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.Mouse-Mice (fare) (BALB/c, C57BL/6J, SJL/J ve transgenic),

.Rat (Wistar, Sprague Dawley, Long Evans ve transgenic strains),

.Rabbit (tavşan) (Şinşil, Yeni Zelanda, Ankara vb.),

.Xenopus laevis (Afrika pençeli kurbağası) and

.Zebra fish (zebra balığı),

. Diğer (zürafa, domuz, kanatlı, kedi-köpek, ... )

Lab hayvanları



Fare 

Rat

Tavşan 

İnsan, fare ve rat: her biri 30.000 gene sahip - %95 gen ortak



Zebra fish (7-8 cm)
Xenopus laevis = Afrika pençeli kurbağası (7,5-9 cm)



Beslenme - Tanım

• Besin maddeleri ve enerjinin vücuda alınımı, sindirimi, emilimi,
metabolizması ve ürüne-faaliyete dönüşümleri basamaklarından
oluşan fizyolojik olaylar zincirine beslenme denir.

• Beslenme biliminin babası Lavoisier’dir

(organik bileşiklerin O2 ile yandığını göstermiştir).



Beslenmeye göre hayvan grupları

• 1- Tek mideliler: Domuz-insan-balık-köpek-maymun-mink.

• 2- Tek mideli – Ruminant arası: At-tavşan-Guine domuzu-hamster: tek mideli ve ruminant arasındaki gruptur.

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

• 3- 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.

• Xenopus laevis : amfibia (iki yaşamlılar) (suda-karada) ?????

• Zebra fish : Balık (çenesiz, kıkırdaklı, kemikli ????) ?????

• Kanatlılar : (kursak, taşlık ???) ?????



Kaprofaji ve besin

madde ihtiyaçları 

değişimi



Besin Madde İhtiyaçlarını Etkileyen 
Faktörler

• Genetik

• Fizyolojik durum

• Çevre

• Mikrobiyolojik durum

• Araştırma şartları

• Besin madde interaksiyonları



Genetik

• Tür, ırk, alt grup ve cinsiyet arasında farklılıklar mevcuttur.

• Mutant rat ve Guinea domuz türleri arasında L-gulonolactone oxidase
enzimi eksikliği tespit edilmiştir. (vitamin C sentezi) (Chatterjee, 1978, Horio ve ark. 1985)

• Bazı sıçan türleri arasında riboflavin, pantotenik asit ve diğer besin
unsurları ihtiyaçları farklı bulunmuştur (Luecke ve Fraker, 1979).

• Tür, ırk ve cinsiyetler arasındaki farklar ihtiyaçları da (aa) farklı
kılmaktadır (büyüme).



Fizyolojik Durum

• Yaşama payı, büyüme, gebelik ve laktasyon besin madde ve
enerji ihtiyaçları etkilemektedir.

• Yaşama payında besleme (maintanance): canlı ağırlığı
değişmeyecek düzeyde besleme rejimidir. Bu durumda
gebelik yok, laktasyon yok, büyüme yok, aşırı hareket
(zayıflamak için egzersiz vb.) yok, ….. .



Çevre

• Çevre ısısı, ışık siklüsü ve diğer faktörler.

• Isı: Termonötral zone altında barındırılan hayvanlarda enerji ihtiyacı 
artmaktadır. (yem tüketimi ↑). Yüksek ısı: yem tüketimi ↓

• Barınaklar: galvanizli ve sert zeminli barınaklarda Zn ihtiyacı azalır 
(dışkı ve kafes materyalinden gelen Zn).

• İçme suyu: (Cu kaynağı-bakır su boruları)

• Altlık malzemesi: talaş vb. malzeme hem besin unsuru hem de toksin 
kaynağı olabilir.  



Mikrobiyolojik Durum

• Sindirim sistemi kaynaklı mo: aa ve suda eriyen vitaminler üretir
(hayvan türü, diyet, barındırma şartları).

• Rat ve sıçanda mikrobiyal aktivite kolonda olur ve dışkı tüketilmedikçe
bu aktivitenin ürünleri vücuda tekrar alınmaz.

• Kaprofaji durumunda besin madde ihtiyaçları yeniden gözden
geçirilmeli.



Araştırma Şartları

• Araştırma şartlarının stres etkisi yapması durumunda yem tüketimi
değişecektir (cerrahi operasyonlar, daha lezzetli-sindirilebilir yemleri
gerektirir).



