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Abstract

Amaç: Sunulan çalışmada farklı pişirme süreleri ile hazırlanan dengeli toz mamanın

Aim: This study was aimed to investigate the effects of balanced powdered food pre-

rılması hedeflenmiştir.

in dogs.

köpeklerde tercih oranı, sindirilebilirliği ve dışkı kalitesi üzerine etkilerinin araştıGereç ve Yöntem: Çalışmada 16 adet yetişkin (3-4 yaş) Golden Retriever köpek kullanıldı. Sindirilebilirlik denemelerinde 10 adet köpek canlı ağırlık ortalamaları yakın

olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Toz mama suyla karıştırılıp 15dk ve 30dk pişirilerek
günlük olarak hazırlandı. İlk gruba (n=5) 15dk, diğerine (n=5) 30dk pişirilen mamalar verildi. Asitte erimeyen kül metodu ile sindirilebilirlik tayini 9 gün sürdürüldü

(5 gün alıştırma, 4 gün dışkı toplama). Dışkı toplama işleminden önce 4 farklı araş-

tırmacı tarafından dışkı skorlama yapıldı. Her bir köpeğe ait dışkılardan numune
alınarak kuru madde içerikleri belirlendi. Mamalara iki-kap tercih testi yapıldı. Bu
test 12 gün sürdürüldü ve 16 köpek kullanıldı. 15dk ve 30dk pişirilerek hazırlanan
mamalar aynı anda verilerek tercih oranları belirlendi.

Bulgular: 15dk ve 30dk pişirilen toz mamaları tüketen grupların kuru madde sin-

dirilebilirlikleri sırasıyla; %74,12 ve %77,96, organik madde sindirilebilirlikleri ise
sırasıyla; %79,23 ve %83,49 olarak belirlendi (p>0.05). 15dk pişirilen mama %51,
30dk pişirilen mama %49 oranında tercih edildi (p>0.05). 15dk pişirilen mamayı tü-

keten köpek grubunun dışkı skoru ve dışkı kuru maddesi sırasıyla; 3,97 ve %36,52;
30dk pişirilen mamayı tüketen grupta ise 4,07 ve %38,84 olarak belirlendi (p>0.05).

Öneri: Köpeklerde sindirilebilirlik parametrelerine önemli bir etkisi olan pişirme
süresinin 15dk olarak yapılması, bu çalışmada kullanılan mama için yeterli olmaktadır. Hazırlanmış toz formdaki mamanın yüksek sindirilebilirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Doğal köpek besleme konusuyla ilgili olarak farklı tip mama ve diyetler
hazırlanarak yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Dışkı kıvamı, köpek, sindirilebilirlik, tercih, toz mama.
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pared at different cooking times on preference rate, digestibility and stool quality

Materials and Methods: Sixteen adult Golden Retriever dogs (3-4 years old) were

used. In digestibility trials, 10 dogs were divided into two groups according to their
live weights. Food mixed with water and cooked daily. The first group (n=5) was given

food cooked for 15min, the other (n=5) for 30min. Determination of digestibility by
acid insoluble ash method was carried out for 9 days (5d acclimatization, 4d stool
collection). Stool scoring was performed by 4 different researchers before collection.

Dry matter contents were determined by taking samples from the feces of dogs. Twopan preference test was also performed. This test was carried out for 12 days and
16 dogs were used. Preference rates were determined by giving 15min and 30min
cooked foods at the same time.

Results: Dry matter digestibility of the groups consuming powder foods cooked for
15min and 30min were 74.12% and 77.96% respectively. Organic matter digestibi-

lities were 79.23% and 83.49% respectively (p> 0.05). Food cooked for 15min was

preferred 51%, and 30min was preferred as 49% (p> 0.05). The stool consistency
score and stool dry matter of the dog group that consumed the food cooked for 15min
were 3.97 and 36.52% respectively; In the group that consumed the food cooked for
30min were 4.07 and 38.84% respectively (p> 0.05).

Conclusion: Cooking time has a significant effect on digestibility parameters in dogs,

cooking for 15min is sufficient for the food used in this study. It has been determined
that the prepared powdered formula has high digestibility. New studies need to be
made by preparing different types of food and diets on the subject of natural dog
feeding.

