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Beslenme - Tanım

◼ Besin maddeleri ve enerjinin vücuda alınımı, sindirimi, emilimi, 

metabolizması ve ürüne-faaliyete dönüşümleri basamaklarından 

oluşan fizyolojik olaylar zincirine beslenme denir.

◼ Farklı tanımlamalarda mevuttur.

◼ Beslenme biliminin babası Lavoisier’dir. (organik bileşiklerin O2

ile yandığını göstermiştir).

◼ James Lind – İlk beslenme deneyi (scurvy çalışmış)

◼ Thaer (Alman biliminsanı) ilk yem değerlendirme sisteminin 

geliştirmiş   





Beslenmeye göre hayvan grupları

◼ Tek Mideliler: Domuz-insan-balık-köpek-maymun-mink.

◼ Tek Mideli – Ruminant arası: At-tavşan-Guine domuzu-hamster: 

◼ Sekum (kör bağırsak): ince ve kalın bağırsağın birleştiği yer. Mikrobiyal fermentasyon gerçekleşir. Fiber sindirimi 
ve vitamin sentezi gerçekleşir. Kolan: sekumdaki gibi faaliyetler gerçekleşir. Tek midelilere oranla daha büyük 
sekum ve kolan mevcut.

◼ Ruminant: Sığır-koyun-keçi (işkembeliler)

◼ Üst kesici dişler ve köpek dişleri mevcut değil.

◼ Mide: rumen, retikulum, omasum ve abomasum olmak üzere 4 bölmeden oluşur.

◼ Abomasum tek midelilerdeki midenin karşılığıdır.

◼ Midede (rumende) fermentasyon gerçekleşir.

◼ Pseudoruminant: Deve-bufalo-yak-lama bu gruptadır.

◼ Omasum yoktur. 

◼ Bu terim aynı zamanda ruminant gibi yoğun mikrobiyal fermentasyonu yapan manasındadır (tavşan gibi)       
(tek mideli-ruminant arası grupta). 

◼ Kanatlı: tamamen farklı bir dünya – doğum değil yumurtlama var.















At ve fil midesi büyüklüğü (vücuda oranla) çok farklı



The gastrointestinal tract 

of  a captive 195-kg 

juvenile male giraffe.





Köstebek                                    Yarasa                             Quoll                                Köpek    İspermeçet balinası              

Quoll: a marsupial of  Australia (Dasyurus macrurus), about the size of  a cat



Koala is an hind gut fermenter



Kuşlar arasında da farklılık var.

Ostrich is an hind gut fermenter !









Hayvan 

türlerinde 

sindirim 

kanalı 

farklılığından 

kaynaklanan 

uçucu yağ

asitlerinden 

gelen enerji

miktarları



Domestic animals



Known as a modified 
monogastric system

Kursak

Ön mide

Taşlık

Kloaka 











Swim bladder: yüzerken enerji harcamadan suyun farklı derinliklerinde kalmayı sağlayan 

hava kesesi – kıkırdaklılarda bulunmaz, çoğu kemiklilerde mevcuttur.

to control their buoyancy, and thus to stay at their current water depth without having 

to waste energy in swimming.









Retikulo peritonitis

travmatika (RPT)



Ruminant Digestion



Ruminant

Reticulum 5% of  capacity

Rumen 80% of  capacity

Omasum 7% of  capacity

Abomasum 8% of  capacity



Ruminant

Camel 



Ruminant gibi yoğun mikrobiyal fermentasyonu yapan manasında (pseudoruminant)





Digestion                                                 Fermentation

Dual system of yielding energy
1 foot = 0.30 m

1 quart = 0.94 L



At-Kolon

◼ Su, elektrolit ve UYA emilimi gerçekleşir.

◼ Bu şekilde benzer mo faaliyeti gösteren hayvan 

türleri:

Guinea pigs

Rat

Tavşan



NUTRIENT

◼ DEFINED

◼ A chemical or chemical compound that aids in the 

support of life, and is essential for the normal 

function, growth and reproduction of the animal.



Besin Maddeleri

◼ Water - not considered as a nutrient when, but extremely 

important.

◼ Carbohydrates - The primary component found in animal 

feeds.

◼ Protein - all cells synthesize proteins, and life could not exist 

without protein synthesis.

◼ Lipids - insoluble in water, but soluble in organic solvent 

(benzene, ether, etc.)

◼ Minerals - Inorganic, solid, crystalline chemical elements that 

cannot be decomposed or synthesized by chemical reactions.

◼ Vitamins - Organic substances that are required by animal 

tissues in very small amounts.



ANALYSIS

Water Water

Carbohydrates Crude Fiber

NFE

Fats Ether Extract

Protein Crude Protein

Minerals Ash

Vitamins Too small to weigh





WATER

◼ The most crucial nutrient.  

◼ ~12% water loss is fatal to animals !



important properties of water

◼ High Dielectric Constant

High polarity (water dissolves many things)

◼ High Specific Heat

Takes a lot of heat to change temperature (helps maintain proper 

body temp)

◼ High Latent Heat of Vaporization

Takes a lot of energy to change water from liquid into vapor

(results: 1- lots of heat is removed when sweat evaporates or 

2- moisture-laden air is exhaled



3 sources of water to animals

◼ Drinking Water

◼ Water in Feed

◼ Metabolic Water

◼ C6H12O6 6CO2 + 6H2O

◼ Impt to:

◼ Hibernating animals

◼ Water conserving animals



% Yield as Water

◼ Glucose = 60 %

◼ Protein = 42 %

◼ Fat = 100 %



Functions of Water in Animals

◼ Many many functions, which include:

◼ Movement of nutrients and metabolites

◼ Constant body temperature

◼ Media for chemical reactions

◼ Takes part in chemical reactions

◼ Special roles



◼ Special Roles

◼ Synovial fluid – lubricant

◼ Cerebrospinal fluid – cushion

◼ Sound transmission in ear

◼ Light transmission in eye



Approximate WATER CONSUMPTION

Species Liters/Day

◼ Beef 26-66

◼ Dairy 38-110

◼ Horses 30-45

◼ Swine 11-19

◼ Sheep & Goats 4-15

◼ Chickens .2-.4

◼ Turkeys .4-.6



Factors Affecting H2O needs

◼ Species

◼ Environmental temperature

◼ Protein, salt and dry matter intake

◼ Lactation

◼ Age

◼ Activity

◼ Rate & composition of gain

◼ Health



Effects of Water Restriction

◼  Food Intake – and production

◼ Hemoconcentration

◼  Heart Rate

◼  Temperature

◼  Respiration Rate

◼ DEATH
◼ Yem tüketimi ve performans düşer

◼ Metabolizma özellikle genç hayvanlarda azalır.

◼ Canlı ağırlık artışı azalır.

◼ Hayvan asabi, hassas ve ürkek olur.



SU - Suyun Metabolizması

◼ Su metabolizmasında antidiüretik hormon (ADH) önemlidir. Bu hormon 
kanın basıncını düzenler, suyun vücutta muhafazası için gereklidir. Böbreküstü 
hormonları da su metabolizmasında görev alır. 

◼ Su ihtiyacı vücuttan idrar, dışkı, ter ve solunum yoluyla atılan su miktarına eşittir.

◼ Hayvanların Su İhtiyaçlarını Etkileyen Faktörler:

◼ - Hayvanların Yaşı

◼ - Tüketilen KM miktarı ve KM’ de İz mineral ve HP oranı

◼ - Verim Düzeyi (Süt ve yumurta)

◼ - Çevre ısısı, havanın nispi nem oranı,

◼ - Hayvanın sağlık durumu

◼ Hayvanlar kuru maddenin 3-4 katı kadar su tüketir, bu miktar ortam ısısı ve birçok 
faktöre bağlı olarak değişebilir



◼ SUYUN KALİTESİ, LEZZETİ, HİJYENİ, SERTLİĞİ, TUZLULUĞU, TOKSİK 
ELEMENT ve NİTRAT-NİTRİT ORANI ÖNEMLİDİR.

◼ Sertlik: Mg ve Ca tuzlarının konsantrasyonudur. Suyun sertlik değerinin 20 mg/L 

den az olması gerekir.

◼ Tuzluluk: suda çözünen tuz miktarıdır.bu tuzlar, kalsiyum, magnezyum, sodyum,  

bikarbonat,  klor ve sülfat tuzları şeklinde olabilir. Suda normal tuz miktarı 1000 mg/L 
olmalıdır, yüksek değerler ishale neden olur. 

◼ Su zehirlenmesi: aşırı su tüketimine bağlı olarak hücrelerin aşırı su ile 

şişmesidir, bu durumda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve ileri vakalarda ölüm 
gerçekleşir. Bu durumda kandaki sodyum oranı düşer (hiponatremi). Uzun süre 
yetersiz mineralli suyun tüketilmesi sonucu gelişir. İştahsız hayvanlarda görülen fazla 
miktarda su içilmesi de nedenler arasındadır. 



Hayvanlarda Suyun Kalitesi

◼ Su kalitesi

◼ 1- organoleptik özellikler (koku, tat), 

◼ 2- fizyokimyasal özellikler (pH, toplam çözünmüş katı maddeler, toplam 

çözünmüş oksijen ve sertlik), 

◼ 3- toksik maddelerin varlığı (ağır metaller, toksik mineraller, organofosfatlar, 

ve hidrokarbonlar), 

◼ 4- aşırı mineral veya diğer madde varlığı (nitrat, sülfat, Na, Fe), ve 

◼ 5- bakteri varlığıdır

◼ 6- su yosunları (mavi-yeşil algler - zehirlenme)



CARBOHYDRATES

◼ Carbohydrates are made of the elements:

◼ Carbon

◼ Hydrogen

◼ Oxygen

◼ H to O ration as in water (2:1)

◼ Carbohydrates are made of molecules called: sugars

(saccharides)

◼Source of energy



Forms of Carbohydrates

◼ soluble –

◼ sugars

◼ monosaccharides

◼ disaccharides

◼ insoluble 

◼ polysaccharides



◼ PENTOSES

◼ Arabinose

◼ Xylose

◼ Ribose



◼ HEXOSES

◼ Glucose

◼ Fructose

◼ Galactose

◼ Mannose



DISACCHARIDES

◼ Sucrose (table sugar) (Glucose + Fructose)

◼ Lactose (milk sugar) (Glucose + Galactose)

◼ Maltose – repeating unit of starch

(Glucose + Glucose with  bond)

◼ Cellobiose – repeating unit of cellulose

(Glucose + Glucose      bond)



POLYSACCHARIDES

◼ STARCH

◼ Starch is made of repeating units of the 

disaccharide MALTOSE

◼ so it is really all:

◼GLUCOSE



KINDS OF STARCH

◼ AMYLOSE

◼ Straight chain polymer

◼ AMYLOPECTIN

◼ Branched chain polymer



More Polysaccharides

◼ Glycogen

◼ Like amylopectin.  Stored in animals (small amount) 

◼ Cellulose



Glycogen

◼ Storage CHO found in animals, but only in 

small amounts

◼ Readily available supply of energy



THE DIFFERENCE 

BETWEEN STARCH AND 

CELLULOSE IS:

◼ Starch is glucose connected with alpha bonds

◼ Cellulose is glucose connected with beta bonds









◼ Animals do NOT make the enzyme that digests 

beta bonds.

◼ Only bacteria make cellulase



More about cellulose

◼ Part of cell wall

◼ Analyzed in Crude Fiber, or better, NDF and 
ADF

◼ Only of value to ruminant animals because it 
takes bacteria to make cellulase to digest it.

◼ (or bacteria in the cecum of nonruminant 
herbivores)



LIGNIN

◼ LIGNIN IS NOT REALLY 

CARBOHYDRATE, but it is discussed here 

because it is in the fibrous part of the feed 

associated with cellulose, which is carbohydrate, 

and is analyized along with carbohydrate.



Lignin



Bad things about lignin

◼ Completely indigestible

◼ Binds to cellulose and decreases the digestibility 

(dramatically) of other feed components



Good things about lignin

◼ Nutritionally – NONE

◼ For the plant

◼ Helps insect resistance

◼ Provides structural rigidity



Analysis of CHO

◼ Crude Fiber

◼ NFE

Better

◼ Neutral Detergent Fiber (NDF)

◼ Acid Detergent Fiber (ADF)

◼ Acid Detergent Lignin (ADL)



KARBONHİDRATLAR

Carbohydrates supply most of  the energy needed by cattle. 

