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/hı. A-ıuıtımuJ. BııntJIGeMJlk..4.ıkeri VeurlMr 0bJ1ı ye Eğitim Merlra XOIftWkUılığı KöpU Ontim ve Eğitim TaInırwndoJ:i
wUrl amaçlı yeliltlrilDt A-11ftlUI Çobıın k6pdkrl iizerl!ttk yapıldı. Drflll_ 13 "c lIaVa IIC4kJıtıtrdo, j gıüı .rUme 7,5 .tm, )5
hıt ye 38 .bt (J gii.Iı) lfIaoJe1ert1eb qpeniz IQI'IlaruuItJ, iki dettllk ticari extrude köpek IISQIIIQJ'I ve L-KlJrrıüin bdwnımlNkı.
yaı tiW:tiwJi, conJı ağırhJ: -ve peifonJflUU tktiJiklilı:hrlllitr soptanmarıııı anuıçUınıııtIT. Yem çqidine göre. ıeliz'er ~k.lçeren
iki}tuldıgnp oIıqtwrtIidtL ). grydoki k6pdkre verikttyPI i.çuiğf: " 91 huu mtadde, "35 protdlı. "15 Jtlt " ıı hubon1ıiIINI, 'ılı 2,5 ham ıdiloı; 2. gnIP 'un yem içeriği: " 92.bu-u modde, "30 protein, " ıo yağ, "3l IwrboMidraı, % 3 iıom
lelNloz'datt oi1111NOkttıyd1. Nu iJd gnıp orasuuJa. 7,5 im'llk, LS .tm'lik ve 38 im 'Ilk egteniı. ,rilnıince gilnIllJı: ortalama)'em tU·
imMleri (GOr,) orasUk1o öMmli Jan: btdtlN"''''UltIT (p>0.05). Her ib yem grVbWNJDki L-Komltinli \it! L-Kantititc.riz beılmen
köpdleriJI de oor orasıılda önuıJi fark INJıuımadl (p>O,OJ). Jıtil"tı1UJJ Irolindd\yme odaptıuyon dödmi1f<k orrakuruJ
756:tM,50 gram olan tUm i6peklerin GOY, 7,5 km 'lU: egte~ktk 5931-17,31 grama. 15 km'llk egtenizde 515:1:37,48 grtmlll ve
38 tm'W: eıterritlk i.rtı 253:b48,83 grtLINL iiMmli olarak djiprtilltiir (p <O,OO)). A-raıtırma ,rüresince her iki gruptaki lrKOI"nitillli w lrKıu.ııuısiz buleJIM köpdlerin ctuılı ajırlıJ: değ4i!JiJ:Jm önemsiz bwhul1ruqtıu. Sonuç olorok. eversir ile olıııan
ıtreu kcqul/;:uvu,. \if! MUMelMlm-yiJbd: ~ IlCatfllıMl do k.öpdJuiıı GOY',.1 ugatif olarak tltiltrtJiği JaplQlllflqtIT. BIIM
rafme,. A-lmon çoban Köpeklerin;n ortalama 23 "C'de, '5 gUn boyunca 7,5 w 15 .tmy; Iıiç bir performofU dii.süklüta

g&tumeden yiiriiyebilmiller.jakat ardından
A"""'" ~: KlIpel.:,
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38.tm 'lik egzersiz 'e geçildiğinde pe1'fonnofU dıı.,ıaliiğü göstermt#erdil'.
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SUMMAlty

This stwly tWU performed ıuing G~nnan SJıeplıerd dogs in GemlU: military do, breeding and training wl/er. Body lUig"',
/Mr!omtlJlfCe lVId food COIISiIIffPtion of tM German Shepherd dogı /ed with two conınurcia/ uınuk diet supported witlı ond
withtnd lA:anıiliM were iln>utigated at a doily temperatwre of23 ·C in an average. TM dogı wtn walked SUCCtsfwlly at 7.5bn
tJIId 15hn di.sıoncesfor five dayllVld 38 tm diJtancu f or three days. TM dogı wtn divided inıo two groıqn wiıh tig'" dogs in
taelı ,roilp. TM Jint group of du dogı wen con.rwnt!d the food containing 92 ~ dry moIter, 35 ~ proUilt. 25 ~ lipid. 22 %
carbohydrate, 2.5 % crwU jibttr. TM l«oM group of the dogs we-re conswnt!d the food with the ConlttIIJ of 92 % dry matter,
30 % proteilt. 20 % lipid, 31 % carbohydrate, 3 % crıuk filHr. TMn WOIIIO changu (p>O.OS) in an average o/ the food
COIISIIIffPtiOr of tM do,s durM, 7. S .bt, )5.br, and 38 im eurciseı when c~ two growps. T1ıere tWU also no difftrett€es
~en

