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Bölüm I 

 

1. Sindirim Sistemi ve Besleme 

 Sindirim sistemi besinlerin parçalanması, emilmesi ve kullanılmasıyla ilgili olduğu için 

besleme ile birlikte ele alınması gereken bir konudur. 

 Değişik organlar, bezler ve diğer bazı yapılar yemlerin yakalanması, çiğneme ve yutulması 

yanında besinlerin sindirimi, emilimi ve bazı salgılama fonksiyonları ile de ilgilidirler. 

 Sindirim; yemlerin emilim için hazırlanması şeklinde de kolay bir şekilde tanımlanabilir. 

Sindirim, çiğneme ve sindirim sisteminin değişik kısımlarındaki kasların kasılması gibi mekanik 

olayları, midedeki asit ve ince bağırsakta safranın etkisi gibi kimyasal olayları veya sindirim 

sisteminin değişik kısımlarından ve mikroorganizmalar tarafından salgılanan enzimlerin aktiviteleri 

gibi olayları içerir. Değişik sindirim olaylarının genel fonksiyonları yemlerin emilebilecek kadar 

küçük molekül boyutlarına indirgemesini veya çözünebilir hale gelmesini sağlarlar. 

 Emilim (absorption), küçük moleküllerin sindirim sistemindeki zarlardan kan veya lenf 

dolaşımına geçmesine izin veren değişik olayları içerir. 

2. Sindirim Sistemi Anatomisi ve Fonksiyonu 

 Basit mideli memelilerin sindirim sistemi ağız ve ilgili yapılar (dil, diş, dudak vb.), bezler, 

özofagus (yemek borusu), mide, ince ve kalın bağırsaklar, pankreas ve karaciğeri içerir. Sindirim 

sistemi yemlerin alınması, sindirimi ve hayvan vücudu tarafından üretilen bazı artık maddelerin 

atılması için kullanılan tübüler ve hayati bir yapıdır. Sindirim sisteminin esas fonksiyonu hayat için 

gerekli besin maddelerinin sindirmek ve hayvana potansiyel olarak zazarlı olabilecek gereksiz 

besinsel maddelerin organizmaya alınmasını engellemektir. 

3. Sindirim Sistemi Tipleri 

 Bir çok memeli ve kuş türü arasında sindirim sistemi bakımından bir çok farklılıklar vardır.  

Hayvanlar siteril bir ortamda bulunmadıklarından, bir çok hayvanda sindirim sistemi farklı 

mikroorganizmalarla simbiyotik bir ilişkinin avantajından yararlanmak için duruma adapte 

olmuştur.  Mikrobiyel populasyon bütün türlerde ince bağırsağın aşağı kısımlarında ve kalın 

bağırsaklarda yoğunlaşmıştır. Diğer bazı türlerde ise sindirim sisteminin üst kısımları hayvanın 

sindiremediği bazı besin maddelerinin sindirimine yardım eden ve hayvan için yarayışlı son 

ürünlerin oluşmasını sağlayan mikroorganizma faaliyetlerine izin verecek şekilde değişikliklere 

uğramıştır. Karmaşık olmayan mide yapısına sahip olan hayvanlara bazen tek mideli (monogastik) 

hayvanlar veya ruminant olmayan (non-ruminant) hayvanlar olarak adlandırılmaktadırlar. 
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 Etobur (carnivore) hayvanların diyetleri et, balık ve böcek gibi bitkisel olmayan 

materyallerden oluşmaktadır. Bunlar kıllar, tüyler ve yıkıma dirençli diğer proteinler ve kemik 

dışında konsantre ve yüksek sindirlebilirliğe sahiptirler. Etobur  hayvanların sindirim sistemleri tek 

midelileri temsil eder ve nispeten kısa ve kompleks olmayan bağırsağa sahiptirler. Kalın bağırsak da 

kompleks değildir ve torbalaşma yoktur. Etobur hayvanların sindirim sisteminde fermentasyon 

(selüloz sindirimi, mikrobiyel faaliyetler) olayları daha çok aşağı kısımlarda oluştuğundan bu 

bakımdan yapılacak bir sınıflamada aĢağı kısım fermentörleri (hind gut fermenter) olarak 

adlandırılmaktadırlar. Ancak bunlarda körbağırsak sindiricileri ve kalınbağırsak sindiricileri 

olarak iki alt grupta değerlendirilmektedirler. Bunlar sınırlı miktardaki selülozlu yemi 

sindirebilmektedirler. Fakat selüloz sindirimi diğer türlerle karşılaştırıldığında oldukça sınırlıdır. 

Çoğu omnivor ve etobur hayvan tarafından tüketilen selülozun besin olarak önemi olmamakla 

birlikte selüloz sindirim sisteminde doluluk sağlamak sureti ile tokluk hissinin oluşmasına yardımcı 

olur. 

 Omnivor (et ve otobur) ve herbivor (otobur) hayvanlar bitkisel dokulardan yararlanabilmek 

için bazı bakımlardan farklılaşmış daha karmaşık bir sindirim sistemine sahiptirler. Domuz ve 

Ratlar hemet, hem de otobur olan hayvanlar için en iyi iki örnektir. Domuzlar uzun fakat, basit bir 

incebağırsağa, orta boyutlu bir körbağırsak ve torbalaşmış bir kalınbağırsağa sahiptirler.  Bu 

nedenle hem insan, hem de domuzlar kalınbağırsak sindiricileri (colonic digester) olarak 

sınıflandırılırlar. Bununla birlikte ratlar kısa fakat, basit bir incebağırsağa, genişlemiş bir 

körbağırsağa ve torbalaşmamış bir kalınbağırsağa sahiptirler. Bunlarda körbağırsak sindiricileri 

(cecal fermenter) olarak sınıflandırılırlar.  Bu iki türde fermentasyon olayları daha çok sindirim 

sisteminin aşağı kısımlarındaki değişen oranlarda gerçekleşir. Tavşanlarda sindirim sistemindeki 

fermentasyon olayları daha körbağırsaklarda meydana gelirken, domuzlarda hem körbağırsaklarda, 

hem de kalın bağırsaklarda meydana gelmektedir.  

 Koyun, midilli ve tavşan selülozlu yemleri sindirebilme bakımından oldukça farklılıklara 

sahip otobur hayvanlardır.  Koyun ruminant hayvanlar grubuna girmektedir. Koyun büyük ve 

kompleks bir mide, basit bir incebağırsak, nispeten geniş bir kör bağırsak ve oldukça kısa bir kalın 

bağırsağa sahiptir.  Bu nedenle selülozlu materyallerin sindirimi bakımından hem önmide 

sindiricileri (pregastric fermenter), hem de sindirim sisteminin aşağı kısımlarında sindirimin 

gerçekleştiği (hind gut fermenter) gruba girmektedirler. At küçük, basit bir mide, nispeten kısa bir 

incebağırsak, fakat, geniş bir körbağırsak ile çok geniş, torbalaşmış bir kalın bağırsağa sahiptir. 

Diğer taraftan tavşan orta büyüklükte bir mide, nispeten kısa ve basit bir incebağırsak, fakat geniş, 

torbalaşmış bir körbağırsak ve orta boyutta torbalaşmamış bir kalınbağırsağa sahiptir. Hem atta, 

hem de tavşanda sindirim sisteminin aşağı kısımlarında büyük miktarda fermentasyon 

gerçekleşmektedir. 
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 Bütün bu hayvalar arasında ruminant sınıfında değerlendirilenler selüloz ve diğer 

karbonhidratları daha iyi sindirebilme kabiliyetine sahip olduklarından diğer gruplardan 

ayrılmaktadırlar. At, gergedan ve fil gibi büyük otobur hayvanlarda selüloz sindirimi 

kalınbağırsaklarda gerçekleşmektedir. Bu hayvanların yemleri de ruminantlarınki kadar 

selülozludur, fakat bunlar düşük kaliteli yemleri daha az sindirebilmelerine rağmen birim metabolik 

vücut büyüklüğü için daha fazla yem tüketme eğilimindedirler. 

 Büyük oranda körbağısak fermentasyonuna bağımlı olan tavşan gibi hayvanlarda bu 

özellikle birlikte dışkı tüketme (coprophagy) de görülmektedir. Bu tip adaptasyonlarda iki tip dışkı 

gözlenir. Sadece daha ince olan dışkı hayvan tarafından tüketilir ve sindirim sisteminde yeniden 

değerlendirilir. Sindirim sistemindeki mikrobiyel aktivite ve coprophagy tavşana vitamin ve amino 

asit gereksinmelerinin tam olarak karşılanmasını sağlar. 

3. 1. Tekmideli Hayvanlar (Monogastric Hayvanlar) 

 Ağız ve ağızla birlikte olan dudak, dil ve dişler yemlerin yakalanması ve çiğnenmesi için 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu organların kullanım derecesi hayvan türüne ve yemlerinin 

doğasına bağlıdır. İnsan ve domuz gibi omnivorlar kesici dişleri esas olarak besinlerini parçalamak 

için kullanırlar. Azı dişler lifli olmayan besinlerin çiğnenmesine adapta olmuşturlar. Dil nispeten 

çok az kullanılır. Etobur hayvanlarda köpek dişleri besinleri yırtmak, koparak için kullanılırken, azı 

dişler  keskin ve kemiklerin parçalanması ve kısmi çiğneme için kullanılır. 

 At gibi otobur hayvanlarda ön dişler otları kırpmak için ve azı dişler kısmen düz bir yüzeye 

sahip olup bitkilerin ögütmek  için kullanılır. Çeneler hem düşey, hem de yatay hareketlerle 

bitkilerin selülozlu yapılarının etkin bir şekilde parçalanması için kullanılır. Kemirgen hayvanların 

ön kesici dişleri hayvanın hayatı boyunca gelişmeye devam eder. Hayvan bu dişleri fındık, ceviz 

gibi sert kabuklu materyalleri kemirmek için kullanır. 

 Çiğneme olayında, çükrük eklenir. Tükrük özellikle çene altındaki, dil altındaki ve 

kulakların altındaki (parotid)  çif taraflı 3 bez çiftinden salgılanır. Tükrük besinlerin kolayca 

yuyulabileceği lokma şakline gelmesine, ağızın nemli tutulmasına ve enzimatik sindirimin 

başlaması için bir enzim kaynağı olarak hizmet eder. 

 Midenin iç kısmında bulunan mukoza dokusu farklı tipte salgı bezleri içeren farklı 

bölümlerden oluşmuştur.  Midenin kardiak (cardiac) bölgesindeki hücreler esas olarak muhtemelen 

mideyi mide salgılarına karşı korumak amacıyla müküs üretirler. Peptik salgı bölgesi asit, enzim ve 

müküs karışımından oluşan bir salgı üretir. Peptik salgı bölgesi iki tip hücreden oluşmuştur. Bunlar 

peptik hücreler ve pariyetel (parietal)  veya oksintik (oxyntic) hücrelerdir. Peptik hücrelerden 

proteolitik enzimler, pariyetel hücrelerden ise HCl asit salgılanmaktadır. Pilorik (pyloric) bölgede 

müküs üreten  hücreler de vardır. 
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 Farklı türlerde ince bağırsağın oransal uzunlukları büyük oranda değişim göstermektedir. 

Domuzlarda nispeten uzundur (15-20 m), fakat köpekte oldukça kısadır (4 m). Duedonum, farklı 

sindirim sıvıları salgılarının üretildiği incebağırsağın ilk ve kısa bir kısmıdır. Ayrıca pankreastan ve 

safra kesesinden bir kısım sindirim sıvıları da  duedonumun midenin pilor bölgesine yakın kısmına 

boşaltılmaktadır. Bazı hayvan türlerinde karaciğerdeki safra kanalları ve pankreasın boşaltıcı 

kanalları birleşerek genel bir safra kanalı oluştururlar ve içeriklerini sonra duedonuma boşaltırlar. 

Diğer türlerde ise safra ve pankreas salgısı ayrı kanallarla duedonuma açılır. Duedonumda dikkate 

değer oranda  bir emilim gerçekleşir. İnce bağırsaklar sindirim sisteminde emilimin en fazla 

gerçekleştiği yer olarak bilinir ve ince bağırsağın iç yüzeyi emilim yüzeyini artıran villi denilen 

çıkıntılı yapılarla kaplıdır. Her bir villi bir küçük arter (arteriol), bir küçük toplar damar (venul) ve 

lenf sistemine drenajı sağlayan bir lenf kanalcığı (lacteal) içerir. Küçük toplar damarlar doğrudan 

karaciğere giden portal dolaşıma boşalırlar.Lenf sistemi torasik kanal (toracic duct) vasıtasıyla 

geniş bir ven olan vena cava’ya boşalır. 

 Kalınbağırsaklar caecum (körbağırsak), colon (kalınbağırsak) ve rectum (kalın 

bağırsağın anüs ile birleĢtiği kısım)’dan oluşur.  Bu organların oransal büyüklükleri farklı hayvan 

türlerinde büyük farklılıklar gösterir.  Ergin bir domuzda kalın bağırsaklar 4-4.5 m dir ve 

incebağırsağa oranla dikkate değer oranda daha geniş bir çapa sahiptir. Körbağırsağın uzunluğu ve 

çapı da çok değişkendir. Genellikle otobur hayvanlarda, omnivor ve etobur hayvanlarınkinden daha 

geniştir. Genel olarak kalınbağırsak suyun emilimi ve Ca gibi bazı elementlerin boşaltıldığı bir alan 

olarak hizmet eder. Körbağırsak ve kalınbağırsakta dikkate değer miktarda mikrobiyel 

fermentasyon meydana gelmektedir. Atların körbağırsağından uçucuyağ asitleri,bazı peptidler ve 

bazı diğer küçük moleküller emilebilmektedir. Bu alan at ve tavşan gibi türlerde suda eriyen bazı 

vitaminler ve belki bazı proteinlerin sentezi için hayati önem taşımaktadır. Ancak bu alanlardan 

emilen bu moleküller sindirim enzimleri ile muamele görmediklerinden organizmaya 

yarayışlılıkları çok sınırlı olmakatadır. 

 Pankreas ve karaciğer ürettikleri sindirim salgıları nedeniyle sindirm açısından hayati önem 

taşımaktadırlar. Safra karaciğerden salgılanır ve bir çok fonksiyona sahiptir. Karaciğer sentez ve 

detoksifikasyon olayları için çok önemli ve aktif bir organdır. Ayrıca bir çok vitamin ve iz 

elementin de depolandığı bir yerdir. 

3.2.Ruminantlar(GeviĢ getiren hayvanlar) 

 Ruminantlar diğer memelilerden farklı bir ağız yapısına sahiptirler. Üst çenede kesici dişleri 

yoktur ve çok azında köpek dişleri bulunur. Bu nedenle ruminantlar yemleri yakalamak için dil ve 

dudakla birlikte üst çenedeki diş bloğu, alt çenedeki kesicilere bağımlıdırlar. Ruminantlar kaba yem 

tüketenler, seçici davrananlar ve iki sınıfada dahil olanlar olarak bölümlenebilirler. Bu farklı tipler 

yemleri yakalamayı kolaylaştırmak için dil hareketindeki ve dudak yapısındaki farklılıkları 
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kullanırlar. Ruminant hayvanlar öyle bir azı dişi şekline ve aralığına sahiptirlerki bir seferde sace 

çananin bir tarafı ile çiğneme yapabilirler. Çenenin yatay hareketleri bitkisel liflerin parçalanmasına 

yardım eder.  

 Ruminantlarda tükrük üretimi çok fazladır. Ergin bir inekte 150 l+/gün ve ergin bir koyunda 

10 l/gün değerlerine ulaşabilmektedir. Tükrük üretimi yem tüketimi ve geviş getirme sırasında 

dinlenirken üretilenden daha fazla olmasına rağmen süreklidir. Tükrük aynı zamanda rumen 

mikroorganizmaları tarafından kullanılabilecek N (üre ve mukoproteinlerden), P ve Na kaynağı 

olarak ta önem taşır. Tükrük tekmideli hayvanlardaki diğer fonksiyonları dışında ruminantlarda 

güçlü bir tamponlayıcı güce sahiptir, rumen pH’sını kabul edilebilir sınırlarda tutulmasında önemli 

rol oynar.  

 Ruminantların midesi; 

1.  Reticulum (börkenek),  

2.  Rumen (iĢkembe), 

3.  Omasum (kırkbayır)  

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

 

                                          

      Şekil. Rumenin anatomik görünüşü 

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. 
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 Ruminantlarda midenin sindirim sistemindeki oransal payı diğer türlerinkinden daha  

yüksektir. Ergin ruminantlarda  toplam sindirim sistemi içeriğinin %65-85’i mide içeriğinden 

oluşabilmektedir. 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. 

Genç ruminantlarda retikulum, rumen ve omasum gelişmemiştir. Çünkü emen hayvanlar sindirim 

fonksiyonu bakımından abomasum ve bağırsaklardaki aktiviteye bağımlıdırlar. Hayvanlar katı 

maddeler alamaya başlar başlamaz, diğer bölümler de hızlı bir şekilde gelişmeye başlar ve kuzu ve 

oğlaklarda 8 haftalık yaşta, buzağılarda 6-9 aydan daha uzun sürede ergin boyutuna ulaşır.  

 Ruminantlarda diğer bir anatomik yapı da retikular oluk (reticular groove) veya bazı 

araştırıcıların isimlendirdikleri şekliyle yemek borusu oluğudur (esophagel groove). Bu yapı yemek 

borusunun alt ucundan başlar ve kapalı iken yemek borusundan omasuma geçişi sağlayan bir kanal 

oluşturur. Bu yapının esas fonksiyonu emen hayvanlarda sütün retikulum ve rumene uğramadan 

mikrobiyal fermentasyondan kurtarılarak doğrudan omasuma geçmesini sağlamaktır. Bu oluğun 

kapanması normal emme refleksiyle, bazı iyonlar ve sıvı içindeki bazı katı süspansiyonlarla 

uyarılabilir. Bu refleks yaşlı hayvanlar sıvı yem tüketmeye devam etmediği sürece kalıcı 

olmamaktadır. Hayvan yaşlandıkça ortadan kalkmaktadır. 

 Farklı mide kompartmanları içinde ve bu kompartmanlar boyunca içeriğin karıştırılması ve 

taşınması için iyi gelişmiş ritmik bir kontraksiyon vardır. Aynı zamanda bu kontraksiyonlar geviş 

getirme sırasında mide içeriğinin tekrar ağıza döndürülmesine (regurgitation) de yardımcı olurlar. 

Bu ruminantlara özgü bir olaydır. Gerçi bu yarı sıvı mide içeriğinin yemek borusundan ağıza 

döndürülmesine, sıvıların yutulmasına, katı maddelerin yeniden çiğnenmesine ve yutulmasına  izin 

veren kusmanın kontrollü bir formudur. Ruminantlar yemlerinin doğasına bağlı olarak günde 8 

saatlerini geviş getirme için harcamaktadırlar. Kaba ve selülozlu yemlerde geviş getirme daha uzun 

süre alır. Geviş getirmenin inhibe edildiği durumlarda yem tüketiminde önemli düşüşler 

gözlenmektedir. Geviş getirme özellikle vahşi hayatta hayvanların düşmanlarından korunmak için 

aceleyle yemlerini almalarına ve dinlenme sırasında onların yeniden çiğnenmesine izin vermesi 

yönüyle de önem taşımakatdır. 

 Geviş getiren hayvanlarda gaz çıkarma (eructation) 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. Eğer 
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yemek borusunun rumene girdiği kısımlarda köpük varsa gaz çıkarma mevcut köpüğün akciğerlere 

solunumla çekilmesini önleyen bir mekanizma olarak inhibe edilmektedir.  

4. Farklı Türlerde Sindirim Sisteminin Kapasitesi 

 Sindirim sisteminin oransal kapasiteleri türler arasında büyük farklılıklar gösterir (Çizelge 

1). İnsanların sindirim sistemi diğer türlerle karşılaştırıldığında çok küçük kalmaktadır. Domuzlar 

basit mideli hayvanlar için çok büyük bir mide kapasitesine sahiptirler. Ruminantlar en geniş 

mideye sahip olan türlerdir. Mide kapasitesi yemin kabalık durumuna, yem tüketiminden sonra 

geçen süreye göre çok değişken olduğundan çizelgede buna ilişkin olarak verilerinde sabit değerler 

olduğunu söylemek mümkün değildir. Bağırsak uzunluğunun vücut unluğuna oranı 

ruminantlardadiğer türlere oranla  çok daha büyüktür. Sindirim sistemi iç yüzeyinin vücut yüzeyine 

oranı bakımından da sığrlar en yüksek değeri vermektedirler 

 

Çizelge 1. Farklı türlerde sindirim sisteminin kapasiteleri.  
 Oransal kapasite,% Oranlar 

Hayvan Mide İnce 

bağırsak 

Kör 

bağırsak 

Kalın bağırsak 

ve rectum  

Bağırsak/vücut 

uzunluğu 

Sindirim sistemi/vücut 

alanı 

Sığır 71 18 3 8 20:1 3.0:1 

Koyun, Keçi 67 21 2 10 27:1  

At 9 30 16 45 12:1 2.2:1 

Domuz 29 33 6 32 14:1  

Köpek 63 23 1 13 6:1 0.6:1 

Kedi 69 15  16 4:1 0.6:1 
İnsan 17 67  17   

 

5. Önmidelerin GeliĢimi 

 Fötal gelişim sırasında ruminantların midesi embriyonun ilkel midenin (stomach primordia) 

genişlemesinden kaynaklanır. Fötal gelişim sırasında ön midelerin gelişimi hem koyun, hem de 

sığırda abomasumdan daha büyüktür. Bununlabirlikte doğuma yakın her iki türde abomasum 

ağırlığı ön midelerinkine eşitlenmektedir. 

 Kuzularda doğuma yakın toplam sindirim sistemi ağırlığı fötüsünün ağırlığının %2.4’ünü 

oluşturmaktadır. Fakat, 9 haftalık yaşa kadar %5.7 ye ulaşmakta ve ergin ağırlıkta %3.6’ya 

düşmektedir. Yaşamın ilk haftalarındaki bu artışta etkili olan organlar ön mideler ve ince 

bağırsaklardır. Kuzularda doğumdan 9 haftalık yaşa kadar ön midelerin oranı %0.4 dan %1.7 ye 

kadar, incebağırsakların oranı ise %1.1 den %2.6 ya kadar yükselmektedir. Rumiantlar katı 

yemlerle yemlenmeye başladıklarırumen ve retikulum hızlı bir şekilde gelişmektedir. Diğer 

dokularda gelişmeye devam etmekle birlikte bunların gelişim hızı daha tyavaş olmaktadır. 

Kuzularda ince bağırsak ağırlığındaki gelişme hızı 8-9 haftalık yaştan sonra  yavaşlamaktadır. 

Koyun ve sığırda doğumdan erginliğe kadar sindirim sistemindeki organların gelişim sırası rumen, 

retkulum, omasum, körbağırsak, kalınbağırsak, rectum, incebağırsak ve yemek borusu şeklindedir. 
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Bu nedenle koyun ve sığırda ergin yaşlarda sindirim sisteminin aşağı kısımları büyük önem taşır. 

