi aracılığı  ile  bir  mol  CO2  kaybederek asetaldehide 
dönüşür.  Reaksiyondatiaminpirofosfat  (TPP)  ko-faktör  olarak 
yer  alır.  Daha  sonra  asetaldehit alkol  dehidrojenaz  enmziminin  katalizatör etkisi altında 
ve NADH + H’dan 2 H alarak etil alkol’e çevrilir.

Etanol oluşumu

Laktik asit oluşumu

Piruvik  asit, laktik  asit  dehidrojenaz enziminin  katalizatör  etkisi altında NADH+H’dan 2 H
alarak, laktik asit
’e dönüşür. Laktik asit özellikle kas aktivitesinin  yüksek  olduğu  durumlarda,  piruvik  asidin
oksidasyonu  için  yeterli oksijen temin edilemediği zaman kaslarda çok miktarda oluşur. 



Asetil Ko-A’ya dönüşüm. 

Anaerobik koşullarda oluşan glikoliz olayından sonra meydana gelen enerji, glukozun 
oluşturabileceği enerjinin ancak % 7’si kadardır. Organizmanın glukozun  enerjisinden  tam  
olarak  yararlanabilmesi  için  meydana  gelen  piruvik asit moleküllerinin CO2 ve H2O’ya 
kadar oksidasyona uğramaları gerekir. Buda, aerobik  koşullarda  ve  TCA  siklusunda  
meydana  gelir.  TCA  siklusunun  ilk reaksiyonu  asetil-KoA’nın  oksalasetik  asitle  
birleşmesi  ile  gerçekleşir. İşte  bu asetil    KoA’ların    kaynaklarından    biriside,    piruvik    
asitin asetil    KoA’ya çevrilmesiyle  sağlanır.  Bunun  dışında  yağ  asitlerinin β  oksidasyonu
ve  bazı amino asitlerin metabolizmaları sırasında da asetil KoA meydana gelir. 
Piruvik asidin, asetil-KoA’ya dönüşümü oksidadif dekarboksilasyonla gerçekleşir.  Reaksiyon
piruvik  dehidrojenaz enzimi  tarafından  katalize  edilir. Ayrıca ko-enzim olarak, tiamin 
pirofosfat (TPP), lipoik asit, Koenzim-A (HS-KoA), NAD görev alır. Tepkime birkaç 
basamakta gerçekleşir. 
1.  Basamakda,  Piruvik  asit,  tiamin  pirofosfat  ile  reaksiyona  girer. 
Dekarboksilasyona  uğrayarak  bir  molekül  CO2  kaybeder.  Sonuçta hidroksietil tiamin 
pirofosfat meydana gelir.  
2.  Basamakda,
  hidroksietil  tiamin  pirofosfat’ın hidroksietil  grubu, lipoik  asidin  disülfid  grubunda  yer  
alan  kükürt  atomlarından  birisine  taşınır.  Bu sırada  meydana  gelen  oksido-redüksiyon  
reaksiyonu  ile  de,  hidroksietil  grubu asetil   grubuna   dönüşür.   Böylece   reaksiyon  
sonunda asetil   lipoik   asit oluşurken, tiamin pirofosfat da serbest kalır. 

3. Basamakda, 
asetil lipoik asidin, asetil kısmı reaksiyona giren Ko-enzim A ile birleşerek asetil-KoA’yı 
meydana getirmiş olur. Asetil kısmı ayrılan 
lipoik asit de dehidrolipoik asit şekline dönüşür. 
4.Basamakda, 
dehidrolipoik  asit, NAD  ile  reaksiyona  girer.  NAD’ye iki  hidrojen  vererek,  NADH+H’a  
indirgenirken, lipoik  asit serbest  kalır.Burada oluşan  NADH+H’da  hidrojenlerini  FAD’ye  
vererek  solunum zincirine  girer  ve sonuçta her bir piruvik asit molekülüne karşılık 3 ATP 
sentezlenir. 
Bir   glukoz   molekülü,   glikolizde,      F-1,6-diP’ın   ikiye   bölünmesiyle devam eden 
reaksiyonlar sonrasında 2 mol piruvik asit vereceğinden, demek ki, 1 mol glukozdan piruvik 



asidin, asetil KoA’ya dönüşmesi ile 6 mol ATP sentez edilir.  Aynı şekilde  solunum  zinciri  
sonunda  2  mol  de  H2O  sentez  edilmişolacaktır.  Piruvik  asit  gibi  asetil-KoA  da  
metabolizmanın kilit  ara  yapılarındanbiridir.  Yağ  asitleri  ve  sterollerin  biyosentezi,  2  
asetil  KoA’nın  birleşmesi  ile başlar.

Karbonhidrat Metabolizmasının Denetimi

Karbonhidrat metabolizmasını denetleyen iki unsur vardır.

1. Kan glikoz düzeyini kontrol eden etmenler
2. Metabolizmayı hücrede denetleyen unsurlar.

Kan Glikoz Kaynakları

1.Karaciğer glikojeni

2.Amino asitler ve gliserol

3.Fruktoz, galaktoz, mannoz gibi karbonhidratlar

4.Bağırsaklardan emildikten sonra karaciğere taşınmayıp, normal dolaşımda kalan glikoz

Kan Glikozunu azaltan olaylar

1. Glikogenesis
2. Glikozun, glikolisis, krebs döngüsü ve pentoz monofosfat yolu ile oksitlenmesi



3. Glikozun yağa çevrilerek dokularda depolanması
4. Glikozun bazı durumlarda idrarla dışarı atılması.



YAĞLARIN SİNDİRİM VE ABSORBSİYONU

Yağların sindirim ve absorbsiyonu tek midelilerde ve ruminantlarda farklıdır.

Yağların Tek midelilerde Sindirimi 

Tek midelilerde yağlar enzimatik olarak sindirilirler. Trigliseridler, fosfolipidler, kolesterol ve kolesterol 

esterleri ağızda ve midede değişikliğe uğramadan ince bağırsağa gelirler.

Mideden ince bağırsağa gelen kimus, asit reaksiyondadır; safra ve pankreas sıvısı tarafından nötralize edilir. 

Nötralize kimus içindeki lipidler üç basamakta sindirilirler 

Nötralize kimus içindeki lipidlerin ince bağırsakta sindiriminde ilk basamak emülsifiye edilmesidir. 

Lipid sindiriminin ikinci basamağında emülsiyon partiküllerine safra tuzlarının katılmasıyla miseller oluşur 

Misellerdeki lipidlere enzimlerin etkisi sonucu lipidler hidrolitik olarak parçalanırlar ve parçalanma 

ürünlerinin de misele katılmasıyla miks miseller oluşur 

Trigliseridlerin hidrolizini katalize eden enzim, pankreas tarafından salgılanan ve optimal etkisini pH 7-

9’da gösteren pankreatik lipazdır

1 molekül trigliseridin tam hidrolizi ile 3 molekül yağ asidi ve 1 molekül gliserol oluşur 

Fosfolipidlerin hidrolizi, pankreastan salgılanan fosfolipaz ve fosfataz ile ince bağırsak kaynaklı 

fosfodiesterazın etkisi sonucu gerçekleşir

Kolesterol esterleri, pankreatik kolesterol esteraz yardımı ile yağ asidi ve serbest kolesterole parçalanırlar 

Lipidlerin ince bağırsakta sindirilmelerinin sonunda, ince bağırsaktaki misellerde az miktarda trigliserid, bol 

miktarda 2-monogliserid, yağ asidi, gliserol, fosfolipid, serbest kolesterol ve safra tuzları bulunur. Yağ ve 

yağ benzeri maddeler mide ve  ince bağırsakta kimüs içerisinde bulunurlar. Kimus midede 1-3 saat kaldıktan

sonra ince bağırsaklara geçer. Kimus ince bağırsaklarda kas kasılmalarıyla daha da karıştırılır.  Kimus ince 

bağırsaklarda 1-6 saat kalır. Lipitler ince bağırsakta suda erimeyen geniş trigliserit damlacıkları olarak gelir

Bunların %95’i ileumdan pinositoz veya pasif diffüzyonla emilerek ince bağırsak mukoza hücresi içine 

geçerler 

 Miçeller bağırsak mukozasından emilir ve bağırsak hücrelerinde parçalanarak yeniden trigliserit oluşur. İnce

bağırsaklarda yağ sindiriminin büyük bir bölümü gerçekleşir.  İnce bağırsak mukoza hücresinde yağ asitleri, 

koenzim A ile aktiflendikten sonra 2-monogliseridlerle esterleşirler ve tekrar trigliserid oluştururlar. Az 

miktarda emilen 1-monogliseridler de, pankreatik lipazdan farklı bir lipaz etkisiyle gliserole parçalandıktan 

sonra trigliserid sentezi için kullanılırlar 

Sindirimi tamamlanmış moleküller kan ve lenf dolaşımına verilmek üzere emilirler. Trigliseritler şilomikron 

adı verilen damlacıklar olarak lenf ve kan dolaşımına verilir.



Yağların Ruminantlarda sindirimi

Ruminant  rasyonlarında  bulunan  yağlar,  mikrobiyolojik  olarak  sindirirler.  Mikrobiyel  lipaz  etkisiyle

yemlerle alınan lipitler  hızlı bir şekilde kendisini oluşturan yağ asitlerine kadar parçalanırlar.  Mikrobiyel

lipaz  nukleik  asit,  lipit  ve  proteinden  oluşmuş  zarlı  bir  partikül  formunda  paketlenmiş  bir  ektraselüler

enzimdir. Bu lipaz az miktarda mono ve di gliserid serbestleştirmek suretiyle asilgliserolleri tamamen yağ

asitlerine kadar parçalar. Gliserol hızlı bir şekilde fermente olmaktadır. Bu fermentasyonda en önemli son

ürün propionik asit olmaktadır. Kaba yemlerde mono ve di galaktogliseridler kesif yemlerde ise trigliseridler

şeklinde  bulunurlar.  Yemlerde  bulunan  yağların  büyük  bir  kısmı  doymamış  yağ  asitleri  bakımından

zengindirler.  Mikroorganizmalar  tarafından salgılanan lipaz enzimi yağları  hidrolize ederek trigliseridler,

galaktolipidler,  fosfolipidler,  monogliseridler,  gliserol  ve  yağ  asitlerini  meydana  getirirler.  Galaktoz  ve

gliserol  uçucu  yağ  asitlerine  dönüşür,  doymamış  yağ  asitleri  bakteriler  tarafından  hidrojenize  edilerek

doymuş  yağ  asitlerine  dönüştürülür.  Kısa  zincirli  yağ  asitleri  rumen  duvarlarından  absorbe  edilir,  uzun

zincirli yağ asitleri ise abomasuma oradan da ince bağırsağa geçerler. 

Rumende  bulunan  bakteri  ve  protozoalar  kısa  zincirli  yağ  asitlerini  sentezleme  yeteneğine  sahiptirler.

Mikrobiyel  sindirim  sonucu  oluşan  kısa  zincirli  yağ  asitleri  tekrar  rumenden  absorbe  edilirler.

Mikroorganizmalar tarafından sentezlenen yağ asitleri de uzun zincirli yağ asitleri gibi ince bağırsağa geçer

ve enzimatik olarak sindirilirler. 

Lipitlerin rumendeki hidrolizine ilşkin şematik bir gösterim aşağıda verilmiştir. 



Şekil Lipidlerin sindirim ve absobsiyonu (Wattiaux ve  Howard, 1997)

LİPİT METABOLİZMASI 
Rumende lipitlerin metabolizmasında 3 ana biyokimyasal olay gerçekleşmektedir.
Bunlar ;
1)lipoliz, 
2) biyohidrojenasyon 
3) mikrobiyel lipit sentezidir. 
Rumende  lipitlerin  metabolizmasındakli  dikkatler  daha  çok  serbestleşen  yağ  asitlrinin  antimikrobiyel
etkilerinin  eleminasyonu,  ve  bazı  durumlarda  biyohidrojenasyonun  inhibisyonu üzerinde  yoğunlaşmıştır.
Fosfolipitler hayvansal zarlarda olduğu gibi bitkisel zarlarda da önemli bir yapıtaşı olarak bulunmaktadır.
Glikolipitler  (mono-digalaktosil  diasilgliserol)  ve klorofilin  yapısında bulunan sulfokinovosildiasilgliserol
sırayla bitkisel membranların %40-50 ve %20sini teşkil eder. 

1. Lipoliz 
Lipoliz hormona duyarlı lipaz tarafından düzenlenir. Lipolizin ürünleri olan gliserol ve bir kısım yağ asidi 
kan dolaşımına boşaltılır, bir kısım yağ asidi de esterleştirilir. Yağ dokudan sebestleşen yağ asidi miktarı 
kandaki taşıyıcı olan albumin varlığına bağımlıdır ve plazma yağ asidi konsantrasyonu 1mmol/l’nin üzerine 
çıktığında taşıyıcı bağlanma alanlarının doluluğuna bağlı olarak azaltılır. Bu yağ hücrelerinde yağ asitlerinin 
birikimine neden olur ve lipolizi inhibe eder. 3-hidroksibutiratın yüksek fizyolojik konsantrasyonları da 
lipolizi inhibe etmektedir. 



1. Biyohidrojenasyon 
Yağlar tek veya çok sayıda çift bağa sahip yağ asitleri içerebilirler. Bunlardan tek doymamış
bağ  içerene  tek  doymamış  bağlı  yağ  asidi  (mono-unsaturated  fatty  acid)  birden  fazla
doymamış bağ içeren yağ asitlerine de çok doymamış bağlı yağ asidi (poly-unsaturated fatty
acid) denmektedir. Doymamış yağ asitlerinin rumendeki yaşam süreleri çok kısadır. Çünkü
rumen  mikroroganizmaları  tarafından  daha  doymuş  son  ürünlere  dönüştürülmektedirler.
Bilindiği  gibi  doymamış  yağ  asitleri  rumen  mikroroganizmaları  üzerinde  antimikrobiyel
etkiye sahiptir. 
Doymamış yağ asitlerinin hızlı bir şekilde hidrojenasyonu bunların antimikrobiyel etkilerinin
azaltılmasında  belli  bir  düzeyde  rol  oynamaktadır.  Ancak biyohidrojenasyonda  rumendeki
metabolik hidrojenin sadece %1-2’si kullanılmaktadır. 
Biyohidrojenasyonda ilk aşama doymamış yağ asidinin doymamış  cis-12  bağının  trans-11

isomerine  dönüşmesini  sağlayan  bir  izomerasyondur.  Bu  izomeraz  eğer  yağ  asidi  serbest
karboksile  sahip  degil  ise  aktivite  göstermemektedir.  Bu  nedenle  biyohidrojenasyon  için
serbest karboksil grupbunun varlığı bir önşart olarak ortaya çıkmaktadır. İzomerazın aktivitesi
ile bir kez trans-11 bağı oluştuğu zaman C18:2 deki cis-9 bağı mikrobiyel reduktaz vasıtasıyla
hidrojenize  edilmektedir.  C18:1  deki  trans-11  bağının  hidrojenasyon  oranı  rumendeki
koşullara bağlı  olarak değişmektedir.  Örneğin stearik asidin tamamen hidrojenize edilmesi
yem partikülleri ve mikroorganizma bulunmayan rumen sıvısı ile kolaylaştırılırken, rumende
büyük miktarda linoleik asit varsa inhibe edilmektedir. 

