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ÖNSÖZ 

 

Değerli okuyucularımız; 

Tarımsal üretim, son zamanlarda iklim değişikliği ve dünya 

nüfusunun artmasıyla birlikte giderek önemi artsa da  insanoğlu var 

olduğu sürece her  zaman kritik ve stratejik önemini koruyacak bir 

konudur. Bu kitabımızda, Kanatlı hayvan beslemesinde nanopartikül, 

tritikale ve tıbbi aromatik bitkilerin kullanımı, Yumurta tavuklarında 

karaciğer yağlanması, Arıcılık araştırmalarında temel prensipler, 

Propolis, polen ve arı sütünün apiterapik açıdan önemi, Doğu Karadeniz 

Bölgesinde Yetişen Tıbbi Aromatik Bitkiler  ve Sütlerde Bulunan 

Betakomorfin-7 Sağlık Üzerindeki etkisini başlıklar altında ayrı ayrı 

bölümlerde incelendiği “Tarımsal Üretimde Güncel Yaklaşımlar” isimli 

yeni bir kitap ile karşınızdayız.  

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen kıymetli yazarlarımız 

Prof. Dr. Şaziye Canan BÖLÜKBAŞI AKTAŞ , Prof. Dr. Hüseyin 

ŞAHİN, Doç. Dr. Musa KARAALP, Doç. Dr. Mahir Murat CENGİZ, 

Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN, Doç. Dr. Zehra CAN, Dr. Öğr. Üyesi Hilal 

ÜRÜŞAN , Dr. Öğretim Üyesi Hacer KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Betül GIDIK, 

Arş. Gör. Yakup KARA, Öğr. Gör. Zeynep ÜRÜŞAN, Büşra DUMLU, 

Ayşenur KANDEMİR’e katkıları ve kitabın hazırlanma aşamasında 

yardımlarını ve desteğini esirgemeyen Sayın Sefa Salih BİLDİRİCİ, 

İbrahim KAYA’ya, yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen 

İKSAD Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarız. 

 

              YAYIN EDİTÖRLERİ 

   Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN 
Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL 
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 Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN 
 

 

(ummugulsumerdogan@bayburt.edu.tr) 

 

Bayburt Üniversitesi, Bayburt / Türkiye 

 

Lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri  

Bölümü’nde tamamladıktan sonra aynı yıl Yüksek Lisans eğitimine 

başlamıştır. Yine aynı üniversitede 2003 yılında doktorasını bitirmiştir. 

1999 yılında Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek 

Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nde Araştırma 

Görevlisi aynı görev yerinde Yardımcı Doçent olarak ünvanını 2004 

yılına almıştır. Daha sonra Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde 2016 yılında Doçent olarak göreve 

başlamış ve 2021 yılında Profesör unvanını almıştır. Halen Bayburt 

Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Rektör 

Yardımcılığı  görevini yürütmektedir. Yurt içi ve yurt dışında birçok 

toplantı ve kongrelere katıldı. Hem SCI-SCI-Expanded kapsamında hem 

de ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleleri bulunmaktadır. 

Kongre bildirileri, bilimsel araştırma projesi ve uluslararası dergi 

hakemliği bulunmaktadır. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Genel Meyvecilik 

gibi birçok alanında ders vermiş olup, bu alanda birçok çalışmalar 

yürütmektedir.  

Araştırma alanları: Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Meyve 

Yetiştirme ve Islahı, Bitkisel Biyoteknoloji, Hasat Sonu Teknolojisi ve 

Fizyolojisi 

 



3 | TARIMSAL ÜRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL  

 

(vecihiaksakal@bayburt.edu.tr) 

 

Bayburt Üniversitesi, Bayburt / Türkiye 

 

Lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni  

Bölümü’nde tamamladıktan sonra aynı yıl Yüksek Lisans eğitimine 

başlamıştır. Yine aynı üniversitede 2004 yılında doktorasını bitirmiştir. 

Daha sonra Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek 

Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’nde çalışmaya 

başlamış ve 2011 yılında Doçent ünvanını almıştır. 2016 yılında Bayburt 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümünde 

göreve başlamış ve aynı yıl Profesör unvanını almıştır. Halen Bayburt 

Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği 

Bölümü’nde Dekan olarak görev yapmaktadır. 

 

Yurt içi ve yurt dışında birçok toplantı ve kongrelere katıldı. Hem SCI-

SCI-Expanded kapsamında hem de ulusal ve uluslararası hakemli 

dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Kongre bildirileri, bilimsel 

araştırma projesi ve uluslararası dergi hakemliği bulunmaktadır. 

Hayvancılık Islah Metotları, Organik Süt Sığırcılığı, Organik Koyun ve 

Keçi Yetiştiriciliği, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri, İstatistik ve 

Araştırma Yöntemleri gibi birçok alanında ders vermiş olup, bu alanda 

birçok çalışmalar yürütmektedir.  

 

Araştırma alanları: Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Hayvan Besleme, 

Yem ve Yem Teknolojisi  
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BÖLÜM 1 
 

NANOPARTİKÜLLERİN KANATLI HAYVAN BESLEMEDE 

KULLANIMI 
 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÜRÜŞAN1 

 

Doç. Dr. Mahir Murat CENGİZ2  

 
1  Atatürk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim Bölümü, 25240, Erzurum, Türkiye. hilalurusan@atauni.edu.tr, Orcid ID: 0000-

0003-4676-3049 
2 Atatürk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal 

Üretim Bölümü, Erzurum, Türkiye. mcengiz@atauni.edu.tr, Orcid ID: 0000-0002-

9844-4229 
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GİRİŞ 

 

Hayatın her alanında varlığını iyice hissetmeye başladığımız 

nanoteknoloji, geniş bir uygulama alanı olan, yenilikçi ve gelecek vaat eden bir 

teknolojidir. Nanopartiküllerin (NP) biyoyararlanımlarının ve emilimlerinin 

yüksek olmasından dolayı hedef dokuya etkileri daha hızlı olmaktadır (Wafaa 

ve diğerleri, 2021). Kanatlı sektöründe yemin besleme değerinin artırılmasının, 

hastalıkları önlemesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve üretimin artırılması 

gibi birçok faydası vardır.  

Nano kelimesi, Yunanca ‘nannos’ cüce anlamına gelmektedir. Nano 

herhangi bir fiziksel büyüklüğün milyarda biri demektir. Nanobilim;  maddenin 

nano ölçekte manipülasyonu ve kontrolü sonucunda meydana gelen olayların 

anlaşılması, atom ve molekül bazda işlenerek, değiştirilip fonksiyonel hale 

getirilmesi olarak tanımlanır (Baalousha ve diğerleri, 2014).  

Nanobilimin mekanik, elektronik, manyetik, optik ve biyomedikal 

amaçlı işlemler gibi birçok disiplini içine alan geniş bir uygulama alanı vardır 

(Chakravarthi ve Balaji, 2010). 1959'da nanoteknolojinin babası Richard 

Feynman, nanoteknoloji dünyasını 'Aşağıda daha çok yer var' terimiyle 

tanımladı. Bu bilim, 1974'ten günümüze dinamik bir araştırma alanı olarak 

hızla gelişmiştir. Bu modern teknoloji, ürünlerin hem miktar hem de kalitesini 

iyileştirmesinin yanında, antimikrobiyal özellikte olmaları ve antibiyotik 

kalıntılarını azaltma yeteneğine sahip olmaları sonucunda kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır (Panea ve diğerleri, 2014).Yüksek düzeyde 

yararlanılabilirliğe sahip olan nano minerallerin, hem organik hem de inorganik 

mineral kaynaklarına alternatif yem katkı maddesi olarak kullanımı giderek 

artmaktadır (Tatlı ve diğerleri, 2019). Ancak;  nano yapıdaki yem maddelerinin 

etkinliği ve toksik özellik gösterip göstermediğine yönelik araştırmaların 

yapılmasına ihtiyaç vardır. 
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1. NP'LERİN KANATLI ENDÜSTRİSİNDEKİ 

UYGULAMALARI 

Nanoteknolojinin kanatlı sanayi sektöründeki uygulamaları çok büyük 

ve çeşitlidir. Kanatlı sektöründe araştırmalarda en çok çalışılan nanopartiküller 

bakır, çinko oksit, altın, gümüş ve selenyumdur. Bunlar hastalıkların teşhisinde, 

aşı hazırlıklarında, antimikrobiyal, antiparazitik, antifungal ve hatta anti 

mikotoksin ajan olarak kullanılabilirler (El-Sayed ve Kamel, 2020; Patra ve 

Lalhriatpuii, 2020). Geniş yüzey alanına ve yüksek reaktiviteye sahip nano 

ölçekli metal parçacıklar, normal metal ile karıştırıldığında yüksek biyolojik 

özelliklere sahip olur. Örneğin gümüş nano parçacıkların düşük 

konsantrasyonlarda (100 ppm nano) antibakteriyel ve antimikrobiyal etki 

gösterdikleri, bu etkilerin yüzey alanı ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Baker 

et al. 2005).  Nano boyutta küçülme yüzey alanını artırarak antibakteriyel 

aktivite için daha fazla etki sağladığı bildirilmiştir. 

2. NP’LERİN YEM KATKI MADDESİ OLARAK 

KULLANIMI 

Nanopartiküllerin oral, solunum ve enjeksiyon yoluyla uygulanması 

mümkündür. Bu nanopartiküllerin gastrointestinal sistemden (GİS) geçişi 

bağırsaklarda pasif difüzyon yoluyla gerçekleşmektedir. Difüzyon hızı; 

parçacıkların boyutlarına, yüklerine ve yüzey kaplamalarına bağlı olarak 

değişiklik gösterir. Daha küçük yapıdaki partiküller, daha büyük yapıdaki 

partiküllere göre daha hızlı difüzyon gösterir. Genel olarak, aktif bileşiklerin 

hedef bölgelere verimli bir şekilde iletilmesi sonucu besinlerin 

biyoyarayışlığını artırabilir (Chen ve diğerleri, 2006). 

Besinlerin hayvan vücudunda etkin kullanılabilmesi, enzimatik 

aktiviteden ve mikroorganizmaların parçalanmasından korumak ve 

biyoyararlanımı artırmak için bir takım uygulama sistemleri geliştirilmiştir. 

Örneğin; lipozomlar, kitosanlar, miseller, protein-karbonhidrat nano ölçekli 

kompleksler, nano emülsiyonlar, biyopolimerik nanopartiküller ve katı nano 

lipit parçacıkları bunlar arasında gösterilebilmektedir (Budak, 2018; Panahia ve 

diğerleri, 2017). 
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Kanatlı hayvanlar, inorganik kaynaklardan elde edilen minerallerden 

etkin bir şekilde yararlanılabilmesi için yem karmalarına normal 

gereksiniminden 20-30 kat daha fazla eklenmektedir. Dolayısıyla bu inorganik 

mineraller dışkı ile fazla miktarda atılarak çevre kirliliğine neden olmaktadır 

(Sridhar ve diğerleri, 2015, Zhao ve diğerleri, 2014). Bu bağlamda 

biyoyarayışlılığı yüksek nano minerallerin kullanımı artmıştır. Örneğin Cu 

nanopartiküllerin in ovo şartlarda kanatlı hayvan yemlerinde kullanılması 

neticesinde umut verici sonuçlar alındığı bildirilmektedir (Joshua ve diğerleri, 

2016; Jó´zwik ve diğerleri, 2018; Mroczek-Sosnowska ve diğerleri, 2014, 

2015; Scott ve diğerleri, 2018; Sizova ve diğerleri, 2016). Yapılan çalışmalarda 

kanatlı hayvan yemlerine nano selenyum ilavesinin yemden yararlanmayı 

artırdığı ve günlük canlı ağırlık artışını iyileştirdiği bildirilmiştir. Nano 

selenyumun organik selenyuma benzer etkilerin olduğu ve kanatlı hayvan 

yemlerinde bir iz element katkı maddesi olarak kullanılabileceği bildirilmiştir 

(Gangadoo ve diğerleri, 2020; Wang, 2009). 

3. NP’LERİN ETLİK PİLİÇLERDE KULLANIMI 

Etlik piliçlerde performans ve verim parametrelerini iyileştirmek için 

yüksek yararlanılabilirliğe sahip nano minerallerin, organik ve inorganik 

mineral kaynaklarına alternatif olarak kullanımına yönelik çalışmalar hız 

kazanmıştır. Yapılan çalışmalarda nano kalsiyum fosfat ve bakırın (Cu) kümes 

hayvanları rasyonlarına ilavesinin yemden yararlanmayı artırdığı ve büyümeyi 

teşvik ettiği bildirilmiştir (Fidan ve Ülger 2021; Hassan ve diğerleri, 2016). 

Büyümeyi teşvik edici bir etkiye sahip olan bakırın hayvanlarda toksik seviyeye 

(500 ppm) kadar kullanımı sonucunda yemden yararlanma oranını artırdığı 

tespit edilmiştir (Mehring ve diğerleri, 1960). Cu nanopartiküllerin broyler 

rasyonunda 50 mg/kg kullanılması sonucunda sistemik düzeyde proanjiyojenik 

etki sağlayarak ve kan damarı gelişimini stimüle ederek, göğüs ve bacak 

kaslarında artış sağlamış, yemden yararlanma oranını iyileştirmiştir (Mroczek-

Sosnowska ve diğerleri, 2014, 2015). 50, 100 ve 150 ppm bakır yüklü kitosan 

nanopartikülün (CNP-Cu) etlik piliç rasyonuna ilavesi ile serum albümin ve 

total proteinin arttığı, üre azotunun ise azaldığı tespit edilmiştir. 100 mg/kg 

CNP-Cu ilave edilen grupta, sekumda Bifidobacterium ve Lactobacillus 

popülasyonunun arttığı ve koliform popülasyonun ise azaldığı tespit edilmiştir.  
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Rasyona CNP-Cu ilavesinin bağırsak mikroflorası üzerinde olumlu etkisinin 

olduğu bildirilmiştir (Wang ve diğerleri, 2011). 

Yemin nanopartikül Se ile desteklenmesi, etlik piliçlerde büyümeyi 

teşvik etmiş, et kalitesini artırmış ve antioksidan özellik göstermiştir (Nabi ve 

diğerleri, 2020; Saleh ve Ebeid, 2019).Çinko (Zn), enterik hastalıkların neden 

olduğu hasarın iyileştirilmesine katkıda bulunan bir mikromineraldir. Yeterli 

miktarda Zn alımı ile büyüme, üreme ve et kalitesi artmakta, bağışıklık tepkisi 

oluşturarak patojenlere karşı  korumaktadır (Bortoluzzi ve diğerleri, 2020). 

Etlik piliçlerde farklı formlarda Zn etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, organik 

(Zn metiyonin 7,5 ppm) ve nano (ZnO 0,06 ppm) Zn katkısının inorganik Zn 

(15 ppm) katkısına göre büyüme performansı ve yemden yararlanma oranı 

üzerine daha olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir (Sahoo, 2016). Hafez 

ve diğerleri, (2019)  etlik piliç rasyonuna 40 mg/kg inorganik ZnO, 40 ve 80 

mg/kg nano-ZnO ilavesi sonucunda Nano-Zn kullanılması serum SOD ve CAT 

aktivitesi ile IgY, toplam lenfosit ve makrofaj miktarını artırmış, MDA 

aktivitesini düşürmüştür. 

Gümüş nanporatiküllerin etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, içme 

suyuna farklı oranlarda ilave edilen nano gümüşün, plazma IgG 

konsantrasyonunu azalttığı, sindirim sistemindeki mikrobiyal popülasyonu 

etkilemediği ve büyüme üzerine önemli bir katkısının olmadığı bildirilmiştir 

(Pineda ve diğerleri, 2012). Başka bir çalışmada nano gümüşün 

koksidiyostatlara alternatif olup olamayacağı araştırılmış ve koksidiyostat 

olarak kullanımına ilişkin kesin bir yargıya varılamayıp etkisi tam olarak 

anlaşılamamıştır (Chauke ve Siebrits, 2012).  

4. NP’LERİN YUMURTACI TAVUKLARDA KULLANIMI 

Hayvan besleme açısından umut vaat eden birçok NP türü eklenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda nano ZnO’nun sağlık ve performans üzerine olumlu 

etkilerinin olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur (Fawaz ve diğerleri, 2019). 

Yumurtacı tavuk rasyonlarında nano krom pikolinat kullanılması sonucunda 

yumurta kalitesinin yanı sıra yumurta sarısında krom ve yumurta kabuğunda 

kalsiyum miktarını önemli ölçüde artırmıştır (Sirirat ve ark., 2013).  0,25 mg/ 

kg nano-Se ilavesinin verim, performans, yumurta kalitesi ve enzimatik 

oksidatif aktivite (glutatyon peroksidaz) üzerine olumlu etkilerinin olduğu 
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bildirilmiştir (Nabi ve diğerleri, 2020). Yapılan başka bir çalışmada 0.10, 0.30 

ve 0.50 ppm oranlarında nano Se ilave edilmiş ve benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. Araştırmada nano selenyum katkısı ile doğru orantılı olarak glutation 

peroksidaz aktivitesinin arttığı bildirilmiştir (Zhou ve Wang 2011). Se ile 

zenginleştirilmiş yumurtaların tüketimi sonucunda, insanlar için önerilen 

günlük Se miktarının %50'sini (35 μg) karşılayabilmektedir (Radwan ve 

diğerleri 2015). Sodyum selenit ile nano selenyumun karşılaştırıldığı bir 

çalışmada vücut ağırlığı, göğüs kası, pankreas, karaciğerde Se içeriği ve tüy 

oluşumunun nano selenyum uygulanan grupta daha yüksek olduğu 

bildirilmiştir (Mohapatra ve diğerleri, 2014).  

1950’lerde koloidal gümüş kanatlı rasyonlarında yem katkı maddesi 

olarak kullanılmaktaydı (Fondevila ve diğerleri, 2009). Maliyetin yüksek 

olması nedeniyle yerine daha düşük maliyetli antibiyotikler kullanıldı. 2006 

yılında antibiyotiklerin yasaklanması sonucunda bilim insanları yeni katkı 

maddeleri arayışına girmişlerdir. Son zamanlarda nanopartikül kullanımı 

yaygınlaşmış olsa da bunların toksik etkilerinin araştırılması gerekmektedir. 

Örneğin yapılan bir çalışmada nano gümüşün çok az dozlarda bile toksik 

etkisinin olduğu ve çevre için risk teşkil edebileceğini bildirilmiştir (Gubbins 

ve diğerleri, 2011). Nano gümüşün yumurtacı tavuklarda sindirim sistemi 

üzerine etkisinin incelendiği çalışmada, duodenumda villus yüksekliği, goblet 

hücreleri sayısı ve kript derinliğinin azaldığı bildirilmiştir (Nagizadeh ve 

diğerleri, 2011). 

5. SONUÇ 

Nanoteknoloji, kümes hayvanı endüstrisinde hastalıkların teşhisinde 

kullanımları, verimi artırma ve bağışıklığı güçlendirme gibi farklı potansiyele 

sahip çok çeşitli nanopartiküllerin kullanımına olanak sağlar. Buna paralel 

olarak, hem insanların hem de hayvanların sağlığını korumak için, 

nanopartiküllerin kullanılmasından önce toksitite durumu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Nanopartiküllerin ne kadar miktarda kullanılacağı, 

toksikolojik etkileri, doku ve ürünlerde kalıntı miktarlarını belirlemeye yönelik 

daha fazla çalışma yapılması faydalı olacaktır.
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GİRİŞ 

Esansiyel amino asitlerin yanı sıra demir, bakır, çinko, iyot, magnezyum 

gibi mineraller ile A, D, B1, B2 ve B12 vitaminleri gibi birçok besin maddesinin 

kaynağı olan yumurta çok önemli bir gıda maddesidir. Bu özelliği ile insanların 

özellikle de çocukların sağlıklı ve yeterli düzeyde beslenmesi için oldukça 

önemlidir (Tahergorabi ve ark., 2012).  

Günümüzde et, süt ve yumurta gibi hayvansal ürünlere olan talep 

oldukça yüksek olup bu talebi karşılayabilmek için üretim yoğun bir şekilde 

devam etmektedir. Özellikle yumurta tavukçuluğunda birim alanda daha fazla 

hayvanın barındırıldığı kafeste yetiştirme sistemi yaygın olarak 

kullanılmaktadır.  

Ancak hem kafeste hayvanların hareket alanının kısıtlı olması hem de 

yüksek düzeyde verim alabilmek için diyetin enerji ve diğer besin içeriğinin 

yoğun olmasından dolayı karaciğerde yağlanma görülebilmektedir. 

Lipit sentezinin yapıldığı asıl organ olan karaciğerde yumurtlama 

döneminde lipit sentezi oldukça aktif olup, lipit taşınmasında oluşan aksamaya 

bağlı olarak aşırı yağ birikimi meydana gelebilmektedir. Aşırı derecede 

karaciğer yağlanması ise hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyip yumurta 

veriminde önemli derecede düşüşlere neden olmaktadır. Genellikle ağırlığının 

% 5'inin altında yağ içeren karaciğer lipit depoları bu değeri aştığında yağlı 

karaciğer sendromu ortaya çıkmaktadır. 

Glikojen depolanması, plazma protein sentezi ve detoksifikasyonda 

önemli bir rol oynamanın yanı sıra, lipit metabolizması için merkezi bir organ 

olan karaciğer; kolesterolü ve trigliseriti sentezlemekte ve lipoproteinleri de 

üretmektedir. Bu kadar hayati rolü olan bir organın hayvan sağlığının 

korunmasında mükemmel bir durumda olması oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, yumurta tavuklarında karaciğerin lipit 

metabolizmasındaki fonksiyonlarını, bu fonksiyonları etkileyebilecek diyete 

bağlı faktörler ile karaciğer yağlanması üzerine bugüne kadar yapılan bazı 

çalışmalar ele alınmıştır.  
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1. KARACİĞERİN FONKSİYONLARI VE KARACİĞERDE 

LİPİT METABOLİZMASI 

Karaciğer memeli hayvanlarda olduğu gibi kanatlı hayvanlarda da 

sentez, metabolizma, boşaltım ve detoksifikasyon süreçlerinin çoğundan 

sorumlu bir dizi metabolik ve homeostatik işlevde görev alan bir organdır. 

Karaciğer; lipitlerin, karbonhidratların ve proteinlerin üretimini, depolanmasını 

ve salınımını düzenleyerek sindirim ve metabolizmada önemli bir rol 

oynamaktadır (Denbow, 2000).  

Memeli hayvanlarla mukayese edildiğinde kanatlılarda karaciğerin 

büyüklüğü vücut boyutuna kıyasla daha fazla olup yaş ve vücut ağırlığının 

karaciğer boyutu ve rengi üzerine etkisi de oldukça önemlidir (Lumeij, 1994; 

Denbow, 2000). 

Sindirim sisteminin yardımcı organı ve vücudun en büyük bezi olan 

karaciğer sağ ve sol olmak üzere iki loba ayrılır (Lucas ve Denington, 1956). 

Evcil kanatlılarda sol lob sağ lobdan daha küçük olup dorsal ve ventral olarak 

ikiye ayrılır (Lucas ve Denington, 1956; Denbow, 2000). 

A, D, E, K, B12 vitaminleri, glikojen, demir ve bakır gibi minerallerin ana 

depo yeri olan karaciğer, yağ, karbonhidrat, protein, vitamin ve minerallerin 

metabolizması, atık ürünlerin uzaklaştırılması ve detoksifikasyon dahil olmak 

üzere çok çeşitli işlevlerde yer alan hayati bir organdır (Akers ve Denbow, 

2013).  

Kanatlılarda lipogenez (yani, glikozun trigliseritlere dönüştürülmesi) 

öncelikle karaciğerde gerçekleşmektedir (Richards ve ark., 2003). Yumurtacı 

tavuklar genellikle lipit bakımından düşük diyetlerle (%10'dan az) 

beslendiğinden, karaciğer, kendisi de dahil olmak üzere tüm dokular tarafından 

kullanılacak lipitleri sağlayarak lipogenezde önemli bir rol oynar (Hermier, 

1997). Kanatlılarda memelilerin aksine yağ sentezi karaciğerde yüksek 

düzeyde, adipoz dokusunda ise sınırlı düzeyde gerçekleşmektedir (Hermier, 

1997). Kümes hayvanlarında, yağ dokularına kıyasla karaciğerde lipogenez 

kapasitesi 20 kat daha fazladır. 

Karaciğerde metabolize olan yağlar diyet yağı, depo yağı ve yem 

kaynaklı karbonhidratlardan sentezlenen yağ olmak üzere üç ana kaynaktan 
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elde edilmektedir. Kanatlılarda diyet yağlarının sindirimi ve emilimi ince 

bağırsakta gerçekleşmektedir (Tancharoenrat ve ark., 2014).  

Kanatlılarda bağırsak lenfatik sisteminin az gelişmiş olmasından dolayı, 

diyet yağ asitleri portomikronlar olarak adlandırılan çok düşük yoğunluklu 

lipoproteinler (VLDL) şeklinde lenfatik sistem yerine doğrudan portal kan 

sistemine boşaltılmaktadır (Bensadoun ve Rothfeld, 1972). 

Serbest ve esterleşmiş kolesterol, lipoprotein ve fosfolipidlerle birlikte % 

90 trigliserit içeren portomikronlar (şilomikronlar) (Hermier, 1997; Griffin ve 

ark., 1982) dolaşımın geri kalanına ulaşmadan önce portal kan sisteminden 

karaciğere geçtiği için kanatlıların karaciğeri yağ birikimine daha yatkın hale 

gelmektedir (Cherian ve ark., 2002). 

Karaciğer hepatositleri portomikronlardan trigliseritleri depolayabilir, 

ayrıca yağ asitlerini ATP'ye metabolize edebilir, lipoproteinleri ve 

fosfolipidleri sentezleyebilir veya salınan enerjiyi dokularda yağ birikintileri 

olarak depolayabilir (Scott ve ark., 1982).   

Kanatlıların hepatik hücrelerinin lipit olmayan substratlardan doymuş 

yağ asitlerini sentezleyebildiği (de novo sentez) ve bunları tekli ve ikili 

doymamış yağ asitlerine okside edebildiği belirtilmiştir (Klasing, 1998). 

Kanatlıların karaciğerinde lipogenezin yüksek olduğu ve fazla östrojen 

salgılanması nedeniyle özellikle yumurtlayan tavuklarda lipogenezin daha aktif 

olduğu ileri sürülmüştür (Hermier, 1997). 

Kanatlılarda, lipidlerin sindirim sisteminden portal dolaşım yoluyla 

karaciğere taşınması portomikronlar ile karaciğer tarafından sentezlenen ve 

salgılanan VLDL, orta yoğunluklu lipoprotein (IDL), düşük yoğunluklu 

lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) gibi lipoprotein 

partikülleri vasıtasıyla olmaktadır (Walzem ve ark., 1994; Alvarenga ve ark., 

2011). Çok düşük yoğunluklu lipoproteinler karaciğerde sentezlenmekte ve 

lipitleri diğer dokulara taşıyarak kan dolaşımına salınmaktadır. 

Kanatlıların karaciğerinde sentezlenen diğer bir lipoprotein ise 

vitellogenindir. Vitellogenin yumurtlama döneminde östrojenin etkisi altında 

sentezlenmekte ve doğrudan yumurtalıklara aktarılarak yumurta sarısının 

yapısına girmektedir (Alvarenga ve ark., 2011). Yumurta sarısının kuru 
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ağırlığının yaklaşık %24’ünün vitellogenin lipoproteininden (Speake ve ark., 

1998), %60’ının ise lipidlerin karaciğerden oosite taşınmasından sorumlu 

başlıca lipoprotein olan VLDL’lerden oluştuğu bildirilmiştir. Yumurtlamanın 

başlangıcında VLDL konsantrasyonlarının arttığı, HDL konsantrasyonlarının 

ise hemen hemen yarıya indiği bildirilmiştir (Griffin ve Hermier, 1988). 

            

 

Şekil 1. Kuşlarda ve memelilerde plazma lipit emilimi ve taşınması 

Kaynak: Griffin ve Hermier, 1988 

NEFA=esterleşmemiş yağ asitleri; VLDL=çok düşük yoğunluklu lipoproteinler; 

HDL=yüksek yoğunluk lipoproteinler 
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2. YUMURTA TAVUKLARINDA KARACİĞERDE 

YAĞLANMA NEDENLERİ 

 

Kafeste yetiştirme, yüksek kalorili diyet, mikotoksinler, bazı besin 

maddelerinin yetersizliği ve stres gibi çeşitli faktörlerin tavuklarda, karaciğer 

hücrelerinde artan yağ birikimine neden olduğu bilinmektedir. Karaciğer 

yağlanmasının glikoz ve lipid metabolizmasını kapsayan bir insülin aktivitesi 

defektinden kaynaklanabileceğine dair çalışmalar da mevcuttur. Tıp dilinde 

hepatosteatoz olarak adlandırılan ‘karaciğer yağlanması’ karaciğer 

hücrelerinde aşırı yağ birikmesi anlamına gelmektedir. Yüksek verimli 

tavuklarda, yağlı karaciğer sendromu aşırı enerji girişinde veya pozitif bir enerji 

dengesi olduğunda ortaya çıkabilmektedir (Butler, 1976). Karaciğerdeki fazla 

yağın, diyet lipidlerinden ziyade esas olarak artan lipogenezden kaynaklandığı 

rapor edilmiştir (Butler, 1975). Yumurta üretimi sırasında, yumurta sarısı 

lipoproteinlerinin karaciğer tarafından sentezinin, bunların hepatositlerden 

mobilizasyonundan daha hızlı olduğu, bunun sonucunda karaciğer boyutu ve 

lipid içeriğinin artabileceği rapor edilmiştir. Ayrıca, VLDL’lerin yumurtalık 

folikülleri tarafından absorpsiyon hızının hepatik salınımdan daha düşük 

olmasından dolayı dolaşımdaki trigliseritlerin yüksek oranda arttığı ileri 

sürülmüştür (Klasing, 1998). 

Yağlı karaciğer sendromu, kafeste yetiştirilen yumurtacı tavukların 

önemli bir hastalığıdır. Yağlı karaciğer sendromu genellikle yumurtacı 

tavuklarda yüksek üretim dönemlerinde görülmekte olup karaciğerde ve karın 

boşluğunda aşırı yağ birikimi, karaciğer kanaması ve ani ölüm ile karakterizedir 

(Crespo ve Shivaprasad, 2013). Karaciğerin analizi sonucunda yağ 

konsantrasyonu kuru ağırlığın %40'ını aşabileceği ve bazen bu değerin %70'in 

üzerine çıkabileceği belirtilmiştir (Ivy ve Nesheim, 1973). Bu durum büyük 

ölçüde trigliserid miktarındaki artıştan kaynaklanmaktadır (Wolford ve Polin, 

1972; Wolford ve Murphy, 1972). Karaciğer genellikle genişlemiş, soluk ve 

parçalanabilir haldedir. Yumurta tavuklarında karaciğerdeki yağlanmaya bağlı 

olarak yumurtalarda küçülme ve birkaç gün içerisinde de yumurta veriminde 

%45 oranında azalma görülebilmektedir. Sendromun ilk belirtisi yumurta 

üretimindeki ani düşüş ve ölümlerin artmasıdır (Squires ve Leeson, 1988).   
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a)                                                       b) 

                                      

Şekil 1. Normal karaciğer (a), Yağlı karaciğer (b) 

Kaynak: Polat ve Bölükbaşı, 2022 

 

3. YUMURTA TAVUKLARINDA KARACİĞER 

YAĞLANMASI ÜZERİNE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR  

 

Kanatlı rasyonlarına yapılan çeşitli müdahaleler ile karaciğer yağlanması 

önlenebilmekte veya azaltılabilmektedir. Örneğin enerji kaynağının 

karbonhidratlar yerine yağlardan karşılanması yemin enerjisini gerçekte 

artırmayacak ancak enerjinin etkin kullanımına yardımcı olacaktır. Mısır yerine 

buğday ve arpa gibi tahılların kullanılması da yağlanmayı önleyebilmektedir 

(Pearson ve ark., 1981). Her ne kadar rasyonlar yumurta tavuklarının spesifik 

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlansa da, yağlı karaciğer sendromu 

yumurta tavuklarının yüksek üretim döneminde ortaya çıkabilmekte ve önemli 

düzeyde kayıplar ile sonuçlanabilmektedir.  