Keywords: Stool consistency, dog, digestibility, preference, powdered food
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Giriş
Besin maddesi açısından yeterli ve dengeli bir diyet sağlamak
pet hayvanlarının sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürmesi için
en önemli kriterdir (Pedrinelli ve ark 2017). Ticari mamalar
kuru, yarı sulu, konserve mama gibi değişik şekillerde üretilir. Köpek beslemede en çok kuru mamalar tercih edilmektedir. Fakat Türkiye’de özellikle çoban köpeklerinin beslenmesinde arpa, geleneksel olarak suyla karıştırılıp yal şeklinde
pişirilerek yedirilir (Erdogan ve ark 2012). Ev yapımı diyet
hazırlamak zaman alıcı ve maliyetlidir. Aynı zamanda dengeli
bir diyet hazırlamak çok zordur. Bununla birlikte çoğu pet sahibi ev tipi diyeti hazırlamanın daha maliyetli olduğundan ve
köpeklerin özel bileşen ve takviyelere ihtiyaç duyduğundan
da habersizdir (Remillard 2008, Parr ve Remillard 2014). Bu
diyetler genellikle günlük hazırlanmaktadır. Fazla miktarda
hazırlanması durumunda bozulmaması için dondurulup saklanması ve günlük yedirilecek kısmın eritilerek verilmesi de
zordur (İnal ve ark 2018)

Günümüzde çoğu ticari kuru köpek maması ekstrüzyon yöntemiyle üretilmektedir. Ekstrüzyon dışında pet mamalarının
üretiminde kullanılan bir diğer popüler işleme tekniği fırınlama ve pişirme teknikleridir (Koppel ve ark 2014). Sindirilebilirlik ham maddelerin kaynağı, kalitesi, işleme tekniği ve
tüketilen miktara göre değişiklik gösterir. Hayvansal ürünler
yüksek oranda sindirilebilirken, tahıllar pişirme veya ekstrüzyon işlemi uygulanmadıkça daha az sindirilebilir (Watson 2011). Tahılların pişirildikten sonra köpeklerde sindirilebilirliği %89-99 arasında değişmektedir (Gröner ve Pfeffer
1997, Schünemann ve ark 1989). Ekstrüzyondan farklı olarak pişirerek mama hazırlama geleneksel fakat uzun süren
bir işlemdir. Kullanılan malzemelerin besin değeri ve lezzeti
pişirme işlemi ile korunmaktadır (Tran ve ark 2008). Malzemeler suyla karıştırılıp yaklaşık 200°C'de pişirilir, soğutulur
ve paketlenerek hazır hale getirilir. Ekstrüzyon işleminde ise
içerik karışımı yaklaşık 130°C'de ve yüksek basınçta ekstrüderden hızlıca geçtikten sonra ortam sıcaklığında kurutulup
paketlenir. Kediler ve köpekler için kuru ekstrüde mamalar
genellikle 200-300 g/kg arasında bir nem seviyesinde üretilir (Lankhorst ve ark 2007) ve nem içeriğini 60-90 g/kg'ın
altına düşürmek için daha sonra kurutulmaları gerekir (Tran
ve ark 2008). Ekstrüzyon işleminin bazı olumsuz etkileri olsa
da, istenmeyen enzimlerin yıkımlanması ve nişasta sindirimini artırması gibi faydaları vardır (Tran ve ark 2008, Altan
ve ark 2009).
Gelişmiş ülkelerde ev yapımı diyetlere karşı evcil hayvan sahiplerinin ilgisi artarak devam etmektedir (Remillard 2008,
Weeth 2013). İnsan-hayvan ilişkilerinin gelişmesi ile birlikte
ev yapımı diyetlere ve doğal beslemeye karşı artan bu ilgi,
ticari mamaların çeşitli kimsayal katkılarla birlikte kötü kaliteli ham maddelerle hazırlanmasından kaynaklanmaktadır.
Fakat, ev yapımı dengeli bir diyet hazırlamanın zor olması ve
bazı dergi ve internet sitelerinde verilen karışımlarla besle-