3. Mikrobiyel Yağasidi Sentezi 
Bakteriyel kuru maddenin yaklaşık %10-15’ini lipidler oluşturmaktadırlar. Bakteriyel lipitler
eksojen  (yemdeki  uzunzincirli  yağ  asitleri)  veya  endojen  (organizma  tarafından  yeniden
sentezleme) kaynaklı olabilir. Bunların ikisininde miktarı rasyonun doğasına ve baktaeriyel
populasyon  tiplerine  göre  değişir.  Rasyonda  lipitlerin  yükselmesi  mikroorganizmalar
tarafından eksojen kaynaklı yağ asitleri alımını artırmaktadır. 
Radyoaktif karbon ile yapılan çalışmalarda rumen mikroorgranizmaları tarafından özellikle
çift  karbon sayılı  ve düz zincirli  yağ asitlerinin sentezinde asetat ve glükozun, tek karbon
sayılı  uzun  zincirli  yağ  asitleri  sentezinde  ise  asetatın  yerine  propionat  ve  valeratın
kullanıldığı  saptanmıştır.  Dallı  zincirli  yağ  asitlerinin  (iso  ve  anteiso)  birinci  derecede
isobutirat, isovalerat ve 2-metilbutirat kullanımından kaynaklandığı da ortaya konmuştur.

Aneorobik  koşullarda  bakteriler  tarafından  sentezlenen  yağ  asitlerinin  %15-20’sini  tek
doymamış  bağlı  yağ  asitleri  oluşturur.  Birden  fazla  doymamış  bağ  içeren  yağ  asitleri
cyanobacteria dışındaki bakteriler tarafından sentezlenememektedir. Bu nedenle bakterilerde
mevcut doymamış yağ asitlerinin eksojen kaynaklı olduğu bildirilmiştir. 

Lipit Metabolizması 
Karaciğer  tarafından yağ asitlerinin  alımı  kandaki  konsantrasyona bağlıdır.  Ruminantlarda
alım yüksektir. 
Yeniden  sentezlenen  veya  kan  dolaşımından  alınan  yağ  asitleri  öncelikle  Co-A  esterleri
oluşturarak aktive edilirler. 
Yağ  asidi  asil-Co-A  esterleri  lipit  sentezinde  kullanılabilir  ve/veya  mitekondri  tarafından
alınarak CO2 okside edilebilir veya keton maddelerine dönüştürülebilir. 

Kolesterol metabolizması 
Karaciğer bir çok memelide kolesterol sentezi için en önemli organdır. Ancak ruminantlar bu
bakımdan ayrıcalık arz ederler.  Zira bunlarda kolesterol sentezi için en önemli alanar ince
bağırsak mukozası  ve yağ dokularıdır.  Kolesterol sentezinde kullanılan eleman stoplazmik



asetil Co-A’dır. Kolesterol bütün hücresel zarların önemli bir yapı taşırdır. Ayrıca karaciğerde
lipoproteinlerin, kolesterol esterlerinin, safra asitlerinin ve vücutta başka kısımlarda steroid
hormonların sentezinde gerekli bir elemandır.
Yağ Doku 
Yağ doku hayvanların enerji metabolizmasının düzenlenmesinde depo olarak merkezi bir rol
oynamaktadır. Fazla enerji bolluk zamanında yağ olarak depo edilmekte ve rasyon enerjisi
hayvanın  gereksinmesini  karşılayamadığı  zaman  yağ  asitleri  olarak  serbestleştirilmektedir.
Böyle  bir  özellik  hayvanlar  belli  bir  süre aç  kaldıklarında  veya gebeliğin  son dönemi ve
laktasyonun  başındaki  yüksek  eneji  gereksinmesi  sağlanamadığında  büyük  önem
taşımaktadır. 
Yağ glikojen ve proteine ornala daha iyi bir enerji kaynağıdır. Çünkü birim miktar yağ diğer
kaynaklara oranla daha fazla enerji içermektedir (1 kg yağ yaklaşık 38 MJ enerji içeririken 1
kg protein veya karbonhidrat 18 MJ enerji içermektedir).  Yağ aynı zamanda hidrofobiktir.
Onedenle depo yağlar az miktarda serbest su içerirken, glikojen ve proteinler daha çok su
içermektedirler. 1 kg taze dokuda depolanan enerji miktarı yağ için 33 MJ iken, glikojen ve
protein için 4 MJ’dür. 
Yağ doku organizmada belli alanlarda yerleşmiştir. Bu alanlar deri altı (kabuk yağı), böbrek
ve diğer  karıniçi  organların  çevresidir.  Farklı  depoların  metabolik  kapasiteleri  birbirinden
farklı  değildir  .  Ancak  kahverengi  yağ  doku  özellikle  ısı  üretimi  için  daha  etkin
kullanılmaktadır.  Yetersiz  besleme durumunda deri  altı  yağ,  karın içi  yağdan daha büyük
miktarda  kullanılmakta  ve  kullanım  miktarları  türler  ve  ırklar  arasında  değişim
göstermektedir. 
Lipit Sentezi 
Trigliserid Sentezi
Triasilgliserit ler gliserol (gliserin) ve üç yağ asidinden oluşan bir esterdir.

3 Yağ asidi + 1 Gliserol -----------> Yağ (trigliserit) + 3 H2O

https://tr.wikipedia.org/wiki/Gliserol
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C4%9F_asidi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Gliserin


Fosfolipit ve triasilgliserol ruminant karaciğerindeki üretilen ana ürünlerdir. 

Fosfolipidler
Fosfolipidler, fosfat içeren lipidlerdir; fosfatidler olarak da bilinirler. Gliserolün 1. ve 2. karbonlarina 

yag asitleri ester bagi ile baglanmistir. Gliserolün 3. karbonunda ise oldukça polar ve yüklü (iyonik) bir

grup, fosfodiester bagi ile baglanmistir. Fosfolipidler, iki basamakta sentezlenir. Birinci basamak, 

triaçilgliserol senteziyle ortaktir. Lgliserol 3- fosfatin 1. ve 2. karbonu, yag açil gruplari ile esterifiye 

edilir. 2. basamakta ise, polar bas grubu, spesifik kinazlar aracigi ile fosfodiester bagi ile moleküle 

eklenir. Fosfogliseridler fosfolipidlerin ana sinifini olusturur. Hepside fosfatidik asit (FA) içerir. 

Fosfatidik asit üzerindeki fosfat grubu alkol grubu içeren bir bilesik ile esterlesebilir. Örnegin; FA+ 

Serin ® Fosfatidilserin FA+Etanolamin ® Fosfatidiletanolamin FA+ Kolin ® Fosfatidilkolin FA+Gliserol 

®Fosfatidilgliserol FA+Inositol ® Fosfatidilinositol



Ester gliserofosfolipidler:  -Fosfatidilkolin (PC, lesitin),  -Fosfatidiletanolamin (PE, kefalin, 

sefalin),  -Fosfatidilinozitol (PI).  -Fosfatidilserin (PS) .



Esansiyel yağ asitlerinin sentezi

Yağ Asitlerinin Oksidasyonu

Yağ Asitlerinin Beta Oksidasyonu
•
Yağ asitlerinin enerji üretimi amaçıileyıkımında (yükseltgenme) en önemli yol β ‐ oksidasyon
yoldudur.
•β‐oksidasyon yolu yanında yağ asitlerinin alfa‐ve omega oksidasyon yollarıda vardır.
•Yağ asitlerinin oksidasyonu mitkondrionda, biyosentezi ise sitozolde olur.
•Yağ asidi oksidasyonunun son ürünü veya sentezinin başlangıç ürünü Asetil CoA ’dır.
•Yağ asidi metabolizmasında bütün yollar Asetil CoA'dan geçer.
•Asetil CoA glikoz yıkımının,yağasidioksidsyonunun ve amino asitlerin hemen hemen
Yarısının son ürünüdür.
•Ayrıca Asetil CoA yağ asitlerinin sentezi, kolesterol, steroid hormonlar ve keton cisimlerin



biyosentezleri için başlangıç maddesidir.
Hayvan hücrelerinde yağ asidi oksidasyonu mitokondride gerçekleşir. Bunun için gerekli 
enzimler mitokondriyal matrikste lokalizedirler. 
Yağ asitlerinin oksidasyonu, yağ asitlerinin mitokondriye alınması basamağında kontrol 
edilmektedir Yağ açil-KoA mitokondriyal matrikse alındıktan sonra  oksidasyon denen 
yolda yağ asitlerinden, karboksilli uçtan başlayarak asetil-KoA şeklinde iki karbonlu üniteler 
art arda çıkarılır.

Yağ asitlerinin  oksidasyonundan başka  ve  oksidasyon denen oksidasyon yolları da 
vardır.
Yağ asitlerinin  oksidasyonu
Doymuş yağ asitlerinin  oksidasyonunda, dört temel basamak vardır:
-İlk oksidasyon ile trans-2-enoil-KoA oluşur
-Hidrasyon ile L-3-hidroksiaçil-KoA oluşur
-İkinci oksidasyon ile -ketoaçil-KoA oluşur
-Tiyoliz ile orijinal yağ asidinin karboksil ucundaki iki karbon parçası, asetil-KoA olarak 
ayrılır ve geriye karbon sayısı orijinal yağ asidinden iki eksik yağ açil-KoA kalır. 
Yağ asitlerinin -oksidasyonunun ilk oksidasyon basamağında FADH2 oluşur.

Yağ asitlerinin -oksidasyonunun ikinci oksidasyon basamağında NADH oluşur.



Yağ asitlerinin  oksidasyonunun açıklanan bu dört reaksiyonunun tekrarlanmasıyla yağ asidi
tamamen asetil-KoA’lara yıkılmış olur.

Yağ asitlerinin  oksidasyonunun yararları:
-Hücre için gerekli enerjiyi sağlar. 
 Palmitoil KoA’nın  oksidasyonu sonucunda
Karaciğer ve yağ doku arasındaki dengenin devamına yardım eder. 
-Yağ asitlerini, diğer dokuların da yararlanabileceği suda çözünür maddeler haline dönüştürür.
Yağ asitlerinin  oksidasyonu ile oluşan asetil-KoA’lar;
1) Başka yağ asitlerinin sentezinde kullanılır. 
2) Keton cisimlerinin yapımında kullanılır. 
3) Kolesterol sentezinde kullanılır. 
4) Steroidlerin ön maddesi olarak kullanılır. 



5) N-asetilglukozamin gibi  maddelerin  oluşumu için  bazı  maddelerin  asetillendirilmesinde
kullanılır. 
6)  Sitrik  asit  döngüsünde  yıkılarak  organizmaya  gerekli  olan  enerjinin  sağlanmasında
kullanılır. 

Kolesterol sentezi
Kolesterol 7 dehidrokolesterolden ve squalenden de sentezlenebilir.

Kolesterol safra tuzlarının sentezine de katılır.





PROTEİNLERİN SİNDİRİMİ VE ABSORBSİYONU

Proteinler kimyasal bileşimleri,  fiziksel özellikleri,  boyutları,  şekilleri,  çözünebilirlikleri  ve

biyolojik  rolleri  itibarıyle  büyük  oranda  farklılıklar  gösterirler.  Proteinler  aminoasitlerden

oluşurlar. Doğal olarak 200 civarında amino asit bulunmaktadır. Ancak genellikle proteinler

sadece  20  amino  asit  içeririler.  Bunlardan  bir  kısmı  organizmada  yeterince  veya  hiç

sentezlenemediği için esansiyel olarak nitelendirilmektedir. Bu amino asitler arjinin , histidin,

izolösin, lösin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, tirozin ve valin’dir.

Geviş  getiren  hayvanlarda  esansiyel  amino  asit  gereksinmeleri  ön  midelerde  kendi  vücut

proteinlerini sentezleyen mikroorganizmalar sayesinde karşılanabilmektedir. 

Tek ve ruminant  hayvanlarda  proteinlerin  ince bağırsaklardaki  yıkımı ve emilimi  farklılık

göstermemektedir. Sadece rumendeki protein metabolizması farklılığı ortaya çıkarmaktadır. 

Tek Midelilerde Protein sindirim ve absorbsiyonu

Proteinlerin sindirimi, midede başlar, barsakda   tamamlanır. Proteinler midede, önce

HCl ile denatüre olurlar. Midenin esas hücrelerinden pepsinojen salgılanır.

Denatüre proteinlerin, çeşitli proteazlarla,  peptid bağları hidroliz olur (Proteoliz).

Midede etkin enzim Pepsin iken,      

                                     

Barsakta etkili enzimler Pankreastan salgılanan ve duedonuma dökülen,

          Tripsin

          Kimotripsin

          Elastaz

          Karboksipeptidaz larla, ince bağırsaktan salgılanan

          Aminopeptidaz

          Dipeptidaz

          Tripeptidazlardır.

Sindirim  esnasında  proteinler,  amino  asidlere  ve  küçük  molekül  ağırlığındaki

peptidlere kadar      parçalanırlar.

A.A. Suda kolaylıkla çözünürler ve ince bağırsaktan emilirler. Absorbsiyona uğrayan

a.a’lerin büyük bir kısmı, portal dolaşım yolu ile karaciğere gider.

A.A’lerin absorbsiyonu için farklı transport işlemleri vardır.



Bunlardan biri ATP gerektiren ve Na+ bağımlı transport sistemi; glukozun aktif 

taşınımına  benzer ve dört grup a.a için farklı taşıyıcı protein vardır.

