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Özet
Bu çalşmada, değişik oranlarda konsantre yemle beslenen kuzularda alkan indikatör tekniğinin kuru madde tüketimi
ve sindirilebilirliği tahmininde kullanm etkinliğinin araştrlmas amaçland. Çalşmada ortalama canl ağrlğ 41.7±0.8
kg olan 6-7 aylk, 15 baş Tuj rk kuzu 3 eşit gruba bölünerek %100 kuru ot (Grup A), %75 kuru ot + %25 konsantre
yem (Grup B) ve %50 kuru ot + %50 konsantre yem (Grup C) verildi. Deneme süresi toplam 30 gün olup, dşk toplama
işlemi kapsüllerin yutturulmasn takip eden 8-14. günler arasnda yapld. Kuru Madde Tüketimi (KMT) ve
Sindirilebilirliği (KMS), alkan indikatör tekniği ile elde edilen Kuru Madde Tüketimi Tahmini (KMTt) ve Sindirilebilirliği
Tahmini (KMSt) ile karşlaştrld. Çalşmada kaba yem ve konsantre yemin C32 ve C33 alkan içerikleri srasyla kaba yem
için 3.27-19.79 mg/kg, konsantre yem için 4.52-4.11 mg/kg olarak ölçüldü. Yaplan analizlerde kuru ot ve konsantre
yemde C36 tespit edilemedi. Alkan geri alnabilirlikleri rasyonda konsantre yem arttkça düşüş gösterdi (P<0.05). En iyi
KMTt B grubunda C33:C32 alkan çiftiyle yaplan hesaplamalarla elde edildi (R2=0.98). A grubunun KMTt’leri gerçek
KMT’lerinin üzerinde hesap edildi. C grubunda özellikle C33:C36 alkan çiftiyle yaplan KMTt’lerinin doğruluk oran
düşmüştür (R2=0.47- 0.56). Alkan C32 ve C33 kullanlarak elde edilen KMSt’leri KMS’ne benzer bulunurken Alkan C36
kullanlarak elde edilen KMSt’leri düşük bulundu. Sonuç olarak alkan indikatör tekniğinin değişik oranlarda konsantre
yem içeren rasyonlarla beslenen kuzularda KMT ve KMS tahmininde kullanlabileceği görüldü.
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Estimation of Feed Intake and Digestibility by Sheep Fed at Various
Levels of Concentrate, Using Alkane Indicator Technique
Summary
In this study, investigation of using of alkane indicator technique for estimating of dry matter intake and digestibility
were aimed on lambs fed varying levels of concentrate diets. Fifteen male lambs weighing 41.7±0.8 kg (between 6-7
months, Tuj breed) were divided into three equal groups and fed with 100% hay (Group A), 75% hay + 25%
concentrate (Group B) and 50% hay + 50% concentrate (Group C). Trial period ended on 30th days. Faecal samples
were collected between day 8 to 14 after capsules swallowed to animals. Dry Matter Intakes (DMI) and Digestibilities
(DMD) were compared Dry Matter Intake Estimates (DMIe) and Dry Matter Digestibility Estimates (DMDe) obtained
using alkane indicator technique. Alkane C32 and C33 contents of hay and concentrate were determined as 3.27 –19.19
mg/kg for hay and 4.52-4.11 mg/kg for concentrate respectively. Alkane C 36 was not detected in both hay and