Besin madde interaksiyonları

• Rasyon-diyet enerji değişimleri yem tüketimini değiştirmektedir.
Yüksek enerjili rasyonda, diğer besin unsurları konsantrasyonları da
yükseltilmeli.

• Yarışmalı absorpsiyon özelliğine sahip besin unsurları (mineral,
benzer grup amino asitler) birbirini engeller.



Rasyon-Diyet Tipleri (Formulasyonları)

•Klasik karma yemler (natural-ingredient diet):

• Daha ucuz

• Pestisit-ağır metal kontaminasyonu olabilir

• Mikro besin maddelerinden eksik olabilir (toksikoloji-immunoloji çalışmaları için 
uygun değil)

• Rasyon-diyet eksiklikleri min-vit karma ilaveleri ile tamamlanabilir

• Tane yemler (arpa, buğday mısır)

• Tane yem yan ürünleri (kepek, mısır gluten yemi)

• Yüksek protein küspeleri (soya küspesi, balık unu)

• Doğal ve işlenmiş mineral maddeler (kireçtaşı, kemik unu)

• Diğer hayvan yemleri (melas, yonca unu)



3/8” - 5/8” diameter x 1” length
0,95 - 1,60 cm çap x 2,5 cm uzunluğunda
(” = inç = 2,54 cm) (fare ve rat için aynı pelet)

2+2 = 4 kesici (open-rooted)
6+6 = 12 molar gnawing to file his teeth down!



Rasyon-Diyet Tipleri (Formulasyonları)

•Pürüfiye yemler (purified and chemically defined diet):

• Daha homojen (yemler arası varyasyon çok daha az

• Kimyasal kontaminasyon daha az

• Pahalı 

• Hayvanlar tarafından sevilerek tüketilmez

• Protein (kazein, soya protein izolatı)

• Karbonhidrat (şeker, nişasta)

• Yağ (sıvı ve katı yağlar) (yağ asitleri kaynağı)

• Ekstrat selüloz (fiber)

• İnorganik tuz ve vitamin (saf kimyasal maddeler)



Rasyon-Diyet Tipleri (Formulasyonları)

•Pürüfiye yem problemleri:

• Protein kaynakları: vit, min ve esansiyel aa içerebilir. Vitamin-free kazein üretilmektedir. 
Kazein fosfor içerir, soya proteini fitat içerir (mineral bağlar).  

• Cr ve Se eksikliği için Torula yeast

• Co için laktalbumin

• Cu, Fe ve Mn için kazein

• Zn için kuru yumurta akı

• Doğal yem proteinlerinde aa l-isomer formları mevcuttur ancak rat gelişmesi için daha çok d-isomer aa kullanılmalı (metiyonin hariç) 
(Pleasants ve ark., 1986).

• Nişasta kaynakları: lipit (esansiyel yağ asidi) içerebilir

• Yağ kaynakları: yağda eriyen vitamin içerebilir 







Rasyon-Diyet Fiziksel Formu

• Pelet: en yaygın olan form

• Extrude: densitesi daha az, kedi köpek için daha uygun, kemirgenler 
için uygun değil

• Yemek (meal): depolama sorunu olabilir. Jel ilavesi CH2O-aa-mineral 
kaynağı.

• Ufalanmış diyet: kanatlı ve balık için uygun.

• Sıvı diyet: neonatal hayvanlar için kullanılıyor.



Ekstrude ürünler





Lab hayvanlarında ortalama yem tüketimi, gr/gün

Yavru hayvanlar (yetişkinlere göre) ve küçük cüsseli hayvanlar (büyük hayvanlara göre)

vücut ağırlıkları oranında daha çok yem tüketirler.

Genelde hayvanlarda yem tüketimi vücut ağırlığının %2-3 kadarıdır (kuru madde bazında).

Rasyon: Çiftlik hayvanlarına günlük besin maddeleri ve enerji ihtiyaçlarını

karşılamak üzere bir günde verilen yemdir.

Diyet: aynı tanımlamanın insanlar ile küçükbaş ve laboratuvar hayvanları için kullanılanıdır.