Glisin gibi bazı a.a’ler taşıyıcı sistemlerden birden fazlasına affinite gösterirler.

Ruminantlarda Protein Sindirim ve absorbsiyonu
Geviş  getiren  hayvanlarda  proteinlerin  %70-80’i  rumende  parçalanır.  Rumende  sindirime

uğratılan  ham protein  ile  azot  taşıyan  ancak  protein  olmayan  azotlu  maddeler  de  oluşur.

Azotlu  maddelerin  sindirimi  sonucu  oluşan  son  ürün  amonyaktır.  Amonyak  yanında

çoğunluğu  bütirik  asit  olmak  üzere  diğer  uçucu  yağ  asitleri  ve  gazlar  da  meydana  gelir.

Oluşan amonyak rumen bakterileri ve protozoonlar tarafından başka enzim sistemleri harekete

geçirilerek  biyolojik  değerleri  yüksek  proteinlere  dönüştürülür.  Rumende  fazla  amonyak

oluşmuş ise, nitritlere dönüştürülmek suretiyle gerek ruminantlar gerekse mikroorganizmalar

için  zararlı  maddeler  oluşabilir.  Nitekim  nitrit  hemoglobinle  birleşerek  yeterince  oksijen

bağlama yeteneği  olmayan methemoglobin oluşturur.  Sonuçta oksijen yetmezliği  meydana

gelir. Amonyak, protein yapısında olmayan nitrojenli bileşiklerin (üre, amonyum tuzları v.s)

rumende mikroorganizmalar tarafından parçalanması sonucunda da meydana gelir. Bir kısım

amonyak yeterli ve uygun enerji kaynağının (nişasta) olması durumunda mikroorganizmalar

tarafından amino asit ve mikrobiyel protein sentezi için kullanılabilir, amonyağın bir kısmı ise

rumen  duvarlarından  kana  absorbe  edilerek  karaciğere  gelir  burada  üreye  dönüştürülür,

karaciğerde sentezlenen ürenin bir kısmı böbrekler üzerinden dışarı atılır, diğer bir kısmı ise

tükrüğe oradan rumene tekrar PONB olarak döner.

Gerek  sindirilmeyen  gerçek  protein,  gerekse  mikroorganizmalar  tarafından  sentezlenen

mikrobiyel  protein  abomasum  ve  ince  bağırsağa  geçerek  tek  midelilerde  olduğu  gibi

enzimatik sindirime uğrarlar.



Şekil 2.22: Ruminantlarda proteinin mikrobiyel sindirimi (Wattiaux ve  Howard, 1997)

Rumende  mikrobiyel  parçalanmaya  uğramadan  abomasum  ve  ince  bağırsağa  geçen  yem
proteinine korunmuş ya da by-pass protein denir. Toplam proteinin % 70-80 kadarı rumende
parçalanabilir. Yaklaşık % 20-30’luk kısmı mideye (abomasuma) geçer. Bu nedenle rumende
oluşan amonyak fazlası rumen kılcalları yoluyla alınarak karaciğere getirilir ve burada üreye
dönüştürülür.  Ürenin  fazlası  idrar  yoluyla  atılırken  geri  kalan  kısmı  rumendeki  protein
sentezinde  kullanılmak  üzere  yeniden  rumene  ulaştırılır.  Rumene  gelen  üre  bakterilerce
sentezlenen üreaz enzimi aracılıyla amonyağa dönüştürülür ve mikroorganizmalar tarafından
protein  sentezinde  değerlendirilir.  Rumende  mikroorganizmalar  tarafından  sentezlenen
protein, abomasum ve ince bağırsak enzimleriyle aminoasitlerine parçalanır ve bağırsaklardan
emilir.

Aminoasit Metabolizması 
Amino asitler kasda protein sentezi için kullanımlarının dışında yoğun bir şekilde metabolize
edilmektedirler.  Kas  doku  dallı  zincirli  amino  asitlerin  (lösin,  izolösin  ve  valin)
metabolizmasında  çok  önemli  roller  üslenen  glutamin  ve  alanin  ana  sentez  yeridir.
Karaciğerde  glutamat  dehidrojenaz  aktivitesiyle  serbestleşen  amonyak  üre  sentezi  için
kullanılırken,  kaslarda  üretilen  amonyak  glutamin  sentezinde  kullanılmakta  veya  alanin
transaminaz  vasıtasıyla  pirüvatatarnsfer  edilmektedir.  Bu  nedenle  alanin  ve  glutamin
karaciğer  ve böbreklere  amino gruplarını  taşıyan bir  taşıyıcı  olarak  değerlendirilmektedir.
Kaslardan serbestleşen alanin esas olarak karaciğer tarafından alınmakta ve glikoneojenez için
kullanılmaktadır. Tok koyunlarda glutamin karaciğer ve bağırsak mukozası tarafından alınır,
oysa  tek  midelilerde  glutaminin  karaciğerin  glutamin  alımı  azdır  ve  daha  çok  bağırsak
mukozası tarafından alınmaktadır. 



Karaciğer ve dokularda amino asitler değişikliklere uğratılabilirler.
Transaminasyon, bir amino asidin amino grubunun bir keto aside taşınması olayıdır.

Transaminasyon reaksiyonları, prostetik grubu piridoksal fosfat (PLP) olan transaminazlar 

(aminotransferazlar) tarafından katalizlenirler

Deaminasyon, bir amino asidin amino grubunun amonyak halinde ayrılması sonucunda α-
ketoaside dönüşmesi olayıdır.

Deaminasyon olayları, oksidatif ve oksidatif olmayan olarak iki gruba ayrılır 
Oksidatif deaminasyon, L-amino asit oksidazlar ve D-amino asit oksidazlar tarafından 
katalizlenir
L-amino asit oksidazlar, koenzim olarak FMN kullanır; glisin ile dikarboksilli ve hidroksilli 
amino asitlere etkili değillerdir. O2 bulunan koşullarda bir molekül H2O katılmasıyla oksidatif 
deaminasyon gerçekleşir. Ara ürün olarak H2O2 oluşması önemlidir



Amino asitlerin oksidatif olmayan deaminasyonu, çeşitli enzimler tarafından gerçekleştirilir
Histidinin deaminasyonu, histidin-amonyak liyaz (histidaz) ile katalizlenir ve ürokanat oluşur.

Dekarboksilasyon, amino asidin yapısındaki karboksil grubunun CO2 halinde ayrılması 
olayıdır
Amino asitlerin dekarboksilasyonu, koenzimi piridoksal fosfat (PLP) olan amino asit 

dekarboksilazlar tarafından katalizlenir ve sonuçta hücrelerde önemli etkileri olan biyojen 
aminler oluşur.



Amino asitler dokularda

• Ketoasitlere dönüşürler,
• Biyolojik aminlere dönüşürler
• Protein olmayan azotlu maddelerin (NPN-bileşikleri) sentezinde kullanılırlar,
• Protein sentezinde kullanılırlar,
• Böbrek yoluyla atılırlar.

• Amino asitler α-ketoasitlere, transaminasyon ve deaminasyon olayları sonucunda 
dönüşürler

• Transaminasyon olayına katılan bir amino asit başka amino asitlerin sentezinde de 
kullanılmış olur.

Amino asitler biyojen aminlere, dekarboksilazların etkisiyle karboksil gruplarının 
uzaklaştırılması sonucunda dönüşürler.



Amino asitlerden sentezlenen protein olmayan azotlu maddeler (NPN-bileşikleri)
olarak  pürinler,  pirimidinler,  porfirinler,  glutatyon,  kreatin,  melanin,  bazı  hormonlar,  bazı
koenzimler, sfingolipidler, amino şekerler, poliaminler önemlidirler.

Katekolaminler, tirozin amino asidinden sentez edilirler.

Kaslarda potein sentezi ve yıkımı hormonlar tarafından düzenlenmektedir. Amino asit alımını
uyaran hormonlar protein sentezini de uyarmaktadırlar. Glikokortikoidler amino asit alımını
inhibe  ederler  ve  proteolizi  uyarırlar.  Bu  nedenle  de  glikoneojenez  için  amino  asitlerin
kullanımı artırırlar. 
Protein sentezi hücre içinde gerçekleşir ve ribozom, aminoasitler, ATP, GTP ve farklı enzimleri 
gerektirir. 

Amino  asitlerin  protein  sentezinde  kullanılması  translasyon  olarak  tanımlanır  ki
nükleik asitlerin fonksiyonudur.  



Amino asitlerin en büyük kısmının amino grupları, en sonunda transaminasyon sonucu
-ketoglutarata taşınır ve glutamat oluşur.

Sitozolde oluşan glutamat, sitozolden mitokondriye taşınır.

Glutamat,  mitokondride  glutamat  dehidrojenaz tarafından  katalizlenen  oksidatif
deaminasyona uğrar ve böylece amonyak serbestleşir.



Amonyağın detoksifiye edilmesi
Amonyak, hayvansal dokular için oldukça toksiktir. 
Hayvanların çoğunda amonyak, ekstrahepatik dokulardan kana ve oradan da karaciğer
ve böbreklere gönderilmeden önce nontoksik bileşik haline dönüştürülür. Beyin dahil
birçok  dokuda  amonyak,  glutamin  sentetaz etkisiyle  glutamat  ile  kombine  olarak
glutamin oluşturur. 

Amonyağın kaslardan karaciğere taşınmasında alanin önemli rol oynar

Üre sentezi



Amonyak, karaciğerde üre döngüsüne girer ve üreye dönüştürülür. Üre döngüsü, 
hepatositlerin mitokondrilerinin iç kısmında başlar.



VİTAMİNLERİN SİNDİRİM VE ABSORBSİYONU

Vitaminlerin  çogunlugu  bitkisel  besinlerde  dogal  olarak  bulunurlar.  Bazi  vitaminler  ise

hayvan vücudunda sentezlenirler. 

Yağda Eriyen Vitaminler

Vitamin A nın sindirim ve absorbsiyonu

Temel vitaminlerden biridir. Vitamin A, sadece insan ve hayvan vücudunda bulunan bu 

vitamin bitkilerde bulunmaz. Bitkilerde vitamin A nın prekursoru bulunmaktadır. Bitkilerde 

provitamin olarak β-karoten halinde bulunur. Görmeyi saglayan rodopsin ve iyodopsin adli 

pigmentlerin olusumunu sağlar ve görme üzerinde etkilidir. Büyüme ve dokularin 

iyilesmesinde etkilidir. Kemik dokusunun saglamlığı, yıpranan dokularin onarılmasi ve 

enfeksiyondan korunmasını saglar. Serbest radikalleri nötralize eder. Antioksidan özelliğe 

sahiptir. 

a) α-karoten

b) β-karoten

c) kriptoksantin

d) lutein

e) likopen

Vitamin A’nın üç formu bulunmaktadır. Bunlardan biri alkol formu olan retinol, aldehit 

formu olan retinal ve asit formu olan retinoik asittir. 



Bunların teorik olarak çift bağlarında cis-trans şekillenmelerine dayalı olarak 16 steroizomeri 

bulunmaktadır.

Bunların teorik olarak çift bağlarında cis-trans şekillenmelerine dayalı olarak 16 steroizomeri 

bulunmaktadır.



Borneo, (2011)

Vitamin A nın absorbsiyonu



Chen, (2014)



Vitamin A’nın görme olayındaki rolü

Anonim (2016)



D –Vitamini
 

Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen faktörlerden birisidir. Etkisini Paratiroid 

hormonu ve tiroid bezinden salgılanan tirokalsitonin maddesi ile gösterir. Doğada bulunan bir 

çok sterol ultaviöle ışınları etkisi ile kemik yapısına etki eden aktif maddeler haline 

dönüşürler.  D-2 (Ergokalsiferol) ve D-3 (Kolikalsiferol) vitaminleri olmak üzere iki formu 

bulunmaktadır. 

D-2 Vitamini bitkisel kökenli olup, en çok yosunlarda ve mantarlarda bulunur.

 D-3 Vitamini hayvansal kaynaklı ve insan vücudunda deride bulunur. 

Güneş ışınları etkisi ile her iki vitaminde ilk hallerinden (D-2 ergosterolden ergokalsiferol, 

D-3 , 7- dehidroksikalsiferolden kolekalsiferol) aktif şekillerine dönüşürler. 

D-3 vitamini deride, karaciğerde, barsaklarda, kemikte, kaslarda ve böbreklerde depolanabilir.

Aktif vitaminin barsaklar, iskelet sistemi, böbrek ve kas dokusu üzerine etkisi vardır

Vitamin D Metabolizması



Anonim (2016)

E- Vitamini

Vitamin E, tokoferoller ve tokotrienoller adını alan iki grup madde ile bunların türevi veya

benzeri olan bazı bileşikleri kapsar.. En iyi antioksidandır. Hücre zarı ve taşıyıcı moleküllerin



lipid kısmını stabilize ederek hücreyi serbest radikaller, ağır metaller, zehirli bileşikler, ilaç ve

radyasyonun zararlı etkilerinden korur. Bağışıklık sisteminin aktivitesi için gereklidir. Timus

bezini  ve alyuvarları  korur.  Retina gelişimi için gereklidir.  İmmun sistemin aktivitesi  için

gereklidir.

Antioksidan  özelligi  bulunan  E  vitamininin  7  ayri  formu  bulunmasina  karsın  genellikle

alfatokoferol en bilinenidir. Alfatokoferol, diger formlara oranla ısıya ve asitlere karsı daha

dayanıklıdir.  Oksijen  yasam için  gerekli  olsa  da vücut  üzerinde zararli  etkileri  de  vardir.

Oksijen  kullanımının  normal  isleminde,  kimyasal  degisimler  sonucu serbest  radikal  denen

kararsiz oksijen molekülleri olusur. Serbest radikaller hücrelere ve hücre içi yapilara zarar

verirler. 

Vitamin E, vitamin A ve vitamin D gibi misel oluşturarak ince barsaktan emilir, kanda bir

lipoprotein  fraksiyonu  içinde  taşınır.  Karaciğer,  yağ  dokusunda  ve  kaslarda  depolanır.

Hayvanların vitamin E depolama kapasiteleri  yüksektir,  dişilerde daha fazla depolanır, yaş

ilerledikçe depolanan miktar artar. Bu nedenle ruminantlarda vitamin E yeresizliğine bağlı

üreme bozuklukları fazla görülmez. Asıl etkisi oksidasyon peroksidasyon olaylarına karşı Se

ile birlikte etkisidir. 