Kafes tavuğu yetiştiriciliğinde, yağlı karaciğer sendromuna bağlı olarak 

yalnızca hayvan ölümlerinden değil, aynı zamanda yumurta üretiminin 

azalmasından da kaynaklanan büyük ekonomik kayıpların olduğu bildirilmiştir 

(Squires ve Leeson, 1988).  

Kafes sisteminde birim alanda daha fazla hayvan barındırıldığı için 

hareket alanı oldukça kısıtlıdır. Yapılan birçok çalışmada karaciğer 
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yağlanmasının, kafeste yetiştirilen hayvanlarda yer sisteminde yetiştirilenlere 

göre oldukça yüksek olduğu bildirilmiştir (Butler, 1976; Shini ve ark., 2006; 

Squires ve Leeson, 1988). 

Leeson (2007), yüksek verimliliğin hayvanlarda görülen birçok 

metabolik bozukluğun nedeni olduğunu ileri sürmüştür. Aynı araştırıcı 

günümüzde bir hayvandan yılda 330 civarında yumurta elde edildiği 

düşünüldüğünde metabolik bozuklukların ortaya çıkmasının şaşırtıcı 

olmadığını bildirmiştir.  

Akkılıç ve Tanyolaç (1975) tarafından yapılan bir çalışmada kafes 

sisteminde yetiştirilen yumurta tavuklarına yüksek düzeyde enerji içeren yem 

verildiğinde karaciğer ağırlığı ve karaciğer yağ oranının arttığı rapor edilmiştir. 

Yine önceki yıllarda yapılan benzer çalışmalarda yemin enerji değerinin 

artmasıyla beraber karaciğer yağ oranının da arttığı tespit edilmiştir 

(Splittgerber ve ark., 1969; Jensen ve ark., 1970; Kirchner ve ark., 1972). 

Mevcut çalışmaların aksine, Choi ve ark., (2012), yağlı karaciğer sendromu 

oluşturdukları yumurtacı erkek damızlıklarda, yemin enerji değerindeki artışın 

karaciğer ağırlığını etkilemediğini tespit etmiştir. 

Yapılan çalışmalarda karaciğer yağlanması üzerine ırk ve yaşın da etki 

edebileceği bildirilmiştir. Bir çalışmada, bakım ve besleme koşulları aynı 

olmasına rağmen beyaz hafif tip tavuklarda karaciğer yağlanmasının 

kahverengi ağır tip tavuklara göre oldukça yüksek olduğunu tespit edilmiştir 

(Hartfiel ve ark., 1973). Rozenboim ve ark., (2016) tarafından yapılan bir 

çalışmada yüksek oranda yağ içeren diyetle beslenen 26 ve 69 haftalık yaştaki 

yumurta tavuklarında, genç hayvanların karaciğer yağ oranlarının diyetten 

etkilenmediği, ancak yaşlı hayvanlarda karaciğer yağ oranının yüksek olduğu 

bildirilmiştir.  

Yağlı karaciğer sendromunun kesin tedavisi için bilinen bir yöntem 

olmamakla beraber, gelişimi dengeli beslenme teknikleri ile 

engellenebilmektedir. E vitamini, vitamin B12 ve kolin klorür gibi lipotropik 

ajanların kullanılması hastalığı önlemede etkili olabilmektedir. İçme sularına 

limon ilave edilmesi, yemlemede kısıtlamaya gidilmesi, sıcaklık stresinin 

azaltılması ve kalıplaşmış yemlerin kullanılmaması etkili olabilecek yöntemler 

arasındadır. 
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Leghorn tavuklarda yapılan bir çalışmada, bir gruba sınırlı, diğerine ise 

ad libitum düzeyde bir yemleme programı uygulanmıştır. Deneme sonunda 

sınırlı besleme uygulanan grupta karaciğer yağ oranının daha düşük olduğu 

rapor edilmiştir (Wolford ve Polin, 1972). 

Yağlı karaciğer sendromuna duyarlı Comb Beyaz Legorn yumurta 

tavuklarının rasyonlarına askorbik asit (200 mg/kg), alfa tokoferol (75 mg/kg) 

ve L-sistein (3 ve 6 mg/kg) ilave edilen bir çalışmada 6 mg/kg L-sistein 

ilavesinin karaciğer kuru madde ve yağ içeriğini azalttığı tespit edilmiştir (Diaz 

ve ark., 1994). 

Schumann ve ark., (2003) tarafından yapılan bir çalışmada yağlı 

karaciğer sendromuna yatkın Comb Beyaz Legorn yumurta tavukları iki gruba 

ayrılmış, bir grup normal yemle, diğer grup ise yağlı karaciğer ilave edilen 

rasyonla beslemiştir. Deneme sonucunda yağlı karaciğer tüketen grupta 

yumurta veriminin arttığı, yumurta ağırlığı, karaciğer kuru madde oranı ve 

karaciğer yağ oranının ise etkilenmediği belirtilmiştir.  

Jensen ve Chang (1976), 52 haftalık yaştaki Leghorn yumurtacı 

tavuklarda karaciğerde yağ birikimi düzeylerini ve performans özelliklerini 

ölçmek amacıyla yürüttükleri çalışmada, rasyona % 0.1, 0.2, 0.4 ve 0.8 

düzeyinde kalsiyum propiyonat ilavesinin performans değerler üzerine 

etkisinin olmadığını tespit etmişlerdir. Karaciğer ağırlığı ve karaciğer yağ 

oranının %0.1 düzeyinde organik asit ilave edilen grupta daha düşük olduğunu 

bulmuşlardır. 

Yumurta tavuklarında farklı klorid seviyeleri ve şelat minerallerin 

etkisini incelemek için yapılan çalışmada, şelat formda mineral tüketen 

gruplarda yağlı karaciğer sendromunun oluştuğu ve buna bağlı ölümlerin 

yüksek olduğu bildirilmiştir (Branton ve ark., 1995). 

Yousefi ve ark., (2005) normal ve yüksek enerjili yemlere metiyonin, 

linoleik asit ve kolin ilavesinin yumurta tavuklarında yağlı karaciğer sendromu 

üzerine etkisini araştırmak amacıyla yaptıkları çalışmada karaciğer yağ 

oranının etkilenmediğini bildirmişlerdir. 

Şenköylü ve Dale (2006), etlik piliç rasyonlarında soya fasülyesi küspesi 

yerine yüksek oranda yağ içeren (%18.78) ayçiçeği tohumu küspesi 
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kullanılmasının performans değerleri olumsuz etkilediğini, karaciğer ağırlığı 

üzerine etkisinin olmadığını ancak karaciğer yağ oranını azalttığını 

bildirmişlerdir. Yüksek yağlı ayçiçeği küspesinin karaciğerde düşük yağ 

miktarına sebep oluşunu, diyetin yüksek lif içeriği nedeniyle lipid sentezinin 

inhibisyonundan kaynaklı olacağına bağlamışlardır. 

Cherian ve Goeger (2004), tarafından yapılan bir çalışmada 30 haftalık 

yaştaki leghorn yumurta tavuklarının diyetine konjuge linoleik asit (KLA), n-3 

yağ asitleri ve ayçiçeği yağı ilave ettikleri çalışmada karaciğer trigliserit 

düzeyinin KLA grubunda en yüksek olduğunu, n-3 grubunda ise en düşük 

olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar yumurtacı tavukların uzun süreli KLA 

ile beslenmenin, karaciğer triaçil gliserol düzeyinde artışa yol açacağını ve 

tavukların yağlı karaciğer sendromuna yatkın hale gelebileceğini ileri 

sürmüşlerdir. 

Bitkisel esansiyel yağ karışımlarının (kekik, nane, biberiye ve dere otu) 

iki farklı seviyesi ve diyet yağ kaynaklarının (soya yağı, balık yağı) yumurta 

tavuklarında yumurta kalite özellikleri, oksidatif stabilite ve karaciğer sağlığı 

indeksleri üzerine sinerjik etkilerini incelemek için bir çalışma yapılmıştır. 

Araştırma sonucunda balık yağı ve yüksek oranda esans yağ ile beslenen 

hayvanların karaciğer nispi ağırlığı ve lipid yüzdesinin diğer gruplara gore daha 

düşük olduğu tespit edilmiştir (Mousavi ve ark., 2017).  

Son zamanlarda fare ve ratlar üzerinde yapılan birkaç çalışmada, yemlere 

ursolik asit ilavesinin hipolipidemik ve hipoglisemik etki gösterdiği 

bildirilmiştir.  Elma, fesleğen, zeytin, biberiye ve kekik gibi birçok bitkinin 

yapısında bulunan ursolik asit (Ikeda ve ark., 2008); antihiperlipidemik, anti-

inflamatuvar, hepatoprotektif, tümörlerin başlatılması ve poliferasyon 

süreçlerinin inhibitörü, ağrı kesici, kardiyotik, yatıştırcı, anti ülser ve 

antimikrobiyal gibi önemli farmakolojik özelliklere sahiptir (Manciula, 2013).  

Antimikrobiyal özelliklere sahip olan ursolik asidin (Jiménez-Arellanes 

ve ark., 2013) karaciğer koruyucu özelliği de bulunmaktadır (Yang ve ark., 

2016).  

Polat ve Bölükbaşı (2022), 70 haftalık yaştaki yumurta tavuklarında 

karaciğer yağlanmasını oluşturmak amacıyla hayvanları yüksek enerjili diyetle 

https://saglikliolalim.com/hidrojenli-su/
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beslemişlerdir.  Çalışmada beş grup oluşturulmuş birinci grubu bazal yemle, 

diğer grupları ise yüksek enerjili yemlere % 0, 0.5, 1 ve 1.5 düzeyinde ursolik 

asit ilave ettikleri yemlerle beslemişlerdir. Çalışma sonucunda yüksek enerjili 

yeme ursolik asit ilave edilmeyen grupta yumurta verimi ve yemden yaralanma 

değerinin azaldığı, karaciğer ağırlığı ve karaciğer yağ oranının arttığı 

bildirilmiştir. Ancak yüksek enerjili yeme %1.5 düzeyinde ursolik asit 

ilavesinin karaciğerde yağlanmayı önemli ölçüde azaltarak yemden yararlanma 

oranını iyileştirdiği rapor edilmiştir. Aynı çalışmada yüksek enerjili yem 

grubunda VLDL, trigliserit ve LDL değerlerinin önemli düzeyde arttığı, ancak 

yüksek enerjili yeme %0.5 ve %1 oranında ursolik asit ilavesinin bu oranları 

düşürdüğü belirtilmiştir. 

Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda ursolik asitin adipoz dokularda lipit 

akümülasyonunu azaltarak anti-obezite etki gösterdiği rapor edilmiştir. Bu 

araştırmalara göre ursolik asit adipozitlerde lipolizi artıran bir fosfodiesteraz 

inhibitörü olarak görev almaktadır (Jia ve ark., 2011; Kim ve ark., 2009; Rao 

ve ark., 2011). Fareler üzerinde yapılan bazı çalışmalarda da yüksek oranda yağ 

içeren diyete ursolik asit ilavesinin karaciğer yağ miktarını azalttığı 

bildirilmiştir (Jayaprakasam ve ark., 2006; Jia ve ark., 2015). 

Yumurtlayan tavuklardaki yüksek östrojen konsantrasyonu, VLDL 

şeklinde karaciğerden taşınan trigliserid sentezini de teşvik etmektedir (Zhu ve 

ark., 2013). VLDL sentezi, düşük protein düzeyi nedeni ile lipoprotein sentezi 

için gerekli olan materyal eksikliğine sebep olduğundan dolayı bloke edilmekte 

ve bu da karaciğerde trigliserit birikimine ve yağ dejenerasyonuna, hatta 

kanamaya neden olmaktadır (Spurlock ve Savage, 1993; Rozenboim ve ark., 

2016). Lipit dengesi, karaciğerde lipogenez ve lipit oksidasyonunun 

ayarlanması ile korunmaktadır (Yki-Järvinen, 2005). 

Ürüşan (2021), tarafından yapılan bir çalışmada yüksek enerjili 

yumurtacı tavuk rasyonlarına farklı seviyelerde (5, 10, 15 g/kg) biberiye 

yaprağı ilavesinin performans, serum lipit profili ve karaciğer yağ oranı üzerine 

etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda biberiye yaprağı ilave edilmeyen 

yüksek enerjili yem ile beslenen grupta yem tüketimi ve yumurta veriminin 

düştüğü, biberiye yaprağı ilave edilen bütün gruplarda karaciğer yağ oranının 

düşük olduğu rapor edilmiştir.  
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Karaciğerde yağlanmayı teşvik etmek amacıyla yüksek enerjili (2850 

kcal/kg) yem ile beslenen yumurta tavuğu rasyonlarına farklı oranlarda (0, 5, 

10 ve 15 g/kg) enginar bitkisi (Cynara scolymus) ilavesi yapılarak performans 

değerler ile karaciğer yağ oranı üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda 

enerji değeri yüksek yem ile beslenen gruplarda karaciğerde yağ oranının 

arttığı, serum VLDL ile trigliserit düzeyinin yükseldiği, yumurta verimi ve 

yemden yaralanma değerinin azaldığı tespit edilmiştir. Ancak yüksek enerjili 

yeme 10 g/kg enginar ilavesinin karaciğer yağ oranı, serum VLDL ve trigliserit 

değerini azaltarak yumurta verimini çok önemli derecede artırdığı bildirilmiştir 

(Ürüşan, 2022). 

 

4. SONUÇ 

Günümüzde hem hızlı nüfus artışı hem de yumurtanın çok farklı 

alanlarda kullanılmasından dolayı yumurtaya olan talep oldukça fazladır. Artan 

talebin karşılanabilmesi için üretim yoğun bir şekilde devam etmektedir. 2020 

yılı itibariyle ülkemizde yaklaşık 121.303 bin adet, dünyada ise 7.899 milyon 

adet yumurta tavuğu olduğu rapor edilmiştir. Ticari yumurta tavukçuluğunda 

çok yüksek verimli hibritler kullanılmakta olup verimliliğin devamı için 

hayvanlar besin madde içeriği oldukça yüksek olan yemlerle beslenmektedir. 

Hayvanların hem kafeste yetiştiriliyor olması hem de besin değeri yüksek 

rasyonlarla besleniyor olması karaciğer yağlanmasını kaçınılmaz hale 

getirmekte ve bu da verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Yumurta 

tavuklarında karaciğer yağlanması üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlı 

olup araştırmalar genellikle 1950-1980 yılları arasında yoğunlaşmıştır. Konu 

ile ilgili yapılacak güncel çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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GİRİŞ 

Hayvansal orijinli protein kaynaklarının insan beslenmesindeki önemi 

çok iyi bilinmekte olup, alım gücü seviyesi ile dünya nüfusunun artması bu 

kaynaklara duyulan talebi etkilemektedir. Tüketicilerin entansif yetiştirilen et 

ve yumurta tavuğu ürünlerine ruminantlardan elde edilen özellikle et ve et 

ürünlerine göre her zaman daha ekonomik olarak erişebilmesi, kanatlı 

sektörünü daha popüler hale getirmiştir.  

Bilindiği gibi çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan temel yem 

maddeleri (mısır, buğday, soya vd.) insan beslenmesinde de kullanıldığından, 

çiftlik hayvanları insanlar ile rekabet halindedir. Bu kaynakların major üretici 

ülkelerinde görülen krizler, bunların diğer ülkelerce teminini güçleştirmektedir. 

Gıda/yem kaynaklarının üretiminden tüketimine kadar kullanılan enerji 

miktarı, hem maliyetleri hem de küresel ısınmayı sürekli yükseltmektedir. 

Dünya nüfusunun artmasına paralel olarak kişi başına düşen su miktarının 

düşmesi, çiftlik hayvan türlerinin beslenmesinde yararlanılan yem 

maddelerinin üretiminde kullanılan suyun etkin ve daha az kullanımını 

gündeme getirmiştir. Gelinen noktada az su isteyen veya susuz yetiştirilebilen 

kaynakların üretimi ve/veya bahsedilen bitkilerin üretimi için uygun olmayan 

arazilerin bitkisel üretimde değerlendirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Mısır 

ve sonrasında soya dünyada genetiği en fazla değiştirilen bitkisel ürünler olup 

(Argın ve Yazıcı, 2019), bu iki yem maddesinin kanatlı diyetlerinde kullanım 

düzeyine bağlı olarak, kanatlı ürünlerine karşı tüketici endişesi artmaktadır 

(Şengül ve Zeybek, 2020). Ayrıca dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden 

mikotoksinler aflatoksin, fumonisin ve okratoksinlerdir (Reddy ve ark., 2010). 

Mısır total aflatoksin bakımından buğdaya göre daha yüksek içeriğe sahip 

gözükmektedir (Zheng ve ark., 2005)     

Entansif kanatlı yetiştirmede uzun zamandan beri etlik piliç diyetleri 

başta olmak üzere kanatlı diyetleri mısır-soya esaslı olarak kabul edilmektedir. 

Türkiye karma yem üretimi 2021 yılı itibariyle yaklaşık olarak 27 milyon ton 

olmuştur. Bu üretimde sığır besi, sığır süt, etlik piliç, yumurta tavuğu ve diğer 

karma yemlerinin oranı ise sırasıyla %22.1, 26.6, 20.5, 13.6 ve 17.3 olarak 

gerçekleşmiştir (Anonim, 2022a). Esasen enerji kaynağı olan tahılların karma 

yemlerdeki payının en az %50 olduğu düşünüldüğünde, bu grubun önemi 

ortaya çıkmaktadır.   
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Belirtilen problemlerin çözümüne destek olacak yem maddelerine 

yönelimin yararlı olacağı oldukça açıktır. Yem maddelerini uygun fiyata ve 

kolay temin edebilme, ekonomik hayvansal üretimi gerçekleştirmede oldukça 

önemli olup; tritikale, söz konusu özelliklere sahip ve marjinal alanlarda üretim 

potansiyeli oldukça yüksek olan bir bitkidir. Bu bölümde tritikalenin bazı 

bitkisel üretim özellikleri, potansiyeli, etlik piliçler ile yumurta tavuklarının 

beslenmesini etkileyen çeşitli içerikleri, diyetlerde kullanım düzeylerini artırma 

imkânları ve tavuklarda yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler 

verilmektedir.  

1. TRİTİKALENİN ELDE EDİLMESİ, ÜRETİMİ VE BAZI 

VERİM ÖZELLİKLERİ  

İnsan ve hayvan beslenmesinde oldukça önemli payı olan tahılların 

üretimi, dünyada tarım alanlarının büyük kısmını oluşturmaktadır. Artan insan 

nüfusunun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için ekim alanları ve verim artırma 

çalışmaları devam etmektedir. Buğdayda verim ve kalite ile çavdarda 

adaptasyon ve dayanıklılık yeteneğinin birleştirme amacını güden 

melezlemeler (Yağbasanlar ve Genç, 1988) 1875 yılında başlamış, 1968 yılında 

ilk ticari çeşitler üretilmiştir (Kün, 1996). Türkiye’de ilk tritikale çeşidi 1997 

yılında “Tatlıcak-97” olarak geliştirilip, çeşit sayısı 25’e ulaşmıştır (Anonim, 

2022b). Islahçılar ilk önce hekzaploid ve octoploid iki tür tritikale geliştirmiş 

olup, son zamanlarda hekzaploid tritikaleye odaklanmıştır (Goyal ve ark., 

2011).  

Tritikale dünyada yaklaşık 4 milyon hektar alanda 13.3 milyon ton 

üretimde ve verim ortalaması yaklaşık 338 kg/dekar olan bir tahıl türüdür. 

Polonya, Almanya, Belarus ve Fransa sırasıyla tritikalenin en fazla üretildiği 

ülkelerdir. Türkiye’de 2021 yılı verilerine göre tritikalenin yaklaşık 94 bin 

hektarlık alanda üretildiği (Anonim, 2022b) ve dekara verim ortalamasının ise 

341 kg olduğu rapor edilmiştir (Kendal, 2022). Türkiye’de tahılların üretimi 

içerisinde ilk 3 sırayı buğday, arpa ve mısır yer alırken; tritikalenin üretim oranı 

çavdar ve yulaf gibi %1’in altında yer almaktadır (Anonim, 2021; Tablo 1).  
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Tablo 1. Türkiye’de bazı tahılların üretimi 

Yıllar 2020 2021 

 ton % ton % 

Tahıl 37187508 100.00 31869886 100.00 

   Buğday  20500000 55.13 17650000 55.38 

   Mısır 6500000 17.48 6750000 21.18 

   Çeltik  980000 2.64 1000000 3.14 

   Arpa    8300000 22.32 5750000 18.04 

   Çavdar  295681 0.80 200000 0.63 

   Yulaf  314528 0.85 276000 0.87 

   Darı  5711 0.02 4320 0.01 

   Kuş yemi 12551 0.03 6059 0.02 

   Tritikale  276212 0.74 228000 0.72 

   Sorgum 5 0.00 25 0.00 

Kaynak: Anonim, 2021 

Başlangıçta öğütme ve pişirme özelliklerinin düşük olması nedeniyle 

insan beslenmesinde kullanımı sınırlı kalan tritikale, sonraları ıslahtaki 

gelişmeler sonucunda çeşitli unlu ürünlerin (pasta, bisküvi ve diğer kabarma 

istemeyenler) üretiminde de değerlendirilebilmektedir. Gluten miktarı ve 

kalitesi düşük olan tritikale, ayrıca yüksek alfa amilaz aktivitesi nedeniyle 

ekmek kalitesini düşürmektedir. Bununla birlikte, zor koşullarda insanlar için 

tritikalenin alternatif bir gıda kaynağı olabileceği belirtilmektedir (Köse ve ark., 

2002). 

2. TRİTİKALENİN BESİN MADDE VE ENERJİ İÇERİĞİ 

İLE TAVUKLARDAKİ BESLEYİCİLİK DEĞERİ 

Diğer tahıllarda olduğu gibi, tritikalede hâkim olan besin maddesi 

nişastadır. Ebeyvenleri kadar nişasta içeren tritikalenin KM'sinde % 56.3-62.9 

oranında nişasta yer almaktadır (Flores et al., 1994a). Karaalp ve Özsoy (2001a; 

b), Tatlıcak’97 tritikale çeşidinin depo karbonhidratlarını sırasıyla %58.1 

nişasta ve %1.85 toplam şeker şeklinde saptamışlardır.  

Tritikale çeşitlerindeki protein içeriğinin KM'de %10-20 arasında 

değiştiğini belirten Rundgren (1988), bu tahılın kanatlılardaki besleme değeri 

üzerine, proteinin yanısıra ve lizin (2.3-4.0 g/100 g protein) içeriğindeki geniş 

varyasyonun da oldukça etkili olduğunu belirtmektedir. Tritikale varyetelerinde 

başta lizin olmak üzere, amino asit ile ham protein içerikleri arasında negatif 
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bir korelasyon bulunduğu; bununla birlikte, glutamik asit düzeyi ile protein 

miktarı arasında pozitif  korelasyon olduğu ileri sürülmüştür. Protein içeriği 

yakın tritikale çeşitleri arasında da lizin içeriklerinin farklı olduğu belirtilmiştir 

(Tablo. 2). Ayrıca lizindeki farklılığa bağlı olarak tritikalenin biyolojik 

değerinin çavdardan düşük, buğdaydan yüksek olduğu rapor edilmiştir. 

Broz (1991) tritikalenin enerji değerinin mısırın altında, buğdaya eşit 

veya biraz altında olduğunu belirlemiştir (Tablo 3). Bununla beraber, 

tritikalenin kanatlılar için ME içeriği gelişmekte olan civcivlerde varyete ve 

denemelere bağlı olarak kg KM'de 2940-3657 kcal ME olduğu belirtilmiştir 

(Rundgren, 1988). Flores ve ark. (1994a) ise, 18 tritikale varyetesinin TMEn 

değerininin horoz ve civcivler için ortalama kg KM'de 14.5 MJ (3466 kcal 

TMEn) olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Karaalp ve Özsoy (2001a; b), 

Tatlıcak’97 tritikale çeşidinin ME değerini 3160 kcal/kg (kg KM’de 3504 kcal 

ME) olarak hesaplamışlardır. 

Tablo 2. Tritikale çeşitlerindeki amino asitler (g/100 g protein)* 

Kaynak: Rundgren, 1988 

 

Tritikalenin enerji değerine, nişasta içeriğinin pozitif; kül ve suda 

çözünebilen pentozan içeriklerinin ise negatif etkili olduğu ve protein içeriği ile 

ME değeri arasında güçlü bir ilişki olmadığı vurgulanmıştır (Flores ve ark., 

1994a). 

 Varyete 

Lasko WW 31433 Sv 8008 AD 201 Sv 8005 

Ham protein 

(%KM) 

Amino asitler 

 Lizin 

 Histidin 

 Arjinin 

 Aspartik A  

 Treonin 

 Serin 
 Glutamik A 

 Prolin 

 Glisin 

 Alanin 

 Sistin 

 Valin 

 Metionin 

 İzolösin 

 Lösin 

 Tirozin 

 Fenilal. 

11.44 

 

 

3.6 

2.4 

5.3 

6.2 

3.4 

5.0 
25.8 

10.3 

4.4 

4.3 

2.8 

4.8 

1.9 

3.7 

6.9 

2.7 

4.6 

11.12 

 

 

3.4 

2.4 

5.2 

6.0 

3.2 

4.7 
24.3 

8.5 

4.1 

4.2 

2.6 

4.4 

1.7 

3.5 

6.6 

2.7 

4.4 

12.62 

 

 

3.0 

2.2 

4.8 

5.6 

3.0 

4.6 
25.1 

8.8 

3.9 

3.8 

2.5 

4.2 

1.7 

3.4 

6.4 

2.6 

4.4 

17.12 

 

 

2.6 

2.3 

4.7 

5.2 

2.9 

4.7 
27.8 

9.6 

3.8 

3.5 

2.4 

4.0 

1.6 

3.6 

6.6 

2.9 

4.7 

10.12 

 

 

3.8 

2.5 

5.4 

6.4 

3.4 

5.0 
23.4 

8.0 

4.4 

4.5 

2.7 

4.6 

1.8 

3.5 

6.7 

2.9 

4.4 
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Tablo 3. Tahılların kanatlılarda AME değerleri  

Kaynak: Broz, 1991 

 

Tritikale, buğday ve çavdarın fosfor içeriğinin sırasıyla 4.5, 3.8, 4.1 g/kg 

KM olduğu belirtilmektedir (Bağcı ve Ekiz, 1993), Bunun yanında tritikalenin 

%0.04-0.06 kalsiyum (Ruiz ve ark., 1987; Al-Athari ve Guenter, 1988), %0.15 

magnezyum, 6.7 ppm bakır ve 23.8 ppm çinko (Al-Athari ve Guenter, 1988) 

içerdiği bildirilmektedir.  

Niasin düzeyi düşük olmakla beraber, diğer vitaminlerce buğdayla 

benzerlik göstermektedir (Bağcı ve Ekiz, 1993). 

3. TRİTİKALENİN TAVUKLAR İÇİN ANTİBESİNSEL 

İÇERİKLERİ 

 

Tritikalenin diğer tahıllarda olduğu gibi tek midelilerdeki görülen negatif 

etkileri önceleri tam olarak anlaşılamamıştır. Daha sonra bu olumsuzluk, 

tahıllarda bulunan ve kanatlılarca sindirilemeyen hücre duvarının farklı 

yapıdaki nişasta tabiatında olmayan polisakkaritler (NOP; selüloz, hemiselüloz, 

pentozanlar (arabinoksilan) ve -glukanlar ve özellikle de bunların suda 

çözünebilen fraksiyonlarına bağlanmıştır (Pettersson ve Åman, 1988). 

Tahılların hücre duvarı polisakkaritlerinin ana öğesi buğday, çavdar ve 

tritikalede pentozanlar; arpa ve yulafta ise -glukanlardır (Tablo 4). Tritikale, 

toplam ve suda eriyen pentozan içeriği bakımından buğday ile çavdar arasında 

yer almaktadır. Ancak, varyeteler arasında bu özellikler bakımdan farklılıkların 

görülebileceği (Pettersson ve Åman, 1988; Rundgren, 1988), NOP içeriklerine 

ise genetik yapı, iklim, ekim ve hasat dönemlerinin etkili oldukları rapor 

edilmiştir (Annison, 1993). Bununla birlikte pentozanlardaki suda çözünmeyen 

kısım da önemsiz görülmemiştir (Annison, 1995). 

 

                           

Tahıl 

Enerji değeri  

(kcal/kg KM) 

İndeks 

(%) 

Mısır 

Buğday 

Tritikale 

Arpa 
Yulaf 

Çavdar 

3788 

3525 

3453 

3107 
2940 

2868 

         100.00 

93.00 

91.20 

82.00 
77.60 

75.70 
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Tablo 4. Bazı tahılların NOP’i (%KM) 

 -glukan Pentozan 

Tahıl tanesi 
Suda 

çözünebilen 
Toplam 

Suda 

çözünebilen 
Toplam 

Mısır 

Arpa3 

Yulaf3 

Buğday3 

Çavdar3 

Tritikale3 

- 

2.7 

2.3 

0.7 

0.7 

0.5 

  0.041 

4.4 

3.3 

0.7 

1.9 

0.6 

  0.291 

0.2 

0.4 

1.2 

2.6 

1.5 

 4.92 

5.7 

7.7 

6.6 

8.5 

7.0 
Kaynak: Çiftçi ve ark., 1999; Cleophas ve ark., 1995; 3Henry, 1985. 

 

Ek olarak tahıl depo proteinlerinin %75-85'ini oluşturan glutenin (Elgün 

ve Ertugay, 1995) de, kanatlı performansının gerilemesinden sorumlu olduğu 

ileri sürülmüştür (Van der Klis ve ark., 1995). Gluten proteini %40-50'şer 

oranlarda gliadin (prolamin) ve glutenin (glutelin) fraksiyonlarından 

oluşmaktadır (Elgün ve Ertugay, 1995). 

4. PENTOZANLARIN KİMYASAL YAPISI VE BAZI 

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ 

Buğday ve çavdarda endosperm ve aleuron hücre duvarı yapısının %65-

75'i arabinoksilanlardan meydana gelmektedir (Sarıfakıoğulları ve Önol, 1998). 

Buğday, çavdar ve tritikale gibi tahılların endosperm hücre duvarlarının esas 

yapısı olan pentozanlar (arabinoksilan), (1-4) ksilan temel zincirine O2 ve O3 

pozisyonlarına arabinoz molekülünün bağlanmasından meydana gelmiştir 

(Şekil 1).  