Carbohydrates make up 65 to 75 percent of  the dry weight of  most grains, forages, and 

roughages. 

They include sugars, starch, cellulose, hemicellulose and lignin.

The two carbohydrate fractions commonly used in evaluating the carbohydrate content of  

feed are crude fiber and nitrogen-free extract (NFE). 

As crude fiber increases, digestible energy usually decreases. 

In most concentrate feeds, crude fiber is the less digestible portion and NFE the most 

digestible portion of  the carbohydrates. 

However, in some roughages, the crude fiber fraction is as digestible as the NFE. 

In fact, the indigestible lignin of  plants appears largely as NFE. 

Although crude fiber is a poor absolute measure of  feed value of  a roughage, it is related 

to digestibility of  roughages and therefore is of  some useful value.



KARBONHİDRATLAR

New methods of  analyzing for fiber have been developed. Neutral and acid detergent fiber

(NDF and ADF) clearly differentiate between actual fiber (cellulose, hemicellulose and 

lignin) and non-fibrous parts of  the plant. 

These methods are not widely used by the feed or livestock industries, which still rely on 

the use of  crude fiber and NFE. 

Microorganisms in the rumen use fibrous materials such as cellulose and hemicellulose as 

energy sources. 

Because of  bacterial fermentation of  cellulose and hemicellulose to fatty acids, ruminants 

can utilize roughages and forages as sources of  energy better than non-ruminants. 

Feeds high in cellulose can furnish most of  the ruminant's energy needs when only small 

amounts of  energy are needed above maintenance.



Carbohydrates make up from 70-80% of the dry matter of plants.

In plants, the insoluble carbohydrates (mainly cellulose) are responsible for structure 
stability and mechanical firmness.

Soluble carbohydrates are most commonly a source of fast energy for animals.

Definition of carbohydrates can be done as polyhydroxy aldehydes, ketones, alcohols or 
acids, their simple derivatives and any compound that may be hydrolyzed to these.

Two major groups would be the sugars and non sugars.

Sugars broken into monosaccharides and polysaccharides or oligosaccharides.

Monosaccharides are characterized based upon number of carbon atoms present and are 
called –oses based upon the aldehyde group (but some hexose sugars have a ketone group) 

Trioses, Tetroses, Pentoses (xylose, arabinose, ribose), Hexoses (glucose, fructose, 
galactose), Heptoses

They may be straight or form rings  

KARBONHİDRATLAR



Disaccharides are combinations of two monosaccharides,

lactose (glucose + galactose, found in milk) 

sucrose (glucose + fructose, found in plants)

Polysaccharides are divided into homoglycans (built of one type of monosaccharide) and 
heteroglycans (built of different types of monosaccharides),

Homoglycans → starch, cellulose, glycogen

Heteroglycans → hemicellulose, pectin

Complex carbohydrates are a group of combination of carbohydrates with 
noncarbohydrate molecules ( glycolipids and glycoproteins)

Lignins are not truly carbohydrates, but are usually discussed with carbohydrates, their 
function is to act as a “glue” in plant cell structure, which is very resistant to 
chemical/enzymatic degradation and can hamper fermentation of some carbohydrates that 
are bound to it.

KARBONHİDRATLAR



The insoluble carbohydrates in plants, namely cellulose, are what give plants their structure
(structural)

Soluble carbohydrates in plants serve as energy stores (non-structural)

Nonstructural carbohydrates are those that are not involved in composing the cell wall
matrix (namely sugars, starches, organic acids and others such as fructans).

Smaller water soluble carbohydrates are rapidly fermented in the rumen

VFA production from less soluble and non soluble carbohydrates is discussed elsewhere. 

Starch is present in many plants as a reserve carbohydrate, which is very abundant in seeds 
which may contain up to 700g/kg.

Starches are most commonly made up of amylose and amylopectin in various proportions.

Starch is very soluble in the rumen, very quickly broken down into glucose, then pyruvate, 
then acetic acid.

Percent of starch available in a feedstuff is dependent on the processing (rolled vs 
hammered corn).  Starch should make up 25-35% of the DMI for ruminants.

KARBONHİDRATLAR



◼ The more readily digestible CHO are not recovered in the NDF. 

◼ Fraction of nonstructural carbohydrates (NSC) includes organic acid, mono- di- and

oligosaccharides, starches, and other reserve carbohydrates.

◼ Total NSC including pectin is referred as nonfibrous carbohydrates (NFC) (or

nonfiber carbohydrate),

◼ The nonfiber carbohydrates (NFC) includes sugars, starches, and the other reserve 

CHO such as galactans and pectins. 

◼ The NFC for feeds is calculated by difference using one of two equations:

◼ 100 - (% NDF + % crude protein + % fat + % ash)

◼ nonstructural carbohydrates (NSC) = nonfiber carbohydrates (NFC) = nonfibrous

carbohydrates (NFC)

KARBONHİDRATLAR



KARBONHİDRATLAR



KARBONHİDRATLAR



KARBONHİDRATLAR
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KARBONHİDRATLAR



Polisakkaritler (Şeker Olmayanlar)

Homopolisakkaritler

◼ Pentozan: Kaba yemlerde %20 oranında bulunur.

◼ Glukanlar: Arpa-Buğday da bulunanlar besin madde sindirimini düşürür.

a- Nişasta: Amiloz ve amilopektinden oluşur. 

b- Glikojen: Hayvan vücudunda ve mikroorganizmalarda bulunur. Amilopektine benzer. 
Hayvansal bir nişastadır.Vucüttaki toplam miktarının %45’i kaslarda %40’ı karaciğerde 
bulunur.

c- Dekstrin: nişastanın hidrolizi ile açığa çıkar.

d- Selüloz:Beta-glikozidik bağlarla bağlı glikoz moleküllerinden oluşur.Rumen ve kör 
barsak mikroorganizmaları ile UYA, metan, CO2 ve H ‘e yıkımlanır.

Fruktanlar: Yer elması, tapioka ve çayır otunda İNÜLİN formundadır. (birçok fruktoz
birleşerek inulin oluşturur)

Galaktan ve Mannanlar: Bitki hücre duvarında bulunur.

NOP, MOS, FOS daha önce detaylı açıklanmıştır. 



◼ Heteropolisakkaritler

◼ Hemiselüloz: hekzoz, pentoz, üronik asitten oluşur.

◼ Zamklar (gum): bitki kabuk ve yapraklarından çıkan doğal sıvıdır.

◼ Müsilajlar: KTK’de bulunur

◼ Pektin: şeker pancarının %15-30’unu oluşturur.

◼ Mukopolisakkaritler, Bağ doku, mukus ve eritrositlerde bulunurlar.



Diagram of a plant cell showing cell wall structure
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Plant Carbohydrates

Cell Content Cell Wall
Organic acids Pectins

Sugars β-glucans

Starches Hemicelluloses

Fructans Cellulose

Mammalian enzymes will digest starch and

sucrose (limited in ruminants)

Microbes digest the plant polysaccharides



Structural Carbohydrates in Plants
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Metabolism defined | CHO

◼ Use by the body of nutrients and metabolites

◼ Carbohydrates – converted to tiny amounts of 

glycogen, used for blood sugar, or converted to 

ATP (energy), stored as fat



Tek Midelilerde Karbonhidrat Sindirimi:

◼ Şekerler emilip karaciğere geçerek glikojen halinde depo 
edilir. 

◼ Monogastrik hayvanlarda emilen monosakkaritlerin büyük 
bir kısmı (%50-60) enerji kazanımı için kullanılır. 

◼ Emilen karbonhidratların yaklaşık %30- 40’ı yağ asitlerine 
(yağ doku ve karaciğerde) ve yalnız %3-5’i glikojene 
dönüşür. 

◼ Yem alımı ve sindirim olayı arasındaki dönemde yağ 
asitlerinin önemli bölümü tekrar mobilize olur ve enerji 
kazanımı için parçalanma ve oksidasyona uğrar.



Rumen CH2O metabolizması - UYA

Rumende: nişasta: %70-90, selüloz: %30-50 oranında 

fermente olur (etkileyen faktörler mevcut, yem türü, 

hayvan türü, miktar vb.)

Açığa çıkan UYA tüm metabolik enerji ihtiyacının %50-

85’ini karşılar.

Kaba yem ağırlıklı bir beslenme ile rumende: 
asetik asit:             %50-60

Propiyonik asit:    %18-20

Butirik asit:           %12-18  oranında üretilir



LIPIDS

◼ DEFINITION

Lipids are substances that are soluble in ether 

(and other organic solvents).



LIPID CLASSIFICATION

◼ Simple lipids - esters of fatty acids with alcohols

◼ Fats, Oils, Waxes

◼ Compound lipids - esters of fatty acids containing 
groups in addition to an alcohol and fatty acid.

◼ Phospholipids, glycolipids, lipoproteins

◼ Derived lipids

◼ Sterols

◼ Terpenes (includes Vitamin A)



Largest, most impt category is 

Fats and Oils

◼ Fats contain 2.25 X as much energy as CHO

◼ Fats = 9 Kcal / g

◼ Proteins = 4 Kcal / g

◼ CHO = 4 Kcal / g

◼ 9 / 4 = 2.25



Fat composition

Lipids are composed of the elements Carbon, 
Hydrogen & Oxygen (just like CHO)

Difference is Fats contain LITTLE Oxygen 
compared to H and C.

◼ C & H are the real fuel, O can come from air.



◼ Most fat is composed of GLYCEROL and 
FATTY ACIDS

◼ Triglycerides have 1 glycerol & 3 Fatty Acids

◼ Diglycerides have 1 glycerol & 2 Fatty Acids

◼ Monoglycerides have 1 glycerol & 1 Fatty Acid



Glycerol

OH-C-H2

|

OH-C-H

|

OH-C-H2

A 3 carbon alcohol



Fatty Acid

◼ Example – 16 carbons = palmitic acid
◼ CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH



Saturated vs Unsaturated

◼ SATURATED (has all the H it can have)

CH3(CH2)16COOH

◼ UNSATURATED (contains double bonds)

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=(CH2)7COOH



Volatile Fatty Acids (VFA’s)

◼ 2 carbon atoms = acetic acid

CH3COOH

◼ 3 carbon atoms = propionic acid

CH3CH2COOH

◼ 4 carbon atoms = butyric acid

CH3CH2CH2COOH



VFA’s Importance

◼ In Rumen Fermentation

◼ VFA’s are the end product of the bacteria breaking 

down carbohydrate (because there is no oxygen in 

the rumen).



Medium Chain Fatty Acids

◼ C-6 to C-14 acids are not real abundant



Common FA

◼ 14:0 myristic

◼ 16:0 palmitic 

◼ 18:0 stearic 

◼ 18:1 oleic 

◼ 18:2 linoleic

◼ 18:3 linolenic

◼ 20:4 arachidonic

Son 3 tanesi esansiyel yağ asitleridir



Long Chain Fatty Acids

◼ C DB FA

◼ 16 0 palmitic

◼ 18 0 stearic

◼ 18 1 oleic

◼ 18 2 linoleic "essential"

◼ 18 3 linolenic "essential"

◼ 20 4 arachidonic "essential"



Essential Fatty Acids

◼ Essential because they can’t be formed by the 
animal and must be in the diet.

◼ (actually many animals can convert linoleic to 
arachidonic acid, but we’ll call all 3 the EFA’s)

◼ Linoleic Acid

◼ Linolenic Acid

◼ Arachidonic Acid



Essential Fatty Acids - Symptoms

◼ Skin problems, scaly skin, necrosis

◼ Necrosis of the tail

◼ Growth failure

◼ Reproductive failure

◼ Edema

◼ Subcutaneous hemorrhage

◼ Poor feathering in chicks



EFA’s – Practical Aspects

◼ You will NOT see deficiency on animals fed 

practical diets.

◼ You will NOT see deficiency in ruminant 

animals 

◼ (there is enough microbial synthesis in the rumen, 

even though microbes hydrogenate unsaturated fats).