Anonim, 2016)

E vitamini sentezi

Xu Shutu, Zhang Dalong, Cai Ye, Yan Jianbing,2012. 

K  VITAMINI  (Naftakinon):

K Vitamini, “pıhtılaştırıcı vitamin” olarak da bilinir. Adını koagülasyon yani kan pıhtılaşması

kelimesinin ilk harfinden alır. Kimyasal olarak bunlar 2-metil-1,4-naftokinon türevleridirler

ve  genel  kanıya  göre  etkinliklerinin  temel  sebebi  kimyasal

yapılarındaki naftokinon halkasıdır. Buradan hareketle genel olarak tüm K vitaminlerinin etki

mekanizmaları benzerdir. Yine de bağısaktaki emilimi, taşınması ve doku dağılımı ile ilişkili

olarak önemli farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Koag%C3%BClasyon
https://www.researchgate.net/profile/XU_Shutu
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ba%C4%9F%C4%B1sak&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Naftokinon&action=edit&redlink=1


K Vitamini , barsaklarda bulunan bakteriler tarafından sentezlenen ve kanın pıhtılaşmasında

rol oynayan, ayrıca kemik ve kıkırdak gelişiminde etkili olan vitamindir.  Dogada K1 ve K2

olarak  iki  sekilde  bulunan  K3  vitamini  de  metabolik  süreçlerde  yer  alan  yasamsal  bir

vitamindir. K1, filokinon ve fitomenadion olarak adlandirilan iki şekilde bulunur ve bitkisel

kökenlidir.  K2  ise  bağırsaklardaki  bakteriler  tarafindan  üretilen  ve  metakinon  adi  verilen

organik bilesenlerdir.  Sentetik olarak üretilen cinsine ise K3 menadion adi verilir ve dogal

olanlardan  2  kat  daha etkilidir.  Isıya  karşı  dayanıklıdır  ve yagda çözünebilen  bir  vitamin

olmasi nedeniyle bagirsaklardan yaglarla emilerek karacigerde depolanir.

Kanın pıhtılaşması için gerekli (Protrombin (faktör II), faktör VII, faktör IX, faktör X, protein

C, protein S ve protein Z) enzimlerin sentezi için gereklidir.  

Sindirimi diğer yağda eriyen vitaminler gibidir. Ayrica yüksek oranlarda E vitamini alinmasi 

da K vitamininin emiliminde olumsuz etkilere yol açar. Probiotikler, K vitamini üretilmesini 

arttirir. 

K vitamini, vücutta yüksek oranlarda depolanamaz. Kanama oldugunda bagirsaklardaki bazi 

bakteriler tarafindan üretilebilir. Ancak bagirsaklarla ilgili kastaliklar bu durumu 

engelleyebilir. 

Vitamin K metabolizması

K vitamini, potasyum ve kalsiyum ile birlikte protrombini trombin haline dönüstürüp, kanin 

pihtilasmasinda görev alan fibrin maddesinin olusmasini saglar.

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Protrombin&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein_Z&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein_S&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein_C&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein_C&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fakt%C3%B6r_X&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fakt%C3%B6r_IX&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fakt%C3%B6r_VII&action=edit&redlink=1


Pıhtılaşmada sırayla gerçekleşen üç mekanizma etkilidir.

Trombositler tarafından protrombin aktivatörü olan tromboplastinin salgılanması

 Oluşan tromboplastinin Ca++ iyonlarının beraberliğinde protrombinden trombin 

oluşturması

 Meydana gelen trombinin fibrinojeni fibrin ipliklerine dönüştürmesi

Anonim (2015), 

Doku ya da damarda hasar olduğunda ekstrinsik veya intrinsik faktör devreye girerek pıhtılaşma 
başlar.



Furie, ve ark. (1999). 



VİTAMİNLER

Suda Eriyen Vitaminler

 Ruminantlarin rumenlerindeki bakteriyel etkinlikle sentezlenen B kompleks vitaminleri, bazi 

hayvanlarin kalin bagirsaklarinda ayni yollarla sentezlenebilmektedir. Birçok memeli hayvan 

türünde karbonhidrat metabolizmasinin bir ara ürünü olarak askorbik asit (C vitamini) 

sentezlenir. İnsan, maymun ve kobaylarin vücutlarinda C vitamini sentezlenemez; sadece 

besinlerden saglanır. B1 vitamini hariç suda çözünen vitaminler genellikle bitkisel kökenli 

besinler içinde bulunurlar. 

B1 VITAMINI (Tiamin):

Isiya oldukça dayanikli bir bileşiktir. Asit ve nötr eriyiklerde 100o C’de 1 saat ısıtıldığında 

çok az bir kısmı tahrip olmaktadır. Daha yüksek ısılarda ve alkali eriyiklerde yıkılması 

artmaktadır. 

Karbonhidrat metabolizmasında rol alarak hücresel düzeyde enerji üretimine katılır. Glikozun 

oksitlenmesine yardım eder. Yag asitleri ve sterollerin üretimine katkı yapar. Bu sayede 

yemlerle alınan karbonhidratların gerekli oldugunda kullanılmak üzere yağa çevrilerek 

depolanmasını sağlar. Sinirsel iletide görevi olan asetil kolin maddesinin üretilmesine destek 

verir ve sinir sistemi fonksiyonlarinin islemesine yardımci olur. Büyümeyi düzenler. 

Yemlerle alınan tiamin ince barsaktan emilir ve vücudun tüm organlarına dağılır.

Yemlerde bulunan tiaminden yararlanmayı azaltan bu nedenle de tiamin gereksinimini artıran 

antogonistler vardır. Bunlar; oksitiyamin, piritiyamin ve amprolyumdur.

Tiamin Metabolizması

Tiyaminin vücuttaki fonksiyonları tiyamin pirofosfat’ın koenzim olarak katıldığı 

tepkimelerdir. Etkisini yapısındaki tiazol halkasındaki hidrojeni yitirerek karbonion formuna 

dönüşerek yapmaktadır.



Tiyaminpirofosfat

Riboflavin (B2)

B2 vitamini yani riboflavin,   pentoz   şeker   olan   ribitol   ve   lumikromdan   oluşur. Riboflavin  ısıl

işlemlere  ve  oksijene  dayanıklı  bir  bileşiktir  ancak  alkali  ortamda  ısıtıldığında  vitamin

aktivitelerini  kaybederler.  Işığa  karşı  duyarlılıkları  fazladır  aydınlık  ortamlarda  hemen

dekompoze olurlar.Görünür ve uv ışında bozulur.; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasına

yardımcı olur.

Riboflavin flavokinaz enzimi ile aktif formu olan FMN'ye dönüşür. FMN'ye ATP'nin AMP grubu 

bağlanarak FAD sentez edilir. Koenzim olarak FMN ve FAD'ye ihtiyaç duyan enzimler 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Karbonhidrat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C4%9F


flavoproteinler denir. Riboflavinlerin koenzimleri hücrede bir hidrojen taşıyıcısı olarak görev 

alır. Vücutta emilen riboflavin FAD senteaz ve flovakinaz enzimleri yardımıyla koenzim 

formuna dönüştürülür.

Hücrede enerji oluşumu ve hücre solunumunda önemlidir.

                                  

FMN                                                                  FAD

B3 VITAMINI (Niasin):

B3  vitamini  başta 'Niasin' olmak  üzere  Nikotinik  asit  ya  da  Nikotinamid  olarak  da

bilinmektedir.  Isı  ve  ışığa  karşı  dayanıklı  olan  B3  vitamini,  karaciğerde  az  miktarda

depolanabilir. B3 Vitamini diğer adıyla 'Niasin' vücudun enerji üretiminde önemli rol oynar.

Bu nedenle de protein, yağ ve karbonhidrat gibi besin maddelerinin vücutta kullanılmasını

sağlar. Hücresel düzeyde enerji üretilmesinde önemli görevi vardır. Yağ asitlerinin sentezinde

etkilidir.  Beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde etken maddedir.  Sindirim sisteminin

sağlıklı çalışmasına destek verir. Kan dolaşımına olumlu etkisi vardır.



Niasin Metabolizması

NİASİNHayvanlar  niasini  bitkisel  kökenli  yemlerle  nikotinik  asit  formunda  alırlatr

vücutlarında  metabolik form olan nikotinamid ve nikotinamid adenin dinükleotid  formuna

çevrilir. Ruminantlarda rumen mikroorganizmaları bu vitamini yeteri kadar sentezlemektedir.

Isıya  ve  ışığa  karşı  dayanıklıdır.   Ayrıca  karaciğerde  az  miktarda  depolanabilir.

.Metabolik  işlevlerini  hücrelerde  bulunan  NADH, NADPH, NAD ve NAD⁺ koenzimleri

olarak  enerji  metabolizması,  nükleik  asit,  protein,  yağ  ve  karbonhidrat  metabolizmasında

Elektron taşıyarak  indirgenme potansiyelinin  moleküller  arasında aktarılmasında rol oynar.

NADH,  NAD+'nin indirgenmiş halidir,  dolayısıyla  NAD+ de

NADH'nin yükseltgenmiş (okside olmuş) halidir.

     

NADP                                                                         NAD

https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://tr.wikipedia.org/wiki/Redoks
https://tr.wikipedia.org/wiki/Redoks


Niasin triptofan amino asitindende vücutta sentezlenebilmektedir

Anonim, 2017

B5 VITAMINI (Pantotenik Asit):
Bütün canli organizmalarda bulunan B5 vitamini, vücutta depolanmadigi ve suda 
çözünebildigi için kolayca atılır. Nemli ısıya, oksidasyon ve redüksiyona dayanıklı 
olmasına karşın, asit, alkali ve kuru ısıya karşı dayanıksızdır. Kalsiyum pantotonat ve 
sodyum pantotenot ve pantenol olmak üzere 3 formu bulunmaktadır. Kandaki 
alyuvarların ve bağışıklık sisteminde rol alan maddelerin yapımına katılır. Enerji 
üretiminde de rol alır. Hücre yapımında, normal büyümeyi sürdürmede ve merkezi sinir 
sisteminin geliştirilmesinde yardımcı olur.  Pantotenik asitin vitamin B12 ile ilişkisi 
vardır.
Metabolik işlevi yapısına girdiği Co-enzim A ve onun türevleri ile ilgilidir.

B6 VITAMINI (Pirodoksin):

B6 Vitamini, Piridoksin adı ile bilinir. Besinlerde B-6 vitamini piridoksin, piridoksamin ve
piridoksal olarak 3 şekilde bulunur. Bunlar vücutta birbirine dönüşebilir.  Aktif şekli kısaca
PLF (piridoksalfosfat)  denilen  şeklinde  bulunur. Piridoksin,  bir  diğer  adıyla B6 vitamini,
özellikle protein metabolizmasında çok  önemli  bir koenzimdir ve
birçok nörotransmitterin sentezinde rol alır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
https://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rotransmitter
https://tr.wikipedia.org/wiki/Koenzim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Metabolizma


Alkali ortamda, günes isigi etkisiyle, ısı ve uygunsuz depolama kosullarında etkisizleşen B6
vitamini, canlı organizmada yasamsal önemi olan bir çok fonksiyonu yerine getirir. 
Proteinin  yapıtaslarından  olan  nükleik  asit  sentezine  katilir,  amino  asitlerin  bagirsaktan
emilerek kana ve kandan hücrelere iletilmesi için gereklidir.  Ayrica amino asitlerin yapım,
yıkım ve birbirlerine dönüstürülmesine yardımcı olur. Enerji üretilmesinde karbonhidrat, yag
ve protein metabolizmasinda etkilidir. Ayrica karaciğerde depolanan glikojenin gerektiginde
salınmasını sağlar. Bağışıklık sisteminde antikor ve akyuvar  olusumunda rol alır. DNA ve
RNA  sentezi  ve  islevlerinin  gerçeklesmesinde  etkilidir.  Serotonin  maddesinin  yapımına
etkilidir.  B12  vitamininin  emilimine,  magnezyum,  çinko  ve  selenyum  elementlerinin
vücuttaki işlevlerine katkı sağlar. Sodyum ve Potasyum dengelerini saglayarak hem vücudun
sıvı dengesini korur hem de sinir, kalp ve kas dokularinin elektriksel aktivitesine yardımcı
olur. 

Anonim, 2017.

FOLİK ASİT

Folik asitin (B11 vitamini) yapısında pteridin çekirdeğine bağlı olarak paraaminobenzoik asit 
ve glutamik asit bulunur. Yeşil yapraklarda (folum)  yaygın olarak bulunduğundan bu ad 
verilmiştir. 
Bağırsak bakterileri  tarafindan da üretilen B11 vitamini;  isi,  isik uzun süreli  depolama ve
pisirilme esnasinda bozulur. Karacigerde uzun süreli olarak bir miktar depolanir. Bu vitamin,
ince barsak epitelinde bulunan  bir karbonksipeptidaz enziminin yardımıyla,  yemlerde
bulunan poliglutamil şeklindeki  folatlar  parçalanarak  serbest folat şeklinde  ince  barsakların
üst kısımlarından emilir. sonra karacigere giderek orada metabolize olur. 
Folik asit; amino asit, protein ve sinir sistemi iletisinde kullanilan bazi iletken 
maddelerin yapiminda rol alir. 
Hücre bölünmesinde ve hücrenin genetik yapisinin olusmasi için şart olan DNA ve 
RNA sentezinde etkilidir. Bu etkisiyle büyümeyi de sağlar. kan hücrelerinin (alyuvar) 
üretimi, büyümesi ve yeniden oluşumu için gerekli olan RNA ve DNA gibi nükleik 
asitlerin meydana gelmesine yardımcı olur. Kan hücrelerinin yapiminda bulunur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Folat
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Poliglutamil&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Enzim
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karbonksipeptidaz&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Epitel
https://tr.wikipedia.org/wiki/Barsak


Folik asitin metabolik işlevlere katılan formu tetrahidro folattır.

Folik asit sentezi

H VITAMINI (Biyotin):
Biyotin, H vitamini veya B7 vitamini olarak da adlandırılan bir vitamindir. Kimyasal formülü 
C10H16N2O3S olan biyotin, suda çözünen bir B kompleksi vitaminidir. Biyotin, sıcak suda 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=B_kompleksi&action=edit&redlink=1


kolay soğuk suda zor çözünen bir vitamindir. Hem bitkisel hem hayvansal dokularda bulunur. 
Kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından ruminantlarda, rumen mikroorganizmaları tarafından 
da üretilen biyotin bir vitamindir.

