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Ca      Kalsiyum 

DNA      Deoksiribonükleik Asit 

g      Gram 
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mL      Mililitre 

NDF      Nötral Deterjan Lif 
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ppm      Milyonda Bir 

TKOL     Total Kolesterol 

TRIG      Trigliserit 

NO     Nitrik Oksit 

NOS     Nitrik Oksit Sentaz 

LPS     Lipopolisakkarit 

LDL     Düşük Yoğunluklu Lipoprotein 

ALP     Alkalin Fosfataz 

ROS     Reaktif Oksijen Çeşitleri 

GLU      Glikoz 

BUN     Kan Üre Azotu 

Ig     İmmunglobulin 
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HMG-CoA    3-hidroksi-3-metil-glutaril-KoA reduktaz 

FPT     Failure of Passive Transfer 

U/L     Ünite/Litre 
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1.GİRİŞ 

 

 

 

Modern tıptaki bütün muazzam ilerlemelere karşın; geleneksel bitkisel kökenli tıp 

her zaman pratik olmuştur (Shaikh ve Hatcher, 2005). Tarih boyunca bütün kültür ve 

medeniyetler, hastalıklardan korunma ve hastalık tedavisi amacıyla bitkileri veya 

bitki derivatlarını geniş bir yelpazede kullanmıştır (Saxena ve Panborta, 2003). 

Resmi kimlik kazanmış bitkisel ürünlerin tüketiminin dünya üzerinde hızla artması 

birçok faktör tarafından teşvik edilmektedir. Bunlar; bütün bitkisel ürünlerin güvenli 

ve etkin olması, doktor korkusu, doğal ürünlere olan güncel ilgi, reçeteli ilaçlar veya 

geleneksel tedavilere karşı oluşan hayal kırıklığı, kültürel etkiler ile alternatif tedavi 

yollarına artan güvendir (Saad ve Said, 2005). 

 

 Bitkisel tıp ayrıntılı olarak dört basit sistemde sınıflandırılabilir: Geleneksel 

Çin Bitkisel Tedavileri, Ayurveda Bitkisel Tedavi Sistemi, kökeni Avrupa’da Yunan 

ve Roma kültüründen gelen ve daha sonrasında Kuzey ve Güney Amerika’ya yayılan 

Batı bitkisel tıp sistemi ile günümüzdeki alternatif tıp ve bitkisel tıp formunun 

kökenini oluşturan Arap geleneksel bitkisel tıp sistemi (Saad ve Said, 2005). Şifalı 

bitkiler dünya çapında binlerce yıldır sayısız beşeri enfeksiyonun geleneksel 

sağaltımlarında kullanılmaktadır (Ahmad ve ark., 1998). 

 

 Hayvan beslemede performansı artırmak, hayvan sağlığını korumak ve 

hayvansal ürünlerin miktar ve kalitesini olumlu yönde etkilemek için çeşitli yem 

katkı maddeleri kullanılmaktadır. Avrupa Birliği’nin 2002 yılında almış olduğu 

kararla, 2006 yılından itibaren hayvan yemlerine yem katkı maddesi olarak  

antibiyotik katılmamasına karar vermesi, bilim adamlarını doğal kaynaklı ilaçları 

araştırmaya yöneltmiştir. Alternatif büyütme faktörleri olarak doğal olanların 

üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Bu doğal maddeler bakterileri öldüren, 

hayvanların sindirim sistemlerini geliştiren, büyüme genetik potansiyelini 

yakalayabilen özellikte olmalıdır. Bunları sağlayabilecek yollar olarak probiyotikler, 
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prebiyotikler, enzimler ve organik asitlerin dışında çeşitli aromatik bitkiler de yer 

almaktadır. 

 

 Biz yaptığımız bu çalışmada; aromatik bitkilerin yağ ekstraktlarının immun 

sistem üzerine etkilerini araştırdık. 

 

 

 

2. ESANSİYEL YAĞLAR 

 

2.1. Tanım 

 

 

Esansiyel yağlar; bitkilerin yaprak, çiçek, kabuk, tohum ve köklerinden, su buharı 

distilasyonu veya ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen, oda sıcaklığında genellikle 

sıvı formda olan, kolayca kristalleşebilme özelliğine sahip, çoğunlukla renksiz veya 

açık sarı renkli bileşimlerdir. Bunlar aynı zamanda bulunduğu bitkiye karakteristik 

özellik sağlayıp bitkiye ait koku, yakıcı lezzeti veren, çok sayıda kimyasal bileşenden 

oluşan, oda sıcaklığında uçucu özellikte olan ve su ile sürüklenme özelliğine sahip 

yağımsı karışımlardır. En belirgin özellikleri ise uçucu ve kokulu olmalarıdır 

(Toroğlu ve Çenet, 2006). Bitki ekstraktları bitkinin koku ve rengini ortaya çıkarır. 

Bunlar, yüzlerce birbirinden ayrı bireysel bileşenden meydana gelir. Bitki ekstraktları 

ikincil bitki metabolitleridir ve bitkinin çiçek, filiz, tohum, yaprak, dalcık, kabuk, 

ağaçsı kısım, meyveler ve kökler gibi parçalarından doğal olarak elde edilebilir. 

 

 Bitki ekstraktları, insan beslenmesinde ve insan sağlığının geliştirilmesinde 

çok yaygın biçimde yer tutmaktadır. Günümüzde bilinen binlerce bitki ekstraktları 

arasından yüzlercesi özellikle de farmakoloji, ziraat, gıda, hijyen, kozmetik ve 

parfüm endüstrileri başta olmak üzere oldukça büyük bir ticari öneme sahiptir. Bitki 

ekstraktları; antiviral (Sökmen ve ark., 2004), antimikrobiyal (Baydar ve ark., 2004; 

Sökmen ve ark., 2004); antioksidan (Dundar ve ark., 2008), antienflamatuar (Sosa ve 
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ark., 2005) etkileri ile diğer biyolojik etkileri (Lee ve ark., 2004) sebebiyle ilgi 

çekmektedir. Bütün bu durumlar da antibiyotiklere alternatif olarak hayvanların 

verim ve sağlıklarının iyileştirilmesinde rasyona bitki ekstraktları ilavelerini 

mümkün kılmaktadır (Pettigrew, 2006; Stein ve Kil, 2006). Literatürler 

incelendiğinde; yapılan birçok in vitro ve in vivo çalışmada bitki ekstraktlarının 

çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla hayvan sağlığına olumlu etki yaptığı görülmüştür. 

Bu mekanizmalardan bazıları patojen proliferasyonunu baskılamak, bağırsak 

mikroflorasını değiştirmek ve immun fonksiyonları geliştirmek olarak sıralanabilir. 

Lee ve ark. (2004), Calsamiglia ve ark. (2007) ile Bakkali ve ark. (2008), esansiyel 

yağlar ve bunların biyolojik etkilerini geniş biçimde ele almıştır. 

 

 Bitki ekstraktlarının elde edilmesinde kullanılan dört yaygın yöntem vardır: 

buhar distilasyonu, maserasyon, soğuk pres ve solvent ekstraksiyon (Kerrola, 1995). 

Diğer yandan bitki ekstraktları doğrudan da sentezlenebilir. Narenciye (limon, 

portakal, mandalin, greyfurt, bergamot) meyvelerinin taze kabuklarından sıkma 

yoluyla elde edilenler dışında, diğer tüm uçucu yağlar distilasyon yoluyla elde 

edilirler. Distilasyon işlemi bitkiyi suyla karıştırıp kaynatma veya içinden su buharı 

geçirme yoluyla gerçekleşir (Toroğlu ve Çenet, 2006). Bazı esansiyel yağlar ve elde 

edildikleri bitkiler Şekil 1.'de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Bazı esansiyel yağlar ve elde edildikleri bitkiler (Burt, 2004) 
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 Bitki ve çeşitli baharatlardan ekstrakte edilen esansiyel yağlar aromatik ve 

uçucu bileşenleri içeren kompleks karışımlardır. Esansiyel yağlar çok çeşitli 

kimyasal bileşenlerden oluşur ve bu bileşenlerin konsantrasyonları bitkinin kendisi 

ile ekstraksiyon metoduna bağlıdır (Lee ve ark., 2004). Esansiyel yağların birçoğu 

suda çözünmez. 

 

 Esansiyel yağlar temel olara iki bileşene sahiptir: terpenler ve fenilpropenler. 

Terpenler mevalonik yolak vasıtasıyla sentezlenirken; fenilprofenler şimik yolak 

vasıtasıyla sentezlenir. Örneğin; timol ve karvakrol monoterpenoidler veya 

isoprenoidler olarak sınıflandırılabilir (Lee ve ark., 2004). Terpenler çeşitli 

izopropanların kombinasyonlarından oluşur. 

 

 Kısaca bahsetmek gerekirse HMG-CoA redüktaz vasıtasıyla mevalonik asite 

dönüştürülen üç asetat birimi HMG-CoA formu ortaya çıkar. Mevalonik asit daha 

sonrasında izopentanil-5-pirofosfat ve dimetilalil-PP (DMAPP) formuna 

dönüştürülebilir ki bunlar da 1:1 molar oranında monoterpenlerin prekürsoru olan 

geranil pirofosfatı (GPP) şekillendirir. Monoterpenler (C10), esansiyel yağların 

%90'ını meydana getiren moleküllerdir ve bu durum da yapısal olarak büyük bir 

varyetenin var olmasını sağlar. Timol ve karvakrol GPP'den sentezlenir ve 

monoterpen ürünleri olarak sınıflandırılırlar. IPP'lerin DMAPP'ye tekrarlayan 

biçimde eklenmesiyle C15, C20, C30 gibi çeşitli sınıflardan terpenlerin prekürsor 

Şekil 2. Mevalonik asit yolağı (Miziorko, 2011) 
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formları meydana gelir. Fenilprofenler şikimik asit yolağı ile sentezlenir ve aromatik 

amino asit fenilalanini üretirler (Hermann ve Weaver, 1999). Daha sonrasında ise 

fenilalaninler sinamik asit ve pkumarik asite transkonfigüre olur (Seigler, 1998; 

Wilson ve ark., 1998). Öjenol, trans-sinnamaldehit ve kapsaisin en önemli 

fenilpropen bileşenleridir. 