Functions for Fat in Diets

1. Energy

2. Provide EFA’s

◼ Also:

◼ Dust control – ½ to 1% does a good job

◼ Absorption of fat soluble vitamins

◼ Improves palatability of some diets



Lipid Categories

◼ Glycerides - most common

◼ Most important dietary fat



Lipid Categories
◼ Phospholipids
◼ Usually glycerol + 2 Fatty Acids + P and something

Lecithins -P-choline

Cephalins -P-cholamine (amino ethyl alcohol)

Part of membranes

Surface active (both hydrophilic & hydrophobic)



Lipid Categories

◼ Glycolipids

◼ Important in grasses & clovers

◼ Much of the dietary fat of ruminants (60%) is 
galactolipid.

◼ Especially rich (95%) in linoleic acid



Lipid Categories

(a) Phosphatidylcholine (a glycerophospholipid)      (b) Glycolipid               (c) A sterol



Lipid Categories

◼ Cerebrosides

◼ Nerve Tissue

◼ FA - NH2-sphingosine-hexose

◼ Waxes

◼ FA + monohydric alcohol

◼ Steroids - hormones, includes cholesterol

◼ Terpenes - includes Vitamin A



Yağlar

◼ Yüksek enerji içerir: CHO ve proteinlerden 2.25 kat fazla

◼ Ruminant rasyonlarına genelde %5-6, tek mideli hayvan rasyonlarına %6-
7 oranında katılır. 

◼ Tozu önler

◼ Lezzeti artırır

◼ vitamin A, D, E, K emilimini artırır

◼ Ca, Mg, Na emilimini azaltır

◼ Fiber (selüloz) sindirimini azaltır

◼ Sakıncaları önlemek için bypass yağ ticari olarak satılmaktadır.







FA composition of Feedstuffs

◼ Kaba yemlerde: genelde glycolipids (70-80%)                              
- 18:3 (52.1%)              - 18:2 (14.0%)                                                                       

- 18:1 (3.9%)                - 18:0 (2.4%)

◼ Konsantre yemlerde: genelde triglycerides                 
- 18:3 (2.1%)                - 18:2 (55.2%)                                                                       

- 18:1 (27.5%) - 18:0 (2.2%)

◼ Yağ saplementinde: genelde triglycerides                         
- 18:3 (2.0%)                - 18:2 (53.0%)                                                                       

- 18:1 (28.7%) - 18:0 (2.2%) (Küçük ve ark., 1999)



Metabolism of Fats

◼ Go to liver, then to fat storage, or used for 

energy



PROTEINS

And Amino Acids



Definitions

◼ Composed of elements C, H, O, N + S, P

◼ Composed of molecules: Amino Acids

◼ Example



Peptides and Polypeptides



Proteins

◼ Proteins are very complex

◼ Order of every amino acid is important, just like 
letters in words, words in sentences, sentences in 
paragraphs, and paragraphs in chapters.

◼ Proteins have primary, secondary, tertiary and 
quaternary structure

◼ Differences in proteins are what make 
individuals unique



Analysis

◼ For feeds just determine N

◼N x 6.25 = Crude Protein



10 essential amino acids

◼ Phenylalanine

◼ Valine

◼ Threonine

◼ Tryptophan

◼ Isoleucine

◼ Methionine

◼ Histidine

◼ Arginine

◼ Lysine

◼ Leucine

Most important to know: Lysine, Tryptophan, 

Methionine



Some non-essentail amino acids

◼ Glycine

◼ Serine

◼ Glutamic Acid

◼ Taurine

◼ Cystine

◼ Cysteine

◼ Aspartic acid



Protein Quality

◼ Refers to the amount and balance of the 

essential amino acids in the protein.

◼ Important for nonruminant animals but not 

ruminants

◼ For ruminants, quantity of CP is what’s impt.



“IDEAL PROTEIN”

◼ An “ideal protein” would just exactly meet the 

essential amino acid needs of the animal, with 

none in excess, and with the right level of non-

essential amino acids.



Amino Acid 

Availability/Digestibility
◼ Not all the amino acids in feeds are available

◼ Digestibility is ‘confused’ by microbial synthesis 
in the Large Intestine

◼ Therefore, availability has to be determined at 
the end of the small intestine

◼ More about this later



NPN

◼ Non-Protein Nitrogen

◼ Ruminants can use NPN because the bacteria in 

the rumen can use it to build their own amino 

acids.



Functions of Dietary Proteins

◼ Supply the needed amino acids for the body to 

make its own proteins.

◼ If present in excess, supplies energy



Protein

◼ Importance: one of the most expensive nutrient to provide -
per unit weight

◼ SBM at $360/ ton = $.18/ lb

◼ Corn at $2.60/ bu = $.046/ lb

◼ Uses of protein in the animal

◼ Muscle -major constituent of muscle; actin and myosin

◼ Enzymes; digestive process

◼ Hormones; growth hormone, epinephrine

◼ Antibodies

◼ Skin, hair, hooves



Essential Amino Acids

◼ Lysine, Methionine, and Tryptophan

◼ Tane yeme dayalı rasyonlarda eksiklikleri görülen aa

lerdir. Bu eksiklik yeme bu aa lerin ilavesi şeklinde 

olur. 



Amino Asitlerin Sınıflandırılması

Beslenme Fizyolojisi Bakımından;

◼ Esansiyel, 

◼ Yarı esansiyel  

◼ Nonesansiyel olmak üzere üç grupta toplanırlar.

Esansiyel            Yarı esansiyel                Nonesansiyel

Arjinin                  Glisin ve serin                Alanin

Fenilalanin           Glutamik asit                 Aspartik asit

Histidin                 Prolin                             Hidroksi prolin

İzolöysin                                                      Sistein

Lizin                                                             Tirozin

Löysin

Methiyonin

Treonin

Triptofan

Valin



Glikojenik ve ketojenik özellikleri bakımından;

Glikojenik Ketojenik Gliko-ketojenik

Arjinin Löysin İzolöysin

Hidroksi prolin Lizin

Metiyonin Fenil alanin

Aspartik asit                                               Tirozin

Prolin

Sistin                       

Serin                                            

Glutamik asit         

Treonin

Glisin

Triptofan

Histidin

Valin

Alanin



Antagonism

◼ growth depression can be overcome by 

supplementation with an amino acids 

structurally similar to the antagonist

◼ Ex: lysine and Arginine. (structure similar)

◼ Excess of lysine→ growth depress →improve 

by addition of arginine

◼ Antagonist differ from imbalance of amino acids



Bazı aminoasitlerin vücuttaki fonksiyonları ve eksikliğinde 

görülen belirtiler

◼ Metiyonin, 

◼ Kükürtlü bir aminoasittir ve esansiyeldir.

◼ Sistin ve sistein methiyoninden sentezlenir.

◼ Protein sentezinde önemlidir

◼ Tüy ve kılların yapısına girer.

◼ İnorganik kükürt ihtiyacının sağlanmasında önemlidir.

◼ Metil vericidir, detoksifikasyon, yağ transportu ve metabolizmasında görev alır.

◼ TAURİN’e dönüşmektedir.

◼ Karaciğeri korur.

◼ Lipotropik etkilidir.

◼ Kolin, kreatin, karnitin ve adrenalinin biyosentezine katılır.

◼ Piliçlerde perozis ve kas distrofisini önler.

◼ Eksikliğinde hepar  ve böbrek dejenerasyonları,kıl dökülmesi, immun zaafiyet ve yumurta 

kütlesinde azalma görülür.



◼ Lizin,

◼ Özellikle genç hayvanların gelişmesinde ve süt sentezinde etkindir. Özellikle 
bitkisel kökenli yemlerde sınırlandırıcıdır.

◼ İskelet proteininin yapısına girer.

◼ Çeşitli peptit hormonların yapısında bulunur.

◼ Karbonhidrat ve yağ metabolizmasında da görev alır.

◼ Karnitin metabolizması ile yakından ilişkilidir.

---- Noksanlığında; döl veriminde düşüş, zayıflama, gelişme geriliği, iskeletin 
gelişmemesi ve anemi görülür.

◼ Triptofan,

◼ Triptofan esansiyel bir aminoasittir. Mısır , mısır gluteni, yer fıstığı küspesi ve 
bazı rendering ürünlerinde yetersizdir.

◼ Hemoglobin sentezi için gereklidir.

◼ Seksüel fonksiyonları düzenler.

----- Noksanlığında hepar ve böbrek dejenerasyonu, anemi ve katarakt görülür.



◼ Treonin, 

◼ Tüm tahıl tanelerinde lizinle birlikte sınırlandırıcı aminoasittir.

◼ Glisinin sentezinde önem taşır.

◼ Sitrik asit siklusuna piruvatla girerek enerji sağlar.

◼ Organizmada kolin metabolizması ile ilşkilidir.

◼ Tüyün bileşimine girer.

----- Noksanlığında total azot değrlendirilmesinde azalma ve hepar fonsiyon 

bozukluğu görülür.

◼ Valin,

◼ Sinir sisteminin düzenli işlemesini sağlar

-----Noksanlığında, kas koordinasyon bozuklukları görülür.

◼ Löysin, Plazma ve doku proteinlerinin sentezini hazırlar.

◼ İzolöysin, Diğer aminoasitlerin  metabolizmasını düzenler.



◼ Histidin,

◼ Hemoglubinin sentezi için gereklidir. Noksanlığında anemi görülür.

◼ Fenilalanin, 

◼ Adrenalin ve tiroksin gibi hormonların sentezine katılır.

◼ Arjinin,

◼ Kanatlı rasyonlarında esansiyel öneme sahiptir. Kanatlıların gelişmesi, 

metabolik hastalıklara karşı direnç kazanması,bağışıklık sisteminin 

güçlenmesinde ve bazı metabolik ve fizyolojik fonksiyonlarda görev 

yapar.

----- Noksanlığında karaciğer hasarı ve tüy kaybı görülür.



PROTEİN NİTELİĞİNDE OLMAYAN 

AZOTLU BİLEŞİKLER (NPN)
Aminler, 

◼ Bitkisel ve hayvansal dokularda az miktarda bulunan bazik nitelikteki 

bileşiklerdir.

◼ Organik maddelerin ayrışması esnasında meydana gelirler.

◼ Toksik niteliktedirler.

◼ Betain, tersiyer bir amin olup kolinin oksidasyonu sonucu oluşur. Hayvan 

vücudunda trimetilamine dönüşür. Fazla şeker pancarı verilen süt ineklerinde 

sütte oluşan koku bu nedenledir.

Aminoasit                                          Amin

Arjinin Putresin

Histidin Histamin

Lizin Kadaverin

Fenilalanin Feniletilamin

Tirozin Tiramin

Triptofan Triptamin



Üre 



◼ Amidler, 

◼ Asparjin ve glutamin önemli amid türevleridir.

◼ Bu ikisi amino asit olarak sınıflandırılır.

◼ Transaminasyon reaksiyonlarında önemli rol oynarlar.

◼ Üre, memelilerde azot metabolizmasının başlıca son ürünüdür. Buğday,soya 
fasülyesi, patates ve lahanada da bulunur. Sadece ruminantlar için yem değeri 
vardır.

◼ Nitratlar,

◼ Hayvanlar için toksik olmayan bu maddeler bitkilerde yaygın olarak bulunur.

◼ Rumende nitrite indirgenecek olursa toksik olurlar.

◼ Fazla yeşil yulaf otu tüketiminde görülebilir.

◼ Kaba yemler toprağın azotlu gübrelerle fazlaca gübrelenmesinden dolayı 
yüksek düzeyde nitrat içerir,

◼ Alkaloidler,

◼ Toksiktirler. Solanin, kokain ve nikotin

◼ Nükleik asitler,

◼ Nükleik asitlerin katabolizması sonucu bazik azotlu bileşikler (Pürin, 
pirimidin), pentoz (riboz/deoksiriboz ve fosforlu bileşikler oluşur. Fazla 
tüketildiğinde toksiktir, ürik asit fazlası Gut hastalığına neden olur.



Metabolism of Proteins

◼ Amino acids enter blood stream and supply cells 

with amino acids for protein synthesis

◼ Amino acids not quickly used are deaminated 

and used for energy



Tek Midelilerde Protein Sindirimi ve 

Metabolizması

◼ Proteinlerin sindirimi midede ve barsağın üst bölümünde meydana 

gelmektedir.

◼ Enzimler mide mukozası, barsak mukozası ve pankreastan üretilir.

◼ Yem proteinlerini parçalayan enzimlere Proteinaz denir.

◼ Proteinler enzimler yardımıyla peptitler ve daha sonrada aminoasitlere 

yıkımlanır.