Biyotinin metabolik işlevleri biyositin veya biyotinil lisin adı verilen türevi ile ilgilidir.

Biyositin

biyositin çeşitli enzimlerin protein yapılarına prostatik grup olarak bağlanarak koenzim görevi
yapar. Bu koenzimin en önemli özelliği CO2’yi kendine bağlayarak bir bileşikten başka bir 
bileşiğe aktarılmasını sağlar. 
bağlayarakYağ, protein ve karbonhidrat metabolizmalarında koenzimdir. Aynı zamanda hücre
gelişimine katkıda bulunur, kanın şeker seviyesini ortalama düzeyde tutmaya yardımcı olur. 

 Biyotin, yag, karbonhidrat ve proteinlerin parçalanmasinda görev alir. Yağ ve yağ asitlerinin 
sentezinde görev alir. DNA ve RNA yapımına katılır. Aminoasitlerin proteine dönüşümüne ve
nükleik asitlerin bir parçasi olan pirimidin sentezine katılır. Bir çok enzimin yapısına girer 
Keratin dokusunun oluşmasını ve korunmasını sağlar. 

KOLİN
Vitamin benzeri önemli bir madde olan kolin (C5H15O2N) saf yapışkan ve kuvvetli baz nitelikte 

bir sıvıdır. 

Ticari olarak kolin klorid formunda bulunurlar.

Tüm yemlerde kolin bulunmakla birlikte ruminantlarda mikroorganizmalar tarafından da 
sentezlenmektedir.
Kolinin metabolik işlevi sentezinde rol aldıkları maddelerle ilgilidir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Protein
https://tr.wikipedia.org/wiki/Koenzim
https://tr.wikipedia.org/wiki/Metabolizma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karbonhidrat
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bakteri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kal%C4%B1n_ba%C4%9F%C4%B1rsak


1. Asetil kolin 
Kolin asetil Co-A ile birleşerek asetil kolini meydana getirir. Bir doku hormonu olarak
sinirsel uyarıların iletilmesini sağlar.

2.Lesitin ve Sfingomiyelin Kolin lesitin ve sfingomiyelin yapısında yer alır.

2. Kreatin sentezinde, kolinden sentezlenen S-adenosilmetiyonin, guanidoasetik asitten 
kreatin sentezlenmesini sağlar.

3. Metiyonin, Kolin metiyonin sentezi için gerekli olan metil gruplarını sağlar.



VİTAMİN B12
Siyanokobalamin, B12 vitamini olarak bilinen vitaminin diğer adıdır. Bitkilerde bulunmaz 
Özellikle hayvansal dokularda bulunur, ruminantlarda rumen mikroorganizmaları tarafından 
sentezlenmektedir. Bu nedenle de kırmızı et iyi bir vitamin B12 kaynağıdır. Vitamin B12 nin 
bir çok formları bulunmakla birlikte vitamin özelliği gösteren formu siyanokobalamin denilen
formudur.
Vitamin B12 nin barsaktan geçişi için taşıyıcı bileşiklere gerek vardır. Bunlara 
intrinsik faktörler denir. Bu maddelerin bir görevi de vitamin B12 ye bağlanarak 
mikroorganizmaların yıkımından korumaktır.
İntrinsik faktöre bağlanarak mukoza çaperi geçen barsak hücresine giren vitamin B12 
burada bağlantısını ayırır ve kana geçer. İntrinsik faktörle bağlantısını sürdüren bir 
kısım vitamin B12 ise lenf sistemine geçer.  Absorbe olan vitamin B12 ilgili doku ve 
organlara gider. Vitamin B12 nin kanla taşınması ve depolanmasında da bağlayıcı-
taşıyıcı proteinlere gerek vardır. Transkobalamin I vitamin B12nin depolanmasını, 
transkobalamin II ise taşınmasına yardımcı olur.
Metabolik reaksiyonlar
1. transmetilasyon olaylarında yer alır
2.protein sentezinde önemli görev üstlenir.
3. folik asit metabolizmasında görev alır.
4.propiyonat metabolizmasında görev alır
5.oksidasyon redüksiyon olaylarında
6.yağ asiti metabolizmasında görev alır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Doku


Vitamin B12 ve Nükleik asit metabolizması



Ganfyd.2016.  

C VITAMINI (Askorbik Asit):
C vitamini, askorbik asit olarak da bilinir, suda eritilebilen ve birçok görevi olan toz formda 
sarımsı, beyaz renkte bir vitamindir. C vitamini aktivitesine sahip iki bileşik L-askorbik asit 
ve D-askorbik asittir. Bunlardan L- askorbik asit vitamin C özelliği 
gösterir.Çoğu hayvanlar ve bitkiler, kendi C vitaminlerini glukozdan üretebilirler.  İnsan 
maymun ve kobaylar C vitamini sentezleyemezler. Yemlerle alınan L askorbik asit ince 
bağırsaktan aktif transportla absorbe edilir.  Vitamin C nin metabolik reaksiyonlardaki işlevi 
iyi bir indirgen olmasındandır.
C vitamini, destek dokulari için kollajen proteinlerinin yapımında etkilidir. Kollajen dokular; 
deri, kas ve eklem baglari, damar çeperi ve kemiklerde bulunur. 
Fenilalanın ve trosin metabolizmasında etkilidir.
Nörepinefrin ve epinefrin sentezinde etkilidir.
Histaminin parçalanmasınada görev alır.
Karnitinin sentezinde etkilidir.
Bağırsaklardan demirin emilimine, 3 değerli demiri 2 değerli demire dönüştürerek 
absorbsiyonu kolaylaştırır.
Se absorbsiyonunu kolaylaştırarak glutasyon peroksidaz enziminin yapısında yer almasını 
sağlar.
Bakırın absorbsiyonunu zorlaştırır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Glukoz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Vitamin


Yemlerdeki folik asitin dayanıklı kalmasına, triptofandan beyin için gerekli olan serotonin 
elde edilmesine etkileri vardir. 



MİNERAL METABOLİZMASI

İnorganik elementler yemlerin sindirimi sırasında değişikliğe uğramazlar, bu nedenle 

sindirimden söz edilmez, absorbsiyon, vücutta tutulma, metabolizma ve atıkların dışarı 

atılması gibi hususlar üzerinde durulabilir. Mineraller üzerinde yapılan çalışmalar;

1. Baland denemeleri,

2. Belirteç yöntemi,

3. Radyoaktif indikatör yöntemi,

4. Anjiyo yöntemi,

5. İzotonik çözeltilerle perfüzyon,

6. Fistüla ve yapay rumen kullanmak,

7. Kesim ve biyopsi uygulaması,

8. Dışa açılan anastomozlar kullanmak,

9. Özel in vitro ve in vivo çalışmalar

MAKRO ELEMENTLER

KALSİYUM

İnsan vücudunda en fazla bulunan mineraldir. Vücuttaki kalsiyumun %99’u çok kemik, diş, boynuz ve

sert oluşumlarda bulunur. %1 lik kısmı yumuşak dokularda bulunur. 

Kalsiyum tek midelilerde ve gelişmesini tamamlamamış genç ruminantlarda ince bağırsağın

ilk bölümünden aktif transport ile absorbe edilir, ruminantlarda ise rumen, retikulum, omasum

ve abomasumdan absorbe edilir.

Yemlerle alınan kalsiyum, karbonat, fosfat halinde veya protein ve organik asit anyonlarına

bağlı formdadır. Sindirim salgıları tarafından kalsiyum kloride dönüştürülür.

Kalsiyumun boşaltımı dişkı ile olur., çok az bir kısmı böbrek yolu ile atılır.

Ca dan yararlanmanın tam olabilmesi için

1. Rasyonda yeteri kadar Ca bulunmalı

2. Ca/P arasında belirli bir oran olmalı,

3. Vitamin D olmalı.

Kalsiyum Metabolizması

Absorbe olan Ca karaciğere taşınır, belirli bir süre kalır, yeni kompleks bileşikler oluşturmak 

üzere parçalanır.



M. Uludağ, 2015.

Kalsiyumun Fonksiyonları

 

1 Kemiklerin ve dişlerin sertlik ve sağlamığını oluşturur.

2 Sinirsel uyarın iletilmesinde ve kas fonksiyonlarında,

2 Yumurta kabuğunun oluşumuna katılır,

3 Kanın pıhtılaşmasında görev üztlenir 

4 Hücre yapısının korunmasında Kan basıncının idamesinde de görev alır

5 Pruvik asitin Asetil Co-A ya dönüşümünü sağlar

6 Ribonükleaz enzimlerini aktive eder,

7 α-amilaz ve tripsin enzimlerinin üçüncül ve dördüncül yapılarını sağlamlaştırarak onları 

çeşitli proteolitik enzimlerin yıkımından korur,

8 Aktomiyosin-adenozintrifosfataz sistemini aktive eder Kaslarımızın normal çalışmasında büyük

rol oynar. Kalsiyumun önemli bir özelliği de hücrelerin iyi çalışmasına yardımcı olmasıdır.

Kemik Kalsifikasyon



Dinçer, (2011)

Kemikte  yer  alan  kalsiyumun  büyük  bir  kısmı  hidroksiapatit  kristalleri  Ca10(PO4)6  (OH)2

şeklindedir. Kemiklerde hidroksiapatit kristal ağ yapısında yer alan kalsiyum iyonu diğer iki
değerlikli  iyonlar  ile  yer  değiştirebilmekte  ve  fosfat  ile  hidroksil  anyonları  dışında  kalan
anyonlar küçük kristallerin meydana getirdiği geniş alanlarda adsorbe edilmektedir
Kemikte bu mineral tuzlarının oluşumu kalsifikasyon olarak tanımlanır

Dinçer, (2011)

Yumurta kabuğu oluşumu

Yumurta kabuk oluşumu istmustta başlar ve burada zarların üzerinde kalsiyum kristallerinin

oluşumu görülür. Yumurta burada yaklaşık 2-3 saat kalmaktadır. Esas kalsiyum depolanması

ve kabuk oluşumu uterus yani kabuk bezinde meydana gelmektedir. Kabukta Ca+2 birikmesi

uterustaki kabuk bezlerinin salgıları ile olur. Bu safhada bikarbonat (HCO3 - ) salgısı, CO3

veya  CO2 salgısından  daha  önemlidir.  Kabuk  bezleri  kendisine  ulaşan  CO2’i  karbonik



anhidraz enziminin etkisiyle HCO3  - ‘e dönüştürerek kabuk yapımında kullanır. Uterusta en

son  olarak  yumurta  kütikül  denilen  bir  tabaka  ile  daha  kaplanmaktadır  ki  bu  işlem

yumurtlamadan yaklaşık yarım saat önce gerçekleştirilmektedir. 

Kemik metabolizmasını etkileyen faktörler

• Paratiroid hormon

• D-vitamini

• Kalsitonin

• A-vitamini, C-vitamini

• Östrojen, testosteron

• Bazı prostaglandinler ve sitokinler 

• Glukokortikoidler

• Tiroid hormonu, insülin, büyme hormonu, IGF-I

• Asidoz

Uludağ, (2015)
FOSFOR

Canlının toplam vücut ağırlığının %1 ini oluşturmaktadır.Buna bağlı olarak hücredeki hayati

faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çok büyük bir öneme sahiptir. Bitkisel kökenli yemlerdeki

fosforun ¾ ü fitin fosforu şeklindedir. Tek mideliler  ve kanatlılar  fitin fosforunun 1/3’ünü

değerlendirebilirler. Fosfor aynı zamanda vücudumuzda depo edilmektedir.Fosforun yaklaşık

%85 i kemikte fosfor zincirleri şeklinde depo edilmektedir. 

Fosfordan yararlanmanın tam olabilmesi için

1. Rasyonda yeterince fosfor bulunmalı,



2. Ca/P oranı belirli sınırlarda olmalı

3. Vitamin D varlığı olmalı

Forforun Fonksiyonları

1- Kemik ve diş ve vücut sıvılarının bileşeni 

2- Kaslarda enerji metabolizmasında yer alır

3- Yağ ve protein metabolizmasında yer alır

4- Yağ asitlerinin taşınmasında

5- Hücrelerimizdeki DNA ve RNA’nın temel yapıtaşlarıdır.

6- Hücredeki tüm enerji döngüsü fosfor maddesine bağlıdır,

7- Asit-Baz dengesinin korunmasında

8- Zarların ve bilgiyi oluşturan kodların üretiminde rol almaktadır.

9- Fotosentezde,solunumda ve birçok enzimin işleyişinde görev almaktadır.

10- Metabolizmanın düzenlenmesi (kovalent modifikasyonlar)

11- Enerji metabolizmasında, (ATP)

MAGNEZYUM

Magnezyum (Mg),  hayvan  ve  bitki  beslemesinde  gerekli  ve  aynı  zamanda  önemli

rolleri olan bir elementtir. Vücuttaki toplam Mg’un yaklaşık 2/3’si iskelet sisteminde,

geri kalan kısmı ise yumuşak dokularda ve vücut sıvılarında yer almaktadır Yumuşak

dokulardaki Mg, potasyum (K)’da olduğu gibi  hücre içi  sıvısında yer alır.  Vücutta

mevcut Mg’un sadece %1’lik kısmı kanda bulunmaktadır.

Mg ince bağırsağın üst bölümünden absorbe edilir, absorbe edilmeyen Mg un büyük bir

bölümü dışkı ile atılırken az bir kısmı böbrekler üzerinden atılır.

 Fonksiyonları:

 1. Kemik ve diş mineralizasyonu 

 2. Magnezyum, mitokondrideki oksidatif fosforilasyon için

 3. Protein,yağ ve nükleik asit sentezi 

       4. Fosfat gruplarının hidrolizi ve taşınımı 

      5. Magnezyum, özellikle fosfatın Adenozin Trifosfat (ATP)’tan Adenozin Difosfat 

(ADP)’a transferini katalize eden ve fosfatı parçalayan enzimleri aktivite etmektedir

      6. Kas kasılımı ve kanın pıhtılaşmasını inhibe

      7. Sinirsel iletim

      8. İmmün sistem etkinliği



      9. Mg K ile birlikte hücre içi sıvıların en önemli katyonunu oluşturur

SODYUM

Sodyum ince  bağırsaktan  aktif  tarnsport  ile  absorbe  edilir.  boşaltımı  böbrekler  üzerinden

gerçekleşir. En fazla bulunduğu yer hücre dışı sıvılardır. Ekstraselüler sıvı katyonlarının ~ %

90’nını  (154  mM  total  katyon)  oluşturur.  Na  metabolizması  birer  mineralkortikoid  olan

aldesteron ve deoksikortikosteron tarafından denetlenir.