 

 

Şekil 3. Şimik asit yolağı (Hermann ve Weaver, 1999) 
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2.2. Esansiyel yağların sınıflandırılması  

 

 

2.2.1. Kimyasal bileşenlerine göre 

 

 

Esansiyel yağlar, kimyasal bileşimlerine göre, bazı çalışmalarda terpenoidler ve 

fenilpropanoidler olarak ikiye ayrılmasına karşın (Calsamiglia ve ark., 2007; Lee ve 

ark., 2004); genelde dört grup altında toplanabilirler (Bakkali ve ark., 2008; Dorman 

ve Deans, 2000; Thomas ve Schuman, 1993): 

 

1) Terpenik maddeler 

2) Aromatik maddeler 

3) Düz zincirli hidrokarbonlar 

4) Azot ve kükürt taşıyan bileşikler 

 

 Bitkilerden, meyvelerden ve çiçeklerden ekstrakte edilen bitki esktraklarının 

birçoğu saf halde değildir. Bitki ekstraktları konsantrasyonları oldukça farklı 20-60 

arası bileşen içerebilir. Ana bileşen %85'e kadar çıkabilen oranı ile esansiyel 

yağlardır ve bunun yanında diğer bileşenler yalnızca eseri miktarda bulunur (Surburg 

ve Panten, 2006). Örneğin; benzer türdeki bitkilerin timol konsantrasyonları şu 

şekildedir: Origanum vaulgare eseri miktardan %64'e kadar, bunun yanında Thymus 

vulgaris %10'dan %64'e kadar. Bir diğer baskın bileşen olan karvakrol de Origanum 

vaulgare'de eseri miktardan %80 oranına kadar bildirilmişken; Thymus vulgaris'de 

%2-11 arası bildirilmiştir (Burt, 2004; Lawrence ve Reynolds, 1984). Tarçın 

esansiyel yağının ana bileşeni olan sinamaldehit toplam yağın %60-75 kadarını 

oluşturur (Duke, 1986; Lens-Lisbonne ve ark., 1987). 
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2.2.2. Aromatik özelliklerine göre 

 

Aromatik maddeler, terpenlerden sonra uçucu yağlarda bulunan önemli bileşik 

grubudur. Benzen, propilbenzen veya p-simen yapısında olabilirler, asit, alkol, ester, 

aldehit,keton, fenol, fenoleter, lakton vb organik fonksiyonel gruplar taşıyabilirler 

(Bakkali ve ark., 2008; Dorman ve Deans, 2000). 

 

 

2.2.3. Farmakolojik ve terapik etkilerine göre 

 

Farmakolojik etkilerine göre esansiyel yağlar; antiromatizmal, antitussif, diüretik, 

antienflamatuar, dezenfektan vb. gibi gruplandırmaya tabi tutulurlar (Ali ve Blunden, 

2003; Lahlou, 2004; Lee ve ark., 2004; Tipu ve ark., 2006; Başer ve ark., 2013) 

 

 

2.3. Esansiyel Yağların Etkileri 

 

Bir çok aromatik bitki; tohum, meyve, yaprak veya köklerinde bulunan aktif 

kimyasal bileşikler nedeniyle, farklı etki şekillerinden dolayı, çeşitli alanlarda 

kullanılmaktadır. Bu bitkilerin hayvan besleme bilimi açısından iştah açıcı ve 

sindirimi stimüle edici özellikleri yanında antiseptik etkileri de büyük önem 

taşımaktadır. Etken maddelerine göre etkileri değişmekle birlikte pek çok esansiyel 

yağ; antimikrobiyal, karminatif, koloretik, sedatif, diüretik, antispazmodik etkilere 

sahiptir (Maksimovic ve ark., 2005). Tüm uçucu yağlar IgG ve IgA üretimini 

artırmak suretiyle, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir (Çelik, 2007). 

Kompozisyonlarındaki varyasyon nedeniyle esansiyel yağların biyolojik etkileri de 

bir o kadar çeşitlidir. Bazı esansiyel yağların biyolojik aktivitesi ve kimyasal 

özellikleri Tablo 1.'de belirtilmiştir. 
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Tablo 1. Karvakrol, sinamaldehit, öjenol ve anetol esansiyel yağlarının kimyasal 

özellikleri (Lee ve ark., 2004). 

 

 

 

2.3.1. Antimikrobiyal etkileri 

 

Aromatik bitkilerin uçucu yağlarının antimikrobiyal etkileri çeşitli araştırmalarla 

ortaya konmuştur. Çeşitli bitki ekstraktları; Escherichia, Salmonella, Staphylococcus, 

Klebsiella, Proteus, Bacillus, Clostridium ve Mycobacterium'ları kapsayan çok geniş 

bir spektrumda Gram negatif ve Gram pozitif bakterilere karşı antibakteriyel etki 

gösterir (Hammer ve ark., 1999; Dorman ve Deans, 2000; Wong ve ark., 2008). 

Örneğin; fesleğen, defne, karanfil, kekik ve biberiye uçucu yağının L. 

monocytogenes ve diğer patojenlere karşı bakterisid bir etki gösterdiği (O'gara ve 

ark., 2000), nane, rezene, kimyon ve defne uçucu yağlarının E. coli, S. aureus, P. 

aeruginosa, P. vulgaris, B. Subtilis’i engellediği belirtilmiştir (Akgül ve Kıvanç, 

1989). Nane yağı Saccharomyces cerevisiae’nin iki suşuna karşı etkili olduğu, 

biberiye yağı bakterilere (Escherichia coli ve Staphylococcus epidermitis) karşı zayıf 

bir etki gösterirken bazı mantar suşlarına (Saccharomyces cerevisiae 0425 52C ve 

0425 delta/1) daha fazla etkili olduğu bildirilmiştir (Schelz ve ark., 2006). Kekik 
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yağı, hücre organelleri, hücre membranı ve hücre duvarını bozarak Aspergillus 

niger’e karşı inhibitör bir etki göstermiştir (Rasooli ve ark., 2006). Ayrıca çörek otu 

ile beslenen ratlarda L. monocytogenes'e karşı etki sağlandığı bildirilmiştir (Kanter 

ve ark., 2004). 

 

 Ertaş ve ark. (2005)' nın yaptığı çalışmada kekikte bulunan timol ve 

karvakrol'ün sindirim sistemindeki patojenlere karşı etkin olduğu bildirilmiştir. Süt 

ineklerinde esansiyel yağ karışımının rumendeki deaminasyon oranını önemli 

derecede (P<0.05) engellediği, rumen protozoa ve mantarlarına karşı etkili olmadığı 

bildirilmiştir. Bitkisel ekstraktlarla bazı rumen mikroorganizmalarının baskı altına 

alınarak, rumen fermentasyonunun sağlanabileceği de belirtilmiştir (McIntosh ve 

ark., 2003). 

 

 Nigella sativa yağının fenol fraksiyonlarının anti bakteriyel etkisi Topozada 

ve ark. (1965) tarafından bildirilmiştir. Timohidrokinon, gram pozitif bakterilere 

karşı oldukça yüksek düzeyde etki gösterir (El-Fatatry, 1975). Konsantrasyona bağlı 

olarak gram pozitif bakterilerde (S.aures) ve gram negatif bakterilerde 

(Pseudomonas aerogenosa ve E. Coli) inhibisyon bildirilmiştir. Ayrıca streptomisin 

ve gentamisin ile sinerjik etki; spektinomisin, eritromisin, tobramisin, doksisiklin, 

kloramfenikol, nalidiksik asit, ampisilin, linkomisin ve ko-trimoksazol ile de additif 

etki göstermektedir (Hanafi ve Hatem, 1991). Ek olarak; ekstrakt, patojen maya olan 

Candida albicans’a karşı doza bağımlı bir inhibisyon göstermiştir. N. Sativa’nın ham 

ekstraktları, gram pozitif ve gram negatif bakterileri içeren çoklu biçimde 

antibiyotiğe direnç kazanmış bakterilerin üzerinde umut verici bir etki göstermiştir 

(Morsi, 2000). Tohumların sulu ekstraktları ise in vivo olarak sıçanlarda 

kandidiyazise karşı antifungal etki göstermiştir (Khan ve ark., 2003). 

 

 Bu yağların antimikrobiyel etkinlerinde lipolitik özellikleri (Conner, 1993) ve 

kimyasal yapılarının (Farag ve ark., 1989a; 1989b) rol oynadığı düşünülmektedir. 

 

 Bitki ekstraktlarının içerisinde çok sayıda farklı kimyasal bileşenin olduğu 

bilindiğinden dolayı; ekstraktların antimikrobiyel etkisinin varlığı çok şaşırtıcı 

olmamıştır. Bitki ekstraktlarının hidrofobiklik özelliği, bu maddelerin bakteri hücre 

duvarından ve membranlarından girebilmesini, yapılarını bozabilmesini ve 

membranları daha geçirgen hale getirebilmesini sağlamaktadır (Knobloch ve ark., 
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1989; Burt, 2004; Xu ve ark., 2008). Membranların geçirgenliğinin artması; kritik 

hücre içi materyallerin dışarıya sızmasına ve bunun sonucunda da hücre ölümüne 

sebep olmaktadır (Juven ve ark., 1994; Helander ve ark., 1998; Carson ve ark., 

2002). Bunların yanında fonksiyonel grupların varlığı (Farag ve ark., 1989a) ve 

aromatiklik (Bowles ve Miller, 1993) gibi yapısal özellikler de bu ekstraktların 

antimikrobiyel aktivitesinden sorumludur. Yüksek bir fenolik bileşen yüzdesine 

sahip karvakrol, öjenol ve timol gibi bitki ekstraktları çoğunlukla en güçlü 

antimikrobiyel etkiye sahip olan ekstraktlardır (Farag ve ark., 1989a; Dorman ve 

Deans, 2000; Lambert ve ark., 2001). Fenoliklerin genelde sitoplazmik membranları 

dağıttığı; proton itici gücü, elektron akışı ve aktif transportu sekteye uğrattığı; hücre 

bileşenlerini koagüle ettiği düşünülür (Helander ve ark., 1998; Dorman ve Deans, 

2000; Burt, 2004). Ayrıca bitki ekstraktları bakterilerin enzim sistemlerini 

baskılamak yoluyla antimikrobiyal bir aktivite de gösterir. Ankri ve Mireman (1999), 

sarımsağın ana bileşeni olan allisinin mikroorganizmalardaki bazı enzimlerin tiyol 

grupları ile hızla reaksiyona girdiğini ve bunun akabinde de bunların enzimatik 

aktivitelerini bozduğunu bildirmiştir. Tiyol bağlantılı enzimatik sistemlerin 

inhibisyonu, mikropların virulansını bloklayabilir ve hatta mikroorganizmalar için 

letal etki gösterebilir. Son olarak karvakrolün ise E.coli O157:H7 bakterileri üzerine 

yapılan bir çalışmada; intestinal hücre membranlarına bakteriyel adezyon 

gerçekleşmesinde önemli bir rolü olan flagellaların gelişiminin karvakrol tarafından 

engellendiği bildirilmiştir (Burt ve ark., 2007). 

