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Kümes hayvanlarının bağırsak eko-sisteminin gelişimi, sindirim organının sağlığı ve
fonksiyonları ile kanatlının genel vücut sağlığı için kritik öneme sahiptir. Bağırsak sağlığının
sürekliliği sürülerin iyi bir performansa sahip olması için esastır.
Yumurtadan çıkan civcivler olgunlaşmamış ve steril bir sindirim organına sahiptirler. Yem
yemeye başladıklarında sindirim fonksiyonları ve mikro florası gelişmeye başlar. Bu dönemde
patojen mikroorganizmalara karşı çok hassastır.
Bununla birlikte bağırsakların yüzeyi vücudun dış etkenlere açık en geniş alanını temsil eder.
Bunun sonucunda bağırsak epiteli zararlı ya da zararsız çok fazla sayıda yabancı maddeler ile
sürekli bir temas halindedir ve (bağışıklık sistemi, metabolizma) bu allerjenlere karşı yangısel
reaksiyon oluşturur.
Bundan dolayı sindirim organında süreklilik gösteren bir enflamasyon varlığı söz konusudur
ve modern broiler yetiştiriciliğinin önemli zorluklardan biri de verim kaybına neden olan bu
enflamasyonu kontrol altında tutmaktır. Broiler yemlerine düşük dozda eklenen
antibiyotiklerin bağırsaklardaki bakterileri kontrol altında tutması amaçlanırken aynı zamanda
bağışıklık sistemini de kontrol etmesi ve bunun sonucunda broilerlerde daha iyi bir yem
dönüşümü ve canlı ağırlık artışı amaçlanmıştır.
Optimal sindirim ve maksimum absorption
Avrupa birliğinde 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren antibiyotik büyütme faktörlerinin kanatlı
yemlerinde yasaklanmasından sonra düşük sürü performansı, ıslak altlık, bağırsak kanalının
son kısmında ve dışkıda sindirilmemiş yem varlığı ile karakterize nekrotik enterit ve
dysbacteriosis problemleri artmıştır.
Bu sorunların çözümü ve broiler sürülerinin performansını arttırmak için yasaklanan büyütme
faktörü antibiyotiklere alternatif olarak antibiyotik olmayan yem katkıları kullanımı artmıştır.
Organik asitlerden kısa zincirli yağ asitleri antibiyotik büyütme faktörlerine potansiyel
alternatif olarak değerlendirilir. Kısa zincirli yağ asitlerinden biri olan bütirik asit yüksek
bakterisidal etkiye sahiptir ve kanatlı, dana ve domuzlarda performansı arttırmak için orijinal
bir ürün olarak kullanılmaktadır.
Doğada bütirik asit sütte bulunur. Butirik asit aynı zamanda monogastrik hayvanların kalın
bağırsaklarında ve ruminantların rumeninde karbonhidratların Clostridium clusterleri 4 ve 14
lerin çoğunlukla temsil ettiği phylum Furmicutlere ait gram pozitif bakteriler tarafından
yıkımlanmasıyla üretilir. Bu clusterlere ait bakteriler besin kaynağı olarak Laktat’ı kullanırlar.
Bütirik asit’in insanlarda bağırsak sağlığını arttırmada epitel hücrelerinin normal gelişimi için
ve kolon kanseri vakalarını azaltmak için önemli olduğu bildirilmiştir. Yetersiz bütirik asit
metabolizması insanlarda ülseratif kolitin gelişimini kolaylaştırır (Roediger ve Nance, 1986),