IWO groups supported with and wilhma L.raınıitiM (p>0.05). Th4 tlbgs wen cOflSwnt!d 7S6 ± 69.50 gram a day in the

food odtıptatiorı period. However, TM

dogı

wtn cOfISIIIMd lignifictJntly (p<O.()()))

usıfood

593i:47.3l grom a day at 7.5 km

Cluuıgu in tM body wtight
dMring du stıldy wtre Mf OCCIU" significantly (p>O.OS) betwun two groups supported wiılı lVId wiıhma lA:ami~. In
cortClwsion, an awrage of ıiıe food conswmption oJ"the dogs was o/ftcted neg.a fiwly from stresı dile to eurcises and high
tempe~re. Petfomrance o/ the Gennan Shepherd dogı WOI weU in WaJLCing distancu at 7.5 km and 15 km for Jiw days,
eurci.rtı,

515:117.48 grom a day at 15 im eurcise, 253:f48.83 grom a day at 38 km eun:ise.

JıoweoHr, tIteY COf4Ld ltOI WaU: 38 km diJttmcu for fiw days wiJlt low perfomwıct.
X., Wonir : Dog, L-corrıüine, &ercise, Food COlUwmptiorı. Ptr/omrance.
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ve uzun egzersiz sartlannda, kızak köpekleri
elan A1uka Husky'leri GZeriOOe yapılan çalıpnalar,
köpeklerin ihtiyacı elan cneJjinin % 50-60'nl yemdeki
yaıtanJan. % 30-35'ini proteinlerden ve %lO-IS'ni

karbonhidratlar _yanı<, kg """" .,.,,'aı ;çiD

gerekli 4500 kca1 ve daha yubn metabolize olabilir
eneıjiyi tedarik edebilirler (14). Bu durum, ajır eazers,iz
şanlarında çal.ıpn k6pek1erin yük:ııck 181 ve protein
içerikli yem ile beslenmelerinin gereklilijim gOstennekte,
ihtiyaç duyulan eneıjinin yajlardan, kan plazma
volumUnUn ve vucut dimx:inin arttınlması.nı ise proteinlerden 1IJlaııdıj:ı bildirilmektedir (LS).
L-bmirin, iskelet kulannda ve kalp bsında yüksek
koosantrasycoda bulunan, uzun zincirli Y"I asitlerinin
mitckontriada S-oksidasyonu için, onlaruı iç mitokondri
membranIDdan geçişini aatlayan bir amioo uit türevidir
(ıo). L-brnitin, çalıpo kOpcklerde g1ikojen taSarnJ
ettirerek aerobik kapasiteyi arttırdılı, hypoglisemiyi
geciktirdiji ve taktik ..it üretimini azalttılı biklirilmc:k·
_(13).
Şimdiye kadar yapılmıf araştınnaIarda genelde Aluka
Hıısky'feri kullanılmıştır. Gerek hayvanları. uygulanan
egzersiz çeşidinin farklı elmuı., gerekse uqtırmaIann çok
diişiik hava sıcaldıtmcla (.10 ila -40 "C) 18PIInut elması,