 

 Bir kısım bakteriler besin maddesi açısından zengin besi yerlerinde serbest 

halde yüzen hücreler şeklindedir. Doğal hayatta tüm bakterilerin %99'dan fazlasının 

biyofilm formasyonunda olduğu bilinmektedir (Costerton ve ark., 1987). Bakteriler 

biyofilm formunda olduğunda; besin maddeleri ve oksijen dalgalanmaları, pH 

değişimleri ve antibiyotik etkileri gibi çevresel birçok zararlı etkiye karşı daha 

dayanıklı hale gelir. Oportunist patojen olan Pseudomonas aeruginosa'nın neden 

olduğu enfeksiyonların kronik doğaları biyofilm tabakasından kaynaklanmaktadır. 

Çünkü bu bakteriler konakçının savunma sistemleri ile antibiyotiklerin öldürücü 

gücünden bu biyofilm sayesinde korunur (Whiteley ve ark., 2001). Bakteri 

biyofilmleri antimikrobiyel ajanlara daha dayanıklı olmasına karşın; bitki kökenli 

antimikrobiyeller üzerinde yapılan çalışmaların çoğunluğu planktonik (serbest) 

formlar üzerine yoğunlaşmıştır (Cox ve Balick, 1994). Varposhti ve ark. (2013) 

yaptıkları çalışmada antimikrobiyeletkileri bilinen Yar Karanfili (Dianthus 
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orientalis), Mercanköşk (Origanum majorana) ve Yer Somunu (Cyclamen coum) 

ekstraktları ile Şiraz Kekiği (Zataria multiflora) esansiyel yağını bakteri biyofilmi 

üzerine uygulamıştır. Sonuç olarak ise bu bitki ekstraktlarının biyofilmin 

zayıflatılması açısından yararlı olacağı ve mevcut antibakteriyel uygulamanın 

gücünü artıracağını belirlemiştir (Varposhti ve ark., 2013).  

 

 Antibakteriyel etkilerinin yanında bitki ekstraktları ve bunların bileşenleri; 

antifungal (Pinto ve ark., 2006; Abed, 2007), antiparaziter (Pandey ve ark., 2000; 

Pessoa ve ark., 2002; Moon ve ark., 2006), antiviral (Bishop, 1995; Garozzo ve ark., 

2009) ve antitoksijenik (Ultee ve Smid, 2001) özellikler de gösterir.  

 

2.3.2. Doğrudan hastalıklarda terapötik etkileri 

 

Rezene uçucu yağının, üst solunum yolları akıntılarında, spazmolitik etkisi nedeniyle 

pediatrik kolitlerde ve bazı solunum sistemi hastalıklarında kullanıldığı belirtilmiştir 

(Dağoğlu ve ark., 2004). 

 

 Büyükbaş hayvanların tırnak yaralarının iyileştirilmesinde; 100 ml zeytin 

yağında çözülmüş 10 damla papatya yağı, 15 damla kekik yağı ve 5 damla oğulotu 

yağı karışımı ile sıcak kompres yapılmasının fayda sağlayacağı kaydedilmiştir 

(Başer, 2008). 

 

 Solucan otu çiçek ve yaprakları sıvı ekstraktı genç atlarda Ascaris'in elimine 

edilmesinde kullanılmaktadır. Atları bir gün aç bıraktıktan sonra 2 gün üst üste 0,5 

ml/kg Ca miktarında 2 doz uygulanmasının %100 oranında etkili olduğu 

bildirilmiştir (Yarsan, 2008). Atları sakinleştirmek için yemlerine papatya yağı 

katılabileceği, at yaralarının tedavisinde ayvadana yağı; kaşıntılarında ise tıbbi nane 

yağı kullanılabileceği bildirilmiştir. Aynı zamanda cildin yangılı hallerinde papatya 

veya ayvadana yağları dıştan sürülerek, mentol böcek kovucu olarak, losyon halinde 

kaşıntıyı gidermek ve bacakları serinletmek amacıyla uygulanabileceği belirtilmiştir 

(Başer, 2008). Ev hayvanlarında kulak ağrısı rahatsızlıklarında; bir tatlı kaşığı üzüm 

çekirdeği yağı veya zeytin yağında çözülmüş birer damla lavanta, papatya ve çay 

ağacı yağının damlatılarak iyi sonuç alınabileceği belirtilmiştir (Başer, 2008). 
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 Ayrıca son dönemde yapılan bir tez çalışmasında kedilerde kulak uyuzu 

(Otodectes cynotis) sağaltımında ozonlanmış zeytinyağı, mercanköşk yağı ve 

sarımak yağının kullanılmasının klasik sağaltıma alternatif oluşturabilecek olumlu 

sonuçları bildirilmiştir (Altınok Yipel, 2014). 

 

 Çördük otu esansiyel yağının arıların Varroa destructor paraziti ile 

mücadelede uzun süreli kullanımında umut verici ekolojik bir araç olduğu, kış 

döneminde kullanıldığında arı kolonilerinde Varroa’ların populasyon artışını % 

80.08 oranında azalttığı belirtilmiştir (Nentchev, 2003). 

 

 Çörek otu yağı içeren yemle beslenen ratların romatoid artrit oluşumunun 

engellendiği (Tekeoğlu ve ark., 2007) belirtilmiştir. Ayrıca diabetik ratlarda çörek 

otu kullanımının, pankreasın beta hücrelerinin bütünlüğünü koruduğu (Kanter ve 

ark., 2004) bildirilmiştir. N. Sativa sulu ekstraktı, unilateral nefrektomi yapılmış 

ratlarda gentamisinin indüklediği nefrotoksisiteye karşı koruyucu bir etki 

sağlamaktadır (Mohammed ve ark., 1996). N. Sativa ekstraktı; doksorubisinle 

indüklenmiş nefropatiden kaynaklanan fosfatüri, glikozüri; serum kreatinin, üre, 

renal glutatyon düşüşü ve lipit peroksit birikimi bozukluklarını iyi yönde etkilemiştir 

(Badary ve ark., 2001). Ratlarda asetik asit ile indüklenmiş kolitis vakalarında düşük 

dozda timokinonun (5 mg/kg) kısmi koruma sağladığı; buna karşın yüksek dozda 

uygulanmasının da (10 mg/kg) tam bir koruma sağladığı görülmüştür. Koruyucu 

etkisinin muhtemel mekanizması kısmen bu tohumun antioksidan aktivitesiyle ilgili 

olabilir (35). 

 

 Balıklarda Hexamita inflata parazitine karşı ne karşı lavanta yağı, balıklarda 

görülen enfeksiyonlara karşı ise kekik yağının etkili olduğu belirtilmiştir (Başer, 

2008). 

 

 

2.3.3. Antioksidan etkileri 

 

Entansif yetiştirme sistemlerindeki hayvanlar; protein, lipit ve DNA hasarları ile 

sonuçlanabilen oksidatif strese sıklıkla maruz kalabilmektedir (McCall ve Frei, 

1999). Antioksidanların rolleri; serbest radikallerin ortamdan uzaklaştırılması, lipit 

peroksidasyon ile diğer serbest radikal kökenli süreçlerin inhibe edilmesi, serbest 
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radikallerden kaynaklanan oksidatif hasarlardan hayvanları koruma şeklinde 

sıralanabilir. Kekik, dağ kekiği, karanfil, biber, lavanta ve fesleğenden elde edilen 

ekstraktların antioksidatif özellikleri birçok in vitro çalışma ile ortaya konmuştur 

(Economou ve ark., 1991; Gülçin ve ark., 2004; Oboh ve ark., 2007).  

 

 Reaktif oksijen çeşitleri (ROS), serbest radikaldir ve oksijen derivatları canlı 

hücrelerin normal aktivitelerinin yanında lipit metabolizması sırasında da üretilir. 

Anormal düzeylere ulaştığında ise hücre için zararlı etkiler doğurabilir ve fizyolojik 

mekanizmaları bozabilir. Bundan dolayı da hayvan sağlığına olumsuz etkileri 

olabilir. ROS üretimi hayvanlarda antioksidan savunma mekanizmaları vasıtasıyla 

düzenlenir. Homeostazis durumunda; ROS (pro-oksidan) üretimi ile antioksidan 

mekanizmalar arasında bir denge mevcuttur. Oksidatif stres, pro-oksidanların lehinde 

bir dengesizlik oluşması ile karakterizedir ve bu durum dokularda lipit 

peroksidasyonu oranı ile hücre hasarı oranlarının daha yüksek olmasını indükler 

(Bello ve ark., 2000). Ayrıca zaman içerisinde hayvanların ROS mekanizmalarını 

patojenlere direnç göstermek için toksik olarak kullanmak üzerine evrimleştikleri de 

bilinmektedir (Rodriguez ve Redman, 2005). 

 

 Etlik piliç yemine 500 mg/kg adaçayı veya biberiye ekstraktı ilave 

edilmesinin, uzun süre depolanan (4 ay) göğüs ve but etlerinde lipid oksidasyonunu 

önemli düzeyde azalttığı belirtilmiştir (Lopez-Bote ve ark., 1998). 

 

 Esansiyel yağların ve özellikle de kekik yağının bileşimindeki timol’ün 

yumurta sarısına geçerek antioksidan etki gösterdiği bildirilmiştir (Bozkurt, 2005). 

Ayrıca diyabetik ratlarda çörek otu yağı antioksidan etki gösterir (İlhan ve ark., 2005, 

Nair ve ark., 2005). 

 

 Nigella sativa'nın timokinon ve seçilmiş yağlarının, öküz beyni 

fosfolipitlerinin lipozomlarında enzimatik olmayan peroksidasyonu inhibe ettiği 

bildirilmiştir (Houghto ve ark., 1995). N. sativa ekstraktları ve timokinon, anti-kanser 

ilaçlar ve bazı toksinler tarafından indüklenen hematolojik, hepatik, renal ve diğer 

toksisitelere karşı koruyucu etki gösterir ve bir antioksidan şeklinde hareket eder 

(Badary ve ark., 2001). Timol, timokinon ve ditimokinon; superoksit anyon 

radikalleri, hidroksil radikalleri ve singlet oksijen gibi reaktif oksijen derivatlarının 

oluştuğu reaksiyonlar sonucu temizleyici bir etki yaparak serbest radikallerden 
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arınma rolü üstlenir (Kruk ve ark., 2005). N. sativa yağı, diyabetik tavşanlarda lipit 

peroksidasyondan korunma ve antioksidan sistemi teşvik etme etkisi gösterir (Meral 

ve ark., 2001). 

 

 Çörek otu taneleri, ratlarda metilnitrozoüre ile indüklenmiş oksidatif stres, 

yangısal yanıt ve karsinogenezise karşı %80 koruma sağlar (Mabrouk ve ark., 2002). 