Weight at weaning: 10 g
Adult: 7-8 weeks



Growth rate: 2.5-3.5 gr/d
born hairless and their eyes open after 10-12 days
Breeding is after 9 weeks and breeding life is 9-12 months. Replace breeders when they are 6-9 months old





Tavşan – büyüme, yem ve su tüketimi



Mice

.Mice require temperatures between 19°C and 23°C, 

.Humidity between 40% and 70%, 

.12–15 air changes per hour,

.12 h daylight daily. 

The light intensity should be 350–400 lux, except for albino mice. For
these, it should be less than 60 lux to avoid damage to the retina. 

Mice are also very sensitive to ultrasound. Normal noise levels may sound quiet 
to the human ear, but they may be extremely loud for a mouse. Care should be 
taken to reduce ultrasound in rodent-keeping facilities.



Rats

.Rats are less sensitive to temperature changes than mice, but should be kept 
between 19°C and 23°C. 

.Young rats have much brown fat to assist in thermogenesis, the level
of which reduces with age. 

.The humidity should be 40–70%. Low humidity results in
tail ring, in which an annular lesion appears around the tail, which may result in
sloughing of the tail distal to the lesion. 



Rats

.A 12-h light period is adequate for rats but, being nocturnal, bright light is 
deleterious, particularly for albino rats, and results in retinal degeneration. The 
level should be less than 400 lux, or 100 lux for albinos. 

.Photoperiod affects the oestrus cycle, and 12–16 h light is best for optimal 
breeding. 

.Ventilation is particularly important for rats, as many of their pathogens are 
aerosol borne. Twelve to fifteen air changes per hour is sufficient, provided the 
air is not recycled or an effective filter is present (at least 10 room air changes 
per hour).



Rats
Rats are usually housed in standard shoebox cages with or without filter tops. 

Filter tops prevent cross contamination of rats limiting the spread of disease and 
keep facilities clean. 

Cages with filter tops may have a slightly higher temperature, relative humidity, 
carbon dioxide and ammonia than the room air.

Microisolator tops provide even a higher level of protection than bonnet type 
filter tops, since they seal better. 

In ventilated cages air is forced into the cage at up to 60 air changes per hour. 
This keeps the cage dry and reduces build up of ammonia and carbon dioxide. 

Cages are changed once every 1-2 weeks. 

Bedding can be paper, wood shaving, wood chips or corncob.

Filter top cage (changed one to 
two times a week depending on 
cage density and housing style)

Individually ventilated cages system





Besleme

❑ Breeding feed from mating to weaning age
❑ Maintenance feed after weaning age

❑ 4-6 hafta yaşta cinsel olgunluk ve breeding, 
❑ 19-21 günlük gebelik süresi,
❑ yavrular 21-26. günde weaning



Besleme

STANDARDIZATION

Natural ingredient diet is not enough standardized for my research

Standardize in my lab but also across different labs

Diet must be adapted to:
• Species
• Age
• Gender
• Transgenic
• Disease and organs failure



Breeding (breeding, lactation, and growth of young stock) Maintanance
(maintanance dışında her durumda yedirilen diyet)                 (yaşama payı ve gebeliğin ilk dönemi)

%16 HP, %6 yağ, %16 NDF, 3,40 Mcal/kg ME                                       %14,3 HP, %2,7 yağ, 2,56 Mcal/kg ME  



Besleme

Bütün fizyolojik aşamalarda yedirilebiler diyet (bütün aşamalarda tek tip diyet)

%23 HP, %6,5 yağ, %16 NDF, 3,41 Mcal/kg ME



Besleme
GLOBAL STANDARDIZED DIET

AIN-93G AIN-93M

(American Institute of Nutrition)

To have a standardize diet:
• Store in appropriate conditions
• Not use after the expiration date
• Change food once a week

Protein %20, CH2O %64 ve yağ %7 Protein %14, CH2O %73 ve yağ %4



Besleme
Besleme bilgileri ve diyetlere erişim:

❑NRC (National Research Council) yayınları (USA)
❑FELESA (Federation of Laboratory Animal Science Associations) yayınları (Avrupa)
❑Özel firma çalışma ve standartları (The Jackson Laboratory ve diğerleri )
❑Bireysel çalışma ve tavsiyeler

❑The Jackson Laboratory (1926) 
❑26 Nobel prizes are associated with Jackson Laboratory research, resources and 

educational programs.
❑8000’den fazla fare strain mevcut 
❑Rockefeller, kuruma bağış yapanlar listesinde. 