solu

işaret1erinin

açıktıta

bvıışfunılması

gerekliJitini dotwmuttur. Daha yüksek hava ııcak1li1nda
ve Alman Çobaıı köpeklerinde bam extrude köpek
maması kullanarale, özellikle lilahIı kuvvetlerde takip
amaçlı ve mayın aımLI ImIIÇb oları.k inti..Iı:lI.e gideo
k6pek1erin şutlaruıa uygun bir perfomwıs araŞtııınUı
plaıılamalı: qçınıl.ı:ııaz olmuttur. Enerji ..Ilanmiltoda
yardımcı olcluju bilinen L-kamitin'in egzersiz esıwuıda
yem tilketimi, çanJı atırlık ve perfOI'UWlS tızerioe etkisi
olup olmadıjı da arqtımwun diler bir amacını oluttur·
moktodu.
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Okulu ve Ejitim Mcrkcı Komutao.bjı K6pcık Üretim ve
Ej:itim Tab\ınmdaki askeri amaçla yetiftirileıı aatlıkiı
k6pekIcr kullanılmıttır. K6pekler • .pi.lkta ve cinaiyette
olmak üzere. her bir pupta 8 bayvan olıııak \LZC:R iki puba
aynlm.ı$tır.

wtclı

ticari extrude k6pek nwnw ile

beslemnişlerdir.

Tablo ı. KOPekIerin Beslenmesinde Kullanılan İki Ticari
EXtNde Mamanm Besin Madde lçai.kk:ri rıo)

Besin Maddeteri
Kwu madde
Protein

Yoa

""""""'....

Hamseloloz

teki yıllardan karıılatiar (2).
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Y.. . . " . : Her iki grupald köpekkr. içerikleri cable

Beslenmenin köpeklerin egzerai.z kapasitesi üzeriDe etkisi. tO.ketilcn yemin besin madde kompozil)'Ollu ve
kalitesi ile yakından ilifkilidir.
şartlarda çabpo
kOpekleriıı tQkettikIeri yemdekj bam YLI. bam protein ve
karbonhidrat oran1an gerekli enerjinin ve dayanıklılılın
sallanması açısından oldukçaı 6nemlidir (1).Çalıpna
stlresince artan eneıji JClCk$inimi; aktivite süresı,
yoJ:unluju ve çevre ııııma batııdır. Kısa sı1rede yolun
aktivite aösteren)"'ll' kOpekleri ve Grcybound'lar, gerekli
enerjiyi diyettelri karbonhidratlar, daha uzun süre apve elumsuz koşullarda çalışan kızak kôpek1eri ise, ku
aktivitesj ve tennoI'egulasyen için ıerekli enerjiyi diyet-

eluşan

F~1J.

ı,grup

l .gnıp

(o..i

(..si

92

92
3IJ

LS
LS

20

22

31

S

3

KIJMklnVt BnütulNd: K~klerin yem çeşidine adapte
olabilmeleri amacıyla, egzersiz periyoduna be,I,madın önce
dört hafta boyımca beslenmişlerdir. Yemlerne iki ötün halinde
sabah ve akşam )'8pllımftır. Yeme adaptasyon dÖOeIııUtin son
ıı g\lnd, k6pekieı'e YeteriDCe öııceden ı.rtılmlf yem veriJ.mq ve
30 dakikıı yem yeme liireIi taıwımıttır. TUbttik1eri yem miktarı

tanınan sIlretıin son~ yem kahtDd. aıtuı yem tartılarak
sapWunıftlr. Egzersiz periycdıma geçiküJ:inde, k6pek1ere
egzersizden 2 saat. önce ve egun.izden 2 saat sonra ad libitum
sunulmUŞtur. Yem bPJaMda artan yem t.tdaralc yem tOtetimi
saptanmıştır. Bu d6Demde her Mbt.h ötiırii i~ bir1b,
lOOmg/kg dozda L- Kmllti. (Comikiııa. " SO'Ut .... Looıa
AG) onıl o~ her bir s;nıJ1Ui dört 8dct k&PeIe verilmittir.
Araştırma sOresincc taze ve temiz Lu sOn:kli kÖPCkJerirı
önlerinde bulundunılmuştur.
Eprılı:

Yeme adaptasyon döneminin

~,

bitimindeı!

cuma

lOnRki

ilk hafta pazartesi. attnunderı
gUnDne kadar
, gUrıde 7.!S km, wnci hafta gUnde 15 km ve üçQnclt hafta ise
yolruz _ ' d o n ç..,ombo ......
günde 38 km
yürütfllm6t]c:nJir. Hafta ıoııı.n iki gün boyunca k6pek1ere
egzersiz yaptınlmamı, ve L-kamitin verilmemiştir.

gttn

'*'"

XLPd/BUC tMtıÜıttı LJL-U: Köpekler 1tIıf1ımWt.ıı! yeme
periyodu sc:ınunda ilk. iki bafta pazartesi epenizden
Once, cuma egzersizden sonra. ÖÇOncO hafta ise yine PaZarteSi
egzersizden önce ve ~ba egz.mizden sonra yem veril·
meden (ınce taıtılmı,lardır. Araftırma süresince günlük hava
a1ıştınna

sıcaklılı

da

öıçillınüştQr.