concentrate. Alkane recoveries were decreased while increasing the ratio of concentrate in the ration (P<0.05). The best
DMIe’s were obtained from Group B using the alkane pair C33: C32 (R2=0.98). DMIe were overestimated than real DMI
in group A. The accuracy of DMIe was decreased especially with the alkane pair of C33: C36 in group C (R2=0.47- 0.56).
DMDe obtained from using of alkane C32 and C33 were similar to DMD, but DMDe obtained from using of alkane C36
were determined lower than DMD. Consequently alkane indicator technique could be used to estimate dry matter
intake and digestibility in lambs fed varying levels of concentrate diets.
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GİRİŞ
Hayvan beslemede verim artrmaya yönelik çalşmalarda hayvann yem tüketiminin ve tüketilen yemin
sindirilme derecesinin belirlenmesi önemli kriterlerdir.
Bu amaçla besleme çalşmalarnda alkan indikatör
tekniği son yllarda geliştirilen yeni bir yöntemdir.
Alkanlarn otlayan hayvanlarda kaba yem tüketimi
ve sindirilebilirliği çalşmalarnda kullanlabileceği
ilk olarak Mayes ve Lamb 1 tarafndan bildirilmiştir.
Daha sonra yaptklar çalşmalarla hayvanlarda kuru
madde tüketimi ve sindirilebilirliği tahmini için bitkilerin yapsnda bulunan alkanlarn, miktar bilinen
C32 gibi çift zincirli ve hayvanlara doz olarak verilen sentetik alkanlarla kombine edilmesine dayanan
alkan indikatör tekniğini geliştirmişlerdir 2-4.
Alkan indikatör tekniği bir çift indikatör tekniği
olup, dşkdaki tek zincirli alkanlarn çift zincirli
alkanlara oran prensibine dayanmaktadr 5. Teknikte harici indikatör olarak kullanlan çift zincirli
alkanlar hayvanlara kapsül, pelet halinde veya doğrudan yeme karştrlarak verilebilmekte fakat bu
yöntemlerde harici indikatörün hayvana her gün
verilmesi gerekmektedir. Bu durum indikatörün
dşkdaki konsantrasyonunda dalgalanmalara sebep
olarak sonucu olumsuz etkilemektedir 6,7. Son zamanlarda kullanlan, alkan indikatör kapsüllerin
(AİK) rumen içerisine yerleştirilmesi yöntemi araştrmalarda kolaylk sağlamakta ve indikatörün dşkdaki konsantrasyonunda meydana gelen gün içi
dalgalanmalar minimuma indirmektedir 7-10.
Alkan indikatör tekniği daha çok kaba yem ağrlkl beslenen ve otlayan hayvanlarda yem tüketimi
ve sindirilebilirlik çalşmalarnda 11-16 kullanlmştr.
Konsantre yem ağrlkl ya da katkl rasyonlarla beslenen hayvanlarda bu metotla ilgili yaplan çalşma
8,17
says yeterli değildir. Bu çalşmayla alkan indikatör tekniğinin konsantre yem içeren rasyonlarla
beslenen kuzularda kuru madde tüketimi ve sindirilebilirliği çalşmalarnda kullanm etkinliğinin
araştrlmas amaçlanmştr.