me sonucunda köpeklerin yetersiz ve dengesiz beslenmeleri
kaçınılmaz olmaktadır (Streiff ve ark 2002). Ev yapımı diyetlerin savunucularına göre, bu tip diyetler hazırlanırken daha
kaliteli ve kontrollü yiyecekler kullanılabilir. Böylelikle yapay
koruyucuların zararlarından da korunulabilir. Tamamen doğal ürünlerin kullanılabilmesi ve diyetin bireysel özel ihtiyaçlara göre modifiye edilebilmesi gibi faydaları vardır (Berschneider 2002). Doğru biçimde formüle edilmiş ev yapımı
diyetler, hayvan sahiplerine iyi bir alternatif sunabilir; toplu
yapıldığında ekonomik olabilir ve küçük değişikliklerle farklı
sağlık problemlerine yönelik olarak diyete müdahaleler yapılabilir. Ticari mamalara alerjik reaksiyonlar gösteren köpeklerde etkin bir şekilde kullanılabilir (Remillard ve Crane
2000, Remillard 2008). Pişirme işlemi köpek mamalarında
sindirilebilirliği artıran önemli bir unsurdur (Cipollini 2008,
İnal ve ark 2017). Ektrüzyon yöntemi ile pişirilmiş mamaları
köpeklerin severek tükettiğini ve daha yüksek lezzet ve sindirilebilirliğe sahip olduğunu kanıtlayan bilimsel çalışmalar
bulunmaktadır (Cipollini 2008, Forster ve ark 2012; İnal ve
ark 2018). Ayrıca pişmiş yiyeceklerin köpeklerde mide problemleri riskini azalttığı ileri sürülse de böyle bir bağlantı kanıtlanmamıştır (Beynen, 2020).
Ev tipi diyetlerin besin madde içeriklerinin yeterli ve dengeli
olup olmadığı ve köpeklerin sağlık durumuna etkileri hakkında yapılan çalışmalar olsa da (Heinze ve ark 2012, Larsen
ve ark 2012, Pedrinelli ve ark 2017) pişmiş ev tipi diyetlerin sindirilebilirlik ve dışkı kalitesine olan etkileri hakkında
bilimsel çalışma sayısı yetersizdir. Bu sebepten dolayı bu
çalışmada 15dk ve 30dk pişirilerek hazırlanan dengeli toz
mamanın sindirilebilirliğinin belirlenmesinin yanında, pişme süresinin mamanın köpeklerde tercih oranına, dışkı kuru
maddesi ve dışkı kıvamına etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem
Köpek ve barınak
Çalışmada kullanılan köpekler Selçuk Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Köpekçilik Ünitesinde kapalı ve açık alanı bulunan
bireysel bölmelerde barındırıldı. Sindirilebilirlik denemelerinde 20-25 kg arası canlı ağırlığına sahip 10 adet yetişkin
(3-4 yaş) Golden Retriever köpek kullanıldı. Canlı ağırlık ortalamaları ve dişi erkek sayısı eşit olacak şekilde 5 köpekten
oluşan iki grup oluşturuldu. Tercih testlerinde ise 16 köpek
kullanıldı.
Diyetin hazırlanması

Çalışmada kullanılan diyete katılan ham maddelerin öğütülüp
karıştırılmasıyla, toz halinde köpek maması hazırlandı. Tek
formülasyonda oluşturulan mama, Ankara Sincan’da bulunan Bilyem tesislerinde üretildi (toplam 250kg) ve Konya’ya
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Tablo 1. Köpeklerin bazı besin madde ihtiyaçları (100g KM’de)

Besin maddesi
Protein,g

FEDİAF (2017)

AAFCO (2015)

NRC (2006)

5,5

5,5

5,5

18,0 – 21,0

Yağ,g

Kalsiyum,g

18,0

0,5-2,5

Fosfor,g

18,0

0,5

0,4-1,6

0,4

0,4

0,3

Tablo 2. Çalışmada kullanılan mamanın ham madde bileşimi ,%

Et-kemik unu

5.00

Arpa

23.00

Tavuk unu

20.00

Mısır

39.00

Mısır gluten unu

5.00

Vitamin karışımı

0.50

Organik mineral karışımı

0.30

Potasyum klorid

0.20

Kanatlı yağı

7.00

Tablo 3.  Çalışmada kullanılan mamanın besin madde bileşimi (%KM’de)