Şekil 1. Arabinoksilan molekülü 

Kaynak: Kiszonas ve ark., 2013 
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Sindirim sisteminde digestanın geçişi ve su tutma kapasitesine suda 

çözünemeyen polisakkaritlerin önemli bir etkisi vardır. Suda çözünen 

polisakkaritler viskoz (yapışkan) solüsyon verip, moleküllerin hacimlerine 

bağlı olarak çözücünün akışkanlığını düşürür ve solüsyonların viskozitesini 

artırırlar. Polisakkatlerin hafif hidrofobik (suyu emmeyen) ve hidrofilik (suyu 

emici) yüzeyleri bulunmaktadır. Suda çözünen ve çözünemeyen NOP 

formlarının her ikisi de su tutma aktivitelerine sahip olup, çözünemeyen 

formlar sünger gibi fonksiyon görür, çözünebilenler ise ağ biçimleri sayesinde 

su moleküllerini tutmaktadır (Annison, 1995). Pentozanlardaki (1-4) ksilan 

zincirine bağlı arabinoz rezidüsü arttıkça, suda eriyebilirliğin arttığı 

belirtilmektedir (Sarıfakıoğulları ve Önol, 1998). Bu nedenle pentozanlar 

ağırlıklarının 15 katı kadar su absorbe eder (Elgün ve Ertugay, 1995). Digestada 

aktif hale geçen NOP’a, polisakkaritler ile polisakkarit-protein interaksiyonu 

gibi unsurlar da katkıda bulunurlar (Annison, 1995). 

5. TRİTİKALENİN ANTİBESİNSEL İÇERİKLERİNİN 

TAVUKLARDAKİ ETKİLERİ VE İYİLEŞTİRİCİ 

UYGULAMALAR  

NOP'in viskozite, endojen enzim aktivitesi, sabit su katmanı, osmotik 

basınç, su tutma kapasitesi, sindirim sisteminin arka kısmındaki fermentasyon 

ve geçiş oranı gibi gastro-intestinal değişikliklere neden olmaktadır 

(Huyghebaert ve De Groote, 1995). Arabinoksilanların düşük 

konsantrasyonlarının (15 g/kg), endojen amino asit kayıplarını artırdığı, yüksek 

konsantrasyonlarının ise protein yıkımını ve amino asitlerin emilimini 

doğrudan engellediği; yüksek viskoziteyle sindirim enzimlerinin yem 

substratına difüzyonunun ve safra asitlerinin bağlanarak tekrar siklusa 

katılımının düştüğü (safra asitlerinin atılımının arttığı) belirtilmektedir 

(Langhout ve ark., 1997). Sonuçta yemdeki özellikle yağ, nişasta, protein başta 

olmak üzere (Pettersson ve Åman, 1989) ve yağda eriyen vitaminler (Bedford, 

1991) gibi besin maddelerinden sindiriminin düştüğü, böylece bazı performans 

parametrelerinin gerilediği açıklanmıştır (Annison, 1995). NOP’in 

antinutrisyonel etkilerinin düzeltilmesi için en pratik olan uygulama çeşitli 

mantar veya Bacillus subtilis'ten üretilen proteazlar, lipazlar, fitazlar ve 

ksilanaz, -glukanaz, pektinaz, amilaz, selülaz gibi polisakkaridazlardır (Broz 
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ve Völker, 1990). Ek olarak bu amaçla su ile ıslatma, germinasyon, gamma 

irradyasyon ve rasyona antibiyotik katkısı gibi işlemlerde bulunmaktadır 

(Sarıfakıoğulları ve Önol, 1998). Kanatlılar, NOP’in kompleks matriksinin 

sindirimini sağlayacak endojen sindirim enzimlerini üretemezler. Enzimler 

yemdeki kompleks NOP bileşenlerini parçalar ve öncelikle bu kompleks 

yapıların kullanımı iyileşir. Sonra bağırsak içeriği viskozitesini düşürür ve 

besin maddelerinin sindirilebilirliğinde artış görülür. Ayrıca sindirim 

sisteminde yemin geçiş oranında ve bağırsak içeriği kuru madde miktarında 

artış görülür (Yalçın ve ark., 1996). 

İntestinal viskozite bağırsak hareketlerini artırmasına rağmen; yemin 

kanatlının sindirim sisteminden geçiş hızını ve yem tüketimini düşürdüğü, 

böylece sindirim sisteminin arka kısmında anaerobik intestinal mikroflora 

miktarının arttığı vurgulanmaktadır. Bu durumda besin maddelerinin fermente 

olarak sindirim sisteminde gaz ve kısa zincirli yağ asitleri (özellikle butirik asit) 

üretimini artırdığı (Bedford, 1991) ve bu bölgenin pH'sını düşürdüğü (Dänicke 

ve ark., 1997) belirtilmektedir. Bu mikroflora zamanla ince bağırsağa doğru 

göç ederek digestadaki nişasta ve proteinleri kullanmaktadır. Mikrofloranın bir 

kısmı, safra asitlerini parçalayan enzimleri üreterek kanatlının yağ sindirimini 

ve yağda eriyen vitaminlerin emilimini düşürür (Bedford, 1991). Aktif 

mikrofloranın kanatlının bağışıklık sistemine zarar verebileceğine dikkat 

çekilmektedir (Annison, 1995). Bu tip rasyonlara büyütme faktörü olarak 

kullanılan antibiyotik katkısının yararlı olacağı belirtilmiştir (Annison ve 

Choct, 1991). Ancak antibiyotik büyütme faktörlerinin tümü çapraz direnç 

sorunu nedeniyle Avrupa Birliğinde 1 Ocak 2006, Türkiye’de ise 21 Ocak 2006 

tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Bu amaçla geliştirilen karma yeme ilave 

edilen prebiyotikler, enzimler, bitkisel ekstraktlar ve organik asitler ile 

Laktobacillus bakterilerinin önemli bir çözüm kaynağı olabileceği belirtilmiştir 

(Tüzün ve Çiftçi, 2010). 

Ayrıca NOP’in su tüketimini ve dışkının su içeriğini artıracağı için, 

kanatlıların altlık kalitesi ve sağlığının olumsuz yönde etkileneceği 

bildirilmektedir (Pettersson and Åman, 1989). Son olarak, buğday depo 

proteinlerinden gliadin, suyla viskoz; glutenin ise katı formda yapışkan-elastik 

formu olup, gliadin/glutenin oranlarının da etlik civcivlerin intestinal içeriğin 

fiziko-kimyasal özelliklerindeki değişikliklerinden sorumlu olduğu 

belirtilmektedir (Van der Klis ve ark., 1995). 
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6. TRİTİKALENİN ETLİK PİLİÇ VE YUMURTA TAVUĞU 

DİYETLERİNDE KULLANIMI 

Taşıdığı potansiyeli ve dezavantajları nedeniyle tritikale tavuklarda kimi 

araştırmaların konusunu oluşturmuştur. Tritikalenin tavuk diyetlerinde salt 

düzey ve/veya çeşitli katkılarla ile kullanım düzeyinin artırılmaya çalışıldığı 

birçok bilimsel çalışmaya ilişkin araştırma sonuçlarının özetleri Tablo 5’de 

verilmiştir. 

Tablo 5. Etlik piliç ve yumurta tavuğu diyetlerinde tritikale kullanımı  

ve sonuçları 

K: Kanatlı  

D: Çalışmanın özü 

S: Sonuç(lar) 

R
ef

er
a
n

s 

K: Etlik piliç 

D1-3: Buğday ile tritikalenin besleme değerinin araştırıldığı 3 deneme. 

S1-3: Tritikalenin büyüme üzerine etkisi üç denemede de birbirinden farklı 

bulunduğu. Tritikale rasyonunda, mısır-soya küspesi rasyona göre yemden 

yararlanmada daha iyi sonuç alındığı. 

R
u
iz

 v
e 

ar
k
. 
(1

9
8
7
) 

K: Etlik piliç 

D1: Buğdayın %0, 25, 50, 75 ve 100’ü yerine tritikale kullanımı.  

S1: Buğdayın %50-100'ü arasında tritikale içeren rasyonu alanların, buğday 

rasyonuyla beslenenlere göre daha fazla ağırlık kazandığı, ayrıca enerji ve 

proteinden daha iyi yararlandığı. 

D2: Rasyonlarda tek tahıl kaynağı olarak buğday veya tritikale.  

S2: Tritikale esaslı rasyonla beslenen etlik piliçlerde canlı ağırlık kazancı ve 

yem tüketiminin daha yüksek bulunduğu. 

D3: Diyette %60 tritikaleye ek olarak %0, 0.1, 0.2 lizin ve/veya %0, 0.05, 0.1 

metionin ilavesi.  

S3: Amino asit katkılarının performans parametrelerini etkilemediği. A
l-

A
th

ar
i 

v
e 

G
u
en

te
r 

(1
9
8
8
) 

K: Etlik piliç 

D: Beş ayrı denemede diyette %0, 15, 30 ve 45 tritikale kullanımı.  

S: İki denemede, yemden yararlanma 21. günlük yaşta olumsuz etkilenmiştir. 

Sonuç olarak, rasyonda %15’ten fazla tritikale kullanılmaması gerektiği ve 

daha yüksek düzeylerde tritikale kullanılmasının ıslak altlık problemlerine 

neden olduğu. 

P
ro

u
d
fo

o
t 

v
e 

H
u
la

n
 (

1
9
8
8
) 

K: Etlik piliç 

D: İzonitrojenik ve izokalorik diyetlerde darı, sorgum ve 2 tritikale 

varyetesini, mısırın %50-100’ü yerine kullanımı.  

S: Darı ve sorgumun etlik performansta gerileme görülmeksizin mısırın 

tamamı yerine kullanılabileceği, tritikale kullanımıyla ise yemden yararlanma 

ve canlı ağırlığın gerilediği. 

S
m

it
h
 v

e 
ar

k
. 

(1
9
8
9
) 
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K: Etlik piliç 

D: Mısır ve buğdayın %10, 20, 30, 40, 50, 60 ve 68 düzeyinde tritikale ile 

ikame edildiği 3 deneme.  

S:  Diyette tritikale düzeyi %30'un üzerinde iken canlı ağırlığın düştüğü ve 

%50'nin üzerinde tritikale bulunması durumunda ise metionin ilavesinin canlı 

ağırlıktaki düşmeyi engellemeyediği. Yemden yararlanmanın, denemelerin 

ikisinde tritikale düzeyiyle olumsuz etkilendiği. Rasyonda tritikale düzeyinin 

%30’u geçmesiyle sulu ve viskoz dışkılamaların görüldüğü ve tritikalenin 

diyette %20 düzeyinde kullanılabileceği.  

R
ic

h
te

r 
v
e 

ar
k
. 

(1
9
9
0
a)

 

K: Etlik piliç  

D1: Rasyonlarda mısır ve buğdayın yerine tritikale kullanımı. 

S1: 28. günlük yaşa kadar %40, 29. günlük yaştan kesime kadar ise %60 

tritikale kullanımı kanatlıların yem tüketimi ile canlı ağırlığın düşürdüğü ve 

yemden yararlanmayı kötüleştirdiği. 

D2 ve D3: Başlatma ve bitirme rasyonlarında enzim düzeyleri.  

S2 ve S3: Yem tüketiminin enzim katkısıyla hafifçe arttığı, diyete %0.15 ve 

0.5 düzeyinde enzim katkısıyla canlı ağırlığın sırasıyla %2.5 ve 5.6 arttığı.  

Tritikale veya enzim katkısının mortalite, digesta ve dışkının pH’sı ile 

amonyak içeriğini etkilemediği.  

R
ic

h
te

r 
v
e 

ar
k
. 
(1

9
9
0
b
) 

K: Yumurta tavuğu ve etlik piliç 

D: AME değeri 13.3 MJ/kg olan tritikale kullanımı.  

S: Tritikale yumurta tavuklarının ihtiyacını tamamen karşılayabileceği, ancak 

etlik piliçlerin optimal büyümesi için yetersiz olacağı. Tritikalenin rasyonda 

mısırın tamamı yerine kullanılamayacağı,  ancak esansiyel amino asitlerle 

desteklenerek soya küspesinin bir kısmı yerine kullanılabileceği. 
L

et
er

m
e 

v
e 

T
h
ew

is
 

(1
9
9
1
) 

K: Etlik piliç 

D: Çavdar, tritikale ve arpa (%3.5 ve 7.5 -glukanlı) içeren rasyonlara enzim 

katkısı.  

S: Büyüme ve yemden yararlanmanın glukanlı rasyonları tüketen civcivlerde 

gerilediği, enzim katkısının ise bu tahıllarla beslenen civcivlerin 

performansını artırdığı.  

T
o

r-
A

g
b
id

y
e 

v
e 

ar
k
. 
(1

9
9
2
) 

K: Etlik piliç 

D: 300-600 g/kg buğday veya 3 farklı tritikale varyetesi içeren diyetler  enzim 

eklenmesi (1 g/kg).  

S: 300 g/kg Proteus dışındaki, 300 veya 600 g/kg tahıl içeren rasyonların 

TMEn değeri ve bu tahıllarla beslenen civcivlerin performansları benzer 

bulunduğu. Tahılların 300-600 g/kg’a kadar artması rasyonların TMEn 

değerini iyileştirmiş, ancak civcivlerin yem tüketimlerini düşürmüştür. Lasko 

ve Purdy tritikalelerin besleme değeri buğdaya eşit bulunduğu. Enzim ilavesi 

yem tüketimini etkilemediği, yemden yararlanmayı ve en yüksek düzeyde 

tritikale içeren rasyonları alan civcivlerin canlı ağırlık kazancını önemli 

derecede artırdığı.  

F
lo

re
s 

v
e 

ar
k
. 
(1

9
9
4
b
) 
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K: Etlik piliç 

D: Mısırın bir kısmı yerine arpa, çavdar veya tritikaleyi enzimsiz ve enzim 

katkısıyla kullanımı. 

S: Tritikale esaslı rasyona enzim ilavesinin kanatlıların büyümesini 

iyileştirmediği.  

R
ic

h
te

r 
v
e 

ar
k
. 
(1

9
9
4
) 

K: Etlik piliç, yumurtacı piliç ve yumurta tavuğu 

D: Diyetlerde mısır, buğday ve/veya arpanın yerine tritikale kulanımının 

etkileri. 

S:  Antinutrisyonel faktörlerin kanatlıların performansını düşürdüğü, ayrıca 

sulu dışkılama ve altlık kalitesini bozarak özellikle genç kanatlıları etkilediği. 

Bu olumsuzlukların yaşlı kanatlılarda gözlenmediği. Tritikalenin etlik piliç 

rasyonlarında en çok %20 düzeyinde kullanılabileceği ve yumurtacı piliç 

yemlerinde sınırlandırmaya gerek olmadığı. 

R
ic

h
te

r 
v
e 

L
em

se
r 

(1
9
9
5
) 

K: Etlik piliç 

D: Enzimli ve enzimsiz çavdar, tritikale ve buğday kullanımı. 

S: Enzimsiz çavdar, tritikale ve buğdayın MEn değerleri etlik piliçlerde  ergin 

kanatlılara göre sırasıyla %25, 10 ve 7 oranında daha düşük olduğu. Enzim 

katkısı (3 g/kg) çavdarla beslenen genç ve yaşlı kanatlılarda digesta 

viskozitesini %60 oranında düşürdüğü. Enzim katkısının organik maddenin 

sindirilebilirliğini ve tahılların MEn değerini artırdığı. Enzim katkılı buğday 

ile tritikalenin etlik piliçlerde MEn değerinin eşit bulunduğu. 

S
m

u
li

k
o
w

sk
a 

(1
9
9
5
) 

K: Etlik piliç 

D: Kontrol diyetine karşılık, enzimsiz ve enzimli %40 tritikale kullanımı. 

S:  Tritikale kullanımının yemden yararlanmayı %1.9 oranında azalttığı,  

enzim ilavesinin bu parametreyi civcivlerde %2.5, etlik piliçlerde ise %7.7 

düzeyinde artırdığı. Enzimin sindirim sistemindeki uçucu yağ asidi üretimini 

artırdığı, bu artış, 49. günlük yaşta 21. günlük yaştakinden daha fazla olduğu. 

En iyi yemden yararlanmanın görüldüğü grupların sekumundaki uçucu yağ 

asidi konsantrasyonlarının daha fazla bulunduğu. 
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k
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K: Etlik piliç 

D: Enzimsiz ve enzimli %35 tritikale kullanımı. 

S:  Diyetlerde %35 oranında tritikale kullanımının performans üzerinde 

herhangi bir olumsuz etki yapmadığı ve ayrıca tritikale rasyonlarında enzim 

kullanımının herhangi bir olumlu bir etkisinin görülmediği.  
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e 
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k
. 
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K: Yumurta tavuğu 

D: Enzimli ve enzimsiz %10, 20 ve 40 tritikale kullanımı. 

S:  Mısırın yerine  %40’ a kadar tritikalenin enzimsiz olarak kullanılabileceği. A
zm

an
 

v
e 
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k
. 
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K: Etlik piliç  

D: Enzimsiz veya enzim katkısıyla buğday, çavdar ve 3 tritikale varyetesi 

içeren izokalorik ve izonitrojenik rasyonların kullanımı. 

S: 21. günlük yaşta canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemden yararlanma; tahıl 

tipi, enzim ve tahıl tipi x enzim interaksiyonu ile etkilendiği.  Buğday ve 2 

tritikale varyetesi kanatlıların performansı üzerine benzer sonuçlar vermiş, 

enzim ilavesi sadece marjinal iyileşme sağladığı. Yaşlı  kanatlıların pentozan 

içeriği yüksek rasyonlara adaptasyonunun daha belirgin olduğu ve enzim 

katkısının etkileri bu hayvanlarda daha sınırlı olduğu.  

P
et
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e 
Å

m
an
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K: Etlik piliç 

D: Mısır yerine iki farklı enzimli ve enzim+ZnB kombinasyonlu tritikale 

kullanımı. 

S:  21.günlük yaşta bitirilen denemede tritikalenin enzim veya enzim+ZnB 

katkısıyla performansta herhangi bir olumsuz etki görülmeksizin mısırın 

tamamı yerine kullanılabileceği. Avizyme 1300+ZnB katkılı tritikale rasyonu 

alanlar yemi mısır kontrol grubuna göre daha iyi değerlendirdiği. Yapışkan 

dışkı oluşumunun mısır veya tritikale esaslı rasyonlarla beslenmeyle 

etkilenmediği. Dışkı kuru madde (KM) içeriği A1300 katkılı tritikale alan 

civcivlerde daha yüksek bulunduğu. 
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k
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K: Etlik piliç 

D: Mısırdan eksilterek diyette %10, 20, 30 ve 40 tritikale kullanımı. 

S: Tritikale gruplarında yem tüketiminde dalgalanmalar görüldüğü ve   %40 

tritikale düzeyinde yemden yararlanmanın kötüleştiği.  Herhangi bir yem 

katkı maddesi kullanılmasızın tritikalenin bu hayvanların diyetlerinde  %30 

düzeyine kadar  kullanılabileceği. 
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K: Etlik piliç 

D: Katkısız mısır, mısır yerine katkısız, enzim, ZnB ve enzim+ZnB katkılı 

tritikale kullanımı. 

S: Kontrol ve ZnB katkılı tritikale rasyonlarıyla daha fazla ağırlık kazancına 

ulaşıldığı ve mısır esaslı kontrol grubunun yemden yararlanmasını diğer 

grupların yakalayamadığı. Dışkı kuru madde içeriğinin rasyonlarla 

etkilenmediği. Kombinasyonlu tritikale grubunun duodenum pH’sının 

kontrolden yüksek çıktığı. Sonuçta tritikalenin mısırın tamamı yerine 

kullanılamayacağı.  
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K: Yumurta tavuğu 

D. Enzimsiz veya enzim ilaveli % 67 buğday, % 66 arpa ve % 70 tritikale 

kullanımı. 

S. Buğday veya arpa yerine rasyonun %70’ine kadar tritikale ilavesinin 

yumurta verimi ve yem tüketimini artırdığı, yumurta kalite parametreleri ve 

serum trigliserit düzeyi üzerine olmadığı ancak serum kolesterol düzeyini 

arpa ilaveli gruba göre artırdığı bildirilmiştir. 

Ja
m

ro
z 

v
e 

ar
k
. 

(2
0
0
1
) 



51 | TARIMSAL ÜRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

K: Etlik piliç 

D. Enzimsiz ve 0.5 g/kg β- ksilanaz ve proteaz bazlı olmak üzere; 200 g/kg 

öğütülmüş veya bütün tritikale kullanımı. 

S. Piliç diyetlerine öğütülmüş tritikale ilavesinin bütün tritikaleye göre FCR’ı 

olumsuz etkilediği. 42. gün proventrikülüs boyutunu artırıp, taşlık boyutunu 

düşürdüğü, ileum uzunluğunu etkilemediği ve enzim ilavesinin FCR’ı 

iyileştirdiği. Mide-bağırsak fonksiyonunun geliştirilmesinde ve ekzojen 

enzim ilavesine olan ihtiyacı ortadan kaldırmada tam tahıl kullanımının 

yararlı olabileceği.  
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K: Etlik piliç 

D: Tritikale (%40)-soya küspesi esaslı rasyona probiyotik, 

mannanoligosakkarit, organik asitler ve kombinasyonlarının etkileri.   

S: Katkısız mısır-soya küspesi esaslı rasyon kontrol rasyonu olarak dikkate 

alınmıştır. Tritikale-soya küspesi esaslı probiyotik ilaveli rasyonu alanların 

yemden yararlanmaları diğer gruplardan daha iyi olduğu. Tritikalenin 

katkısız ve katkılar ile  performansı etkilemeksizin diyette %40 oranında 

kullanılabileceği. 

D
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ı 
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0
2
) 

K: Yumurta tavuğu 

D. Enzimsiz ve 1 g/kg ksilanaz bazlı olmak üzere kg diyette;600 g buğday, 

600 g tritikale, 330 g mısır+300 g tritikale ve 300 g buğday +300 g tritikale. 

S. Kg diyette 300 g tritikalenin mısır veya buğday ile birlikte ya da 600 g/kg 

tritikalenin buğday yerine kullanımının performans ve incelenen yumurta 

kalite parametreleri üzerine etkisi olmadığı, sadece mısır kullanımına göre 

yumurta sarı renginde azalmalara neden olduğu, tritikalenin mısırla birlikte 

300 g/kg ve buğdayın yarısı veya tamamı yerine kullanılabileceği. 
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K: Etlik piliç ve yumurta tavuğu 

D1. %5, 10 ve 15 Bogo tritikale varyetesinin etlik pilçlerde kullanımı. 

S1. Erkek ve dişilerde 0 ila 6 haftalık periyotta piliç performansını 

düşürmeden tritikalenin rasyonun %15'ine kadar kullanılabileceği. 

D2.%30 Bogo tritikale varyetesinin yumurta tavuklarında kullanımı.  

S2.Tritikale ilavesinin yumurta sarı rengindeki azalma dışında performans ve 

incelenen yumurta kalite kriterleri üzerine etkisiz olduğu. 
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K: Etlik piliç 

D. Mısırın %25 veya 50’si yerine tritikale. 

S. Rasyonlarda mısırın %50'sinin yerine tritikale kullanımının yem tüketimi, 

FCR, göğüs ve baget eti yağ oranını artırıp; baget eti verimini azalttığı ve 

ayrıca %25 tritikale kullanımının hepatik Mg düzeyinde artışa neden olduğu; 

tritikalenin %50'ye kadar mısırın yerini alabileceği bildirilmiştir. 
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K: Etlik piliç 

D: Mısır yerine sırasıyla % 58.04, 64.71, 70.97 öğütülmüş veya bütün tritikale 

kullanımı. 

S: Piliç rasyonlarında mısırın tritikale ile değiştirilmesi ve kaba öğütülmüş 

veya bütün tritikale kullanılmasının, performans ve karkas özelliklerini 

iyileştirdiği, bağırsak Salmonella kolonizasyonu ve bağırsak sağlığı üzerinde 

olumlu bir etkiye sahip olabileceği. 
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K: Etlik piliç 

D: Tritikale (%50) -soya küspesi esaslı diyetlere enzim, flavomisin, bitkisel 

esansiyel yağların eklenmesi.  

S: Bitki ekstraktları diğer performans parametrelerini etkilemeden yemden 

yararlanmayı iyileştirdiği. Ekstrakt kombinasyonlarının bu anlamda oldukça 

etkili olduğu, katkıların dışkı ve altlık nemi üzerine etkisinin olmadığı. 

Katkıların ince bağırsaktaki E.coli sayısını ve kandaki lökosit, hemoglobin 

ile hematokrit düzeylerini etkilemediği. 
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2
0
0
8
) 

K: Etlik piliç 

D: Enzimsiz ve enzimli %19, 36, 57 ve 75 oranında tritikale kullanımı.  

S: Rasyonda %75'e kadar tritikale kullanımının performansı üzerinde 

olumsuz bir etkisinin olmadığı. Yüksek düzeyde tritikale bağırsak kimus 

viskozitesi ile pankreas ve gastrointestinal sistemin bağıl ağırlığını artırdığı. 

Yüksek tritikale düzeyinin jejenum villuslarının kısalması, kalınlaşması ve 

atrofisine neden olduğu, enzim takviyesinin bu olumsuzlukları iyileştirdiği.   
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K: Etlik piliç 

D: Mısırın %25, 50, 75 ve 100’si yerine enzimsiz ve enzimli tritikale 

kullanımı.  

S: Mısır yerine farklı seviyelerde tritikale ikamesinin performans 

parametrelerinde Ross ve Cobb hibritlerde değişik sonuçlara neden olduğu, 

rasyonlarda tritikalenin en iyi performansı ve en yüksek geliri elde etmede 

herhangi bir yan etki olmaksızın kullanılabileceği.  
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K: Etlik piliç 

D: Buğday yerine sırasıyla rasyonda %7.5, %12,  

%15 ve 18 tritikale kullanımı.  

S: Tritikale ilavesi ile karkas özelliklerinde önemli bir değişikliğin olmadığı, 

ancak performansın iyileştiği tespit edilerek tritikalenin etlik piliç 

diyetlerinde buğdayın yerini başarıyla alabileceği ve büyük potansiyele sahip 

olduğu bildirilmiştir. 
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K: Etlik piliç 

D: %2-25 arasında tüm tritikale içeren diyet kullanımı.  

S: Tritikale ilavesi ile ağırlık kazancı ve yem tüketiminin azaldığı, FCR ve 

ölüm oranının etkilenmediği. %25 tritikale ilavesinin sekum asetik asit 

konsantrasyonunda azalmaya, bütirik asit konsantrasyonunda ise artışa yol 

açtığı. 
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K: Etlik piliç 

D: %2-25 arasında tüm tritikale içeren diyet kullanımı.  

S: Tüm tritikale ilavelerinin performans, karkas özellikleri ve et kalite 

özelliklerini olumsuz etkilediği. %25 tritikale ilavesinin aterojenik ve 

trombojenik indekslerde artışa yol açtığı, etin tat ve koku özellikleri üzerinde 

etkili olmamakla beraber duyusal sertliğin arttığı, ancak kabul edilebilirlik 

üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı. 
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K: Etlik piliç 

D1: 50 veya 75 ppm enzim katkılı %30 ve %45 tritikale kullanımı. 

S1: Performansta iyileşme, kuru madde (%3.2-5.3), protein (%2.0-3.6), yağ 

(%1.7-3.4) ve lif (%6.0-7.1) sindirilebilirliğinde artış olduğu. 

K: Yumurta tavuğu 

D2: Diyette 50 veya 75 ppm enzim katkılı %30 ve %45 tritikale kullanımı. 

S2: Yumurta üretiminde artış, yem tüketiminde azalma, performansta 

iyileşme, kuru madde (%2.8-4.3), protein (%2.2-4.2), yağ (%1.8-3.4) ve lif 

(%5.2-7.7) sindirilebilirliğinde artış. 
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K: Etlik piliç 

D: Diyette %15 tritikale kullanımı. 

S: Tritikale kullanımıyla sekum asetik ve propiyonik asit 

konsantrasyonlarının arttığı, bütirik asit konsantrasyonunun azaldığı ve kuru 

madde oranının ince bağırsakta azalıp rektumda arttığı. Performans ve 

bağırsak fizyolojisi üzerinde önemli bir olumsuz etki olmadan %15'e kadar 

diyette tritikalenin kullanılabileceği. 
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K: Etlik piliç 

D: Diyette %20 ve 40 oranında 8 tritikale varyetesi kullanımı. 

S: Rasyondaki tritikale genotiplerinin konsantrasyonu %20'den %40'a 

çıktığında performansın iyileştiği ve piliçlerin daha yüksek fosfor 

sindirilebilirlik düzeylerine sahip olduğu. 
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K: Etlik piliç 

D: Diyette mısır yerine %30 arpa, %30 yulaf ve 

%30 tritikale kullanımı. 

S: Tritikale ilavesinin sindirim sisteminde kuru madde ve ham protein 

sindirilebilirliğini artırarak mısır kullanımına göre genç hayvanların büyüme 

hızını ve karkas randımanını iyileştirdiği, 1 kg kanatlı eti üretimi için yem 

maliyetini düşürdüğü.  P
o
g
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K: Yumurta tavuğu 

D: Diyette mısır yerine 50, 100, 150 ve 200 g/kg tritikale kullanımı. 

S: Tritikale miktarları performans, yumurta kalite parametreleri ve yumurta 

sarısı yağ asidi bileşimi üzerine etkili olmadığı. Tritikale ilavesi ile yumurta 

sarısı rengindeki azalmanın ve kan glikoz seviyesindeki artışın doğrusal 

olduğu. Diyette %20 oranında tritikale kullanımının performans, yumurta 

üretim, ve yumurta kalitesi üzerine zararlı bir etkisinin olmadığı. 
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K: Etlik piliç 

D: Diyette mısır yerine %31, 32 ve 35 arpa veya  

tritikale kullanımı. 

S: En yüksek canlı ağırlık artışı arpa rasyonuyla en düşük canlı ağırlık artışı 

mısır kontrol grubunda kaydedildiği. Diyete tritikale ilavesinin karkas 

özelliklerini etkilemediği. Rasyonda %30’lara kadar arpa ve tritikale 

ilavesinin biyokimyasal parametreleri bozmadan nispeten kabul edilebilir 

performans sağladığı.  
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K: Etlik piliç 

D: Diyette mısır yerine %50 tritikale kullanımı. 

S: Göğüs eti arginin, valin ve fenilalanin konsantrasyonlarında artış, 

metiyonin ve alanin konsantrasyonlarında azalma; but eti lösin, izolösin, serin 

ve alanin konsantrasyonlarında azalma olduğu. Rasyona mısır yerine tritikale 

ilavesinin amino asit profili, esansiyel amino asit indeksi ve net protein değeri 

açısından piliçlerin et protein kalitesini olumlu yönde değiştirdiği.  
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Tavuk diyetlerinde tritikalenin kullanıldığı araştırmalarda çelişkili 

sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. 

Örneğin; varyetenin suda çözünen arabinoksilan içeriği, tritikalenin diyette 

kullanım düzeyi, kanatlının yaşı, herhangi bir katkının varlığı/yokluğu, 

kullanılmış ise katkının dozu, katkının kullanım esnasındaki aktivite düzeyi ve 

deneme koşulları sonuçları etkileyebilecek parametrelerdendir. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçları tritikalenin genel olarak yumurta tavuğu diyetlerinde 

yüksek düzeylerde, etlik piliçlerde ise ılımlı düzeyde herhangi bir katkıya gerek 

duyulmaksızın sorunsuz olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Çeşitli 

katkılarla etlik piliçlerde daha yüksek düzeylerde kullanımın da mümkün 

olduğu görülmektedir. Tavuk diyetlerinde tritikale kullanımı, rasyonda soya 

küspesi ile mısır hammaddeleri kullanımında belirli oranlarda tasarruf 

sağlaması yem üreticilerinin elini güçlendirebilir. Ayrıca tavuk diyetlerinde 

buğdayın tamamı yerine kullanılabileceği de kanıtlanmıştır. Suda çözünen 

arabinoksilan düzeyi tritikalede tavuklar için temel sorun olarak 

değerlendirilmektedir. Bu madde, besin maddelerinin sindirimini düşürdüğü 

gibi, bağırsaklardaki zararlı mikroorganizma miktarını da artırabilmektedir. 