Zira sindirim sisteminin bu kısımları koyun da toplam taze doku ağırlığının  %11.1-25’ini, 

sığırlarda %9.2-16’sını oluşturmaktadır. İnce ve kalın bağırsak uzunluğundaki artışlarda fötal 

gelişmenin sonlarında ve doğum sonrası ilk 9 haftada hızlı bir şekilde artmaktadır. 

 

Çizelge…. Farklı rasyonlarla yemlenen buzağıların sindirim sisteminin gelişimi. 
 3 haftalık yaş 12 haftalık yaş 
Özellikler Süt Yüksek kaba yem Yüksek kesif yem 
Kesif yem, kg/gün -- 0.45 2.27 
Canlı ağırlık, kg 36.9 59.1 76.7 
Boş canlı ağırlık,kg 34.6 45.3 65.4 
Rumino-retikulum doluluğuna bağlı olarak 
canlı ağırlık kazancındaki artış, % 

 49.4 19.2 
 

Taze doku ağırlıkları,g    
Rumino-retikulum 
      g/kg boş canlı ağırlık 

244 
7.1 

1678 
37.0 

2120 
32.4 

Omasum 54 397 410 
Abomasum 239 405 555 
Bağırsaklar 1778 5315 6722 
Sindirim sistemi doluluğu,g    
Rumino-retikulum 
      g/kg boş canlı ağırlık 

750 
22 

10900 
241 

7700 
118 

Omasum 18 178 157 
Abomasum 578 631 745 
Sindirim sistemi 2300 13800 11300 
Hacim, l    
Rumino-retikulum 
      ml/kg boş canlı ağırlık 

2.9 
83 

27.3 
603 

22.4 
343 

Omasum 0.1 0.7 0.7 
Abomasum 2.5 3.5 3.5 

 

Vahşi hayatta doğan ve yetişen ruminantlar doğumdan itibaren yeşil yemler 

tüketebimektedir. Yeşil yemlerin tüketilmesi ön midelerin hem boyut, hem de fonksiyon 

bakımından hızlı gelişimini uyarmaktadır. Wardrop (1961) otlayan genç ruminantları sindirim 

sitemlerinin gelişme durumuna göre 3 ana grupta toplamaktadır. Bunlar 1) 0-3 haftalık yaş, non-

ruminant, 2) 4-8 haftalık yaş, geçiş, 3) 9 hafta ve daha ileri yaş, ergin ruminant dönemleridir. 

Bununla birlikte otlayan hayvanlarda ön midelerin gelişimi, doğum sonrası besin madde 

gereksinmelerinin karşılanması için tüketilen süt ve kolayca fermente olabilir besin maddeleri 

miktarlarına bağımlıdır. 

Yeni doğan bir buzağıda rumen küçük, gevşek ve yüzeyi zımpara kağıdına benzeyen ve gelişmemiş 

papillalarla kaplıdır (şekil a). Kuzuda ise papillalar nispeten daha büyüktür. Papillalar buffalo gibi 

bazı yabani türlerde oldukça gelişmiş durumdadır. Bu papillalar dil benzeri yapılardır.  
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 a.     b. 

            

 c.  

 Şekil ..a. Değişik türlerde rumen epitelinin görünümü (A. 1 günlük oğlak , B.erkek karaca, C. antilop),  

b. Değişik türlerde retikulumun epitelinin görünüşü (A. Hörgüçlü sığır (zebu), B. Güneyafrikada bir çeşit 

küçük ceylan, C. Güneyafrikada iri bir ceylan, D. a. retikulum papillası, b. küçük papilla, c. geniş papilla, d. 

retikulum oluğunun sol dudagı, e. retikulo-omasal açıklığın pençemsi papillası,f. retikulum oluğu.)  

 c.  Retikulum oluğunun ince ayrıntısı. S. Retikulum oluğu, O. Retikulo-omasal açıklık. 
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Şekil…Farklı türlerde omasum ve abomasum mukozasının yapısı 

 

Retikulum rumenin 1/3’ü kadar olan küçük elastik ve yüzeyi farklılaşmış, gelişmemiş çok köşeli 

papillalarla kaplı bir ön mide bölümdür(şekil b.)  Omasum yüzeyi gelişmemiş  papillalarla kaplı 

katmanlı (laminar)  yapılardan oluşmuştur.  Fakat kuzuda doğumda bu katmanlar düzdür.  Omasum 

sığırlarda doğumda geyik veya koyununkine göre nispeten geniştir.  Doğumda abomasum iyi 

gelişmiş ve ergin hayvanlarda mevcut olan fündüs bölgesindeki kıvrımlı yapıları ile yüksek düzeyde 

fonksiyoneldir. 

 2 haftalık yaştaki merada bulundurulan buzağı ve kuzunun rumeninde çok az miktarda yeşil  

ot bulunur. Bu hayvanların abomasumunda büyük miktarlarda süt pıhtısı bulunur.  

4 haftalık yaşa kadar rumen 4-8 kat büyür. Fakat rumen hala ergindurumundaki rumen 

duvarı özelliklerine kavuşmamış elastik bir torba mahiyetindedir. Rumen papillaları daha geniş ve 

daha farklıdır ve kaba yem tüketimi omasum katmanları arasındaki alanların gelişimine yardım 

eder. Abomasum boyut olarak artar. Abomasumun kıvrımları genişler, doku ağırlığı artar.  

 8 haftalık yaşa kadar  annesini emen ve otlayan buzağının canlı ağırlığı 2 kat, 

kuzununki ise 4 kat artar. Rumenin en fazla gelişim gösterdiği dönem bu dönemdir. Bu çağda 

rumenin vücut ağırlığına oranı ergin ağırlıktaki orana yaklaşmıştır. Yaş ilerledikçe abomasumdaki 

pıhtılaşmış süt miktarı oransal olarak azalmaktadır. 

 Ergin ruminantlarda canlı ağırlıktaki artışa bağlı olarak mide dokuları miktarı da 

artmaktadır. Rumen kapasitesi artmakta ve rumen duvarlarının kasları gelişmekte ve rumen kaslı bir 
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görünüm kazanmaktadır. Rumenin üst kısımlarındaki papillaların uzunluğu 10mm genişliği 2 

mm’ye ulaşabilmektadır. Retikulumda kaslanma rumen kadar değildir ve elastik bir yapı arzeder. 

Toplam mide kapasitesinin ağırlık olarak %4-7’si ve hacim olarak %6’sını temsil eder. Ruinantların 

çoğunda retikulum boyu itibarıyle rumen ve abomasumdan sonra 3. sırada yer almaktadır 

(Hofman.1973). 4-8 haftalık yaştan sonra abomasum ağırlığında gözlenen artışta organın 

kaslanmasının etkili olduğu bildirilmektedir. 
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Şekil… Mera’da otlayan ve süt ikame yemi alan bir buzağının doğumdan 17 haftalık yaşa kadar 

midesinin gelişimi. 

 

6. Epitel geliĢimi 

 Midedeki dokular dışta kas tabakasını kaplayan bir bağ doku ve içte epitelden oluşmaktadır. 

Farklı mide kompartmanlarını çevreleyen kas tabakası mide içeriğinin karışmasını ve sindirim 

sisteminin aşağı kısımlarına taşınmasını sağlar. Genç ruminantlar katı yemler özellikle kaba yem 

tüketmeye başladıkları zaman mide duvarındaki kaslanma artar. Ön mideleri gelişmiş ruminantlarda 

epiteller minerallerin ve uçucu yağ asitlerinin emilim ve metabolizmasında önemli rol 

oynamaktadır. Ayrıca alt kısımdaki dokuları mide içeriğinin yıpratmasına ve mikroorganizma 

saldırılarına karşı korumaktadır. Epitel yüzey zengin kaslanmış bağ doku içeren geniş papillaların 

varlığı ile dikkate değer oranda genişlemektedir. Ön mideleri kaplayan epiteller vücudun diğer 

kısımlarındaki epitellerden keratinize olmaları ve salgıcı aktivitelerini kaybetmiş olmaları ile 

ayrılırlar. Stratum basal hücreleri ön midelerden emilen ürünlerin yıkımı ve metabolizmalarındaki 

önemli rol alan geniş boşluklar, çok sayıda ribozom , mitekondri ve golgi cisimciği içerirler. Basal 

hücreler zamanla mide boşluğuna doğru taşınır. Stratum spinosumda membrana bağlı mükus 

granülleri ve flament yıgıntılarından oluşur. Stratum granulosumundastartum spinosuma yakın olan 
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hücre içi alanda hücre dejenerasyonunu ve fibril oluşumunun yükselmesi söz konususdur. Stratum 

spinosum da stratum corneuma bitişik olan zarını stratum korneumla birleştirerek kaybeder. 

 

                       

Şekil….Rumen duvarının kesit görünüşü 

 

 Startum corneum hücreleri hücrelerarası boşluğu olan ön midelerin epitel hücrelerinin özel 

boynuzsu hücrelerini üreten fibrillerle çevrili ince granüler materyallerden oluşmuştur. Stratum 

corneumun mikroskobik  incelenmesi müküs üreten epitel hücreleri andıran mikrovillus denen 

uzantılarla kaplı tüylü ve kısmen keratinleşmiş hücreleri içerdiğini göstermektedir. Stratum 

corneum daha çok keratinleşmiş yapılar içermektedir. Çözünmeyen, tepki vermeyen, dayanıklı bir 

yapı arzeden keratinler rumenin doyurucu koşullarında değişmiştir. Bu yumuşak keratin suya ve 

suda çözünmüş materyallere karşı geçirgendir.  

 

7. Ön midelerin GeliĢimi Etkileyen Faktörler 

 Sindirim sisteminin gelişimi üzerine maternal (fötal dönemdeki) beslemenin etkileri çok 

yaygın olarak araştırılmamıştır. Ancak koyunlarla yapılan bir çalışmada sindirim sisteminin 

gelişimi toplam fötal gelişime göre fötal dönemdeki beslemeden daha az etkilendiği saptanmıştır 
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(Bruckner ve ark.. 1984). Abomasum diğer sindirim sistemi organları arasında gebelik dönemindeki 

beslemeden en şiddetli etkilenen organ olduğu yine aynı araştırıcılar tarafından belirtilmektedir. Bu 

durum doğumdan sonra düşük besleme düzeyinde tutulan kuzularda da aynen devam etmektedir. 

Esansiyel yağ asitleri bakımından yetersiz rasyonlarla yemlenen kuzularda da benzer şekilde 

sindirim organlarının sınırlı gelişiminden dolayı düşük canlı ağırlık kazancı belirlenmiştir (Bruckner 

ve ark.. 1984). 

 Büyümeyi gerileten düşük besleme düzeyleri sindrim sisteminin ağırlıklarının da azalmasına 

neden olmaktadır. Murray ve ark. (1977) aktif bir büyüme periyodu ile 30-440 kg’a ulaşna 

sığırlarda 150 gün yaşama payında tutulan (sığırlarda bütün sindirim organlarının doku 

ağırlıklarında azalma (0.8 kg/gün) gözlemişlerdir. Omasum, ruminoretikulum, kalın bağırsak ve 

abomasumda sırasıyla %18, 18, 7 ve 15 azalma olurken, ince bağırsaklarda %32 olduğu aynı 

araştırıcılar tarafından bildirilmiştir. Slazecak (1976) 25 kg ağırlığındaki koyunu 50 gün yaşama 

payı düzeyinde tuttuktan sonra sindrim organlarının ağırlığında meydana gelen azalmayı ince 

bağırsak, omasum, ruminoretikulum, kalın bağırsak ve abomasum için sırasıyla %45, 29, 27, 24 ve 

9 olarak bildirmiştir. 

 Ön midelerin gelişimi üzerinde kaba ve kesif yemin uyarıcı etkisi olduğu bilinmektedir. 

Kaba yem tüketen buzağılarda önmide gelişimi kaba yemin gerici etkisine bağlı olabilir. Ayrıca 

kaba yemle birlikte kesif yem verilmesinin omasumun gelişmesini hızlandırdığı ifade edilmektedir 

(Warner ve ark. 1956). Kaba yeme daylı rasyonlara kesif yem eklenmesinin buzağılarda (Nocek ve 

ark. 1984) ve  oğlaklarda  (Hamada ve ark. 1976) rumen epitel gelişimini ve canlı ağırlık kazancını 

artırdığı, ancak mide boyutunu ve mide duvarlarının kaslanmasını gerilettiği saptanmıştır. Buzağılar 

16 hafta süre ile sürekli süt aldıklarında rumen papillarının gelimi çok az (2 mm uzunluğunda) 

olurken, aynı zamanda katı yemler de verildiğinde çok daha hızlı bir papilla gelişimi olmaktadır (10 

mm uzunluğunda, Warner ve ark. 1956).  Rumene süt verilmesi veya sızması önmidelerde epitel 

gelişimini başlatabilir. 

Naylon parçacıkları, plastik sünger, plastik küpler ve odun talaşı gibi kaba ve fermente 

olmayan materyaller epitel gelişimini başlatmaz. Ancak rumen duvarlarındaki kaslanmayı artırır. 

Rumene uçucu yağ asitlerinin tuzlarının verilmesi rumen epitelinin toplam gelişmesini ve papilla 

oluşumunu başlatmakta, rumen duvarındaki kas doku gelişimini uyarmamaktadır. Na butirat doku 

ağırlığını ve mitoik indeksi artırma bakımından en etkili tuzdur. Propionat ve asetat butiratı 

izlemektedirler (Sakata ve Tamata, 1979). Gerçekten rumene butirik asit eklenmesi ve muamele 

görmüş tane yemle yemleme ergin bir koyun rumeninde de epitel gelişimini uyarmaktadır (sakata 

ve Tamata, 1978). Bu muhtemelen papillalara kan akımının artmasından (Thorlacius, 1972)  veya 

rumen epitellerinin asit etkisiyle oluşan yangıdan (Hamada, 1975) kaynaklanmaktadır. 
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Hamada, (1975) 3-4 haftalık yaşta oğlak kullandığı bir çalışmasında rumino-retikulum veya 

abomasuma direk olarak 1,2 propandiol (propilen glikol) verilmesinin rumen gelişmesinde etkili 

olduğunu saptamıştır. Bu madde rumende fermente olabilir veya emilebilir (Clapperton ve 

Czekawski, 1972).  Ayrıca propilen glikol  laktatın glükoza dönüşümünde metabolik bir ara üründür 

(Czerkawski ve Breckenridge, 1973). Bu maddenin abomasuma direkt olarak verilmesiyle rumen 

epitelinde gözlenen gelişmede muhtemelen emilimden sonra ruminal kan damarları vasıtasıyla 

ruminal dokulara söz konusu maddenin ulaşması ve hücrelere sızmak suretiyle epitelial DNA 

sentezini ve hücre büyümesini uyarmasından kaynaklanmaktadır. 

Eğer hayvan 12 haftalık yaşa kadar preruminant olarak beslenirse rumen gelişimi çok sınırlı 

olmaktadır. Ancak hayvan kesif yemlerle yemlenmeye başladıktan 4 hafta sonra rumen epiteli hızlı 

bir şekilde gelişmekte ve epitel keratinizasyonu başlamaktadır. Bununla birlikte stratum corneumun 

tam olarak oluşması için 8 hafta gereklidir.  

Sakata ve ark. (1980) insülinin de rumen epitelinin çoğalması üzerine uyarıcı etki yaptığını 

göstermişlerdir. Bu hormonun diğer hormonlarla birlikte epitelial gelişmeyi kontorlde ve uçucu yağ 

asitleri tarafından artırılan mitotik uyarılara aracılık etmektedir. Koyunlarda butiratın pankreastan 

insülin serbestleşmesini uyardığı in vitro olarak saptanmıştır (Sasaki ve ark. 1977). 

Stewart (1971) anneleri ile birlikte 9 haftalık yaşa kadar merada otlayan buzağılarda rumino-

retikulumun kapasitesinde ve taze ağırlığında veya papilla gelişiminde çok az artma olduğunu 

belirlemişlerdir. Sütten kesimden sonra yüksek düzeyde kesif yem içeren rasyonların verilmesi 14 

haftalık yaşa kadar sözü edilen özellikleri önemli miktarda artırmaktadır. Bu periyot boyunca annesi 

ile birlikte merada otlatılan buzağılar 9 haftalık  yaşta sütten kesilen buzağılardan daha hızlı 

gelişmektedir. Fakat, rumen doku ağırlıkları, rumen hacmi ve papilla gelişimi daha az olmaktadır. 

Singh ve Yadava (1971)  15 haftalık yaştaki preruminant sığır ve buffalo buzağılarında 

rumen doku ağırlıkları, sindirim sistemi içeriği ve hacminin hayvanlar kuru ot ve kesif yemle 

yemlenmeye başlandıktan 4 hafta sonra ancak bu yemleri 3 haftalık yaştan itibaren alan 

hayvanlarınkine eşit hale geldiğini gözlemişlerdir. Bununla birlikte hayvanlar yüksek kaba yemden 

yüksek kesif yeme geçtiklerinde rumen papillaları, rumen epiteli ve rumen duvarlarının kas 

dokusunda önemli gerilemeler olmaktadır. Ruminnatlarda rasyondan kaba ve kesif yem çıkartılarak 

rasyon tamamen süte dayalı hale getirildiğinde rumen papilları ortadan kalkar, rumino-retikülar kas 

dokuda gerileme, ruminoretikülar ve omasal gelişmede durma görülür. 
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a.  b.  

Şekil  a. Yeni doğmuş kuzu ve farklı yemlerle beslenen  buzağını önmide epitelleri (A. Rumen epiteli, B. Retikulum 

epiteli, C, Omasum epiteli (Wardrop (1961), 8 haftalık yaşta farklı yemlerle yemlenen buzağıların rumen papillaları, D. 

Emzikli kovadan süt tüketen buzağı, E. süt, kesif ve kaba yem tüketen, F. süt ve ek olarak 6.7 Na butirat ve 1.12 kg 
sünger tüketen buzağı. 12 haftalık yaştaki buzağıların rumen papillaları, G. Süt tüketen, H. Süt, kaba ve kesif yem 

tüketen (Tamate ve ark. (1962) 

b.  6 haftalık yaşta ve farklı yemlerle yemlenmiş buzağını rumen papillalarının histolojik ve elektron mikroskobik 

görünümleri (McGavin ve Morrill (1976). 
 

Buzağılar uzun süre süt tükettiklerinde uzun süre preruminant dönemde kalabilirler. Thivend 

ve ark. (1980) sürekli süt alan ve 7 aylık yaşta 300 kg gelen buzağıda ruminoretikular gelişmenin 

canlı ağırlıktaki değişime uygun olduğunu ve sindirim sisteminin toplam ağırlığı ve toplam 

içeriğinin vücut ağırlığının sabit bir oranı olarak değiştiğini belirlemişlerdir. Kesim randımanının da 

tek mideli hayvanlara benzer olduğunu  aynı araştırıcılar tarafından rapor edilmiştir. Rasyonda kaba 

formda lifli yemlerin bulunması normal rumen gelişmesi için gereklidir (Nocek ve Kesler, 1980). 

McGavin ve Morrill (1976)  uzun kaba yem tüketen buzağılarda normal dil benzeri papilla 

gelişiminin olduğunu (şekil …b. A), halbuki yüksek selülozlu (%25 yonca içeren) peletlenmiş kesif 

yem alan buzağılarda papillaların tepesinde keratinizasyon ve papillanın formunda yuvarlanma söz 

konusudur (Şekil …b, B). Düşük selülozlu peletlenmiş kesif yem alan buzağılarda papillalar, küçük, 

yuvarlak, karnabahar şeklinde, koyu renkli ve yogun bir şekilde keratinleşmiştir. Papilla dallanması 

iyi durumdadır (Şekil b, C, D.). Düşük selülozlu peletlenmiş kesif yem alan buzağılarda rumenin 

giriş kısmındaki papillalar orta düzeyde (Şekil ..b, E), ve rumenin iç kısımlarında bulunan 

papillalarda ise ağır bir şekilde keratinizasyon gözlenmektedir (Şekil b., F). 
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Rumen epitelinde gözlenen parakeratoz olayı keratinizasyonun tam olarak gerçekleşmemesi 

ile karakterize olmaktadır. Stratum corneumun boynuzsu hücreleri çekirdeği alıkoymakta ve 

stratum granulosum ortadan kalmaktadır. Bu muhtemelen stratum basaldaki hücrelerin 

çoğalmasından ve dışarıya doğru göç etmesinden kaynaklanmaktadır. Aksine hiperkertozda ise 

stratum corneum ve startum granulosum stratum basaldaki hücrelerin dışarı doğru göçünün 

azalması nedeniyle aşırı derece de incelmektedir. Rumen epitellerinin çoğalma mekanizmaları tam 

olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte yüksek uçucu yağ asidi konsantrasyonlarının rumen epitel 

hücrelerindeki mitotik indeksi ve metabolizmayı direk olarak uyardığı ve rasyondaki değişimlere bu 

dokuların adapte olduğu üzerinde durulmaktadır (Fell ve Weekes, 1975).  Bu nedenle düşük kaba 

yem ve yüksek kesif yem içeren rasyonlarda hem rumen dokularının, hem de rumen mikrobiyel 

florasının adaptasyonu sorunludur. Parakeratoz, rumen ve karaciğer apsesi rizki artar. 

Nocek ve ark. (1984) rasyondaki kaba yem, kesif yem ve rumendeki azot varlığının rumen 

epitel ve kas gelişimine etkilerini araştırdıkları çalışmalarında yüksek kesif yemin rumen 

epitelinden uçucu yağ asitlerinin taşınmasını azalttığını, halbuki yüksek miktarda rumende 

yıkılabilir proteinin rumen epitelinden propionat ve asetat taşınmasını artırdığını saptamışlardır. 

Konsantre yemle yemlenen 20 haftalık buzağılarda propionil Co-A aktivitesinin daha yüksek 

olduğu, fakat toplam UYA taşınmasının kıyılmış kuru ot alan buzağılardan daha düşük olduğunu 

saptamışlardır. Koyun ve sığırlarda yüksek düzeyde kesif yemin rumen morfolojisindeki olumsuz 

etkileri 4 haftalık bir periyotta ortaya çıkabilmektedir. Bu olumsuzlukların rasyonda kaba yem 

oranını artırarak giderilmesi ise 2-4 haftalık bir süreyi gerektirmektedir. 

8. Rumen mikroorganizmaları 

 Ruminantların sindirim sistemindeki mikroorganizmalar ve hayvan arasında gerçek bir 

simbiyotik yaşam vardır. Rumendeki mikroroganizmalardan dominat olanlar bakteriler, protozoalar 

ve aneorobik mantarlardır. 1 ml rumen sıvısındaki ortalama bakteri sayısı 16x10
9
 olduğu 

bildirilmektedir. Bazı hallerde gr rumen içeriğinde 10
10

-10
11

 düzeyini aşabilmektedir. Protozoalar 

bakterilerden sayıca çok az olmalarına rağmen hemen hemen bakteriler kadar hacim işgal ederler. 

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. 