◼ Amino asitlerin emilmesi için çeşitli transport sistemleri vardır. Bu yolla 

karaciğere giderler.



VITAMINS



Vitamin Classification

◼ Fat soluble vitamins A, D, E, K

◼ Water soluble vitamins

◼ Vitamin C

◼ B-complex vitamins

◼ Thiamine (B1), Riboflavin (B2), Niacin, B6, B12, Folic 

Acid, Choline, Pantothenic Acid, Biotin



◼ Fat soluble vitamins:

◼ 1) Digested with fat & require fat for absorption and transport.

Transported in the blood by lipoproteins or specific binding proteins.

◼ 2) Stored in the liver (vitamins A, D & K) or adipose tissues (vitamin E), can 

serve as reserves.

◼ 3) Tissue accumulation can reach toxic levels & vitamin A & D toxicities are well

defined.

◼ 4) Signs of deficiency can be directly related to functions of the vitamin.

◼ Water soluble vitamins:

◼ 1) Generally associated with fluid compartments of the body.

◼ 2) No appreciable storage, must be supplied continuously in the diet.

◼ 3) Excess (i.e., > tissue saturation) - Excreted in urine, generally non-toxic.

◼ 4) Deficiency symptoms are often reflection of the most limiting vitamin in the 

diet.

Vitaminler



HYERVITAMINOSIS

◼ Water Soluble Vitamins

◼ Unusual, reach renal threshold

◼ High enough doses can be pharmocologic

◼ Fat Soluble Vitamins – A & D

◼ TOXIC



◼ Vitaminler büyüme, sağlık, her türlü verim performansı gibi yaşamsal 

fonksiyonların devamlılığı için çok az miktarlarda ihtiyaç duyulan organik 

bileşiklerdir.

◼ Genellikle hayvan vücudunda sentezlenemedikleri için ekzojen nitelik 

taşırlar.

◼ Kimyasal bir değişimden sonra vitamin özelliği gösteren bileşiklere 

provitamin denir.

◼ Yağda eriyen vitaminler;

◼ Sadece C, H ve O hapsarlar,

◼ Provitamin halinde bulunurlar,

◼ Barsakta ancak yağ olduğunda emilirler,

◼ Yağla birlikte depo edilirler

Vitaminler



Vitamin antagonistleri

◼ Vitaminlerin aktivitesine zarar veren maddelerdir.

◼ Avidin (çiğ yumurta) - biyotinin,

◼ Tiyaminaz,(çiğ balık) - tiyamin

◼ Dikumarol (bozulmuş taş yoncasında) - Vit K’nın kullanımını engeller.



Vitamin A Structure



Vitamin A

◼ 3 forms Retinol Retinal Retinoic acid

◼ Precursor: Carotene

◼ Functions: Protects epithelial tissues +++



◼ Açık sarı renkte kristal yapıdadır.

◼ Kaynakları;

--- Hayvansal bir ürün olarak nitelendirilir.

--- Özellikle karaciğer, kolostrum,balık yağı, yumurta.

--- Bitkilerde Provitamin A (Karoten) formunda bulunur.

Karotenlerin vitamin A ‘ya dönüşüm oranları hayvanlara göre farklılık gösterir.

Özellikle sığırlarda tür farklılığı daha belirgindir (Guernsey ve Jersey ırklarının sütü 
daha sarıdır.)

◼ Metabolizması;

◼ Vit A’nın biri gözde, diğeri genel sistemde olmak üzere iki önemli rolü vardır.

--- Işık uyarımlarının gözden beyine taşınmasında görev yapar..

--- Görme pigmentini oluşturmak için özel bir protein olan OPSİN ile birleşir.

--- Görme pigmentinin şekillenmesi için retinol, retinale oksitlenir.

Vit A



◼ Genel sistemdeki fonksiyonları;

----- Epitel membranları koruma: Mukopolisakkaritlerin oluşumuna katılırlar.

---- Vitamin gelişimi: Normal kıkırdak gelişimi ve büyümesi için gereklidir.

---- Üreme: Retinoik asit üreme üzerinde olumlu etki yapar.

◼ Yetersizliği;

◼ Büyümede gerileme, iştahsızlık, gece körlüğü, kseroftalmi, kemik 

bozuklukları,döl veriminde azalma semptomları görülür.

◼ Özellikle kanatlılarda yetersizlik sonucu ölüm oranı yükselir.

◼ Vit A toksisitesi ender görülen bir olaydır.



Vitamin A

◼ A.Introduction 

◼ 1.Chemically known as 

retinol

◼ 2.It is an unsaturated 

monohydric alcohol 

with the shown 

structural formula: 



Metabolism of Vit’s & Minerals

◼ Vitamins are involved in tissues throughout the 

body, maintaining structures and participating in 

chemical reactions

◼ Minerals make up structural components and 

activate enzymes, maintain water balance, and 

more.



◼ 3. It is a pale yellow crystalline solid, insoluble in 

water, but soluble in fats and various fat solvents. 

◼ 4. It is readily destroyed by oxidation on exposure to 

air and light. 

◼ 5. Vitamin A does not occur in plants but rather as 

its precursor, carotene, or carotenoid pigments. 



Sources of Vitamin A

1. Liver is a rich source of vitamin A.

2. Egg yolk and milk fat are generally rich sources.

4. Green forages, well-made hays and legume-grass 

silages are good sources.

5. Grains, except corn, are low or devoid of vitamin 

A activity.

6. Animal products are poor sources.



1. Provitamins

a. Includes -, - and - carotene and cryptoxanthin

b. Most important is -carotene
a. red in color

b. green feeds are excellent sources

c. Conversion to vitamin A
a. Occurs in intestinal wall and liver and possibly in the kidney 

and lung

b. In theory one molecule of carotene should yield two 
molecules of A

c. Efficiency is below the expected.



Vitamin A value is defined as

◼ One I.U. of vitamin A = vitamin A activity of 

0.300 ug of crystalline vitamin A alcohol



Efficiency of conversion

Species -carotene Vit A, I.U.

Rat 1000 1667

Poultry 1000 1667

Beef cattle 1000 400

Sheep 1000 480

Swine 1000 533

Dairy cattle 1000 400

Horses 1000 555 to 333

Dogs 1000 833



Metabolism

◼ Vitamin A and vision

◼ Rhodopson (visual purple), the pigment of the rod 

cells of the retina of the eye, is made of the vitamin 

plus a protein moiety.  When exposed to light, the 

pigment breaks down into its constituents and these 

chemical changes are accompanied by stimulation of 

the optic nerves.  Rhodopsin is regenerated in the 

dark.



◼ Ability to see in dim light depends on the rate of 

resynthesis of rhodopsin.

◼ Rhodopsin formation is impaired where vitamin 

A is deficient



Other tissues

◼ Maintains mucous membranes of the respiratory 

tract, intestinal tract, urethra, kidney and eyes in 

a healthy condition

◼ In absence of vitamin A, they become keratinized 

and susceptible to infection

◼ Role in bone formation



Vitamin A Deficiencies

◼ Night Blindness

◼ Xeropthalmia

◼ Infertility, abortion, fetal abnormalities

◼ Metaplasia (change of cell type)

◼ Infections

◼ Dozens of other symptoms, as Vit A is involved 

all over the body



Deficiency symptoms

◼ Adult cattle

◼ A mild deficiency is associated with night blindness, 
roughened hair, scaly skin.

◼ Prolonged deficiency – excessive watering, softening 
and cloudiness of the cornea and development of 
xeropthalmia characterized by a drying of the 
conjunctiva.

◼ Constriction of the optic nerve canal in calves



Deficiency Symptoms (cont)

◼ Infertility in breeding animals

◼ Abortion or production of dead, weak or blind 

calves

◼ Increased susceptibility to infection-calves



Deficiency Symptoms (cont)

◼ Ewes

◼ Night blindness

◼ Weak or dead lambs

◼ Pigs

◼ Eye disorders (xerophthalmia & blindness)

◼ Blind, deformed litters

◼ Impaired appetite and growth



Deficiency Symptoms (cont)

◼ Poultry

◼ High mortality

◼ Retarded growth, weakness, ruffled plumage and a 

staggering gait

◼ Reduced egg production and hatchability



Supplementation

◼ Feed a carotene rich diet

◼ Supplement by:

◼ Add to water

◼ Inject

◼ Add to supplement or grain mix

◼ Add to salt or mineral mix

◼ Add to complete diet



Problem

◼ Ruminants

◼ Deficiency may occur when pastures are poor or 

high cereal rations are used

◼ Swine

◼ Some concentrate feeds are extremely poor sourses



Vitamin D Structure

Vitamin D2

Vitamin D3



◼ Kimyasal yapı ve provitaminleri:

◼ Radyasyon etkisiyle antiraşitik etki gösteren 10 ayrı provitamini vardır.

◼ Ergokalsiferol (D2) ve kolekalsiferol (D3) olmak üzere iki formu vardır.

◼ Vit D2 ve D3 ince barsaklardan emildikten sonra kan yoluyla karaciğere gelir. 
Karaciğerde 25-hidroksikolekalsiferole (25-HCC) dönüşür. 25-HCC karaciğerden 
böbreklere taşınır. Burada 1.25- DHCC ‘e dönüşür.

◼ Bu bileşik vitamin D’nin biyolojik aktivasyonu en yüksek olanıdır. 

◼ Böbrekte üretilen 1.25- DHCC miktarı parathormon tarafından kontrol edilir.

◼ Kanda Ca miktarı azalınca paratroit bezi fazla miktarda parathormon salgılar ve Ca
emilimi artırılır.

Vit D



◼ Kaynakları:

◼ Güneşte kurutulan bitkiler vit D2 bakımından oldukça zengindir.

◼ Tahıl taneleri ve yan ürünleri vitamin bakımından fakir; yumurta, balık ve 

karaciğer yağları zengindir.

◼ Metabolizması:

◼ Kemiklerin normal kalsifikasyonu

◼ Ca –P arasındaki fizyolojik oranı sağlama,

◼ Mineral madde metabolizmasındaki etkisinden dolayı sekonder olarak 

büyümeyi hızlandırma temel metabolik fonksiyonlarıdır.

◼ Yetersizliği: 

◼ Raşitzm

◼ Osteomalasi

◼ Kemik ve gaga yumuşaması.



Vitamin D as a Hormone

◼ Vitamin D is activated by UV light from 7-dehyro-

cholesterol in the skin, goes to liver

◼ In LIVER, is hydroxylated in the 1 position

◼ Goes to KIDNEY where it is hydroxylated in the 25 

position, forming:

◼ 1,25 dihydroxy cholecalciferol, the active form



Vitamin D

◼ Necessary to use Ca & P

◼ Deficiency causes RICKETS

◼ Can be gotten from SUN on Skin

◼ Active form: 1,25 dihydroxycholecalciferol

◼ Form in plants is D2, in animals D3.

◼ poultry, cats need D3



Metabolism

◼ Facilitates deposition of calcium and 

phosphorus in bone

◼ Increases the absorption of Ca & P from the 

intestine



Deficiency Symptoms

◼ Young animals

◼ Rickets with weak, easily broken bones, bowed legs

◼ Young cattle

◼ Swollen knees and hocks and arching of back

◼ Pigs

◼ Enlarged joints, broken bones, stiffness of joints, occasional 

paralysis



Vit D Deficiency symptoms

◼ In older animals oesteomalacia (uncommon)

◼ Poultry

◼ Soft rubbery bones and beak, retarded growth, 

bowed legs, reduced egg production



Units of vitamin D

◼ One I.U. of vit D = 0.025 g of pure crystalline 

irradiated 7-dehydrocfholesterol (D3)



Problems

◼ Need is greater for pigs & poultry than cattle & 

sheep

◼ Animals housed indoors may need suppl.

◼ More Vit D may be helpful managing milk fever.



Sources

◼ Most feeds for pigs & poultry are poor sources

◼ Cod and fish-liver oils are good sources

◼ Sun-cured hays are good sources

◼ Irradiated yeast is a good source of D2



Excessive Vitamin D

◼ High doses mobilize Ca & P from the tissues 

causing vitamin D rickets

◼ It may cause deposition of calcium salts in 

arteries, various organs and tissues



Vitamin E

◼ Tocopherols (d--tocopherol mainly)

◼ Protects membranes

◼ Interacts with SELENIUM

◼ Prevents muscle, liver and blood vessel 

degeneration.