MATERYAL ve METOT
Çalşmada ortalama canl ağrlklar 41.7±0.8 kg
olan, 6-7 aylk, 15 baş Tuj rk kuzu kullanld. Hayvanlar dşk ve idrar ayrmaya yarayan düzeneği
bulunan bireysel kafeslerde kontrollü yemlemeye
tabi tutuldu.
Denemede 5’er hayvanlk üç grup oluşturuldu; A
Grubu (%100 kuru ot), B Grubu (%75 kuru ot +

%25 konsantre yem), C Grubu (%50 kuru ot + %50
konsantre yem).
Toplam 30 günlük deneme süresince, yemleme
sabah ve akşam olmak üzere iki öğünde yaplarak
kaba ve konsantre yem ayn öğün içinde ayr ayr verildi. Tüm gruplarda konsantre yemin tamam tüketildi.
10 günlük alştrma süresi sonras indikatör kapsüller
(Captec Alkane Controlled Release Capsules - Captec
Alkane™, Captec Ltd., Auckland, New Zealand) kuzulara yutturuldu. Kapsül içeriği 1 gr C32 (Dotriacontane)
+ 1 gr C 36’dan (Hexatriacontane) oluşmaktadr.
Kapsüllerden 17-23 gün süreyle rumen içerisine alkan
C32 ve C36 salnm sağlanmakta olup günlük olarak
her bir alkann salnm miktar yaklaşk 50 mg’dr.
Dşk numuneleri kapsüllerin yutturulmasn takip eden
8-14. günler aras sabah, akşam ve 24 saatte toplanan
dşknn iyice karştrlmasyla elde edilen karma numune olarak topland. Alnan numunelerin yaş ağrlklar
tartlarak kaydedildi ve -20ºC’de donduruldu. Daha
sonra numuneler 60ºC’de sabit ağrlğa erişinceye
kadar kurutuldu. Kurutma sonras numuneler öğütülerek analize kadar polietilen poşetlerde stokland.
Alkan analizi için 0.5 gr numune üzerine 7 ml
%5 Etanolik KOH, 0.5 ml standart (0.25 mg/ml C34)
ilave edilerek, 90ºC de 8 saat süreyle sabunlaştrmaya tabi tutuldu. Oda scaklğna kadar soğutulan numunelere 7 ml heptan (kaba yemler için 14
ml) ve 2 ml distile su (kaba yemler için 4 ml) eklenerek karştrld. Daha sonra 3000 devirde 11-12
dak süreyle santrifüje edildi.
Whatman filtre tüplerine, tüpün yaklaşk 1/3
bölümüne kadar silika jel (Silica gel 60, 0.2-0.5
mesh, Fluka) yerleştirildi. 5 ml heptan yatak olarak
bu tüplere eklendi. Daha sonra santrifüj edilmiş
örneklerin üst ksmnda biriken ve alkanlar içeren
heptan solüsyonu alnarak silika kolondan süzülmesi
sağland. Kolon yine 10 ml heptan kullanlarak
ykand. Süzülen numunelerden 40ºC’de heptan
tamamen uçuruldu. Konsantre yem numuneleri
Soxhlet ekstraksiyon yöntemiyle analize hazrland.
Alkan analizleri Gaz Kromatografi (GK) cihaznda
(Agilent Technologies 6890N, USA) yapld (GK
analiz şartlar: Enjektör ss 300ºC, Kolon ss 295ºC,
Detektör ss 300ºC, Kolon Crosslinked 5% PH ME
Siloxane 25m x 0.32mm x 1.05μm film tichness
(Agilent, USA), Taşyc gaz Helyum (9 ml/d), Süre 15 dak).
Alkan analizlerinde C34 standart olarak kullanld.
Verilerin istatistik analizi için Minitab 12.1 program kullanld 18.
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Kuru madde tüketimi tahmini hesaplamalarnda
kullanlan formüller 7:
A