Karbon tetraklorür uygulanan ratlarda lipit peroksidasyonu ve karaciğer enzimi 

seviyelerini düşürerek; antioksidan savunma sistemi aktivitesini artırır (Kanter ve 

ark., 2003). N. sativa, antioksidan özelliğinden dolayı siklosporinin nefrotoksik yan 

etkisini ortadan kaldırır (Uz ve ark., 2008). 

 

 Bunların yanında; bazı bitki ekstraktlarının antioksidan özelliklerini bildiren 

in vivo çalışmalar da mevcuttur. Slamenova ve ark. (2008), içme sularına karvakrol 

ilave edilen hayvanlardan taze olarak izole edilen hepatositler ile testis hücrelerinde 

H2O2 ile indüklenen DNA lezyonlarının düzeyinde düşüş belirlemiştir. Bu durum 

muhtemelen bu hayvanların karaciğer ve testis hücrelerinde antioksidan aktivitenin 

artması ile ilgilidir. Botsoglou ve ark. (2002), rasyona kekik yağı ilavesi sonucunda 

broyler etlerindeki antioksidatif kapasitenin arttığını göstermiştir. 

 

 Bitki ekstraklarının total fenol içeriği ile LDL oksidasyonu arasındaki güçlü 

korelasyon; bitki ekstraktlarının yüksek antioksidan kapasitelerinin bu materyallerin 

kimyasal kompozisyonları ile bir ilgisi olduğunu göstermektedir (Teissedre ve 

Waterhouse, 2000). Timol, karvakrol ve diğer bitki ekstraktlarında bulunan fenolik 

OH gruplarının varlığı; lipit oksidasyonunun ilk basamağında üretilen peroksit 

radikallerine hidrojen verici olarak işlev görür; böylelikle de hidroksil peroksit 

oluşumunu geciktirir (Farag ve ark., 1989a; Djeridane ve ark., 2006). 

 

 

2.3.4. Verim artırıcı etkileri 

 

Organik asit karışımı ve esansiyel yağ karışımının (kekik, defne, rezene, adaçayı, 

mersin yaprağı ve portakal kabuğu yağları) tek başına veya kombine edilerek yeme 

karıştırılmasının, etlik piliçlerin 21. ve 42. günlerdeki canlı ağırlık artışı ve yemden 

yararlanma oranını kontrol grubuna kıyasla önemli derecede iyileştirdiği 

bildirilmiştir (Bozkurt ve ark., 2007). Yapılan çalışmalarda (Alçiçek, 2003; 2004) 
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rasyona 48 mg/kg düzeyinde ilave edilen 6 farklı bitkiden oluşan esansiyel yağ 

karışımının (kekik, defne, adaçayı, mersin yaprağı, rezene ve turunçgil kabuk 

yağları) etlik piliçlerde canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı ve karkas 

randımanı bakımından önemli derecede farklılıklar oluşturduğu bildirilmiştir. 

 

 Ertaş ve ark. (2005)' nın yaptığı çalışmada kekikte bulunan timol ve 

karvakrol'ün sindirim uyarıcı etkisi ile canlı ağırlık kazancı sağladığı,yemden 

yararlanmayı iyileştirdiği gözlenmiştir. Anason yağı ilave edilmiş (400 ppm) 

rasyonlarla beslenen etlik piliçlerde; canlı ağırlık artışı ve karkas randımanında 

olumlu etkiler sağlandığı ortaya konulmuştur (Şimşek ve ark., 2007). Laktasyonun 

erken dönemlerindeki sığır rasyonlarına nane ilavesinin (% 5) KM tüketimini 

etkilemediği, ancak yem tüketim süresini (dakika/kg KM) artırdığı (P<0.05) ve 

ruminal pH’yı azaltıcı (P<0.05) etki gösterdiği belirlenmiştir. Süt yağı içeriği nane 

ilave edilen gruplarda düşük bulunmuş, ancak süt kompozisyonu ve süt üretimi 

bakımından gruplar arasında istatistiki farklılık (P>0.05) görülmemiştir (Hosoda ve 

ark., 2006). 

 

 

2.3.5. Antienflamatuar etkileri 

 

Birçok in vitro çalışma bitki ekstraktlarının antienflamatuar etki gösterdiğini ortaya 

koymuştur (Aggarwal ve Shishodia, 2004; Lang ve ark., 2004; Tung ve ark., 2008). 

Tablo 3.'te antienflamatuar etki gösteren bazı bitki ekstraktları ve bunların ana 

bileşenleri gösterilmiştir. Yangısal hastalıkların gelişimlerinde rol oynayan TNF-α ve 

IL-1β gibi birçok yangı mediatörü mevcuttur (Dinarello, 2000). Dung ve ark. (2009), 

C.operculatus filizlerinden elde edilen esansiyel yağın; TNF-α ile IL-1β ekspresyonu 

ve lipopolisakkarit (LPS) ile indüklenmiş RAW 264.7 hücreleri tarafından yapılan 

sekresyonu inhibe etmesi sebebiyle potansiyel antienflamatuar etkisini bildirmiştir. 

Hart ve ark. (2000) ile Lang ve ark. (2004) öjenol, çay çiçeği yağı ve sarımsak 

ekstraktının hem TNF-α hem de IL-1β sekresyonunu inhibe edebileceğini 

bildirmiştir. Bağışıklıkta önemli olan bir diğer molekül de nitrik oksittir (NO) ve bu 

molekül nitrik oksit sentaz (NOS) aktivitesi vasıtasıyla temel olarak makrofajlar 

tarafından üretilir (MacMicking ve ark., 1997). Yüksek NO konsantrasyonu yangısal 

hastalıklar ile ilgilidir. Li ve ark. (2006) ile Tung ve ark. (2008) tarafından yapılan 

daha önceki çalışmalarda sinnamaldehit ile öjenolün NO salınımını baskılayabildiği 
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ve LPS uygulanmış fare makrofajlarında NOS ekspresyonunu da baskıladığındığı 

görülmüştür. Bunun yanında Kim ve ark. (2003), Li ve ark. (2006) ile Landa ve ark. 

(2009) karvakrol, öjenol ve sinnamaldehitin LPS ile stimüle edilmiş fare makrofaj 

hücrelerindeki siklooksijenaz-2 (COX-2) gen ekspresyonunu baskıladığını 

gözlemlemiştir. COX-2, yangı ve karsinogenezi de içeren çeşitli patofizyolojik 

süreçlerde rol oynayan prostaglandinlerin üretiminden sorumludur. Diğer yandan 

Lang ve ark. (2004) sarımsaktan elde edilen allisinin, yangı oluşan dokuya doğru 

lökositlerin hareket etme mekanizmalarından sorumlu yangı mediatörleri olan çeşitli 

kemokinlerin, IL-8'in, protein 10kDa ile indüklenmiş gamma interferonun (IP-10) ve 

gamma interferon tarafından indüklenen monokinlerin intestinal epitel hücrelerinden 

sekresyonunu engellediğini bildirmiştir. 

 

 Bitki ekstraktlarının antienflamatuar etki şekilleri hala tam olarak 

aydınlatılabilmiş değildir. Ancak bulgular bu etkilerin en azından bir parçasının NF-

κB yolağının bloke edilmesi ile ilgili olduğunu göstermiştir. Bu faktör, immun yanıt 

ve yangısal yanıtta rol oynayan çeşitli genlerin düzenlenmesinde anahtar bir rol 

oynar (Xie ve ark., 1994). Dinlenen hücrelerde NF-κB, IκB olarak isimlendirilen 

inhibitör bir proteinle bağlı halde sitoplazma içerisinde inaktif pozisyonda bekler. 

Aktivasyon halinde ise IκB fosforilasyona ve degredasyona uğrar, NF-κB ise 

çekirdek içerisine transloke olur, burada DNA'ya bağlanır ve TNF-α, IL-1β ile 

iNOS'leri içeren çeşitli genlerin transkripsiyonunu aktive eder (Rice ve Ernst, 1993; 

Hiscott ve ark., 1993; Ghosh ve ark., 1998). Jobin ve ark. (1999), kurkuminin 

sitokinle indüklenmiş NF-κB DNA bağlanma aktivitesini, RelA nükleer 

translokasyonunu, IκBα degredasyonunu, IκB serine 32 fosforilasyonunu, IκB kinaz 

aktivitesini (IKK) bloke edebileceğini bildirmiştir ki tüm bunlar NF-κB sinyal 

yolağını şekillendirir. Choi ve ark. (2007) da sinnamaldehit ve öjenol tarafından p50 

ve p65 translokasyonunun, ERK 1/2 ile p38 kinaz fosforilasyonunun, I-κBα 

degredasyonunun blokaja uğratıldığını bildirmiştir. Aggarwal ve Shishodia (2004) 

tarafından yapılan mini bir derlemede de baharatlardan elde edilmiş fitokimyasalların 

büyük bir kısmının terapötik etkileri olabileceği ve bunun da muhtemelen NF-κB 

aktivasyon yolağının baskılanması yoluyla şekillendiğini bildirmiştir. 
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2.3.6. Immun sistem üzerine etkileri 

 

Şimşek ve ark. (2007)' nın yaptığı bir çalışmada esansiyel yağ karışımının (kekik, 

karanfil ve anason) etlik piliçlerde; canlı ağırlık artışı, karkas randımanı ve etlerin 

duyusal özellikleri üzerine olumlu yönde belirgin bir etkisi olmasa da, kötü çevre 

şartları ve dengesiz beslenme durumlarında immun sistem üzerine olumlu etkilerinin 

belirgin bir şekilde ortaya çıkabileceğini belirtilmiştir. Başer (2008), kekik yağı 

içeren uçucu yağ formüllerinin katıldığı yemlerin piliçlerde immun sistemi 

geliştirerek mortalite oranını azalttığını ortaya koymuştur. 

 

 Yüksek sıcaklık stresi altında immun sistemi risklere açık hale getirilen etlik 

civcivlerde yapılan çalışmada çörek otu yağının bu riskin etkilerini azaltmada 

yardımcı olduğu ve immun sistem üzerine olumlu etkiler sağladığı görülmüştür 

(Çelik ve ark., 2007). Ayrıca Japon bıldırcınlarında yapılan bir başka çalışmada 

(Parlat ve ark., 2005); aflatoksin içeren rasyona kekik uçucu yağının (% 0.1) ilave 

edilmesi ile immun sistemin geliştirildiği ve bunun sonucunda da aflatoksine bağlı 

bir canlı ağırlık ve yem tüketimi azalması olmadığı bildirilmiştir. Ayrıca çörek otu 

yağının Listeriozis enfeksiyonunda ratlarda bağışıklığı arttırdığı ortaya konmuştur 

(El-Dakhakhany ve ark., 2000). Mitsch ve ark. (2004); bitki ekstraktlarının 

broylerlerde nekrotik enteritise sebep olan Clostridium perfringens enfeksiyonlarına 

yakalanma düzeyini düşürdüğünü bildirmiştir. McElroy ve ark. (1994) rasyona 

kapsaisin ilavelerinin (5 ppm, 20 ppm ve 36 ppm); büyümekte olan etçi piliçlerde ve 

yumurtacı tavuklarda büyüme üzerinde herhangi bir zararlı etkileri olmaksızın 

S.enteritidis kolonizasyon ve organ invazyonuna karşı direnci arttırdığını bildrimiştir. 