Kompozisyon

15 dk

30 dk

Kuru Madde, %

29,32

30,25

Ham Yağ, %

11,99

11,99

Ham Protein, %

23,56

23,56

1,4

1.4

Ham Kül, %

7,81

Ham Selüloz, %

5,42

ME,kcal/kg*

3420

Kalsiyum,g**
Fosfor,g**

0,97

* = Formülle hesaplanarak belirlenmiştir. ** = Diyet hazırlama programı ile belirlenmiştir.

nakledildi. Toz formdaki mamalar 2.5 kat su ile karıştırılıp
15dk ve 30dk süre ile kaynatılarak yal benzeri mamalar hazır
hale getirildi. Köpeklerin besin madde ihtiyaçlarını bildiren
NRC, AAFCO ve FEDİAF’ın verileri göz önüne alınarak (Tablo
1) hazırlanan mamanın kompozisyonu Tablo 2’de verilmiştir.  
Mamanın enerji içeriği modifiye Atwater faktörleri ile belirlenmiştir (FEDİAF 2017).
Kimyasal analizler

Mamaya kuru madde (KM), ham kül (HK), ham yağ (HY), ham
selüloz (HS) ve ham protein (HP) analizleri AOAC (2003)
metoduna göre yapıldı. Sindirilebilirliklerinin belirlenmesi

7,81
5,42

3420
0,97

amacıyla toplanan dışkılara da KM ve HK analizleri yapıldı.
Çalışmada kullanılan mamanın besin madde bileşimi Tablo
3’te verilmiştir.
İndikatör metodu ile sindirilebilirlik tayini

Köpeklerin tüketeceği 15dk ve 30dk pişmiş mama miktarı
günlük yaşama payı ihtiyaçlarının 1.5 katı metabolik enerji
içerecek şekilde aşağıdaki formüllerle belirlenmiştir (FEDİAF 2017).
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Her grup için günlük olarak 2.5 kat su ilave edilerek pişirilen sulu formdaki mama, 5 gün boyunca köpeklere verilerek
(yaklaşık 1500gr) alıştırma dönemi uygulandı. Sonraki 4
gün mama verildikten sonra dışkı numuneleri alındı. Dışkı
numuneleri derin dondurucuda (-18°C) analizleri daha sonra yapılmak üzere saklandı. Sindirilebilirliklerinin belirlenmesinde Alvarenga ve ark (2019) metodu uygulandı. Dışkı
ve mamadaki asitte erimeyen kül (AEK) indikatör olarak
değerlendirildi. Her köpeğe ait dışkılar eritildikten sonra
karıştırılıp, sindirilebilirlik analizleri için numune alındı.
55°C’de 48 saat kurutulup dışkı kuru madde (DKM) oranları
belirlendikten sonra öğütüldü. 15dk ve 30dk pişirilen mamalardan alınan numuneler de 55°C’lik etüvde 48 saat kurutulduktan sonra analize hazır hale getirildi. 3 g kuru dışkı ve 10
g mama darası alınmış porselen potalarda(a) tartıldı(b) ve
kül fırınında (Gerhardt, Germany) 8 saat boyunca 600°C'de
yakıldı. Daha sonra 2N hidroklorik asitte kaynatıldı. Bu işlemin ardından filtre kağıdından (541: Whatman, Maidstone,
UK) geçirilip gece boyunca kağıtlar 600°C'de yeniden yakıldı
(yaklaşık 10 saat). Numunelerin asitte erimeyen kül (AEK)
yüzdesini belirlemek için ikinci yakma işleminden sonra
tartıldı(c). İki gruptaki 5 köpeğin hepsinde 2 paralel olarak
AEK ile sindirilebilirlik belirlendi. AEK ve sindirilebilirlik belirlemede aşağıda verilen formüller kullanıldı.