 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.  
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 Rumende hakim olan mikroorganizmalar sakkarolitik olanlardır. Ruminant yemleri genelde 

selüloz ve diğer polisakkaritlerden oluşur. Rumende oksijen oldukça düşük konsantrasyondadır. 

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.  

8.1.Rumen bakterileri 

 Rumendeki bakteriler gr rumen içeriğinde 10
10

-10
11  

düzeylerine kadar ulaşmaktadır. Bu 

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

(besinlerele rumene gelen) bakterilerde 10
7
-10

8
 /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. 

 

8.1.1. Selülolitik bakteriler 

 Selülolitik bakteriler rasyonda kaba yem oranı yüksek olduğu zaman daha hakim 

durumdadırlar. Bacteriodes succinogenes ektraselüler bir selülaz enzimine sahiptir. Enzim hücreden 

çevreye salgılanır ve çevredeki besin maddelerine diffüze olur. Ruminococcus albus ile yapılan 
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çalışmalar selülazın gerçekte selülozu adım adım glükoza kadar parçalayacak bir dizi enzim 

kompleksinden oluştuğunu göstermiştir. 

8.1..2. Hemiselülolitik ve pektinolitik bakteriler 

 Selülolitik bakterilerin çoğu hemiselülozu parçalama yeteneğine sahiptirler. Pektini yıkan 

bakterilerden bazılarına exopectate lyase ve bazılarında da endopectate lyase enzimi vardır. 

Exopectate lyase pectin molekülünün uç kısımlarından yıkım işlemini gerçekleştirirken, 

endopectate lyase pectin zincirini tesadüfü noktalardan kırar. 

8.1.3. Amiloloitik bakteriler 

 Amilolitik bakteriler rasyonda nişasta içeriği yüksek olduğu zaman hakim durumdadırlar. 

Bu bakteriler ektraselüler -amilaza sahiptirler . Ekstra selüler -amilaz nişasta zincirini herhangi 

bir yerinden tesadüfen kırar  

8.1.4 Basit Ģekerleri kullanan bakteriler 

 Kompleks karbonhidaratları yıkabilen rumen bakterileri bazı basit şekerleri de fermente 

edebillmektedirler. Basit şeker kullanıcısı bakteriler yüksek oranda tane yem içeren rasyonlarla 

veya büyük oranda çözünebilir şeker içeren yeşil yemlerle yemlenen hayvanların rumeninde büyük 

miktarlarda bulunmaktadır. 

8.1.5. Asit kullanan bakteriler 

 Bu bakteriler diğer bakterilerin son ürünü olan laktat, süksinat, format gibi maddeleri 

fermente etmektedirler. Laktat bu bakteriler tarafından asetat, propionat veya uzun zincirli yağ 

asitlerine fermente edilebilmektedir. Rasyonda kesif yem oranı yüksek olduğu zaman rumnedeki 

laktat kullanan bakterilerin sayısında da artış olmaktadır. Süksinat da selülolitik bakterilerin bir 

çoğunun son ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Süksinat da bazı mikro organizmalar tarafından 

propionat ve CO2 dönüştürülmektedir. Format ise bilindiği gibi metan üreten bakteriler tarafından 

kullanılmaktadır. 

8.1.6. Proteolitik bakteriler 

 Sığır rumeninden izole edilen bakterin %38’inde proteolitik aktivite belirlenmiştir. Spesifik 

inhibitörler ile yapılan çalışmalarda rumende en az 3 tip proteinaz olduğu saptanmıştır. Bunlar 

sistein-proteinaz, serin proteinaz ve metalloproteinazlardır. Proteolitik bakterilerin bir çoğu 

oligopeptidleri daha küçük peptidlere ve aminoasitlere kadar yıkabilmek için ekzopeptidazlara da 

sahiptirler. Bacteriodes ruminocola büyüme için oligopeptidlere veya NH3 gereksinim duymaktadır. 
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8.1.7. Amonyak üreten bakteriler 

 Rumende amonyak üretimi daha çok amino asitlerin dezaminasyonundan gelmektedir. Bir 

çok rumen bakterisi azot kaynağı olarak aminoasit veya peptidlerden ziyade NH3 a gereksinim 

duyar. Genelde Amonyak, rumende kompleks karbonhidratları parçalayan bakteriler için basit 

şekerleri fermente eden bakterilerden daha önemlidir. Valinin izobütirata, lösinin izovaleriata ve 

izolösinin 2-metilbutirata CO2 üreterek oksidatif dezaminasyonu rumen bakterileri için özel bir 

önem taşır. Çünkü bu dallı zincirli yağ asitleri bir çok rumen bakterisi için büyüme faktörüdür. 

 Rumende amonyak üretimi ürenin hidrolizinden de kaynaklanır. Rumenden izole edilen 

bakterilerin %5 inde üreolitik aktivite saptanmıştır. Fakültatif aneorob mikroorganizmalarda yüksek 

bir üreolitik aktiviteye sahiptirler ancak rumendeki sayıları oldukça düşüktür. 

8.1.8. Lipolitik bakteriler 

 Lipidler rumen bakterileri tarafından aktif bir şekilde metabolize edilirler. Anaerovibrio 

lipolytica trigliseridleri ve fosfolipidleri gliserol ve yağ asitlerine kadar parçalamaktadır. Bu 

bakterinin enzimi hem ektraselüler, hem de hücre duvarına bağlı olarak görev yapar. Uzun zincirli 

doymamış yağ asitleinin rumen bakterileri tarafından hidrojenasyonu ruminantlarda karkas yağının 

kompozisyonunun oldukça değişmez olmasında ve süt yağında çok bilinmeyen bazı yağ asitlerinin 

yüksek konsantrasyonlarda bulunmasında etkili bir faktördür. Linoleik ve linolenik asit gibi 

doymamış yağ asitlerinin rumende izomerizasyonu ve kısmi hidrojenasyonunda da bu bakteriler 

etkili olmaktadır. 

8.1.9. Metan üreten bakteriler 

 Metan üreten bakteriler rumen fermentasyonunun düzenlenmesinde H2 uzaklaştırıcı olarak 

rol aldıklarından özel bir yer işgal ederler. CO2 ile H2 metana indirgenmesi rumende metan 

üretiminde ana yoldur. Methanosarcina barkerii metan üretmek için asetat, metilamin ve metanolü 

kullanmaktadır. Metan üreten bakterilerin rumenden H uzaklaştırmaları rumendeki diğer 

mikroorganizmaların büyümesini uyarır ve daha etkin bir fermentasyon oluşmasını sağlar. Bununla 

birlikte ruminatlarda metan üretimi ile yemlerin enerji içeriğinde %8-10 düzeyinde kaybedildiğinin 

de hatırlanması gerekir. 

8.2. Rumen protozoaları 

 Rumende protozolar rumen içeriğinde 10
5
-10

6
 /ml düzeylerinde bulunmaktadır. Rumen 

protozoaları içinde hakim durumda olanlar ciliatlardır. Protozoalar rumen içeriğinin %2’sini, toplam 

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

Rumendeki protozoaların tamamı aneorobiktirler. 
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8.2.1. 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 

ĠzotiriĢler 
Isotricha intestinalis 
Isotricha prostoma 

 
nişasta, sukroz, glukoz, pektin 
nişasta, sukroz, glukoz, pektin 

 
asetat,propionat,butirat, laktat,H2,Lipidler 
asetat,propionat,butirat,laktat,H2,Lipidler,CO2 

DazitriĢler 
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,maltoz,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,sükroz,maltoz asetat,propionat,butirat,laktat,H2,format,lipidler 
 

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

 

 Protozoalar rumende besin alma bakımından bakterilerle bir yarış içindedir ve bakterileri bir 

protein kaynağı olarak tüketerek .onların rumendeki sayırının yarıdan fazla azlamasını sağlarlar. 

Rumen protozoaları üreaz aktivitesine sahip değildirler. O nedenle NH3-N protozoaların büyümesi 

için kullanışsız bir azot kaynağıdır. 

 Rumende protozoaların varlığında toplam uçucu yağ asitleri miktarı ve rumen amonyak-N 

miktarı daha yüksek olmaktadır. Bunun yanında rumendeki protozoaların rumendeki faydalı 

rollerinden bahsetmek gerekirse onların rumendeki fermentasyonu stabilize etmedeki rollerini 

vurgulamak gerekir. Zira protozoalar yem partiküllerini tüketerek, karbonhidratları depolayarak 

hayvanların yem tüketim periyotları arasında hayvana sürekli besin madde ve rumendeki 

fermentasyonun daha kontrollü gerçekleşmesini sağlama bakımından önemli bir görev yapar. 
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Ayrıca rumen mikroorganizmalarını tüketmek suretiyle de rumendeki fermentasyonu kontrol 

altında tutmaktadır. Bakteriyal proteini protozoa proteinine dönüştürdüğü için konuk olduğu 

hayvana sürekli bir protein kaynağı olarak ta hizmet eder. 

 Rasyondaki maniplasyonlar ve kimyasal muamelelerle rumenin defauna edilmesiyle 

hayvanda ters bir etkinin gerçekleşmediği gözlenmiştir. Ancak bazı araştırıcılar defaunasyonla 

rumendeki N sirkülasyonunun azaldığını, rumende mikrobiyel protein sentezinin arttığını 

saptamışlardır. Yine defauna edilmiş hayvanlarla yapılan çalışmalarda rumen sıvındaki mikrobiyal 

aminopeptidaz, deaminaz ve trpsin-benzeri proteinazların aktivitesinin azldığı ve dolayısıyla 

rumende protein yıkılımının düştüğü gözlenmiştir. Bundan hareketle defaunasyonun 

incebağırsaklara aminoasit teminini artırmak, yemdeki proteinin kullanımını iyileştirmek ve 

rumende protein yıkımını azaltmak için bir strateji olarak kullanılabileceği söylenebilir. 

8.3. 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. 

8.4. Mayalar 

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

10
5
-10

7 
düzeylerine ulaşabilmektedir.  Bunlardan Aneoroplasma bactoclasticum ve Aneoroplasma 

abactoclasticum tanımlanmış iki aneorob rumen mayasıdır. 

8.5. Bakteriofajlar 

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

Bunların miktarlarıda rumende ml’de 5x10
7
 düzeylerindedir. Rumendeki fonksiyonları konusunda 

yeterli bilgi yoktur.  

9. Rumendeki mikroroganizmalar arasındaki iliĢkiler 

 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. 

10.Sindirim Sıvılarının Rolleri 

 Sindirim sıvıları bütün sindirim olaylarında çok önemli rollere sahiptirler. Tekmideli 

hayvanlarda ve kuşlarda tüketilen yemler körbağırsak ve kalınbağırsaklarda mikrobiyel 
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fermentasyona uğramadan önce sindirim sıvılarının aksiyonlarına maruz kalırlar. Ruminantlarda 

sindirim sıvıları ön midelerdeki mikrobiyel sindirime ek olarak işlev yaparlar. 

 Sindirim sisteminde mevcut değişik enzimler, orijinleri, etkili olduğu maddeler ve son 

ürünlerine ilişkin bilgilerle Çizelge 2’de listelenmiştir. 

 

Çizelge 2. Sindirim sisteminde mevcut değişik enzimler, orijinleri, etkili olduğu maddeler ve son 

ürünlerine ilişkin bilgiler. 

Tipi, adı Orijini Maddesi, aksiyonu Son ürünler Açıklamalar 

Amilolitik;     

Tükrük amilazı Tükrük Nişasta, dekstrinler Dekstrinler, maltoz Ruminantlarda yok, diğer 

türlerde de çok az bir önem 

taşımaktadır. 

Pankreatik amilaz Pankreas Nişasta, dekstrinler Maltoz, izomaltoz Ruminantlarda düşük 

Maltaz, isomaltaz İncebağırsak Maltoz, izomaltoz Glükoz Ruminantlarda düşük 

Laktaz İncebağırsak Laktoz Glükoz, galaktoz Genç memelilerde yüksek 

Sukraz İncebağırsak Sukroz Glükoz, fruktoz Ruminantlarda yok 

Oligosakkaridaz İncebağırsak Oligosakkaritler Farklı monosakkaritler  

Lipolitik;     

Tükrük lipazı Tükrük Trigliseridler Digliserid + 1 Yağ asidi 

(YA) 

Genç memelilerde çok az bir 

öneme sahip 

Pankreatik lipaz Pankreas Trigliseridler Monogliserid+2 YA   

Bağırsak lipazı İncebağırsak Trigliseridler Gliserol+3 YA  

Lesitinaz Pankreas, 

incebağırsak 

Lesitin Lizolesitin, serbest yağ 

asitleri 

 

Proteolitik;     

Pepsin* Mide sıvısı Doğal proteinler Peptonlar, polipeptidler Sütü pıhtılaştırır, asit pH da 

doğal proteinleri hidrolize eder 

Rennin* Abomasum sütü pıhtılaştırır Ca Kazeinat Genç memelilerde önemlidir 

Tripsin* Pankreas Doğal proteinler, 

pepsin ve rennin 

sindiriminin ürünleri 

Uç kısmında arjinin veya 

lizin bulunan peptidler 

 

Kimotripsin* Pankreas Doğal proteinler, 

pepsin ve rennin 

sindiriminin ürünleri 

Uç kısımlarında aromatik 

aminoasitler(AA) bulunan 

peptidler 

 

Elastaz Pankreas Doğal proteinler, 

pepsin ve rennin 

sindiriminin ürünleri 

Uç kısımlarında alfatik AA 

bulunan peptidler 

 

Karboksipeptidaz A Pankreas Uç kısımlarında 

aromatik veya alfatik 

AA bulunan peptidler 

küçük peptidler, nötral AA, 

asidik AA 

 

Karboksipeptidaz B Pankreas Uç kısmında arjinin 

veya lizin bulunan 

peptidler 

Temel AA  

Aminopeptidaz İncebağırsak Peptidler AA  

Dipeptidaz İncebağırsak Dipeptidler AA  

Nukleaz(bikaç tipte) İncebağırsak, 

pamkreas 

Nukleik asitler Nukleotidler  

Nukleotidaz İncebağırsak Nukleotidler Purin  ve pirimidin bazları, 

fosforik asit, pentozlar 

 

*Bu enzimler in aktif formlarda salgılanırlar. Pepsinojen aktif formu olan pepsine HCl tarafından aktive edilir; rennin yine HCl asit tarafından aktive 

edilir; Tripsinojen bir bağırsak enzimi olan enterokinaz  ve tripsin vasıtasıyla aktive edilir; Kimotripsinojen, karboksipept idazlar ve aminopeptidazlar 

tripsin aracılığı ile aktive edilir. 

  

Tükrükte az miktarda enzim mevcuttur. Bezel mide (abomasum veya proventriculus) 

proteolitik enzimlerin ve HCl asit salgısının ana kaynağıdır. Pankreas proteinler, yağlar ve 

karbonhidratlar üzerinde etkili olan enzimlerin önemli bir kaynağıdır. Duedonumun duvarlarındaki 

bezler de proteinler, yağlar ve karbonhidratlar üzerinde etkili olan enzimler salgılamaktadırlar. 

Mikroorganizmaların gelişip çoğalabildiği sindirim sistemi alanlarında mikrobiyel orijinli enzimler 
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bulunmaktadır. Bezel midedeki enzimler peptik bezel bölgeden mide içerisine boşaltılmaktadır. 

Pankreatik salgılar safra kesesinden (eğer safra kesesi varsa) veya karaciğerden gelen kanalla 

birleşen bir kanal vasıtasıyla duedonuma boşalır. 

 Amilolitik enzimlerden tükrük amilazı bazı türlerin tükrüğünde az miktarda bulunmaktadır. 

Ancak alınan yiyecekler ağızda çok kısa bir süre kaldıklarından tükrük amilazının fazla bir önem 

taşımadığına inanılmaktadır. Ayrıca tükrük amilazının aktivitesini midede devam ettirebilme 

özelliği de mevcut değildir. Zira mide pH sı aktivitesini devam ettiremeyeceği kadar düşüktür. 

Pankreas ve bağırsak mukozasında bir çok sakkaridaz üretilmektedir. Pankreatik amilaz nişasta, 

glikojen veya  dektrinlerin maltoza yıkımında daha büyük bir öneme sahiptir. Oligosakkaritler ve 

disakkaritler üzerinde etkili olan bir çok enzim incebağırsak mukozasında üretilmektedir. Bunlar 

maltaz, izomaltaz, laktaz, sukrazdır. Ancak bu enzimlerin hepsi tüm hayvanlarda bulunmaz. Laktaz 

süt emen genç memelilerde oldukça yüksektir. Fakat enzim üretimi süt tüketimi azaldıkça 

düşmektedir. Lakatoz sadece sütte bulunduğu için memeliler dışında diğer türlerde laktazın önemi 

yoktur. Bunun gibi sukraz ruminantlarda ve diğer bazı türlerde bulunmamaktadır. Doğal yemlerle 

sukroz ruminantların sindirim sistemine girmekte ve rumende fermente olmakta ve incebağırsaklara 

ulaşacak sukroz kalmamaktadır. Genç hayvanlar süt ikame yemleri ile fazla miktarda sukroz 

alırlarsa, sindirim sisteminin aşağı kısımlarında mikrobiyel fermentasyona uğrar ve genellikle ishal 

ortaya çıkar. Ayrıca ruminantlarda pankreatik amilaz üretimi de düşüktür. Bu ruminantlardaki 

sindirim sisteminin yapısıyla da uyuşum içindedir. Zira doğal ruminant yemleri çok fazla miktarda 

nişasta içermez ve yemlerle alınan nişastanın da büyük bir kısmı rumende mikrobiyel 

fermentasyona uğratılır. Mikroorganizmaların kendi depo polisakkaridleri gibi bazı nişasta benzeri 

maddelerin sindirim sistemine girmektedir. Ancak bunun miktarı hayvan dane yemelere dayalı bir 

rasyonla yemlendiği zaman girenden daha azdır. Ruminant hayvanlar sindirim sisteminde nişasta 

sindirimi bakımından domuz ve insana nazaran daha düşük bir kapasiyete sahiptirler. 

 Hayvanlar ksilan, selüloz ve hemiselüloz gibi kompleks karbonhidratları sindirebilecek 

enzimleri üretemezler. Sindirim sisteminde bu karbonhidratlara ilişkin her hangi bir sindirim 

faaliyeti mikrobiyel enzimatik bir aktivitenin sonucu olarak görülmelidir. Büyük miktarlarda 

kompleks karbonhidratları içeren yemleri tüketen herbivor hayvanların niçin bu materyalleri 

sindirecek enzimlere sahip olmadıkları evrim açısından cevaplandırılması zor bir soru olarak 

karşımızda durmaktadır. 

 Proteolitik enzimler proenzim olarak salgılanmakta ve aktif forma sonradan 

dönüştürülmektedir. Tripsinojen incbağırsak mukozasından salgılanan bir enzim olan enterokinaz 

vasıtasıyla aktif formu olan tripsine dönüştürülmekte, tripsin de kimotripsinojen ve 

prokarboksipeptidazları aktive etmektedir. Pepsin çok düşük pHlar dışında inaktiftir. Süt emen genç 

hayvanların midesindeki pH 4-4.5 düzeylerinde olduğu için pepsin nispeten inaktiftir. Gerçekten süt 
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emen buzağılar katı materyaller almaya başlayıncaya kadar pepsin salgılanmasının çok düşük 

olduğuna ilişkin bulgular vardır. Süt emen genç hayvanlarda rennin çok önemli proteolitik bir 

enzimdir.Renninin en önemli fonksiyonu bağırsaklara sürekli olarak süt girişine izin veren 

pıhtılaşmış sütü oluşturmaktır (pepsin ve HCl te sütü pıhtılaştırmaktadır). Bu şekilde duedonumun 

aşırı yüklenmesinden de sakınılmış olmaktadır. Rennin üretimi süt tüketimi azaldıkça düşmektedir. 

 Birçok enzimde olduğu gibi proteolitik enzimlerin de aktiviteleri oldukça spesifiktir. Pepsin 

aromatik amino asitlerin (fenilalanin, triptofa veya tirozin) bulunduğu bağları üzerinde etkilidir. 

Lösin ve asidik amino asitlerin bulunduğu bağlarda da etkili olmaktadır. Ancak bir kaç aminoasit  

serbestleştirir. Tripsin, arjinin ve lisinin karboksil gruplarının bulunduğu peptid bağları üzerinde 

özel aktiviteye sahiptir. Kimotripsin fenilalanin, triptofan ve tirozinin bulunduğu peptid bağları 

üzerinde çok daha büyük etkiye sahiptir. Tripsin ve kimotripsinin aksiyounu proteinlerin küçük 

peptidlere parçalanması bakımından ilave bir aksiyondur. Bu enzimler endopeptidazlar olarak 

adlandırılırlar. Çünki bumlar protein molekülünün iç bağları üzerinde etkilidirler. Protein 

molekülünün uç kısımlarındaki amino asitler üzerinde etkili olan enzimlar ise eksopeptidazlar 

olarak nitelendirilmektedir. 

 Karboksipeptidaz A protein molekülünün uç kısımlarında bulunan karboksilli aminoasitleri 

serbestleştirir. Fakat Karboksipeptidaz B sadece uç kısımlarında arjinin ve lisin bulunan peptidler 

üzerinde etkili olmakatdır. 

 Genç memeliler büyük moleküllü proteinleri absorbe edebilmektedirler. Bu proteinler 

kolostrumun immünoglobulinleridir. Genç memelilerde bu immünoglobulinlerin sindirimi bazı 

türlerde proteolitik enzim salgısının geciktirilmesiyle, diğer bazı türlerde de tripsin inhibitörleri 

diğer proteinlerin yıkımını tam olarak ortadan kaldırmaksızın imminoglobulinlerin yıkımını 

önlenmektedir. 

 Mideden salgılanan enzimlere ek olarak HCl de midedeki sindirim olaylarında önemli bir 

role sahiptir. HCl midedeki pH’yı az veya çok optimize ederek hem pepsin, hem de rennini aktive 

eder. HCl, pepsin ve rennin süt proteinlerini koagüle ederler ve bir miktarda sindirimini sağlarlar. 

 İncebağırsaklarda karaciğerden salgılanan safra önemli birkaç fonksiyona sahiptir. Ancak 

bütün hayvanlar safra kesesine sahip değildirler. Örneğin rat, at, bazı geyik ırkları ve devede safra 

kesesi bulunmamaktadır. Insan ve diğer domuz, tavuk, sığır ve koyun gibi bazı hayvan türleri 

safranın geçici olarak depolandığı bir keseye sahiptirler. Safra ince bağırsak pH’sını alkalide tutmak 

ve yağların emülsifikasyonunu sağlamk için önemli rolü olan farklı safra tuzlarını (glikokolatlar ve 

torokolatlar) içerir. Safra tuzları incebağırsaklardan kolayca emilmekte ve hızlı bir şekilde 

karaciğere yeniden ulaşmaktadır. Safrada bazı pigmenlerde mevcuttur ve bu pigmentler safranın, 

idrar ve dışkının renginin oluşmasından büyük oranda sorumludurlar. Bu pigmentler karaciğerde 

metabolize edilen hemoglobinin porfirin çekirdeğinden kaynaklanan artık ürünlerdir. Safra aynı 
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zamanda bir çok metalik elementin, inaktive ediliş hormonun ve zararlı maddelerin boşaltım 

yoludur. 