◼ Kaynakları:

◼ Vit E doğada yaygın halde bulunur. Yeşil yemler vitamin bakımından 
zengindir.

◼ Özellikle genç bitkilerde daha fazladır.

◼ Tahıl taneleri Vit E bakımından zengindir.

◼ Bitkisel yağlar ve baklagiller de vitamin bakımından zengindirler.

◼ Metabolizması;

◼ İntraseliler ve ekstra selüler bazda biyolojik antioksidan olarak görev yapar.

◼ Serbest radikalleri nötralize ederek hücre membranındaki lipidleri
peroksidasyondan korur.

◼ Serbest radikaller yerine bir H vermekle peroksidasyonu önler

◼ Hücrenin solunum mekanizmasında rol alan koenzimler ile vitamin C 
sentezinde görev alır.

◼ Kükürtlü aminoasitlerin metabolizmasına katılır ve Se birlikte ağır metal 
zehirlenmelerini önler.

Vit E



◼ Vit E hücrenin membranında yer alarak serbest radikal oluşumu önler.

◼ Se ise peroksitleri yıkmak için sitoplazmada yer alır.

◼ Peroksitler Vit E olsa da olmasa da Se içeren glutatiyon peroksidaz enzimi tarafından 

etkili bir biçimde yıkımlanır.

◼ Bu nedenle Vit E peroksitlerin oluşumunu önleyerek birinci savunma hattını, sözü edilen enzim 

ise hücreyi hasara uğratabilen peroksitlerin yıkılmasını sağlayarak ikinci savunma hattını 

oluştururlar.

◼ Yetersizliği;

◼ Buzağı ve kuzularda muskuler distrofi (Kalp kasında),

◼ Kas distrofisi (Beyaz kas hastalığı)

◼ Civcivlerde genelde 2-6 haftalık yaşlarda ensefalomalasi (=crazy chick disease), muskuler

distrofi (gögüs kasları), ve eksudatif diatez (beyinde)

◼ Gereksinim;

◼ antioksidanlar, kükürtlü amino asitler ve Se gibiyemle ilgili faktörlere göre değişkenlik gösterir.

Vit E – Se ilişkisi



Deficiency Symptoms

◼ Liver (cells die)

◼ Stiff lamb disease

◼ White muscle disease (calves)

◼ Exudative diathesis (chickens)



Deficiency symptoms

⚫ Reproductive failure

⚫ Calves and lambs - muscular 

degeneration

– calves called ‘white muscle disease’

– lambs called ‘stiff lamb disease’

⚫ Chicks

– nutritional encephalomalacia



E deficiencies

⚫ Pigs

– Severe liver damage

– muscular weakness

– heart muscle affected with sudden death



Vitamin E & Selenium

⚫ 1.   Exact interrelationship is not known. 

⚫ 2.   Most enzootic muscular dystrophies in sheep 

and cattle can be prevented by administering Se 

or vitamin E. 

⚫ 3.   Necrotic liver degeneration in the rat and 

exudative diathesis in the chick can be prevented 

by either substance. 

⚫ 4.   Nutritional encephalomalacia in chick or 

muscular dystrophy by E but not by selenium. 



Units of vitamin E 

⚫ 1 I.U. of vitamin E = one milligram of 

synthetic a-tocopheryl acetate



Sources of Vitamin E

⚫ Good 

– a. Wheat germ 

– b. Green forages 

– c. Soybean, peanut and cottonseed oils 

⚫ 2.   Poor 

– a. Corn 

– b. Soybean, peanut and cottonseed meals 



Beyaz Kas Hastalığı



Vitamin K

◼ Necessary for blood clotting

◼ Normally get enough by microbial synthesis

◼ Add menadione (Vit K source) to be safe



◼ Kaynakları;

◼ Vit K1 yonca, lahana gibi yeşil yapraklı bitkilerde bol bulunur.

◼ Vit K2 ise bakteriyel orijinlidir.

◼ Metabolizması;

◼ Karaciğerde protrombin sentezi için gereklidir.

◼ Yetersizliği;

◼ Sindirim sistemlerinde bu vitamini sentezleyebilen (ruminant, domuz) normal 

koşullarda eksikliği görülmez.

◼ Taş yoncası zehirlenmesi Vit K ile ilişkilidir. Vit K ile tedavi edilir.

◼ Civcivlerde kanın pıhtılaşma süresinin uzaması en önemli belirtidir.

◼ Yetersizlik rasyondan kaynaklanabileceği gibi, emilimdeki aksaklıktan da 

kaynaklanabilir.

Vit K



A number of compounds have 

vitamin K activity

⚫ phyloquinone, found in green plants

⚫ Naturally occurring naphthoquinone is 

vitamin K2

⚫ Menadione (K3) is the most active 

synthetic compound



Functions

⚫ Necessary for the formation of 

prothrombin

– so necessary for blood clotting



Deficiency symptoms

⚫ Prolonged clotting time

⚫ hemorrhage



Problems

⚫ Seldom really a problem

⚫ Synthesis occurs by microbes, even in 

non-ruminants

⚫ Practically, add to non-ruminant diets 

anyway

⚫ Beware moldy sweet clover poisoning

– coumerol converted to dicoumarol by mold



B-Complex Vitamins

◼ Thiamine (B1)

◼ Ribovlavin (B2)

◼ Niacin

◼ Pyridoxine (B6)

◼ Pantothenic Acid

◼ Folic Acid

◼ Choline

◼ Biotin

◼ B12

◼ Others?



Thiamine – B1



◼ Kaynakları;

◼ Doğada yaygın olarak bulunur.

◼ Buğdaygil ve baklagil tane yemleri, yeşil yapraklı bitkiler oldukça zengindir.

◼ Yumurta sarısı, karaciğer ve böbrekte de fazla miktardadır.

◼ Metabolizması;

◼ Karaciğere gelerek burada ATP etkisi ile karboksilaz oluşumu için fosforilasyona

uğrar.

◼ Dolayısıyle tüm hücrelerde koenzim kokarboksilaz olarak görev yapar.

◼ Sitrik asit siklusunda önemli rol oynar.

◼ Enerji metabolizmasının önemli bir komponentidir.

◼ Yetersizliği;

◼ İştah kaybı, genel zaafiyet, sinirsel semptomlar.

◼ İnsanlarda beriberi ve kanatlılarda polinöyritis

Tiyamin – B1



◼ Can form esters such as thiamin pyrophosphate, 

a cocarboxylase

◼ Coenzyme in oxidative decarboxylation of 

pyruvic acid

◼ Deficiency: accumulation of pyruvic acid and its 

reduction product lactic acid



B1 Deficiency Symptoms

◼ BERI BERI in Humans

◼ Loss of appetite, emaciation, muscular weakness 
and progressive dysfunction of nervous system

◼ Pigs: appetite, growth, vomiting, respiratory 
problems

◼ Chicks: polyneuritis (nerve degeneration and 
paralysis)



◼ Some feeds (bracken, raw fish) contain 

thiaminase which destroys thiamin.



B1

◼ Widely distributed in foods

◼ Particularly cereal grains

◼ Therefore little problem, usually, for livestock



Riboflavin – B2



◼ Flavoproteinlerin önemli yapı maddesidir.

◼ Kaynakları;

◼ Yeşil bitkiler, maya ve mantarlar ile bakterilerin çoğundan sentezlenebilir.

◼ Maya, karaciğer, süt ve tahıllar zengindir.

◼ Metabolizması;

◼ Hidrojen transferinde rol oynar.

◼ Protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında görevlidir.

◼ Yetersizliği;

◼ Genel performans düşüklüğü, ishalsinirsel semptomlar ve kuluçka veriminde 

azalma.

Riboflavin – B2



B2

◼ Part of FLAVOPROTEINS – transport of H 

(transfer of electrons)

◼ Oxidation-Reduction reactions

◼ Limited storage

◼ DO NEED to ADD to non-ruminant diets

◼ Cereals are a poor source



B2 Deficiency Symptoms

◼ Pigs

◼ Poor appetite, slow growth, vomiting, skin and eye 
problems

◼ Chick

◼ Curled toe paralysis (from nerve degeneration)

◼ Hen

◼ Poor hatchability, embryonic abnormalities



Deficiency symptoms (cont)

◼ Ectodermal tissues

◼ Skin, eye, nervous system

◼ Cataracts

◼ Slow growth

◼ REPRO – increased stillbirth

◼ Requirement proportional to Energy Intake



Niacin – B3



◼ Triptofan amino asidi nikotinik asit ve nikotinamidin ön maddesidir.(50:1)

◼ Kaynakları;

◼ Karaciğer, maya, yer fıstığı ve ayçiçeği küspeleri ve bağlı formada olsa da tahıllar 
zengindir.

◼ Metabolizması;

◼ H transferinde iki koenzimin komponenti olarak fonksiyon gösterirler.

◼ Nikotinamid adenin dinukleotid (NAD) ve nikotinamid adenin dinukleotid
(NADP) adı verilen koenzimlerin ayrıca karbonhidrat, protein ve yağ 
metabolizmaları ile reaksiyonlarda anahtar rol oynar.

◼ Yetersizliği;

◼ Deri, tüy ve gastrointestinal sistem bozuklukları

◼ Köpeklerde kara dil hastalığı,

◼ İnsanlarda kırmızı dil, ağız ülseri, dermatit bulantı ile karekterize pellegra hastalığı

Nikotinamid – B3 (niyasin)



Nicotinamide Nicotinic Acid

◼ Can be formed from Tryptophan

◼ (but not the reverse)

◼ (not best to rely upon – cereals low in Try)

◼ Active group of 2 important coenzymes

◼ NAD & NADP (nicotinamide adenine dinucleotide 

and its phosphate)



Niacin Deficiency

◼ Pellegra in Humans

◼ “Black tongue” in dogs

◼ Pigs – poor growth, enteritis, dermititis



◼ High corn diets are a problem because corn 

contains little niacin OR tryptophan



Pellegra

◼ Diarrhoea, Dermatitis, Dementia

◼ Gastrointestinal problems, affected tongue 

(swollen, beefy), Anorexia

◼ Symmetrical appearing dermititis

◼ Especially parts exposed to light or heat

◼ Mental symptoms



Mental symptoms

◼ Lassitude, apprehension, depression, and loss of 

memory. 

◼ Disorientation, confusion, hysteria, sometimes 

maniacal outbursts

◼ It gets worse

◼ Encephalopathy

◼ Stupor, delirium, uncontrolled reflexes



Pantothenic Acid – B5



◼ Kaynakları;

◼ Tapiyoka unu hariç, tüm bitkisel ve haysansal yemlerde yaygın olarak bulunur.

◼ Karaciğer, yumurta sarısı, yonca unu,fındık küspesi,şeker kamışı melası, buğday 

kepeği oldukça zengindir.

◼ Metabolizması;

◼ CoA’nın yapısına girer ve protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması ile 

yakından ilişkilidir.

◼ Yetersizliği;

◼ Genel performans düşüklüğü,

◼ Gastrointestinal semptomlar, 

◼ Sinir sistemi lezyonları, 

◼ Kuluçka veriminde düşüş.

◼ Tüylenme gecikmesi ve dermatitis.

Pantotenik asit – B5



Pantothenic Acid

◼ Component of Coenzyme A

◼ Fatty Acid breakdown

◼ CHO oxidation

◼ Therefore – to use energy!!!



PA Deficiency

◼ Goose Stepping in pigs

◼ Nervous incoordination

◼ Diarrhea

◼ Loss of hair, skin problems

◼ Poor growth, etc.



◼ More, of course, but widely distributed in plants 

and not a serious problem



Pyridoxine – B6

Three forms: Pyridoxine (OH), Pyridoxal (CHO), 

Pyridoxamine (NH2)



◼ Kaynakları;

◼ Doğada yaygındır.

◼ Maya, karaciğer, süt ve tahıllar oldukça zengindir.

◼ Metabolizması;

◼ Fosfat formunda olanı en aktif olanıdır.

◼ Protein metabolizması, vitamin ve karbonhidrat metabolizmasında önemli rol 

oynar.

◼ Yetersizliği;

◼ Pratikte eksikliği sık görülmez.

◼ Deri lezyonları, büyüme geriliği, sinirsel semptomlar, yumurta ve kulukça

veriminde düşüş.