B
D33
* Dz32
D32

KMTt=
KY33 -

D33
* KY32
D32

Sadece kaba yem için
KMTt formülü

D33
(Dz32 + K * K32) -K * K33
D32

KMTt=
KY33 -

D33
* KY32
D32

Kaba yem + konsantre yem için
KMTt formülü

KMTt Kuru madde tüketimi tahmini (kg KM/gün), KY33, K33, D33
alkan C33’ün kaba yem, konsantre yem ve dışkıdaki miktarları (mg/kg
KM), KY32, K 32, D 32 alkan C32 nin kaba yem, konsantre yem ve
dışkıdaki miktarları (mg/kg KM), K konsantre yem (kg KM/gün), Dz32
dışardan doz olarak verilen alkan C32 miktarı (0.05 gr/gün)

Kuru madde sindirilebilirlik tahmini (KMSt) ve
indikatör geri alnabilirliği (GA) aşağdaki
formüllere göre hesap edilmiştir:
gr indikatör/kg dışkı KM’si - gr indikatör/kg yem KM’si
KMSt =
gr indikatör/kg dışkı KM’si
(gr indikatör/kg dışkı KM’si * toplam dışkı KM’si)
GA =
(gr indikatör/kg yem KM’si * toplam KMT) + Doz

BULGULAR
Çalşmada kullanlan kuru ottaki C 32 ve C 33
alkan içeriği ortalama olarak srasyla 3.27±0.19,
19.79±0.26 mg/kg, konsantre yemde ise
4.52±0.47, 4.11±0.15 mg/ kg olarak belirlendi (n
= 4). Analizlerde her iki yemde de C36 alkan tespit
edilemedi.
Kuru madde tüketimleri (KMT) verilen yem
artan yem fark ile hesapland (Tablo 1).
Çalşmada kuru madde sindirilebilirliği (KMS)
toplam dşk toplama yöntemiyle belirlendi. KMS
ve indikatör yöntemiyle belirlenen KMS
tahminlerine ait sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Çalşmada alkan GA’leri materyal ve metotta
verilen formüle göre hesapland. Gruplara göre
C32, C33, C36 alkanlarnn GA sonuçlar Tablo 3’te
verilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Çalşmada en yüksek alkan konsantrasyonu
kaba yemde ve C33 için ölçülmüştür. Bu sonuç
bitkilerde C 33 ’ün yüksek konsantrasyonda
olduğunu bildiren yaynlarla 16,19-21 uyumludur. Ali