Fonksiyonları

1. -Ekstraselüler sıvı kompartmanında osmotik basıncın ve suyun normal 

dağılımında rol alır 

2. Vücutta sodyum su dengesinin korumasında ve asit baz dengesinin ayarlanmasında

3. Besinlerin hücre duvarından geçişinde aktif transportta görev alır.

4. Sinir ve kas fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için de gereklidir.

     

POTASYUM

Yemlerde genellikle karbonat, klorid ve organik asitlerin potasyum tuzları şeklinde bulunan 

potasyum sindirim sisteminde kolayca çözünerek absorbe edilir. Absorbsiyon ince barsağın 

jejunum bölümünden diffüzyonla gerçekleşir, dışarı atılım böbrekler üzerindendir.

Fonksiyonları:

    - Vücuttaki su ve mineral dengesinin korunmasına yardımcı olur. 

     -Kan basıncını düşürebilir

    -Vücut sıvı dengesinin ayarlanmasında

    -Protein sentezi 

      -Besinlerin hücre içine taşınması

   -Sinir iletimi sinirsel mesajların iletilmesi

   -Kas kasılımı

    -Kalp atışının idame ettirilmesinde hayatidir.



KLOR

    Hücrelerarası sıvılarda yoğun olarak bulunur. Yaşın ilerlemesi ile vücuttaki miktar azalır.

İnce  barsaktan  absorbe  edilmekle  birlikte  kalın  barsaktan  absorbsiyonu  da  hızlıdır,  Basit

diffüzyonla  absorbe  edilir.  Böbrekler  üzerinden  atılır.  Plazma  konsantrasyonu  103  mM,

eritrosit içi 45-55 mM dir.

Fonksiyonları

-Ekstraselüler sıvı bileşeni olarak Anyon/Katyon dengesinde, 

-Osmotik basınçta, 

-Mide asit bileşeni olan ekstraselüler anyondur.

-Salya ve pankreas salgısındaki α-amilazı aktive eder.



İZ ELEMENTLERİN SİNDİRİM VE ABSORBSİYONU

KÜKÜRT

Kükürt  proteinlerin  yapı  elemanlarındandır.  Vücutta  inorganik  kükürt  var  isede  büyük bir

kısmı organik formdadır. Hayvanlar gereksinim duydukları kükürdü yemlerdeki S’lü amino

asitler, biyotin, tiyamin ve bünyesinde S bulunduran diğer bileşiklerden sağlarlar.

Ruminantlar  ve  tavşanlar  yemlerdeki  inorganik  kükürtten  yararlanabilirler.  Rumen

mikroorganizmaları inorganik kükürdü organik forma dönüştürebilirler. Ancak N/S arasındaki

10/1 olmalıdır. S’lü amino asitler ince bağırsaktan absorbe edilir, absorbsiyon aktif transport

ile gerçekleşir, boşaltım yolu böbrek ve idrardır.

Fonksiyonları

   -Organizmada aminoasitlerin (Cys, Sistin) yapısında 

–SH (tiol) , mukopolisakkaritlerin yapısında SO4= olarak yer alır.

    -Proteinlerin üçüncül yapısında (insülin),

    -Biotin,ve tiamin yapısında

    - Sistin, vasobresin, oksitosin ve prolaktin hormonlarının da yapısında yer alır

    -Metiyonin, ACTH, glukagon, melanosit uyarıcı hormon ve paratiroid hormonlarının da 

yapısında yer alır.

   -Glutasyonun metabolizmasında önemli görev üstlenir.

DEMİR

Tüm doku ve organlar için esansiyel elementir. Hayvanlar yemlerle aldıkları demiri mide de

bulunan HCl asit ve pepsin yardımı ile parçalayarak Fe+3 ve Fe+2 halinde açığa çıkartırlar.

Demirin  absorbe  edildiği  yer  duedonumdur.  Bağırsak  lümenine  ulaşan  demir  üç  değerli

formdan iki değerli forma indirgenerek absorbe edilir. Demir emilimi en fazla % 10 oranında

gerçekleşir. Ca  iyonları  Fe  emilimini  inhibe  eder.Atılımı  dışkı,  idrar  ve  ter  yoluyla

gerçekleşir. Toplam demirin % 77’si porfirin sentezinde ( %55 Hem, %15 doku enzimleri, %7

miyoglobin ). Ferritin olarak çeşitli dokularda %20, plazma transferrin yapısında %3 oranında

bulunur

Fonksiyonları

� - Oksidasyon olaylarında görev üstlenir

� -Amino asit metabolizmasında görev alır,

� -Demir  minerali,  bağışıklık  sistemini  güçlendirerek  hastalıklardan  korunmaya

yardımcı olur.



� -Krebs döngüsünde

� -Elektron transport sisteminde

� -Kan hücrelerinin yapımında

-Ca’un absorbsiyonunda

     Bakır (Cu):

Bakırın tek midelilerde absorbsiyon yeri ince barsağın üst bölümü olduğu halde ruminantlarda

abomasumdur.  HCl asit  absorbsiyonu artırıcı  etki  yapmaktadır.  Absorblanan Cu albümine

bağlanarak kciğere taşınır.

Absorbe edilen Cu karaciğer, kemik iliği, dalak, pankreas ve diğer organlara, genç 

hayvanlarda kemiğin epifizlerine gönderilir. Absorbe edilemiyen Cu’n çoğu safra üzerinden 

bir kısmı idrar yolu ile atılır.

Fonksiyonları

-Serbest oksijen radikal avcısıdır, 

-Enzimlerin yapılarına girerler, birçok metallo enzimlerin integral bileşenidir. 

Sitoktom oksidaz: ETS de son basamak. 

Dopamin hidroksilaz: Katekolamin sentezi

        Tirozinaz: Melanin pigment sentezi

     Süper Oksit Dismutaz (SOD): Süper oksit anyonun yıkımı

     Lizil oksidaz: Kollojende çapraz bağ oluşumu

    

ÇİNKO

Bu esansiyel (vücuda dışarıdan alınması gerekli) mineral vücutta herşey için gereklidir. Hem

tek  midelilerde  hem  ruminantlarda  absobsiyon  yeri  ince  barsakların  üst  bölümüdür.

Ruminantlarda  abomasumda  da  önemli  düzeyde  absorbsiyon  gerçekleşir.  Bitkisel  kökenli

yemlerde Zn proteinlerle kompleks bileşikler oluşturmuştur. 90 dan fazla enzim için kofaktör.

Ca  2+ ve  PO4  2- iyonları  Zn  2+ emilimini  inhibe  eder.  Şelat  oluşturan  ajanlar  (EDTA vb)

emilimi  artırır.  Absorblanan  Zn  albümine  ve  α2-makroglobülin bağlanarak  taşınır.  Birçok

dokuda  1/3’  ü  sisteinden  oluşmuş  küçük  bir  protein  olan  “metallothionin”  e  bağlanarak

depolanır. Çinkonun başlıca atılım yolu barsaklardır.

    -Fonksiyonları: 

Vücuttaki pek çok fonksiyonda görev alır. Yapısına girdiği veya aktive ettiği enzim ve 

koenzimlerin doğrudan veya dolaylı etkileri ile ilgilidir.



             .Deri bütünlüğü

             .Yara iyileşmesi

             .Pankreatik fonksiyon

             .İnsülinin salgılanması ve aktivasyonu

             .Spermatogenezis

          *Karbonik anhidraz: Asit-Baz dengesi

         *Karboksi peptidaz: Diet protein sindirimi

         *Süper Oksit Dismutaz (SOD)

         *Aldolaz: Glukoz yıkım-sentezi

         * RNA ve DNA oluşumu ve proteinlerin enerjiye dönüştürülmesi için çok önemlidir.

           DNA ve RNA polimerazlar:

         *Alkol dehidrogenaz…………

Manganez (Mn):

Yemlerde genellikle serbest iyon şeklinde kısmen de şelatlarla bağlanmış halde bulunur. Tek

midelilerde ve ruminantlarda absorbsiyon yeri duedonumdur. Atılımı barsak yolu ile olmakla

beraber  idrarla  atılan  miktar  çok  azdır.  Absorbe  edilen  Mn  karaciğer,  kemikler,  tüyler,

pankreas, gonadlar, bbrekler ve kaslar organlara gönderilir.   

 -Fonksiyonları:

Mn metabolik ve fizyolojik etkilerini yapısına girdiği veya aktive ettiği enzimlerle 

gerçekleştirir.

          .Fetal gelişim

          .Laktasyon

          .İskelet gelişimi

          .Hidrolazlar, kinazlar, dekarboksilazlar ve transferazların aktiviteleri.

          .Protein ve polisakkarit sentezinde “Glikozil transferaz” aktivitesinde

          .Kolesterol sentezi

          Kobalt (Co):

Yem veya yem katkı maddelerinde a) vitamin B12 formunda, b)proteinlerle kompleks

bileşikler  halinde,c)  inorganik formda bulunurlar.  Ruminantlarda ve tek midelilerde Co ın

başlı  absorbsiyon  yeri  duedonumdur.  Ruminantlarda  rumen  mikroorganizmaları  kobaltı

vitamin  B12  ve  10  dolayında  anolağına  sentezlerler.  Tek  midelilerde  yemlerdeki  Co’dan



yararlanma  düşüktür.  Rasyondaki  Mo  düzeyi  C  ottan  yararlanmayı  etkiler.  Ağız  yoluyla

alınan Co ın büyük çoğunluğu dışkı ile,  Doğrudan doğruya damardan verilen Co idrarla dışarı

atılır.

Fonksiyonları

    - B12 vitamininin temel bileşenidir. Vit B12 nın katıldığı tüm metabolik olaylarda Co ta yer

almaktadır.

        -Dietle alınan Co barsak mikroflorası tarafından kobalamin sentezinde kullanılabilir…

    İYOT

İyot, insan ve hayvanların normal büyüme ve gelişmesi için gerekli olan önemli bir 

besin maddesidir. İnsan vücudunda çok az miktarda bulunmakta olup, yediğimiz 

besinler ve su ile alınır.

İyod (I):

   Bitkisel kökenli yemlerde inorganik formda bulunduğu halde hayvansal kökenli yemlerde 

hem organik hem inorganik formda bulunur. Sularda ve denize yakın topraklarda iyodür ( I - ),

deniz havasında ise moleküler iyod ( I2 ) şeklinde bulunur. İnce barsaktan absorbe edilir. 

Hormon formunda olmayanlar önce iyodid formuna dönüştürüldükten sonra absorbe edildiği 

halde hormon formunda olanlar olduğu gibi absorbe edilirler. Absorbe edilen iyodun yarıdan 

fazlası troid bezinde troid hormonlarının sentezine katılır. Başlıca atılım yolu idrar olmakla 

birlikte ¼ kadarı da safra yolu ile dışarı atılmaktadır.

Foksiyonları

-Emilimle tiroid bezinde depolanan iyod, triglobülin yapısındaki tirozin kalıntılarına 

bağlanarak monoiyodo tirozin (MİT) ve diiyodo tirozin (DİT) yapısına katılır.

    -MİT ve DİT birleşerek triiyodotrionin (T3 ) ve tiroksin ( T4 ) tiroid hormonlarını oluşturur.

    -Plazmadaki tiroid hormonları α-globülin yapısında tiroksin-bağlayıcı globülin (TBG) ile 

taşınmaktadır.

    -Metil propil türevleri, tiyoüre ve tiyourasil gibi toksik bileşikler hormon sentezini inhibe 

eder.(Guatr oluşumu), tiyosiyanatlar (-SCN) iyodun tiroid girişini engeller.

-Ruminantlarda mikroorganizma faaliyetlerini düzenler.

-Kan kolesterol düzeyini düşürür,

-İdrarla atılan toplam azot, ürik asit, kreatin,glikozaminler, Ca ve K miktarlarını arttırır.

-Yem tüketimini arttırır,

-İshal yapar.



Molibden (Mo):

Yemlerde bulunan Mo bileşiklerinden yararlanma oranı hayvanın tür ve yaşıa, rasyonun 

molibden düzeyine bağlı olarak değişir. Mo absorbsiyon yeri tek midelilerde ve ruminantlarda

duedonumdur. Esas atkı yolu ise idrar olmakla birlikte safra ile de atılmaktadır. Sağmal 

ineklerde sütle de atılmaktadır. Molibdenin metabolik etkinlikleri bakır ve sülfat ile yakından 

ilişkilidir.

Fonksiyonları

   -Ksantin oksidaz, aldehit oksidaz ve sülfit oksidaz aktivitesi için gereklidir.

Selenyum (Se)

Başlıca absorbsiyon yeri ince barsaklardır. Aktif transportla absorbe edilir, Ağız yoluyla 

alınan Se ruminantlarda başlıca dışkı ile atılmasına rağmen tek midelilerde böbrekler 

üzerinden atılır. Metabolik reaksiyonları yapısına girdiği Glutasyon peroksidaz enzimi ile 

ilgilidir.

   -Glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktivitesi için gereklidir.

   -Detoksifikasyon aktivitesi ile antikarsinojenik bir etkiye sahiptir.

KROM
Metabolizmanın çalışmasında aktif olarak rol oynayan bir mineraldir. Cr 5+ değerliği çok 
toksiktir.
Fonksiyonları
Kandaki şeker düzeyini dengede tutar. 
Glukoz toleransının normal olarak idame ettirilmesiyle ilgili olduğu ileri sürülmektedir.
   -Bu işlevini insülinin etkisini artırarak yaptığı…
   - Kolesterol seviyesini dengeler.

Brom (Br):
    -En fazla bulunduğu doku hipofizdir
    -MSS de yatıştırıcı etki gösterir.
    -İdrarla atılır.
Flor (F):
   -Diş ve kemikte floroapatit şeklinde depolanır.
   -Eksikliğinde dişlerde çürüme artar.
   -Aşırılığında Ligament ve tendonlarda kalsifikasyon deformiteleri görülür.