İata.1IatUı: AuIIzler
Tüm özelliklerde her dönem için yem çqidi ve L-kamitin
gruptan arası farlclılıjın belirlenmesi için iki yOOI\I. varyans
analizi (two ways aoova) uygulandı. DeAerlendirmede yem
ÇCfidi ve L-kamjtiD grupJan iatatistik bir önemsizJ.ik ıOs
teıdikleıiDdım tI1m gruplar birleştirildi. Canlı aplık, gUnHkk
ortalama yem tüketimi (GOV) ve kg canlı atırlık (CA) için
GOY açısmdaıı, yeme alıştırına periyodu ve ep::n:iz dönemleri
amı tek yönlü varyans analizi (one way aoova) uygulandı.
ÖDemlilik durumunda Duııcan testi ilc farklı döiıemier tnpit
edildi. 1. ve 2. yem gruplarındaki köpeklerin bor d&oem. için
GOY, kg CA için GOY ve canlı ajırlık kartılattmlmaaı t-testi
ile yapıldı.
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Yem tQkdimi ve canlı aıutık ile ilgili sonuçlu tablo 2
- 6'da verilmiştir. Buna g&e tablo 2'de yeme adlptasyon
dOoeıDiDde istirabat balinde ve egzeniz periyodlm
SUreSiDOe her iki ırupdaki L-tamitin il.veli ve U.vesiz

........ - . . GOY'Im ......... _
bU M
(p>O,OS). Tmlo 3'de veriklili ,ibi, ka
canlı at:ırbk için ti1ketilen &fullilk ortalama yem
miktarlannda da her iki a:nıpdaki köpekJerin L-bmitinli
buJıımn.mqtır

L-bnıitinsiz

beslenenleri U'UIDda gerek istinbaı baliDdc,

~ epmiı öGacımlc:ıia.ck &ıcmli

bir raıt. bu1unmamıştır
(p>O,OS). Upeklerin yeme alışbrmt pcri-yodundaki GOY
7SS,62t69.so gram iken. GOY' leri 38 km'lik egzersiz
sUresioce 152.88±4&,83 aram'. düfti1 (p<O,OOI). 7,5 km'lik ve
15 bn'lik eguniz periyodlanDdaki GOY vc GOYI\g CA
ıni.ktarlın arasında ODemIi fark bu.lwımad1, fakat yeme a1ıştuma
periyoduna göre diltük olarak (P<O,OOL) aapt:anmıttır (Tablo 4).
38 km'lik cp.cniz periyoduowı ilk ve ikinci JOnUndc 3'u
kOpek'in, son ıun ilC 13 köpek' in GOV sıfir'. düştil.

Tablo 2. Yeme Alıftırma Periyodunda (YAP) ve Egzersiz D6nem1criodc Gruplarda L-Karnitin ılaveli ve bavesiz Besleneu
KOpekleri.n OunIUlc Ortalama Yem 1l1kctiınleri {J:}
l.Gnıp·
Gruplar Birt.·
ı.Grup·
- (0=16ı
~
(..sı
(..sı
Kanıitin

Kamitin

V., (....ı

Yok (...ı

YAP"

-

699,9±lOS,8 •

Kıinıitin

Kamitin

(...ıı

Yok

-

(n=4ı

Kamitin
(0=8ı

(..sı

Yok

811,2±92,9

-

7SS,6±69,5

v"

S37,0t84.2

Sl..,m,.