a= porselen kül potalarının darası
b= tartılan dışkı ve mamanın ağırlığı
c=ikinci yakma işleminden sonra kalan numune

de her zaman içebilecekleri su bulunduruldu. 15 dk sonunda
her iki mama kabı alınarak artan mamalar tartıldı ve tüketim miktarları tespit edildi. Ertesi gün mama kaplarının yeri
değiştirilerek, bir gün önce sağda verilen mama sola, solda
verilen mama da sağa yerleştirilerek her mamaya eşit konum
ve eşit şans tanındı. Bu şekilde köpeklerin yön tercihlerinin
etkileri giderildi. Tercih testine 12 gün boyunca devam edildi.
Daha sonra tüketilen miktarlar oranlanarak, hangi mamanın
tercih edildiği aşağıdaki gibi belirlendi.
15dk pişmiş mama tercih oranı,% = A / (A + B)
30dk pişmiş mama tercih oranı,% = B / (A + B)
A = 15dk pişmiş mamadan tüketilen miktar, g
B = 30dk pişmiş mamadan tüketilen miktar, g

Dışkı kıvamı, sindirim denemesinin son 3 gününde dışkı toplama işleminden hemen önce 4 farklı araştırmacı tarafından
skorlanarak belirlendi. Dışkı kıvamları 1-5 sistemine göre
skorlandı. Bu sisteme göre dışkılar görüntüsü ve kıvamına
göre puanlanmakta ve düzgün şekillenmiş ve sert kıvamlı
dışkılar kaliteli kabul edilmektedir. Buna göre, 1. macunumsu ve ishal görünümlü dışkı, 2. yumuşak ve hafif şekillenmiş
dışkı, 3. yumuşak, şekilli, nemli ve yerde iz bırakan dışkı, 4.
iyi şekillenmiş, dağılmayan ve yerde iz bırakmayan dışkı, 5.
iyi şekillenmiş, katı ve kuru dışkı olarak skorlandı (Strickling
ve ark 2000).
İstatistiksel analizler

Çalışma sonucu elde edilen 15 dk ve 30 dk pişirilen toz mamanın kuru madde sindirilebilirliği (KMS), organik madde
sindirilebilirliği (OMS), dışkı kuru maddesi (DKM), dışkı skoru ve tercih oranı verilerinin değerlendirilmesinde SPSS 22
(IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows,
Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp) istatistik paket programı kullanıldı. İncelenen parametrelerin hepsinde iki grubun
ortalamalarının karşılaştırılması için bağımsız 2 grup t testi
(Student’s t test) uygulandı. İki grup arasında farklılıkların
p<0,05 olduğu değerler istatistiksel anlamda önemli kabul
edildi.
Bulgular

Tercih testi ve dışkı skoru
Tercih testi için 3-4 yaş aralığında ve 20-25 kg canlı ağırlık
aralığında olan 16 köpek kullanıldı. Toz mama suyla karıştırılıp günlük olarak 16 köpek için hazırlandı. 15dk ve 30dk
pişmiş mamalar 400’er gram olarak aynı anda köpeklerin tüketimine sunuldu. Dust ve ark (2005)’nın uyguladığı 2-kap
tercih testi uygulandı. Mama kaplarının pozisyonu köpeğin
ikisine de aynı mesafede ve kolaylıkta ulaşabileceği şekilde
ayarlandı. Kaplar bireysel bölmelerin kapalı alanına yerleştirilirken, köpek dışarıdaki gezinti alanında bekletildi. Önlerin-

AEK ile sindirilebilirlik tayini sonuçları tablo 4’te verilmiştir. Sonuçlara göre 15dk ve 30dk pişirilen mamanın KMS değerleri sırasıyla 74,12±0,92 ve 77,96±0,86 ve OMS değerleri
ise sırasıyla 79,23±0,72 ve 83,49±0,59 olarak tespit edildi
(p>0,05).
Pişirme süreleri 15dk ve 30dk olan mamaların tercih oranları sırasıyla %51 ve %49 olarak belirlenmiştir (Tablo 5). Bu
farklılık istatistiksel olarak önemsizdir (p=0,705).
15dk ve 30dk pişirilerek hazırlanan mamaları tüketen kö-
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Tablo 4. AEK ile sindirilebilirlik tayini sonuçları

KMS

Pişirme süresi

OMS

N

𝑥𝑥𝑥𝑥̅

SEM

79,23

0,72

15 dk

10

74,12

30 dk

10

83,49

30 dk
15 dk

10
10

77,96

0,92
0,86
0,59

P

0,934
0,81

KMS=kuru madde sindirilebilirliği, OMS=organik madde sindirilebilirliği, SEM=ortalamaların standart hatası