 Yağların sindirimi safranın emülsifiye gücü ve lipazın enzimatik aktivitesinin bir sonucudur. 

Pankreatik lipaz trigliseridlerin 1 ve 3. Pozisyonundaki yağ asitlerini hidrolize ederek 2 molekül yağ 

asidi ve 2-monogliserid sebestleştirir. Safra tuzları ve hidrolize edilmiş yağlar miseller oluşturur. Bu 

misellerle yağ damlacıklarının yüzeyi büyük oranda (10.000 kat kadar) artar.Miseller incebağırsak 

epitellerinden emilir ve büyük bir kısmı vena cava’ya boşalan lenf sistemine geçer. 

11. Sindirim sistemi aktivitesinin kontrolü 

 Bir hayvanın sindirim sistemi, sinirsel uyarı ve inhibisyonlar ile sindirim sisteminin bazı 

peptid hormonları tarafından kontrol edilen kompleks bir sistemdir. Parasempatik sinirler vag siniri 

vasıtasıyla yemek borusu, mide, incebağırsak ve kalın bağırsağın üst kısımlarına uyarılar temin 

ederler. Omur iliğin kuyruk sokumundaki kısmı kalınbağırsağın, rectumun uç kısımlarını ve anüsün 

iç sfinter kaslarını uyarır. Sindirim sisteminin kontrolünde sindirim sisteminin peptid hormonları da 

yalnız başlarına veya sinirsel uyarılarla birlikte etkili olurlar. Sindirim sisteminin bir hormonu veya 

hormon benzeri peptidler sindirim sistemindeki salgılama aktivitesini, hareketleri ve emilimi uyarır 

veya engelleyebilirler. Gastrointestinal peptidlerin en önemlileri Çizelge 3’de gösterilmişitir. 

 

Çizelge 3. Gastrointestinal aktivite ile ilgili gastrointestinal peptid hormonları ve fonksiyonları 

Hormon Orijin 

 

SerbestleĢtiren 

mekanizması 

Fonksiyonu 

Gastrin Midenin ve ruminantlarda 
abomasumun pilor kısmı 

Vag siniri uyarısı, midedeki 
yemler, midenin gerilmesi 

 

Midede asit salgısını uyarmak 

Gastrik inhibitör 
polipeptid (GIP) 

Mide, duedonum, jejunum Yağlar,  yağ asitleri ile 
birlikte duedonumdaki safra 

Mide salgısı ve hareketlerinin inhibe 
edilmesi 
 

Sekretin Duedonal mukoza Duedonumun asitleşmesi, 
duedonumdaki peptonlar 

Pankreats aslgısının hacim ve bikarbonat 
içeriğinin artırılması,,  bazı türlerde de 
safra salgısının uyarılması 
 

Kolesistokinin Duedonal mukoza, beyin Uzunzincirli yağ asitleri, 
amino asitler, peptonlar 

Safra kesesinin ve pankreasın  
kontraksiyonunu uyarmak, pankreas 
enzimlerinin sentezini uyarmak, midede 
asit üretimini inhibe etmek, insülin 
serbestleşmesini uyarmak, tokluğu 
geliştirmek 
 

Somatostatin Abomasum, duedonum, 

sindirim sistemindeki 
sinirler  

 Vag sinirinin uyarısı, 

yarısindirilmiş besinlerin  
kompozisyounundaki 
değişimler 

Gastrin, sekretin ve kolesistokinin  

serbestleşmesini inhibe etmek, 
incebağırsaklarda iyon taşınmasını inhibe 
etmek 

Pankreatik polipeptidler Pankreas Sinirsel uyarı, duedonuma 
besinlerin girmesi, insülin ve 
hipoglisemi 
 

Pankreas salgısının azaltılması veya 
imhibisyonu 

Vazoaktif (damarlar 
üzerinde etkili) 

bağırsak peptidleri 

Vücudun değişik 
kısımlarındaki bir çok 

sinir dokudan 

Sinirsel uyarı, uzun süran 
ekzersiz, açlık 

Pankreatik salgıyı uyarır,  
güçlü bir damar gevşetici. 
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 Dikkat edilirse pankreasta üretilen pankreatik polipeptidler ve vücudun değişik 

kısımlarındaki sinir dokularında üretilen damarlar üzerinde etkili olan bağırsak peptidleri dışında 

bunların büyük bir kısmı midede ve duedonal dokularda üretilmektedir. Bu konudaki en önemli 

husus hormonal ve nörohormanal kontrolün sindirim sisteminin salgıcı ve hareketle ilgili 

fonksiyonlarını belli bir düzende koordine etmesidir. Koordine edilmiş kas aktivitesi sindirim 

sistemi içeriğinin iyi bir şekilde karışması ve sistemin aşağı kısımlarına doğru içeriğin taşınmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca, bağırsak hormonları besinlerin sindirim ve emilimi ile ilgili farklı bezlerin 

salgılarını uyarır veya engeller. Ayrıca böbrek üstü bezlerinin bazı hormonları ve paratiroid 

hormonu gibi hormonlarda bazı minerallerin emilmesi ve boşaltılmasında önemli rollere sahiptirler. 

Pankreastan salgılanan insülin, glükagon, adrenakortikal hormon, troid hormonu ve hipofizin diğer 

bazı hormonları da glükoz kullanımı üzerinde önemli rollere sahiptirler. 

12. Besin maddelerinin taĢınması 

12.1. 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. 

Örneğin insanda günde 250 g kuru madde değişimi olmaktadır. Ayrıca sindirim sistemindeki ölü 

doku kalıntıları da büyük boyutlara ulaşabilmektedır. Ratlardan elde edilen veriler kullanılarak süt 

sığırları için yapılan bir yaklaşımda sindirim sistemindeki ölü hücre miktarının günlük olarak 2.500 

g’a ulaşabileceği bildirilmiştir. 

 Besin maddelerinin incebağırsak boşluğundan incebağırsak epiteline, oradan kan veya lenf 

sistemine taşınması pasif diffüzyon, aktif taşınma veya pinositozla gerçekleşmektedir. Pinositoz 

olayı amiblerdekine benzer şekilde besin maddesinin çevresinin sarılarak yutulmasını içerir. Bu 

olay yeni doğan memelilerde kolostrumdaki büyük moleküllü immun maddelerinin emilmesine de 

izin verir. 

 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. 
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11.2.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. Sindirim 

sisteminden dökülen ölü hücrelerin boşaltımı da organizmadan önemli miktarda protein, mineral ve 

diğer besin maddelerinin boşaltılmasını sağlar. 

 Sindirim sistemi, gaz tabiatında olmayan maddelerin kana çok kolaylıkla geçilebileceği bir 

yoldur. Bu nedenle organizmanın kendisi için toksik olacak maddeleri reddedecek veya bunları 

elemine edecek mekanizmaları dikkatli bir şekilde seçmesi gerekir. Bu amaçla çok daha geçirgen 

olan bağırsaklara ulaşmadan önce toksik maddelerin kusma, sindirim sistemini hızlı terketme veya 

midede sindirim yoluyla elemine edilmesi gerekir. 
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BÖLÜM II 

 

1. Rumen Metabolizması 

1.1. Protein Metabolizması 

 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 (şekil ). Ruminatlarda 

mikrobiyel proteinlerle sağlanan esansiyel amino asit gereksinmesi, rumendeki mikroorganizma 

gelişimi sınırlandığında veya hayvanın gereksinmesinin yüksek olduğu durumlarda 

karşılanamayabilir. Bu durumda hayvana ek amino asit sağlanmadıkça performans düşüklüğü 

gözlenebilir. Tek ve çok mideli hayvanlarda proteinlerin ince bağırsaklardaki yıkımı ve emilimi 

farklılık göstermemektedir. Sadece rumendeki protein metabolizması farklılığı ortaya 

çıkarmaktadır. 

 Rumendeki mikroorganizmalar genel olarak kuru maddelerinin %20-60’arasında protein 

içermektedirler. Rumen bakterilerinde değişim daha az olmaktadır (%505). Protein içeriği 

protozoalarda ortalama %40 olmakla birlikte, %20-60 arasında değişmektedir. 

 Rumendeki mikroroganizmaların protein sentezi için kullandıkları azot kaynakları hem 

protein tabiatında, hem de protein tabiatında olmayan (NPN) kaynaklar olabilmektedir. Rumen 

mikroroganizmaları ayrıca tükrük ve plazmadan rumen duvarı aracılığıyla rumene diffüzyonla 

ulaşan endojen üre azotunu da yeniden kullanmaktadır. Ruminantlarda düşük protein içerikli yemler 

tükettiklerinde her hangi bir protein yetersizliği probleminin ortaya çıkmasını önleyen ana etmen 

rumene bahsedilen azotun dönmesi ve yeniden kullanılmasıdır. Ancak rumene yeniden gelen azot 

miktarı, rumendeki amonyak konsantrasyonunun yükselmesi veya plazmadaki üre 

konsantrasyonundaki düşmesiyle azalır.  

 Geviş getiren hayvanlar sadece NPN maddelerle büyüyebilir, üreyebilir ve süt verebilirler. 

Yüksek düzeyde protein içeren yemlerle yemlenen geviş getiren hayvanlarda ince bağırsaklara 
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geçen gerçek proteinlerin %40’ı, düşük protein içerikli yemleri tüketenlerde %60’ı ve sadece 

NPN’den oluşan azot kaynağı ile yemlenenlerde ise %100’ü mikrobiyel orijinli olmaktadır. Düşük 

düzeyde protein içeren veya kolayca yıkılabilen protein içeriği yüksek olan yemler verildiğinde 

rumende mikrobiyel orijinli protein (MOP) miktarı artmaktadır. MOP miktarını sınırlayan en 

önemli faktör hayvana verilen yemin enerji içeriği veya başka bir deyişle sindirilebilir organik 

madde mevcudiyetidir. Ayrıca bazı mikroorganizmalar için büyüme faktörü olan dallı zincirli yağ 

asitleri de önem taşımaktadır.  

 Rumenden ince bağırsaklara geçen MOP yaklaşık yarsı protozoal kaynaklıdır. Ancak bunun 

miktarı bakteriyel proteinden biraz daha (%10) azdır.  Rumendeki mikroroganizmalar yemlerle 

verilen farklı enerji ve protein kaynaklarına birkaç gün içinde adapte olabilirler. Ancak NPN 

maddeler rasyonda kullanılmışsa adaptasyon uzun zaman alabilir. Rumendeki faydasız bazı 

mikroroganizmaların gelişiminin engellenmesiyle rumendeki fermentasyon değiştirilebilir. Bu yolla 

rumendeki enerji ve protein metabolizması etkinliği artırılabilir. Geviş getiren hayvanlarda genel 

anlamda üretim etkinliği daha çok enerji temini ve enerjinin kullanım etkinliği tarafından sınırlanır. 

Bunda proteinin etkinliği çok fazla olmamakla birlikte, protein yem tüketimini artırmak suretiyle 

hayvansal üretim etkinliğini iyileştirebilir.  

 Gereksinmeden fazla tüketilen protein rumende mikroorganizmalar ve hayvanın kendisi 

tarafından enerji kaynağı olarak kullanıldığı için tam olarak bir kayıp olarak nitelendirilemez. 

Ancak NPN maddelerin fazla miktarda kullanılması bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. 

Yem tüketinde düşme gözlenir ve deaminasyonun enerji maliyeti çok yüksek olduğu için enerji 

kayıpları olur.  

 Rumendeki enerji ve protein katabolizması da maliyetsiz değildir. Rumende ısı, metan ve 

düşük kullanım etkinliğine sahip nükleik asit sentezi yoluyla enerji kullanım etkinliğini 

düşürmektedir. 

 Rumende farklı azot kaynaklarına ilişkin metabolik olaylar şekil 2’de özetlenmiştir. 

Rumendeki proteolitik aktivite ile amonyak, CO2, uçucu yağ asitleri ve dallı zincirli yağ asitlerine 

parçalanır. Aneorobik proteolizde iki tip reaksiyon vardır. İlk tip dekarboksilasyondur. Bu daha çok 

düşük pH-şartlarında (asidozis-kokuşma) gözlenir. Ancak rumende fazla bir önemi yoktur. Bazen 

önemli miktarlarda trimetilamin rumende oluşabilmektedir. Trimetilamin besi işletmelerindeki koku 

probleminin sebebidir. İkinci tip aneorobik reaksiyon oksidatif olmayan deaminasyondur (Baldvin 

ve Allison, 1983; Church, 1988). 
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 Treonin----->-ketobutirat----->Propionat+CO2+H2+P 

            H2 

 Asparat------>NH3+Fumarat------->Propionat+P 

 Amino asit----------------->amin+CO2 

 

 

  

  

 

 

     

   

     

          

 

 

 

  

  

          

 

 

  

 Şekil....Rumende Azot metabolizması (Baldvin ve Allison, 1983) 

 

 Rumen mikroorganizmalarının çoğu proteolitik aktiviteye sahiptir ve çoğu aminoasitleri 

veya peptidleri kullanabilir veya fermente edebilirler. Rumendeki mikrobiyel büyüme kuru madde 

tüketimi veya organik madde sindirilebilirliğinin bir fonksiyonudur. Rumende yapısal olmayan 

karbonhidratları (nişasta, pektin ve şekrler) fermente eden mikroorganizmalar, yapısal 

karbonhidratları (selüloz, lignin) fermente eden mikroorganizmalardan daha hızlı gelişirler. Bu 

arada da azot kaynağı olarak NH3-N’u ve amino asit azotunu kullanırlar. Rumendeki bakteriler için 

gerekli olan ruminal NH3-N’u miktarı değişik araştırıcılar tarafından 0.35-29mg/dl olarak olarak 

bildirilmiştir. Ayrıca rumendeki kükürt (S) yetersizliği de mikroorganizma gelişimini etkileyebilir. 

Koyunlarda N:S oranı 10.9’u aşarsa mikrobiyel protein sentezi düşmektedir (Churc, 1988). Son 

zamanlarda amonyak üreten bazı bakterinin enerji kaynağı olarak peptidleri ve amino asitleri 

kullanabildiği saptanmıştır (Russell ve ark. 1992). Selülolitik bakteriler büyüme için dallı zincirli 

yağ asitlerine gereksinim duyarlar. Bu yağ asitleri de dallı zincirli amino asitlerin 

deaminasyonundan kaynaklanmaktadır.  

 Ruminant yemlerindeki protein kaynakları hammaddeller içinde en pahalı olanıdır. 

Rumendeki mikroorganizma faaliyeti sonucunda da çoğunlukla mikroorganizmaların 

kullanabileceğinden daha fazla amonyak üretilmektedir. Bu nedenle rumende protein yıkımının 

düşürülmesi bazı durumlarda önem taşıyabilir duruma gelmektedir. Kaba yemlerdeki ve soyadaki 

proteinler çözünebilir tabiattadır ve rumen bakterileri tarafından kolaylıkla yıkılmaktadırlar. 
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Sıcaklıkla muamele görmüş soyaküspesinde proteinler denatüre olduğundan çözünebilirliği ve 

rumendeki yıkılabilirliği düşmektedir. Bazı protein kaynakları (mısır embiryo proteini, balık unu 

gibi) doğal olarak düşük çözünülebilirliğe sahiptirler.  

 Rumende NH3-N’unun fiksasyonunda iki enzim etkili olmaktadır. Bunlar glutamin sentetaz 

ve glutamat dehidrogenazdır. Glutamin sentetaz 1 mol amonyum iyonunu protein molekülüne 

bağlamak için 1 mol ATP’ye gereksinim duyarken, glutamat dehidrogenaz aktivitesinde ATP 

kullanılmamaktadır.  

 Rasyonda NPN maddelerin kullanımı başlangıçta yem tüketimi ve performansı olumsuz 

yönde etkiler. Ancak daha sonraları hayvan ve rumen ekosistemi üreye adapte olduktan sonra 

performans iyileşir. NPN maddelerin kullanımındaki en büyük problem bunların kolayca amonyağa 

yıkılması ve rumen NH3-N’u konsantrasyonunun rumendeki mikroorganizmaların 

kullanabileceğinden daha yüksek olmasıdır. Bu durumlarda amonyak zehirlenmesi 

gözlenebilmektedir. Rumen NH3-N’düzeyi 100 mg/dl’yi aştığı zaman amonyak zehirlenmesi söz 

konusu olabilmektedir. Son zamanlarda bunu elemine etmek için, biüret, triüret, siyanürik asit, 

formaldehit ve melasla muamele edilmiş üre kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan diğer bir 

üründe üre-nişasta kompleksi olan starea’dır. Bu kaynaklarda rumende amonyak serbestleşmesi 

daha kontrollüdür. Ayrıca rumende serbestleşen NH3-N’nu bağlayan farklı maddeler de rasyonlarda 

kullanılmaktadır. Bunun için bentonit, zeolit gibi değişik tipteki killer kullanılabilmektedir. Ancak 

sadece yavaş çözünen NPN kaynaklarının rasyona dahil edilmesi ile bir netice alınamaz. Mikrobiyel 

büyümenin dengeli bir şekilde gerçekleşmesi için ortamda enerjinin de hazır bulunması gereklidir.  

 NPN maddelerin ruminant yemlerinde kullanılmasının bazı avatajları da vardır. Bunlar 

aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 1) amonyak bir baz olarak rumen pH’sının selüloz sindirimini optimum düzeyde tutacak 

pH’nın sağlanmasında etkili olabilir,  

 2) NPN içeren yemleri alan hayvanlar az fakat sık yem tüketerek öğünlü yemlenmiş olurlar 

ve bu da rumendeki mikroorganizma gelişimi üzerinde olumlu etkiler yapabilir,  

 3) amonyak karaciğerde esansiyel olmayan aminoasitlerin sentezinde kullanılabilir. 

 

 NPN maddelerin ruminantlarda en verimli olduğu alan kötü kaliteli kaba yemlerin bu 

maddelerle muamele edilmesidir. NPN maddelerle muamele edilmiş kaba yemlerde selüloz 

sindirilebilirliği ve yem tüketimi artmaktadır.  
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1.2. Karbonhidrat Metabolizması 

 Ruminant yemlerinde bulunan karbohidratları yapısal karbonhidratlar (selüloz ve 

hemiselüloz) ve yapısal olmayan karbonhidratlar (nişsta, pektin ve şekerler)olarak sınıflamak 

mümkündür. 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 yapısal karbonhidratları 

salgıladıkları enzimler sayesinde fermente edebilmekte ve serbestleştirdikleri daha basit karbon 

hidratlar ve uçucu yağ asitlerini konukçu oldukları organizmanın kullnımına sunmaktadırlar. 

 Karbonhidratların fermentasyonunda ilk adım mono, di, tri vb. sakkaritlerin ve 

oligosakkaritlerin oluşturulması için meydana gelen hidroliz oluşturur. (şekil)  
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 Şekil ....Karbonhidratların rumendeki fermentasyonu 

 

 Selüloz -1,4 glikozidik bağlarla bağlanmış glükoz moleküllerinden oluşan uzun zincirli bir 

polimerdir.  Selüloz bitkilerde hemiselülozla birlikte şekilsiz bir formda diğer polimerlerle birlikte 

yüksek oranda kristalize fromda bulunmaktadır.  saflaştıtılmış selüloz genelge kristalin yapıdadır 

(pamuk selülozu gibi).  Kristalize formunun sindirimi şekilsiz (amorf) formdan daha zordur.  Ancak 

rumen mikroorganizmalarının bir kısmının selülazları (örneğin Ruminococcus albus) amorf formu 

hidrolize edebilirken, bir kısmınınki (örneğin R .flavefaciens) de kristalize formu hidrolize 

edebilmektedir. Selülolitik mikroroganizmaların bir kısmının selülozlu materyale yapışmak 

suretiyle onu sindirdikleri gösterilmiştir (Gorleau ve Forsberg, 1981). 

 Hemiselülozlar arabinoz, üronik asit ve galaktoz içeriği farklı büyük lineer ksiloz 

moleküllerinden oluşan bir polisakkarit grubudur. Sudaki parçalanması ve çözünebilirliği üronik 

asit ve galaktoz içeriğine bağlı olarak değişmektedir (Prins, 1977). Hemiselüloz bir hücre içi enzim 

olan ksilozidaz vasıtasıyla ksiloz oluşturmak için yıkılır (şekil..... ) Selülolitik bakteriler 
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ADP ATP 
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hemiselülozu da sindirebilmektedirler. Ayrıca bir kısım protozoada hemiselülaz enzimi 

üretebilmektedir. 

 Pektinler galaktüronik asitten oluşan kompleks bir polisakkarit grubudur. Polimerin 

zincirinde değişen miktarlarda galaktüronat metil esteri ve diğer bazı şekerler de mevcuttur (Prins, 

1977).  Pektinlerin yıkılması için en azından iki tip enzim gerekmektedir. Bunlar metil esteraz ve 

poligalaktüronidazdır.  

 Nişastanın mikrobiyel amilaz vasıtasıyla maltotrioz, maltoz ve bazı şekerlere yıkılması 

büyük oranda fiziksel formuna bağlıdır. Örneğin ısıtma tahıl nişastasının kristal yapısını bozmakta 

ve nişastanın hidrolizini ve fermentasyonunu artırmaktadır. ektraselüler amilaz vasıtasıyla 

serbestleşen maltoz amilolitik ve sakkarolitik mikroroganizmalar tarafından hemen fermente 

edilmektedir. 

1.3. ġekerlerin Fermentasyonu 

  Rumende karbonhidratların fermentasyonu sonucu oluşturulan enerji mikroorganizmaların 

yaşama ve gelişim için kullandıkları ATP nin esas kaynağıdır. Rumende heksoz 

fermentasyonununda ana yol Embden-Meyerhof yoludur (şekil....). 6 karbonlu şekerin trioz fosfata 

dönüştürülmesinde 2 ATP harcanırken, trioz fosfat prüvata ve NADH2’ye  dönüştürülürken 4 ATP 

kazanılmaktadır. Pentozların yıkılmasında iki ana yol üzerinde durulmaktadır (şekil....). 3 Pentoz 

fosfatın transketolaz ve transaldolaz reaksiyonları vasıtasıyla 2 hekzos fosfat ve 1 trioz fosfata 

dönüşmesi en dikkate değer reaksiyonlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil.... Rumene mikroorganizmaları tarafından pentoz ve heksozların yıkımı. 

 

Hekzokinaz 

Fosfofruktokinaz 

Aldolaz 

Mono, Di,  ve Oligosakkaritler 

       Hekzos 

        Trioz-P 

Laktat,asetat,propionat 

H2O,CO2,v.b. 