Tritikale, dünya üzerinde marjinal tarım alanlarının değerlendirilmesinde 

öncelik verilmesi gereken bitkilerden biridir. Bitki ıslahçıları tarafından 

yapısındaki suda çözünen arabinoksilan miktarını özellikle genç kanatlıların 

tolere edebileceği seviyelere düşürme çalışmaları ve başarısı tritikaleye daha da 

değer katacaktır. Böylece genç tavukların diyetlerinde daha az katkı maddesi 

kullanarak veya kullanmadan daha yüksek düzeylerde tritikale 

kullanılabilecektir. Bu yüzden tritikale ile ilgili bitkisel ve hayvansal üretimde 

araştırmalara devam etmenin yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Yemlere subterapötik dozlarda antibiyotik ilavesinin gastrointestinal 

sistemdeki mikrobiyal aktiviteleri azaltarak büyüme ve yemden yararlanma 

etkinliğini iyileştirilmesinde çok önemli bir rol oynaması nedeniyle 

kullanılmaktaydı. 2006 yılında antibiyotiklerin kullanımının yasaklanması ile 

araştırmacılar doğal ürünlere yönelmiş olup tıbbi ve aromatik bitkileri hayvan 

besleme alanında kullanmaya başlamıştır.  Yapılan çalışmalarda bu tıbbi ve 

aromatik bitklilerin hayvanlar üzerinde çeşitli etkilerinin olduğu tespit 

edilmiştir. 

1. BÜYÜME UYARICI ETKİ 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin hayvan rasyonlarında kullanımı sonucunda 

canlı ağırlık ve yem tüketiminde artış, yemden yararlanma oranında 

iyileşmenin yanı sıra morbidite ve mortalitede azalma görüldüğü bir çok 

araştırmacı tarafından bildirilmiştir (Erdoğan ve Cengiz, 2020; Erhan ve 

diğerleri, 2012; Urusan ve Bolukbasi, 2017). Esansiyel yağların yemin lezzetini 

iyileştirdiği dolayısıyla yem tüketimini artırdığı bilinmektedir. Aromatik 

bitkiler ayrıca sindirim salgılarını (endojen sindirim enzimleri, tükürük, safra 

ve mukus) artırmanın yanında bağırsak morfolojisini iyileştirerek (faydalı 

bakteri popülasyonunu artırdığı ve patojen bakteri sayısını düşürdüğü), büyüme 

uyarıcı olarak görev yapmaktadır (Hashemi ve Davoodi, 2011, Özkan ve 

Açıkgöz, 2007) Valenzuela-Grijalva ve diğerleri, 2017). 

Geviş getiren hayvanlarda aromatik bitkilerin büyüme artırıcı olarak 

kullanımına yönelik sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Uçucu yağların, 

nörotransmiterleri ve nöron aktivitesini etkileyebileceği, yem tüketimini ve 

yem yeme davranışını değiştirebileceği düşünülmektedir (Christaki ve diğerleri 

2004). Erkek kuzu rasyonuna 250 ppm ve 500 ppm dozlarında ilave edilen 

kekik yağının, karaciğer, boş mide ve boş barsak ağırlıkları ile besi performansı 

üzerine etkisinin olmadığı bildirmiştir. Yapılan başka bir çalışmada karvakrol 

ve sinnamaldehit uçucu yağ bileşenlerinin besi performansı etkilemediği 

bildirilmiştir (Chaves ve diğerleri, 2008).  

Aromatik bitkilerin karkas kalitesi üzerine etkisinin araştırıldığı 

çalışmalarda; karkas ağırlığı, göğüs ağırlığı, etin yumuşaklığı ve sululuğunda 

artış olduğu buna karşın lipid oksidasyonu ve tüketicilerin tercih ettiği karın 
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yağında azalma olduğu bildirilmiştir (Steiner ve Syed, 2015; Valenzuela-

Grijalva ve diğerleri, 2017). Fakat aromatik bitkilerin et ve karkas kalitesi 

üzerine etkisi halen tartışılan bir konudur. 

2. ANTİMİKROBİYAL ETKİ 

Aromatik bitkiler mikroorganizmalara karşı bakteriyostatik ve 

bakterisidal antimikrobiyal etki gösterdiği bilinmektedir (Cimrin 2018; Franz 

ve diğerleri, 2010; Gheisar ve Kim, 2017). Uçucu yağlar gram negatif 

(Escherichia coli, Campylobacter jejuni, vb.) ve gram pozitif bakteriyel 

patojenlere (Bacillus subtilis, Clostridium coliforms, vb.) karşı geniş 

spektrumlu inhibitör aktivite göstermektedir.  

Genel olarak, gram negatif bakteriler, fenoliklerin difüzyonunu 

kısıtlayan lipopolisakarit dış zarları nedeniyle antimikrobiyallere karşı daha az 

duyarlıdır. Gram pozitif bakteriler ise hücre zarlarının lipofilik bileşenlerle 

doğrudan etkileşimi nedeniyle fitobiyotiklere karşı daha hassastır (Martinez-

Gracia ve diğerleri, 2015). Uçucu yağların etki mekanizmları karmaşık 

yapılarından dolayı tam olarak açıklanamamıştır. Uçucu yağların bakterilere 

karşı antimikrobiyal etkileri fenolik yapılarından kaynaklanmaktadır. Fenolik 

bileşikler, hücre zarını bozarak hücrenin fonksiyonel özelliklerini inhibe eder 

ve hücrenin daha geçirgen olmasına neden olur (Burt, 2004). Yapılan bir 

çalışmada, karvakrol ve timol gram negatif bakterilerin dış zarının parçalayarak 

lipopolisakkaritlerin salınmasına membranla ilgili materyallerin hücre dışına 

çıkmasına neden olmuştur.  

Örneğin kekik yağının bağırsak parazitlerinden Cryptosporidium spp 

karşı güçlü bir biyoaktif madde olduğu savunulmaktadır  (Gaur ve diğerleri, 

2018). Ayrıca karahindibanında Staphylococcus aureus ve E. Coli ye karşı 

antibakteriyel etki gösterdiği bilinmektedir (Qureshi ve diğerleri, 2017). 

3. İMMUNOSTİMÜLATÖR ETKİ 

Çeşitli aromatik bitkiler ve bunların esansiyel yağları bağışıklığı artırıcı 

etki göstermektedir. Fagositozu iyileştirebilir, immünoglobin ve sitokin 

sekresyonunu modüle edebilir, lenfosit ekspresyonunu artırabilir ve interferon-

g salınımını artırabilirler. Bu etkiler neticesinde duodenal aktivite artarak 

besinleri emilimi ve yem tüketimi artar ve hayvanın genel sağlık durumu 
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üzerine olumlu etki gösterir (Sheoran ve diğerleri, 2017; Valenzuela-Grijalva 

ve diğerleri., 2017). Rasyonda karahindiba ve zerdeçal kullanımı nekroz 

faktörünü baskılayarak tümör hücrelerinin çoğalmasını engellemiştir (Kim ve 

diğerleri, 2012, Qureshi ve diğerleri, 2018) 

4. ANTİOKSİDAN ETKİ 

Aromatik bitkiler doğal antioksidan kaynakları olup,  süperoksit veya 

hidroksil radikalleri ve tek oksijen gibi reaktif oksijen türlerini ve serbest 

radikalleri temizleyici olarak hareket edebilen fenolik bileşenlerinden dolayı 

antioksidan kapasitelere sahiptirler (Deveci ve diğerleri, 2016; Mimica-Dukic 

ve diğerleri, 2016). 

Oksidasyon sonucunda, besinlerin değerli bileşenlerinde kayıp ve toksik 

bileşiklerin oluşumunda ise artış meydana gelmektedir.  Bu bakımdan 

besinlerin oksidatif hasara karşı korunması gerektiği açıktır. Sentetiklerin 

antioksidanların kullanımı insan ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Bu 

bağlamda günümüzde senteteik antioksidanların yerini doğal antioksidanlar 

almaktadır. Kekik, yarpuz, biberiye, zerdeçal, ve adaçayı gibi aromatik 

bitkilerin lipit oksidasyonunu geciktirmesi veya inhibe etmesi sonucunda doğal 

antioksidan kaynakları olarak hayvan beslenmede kullanımı yaygınlaşmıştır 

(Bolukbasi ve diğerleri, 2018; Jiang ve Xiong, 2016; Urusan Altun, 2021; 

Urusan ve Bolukbasi, 2017,). Hayvan beslemede aromatik bitkilerin veya 

uçucu yağların kullanılması ile yumurta ve etin raf ömrünü artırdığı bir çok 

çalışmada bildirilmiştir. Koyun ve keçilerde aromatik bitkilerin diyetsel 

kullanımı et, süt ve peynirdeki polifenolik antioksidanların içeriğini ve etin 

oksidatif stabilitesini artırmıştır (Franz ve diğerleri, 2010). 

Aromatik bitkilerin serbest radikalleri nötralize etme yeteneği, daha önce 

bahsedildiği gibi fenolik bileşiklerinden dolayıdır. Diyabet, kardiyovasküler 

hastalıklar, kemik metabolizması bozuklukları ve kanser gibi bazı oksidatif 

stresle ilgili kronik hastalıkların önlenmesinde görev alırlar.  

Aromatik bitkilerden ekstraksiyon yoluyla elde edilen fitobiyotikler veya 

fitojenik yem katkıları, yem tüketimini ve yemin lezzetliliğini etkilemektedir. 

Fitobiyotiklerin beyin uyarıcı sedatif ve antidepresan etkileri de vardır. Bu 

etkileri fitobiyotiklerin serebral kan akışının artırmasıyla ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir (Yesildag, 2007). Süt ineklerinde fitobiyotik kullanımı 
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sonucu, yağlı karaciğer hastalığı ve ketozis gibi metabolik bozuklukları 

önleyerek hayvanın genel sağlık durumunu iyileştirdiği bildirilmiştir. Ancak 

ruminantlarda fitobiyotiklerin antioksidan aktivitesi rumen pH' sına bağlıdır 

(Valenzuela Grijalva diğerleri, 2017). Son zamanlarda yapılan bazı 

araştırmalar, antioksidanların flavonoid içeriklerinden dolayı özellikle birden 

fazla hidroksil gruplarına sahip olduklarında prooksidan olarak hareket 

edebileceğini göstermiştir (Eghbaliferiz ve Iranshahi, 2016; Miguel, 2010).  

5. AROMA ETKİSİ 

Gıdaların organoleptik özellikleri, tüketici tercihini etkileyen çok önemli 

özelliklerdir. Aromatik bitkiler, baharatlar ve esansiyel yağlar, hayvan 

beslenmesinde özellikle tek mideli hayvanlarda yemin lezzetini artırarak yem 

tüketimini artırdığı ve dolayısıyla hayvanın canlı ağırlık artışına katkıda 

bulunduğu birçok çalışmada değinilmiştir. Aromatik bitkilerden elde edilen 

esansiyel yağların kimyasal yapı bakımından güvenli katkı maddeleri olarak 

kabul edilmekte ve başta gıda endüstrisi olmak üzere birçok alanda 

kullanılmaktadır.  

6. RENK ETKİSİ 

Renk, tüketiciler için gıdaların en etkileyici özelliklerinden biri olarak 

kabul edilebilir. Gıda endüstrisinde sentetik pigmentlerin insanlar üzerinde 

toksikolojik etkilerinden dolayı bitki kaynaklı doğal pigmentlerin kullanımına 

yönelik artan bir ilgi vardır. Gıda ve yemler için güvenli olan bu katkı maddeleri 

ürün kalitesini artırmanın yanında doğal renk artırıcı olarak talep görmektedir. 

(Faehnrich ve diğerleri, 2015). 

Antosiyaninler, üzerinde en çok çalışılan doğal pigmentlerdir. 

Antosiyaninlerin renkleri depolama sırasında pH, ışık, oksijen, enzim varlığı, 

metal iyonları ve sıcaklığa bağlı olarak kırmızıdan mor ve maviye kadar 

değişebilmektedir (Cortez ve diğerleri, 2017; Martins ve diğerleri, 2016). 

Renklendirme özelliklerine sahip diğer bileşikler, karotenoidlerdir. Örneğin 

safrandan elde edilen krokin ve zerdeçaldan elde edilen kurkumin en zengin 

karotenoid kaynaklarıdır. (Botsoglou ve diğerleri, 2005; Martins ve diğerleri, 

2016). 
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Aromatik bitkilerden elde edilen pigmentler hayvanın bağırsağı 

tarafından emilir, metabolize edilir ve daha sonra hayvan dokularında birikir 

veya idrar ve dışkı yoluyla atılır. Hayvan beslenmesinde fitojenik pigmentlerin 

kullanıldığı in vivo çalışmalar az sayıdadır. Bitkisel pigmentlerin yem 

bileşenleri ile etkileşimi ve peletlemede düşük stabilite göstermeleri 

kullanımını sınırlayan faktörlerdir  (Cortez ve diğerleri, 2017; Rodriguez-

Amaya, 2016).  

Metalik iyonların; örneğin demir eklenmesiyle veya mikrokapsülleme ve 

nanokapsülleme teknikleriyle bu stabilizasyon sorununun üstesinden 

gelinebilinmektedir.  

7. KORUYUCU ETKİ 

Deniz ürünleri, et ve bahçecilik ürünleri gibi taze gıdaları, çeşitli 

patojenik mikroorganizmalardan veya bozulmalardan koruyabilmek için 

koruyucular kullanılır. Mevcut çalışmalar, gıda ürünlerinin raf ömrünü 

yeterince uzatmak ve tüketicilerin daha “yeşil” gıda tercihlerini karşılamak 

amacıyla sentetik koruyuculara güvenli alternatifler olarak 

değerlendirilebilecek doğal bileşiklerin kullanımına odaklanmıştır. Bitkisel 

kaynaklı uçucu yağlar, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinden dolayı, 

mikrobiyal büyümeyi ve oksidatif bozulmayı geciktirerek gıdaların 

korunmasına yardımcı olmaktadır (Martinez-Gracia ve diğerleri, 2015; Prakash 

ve Kiran, 2016). 

Esansiyel yağlar, fenolik ve terpenoid bileşik kaynaklarıdır. Bu tür 

bileşikler, patojenik bakterileri, mantarları ve mayaları inaktive etme 

yeteneğine sahiptirler. Son zamanlarda ürünlerin ambalajlanmasında doğal 

yenilebilir filmler kullanılmaktadır. Bu yenilenebilir filmler gıda yüzeylerinde 

patojenik mikroorganizmaların büyümesini azaltmak, ürünlerin raf ömrünü 

uzatmak ve mikrobiyolojik stabilite sağlamak için antimikrobiyal ajanlar 

içerebilmektedirler.  

8. SONUÇ 

Günümüzde, bitkisel kaynaklı yem katkı maddelerinin, büyüme artırıcı, 

antimikrobiyal, immünostimülatör, antioksidan, tatlandırıcı, pigment ve 

koruyucu etkilerinden dolayı popülaritesi giderek artmaktadır. Bu bitkisel yem 
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katkı maddelerinin, sağlık üzerine olumlu etkileri ve fonksiyonel özelliklere 

sahip olmaları bakımından insan ve hayvanların beslenmesinde yeni bakış 

açıları sağlamakta ve kullanılmaktadır. 
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GİRİŞ 

Dünya üzerinde ortalama 400 bin kadar türü bulunan bitkiler, canlılar 

aleminin en kalabalık üyeleridir. Farklı iklim ve toprak isteklerine göre dağ, 

tepe, ova, göl, deniz gibi birçok alanda yayılım göstermektedirler. Bu 

yayılımların en yoğun olduğu bölgeler ise yağışın bol ve uygun sıcaklığın 

olduğu ılıman alanlardır (Anonim, 2016). 

Türkiye, yer küre üzerinde ılıman kuşakta yer aldığından sahip olunan 

bitki çeşitliliğinin oldukça zengin olduğu ve Türkiye'deki bitki taksonunun, 

12.000'den fazla olduğu bilinmektedir. Taksonların, 3/1'lik oranı ise endemik 

taksonlar oluşturmaktadır. Ülkemizin farklı iklim özelliklerine, yükseltilere ve 

toprak çeşitliliğine sahip olması, üç tarafının da denizlerle çevrili olması, kısa 

mesafelerde bitki çeşitliliğin farklılaşmasına sebep olmaktadır (Askari, 2021).  

Binlerce yıldır bitkilerden faydalanan insanlık, bitki türlerindeki 

çeşitliliği de değerlendirmiş, bitki içeriklerine göre çok faklı kullanım alanları 

ortaya çıkarmıştır. Kullanım alanlarının en başında; ısınma, barınma, beslenme 

ve hastalıklarının tedavisi gelmektedir. Son yıllarda farklı ihtiyaçların ortaya 

çıkması bu alanların dışında fitoterapi, ziraat, boya, baharat, kozmetik ve 

eczacılık alanlarında da kullanıldığı bilinmektedir (Koçyiğit, 2005). Bitkilerde 

bulunan gövde, yaprak ve kök gibi kısımları direkt veya bu kısımlardan elde 

edilmiş içeriklerin tedavi amacıyla kullanılması o bitkiye daha da özelleştirmiş 

tıbbi bitki olarak adlandırmasına neden olmuştur. Tıbbi bitkiler yara 

iyileştirmenin yanında koku, tat ve renk vericiler olarak da kullanıldığından 

‘aromatik’ kavramıyla birleşmiş ‘Tıbbi Aromatik Bitkiler’ adını almıştır 

(Lewin, 2000; Heinrich, Barnes, Gibbons & Williamson, 2004). 

1. DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN TIBBİ 

AROMATİK BİTKİLER 

Dünya genelindeki bitkilerin yeryüzüne dağılımı eşit değildir. İklim, 

toprak ve hava şartlarındaki değişkenlik bu dağılımı heterojen hale getirmiştir. 

Ilıman, bol yağış alan ve nemli tropikal bölgelerin bitki çeşitliği bakımından en 

zengin bölgeler olduğu görülmektedir. Kutuplara ve ekvatora doğru gidildikçe 

tür sayısı azalmaktadır. Ülkeler bazında en fazla bitki tür sayısı ABD, Hindistan 

ve Çin’de bulunmaktadır. Bu durum tıbbi aromatik bitkiler içinde geçerlidir. 
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Dünya genelinde tıbbi aromatik bitki türü sayısı 5 bin civarındadır. Ülkemizde 

ise bu bitkilerin 500 civarı tıbbi aromatik bitki değeri taşımaktadır (Göktaş ve 

Gıdık, 2019). Bitki türlerinin oranı yaklaşık olarak %5 civarındadır. Tıbbi 

aromatik bitkilere, ülkemizdeki tüm bölgelerde rastlamak mümkündür. Doğu 

Karadeniz Bölgesinin ılıman olması, yoğun yağış alması açısından fazlaca 

zengin çeşitliliğe sahip olduğu görülmektedir (Acıbuca, & Budak, 2018). Doğu 

Karadeniz Bölgesinde, doğal ve kültür bitkileri olarak yetişen Tıbbi Aromatik 

Bitkiler şu şekilde sıralanabilir. 

 

Şekil 1: Alchemilla stricta Rothm. (Aslanpençesi) Sıcakoba Yaylası, Çaykara-

Trabzon 

Aslanpençesi; nemli toprakların olduğu alanlarda, çalı ve orman 

bölgelerinde, geniş coğrafik ve ekolojik yayılışa sahiptirler. Yol kenarlarındaki 

ıslak alanlarda, meralarda, orman içi açıklıklarda yetişebilen çok yıllık olan 

odunsu bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır (Güner, 2012). Kuzey Anadolu 

Bölgesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ne yayılmış olan toplamda 82 adet 

Alchemilla türü bulunduğu da bilinmektedir (Hayırlıoğlu-Ayaz, 1997). 

 

Şekil 2: Allium schoenprasum L. (Frenk soğanı/Zaguda) Karos Yaylası, Eznar Mevkii 

-Rize 
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Rize ve Trabzon yaylaları başta olmakla birlikte Doğu Karadeniz 

bölgesindeki çevre yaylalarda doğal olarak yetişen, ilkbahar sonlarına doğru 

çıkan, genellikle çayırlık alanlarda bulunan soğanlı bir bitkidir. Allienler ve 

uçucu yağ bileşenleri zengindirler. Allium schoenprasum L. doğal alanlarından 

çok fazla toplanması nedeniyle neslinin hızla tükendiği görülmektedir (Haro ve 

ark., 2017). 

 

Şekil 3: Lippia citriodora (Palau) (Limon Otu) Ordu 

Bu bitkinin çok yıllık ve çalı karakterine sahip olduğu bilinmektedir. 

Kökeninin Güney Amerika olduğu bilinen bu bitki, Türkiye’de de son 

dönemlerde kültürünün yapıldığı bilinmektedir. Ilıman iklime uyumlu olması 

nedeniyle ülkemizin genellikle Ege bölgelerinde yetişen tıbbi ve aromatik bitki 

olduğu ve Doğu Karadeniz bölgesinin daha düşük rakıma sahip sahil 

kesimlerinde yetiştirildiği de görülmektedir (Gruenwald ve ark., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Astragalus microcephalus Willd. (Kitre Zamkı) Yolüstü Köyü, Ardanuç-

Artvin 

Çok yıllık bir bitki olan Astragalus microcephalus Willd., çalı şeklinde 

30-50 cm boyunda dikenli bitkilerdir. Anadolu’nun her bölgesinde; orman 

açıklıklarında, bozkırlarda ve rakımı 800-2900 m’lerde olan yüksek kesimlerde 

yayılış gösterdiği görülmektedir. Gevenler Türkiye’nin pek çok bölgesinde 
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birçoğu endemik olmak üzere yaygın olmasıyla birlikte özel bir iklim istekleri 

bulunmamaktadır. Çelikle ya da sonbaharda tohumları alınıp çoğaltılabilir 

(Korkmaz & Karakurt, 2014). 

 

Şekil 5: Borago officinalis L. (Hodan otu) Bulancak-Giresun 

Borago officinalis L. Anavatanı Akdeniz bölgesi olmasına rağmen, 

ülkemizde Batı Anadolu, Karadeniz, Marmara bölgelerinde doğal olarak 

yetişen ve tek yıllık olan otsu bir bitki türü olduğu bilinmektedir. Boylarının 

15-60 cm, tüylü ve succulent (sulu) bir yapıya sahiptir. Bitkinin tohumlarından 

elde edilmiş olan sabit yağlarda linoleik asit ve gamma-linolenik asit 

bulunmaktadır. Genelikle yağışı bol coğrafyalarda ve nemli topraklarda 

yayılım gösterdiği, iklim ve toprak yapısına uyum sağladığı görülmektedir 

(Mhamdi ve ark., 2009) 

 

Şekil 6: Carum carvi L. (Frenk Kimyonu) Yusufeli-Artvin 

Kuzey Amerika, Sibirya, Himalaya Dağları, Avrupa’da, Türkiye’de de 

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde doğal olarak yetiştiği 

bilinmektedir. Carum carvi L. 20-80 cm boylarında olduğu, otsu ve çok yıllık 

bir bitki olduğu görülmektedir. Frenk kimyonu olarak da bilinen bitki, 
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proteinleri, tohum (meyveleri) uçucu, sabit yağları, polisakkaritleri ve fenolik 

bileşikler açısından çok önemli bir bitki olduğu bilinmektedir. Elde edilen 

meyvelerin baharat, yapraklarının ise koku vermek üzere kullanıldığı 

bilinmektedir (Anonim, 2015). 

 

Şekil 7: Castanea sativa Mill. (Kestane)-(Kültür) Rize 

Kestane ağacı boyu 30 m’ye kadar uzayabilen, sarı çiçekli ağaç 

formunda bitkilerdir. Kuzey yarım küre de yoğun olarak yetiştiği ve dünya 

genelinde geniş yayılım gösterdiği bilinmektedir. Yaprak çiçek ve 

meyvelerinde önemli miktarda fenolik bileşikler bulunur. Meyveleri kuruyemiş 

olarak, çiçekleri ise yoğun nektar barındırdığından arıcılıkta 

değerlendirilmektedir (O.G.M, 2017).  

 

Şekil 8: Cerasus mahaleb (L.) Mill. (Mahlep) Şebinkarahisar-Giresun 

Bu ağaç genelde küçük formları yaygın olan ancak 10-15 m’ye kadar 

boylanabilen, sık dallı küçük bir ağaçtır. Suyu tutma özelliği yüksek olan 

bitkinin, pH’sı 5,5–7,5 arasında olan asidik topraklarda yayılım 

göstermektedirler. Tohum ve meyve içeriğinde karbonhidrat, protein, kumarin, 

sabit yağ ve lif önemli ölçüde yer almaktadır (Majid ve ark., 2011).  
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Şekil 9: Chelidonium majus L. (Kırlangıç otu) Yukarı ulu Köyü, Kürtün-Gümüşhane 

Zehirli bir bitki olup, çok yıllık ve boylarının 30-120 cm arasında 

olabileceği bilinmektedir. Asya ve Avrupa kıtasında yengeç dönencesi üzerinde 

pek çok ülkede ve ülkemizin kuzey kısmı Marmara ve Karadeniz 

Bölgelerimizde bir hat olarak olarak yayılış göstermektedir. Kırlangıç otu 

herbaları majör bileşenlerinden olduğu berberin alkaloitleri ve coptisin 

içerdikleri görülmektedir. Fenolik içerik olarak da zengin tıbbi bitkilerdendir. 

Yaz aylarında açan sarı çiçekleri toplanarak değerlendirilir (Amal & Pratim, 

2015).  

 

Şekil 10: Cornus sanguinea L. (Yabani Kızılcık) Artvin 

Cornus sanguinea L. (Yabani Kızılcık) çoğunlukla 4 m’ye kadar 

boylanabilen çalımsı yapıda olan çok yıllık odunsu bitkilerdir. Sürgün şeklinde 

İnce-uzun, koyu kırmızı. Tıbbi amaçlı kullanılan kısımları yaprak ve 

meyveleridir. Yabani Kızılcık meyveleri içeriğinde yoğun olarak fenolik 

bileşiklerin ve flavonoit ihtiva eder. Meyve ve yaprakları koyu kırmızı-bordo 

renkleriyle renk pigmentlerinden antosiyanin, C vitamini ve mineraller 

açısından çok zengin odunsu bir bitki türüdür. Kızılcık meyvenin tohumdan 
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üretilen çöğür, daha sonra çöğürlerin geliştirilip aşılanması ve aynı zamanda 

çelikle de üretildiği yapılabilmektedir. Yabani kızılcık (Cornus sanguinea) 

meyve ekstreleri etkili enzim inhibitör içeriğe sahiptirler (Gündüz ve ark., 

2013). 

 

Şekil 11: Cornusmas L. (Kırmızı kızılcık) Artvin 

Cornusmas L. (Kırmızı kızılcık) 20-1500 m yükseltiler arasında, güneşli 

ve az gölgeli yerlerde yayılım gösterirler. Bu bitkinin -25C’ye kadar 

dayanabilen, çalı şeklinde ya da 3-5 metreye kadar uzayabilen küçük bir ağaç 

formunda bulunabilirler. Mart-Mayıs aylarında çiçeklerini açtığı bilinmektedir. 

Türkiye’de Karadeniz, Trakya, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde doğal yollar 

ile yetiştiği bilinmektedir (Güler ve ark., 2015). 

 

Şekil 12: Crataegus azarolus (Sarı Alıç) Gümüşhane 

Crataegus azarolus (Sarı Alıç) 10 m’ye kadar boylanan sert dikenleri 

küçük ağaçlardır. Ülkemizde Alıç olarak bilinen olumsuz ekolojik şartlara 

uyum sağlayabilen çok dayanıklı bitkilerden olduğu, her türlü iklime ve toprağa 

uyum sağladığı bilinmektedir. Yaprak, meyve ve çiçeklerinde viteksin ile 

hiperozit gibi önemli flavonoitler bulunduğu görülmektedir. Alıç meyvelerinin 

ilaç ve gıda alanlarında ve Avrupa’da yoğun olarak kullanılmaktadır (Tuvibes, 

2017).  
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Şekil 13: Crataegus turcicus Dönmez Türk Alıcı- Endemik Ardanuç -Artvin 

Endemik bir bitki olan Türk alıcının diğer alıç türlerinden kimyasal 

içerik bakımından zengin olduğu bilinmektedir. Türk alıcının toplam flavonoit 

içeriği çok yüksek olup alıç türlerinde hemen hepsinde bulunan quercin, vitexin 

ve hyperoside bakımından yoğun içeriğe sahiptir. Ilıman iklimlerde, güneşli 

veya yarı gölgele alanlarda, her tür toprakta yetişebilir (Eminağaoğlu, 2015) 

 

Şekil 14: Diospyros kaki Thunb. (Trabzon Hurması) Şavşat -Artvin 

Diospyros kaki Thunb. ekzotik bir bitki olduğu, ülkemizde Trabzon 

üzerinden diğer bölgelere yayıldığı için Trabzon hurması olarak bilinir. 

Türkiye’de hemen bölgede yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Trabzon 

hurmasının meyvelerinde bulunan özellikle A ve E vitaminlerinin yanında 

fenolik bileşikler ve askorbik asit açısından oldukça zengindir. Bu içerikler 

meyveyi antioksidan aktivitesinin yüksek olmasını sağlamaktadır (Uçar ve ark., 

2013). 
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Şekil 15: Ferula mervynii M. Sagıroglu & H.Duman (Çakşır)–Endemik Yusufeli-

Artvin    

Endemik bir tür olan ve neslinin bitmesi ile karşı karşıya olan 

Kerkür/Çakşır (Ferula mervynii) Doğu Karadenizin yüksek kesimlerinde 

Artvin (Yusufeli) yöresinde ve Erzurum’un kuzey bölgelerinde ve rakımların 

650–1100 m ulaştığı bölgelerde, kayalık ve kıraç şartlarda yayılış gösteren bir 

bitki türüdür. Çakşır’ın üreme biyolojisi tam olarak ıspatlanamış tohumlarının 

çimlenme oranı düşük bir bitkidir (T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı, 2020). 

 

Şekil 16: Ficus carica Linn. (İncir) Borçka -Artvin 

Ficus carica Linn. (İncir) dünyada 800’ün üzerinde türü bulunan, yağışı 

ve sıcaklığı yüksek olan, subtropik ve tropik bölgelerde yetişen, mineral, 

vitamin, organik asitler, flavonoitler ve karbonhidrat içeren bir bitkidir. İncir 

meyvelerinin yanı sıra yaprakları da geleneksel tıp alanında mide 

rahatsızlıklarında, solunum hastalıklarında, kalp sorunlarında iltihapların ve 

yaraların tedavi edilmesinde kullanıldığı görülmektedir (Mawa ve ark., 2013). 
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Şekil 17: Foeniculum vulgare Mill. Kadırga yaylası civarı-Gümüşhane 

Foeniculum vulgare Mill. (Altınotu) ekolojik istekleri çok fazla 

olmayan, ış soğuklarına oldukça dayanıklı bir bitkidir. Tohumları alınarak 

kültürleme yoluyla üretimi yapılabilmektedir. Şubat mart aylarında seralarda 

çimlendirilerek genellikle 2-3 hafta içinde tamamlanır. Ölmez çiçek (Altın otu) 

çiçekleri uçucu yağ, kumarin ve flavon türevleri taşımaktadır (Tanrıkulu, 

2014). 

 

Şekil 18: Hedera colchica (K.Koch) (Sarmaşık) Vezirköy - Artvin 

Zehirli bir bitki olan Hedera colchica (K.Koch) (Sarmaşık) boyu 30 

metreye uzayabilen gövdeleri tırmanıcı, çok yıllık odunsu bitkilerdendir. 