Tablo 5. İki farklı pişirme süresinde hazırlanan mamanın tercih testi sonuçları
Pişirme süresi
15dk
30dk

SEM= ortalamaların standart hatası

N

16
16

min

0,32
0,29

max

0,71
0,68

𝑥𝑥𝑥𝑥̅

SEM

0,49

0,11

0,51

0,11

P

0,705

Tablo 6. İki grubun dışkı skoru ve dışkı kuru maddesi karşılaştırma sonuçları

peklerin dışkı kıvamları 3,97±0,05 ve 4,07±0,06 olarak puanlandı. Dışkı kuru maddeleri ise sırasıyla 36,52±1,43 ve
38,84±1,91 olarak belirlendi (Tablo 6). Dışkı skoru ve dışkı
kuru maddesi açısından gruplar arasındaki farklılık önemsiz
düzeydedir (p>0,05).
Tartışma

45

Buğday, arpa, mısır ve pirinç gibi tahıllar köpek mamalarının
önemli bir parçasıdır. Bu çalışmada kullanılan köpek maması
%62 oranında arpa ve mısırdan oluşmaktadır. Öğütülmelerinin ardından ekstrüzyon veya ısıl işlem görmüş tahılların
köpeklerde sindirilebilirliğinin yüksek olduğu yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır (Murray ve ark 1999, Twomey ve
ark 2003, İnal ve ark 2017). Kara ve ark (2019) ekstrüde
edilmiş arpa ununun in vitro şartlarda orta düzeyde sindirildiğini belirtmiştir (24. saatte ekstrüde edilmemişler için
%52 ve ekstrude edilenlerde %62 OMS). İki yaş ve üstü köpekler için arpanın ekstrude edilmesiyle OMS değeri %50100 oranında artırabilir ve bu şekilde köpeklerin diyetinde
bulunabilir. Ekstrüde mısır unu, yavru köpekler ve geriatrik
köpekler tarafından orta düzeyde sindirilebilir. Bu nedenle,
ısıl işlem görmüş ekstrüde mısır unu (ekstrüde edilmemiş
için %59 OMS ve ekstrüde edilenlerde %71) yetişkin köpek

mamalarında kullanılabilir(Kara ve ark 2019).