622,Dtn,3

697,otI27.2

S79.St!iS,3

606,7±80,5

414,0±59,7

469,5±89,9

S88,0t:99t,.5

S~,St!i8,9

S3I,0±57,9

499,Stsl,O

7.Hm

IS km

Kamilin

Vu

38 km

274,9±133,1
lSO,W8,2
292,....,s
201,5±71,2
268,319.0
311,5*108,0
..
- - anıPIar __ ve puplaı birtqtirildijinde
• ii« J!'UP içiode,
UUmıtin ılIvelı ve ıl.vesız beslenenler IIlIIUld.lu fark 6neıııll detıl (p>O,OS).
"Yeme aJ.ıttım- periyodunda L-Kamitin yok.

Tablo 3. Yeme Alıttı.rma Periyodunda (YAP) ve Egzersiz [)öncininde KôpckJerin kg Canh
ortalama Yem Miktarı {gl.
ı.

DOnOm

2. Grup·

Grup.

(...i

Kamitin,

Var (0-4)

AJırLtk için

Gruplar Birleşti·
(""ı.ı

-

("".i

- Yok (....
ıc.nutin

Karnitin
ı

Tükettikleri Günlük

Kamitin

Var (n=4)

Kamitin
YOk (034)

Kamitin
Var (n=8)

27,SI± 2,31

Yok (ıı=8)

-

24,4S * 3,16

-

3O,.59± 1,08

18,IW,Ot

16.71±ı.61

21,67±3,lı

2ı,87±2,53

1••'9t 1.84

ISkm

IS,89i:O,47

14,84± 2,12

19,66±2.73

18,04± 2.88

17,n± 1,46

16,43tl ,76

3. km

8,17±2,98

22,67±13,99

IO,91±3,72

5,11± 2,20

9,84±2,24

13,88±7.34

YAP'·
7,5 km

19,19±I,82

-•Her bir ınıP lÇ!, 1fUP1ar _i •e JNPIaı birlqtirildilinde
os "YtZIW
L-Kamılm ııaveıı ve 111•caız bes.lc:ncoJcır L1L.SI fidı; 0nemI ; detil (p> O,).

ılıftmı:ıa periyodıındi

Tablo 4. Detifik.
l'Iikctimileri

t.-K.mitin yok.

Dönemıerde Yem Çeşiti
(GOYa) yc kg CanJı Alırlık için

~

YAP

ve

L-Kımitin Katkısı Gözetmeksiıin,

Belirlenen GOnhlk Ortalama

GOY (0-16).

GOY

GOY i ka C.nh Aphk

m .•2· ±69,50

27,sl a ±2,31

S93 12":t47,31

1984'tl,1S

SI.5,1S"±3748

17,10· ±l,12

252,88' ±48 83

11.86*±3.14

7,skm
LS km

38 km

~-

16,200-

.

YAP. Yeme a11fbmıa perıyodu, Ibe. A)'DllÜtUDdl farklı harfleri tlŞI}'1IIo ortı.1ama1u ltUL fark 6DcmIidlr.
40
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7,611-

p<1),OOI.

Yem
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Araştırma

süıesince

saptanan

canlı

alırhk

<letişiklikleri

(Tablo S), her iki grupta da ÖDemli bir fark oluştumwruştır.
Gerek hr.c bir gnıpdaki L-bmitinli ve L-bmitinsiz beslenen
_
....... grup!ann bUı.,ımım..ı dwwmmda, Lkamitin ilaveli ve ilavesiz beslenen köpeklcrin canı. atırıık

deji,ildi1<Iori ....mdoiri ..... ........ _

(pO,OS).

Egzersiz dönemlerinde oluşan canlı altrlık dejişiklikleri arası
fark her iki arupia da öoemsiz bulundu (Tablo 6).
Her iki gnıpCaki kOpeklerio hepsi 1,5 km ve 15 km'lik
egzersiz periyodlarını rabatlı.kla tamamlamıflardır. 3 gün 5üm!

Dönem

I.Grop (n-8)

ı. gruptaki köpeklerden 1'si,
2. gruptaki köpeklerin ise yalnız titısı ta""ml"'. ı. gruptaki

köpek-lerden biri (L-kanıitin ilavesiz) 38 km'lik egımiıin
son gtLnO. 26. km'de bldı. 2. gruptaki iki köpek. ise (biri Lkatnitin ilaveli, diAcri oormal beslenen) 2 gün 38 kın
yün1yebi1diler. Bu iki köpek son gün yalnız ortalama 27,7 ian
yüriinıeyi baprabildiler. Araştınnamn epniz periyodunda
onalama 23 OC hava sıcaklılı 6lçQld6. Egzersiz esnasında
köpekIeriD ortalama yilrliyüş hızlan 6,6 km/s olank tespit
edikli.