SU ve ELEKTROLİT METABOLİZMASI

Canlılığın devam etmesi için su çok önemlidir. Hücreler susuz canlı kalamaz. Bir canlı aç 

kalıp su içerek 5 hafta hayatta kalabilmektedir. Ancak su içmediği takdirde 7-12 gün 

içerisinde hayatını tüketmektedir. Kandaki su miktarı %3’ün altına düştüğünde metabolizma 

artıkları böbreklerden geçememeye başlar.

Suyun Bilinen Özellikleri

Erime ve kaynama noktaları ile buharlaşma ısısı diğer sıvılardan yüksektir. 

-Terleme  ve  vücut  yüzeyindeki  suyun  buharlaşması  ile  organizma  için  çok  iyi  bir  ısı

düzenleyicisidir

-Makromoleküllerin yapıtaşıdır. 

-Küçük moleküllü maddeler için iyi bir çözücüdür. 

-İyi bir ısı düzenleyicisidir. 

-İyi bir substrattır. 

-Enerjiyi düzenli bir şekilde yönetir

Vücuttaki suyun önemi şöyle sıralanabilir:

– Vücut sıcaklığını normal düzeyde tutar.

– Vücudun temizlenmesi ve toksinlerin atılmasını sağlar.

– Deriyi nemlendirir.

– Böbreklerin çalışmasını sağlar.

– Bazı vitamin ve mineralleri çözer ve taşımaya yardımcı olur.

–  Kayganlaştırıcı  özelliği  olduğundan  organların  birbirini  etkilemeden  ve  kendi  içlerinde

sorun çıkarmadan çalışmalarına yardımcı olur.

Vücutta Su dağılımı

Yetişkin bir insanda toplam vücut ağırlığının yaklaşık %60’ı sudur. %40’ı hücre içi 

bölmede(intrasellüler) %20’si hücre dışı bölmede (ekstrasellüler) % 15’i hücrelerarası 

bölmede % 5’i plazmada bulunur



Hücre dışı sıvı başlıca sodyum, klor, ve bikarbonat içerir, diğer iyonların yoğunluğu daha 

azdır. Hücre içi sıvısı başlıca potasyum, organik fosfat, sülfat ve düşük yoğunlukta diğer 

iyonları içerir.

Böbrek vücut sıvılarının hacim ve içeriğini 2 farklı ancak birbiriyle ilişkili mekanizma ile 

ayarlar:

(1) Yemle alımdaki farklılığa göre filtrasyon ve reabsorbsiyonla idrar sodyum 

konsantrasyonunu ayarlayarak

(2) Antidiüretik hormon salınımına göre su atılımını düzenleyerek bu iki mekanizma su ve tuz

alımındaki büyük değişkenliğe rağmen böbreğin vücut sıvısının hacim ve osmolaritesini 

belirli sınırlar içinde çok az oynayarak korumasını sağlar. İdrarın hacim ve içeriğini 

inceleyerek vücut sıvısının hacim ve içeriği hakkında değerli bilgiler elde edilebilir.

Vücut su dengesi 

Butün hayvanlarda vücudun toplam su miktarı belirli sınırlar içinde sabit tutulur.

Vücuda alınan su

1. İçilen sudan

2. Yemlerdeki sudan

3. Metabolik sadan karşılanır.

Vücuttan su

1. İdrarla

2. Dışkı ile

3. Terle

4. Buharlaşma

5. Solunum yolları ile atılır

-Vücuda alınan ve atılan suyun düzenlenmesi ile vücut sıvı dengesi korunmaktadır. 

- Böbrekler elektrolit miktarını düzenleyerek ve idrar oluşumu ile vücut su ve elektrolit 

dengesini kontrol eder. 

- Su alınım ve atılımı hormonlar aracılığıyla düzenlenir (ADH=vazopressin). 

-Buharlaşma ile su kaybına yol açtığı için deri, vücut sıvı dengesinde önemli rol oynar

Elektrolitler

Elektrolit, serbest iyon içeren ve elektriksel iletkenliğe sahip ortamdır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yon
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0letken
https://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrik


Hücre içi: Temel Katyonları: Potasyum (K+) ve Magnezyum (Mg++), 

Temel Anyonlar Fosfatlar ve Proteinlerdir

Hücre dışı: Temel Katyon Sodyum (Na+) 

Temel Anyonlar Klor (CI-) Bikarbonat (HCO3)

Hücre içinde potasyum konsantrasyonu yüksek, sodyum konsantrasyonu düşüktür. 

Hücre dışında ise tam tersi söz konusudur. Bu denge hücre zarında bulunan adenozin 

trifosfataz etkisiyle sağlanmaktadır. Bu enzim sodyumun hücre dışına çıkmasını sağlarken, 

potasyumu hücre içine pompalamaktadır.

Genellikle çözelti içerisinde iyonlar içerdikleri için "iyonik çözeltiler" olarak da bilinirler. 

Elektrolitler, suda çözündükleri zaman küçük ve elektrik yüklü partiküller olan iyonlara 

bölünen minerallerdir. Kanda ve hücrelerde bulunan elektrolitler, vücut sıvılarını regüle 

ettikleri için fiziksel aktiviteler sırasında önem kazanırlar. 

Asit-Baz Dengesi

-Bir solüsyonun içindeki hidrojen iyonu (H+ ) yoğunluğunu anlatabilmek için kullanılan bir 

terimdir,

-Nanomol biriminden H+ konsantrasyonun ([H+ ]) negatif logaritmasıdır, 

-Hücre içi ile hücredışı pH sürekli olarak bir denge içindededir, 

-Bu dengenin oluşumunda bazı iyon pompaları ve hücre içindeki tampon sistemleri rol oynar.

-Normalde kan H+ konsantrasyonu 40 nmol/L düzeyindedir 

-Bu rakamın negatif logaritması olan pH 7.40’tır

Tampon Sistemleri: 

-Tampon sistemi genel olarak ortamdan H+ vererek veya uzaklaştırarak bir dokuda veya 

solüsyonda oluşabilecek pH değişikliklerini en aza indirgemeye çalışan sitemler olarak 

tanımlanabilir. 

-Normalde herhangi bir asidin parçalanmamış hali ile ortama verdiği H+ iyonu ve konjüge 

anyonu bir denge halindedir



-Ekstrasellüler sistemdeki en güçlü tampon sistemi HCO3 - H2CO3 tampon sistemidir. 

CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3

Bu dengede CO2 büyük oranda suyun içinde erimiş olarak bulunur ancak var olan CO2 ‘in 

1/1000’i H2CO3 şeklindedir. 

-H2CO3 zayıf bir asit oduğu için kolayca (H+ ve HCO- 3 ) dissosiye olur. 

-CO2 ‘in su içinde eriyik miktarı CO2 ’in parsiyel basıncı ile orantılıdır ve çözünürlük 

katsayısı  CO2 = 0.03 ile ifade edilir

Tamponlar protonlara bağlanarak pH deki değişiklikleri baskılayan anyonlardır

1. Bikarbonat-Karbonikasit 

En hızlı tampon sistemidir Na bikarbonat şeklinde bulunur 1/3’ü eritrositlerdedir Böbreklerde 

de mevcuttur. İki yolla olur -bikarbonat üretimi -bikarbonat’ın reabsorbsiyonu

2. Hemoglobin 

KHb ve HHb şeklinde bulunur Hem volatil hem nonvolatil asiti tamponlar Redükte Hb bazik 

olduğundan daha çok H+ tamponlar Bu özellik peptit zincirindeki Histidinden 

kaynaklanmaktadır.

3. Fosfat sistemi

4. Amonyak sistemi

Asit-Baz Dengesinde Böbreğin Rolü 

Böbrek H+ iyonunun uzaklaştırılmasında ve HCO3 - konsantrasyonunun kontrolünde önemli 

rol oynar Protein metabolizmasından türeyen sülfürik ve fosforik asit gibi uçucu olmayan 

toksik asitlerinde uzaklaşmasında başlıca rol böbreğindir.

Asit-baz kaybı veya kazancına yol açabilecek herhangi bir anormal durumda, vücut asit-baz 

dengesini koruyabilmek için şu üç mekanizmayı harekete geçirir.

1. Kimyasal tamponlama

2. Kan karbonik asit düzeyinin solunum yoluyla ayarlanması

3. Böbreklerden H+ veya HCO-3 atılması



NÜKLEOTİD METABOLİZMASI

Nükleotidler hücrelerde genetik bilgilerin üzerinde taşındığı nükleik asitlerin (DNA, RNA) ön

maddesidirler. Ayrıca vücutta cereyan eden bir çok metabolik olaylara koenzim olarak 

katılırlar. 

Nükleik asitlerin yapısında 8 adet nükleotid vardır. Bunlardan 4’ü ribonükleotid olup, 4’ü de 

deoksiribonükleotidlerdir.

Nükleotid Sentezi

Pürin Nükleotidleri

İlk azotu aspartik asitten, ikinci ve üçüncü azotlarının glutamik asit dördüncü azotu ile, ikinci 

ve dördüncü karbonları formik asitten beşinci karbonu CO2 kökenlidir.

Sarıçiçek, 2007



Sarıçiçek, 2007

Primidin Nükleotidleri

Primidin nükleotidlerinin sentezi aspartik asit ve karbomoil fosfatın birleşmesiyle başlar.



Rabu, 2011. 



Nükleotid Türevleri

FDA, FMN, NAD ve koenzim A gibi nükleotid türevlerinin sentezi farklı bir yol izler. 
Örneğin FAD sentezinde rifoflavin den ATP yardımıyla önce FMN sentezlenir, sonra bu yine 
ATP yardımıyla FAD ye çevrilir.

                                         Riboflavinkinaz
Riboflavin +ATP------------------------------------FMN + ADP

                                     FMN adenil transferaz
FMN + ATP----------------------------------------------------FAD + PPi
 NAD ve NADP niasin amino asitinden de sentezlenir.



METABOLİK BOZUKLUKLAR

YAĞ METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

Ketosis

Ketosis sığırlarda genellikle doğumdan sonraki ilk 4-6 hafta arasında ortaya çıkmaktadır. 

Nedenleri: Yüksek süt verimli hayvanlarda enerji ihtiyaçlarının karbonhidratlardan yeterince

karşılanamaması sonucu, enerji ihtiyacının vücut yağlarından karşılanması yoluna gidilir, bu

durumda  yağların  parçalanması  sonucu  asetil  Co-A  oluşur  buda  karbonhidrat

metabolizmasında şekillenen asetil Co-A’nın uğradığı metabolik değişikliklere uğrar. Alınan

yemlerdeki  karbonhidrat  miktarı  azaldığında propiyonik asit,  laktik  asit  ve asetil  Co-Anın

krebs  döngüsüne girip  enerji  kaynağı  olarak  kullanılmasına  yardım eden oksal  asetik  asit

azalır ve bu durumda oluşan asetik asit, asetoasetik asit, butirik asit, β-hidroksi bütirik asit,

aseton  gibi  keton  cisimciklerinin  kandaki  düzeyi  yükselir.  Normalde  ruminantlarda  %2-5

düzeyinde olan keton maddeleri,  ketosis oluşumu halinde % 30-35’e kadar yükselir. Buna

karşın kandaki glikoz düzeyi düşmektadir. Normalde %50 düzeyinde olan glikoz, ketosiste

%10’a kadar düşmektedir.

Ketosisin ortaya çıkışında bunlardan başka nefrit, uzun süren gebelik, hazımsızlık, uzun süren

açlık, uzun süre yağ tüketme, diyabet ve bazı hormon bozuklukları da etkili olmaktadır.

Koyunlarda Ketosis (Gebelik Zehirlenmesi)

Koyunlarda gebelik zehirlenmesi yada gebelik hastalığı ve ketosis olarak isimlendirilen bu

metabolik bozuklukta, çoğunlukla birden fazla yavru taşıyan gebe koyunlarda gebeliğin son

2-4 haftasında görülür. Buna gebelik toksemiası, ikiz gebelik hastalığı da denir. Bu besleme

yetersizliği,  uygun  olmayan  hava  koşulları  veya  rumenin  gebe  uterusun  büyümesiyle

genişlemesinin engellenmesi sonucu olabilir.  Büyük çoğunlukla uzun süre içinde beslenme

yetersizliğinin gittikçe artmasıyla sürüde yaygınlaşır. Ani ve kısa süreli şiddetli açlıklar daha

çok hipokalsemiye yol açarlar. Ketosise yakalanan koyunlar zayıflarlar. Besi durumu iyi olan

koyunlarda  da  bu  hastalık  görülebilir.  İleri  gebe  keçilerde  de  ketosis  meydana  gelir  ve

koyunlarınkinin aynıdır.

Yağlı İnek Sendromu



Yağlı inek sendromu (YİS) özellikle  buzağılama devresine yakın zamanlarda  aşırı  şekilde

yağlanan süt sığırlarında görülen bir rahatsızlıktır. Bu hastalık depresyon, iştah azalması ve

zayıflama ile  kendini  gösterir.  Bazı  yönlerden ketosise  benzemekle  beraber  aralarında  bir

takım farklılıklar  vardır.  Genelde,  buzağılama  devresinde  süt  humması,  abomasumun  yer

değiştirmesi, plesantanın atılmaması, metritis ve mastitis gibi rahatsızlıklarla beraber ortaya

çıkmaktadır. Enfeksiyona bağlı olarak vücut sıcaklığında belirgin bir artış ortaya çıkmaktadır.

Kandaki keton ve serbest yağ asitleri kontraksiyonları yüksek olmasına karşılık ketosis ikincil

bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Kan glikoz seviyesi yüksek veya düşük olabilir. Bu

hastalık  sonucu  ölen  hayvanların  karaciğerlerinde  ve  genel  vücut  yapılarında  aşırı  bir

yağlanma görülmektedir.

KARBONHİDRAT METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

Asidosis

Ruminantlara  kolay  çözünebilir  karbonhidratlarca  zengin  yemlerin  fazla  verilmesi,  fazla

miktarda kesif  yem buna karşın düşük düzeyde sellüloz verilmesi  sonucu ortaya çıkan bir

beslenme  bozukluğudur.  Rumen  ve  retikulum  içeriğinin  asit  düzeyinin  normalin  altına

düşmesi  ile  görülen  sindirim  bozukluğudur.  Süt  hayvanlarında  görülebileceği  gibi  besiye

alınan ve kesif yem ağırlıklı beslenen hayvanlarda da görülmektedir.