Bakteriyel enfeksiyon veya kolonizasyonda düşüş; bitki ekstraktı ile beslenen 

broilerlerin ince bağırsaklarında müsin salgısının artması ve mukusun kalın bir 

tabaka oluşturması  ile açıklanabilir (Jamroz ve ark., 2006). Diğer yandan bitki 

ekstraktları bulunan rasyonlarla beslenen broylerlerde lokal doğal bağışıklığın da 

iyileşmesi bakteriyel enfeksiyonlara karşı daha yüksek koruyucu immuniteye neden 

olabilir (Lee ve ark., 2010). Bununla birlikte bu ekstraktların etki mekanizmalarına 

dair sistemik ve kapsamlı bir açıklama hala mevcut değildir. Kim ve ark. (2010), 

mikro düzeydeki gözlemlerinde oral olarak karvakrol, sinnamaldehit veya kapsikum 

verildikten sonra intestinal intraepitelyal lenfositlerin gen ekspresyonlarını 

incelemiştir. Araştırmacılar bu ilavelerin önemli genlerin ekspresyonunu değiştirerek 

konakçı immunitesi, protein metabolizması ile fizyolojisini değiştirdiğini bildirmiştir. 
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 Domuzlarda yapılan çalışmalarda sütten kesim stresi sırasında rasyona kekik 

yağı ilavesinin immun sistemi destekleyerek strese bağlı immunsupresyon etkilerini 

ortadan kaldırmıştır (Tsinas ve ark., 1998). Frankic ve ark. (2010), domuzlara bitki 

ekstraktı takviyesinin lenfositlerde DNA hasarını düşürdüğünü göstermiştir. Bu 

durum da rasyon ile indüklenen oksidatif strese maruz kalan hayvanların immun 

sistemleri üzerinde, bitki ekstraklarının potansiyel faydalı etkilerini göstermiştir. 

Sads ve Bilkei (2003) tarafından yapılan bir başka çalışmada da 1000 ppm kekik 

katkısı ile beslenen sütten kesim domuzlarda ilave yapılmayan gruptaki hayvanlara 

göre daha düşük hastalık insidensi tespit edilmiştir. Michiels ve ark. (2010) da 500 

ppm karvakrol ve timol ilavesi yapılan hayvanların ince bağırsak distalindeki intra-

epitelyal lenfosit sayısında düşüş olduğunu bildirmiştir. Büyüme geriliği ve düşük 

ağırlık gibi problemlere sahip büyüme dönemi-bitirme dönemi domuzları ile yapılan 

bir çalışmada da 60 g/kg karvakrol ve 55 g/kg timol içeren ticari kekik kaynakları 

300 ppm düzeyinde katılmış ve mortaliteyi de düşürmüştür (Walter ve Bilkei, 2004). 

 

 Genellikle esansiyel yağlar immun sisteme olumlu etkiler yapsalar da bunun 

yanında çoklu doymamış yağ asitleri, immun sistem fonksiyonlarının  

baskılanmasına neden olur. Bu sebepten dolayı n-3 çoklu doymamış yağ asitleri, 

yangısal hastalıkların tedavisinde kullanılır. Çeşitli immun fonksiyonların 

inhibisyonu, sağlık üzerine yararlı etkiler gösterse de bu durum enfeksiyöz 

mikroorganizmalara karşı (viruslar, bakteriler, mantarlar ve parazitler) immun 

korumada önemli düzeyde bir düşüşe sebebiyet verir. Immunnütrisyonda 

zeytinyağının etkisi üzerine gerekli ilgi gösterilmemiştir. Akdeniz tipi diyetlerin 

etken ana bileşenlerinden olan zeytinyağı, çeşitli immun fonksiyonların 

düzenlenmesini sağlar ve de enfeksiyöz mikroorganizmalara karşı konakçı immun 

direncini düşürmez. zeytinyağı, otoimmun hastalıklara sahip hastalarda tipik yangısal 

reaksiyonların azalmasını teşvik ederken patojen ajanlara karşı oluşan hassasiyeti 

artırmaz. Lipid emülsiyonlar içerisinde zeytinyağı uygulamasının başta immun 

sistem açısından sıkıntılı hastalarda immun sisteme olmak üzere genel sağlığa da 

yararlı etkileri kanıtlanabilir. Bundan dolayı bu durum klinik beslemede önemli bir 

yere sahip olabilir (Espana, 2010). 

 

 Yetişkin insanlarda günde iki kez birer gram N. sativa uygulaması; T hepler 

(T4) hücresi/ T suppressor hücresi (T8) oranını %72 artırarak ve natural killer hücre 
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aktivitesini de geliştirerek immun fonksiyonlara olumlu etki yapar. Bununla birlikte; 

Ig düzeyinde de (IgA, IgG ve IgM) azalma şekillendirir (Omar ve ark., 1999). 

Allojenik hücrelerle kültürü yapılan veya hiçbir stimülatör katılmadan kültürü 

yapılan insan lenfositlerinde, N. sativa uygulaması sitokin, interleukin-3 ve TNF-alfa 

üretimini artırır. Ayrıca IL-1-beta artışı da şekillenir ki bu durum N. sativa’nın 

makrofajlar üzerine de bir etkisinin var olduğunu gösterir (Haq ve ark., 1995). 

Karışık lenfosit kültürlerinde, tam N. sativa tohumları ve bunların saflaştırılmış 

proteinleri stimülatör etki göstermenin yanında donör ile kullanılan doza bağımlı 

olarak baskılayıcı etki de göstermiştir (Haq ve ark., 1999). N. sativa etil asetat 

kromatografik ekstraktı, hücresel immun yanıtı stimüle eder (Swamy ve Tan). 

Nigella yağının bazı karaciğer toksisitesi modellerinde karaciğer koruyucu etkisi de 

belirlenmiştir. Schistosoma mansoni ile enfekte sıçanlarda yağ, kısmen ALT, GGT 

ve ALP düzeylerinin yanında serum albumin içeriğini de başarıyla iyiye doğru 

götürmüştür. Bundan dolayı; N. Sativa yağı Schistosoma mansoni enfeksiyonlarının 

neden olduğu bozukluklara karşı önemli bir role sahiptir. Bu durum da kısmen 

konakçı immun sisteminin uyarılması ve tohumun kendi özelliğinden kaynaklanan 

antioksidan etkisi ile ilgili olabilir (Mahmoud ve ark., 2002). 

 

 N. sativa'dan ekstrakte edilen ve izole edilen alfa-hedrin (saponin), fare 

makrofajlarında nitrik oksit sentez gen ekspresyonunu upregule ederek nitrik oksit 

salınımını stimüle edici bir özelliğe sahiptir (Jeong ve Choi, 2002). 

 

 Bitki yağı ekstraktları uzun yıllar hem insan hem de hayvan hekimliğinde 

gerek hastalıklardan koruyucu gerekse tedavi edici amaçla kullanılmaktadır. 

Günümüzde modern hayvan yetiştiriciliğinin en önemli alanlarından birisi de 

koruyucu hekimliktir. Bu açıdan bakıldığında mevcut immun sistemin teşvik edilerek 

statüsünün artırılması koruyucu hekimliğin en önemli mihenk taşlarındandır. İmmun 

sistemin etki kapasitesini belirlemenin en geçerli yolu da aşılama sonrası takiptir. 

Aşılama ile hayvanlara belli düzeyde aktif yada inaktif antijen verilir ve bu antijene 

karşı vücutta spesifik antikor oluşması sağlanmaya çalışılır. Bu esnada immun 

sistemi güçlendiren bir takım yardımcı maddeler verilirse bu etkinin gücü 

artmaktadır. Yapılacak bu çalışmanın amacı taylara bitki yağı ekstraktlarının aşılama 

öncesinde ve sonrasında verilmesinin immum sistem üzerine ekstra bir etkisinin olup 

olmayacağını belirlemektir. 
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3. MATERYAL VE METOT 

 

 

Araştırma, Bursa ili Karacabey ilçesinde faaliyet göstermekte olan özel bir at 

yetiştirme çiftliğinde yürütülmüştür. Araştırma materyali olarak 12 erkek, 4 dişi 

olmak üzere toplam 16 tay kullanılmıştır. Gruplara ayrılan hayvanlarda cinsiyet, yaş 

ve vücut ağırlıkları özellikleri bakımından "sayıya orantılı tabakalı rastgele örneklem 

metodu" kullanılmıştır. Buna göre her bir grup 6 erkek ve 2 dişi taydan oluşmuştur. 

Böylelikle belirtilen özellikler bakımından gruplar arasında farkın oluşmaması 

amaçlanmıştır.  

 

 Araştırma grupları aşağıdaki gibi olmuştur;  

 1) Kontrol; sadece 20 mL su içirilmiştir. 

 2) Uygulama; 0,2 ppm (1,2 mL/gün) bitki yağı ekstraktı 20 mL su ile 

içirilmiştir. 

  

 Araştırmaya alınan tüm taylar aynı padokta yetiştirilmiş ve aynı rasyonu 

tüketmiştir. Araştırmada kullanılan yağ karışımı için Oregofarm® preparatından 

(Farmavet International, Manisa, Türkiye) 
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Taylar rutin olan ilk aşılama yapılmadan 7 gün önce bahsedildiği şekilde gruplarına 

ayrılmış ve bahsedildiği şekilde kontrol grubuna sadece su, uygulama grubuna ise 

bitki yağı ekstraktı içirilmiştir. Aşılama günü geldiğinde tüm taylar için rutin aşılar 

uygulanmıştır (Equilis PREQUENZA Te®, MSD Animal Health, New Jersey, ABD; 

Duvaxyn EHV 1,4, Zoetis, Yeni Güney Galler, Avustralya). Aşılama sonrası bitki 

yağı ekstraktı içirme prosedürüne bir hafta daha devam edilmiştir. Aşılama günü 0 

kabul edilerek; -7., 0., 7., 14. ve 21. günlerde jugular venadan kan örneği alınmıştır. 