Besleme

Food and water can be used to provide animals with drugs…

❑effect of the carrier
❑effect of the drug on the carrier (taste)
❑substance sensitive to light or temperature
❑amount of substance injested by one animals (hierarchy effects)



HEALTH STATUS/HYGEN LEVELS

GERM-FREE (AXENIC) Free of associated form of life

GNOTOBIOTIC Axenic animals that have been intentional 
inoculated with a well-defined mixture of 
microorganisms

SPF
(specific pathogen free) All pathogens excluded (FELASA list)

OHC
(optimal hygene conditions) Almost all pathogens excluded

CONVENTIONAL



▪ Animal welfare
▪ Occupational health and safety
▪ Failure to experiments 

(also cell culures and isolated organs)

▪ Alteration of experimental data 
(both clinical and sublinical infections)

▪ A conventional animal will never enter
in a SPF animal facility – keep in mind for collaboration

HEALTH STATUS/HYGEN LEVELS



HEALTH STATUS/HYGEN LEVELS

❑ Many agents don’t produce evident clinical signs
❑ Anyway they alter the animal phisioloy and results of animal exp.
❑ Infections increase inter-indvidual variability
❑ Infections cal lead to false conclusions and misinterpretations of the results
❑ Infections are responsable of lack of riproducibility



CAGE I – ISOLATOR

GERMFREE, GNOTOBIOTIC,
SPF ANIMALS



CAGE II – INDIVIDUALLY VENTILATED CAGES

Work under laminal 
flow system!

OHC,
SPF ANIMALS



CAGE III – TOP FILTER CAGES

Work under laminal 
flow system!

OHC,
SPF ANIMALS

NO GOOD VENTILATION



CAGE IV – CONVENTIONAL CAGES

CONVENTIONAL ANIMALS

CONTAMINATION!



HEALTH STATUS/HYGEN LEVELS



Yem Hijyeni

Hayvanların yediği yemleri kirleten 5 önemli faktör mevcut:

1- Böcekler (kınkanatlılar: tahıl bitleri ve güveler:kelebek ve böcek türleri)

2- Kemirgenler (ünitelere dışarıdan gelerek yemleri tüketen ve bulaştıran fare ve rat gibi 
kemirgenler)

3- Kuşlar (yem bulmak amacıyla etrafta dolaşırlar ve dışkı bırakarak kontaminasyona
neden olurlar) 

4- İnsanlar (eğitimsiz personel, önemli kontaminasyon kaynağı)

5- Mikrooroganizmalar (bakteri: salmonella, klostridium ve mantarlar: aflatoksin, 
okratoksin ve mayalar)



Yem Hijyeni

Aflatoksinler:

1- Aspergillus flavus ve A parasiticus tarafından üretilen B1, B2, G1, G2, M1 ve M2 
türleri mevcut

2- Yemlerde en sık görülen Aflatoksin B1.

3- Tümüyle parçalanması için 300 derece ısı gerekir.

4- Yemle alınan B1; dışkıda, idrarda ve sütte M1 formunda atılır.

5- Yemlerde aflatoksin düzeyi 20 ppb’yi geçmemelidir. 



Yem Hijyeni

Okratoksinler:

1- Aspergillus ochraceus ve P. Viridicatum tarafından sentezlenirler. Böbrek ve 
karaciğer harabiyeti görülür.

2- Okratoksin A, B, C gibi 10 farklı suş mevcut, en sık görülen A ve B.

Trikotesenler:

1- Fusarium türü mantarlar tarafından T2, nivalenol ve vomitoksin gibi türleri üretilir.

2- Kusma, kanama ve abort gibi belirtiler görülür.



Yem Hijyeni

. Yemin gramında mantar sayısının 1000,
bakteri sayısının 10.000’den fazla olmaması gerekir. 

. Patojen bakteriler bulunmalıdır ! 

. SPF için özel uygulamalar gerekir



Yem Hijyeni

. Nem düzeyi 13 derece kritik ! 

. Ortam ısısı mikroorganizma türüne göre değişir (0-46 derece aralığı)

. Depolama süresi

. Genel hijyen kuralları (depolama, taşıma ve diğer işlemler)



Su kalitesi

. Temiz ve taze su ad libitum verilmeli

. İnsanlar ve hayvanlar için su kalitesinde aranan başlıca 5 şart;

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



Su kalitesi

. Kaliteli suyun pH’sı 7,0-7,2 olmalı ve sertlik derecesi 20 mg/litreden fazla olmamalıdır.