ve ark.19 çalşmalarnda C33 konsantrasyonunu 4181 mg/kg KM aralğnda, C32 konsantrasyonunu
ise 31-862 mg/kg KM aralğnda bildirmişlerdir. Bu
çalşmada C 32 için elde edilen 3.27 mg/kg KM
düzeyi bildirilen bu oranlarn oldukça altnda kalmaktadr. Bu durum bitkilerde alkan içeriğinin
bitki türüne ve bölümüne göre değişkenlik göstermesiyle açklanabilir 22-24.
Oliveira ve ark.15 konsantre yemde C33 orann
6 mg/kg olarak bildirmişlerdir. Bu çalşmayla benzer bir çalşmada C 32 ve C 33 alkanlar srasyla
kaba yemde 4 ve 44 mg/kg KM, konsantre yemde
1 ve 2 mg/kg KM olarak bulunurken C36’nn tespit
edilemediği bildirilmiştir 8. Benzer şekilde bu
çalşmada da C36 alkannn tespiti yaplamamştr.
Bahsi geçen her iki çalşmada da 8,15 konsantre yemde C33 konsantrasyonunun bu çalşmann bulgularyla uyumlu şekilde düşük bulunduğu görülmektedir.
Baz araştrclar tarafndan 11 diyette alkan konsantrasyonunun 10 mg/kg KM düzeyinin altnda
olmas durumunda geri alnabilirlik hesaplamalarnn dolaysyla KMTt’lerinin iyi olmayacağ bildirilmesine rağmen bu çalşmada elde edilen
KMTt’leri özellikle sadece kaba yem tüketen deneme grubunda oldukça başarldr.
Çalşmada en yüksek GA, A grubunda 0.93 ile
C32 ve C33 alkanlar için hesaplanmştr. C36’nn
GA oran tüm deneme gruplarnda diğer iki alkana
göre daha düşük hesaplanmştr. En düşük GA
oranlar %50 konsantre yemle beslenen C grubundan elde edilmiştir (0.88-0.91).
Ferreria ve ark.25 çalşmalarnda C32, C33, C36
alkanlarnn GA oranlarn srasyla 0.96, 1.14 ve
0.91 olarak bildirmişlerdir. C 33 için bildirilen
1.14’lük oran bu çalşmada elde edilen değerlerden (0.91-0.93) oldukça yüksektir. Bununla
birlikte çalşmada elde edilen bulgular Mayes ve
Lamb’in 1 kuzularda C33 alkan GA için bildirdiği
0.87-0.95 aralğnda bulunmaktadr.
A grubunda 0.93 ve B grubunda 0.91 olmak
üzere C32, C33 alkanlarnn GA oranlar birbiriyle ayn
hesaplanmştr. KMTt’de yaplan hesaplamalarn
doğruluk oran alkanlarn GA oranlaryla yakndan
ilgilidir. Özellikle KMTt’de kullanlan alkan çiftinin geri alnabilirliklerinin birbirine yakn olmas
yaplan tahminlerin doğruluk orann yükseltmektedir 14,26. Çalşmada GA oranlar birbirine yakn olan
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C32:C33 alkan çiftiyle yaplan KMTt’lerinin daha
başarl sonuçlar vermesi bu durumu ispatlamaktadr.
Gruplarda gerçek KMT sonuçlarna en yakn
KMTt’leri A grubunda % 9.3 hata oranyla karma
numunelerden alnrken B ve C gruplarnda srasyla %0.6 ve %0.5 hata oranlaryla sabah numunelerinden elde edilmiştir. İndikatör yöntemlerinde karma numuneler kullanlarak yaplan KMTt’leri
dşkda indikatör konsantrasyonunda oluşabilecek
gün içi dalgalanmalar faktörünü ortadan kaldrdğ
için daha güvenilir olmaktadr. Bununla birlikte
özellikle saha şartlarnda dşk toplama güçlüğü
nedeniyle karma numune kullanm pratik değildir.
Alkan indikatör tekniğinde gün içinde bir veya birkaç kez alnan dşk numunelerinin KMTt’nde kullanlabilmesi araştrclar için kolaylk sağlamaktadr.
Çalşmada B ve C gruplarnda sabah numuneleriyle
yaplan KMTt’lerinin gerçek KMT’lerine en yakn
sonuçlar vermiş olmas ayn saatlerde olmak üzere günde bir kez numune almyla da KMTt’lerinde
başarl sonuçlar alnabileceğini göstermektedir.
Çalşmada sabah numuneleri kullanlarak yaplan KMTt’lerinin A grubu hariç diğer iki grupta akşam
numunelerine göre KMT’ne daha yakn sonuçlar
verdiği gözlenmiştir. Sabah numuneleri kullanlarak yaplan KMTt’leri ile gerçek KMT’leri arasndaki
fark A, B ve C gruplarna göre srasyla 0.108 kg, 0.007 kg ve -0.006 kg KM bulunurken akşam
numunelerine ait KMTt’lerinde bu farklar 0.087
kg, -0.047 kg ve -0.043 kg KM olarak belirlenmiştir. Alkan indikatör içeren jelatin kapsüller ve
AİK kullanlarak süt ineklerinde yaplan bir KMTt çalşmasnda sabah numuneleriyle yaplan KMTt’leri
ile gerçek KMT arasndaki fark jelatin kapsül kullanlan grupta 0.1 kg, AİK grubunda 0.4 kg KM olarak bulunurken akşam numunelerinde bu değerlerin srasyla -0.9 kg ve 0.2 kg KM olarak belirlendiği bildirilmiştir 13. Bu çalşmann bulgular ile
bildirilen bu sonuçlar söz konusu araştrmada AİK grubunda akşam numuneleriyle yaplan KMTt’lerinin
gerçek KMT’ne daha yakn olmas bakmndan
uyum göstermemesine rağmen jelatin kapsül kullanlan grup için bildirilen sonuçlar bu çalşma sonuçlar ile uyumludur. Berry ve ark.8 ise çalşmalarnda karma numune dşnda sabah, öğle ve akşam
olmak üzere hayvanlardan günde 3 kez rektal dşk numunesi alarak bu numunelerle yaplan KMTt’lerini karşlaştrmşlar ve sabah numuneleriyle yaplan KMTt’leri ile gerçek KMT arasndaki farkn
0.05 kg KM olduğunu ve en iyi sonuçlarn sabah
numunelerinden alndğn bildirmişlerdir. Çalşma