Kan örnekleri alınır alınmaz yalın kan tüpünde soğuk zincir altında laboratuara 

ulaştırılmıştır. Laboratuarda kanlar 5000 devirde 10 dakika santrifüj edilerek serum 

elde edilmiştir. Çıkarılan serum örnekleri biyokimyasal analizler yapılıncaya kadar -

20 C
0
 de dondurularak saklanmıştır. Alınan serum örneklerinde Tam Otomatik 

ELISA ölçüm cihazı yardımı ile (Chemwell 2910, Awareness Tech. Inc.®, ABD) 

ALT (AL021, BEN S.R.L.®, İtalya), AST (AS071, BEN S.R.L.®, İtalya), GGT 

(REF 80110, Biolabo SA®, Fransa), Glukoz (REF LP80209, Biolabo SA®, Fransa), 

Total Kolesterol (REF LP80106, Biolabo SA®, Fransa), Trigliserit (REF LP80019, 

Biolabo SA®, Fransa), Kan üre Azotu (BUN) (REF 80221, Biolabo SA®, Fransa), 

Kalsiyum (REF 80004, Biolabo SA®, Fransa), Fosfor (REF 80015, Biolabo SA®, 

Fransa) ve Immunoglobulin G (Ig G) (CEA544Eq, Cloud-Clone Corp., Teksas, 

ABD) analizleri şekillendirilmiştir. 

 

 Verilerin normal dağılım gösterip göstermediklerine dair bilgi edinilmesi 

açısından Kolmogorov Smirnov testi uygulanmıştır. Normal dağılım görülmeyen 

parametrelere logaritmik düzeltme uygulanmıştır. Uygulama öncesi ölçülen bütün 

parametreler (0 nolu parametreler) modelde kovaryete olarak kabul edilmiştir. 

Gruplar arası karşılaştırmada her bir örneklem zamanı için bağımsız  örneklem t-testi 

kullanılmıştır. Zamana bağlı grup içi değişimlerin belirlenmesinde genel doğrusal 

model olarak tekrarlı ölçümler varyans analizi (General Linear Models Repeated 

Measures ANOVA) kullanılmıştır. Zamana bağlı farklılık belirlenen parametrelerde 

farkın hangi zaman aralığından kaynaklandığının belirlenmesinde Post Hoc ikili 

karşılaştırmalar kullanılmıştır. Bu aşamada güven aralığının ayarlanmasında 

Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Önemlilik düzeyi genel olarak p<0,05 olarak 
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belirlenmiştir. Tablolarda değerler Ortalama ± SEM şeklinde ifade edilmiştir. 

Analizlerden elde edilen verilerle ilgili  tüm hesaplamalar  PASW Statistics 18.0 

programında yapılmıştır (PASW 18.0, SPSS inc.®, Chicago, IL).   
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4. BULGULAR 

 

 

 

4.1. Serum Biyokimya Parametreleri 

 

 

Araştırmada serum AST konsantrasyonunun gruplar arası karşılaştırılmasında 

aşılama sonrası 7. günde kontrol grubunun serum AST konsantrasyonu uygulama 

grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olmuştur (211,36±11,17 U/L vs. 260,30±11,98 

U/L; p<0,05). Diğer zaman aralıklarında gruplar arası bir farklılık görülmemiştir. 

Çalışma boyunca en düşük düzeye Uygulama grubunda aşılama sonrası 21. günde 

(200,29±19,05 U/L) en yüksek düzeye ise yine Uygulama grubunda aşılama sonrası 

7. günde (260,30±11,98 U/L) rastlanmıştır. Grup içi karşılaştırmada ise serum AST 

konsantrasyonunda hiçbir grupta zamana bağlı anlamlı değişim görülmemiştir 

(Grafik 1, Tablo 3). 

 

 

Grafik 1.   Serum AST Konsantrasyonları (U/L) 
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 Araştırmada serum ALT konsantrasyonunun gruplar arası karşılaştırılmasında 

gruplar arası fark görülmemiştir. Çalışma boyunca en düşük düzeye uygulama 

grubunda aşılama günü kanında (5,03±0,92 U/L) en yüksek düzeye ise kontrol 

grubunda aşılama sonrası 7. günde (6,68±0,76 U/L) rastlanmıştır. Grup içi 

karşılaştırmada ise serum ALT konsantrasyonunda hiçbir grupta zamana bağlı 

anlamlı değişim görülmemiştir (Grafik 2, Tablo 3). 

 

 

Grafik 2.   Serum ALT Konsantrasyonları (U/L) 

0 

2 

4 

6 

8 

-7 
0 

7 
14 

21 

5,73 6,01 6,67 
6,06 6,52 

5,03 
6,08 6,55 

5,53 

5,31 

Serum ALT konsantrasyonları 

Kontrol Uygulama 



26 
 

 Araştırmada serum GGT konsantrasyonunun gruplar arası 

karşılaştırılmasında sadece aşılama sonrası 21. günde uygulama grubu serum GGT 

konsantrasyonu kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olmuştur (11,60±1,15 

U/L vs. 20,43±4,90 U/L; p<0,05). Çalışma boyunca en düşük düzeye uygulama 

grubunda aşılama günü kanında (9,96±1,26 U/L) en yüksek düzeye ise uygulama 

grubunda aşılama sonrası 21. gün kanında (20,43±4,90 U/L) rastlanmıştır. Grup içi 

karşılaştırmada ise serum GGT konsantrasyonunda hiçbir grupta zamana bağlı 

anlamlı değişim görülmemiştir (Grafik 3, Tablo 3). 

 

 

Grafik 3.   Serum GGT Konsantrasyonları (U/L) 
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 Araştırmada serum TRIG konsantrasyonunun gruplar arası 

karşılaştırılmasında gruplar arası fark görülmemiştir. Çalışma boyunca en düşük 

düzeye uygulama grubunda aşılama sonrası 7. günde (27,56±3,21 mg/dL) en yüksek 

düzeye ise kontrol grubunda yine uygulama sonrası 7. günde (47,03±27,56 mg/dL) 

rastlanmıştır. Grup içi karşılaştırmada ise yine serum TRIG konsantrasyonunda 

hiçbir grupta zamana bağlı anlamlı değişim görülmemiştir (Grafik 4, Tablo 4). 

 

 

Grafik 4.   Serum Trigliserit konsantrasyonları (mg/dL) 
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 Araştırmada serum TKOL konsantrasyonunun gruplar arası 

karşılaştırılmasında gruplar arası fark görülmemiştir. Çalışma boyunca en düşük 

düzeye uygulama grubunda aşılama sonrası 21. günde (109,58±6,19 mg/dL) en 

yüksek düzeye ise kontrol grubunda aşılama sonrası 7. günde (122,02±4,95 mg/dL) 

rastlanmıştır. Grup içi karşılaştırmada ise serum TKOL konsantrasyonunda hiçbir 

grupta zamana bağlı anlamlı değişim görülmemiştir (Grafik 5 Tablo 4). 

 

 

Grafik 5.   Serum Total Kolesterol Konsantrasyonları (mg/dL) 
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 Araştırmada serum GLU konsantrasyonunun gruplar arası 

karşılaştırılmasında sadece aşılama sonrası 21. günde kontrol grubu serum GLU 

konsantrasyonu uygulama grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek olmuştur 

(129,43±8,14 mg/dL vs. 105,32±6,84 mg/dL; p<0,05). Çalışma boyunca en düşük 

düzeye uygulama grubunda aşılama sonrası 21. günde (105,32±6,84 mg/dL) en 

yüksek düzeye ise kontrol grubunda aşılama sonrası 7. günde (129,52±8,41 mg/dL) 

rastlanmıştır. Grup içi karşılaştırmada ise serum GLU konsantrasyonunda hiçbir 

grupta zamana bağlı anlamlı değişim görülmemiştir (Grafik 6, Tablo 4). 

 

 

Grafik 6.   Serum Glikoz Konsantrasyonları (mg/dL) 
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 Araştırmada serum BUN konsantrasyonunun gruplar arası 

karşılaştırılmasında gruplar arası fark görülmemiştir. Çalışma boyunca en düşük 

düzeye uygulama grubunda aşılama gününde (12,00±0,88 mg/dL) en yüksek düzeye 

ise uygulama grubunda aşılama sonrası 7. günde (16,80±1,57 mg/dL) rastlanmıştır. 

Grup içi karşılaştırmada ise uygulama grubu serum BUN konsantrasyonunda zamana 

bağlı anlamlı değişim görülürken (p<0,05); aynı durum kontrol grubunda 

gözlenmemiştir (Grafik 7, Tablo 4). 

 

 

Grafik 7.   Serum BUN Konsantrasyonları (mg/dL) 
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Tablo 2.   Serum AST (U/L), ALT (U/L), GGT (U/L) Konsantrasyonları 

AST -7 Aşılama 7 14 21 P 

Kontrol 229,11±10,12 235,67±8,67 211,36±11,17
a
 241,66±6,61 239,49±6,26 0,322 

Uygulama 223,47±9,07 251,61±8,05 260,30±11,98
b
 239,61±7,61 200,29±19,05 0,244 

p 0,684 0,199 0,010 0,842 0,071  

ALT -7 Aşılama 7 14 21 P 

Kontrol 5,73±0,11 6,01±0,35 6,68±0,76 6,06±0,51 6,52±1,12 0,951 

Uygulama 5,03±0,92 6,08±1,24 6,55±1,37 5,53±0,93 5,31±0,89 0,938 

p 0,472 0,960 0,938 0,627 0,413  

GGT -7 Aşılama 7 14 21 P 

Kontrol 11,98±0,78 11,44±0,87 15,61±2,15 11,55±1,06 11,60±1,15
a
 0,148 

Uygulama 9,96±1,26 11,15±1,29 10,75±1,63 17,05±4,38 20,43±4,90
b
 0,143 

p 0,115 0,698 0,115 0,623 0,032  
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Tablo 3.   Serum Trigliserit (mg/dL), Total Kolesterol (mg/dL), Glikoz (mg/dL), Kan Üre Azotu (mg/dL) 

Konsantrasyonları 

TRIG -7 Aşılama 7 14 21 P 

Kontrol 37,43±0,92 32,71±2,58 47,03±9,03 32,04±2,44 33,48±3,07 0,490 

Uygulama 38,78±1,57 34,69±3,21 27,56±3,21 28,33±2,95 31,51±4,25 0,312 

P 0,812 0,639 0,062 0,359 0,713  

TKOL -7 Aşılama 7 14 21 P 

Kontrol 128,77±10,65 127,14±11,07 143,49±17,93 123,00±9,10 125,77±8,45 0,053 

Uygulama 130,27±6,03 123,86±6,11 122,02±4,95 116,89±5,61 109,58±6,19 0,057 

P 0,904 0,799 0,268 0,567 0,144  

GLU -7 Aşılama 7 14 21 P 

Kontrol 119,93±5,23 116,02±3,74 129,52±8,41 118,82±5,80 129,43±8,14
a
 0,350 

Uygulama 113,07±3,30 114,96±4,48 118,72±7,22 110,37±6,83 105,32±6,84
b
 0,262 

P 0,290 0,835 0,330 0,315 0,034  

BUN -7 Aşılama 7 14 21 P 

Kontrol 14,41±1,54 13,07±1,40 16,31±1,46 14,76±1,26 16,37±1,78 0,063 

Uygulama 12,62±1,03 12,00±0,88
A
 16,80±1,57

B
 15,76±1,15

B
 15,81±0,96

B
 0,003 

p 0,351 0,527 0,825 0,568 0,790  
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4.2. Serum Mineral Konsantrasyonları 

 

4.2.1. Kalsiyum 

 

Serum kalsiyum (Ca) konsantrasyonu açısından değerlendirildiğinde; en yüksek Ca 

seviyesi kontrol grubunda aşılama sonrası 7. günde (13,91±1,13 mg/dL) görülmüştür. 