"'ok

Gropbu B"Icşti (. .16)

>

>,

B",

>O,OS
>fJ,OS

.."

..

~

VE SONUÇ

Bu araştırmada i. gnıpdaki köpeklere %25 yat. %35 pr0tein ve %22 karbonhidrat içeren hazır extrude köpek
yeminin yedirilmesi, 2. gnıpdaki köpeklere ise %lO yal.
%30 protein ve %31 katbonhitraı: içeren y~n yedirilmesi
ile gerekli enerji ve dayanıklılılm uygulanan egzersiz
süresiDCC saAJarup satJanamayacatı. GOY'lerin ve canlı
aıırlık ortalamalannm nasıl etlcileneccti ve bu sllrıçde L kamitinin bir etkiıi olup oltİıadılt arqtınlmıştır.
Dört haftalık yeme alıştırma süresi, araştımıadaki köpeklerin gerek istirabat halinde GOY'nin aaptaııması, gerebe
metaboliımaaın yem çeşidine allflwılılını. ve k6pek.lerin
kondisyOl1 kazanmalaruu saııamnıştır. Bu SÜM dijer araştır
macılar tarafından da önerilmektedir (15, ı 6, i 7). Metabolizmanm yem içeriAiDe fizyolojik adaptuyoou, özellikle
egzersiz emasmda köpeJdcrin bu içe:ri#i YQkSe1ı:: mec.tıolik

bir oranla kullanma1anna olanak sa~. Egzersiz
kas1arda lipoprotein lipaz aktiviıeIeriodıeki metabolik deti-

sebep olmak1a. bu yaAlann eneıji bynaA:ı olarak
kullanılmalarında önemli yer tUtmaJCtadJ.r (I i).
Uzun ve atır egıersiz şartıarında gerekli eneıjiırin ve
dayanıklıhim sa#lanrnası yüksek yaf; (% 26) ve protein (%
36) içerikli yemlerin k6pekier tarafindan tilketilmesini geşiklikl~

<ri

>,

J8 ian
38km:

TARTIŞMA

..

P"

7,5 bn Sonu (S.,,,,,)
ISbnB..,
ISbn,

~

1-2): 3843

38 km'lik eprsiz periyodunu,
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ali kılmaktadır (14). &mulan araştırmada kullanılan yem
içerilderi önerilen bu kompoaizyooa bcazer oklujundan, kOpekleriıı uyautadı&ınuz 13 JÜl1Iük egzersiz periyodunda
toplam 226,.5 km'yi _ _ _
Benzer kompozisyoadaki yemJcr -10 ila -35 "C' de 490 km yUı1lmck zorunda olan Alaska Husky'leriDe yedirilmilÔf. Oç
gÜDde '.""mllıdıldm bu mesafeyi yüniyebilmek için gerekli 4100 kcallkılJOn'lük eoeIji.niD %63'OnU dietdeki -Y8ibudon _ _ (6).

'1_.

%5 protein, %s YaA
köpctJcrin·.prc.k yeme alış
tırma PeriYOdUDda, gerekse egzeniz SUreSiDCe GOY, ka CA
için GOY ve cmh atırfıklan aıuında iJıatiki bir fark oluş
turmam1ftır. Bu durum, s6z komısu tic.n yem1erin içerik yö~cri bu fiub _ _
gÜnIiLk
omı.m. tnh1rik"'i kın ttUIdde'deo njledıklm enerji ve
_
doyum boiwnmdon bU _ ..... ...,., _ KullAaı.lan

iki yem çeşidi.

ve %9'luk karbonhidmt:

aıumdaki

farkı

n"""'"

...... .-.mııu-.

