
PROBIYOTIKLER sindirim kanalında 
mikroflora dengesini düzenlemek, patojenik 
mikroorganizmaların zararlı hale geçmesini 
ve üremesini önlemek, bu yolla yemden yarar-
lanmayı artırmak amacıyla yem katkı maddesi 
olarak kullanılan, yararlı mikroorganizmaların 
kültüründen oluşmuş biyolojik ürünlerdir. 

Probiyotiklerin kullanım alanları
Probiyotikler uzun yıllardan beri hayvan 

beslemede verim arttırmaya yönelik uy-
gulamalar çerçevesinde kullanılmaktadır. 
Probiyotikler hayvanlarda sindirim sistemi 
ile ilgili bazı hastalıkların korunma ve teda-
visinde kullanılmaktadır. [1]

Doğal olmaları, hayvana herhangi bir zarar 
vermemeleri, sindirim kanalından absorbe 
olmamaları bu konuda antibiyotiklere alter-
natif olmalarını sağlayan özellikleridir. [1]

Probiyotikler genel olarak enfeksiyöz bar-
sak hastalıklarına karşı dayanıklılığı artırma, 
ishali ve alerjiyi azaltma, akyuvar fagosito-
zunu arttırma, tümörü önleme, hayvanlarda 
taşıma öncesi ve sonrası stresi ortadan 
kaldırma amacıyla kullanılmaktadır. [2]

Probiyotik uygulamasıyla faydalı barsak 
florası desteklenerek patojen mikroor-
ganizmaların ve hastalıkların yerleşmesi 
önlenebilir. Probiyotikler hayvanları taşıma 
sırasında ortaya çıkan; yüksek ısı, sıkışma, 
susuzluk gibi stres faktörlerinin etkisi ile 
oluşan ishal, ülser, verim düşüklüğü ve 
yemden yararlanmanın düşmesi gibi du-
rumları en aza indirilmesini sağlar. [2]

Probiyotik uygulaması ile yeterli kolost-
rum alınamaması, kötü beslenme, parazit 
enfestasyonları, aşılama, kötü hava şartları, 
enfeksiyonlar gibi stres oluşturan durum-
larda stresin oluşturduğu etkileri en aza 
indirilmeye çalışılmaktadır. [2]

Probiyotiklerin oluşturduğu olumlu 
etkiler şu şekilde de sıralanmaktadır:

> Laktik asit oluşturarak patojen mikroor-

ganizmaların çoğalmalarını engellemek,
> Hidrojen peroksit salgılayarak patojen-

lerin üremesini sınırlamak,
> Barsak yüzeyine patojenlerden önce 

tutunup, besin için yarışmak,
> Barsak ortamında hızla çoğalarak pato-

jen mikroorganizmalara yer bırakmamak,
> B grubu vitaminlerin sentezlenmesine 

katkıda bulunmak,
> Çekici tatları nedeniyle iştahı arttırmak,
> Proteaz, lipaz, proteinaz, sellülaz gibi 

sindirim enzimleri salgılamak,
> Fermantasyon sırasında, yağ asidi için 

ön madde olan asetatı sentezlemek. [2]

PREBİYOTİKLER
Prebiyotikler, barsaklarda bulunun 

faydalı bakterilerin sayılarını ve aktivite-
lerini takip ederek probiyotiklerin etkisini 
artırmaya yarayan sindirilmeyen bile-
şenlere verilen addır. Bakterilerin yediği 
besinlere denir.

Prebiyotiklerin sindirimi düzenlemek, 
vitamin sentezi ve mineral madde emilimini 
artırmak, kolon kanseri riskini ve kolestero-
lü azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendir-
mek gibi etkileri vardır. 

Probiyotiklerin barsakta yaşaya bilirliğini 
ve çoğalma hızını arttırırlar. Bu nedenle 
prebiyotik ve probiyotiklerin sinerjik etkile-
rinden faydalanmak için birlikte sinbiyotik 
olarak kullanılmaları daha iyi verim sağla-
maları açısından önemlidir. [3]

İnülin: İnulin bir prebiyotik liftir.  Başlıca 
yararlı etkisi ketosis hastalığını önlemesi-
dir. Buzağıların büyümesi ve barsak sağlığı 
için çok yararlıdır.  Hayvanlarda gelişmeyi, 
yemden yararlanmayı, et ve süt üretiminde 
artışı sağlar.  İşkembede oluşan ve geviş 
getirenlerin enerjisini sağlayan uçucu 
yağ asitlerinin oluşumunu arttırır. Yine 
insanlarda olduğu gibi, barsaklardaki yararlı 
bakterilerin çoğalmasını, zararlı bakterilerin 
azalmasını sağlar.

Gebeliğin son döneminde koyunlara 
verilmesi gebelik toksemisinin önlenmesi 
yönünden yararlıdır. Karaciğeri koruyucu 
etkisi vardır.  Gebeliğin son döneminde 
ineklerin yemlerine katılırsa ağız sütü-
nün kalitesini yükseltir.  Verdiği enerji ile 
loğusa ineklerdeki ani zayıflamayı önler 
ve en kısa sürede tekrar kızgınlık göster-
melerini sağlar. [3]

MOS: Prebiyotiklerin de, probiyotikler 
gibi bağışıklık sistemi üzerine olumlu 
etkileri vardır. Ancak MOS’lerin barsak ka-
nalında doğal mikroflora ile birlikte yararlı 
bakterilerin çoğalmasını hızlandırmasının 
yanında, patojen mikroorganizmaların 
barsak epitel hücrelerinin yüzeyinde 
tutunmasını sağlayan bakteri fimbrialarına 
bağlanarak, patojenlerin barsak kanalına 
tutunmalarını ve enfeksiyonu başlatmala-
rını engellediği ifade edilmektedir. [3]

ENZİMLER
Enzimler, canlı hücreler tarafından üreti-

len ve spesifik biyokimyasal reaksiyonlarda 
görev yapan biyokatalizörlerdir. Yemlere 
enzim ilavesiyle hayvanların yeterince veya 
hiç salgılayamadıkları enzimler sağlanarak, 
yemlerdeki sindirimi güç yapısal karbon-
hidrat unsurları ile diğer organik ve inor-
ganik unsurlardan daha iyi yararlanılması, 
istenilmeyen kimi maddelerin etkisiz hale 
getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ergin ruminantlarda yemlerin sindiri-
mi büyük oranda rumendeki mikrobiyal 
faaliyet ile gerçekleşmesine karşın yeni 
doğanlarda rumen fermentasyonu tam ola-
rak gelişmediğinden ve yüksek verimli süt 
ineklerinde enerji ihtiyacının fazla olması 
nedeniyle temelde yemden yararlanmayı 
arttırmak için son yıllarda ekzojen enzim 
kullanımı konusunda çalışmalar artmıştır. 

İnce barsaklarda viskoziteyi azaltarak veya 
rumen sindiriminden kaçan besin maddele-
rini hidrolize ederek ince barsaklarda besin 
madde emilimini arttırabilmektedir. [4]
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