Pridoksin – B6



B6 Main Functions

◼ Amino Acid Decarboxylation and Deamination

◼ C-COOH --→ C        COOH

◼ C-NH2 -----→ C        NH2



B6 Deficiency

◼ Poor Growth, etc.

◼ ANEMIA

◼ Nervous symptoms – convulsions

◼ Demyelinization of peripheral nerves

◼ Other degenerative changes

◼ Reduced antibody response

◼ Needed for normal reproduction



◼ Rqmt for humans increased during pregnancy 

and oral contraceptive use



Biotin



◼ Tiyamin gibi yapısında kükürt bulunur.

◼ Kaynakları;

◼ Hayvansal ve bitkisel kökenli yem ve gıdalarda gerek srbest gerekse bağlı formda 

bol bulunur.

◼ Metabolizması;

◼ CO2’in bağlanmasını sağlayan enzimlerin prostetik grubudur.

◼ ACo-karboksilaz vepropiyonil CoA karboksilazın temel unsurudur.

◼ Böylelikle yağ asitlerinin sentezinde önemli rol oynar.

◼ Karbonhidrat ve protein metabolizmasında önemli görevleri vardır.

◼ Yetersizliği;

◼ Pratikte eksikliği pek görülmez

◼ Kanatlılarda,büyümenin gerilemesi,

◼ Kötü tüylenme,

◼ Yağlı karaciğer ve böbrek sendromuna (FLKS)

Biyotin - H



Biotin

◼ Role in Fat Synthesis

◼ Problems are skin problems

◼ Dermatitis

◼ Loss of hair

◼ Avidin (in raw egg white) inactivates it

◼ Widely Distributed



Folic Acid



◼ Kaynakları;

◼ Doğada yaygındır.

◼ Yeşil yapraklı bitkiler, tahıllar, yağlı tohum küspeleri ve hayvansal kaynaklı 

proteinler zengindir.

◼ Kanatlılar bağlı formu sınırlı kullanır.

◼ Metabolizması;

◼ Serin ve glisinin birbirine dönüşümü,

◼ Histidinin parçalanması,

◼ Purin ve metil gruplarının sentezi, 

◼ Vit C ve B12 ile birlikte alyuvarların ve hemoglobunin üretimi

◼ Yetersizliği;

◼ Büyüme geriliği,

◼ Anemi,

◼ Kanatlılarda perozis,

Folik asit - folasin



Folacins

◼ 3 associated compounds have activity

◼ Movement of 1 Carbon residues

◼ COO- and CH3

◼ Synthesis of purines and amino acids

◼ Related with B12



Folic Deficiencies

◼ Anemia – like B12 but not cured w B12

◼ Poor growth

◼ Poor feathering



◼ Biggest problem is PEOPLE – Pregnancy –

neural tube defects

◼ Only Poultry, Pregnant Women and Kids 

normally need it added



Choline



◼ Kaynakları;

◼ Bütün yemlerde bulunur.

◼ Hayvansal kökenli yemler, kuru maya ve küspeler özellikle zengindir.

◼ Metabolizması;

◼ Fosfolipitlerin (Lesitin ve sfingomyelin) sentezi için gereklidir.

◼ Yağların karaciğere taşınması ve yağ metabolizmasından sorumludur.

◼ Sinir uyarımlarının iletilmesinde rol alan Asetil Kolinin yapısına girer.

◼ Diğer organik bileşiklere geçebilen üç metil grubu içerir.

◼ Oksidasyonu sonucu betain ve metiyonine dönüşebilir.

◼ Transaminasyon olaylarında betain ve metiyonin kolin yerine kullanılabilir.

◼ Kolin karaciğerde biriken yağları lesitin halinde başka yerlere taşıma ve kullanılma görevi 

üslenir (LİPOTROPİK FAKTÖR). 

◼ Yetersizliği;

◼ Spesifik olmayan belirtilerle köpek, kanatlı, domuz ve bazı türlerde semptom gösterebilir.

Kolin



Choline

◼ Unlike the other vitamins

◼ Actually used up

◼ Can be replaced by other substances, like betaine 

and methionine

◼ Methyl Donor



Choline deficiency

◼ Slow Growth

◼ Fatty Liver

◼ PEROSIS (also Mn)

◼ Reduced litter size in pigs

◼ Therefore add extra to sow’s diets



◼ Add LARGE amounts when needed

◼ Light and fluffy

◼ NOT part of regular vitamin mix

◼ Add to Swine (sows) and Poultry diets

◼ (adds ½ pig/litter for sows)



Vitamin B12 - Siyanokobalamin



◼ Bir siyan (CN) molekülünün ortasında bulunan kobalta bağlıdır.

◼ Kaynakları;

◼ Sadece hayvansal kökenli yem maddelerinde bulunur.

◼ Balık unu, et unu, süt tozu …

◼ Metabolizması;

◼ Kolin, methiyonin ve folik asit gibi bileşiklerle ilişkilidir.

◼ Purin ve pirimidin sentezinde, metil gruplarının transferinde rol oynar.

◼ Protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında görev alır.

◼ Özellikle ruminantların beslenmesinde özel bir önemi vardır.

◼ Rumende propiyonik asit yönlü fermentasyon sağlayarak, metabolizmasında etkin rol alır.

◼ Yetersizliğinde propiyonik asit değerlendirmesi düşer ve idrarda metil malonik asit miktarı 

artar.

◼ Emilimi için tükrük (ekstrintik faktör) ve mide barsak salgısı (instristik faktör) gereklidir.

Vitamin B12 - Siyanokobalamin



◼ Yetersizliği;

◼ Genç hayvanlar daha duyarlıdır.

◼ Büyüme yavaşlar hatta ölüm bile şekillenebilir.

◼ Kanatlılarda yumurta verimi ve kuluçka randımanı düşer.

◼ Ruminantlarda Co yetersizliği söz konusu olduğunda mikrobiyel sentez ile yeterli 

düzeyde vitamin sentezlenemez.

◼ Vitamin B12 eksikliğinde folat derivatları bloke edileceğinden folik asit 

yetersizliği şekillenir.



B12 Cyanocobalamine

◼ Contains COBALT

◼ APF – Original “Animal Protein Factor”

◼ Anti-pernicious anemia factor

◼ Discovered in 1949



B12 Function

◼ Synthesis of RNA and DNA

◼ Chemistry of Methyl Groups



INTRINSIC FACTOR

◼ In order to absorb B12, need Intrinsic Factor 

from the stomach.



B12 Deficiency

◼ Pernicious Anemia

◼ Pernicious means “leading to death”

◼ All the symptoms of starvation



VITAMIN C

◼ L - ascorbic acid



◼ Antioksidan özelliğe sahip Vitamin C’nin iki aktif formu bulunur ve biribirlerine

dönüşümleri mümkündür.

◼ Kaynakları;

◼ Patetes, pancar, süt tozu ve yeşil bitkiler vitamince zengindir.

◼ Hayvanların büyük bir çoğunluğunda glikozdan sentezlenir.

◼ Metabolizması;

◼ Oksidasyon-redüksiyon olaylarında önemli rol oynarlar.

◼ Yumuşak dokularda ve kemiklerde intraselüler maddelerin oluşumunda ve 

devamlılığında görev alırlar.

◼ Transferrinden ferritinin çevirilmesini ve iz element depolanmasını sağlar.

◼ Yetersizliği;

◼ Yetersizliği pek görülmez,

◼ Genel performas düşüklüğü,mukozal kanamalar,yumurta kabuk kalınlığının azalması,

◼ Ödem, zayıflama ve ishalle karekterize ,insanlarda skorbit hastalığı

Vitamin C – Askorbik asit



Functions

◼ Important role in various oxidation-reduction 

mechanisms in living cells

◼ ELECTRON TRANSPORT

◼ Impt for normal collagen metabolism

◼ hydroxyproline from proline & hydroxylysine from 

lysine



Other roles

◼ Co-substrate in certain mixed-function 

oxidations

◼ dopamine to norepinephrine

◼ reqd with ATP for plasma Fe into ferritin



Most Animals Make Their Own

Vitamin C



Required by:

◼ Man

◼ other primates

◼ Guinea pigs

◼ A few other species, including:

◼ Indian fruit bat, red-vented bulbul, flying fox, 

rainbow trout, coho salmon, 2 species of locust, 

silkworm



Not required by farm animals

◼ EXCEPT under some specific conditions:

◼ debilitated animals

◼ possibly newborns

◼ possibly pigs following weaning briefly

◼ any time metabolism is so altered that synthesis fails 

to occur



Deficiency symptoms

◼ SCURVY

◼ edema

◼ weight loss

◼ emaciation

◼ diarrhea

◼ structural defects in 

teeth, bone, cartilage, 

connective tissue, 

muscle

◼ hemorrhages in muscles & 

gums

◼ capillary fragility

◼ fatty infiltration & necrosis 

of liver

◼ enlarged adrenal gland

◼ DELAYED WOUND 

HEALING



CONTROVERSY

◼ Linus Pauling

◼ Vitamin C and the Common Cold



SCURVY (skorbüt)



Karnitin



◼ Karnitin vitamin benzeri etki gösterir, lipit katabolizmasında ve enerji üretiminde önemli 

rol oynar.L ve D olmak üzere iki tipi vardır.

◼ Kaynakları;

◼ Hayvansal kaynaklı yem ve gıdalar oldukça zengindir.

◼ Esansiyel amino asitlerden lizin ve methiyonin karnitin sentezinde substrat olarak rol alır.

◼ Ancak bu sentez için Vit B6,nikotinik asit, vitamin C ve folik asit gereklidir.

◼ Metabolizması;

◼ Metabolizmanın normal seyri için gereklidir.

◼ Uzun zincirli yağ asitlerinin taşınması ve metabolizmasında görev alır.

◼ Trigliserit ve kolesterol seviyesinin ayarlanması,

◼ Kan amonyak yoğunluğunun azaltılması,

◼ Yetersizliği;

◼ Yağ oksidasyonu ve yağ asitlerinden enerji üretimi önemli oranda azalır.

◼ Yüksek verimli süt ineklerinde karnitin özellikle ketozis riskinin azaltılmasında etkilidir.

Karnitin



◼ İnozitol;

◼ Hayvansal ve bitkisel kaynaklı yem ve gıdalar, tahıllar ve fıstık çeşitleri 
zengindir.

◼ Karaciğer yağlanmasını önler ve yağ metabolizmasında önemli rol oynar. 

◼ Paraaminobenzoic acid (PABA);

◼ Bakteri ve civcivler için büyütme faktörüdür. 

◼ Tedavi amaçlı kullanılan kortizonların aşırı yıkımlanmasını önler.

◼ Hayvansal ve bitkisel gıdalarda, maya karaciğer ve buğday embriyosunda 
çokça bulunur.

Vitamin benzeri bileşikler



MINERALS



◼ Hayvanların sağlıklı olarak yaşamaları ve verimleri için en az aminoasitler ve 

vitaminler kadar gereklidirler.

◼ Büyük çapta kemiklerin yapısında yer almaktadırlar

◼ İskeletin sağlamlılığını ve yumuşak dokuların dayanıklılığını sağlarlar.

◼ Osmotik basıncın, asit-baz dengesinin sağlanmasında, sinir ve kasların gerekli 

reaksiyonları vermesinde özel etkileri vardır.

◼ Birçok enzimin aktive edilmesinde gereklidirler.

◼ Metabolizmada rol oynayan ve hayvan beslemede önem taşıyan bu inorganik 

maddelere esansiyel, eksogen (biogen) element denir.

◼ Mineral elementler hayvan vücudundaki yoğunluklarına göre makro ve mikro 

olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

Mineraller



Minerals

◼ Macro Minerals

◼ Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S

◼ Trace Minerals

◼ Fe, Cu, Zn, I, Mn, Cr, Mo, F

◼ Ultra Trace Minerals – maybe more



Macro Minerals

◼ Calcium – bones, teeth, muscle

◼ Phosphorus – bones, soft tissue

◼ Needs proper Ca:P ratio and Vitamin D

◼ Magnesium prevents Grass Tetany

◼ Na (sodium), K (potassium), Cl (chloride)

◼ Osmotic balance, Na pump, muscle, nerve

◼ Sulfur – in proteins & other moleules



Trace Minerals

◼ Iron (Fe) – prevents anemia

◼ Copper (Cu) – need it to use Fe, connective 

tissue formation

◼ Zinc (Zn) – prevents parakeratosis

◼ Iodine (I) – prevents goiter

◼ Manganese (Mn) need for proper bone, activates 

enzymes



Trace Minerals continued

Need only tiny amounts of these, 

almost unmeasurable

◼ Chromium (Cr) – CHO metabolism

◼ Molybdenum (Mo) – toxic but essential

◼ Fluorine (F) – toxic but benefits teeth



Ultra Trace Elements

◼ Things in this category MAY be essential but 

that has not been proven (and accepted 

generally)

◼ Includes many elements, including: B, As, Ba, 

Ni, Sr, Va and others

◼ Text book (Church & Pond) accept some (Va) 

as essential that I do not



Mineraller



◼ Vucüttaki toplam miktarları %3-5 kadardır.