E.pers.izia yem tlI kdim jl1fl , negatif etkisi, CD şidcletli
olarak 38 km'lik ePetSiZ dGnemde &Öı1LLdIL. GOY iStiıaIW

........ m,62t69.so , _

bu _ _ 3 bl

diiferek. 252,88±48..83 g'a aerilemeai. (p<O.OOI) (fablo 4).
egzersiz ile olutan atm koşullaıuım (VUC\l.I ısısınm yObel41

y.y.o.
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mcsi, kaslarda atn ve yorgunluk) k6pek1erde iJlahın kaybolmasına sebep olmaktadır. Araştırmanın son gQnQndC 13 ko..

_.

pelin GOY tnketimiııin sıfm gerilemesi egzersiz GOY'ne
etkisiıri daha iyi g6aıeımc:ıktedir. Egzersize baib yem t\lke..
timindeki bu dÜŞOŞ R.einhaıt (J 4) tım'mdan da bildiri!Araştırma sih'esince köpeklerin canlı a.tırf1lı:larmd istatistik öaeme sahip bir diiŞQŞe rast1'"me ml,nr. Fakat YOLUn
egzersiz siiresince canlı ajırlılı: byıplarmm oldugu bildirilmektedir (6, i 6). Egzersiz csıwıoda köpekler VGCUtta y6ksek
su sirkUJasyonuna sahiptirler. Respiratorik vc renal su
bybını.D buna JCbCb oldu&u ileri ıüıüimcktcdir. Bu köpeklü canlı aJırLık kaybı ve hiponatraninin birlilcte tekil-

ImI' _

(7). """""'" mi" - - (funeiin
İDSUı vc.ı) görfllen terleme ile su kaybı olayım rcspiraIorik
olarak (12) 'salivasyon nc ve renal su atılımı ilc gerçeklcştirınektcıdir7). Relpiıaıorik SU kaybının 800 mlIgüıı
0_ _
(3). _
kOpokl=
ocı;_

yeterince su içme imkanı saIIanmı1 olması ve hafta
ııoa1annda egzersiz yaptınımayarak dinlenmelerinin sajlanması, belki de cmiı apiıklaruı istatistik olarU. dcliflDC1Desine sebep olmuş olabilir. canlı atırlılı: detişiklik:lerindc
bireysel fartlılılı:larda oldukca Onemlidir. Egzersiz her
köpcktc aynı derecede iştah vc canlı aıırlık deli1iminc
sebeb olmayabilir. Alaslı:a Husky'lcri, -LO ila -35 "C'de'3
&Un sUıen 490 km'lik cgzesizi 1 kmih hızla tamamlamışlar
dır vc bu silre içinde ortalama 2613 gr hain protejn, 2253 gr
ham yal ve 1344 gr karbonhidrat tiilı:ctmişlcrdir (6). Araş
tırmamızda kullanılan Alman Çoban kOpcldcri ortalama 23
OC hava sıcaklıJmda. 13 g4n "sı1ren toplam 226,.5 km'lik
cgzenizi 6,6 km/h hızla bilinen yem içeriti vc GOY

"""""'" beupIonmRmda, _

2046 gr bom

proı.in,

1416 gr bam yaj vc 1668 ar -karbonhidrat tükcterek bitirmi1lcrdir. <JÖn1LCIÜtiL gıbi arqtımıamızdaki k6pclder daha
uzw:ı SUrede daha az mesafc yüriimı1$lerdir ve tükcttikleri
yem içerikleri de birbirlerine benzerlik göstermektedir. Kısa
siltedc bu denli yiikselı:: protein, YaA: vc azotsuz öz maddenin
ancak YO.bek hammadde kompozisyonlu ycmledc mllmkUn
olmaktadır. soluk hava koşullannda egzersiz için gerekli
cnczji ihtiyacına ilave olaıU:, VÜCUt tr:nnoregWuyonun
saııanması vc yüksek: vücut su sirlcüI.uyonu içitı de ekstra
bir cocrjiyc ihti~ vardır (2,1). Bu durum, cgzen.iz yapK&k
ya da yartf amaçlı kullamlacak k6pcklerin tilkccccctleri az
m,in.dat.i iyi $indirilebilir bir ~m ikı prekli mcıabolize
olabilir cocrji ihtiyacını ve dayanıklılılı saA'amek zonmda
olduklannı. göstcnnektedir. Belki de bu amaçla 67d olarak
bazırlaıımq uygun bir komp:ıziayondalı:i klipek IDImlllannw
kullaru_~.