Pirüvat+NADH2 

      Hekzos-P 

P 
Pentoz 

Pentoz-P 

Fosfoketolaz 

Asetil-P 

Asetat 

2P 

P 
P 

Kinaz 
Transketolaz 

Transaldolaz 



 34 

1.4. 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 

 Rumende mikrobiyel sistem tarafından pirüvat reaksiyonlarının şematik bir değerlendirmesi 

şekil .... de sunulmuştur.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil .... Rumende mikrobiyel sistem tarafından pirüvat reaksiyonlarının şematik bir 

değerlendirmesi 

 Şekildende görülebileceği iki propionat sentezi için iki yol görünmektedir. Bunlardan ilki 

krebs siklusu aracılığıyla süksinattan sentez ki buna süksinat yoludenmektedir. Diğer yol ise akrilat 

yoludur. Bu yolda pirüvat, laktata ve daha sonra akrilil CoA vasıtasıyla propioanta indirgenir. 
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Metanogenezis 

 

 

 

 Rumende metan üretiminde etkili olan 3 tip mikroorganizma grubu mevcuttur (Şekil.....) 

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. 
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 Şekil ....Metanojenik olaylar ve etkili bakteri grupları 
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 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.  
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Şekil.  Glükoneojenez ve glükoz yapıcılarının sentez yolları ve ilişkileri (Dönüşümlerdeki ana 

enzimler a: pirüvat karboksilaz, b: NAD-malatdehidrojenaz, c: Fosfo-enolpirüvatkarboksikinaz, d: fruktoz-1,6 

difosfataz, e:glükoz 6 fosfatazdır). 
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1.5. LĠPĠT METABOLĠZMASI 

 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. 

Sulfokinovosildiasilgliserol bir karbon sülfür bileşiğidir, hayvansal dokularda bulunmaz ve 

kloroplast membran lipitlerinin %5’ini oluşturur. 

 Mısır gibi genelde enerji amacıyla karbonhidratları depolayan bitkilerde yağlar daha çok 

yapısal formdadırlar (Fosfo lipit ve glikolipit içeriği yüksektir.) Bununla birlikte lipit formunda 

enerji depolayan soya gibi bitkiler trigliserid formunda lipit depolarlar.  Yağlı tohumlar genelde 

yüksek oranda doymamış yağ asidi içerirler. Bunların içinde de linoleik asit daha hakim 

durumdadır. 

 

1.5.1. Lipitlerin Hidrolizi 

 Lipitlerin rumendeki hidrolizine ilşkin şematik bir gösterim aşağıda verilmiştir. Mikrobiyel 

lipaz etkisiyle yemlerle alınan lipitler hızlı bir şekilde kendisini oluşturan yağ asitlerine kadar 

parçalanırlar (şekil...). 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 (şekil...). Bu fermentasyonda en önemli son ürün propionik asit 

olmaktadır. Uzun zincirli yağ asitlerinin yıkımını sağlayacak aktiviteye sahip mikroroganizma 

miktarı rumende oldukça düşük bulunmuştur (Jenkins, ...). Daha öncede değinildiği gibi ruminant 

yemlerinde hem fosfolipitler, hem de galoktolipitler mevcuttur. Rumende bu lipitlerde yıkılmakta 

ve yağ asitleri bu lpipitlerin yıkımından da kaynaklanabilmektedir. Bu esterleşmiş lipitlerin 

yıkımından da mikrobiyel fosfolipazların ve galaktozidazların sorumlu olduğu bildirilmektedir. 

Bunun yanında Faruque ve ark. (1974. RumenECSYS) rumendeki lipit hidrolizinde bitkisel endojen 

enzimlerinde önemli rolü olduğunu bildirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil ... Rumende lipidlerin yıkımı (YA, Yağ asitleri; UYA, Uçucuyağ asitleri) 

 

1.5.2. 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 yarıyaşam süreleri çok kısadır. Çünkü rumen 

mikroroganizmaları tarafından daha doymuş son ürünlere dönüştürülmektedirler. Bilindiği gibi 

doymamış yağ asitleri rumen mikroroganizmaları üzerinde antimikrobiyel etkiye sahiptir. 

GALAKTOGLİSERİDLER 

 

TRİGLİSERİDLER 

 

FOSFOLİPİDLER 

 

PALMİTAT,STEARAT,  ”TRANS 18:1 

GLİSEROL,GALAKTOZ UYA, vb. 

YA 

MİKROBİYEL LİPİTLER 
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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 

(şekil... ). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil ... Rumende lipoliz ve biyohidrojenasyon  

 

2. 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.  

Esterleşmiş bitkisel lipitler 

Lipazlar 

Galaktozidazlar 

Fosfolipazlar 

 

Doymamış Yağ Asitleri 

(Örneğin, cis-9, cis-12, C18:2) 

İzomeraz 

cis-9, trans-11, C18:2 

Redüktaz 

trans-11 C18:1 

C18:0 

Reduktaz 
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 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.  

3. Rumen Fermentasyonu ve Düzenlenmesi 

 Rumendeki fermentasyon tipi hayvanın endokrin sistemini etkileyerek metabolizmasını da 

direkt olarak etkileyebilir. Süt sığırlarında rumenden büyük miktarlarda propionik asit emildiğinde 

hayvanın süt verimini ve kompozisyonunu önemli bir şekilde etkileyebilecek plazma insülin 

seviyesinde artışa neden olmaktadır. Benzer şekilde kuzularda da çok yüksek orandaki propionik 

asit karkasta arzu edilmeyen yumuşak yağlılığa sebep olan dallı zincirli yağ asidilerinin oluşumuna 

neden olmaktadır (****). Bu nedenle rumende fermentasyon sonucu oluşan son ürünlerin 

oranlarının optimize edilmesi pratik hayvan besleme açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

4. Rasyonun Kompozisyonunun etkileri 

4.1. Selüloz 

 Selülozlu yemlerin rumendeki fermentasyonu sonucunda uçucu yağ asitleri arasında asetik 

asidin payı daha yüksek olmaktadır. Yüksek oranda asetik asit oluşumu ile birlikte rumendeki serbet 

H2 miktarı ve buna bağlı olarak CH4 üretimi de artmaktadır. Bununla birlikte kolayca çözünebilir 

şekerler bu olayları değiştirebilmektedir. İyi kaliteli kaba yemler daha fazla çözünebilir şekerler 

içerirler  ve fermentasyon propionik ve butirik asit lehine gelişebilir. Biçim zamanları farklı olan 

otların rumen uçucu yağ asitlerine tekileri çizelge ... de verilmiştir. 

 

Çizelge .... Kuru otun biçim zamanının fermentasyon tipi üzerine etkisi 

 

Ot tipi  Rumen sıvısındaki uçucu yağ asitlerinin 

molar ornaları (%) 

  asetik asit propionik asit butirik asit 

Delice out genç 62.7 22.7 14.6 

 ergin 68.6 20.8 10.6 

Çayır köpek kuyruğu otu genç 67.2 20.7 12.1 

 ergin 71.7 18.0 10.3 

 

4.2. NiĢasta 

 Esas olarak asetik asit üreten selülolitik bakterilerin aksine nişastayı fermente eden 

mikroroganizmalar daha çok propionik asit üretirler. Bununlabirlikte üretilen uçucu yağ asitlerinin 

miktarı rumen pH’sından etkilenmektedir. Geviş getirmede ve çignemede harcanan zamana bağlı 

olarak rumene gelen tükrük miktarındaki değişmeler rumen pH’sı üzerinde etkili olmaktadır. 

Örneğin ögütülmüş bugdaygil daneleri alan kuzuların rumenlerinde fermentasyon propionik asit 

lehine gelişmekte ve buna bağlı olarak karkasta istenmeyen yumuşak yağlılığa sebep olan dallı 
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zincirli yağ asitlerinin sentezi de artmaktadır. Bazı istisnai durumlarda rumendeki protozoa miktarı 

yüksek nişastalı yemler kullanılsa da büyük miktarlara ulaşabilmektedir. Bu durumda da rumendeki 

uçucu yağ asidi oranları butirik asit ve propionik asit lehine olmaktadır. 

 

4.3. ġekerler 

 Rumendeki fermentasyon olayları melas gibi çözünebilir şeker içeriği yüksek yemler 

tarafından uyarılabilir. Ancak bu şekerleri rumendeki mikrororganizmaların çoğu 

kullanabilmektedir. Selülolitik bakteriler bile glükozu direkt olarak kullanabilmektedir. Çözünebilir 

şekerler çok hızlı fermente olduklarından genellikle rumendeki uçucu yağ asitleri 

konsantrasyonlarını çok yükseltebilirler. 

 

4.4. Yağlar 

 Yağların gliserolü mikroroganizmalar için enerji kaynağı olmasına rağmen, serbest yağ 

asitleri rumendeki aneorobik koşullarda kullanılamaz. Rumende yağ asitlerinin yüksek 

konsantrasyonda bulunması selüloz sindirimini inhibe etmekte ve fermente edilen madde miktarını  

ve uçucu yağ asitleriüretimini ve uçucu yağ asitleri içinde asetik asidin payını azaltmaktadır. Bu 

nedenle yüksek düzeyde kaba yem içeren rasyonlarda yağ kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Buna 

ek olarak yağ katkısı rumende proteinlerin yıkımını da azaltmaktadır. Rumende mikroroganizmalar 

için sınırlayıcı olan esas faktörün trigliseridler değil, yağ asitleri ve özellikle doymamış yağ asitleri 

olduğu değişik araştırıcılar tarafından vurgulanmıştır.  Pratik besleme uygulamalarında korunmuş 

yağlar, yağ asitlerinin Ca tuzları ve doymamış yag asidi içeriği düşük olan yağlar kullanılarak bu 

olumsuzlukların giderilmesine çalışılmıştır. Yağların rumendeki mikroroganizmalar üzerine sahip 

oldukları olumsuz etkilerin kaynağı konusunda farklı bir kaç teori vardır. Bunlar yağların rumen 

içeriğindeki besin maddelerini kaplama etkisi, yağ asitlerinin direkt antimikrobiyel etkileri, yağ 

asitleri ile birleşerek sabun oluşturan ve mikroorganizma gelişimi için gerekli olan minerallerin (Ca 

gibi) mikroroganizmalar tarafından kullanılamaması, selülazın selüloz molekülüne nüfuzunun yağ 

tarafından önlenmesi gibi konulardır. Ayrıca yağ asitlerinin Ca’la sabun oluşturduktan sonra 

mikroorganizmalar üzerine olan olumsuz etkilerinin ortadan kalkması bu etkinin karboksil 

grubundan kaynaklandığı üzerinde de durulmasına neden olmuştur. 
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4.5. Rumen pH’sı 

 Rumen pH’sı daha öncede değinildiği gibi hayvanlar özellikle nişasta ve çözünebilir şekerce 

zengin içeriğe sahip yemlerle yemlendiğinde rumendeki fermentasyon tipini etkilemektedir. Diğer 

bir ifadeyle hayvanlar arasında tükrük üretimi bakımından görülen farklılıklar rumen koşullarını 

değiştirerek ve bazı mikroroganizma gruplarının çogalmasını inhibe ederek rumendeki 

fermentasyon tipindeki farklılıkları oluşturmaktadır. Örneğin mineral asitler ekleyerek yapılan 

çalışmalarda rumendeki pH 6’nın altına düşürüldüğünde bir kaç tip protozoa rumende 

yaşayabilmektedir. pH 6’nın altına düştüğünde rumendeki asetik asit konsantrasyonu gerçekten hala 

yüksek olmasına rağmen selüloz sindirimi bozulduğundan yem tüketimi hızlı bir şekilde 

düşmektedir. 

 

4.6. Rumenin BoĢalma Hızı  

 Rumenin boşalma hızı, su tüketimi, tükrük üretimi, ön midelerin anatomik yapıları, yemlerin 

boyutları, yem tüketim sıklığına bağlı olarak değişebilmektedir. Su tüketiminin fazla olması rumen 

içeriğinin seyrelmesini ve rumenin boşalma hızını artırmaktadır. Ayrıca tükrük üretimi de  rumen 

içeriğinin boşalma hızı üzerinde içerdiği tampon maddeler ve üre nedeniyle doğrudan veya dolaylı 

olarak etkili olmaktadır. 

 Alınan yemlerin rumeni terk etme hızı ön midelerin anatomik yapılarından  ve dolayısıyla 

hareketlerinden önemli düzeyde etkilenmektedir. Retikulum oluğu  genç ruminantlarda özel bir 

önem taşır. Çünkü bu yapı kolayca fermente olabilen besin maddelerinin rumene uğramadan bezel 

mideye (abomasum) ulaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca rumenin torbamsı yapısı nedeniyle yem  

partikülleri uzun süre rumende kalabilmektedir. Bununla birlikte rumende bazen büyük miktarlara 

varan gaz üretimi şişme ve rumen hareketlerinin inhibisyonuna neden olabilmektedir. Rumenin 

boşalması ile ilgili olan rumenin hareketleri, geviş getirme ve gaz çıkarma bu tip problemlerin 

ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.  

 Ruminantlarda rumenin boşalma hızı üzerinde alınan yemlerin doğası ve alınma sıklığı 

önemli rol oynamaktadır. Yemlerin fiziksel durumları direk olarak rumenin boşalmasını 

etkileyebildiği gibi rumendeki fermentasyonu etkileyerek dolaylı yollardan da boşalma hızını 

etkileyebilmektedir. Tane yemlerin bütün , ezilmiş, öğütülmüş veya ince tabaka haline getirilmiş 

formlarında sindirilebilirlik büyük oranda değişim göstermektedir. Ezilmiş arpanın nişastası ezilmiş 

mısırın nişastasından daha hızlı sindirilmektedir. Sıcaklıkla muamele görmüş mısır nişastası 

muamele görmemiş doğal mısır nişastasına göre daha hızlı yıkılmakta ve doğal mısır nişastasının 

rumende yıkılmadan geçen miktarı daha fazla olmaktadır. 
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 Rumendeki yıkımı etkileyecek düzeyde rumen mikrobiyel populasyonu etkileyen faktörler 

rumenin boşaltım hızını etkilemektedirler. Daha önce de değinildiği gibi  çeşitli gazları üreten ve 

kullanan, köpük üreten  mikroroganizmalar da rumen hareketlerini inhibe etmek suretiyle rumenin 

boşalmasını olumsuz yönde etkileyebilmektedir 

 

5. Yem katkıları 

5.1. Ġyonoforlar 

 Rumen pH’sının etkisinde olduğu gibi bazı katkılar rumendeki bazı tip bakteri ve 

protozoaların çoğalmasını seçici olarak inhibe ettikleri için fermentasyon tipini de 

değiştirebilmektedirler. Son yıllarda rumendeki toplam uçucu yağ asitleri içinde propionik asit 

oranının artmasını sağlayacak katkıları üretmek amacıyla bir çok çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla 

üretilen en önemli maddeler iyonofor olarak adlandırılan monenin, lasolocid gibi antibiyotiklerdir. 

Bunlar rumendeki butirik ve asetik asit ve metan üretimini düşürürken, propionik asit üretimini 

artırmaktadırlar. Ancak bunların etkilerinin rumen fermentasyonundaki ve mikrofloradaki 

değişimlerden mi  yoksa hayvanın kendi metabolizmasına etkilerinden mi kaynaklandığı henüz 

ortaya konamamıştır. Monensinin rumen uçucu yağ asitleri üzerine olan etkileri çizelge .....de 

verilmiştir. 

 

Çizelge .... Kaba yeme dayalı olarak beslenen sığırlarda monensinin rumen uçucu yağ asitlerinin 

molar oranlarına etkileri 

 

 

Monensin (ppm) 

 

Uçucu yağ asitlerinin molar oranları (%) 

 asetik asit propionik asit butirik asit 

0 67.0 22.1 10.9 

1 63.5 26.7 9.8 

2 62.0 29.3 8.7 

 

 İyonoforların rumen fermentasyonu üzerine etkilerini aşağıdaki şekilde sıralanabilir.  

 

1. Rumensıvısındaki asetat:propionat oranı propionat lehine değişir 

2. Akrilat yolu vasıtasıyla laktattan propionat üretiminde artış olmaktadır. 

3. Rumende protein yıkılımı ve deaminasyonda düşme gözlenir. 

4. Özellikle H+ veya format üreticisi gram(+) bakteriler inhibe edilir. 

5. Hidrojen ve format üretimindeki düşmeye bağlı olarak metan üretiminde de azalmalar olur.  

6. Asidoza neden olacak şartlarda laktik asit üretiminde düşme gözlenir. 

7. Süksinat (propionat kaynağı) üreten veya gram (-) bakteriler etkilenmezler. 

8. Protozoa etkinliğinde çok az bir düşme gözlenir. 
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9. Şişme görülen hayvanlarda rumen sıvısının vizkozitesinde düşmeye neden olur. 

10. Rumen mikroorganizmalarının gelilşimini baskı altında tutar. 

11. Rumen içeriğinin yıkımında düşme gözlenebilir. 

 

5.2.Mikrobiyel Yem Katkıları (Probiotikler) 

 Canlı mikroroganizma kültürleri de son yıllarda rumen fermentasyonunun düzenlenmesi ve 

ruminantlarda verimliliği artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçla en yaygın kullanılan 

kültürler Aspergillus oryzae ve Sacchoromyces cerevisiae kültürleridir. Şu ana kadar yapılan 

çalışmalarda yem katkısı olarak kullanılan canlı mikroroganizma kültürlerinin özellikle yem 

tüketimini artırmak suretiyle canlı ağırlık kazancı ve süt veriminde %7-8 oranında artış sağladığı 

bildirilmiştir. Rasyonda probiotik kullanımının etkisi rasyonda kullanılan miktara ve rasyonun 

doğasına bağlı olarak değişebilmektedir. Yem tüketiminde gözlenen artışın kısmen selüloz 

sindirimindeki artışta, kısmende ince bağırsaklara ulaşan emilebilir amino asit miktarndaki artıştan 

kaynaklandığı bildirilmiştir. Wallace (1994) probiotik kullanılması ile rumendeki canlı aneorobik 

mikroroganizma sayısınında önemli artış olduğunu vurgulamıştır. Probiotik kullanımı ile rumendeki 

canlı mikroorganizma sayısında 1.5-10 kat artış olabileceği bildirilmektedir (Wallace ve Newbold, 

1993). Farklı maya türlerinin kullanıldığı son çalışmalarda rumendeki canlı mikroroganizma 

sayısındaki artışın mayaların rumendeki solunum aktivitelerinden kaynaklandığı, bu yolola rumende 

mevcut O2 uzaklaştırıldığı ve diğer mikroorganizmalar için daha uygun bir anerobik ortam 

sağlandığı üzerinde durulmuştur.  

 

5.3. Mikrobiyel büyüme uyarıcıları 

 Mikrobiyel büyüme uyarıcıları mikroorganizmaların gelişimi için gerekli olan organik 

maddelerdir. Bu maddelerin rumende sentezlenen miktarları bazı durumlarda yeterli olmamaktadır. 

Dışarıdan ek olarak verilmeleri gerekmektedir.  Bunlardan en önemlileri niacin, thiamin ve rumende 

özellikle protein yıkımının son ürünü olan dallı zincirli karbon iskeletleridir. Bunlar rumen 

metabolizmasını ve hayvan performansını etkileyebilmektedirler. Özellikle niacin ve dallı zincirli 

karbon iskeletleri rumendeki mikroorganizmalar için büyüme faktörü olarak dikkate alınmaktadır. 

 

5.4. Thiamin 

 Thiamin -keto asitlerin dekarboksilasyonunda ve karbonhidrat metabolizmasında önemli 

bir rol alan transketolazın koenzimi olarak görev yapar.  Rumende mikroroganizmaların hem pentoz 

fosfat yoluyla pentozları, hem de heksoz fosfat (Embden-Meyerhof ) yolu ile heksozları (Baldvin ve 

Allison, 1983) yıkımları esnasında aynı enzimlerin aktivitesi thiamin eksikliğinde düşeceği için 
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mikrobiyel büyümede düşme görülebilecektir. Ruminantlarda özellikle süt sığırlarında meme 

bezlerinde glükozun yarıdan fazlası pentoz fostaf yolu ile yıkılmaktadır.  Yine pentoz fosfat yolu ile 

büyük miktarda NADPH üretilir ve bunlarda asetat ve butirattan itibaren yağ asidi sentezi için 

kullanılır. Butirat ve asetat beyinde enerji metabolizmasında ve süt yağ sentezinde önemli bir yer 

tutar. Thiamin eksikliğinde piruvatın dekarboksilasyonu inhibe olduğundan glikoliz engellenmekte, 

yine -ketoglutarik asidin dekarboksilasyonu azaldığından sitrik asit siklusunda kısmi azalma ve 

transketolaz aktivitesindeki düşmeye bağlı olarak pentoz fosfat yolunda bozulmalar olamaktadır. 

 

6.5. Niacin 

  Niacin NAD ve NADP koenzimlerinin yapı taşıdır ve biyolojik oksidasyon reaksiyonlarında 

hidrojen taşıyıcı olarak görev yapar. Bu koenzimler yağların karbonhidratların ve protein 

metabolizmasında hem sentez, hem de yıkım olaylarında önemli roller üstlenirler.  Niacin rumen 

mikroorganizmalarında da bu koenzimler aracılığıyla önemli görevler üstlendiği için rumen 

mikroorganizmaları için büyüme faktörü olarak dikkate alınmaktadır. Ruminantlara ek olarak niacin 

verilmesiyle, 1) mikrobiyel protein sentezinde artış, 2) uçucu yağ asitleri içinde propionik asit 

lehine artış, 3) rumende besin maddelrinin yıkımında artış, 4) selüloz sindiriminde iyileşme 

gözlenmektedir.  Rumendeki bu değişimlere paralel olarak plazmada glükoz konsantrasyonu 

artmakta, -hidroksibutirik asit ve serbest yağ asidi konsantrasyonu düşmektedir.  

 Bütün bu faktörlerin etkisiyle organizmada enerji temini veya glikojenik maddelrin sentezi 

artmaktadır. 

 

6.6. Tampon Maddelerin Kullanımı 

 Ruminant hayvanlar diğer türlerden çok farklıklar gösteren kompleks bir asit-baz 

tamponlama sistemine sahiptirler. Ruminantlarda rumen pH’sındaki dengesizlik daha çok kesif yem 

oranı yüksek yemlerin kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Yemdeki ADF konsantrasyonundaki bir 

birimlik düşüş, rumen pH’sında 0.0564 lük bir düşüşe neden olmaktadır. Yani rasyondaki kaba yem 

düzeyinin azalması rumen ph’sını düşürmektedir.  

 Ruminantlarda rumen pH’sı (5.5-7) normal  kan  pH’sı (7.4) ile karşılaştırıldığında büyük 

bir farklılık gösterir. Rumen pH’sı rumen bakterileri tarafından üretilen uçucu yağ asitleri, uçucu 

yağ asitlerinin emilimi, rumen duvarlarından emilen ve rumen ortamına dönen suyun, tükrük 

üretiminin ve tükrükle birlikte rumene ulaşan tampon maddelerinin, yem asitliğinin ve rumenin 

içeriğinin boşalma hızının bir fonksiyonu olarak değişir. Tampon madde olarak nitelenen maddeler 

sulu çözeltilerde kuvvetli bir asit veya baz eklendiğinde ortam pH’sında değişimine karşı direnç 
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sağlayan maddelerdir. Böyle bir madde 1)  suda çözünebilir olmalı, 2) zayıf bir asit veya baz veya 

bunların bir tuzu olmalı, 3) tampon maddenin denge noktası (pKa) tamponlanacak sistemin 

fizyolojik pH’değerine mümkün olduğunca yakın olmalıdır. 