sindirim sisteminin yangılı hastalığı olan Crohn hastalığına sahip hastaların tedavisinde
kullanılır.
Bütirik asit bağırsak mukozası için etkin bir besin kaynağıdır. Vilusların sayısının ve
boylarının artmasına sebep olur ve bunun sonucunda bağırsakların emilim yüzeyi artar.
Bütirik asit aynı zamanda salmonella, clostridium, campylobacter ve E.coliyi içeren patojenik
mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etki oluştururken faydalı bağırsak flora
mikroorganizmalarını düzenler. Bütirik asit, bağırsak hastalıkları ve besin dengesizliklerinin
sebep olduğu bağırsak lezyonlarının onarılmasını hızlandırır.
Bütirat, sindirim enzimlerinin salınımını uyararak (Katoh ve Yajima, 1989) protein ve yağ
sindirimini arttırır.
Son yıllarda çok sayıda araştırmacı, Ca-bütirat’ın (Globamax-1000) farklı çiftlik
hayvanlarının (dana, keçi, koyun, tavşan, kanatlı, domuz) diyetlerine eklendiğinde çok sayıda
faydaları olduğunu çalışmalarında göstermiştir.
Genç kanatlıların bağırsaklarındaki bütirik asit seviyeleri oldukça düşüktür. Kümes
hayvanlarının yemlerine bütirik asitin eklenmesi bağırsak sağlığı ve bütünlüğü için fayda
sağlar.
Mukozal bütünlük, crypt bölgesindeki stem hücrelerinin mitotik aktivitesi ve vilus uçlarının
apoptosisi arasındaki uygun bir denge ile sağlanır. Yemin bu denge ve buna bağlı olarak da
bağırsakların fonksiyonel durumu üzerinde güçlü bir etkisi vardır. (Piva ve ark., 2001).
Bütirik asit bağırsak epitel hücreleri için büyük enerji kaynağıdır. Mukozal iyileşmede önemli
rol oynar ve yangı giderici özelliği vardır. (Roda ve ark. 2007) Broilerlerde bütiratın canlı
ağırlık kazancı üzerine faydalı etkileri ile ilgili çok sayıda araştırma yürütülmüştür.
Kaplanmamış bütiratlar kanatlı sindirim organının üst kısımlarında etkiye sahip olabilir ancak
organın aşağı kısımlarında etki göstermez. Bundan dolayı sindirim organının alt bölgelerinde
etkili olması için mikro-enkapsulasyon gereklidir.
Kalsiyum bütirat çift kat kaplandığında, mideden emilmez, kursak ve taşlıkta zarar görmez ve
ince bağırsaklara kadar eksilmeden ulaşabilir. Hedef organ olan ince bağırsaklarda, lipaz
enzimi sayesinde kalsiyum bütirat serbest kalır. Kalsiyum’un yavaş çözünmesinden dolayı
bütirat kalsiyum tuzundan kademeli bir şeklide ayrılır. Serbest kalan bütirat hedef organ olan
ince bağırsağın tamamına etkili bir konsantrasyonda yayılır.
Yemde Ca-bütirat (GLOBAMAX-1000) uygulamasının bağırsağın morfolojisi ve
fonksiyonları üzerine belirgin bir etkisi vardır. 13 günlük broilerlerde vilus uzunluğuna ilişkin
etkinliği doğrulanmıştır. (Resim-1 ve Resim-2) (Ducatelle ve ark.)

Resim 1: GLOBAMAX-1000 grubu: Artmış vilus boyu1,
Crypt derinliğinde artış yok3, viluslarda birleşmesi (fusion) yok

Resim 2: Kontrol grubu: Vilus atrofisi1, kısa
viluslar1, hasarlı viluslar1, crypt sayısının aşırı artışı3