katkı. maddesi

olarak. 100 mgikg dOZUnCIa kwlanL-kanUtln'lD bc:t iki yem çeşiti için. GOY'oc,
GOYJkg CA'a ve calı a&ıriıla ilWistiki bir ctlı:isi saptanmadı. L-bmitinin \IZUP ziDcirli yal asitlerinin bıUanıl
muını aıttımıası (4.10), pıı:ojen tasarruf ettirmesi, Laktilı: asit olupımunu geCiIı:tirmeSi ve yorguDlup kaldmlması
(13)gibi araştırmacılar taıafından bildirilec CIkÜCri, Iı:lipclı:
!erin cpcraiz ııOrCSiDCe yem lAkCtimi ve canlı atırlılı:larıııda
bir dctifiIdi.Ae DCdCn o1.memıttır.
Kullanılan bu bam exnuk köpek mama1annın verdili
'""'" ve"";;, _ _ _ ...... ıoplom 37,5 km
ve ikilici haftada ise 15 ba'lik epniıi rabatlılı:la vc üçüncü
hafta ise ÜÇ g~ tÖplam (ÜÇ köpek hariç) 114 km'Jik
Yem

dıtmuz

42

cgzcraizi yüksek hava sıcaklılında tamamlamI1lardır. Dijcr
ilc karfılaştınldıAmda, çok daha yüksek hava
ıro'khjmda (ortalama 23 oc) yapılm" olan bu arqtırmada,
Lı:ÖPCkICrin l1W'U2 kaldılı sıcaklık stresi vc wlarda meydana
gelen yorgun1uk belirtileri, 3 köpclin 38 km'lik cgzcrsizin
3. gODdC 26-27. Icm'de kalmalarına sebeb olımıttur. Bu Per·
fonnans yctcrsizliJinin, alır cgıersiı: emasmda köpck1crdc
rbabdomyoliz gibi sebebierden meydana gelelili bildirilmektc:dir. (5,8,9). 38 km'lik cgzmıi.zin üçüncü g(inündc bazı
kôpclı:lerde izlcdilimiz robot tarzı yün1yilş, sc.kmc gibi belirtiler, köpcklcrin performanslarının sonuna geldiklerini göstermekteydi. Bu d6nemdc k6pcklcrin ayak tabanlanndaki
tırnak yastıklaruıında soyulma ve yüksek vücut ısısı (41-42
oc) gözlendi. Benzer pekilde -5 ila -20 derecede 10-12 gfin
yanşma1c zorunda kalan AIasb Jazak k6pcklcrinde tırnak
yastık1annın düşmesi, isba1, dehidrasyon vc yüksek ateş gibi
sebebierden, yüriiyeınemc ve yanştan düşme olgulanna rastlanmıştır (5). 13 günde toplam 226,.5 km'yi yuruycrı kGpcklqde gözlenen bu olumsuz sebebierden dolayı araştuma
38 km'lik cgzersj%in 3. gününde bitirmck zonınlwuju dolaraştırmalar

m....,.

Sonuç olarak, orduda uzun süreli takip vCYil! dijer amaçlı
görev yapacak k6pcldcrin YU.rÜmCLı: zonmda ok1ııkları
mesafelerde iyi performans gösterebilmeleri için, gOn1Uk
onalama yem tüketiminin düşcceli düşiinülerek, k6pck1cn:
iyi sindirilebilir, yüksek yal (%20-25) vc protein (%30-35)
içerikli cxtnıdc ycmlerden en az 150 gr. sunulması, vücut $u
siıkiilasyonunun dcvamlılılı için ise dcvamlı su verilmesi
6ncrilcbilir. Alman Çobeıı kOpek1criniıı uygulanan prtlarda
beş gün boyunca hiç bir performans düşı1k1iljt1 göstermcden
gUnde 1,.5 vc 15 km yuruycbileccklcri, fakat 38 km gibi daha
uzun mcsafelcıde pcıformans düşülı:Hl1O gösterebilecelderi
gözardı edilmemclidir.
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