Düşük kül içerikli yem maddelerinde AEK yöntemi ile sindirilebilirlik tayini yapılırken yüksek varyasyondan dolayı
yorumlanması zorlaşmaktadır (Alvarenga ve ark 2019). Bu
çalışmada hazırlanan formülasyonda yeterli düzeyde ham
kül bulunmaktadır (%7,81). AEK metodu ile köpeklerde
sindirilebilirlik tayininin güvenilir olduğu birçok çalışmada
belirlenmiştir (Lobo ve ark 2001, Zanatta ve ark 2003). 15
dk pişirilmiş köpek mamasının AEK indikatör metodu ile belirlenen KMS ve OMS değerleri sırasıyla %74,12 ve %79,23
olarak belirlenirken, 30 dk pişirilmiş mamada ise %77,96 ve
%83,49 olarak belirlenmiştir. Felix ve ark (2009) hazırladıkları ev yapımı diyetin klasik sindirim yöntemiyle KMS ve OMS
değerlerini sırasıyla %86,8 ve %90,1 olarak belirlemişlerdir.
Araştırmacılar klasik sindirim yöntemi kullanılmasından ve
diyeti oluşturan ham madde farklılıklarından dolayı daha
yüksek KMS ve OMS değerleri belirlemiş olabilirler. Klasik
sindirilebilirlik tayininde tüm dışkı toplanırken, AEK indikatör metodunda dışkılardan numune alınarak sindirilebilirlik
belirlenir. Köpeklerde AEK metodunun klasik dışkı toplama
metoduyla yüksek korelasyon verdiği belirtilmiştir (Lobo
ve ark 2001, Zanatta ve ark 2013). Fakat, bu yöntemin özellikle dışkıda besin madde atılımının belirlenmesi açısından
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klasik yöntemle düşük korelasyon gösterdiği çalışmalar da
mevcuttur (Alvarenga ve ark 2019). Ancak dışkı toplamanın zaman alıcı olması, bazen köpeklerde görülen kaprofaji
davranışları, köpeklerin dışkıların üstüne basması gibi durumlardan dolayı AEK metodu sonuçları çoğu araştırmacı
tarafından güvenilir kabul edilir. Bu çalışmada %25 et ürünü,
%62 öğütülmüş mısır ve arpa ve %5,72 ham selüloz içeren
mama su ile kaynatılarak pişirilmiştir. Tahıllar yüksek nişasta içeriklerinden dolayı ucuz enerji kaynakları olarak köpek
mamalarında kullanılmaktadır. Ham nişastanın köpeklerde
sindirilebilirliği çok düşüktür. Yüksek oranda sindirilebilmesi için pişirilmesi veya ekstruderden geçirilmesi gerekmektedir (İnal ve ark 2018). Felix ve ark (2009) %56,70 düzeyinde
pirinç patlağı, %29 düzeyinde taze et ve %1,1 ham selüloz
içeren ev tipi diyet hazırlamışlardır. Taze et, yüksek oranda
sindirilebilir pirinç patlağı ve çok düşük ham selüloz içeren
diyetin bu çalışmadaki mamaya göre daha yüksek OMS değerine sahip olması beklenen bir durumdur. İnal ve ark (2018)
hayvansal ve bitkisel ürünlerden oluşan diyeti köpeklere
suyla karıştırıp pişirerek vermişler; klasik dışkı toplama yöntemiyle KMS ve OMS değerlerini sırasıyla %83,13 ve %85,28
olarak belirlemişlerdir. Araştırmacılar yal şeklinde pişirerek
hazırladıkları diyetin sindirilebilirliğini standart ticari kuru
köpek mamasına göre daha yüksek bulmuşlardır. Felix ve ark
(2009) premium kalitedeki ticari kuru köpek mamasında
%86,01 OMS belirlemişlerdir. Kara (2020) ise 7 farklı premium kalitedeki ticari kuru köpek mamalarında in vitro OMS
değerlerini %86,5-91,3 aralığında belirlemiştir. Bu verilerle
kıyaslanacak olursa bu çalışmada kullanılan mamanın standart mamalardan yüksek, kaliteli ham maddelerden üretilen
ve oldukça pahalı olan premium ticari köpek mamalarına ise
yakın sindirilebilirliğe sahip olduğu söylenebilir.
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Felix ve ark (2009) ev yapımı diyeti tüketen köpeklerin dışkı
kuru maddelerini daha düşük belirlese de dışkı kıvamı bakımından önemli bir farklılık belirlememiş ve dışkı kıvamlarının ideal aralıkta olduğunu rapor etmişlerdir. Bu çalışmada
da suyla karıştırılıp pişirilen mamaları tüketen köpeklerin
dışkı kıvamlarının sert ve ideal skor aralığında (3-4) olduğu
belirlenmiştir (3,97-4,07). Sindirilebilirliği yüksek diyetle
beslenen köpekler katı kıvamda ve daha az dışkı üretir (Case
ve ark 1998). Dışkı kıvamı ve kalitesi, dışkının kuru madde
düzeyi ile de ilişkilidir. Kuru maddesi yüksek olan dışkı sert
görünümdedir (Carciofi ve ark 2006). Bu çalışmada elde edilen dışkıların kuru maddesi 15 dk ve 30 dk pişmiş mamayla beslenen köpeklerde sırası ile %36,52 ve %38,84 olarak
belirlenmiştir. Felix ve ark (2009) ev tipi diyeti tüketen grubun dışkı kuru maddesini %30,3 olarak belirlemiştir. Yüksek
düzeyde hayvansal ürün içeren mamalar yüksek oranda mineral içerebilmektedir. Minerallerin yüksek su adsorpsiyonu
nedeniyle bu tip diyetleri tüketen köpeklerde daha sert ve
daha kuru dışkı atılımı olmaktadır (Sá-Fortes 2005, Carciofi
ve ark 2006). Bu çalışmada kullanılan mama %7.81 HK, %1.4
Ca, %0.97 P içermektedir. Bu değerler Felix ve ark (2009)’nın
kullandığı ev tipi diyete göre daha yüksektir (%4.1 HK, %1.0