Bitkinin yaprakları çeşitli glikozitler taşımaktadır (hederin vd). Bitki nemli ve 

ılıman ekolojik koşulları sever. Bitkinin çoğaltma işlemi çelikle kolaylıkla 

yapılabilir (Yüksel & Eminağaoğlu, 2017). 
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Şekil 19: Hypericum perforatum L. (Sarı Kantaron) Altıparmak, Yusufeli -Artvin 

Hypericum perforatum L. (Sarı Kantaron) dünya genelinde oldukça 

yaygın tür olup en başta, Amerika, Kuzey Afrika, Avrupa ve Batı Asya da doğal 

olarak yetiştiği bilinmektedir. Türkiye coğrafyasında da her bölgede 

rastlanabilen, özel bir iklim isteği olmayan, boylarının 50-100 cm arasında 

olduğu ve sarı çiçeklerden meydana gelen bir bitki türüdür. Sarı kantaron 

içeriğinde, steroller, A, C vitaminleri, uçucu yağlar ve fenolik asitler ihtiva 

etmektedir (Korkmaz & Karakurt, 2014).  

 

Şekil 20: Lavandula angustifolia Mill. (Lavanta/Lavander)-(Kültür) Bayburt 

Anavatanı Kuzey Akdeniz kıyıları olan Lavandula angustifolia Mill 

(Tıbbi Lavanta) olarak da bilinen bitki, Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyılarında 

yayılış gösterdiği bilinmektedir. Tıbbi Lavanta, botanik özellikleri ve kimyasal 

içerikleri itibari ile diğer türlerden farklıdır. Çiçekleri %1,0-3,0 oranında uçucu 

yağ içerir ve vegetatif ve generatif olarak çoğaltılabilen bir bitki türüdür 

(Zeybek & Haksel, 2010).  
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Şekil 21: Laurus nobilis L. (Lauraceae) 

Yoğun aromatik kokulu, yaz-kış yapraklarını dökmeyen, çalı ve 

boylarının 2-15 m arasında olan küçük bir ağaç türüdür. Yapraklarında uçucu 

yağ, flavonoitler, glikozitler ve antosiyanidinler içerir. Yazları sıcak, kış ayları 

ılıman geçen nemli bir iklim ve humuslu, kireçli, serin toprakları sever (Günalp, 

2017). 

 

Şekil 22: Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. (Lavanta/Lavandin) (Kültür) 

Bayburt 

Lavanta türleri (Lavandula spp.), çok yıllık formlarda ve yarı çalımsı 

halinde bulunan çok önemli uçucu yağ bitkisi olduğu bilinmektedir. Bilinen 39 

türü bulunan Lavantanın ana vatanı Akdenizdir. Türkiye’de ise en yaygın tür 

olarak L. x intermedia bulunmaktadır. Özellikle az su tutan, kıraç ve eğimli 

arazilere de uyum sağladığı görülmektedir (Kara & Baydar, 2011). 
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Şekil 23: Lonicera orientalis Lam. (Kafkas Hanımeli) – Endemik Şavşat -Artvin 

Bu bitkinin yaprak ve saplarının flavonoid miktarları ve fenolik içeriği 

açısından çok zengin olan tıbbi aromatik bitkilerden olduğu bilinmektedir. 

Boylarının 3 metreye kadar uzadığı görülen bu bitkinin çelikleme ve tohum ile 

üretilmeye uygun olduğu görülmektedir (Eminağaoğlu ve ark., 2015).  

 

Şekil 24: Lonicera xylosteum L. (Avrupa Hanımeli) Şavşat -Artvin 

Avrupa Hanımelisi (Lonicera xylosteum) sap, meyve ve yaprak 

kısımlarında yapılan çalışmalarda flavonoid miktarları ve toplam fenolik içeriği 

bakımından çok zengin bir bitki türü olduğu bilinmektedir (Bizimbitkiler, 

2017). 

 

Şekil 25: Mentha aquatica L. (Su Nanesi) Yusufeli -Artvin 
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Mentha aquatica L. (Su Nanesi) güneşli, bol rutubetli zengin topraklarda 

yayılım gösteren mor renklerinde, çok yıllık ve keskin kokusu olan bitki olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Pektin, menthol, tanen, enzimler ve terpenik maddeler 

ihtiva eden bir bitkidir (Korkmaz & Karakurt, 2014).  

 

Şekil 26: Clinopodium serpyllifolium subsp. (Nişoş) Altıparmak -Artvin 

Doğu Karadeniz Bölgesinin yüksek bölgelerinde ve Artvin- Yusufeli 

civarlarında taşlık alanlarda doğal olarak yetişen Clinopodium serpyllifolium 

subsp. (Nişoş) tıbbi aromatik özellik gösteren bir bitkidir. Yaprakları bölge 

halkı tarafından yemeklerde tat ve koku vermek amacı ile kullanılırken aynı 

zamanda baharat olarak kullanıldığı da bilinmektedir (Sharma, 2021).   

 

Şekil 27: Origanum rotundifolium Boiss. (Kekik) Ardanuç -Artvin 

Origanum rotundifolium Boiss. (Kekik), çalı şeklinde, yaklaşık 30 cm 

boylarında bitki olduğu görülmektedir. Tohumlarının çok küçük olmasından 

dolayı tohumundan fide yapıp, daha sonra fide olarak çoğaltmak 

gerekmektedir. Ülkemizin genellikle her bölgesinde tarımı yapılırken sadece -
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20C‘nin altında düşen, kışları çok sert geçen iklimlerden çok hoşlanmaz, toprak 

seçiciliği yoktur (Erenler, 2017). 

 

Şekil 28: Origanum vulgare L. (Kekik) Ardanuç -Artvin 

Yaklaşık 40-60 cm boylarda, çok yıllık ve dik olan otsu bir bitki olduğu 

bilinmektedir. Origanum vulgare L. (Kekik) çiçek ve yaprakları terpentinler, 

karyofillen oksit, linelol, karvakrol, cymene uçucu yağlarını ve bol miktarda 

flavonoit ve fenolik maddeler içerir. İhtiva ettikleri içerikler açısından çok 

zengin bir bitki türü olduğu bilinmektedir (Yüksel & Eminağaoğlu, 2017). 

 

Şekil 29: Passiflora edulis Sims. (Syn. Passiflora incarnata) (Çarkı felek) Aslandere, 

Fındıklı -Rize 

Passiflora incarnata (Çarkı felek), bir  tropik ve ılıman bölge bitkisi olup 

yağmur ormanlarında, Doğu Hindistan’da ve Batı Hint adalarında yayılım 

gösterir. Bitki tohumla ve çelik (klon) çoğaltılabilen çok yıllık, enzim inhibitör 

ve antioksidan aktivitesi çok fazla göstermeyen tıbbi ve aromatik bitkilerdendir. 

Ülkemizde özellikle Karadeniz, Güney Batı ve Güney Anadolu kesimlerinde 

süs bitkisi olarak yetiştiği bilinmektedir (Zeybek & Haksel, 2010). 
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Şekil 30: Primula acaulis subsp. (Çuha Çiçeği) Yukarı Ulu Köyü, Kürtün -Gümüşhane 

Primula acaulis subsp. (Çuha Çiçeği) Türkiye’nin Doğu Anadolu 

bölgesinin yüksek kesimleri haricindeki her bölgede doğal yayılış göstermiş 

bitki türüdür. Orta Avrupa ülkelerinin çoğunda özellikle İngiltere’de yaygındır. 

Çuha çiçeği bitkisinin çiçekleri ve yaprakları ayrı ayrı değerlendirilir. 

Saponinler, karetenoitler flavonoitler , rosmarinik asit ve eser miktarlarda 

uçucu yağ ihtiva eder (Demirezer ve ark., 2011). 

 

Şekil 31: Laurocerasus officinalis M.Roem. (Taflan/Karayemiş) Derepazarı-Rize 

Laurocerasus officinalis M.Roem. (Taflan/Karayemiş)Yaz-kış gür 

yapraklı 5-10 m kadar boylanabilen ağaçtır. Ülkemizde karadeniz sahil kesimi 

boyunca ve hatay adana çevresinde yayılım gösterir. Yiyecek olarak genellikle 

meyveleri kullanır ancak yaprakları enzim inhibitör ve antioksidan aktivitesi 

açısından meyvelerinden çok daha etkilidir . Glikoz, früktoz, bazı fenolik 

bileşikler, organik asitler içerir. Kökleri kısa olduğundan kuraklığa ve soğuğa 

dayanıklı değildir (Hayta, 2015).  
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Şekil 32: Prunus spinosa L. (Dağ Eriği) Ardanuç -Artvin 

Prunus spinosa L. (Dağ Eriği) diğer adıyla yabani dağ eriği ülkemizde 

Kuzey Anadolu da kendiliğinden doğal olarak yetişmektedir. Meyvesinde 

organik asit, tanen, pektin ve şeker bulunmaktadır. Bitki, alt türlerinin çokluğu, 

genel ekolojik istekleri sayesinde geniş alanlara yayılmıştır. Meyve içeriği 

incelendiğinde zayıf antioksidan aktivitesine sahip olduğu görülmektedir 

(Kırıcı, 2017). 

 

Şekil 33: Punica granatum L. (Yabani Nar) Yolüstü Köyü, Ardanuç -Artvin 

Bir Akdeniz meyvesi olan yabani Punica granatum L. (Yabani Nar), 

Orta Asya ve Güney Batı, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi subtropik bölgelerde 

yayılım gösterir. Türkiye de ise hemen her bölgede çok soğuk bölgeler 

haricinde, genellikle kurak ve sıcak bölgelerde yayılım gösterdiği 

bilinmektedir. Kültür narı tarımı ülkemizde üretimi çok yaygın şekilde 

yapılmaktadır. Çelikle çoğaltma yöntemide uygun olan meyve ağaçlarındandır 

(Özkal & Dinç, 1993). 
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Şekil 34: Rhamnus microcarpa Boiss. (Cehri) Altıparmak, Yusufeli–Artvin 

Rhamnus microcarpa Boiss. (Cehri) genel yayılışı Türkiye ve Batı 

Kafkasya’dır. Ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesi 1500-2900 m rakımlarda, 

kurak yamaçlar ve kayalara yapışık bir şekilde yayılım gösteren bir çalı türüdür. 

Yapılan çalışmalarda bitkinin meyve özütünün çok zayıf BChE inhibitör 

aktivite ile çok zayıf antioksidan aktivitesi gösterdiği görülmüştür 

(Eminağaoğlu, 2015) 

 

Şekil 35: Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey. (Cehri) Altıparmak, Yusufeli -Artvin 

Ülkemizde Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Erzurum, Kars ve 

Ardahan civarlarında 450-1600 m’ler arasında yayılım gösteren daha çok 

kayalık yamaçlarda, boylarının 3 m’ye kadar uzayabildiği ve dikenli bir çalı 

formunda olduğu görülmektedir (Dokap, 2021). 
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Şekil 36: Ribes petraeum Wulfen (Bektaşi üzümü) Altıparmak, Yusufeli –Artvin 

Ribes petraeum Wulfen (Bektaşi üzümü) ülkemizde Rize, Trabzon, Kars 

ve Artvin’de yayılım gösteren yeterli nem oranına sahip olan, sıcak ılıman 

bölgelerde daha kolay yetiştirilebilmesine rağmen nadir görünen bitkilerdendir. 

Yeni Zelanda, Avrupa ve Kuzey Amerika’da çok geniş alanlarda yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. 1-3 m boylarına ulaşan çalı şeklindedir. Meyveleri, içerik 

olarak, A, B, B2, C vitaminleri açısından çok zengin olmasına karşın sap ve 

yaprak ekstrelerinin daha fazla BChE inhibitör aktivite ile daha güçlü 

antioksidan aktivitesi içerdiği görülmektedir (Rigat ve ark., 2007) 

 

Şekil 37: Sambucus ebulus L. (Mürver Otu) Çürükbel Orman Serisi, Çilo -Rize 

Dünyada Avrupa, İran, Suriye-Lazkiye, Kuzey Irak, Lübnan da doğal 

olarak yetişirler. Türkiye’de her bölgede 500-2000 m rakımlarda yaygın olan, 

çok yıllık ve otsu bir bitki olduğu, boylarının ise 1-2 m’ye kadar uzadığı 

bilinmektedir. Meyveleri yoğun renk pigmentlerine sahip olduğundan boyar 

madde olarak kullanılır. Bitkinin kurutulmuş yaprakları ve meyveleri tıbbi 

amaçlı kullanılmaktadır ancak yapılan çalışmalarda meyve ve yaprak 
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ekstresinin düşük oranda kolinesteraz inhibitör ve antioksidan aktivitesi 

göstermiştir (Anonim, 2017). 

 

Şekil 38: Sambucus nigra L. (Ağaç Mürver) Ordu 

Türkiye’de Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu 

Bölgelerinde 0-1700 rakım aralığında çalılıklar arasında, orman kenarlarında 

güneşli alanlarda ve zengin rutubetli topraklarda yayılış göstermektedir. 

Çiçekleri; flavonoitler, uçucu yağ, sterol, tanen, içermektedir. Yapılan 

çalışmalarda meyve ve yaprak ekstreleri düşük kolinesteraz inhibitör 

aktivitesine göstermesine rağmen, çiçek ekstreleri güçlü antioksidan 

aktivitesine sahip olduğunu ortaya koymuştur (Yeşilyurt ve ark., 2016). 

 

Şekil 39: Satureja hortensis L. (Geyikotu) Ardanuç -Artvin 

Türkiye’de Güney Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve İç 

Anadolu bölgelerinde, 0-1920 m. yükseltiler arasında, nadas alanları, kayalık 

ve çakıllı yerler, kıyı şeritleri veya aşınmış yamaçlarda yayılış göstermektedir. 

Geniş gövdeli olup, boylarının 10-35 cm arasında ve tüylü yapılı bitki türüdür 

(Gruenwald ve ark., 2004).  
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Şekil 40: Satureja spicigera (K.Koch) Boiss. (Kaya Kekiği) Şavşat-Artvin 

Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesinde ve bu bölgenin iç kesimlerde 

1500 m rakıma kadar orman açılıkları, kayalıklar ve yamaçlarda yayılış gösterir 

ve yetiştikleri yerde yer örtücü özellik gösterirler. Bitkinin kullanılan kısımları 

yapraklarıdır. Yapılan çalışmalarda yaprak ekstresi düşük kolinesteraz inhibitör 

aktivite ve ılımlı antioksidan aktivite gösterdiği anlaşılmıştır. 

 

Şekil 41: Salvia officinalis L. (Tıbbi adaçayı) Ordu 

Anavatanı Güney Avrupa (Dalmaçya) olan Salvia officinalis Orta 

Avrupa doğal olarak yetiştiği bilinmektedir. Türkiye’de kültürü yapılmaktadır. 

Çalı formunda, 50-100 cm boylarında, basit yapraklı, çok yıllık ve mor 

çiçeklerden oluşan bitki türüdür. Salvia officinalis yaprak ekstreleri uçucu yağ 

içerdiği alfa-tuyon uçucu yağ bileşeni ile ön plana çıktığı görülmekte ancak 

Tuyon oranlarının yüksek olması nedeniyle gıda ve farmasötik anlamda 

potansiyeli yoktur (tujon oranı %0,5 geçmemelidir) (Zeybek ve Haksel, 2010). 
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Şekil 42: Taxus baccata L. (Porsuk) Tirebolu -Giresun 

Taxus baccata L. (Porsuk), bazı Avrupa-Akdeniz ülkeleri ve 

Kafkasya’da yayılış gösteren 20 m’ye boyuna çıkabilen, çoğunlukla çalı ve 

ağaç formunda yaklaşık 2000-3000 yıl yaşayabilen bir bitkidir. Çok soğuk 

ortamlara karşı hassas olup, gölgeye fazla dayandığı bilinmektedir. Yeşil kısım 

sıkı ve şekil verilebilir olduğu için mimarı amaçla kullanıma uygundur. Tıbbi 

amaçla meyvelerinden çok yaprakları ve dalları kullanır. Bitkinin yaprak 

ekstresi antioksidan aktivite değeri ortalamanın üzerindedir (Sarıbaş, 2020). 

 

Şekil 43: Teucrium polium L. (Kısa Mahmut otu/Keçi otu) Ardanuç -Artvin 

Ekolojik istekleri bakımından töleranslı yüksek olduğundan, Türkiye’de 

bütün bölgelerinde deniz seviyesinden 2050 m rakıma kadar her yükseklikte 

yaşayabilen, daha çok kuru alanlar, kayalık yamaçlar, çok yıllık ve kumullarda 

büyüyen otsu bir bitki olduğu bilinmektedir. Tanen, saponinler, rezin ve uçucu 

yağ ihtiva etmektedir (Tuvibes, 2017). 
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Şekil 44: Thymus nummularius M.Bieb (Yayla Kekiği) İkizdere- Rize 

Halk içerisinde yayla çayı olarak bilinen Thymus nummularius M.Bieb 

(Yayla Kekiği) ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde yetiştiği görülmektedir. 

Genel olarak nötr (pH 6,6-7,5) olan organik ve killi topraklara uyum 

sağlayabilen tanen, thymol, borneol, karvakrol gibi önemli uçucu yağları ihtiva 

eden önemli bir bitkidir. Dayanıklı, birçok ortama kolaylıkla uyum 

sağlayabilen ve ticari amaç kullanılabileceği için son yıllarda kültüre alma 

çalışmaları artmıştır (Akbulut & Özkan, 2014). 

Yapılan çalışmalarda yukarıda sıralanan Doğu Karadeniz Bölgesinde 44 

adet Tıbbi ve Aromatik Özellikli Bitki Türü, Alttürü ve Taksonunun adı 

verilmektedir. Bu bitkilerin doğal florasından toplanıp kullanılmaktadır. Bir 

kısmı ise doğal floradan toplanarak kültüre alınabilmiş ve üretimi artırılarak 

ticareti yapılabilmektedir. 
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GİRİŞ 

Bal arıları hayvanlar alemi içerisinde ve böcekler sınıfında yer 

almaktadır. Dünyada Apis dorsata, Apis florea, Apis cerana ve Apis 

mellifera adıyla bilinen belli başlı 4 önemli bal arısı türü bulunmaktadır. 

Bunlardan bütün dünyada yetiştiricilikte kullanılan ve üzerinde en fazla 

araştırma yapılan tür Apis mellifera’dır. 

Bal arısının tarihi geçmişi binlerce yıl geriye gitmektedir. Zaman 

içerisinde dünyanın farklı bölgelerindeki iklim, flora ve doğal 

düşmanların seçici etkisi altında çevreye uyum sağlamış bal arısı 

formları coğrafik ırkları veya alt türleri ortaya çıkarmıştır.  

Diğer çiftlik hayvanlarında ırklar uzun süren plânlı ıslah ve 

seleksiyon programları sonucunda ortaya çıkmıştır. Arılarda ise 

evcillikten başka ırk kavramı da farklıdır. Bal arısı ırkları doğanın bizzat 

kendisinin koyduğu kurallar bütünü olan doğal seleksiyonun baskısı ile 

oluşmuştur. Yani bal arısı ırkları yetiştiricilerin ekonomik beklentilerini 

karşılamaya yönelik çalışmaların ürünü değildir. Arıların belirli bir tür 

içerisinde doğal seleksiyonla ortaya çıkan ve bazı özellikleri itibariyle 

birbirinden farklılık gösteren tipleri ırk olarak adlandırılmaktadır.  

Bal arılarında elde aşımın mümkün olmaması ve arıların 

kendilerine özgü çiftleşme biyolojileri nedeniyle kontrollü çiftleştirme 

ve verimi yüksek ırk elde etme çalışmaları ancak 1926 yılından sonra ve 

yapay tohumlama ile birlikte mümkün olabilmiştir. Yani bal arısı 

ırklarının ortaya çıkmasında insanın katkısı daha çok arıların orijinal 

bölgelerinden dünyanın diğer bölgelerine taşınması şeklinde olmuştur. 

Orijinal bölgelerindeki bal arısı populasyonları görünüşte birbirinden 

çok farklı olmamakla birlikte, götürüldükleri kıtalarda varyasyon 

artmıştır. İşte bu varyasyon, doğal varyasyondan ayrı olup, insanın 

etkisiyle ortaya çıkmıştır. 



TARIMSAL ÜRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR| 108 

 

Coğrafik arı ırkları, kendi orijinal bölgelerindeki çevre koşullarına 

uyum sağlamış olmakla beraber, her zaman arıcıların ihtiyaçlarına cevap 

verecek durumda olmamış; ancak yetiştiricilikte ıslah materyali olarak 

önem kazanmışlardır. Bal arısı populasyonları, türe ait özellikler 

bakımından birbirlerine benzemekle beraber; ırk özellikleri bakımından 

birbirlerinden ayrılırlar.  

Bal arısı genotiplerinin ıslahına yönelik çalışmalar elde mevcut 

populasyonda süregelen doğal seleksiyondan ayrı olarak üzerinde 

durulan karakterler bakımından amaca uygun özellikler gösteren 

damızlıkların seleksiyonu ile seçilmiş dişi ve erkek damızlıklara 

uygulanan yetiştirme sistemlerine dayanmaktadır. Böylece sürü 

ortalamasının altında ve düşük verime sahip kolonilerin döl verme şansı 

ortadan kaldırılarak gelecek generasyonlar yüksek verimli kolonilerden 

elde edilmektedir.  

Seleksiyonda başarıya ulaşabilmek için en önemli faktör ıslah 

programı uygulanacak başlangıç sürüsünde üzerinde durulan karakter 

bakımından yeterli bir varyasyonun bulunması ve koloniler arasındaki 

fenotipik farklılığın genotip kaynaklı olmasıdır. Çünkü seleksiyon esas 

olarak fenotipik varyasyona göre yapılmaktadır. 

Türkiye, bal arısının ana vatanı olan Avrupa, Afrika ve Asya (Orta 

Doğu) kıtalarını birbirine bağlayan ve dünyadaki önemli bal arısı 

ırklarının doğal yayılma bölgeleri arasında kalan bir köprü 

konumundadır. Dolayısıyla Ege Bölgesi’nde İtalyan, Trakya’da 

Karniyol, Kuzey Doğu Anadolu’da Kafkas, Doğu Anadolu’da İran ve 

Ermeni, Güney Doğu Anadolu’da ise Suriye arılarının genetik etkilerini 

görmek mümkündür. Mevcut haliyle Anadolu, dünyadaki birçok önemli 

balarısı ırk ve ekotipinin birbirine karışarak harman olduğu bir gen 

havuzudur. Bir ırkın bulunduğu sanılan bir yörede başka ırklara da 

rastlamak mümkündür. Türkiye’nin Orta Anadolu merkezli çok büyük 

bir bölümünde ise Anadolu’ya özgü, ayrı ve çok değerli bir ırk olan 
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Anadolu arısı (Apis mellifera anatoliaca) ve onun değişik ekotipleri 

hakimdir.  

Türkiye’deki balarısı populasyonlarında son derece yüksek bir 

genetik varyasyon bulunmaktadır. Anadolu arısının değişik ekotipleri 

ıslah edilebilir birer ham materyaldir. Bunlar sadece Türkiye için değil; 

dünya arıcılığının gelişmesi için de çok önemli ve mutlaka 

değerlendirilmesi gereken biyolojik bir servettir. 

Bu güne kadar ülkemiz bal arısı populasyonu üzerinde sistemli bir 

ıslah programı uygulanamamıştır. Ülkemiz arı populasyonundaki yüksek 

genetik varyasyon nedeniyle seleksiyon programları ile başarılı 

sonuçların elde edilmesi kapalı yetiştirilmiş ve homojenliğin arttığı 

populasyonlara göre çok daha kolaydır. Ancak ülkemizde giderek 

yaygınlaşan bir göçer arıcılık mevcut olup; bilinçsizce yapılan göçer 

arıcılık  nedeniyle sahip olduğumuz ekotipler birbirine karışmakta, 

kimliklerini kaybetmekte ve dejenere olmaktadır.  

Ülkemizin değişik ekolojileri için geliştirilmiş yeterli damızlık 

üretiminin olmaması Türkiye arıcılığının en önemli çıkmazıdır. İhtiyacın 

çok altındaki ana arı üretimi de hemen hemen tamamen Kafkas arısına 

dayandığından adeta ülkemiz bal arısı populasyonu kafkaslaştırılmaya 

çalışılmaktadır. Oysa bir yandan mevcut ekotipler gen kaynağı olarak 

korunmalı ve diğer taraftan uygulanacak planlı ve sistemli ıslah ve 

seleksiyon programları ile bu ekotipler farklı amaçlar ve ekolojik 

bölgeler için ıslah edilmelidir.  

1. AMACIN BELİRLENMESİ    

Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında arıcılık konusunda 

yapılan araştırmalar elde mevcut genotipin morfolojik, fizyolojik ve 

davranış özellikleri bakımından tanımlanması, diğer genotiplerle 

karşılaştırılması ve üzerinde durulan çeşitli özellikler bakımından ıslah 
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edilmesi; kovan, petek, yem, ilaç, vb. girdilerin kullanımı ve etkilerinin 

belirlenip karşılaştırılması; hastalıklara yol açan patojenlerle parazit ve 

zararlıların biyolojisi, arı sağlığına etkileri ve uygun tedavi ve mücadele 

yöntemlerinin belirlenmesi; belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik hat 

oluşturma; kaliteli damızlık üretimi ve kullanımı; arı ürünlerinin 

bileşimi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, üretimi, işlenmesi ve 

kullanım alanları; polinasyon ve ankete dayalı çalışmalar olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Yapılan her araştırmanın mutlaka somut bir amacı olmalı ve bu 

amacı gerçekleştirecek uygun yöntemler kullanılmalıdır. Bir 

araştırmanın birbiriyle ilgisiz ve birden fazla amacı hedeflemesi sonuç 

almayı güçleştirmekte ve hatta çoğu zaman olanaksız kılmaktadır. Diğer 

taraftan belirlenen amaç araştırma sonuçlanıncaya kadar sabit 

kalmalıdır.      

2. KARAKTER ANALİZİ 

Araştırmalar,  her zaman olabildiğince az sayıda, aralarında negatif 

korelasyon bulunmayan ve çok sınırlı sayıda gen çiftinin determine ettiği 

karakterler üzerine kurulmalıdır. Ele alınan karakter sayısı arttıkça 

sürüde istenen özelliklerin tümünü birden karşılayan yeterli sayıda 

damızlık bulmak zorlaşacak ve daha büyük sürülere ihtiyaç doğacaktır. 

Böyle bir durumda ise araştırma uygulanabilir ve ekonomik olmaktan 

çıkacaktır.  

Sadece bir karakter bakımından sürünün yarısı aranan nitelikte ise, 

iki karakter bakımından ¼’ü, üç karakter bakımından 1/6’sı, dört 

karakter bakımından 1/8’i ve n sayıda karakter bakımından da 1/2n 

kadarı aranan nitelikte olacaktır. Bu nedenle aynı anda fazla sayıda 

karakter üzerinde çalışmaktan kaçınılmalıdır.   
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Araştırmalar çoğu zaman sürüde üzerinde durulan özellikleri 

determine eden genlerin frekansını, bir başka ifadeyle istenen özellikteki 

bireylerin sayısını artırarak yol alınır. Sadece bir gen çifti tarafından 

determine edilen karakterlerde ilerleme daha kolay ve hızlı olduğu halde 

iyileştirilmesi istenen karaktere etkili gen sayısı arttıkça ilerleme de o 

oranda yavaşlamaktadır. Bu nedenle az sayıda (1-2) gen çifti tarafından 

belirlenen kantitatif karakterlerde ilerleme çok hızlı iken; çok sayıda 

genin determine ettiği kalitatif karakterlerin iyileştirilmesi oldukça zor 

ve zaman alıcıdır.   

Diğer taraftan birden fazla karakterin birlikte ele alınarak 

iyileştirilmeye çalışıldığı araştırmalarda bu karakterler arasında negatif 

bir korelasyon bulunmamalıdır. Aksi halde aralarında negatif ilişki 

bulunan iki karakterden birisini iyileştirmek üzere yapılan seleksiyonla 

diğer karakter bakımından sürü geriye gidecektir. Birlikte değişim 

gösteren yani aralarında pozitif bir korelasyon bulunan karakterler için 

aynı sorun yaşanmayacaktır. Örneğin, ana arının yumurtlama hızı 

arttıkça koloni populasyonu büyümekte ve güçlü kolonilerden daha fazla 

bal elde edilmektedir. Yani bu karakterler birlikte değişim göstermekte 

ve aralarında pozitif korelasyon bulunduğundan; birisinin iyileştirilerek 

ıslah edilmesi diğerlerinin de ıslahını sağlayacaktır. 

3. ARAŞTIRMALARDA ETKİLİ ÖNEMLİ FAKTÖRLER 

VE PARAMETRELER 

3.1. Yıl/Mevsim Etkisi 

Arıcılıkta bal arılarının fizyolojik ve davranış özellikleri ile arı 

hastalık, parazit ve zararlıları,  polinasyon ve arıcılıktan elde edilen 

ürünlerin biyolojik aktiviteleri,… gibi konularda yapılan araştırmalarda 

her zaman bir yıl/mevsim etkisinin olabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çünkü bu ve benzeri konuların çalışıldığı 

araştırmalarda üzerinde durulan özelliklerin fenotipik değerleri 

genotipik etki ve çevresel faktörlerin ortak etkisiyle ortaya çıkmaktadır. 
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Yani üzerinde durulan karakter bakımından sürüde mevcut 

varyasyondan sadece kalıtsal yapı sorumlu olmayıp; araştırma 

koşullarındaki topografik yapı, rakım, bitki örtüsü, sıcaklık, nem, rüzgar 

ve yağış rejimi,…gibi çevresel faktörlerin birlikte şekillendirdiği 

yıl/mevsim etkisi de sorumludur. Bu etkinin her mevsim, her yıl ya da 

araştırmanın her tekerrüründe aynı olması ve fenotipik değer üzerine her 

koşulda aynı yönde ve aynı boyutta etki etmesi beklenmemelidir. 

3.2. Şansa Bağlılık 

Arıcılık araştırmalarında farklı muamele gruplarında bulunan ve 

birbirleriyle yarıştırılan ya da karşılaştırılan bireyler/koloniler için bütün 

koşullar aynı olmalıdır.  Araştırma boyunca her birey ya da koloni için 

strese yol açabilecek ve üzerinde durulan karakter bakımından elde 

edilecek fenotipik değeri değiştirebilecek ana arı, ırk, kovan tipi, iklim 

özellikleri, bakım-besleme, hastalıklarla mücadele, su temini,…gibi 

hususlar itibariyle  koşullar eşit olmalıdır. Yani gelecek generasyonların 

damızlıkları eşit koşullarda tutulan bireyler ya da kolonilerden fenotipik 

değeri yüksek olanlar olmalıdır. Şansa bağlılık söz konusu değilse 

isabetli bir seleksiyon yapmak mümkün olmayacaktır. 

Kalıtım Derecesi: Bir populasyonda herhangi bir karakter 

bakımından bireyler arasında görülen farklılıklara varyasyon denir. 

Populasyonu meydana getiren bireylerin verim değerleri bakımından 

gösterdiği varyasyonun en çok kullanılan ölçüsü ise varyans olarak 

adlandırılır.  Örneğin, bir sürüde kolonilerin bal verimi değerleri 

arasındaki farklılıklara fenotipik varyasyon ve söz konusu değerlere ait 

varyansa da fenotipoik varyans denir.  

Herhangi bir kantitatif karakterdeki fenotipik varyasyon bireylerin 

bu karakter bakımından farklı genotipik yapıda olmalarından ve çevre 

faktörlerinin bütün bireyler için aynı olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Fenotipik varyans ise, bireylerin/kolonilerin farklı genotipik 
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yapılarından doğan genetik varyans ile çevresel faktörlerden farklı 

etkilenmelerinden doğan çevre varyansından oluşur.  