◼ Değişik dokuların yapısına katılırlar ve dokularda ozmotik basıncı düzenlerler.

◼ ---Ozmotik basınç mineral tuzların iyonlarına göre ayarlanır.

◼ Mineral elementler asidik, bazik ve nötr bileşikler (tuzlar) oluşturarak 
organizmanın tampon sistemini sağlarlar.

◼ P, S, Cl asit teşkil ettikleri halde; Na, K, Ca ve Mg alkali oluştururlar.

◼ Vucüt reaksiyon derecesini sabit bir sınırda tutan tampon sistemlerdir.

◼ En önemlileri karbonat ve fosfat tampon sistemleridir.

◼ Mineral elementler vücuda yeterli ve dengeli bir şekilde alınmak 
mecburiyetindedirler.

◼ Mineral elementler arasında çık sıkı bir etkileşim olduğu için bir mineralin 
eksikliği ya da fazlalığı diğer mineralin değerlendirilmesini önemli drecede etkiler.

Makro elementler





Interactions can take place: 

a) in the feed itself, 

b) in the digestive tract, and

c) during tissue & cell metabolism.





◼ Vücutta en fazla bulunan elementtir.

◼ Bitki ve hayvanlar için esansiyeldir.

◼ %99’u kemiklerde, %1’i ise yumuşak doku ve ekstra selüler sıvıda bulunur.

◼ Kan hücrelerinde Ca bulunmaz.

◼ Kemiklerde hidroksiapatit biçiminde fosforla bağlı halde bulunur.

◼ Metabolizması;

◼ Rasyonlarda Ca ve/veya P’ dan birinin yetersizliği diğerinin de değerliliğini 

düşürür.

◼ Vit D ile birlikte bu iki elementin yeter miktarda alınması zorunludur.

◼ Normal fizyolojik sınır olarak Ca/P oranı, 2/1 veya ½’dir.

◼ Rasyonda yeter miktarda Vit D bulunursa Ca/P oranı ikinci plana geçebilir.

◼ (Vit D- Paratiroid hormon- Ca ilişkisi)



◼ Laktoz sindirim kanalında asit bir ortam oluşturarak bu elementlerin 
emilme derecesini yükseltir.

◼ Fazla miktarda Fe, Mg ve Al erimeyen bileşikler oluşturarak Ca emilimini 
azaltır.

◼ Rasyondaki fazla fosfor ve yağ asitleri de emilimi azaltır.

◼ Kalsiyum aktif transportla proteinli bileşikler halinde bağırsaklardan 
emilir.

◼ Kalsiyum-protein kompleksinin oluşumu için Vit D gereklidir.

◼ İskelet ve dişlerin şekillenmesinde yapı maddesidir.

◼ Kanın pıhtılaşmasında (trombokinaz), iskelet ve kalp kasının normal 
çalışmasında sodyum ve potasyumla birlikte sinir uyarımlarının iletilmesi 
(asetil Co üzerinden)

◼ Enzim aktivasyonu, 

◼ Süt ve yumurta üretiminde önemli rolü vardır.



◼ Yetersizliği;

◼ Büyüme durur,kemik ve dişlerde zayıflık, malformasyon (Rickets, 
osteomalasi) şekillenir,

◼ Süt ve  yumurta verimi düşer, süt humması şekillenir.

◼ Yumurta tavuklarında kafes yorgunluğu, respiratorik solunum bozukluğu, 
kaslarda disfonksiyon ve tetani.

◼ Güç doğum, kabızlık, kolikler…

◼ Kaynakları;

◼ Buğdaygil taneleri yetersizdir.

◼ Baklagil taneleri ve kuru otları ile yağlı tohum küspeleri oldukça 
zengindir.

◼ Kemikli kadavra unu,, kemik unu, ve balık unu gibi hayvansal kaynaklar 
oldukça zengin olup, fosforun fitin şeklinde bağlı olmaması kullanılabilir 
fosfor şeklinde değerlendirilmeyi arttırmaktadır.



◼ Tüm canlılar için gerekli olan esansiyel bir elementtir. %80’i kemik ve dişlerde, %20’si ise yumuşak 

dokularda organik formdadır.

◼ Ca ve Mg ile yakın ilşkisi vardır.

◼ Hızlı bir şekilde hem organik hem de inorganik olarak duodenumdan emilir.

◼ Bitkisel kaynaklı yemlerde fosfor, fitik asit şeklinde olup civciv, köpek ve diğer tek mideliler çok az 

değerlendirir.

◼ Metabolizması;

◼ Kalsiyumda olduğu gibi Vit D, paratiroid hormonu ve kalsitonin hormonu fosfor metabolizmasında 

rol oynar.

◼ Kemiklerden fosfor mobilizasyonu, Ca mobilizasyonundan daha yavaş olduğunda fosfor eksikliği daha 

erken şekillenir.

◼ Görevleri;

◼ Yapı maddesidir.

◼ Kalsiyumfosfat şeklinde vücudun korunmasında rol alır.

◼ Yüksek süt verimi,yumurta verimi, hızlı büyüme,kas dokusu oluşumu, enerji transferi (ATP) hücre 

şekillenmesi (DNA, RNA) ve döl veriminde (sığırlarda) işlevi vardır.

◼ Asit-baz dengesinde, enzimatik sistemlerde önemli görevleri vardır.



◼ Yetersizliği;

◼ Sığırlarda Pika,

◼ Bağışıklığın baskılanması,

◼ Kemiklerde demineralizasyon, Raşitzm,

◼ Sığırlarda üremenin olumsuz etkilenmesi, puberta geriliği östrusun durması,

◼ Enerji metabolizmasının bozulması.

◼ Tavuklarda yumurta veriminin azalması,kabuk kalitesinin bozulması ve kafes 
yorgunluğu .

◼ ---- Fazlalığında laksatif etkis vardır ve böbrek taşı oluşumuna neden olur.

◼ Kaynakları;

◼ Kalsiyuma göre bulunması zor ve üretimi pahalı bir mineral maddedir.

◼ Tohumlar, kepek ve küspeler kaba yemlere göre daha zengindir.

◼ Kemik unu, et-kemik unu, balık unu zengindir.

◼ Yem katkı maddesi olarak, dikalsiyumfosfat, deflorinize fosfat ve mono sodyum 
fosfat yaygın olarak kullanılır.



Fosfor

◼ Birçok tane yemde bulunan fosfor fitik asite bağlı durumdadır. 

◼ Fosforun bu formu tek mideliler için değerlendirilemez ancak ruminantlar

değerlendirme konusunda avantajlıdır. 

◼ Özellikle kanatlı yemleri tane yemlerden oluştuğu için, fitik asite

bağlı fosforun emilimini artırmak için fitaz enzimi yeme 

katılmaktadır. 



Minerals

Kaynak Ca%       P% 

1. deniz kabuğuı 38         
2 kireçtaşı 36
3. Defluorinated rock phosphate 33 18
4. Dicalcium phosphate (DCP) 23.4 18.7
5. Mono-ammonium phosphate 26.9 (12.2% N)
6. Mono-sodium phosphate 22.4
7. kaba yem .3-2 .15-.4
8. tane yem <.05 .3-.4
9. ihtiyaç .3 to .4 .25

Ca:P oranı = 1.2 - 1.5:1 büyümekte olan hayvanlar ve süt 
sığırı için. Yumurta tavuğu için ise bu oran 6:1 dir.



◼ Kemik şekillenmesinde önemli olup, Ca ve P ile yakından ilişkisi vardır.%70’i 

iskelette, başta karaciğer ve kaslar olmak üzere %29’u dokularda %1’i vucüt

sıvısında bulunur.

◼ İnce barsaklardan emilir.

◼ Ca, Fosfat, oksalik asit, fitat ve uzun zincirli doymuş yağ asitlerinin fazlalığı emilimi 

olumsuz etkiler.

◼ Laktoz, Vit D ve antibiyotikler emilimini arttırır.

◼ Metabolizması;

◼ Birçok enzim için ( ATPaz, dekarboksilaz, acil transferaz, kinaz, arginaz) gereklidir 

ve kas ile sinir sistemlerinin normal fonksiyonu için hayati önemi haizdir.

◼ Alkali buffer olarak etki eder.

◼ Süt ineklerinde süt üretimi ve tereyağı üretiminin düzeltilmesinde görev alır.

◼ Temel olarak Mg  bir enzim aktivatörü olarak (ATP, ADP) karbonhidrat 

metabolizmasında ve protein sindiriminde (peptidaz) rol oynar.



◼ Yetersizliği;

◼ Yalnız sütle ve düşük magnezyum kapsayan rasyonlarla beslenen 

danalarda görülür.

◼ Kan Mg düzeyi düştüğünde sığır ve koyunlarda hipomagnezemik tetani

(laktasyon, çayır tetanisi) denilem metabolik hastalık şekillenebilir.

◼ Kaynakları;

◼ Genel olarak konsantre yemler  daha fazla Mg kapsar.

◼ Baklagiller, değirmencilik yan ürünleri ve yağlı tohum küspeleri ile 

hayvansal kökenli yemler oldukça zengindir.

◼ Ayrıca magnezyum oksit ve magnezyum sülfatta önemli kaynaklar olarak 

kullanılır.



Mg

◼ Magnesium -- hypomagnesemia -- grass tetany - çayır tetanisi

◼ Bitkinin düşük Mg emilimi ile

◼ Yüksek düzeyde rasyon Ca düzeyi durumunda

◼ Toprak/bitki  yüksek K düzeyi durumunda

◼ Düşük toprak P durumunda

◼ otlatılan merada bitkilerin: K:(Mg + Ca) < 2.3 olması istenir

◼ Çözüm: supplement MgO, MgSO4, baklagil yemi



◼ Tüm vücut hücrelerinde organik biçimde bulunup sistin, sistein ve methiyonin gibi amino 

asitlerin önemli yapı taşıdır. Aynı şekilde tiyamin ve biyotin gibi vitaminlerinde unsurudur.

◼ Metabolizması;

◼ Yapağıda sistin amino asidi biçiminde %4 oranında bulunur.

◼ Yağ metabolizmasınsa S önemli olup, biyotinin unsuru olarak hareket eder, 

◼ İnsulin ve tiyaminin yapısına girerek karbonhidrat metabolizmasında yer alır. 

Mukopolisakkaritlerin yapısına katılır.

◼ Toksik maddelerin etkilerini azaltır. Saç, kıl, yapağı ve tüylerin primer bileşenidir.

◼ Kaynakları;

◼ Yonca, bira mayası, melas, kan unu, mısır gluten unu,PTK,; balık unu, et unu gibi hayvansal 

yemler oldukça zengindir.

◼ Sodyum sülfat, amonyum sülfat yaygın olarak kullanılır.

◼ Yetersizliği;

◼ Genel performans düşüklüğü, yapağı, tiftik veriminde azalma ve dökülme şekillenir.



◼ Na- Dokularda asit-baz dengesinin ve osmotik basıncın düzenlenmesinde ve su 
metabolizmasında görev alır.

◼ NaCl olarak alınır ve idrarla atılır.

◼ Yetersizliğinde iştah ve verim azalır , yumurta tavuklarında kanibalismus şekillenir.

◼ Cl- Ekstraselüler sıvıda bulunur. Sodyum ve potasyumla birlikte ozmotik basıncı 
ve asit-baz dengesini düzenler

◼ Mide sekresyonunda HCI oluşumunda yer alır. En önemli kaynak sodyum 
klorürdür.



◼ Tuz hem iştah açıcı ve hem de bir mineral besin maddesi olarak önemli olup, 
tüm hayvanlar ihtiyaç duyarlar.