. Suyun sertliği ve tuzluluğu farklı kavramlardır.

Su sertliği, sudaki magnezyum ve kalsiyum tuzlarının konsantrasyonunu ifade etmesine
karşın,

suyun tuzluluğu sudaki daha çok NaCl konsantrasyonuyla ilgilidir. Suyun sertliğinde
ayrıca Zn, Fe, Al ve Mn mineralleri de rol oynamaktadır. Sudaki tuzluluk kavramı başta
NaCl olmak üzere bikarbonat, sülfat, Ca, Mg ve silika içeriği ile de ilgilidir. Tuzlu su
kavramı aynı zamanda Fe, nitrat, K, P, bor ve flor konsantrasyonları ile de bağlantılıdır.



Su kalitesi

Kategori Sertlik, mg/L

Yumuşak 0-60

Orta sert 61-120

Sert 121-180

Çok sert ≥ 181

*NRC (1974) ve NRC (2001)’den adapte edilmiştir.

İçme suyunda sertlik dereceleri*



Su kalitesi Mineral 
Suda bulunması gereken 

üst limit, mg/L

Alüminyum 0,5

Arsenik 0,05

Bor 5,0

Kadmiyum 0,005

Krom 0,1

Kobalt 1,0

Bakır 1,0

Flor 2,0

Kurşun 0,015

Mangan 0,05

Civa 0,01

Nikel 0,25

Selenyum 0,05

Vanadyum 0,1

Çinko 5,0

İçme suyunda bulunan toksik minerallerin üst limitleri



Su kalitesi

Nitrat (NO3), mg/L Nitrat nitrojen (NO3N), mg/L Yorum 

0-44 0-10 İçmek için güvenli

45-132 11-20

Rasyonda düşük nitrat bulunması 

durumunda genelde içilmesi 

güvenli

133-220 21-40
Uzun süre içilmesi durumunda 

zararlı olabilir

221-660 41-100
Sığırlar risk altındadır ve ölüm 

dahi gerçekleşebilir

≥ 661 ≥ 101

Güvenli değil, ölüme neden 

olabilir, içme suyu olarak 

kullanılmamalıdır

İçme suyunda bulunan nitrat miktarları ve rehberi



Su kalitesi

. Fe tuzları borularda birikebilir (koku ve tıkanma),

. Suda mikrobiyolojik riskler, koliform ve diğer bakteriler tarafından oluşturulur. Sularda
bakteriyal kontaminasyon kaynağı genellikle dışkıdır.

. Pestisit ve diğer tarımsal kimyevi maddeler doğal olarak, kazara ya da yanlış inşa
edilmiş atık sistemiyle su kaynaklarına karışabilir. Organofosfatlar en toksik olanıdır.

. Su yosunlarının (algler - syanobacteria) birçok türü çok toksik olabilir. Kimi yeşil algler
toksik olmayabilir ancak su kalitesini bozar (kötü tat-koku). Göl ve diğer su
birikintilerinde oluşan mavi-yeşil algler (blue-green algae) domuzda kusma, kanlı ishal,
ağızda köpük, öksürme, kas titremesi, hızlı soluma gibi belirtilerle mavi-yeşil alg
zehirlenmesi oluşturur.

. Yüksek dozdaki demir sülfat ve klorin arıtma amaçlı kullanılabilir.



Besleme – hijyen uygulamaları

FOOD WATER

❑ UV light

❑ reverse osmosis

❑ autoclaving

❑ acidification (pH 2.5 – 3.0)

❑ chlorinization

❑ autoclaving (special food)

❑ irradiation



Rat (Rattus norvegicus) Besleme

• Wistar, Sprague–Dawley ve Lewis varyeteleri daha çok 
kullanılıyor. Ratlar kaprofajik hayvanlardır ve 3-4 yıl yaşarlar.

• Erkek: 450-520 gr, Dişi:250-300 gr CA

• Su: 10 ml/100 gr CA/gün.

• Yem: 5-10 gr/100 gr CA/gün.

• Enerji: ratlar enerji ihtiyacını karşılamak için yem tüketir.