 Yemlerde kullanılan tampon maddeler genelde Na ve K’un karbonat veya bikarbonat 

tuzlarıdır. MgO’de rumen pH’sının kontrolü için kullanılmaktadır. Ancak MgO’ yukarıda tampon 

maddelerde bulunması gereken özelliklere sahip olmayan bir maddedir. Suda çözünebilirliği 

düşüktür, denge noktası (pKa) yoktur ve rumende nötralize edici olarak görev yapar. MgO rumen 

pH’sının ve süt yağ düzeyinin yükseltilmesinde etkili olarak süt sığırlarının rasyonlarında 

kullanılmaktadır. Tampon maddeler rumende üretilen toplam uçucu yağ asitleri miktarını 

etkilemeksizin propionik asit üretimini düşürerek toplam uçucu yağ asitleri içinde aset ik asitin 

payını düşürmektedir. Ancak bu değişimler rasyonun kaba/kesif oranına göre farklılık gösterebilir. 

Rasyonda tampon maddelerin kullanılması rumen içeriğinin sıvı kısmının rumeni terk etme hızını 

(outflow rate of liquid in the rumen) artırmaktadır.  Yemlerinde tampon maddler bulunan 

hayvanlarda su tüketimi daha fazla olmaktadır. Bu durum kısmen  rumen içeriğinin boşalma hızının 

yükselmesini açıklamaktadır.  

 Esasen tampon maddelerin kullanımı rumendeki fermentasyon olayları ve son ürünlerin 

konsantrasyonları üzerinde çok önemli etkilere sahip değildirler. Rumendeki asitliği kontrol ederek, 

rumen pH’sını fizyolojik sınırlarda tutarak mikrobiyel gelişmenin yavaşlamasını veya durmasını 

engellerler.  Bu şekilde duedonuma gelen mikrobiyel amino asit miktarlarını da kontrole göre 

artırabilirler.  

 

5.7. Kil Kullanımı 

 Rumendeki fermentasyonun son ürünlerinin rumen mikroorganizmaları tarafından hemen 

ortamdan alınıp kullanılmaları özellikle hızlı yıkılan besin maddeleri açısından oldukça güçtür. Bu 

güçlüğü önlemek için ruminant rasyonlarında fermentasyon son ürünlerini bünyesinde bağlayan ve 

mütemadiyen ortama veren doğal killer kullanılabilmektedir. Bu amaçla kullanılan bentonit, zeolit 

dogal killerdir. Bunlardan zeolit üç boyutlu kristal yapıda olan bir aliminyum silikattır. Killer 

yapılarında önemli bozulmalar gerçekleşmeksizin bünyesine su  ve farklı katyonları alıp 

verebilmektedir (.... Brady, 1990). Ruminantların beslenmesinde özellikle üre ile birlikte 

kullanılarak ürenin yıkımından kaynaklanan fazla amonyağın NH4+ şeklinde tutulmasını 

sağlanmaktadır. Bu yolla hem azot kaybı önlenmekte, hem de fazla amonyağın rumen 

mikroorganizmaları ve hayvan için olabilecek zararlı etkileri ortadan kaldırılabilmektedir. İyon 

değişim kapasitesi (Brady, 1990) nedeniyle hayvanlar tarafından farklı minerallerin kullanımını da 

etkilemektedir. 
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6. Rasyon Kompozisyonundaki Ġnteraksiyonlar (BirleĢik etkiler=Associative 

effects) 

 Farklı yem hammadelerinin bir arada kullanıldıklarındaki besleme değerleri ile karışıma 

giren hammaddelerin ayrı ayrı besleme değerleri toplamı birbirinden genelde farklıdır.  Bu nedenle 

yemlerin birleşik etkilerinden bahsedilir. Bu etkiler negatif yönde olursa negatif bileĢik etki, pozitif 

yönde olursa pozitif birleĢik etki sözkonusu olmaktadır. 

 Negatif bileşik etki daha çok rasyondaki kaba/kesif yem oranına bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Rasyondaki kaba kesif yem oranı rumen pH’sını ve rumendeki mikroorganizmalar için  

hazır olan besin madde miktarını etkilemektedir. Rasyonda kesif yem oranının yüksek olması 

rumen pH’sını düşürmekte, bu da lifli yemlerin sindirlebilirliğini azaltmaktadır. Rumen pH’sının 

düşük olmasında etkili olan diğer bir faktör lifli yemlerin partikül büyüklüğüdür. İri partikül 

büyüklüğü fazla tükrük üretimi yoluyla rumen pH’sının daha yüksek tutulmasını sağlamaktadır. 

Özelllikle kaba yemlerin lifli yapılarının bozulacak kadar küçük parçalara ayrılması da sindirimi 

olumsuz yönde etkilemektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere hem rasyonnun kaba/kesif yem oranı, 

hem de yem işleme metodu birleşik etkiyi büyük oranda etkileyebilmektedir. Rasyonda melas gibi 

kolayca çözünebilir şekerler bulunduğunda rumen pH’sında herhangi bir düşme görülmediği halde 

selüloz sindiriminde düşüş görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda hızlı büyüyen mikroorganizma 

populasyonu ortamadaki organik maddeyi hızlı bir şekilde kullanabildiği için daha yavaş büyüyen 

selülolitik bakteriler için yeterince kullanılabilir organik madde kalmamaktadır. Yani rumende bir 

besin madde kullanım yarışı (substrate competition) vardır. Bunun yanında rasyonda hangi besin 

maddesi hakimse bu besin maddelerini kullanan mikrobiyel populasyon rumende hakim olacağı için 

de diğer besin maddelerinin sindiriminde kötüleşme olabilmektedir. Örneğin kırılmış veya bütün 

mısır hem koyunlara, hem de sığırlara yalnız başına yedirildiğinde rumeni yavaş terkettiği için 

sindirilebilirliği yüksek olduğu halde, böyle bir rasyona kaba yem katılmasıyla küçük partiküllerin 

rumeni terk etme hızı arttığından büyük miktarda nişasta sindirilmeden dışkıyla dışarı 

atılabilmektedir. 

 Bazı durumlarda pozitif birleĢik etkiler de gözlenmektedir. Silva ve Orskow (1988) düşük 

kaliteli kaba yemlerle yaptıkları çalışmalardakoyunları normal saman, kuru ot ve amonyakla 

muamele edilmiş samanla beslemişlerdir. Normal saman ve kuru otu rumendeki amonyak 

konsantrasyonu yetersizliği nedeniyle selüloz yıkımında gözlenebilecek gerilemeyi önlemek için 

üre ve kükürt ile desteklemişlerdir. Bu çalışmalarında daha önce değinilen kaba yemleri naylon 

torba tekniği ile rumende inkübe etmişler ve amonyakla muamele edilen samanı alan koyunlarda 

normal samanın yıkılabilirliğinin muamele edilmemiş samanı alan koyunlardakinden daha hızlı 

olduğunu saptamışlardır. Bu araştırıcılar normal samanı alan hayvanlarda mikroorganizmaların 

rumende kolonize olabilmeleri için yeterli organik maddenin olmadığı sonucuna varmışlardır. Silvia 
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ve ark. (1989)  yaptıkları çalışmada muamele edilmemiş samanı balık unu ve şeker pancarı posası 

ile desteklediklerinde samanın sindirilebilirliğinin arttığını saptamışlardır. 

 

7. Rumen mikroorganizmaları için senkronize besin madde temini 

 Rumendeki fermentasyon için yapılan ekonomik yaklaşımlarda  üzerinde  durulması 

gereken fermentasyonun yararlı kısımlarının maksimum yapılıması ve fermentasyon kayıplarının 

minimize edilmesidir. Bilindiği gibi memeli hayvanlar selüloz ve hemiselülozu sindirememekte ve 

duedonumdaki proteinin büyük bir kısmı da mikrobiyel orijinli olmaktadır. Bu nedenle 

ruminantlarda rumen mikroorganizmalarının gelişimi büyük önem taşımaktadır.  

 Nocek ve Russell (1988) rumendeki yemlerin yıkımında görülen ve rumendeki 

fermentasyonun ve hayvan performansını etkileyebilecek faktörleri aşağıdaki gibi 

sınıflandırmışlardır. 

 1) Eğer rumende protein yıkımı karbonhidrat fermentasyonunu aşarsa, büyük miktarlarda 

azot NH3 olarak kaybedilebilebilir. 

 2) Eğer karbonhidrat fermentasyonu protein yıkımını aşarsa, mikrobiyel protein sentezi 

düşebilir. 

 3) Eğer yem hammaddeleri çok yavaş yıkılırlarsa, rumen doluluğu yem tüketimini 

düşürebilir. 

 4) Eğer rumende yıkım düşük olursa bazı yemler ruminal fermentasyondan kurtularak 

doğrudan sindirim sisteminin aşağı kısımlarına geçebilir. 

 Rumende mikrobiyel gelişimin optimize edilmesinin ana espirisi rumende serbestleşen 

enerji ve azotun senkronizasyonuyla ilgilidir. Zira ortamda serbestleşmiş karbon zincirleri mevcut 

değilse mikroorganizmalar serbestleşen azottan yararlanarak mikrobiyel protein 

sentezleyememektedirler.  

 Yukarıda vurgulanan sebeplerle rumendeki fermentasyonun optimizasyonuna yönelik 

çalışmaların bir kısmı, rumende yıkılabilirlikleri farklı enerji ve protein kaynaklarının rasyonda 

dengeli bir şekilde kullanılması yönünde olmuştur. Mısır nişastası arpa nişastasına göre rumende 

daha yavaş yıkılmaktadır. Aynı şekilde formaldehitle veya sıcaklıkla muamele edilmiş bitkisel 

protein kaynakları ve balık unu gibi hayvansal protein kaynakları da rumende daha düşük düzeyde 

yıkılmaktadır. Rumende hem nişastanın, hem de ürenin yıkımını azaltmak için üre nişasta 

kopleksleri (Starea, ticari üre nişasta kompleksi) ruminant rasyonlarında etkin bir şekilde 

kullanılabilmektedir.  Bu kaynakların uygun şekilde kombinasyonları rumendeki mikrobiyel 

gelişmeyi ve duedonal besin madde teminini etkilemek suretiyle hayvanın performansını 

etkileyebilir. 
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 Bu konuda yapılan diğer bir kısım çalışmalarda da rumene ulaşan besin maddelerinin 

senkronizasyonunu içermektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalarda iyi sonuçlar alınabileceği 

bildirilmektedir (Henning ve ark. 1993). Görgülü ve ark. (1996a) sütten kesilmiş kuzularla 

yaptıkları çalışmada ardışık günlerde enerji ve protein içerikleri farklı rasyonlar kullanmak suretiyle 

kuzularda yem tüketimi ve canlı ağırlık kazancının arttığını saptamışlardır. Ancak yem tüketiminde 

ve canlı ağırlık kazancında gözlenen ilerlemenin yemden yararlanmaya yansımamasını 24 saatlik 

dönemlerde mikroorganizmalar için besin madde senkronizasyonu yapılmasının gerçek bir 

senkronizasyon olamayacağına bağlamışlardır.  Zira verilen yemler bir kaç saat içnde rumende 

fermete olup kullanılmaktadır. Görgülü ve ark (1996b) yine erken sütten kesilmiş kuzularla 

yaptıkları diğer bir çalışmada hayvanlara yem hammaddlerini serbest seçenek olarak sunmuşlar ve 

kuzuların kendi yemlerini kendilerinin yapmasını sağlamışlardır. Yem seçimine tabi tutulan 

kuzuların kontrolle aynı miktar yem tüketmelerine rağmen daha hızlı canlı ağırlık kazandıklarını 

saptamışlardır. Canlı ağırlık kazancı ve yemden yararlanmadaki iyileşmede, seçim sunulan 

hayvanların yem hammaddelerini belli bir sıra dahilinde alarak rumen mikroorganizmaları için 

senkronize bir besin madde temin etmelerinin önemli rol oynamış olabileceğini savunmuşlardır. 

Yem hammade seçimine dayalı yemleme tekniğinin de rumen fermentasyonunun optimizasyonu 

için bir araç olarak kullanılabileceği düşünülebilir. 

 

8. Defaunasyon 

 Defaunasyon rumendeki protozoaların farklı kimyasallarla ortadan kaldırılmasıdır. Bilindiği 

gibi protozoalar kendi besin maddelrini sentezleyebildikleri gibi rumende gelişen bakterileri 

tüketerek te besin madde gereksinmelerini sağlamaktadırlar. Bu şekilde  rumende sentezlenen 

proteinlerin büyük bir kısmı yine rumende protozoalar tarafından yıkılmaktadır. Bunun yanında 

sindirim sisteminin aşağı kısımlarına ulaşan protein miktarı içinde porotozoal proten miktarı çok az 

önem taşımaktadır. Rumendeki NH3-N’u sirkülasyonunun %50’den fazlası protozoaların bakteriyel 

proteinleri parçalamasından kaynaklanmaktadır. Defaunasyondan sonra rumendeki NH3-N’u 

sirkülasyonu azalmakta, ve bakteriyel protein sentezi iyileşmektedir. net mikrobiyel sentezinin 

defaunasyonla %16-39 oranında arttığı değişik araştıtıcılar tarafından bildirilmiştir (Merchen ve 

Titgemeyer, 1992). Bakteriyel protein sentezinin artoışı yanında rumende protein yıkımında da 

düşme olduğu bildirilmektedir.  

 Defaunasyonun rumende bakteriyel protein sentezini artırması ve protein yıkımını azatması 

ince bağırsaklara ulaşan amino asit miktarını artırmak için iyi bir araç olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir. Jaouney ve ark. (1988) defaunasyonun etkilerini 1) bakteriyel azot miktarında artış, 

2) protozoal N’yokluğu, 3) metan üretiminin inhibisyonu, 4)  selüloz sindiriminin inhibisyonu, 5) 

rumende çözünebilirliği düşük proteinlerin yıkımının inhibisyonu, 6) uzun zincirli yağ asitlerinin 
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biohidrojenasyonunda azalma, 7) rumende nişasta  yıkımında azalma 8) rumen bakteri ve fungus 

populasyonunda artma 9) rumenden gelen Cu ve iz elemen miktarında artış 10) rumen içeriğinin 

boşalma hızında değişiklikler olarak sıralamışlardır. Ancak defaunasyonun hayvan performansı 

üzerine olumlu etkileri konusunda elde edilmiş bulgular oldukça azdır (Preston ve Leng, 1986). 
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BÖLÜM III 

 

 

1. DOKULARDAKĠ BESĠN MADDE METABOLĠZMASI 

1.1. Karaciğer 

 Memelilerde emilen besin maddelerinin tamamı, lipitler hariç, normal kan dolaşımına 

girmeden önce karaciğere uğramaktadırlar. Bu nedenle karaciğer farklı besin maddelerinin 

metabolizmasında anahtar rol oynamaktadır. Karaciğer özellikle glikojen, keton maddeleri ve 

ürenin sentez yeridir ve lipoprotein ve kolesterol metabolizmasında da önemli rol oynar. 

 

1.2. Protein metabolizması 

 Emilim periyodunda karaciğer tarafından bazı amino asitleri alınır ve daha sonraki kullanım 

için depo edilebilir. Ancak depoedilen protein miktarı sınırlıdır ve fazlaca bir önemi yoktur. Anino 

asitler karaciğer proteinlerinin sentezi dışında albumin gibi salgı proteinleri, kolin ve safra tuzları 

gibi düşük molekül ağırlıklı maddelerin sentezinde de kullanılır. Aminoasitler karaciğerde deamine 

olarak yıkılırlar ve üretilen C iskeleti esas olarak neoglikojenez için veya oksidasyon için kullanılır. 
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Şekil.... Karaciğer hücrelerinde aminoasit metabolizmasının yolları 
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 Karaciğere aminoasitlerin alınmasında hem passif taşıma, hemde aktif taşıma önemli rol 

oynamaktadır. Aktif taşıma konsantrasyon farklılığına rağmen çif yönlü olarak 

gerçekleşebilmektedir. Ancak kolaylaştırılmış diffüzyonla taşıma sistem özellikle aminoasitlerin 

karaciğer hücrelerinden dışarı taşınmasında önemli rol oynamaktadır.  Aktif taşıma sistemi 

tarafından taşınan aminoasit miktarı insilün, glükagon, büyüme hormonu, glükokortikoidler ve 

katekolaminler tarafından artırılmaktadır. Açlık durumunda taşıma sisteminin kapasitesi 

artmaktadır. Özellikle glükojenik amino asitlerin alımı önem kazanmaktadır. 

 Protein sentezi hücre içinde gerçekleşir ve ribozom, aminoasitler, ATP, GTP ve farklı 

enzimleri gerektirir. Burada ayrıntıları üzerinde durulmayacaktır.  

 Bütün hücreler proteolitik enzimleri içerirler. Bu enzimler diğer yıkıcı enzimlerle birlikte 

lizozomlarda bulunurlar. Proteoliz bazı durumlarda da otofagosom denen hücredeki özel 

cisimciklerde meydana gelir. Bu cisimcikler de lizozmdan türemiş cisimcikler olarak 

görülmektedirler. Bu otofagosomların karaciğerdeki miktarı açlıkla ve glükagon etkisi ile 

yükselmekte, insilün etkisiyle azalmaktadır.  

 Karaciğerdeki protein konsantrasyonu sabit değildir. Emilim olduğu dönemde artar, emilim 

sonrasında düşmeye başlar. Açlık ve rasyondaki protein yetersizliği karaciğer protein miktarını 

düşürmektedir. Karaciğer açlıkta, genellikle ilk bir kaç gün içinde protein içeriğinin %40’ına 

kadarını kaybedebilir. bundan sonra karaciğer proteinleri korunur ve periferik organların proteinleri 

yıkılmaya başlar. Karaciğer protein sentezinde önemli bir rol oynamasına rağmen vücuttaki toplam 

proteinin sadece %6’sından daha azını içerir. Karaciğer karaciğer proteinleri yanında peptid 

hormonları da içeren plazma proteinlerinin yıkımından da sorumludur. Pankreastan portal vene 

salgılanan insilünün daha yarısı genel kan dolaşımına ulaşmadan karaciğer tarafından yıkılmaktadır 

(Vernon ve Peaker,1983). Karaciğerdeki protein yıkımı insilün etkisiyle azalırken, glükagon 

etkisiyle artmaktadır.  Yemlemeden sonra karaciğerin protein içeriğindeki değişim protein sentez 

oranındaki değişimden ziyade protein yıkım oranındaki değişime bağlıdır. Bu da yukarıda da 

değinildiği gibi plazma insilün:glukagon oranı ile yakından ilgilidir.  Spesifik karaciğer 

enzimlerinin miktarlarının düzenlenmesinde de özellikle glükokortikoitler, insilün ve glükagon  

önemli rol oynamaktadır.  
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Stoplazma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karaciğer aminoasitlerin katabolizmasında çok önemli bir yere sahiptir. Memelilerde azot 

metabolizmasının ana boşaltım ürününün oluşturan ürenin tek sentez yeridir. Kas ve ince bağırsak 

mukozasında da amino asitler yıkılmakta ve amin grupları kana verilebilmektedir. Amino asit 

katabolizmasında ilk aşama transaminasyondur. Karaciğerde dallı zincirli amino asitler asitler 

(lösin, izolösin ve valin) dışında diğer bütün amino asitler için etkili olan aminoasit transferaz (veya 

transaminaz) mevcuttur. Dallı zincirli amino asitlerin transaminasyonu daha çok periferik dokularda 

özellikle kas dokuda meydana gelmektedir. Kas dokuda oluşturulan dallı zincirli keto asitler 

karaciğerde mevcut dallı zincirli ketoasit dehidrojenaz vasıtasıyla yıkılmaktadır. 

 Karaciğerde aminoasit karbon iskeletlerinin yıkım ürünü olarak pirüvat, trikarboksilik asit 

döngüsünün ara ürünleri veya asetil-CoA söz konusu olmaktadır. Asetil-CoA meydana gelmesini 

sağlayan aminoasitler ketojenik, diğer aminoasitler ise glükojenik amino asitler olarak 

değerlendirilmektedir. Asetil-CoA okside edilebildiği gibi biyosentez için de kullanılabilimektedir. 
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Şekil.... Farklı amino asitlerin karbon iskeletlerinin trikarboksilik asit döngüsüne 

girişindeki yollar a: pirüvat karboksilaz, b: NAD-malatdehidrojenaz, c: Fosfo-

enolpirüvatkarboksikinaz,  
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 Postabsorptive (emilim sonrası) dönemde, açlık durumunda, diabet gibi patalojik 

durumlarda ve protein içeriği yüksek yemlerle yemleme durunmlarında aminoasit transferaz 

(transaminaz) konsantrasyonu yükselmektedir. Bu enzimin üretimi glükokortikoidler, glükagon ve 

insilün tarafından uyarılmaktadır. 

 

 Bazı aminoasitlerin yıkımında transaminasyon zorunlu değildir. Direkt olarak NH3 

serbestleşmesi gözlenir. 

 

 

 

 

 Amonyak adenin ve guanin katabolizmasında ve glütamin ve asparajin deaminasyonu ile de 

üretilmektedir.  

 Amino asit ve diğer azotlu maddelerin katabolizmasından ve portal dolaşımdan gelen 

amonyak karaciğer tarafından alınmaktadır.Alınan amonyak mitekondride karbamil fosfat sentetaz 

etkisiyle aktive edilmektedir. 

 

 

 

 Karbamil fosfat üre siklusunda üre serbestleşmesiyle metabolize edilmektedir (Şekil...). 

Karbamil fosfat ürenin amino gruplarından birini temin eder, diğer amin grubu ise asparattan gelir. 

Bu nedenle üre siklusu eşit miktarlarda amonyak ve asparat oluşumunu sağlayan glutamata 

gereksinim duyar (şekil...). Tek mideli hayvanlarda glutamat miktarı üretilen amonyak miktarından 

fazladır. Aksine ruminantlarda rumen duvarlarından emilen amonyak nedeniyle amonyak lehine bir 

fazlalık söz konusudur. Hem ruminantlarda, hem de tek midelilerde üre siklusunda glutamat 

bakımından görülen diğer bir problem de glutamatın karaciğer tarafından periferik dokulara amin 

taşıyıcı olarak glutamine dönüştürülerek kullanılmasıdır. 

 Üre üretiminde rasyonun protein içeriğinin önemli bir etkisi vardır. Karaciğerde üretilen üre 

böbrekler vasıtasıyla elemine edilmektedir. Ruminantlarda böbreklerde de az miktarda üre 

üretiminin olduğu belirtilmektedir. Bu miktarın toplam üre üretiminin %10’nundan az olduğu 

bildirilmiştir. 

 Aminotransferaz ve glutamat dehidrojenaz  reaksiyonları çift yönlüdür. O nedenle amino 

asitler, amonyak veya diğer aminoasitlerin amino grupları ile uygun ketoasitler temin edilmek 

koşuluyla sentezlenebilmektedirler (esansiyel olmayan aminoasitler). 