Ca, %0.9 P). Bundan dolayı daha sert kıvamlı, daha yüksek
kuru madde belirlenmiş olabilir. 15 dk ve 30 dk pişirilmiş
mamayı tüketen grupların dışkıları sırasıysa 3,97 ve 4,07 olarak skorlanmıştır. Yüksek kuru madde içeriğine sahip olan
dışkıların da yüksek puanlarla skorlanmış olması normaldir.
Felix ve ark (2009) ise ev tipi diyet tüketen grubun dışkı skorunu 3,3 olarak belirlemiştir. 3-4 skor aralığında olan dışkılar
da bu çalışmadaki gibi ideal aralıkta kabul edilmiştir. İdeal
dışkı skoru puanları aynı zamanda yüksek sindirilebilirlikle
de ilişkilidir (İnal ve ark 2018).

Bu çalışmada doğal ham maddelerden oluşan, iki farklı pişme
süresinde hazırlanan mama aynı anda köpeklere verilerek
2-kap tercih testi yapılmıştır. Test sonucunda 15dk ve 30dk
pişirilen mama arasında tercih edilme açısından önemli bir
farklılık yoktur. Ayrıca 15dk pişirme süresiyle %79,23 OMS
elde edildiği için, 15dk’lık pişirme süresinin yeterli olduğu
söylenebilir. Yüksek ısı ve basıncın ticari kuru köpek mamalarının içerdiği hayvansal protein kaynaklarının amino asit
kullanılabilirliğine olan olumsuz etkileri hakkında yapılan
çalışmalar vardır (Johnson ve ark 1998). Ev tipi diyetlerin
ticari mamalara göre daha yüksek sindirilebilirliğe sahip olduğu belirlenmiş olsa da, pişirme süresinin etkileri hakkında
yapılan çalışma bulunmamaktadır. Bu mamayı köpeklerin
kısa sürede severek tükettikleri gözlemlenmiştir. Ekstrüzyon
yöntemi ile hazırlanan ticari mamalarda ise lezzette azalma
durumu ortaya çıkabilir (Tran ve ark 2008). Dunsford ve ark
(2002)’na göre köpeklerde pişirilmiş diyetleri tercih etme
eğilimi vardır ve köpek mamalarında pişirmeyle lezzet ve
dolayısıyla tüketim oranı da artar. Bu çalışmada kullanılan
mamanın su karıştırılarak pişirilmesiyle, ekstrüzyon işleminin dezavantajlarından kaçınılmış ve köpeklerin severek
tüketebileceği bir ürün elde edilmiştir.
Öneriler

Bu çalışma doğal ürünlerden oluşan ve dengelli besin madde içeriğine sahip toz mamanın köpeklerde sindirilebilirlik,
tercih oranı ve dışkı kalitesine olan etkileri açısından öncü
bir çalışmadır. Ekstrüzyon ve pişirme işleminin nişasta jelatinizasyonu, amino asit reaktivitesi, vitamin kayıpları ve
lipid oksidasyonu üzerine etkilerinin daha fazla çalışmayla
detaylandırılması gerekmektedir. Bu işlemlerin lezzet üzerine etkileri tercih testleriyle ortaya konularak, olumlu veya
olumsuz yönleri belirlenmelidir. Farklı pişirme süresi ve
sıcaklığının köpeklerde sindirilebilirliğe etkileri incelenmelidir. Farklı içerikli mamaların pişirilmesinin köpeklerde etkileri ortaya çıkarıldıkça daha yüksek sindirilebilirliğe sahip,
lezzetli, sağlıklı ve ekonomik mamalar oluşturulabilir.
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Finansal Kaynak
Bu çalışma sırasında, yapılan araştırma konusu ile ilgili doğrudan bağlantısı bulunan herhangi bir ilaç firmasından, tıbbi alet, gereç ve malzeme sağlayan ve/veya üreten bir firma
veya herhangi bir ticari firmadan, çalışmanın değerlendirme
sürecinde, çalışma ile ilgili verilecek kararı olumsuz etkileyebilecek maddi ve/veya manevi herhangi bir destek alınmamıştır.
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