Nedenleri: Rasyonda  kolay  çözünebilir  karbonhidratların  veya  besi  hayvanlarında

karbonhidratlarca  zengin  tahılların  fazla  verilmesi  durumunda  uçucu  yağ  asitlerinin  oranı

bozulur. Asetik asit yerine propiyonik asit oranında bir artış görülür. Propiyonik asit te süt

asidi bakterileri tarafından laktik aside dönüştürülür, rumende laktik asit düzeyinin artmasına

neden olur. Normal koşullarda rumende laktik asit düzeyi 1 mmol’dan daha azdır. Rumende

pH’nın düşmesi rumen mikroflorasının değişmesine ve aşırı laktik asit üretimine yol açar, bu

durumda rumende laktik asit düzeyi 20-300 mmol/lt düzeyine çıkar.

Diabetüs Mellitüs (Şeker Hastalığı)

Hayvanlarda da görülür. İnsülin yetersizliği sonucu görülür. Bunun dışında aşırı yeme, kilo,

hipofiz ve adrenal bezlerin normalin üzerinde aktif olmaları gibi durumlar bu hastalığa yol

açabilir.

 Şeker hastalığı glikolisisi durdurur veya yavaşlatır, glikoneogenesisi hızlandırır. Bu nedenle

hasta  hayvanlar  kandaki  glikozdan yararlanamazlar.  İştahları  yerinde olduğu halde  sürekli



ağırlık kaybederler. Kan glikoz düzeyi normalin üzerine çıkar ve idrarla fazla miktarda glikoz

atılır, bu da su tüketimini artırır.

PROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

Üre (Amonyak) Zehirlenmesi

Üre gibi protein tabiatında olmayan nitrojenli maddeler zaman zaman hayvan beslenmesinde

azot kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ürenin, hayvana tolore edebileceğinden fazla miktarda

verilmesi,  homojen  karıştırılmaması  veya  üre  beslemesinde  alıştırma  devresinin

uygulanmaması  ve  birden  bire  hayvana  fazla  miktarda  verilmesi  durumunda  amonyak

zehirlenmesi durumu ortaya çıkmaktadır.

Nedenleri: Protein  olmayan  azotlu  bileşiklerin  veya  ürenin  gereğinden  fazla  tüketilmesi

durumunda,  rumende  oluşan  amonyağın  tümü  protein  sentezinde  kullanılamayacağından,

amino asit ve protein sentezinde yararlanılamayan amonyak, rumen duvarından emilerek kana

geçmektedir. Karaciğere taşınan amonyak, üre sentezinde kullanılarak zararsız hale getirilip

böbreklerle  dışarı  atılmaktadır.  Karaciğerde  oluşan  ürenin  yarısının  idrarla  dışarı  atıldığı

yarısının tekrar rumene geldiği belirtilmektedir. Rumen ile karaciğer arasında sürekli bir N

dengesi bulunmaktadır.

Karaciğerin amonyağı üreye çevirme kapasitesini aştığı durumlarda, kanda yükselen amonyak

zehirlenmeye neden olmaktadır. Normal koşullarda 10-45 g/100ml olan kan amonyak düzeyi,

yüksek miktarlarda  protein  olmayan azotlu  bileşiklerle  beslemede bu miktarın  çok üstüne

çıkmaktadır. Bu durumda üre (amonyak) zehirlenmesi meydana gelmektedir.

Amonyak  organizma  için  güçlü  toksik  bir  maddedir.  Bu  nedenle  ortadan  kaldırılması

gereklidir.  Karaciğerin  amonyağı  üreye  dönüştürme  kapasitesi  aşıldığında  veya  karaciğer

bozukluklarında  kanda  amonyak  düzeyi  artar  ve  hayvan  komaya  girer.  Bunun  nedeni;

amonyak  fazlalığı  üre  formasyonu  yoluyla  giderilemez  ise  aspartik  asit  ve  glutamik  asit

amonyağın  detoksifiye  edilmesinde  kullanılır.  Aspartik  asit  ve  glutamik  asite  karaciğerde

amonyak bağlanarak asparagin ve glutamin formunda böbreklere gelir ve amonyak serbest

bırakılarak idrarla dışarı atılır, tekrar aspartik asit ve glutamik asit formunda karaciğere gelir

ta ki karaciğerdeki amonyak konsantrasyonu toksik düzeyin altına ininceye kadar olay devam

eder.  Bu  olayda  glutamik  asit  daha  fazla  etkindir.  Böylece  faz  miktarda  glutamik  asit

amonyak için harcanmış olur. Krebs döngüsünün çalışması için gerekli olan α-keto glutarik



asit  konsantrasyonu  düşer.  Çünkü beynin  enerji  kaynağı  krebs  döngüsüdür.  Beynin  krebs

döngüsü organik asitlerini sentezleme kapasitesi sınırlı olduğundan böyle bir durumda beyin

yeterince enerji alamadığından çalışamaz hale gelir ve hayvan komaya girer.

Belirtileri: Amonyak  zehirlenmesi  yem  tüketiminden  sonraki  30-60dk.  İçinde  kendini

göstermektedir.  Solunum  sıklaşır,  kramplar  başlar  ve  hayvanlar  dengelerini  kaybederler,

çevreye karşı ilgileri azalır, bazı hallerde şişmeler görülür, ileri durumlarda ise koma ve ölüm

meydana gelebilmektedir. Rumen sıvısı hafif alkalidir ve belirgin amonyak kokusu hissedilir.

MİNERAL METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI

Süt Humması

Süt humması, doğum humması, milk fiver, doğum felçi, hipokalsemia gibi adlarla da anılan

bu metabolik  bozukluk süt  ineklerinde  görülen  en önemli  bir  aksaklıktır,  kas  zayıflığıdır.

Çoğunlukla doğumdan birkaç gün önce, doğum sırasında, ender olarak doğumdan haftalarca

sonra,  doğumdan birkaç  hafta  önce  de  görülebilir  veya doğumdan sonraki  72 saat  içinde

ortaya  çıkabilen  bu  durum  4  ve  daha  yaşlı,  süt  veriminin  doruğa  ulaştığı  dönemde

görülmektedir. Bu yetersizlik yaşlanma, kemik metabolizmasının yavaşlaması, doğum etkisi

ile rumen bağırsak hareketlerinin durması sonucu daha da artar. . Jersey gibi yağlı ve yüksek

süt veren bazı ırklar hipokalsemiye yatkınlık gösterirler.

 Nedenleri: Bu hastalığın  en  önemli  çıkış  sebebi  kandaki  iyonize  kalsiyumun doğumdan

hemen  sonra  ilk  süt  verimiyle  beraber  azalmasıdır.  Genetik yatkınlık,  doğum  öncesinde

hayvanların  yanlış  beslenmeleri,  yüksek  süt  verimi,  kalsiyumca  zengin  yemlerle  fazla

beslenme, mera ve rasyonun magnezyum miktarı hastalık oluşumunda önemli etmenlerdir.

Genellikle  süt  hummasının,  doku  sıvılarının  iyonize  olmuş  kalsiyum seviyesinin  düşmesi

sonucu şekillendiği kabul edilmektedir. Kan serumundaki kalsiyum 100 ml’de 6 mg’dan aşağı

düşünce  klinik  semptomlar  ortaya  çıkar.  Doğum  sırasında  bütün  ineklerde  hipokalsemi

görülebilir. Hipokalsemi gebelikten laktasyona geçmede metabolik uyumsuzluğun sonucudur.

Süt verme ile özellikle kolostrumla fazla miktarda kalsiyum dışarı atılır. Eğer süt sentezi için

gerekli kalsiyum yemle dışardan sağlanmazsa, sütle atılan kalsiyumu karşılayacak ilk kaynak

kan serumunda ve hücreler arası sıvıda bulunan kalsiyumdur. Kandaki kalsiyum seviyesinin

100ml de 6 mg’ın altına düşmesi bağırsak hareketlerini durdurarak kalsiyumun emilmesini

engellemekte  ve  kan kalsiyum seviyesi  daha da  düşerek  durum daha  kötüye  gitmektedir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Genetik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Magnezyum


Paratiroid  hormonu  yeterince  salgılanmadığından  kemiklerden  kalsiyum  mobilize

edilememekte  ve  kan  kalsiyum  seviyesi  yükseltilememektedir.  Fosfora  oranla  toplam

kalsiyumun fazla  olması  tiroid  bezinden salgılanan  tirokalsitonin  hormonu parathormonun

salgılanmasını engelleyerek kalsiyum mobilizasyonunu engellemektedir. Böylece laktasyonun

başlangıcında  süt  salgılanması  için  kandan  alınan  iyonize  kalsiyum  kana  yeteri  kadar

verilmemesi sonucu hipokalsemi ve süt humması şekillenir.

Hipokalsemili ineklerde, kan serumundaki kalsiyum seviyesi normal olarak 100 ml de 8-12

mg’dan 3-7 mg’a düşer. Kalsiyum yanında serum inorganik fosforu da yarıdan daha fazla bir

düşme göstermektedir. Buna karşın kanın Mg değeri (%2-3mg) 2-3 kat artmaktadır.

Kalsiyum Ve Fosfor Yetersizliği

Yüksek  süt  verimli  hayvanların  mineral  madde  ihtiyaçlarının  özellikle  de  Ca  ve  P

ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması gereklidir.  Ruminant sütlerinde ortalama olarak 1.2-2.0

g  Ca  ve  1.0-1.5  g  P  bulunmaktadır.  Ca  ve  P  dan  yararlanma  genel  olarak  % 50  kabul

edilmektedir.  Bu  durumda  1  lt  süt  sentezi  için   2.5-4.0  g  Ca  ve  2.0-2.5  g  P’a  gerek

duyulmaktadır.  Hayvanlar  yemlerle  yeterince  Ca ve P tüketemezlerse  bu durumda ihtiyaç

kemik rezervlerinden karşılanma yoluna gidilir. Gebelik ve laktasyon döneminde paratiroid

hormonun fazla çalışması sonucu kemiklerden Ca ve P mobilize edilir ki, bu da kemiklerin

incelmesine ve kolay kırılabilir  bir hale gelmesine neden olur. Paratiroid hormonun görevi

kan ve sütteki  Ca seviyesini  sabit  tutmaktır.  Parathormonla kalsitonin hormonu arasındaki

uyumsuzluk sonucu osteomalasia ortaya çıkmaktadır.

Fosfor  yetersizliği  sonucu  büyüme  ve  kemik  gelişimi  aksamakta,  iştahsızlık  ve  halsizlik

ortaya çıkmaktadır. P yetersizliği sonucu hayvanlarda kemik, odun, bez ve kağıt yeme (pika)

alışkanlığı görülmekte, canlılık kaybolmaktadır. Bu tür aksaklıkların ortaya çıkmaması için

düzenli olarak Ca ve P ihtiyacının kapatılması gerekmektedir. 

İdrar Yolu Taşları

Hastalık böbrekler, idrar yolları veya sidik kesesinde oluşan taşların, idrarın geçişini önlemesi

sonucu ortaya çıkmaktadır. İdrar yolu taşları hem erkek hemde dişilerde meydana gelmekle

beraber  dişilerde  mesane  yollarının  daha  kısa  ve  geniş  olması  nedeniyle  erkekler  kadar

problem oluşturmamaktadır. İdrar yolu taşları daha çok besiye alınan erkek hayvanlarda sık

görülmektedir.



Nedenleri: Besi hayvanlarında fosforik taşlar daha çok görülmektedir. Saz ve kamışlar çok

fazla silika içerdiğinden buralarda otlayan hayvanlarda ise oksalat ve silika taşları daha fazla

görülür.  Rasyona yüksek düzeyde K2HPO4,  K2CO3 ve H3PO4 ilavesi,  idrar  yolu taşlarının

meydana gelişini artırmıştır. Rasyonda P düzeyinin yüksek tutulması da asıl nedenlerdendir.

Sadece P değil Na bikarbonatın rasyona ilavesi, idrarın pH’sını artırmakta ve bu nedenle de

idrar yolu taşları meydana gelmektedir. Rasyona %4 tuz ilavesi, idrar pH’sını azaltıp daha

asidik bir ortam sağlamakta, böylece aksaklık önlenmektedir.

Çayır Tetanisi

Çayır tetanisi, Buzağı tetanisi, Ahır tetanisi ve Taşıma tetanisi olarak değişik şekillerde ortaya

çıkmaktadır.

Nedenleri: Çayır tetanisi  taze yeşil çayır otları fazla tüketildiğinde, bunların taşıdığı fazla

potasyum, vücutta fazla ölçüde kalsiyum varlığı, magnezyum absorbsiyonunu engellemekte

ve magnezyum kaybına yol açtığı kabul edilmektedir.  Mer’aların azotlu gübrelerce zengin

olması, uzun zincirli yağ asitleri ve sitrik ve trans akonitik asit, diğer organik asitlerin varlığı

aşırı  ruminal  amonyak  üretimi  ve  hormonal  dengesizlikler  en  büyük  etkenlerdendir.  İleri

gebelikte ve süt veriminin yüksek olduğu durumda sütle birlikte magnezyum atılımında da bir

artış olur. Bu durumda magnezyum yetersizliği ortaya çıkabilir. 

Uzun  süre  sadece  sütle  beslenen  buzağılarda  da  sütün  Mg  bakımından  yetersiz  olması

nedeniyle  magnezyum yetersizliği görülmektedir.

Nitrat Ve Nitrit Zehirlenmesi

Nitratca  zengin  yemlerin  fazla  miktarda  tüketilmesi  sonucu  rumende  nitratlar  nitrite

indirgenebilmekte ve 5-5.5 pH’da amonyak sentezinde kullanılabilmektedir. Rumende nitrat

ve nitrit  miktarının  artması  rumen CO2 ve  rumen uçucu yağ asitlerinin  azalmasına  neden

olmaktadır. Uçucu yağ asitlerinden asetik asit miktarındaki azalma bazı aksaklıklara da neden

olmaktadır. Kandaki nitrit düzeyinin yükselmesi methemoglobin durumunun ortaya çıkmasına

neden  olmakta  damar  çeperlerini  genişletmekte  ve  kan  basıncının  düşmesine  neden

olmaktadır.

Önlem: Nitrit  zehirlenmesine  karşı  alınacak önlemler  arasında rasyona antibiyotik  ilavesi,

rasyona %0.5-0.9 kükürt ilavesi ve azardan başlayarak yavaş yavaş artırılmak koşuluyla kolay

sindirilebilir karbonhidrat ilavesi olumlu sonuçlar vermektedir.
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