 

 

Serindehidrolaz 
Serin Pirüvat + NH3 

2 ATP + CO2 + NH3+H2O Karbamilfosfat+2 

ADP+Pi 
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 Ayrıca amino asitler bir grup düşük moleküllü maddelerin yapısına da girmektedirler; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Glisin detoksificasyon reaksiyonlarında da kullanılmaktadır. Örneğin ruminantlarda 

mikrobiyel ürün olarak rumenden benzoik asit absorbe edilmekte ve aşağıdaki şekilde hippirük 

aside dönüştürülmektedir. 

 

 

 

1.4. Karbonhidrat Metabolizması 

 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. Bu reaksiyon hekzokinaz vasıtasıyla 

gerçekleştirilir. Bu dönüşüm glükoz -6-fosfat tarafından inhibe edilir. Büyük miktarlarda glükozu 

yemleriyle alan bazı memeleilerde hekzokinazın bir izoenzimi olan ve glükokinaz olarak bilinen 

enzim de ek olarak karaciğerde bulunmaktadır. Ancak bu enzimin glükoza karşı affinitesi düşüktür. 

Arjinin 

 Mitekondri matriksi 
 

 2ADP+Pi 

Ornitin 

Karbamilfosfat 

2ATP + CO2 + NH3 + H2O 

Sitrülin 

Sitrülin 

Arjinosüksinat 

Fumarat Asparat 

Malat Okzaloasetat Glutamat 

2-Okzoglutarat 

H2O 

AMP+PPi 

ATP 

NAD NADH 

H2O 

Üre 

Şekil.... Üre siklusu 

Ornitin 

Serin                Etanolamin 

Serin + Metionin              Kolin 

 
Asparat+glutamin+glisin                     Pürinler 

Asparat                                              Pirimidinler 

Glisin                                                 Glikokolik asit 

Fosfolipit 

sentezi 

Nükleik asit 

sentezi 
Safra asitleri 

sentezi 

Glisin +benzoik asit                      Hippürük asit 
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BGlükokinaz glükoz-6-fosfat tarafından inhibe edilmez ve sentezi insilün tarafından uyarılır. Kuş 

ve ruminant karaciğerinde glükokinaz yoktur. 

 

 

 Glükoz-6-fosfat değişik yollarla metabolize edilebilmektedir (şekil....). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Glikojen Metabolizması 

 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 emilim periyodunda glikojen depolanmaktadır. Emilim 

periyodundan sonra portal dolaşımdaki glükoz konsantrasyonu düşmeye başladığından glikojen 

yıkılımı da yükselmektedir.Glikojen sentezi ve yıkılımı plazma glükoz düzeyinin belli bir düzeyde 

tutulmasında önemli rol oynamaktadır. Ruminantlarda glikojen sentezi direk olarak glükoz 

kullanımı ile olmamaktadır. Çünkü glükoz emilimi oldukça düşük düzeylerde kalmaktadır. Glikojen 

sentezinde hakim olan üretim yolu neoglikojenezdir ve ana kaynak propionattır. Bunun yanında 

gliserol, glikojenik aminoasitler ve laktik asittir (şekil…..). Glikojen sentezi ve yıkımına ilişkin 

yollar şekil…. de gösterilmiştir. 

 

Propionat 

Şekil… Karaciğerde glükoz kullanımı ve üretimindeki yollar (       :Yıkım,---:üretim) 

Glükoz Glikojen 

Glükoz-6-fosfat 

Pentozfosfat siklusu 

Gliserol-3-fosfat 

Gliserol 
CO2 

Fosfoenolpirüvat 

Pirüvat 

Okzaloasetat 

Aminoasitler 

Laktat 

Aminoasitler 

Asetil-CoA CO2 

Yağasitleri 

Kolesterol 
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 Glikojen sentezi aktif defosforile formda (sentetaz a) bulunan glikojen sentetaz tarafından 

katalize edilir. Enzimin inaktivasyonu  siklik AMP dependent  

 Glikojenoliz (glikojenin yıkımı) fosforilaz tarafından katalize edilir. Bu enzim iki formda 

bulunmaktadır ve fosforile edilmiş formu (fosforilaz a) aktiftir. Defosforile formu olan fosforilaz b 

normal olarak inaktiftir. Glikojen sentetaz b glükoz-6- fosfat tarafından aktive edilirken adenin 

nükleotidleri inhibe etmektedir. Siklil AMP glikojen sentezini engellemekte ve glikojenolizi 

uyarmaktadır. Glukagon karaciğer adenilat siklaz aktivitesini artırmakta ve siklik AMP 

konsantrasyonunu yükseltmektedir. İnsülin ise glukagonun tersine siklik AMP konsantrasyonunu 

düşürmekte ve glukagon antagonisti olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle kandaki 

insülin:glükagon oranı karaciğer glikojen metabolizması üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. 

 Adrenalin de gliojenolizi aktive etmektedir. Adrenalin, -adrenerjik reseptörleri aktive 

edebilir ve siklik AMP konsantrasyonunu artırabilir. Fakat adrenalinin esas etkisini -adrenerjik 

reseptörler vasıtasıyla yaptığı üzerinde durulmaktadır. Mekanizması tam olarak bilinmemekle 

birlikte, bunun adrenalin fosforilaz kinazın aktivasyonu için gerekli olan Ca++ konsantrasyonu 

üzerindeki etkilerinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Vasopressin, oksitosin, ve anjiotensin gibi 

diğer hormonlar da glikojenolizi uyarmaktadırlar. Fakat fizyolojik önemleri tam olark 

bilinmemektedir. 

 Glükoz-6-fosfat pentoz fosfat yolu ile NADPH sentezi ve nükleik asitler için riboz sentezi 

amacıyla kullanılabilir. Glikoz-6-fosfatın en önemli kullanım yolu glikolitik yolla metabolize 

edilmesidir. Bir miktar trioz fosfat lipit sentezi için kullanılsa da çoğunluğu pirüvata yıkılmaktadır. 

Pirüvat mitekondride pirüvat dehidrojenaz vasıtasıyla asetil Co-A 'ya dönüştürülmektedir.  Asetil 

Glikojen 

Fosforilaz a * 

Fosforilaz b 

Fosforilaz b 

kinaz*(aktif) 

Fosforilaz b 

kinaz (inaktif) 

Glikojen sentetaz b* 

Glikojen sentetaz a 

PP 

Siklik  

AMP-Pk 

Glükoz-1-fosfat 

PP Siklik AMP-Pk 

UDP-glükoz 

Glükoz-6-fosfat 

Şekil…Glikojen sentezi ve yıkımının düzenlenmesi (PP, fosfoprotein fosfataz, 

siklik AMP-Pk: siklik AMP dependent protein kinaz, *: fosforile form) 
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Co-A ise ya trikarboksilik asit döngüsünde CO2'e okside edilmekte, ya da özellikle yağ asitleri veya 

kolesterol sentezinde kullanılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yağ asitlerinin oksidasyonu NADH:NAD ve asetil Co-A:Co-A oranlarını etkileyerek 

glikolizi ve pirüvatın asetil Co-A'ya dönüşümünü inhibe eder.  Pirüvik asidin asetil Co-A'ya 

dönüşümünün kontrolü, dönüşümle glikozun ve glikojenik maddelerin karbon iskeletlerinin geri 

dönüşümsüz kaybınasöz konusu olduğundan büyük önem taşımaktadır.  Asetil Co-A dokulara keton 

maddesi ve depolanacak yağ asidi olarak taşınabilir ancak, glükoz üretimi için kullanılamaz ve 

CO2'e okside edilir. 

 Genelde karaciğerde glikojenin yıkılması yeterli miktarda karbonhidrat alan hayvanlarda 

absorptive dönemde ve postabsorptive dönemin başalngıcında vuku bulmaktadır. Geç 

postabsorptive dönemde ve uzun süreli açlıkta ve düşük karbonhidratlı yemleri alan hayvanlarda 

karaciğerde glikoliz baskı altında tutulmakta ve glikoneojenez aktif hale geçmektedir. Ruminantlar 

yüksek miktarda karbonhidrat içeren yem almalarına rağmen, rumendeki fermentasyon nedeniyle 

çok az glükoz emilimi vardır ve bunlarda karaciğerdeki net glükoz kullanımı çok sınırlıdır.  

 

1.5.1. Glikoneojenezis 

 Düşük karbonhidratlı yem alan veya aç kalan hayvanlarda glikoneojenezis glikojen 

rezervleri tükendikten sonra ki glükoz kaynağıdır. Ruminantlarda glükozun %90'ından fazlası 

glikoneojenezis ile üretilmektedir. Kaba yem oranı yüksek olan rasyonlarla yemlenen hayvanlarda 

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

Glükoz 

Laktat 

Alanin 

Pirüvat 

Asetil Co-A Keton maddeleri 

(taşınma) 

Yağ asitleri 

(taşınma, depolama) 

Şekil ….Glükoz kullanımında pirüvat dehidrojenazın rolü 

Pirüvat dehidrojenaz 
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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 

kullanılır (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. 

 Glükoz laktat, gliserol ve bazı amino asitler özellikle alaninden sentezlenebilmektedir. 

Ruminantlarda rumenden emilen propionik asit te glükoz yapıcı eleman olarak büyük önem taşır. 

Ruminantlarda neoglikojenez için kullanılan laktatın bir kısmı rumen epitelindeki propionat 

metabolizmasından kaynaklanmaktadır. Bütün türlerde açlık sırasında yağ dokudaki mobilizasyon 

nedeniyle kan gliserol düzeyi artar. Yine açlık sırasında amino asit miktarında da başlangıçta 

karaciğer proteinlerinin ve daha sonra da kas proteinlerinin yıkılması sonucu artış görülür. Glükoz 

sentezinde kullanılan laktatın esas kaynağı periferik dokularda oksijensiz koşullarda glükozdan 

sentezlenmesidir. Bu dönüşüm kori döngüsü (cori cycle) olarak adlandırılmaktadır (Şekil….).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Benzer şekilde birde alanin döngüsünden söz etmek mümkündür (Şekil….). Bu döngüde 

alanin glikolizden kaynaklanan laktatın glükozun karbonlarını karaciğere taşıması gibi alanin de 

kastan karaciğere amino gruplarının taşınmasını sağlar.Yemlenen ruminantlarda glikojeneojenez 

yoluyla amino asitlerden üretilen glükoz miktarı konusunda yeterli bilgiler mevcut değildir. Ancak 

bunun toplam glükoz miktarının %10-30'u olduğu tahmin edilmektedir. Bir çok amino asit karbon 

iskeletlerinin teorik olark glükoz sentezinde kullanılabilmesi nedeniyle glikojenik olarak 

adlandırılmaktadır. Ancak özellikle yem alan ruminantlarda bunların glikoneojenez için 

kullanımları oldukça sınırlıdır. Glütamin ve alanin bu bakımdan en önemli amino asitlerdir. Eğer 

Kas Kan Karaciğer 

Glükoz 

Laktat Laktat 

Glükoz 
2ADP+2Pi 

2 ATP 
6ATP 

6ADP+6Pi 

Şekil…. Kori Döngüsü (net:4 ATP+4Pi  kullanımı) 



 59 

hayvan aç kalmış ve yeterince propionat temin edemiyorsa bu durumda amino asitler glükoz üretimi 

için kullanılabilecek en önemli yapıcı elemanlardır. 

 Glikoneojenez glikolizin tersidir. Ancak glikolizde meydana gelen bazı reaksiyonlar 

dönüşümsüzdür (Şekil…). Glikojenik yapıcı elemanlar (laktat, gliserol, propionat ve glikojenik 

amino asitler) glikonojenez yolunun değişik aşamalarında devreye girebilir. 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. Mitekondri içinde de pirüvat karboksilaz etkisi ile okzaloasetata çevrilir. 

Okzaloasetat aynı zamanda propionattan ve trikarboksilik asit siklusunun ara metabolizmasında 

yıkılan amioasitlerden de üretilmektedir (Şekil….). Okzaloastatat mitekondri membranını 

geçememektedir. Onedenle malat veya asparata dönüştürülür ve bu formlarda mitekondriden 

çıkabilir. Stoplazmik okzaloasetat bu yapıcı elemanlardan yeniden sentezlenmekte ve 

fosfoenolpirüvat karboksikinaz aktivitesi ile fosfoenolpirüvata dönüştürülmektedir. Bundan sonrada 

glükoz-6-fosfata dönüşür. Ruminantlarda açlık durumunda glükoz üretimi önemli miktarda 

düşmektedir. Zira sisteme propionik asit girişi (yapıcı eleman temini) azalmıştır. 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. 

 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. 

1.6. Lipit Metabolizması 

 Karaciğer tarafından yağ asitlerinin alımı kandaki konsantrasyona bağlıdır. Ruminantlarda 

alım yüksektir. Bu da muhtemelen kan akım hızının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 

Karaciğerde lipoprotein lipaz salgılanmamaktadır. Onun için karaciğerin kilomikron lipitlerinin yağ 

asitlerini doğrudan kullanması mümkün değildir. Sadece lipoprotein metabolizması kalıntılarını alır 

ve tekrar döngüye sokar. 

 Karaciğer bazı türlerde yağ asitleri sentezinde en önemli yeri tutar ve ana yapıcı eleman 

glükozdur. Ruminantlarda ve açlık durumunda diğer türlerde karaciğerde yağ asidi sentezi ihmal 
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edilebilir düzeydedir. Değişik türlerde önemli yağ asidi sentez yerleri ve yapıcı elemanlar çizelge…. 

de verilmiştir. 

 

Çizelge ….Değişik türlerde önemli yağ asidi sentez yerleri ve yapıcı elemanlar. 

Türler Sentez yeri Yapıcı eleman 

Rat Karaciğer, yağ doku glükoz 

Tavşan Karaciğer, yağ doku Glükoz, asetat 

Guina-domuzu Yağ doku Asetat 

Domuz Yağ doku Glükoz 

Ruminantlar Yağ doku Asetat 

İnsan ve kanatlılar Karaciğer Glükoz 

   

 Karaciğerde glükozdan yağ asidi sentezi glikoliz oranına bağlıdır ve sentez absorptif 

dönemde uygun miktarda glükoz alan hayvanlarda meydana gelir. Açlık yada düşük karbonhidratlı 

yem alan hayvanlarda yağ asidi sentezinde anahtar rol alan enzimlerin eksikliği söz konusudur.  

 Yeniden sentezlenen veya kan dolaşımından alınan yağ asitleri öncelikle Co-A esterleri 

oluşturarak aktive edilirler.  Bu reaksiyon asetil Co-A oluşumundaki rekasiyonun aynısıdır. 

 Yağ asidi asil-Co-A esterleri lipit sentezinde kullanılabilir ve/veya  mitekondri tarafından 

alınarak CO2 okside edilebilir veya keton maddelerine dönüştürülebilir (Şekil….).  Yağ asitlerinin 

metabolimasındaki yol fizyolojik duruma bağlıdır. Açlık durumunda kandaki yağ asitleri 

konsantrasyonu arttığı için metabolize edilen yağ asidi miktarı da artmaktadır. 
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1.6.1. Esterleşme (Lipit sentezi) 

 Yağ asidi esterleşmesi için gerekli gliserol-3-fosfat  glükozdan, gliserolden veya fizyolojik 

duruma bağlı olarak diğer glikojenik yapıcılardan sağlanabilir (şekil ….). Yağ dokuda 

esterifikasyonun ilk enzimi gliserol fosfat asiltransferazdır ve siklik AMP-dependent protein kinaz 

ile inaktif forma dönüştürülür. Bu şekilde bir mekanizmanın karaciğerde de etkili olup olmadığı 

henüz kesinlik kazanmamıştır. Fosfolipit ve triasilgliserol ruminant karaciğerindeki üretilen ana 

ürünlerdir. 

 Karaciğerde ketozisde olduğu gibi (yağlı karaciğer) sadece bazı patalojik durumlarda önemli 

miktarda lipit depolanmaktadır.  Bu daha çok enerji yetersizliğine maruz kalan süt ineklerinde 

doğumdan sonra yağ depolarından aşırı miktarda yağ asidi mobilizasyonu ile birlikte görülmektedir. 

Karaciğere ulaşan yağ asitlerinin esterleşmesi trigliseridlerin yıkımı ve VLDL’nin bir parçası olarak 

salgılanmalarını aştığı zaman yağlı karaciğer söz konusu olmaktadır. Ancak trigliseridlerin VLDL 

Hücre zarı 

 

Yağ asitleri 

Yağ asitleri 

Asil-CoA Karnitin 

Glükoz 

Asetil-Co-A Malonil Co-A 

Gliserol Gliserol-3-fosfat 

Fosfatidik asit Asil karnitin 

M 
İ 
T 
E 
K 
O 
N 
D 
R 
İ 

Asil karnitin 

Asil Co-A 

Asetil Co-A 

CO2 Asetat 

Asetoasetat  
+ 

3-hidroksibütirat 

 

Hücre zarı 

 

Fosfolipit Diasilgliserol 

Triasilgliseorol 

Protein 

Lipoprotein 

Lipoprotein   CO2 Keton 

maddeleri 

Asetat 

Şekil … Karaciğerde yağ asidi metabolizması 
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olarak karaciğerden taşınması ruminantlarda oldukça düşüktür. Kandaki lipoproteinlerin büyük bir 

kısmı da zaten incebağırsak orijinlidir (Grumber, 1993). 

 

1.6.2. Yağ asidi oksidasyonu ve Keton maddeleri oluşumu 

Yağ asitlerinin mitekondriye girebilmeleri için öncelikle karnitin asiltransferaz tarafından 

katalize edilen reaksiyonla asil karnitin esterine dönüşmesi gerekir. Asil karnitin oluştuktan sonra 

asil Co-A mitekondride yeniden üretilebilmektedir (Şekil…). Ruminantların karaciğerinde karnitin 

miktarı, açlık durumunda önemli miktarda artar ve bu türlerde keton maddelerinin üretiminde 

anhatar bir rol oynar. Asil Co-A mitekondride -oksidasyonu ile asetil Co-A’ya okside edilir. Bu 

yolla oksidatif fosforilasyonda önemli rol oynayan NADH ve FADH2 de üretilir. Asetil Co-A 

trikarboksilik asit siklusunda CO2 okside edilebilir. Ancak asetil Co-A üretimi oksidasyonunu 

aşarsa fazla asetil Co-A keton maddelerine dönüştürürlür. Ruminantlarda bir miktar asetil Co-A 

asetata veya asetil karnitine dönüştürülebilir. Asetil karnitine dönüşüm oldukça sınırlıdır. Açlık 

durumunda asetil Co-A oksidasyonu, glikoneojenezin artması ve okzaloasetat teminin düşmesi 

nedeniyle düşmektedir. Mitekondri tarafından yağ asitlerinin alımındaki artış haddizatında 

ketojenezi uyarmakta, çünkü yağ asidi alımındaki artışla ketojenezin ilk reaksiyonunu inhibe eden 

serbest Co-A konsantrasyonunu da azalmaktadır. Bu reaksiyonun ürünü olan asetoasetil Co-A hem 

asetil Co-A sentezini, hem de onun hidroksimetilglutaril Co-A’ya dönüşümünü inhibe etmektedir. 

Asetoasetat ile 3-hidroksibutirat denge halindedir ve bu maddelerin kullanılması için gerekli 

enzimler karaciğerdebulnmadığı için kana boşaltılırlar. Ruminantlarda 3-hidroksibutirat rumenden 

emilen butirattan itibaren rumen epitelleri tarafından da önemli miktarlarda üretilmekte ve kanda 

önemli miktarda bulunabilmektedir. Keton maddeleri, asetoasetik asit, 3-hidroksibutirik asit ve 

keton, kas doku, meme bezleri tarafından kullanılabilmektedir. İnsanlarda da açlık durumunda 

beyinde enerji kaynağı olarak kullanılmakta ve glükoza olan gereksinmeyi azltabilmektedirler. 

Keton maddelerinin kanda belli bir düzeye ulaşmasıyla yağ dokudan yağ asidi mobilizasyonu 

azaltarak kendi üretimilerini de sınırlamaktadırlar. Ruminantlarda keton maddelerinin fazla 

miktarda üretilmesi sığırlarda laktasyonun başındaki ketozisde ve koyunlarda gebelik toksemisinde 

gözlenmektedir. 
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1.7. 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. 

 

1.7.1. 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. 

 

1.7.2. Lipit Sentezi 

Yağ dokudaki lipit ve yağ asidi oluşum yolları karaciğerdekinin aynısıdır (Şekil…). Yağ 

hücresinin zarı yağ asitlerinin serbest olarak giriş çıkışına izin vermektedir. Karaciğerin aksine, yağ 

doku bir lipoprotein lipaz salgılamaktadır. Bu nedenle yağ doku için en önemli yağ asidi kaynakları 

önceden oluşturulmuş kilo mikronlar ve VLDL’lerdir. Ayrıca yağ doku özellikle ruminantlar ve 

domuzlar için yağ asitlerinin sentezlendiği ana sentez yeridir. Glükoz ve asetat asetil Co-A sentezi 

için en önemli yapıcı elemanlardır. Yağ asidi sentezi için gerekli olan NADPH’ın yaklaşık 
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yarısından fazlası glükozun pentoz fosfat yolu ile yıkılmasından sağlanmaktadır. Geri kalan miktarı 

ise malat ve izositratın oksidasyonu ile elde edilmektedir. 

 Gliserol-3-fosfat  glükozdan itibaren sentezlenebilmektedir. Ancak yağ dokuda 

gliserol kinaz aktivitesi çok düşüktür.Bu nedenle lipoliz sırasında ortaya çıkan gliserol yağ doku 

tarafından daha ileri düzeyde metabolize edilememektedir. Yağ sentezi için kullanılan yağ 

asitlerinin kaynakları olan lipoprotein triasil gliserolü, asetat ve glükozun  yağ sentezindeki ağırlıklı 

etkileri rasyondaki mevcudiyetlerine, hayvanın hormonal durumuna ve özellikle plazma insülin 

düzeyine bağımlıdır. Yağ doku tarafından glükoz alımı insülin etkisiyle uyarılmaktadır. Bu etki 

özellikle ruminant hayvanlar gençken tam ruminant olmadan büyük önem taşımaktadır. Zira bu 

dönemde hayvanlar glükozdan itibaren yağ asidi sentez yeteneğine sahiptirler. Ruminantlarda ise 

yağ doku tarafından glükoz kullanımı oldukça düşüktür ve muhtemelen bazal glükoz alımı yeterli 

olmaktadır (Bazal glükoz alımı insülin yokluğundaki glükoz alımıdır). Glükozun stoplazmada asetil 

Co-A’ya dönüşümü karaciğerdeki gibi insülin, glükagon ve adrenalin tarafından düzenlenir. Ancak 

yağ hücrelerinde glikokinaz yoktur. Yağ asitlerinin oksidasyonu da glikolizi inhibe etmektedir. 

Asetil Co-A karboksilaz asil Co-A esterleri tarafından inhibe edilirken, insülin tarafından kısmen 

Co-A esterlerinin miktarını azaltarak aktive edilir.  

Yağ dokudaki metabolik yollar şekil….de gösterilmiştir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yağ doku tarafından asetat alımı her hangi bir taşıyıcı mekanizma gerektirmez. 