En düşük serum Ca seviyesi ise uygulama grubunda yine aşılama sonrası 7. günde 

(11,99±0,29 mg/dL) görülmüştür. Araştırmada serum Ca konsantrasyonunun gruplar 

arası karşılaştırılmasında gruplar arası fark görülmemiştir. Grup içi karşılaştırmalarda 

da yine zamana bağlı değişim görülen hiçbir grup olmamıştır. (Grafik 8, Tablo 5). 

Grafik 8.   Serum Kalsiyum (Ca) Konsantrasyonları (mg/dL) 
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4.2.2. Fosfor 

 

Serum fosfor (P) konsantrasyonu açısından değerlendirildiğinde; en yüksek P 

seviyesi kontrol grubunda aşılama sonrası 7. günde (7,61±1,02 mg/dL) görülmüştür. 

En düşük serum P seviyesi ise uygulama grubunda aşılama gününde (5,91±0,12 

mg/dL) görülmüştür. Gruplar arası karşılaştırmada aşılama gününde kontrol grubu 

uygulama grubuna göre serum P konsantrasyonu açısından anlamlı derecede yüksek 

bulunmuştur (6,74±0,25 mg/dL vs. 5,91±0,12, p<0,01). Grup içi karşılaştırmalarda; 

kontrol grubunda zamana bağlı bir değişim olduğu (p<0,05) ancak uygulama 

grubunda zamana bağlı değişimin istatistik açıdan önemli olmadığı görülmektedir. 

(Grafik 9 Tablo 5).  

 

Grafik 9.   Serum Fosfor (P) Konsantrasyonları (mg/dL) 
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Tablo 4.    Serum Mineral Konsantrasyonları 

 

 

 

 

Ca (mg/dL) -7 Aşılama 7 14 21 P 

Kontrol 12,21±0,26 12,42±0,12 13,91±1,13 12,24±0,11 12,11±0,10 0,200 

Uygulama 12,84±0,21 12,53±0,17 11,99±0,29 12,42±0,11 12,33±0,35 0,514 

p 0,078 0,613 0,152 0,260 0,626  

P (mg/dL) -7 Aşılama 7 14 21 P 

Kontrol 6,62±0,24 6,74±0,25
A,a

 7,61±1,02
AB

 6,42±0,27
B
 6,11±0,26

AB
 0,026 

Uygulama 6,94±0,12 5,91±0,12
b
 6,29±0,22 6,74±0,47 7,12±0,61 0,217 

p 0,680 0,009 0,313 0,606 0,131  
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4.3. Serum Immunoglobulin G (Ig G) konsantrasyonları 

 

Serum Ig G konsantrasyonu açısından değerlendirildiğinde; en yüksek Ig G seviyesi 

uygulama grubunda aşılama gününde (895,40±23,06 mg/dL) görülmüştür. En düşük 

serum Ig G seviyesi ise kontrol grubunda aşılama sonrası 21. günde (467,09±49,98 

mg/dL) görülmüştür. Gruplar arası bakıldığında; aşılama günü, 7., 14. ve 21. 

günlerde uygulama grubunda serum Ig G konsantrasyonları kontrol grubuna göre 

anlamlı düzeyde yüksek görülmüştür (p<0,001). Grup içi zamana bağlı 

değerlendirmelerde ise hiçbir grupta anlamlı bir değişim görülmemiştir (Grafik 11 

Tablo 6).  

 

Grafik 10.   Serum Ig G Konsantrasyonları (mg/dL) 

 

0,00 

500,00 

1000,00 

-7 
0 

7 
14 

21 

488,34 508,08 530,99 
516,35 

467,09 

454,00 

886,05 875,48 
845,79 882,23 

Serum Ig G konsantrasyonları 

Kontrol Uygulama 



37 
 

 

Tablo 5.   Serum Ig G (mg/dL) Konsantrasyonları 

 -7 Aşılama 7 14 21 P 

Kontrol 488,34±24,89 508,08±40,11
a 530,99±33,26

 a 516,35±39,67
 a 467,09±49,98

 a 0,632 

Uygulama 456,81±21,52 895,40±23,06
b 886,61±42,01

 b 852,89±39,53
 b 874,56±30,65

 b 0,715 

p 0,984 0,000 0,000 0,000 0,000 



38 
 

5.TARTIŞMA 

 

 

 

5.1. Serum Biyokimya Parametreleri 

 

 

Serum aspartat aminotransferaz (AST) alanin aminotransferaz (ALT) ve gama-

glutamil-transferaz (GGT) düzeyleri klinik pratikte karaciğer fonksiyonlarının tam 

olarak yerine getirilip getirilmediği ve herhangi bir karaciğer hastalığından muzdarip 

olunup olunmadığı konusunda bilgi veren önemli serum enzimleridir (Selvaraj ve 

ark., 2008). Özellikle sepsis geçiren taylarda karaciğer fonksiyon enzimlerinin 

düzeylerinin yüksek olduğu bildirilmiştir (Hagget ve ark., 2011). Daha önce yapılan 

çalışmalarda da atların karaciğer enzimleri serum konsantrasyonlarının taylardan 

farklı olduğu bildirilmiştir (Selvaraj ve ark., 2008). Özellikle taylarda atlara göre 

hem fiziksel aktivitenin fazla olması (Gosset ve French, 1984) hem de karaciğer 

hücrelerinin çoğalma ve olgunlaşma hızlarının oldukça yüksek olmasından dolayı 

(Bernard ve Barr, 2011) hayatlarının ilk birkaç haftasındaki yükselmeler hastalık 

tablosu olarak değerlendirilmemelidir. Yapılan çalışmada AST, ALT ve GGT 

düzeyleri açısından elde edilen bulgular Cahn ve Line (2012) ile Bernard ve Barr 

(2011)'in bildirdikleri referans değerler içerisindedir. Karaciğer enzimlerinin serum 

konsantrasyonlarının referans değerler içerisinde olması; çalışma öncesi ve 

sonrasında taylarda karaciğer hastalıklarına dair bir işaretin olmadığını ve uygulanan 

bitkisel yağ karışımının karaciğere olumsuz herhangi bir etkisinin tespit edilmediğini 

göstermektedir. AST değeri için aşılamadan 7 gün sonra ve GGT değeri için de 

aşılamadan 21 gün sonra görülen uygulama grubundaki anlamlı yükseklik esansiyel 

yağların bilinen etkileri ile açıklanabilir. Kekikte bulunan timol ile karvakrol'ün 

(Ertaş ve ark., 2005) ve anason yağının (Şimşek ve ark., 2007) farklı hayvan 

türlerinde yemden yararlanımı iyileştirdiği bildirilmiştir. Yaptığımız çalışmada 

esansiyel yağ tüketen  grupta oluşan muhtemel bir biyoyararlanım artışı sonucunda 

büyüme çağındaki bu taylarda karaciğer gelişimi kontrol grubundakilere göre 

nispeten daha fazla olmuş olabilir. Bu durum, karaciğer olgunlaşmasının hızına bağlı 
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olarak taylarda ani AST ve GGT artışları olabileceğini bildiren Selvaraj ve ark. 

(2008) hipotezleri ile benzer biçimde açıklanabilir.  

 

 Atlarda kandaki lipid rezervlerinin göstergesi olarak serum trigliserit ve 

serum total kolesterol konsantrasyonlarının belirlenmesi önemlidir (Kaneko ve ark., 

1998). Bu ikisinin arasında en önemlisi trigliserit düzeyidir, çünkü diğer fiziksel 

aktivite altında olan hayvanlar gibi atlet atların da enerji kaynaklarından birisi 

trigliseritlerdir (Kaneko ve ark., 1998). Atların kanlarında bulunan lipitler düşük 

yoğunluktaki ve orta uzunluktaki egzersizlerde enerji kaynağı olarak kullanılır. Yaş, 

ırk, egzersiz gibi birçok farklı faktöre bağlı olarak çeşitli düzeylerde serum trigliserit 

ve serum kolesterol düzeyi bildirilmiştir. Ancak geniş varyasyondaki bu veriler 

oldukça sınırlı sayıdadır. Yapılan çalışmada elde edilen tay serum kolesterol 

düzeyleri diğer çalışmalarda bildirilen yetişkin at serum kolesterol düzeyleri 

benzerdir (Afifi ve ark., 1979; Kaneko, 1989; Robinson, 1997; Nazifi ve ark., 2003). 

Tayların serum trigliserit düzeyleri de daha önce bildirilen yetişkin at düzeyleri ile 

benzerdir (Bauer ve ark., 1990; Duncan ve ark., 1994). Waston ve ark. (1993), 

plazma kolesterol ve trigliserit seviyelerinin süt emen midilli taylarda aç olmayan 

yetişkin midillilere göre önemli düzeyde yüksek olduğunu bildirmiştir. Bu durum 

çalışmamızda elde edilen tay serum kolesterol ve trigliserit düzeylerinin referans 

değerler içerisinde ancak referans aralıkların alt sınırlarına yakın olduğunu 

göstermektedir. Bu durum her iki grupta da anlamlı düzeyde farklılık göstermediği 

için uygulamanın bir etkisi olarak düşünülmemektedir.  