• Diyet: 4.0-4.5 Mcal/kg ham enerji (HE)

• Sindirilebilir enerji (SE) = %90-95 HE

• Metabolize enerji (ME) = % 90-95 SE



Fare-Rat özellikleri

*İnbred hayvanlar outbred hayvanlardan daha az canlı ağırlığa sahiptir. Yetişkin erkekler yetişkin dişilerden daha ağırdır



Lipit

• Optimal diyet lipit miktarı tam belli değil. Diyet lipit miktarı %5 ten 
%40 a yükseldiğinde daha iyi büyüme reprodüksiyon ve laktasyon
gerçekleşiyor. Ortalama %30 lipit öneriliyor.

• Linoleik asit (18:2) (n-6) esansiyel (genel ihtiyaç: 50-100 mg/gün, 
büyüyen dişi rat için: 10-20 mg/gün) 

• α-linolenik asit (18:3) (n-3) kısmen n-6 yağ asitleri tarafından 
karşılanabilir. (tartışmalı). İhtiyaç tam belli değil ancak diyette 
bulunması öneriliyor.



Karbonhidrat

• Tanımlanmış CH2O ihtiyacı belirlenmemiş. 

• Ratlar için en yaygın karbonhidratlar: glikoz, fruktoz, sukroz, nişasta, 
dekstrin ve maltozdur.

• Ancak, ratlar glikoz ve prekürsörleri (gliserol, glikojenik aa) ile 
beslendiğinde daha iyi gelişiyor. 

• Laktoz ve galaktoz ile beslenen ratlarda performans düşüklüğü ve 
katarakt problemleri görülüyor.   





Protein-Amino asit (aa)

• Protein ihtiyacını: 1-diyet enerji düzeyi, 2- proteinin aa komposizyonu, 
3-aa biyouygunluğu belirler.

• Büyüme için diyette %18-25 ham protein bulunmalı (NRC, 1995). (bazı 
kaynaklar %20-27 ham protein öneriyor (Wolfensohn ve Lloyd, 2003))



%5 yağ içeren diyet: enerji seviyesi

ve aa ihtiyaçları birbirine uygun 



Rat ve fare için esansiyel amino asitler

Esansiyel aa Esansiyel olmayan aa

Arginine

Histidine

Isoleucine

Leucine

Lysine

Methionine

Phenylalanine

Threonine

Tryptophan

Valine

Alanine

Asparatic acid

Cystine

Glutamic acid

Glycine

Hydroxyproline

Proline

Serine

Tyrosine



Mineral

• ihtiyaçlar; fizyolojik durum, barınma şartları, organik-inorganik kaynak 
türü, yaş ve diğer faktörlere göre değişebilir.

• Ca, P ve Ca:P oranı: Ca: 3.5 g/kg diyet, P: 3.0 g/kg diyet oran: 1-1.5 
uygun.

• Cl: 0.5g/kg diyet, ancak araştırmalara ihtiyaç var.

• Mg: 0.5 g/kg diyet, ancak 1.9 g/kg diyet rapor edilmiş.

• K: 1.7-1.8 g/kg diyet.

• Na: 0.5 g/kg diyet



Mineral

• İz mineraller:

• Cu: 5 mg/kg diyet (laktasyon ve gebelikte 8 mg)

• I: 100-200 µg/kg diyet

• Fe: 35 mg/kg diyet

• Mn: 2-5 mg/kg diyet

• Mo: 20 µg/kg diyet

• Se: 500 µg/kg diyet

• Zn: 25 mg/kg diyet



Vitamin

• Her bir vitaminin ihtiyaç düzeyi belirlenmiştir. Ancak, mineral-
vitamin-diğer besin unsurları arasındaki interaksiyon çalışmaları 
devam etmekte (Se-Vit E gibi). 





Fare-Mouse (Mus musculus) Besleme

• Swiss-Webster, Rockland, CD-1, 
BALB/c, DBA/2, B6C3F1, NFR/N gibi 
varyeteleri mevcut. Fareler omnivor 
hayvanlardır ve 1,5-3 yıl yaşarlar.

• Erkek: 20-40 gr, Dişi:18-40 gr CA

• Su: 15 ml/100 gr CA/gün.

• Yem: 15 gr/100 gr CA/gün.

• Enerji: ihtiyacı: 3.9 Mcal/kg ME





Protein-Lipit-CH2O

• Diyet lipit düzeyi ve varyete interaksiyonu mevcut (Knapka ve ark., 
1977). Diyet yağ oranı yaklaşık %10 olmalı. Linoleik ve linolenik asit 
fareler için esansiyel yağ asitleridir.