Yani, VP = VG + VE’dir.  

Bu formülde VP fenotipik varyansı, VG genetik varyansı ve VE 

ise çevre varyansını ifade eder.  

Fenotioik varyansın bireylerin genotiplerinin farklılığından ileri 

gelen kısmına geniş anlamda kalıtım derecesi denir. Bir başka ifadeyle 

kalıtım derecesi genotipin fenotipi belirleme derecesi ya da üzerinde 

durulan herhangi bir karakter bakımından populasyonun gösterdiği 

fenotipik varyasyonda genotipik varyasyonun payı olarak tanımlanır. O 

halde kalıtım derecesi, h2 = VG/VP şeklinde formüle edilir. 

Bir populasyonda herhangi bir bireyin genotipik değeri (G) üç çeşit 

gen tesirinden ileri gelmektedir. Yani,  

• G = A + D + I ya da  

• G = Eklemeli Gen Etkisi (A)+Dominant Gen Etkisi (D)+Epistatik 

Gen Etkisi (I) 

Dominant ve epistatik gen etkilerine aynı zamanda eklemeli 

olmayan gen etkileri de denir. O halde bireyin genotipik değeri eklemeli 

gen etkisi ile eklemeli olmayan gen etkilerinin toplamından ibarettir. 

Eklemeli etkiye sahip genler her genotipte aynı etkiyi gösterirlerken; 

eklemeli olmayan etkiye sahip genler ise her genotipte farklı etki 

gösterirler. Eklemeli gen etkisi, genlerin karşılıklı olarak birbirlerinin 

etkilerini artırmaları ya da eklemeli gen etkisine sahip olmalarıdır. 

Sürüde homozigotluk arttıkça yani varyasyon daraldıkça genler 

arasındaki eklenebilirlik ortadan kalkmakta ve eklenebilir olmayan gen 

etkileri ortaya çıkmaktadır.  
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Bunlardan etkisi alleline bağlı olan genlere dominant etkili genler, 

etkisi alleli olmayan başka genlere bağlı olan genlere de epistatik etkili 

genler denir. Eklemeli olmayan gen etkilerinin (dominant ve epistatik 

gen etkileri) döllere geçme ihtimali düşüktür. Oysa eklemeli etki 

gösteren genler generasyondan generasyona geçerler ve bireyin damızlık 

değerini belirlerler.  

Bu nedenle dar anlamda kalıtım derecesi sadece eklenebilir ve 

kalıcı gen etkilerinden ileri gelen varyasyonun toplam varyasyondaki 

payı olarak tanımlanabilir. Eklemeli gen etkisi aynı zamanda “Damızlık 

Değer” olarak değerlendirilmektedir. O halde fenotipik varyansın 

bireylerin damızlık değerleri arasındaki ya da eklemeli gen etkileri 

arasındaki farklılıklarından kaynaklanan kısmı “Dar Anlamda Kalıtım 

Derecesi” olarak tanımlanır. 

Bir koloninin damızlık değeri (DD), populasyonu temsil eden bir 

grup koloni ile bunların döllerinin populasyon ortalamasından 

sapmalarına ait ortalamanın iki katı olarak tarif edilmektedir. Buradaki 

sapma damızlığın döllerine geçirdiği bütün genlerin (eklemeli genlerin) 

ortalama etkileri toplamıdır.  

Fenotipik varyasyonun çevre faktörleri tarafından belirlenme 

derecesi e2 olarak ifade edilmekte ve h2 + e2 = 1 olmaktadır. Yani kalıtım 

derecesi 0 ile 1 arasında bir değişim göstermektedir. Bu formülde e2 = 0 

olması halinde h2 = 1 olmaktadır. Bu, söz konusu karakterin % 100 

genotip tarafından belirlendiği veya bireyler arasındaki fenotipik 

varyasyonun sadece onların genotiplerinin farklılığından kaynaklandığı 

ve çevresel faktörlerin bu karakter üzerine etkili olmadığı anlamına gelir. 

Bu durum kalitatif karakterler için mümkündür.  

Benzer şekilde h2 = 0 olması halinde ise, o karakter % 100 çevre 

faktörlerince belirlenmekte; yani bireyler arasındaki fenotipik farklılık 
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tümüyle çevre faktörlerinin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Bu, ancak tek 

yumurta ikizlerinde görülebilir.   

Bir karakterin kalıtım derecesi 0.50’den büyük ise yüksek, 0.25-

0.50 arasında ise orta ve 0.25’in altında ise düşük olarak tanımlanır. 

Örneğin; ana arının yumurtlama hızının kalıtım derecesi (h2 = 0.16) 

düşük, bal veriminin (h2 = yaklaşık 0.25) ve yavru üretiminin kalıtım 

derecesi (h2 = ˃0.30)  orta iken; savunma davranışı, hijyenik davranış, 

vücut büyüklüğü, kanat uzunluğu ve vücut renginin kalıtım derecesi h2 

= ˃0.50) yüksektir. 

Kalıtım derecesi tek tek bireylerin değil, bir populasyonun 

herhangi bir özelliği için hesaplanan bir istatistiktir. Populasyona ait 

değerlere parametre denilmektedir. Bir karakter için hesaplanan kalıtım 

derecesi populasyonlar arasında ve hatta aynı populasoyonda 

generasyondan generasyona değişebilmektedir.   

Elde mevcut bal arısı populasyonlarının çeşitli verim özelliklerinin 

seleksiyonla ıslahını amaçlayan çalışmalarda uygulanacak yetiştirme 

sisteminin belirlenmesi için üzerinde durulan özelliklerin kalıtım 

derecelerinin bilinmesi gerekmektedir. Çünkü ancak genotipik farklılık 

döllere geçtiğinden, genotipik varyasyonun olmadığı ya da çok az olduğu 

saf hat durumundaki sürülerde seleksiyonla ilerleme sağlamak son 

derece sınırlıdır. Homojenliğin arttığı böyle sürülerde, eğer ele alınan 

karakterin fenotipik değerinin daha da iyileştirilmesi isteniyorsa, bu 

karakterin fenotipik değerinin çok daha yüksek olduğu aynı ırkın diğer 

sürülerinden yeni damızlıklarla kan katmak ya da başka ırklarla 

melezleme yaparak varyasyonu artırmak gerekmektedir.    

Ayrıca damızlık seçiminde kullanılacak yöntemlerin (performans 

testi, döl kontrolü gibi) tespiti de kalıtım derecesi esas alınarak 

yapılmaktadır. Kalıtım derecesi yüksek karakterler için yapılacak 

seleksiyonda damızlık seçiminin fenotipik değerlere göre yapılması 
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mümkündür. Fakat kalıtım derecesi düşük bir karakter için damızlık 

seçiminde fenotipik varyasyonun esas alınması yerine ebeveyn, kardeş 

ya da döllerin fenotipik değerlerine göre seleksiyon yapılmalıdır. 

Aynı anda birden fazla karakterin ele alındığı durumlarda ise 

damızlık seçimi seleksiyon indeksine göre yapılmalıdır. Seleksiyon 

indeksinin hesaplanması için de yine indekse dahil edilecek karakterlerin 

kalıtım dereceleri bilinmelidir. 

3.3. Seleksiyonda Sağlanan Genotipik İlerleme  

Bir seleksiyon programının verimlilik düzeyi genellikle o 

programın sağlayacağı yıllık ilerleme ile ölçülmektedir. Sürünün 

fenotipik ortalaması ile bu sürüden seçilen bireylerin yavrularının 

genotipik ortalaması arasındaki farka “seleksiyonda sağlanan genotipik 

ilerleme (R)” denir. Bir sürüde üzerinde durulan bir kantitatif karakter 

bakımından seleksiyonla bir generasyonda ortaya çıkacak genotipik 

ilerleme seleksiyon üstünlüğü ile kalıtım derecesi tarafından 

belirlenmektedir.  

Seleksiyon üstünlüğü (S) bir generasyonda damızlığa ayrılan 

bireylerin fenotipik ortalaması ile o generasyondaki ebeveyn sürünün 

fenotipik ortalaması arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Kalıtım 

derecesi (h2) ise, seçilenlerin fenotipik üstünlüğünün ne oranda genotipik 

üstünlüğe karşılık geldiğini ifade etmektedir. Yani, kalıtım derecesi 

genotipin fenotipteki payıdır. Buna göre; 

Seleksiyonla sağlanan genotipik ilerleme (R ) = h2 x S olarak 

tanımlanır. Örneğin; bal verimi için h2 = 0.45, ebeveyn sürüsünün 

ortalama bal verimi = 20 kg/koloni ve damızlığa ayrılan kolonilerin 

ortalama bal verimi = 24 kg/koloni ise; 

S = 24 - 20 = 4 kg ve R =  0.40 x 4 = 1.6 kg/koloni olduğundan;   
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Döllerin (gelecek generasyonun) bal verimi = 20 + 1.6 = 21.6 

kg/koloni olarak beklenmelidir. 

Seleksiyonda sağlanan genotipik ilerleme (R) ile kalıtım derecesi 

(h2) ve seleksiyon üstünlüğü (S) arasında pozitif bir korelasyon 

bulunmaktadır. Yani kalıtım derecesi ve seleksiyon üstünlüğü arttıkça 

seleksiyonda sağlanan ilerleme de artmaktadır. Seleksiyon 

programlarının verimliliğinin ölçüsü olarak bir generasyonda değil, bir 

yılda sağlanacak genetik ilerleme kullanılmaktadır. Buna göre;  

Yıllık Genotipik İlerleme (R) = S x h2/y olarak gösterilmektedir. 

Formülde y generasyonlar arası süreyi (generasyon aralığı) 

tanımlamaktadır. O halde generasyonlar arası süre ile genetik ilerleme 

arasında negatif bir korelasyon bulunmaktadır. Yani generasyonlar arası 

süre kısaldıkça genetik ilerleme artmaktadır. 

Hayvan yetiştiriciliğinde generasyon aralığı damızlığa ayrılan 

hayvanların doğurdukları zamandaki ortalama ebeveyn yaşı olarak kabul 

edilir. Erkek ve dişi damızlıkların yaş ortalaması sürünün yaş 

ortalamasını vermekte olup; bu değer generasyon aralığına yakındır. 

Islah programlarında bu sürenin kısaltılması son derece önemlidir. 

Generasyon aralığı hayvan türleri arasında değiştiği gibi; aynı türün 

farklı ırkları ve hatta aynı ırka mensup sürüler arasında da 

değişebilmektedir.   

3.4. Seleksiyon Basıncı 

Seleksiyon basıncı, her generasyonda damızlık dışı bırakılan 

bireylerin oranıdır. Ayıklama olarak da ifade edilir. Bir sürünün 

mevcudu ancak ayıklananların sayısı kadar bireyin damızlığa 

ayrılmasıyla korunabilmektedir. Dolayısıyla sürüden ayrılan bireylerin 

sayısı arttıkça bir generasyona ait bireylerin daha büyük bir kısmı 

damızlığa ayrılacaktır. Seleksiyon basıncı ya da ayıklama seleksiyonun 
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tersi olup, sürüdeki kötülerin damızlıktan çıkarılması anlamına 

gelmektedir. Bir sürüde seleksiyon basıncı arttıkça seleksiyon üstünlüğü 

düşecektir.  

Sürüde bakım, besleme ve sağlık koruma hizmetlerinin 

iyileştirilmesi yoluyla seleksiyon basıncı azaltılmalıdır. Seleksiyon 

basıncının az olduğu sürülerde damızlıkta kalma süresi ve dolayısıyla 

yaş ortalaması yükselmekte ve generasyon aralığı artmaktadır. O halde 

seleksiyon programı uygulanan sürülerde seleksiyonda sağlanan genetik 

ilerlemeyi belirli bir düzeyin üzerinde tutacak kadar bir seleksiyon 

basıncı uygulanmalıdır.  

3.5. Karakter Ortalaması  

 Karakter ortalaması, kolonilerin arılı çerçeve sayısı, yavrulu 

çerçeve sayısı, kuluçka üretimi ve ana arının yumurtlama hızı gibi sezon 

içerisinde ölçümü tekrarlanan özellikler bakımından ortaya koydukları 

fenotipik değerlerin toplamının ölçüm sayısına bölünmesiyle elde edilir.  

Örneğin; A kolonisinin arılı çerçeve ortalaması bu koloninin sezon 

boyunca ve farklı tarihlerdeki arılı çerçeve sayıları toplamının yapılan 

ölçüm sayısına oranıdır. Kolonilerin nektar toplama eğilimi, bal verimi, 

yaşama gücü ve kışlama yeteneği gibi fenotipik değerleri ise doğrudan o 

koloninin bu özelliklere ait ortalaması olarak kullanılır.  

Karakter ortalaması, bir sürüye ait aynı koşullarda yarıştırılan 

kolonilerin üzerinde durulan karakter bakımından birbirlerine 

üstünlüklerinin belirlenmesi gelecek generasyonun damızlıklarının 

seleksiyonu için kullanılacak çok önemli bir değerdir. Üzerinde durulan 

herhangi bir karakter için karakter ortalaması hesaplanarak elde edilecek 

bu fenotipoik değer bakımından birbirleriyle karşılaştırılacak olan 

koloniler sezon başında kovan tipi, ana arı yaşı, ırk, gıda stoku, arı ve 

yavru varlığı gibi faktörler bakımından dengelenmelidir.  
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Diğer taraftan koloniler arasında sezon boyunca yemleme, 

ilaçlama, mer’a ve verilen petek tipi,…bakımından herhangi bir farklı 

muamele  yapılmamalıdır. Bu şekilde eşit koşullarda yarıştırılan 

kolonilerden oğul verenler, ana arısını kaybedenler ya da yenileyenler, 

herhangi bir hastalığa yakalananlar veya sönenler daha sonraki ölçüm ve 

işlemler için dikkate alınmayıp değerlendirme dışı bırakılmalıdır.    

3.6. Karakter İndeksi 

Yeni damızlıkların seçimi tek bir karakter itibariyle yapılabildiği 

gibi aynı anda birden fazla karakter üzerinde de durulabilmektedir. 

Sürüde aynı anda birden fazla karakterin iyileştirilmeye çalışıldığı 

durumlarda her karakter için karakter indeksi hesaplanmalıdır. Her bir 

koloni için hesaplanan karakter indekslerinin toplamı koloni indeksini 

vermektedir.   

Karakter indeksi hesaplanırken her koloninin üzerinde durulan her 

bir özelliği için 5 veya 10 gibi belirli bir puan esas alınır. Bir karakter 

için sürüde o yıl ölçülen en yüksek fenotipik değer bu puana bölünerek 

elde edilecek birim değer 1 kabul edilir ve bu karaktere ait ortalama 

bulunan birim değere bölünerek karakter indeksi hesaplanır.   

Konuyu basit bir örnekle yeniden açıklamaya çalışalım: 

Kolonilerin üzerinde durulan her bir özelliğini 5 puan üzerinden 

değerlendirelim. Sürüdeki/ arılıktaki koloniler arasında en yüksek bal 

verimi 60 kg ve A kolonisinin bal verimi 15 kg ise, birim değerimiz 60 

kg : 5 = 12 kg ve A kolonisi için o yıldaki bal verimi indeksi = 15 kg : 

12 kg = 1.25 olacaktır. Buna göre herhangi bir karakter için bulunacak 

indeks değeri 0 ile 5 arasında bir değer olacaktır.  

Üzerinde durulan karakterler arasında sürüdeki fenotipik değerinin 

azaltılması planlanan bir karakter varsa bu karakter için bulunacak 

karakter indeksi değeri negatif işaretle tanımlanmalıdır. Örneğin, 
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hırçınlık eğilimi böyle bir özellik olup koloni indeksi hesaplanırken bu 

karakter için bulunacak indeks değeri (-) işaretiyle kullanılmalıdır. 

3.7. Koloni İndeksi  

Koloni indeksi, sürüdeki her bir koloni için üzerinde durulan 

karakterlerin her biri bakımından hesaplanan indeks değerlerinin 

toplamıdır. Örneğin; sürüde aynı anda arılı çerçeve sayısı, yavrulu 

çerçeve sayısı, hırçınlık eğilimi, nektar toplama eğilimi, bal verimi ve 

kışlama yeteneğinden oluşan 6 farklı karakterin ıslah edilmesini öngören 

bir program uygulanıyor olsun.  A kolonisinin arılı çerçeve indeksi = 

2.50, yavrulu çerçeve indeksi = 2.00, hırçınlık eğilimi indeksi = -3.00, 

nektar toplama eğilimi indeksi = 2.50, bal verimi indeksi = 4.50 ve 

kışlama yeteneği indeksi = 4.00 ise; koloni indeksi = (2.50 + 2.00 + 2.50 

+ 4.50 + 4.00) – 3.00 = 12.50’dir. Buna göre bir koloniye ait koloni 

indeksi 0 ile 25 arasında bir değer olacaktır. 

Koloniler her yıl koloni indeks değerlerine göre sıralanarak koloni 

indeksi en yüksek olan belirli sayıdaki koloni bir sonraki generasyon için 

damızlık olarak seçilir. Damızlık kolonilerin her birinden sağlanacak eşit 

sayıdaki larva ve semen/erkek arı kullanılarak yetiştirilecek ana arılar ile 

sürünün tamamındaki kolonilerin ana arıları yenilenir ve bu işlem 

üzerinde durulan karakterler bakımından planlanan amaca (verim 

değerine) ulaşılıncaya kadar her yıl tekrarlanır.  

4. ARAŞTIRMALARDA İZLENECEK YÖNTEMLER 

4.1. Performans Testlerinde İzlenecek Yöntemler 

Arıcılıkta performans testleri genellikle kolonilerin ve ana arıların 

performanslarını belirlemeye yönelik olarak planlanıp uygulanmaktadır. 

Bu testlerde her zaman kolonilerin ya da ana arıların incelenen çeşitli 

özelliklerinin farklı koşullardaki değişimi incelenmektedir. Çeşitli 

özellikler bakımından birbiriyle yarıştırılan koloniler ve ana arılar için 
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incelenen özelliklere etkili çevre faktörlerin eşitliği ve şansa bağlılık her 

zaman korunmalıdır. Aksi halde elde edilen sonuçlar yanıltıcı olacaktır.  

Bu amaçla farklı genotiplere mensup koloni gruplarının aynı 

koşullardaki fizyolojik ve davranış özellikleri incelenerek bu özellikler 

bakımından hangi genotipin daha iyi bir performansa sahip olduğu 

belirlenebilir. Diğer taraftan;  aynı genotipe ait koloni gruplarının farklı 

çevre koşullarındaki performanslarını incelemek de mümkündür. 

Böylece genotip ile çevre koşulları arasındaki interaksiyonlar ortaya 

çıkarılabilmektedir.  

Bu tür çalışmalarda incelenen özellikler ve bunlar üzerine etkili 

faktörler amaca uygun bir biçimde ve çok iyi belirlenmelidir. İncelenen 

özellikler yaşama gücü, kışlama yeteneği, bal verimi, ergin arı gelişimi, 

ana arının yumurtlama hızı, uçuş etkinliği, nektar dönemi ağırlık kazancı, 

petek işleme eğilimi, oğul verme eğilimi, hırçınlık eğilimi, yağmacılık 

eğilimi, hijyenik davranış,..vb. ölçülebilen özellikler arasından 

seçilmektedir.  

Bu özellikler üzerine etkili faktörler ise genotip, ana arı yaşı, ana 

arı çıkış ağırlığı, koloni gücü, kovan ve petek tipi, yıl/mevsim, rakım, 

mer’a, göçer/sabit arıcılık, yemleme, kışlatma biçimi, hastalık-parazit ve 

zararlılarla mücadele yöntemleri,…vb. olarak planlanabilmektedir.  

Ele alınan özellik ya da etkisi incelenecek faktör sayısı arttıkça 

daha çok muamele grubuna ihtiyaç duyulacağı ve daha çok koloni ile 

çalışılması gerekeceği unutulmamalıdır.   

Performans testleri ana arıların performanslarını belirlemek 

amacıyla da yapılabilmektedir. Bu durumda aynı genotipten yetiştirilen 

kız kardeş ana arıların farklı koşullardaki ya da farklı genotipe mensup  

ana arıların aynı koşullardaki performansları incelenebileceği gibi; ana 

arıların yetiştirilme koşullarına bağlı olarak değişebilen çıkış ağırlığı, 
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spermateka çapı, sperm stoku, ovariol sayısı,… gibi özellikleri de ele 

alınabilmektedir.     

Bunların dışında bal, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiri gibi 

arıcılık ürünlerinin bileşimi, çeşitli fiziko kimyasal ve organoleptik 

özelliklerinin üretim ve işleme teknikleri, depolama koşulları ve 

depolama süresine bağlı olarak göstereceği değişimi belirlemeye yönelik 

araştırmalarla bunların farklı doz ve kullanım biçiminin arılar ve insanlar 

ve hatta hayvanlar üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik araştırmalar 

da bütün dünyada sıklıkla başvurulan ve oldukça popüler olan 

çalışmalardır.   

  4.2. Anket Çalışmalarında İzlenecek Yöntemler 

Arıcılıkla ilgili anket çalışmaları bütün dünyada öteden beri ve 

sıklıkla başvurulan bir araştırma yöntemidir. Bu güne kadar ülkemizde 

de değişik amaçlarla birçok arıcılık anketi uygulanmıştır. Bu çalışmalar 

bazen tüketicilerin arıcılık ürünlerini tüketim eğilimi, kullanım biçimi ve 

amacını; bazen de arıcıların çeşitli arıcılık uygulamalarını irdelemek, 

gün yüzüne çıkarmak ve sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.  

Arıcılık anketleri herhangi bir belde, il ya da bölgedeki mevcut 

durumu analiz etmeyi hedeflediği gibi ülkesel düzeyde de 

planlanabilmektedir. Amaç çoğu zaman mevcut durumu ve sorunları 

ortaya koymak ve elde edilen somut bulgulardan hareketle geleceği 

doğru planlamaktır. 

Örneğin; göçer arıcılara uygulanacak anketlerle onların göçer 

arıcılık uygulamalarında karşılaştıkları sorunları, ihtiyaçları, beklentileri 

ve bunlara etkili faktörler tek tek belirlenerek göçer arıcılığın 

geliştirilmesini sağlayacak önlemler ve reçeteler geliştirilebilmektedir. 

Belirli bir bölgedeki arıcılara uygulanan anketlerle arıcıların ana 

arı kullanım alışkanlıkları, girdi temini, arılarına uyguladıkları bakım 
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besleme teknikleri, arılarıyla ilgili olarak karşı karşıya oldukları sağlık 

sorunları, bu sorunların çözümü için kullandıkları yöntemler, ürün 

çeşitliliği, ürün hasadı, işleme, depolama uygulamaları ve pazarlama 

kanalları,…gibi pek çok konuda net bir resim ortaya konulabilmekte, söz 

konusu bölgedeki arıcılığın adeta röntgeni çekilebilmektedir.  

Böylece anket uygulanan konularla ilgili mevcut durumun 

anketörlerin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, sağlık sorunları ve gelir 

düzeyi,…gibi faktörlere bağlı olarak nasıl bir değişim gösterdiği 

belirlenebilmekte ve gelecek için isabetli planlamalar yapılabilmektedir. 

Anket çalışmalarında sonuçlar genellikle yüzde olarak ifade 

edilmektedir. Bu nedenle anket çalışmaları yeterli ve olabildiğince fazla 

sayıda kişi ile yapılmalı ve ankete dahil edilen kişilerin mutlaka hedef 

kitleyi temsil etmesi sağlanmalıdır.  

Örneğin; Erzurum ilinde arıcılıkta yaşanan sağlık sorunlarıyla 

ilgili bir anket çalışması yapılacaksa ya her ilçedeki arıcıların şansa bağlı 

olarak seçilen belirli bir yüzdesi, ya da yine şansa bağlı olarak seçilen 

belirli ilçelerdeki arıcıların tamamı ankete dahil edilmelidir. Anket 

uygulanan kişi sayısı hiçbir zaman 100’den daha az olmamalıdır. 

Her anket çalışmasının mutlaka önceden belirlenmiş bir amacı 

olmalı ve anketörlere bu amaca ulaşmayı sağlayacak doğru anlaşılabilir, 

açık, somut ve yeterli sayıdaki aynı soru demeti sunulmalıdır. Herhangi 

bir konuda belirli bir bölgede ve belirli bir hedef kitle üzerinde 

uygulanan anket çalışmaları benzer ve hatta aynı sorularla ve belirli 

periyotlarla tekrarlanarak üzerinde durulan konuyla ilgili olarak zaman 

içerisindeki değişim izlenmelidir. Böylece gelecek için yapılan planlar 

gözden geçirilip yeniden düzenlenerek güncellenebilmektedir. 
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  4.3. Polinasyon Denemelerinde İzlenecek Yöntemler 

  Arıcılık böceklerle tozlaşan bitkilerde polinasyonun sağlanması 

ve çeşitli arıcılık ürünlerinin üretimi amacıyla sürdürülen bir 

yetiştiricilik faaliyetidir. Ülkemizde arıcılık daha çok bal üretimi 

amacıyla yapılmakla beraber; dünyanın bu alanda gelişmiş ülkelerinde 

arıcılar yıllık gelirlerinin en az yarısını kolonilerini bitki yetiştiricilerine 

polinasyon amacıyla kiraya vererek elde etmektedirler. Arıların 

polinasyondaki yeri ülkemizde de giderek artmakta ve belirli 

bölgelerdeki bitki yetiştiricileri arı kolonilerini kendi bitkisel üretim 

alanlarına çekmeye çalışmaktadırlar. 

Bal arılarının nektar ve polen kaynağı olarak ziyaret ettikleri kültür 

bitkileri çiçeklenme dönemlerinde ürettikleri nektar ve polenin miktarı, 

bileşimi, besin değeri, kokusu ve rengiyle arıları kendilerine cezbetmek 

üzere birbirleriyle rekabet etmekte, arılar da öncelikle kendileri için en 

çekici, kaliteli ve fazla nektar ve polen veren bitkileri ziyaret edip 

tozlaştırmaktadırlar. Yani, arılarla bitkiler arasında her zaman karşılıklı 

bir yarar ilişkisi bulunmaktadır.  

Yurt dışında belirli bitki türlerini tozlaştırma eğilimi daha yüksek 

arı hatları elde etmeyi hedefleyen pek çok çalışma yapılmaktadır. Bu tür 

çalışmalar bir an önce ülkemizde de yapılmak zorundadır. 

Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde polinasyonda bombus arıları 

kullanılmaktadır. Belçika, Hollanda ve İsrail dünya bombus arısı 

üretiminde tekel ülkelerdir. Türkiye dünyanın önemli bir seracılık 

ülkesidir. Ülkemizde örtü altı sebze yetiştiriciliğinde bombus arısı 

kullanımı 1997 yılında ve yurt dışından ithal edilen 4.000 koloniyle 

başlamıştır. Günümüzde ise her yıl 100.000 dekar alanda 200.000 

bombus kolonisi kullanılmakta ve sera tarımında polinasyonda bombus 

arısı kullanımı giderek artmaktadır.  
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İlk yıllarda ithal edilen ve önemli miktarda döviz kaybına yol açan 

bombus arıları daha sonra üretici yabancı firmalarla işbirliği yapılarak 

ülkemizde de üretilmeye başlanmıştır. Son yıllarda ise birçok yerli firma 

tamamen kendi birikim ve imkânlarıyla yerli üretime başlamışlardır. 

Halen bombus arılarının ülkemiz koşullarında ticari olarak seri üretimi, 

polinasyon yeteneklerinin geliştirilmesi, kışatma ve yetiştirme teknikleri 

konularında ciddi çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalar giderek 

artmaktadır.  

Diğer taraftan, bazı ülkelerde sentetik olarak üretilen ve bal arıları 

için cezbedici etkiye sahip nasanof feromonu arılarca daha yoğun bir 

şekilde ziyaret edilerek tozlaşması arzu edilen kültür bitkilerinin 

çiçeklenme dönemlerinde bu bitkiler üzerine uygulanarak meyve ve 

tohum üretimini artırmayı amaçlayan; ya da yine sentetik olarak üretilen 

ve bal arıları için uzaklaştırıcı etkiye sahip 2 heptanon feromonu 

ilaçlanan tarım alanlarına uygulanarak arıları belirli bir süre ilaçlama 

alanlarından uzak tutmayı amaçlayan çalışmalar yapılmakta ve başarılı 

sonuçlar alınmaktadır.  

Ülkemizde de benzer polinasyon çalışmalarına  ve yonca, korunga, 

ayçiçeği, pamuk, narenciye ve diğer bazı meyveler ,… gibi tarımı 

yapılan belirli bitkilerin tozlaşmasını daha etkili olarak yapacak balarısı 

hatları elde etmeyi amaçlayan araştırma projelerine şiddetle ihtiyaç 

bulunmaktadır.  

Bu tür çalışmalar arttıkça hem bitkisel ürün tarımında hormon 

kullanımı azalarak ürün kalitesi artacak, daha sağlıklı ürünler elde 

edilebilecek ve hem de üretim miktarı ve ürün kalitesi artacaktır. Bu 

nedenle Tarım Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Ajansları 

ve TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlar tarafından bu tür çalışmalar 

desteklenip teşvik edilmeli ve öncelikle desteklenmelidir.  
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5. ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Araştırmalarda amacın, incelenecek özelliklerin, bunlar üzerine 

etkili faktörlerin, izlenecek yöntemlerin ve etkili faktörlerin doğru olarak 

planlanıp uygulanması ne kadar önemli ise elde edilen sonuçların doğru 

yorumlanması ve doğru sonuçların çıkarılması da o kadar önemlidir. 

Bunu sağlamak için verilerin analizinde bunların karakterine uygun 

istatistik yöntemlerin kullanılması gerekmektedir.  

Örneğin, anket çalışmalarında elde edilen veriler genellikle % 

olarak değerlendirilmekte, Ki kare testine tabi tutulmakta ve aynı 

zamanda değişik grafiklere aktarılmaktadır. Performans testlerinde ise 

çoğunlukla şansa bağlı deneme planları kullanılmakta ve grup 

karşılaştırması yapılmaktadır. Normal dağılış göstermeyen verilere ise 

çeşitli transformasyonlar uygulanmaktadır.  
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GİRİŞ 

1. PROPOLİS 

 1.1 Genel Bilgi 

Propolis kelimesi Yunancada pro (ön) ve polis (şehir) anlamına gelen 

şehrin korunması anlamına gelmektedir (Bankova ve ark., 2000). Daha genel 

bir tanımla propolis; bal arıları tarafından toplanan ve belirli ağaç ve bitkilerin 

tomurcuklarından toplandığı, reçinemsi maddeleri ve bitki salgılarını 

başlarında bulunan salgı bezlerince salgılanan enzimlerle kimyasal değişikliğe 

uğratılarak oluşturulan sarıdan, koyu kahverengine kadar değişen renkte olan 

oldukça kıvamlı bir madde olarak tanımlanmaktadır. Propolisin rengi 

toplandığı bölgeye ve mevsime göre farklılık göstermektedir. Ilıman iklime 

sahip ülkelere ait propolis örnekleri kahverengi renge sahip iken, daha yağışlı 

iklime sahip ülkelerde ve Avustralya’da propolisin rengi siyahtır. Finlandiya 

propolisi turuncu, Küba propolisi ise koyu menekşe, Brezilya propolisi yeşil 

renktedir. Propolisin rengi bitki florasının değişimi ile değişiklik 

göstermektedir.  