  

 Serum BUN konsantrasyonlarının belirlenmesi, protein metabolizmasının 

takip edilmesinin yanında hayvanların renal fonksiyonlarının sağlıklı işleyip 

işlemediğinin kontrolünde kullanılabilir (Kaneko ve ark., 1998). Yetişkin atlarda 

referans serum BUN konsantrasyonları 11-27 mg/dL olarak bildirilmiştir (Cahn ve 

Line, 2012). Ancak Bernard ve Barr (2011) tarafından bildirilen taylar için referans 

serum BUN konsantrasyonları daha düşük düzeylerdedir (6-19 mg/dL). Bu durumda 

çalışmamızda elde edilen serum BUN konsantrasyonlarının referans değerlerin 

içerisinde olduğu görülmüştür. 
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 Serum glikoz düzeyi taylarda oldukça önemli bir parametredir. Çünkü diğer 

memelilerden farklı olarak taylar yağca zengin laktozca fakir bir süt tüketmek yerine; 

yağca ve proteince fakir ve laktozca zengin bir süt tüketmeye başlar (Oftedal ve ark., 

1983). Bundan dolayı taylar tıpkı yetişkin bir at gibi karbonhidrat tüketicisi olarak 

düşünülür. Ancak atlarda bildirilen referans serum glikoz konsantrasyonları 62-134 

mg/dL iken (Cahn ve Line, 2012) taylarda bu düzey 120-204 mg/dL arasındadır 

(Bernard ve Barr, 2011). Yetişkin atlarla hemen hemen aynı miktarda karbonhidrat 

tüketerek hayata başlayan taylarda daha yüksek serum glikoz konsantrasyonu 

görülmesinin sebebi pankreasta insülin salgılanmasında görev alan B hücrelerinin 

gelişiminin 3 aylık yaşa kadar tamamlanmamasıdır (Smyth ve ark., 1993). 3 aylık 

yaşa kadar bu yüksek düzeylerde seyretmesi beklenen glikoz konsantrasyonları 

uygulama grubunda aşı sonrası 21. günde aniden düşüş göstermiş ve kontrol grubuna 

göre anlamlı biçimde düşük belirlenmiştir (p<0,05). Fowden ve ark. (1980), fötal 

taylarda i.v. glikoz uygulamasının kısa bir süre de olsa aşırı derecede insülin 

salgılanmasına neden olduğunu bildirmiştir. Bu sebepten dolayı her ne kadar B 

hücreleri gelişmemiş de olsa uygulama grubunda uzun süre içirilen esansiyel bitki 

yağı karışımlarının glikoz emilimini olumlu etkilemesi sonucunda yüksek düzeyde 

bir insülin yanıt gelişmiş ve kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düşük bir serum 

glikoz konsantrasyonu elde edilmiş olabilir (p<0,05).  

 

5.2. Serum Mineral Konsantrasyonları 

 

 

Hücre içi, hücre dışı, fizyolojik ve patolojik birçok hücresel süreçte kalsiyum 

düzenleyici bir iyon görevi görür (Toribio, 2010). Vücutta toplam kalsiyumun %99'u 

kemiklerde hidroksiapatit formunda birikir ve serum kalsiyum konsantrasyonu kalan 

kısmın bir bölümünü temsil eder (Rosol ve Capen, 1997). At serumunda bulunan 

kalsiyumun %50-58'i serbest veya iyonize formda, %40-45'i proteinlere bağlı 

vaziyette ve %5-10'u da sitrat, bikarbonat, fosfat ve laktat gibi anyonlarla kompleks 

haldedir (Toribio, 2010). Vücutta toplam Ca konsantrasyonu aynı kalmak kaydıyla 

çok hızlı biçimde kan pH'sına bağlı yer değiştirmeler şekillenebilir. Chan ve Line 

(2012) bildirdiğine göre atlarda referans serum kalsiyum konsantrasyonu 10,2-13,4 

mg/dL düzeyindedir. Berlin ve Aroch (2009) bildirdiğine göre ise taylarda serum 

kalsiyum konsantrasyonu yetişkinlere göre daha düşüktür. Bundan dolayı elde 
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ettiğimiz serum kalsiyum düzeyleri referans değerler içerisinde ve bildirilen 

ortalamalara göre bir miktar yüksektir. 

 

 Atlarda serum fosfor konsantrasyonu, diyetle alınan fosforun iyi bir 

göstergesi iken aynı durum kalsiyum için geçerli değildir (Rosol ve Capen, 1997). 

Ayrıca kalsiyumdan farklı olarak toplam fosforun %15'i kan ve yumuşak dokularda 

bulunur (Toribio, 2010). Kalsiyumun aksine serum fosfor konsantrasyonu daha 

hareketlidir ve kalsiyum hemen hemen sadece pH değerinden etkilenirken; fosfor 

rasyon, yaş, fizyolojik durum, aktivite, hastalıklar, hormonlar gibi birçok faktörden 

etkilenir (Toribio, 2010). Bu durum istatistik olarak hem grup içi hem de gruplar 

arası farklılık göstermeyen kalsiyum konsantrasyonunu ve özellikle aşılamada 

gruplar arası ve kontrol grubu için de grup içi farklılık gösteren fosfor 

konsantrasyonunu açıklayabilir.   

 

5.3. Serum Ig G konsantrasyonları 

 

 

Vücutta bulunan 5 ana çeşit olarak incelenen Ig G, Ig M, Ig A, Ig E ve Ig D 

içerisinden en önemlisinin Ig G olduğu bilinmektedir. Çünkü antijen bağlama, 

komplement fikzasyon ve fagositik hücreleri bağlama gibi bütün Ig fonksiyonlarını 

içerisinde barındıran Ig G'dir. Ig G serum immunglobulinlerinin %75'ini oluşturur. 

Bu yüzden bu çalışmada Ig G seviyeleri ölçülmüştür. Immun sistemin 

geliştirilmesinde farklı hayvan türlerinde birçok çalışma yürütülmüştür (Şimşek ve 

ark., 2007; Başer, 2008; Parlat ve ark., 2005). Bu çalışmalarda oldukça çeşitli 

sonuçlar elde edilmiştir ve bu yüzden etki mekanizmaları tam olarak açığa 

kavuşturulamamıştır. Yapılan çalışmada serum Ig G seviyelerinin uygulama 

grubunda anlamlı düzeyde Ig G yükselttiği görülmüştür. Ayrıca -7. günde herhangi 

bir uygulama yapılmadan serum Ig G konsantrasyonları arasında fark olmaması da 

bu etkinin doğrudan bitki yağı karışımı ile alakasının olabileceğini göstermektedir. 

Bunun yanında 400-800 mg/dL aralığında seyreden veriler; tayların genelinde ciddi 

bir immunsupresyon varlığı ve FPT (Failure of Passive Transfer) şekillenmiş 

olabileceğini göstermektedir. Buna rağmen bitki yağı karışımı uygulaması düşük 

olan değerleri referans değerlere oldukça büyük miktarda yaklaştırmıştır (Kenzig, 

2009). 
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6. SONUÇ 

 

 

 

Taylarda aşılama öncesi ve sonrası olmak üzere oral olarak uygulanan bitkisel yağ 

karışımının (nane, kekik, anason) immun sistem üzerine olumlu etki yaptığı, Ig G 

sayısını anlamlı bir şekilde artırdığı görülmüştür. Olumlu bu etkinin yanı sıra 

kullanılan bu doz ve çeşitteki bitkisel yağ karışımlarının metabolik profil açısından 

hem karaciğer hem de metabolizma üzerinde olumsuz etkileri görülmemiştir. 

Taylarda bitkisel yağ ekstraktı karışımının (Nane, Kekik, Anason) immun sistemi 

güçlendirerek; uygulanan aşılara karşı daha fazla Ig G ürettirdiği anlaşılmış ve 

önerilmektedir. Ancak diğer hayvan gruplarında da yeni ve kapsamlı çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ÖZET 

 

Taylara Oral Olarak Uygulanan Bitkisel Yağ Ekstraktı Karışımının (Nane, 

Kekik, Anason) İmmun Sistem Üzerine Etkisi 

 

Yürütülen bu çalışmanın amacı taylara oral olarak uygulanan bitkisel yağ ekstraktı 

karışımının (Nane, Kekik, Anason) immun sistem üzerine etkilerini belirlemektir. Bu 

amaçla 16 baş tay eşit sayıda kontrol ve uygulama olmak üzere iki gruba 

bölünmüştür. Tüm hayvanlara rutin aşılama programı uygulanmıştır. Uygulama 

grubundaki hayvanlara aşılamadan 7 gün önce  bitki yağı ekstraktı içirilmeye 

başlanmıştır. Aşılamadan sonra bu uygulama 1 hafta daha sürdürülmüştür. Kontrol 

grubundaki hayvanlara ise oral olarak aynı miktarda su içirilmiştir. Aşılama günü 0 

kabul edilerek; -7., 0., 7., 14., 21. günlerde kan örnekleri alınmıştır. Alınan kan 

örneklerinde ALT, AST, GGT, Glikoz, Total Kolesterol, Trigliserit, BUN, Ca, P ve 

immunglobulin G analizleri yapılmıştır. Serum ALT, Trigliserit, Total Kolesterol, 

BUN ve Ca konsantrasyonları çalışma boyunca gruplar arası önemli farklılık 

göstermezken; GGT ve Glikoz değerleri 21. günde; AST 7. günde ve P aşılama 

gününde gruplararası önemli farklılık göstermiştir. Ig G değeri ise -7. günde alınan 

kan haricinde diğer bütün zamanlarda çalışmanın sonuna kadar uygulama grubunda 

önemli düzeyde yüksek olmuştur. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki taylarda 

aşılama öncesi ve sonrası olmak üzere oral olarak uygulanan bitkisel yağ karışımı 

(nane, kekik, anason) immun sistem üzerine olumlu etki yapmış ve Ig G sayısını 

önemli düzeyde artırmıştır. Bahsedilen doz ve uygulama biçiminin hem karaciğer 

hem de metabolizma üzerinde olumsuz etkileri görülmemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bitki yağı ekstraktı, Tay, İmmun sistem 
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ABSTRACT 

The Effects Of Oral Admınıstratıon Of Plant Oil Extracts Mixture (Mint, 

Thyme, Anaseed) On Immune System In Foals 

The aim of this study is determine the effects of oral administration of herbal oil mix 

(mentha, oreganum, aniseed) on immune system in foals. 16 foals assigned to equal 

groups as treatment and control. Routine vaccination schedule was performed on all 

animals in the study. Drinking of herbal oil mix was begun before 7 days of 

vaccination. After vaccination, treatments were sustained one week. The vaccination 

day was considered of zero. Blood samples collected from all animals at days -7th, 

0th, 7th, 14th., 21st. All blood samples analysed for ALT, AST, GGT, Glucose, Total 

Cholesterol, Triglycerides, BUN, Ca, P and Ig G. There was no significant 

differencies on Serum ALT, Triglycerides, Total Cholesterol, BUN and Ca 

concentration between groups throughout the study. There were significant 

diffirencies on serum P (vaccination day) concentration; serum AST (7th day) 

concentration; serum GGT and Glucose (21st day) concentrations between groups. 

Also, serum Ig G concentrations was higher in treatment foals than control at all 

sampling period after vaccination (0th, 7th, 14th, 21st). As a conclusion, orally 

administration of herbal oil mix (mentha, oreganum, aniseed) to foals at before and 

after vaccination period was shown some positive effects on immune system and 

there was no negative effect on liver and metabolism. 

 

 

Key Words: Plant oil extract, Foal, Immune system 
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