bulgularmzn alkan indikatör tekniğinde en iyi
sonuçlarn sabah numunelerinden elde edildiğini bildiren araştrmalarla 8,13,14 uyum gösterdiği gözlenmiştir.
KMTt’lerinde en iyi KMTt %75 kaba yem +
%25 konsantre yem içeren rasyonla beslenen B
grubunda C33:C32 alkan çiftiyle yaplan hesaplamalarla elde edilmiştir (KMTt = 0.106 + 0.934 KMT
R2 =0.98). Tüm gruplarda C33:C32 ve C33:C36 alkan
çiftleriyle yaplan hesaplamalar karşlaştrldğnda
en iyi sonuçlarn C33:C32 çiftinden alndğ görülmektedir (C33:C32 R2 aralğ; 0.75-0.98, C33:C36 R2
aralğ; 0.47-0.96). Bu sonuç KMTt için en uygun
alkan çifti olarak C33:C32’yi gösteren çalşmalarla
8,13,16,23
uyumluluk göstermektedir.
Yaplan çalşmada A grubunda tüm KMTt’leri
gerçek KMT’nin üzerinde hesaplanrken B grubunda C33:C32 çiftiyle yaplan KMTt’leri gerçek KMT’den
düşük bulunmuştur. C grubunda ise sabah ve akşam numuneleriyle yaplan KMTt’leri gerçek KMT’den
düşük bulunmuştur. Bu çalşmann bulgular ile
benzer şekilde Berry ve ark.8 çalşmalarnda kaba
yem grubunda C33:C32 çiftiyle yaplan KMTt’leri
KMT’den yüksek bulurken konsantre yem katkl
rasyonla beslenen grupta KMTt’lerini KMT’ne yakn
veya altnda hesapladklarn bildirmişlerdir. Yine
benzer şekilde Ünal 5 araştrmasnda C33:C32 çiftiyle
yaplan KMTt’lerinin KMT’nin üzerinde, C33:C36 çiftiyle yaplan KMTt’lerinin KMT’ne göre daha düşük
hesaplandğn bildirmektedir.
Elde edilen sonuçlar numune alm zamanna
göre değerlendirildiğinde yaplan tahminlerin
değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Bu durum
baz araştrclarn 7-10 AİK’lerinin düzenli bir alkan
salnm yaptğn ve bu şekilde günlük dalgalanmalar ortadan kaldrdğn bildirmelerine rağmen
AİK kullanmnda da günlük dalgalanmalarn
olabileceğini düşündürmektedir.
Koyunlarda %15-60 arasnda değişen farkl oranlarda konsantre yem içeren rasyonlarla yaplan
KMTt çalşmasnda oldukça başarl sonuçlar elde
edilmiş olup (R2 = 0.9999) alkan indikatör tekniğinin karma rasyonla beslenen hayvanlarda da yem
tüketimi tahmini için sağlam ve geçerli bir metot
olabileceği bildirilmiştir 17. Bu çalşmada da tüm
KMTt sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde
en iyi KMTt’ni sonuçlarnn %25 konsantre yemle
beslenen B grubundan elde edildiği (R 2 aralğ
0.88-0.98), bu bakmdan çalşma sonuçlarnn bu
görüşü destekler nitelikte olduğu gözlenmiştir.
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Gruplarda KMS ortalamalarna en yakn KMSt’leri
kullanlan alkana ve numune alm zamanna göre
değişkenlik göstermiştir. A grubunda 0.51 sindirim
oranyla en yakn KMSt akşam numunesinde C36
alkan ile yaplan hesaplamalardan elde edilmiştir
(R2 = 97.7; P = 0.001). B grubunda 0.56 sindirim
oranyla karma numunede C33 alkanyla (R2 = 93.8;
P<0.01) C grubunda ise 0.62 sindirim oranyla yine
karma numunede C32 alkanyla (R2 = 88.8; P =
0.05) yaplan hesaplamalar en iyi KMSt sonucunu
vermiştir.
Hendricksen ve ark.11 sğrlarda yaptklar beslenme çalşmasnda gerçek KMS orann %49.1 ve
KMSt orann %52.6 olarak belirlemiş olup en iyi
KMSt’nin C 33 alkan ile yaplan hesaplamalarla
elde edildiğini bildirmişlerdir. Benzer şekilde bu
çalşmada da en iyi KMSt’leri C33 alkan kullanlarak yaplan hesaplamalardan elde edilmiş olup
söz konusu araştrma sonuçlarna göre gerçek KMS
değerlerine daha yakn sonuçlar elde edilmiştir.
Yine bu çalşmann sonuçlar ile uyumlu şekilde
Berry ve ark. 8 C 33 alkan kullanarak yaptklar
sindirilebilirlik hesaplamalarnda sadece kaba yem
tüketen grupta 0 fark ve konsantre yem katkl
rasyonla beslenen grupta -1 farkla oldukça başarl
sonuçlar elde etmişlerdir.
Çalşmada özellikle sadece kaba yem tüketen A
grubunda ve %25 konsantre yem tüketen B
grubunda KMSTt ve KMTt’leri gerçek KMT ve KMS
değerlerine çok yakn ve doğruluk oran yüksek
olarak bulunmuştur. Çalşmada alkan indikatör
tekniğinin karma rasyonla beslenen kuzularda da
KMTt ve KMSt’de etkin bir metot olarak başaryla
kullanlabileceği sonucuna varlmştr.
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Tablo 1. Deneme gruplarında gerçek KMT ile sabah, akşam, karma numunelerde C33:C32 ve C33:C36 alkan çiftleri kullanılarak
hesaplanan KMTt sonuçları (Ort.±Sx)
Table 1. Results of DMI and DMIe by using alkane pairs C33:C32 and C33:C36 at morning, evening and mix samples in groups
(Mean±SE)
Yem Tüketimi
(kg/gün KM)