• Diyet protein oranı ≤%18 olmalı.

• Diyet CH2O oranı: ≥%50 olmalı (glikoz, fruktoz, sukroz ve nişasta 
kaynaklı)



Mineral

• Ca: 4 gr, P: 3-12 gr/kg diyet.

• Mg: 730 mg/kg diyet.

• K: 8-9 gr/kg diyet.

• Na-Cl: tam bilinmiyor.

• Cu: 6 mg/kg diyet yetişkinler için. Laktasyon ve gebelik ihtiyacı bilinmiyor.

• Fe: 25-100 mg/kg diyet.

• Mn: 45-50 mg/kg diyet.

• Zn: 30 mg/kg diyet yetişkinler için. Laktasyon ve gebelik ihtiyacı bilinmiyor.

• I, Mo, Se: ratlardaki düzeyler yeterli olabilir, çalışmalar gerekli.



Vitamin

• Her bir vitaminin ihtiyaç düzeyi belirlenmiştir. Ancak, mineral-
vitamin-diğer besin unsurları arasındaki interaksiyon çalışmaları 
devam etmekte (Se-Vit E gibi).



Fiber (lif-selüloz)

• Fiber oranı diyette çok artırıldığında performans düşer.

• Diyetin enerjisi 2.9 Mcal/kg ME den az olması büyümeyi yavaşlatır.

• Fiberin aşırı miktarda olması diğer besin ihtiyaçlarını kısıtlar.

• Diyetin %15, 30 ve 50 si selüloz olarak verildiğinde yem tüketimi 
sırasıyla %3.5, 12, ve 26.9 artmış (Dalton, 1963). Enerji ihtiyacını 
karşılamak için daha çok tüketim söz konusu.



Tavşan (Oryctolagus cuniculus) Besleme

• New Zealand White, 
California ve Angora 
varyeteleri yaygın. 
Tavşanlar 6-12 yıl yaşar.

• CA: 900-6000 gr

• Su: 10 ml/100 gr CA.

• Yem: 5 gr/100 gr CA.

• Enerji: ihtiyacı: 2500 
Kcal/kg ME

http://www.stiltonprimary.co.uk/page_viewer.asp?page=Rabbit&pid=16


NRC 1977 !!!!! Günümüz gelişmeleri dikkate alınmalı



Doe= dişi

Buck= erkek



Ankara tavşanı

• Ankara tavşanları yılda 1-1,5 kg yün üretirler.

• %16 ham protein (5 gr lizin/kg diyet, 8 gr met+sis/kg diyet, 7 gr/kg 
diyet arjinin, ancak diğer aa spesifik olarak bilinmiyor).

• Fiber ihtiyacı spesifik olarak bilinmiyor ancak 40 gr ADL/kg diyet 
tavsiye ediliyor.

• ADL: lignin 

• NDF: hemiselüloz+selüloz+lignin 

• ADF: selüloz+lignin





Germ-free ve SPF hayvan besleme

Uterustan sezeryan ile fötuslar alınarak germ-
free olan anneye aktarılır. 

Yem ve su otoklav edilerek hayvanlara 
yedirilir. (Altlık malzemesi ve kafesler de 
otoklav edilir)

Yedirilen diyetin vitamin B ve K bakımından 
zenginleştirilmesi gerekir.

Hayvanlar özel izolatörlerde barındırılır.



Germ-free ve SPF hayvan besleme

Specific pathogen-free (SPF) hayvanlarda sadece özel hastalık yapan patojenlerden 
arınma söz konusudur. 

SPF ve germ-free aynı ortamlar gerektirir. FELASA ve diğer otoritelerin özel patojen 
listesi var.



Germ-free ve SPF farkı



Athymic nude rats resemble nude
mice in their lack of a normal thymus
and functionally mature T cells.

Konvansiyonel ve knockout
(engineered with a specific gene (or genes)
disabled) rodentler

Örneğin: Dopamine Transporter DAT-Cre Rat.
This model expresses cre-recombinase under the
control of the endogenous dopamine transporter
promoter enabling specific expression in
dopaminergic neurons.

Binlerce farklı line var !

Beslenmelerinde farklılıklar söz konusu. Önceki
slaytlarda (genetik başlığında) bilgi verilmiştir.



Guinea Domuzu (Cavia porcellus) Beslenme
• Abyssinian, Peruvian, Dunkin–Hartley ve Hartley varyeteleri var. 