Propolis, bal arıları kolonisinin hastalıklardan korunması ve petek 

gözlerini kapatarak dış etkenlerden korunabilmek gibi birçok amaçla 

kullanılmaktadır. Propolis daha çok arılar tarafından çeşitli ağaç ve çalılardan 

toplanan salgıdır. Propolis kaynağını hangi bitkilerden toplandığını 

belirleyebilmek adına polen analizi yapılarak bitkisel orjini belirlenmektedir. 

Propolisin toplandığı bitki kaynaklarının bilinmesi standardizasyon 

oluşturması açısından önem taşımaktadır (Crane, 1990).  Propolisin başlıca 

bitki kaynağı türleri Acer spp. (Akçaağaç), Corylus spp. (Fındık), Quercus spp. 

(Erik), Ulmus spp. (Karaağaç), Salix spp. (Söğüt), Aesculus hippocastanum (At 

kestanesi), Pinus spp. (Çam), Eucalyptus spp. (Ökaliptus), Castanea spp. 

(Kestane), Betula spp. (Huş), Populus spp. (Kavak), Tilla spp. (Ihlamur) ve 

Fraxinus spp. (Dişbudak)’dır. 

Propolis üretimi dünyanın birçok ülkesinde üretilmektedir. Propolis 

üretimin en çok olan ülkeler Çin, Brezilya, Amerika, Avusturalya ve 

Urugay’dır. Bu ülkeler arasında Japonya ise propolis işlenip tüketiminde önde 
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gelmektedir. Son yıllarda ülkemizde de propolisin önemi artmış ve arıcılar 

tarafından daha fazla üretilmeye başlanmıştır. 

1.2. Bilinen Biyoaktif Bileşenleri 

Propolisin yapısı bilim adamlarının dikkati çekmiş ve ilk olarak 1960 

yılında propolis araştırılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmaların çoğu 

propolisin kimyasal bileşimi, biyolojik aktivitesi farmakolojik ve tedavi edici 

özellikleri üzerine odaklanmaktadır. Günümüzde de propolis ile ilgili çok 

sayıda bilimsel çalışma mevcuttur. Propolisin yapısında 300’den fazla bileşen 

tanımlanmakta ve içeriği arıların ulaşabildiği bitki florasına ve balmumunun 

içeriğindeki çeşitliliğe göre kimyasal içeriği değişim göstermektedir (Crane, 

1990). Genel olarak bakıldığında, %50 reçine (fenoller ve flavonoidler) ve 

bitkisel balsam, %30 balmumu, %10 esansiyel yağlar, %5 polen ve %5 diğer 

organik maddeler oluşturmaktadır (Wagh, 2013).  

1.3. Biyokimyasal Özellikleri 

Propolisi oluşturan reçinenin farklı bitkilerden toplanması onun kimyasal 

yapısının farklılaşmasına sebep olmaktadır. Propolisin yapısındaki %5’lik 

kısımdaki organik bileşikler arasında fenolik bileşikler ve esterler, flavonoidler 

(flavoller, flavonlar, flavononlar, dihidroflavoneller ve kalkonlar) terpenler, 

beta-steroidler, aromatik aldehitler ve alkoller ve stilben terpenler 

bulunmaktadır (Russo ve ark., 2002). Organik kısmın en önemli bölümünü 

içeren flavonoidler propolisin biyolojik aktivitesinden sorumlu en önemli 

bileşenidir. Son yıllarda propolis üzerine yapılan çalışmalarda antibakteriyel, 

antiviral (Marcucci, 1995) antifungal (Kujumgiev ve ark., 1999) antidiyabetik, 

antiülser, immünomodülatör, antiinflammatuar (Wang ve ark., 1993), 

antioksidan (Moreno ve ark., 2000) hepatoprotektif, anestezik, antitümöral, 

antikenseri, radyoprotektif, nöroprotektif, antiproliferatif ve tümör indüklü 

anjiogeneze karşı koruyucu gibi çeşitli biyoloijik aktivitelere sahip olduğu 

belirlenmiştir (Can ve ark., 2015). Türk kestane propolisi ile yapılan hayvan 

çalışmasında kimyasal içerik ve alkol sebepli oksidatif strese etkisi 

incelenmiştir. Çalışma sonucunda alkol verilen grupta HDL düşük, LDL 

yüksek bulunurken propolis verilen grupta ise tam tersi bir durum tespit 

edilmiştir. Bulgularda propolisin herhangi bir toksik etkisinin görülmediği, 

dejeneratif hastalıklar ile alkol sebepli oksidatif strese karşı koruyucu etkisinin 
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olduğu belirlenmiştir (Kolankaya ve ark., 2002). Propolis ham olarak 

tüketilmesinin bazı alerjik yan etkileri oluşturabilme olasılığına karşı işlenmiş 

propolis tüketimi daha sağlıklı olduğu ön görülmektedir.  

1.4. Tamamlayıcı Tedavideki Yeri 

Propolis ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların 

çoğu in vitro ve hayvan çalışmaları üzerine olup, in vivo çalışmaların sayısında 

her geçen gün artmaktadır. Doğal ürünlerin güvenilir bir şekilde 

kullanılabilmesi için öncelikle kimyasal içeriğinin aydınlatılması, in vitro 

deneyler, hayvan deneyleri bu deneylerin sonucunda sağlıklı gönüllü insanlar 

üzerinde araştırılma yapılması uygun görülmektedir. Propolisin birçok 

biyolojik aktiviteye sahip olmasından dolayı, yapılan çalışmalarda propolisin 

farklı konsantrasyonları hazırlanmıştır; immunomodulatör aktivitede in vivo 

200 mg/kg, in vitro 3-300 (Sforcin ve Bankova, 2011), in vitro 3- 300 g/100 

l ile 50-150 mg/kg (Orsi ve ark., 2005; Orsatti ve ark., 2010) antitümoral 

aktivitede 5-100 g/100L (Orsolic ve ark., 2005) antibakteriyel in vitro 0.4-

14.0 % v/v (Sforcin ve ark., 2000) antifungal in vitro 0.4-14.0 % v/v (Sforcin 

ve ark., 2001) antiviral in vitro 5- 100 g/100 l, antidiyabetik in vivo 100-300 

mg/kg (Bassani-Silva, 2007) ve anti-ülseratif in vivo 50, 250 ve 500 mg/kg 

(Kaneeda ve Nishina, 1994) şeklinde tespit edilmiştir. Propolisin herhangi bir 

toksik etkiye ya da olumsuz etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir (Sforcin ve 

ark., 2002). Yapılan başka bir in vivo çalışmada propolis kapsülü sağlık 

bireylere verilmiş, uygulama sonrasında 13. günde TNF-alpha, IL-6 IL-8, IL-

1beta sitokinlerin plazma düzeyini arttırmazken zamana bağlı olarak sitokin 

salınım kapasitesinde artış olduğu tespit edilmiştir (Özen ve ark., 2010). 

Propolis ile ilgili yapılan başka bir çalışmada antifungal etki araştırılmış, farklı 

solüsyonlarının antimirobiyal etkileri incelenmiş ve diş eti fibroblastları 

üzerinde antifungal etkisinin fazla olduğu tespit edilmiştir (Sönmez ve ark., 

2005), periodontal ligament hücrelerinin (PDL) hücre canlılığını koruduğu 

tespit edilmiştir (Ozan ve ark., 2007). Propolisin in vivo olarak antitümör 

etkilerinin belirlenmesinde propolis farelere gavaj yoluylai kas veyea tümör 

dokusu içersine enjeksiyonu ile verilmektedir. Antitümör aktvite 

belirlenmesinde tümör boyutlarının ölçümü ile tümör gelişme hızları 

belirlenmekte veya farelerin toplam vücut ağırlıkları ölçülerek dolaylı yoldan 

tümör gelişimi takip edilmektedir. Sitokin salınımı, T lenfositlerin 



TARIMSAL ÜRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR| 134 

 

proliferasyonu, dalak ve timüs bezlerinin ağırlıkl değişimleri gibi immün sistem 

uyarılarının ölçülmesi yoluyla da antitümör aktivite belirlenebilmektedir (Onur 

ve ark., 2018). Deney hayvanları ile yapılan çalışmada tümör hücrelerine 

propolis verilmesiyle tümör büyüme hızlarının azaltılabileceği hatta tümör 

hacimlerin azaldığı bildirilmiştir (Orsolić ve ark., 2005; İnoue ve ark., 2008). 

Propolis verilen farelerin immün sistem hücrelerindeki proliferasyon artışı ise 

propolisn etkili bir immünomodulatör olduğunu göstermektedir (Park ve ark., 

2004). Yapılan in vivo çalışmalarında çeşitli solventlerle hazırlanan propolis 

ekstrakların dışında propolisin etken maddeleri olan CAPE (kafeik asit fenil 

esteri), kuersetin, kafeik asit bileşenlerininde antitümör aktiviteleri 

belirlenmiştir (Orsolić ve Basić 2005), meme kanseri edilen farelere suda 

çözünebilir propolis ekstraktı ve fenolik asitlerden (CAPE ve kafeik asit) 

enjekte edilmiş, çalışma sonunda farelerde tümör oluşumu ve gelişiminde 

yavaşlama farelerin yaşam sürelerinin uzadığı gözlemlenmiştir. Fenolik 

asitlerin (CAPE ve kafeik asit) sulu propolis özütüne göre daha etkili olduğu 

gözlemlenmiştir.Bunun sebebi propolisin sulu fazda çözünememesinden 

kaynaklandığı düşünülebilir.  

2.   POLEN 

2.1. Genel Bilgi 

Çanak yaprak, taç yaprak, dişi ve erkek organları bünyesinde barındıran 

yüksek yapılı bitkilerin çiçekleri, Latincede “ince toz” diye adlandırılan ve 

tozlaşmayı sağlamak adına görev yapan polenleri üretirler. Esasen polen, erkek 

organlar bölümü olan filament ucundaki anterler üzerindeki keseciklerin içinde 

oluşum gösterir. Bu kesecikler içerisinde gelişimini tamamlayan polen, 

anterlerin açılması ile serbest hale gelir, böylece tozlaşma/polen aktarımı 

(polinasyon) olayı rüzgâr, su veya tozlayıcı böcekler yardımıyla başlar. En 

etkin polinasyon aracı olarak bilinen rüzgârın, çoğu zaman homojen polinasyon 

sağlayamaması ve/veya ağır polenlerin taşıyamaması gibi olası dezavantajlı 

durumları mevcuttur (Karadeniz, 2015). Bu dezavantajlı durumun büyük bir 

kısmı tozlayıcı böcekler yardımıyla aşılmaktadır. Tozlayıcı böceklerin en 

önemli ve en bilindik elemanı arılardır. Arılar dünyada yayılış gösteren 

çiçeklerin yaklaşık %8’ini ziyaret etmekte her bir ziyarette, hem polenizasyona 

sebebiyet verirken aynı zamanda beslenme faaliyeti için nektar ve polen 

toplamaktadır (Şekil 1). Nektar karışımıyla topaklanan polen, arının tükürük 
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bezlerinden salınan enzimler yardımıyla granül şeklini alarak polen yüklerini 

oluşturur. Polen yüklerindeki her bir polen taneciğinin boyutu, yaklaşık 6-300 

mm civarında farklılık göstermektedir. Arılar arka ayaklarıyla kovana 

taşıdıkları bu biyoaktif özellikler açısından zengin besin, tıpkı boyutlarındaki 

farklılıklar gibi çeşitli ve geniş renk skalasına sahip olabilmektedir. Renk 

çeşitliliğin yegâne sebebi polenin toplandığı bitki florası, bölgesel ve sezonsal 

farklılıktır (Denisow and Denisow-Pietrzyk, 2016).  

Şekil 1. Arılarca yapılan polinasyon 

Kaynak: Stevenson ve ark., 2019 

2.2. Bilinen Biyoaktif Bileşenleri 

Sarı rengin hâkim olduğu polen karakteristiği karotenoidlerin asıl 

sorumlu olduğu biyoaktif bileşenlerin çeşitliliği ile kırmızı, yeşil, mor, siyah 

vb. çeşitlenmektedir. Arıların kovana taşıdıkları polenler, ziyaret ettiği nektarlı 

bitkilerin farklılığından kaynaklanan bir sebeple karmaşık kimyasal içeriğe 

sahiptirler. Dolayısıyla polen analizlerinde kullanılan sonuçlar kesin 

olmamakla birlikte yüzdelik kıyasla sonuçlar verilmektedir. Ancak genel olarak 

yapılan analizlerde polenlerin kimyevi içeriğinin yaklaşık %25’i proteinlerden 

ve mevcut bu proteinlerin ise yaklaşık %10’luk kısmı vücut metabolizmasının 

kendi başına sentezleyemediği esansiyel aminoasitlerden oluşmaktadır. 
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Proteince zengin olan bu kıymetli besin özellikle karbohidratca da zengin 

içeriğe sahiptir. Sindirilebilen yaklaşık %30’luk toplam karbohidrat içeriğinin 

%25’lik kısmını fruktoz ve glukoz oluşturmaktadır (Almeida-Muradian et al., 

2005; Denisow and Denisow-Pietrzyk, 2016). Yağ asidinin ve bazı enzimleri 

de bünyesinde barındıran polenler çeşitli biyokimyasal etkinlerde de fazlasıyla 

rol almaktadır. Szczesna (2006)’ya göre polendeki lipit içeriği ise %5,1 olmakla 

birlikte toplam lipit içeriğinin %0,4’lük kısmını esansiyel yağ asitlerinden 

linoleik asit ve γ-linoleik asit; %1,5’lik kısmını fosfolipit; %1,1’lik kısmını da 

fitosteroller kapsamaktadır (Szczesna, 2006).   

Aynı zamanda polen, bal arısı larvasının beslenmesi açından son derece 

etkili olan özellikle B grubu vitamin (B1, B2, B6) içeriğine de sahiptir. B vitamin 

kompleksleri dışında suda çözünen vitaminlerden olan C vitamini de polen 

muhteviyatında yerini almakta olup bu oran her iki grup (B ve C vit.) için 

yaklaşık %0,6’dır. Yağda çözünen vitamin içeriği ise (A, E ve D vit.) %0,1’lik 

oran nispetiyle düşük seviyededir (Komosinska-Vassev ve ark., 2015).   

Biyoaktivitenin önemli ajanlarından olan fenolik bileşenler de polen 

içeriğinde yerini almakta ve ortalama veri alınırsa bu değer %1,6 civarında 

olduğu literatürce bilinmektedir (Komosinska-Vassev ve ark, 2015). Grup 

üyelerinin flavonoidler, fenolik asitler ve lekötrienlerden oluşturduğu fenolik 

bileşenler, antioksidan, antimikrobiyal, antikanserojen vb. birçok metabolik 

faaliyetten sorumludur (Sahin ve ark., 2011). Bahsi geçen grup üyelerinin 

içerisinde %1,4’lük kısımla flavonoidler en fazla miktarda tayin edilirken daha 

ileri analizlerle bu flavonoid varlığının da kuersetin, kaemferol ve 

isorhamnetinden kaynaklandığı bildirilmiştir. Arta kalan %0,2’lik kısmın 

büyük bir kısmı fenolik asit varlığı ile netice bulan analizlerde öncü bileşen 

olarak klorojenik asit tespit edilmiştir (Komosinska-Vassev ve ark., 2015).  

Genel değerlendirme ortalama sonuçların neticesidir. 

2.1. Genel Bilgi kısmında bahsedildiği üzere biyoaktif bileşen varlıkları 

birçok parametre ile farklılık göstermektedir. Bu farklılığı ortaya koyan 

polenlerin kimyasal terkip analizleri geçmişte olduğu gibi güncel çalışmalarla 

desteklenmektedir. 
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2.3. Biyokimyasal Özellikleri  

Bu bölümde arı poleniyle yapılmış literatür destekli in vitro ve in-vivo 

(pre-klinik) çalışmalara yer verilmiştir. Polenler içeriğindeki karakteristik 

biyoaktif bileşenlere göre antioksidan, antimikrobiyal, antifungal, 

antikarsinojen gibi biyoaktif özellikler gösterdiği bilimsel çalışmalara konu 

olmuştur (Denisow ve Denisow-Pietrzyk, 2016; Pascoal ve ark., 2014). 

Örneğin, fenolik bileşenlerin doğrudan etki etmesi sonucu yine bu doğal 

ürünlerin, çeşitli bakteri ve mantarlara (Staphylococcus aureus,  Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeurgionsa, Candida 

glabrata) karşı etki ettiği ve böylece antibiyotik özellik gösterdiği de iddia 

edilmiştir (Carpes ve ark., 2007; Pascoal ve ark., 2014). Ayrıca, Ishikawa ve 

ark. (2008)’de mast hücrelerinin degranülizasyonu üzerine yapmış olduğu ve 

sonuçlarından arı poleninin anti-alerjenik ajan olarak görülebileceği araştırma, 

bilim dünyasında polenin etkinliği üzerine önemli bir çalışma olarak yerini 

almıştır. İlgili çalışma; alerjinin, mast hücreleri tarafından sentezlenen IgE 

sentezini düzenleyen mekanizmalardaki bozukluktan kaynaklandığını 

vurgulamıştır. Arı poleni, histidin salınımından kaynaklı bu mekanizma 

bozukluğunu yüksek oranda inhibe etmiş ve IgE düzeyini yükseltmiştir. 

Yıldız ve ark., (2013) kestane poleninin sıçanlarda karbon tetraklorüre 

bağlı hepatik hasarlara olan koruma etkisi başlığıyla araştırmış olduğu deneysel 

çalışmada, ilgili polenin hepatoprotektif ajan olarak etki gösterdiğini ortaya 

koymuştur. Bu kanaatin oluşmasında standart referans ilaç olarak kullanılan 

silibilin grubunun karşılaştırma verileri neden olmuştur. Çalışmada, karaciğer 

dokularının histopatalojik değişmeleri ve kan serumunda da karaciğer enzim 

parametreleri olan AST (aspartat transaminaz) ve ALT (alanin transaminaz) 

seviyeleri incelenmiştir. Histopatolojik incelemede hücresel deformitelerin 

azlığı ve kan serum parametrelerin fizyolojik değerlere yakınlığı poleni doğal 

bir ürün olarak üstün kılmıştır (Yıldız ve ark., 2013). 

Anti-enflamatuar etkinin ve bu etkiye neden olan açıklayıcı 

mekanizmanın konu alındığı bir başka polen kaynaklı çalışmada, sıçanların 

ayaklarında çeşitli kimyasal ajanlarla ödem dokusunun oluşturulması 

sağlanmıştır. Sıçanlara vücut ağırlığı temel alınarak hazırlanan polen 

ekstraktları oral yolla tatbik edilmiş oluşan doku deformitesi anti-enflamatuar 

etkiyle ortadan göreceli olarak ortadan kalkmıştır. Araştırmacılar tarafından 
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mevcut pozitif etkinin kaynağı, fenolik bileşenlerle ve/veya fitosterollerle 

siklooksijenaz ve lipoksijenaz aktivitenin inhibe edilmesi olarak görülmüştür 

(Choi, 2007).  

Güncel çalışmalar polenin aslında iyi bir besin kaynağı olarak 

görülebileceğine de atıf bulunmuştur. Buna dair yapılan preklinik çalışmada 

açlık çeken ve ardından polen ile beslenen sıçanların normal pellet yemle 

beslenen sıçanlara göre daha etkin ve düzenli kilo artışı sergilediğini ortaya 

koymuştur (Komosinska-Vassev ve ark., 2015).   

2.4. Tamamlayıcı Tedavideki Yeri 

İlgili alt başlıkta polen araştırmalarının klinikte durumu yansıtılacaktır.  

Son dönemde gerek ülkemizde gerekse diğer coğrafyalar da anti-depresan 

ilaçların kullanım oranı artmış ve artmaya da devam etmektedir. Komosinska-

Vassev ve ark. (2015)’nın yayınlamış oldukları derleme çalışmasında 

psikolojik kökenli klinik vakaların durumuna atıfta bulunmuştur. Antidepresan 

alan hastalara belirli dozlarda polen diyeti yapılmış ve süreç takip altına 

alınmıştır. Polenin yararlı besin içeriğinden ötürü sinir dokularında dejeneratif 

etkinin azalması mevcut derlemenin bir çıktısıdır. Hatta derlemede, polen diyeti 

sürecinde hastaların metabolik faaliyetlerini daha verimli yerine getirmesinden 

ötürü anti-depresan kullanım azalmalarının görüldüğü kaydedilmiştir. Sonuç 

olarak polen, fiziksel ve/veya zihinsel yorgunluktan kaynaklanan bedensel 

kısıtların, asteni ve apati gibi hastalıkların tedavisinde etkin bir ajandır 

(Komosinska-Vassev ve ark., 2015). 

Preklinik çalışmalar göz önüne alındığında; polen ekstraktlarının 

plazmadaki toplam lipit düzeyleri düşürmek suretiyle hipolipidemik aktivite 

gösterdiği saptanmıştır (Juźwiak ve ark., 1989; Manning, 2001). Klinik 

çalışmalar da bu sonucu doğrular niteliktedir. Kassyanenko ve ark., (2010)’nın 

raporuna göre hiperlipidemik hastalarda kan serum lipit ve kolesterol düzeyleri 

polen tüketimi baz alındığında ortalama %25 oranında düştüğü belirtilmiştir. 

Bu düşüşün nedeni, polenin içerisinde bulunan doymamış yağ asitleri, 

fosfolipitler ve fitosterollerin metabolizmadaki etkinleri olarak görülmektedir 

(Estevinho ve ark., 2012). Polen, 2015 senesinde renal ablasyon modeliyle uzun 

süreli sıçan çalışmasına konu olmuş, polenle beslenen sıçanlarda kronik böbrek 

hasarı ve hipertansiyon etki diğer gruplara kıyasla azalan yönde kendini 
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göstermiştir (Teles ve ark., 2015)  Bir başka klinik çalışma raporuna göre; 

damar sertliği olarak bilinen ateroskleroz hastalığıyla birlikte miyopi 

vakalarında polen tüketimi kandaki kolestrol seviyelerini düşürerek iyileşmeye 

dair pozitif etki yaratmış, görüş alanını artırarak görme keskinliğini stabilize 

etmiştir (Machoy-Mokrzyńska ve ark., 1992). Ayrıca polen, trombosit 

agregasyona dair fonkiyonel bozukluklarını önleme ve fibrinolitik sistem 

aktivitesini artırma kabiliyetiyle kalp hastalıklarına ve beyin felcine karşı 

koruma etkisi sunmaktadır. 

3.   ARI SÜTÜ 

3.1. Genel Bilgi 

Arı sütü ilk kez 1972 yılında Huber adlı bilim adamı tarafından ‘‘Gelee 

Royale’’olarak tamınlanmaktadır. Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların çene altı 

bezleri tarafından salgılanan, larva dönemindeki yavruların ve ana arının 

beslenmesinde kullanılan beyazımsı renkte, keskin kokulu viskoz bir maddedir. 

Arı sütü polen, su ve bal bileşimden oluşmaktadır.  Döllenmiş bir yumurtadan 

işçi arı mı yoksa ana arı mı olacağı genç lavraların arı sütü ile ile beslenmesine 

bağlı olarak değişiklik gösterir. İşçi arılar arı sütü ile üç gün beslenirken, kraliçe 

arı lavra boyunca beslenmektedir (Kolaylı ve ark., 2015). Kraliçe arının işçi 

arılara göre hastalıklara karşı dirençli olması arı sütü ile beslenmesinde 

kaynaklanmakta olup, günde kendi ağırılığının iki katı kadar (1500-3000) 

yumurta üretebilmekte ve 3-5 yıl kadar yaşayabilmektedir. Arı sütü üretiminin 

önde gelen ülkesi Çin olup, yaklaşık 1500 ton civarında üretimi yapılmakta 

fakat yapılan üretimin sadece yarısı ihraç edilmektedir (Korkmaz ve Akyol, 

2015). 

Arı sütünün içeriğine bakıldığında su, protein, şeker, lipit ve mineral 

oluşturmaktadır. Kimyasal içeriği iklim koşullarına göre değişim 

göstermektedir. Nem %60-70, protein %12-15 şeker %10-16 ve lipit %3-6 

olmakla birlikte düşük miktarda vitaminler, tuzlar ve serbest aminoasitler 

oluşturmaktadır. Arı sütü insan vücudunun üretemediği 8 temel aminoasit de 

dahil olmak üzere 12 tane aminoasit içermektedir.  
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3.2. Bilinen Biyoaktif Bileşenleri 

Suda çözünebilirliği kısmen olan arı sütü, konsantre, jel kıvamında olup, 

asitliği pH’sı 3,4-4,5 keskin kokulu ekşi tada sahip olan bir besin maddesidir. 

Arı sütünün yapısı oldukça karmaşıktır. Yapısında farklı proteinler, 

aminoasitler, organik asitler, steroidler, esterler, fenoller, şekerler, mineraller, 

eser elementler ve diğer bileşikler barındırmaktadır. Arı sütünün yapısında 

bulunan apimisin ve royalisin olarak adlandırılan temel proteinlerin 

immunoregulator özellikleri bulunmaktadır (Liu ve ark., 2008). Diğer besin 

maddelerinde bulunmayan ve antitümoral, antibakteriyal ve immun sistemi 

düzenleyici aktivite gösteren ve arı sütünde bulunan trans-10-hydroxyl-2-

decenoic acid (10-HDA) de bulunmaktadır (Sugiyama ve ark. 2012). Arı 

sütünün yapısında adenozin, adenozin mono fosfat ve adenozin monofosfat N1 

oksit tespit edilmiş, adenozinin nükleik asitlerin adenozin tri fosfat gibi enerji 

deposu moleküllerin sentezinde, birçok enzimin substratı olarak ve hücresel 

aktivitelerin ekstraselüler modülatörü olarak görev almaktadır (Uçar, 2018). 

3.3. Biyokimyasal Özellikleri 

Arı sütünün bilinen en önemli özelliği vücutta hücre yenilemesi, üretimi 

ve metabolizma üzerinde etkin olmasıdır. Arı sütü birçok biyolojik aktiviteye 

sahip olmasından dolayı tıp, kozmetik, ilaç sanayisinde ve apiterapi gibi 

alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Deney hayvanları çalışmasında arı sütünde 

farmakolojik aktivite tespit edilmiş; antiinflammatuar, antibakteriyel, 

antioksidan antitümöral, alerjik reaksiyonları baskılaması gibi birçok etkiye 

sahiptir (Ramadan ve Al-Ghamdi, 2012). Arı sütü geleneksel olarak hafızayı 

geliştirdiği, yaşlanmayı önlediği, enerjiyi artırdığı, kaygıyı azalttığı ve 

hiperaktif konuları sakinleştirdiği bilinmektedir (Mateescu, 2005).  

3.4. Tamamlayıcı Tedavideki Yeri 

Arı sütü sağlıklı yiyecekler arasında önem arz etmektedir. Arı sütün 

arılar üzerinde ki olumlu etkisi insanlar üzerinde de benzer etki gösterebileceği 

düşünülmektedir. Arı sütü ile ilgili yapılan in vitro çalışmalarda 10-HDA’nın 

antibakteriyal özelliği incelenmiş ve birçok bekteri türünün gelişimini 

engellediği tespit edilmiştir (Eshraghi and Seifollahi, 2003). Yapılan klinik 

çalışmada kemoterapi ve radyo terapi uygulanan lösemili çocuklarda arı 

sütünün canlı ağırlık artışıyla birlikte kandaki beyaz küre, nötrofil ve 
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lenfositlerin artmasına neden olduğu tespit edilmiştir (Kaftanoğlu ve Tanyeli 

1997). Gunaldı ve ark., 2013’de yapmış oldukları çalışmada spinal cerrahi 

prosedürlerde implant ilişikli enfeksiyonları önleyebilmek adına arı sütünün in 

vitro ve in vivo şartlarda çalışması yapılmış, metisilin rezistan stafilokokus 

aureusun üremesini engellediği tespit edilmiştir. Pourmoradian ve ark., 

2012’de arı sütünü 25 tane kadın diyabet hastasına ve benzer şeklide plasebo 

grubuna belirli süre ile vermiş, suplementasyonundan sonra açlık kan glukoz 

değerlerinin ortalama 163.05±42.51 mg/dL’den 149.68±42.7 mg/dL’ye, 

ortalama glikolize hemoglobin değerlerinin % 8.67 ± % 2.24’den % 7.05 ± % 

1.45’e, p=0.001, ve ortalama insülin konsantrasyonlarının 70.28 ± 29.16 

pmol/L’den 86.46 ± 27.50 pmol/L’ye p=0.01 arttığını tespit edilmiştir.  
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GİRİŞ 

Süt ve süt ürünleri, beslenme ve fizyolojik işlevleri yönünden insan 

diyetinin ana bileşenleridir (Keating ve ark., 2008). Süt proteinleri, insanların 

gelişimi ve büyümesi için gerekli olan maddelerin başında olup vücutta 

sentezlenemeyen esansiyel aminoasitlerin neredeyse tamamını ihtiva eder 

(Şenel, 2016). Sütteki toplam kuru maddenin yaklaşık %27’sini oluşturan süt 

proteinleri sütün en önemli temel bileşenleridir. 30'dan fazla fraksiyondan 

oluşan süt proteinleri temelde kazein ve serum proteinleri olarak 

sınıflandırılırlar (Gürsoy, 2013). Bu proteinler, kritik besleyici elementleri 

içermesi ve immünolojik koruma sağlamasıyla insan sağlığı için pozitif 

düzenleyicilerdir (Clare ve Swaisgood, 2000). 

İnek sütündeki tüm proteinin %80’ini oluşturan kazein hem kantitatif 

hem de besinsel olarak en önemli süt proteinidir (Sarode ve ark., 2016). Kazein 

misellleri; alfa, beta, kappa ve gamma kazein olarak 4 fraksiyondan oluşmuştur 

(Day, 2016). Beta kazein (β-Cn) en polimorfik süt proteini olup 13 genetik 

varyantı vardır. Bu varyantlardan en yaygın olanları ise A1 ve A2 formlarıdır 

(Rahman ve ark., 2016). 

Süt protein tipleri damızlık seçiminde bir kriter olarak belirlenmiş ve 

genetik populasyonların ıslah çalışmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak 

bu çalışmalar sütlerde bulunmayan zararlı proteinlerin açığa çıkmasına neden 

olmuştur (Eraslan, 2012).  A1 sütü daha fazla süt elde etmek için genetiği ile 

oynanmış ineklerden elde edilen sütü, A2 sütü ise mutasyona uğramamış 

ineklerden elde edilen sağlıklı sütü tanımlamaktadır (Dinç, 2009). β-Kazein’in  

A1 varyantının gastrointestinal sindirimi sonucunda “Beta-kazomorfin-7” 

(BCM-7) peptidi oluşmaktadır (Brooke-Taylor ve ark.,  2017). BCM-7’nin; 

iskemik kalp hastalıkları, tip-1 diyabet, ateroskleroz, ani bebek ölümü 

sendromu, otizm ve şizofreni gibi hastalıklarla ilişkili olduğu düşünülmektedir 

(Rahman ve ark., 2016). Bu bağlamda A1 sütü tüketimi ile bağlantılı sağlık 

problemlerinin BCM-7 oluşumundan kaynaklandığı, A2 sütünün ise sağlık 

üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmadığı düşünülmektedir 

(Kamiński ve ark., 2007). 

A1 Βeta kazein (β-Cn) Batı dünyasındaki sığırlarda yaygın olarak 

görülmektedir. Holstein sütleri ekseriyetle β-kazeinin A1 varyantını 
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taşımaktadır, Asya sürüleri, Guernsey, Jersey, koyun, keçi, eşek, yaks, deve, 

bufalo vd. büyükbaş hayvanlar ve insan sütü çoğunlukla A2 β-Cn içermektedir 

(Pasin, 2017). Türkiye’de yetişen yerli ırklardan elde edilen sütlerin A1 β-Cn 

düzeyleri oldukça düşük olduğu ve bu hayvanlardan genelde A2 tip sağlıklı süt 

elde edildiği bildirilmektedir (Sarı, 2014). 