A Grubu

Gerçek Tüketim

R2

B Grubu

0.895±0.058

R2

C Grubu

1.208±0.048

R2

1.321±0.059

KMTt C33: C32
Sabah
Akşam
Karma

0.996±0.077
0.977±0.058
0.950±0.054

0.86 a
0.97 b
0.97 c

1.180±0.051
1.111±0.060
1.157±0.057

0.98 f
0.94 g
0.97 h

1.291±0.063
1.295±0.069
1.325±0.071

0.89 l
0.93 m
0.75 ¯

1.010±0.073
0.987±0.041
1.006±0.059

0.86 d
0.65 ¯
0.83 e

1.222±0.041
1.211±0.045
1.241±0.050

0.92 i
0.88 j
0.96 k

1.340±0.059
1.261±0.046
1.343±0.061

0.50 ¯
0.56 ¯
0.47 ¯

KMTt C33: C36
Sabah
Akşam
Karma

KMT: Kuru Madde Tüketimi, KMTt: Kuru Madde Tüketimi Tahmini, ¯ : İstatistik önem düzeyi P>0.05, abc: İstatistik önem düzeyi en az P<0.05, a: KMT =
0.195 + 0.703 KMTt32, b: KMT = -0.0698 + 0.988 KMTt32, c: KMT = -0.114 + 1.06 KMTt32, d: KMT = 0.153 + 0.735 KMTt36, e: KMT = -0.016 + 0.906
KMTt36, f: KMT = 0.106 + 0.934 KMTt32, g: KMT = 0.349 + 0.774 KMTt32, h: KMT = 0.239 + 0.838 KMTt32, i: KMT = -0.178 + 1.13 KMTt36, j: KMT =
0.003 + 0.995 KMTt36, k: KMT = 0.033 + 0.947 KMTt36, l: KMT = 0.181 + 0.884 KMTt32, m: KMT = 0.265 + 0.816 KMTt32

Tablo 2. Deneme gruplarında gerçek KMS ile sabah, akşam, karma numunelerde C32, C33 ve C36 kullanılarak hesaplanan KMSt
sonuçları (Ort.±Sx)
Table 2. Results of DMD and DMDe by using alkanes C32, C33 and C36 at morning, evening and mix samples in groups (Mean±SE)
Sindirilebilirlik
Oranları

A Grubu

KMS

R2

B Grubu

0.51±0.012

R2

C Grubu

0.56±0.009

R2

0.62±0.007

KMSt C32
Sabah
Akşam
Karma

0.50±0.007
0.53±0.017
0.53±0.017

0.84 a
0.96 b
0.89 c

0.56±0.008
0.58±0.007
0.57±0.007

0.89 h
0.72 ¯
0.88 i

0.60±0.007
0.60±0.006
0.62±0.005

0.71 ¯
0.49 ¯
0.89 p

0.53±0.008
0.52±0.011
0.54±0.011

0.92 d
0.75 ¯
0.75 ¯

0.56±0.013
0.55±0.012
0.56±0.012

0.91 j
0.90 k
0.94 l

0.63±0.009
0.63±0.006
0.64±0.007

0.88 r
0.87 s
0.79 t

0.49±0.009
0.50±0.011
0.51±0.015

0.92 e
0.98 f
0.93 g

0.53±0.006
0.53±0.008
0.52±0.006

0.88 m
0.82 n
0.25 ¯

0.57±0.021
0.59±0.014
0.60±0.010

0.39 ¯
0.21 ¯
0.57 ¯

KMSt C33
Sabah
Akşam
Karma
KMSt C36
Sabah
Akşam
Karma

KMS: Kuru Madde Sindirilebilirliği, KMSt: Kuru Madde Sindirilebilirliği Tahmini, ¯: İstatistik önem düzeyi P>0.05, abc: İstatistik önem düzeyi en az
P<0.05, a: KMS = -0.238 +1.50 KMSt32, b: KMS = 0.159 +0.671 KMSt32, c: KMS = 0.163 + 0.661 KMSt32, d: KMS = -0.228 + 1.39 KMSt33, e: KMS = 0.080 + 1.20 KMSt36, f: KMS = - 0.0335 + 1.09 KMSt36, g: KMS = 0.130 + 0.743 KMSt36, h: KMS = -0.043 + 1.08 KMSt32, i: KMS = -0.162 + 1.28 KMSt32,
j
: KMS = 0.185 + 0.676 KMSt33, k: KMS = 0.147 + 0.761KMSt33, l: KMS = 0.153 + 0.733 KMSt33, m: KMS = -0.165 + 1.38 KMSt36, n: KMS = 0.011 +
1.05KMSt36, p: KMS = - 0.107 + 1.17 KMSt32, r: KMS = 0.181 + 0.686 KMSt33, s: KMS = - 0.014 + 1.00 KMSt33, t: KMS = 0.049 + 0.891 KMSt33.

Tablo 3. Gruplara göre C32, C33, C36 alkanlarının geri alınabilirlikleri (Ort.±Sx)
Table 3. Alkane recoveries of C32, C33, C36 in groups (Mean±SE)
Grup
A

0.93±0.006

GA33
a
ab

B

0.91±0.004

C

0.89±0.009 ABb

ABC:
abc:

GA32

GA36

0.93±0.007 a

0.92±0.003 a

b

0.90±0.003 b

0.91±0.005

0.91±0.004 Ab

0.88±0.007 Bb

Aynı satırda farklı harf taşıyan değerler arasındaki fark P<0.05 düzeyinde anlamlıdır
Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasındaki fark P<0.05 düzeyinde anlamlıdır