Patojen bakterilerin baskılanması
Bütirik asit’in önemli patojen mikroorganizmalara karşı antibakteriyel etkiye sahip olduğu ve
faydalı bağırsak florasını düzenlediği bilinir.
Bütirik asitin in-vivo ve in-vitro salmonella enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayabildiği
gösterilmiştir. Bağırsak pH’ında, bütirik asit bakteri duvarından bakteri hücresine girer.
Bakteri nötral pH’a yakın seviyeyi korumaya ihtiyaç duyar ve bunun sonucunda aşırı
miktarda proton kaybı olur. Bu hücresel ATP ye ihtiyacı arttırır ve hücresel enerji kaybı
bakteri hücresinin ölümüne neden olur. Bütirik asit MIC değerinden düşük
konsantrasyonlarda dahi salmonella bakterisinin virulens mekanizması üzerine baskılayıcı
etki oluşturur.
Bununla birlikte bütirik asit, kanatlı bağırsak enterositlerini campylobacter’in kolonizasyon
yeteneğini azaltarak bu bakterinin invazyonundan korur. Bütirik asit aynı zamanda
C.perfringens’in neden olduğu nekrotik enteritisin şiddetinin azaltılmasında da rol oynar.
Antimokrobiyal etki ve virulens gen görünümü üzerine etkilerle patojenitenin azaltılması
yanında bütirik asit bağırsak duvarında nekrotik odaklardaki epitel hücrelerinin hızla
üremesini sağlayarak clostridium perfringens ve campylobacter jejuni enfeksiyonlarına karşı
koruma sağlar.

Bütirat anti-enflamatuar bir etkiye sahiptir
Bağırsak mukozasının önemli fonksiyonlarından biride mikroorganizma ve toksinlere karşı
bir koruma sağlarken besinlerin sindirim ve emilimine izin vermesidir.
Bağırsak mukozasındaki enflamasyon sadece çok fazla enerji tüketimine ve besin kaybına
neden olmaz, aynı zamanda mukozal sistemi absorbtif organdan tipik olarak kısa viluslar ve
ince muskuler tabakaya sahip defansif organa dönüştürür.
Spesifik olmayan bu bağışıklık tepkisinin sonucu vücutta katabolik reaksiyonların artışı,
negatif azot dengesi ve alınan besinlerin emflamasyon için harcanmasına yol açar. Bu
ekonomik olarak arzu edilmeyen bir yangısel reaksiyon olmasına rağmen etkin bir bağışıklık
savunması için zorunluluktur. Bundan dolayı beslemede amaç enflamasyonu yok etmek değil
asgariye indirmek olmalıdır.
GLOBAMAX®1000 bağışıklık hücreleri üzerinde enflamasyonu baskılayarak etki eder ve
bunun sonucunda ise besinleri performansa yönlendirir (Resim 3).
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Resim 3. Calcium – bütirat enflamasyon hücrelerinden Nitric oxide salınımını azaltır.
NOx=Nitric oxide enflamasonda makrofajlar tarafından sentezlenir. (makrofajlar E.coli hücre duvarı antijeni LPS ile
uyarılmıştır)

Ca-bütirat bağırsakların erken olgunlaşmasını sağlar ve bunun sonucunda patojenlere karşı
daha iyi bir koruma meydana getirerek yüksek sayıda lenfosit birikimi ve bağırsak
mukozasına yayılmasını sağlar. (Resim 4 ve 5).

Resim 4: Ca-bütirat (GLOBAMAX1000) grubu: mukozal lenfositler

Resim 5: Kontrol grubu: mukozal
lenfositler

Yemin daha iyi değerlendirilmesi ve daha yüksek canlı ağırlık artışı
Yem bileşimi değişiklikleri ile ya da yem katkıları kullanarak bağırsaklarda bütirik asit üreten
bakterilerin uyarılması bağırsak duvarı bütünlüğünü arttırır ve epitel hücre artışını uyararak
performans artışı ile sonuçlanırken patojenler de aynı zamanda kontrol altına alınır.
Ca-bütirat içeren GLOBAMAX-1000 bağırsaklardaki bütünlük ve dengenin ve genel sağlığın
devam ettirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu etkiler Ca-bütirat’ın çoklu etkisinden ve farklı
etki mekanizmasındandır.
Broilerlerde GLOBAMAX-1000 patojen kontrolünde, enflamasyonun kabul edilebilir
seviyede tutulmasında, sindirim sisteminin yapı ve fonksiyonlarını iyileştirerek yemin daha
iyi değerlendirilmesi ve daha yüksek canlı ağırlık artışı sağlanmasında etkilidir.