◼ Metabolizması;

◼ Sindirim sıvılarının şekillenmesinde, vücut sıvısının konsantrasyonunda ve 
pH’nın kontrolünde, kas ve sinir aktivitesinde rol alır.  

◼ Yetersizliği;

◼ İştah ve yem tüketimi azalır,canlı ağırlık kaybı, süt veriminde düşüş gözde matlık 
şekillenir.

◼ İdrar içme, biribirini yalama, alotrofaji (yem niteliğinde olmayan şeyleri yemek)

◼ Tavuklarda kanibalismus gözlenir.

◼ TUZ ZEHİRLENMESİ;

◼ Gevişen hayvan rasyonlarına %1 oranında tuz katılır.

◼ Toksik dozda tuz tüketimi, yem veya su ile, tuz zehirlenmesine neden olur.

◼ Kusma refleksi, sancı, koyu mukozla kaplı dışkı ve koyu kan başlıca semptomlar 
olup, bol su tüketiminin sağlanması etkili tedavi yöntemidir.



◼ Ca ve P’dan sonra vucütta en fazla bulunan esansiyel elementtir.Önemli bir katyon 

olarak, hücre içinde su tutulması, asit-baz dengesinin sağlanması, osmotik basıncın 

ayarlanması gibi önemli görevleri vardır.

◼ Ayrıca, kalp kasının ve sinir sisteminin normal çalışması, ve enzim reaksiyonları için 

de gereklidir.

◼ İnce barsaklardan emilir.

◼ İhtiyaçtan fazla alınan potasyum, magnezyumun değerlendirilmesini azaltır ve 

hipomagnesemi şekillenir.

◼ Potassium -- supplement stressed animals



◼ Vücuttaki miktarları %0.25-0.30 civarındadır.Özellikle Fe’in miktarı ve 

organizmadaki görevleri nedeniyle ayrıcalıklı yeri vardır.

◼ Genel olarak buğdaygiller baklagillere göre iz elenemt miktarı bakımından 

yetersizdirler. Diğer yandan bitkiler yaşlandıkça mikroelement miktarı düşer.

◼ Ticari yemler de işletme yemlerine göre daha fazla mikroelement kapsarlar.

Mikro elementler



◼ Demirin %70’i hemoglubin ve miyoglobindedir. Bunlar oksijenin taşınmasında rol alırlar. 
Geri kalanı, karaciğer, dalak ve kemik iliğinde (Ferritin) depo formdadır. Ayrıca sitokrom, 
katalaz, peroksidaz gibi enzimlerin yapısında da Fe vardır.

◼ Demir’e en çok gebelik döneminde, çok hızla büyüyen ve sadece sütle belenen iri köpek 
yavruları ihtiyaç duyar.

◼ Yalnız sütle beslenen buzağılarda Fe eksikliği sonucu anemi ve gelişme geriliği görülür

◼ Yumurta verimi yüksek tavuklarda da Fe yetersizliği görülebilir.

◼ Emilimi düşük olup, intestinal mukozal blokaj sistemi ile kontrol edilir.

◼ Yetersizliği;

◼ Fazla miktarda P, fitik asit, oksalik asit; aşırı Fe kaybı; Parazitet, kanama ve ishal Fe
eksikline neden olur.

◼ Anemi,iştah haybı, zayıflık, yorgunluk ve aktivite azalması, mükoz membranlarda
solgunluk görülür.

◼ Kaynakları;

◼ Süt hariç diğer yem maddelerinde yeterli düzeydedir.

◼ Özellikle hayvansal yemler, yeşil yapraklı baklagil otları  zengindir.



◼ Canlı yaşamı için esansiyeldir.

◼ Beyin, böbrek, kalp, göz irisinde, kıl ve yapağıda yüksek düzeyde bulunur.

◼ Demirle yakın ilişkisi olup,demirin düzenli kullanılması için düşük miktar bakır ihtiyaç 

vardır. Cu olmadan Fe assimile olur, karaciğerde depolanır ve hemoglobine 

dönüşemez.

◼ Yetersizliği;

◼ Anemi, ishal, kemik bozukluğu, enzootik ataksi, kıl ve yapağıda depigmentasyon, 

infertility, kardiovaskuler bozukluklar, glikoz ve yağ metabolizmasında aksaklıklar 

şekillenir.

◼ Cu ile hemoglobin; osteogenesis; kıl pigmentleri; keratin dokusu; myelin arasında sıkı 

ilişkiler eksikliğine bağlı olarak sistemik veya lokal sorunlar şekillenir.

◼ Kaynakları;

◼ Melas, mısır gluteni, PTK, AÇK, SK ve buğday kepeği zengindir. Ayrıca bakırsülfat

yem katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.



◼ Enzootik ataxia (Swayback-Neonatal ataxia):

◼ Kuzu ve oğlaklarda bakır yetersizliğinden ileri gelen bu hastalığa halk 
arasında İt (çarpık) bacaklılık denilmektedir.Gebe koyun ve keçilere Cu
verilmek suretiyle kuzu ve oğlaklarda bu hastalık önlenebilir.

◼ ___ Tam felçli buzağılar ayağa kalkamaz ve anneleri ememedikleri için 1-
4 gün içinde ölürler.

◼ ___ Orta şiddetteki olaylarda art bacaklarda koordinasyon bozukluğu 
şekillenir.Köpek oturuşu karekteristiktir.

◼ ___ Hafif olaylarda, kuzu ancak koşturulduğu zaman arka bacaklarda 
koordinasyon bozukluğu fark edilir.

◼ Falling Disease: Süt ineklerinde endemik olarak bakır yetersizliğinde 
görülür.Sığırda gelişme durur ve hayvan östrus göstermez

◼ Bu hastalıklar bakırsülfat ile tedavi edilebilir veya önlenebilir.

◼ Cu yetersizliği Mo antagonism ilede şekillenebilir.

◼ Cu:Mo oranının vegetasyonda 7 den büyük olması istenir



◼ Vit B12’nin bir unsuru olması ve de  bu vitaminin sentezlenmesi için 

gerekli olan önemli bir elementtir.

◼ Rumen mikroorganizmaları Co’ı kullanarak bu vitamini sentezlerler.

◼ Yetersizliği;

◼ Kuzu, buzağı, sığır, koyun ve keçilerde görülür.

◼ Kaynakları;

◼ Yonca, melas, mısır, mısır silajı, PTK, balık unu,et unu, sorgum, SK, fiğ 

otu ve değirmencilik yan ürünleri zengindir.

◼ Kobaltsülfat ve  kobaltkarbonat gibi katkılar da kullanılabilir.



◼ Bu element başlıca tiroid bezinde çoğunluğu organik, az miktarda inorganik 

formda bulunur.

◼ Tiroid bezinde, tiroksin (T4), tiyoglobulin, triiidotironin (T3) ve mono ve 

diodotironin bileşikleri halinde bulunur ve tiroksin aktivitesi gösterirler.

◼ Tiroid bezinin yanısıra kıl, ovaryum, iskelet, kas, safra ve tükrük bezinde de 

bulunur.

◼ Ayrıca tiroid hormonunun yapısına girer,süt üretimine, büyümeye ve kalp 

hareketlerine eti eder.

◼ Yetersizliği;

◼ Guatr şekillenir.

◼ Tiroksin hormonunun azalması ve metabolizmanın yavaşlaması; fötusun

rezorbe olması, abort, ölü doğumlar, zayıf yavrular, anormal östrus, libido ve 

sperma kalitesinin düşmesi.



◼ Kalsiyumca zengin yemler iyodun emilimini engeller. Tiroksin için yeterli iyot 

bulunmaz ve tiroid bezinde büyüme şekillenir.

◼ Guatrojenik yemleri tüketen hayvanlarda da iyot noksanlığı meydana gelebilir. 

Kolza, lahana, şalgam, KTK bezelye ve yer fıstığı gibi…

◼ Kaynakları;

◼ Deniz ürünleri,et-kemik unu, yonca unu, mısır gluteni, yulaf, SK, değirmencilik 

yan ürünleri zengindir.



◼ Normal kemik gelişinde, üremede ve yeni doğanların MSS fonksiyonunda etkili bir 
elementtir.

◼ Aşırı Ca, P ve Fe manganezin emilimini azaltır.

◼ Safranın unsuru olarak dışarı atılır.

◼ Insulin ve kolesterol sentezinde, karbonhidrat, yağ, protein ve nukleik asit metabolizmasında 
enzim aktivatörü olarak rol alır.

◼ Yetesizliği:

◼ Sığırlarda gebe kalma oranında azalma, gizli östrus

ve abortlar şekillenir.

◼ Kanatlılarda, bacak tendonu yana kayar (Perozis). Yumurta verimi ve yumurtadan civciv 
çıkma oranı düşer.Özellikle Mısır gibi Mn yönünden fakir yemlerle beslenen kanatlılarda 
eksiklik belirtileri görülür.

◼ Kaynakları;

◼ Buğday, pirinç ve yan ürünleri ile melas ve PT kabukları



◼ Büyüme ve fertilite için gerekli bir esansiyel elementtir.Toksik etkisiyle 

de hayvan beslemede önem taşır.

◼ Fonksiyonları;

◼ Glutation peroksidaz enziminin unsuru olarak doku tahribatına ve çoklu 

doymamış yağ asitlerinin oksidasyonuna karşı koyarak metabolik görev 

yapar

◼ Vit E ve S’lü amino asitlerle karşılıklı ilişkileri vardır.  

◼ Yetersizliği;

◼ Beyaz kas hastalığı, dana,oğlak, tay ve kuzularda (Stiff lamb disease) 

görülür.

◼ İneklerde yavru zarlarının atılamamsı şekillenir,

◼ Doğum öncesi ve sonrası kalpte bozukluk ve pneumoni olasılığı artar.

◼ Ratlarda karaciğer nekrozu,piliçlerde eksudatif diyatez, domuzlarda 

hepatosis diyates görülür.



◼ Kaynakları; Balık unu ve diğer deniz ürünleri, et ürünleri, tahıl taneleri ve yağlı 

tohum küspeleri, sodyum selenit ve sodyum selenat gibi maddeler zengindir.

◼ Selenyum Zehirlenmesi;

◼ ---Akut zehirlenme;

◼ Yem bitkilerinde 100mg/kg’ın üzerindeki selenyum hayvanlarda akut zehirlenme 

yapar.

◼ Hafif ataksi, kafa ve kulaklar aşağı iner,ısı yükselir, nabız artar, solunum güçlüğüne 

bağlı ölüm şekillenir.

◼ ----Kronik zehirlenme (Alkali Disease);

◼ Selenofor yem bitkileri 3-20 mg/kg selenyum kapsadığında, sürekli yeme kronik 

zehirlenme yapar.

◼ Kronik şekilde topallık, anormal tırnak şekillenmesi, siroz, kronik böbrek 

yetersizliği görülür.

◼ Rasyona arsenik ilavesi toksikasyonu azaltabilir.

◼ Rasyon protein ve sülfatça zengin olduğunda toksikasyona karşı önlem alınmış 

olur.



◼ En çok karaciğer, böbrek, kas, pankreas, göz, prostat, deri, kıl ve yapağıda bulunur.

◼ Çeşitli enzimlerin (karbonik anhidraz, peptidaz, dehidrogenaz alkali fosfataz …) ve 
insulinin yapısına girer.

◼ Fonkisyonları;

◼ Deri gelişimi,kemikler, kıl ve tüyler için gereklidir.

◼ Sindirim ve solunum enzimlerinin yapısına girer.

◼ Insulinin unsuru olarak karbonhidrat metabolizmasında da görev alır.

◼ Alyuvarlarda CO2’in taşınmasını sağlar.

◼ Kemiklerde kalsifikasyonun sağlanması,proteinlerin ve nükleik asitlerin metabolizması için 
gereklidir.

◼ Yetersizliği;

◼ Sığır ve koyunlarda, özellikle fertiliteye etkir, testisler küçülür, yapağı dökülmesi görülür, 
salivasyon artar. Anoreksi şekillenir.

◼ Kanatlılarda, kemiklerde kısalma ve kalınlaşma, yumurta verimi ve kuluçka randımanında 
düşüş, tüy dökülmesi, deride kalınlaşma….

◼ Kaynakları;Hayvansal kökenli yemler Zn bakımından zengindir. Ayrıva, çinkokarbonat, 
çinkosülfat yem katkısı olarak kullanılmaktadır.



Rare Earth Elements