Ruminantlarda asetattan itibaren yağ asidi sentezi fizyolojik konsantrasyonların üzerindeki miktarla 

yakından ilgilidir. Ruminnatlarda yağ dokuda glükozdan itibaren yağ asidi sentezinin  

düşük olmasının nedeni henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Ayrıca insülin yağ dokuda 

lipoprotein lipaz sentezini de aktive etmektedir.Bu etki glükokortikoidler tarafından artırılır ve 

katekolaminler tarafından engellenir. 
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Şekil…Ruminantların yağ dokusundaki metabolik yollar. 1:yeni baştan yağ asidi sentezi, 2: dolaşımdaki yağ 
asitlerinin alımı ve hidrolizi, 3:Yağ asitlerinin yeniden esterleşmesi, 4: lipoliz 5: lipomobilizasyon, VLDL:, 
verylowdensity lipoprotein(çok düşük yoğunluklu lipoprotein),ACX: asetil Co-A karboksilaz,G6PDH:Glükoz-6-
fosfat dehidrojenaz,HSL:Hormona duyarlı lipaz, İCHD:NADP-izositrat dehidrojenaz, LPL:lipoprotein lipaz, 

G3PDH:gliserol-3-fosfat dehidrojenaz. (Chilliard, 1993) 
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Yağ asitleri Co-A’esterlerine dönüştürülerek trigliserid sentezi için aktive edilirler. Yağ 

asitlerinin esterleşen miktarları da fizyolojik sınırlar üzerindeki konsantarsyonları ile yakından 

ilgilidir. Gliserol fosfat asiltransferaz siklik AMP-ye bağımlı fosforilasyonla inaktive edilmektedir. 

Bu adrenalin tarafından uyarılırken, insülin tarafından engellenir. 

 

1.7.3. 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. 

 Lipolize müdahale eden en önemli faktörler hormonlar ve sempatik sinir sisteminde sinirsel 

iletimin en önemli faktörü olan noradrenalindir. Glükagon ve katekolaminler (-reseptörleri 

üzerinden fonksiyon icra eden) adenilat siklazı aktive ederler ve siklik AMP’ye bağımlı protein 

kinaz yolu ile de hormon duyarlı lipazı aktive ederler. Bu etkiler  triiodotironin, glukokortikoidler 

ve büyüme hormonu tarafından da gerçekleştirilir. İnsülin en önemli antilipolitik hormondur. Bu 

etkisinin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bu antagonismin siklik AMP konsantrasyonunu 

yükseltmesinden kaynaklandığı üzerinde durulmaktadır. Siklik AMP diğer hormonlar tarafından 

fosfodiester aktivasyonuna maruz bırakılır. Hormonların faklı türlerdeki lipolitik etkileri de büyük 

değişim göstermektedir. Glükagon memelilerde ve özellikle ruminantlarda zayıf bir lipolitik etkiye 

sahipken, katekolaminler güçlü bir lipolitik etkiye sahiptirler. Kuşlarda ise tersi geçerlidir. 

 

1.7.4. Kas 

 Kas vücut ağırlığının %40-50’sini ve toplam vücut proteinlerinin de %40-60’nı oluşturur. 

Büyüme sırasında kas doku protein sentezi için büyük miktarda amino asit almaktadır. Açlık 

durumunda ise neoglikojenez için proteoliz söz konusur. Organizmada birkaç tip kas mevcuttur. 

Bunlar; 

1.  İskelet kası: Çoğunluğu oluştururlar. Fiziksel çalışmalarda iş görürler ve metabolik aktiviteleri 

işyüküne bağlıdır. 

2.  Kalp kası:sürekli olarak aktiftir. Fiziksel çalışma sırasında aktivitesi artar. 

3.  Düz kaslar (sindirim sisteminin kasları gibi) vücut içindeki peristaltik taşımadan sorumludurlar. 

 

 İskelet kasları beyaz ve kırmızı kaslar olarak iki alt sınıfa ayrılmaktadırlar. Beyaz 

kaslarzayıf bir kan damarı ağına sahiptirler. Kan akışı yavaştır, nispeten çok az sayıda 

mitekondrileri vardır. Fiziksel çalışma sırasında ATP üretimi için glikojenoliz ve aneorobik 

glikolize bağımlıdırlar.  Diğer taraftan kırmızı kaslar (ve kalp kası) zengin bir kan damarı ağına ve 

bol miktarda mitekonriye sahiptirler. Bunlar aerobik oksidasyon  yapabilmekte ve asetatı, yağ 

asitlerini, keton maddelerini ve karbonhidratları okside edebilmektedirler.  
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1.8. Enerji Metabolizması 

 Kas hücreleri fosfokreatin formunda çok az miktarda ATP rezervine sahiptirler ve bu enerji 

kas kontraksiyonlarının başlamasıyla kullanılır. Bu çok kısa bir süre içinde tükenir. O nedenle 

oksidatif fosforilasyon veya glikoliz yolu ile ATP üretilmesi zorunludur. Glükoz ve yağ asitlerinin 

asetil Co-A’ya dönüşüm yolları karaciğerdekine benzerdir (şekil…). Kırmızı kaslar ve kalp kası 

keton maddelerinin asetil Co-A ve asetatın asetil Co-A’ya dönüşümünü sağlayacak enzimlere 

sahiptirler. Ayrıca kas hücreleri  bir lipoprotein lipaz da salgılamaktadır. Bu nedenle 

kilomikronların ve VLDL triasilgliserollerinin yağ asitlerine de ulaşabilmektedirler. Asetil Co-A 

trikarboksilik asit döngüsü yolu ile CO2’e yıkılmaktadır. 

Kaslarda okside edilecek edilecek maddenin tercihi onların mevcudiyetine bağlıdır: asetatın, 

yağ asitlerinin ve keton maddelerinin  alım ve metabolizma hızı onların plazma konsantrasyonuna 

bağlı iken, glükoz alımı insüline bağımlıdır. Eğer keton maddeleri bulunuyorsa öncelikle 

metabolize edilmektedirler. Asetatın, keton maddelerinin  ve yağ asitlerinin oksidasyonu glikolizi 

inhibe eder. Sitrat, asetil Co-A ve glükoz-6-fosfat konsantrasyonları da inhibisyonda etkili 

olmaktadır. Bu mekanizmalar kaslarda glükoz oksidasyonunu minimize etteiği için oldukça 

önemlidir. Kırmızı kas hücrelerinin aktivitesi arttığında oksidasyon için gerekli besin maddelri yağ 

dokuda lipolizin ve karaciğerde glikojenolizin artmasıyla sağlanır. Bu mekanizma sempatik sinir 

sisteminin tarafından noradrenalin  ve adrenalin ile uyarılır. Adrenalin kalpten çıkan kan miktarını 

ve kaslara kan akışını artırır. Bununla uyuşumlu olarak kaslara gelen besin madde miktarında da 

artış olabilir. Glikojen metabolizmasındaki enzimler ve özellikleri esas olarak karaciğerdekinin 

aynısıdır.  Adrenalin etkisini -adrenerjik reseptörleri ve siklik AMP vasıtasıyla yapar.  İnsülin 

glikojen sentetaz b nin glikojen sentetaz a’ya dönüşümünü uyarır. Fakat, mekanizma tam 

bilinmemektedir. Ayrıca insülin siklik AMP konsantrasyonunu değiştirmez veya adrenalinin 

etkilerini tersine çevirmez.******  

Glikojenolizde Ca+2 de uyarıcı etki yapmaktadır. Kaslardaki Ca+2 konsantrasyonu 

kolinerjik sistemi başlatır ve bu da hem miyofibriller ATPaz sistemini, hem de fosforilaz kinaz b yi 

aktive eder. Kaslarda kısa süreli enerji gereksinmeleri glikojenoliz ile karşılanabilir. Ancak ekstrem 
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enerji gereksinme durumlarında kandan alınan besin maddeleri ve oksijen ATP gereksinmesini 

karşılamayabilir.  Bu durumda glikojenden üretilen glükoz-6-fosfat laktata dönüştürürlebilir. Daha 

sonra  oluşan laktat karaciğerde glükoza dönüştürülür (Kori siklüsü). Bu şekilde glükoz ve glükoz 

yapıcı elemanlarıdan net bir karbon kaybı olmaksızın aneorobik olarak ATP üretilmektedir. 

 

1.9. Protein Metabolizması 

 Kaslarda amino asit ve protein metabolizmasının temel yolları şekil… de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

Tablo1… Hormonların iskelet kasında amino asit alımı, protein sentezi ve protein yıkımına  etkileri. 
Hormonlar Amino asit alımı Protein sentezi Protein yıkımı Net etki 

İnsülin artırır artırır azaltır anabolik 

Büyüme hormonu artırır artırır etkisiz anabolik 

Tri-iodotironin     

Eutiroid düzeyleri artırır artırır artırır anabolik 

Hipertiroid seviyeleri ? artırır artırır katabolik 

Glukagon ? düşürür ? katabolik 

glikokortikoidler düşürür düşürür artırır katabolik 

Katekolaminler düşürür etkisisz artırır katabolik 

 

1.10. 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 pirüvata 
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tarnsfer 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, 

halbuki tek midelilerde glutaminin karaciğerin glutamin alımı azdır ve daha çok bağırsak mukozası 

tarafından alınmaktadır. Bağırsak mukozasında glutamin genellikle okside edilir ve oluşan amonyak 

portal kana boşaltılır ve karaciğer tarfından alınarak üreye dönüştürülür. Bir miktar alanin de 

glutamindan itibaren üretilmektedir. Yine tok koyunlarda böbrek tarafından net glutamin atılımı söz 

konusudur. Fakat bu, açlık sırasında asit-baz dengesini korumak için glutaminden itibaren NH3 

serbestleştiğinde net glutamin alımı şekline dönüşmektedir. 

 Kas doku ve yağ doku, böbrek ve meme bezleri gibi diğer periferik dokular dallı zincirli 

aminoasitlerin metabolizmasında ana metabolisma alanlarıdırlar. Karaciğer ise muhtemelen uygun 

transferazların düşük aktivitesi nedeniyle dallı zincirli amino asitlerin metabolizmasında daha az bir 

rol oynamaktadır.  

 İlk olarak stoplazma içinde dezaminasyon meydana gelmekte ve alanin ve glutaminden 

amino grubu uzaklaştırılmaktadır.  Daha sonra mitekondri içinde dallı zincirli keto asit dehidrojenaz 

vasıtasıyla dekarboksilasyon gerçekleşmektedir. 

 

2. Böbrekler 

 Böbrekler büyük bir kan akım hızına sahiptirler ve hayvan metabolizmasında önemli bir rol 

üstlenirler. Böbreklerde büyük bir solunun kapasitesi vardır ve  glükoz, keton maddeler, yağ asitleri 

ve amino asitleri enerji kaynağı olarak kullanabilirler. Enerjinin büyük bir kısmı idrar oluşumunda 

aktif taşıma gerektiren taşıma mekanizmalarında harcanır.  İdrar oluşumu iki aşamayı içerir. Birinci 
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aşamada kan plazması böbrek korteksinin glomerullarından süzülür. Proteinler gibi büyük 

moleküller dışında bütün çözünmüş materyaller böbrek tübüllerine geçer. Glükoz, amino asitler, 

Na+, Cl- ve su tübüllerde geri emilir ve kana geçer. Bu şekilde glomerular süzüntü böbreklerden 

idrar kesesine geçinceye kadar 50-100 kat daha konsantre hale getirilir. Na+ alımı aktif taşımayı 

gerektirir. Glükozun, amino asitlerin yeniden emilimi konsantrasyon farkına karşı gerçekleştiği için 

Na+bağlı aktif taşıma sistemini gerektirir. NH3 ve H+ ise kandan glomerular süzüntüye yine 

konsantrasyon farkına karşı  boşaltılır.  Üre gibi diğer maddeler ise ne emilirken, ne de boşaltılırken 

konsantrasyon farkına karşı emilip boşaltılmaz. Böbrekler kanın kompozisyonunun 

düzenlenmesinde anahtar rol oynamakta üre gibi zararlı maddeleri boşaltırken, yararlı maddelri 

yeniden absorbe etmektedirler. Böbrekler tarafından H+ atılımı kan asit-baz dengesinin kontrolü 

bakımından çok önemlidir. 

 İdrar oluşturma yanında böbrekler aynı zamannda önemli bir glikoneojenez yeridir. Aç 

hayvanlarda toplam glükoz üretiminin yaklaşık %20’si böbrek orijinlidir. Glikoneojen yapıcı 

elemenları ve glikojen sentezi reaksiyonları karaciğerdekine benzerdir. Ancak ruminantlarda esas 

glikoneojenik yapıcı eleman olan propionik asit karaciğerde büyük oranda glikoneojenez için 

kullanıldığından böbreklerde kullanılacak propionat kalmamaktadır. 

 

3. Beyin ve Diğer Dokular 

 Bütün dokular hücre zarlarının sentezi için yağ asitlerine, protein sentezi için amino asitlere 

enerji kaynaklarına gereksinim duyarlar. Bazı dokularda (troid, iyot gereksinmesi) özellikle çok az 

miktarda gerekli olan bazı besin maddelerini almak zorundadırlar. 

 Glukoz tok hayvanlarda beyin ve sinir sisteminin genelde ana enerji kaynağıdır. Glükoz 

alımı sinir dokudaki glikojen deposu önemsiz olduğu için süreklidir ve glikolitik yolla ve 

trikarboksilik asit siklusu yoluyla CO2 okside edilir. Açlık durmunda insan ve rat gibi türlerin beyni  

keton maddelrini enerji kaynağı olarak kullanabilirken ruminantların beyninde kullanım söz konusu 

olmamaktadır. Bu olay sözü edilen türlerde önemli miktarda glükoz tasarrufu sağlayan bir 

mekanizma olmaktadır. 

 

4. Hayvan Organizmasındaki Metabolizmanın Bütünlüğü 

  Tok hayvanlarda metabolizma normal olarak diyetin ve yemleme şekline bağlıdır. Tek 

öğünlü olarak yemlenen hayvanlarda metabolizmada günlük değişimler önemli düzeylerde 

gerçekleşmektedir. Halbuki sık yemlenen veya sürekli olarak yem alan tek mideli hayvanlar ve 

ruminantlarda (ruminantlarda sindirim sisteminden besin madde alımı nispeten süreklidir) 

metabolizmadaki günlük değişimler oldukça azdır. 
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5. Metabolik Düzenleme 

 İnsülin ve glükagon metabolizmanın düzenlenmesinde en önemli role sahip olan 

hormonlardır. Yemleme ile her iki hormonun salgılanması yükselir. Ancak salgılanmadaki artış 

insülin lehinedir. Bu nedenle de insülin:glukagon oranında bir yükselme görülür. Plazma insülin ve 

insülin:glükagon oranındaki artış yemin doğasına bağlıdır ve karbonhidratca zengin yem alan tek 

midelilerde en yüksek düzeydedir. Daha öncede değinildiği gibi insülin:glükagon oranı tek ögünlü 

yemlenen hayvanlarda sık veya sürekli yemlenen hayvanlara oranla daha değişkendir. Yüksek 

insülin:glükagon oranında vücut rezervlerinin birikimi uyarılır. 

 İnsülin:glukagon oranı daha çok karaciğer ve yağ dokudaki metabolizmada anahtar rol 

oynar. Diğer dokulardaki metabolik düzenlemelerde önemli bir rolü yoktur. 

 

6. Emilim Dönemindeki Metabolizma  

 Yüksek karbonhidrat (düşük yağ) içeren rasyonlar tipik bir ergin ruminant rasyonudur. 

Ruminant hayvalar böyle bir rasyonu aldıklarında fermentasyon sonucu oluşan kısa zincirli yağ 

asitlerini rumen epitelinden enerji kaynağı olarak emilir. Sindirim tübünden glükoz emilimi ise çok 

düşüktür. Fermentasyon sonucu oluşan asetik ve propionik asit miktarı rasyonun yapısına bağlı 

olarak değişir. Yüksek kaba yem içeren rasyonlar yüksek asetat:propionat oranı verirler. Halbuki 

yüksek oranda kesif yem içeren rasyonlar zıt etkiye sahiptirler. Ruminantlarda öğünlü yemleme 

insülin:glukagon oranında hafif bir yükselmeye neden olur. Bu şartlarda plazmada uçucu yağ 

asitleri konsantrasyonu büyük oranda bir yükselme, serbest yağ asidi konsantrasyonunda bir düşme 

ve glükoz konsantrasyonunda hafif bir değişme vardır. Otlayan ve serbest yemlenen hayvanlarda bu 

değişimler çok daha az olmakta ve daha uzun sürede gerçekleşmektedir. Karaciğer tarafından net 

glükoz kullanımı yoktur ve hakim olan olay glukoneojenezdir. Glükoneojenezde ana yapıcı eleman 

propionattır ve emilim periyodunda propionat mevcudiyeti en yüksek olduğundan glukoz üretim 

hızı da en yüksektir. Yüksek kesif yem içeren rasyonlar rumende fermentasyonu propionat lehine 

geliştirdiği için karaciğer tarafından glükoz üretiminin de artmasına neden olur. Portal dolaşımda 

yüksek konsantrasyonda asetat olmasına rağmen karaciğer tarafından net asetat kullanımı söz 

konusu olmamaktadır. Muhtemelen yağ asitleri ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

 Ruminantlarda karaciğer glikojeni tek midelilerinkine nazaran çok az bir öneme sahiptir. 

Çünkü daha önce de değinildiği gibi yemleme ve emilim süreklidir. Öğünlü yemlenen 

ruminantlarda glikojen emilim periyodunda glikoneojenez yolu ile sentezlenebilmektedir (propionat 

mevcudiyeti en yüksek). Emilim periyodu sonrasında glikoneojenez için yapıcı eleman mevcudiyeti 

azaldığında daha önceden sentezlenen glikojen kullanılabilir. 
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 Rumenden emilen, karaciğere ve genel kan dolaşımına geçen asetat dinlenme durumundaki 

kasta ana enerji kaynağı ve yağ dokudaki yağ asidi sentezi için yapıcı eleman olarak hizmet 

etmektedir. İnsülin:glukagon oranı düşüklüğü ve en azından kastaki asetat varlığı nedeniyle glükoz 

metabolizması sınırlıdır (tek midelilerde asetat kasta pirüvat dehidrojenaz aktivitesini inhibe 

etmektedir.). Ruminantlar yüksek oranda yağ içeren yemlerle yemlendiklerinde, glikolitik yolla 

metabolize edilen glükoz kaslardan  laktat olarak serbestleştirilir ve etkin bir şekilde korunur. Yine 

düşük insülin:glükagon oranı yağ dokuda lipoliz ve kasta proteolizi inhibe edecek kadar düşüktür. 

Böylece makromoleküllerin net sentezi hala vuku bulmaktadır. 

 

7. Emilim Periyodu Sonrası ve Açlık Durumu 

 Ruminantlarda açlık metabolizması ruminant olmayanlarınkine çok benzemektedir. 

Hayvanlar yağı enerji kaynağı olarak kullanır ve temel gereksinmeler için amino asitlerden, 

laktattan ve gliserolden neoglikojenez yolu ile glükoz sentezlerler. 

 Emilen besin maddelerinin temini azaldığında hem plazma insülin düzeyinde, hem de 

insülin:glukagon oranında düşme gözlenir.  Bu değişikliklerle birlikte karaciğerde glikojenolizde 

artma görülür. Glikojen glükozunun bir kısmı emilim periyodu sonrasının ilk dönemlerinde 

karaciğer tarafından kullanılabilmektedir. Ruminantlarda glikojenoliz portal dolaşımda propionat 

konsantrasyonunu düşüren glikoneojenezle desteklenebilir.  Aynı zamanda  yağ dokuda lipoliz 

artar. Plazma serbest yağ asitleri konsantrasyonunda da tedrici bir artış gözlenir. Yağ asitleri 

karaciğer ve yağ doku tarafından alınır. Bu glikolizi ve pirüvat dehidrojenazı inhibe eden yağ asidi 

oksidasyonunun artmasına neden olur. Buna bağlı olarak glukoz kullanımı ve ve glikonojeneze olan 

yüksek gereksinme azalır. Plazma insülin veya insülin:glukagon oranındaki düşüş karaciğer, kas ve 

yağ dokuda glükozun kullanımında hızlı bir düşüşe de neden olmaktadır. *****Ruminantlarda 

plazma asetat  konsantrasyonu emilim periyodu sonrasında düşer, bu şekilde kaslarda yağ asidi 

oksidasyonunda düşme, yağ asidi oksidasyonununu yeniden değiştirmektedir. Yağ dokuda yağ asidi 

sentezi de hızlı bir şekilde düşmektedir. 
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Daha önce yüksek düzeyde karbonhidrat alan hayvanların karaciğer glikojen rezervleri bir 

günden daha az süre dayanmaktadır. Anahtar glikojenik enzimler ve aminoasit katabolizmasındaki 

enzimler birkaç saat içinde yıkılmakta ve konsantrasyonları çok hızlı bir şekilde artırılmaktadır. 

Karaciğerde karaciğer proteinlerinin net kaybına ve amino asitlerin neoglikojenez için kullanımına 

neden olan proteoliz artar. Bu değişim kısmen insülin:glukagon oranındaki düşüşe ve kısmen de 

plazma glikokortikoidlerinin artışına bağlıdır. Bir öğünden sonra karaciğer proteinlerinin yıkımı 

glikoneojenik yapıcıların temini bakımından en azından 24 saat için yeterli (lipolizden kaynaklanan 

gliserol ve laktatla birlikte ) görünmektedir.  Eğer açlık devam ederse karaciğer proteinlerinin yıkım 

hızı azalmakta, kas proteinlerinin net yıkımı başlamaktadır. Bundan sonra plazma insülin 

konsantrasyonu  çok düşük düzeylere düşmekte ve artık kaslardaki proteolizi engellemeye yeterli 

olamamaktadır. Kaslarda proteinlerin yıkımı glukokortikoidler tarafından uyarılır. Uzun süreli açlık 

gerçekten  kaslardaki proteolizde de önemli bir düşüşe neden olmaktadır. Bu da muhtemelen 

plazma triiodotreonin konsantrasyonundaki düşmenin bir sonucudur. 
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 Açlık sırasında yağ doku lipitleri  enerji kaynağı olarak yağ asitleri temin etmeye devam 

eder. Yağ asitlerinin oksidasyonu yaklaşık olarak toplam enerji gereksinmesinin %80’ini temin 

eder. Kalanı proteinlerin oksidasyonundan kaynaklanır. Plazma yağ asitleri konsantrasyonu 2-3 

günlük açlıktan sonra maksimuma ulaşır. Bununla uyuşumlu olarak karaciğer tarafından alınan ve 

kısmen mitekondriye taşınan yağ asitleri miktarındaki artışa bağlı olarak karaciğerde keton 

maddeleri üretimi de artar ve keton maddeleri kana boşaltılır. Bunlar kas ve karaciğer dışındaki 

diğer dokularda (insanda beyinde) okside edilir. Bu şekilde de glukoz gereksinmesi düşürülür. 
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