Spesifik Vit C ihtiyaçları olduğundan kollojen sentezi, yara 
iyileşmesi ve kemik büyümesi çalışmalarında daha çok kullanılır. 
Kaprofajiktir ve 4-8 yıl yaşarlar.

• Erkek: 850-1200 gr, Dişi:700-900 gr CA

• Su: 10 ml/100 gr CA/gün.

• Yem: 6 gr/100 gr CA/gün.

• Enerji: ihtiyacı: 2.8-3.2 Mcal/kg ME

http://www.independent.com/photos/2007/dec/06/4682/




Fiber

• Rat ve sıçandan daha iyi fiber kullanabilir (daha büyük sekum var, 
sekal fermantasyon kapasitesi yüksek).

• Diyetteki fiber %16 dan fazla olmamalı.





Hamster (Mesocricetus auratus) Besleme
• En yaygın olanları: Golden (Syrian), 

Chinese ve Siberian hamster, Brandt’s 
ya da Türk varyetesi. Geniş yanak 
keseleri var ve mide 2 
kompartumanlıdır (keratinize ve 
nonglandular). Keselerde lenf dranajı 
olmadığından doku 
transplantasyonuna uygun 
(immunolojik çalışmaya elverişli). 
Hamsterler 1-3 yıl yaşarlar.

• Erkek: 85-130 gr, Dişi: 95-150 gr CA

• Su: 10 ml/100 gr CA/gün.

• Yem: 5 gr/100 gr CA/gün.

• Enerji: ihtiyacı: 5.6 Mcal/kg HE



Besin madde ihtiyaçları

• %4-20 diyet lipit ihtiyaçları var, n-3 ve n-6 yağ asit ihtiyaçları 
bilinmiyor.

• CH2O: laktoz ve fruktoz karışımı (%65) mortaliteyi artırmış (%22) 
ancak glikoz %71 oranında verildiğinde mortalite %6 ya düşmüş.

• Protein: %13.7-24 (NRC, 1995).





Gerbil (Meriones unguiculatus) Besleme

• Az fiber içeren yiyecekler 
tüketir (tohum gibi). Doğada 
kuru (çöl) iklimlerde yaşarlar ve 
idrarları konsantredir (düşük su 
kullanımı). Gerbil 3-4 yıl yaşar.

• Erkek: 65-100 gr, Dişi: 55-85 gr 
CA

• Su: 4-7 ml/gün.

• Yem: 5-8 gr/gün.

• Enerji: ihtiyacı: 3.6-4.0 Mcal 
HE/gün/100 gr CA



Besin madde ihtiyacı

• %2-20 diyet yağı. Kolesterol çalışmaları için daha uygun çünkü yüksek 
yağ ve kolesterol içeren diyet ile beslemede HDL- ve LDL-kolesterol 
yükseliyor (özellikle kazein içeren diyetlerde -Mercer, 1990).

• %16 ham protein ihtiyacı var ancak aa ihtiyaçları çok bilinmiyor.



All the Rodent animal rooms have a controlled environment with 20-22'c temperature, 50-60 relative

humidity, 0.3 micron HEPA filtered air supply at 15-20 ACPH and 14/10 light/dark cycle maintained.

All mouse colonies are housed in Individually Ventilated Caging (IVC) systems.

Mice and Rat Colonies are fed with SAFE maintenance irradiated Diet (14% protein; 3.9% Fat) and
provided with RO/chlorinated water.

The researchers maintain most mouse rooms under Specific Pathogen Free (SPF) conditions. Health
monitoring of the SPF animal colonies is done every quarter.

Depending on the requirements of the approved research protocol, the researchers import new strains
of animals from commercial suppliers and/or collaborators from abroad. The researcher handles
breeding, maintenance and supply of healthy laboratory animals to support the ongoing research.

Deney hayvanları ünitesinde sağlıklı ortam şartları



Sonuç

• Beslenmede hayvan türü dikkate alınmalı.

• Özel araştırmalarda diyet, referansla (literatür) yada uzmanla 
belirlenmeli (özel firma hazır diyetleri de mevcut).

• Güvenilir sonuçlar için diyet dışındaki diğer faktörler dikkate alınmalı.

• Her tür araştırmada beslenme ve yem tüketimi anahtar role sahip.



Teşekkür