Bu çalışma, β-kazomorfin-7’nin oluşumu ve sağlık üzerine etkilerini 

inceleyen çeşitli çalışmalar derlenerek durum tespiti yapmak amacıyla 

yapılmıştır. 

1. SÜTÜN TANIMI VE İŞLEVLERİ  

Süt, insanoğlunun her yaş grubu için ideal bir besin kaynağıdır. Sütün 

yaklaşık %88’si su, 12 ‘si ise laktoz, protein, yağ, vitamin ve minarellerden 

oluşur (Smirnova ve ark., 2020). Canlıların yaşamsal faaliyetlerini 

sürdürebilmesi, gelişimin sağlanabilmesi ve verimli olabilmesi için gerekli 

maddeleri eksiksiz olarak ihtiva etmektedir (Önen, 1999). Temel gıda maddesi 

olarak kabul edilen süt; bilhassa kalsiyum, fosfor, vitamin B2, aminoasitler ve 

yağ asitleri bakımdan değerli bir besin olup (Gürsoy, 2015) çocuklarda kemik 

yapısının gelişimi ve nöropsikolojik gelişim için oldukça önem arz etmektedir 

(Kuellenberg de Gaudry ve ark., 2019). Süt bileşenlerinin kompozisyonu Şekil 

1’de gösterilmiştir (Smirnova ve ark., 2020). 

Şekil 1. Süt bileşenlerinin kompozisyonu  (Smirnova ve ark., 2020) 
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2. TÜRKİYE VE DÜNYADA SÜT ÜRETİMİ 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) 2019 yılı hayvansal üretim istatistik 

verilerine göre, Türkiye’de toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı 

sırasıyla 18 milyon baş ve 48 milyona, toplam süt üretimi ise yaklaşık 23 

milyon tona ulaşmıştır. Şekil 2’de görüldüğü üzere elde edilen sütün yaklaşık 

% 90’ı büyükbaş, % 10’u küçükbaş hayvan sütünden sağlanmıştır (TUIK, 

2020). Konya: 1,3 milyon ton, İzmir: 1.2 milyon ton ve Erzurum: 939 bin ton 

büyükbaş süt üretimiyle Türkiye’de en fazla üretim yapan illerin başında yer 

alırken; Van: 132 bin ton, Şanlıurfa: 111 bin ton ve Diyarbakır: 102 bin ton 

küçükbaş hayvan sütü üretiminde ilk üç sırayı paylaşan iller olmuştur. Yine 

2019 yılı verilerine göre, kişi başı süt tüketimi 2018 yılı verilerine nazaran % 

4,3 azalmış ve süt tüketimi 39,7 kg/kişi olarak belirlenmiştir (TEPGE, 2021). 

 

Şekil 2. Türkiye 2019 yılı toplam süt üretiminde türlerin payı (%), (TUIK, 2020) 

 
2019 yılı dünya süt üretimi ise 864 milyon tona ulaşmış olup üretimin % 

52,1 ‘ini gerçekleştiren Hindistan, AB-28 ve ABD Şekil 3’te görüldüğü üzere 

üretim sıralamasında ilk üçte yer almışlardır. Dünya süt üretiminde önemli paya 

sahip olan ülkeler Şekil.3, büyükbaş hayvan sayısında önemli paya sahip 

ülkeler ise Şekil 4’te gösterilmiştir (TEPGE, 2021). 

 

İnek sütü; 90,5

Koyun sütü; 6,6

Keçi sütü; 2,5

Manda; 0,3

2019 yılı toplam süt üretiminde türlerin payı (%)
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Şekil 3. Dünya süt üretiminde önemli paya sahip olan ülkeler (%), (TEPGE, 2021). 

 
Şekil 4. Büyükbaş hayvan sayısında önemli paya sahip ülkeler (%), (TEPGE, 2021). 

 

3. SÜT PROTEİNLERİ 

Süt proteinleri, bitki veya diğer hayvansal proteinlere kıyasla yüksek 

biyolojik değere sahip olup canlı organizmalarda önemli fonksiyonel ve yapısal 

aktivitelerde rol oynarlar (Sharma ve ark., 2013). Organizmanın vücutta 

sentezleyemediği, dışarıdan alınması zorunlu (esansiyel) amino asitleri 

tümüyle karşıladığı için yüksek kaliteli veya tam teşekküllü bir protein olarak 

kabul edilmesinin yanı sıra besinlerin protein kalitesinin değerlendirilmesinde 

de referans olarak kullanılır (Davoodi ve ark., 2016). Toplam protein oranına, 

kazein ve her bir protein bileşeninin birbiri ile olan ilişkisine etki eden faktörler; 

hayvanın ırkı, yaşı, mevsim, sağlık durumu ve laktasyon sayısı veya sırasıdır. 
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Hücre sayısının artmasıyla süt protein oranı da artış göstermektedir (Almaz, 

2013). 

Sütün ana proteinleri, “hızlı protein” olarak da bilinen whey (peynir altı 

suyu proteinleri) ve “yavaş proteinler” olarak da bilinen kazeinlerdir (Kollias, 

2011).  Sütteki toplam proteinin yaklaşık %80'ini (29,5 g/L) kazeinler, yaklaşık 

% 20'sini (6,3 g/l) ise peynir altı suyu proteinleri oluşturur (Davoodi ve ark., 

2016). Genetik polimorfizm gösteren bu süt proteinleri, birkaç aminoasitin yer 

değiştirmesi neticesinde birbirlerinden farklı genetik varyantlardan oluşmuştur 

(Formaggioni ve ark., 1999).  

Süt proteinleri teknolojik ve ekonomik bakımdan da oldukça değerli 

proteinlerdir (Özkan, 2002). Ruminantların süt proteinlerindeki genetik 

varyantların, süt kompozisyonu ve teknolojik kalite üzerinde etkili olduğu 

bilinmektedir (Ceriott ve ark., 2004). Son yıllarda yapılan çalışmaların süt 

verimi ve kompozisyonuna, bilhassa peynir kalitesi üzerine yoğunlaştığı 

görülmüştür (Doğan ve Kaygısız, 1999). Süt proteinleri damızlık seçiminde bir 

ölçüt olmuş ve genetik populasyonların ıslahında kullanılmaya başlanmışır. 

Ancak söz konusu çalışmalar normalde sütlerde bulunmayan zararlı 

proteinlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Eraslan, 2012). Farklı memeli 

türlerine göre süt protein fraksiyonları Tablo 1’de gösterilmiştir (Tamime ve 

ark., 2011). 

Tablo 1. İnek, Keçi ve Koyun Sütlerindeki Protein Fraksiyonları (g/100g Toplam 

Kazein ve g/100g Toplam Serum Proteini) 

Protein fraksiyonları (%) 
Keçi 

 
Koyun Inek 

Kazeinler     

αs-kazein 26-30 31-51 48-49 

αs-1 kazein 5 16 38 

αs-2-kazein 25 15 10 

β-kazein 50-64 39-47 33-39 

k-kazein 10-20 7-10 11-13 

Serum proteinleri    

α-laktalbumin 40 25 25 

β-laktoglobulin 40 51 50 

İmmünoglobulin 18 12 12 

Proteoz-pepton 9 6 13 

Kaynak: Tamime ve ark., 2011 
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1.1. Kazein 

Kazein, yağsız sütün asit ile tepkimesinden sonra sütün pıhtılaşan ve 

çökeltilen proteini olarak tanımlanır (Deeth ve Bansal, 2019). Süte rengini 

veren temel unsur olan kazein, inek sütünde ortalama %2,63 oranında bulunur. 

Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve kükürt ihtiva eder (Anonim, 2011). 

Kazein, süt ürünlerinin en önemli fonksiyonel katkı maddesidir. Fermantasyon 

yoluyla veya enzimatik olarak pH'ın manipüle edilerek kazein misellerinin 

kararsızlaştırılması, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri üretiminin ayrılmaz bir 

parçasıdır (Day, 2016).  

Kazein, sütte miseller halinde bulunmakta ve her bir kazein miseli 

heterojen bir yapıya sahip olan αs-kazein, β-kazein, κ-kazein ve γ-kazein 

fraksiyonlarından meydana gelmektedir. Kazein kompleksinin ana proteini 

αs1-kazeindir (%38).  Bu proteini sırasıyla β-kazein (%36), κ-kazein (%13) ve 

αs2 ‐ kazein (%10) takip etmektedir. (Bhat ve ark., 2016). αs1, αs2, beta ve 

kappa aynı sayıda gen tarafından kodlanır (sırasıyla CSN1S1-CSN1S2-CSN2-

CSN3) ve kromozom 6' da bulunur (Sebastiani ve ark., 2020). Gamma-kazein, 

beta kazeinin parçalanmasından kaynaklanır (Kaminsky ve ark., 2007). 

 

1.2. Beta kazein (β-Cn) 

İnsan sağlığı açısından önemli bir genetik tehlike olarak görülen β-kazein 

genleri sütteki kazeinin %36’sını oluşturmaktadır (Swinburn, 2004).  Sığır ve 

insan β-kazeini sırasıyla 209 ve 211 aminoasit kalıntısı içerir (Uniacke-Lowe 

ve Fox, 2011). Bazı türlere göre toplam kazein proteini içerisinde β-Cn 

konsantrayonu ve β-Cn aminoasit dizisi Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Bazı Türlere Töre Toplam Kazein Proteini İçerisinde β-Cn 

Konsantrayonu ve β-Cn Aminoasit Dizisi 

 Deve Sığır Keçi İnsan  

β- Cn % (toplam kazeinde ) 65 36 54.8 60-70 

β- Cn Aminoasit zinciri 217 209 223 211 

Kaynak: Chianese ve ark., 1993; Tamime ve ark., 2011; Uniacke-Lowe ve Fox, 

2011; Ghnimi ve Eldin, 2015; Nowier ve Ramadan, 2020; Park, 2021 
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İnek sütünde ikinci en bol bulunan protein olan β- Cn (Muhammed ve 

Stephen, 2012), en polimorfik süt proteini olup 13 genetik varyantı (A1, A2, 

A3, A4, B, C, D, E, F, H1, H2, I ve G) vardır. Süt sığırlarında en sık rastlanılan 

varyantlar A1 ve A2 olup B, A3 ve C ise en nadir rastlanılan β-Cn varyantlarıdır 

(Li ve Gaunt, 1972).  A1 ve A3 varyantları A2 varyantından kaynaklanırken B 

ve C varyantları A1 varyantından türetilmiştir. A1, B ve C alel varyantları 122. 

konumdaki bir amino asit yönünden (A1 ve C'de serin, B'de arginin) ve 37. 

pozisyonundaki bir amino asit (A1 ve B varyantlarında glutamik asit ve C 

varyantında lizin) yönünden birbirinden farklıdır (Sebastiani ve ark., 2020).  

Sığır sütündeki A1 ve A2 β-Cn varyantları Şekil 5‘te (Ul Haq ve ark., 2014), β-

Cn varyantlarının amino asit dizilimindeki değişiklikler Tablo 3’de 

gösterilmiştir (Parashar ve Saini, 2015).  

Yaklaşık 5000 yıl önce Avrupa'da bir sığır sürüsünün genetik mutasyona 

uğraması sonucu A1 türü kazein üreten inekler ortaya çıkmıştır (Chitra, 2021). 

A2 β-Cn orjinal β-kazeindir. Çünkü A2 β-Cn Avrupa sürülerinde A1 β-Cn’in 

oluşmasına sebep olan mutasyondan önce bulunmuştur (Ng-Kwai-Hang ve 

Grosclaude, 2003). A1 varyantı insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olan tek 

β-Cn formudur.  İçme sütü olarak A1 geni taşıyan bir ineğin sütü tüketildiğinde 

β-kazeinler bağırsaklarda beta kazomorfin-7 bileşiğine dönüşmektedirler 

(Swinburn, 2004). 

 

A2 Beta-
Kazein

A1

B

C

F

G

H

A3

E

D

H

Şekil 5. Sığır sütündeki A1 ve A2 β-kazein varyantları (Ul Haq ve ark., 2014). 
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Tablo 3. β-kazein varyantlarının aminoasit dizilimindeki değişiklikler  

β-kazein                                                Amino asit dizilimindeki  değişiklikler 

varyantları  

A2 SerP 

(18) 

SerP 

(35) 

Glu 

(36) 

Glu 

(37) 

His 

(67) 

His (106) Ser (122) 

A3 SerP 

(18) 

SerP 

(35) 

Glu 

(36) 

Glu 

(37) 

His 

(67) 

 Gln 

(106) 

Ser (122) 

E SerP 

(18) 

SerP 

(35) 

Lys 

(36) 

Glu 

(37) 

His 

(67) 

His (106) Ser (122) 

D Lys 

(18) 

SerP 

(35) 

Glu 

(36) 

Glu 

(37) 

His 

(67) 

His (106) Ser (122) 

A1 SerP 

(18) 

SerP 

(35) 

Glu 

(36) 

Glu 

(37) 

Pro 

(67) 

His (106) Ser (122) 

B SerP 

(18) 

SerP 

(35) 

Glu 

(36) 

Glu 

(37) 

Pro 

(67) 

His (106)  Arg 

(122) 

C SerP 

(18) 

Ser 

(35) 

Glu 

(36) 

Lys 

(37) 

Pro 

(67) 

His (106) Ser (122) 

Kaynak: Parashar ve Saini, 2015 

 

4. BİYOAKTİF PEPTİTLERİN TANIMI VE GENEL 

ÖZELLİKLERİ 

Sütün gastrointestinal sindirimi, proteolitik başlangıç kültürleri ile 

fermantasyonu veya proteolitik enzimler tarafından hidroliz sonucu α- ve β-

Kazein’den biyoaktif peptit olan kasomorfinler oluşmaktadır (Petrotos ve ark., 

2014). Kasomorfinler genel olarak opioid peptitler olarak isimlendirilmektedir. 

Opioid peptidler morfin benzeri etkinlikleriyle, yani “rahatlatıcı” etkiye 

sahip olmalarının yanısıra “uyarıcı” etkiye de sahiptirler (Séverin ve Wenshui, 

2005). α ve β-kazeinden türetilen kazomorfinler rahatlatıcı peptidlerdir 

(Gobbetti ve ark., 2002). Süt opioid peptitlerinin çoğu, β-kazeinden türetilir ve 

μ-opioid ligandları olarak karakterize edilirler (Miralles ve ark., 2018).  Başlıca 

opioid peptitler, β- kazomorfinler olarak adlandırılan β-Cn parçalarıdır (Clare 

ve Swaisgood, 2000).  

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/beta-casein
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/beta-casein
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Gıda kaynaklı biyoaktif peptidlerin; sindirim, endokrin, bağışıklık, sinir 

ve kardiyovasküler sistemler üzerinde etkili olduğu ve antihipertansif, 

antimikrobiyal, lipid düşürücü, immünomodülatör, mineral bağlayıcı, 

antitrombotik, opiat benzeri ve anti-karyojenik etkilere yol açabildiği 

bildirilmiştir (Moughan ve ark., 2014).  

Tablo 4. Biyoaktif Peptitlerin Fizyolojik Fonksiyonları 

Kaynak: Korhonen ve Pihlanto, 2006 

4.1. Biyoaktif Peptitlerin Üretimi 

Biyoaktif peptitler; gıda proteinlerinin sindirim sisteminde mevcut 

enzimlerin (pepsin, tripsin, kimotripsin, alkalaz, pankreatin, elastaz ve 

karboksipeptidaz) etkisi ile enzimatik (Şimşek ve Kılıç, 2016) fermente 

gıdalarda mikrobiyal faaliyet ve gıdaların işlenmesi esnasında alkali, asit ve 

ısıyla muammele sonucu protein hidrolizi gibi çeşitli yollarla meydana 

gelmektedirler (Kınık ve Gürsoy, 2002). Süt proteini kaynaklı biyoaktif 

peptitler ise sütün gastrointestinal sindirimi, sütün proteolitik başlangıç 

kültürleri ile fermantasyonu veya proteolitik enzimler tarafından hidroliz ile 

oluşmaktadırlar (Petrotos ve ark., 2014).  
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Süt proteini kaynaklı biyoaktif peptitlerlerin oluşumu Şekil 6’da 

gösterilmiştir (Park ve Nam, 2015). 

Şekil 6. Süt proteinlerinden biyoaktif peptitlerin oluşumu (Park ve Nam, 2015) 

 

4.2. Süt Proteini Kaynaklı Biyoaktif Peptitler ve Fonksiyonları  

Süt proteini türevli peptitlerin in vitro ve in vivo koşullar altında; 

sindirim, endokrin, kardiyovasküler, bağışıklık ve sinir sistemlerini etkileyen 

bir dizi aktiviteye sahip olduğu bilinmektedir.  Bihassa kardiyovasküler sistem, 

sütten türetilen biyoaktif peptitlerin başlıca hedefidir. Bu peptidlerin faydalı 

kardiyovasküler etkilerinin olduğunu gösteren birçok çalışma mevcuttur 

(Marcone ve ark., 2016). Söz konusu peptitlerin mineral bağlayıcı, opioid, ACE 

inhibitörü, immünomodülatör, sitotoksisite, anti-kanserojen, antibakteriyel ve 

anti-trombotik aktiviteler de gösterdiği bilinmektedir (El-Salam ve El-Shibiny, 

2013 ). Süt proteinlerinin sağlık geliştirici özelliklerinin, gastrointestinal 

sindirim sırasında biyoaktif peptitlerin (BAP) salınması ile bağlantılı olduğu 

ancak bazı tartışmalı etkilerinin de bulunduğu rapor edilmiştir (Kumar ve ark., 

2021). 

Peynir altı suyu proteinlerinden elde edilen biyoaktif peptitlerin bazıları: 

α-laktorfin, β-laktorfin, β-laktotensin, serorfin, albutensin A ve laktoferrisindir 
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(Park ve Nam, 2015). Kazeinler, biyoaktif peptitlerin en önemli kaynağı olarak 

bilinirler (Pihlanto-Leppälä, 2001). αs1-kazein ve β-kazein proteolize karşı 

duyarlı proteinler olup 20.000’ den fazla peptid oluşturabilirler (Yamamoto ve 

Takano, 1999). Kazeinden türetilen biyoaktif peptitlerin örnekleri arasında: κ-

kazeinden türetilen, belirli bazı maddelerin taşınmasında ve emilmesinde rol 

oynayan kazeinofosfopeptidler (CPP); αs-1 kazeinden türetilen, bağışıklık 

düzenleyici etkilere sahip olan israsidin; κ-kazein’den türetilen, opioid 

antagonisti gibi hareket eden kazoksin; αs 1 ve β kazeinden türetilen ve opioid 

reseptör agonisti gibi davranan kazomorfinler bulunur (Phelan ve ark., 2009). 

Kazeinden türetilen peptitler gıda ve farmasötik preparatlarda takviye olarak 

kullanılmaktadır ( Meisel ve FitzGerald, 2003). Süt proteini kaynaklı biyoaktif 

peptitler ve biyo aktiviteleri Tablo 5’de gösterilmiştir (Meisel, 1998). 

BAP içeren fermente süt, hipertansif kişilerde kan basıncını düşürücü 

etkiye sahiptir (Jäkälä ve Vapaatalo, 2010). Anjiyotensin dönüştürücü enzim 

(ACE) inhibitörü olarak biyoaktivite gösteren peptidler: α ve β kazeinlerden 

elde edilen kazokininler ve peynir altı suyu proteinlerinden türetilen 

laktokininlerdir. ACE inhibitörü peptidlerden bilhassa C terminalinde arjinin, 

prolin ve lisin amino asitlerini ihtiva eden peptitlerin, oldukça güçlü yüksek 

tansiyon önleyici etkilere sahip olduğu bildirilmiştir (Clare and Swaisgood, 

2000). Kazeinomakropeptid (CMP) veya glikomakropeptidler antitrombotik 

özellikleriyle, kan trombositlerinin kümelenmesini (pıhtılaşmayı) engellerler ( 

Fiat ve ark., 1993). 

Süt kazeinlerinden ve peynir altı suyu proteinlerinden türetilen peptitler; 

lenfosit proliferasyonu (çoğalma), antikor sentezi ve sitokin regülasyonu gibi 

immünomodülatör etkilere sahiptir (Gill ve ark., 2000 ). α-kazein, β-Kazein, β-

Laktoglobulin’lerden türetilen immunopeptitler (Gobbetti ve ark., 2002) ve 

demir bağlayıcı bir glikoprotein olan laktoferrin (LF) immünomodülatör etkiler 

gösterir. LF'den türetilen peptitlerin, vücudun immün ve enflamatuar 

süreçlerinde yer alan sitokin üretimini etkilediği bildirilmiştir ( Moller  ve ark.,  

2008). 
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Tablo 5. Süt Proteini Kaynaklı Biyoaktif Peptitler 

Biyoaktif Peptit Öncü Protein Biyoaktivite 

Kasomorfinler α-, β-kazein Opioid etki 

α -Laktorfin α -Laktoalbumin Opioid etki 

β - Laktorfin β-Laktoglobulin Opioid etki 

Laktoferoksinler Laktoferrin Opioid etki 

Kasokinler κ- Kazein Opioid etki 

Kasokininler α-, β-kazein ACE inhibitörü 

Immunopeptitler α-, β-kazein Immunomudulator 

Laktoferrisinler Laktoferrin Antimikrobiyal 

Kasoplatelinler κ- kazein, transferin Antitrombotik 

Fosfopeptitler α-, β-kazein Mineral bağlayıcı 

Kaynak: Meisel, 1998 

Süt kazeinlerinden ve peynir altı suyu proteinlerinden türetilen peptitler; 

lenfosit proliferasyonu (çoğalma), antikor sentezi ve sitokin regülasyonu gibi 

immünomodülatör etkilere sahiptir (Gill ve ark., 2000 ). α-kazein, β-Kazein, β-

Laktoglobulin’lerden türetilen immunopeptitler (Gobbetti ve ark., 2002) ve 

demir bağlayıcı bir glikoprotein olan laktoferrin (LF) immünomodülatör etkiler 

gösterir. LF'den türetilen peptitlerin, vücudun immün ve enflamatuar 

süreçlerinde yer alan sitokin üretimini etkilediği bildirilmiştir ( Moller  ve ark.,  

2008). 

Antimikrobiyal etkiye sahip peptitler: αs1-kazeinden türetilen İsrasidin 

ve laktoferrininden türetilen laktoferrisindir (Gobbetti ve ark., 2002).  

Laktoferrisinlerin; çeşitli gram pozitif ve negatif bakterilere, mayalara ve 

filamentli mantarlara karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir 

(Korhonen ve Pihlanto, 2007). 

Kazeinin sindirimi ile açığa çıkan fosfopeptitler (CPP); kalsiyum 

emilimini artırmakta (Korhonen ve Pihlanto-Leppälä, 2006), Ca, Mg, Zn, fe, 

Ni, gibi mineralleri bağlamaktadır (Silva ve Malcata, 2005).  

Opioid peptitler, agonistik veya antagonistik aktivitelere sahip opioid 

reseptör ligandlarıdır (Park, 2009). Kazomorfinler ve laktorfinler opioid 
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agonistleri olarak işlev görürken kasoksinler opioid antagonistleri olarak 

fonksiyon gösterir (Gobbetti ve ark., 2007; Meisel ve FitzGerald, 2000).  

Sığır sütü ve kolostrum, insan beslenmesi ve sağlığı için yüksek düzeyde 

önem arz eden doğal biyoaktif bileşen kaynakları olup (Park ve Nam, 2015) 

birçok fermente süt ürününde de farklı biyoaktif peptitler tespit edilmiştir. Süt 

ürünlerinin fermantasyonu sırasında kazeinin parçalanmasıyla açığa çıkan 

oligopeptidler, enzimler vasıtasıyla parçalanarak biyokatif peptitler meydana 

gelmektedir (Pihlanto-Leppala, 2001). En çok tercih edilen bakteriler: 

Lactococcus lactis, Lactobacillus helveticus ve Lactobacillus delbrueckii 

ssp.bulgaricus gibi laktik asit bakterileridir (Korhonen ve Pihlanto, 2006).  

5. FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİNDE BİYOAKTİF 

PEPTİTLERİN VARLIĞI 

Fermente süt ürünleri eldesinin temelini oluşturan starter kültürler 

biyokatif peptitlerin meydana gelmesinde önemli rol oynarlar (Korhonen ve 

Pihlanto-Leppälä, 2006) özellikle ACE inhibitörlerinin üretiminde laktik asit 

bakterilerinden faydalanılmakta olup en yüksek ACE- inhibe edici etkinlik 

Lactobacillus helveticus ve Lactococcus suşlarından sağlanmıştır (Nielsen ve 

ark., 2009). 

5.1. Yoğurt 

Biyoaktif peptitler yönünden önemli süt ürünlerinden biri olan yoğurtta 

bulunan peptitler; ACE inhibitörü, bradikinin güçlendirici, antiviral, 

antienflamatuar, antitrombotik ve antioksidan etkiler göstermektedir.  Bu 

peptitlerin türleri ve aktiviteleri; amino asit dizilimine, yoğurt üretiminde 

kullanılan probiyotiklere ve bağırsak sindirimine bağlı olarak büyük farklılıklar 

göstermekte ve yoğurtta kullanılan probiyotikler; doğrudan ACE inhibitörü, 

antiviral ve bağışıklık güçlendirici aktiviteler sergilemektedirler (Gouda ve 

ark., 2021).   

Yapılan bir araştırmada, Lactobacillus paracasei subsp. paracasei 

bakterileri ve koyun sütü kullanılarak imal edilen probiyotik yoğurtta ACE 

inhibitör etkinliğe sahip peptitler tespit edilmiş ve bu peptitlerinin büyük 

çoğunluğunun β-Cn kaynaklı olduğu belirtilmiştir (Papadimitriou ve ark., 

2007).  
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Donkor ve ark., (2007)  β-Cn türevli peptitlerin, starter kültür ve 

probiyotik organizmalar (L. casei L26, L. acidophilus L10 ve B. lactis B94) ile 

üretilen yoğurttan izole edildiğini ve bu peptitlerin farklı β-Cn fragmanlarını 

içerdiğini; ancak β-kazomorfinlerin ve  BCM öncülerinin tanımlanmadığını 

tespit emişlerdir. Schieber ve Brückner (2000) L.delbrueckii ssp. ile fermente 

edilmiş yoğurtta 30 peptit tanımladıklarını bildirmişlerdir. 

Küresel Covid-19 salgınının yaşandığı şu günlerde, fermente gıdalar 

tüketen popülasyonlarda şiddetinin daha düşük olduğunu iddia eden gözlemsel 

çalışmalar mevcuttur. Covid-19 patogenezi, anjiyotensin II birikimini ve 

bradikinin eksikliğini içerdiğinden yoğurt biyoaktif peptitleri potansiyel olarak 

faydalı görünmektedir (Gouda ve ark., 2021).   

5.2. Peynir  

BAP açısından önem arz eden bir diğer süt ürünü ise peynirdir.  Peynirin 

elde edilmesi ve olgunlaşma sürecinde meydana gelen BAP’ler; peynirin 

aromasına, tadına ve tekstürüne etki etmekte (Edebali ve ark., 2021), 

anjiyotensinojen dönüştürücü enzim (ACE) inhibisyonu, antioksidan, anti-

trombotik, anti-mikrobiyal, anti-kanser ve anti-inflamatuar gibi potansiyel 

terapoötik rol sergilemektedirler (Rafiq ve ark., 2021). Özellikle peynir altı 

suyu ve olgunlaştırılmış peynirde antihipertansif peptitler tanımlanmıştır 

(Sánchez ve Vázquez, 2017).  

Beyaz peynirde antioksidan kapasitesinin incelendiği bir çalışmada, 

depolamanın 30. gününde yaklaşık %35 olarak belirlenen antioksidan 

etkinliğin, depolamanın 50. gününde artarak %66,58 düzeyine çıktığı tespit 

edilmiştir (Barac ve ark., 2016). 

Üç Avustralya Cheddar peynirinde antimikrobiyal, antioksidan ve 

antihipertansif peptitlerin varlığını inceleyen Pritchard ve ark., (2010), 

peynirlerin peptit ekstratlarının hepsinin antimikrobiyal, antihipertansif ve 

antioksidan özellikler sergilediğini; üç peynirden, teste tabi olan üç biyoaktif 

özelliğin tamamında en güçlü inhibitör aktiviteyi gösteren peynirin, diğer iki 

peynire göre daha uzun olgunlaştırma süresine sahip olduğu bu sebeple 

olgunlaştırma süresi içinde daha fazla biyoaktif peptit üretmiş olabileceğini 

ifade etmişlerdir. Dionysius ve ark., (2000) tarafından yürütülen benzer bir 

çalışmada ise analiz edilen 13 ticari peynirden, olgun Cheddar peynirinin 
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antihipertansif peptitlerin yanı sıra immünomodülatör ve opioid peptitler de 

içerdiği bildirilmiştir. 

Cheddar peynirinin farklı olgunlaşma evrelerinde antioksidan 

özelliklerinde meydana gelen değişikliklerin değerlendirildiği bir çalışmada, 

Gupta ve ark., (2009) antioksidan etkinliğin olgunlaşmanın 4. ayına kadar artış 

gösterdiği, ardından etkinliğin 7. aya kadar azalma eğiliminde olduğu, 7. ay 

itibarıyla ise etkinliğin durağanlaştığını gözlemlemişlerdir (Ay ve Şanlı, 2018). 

5.2. Kefir 

Fermente süt ürünlerinden biri olan kefirin insan sağlığı üzerindeki 

olumlu ve iyileştirici etkilerinin BAP’lerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Yaklaşık 257 peptide ve antimiktrobiyal etkiye sahip olan kefir, doğal bir BAP 

kaynağıdır. Kefir mikroorganizmalarının proteolitik etkinliği sonucu açığa 

çıkan bu peptidlerden 236 tanesi kefire özgü peptidlerdir (Üçgül ve Güzel 

Seydim, 2020).  

Sütün çeşitli starter kültürler ve kefir tanesi ile fermente edilmesiyle elde 

edilen kefirlerin BAP içeriğini ve aktivitesini inceleyen Şanlı ve ark., (2018), 

kefir örneklerinin tümünde benzer peptit profilleri tespit etmişler ancak 

depolama sürecinde nicel farklılıklar gözlemlemişlerdir. Kefirlerin yedi günlük 

depolama sürelerinin ardından, Lactobacillus helveticus ihtiva eden kefir 

örneğinin ACE inhibitör etkinliğinde dikkat çekici bir artış olduğunu; 

Streptococcus thermophilus, Lb. acidophilus ve Bifidobacterium animalis 

subsp.  ihtiva eden örneğin ise diğerlerine nazaran daha yüksek düzeyde ACE 

inhibitörü etkinliğe sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

5.3. Diğer Fermente Süt Ürünleri 

Kımız ve kurut gibi bazı geleneksel fermente süt ürünlerinin ACE 

inhibitör aktivitesi ve faydalı hipertansif etki gösterdiği rapor edilmiştir (Sun 

ve ark., 2009 ; Chen ve ark., 2010).  

6. OPİOİD PEPTİTLER 

"Opioid" terimi, opioid reseptörlere bağlanarak hareket eden morfin 

benzeri aktiviteye sahip maddeler için kullanılır. Opioid maddeler merkezi sinir 
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sisteminde ve gastrointestinal sistemde bulunurlar. Bu peptitler, ağrı ve strese 

yanıtta çok önemli rol oynarlar (Kamiński ve ark., 2007). 

Etkinliklerini hedef hücrelerin spesifik fizyolojik etkilerden sorumlu 

özgül reseptörlerine bağlanmak suretiyle gösteren ve çeşitli fizyolojik 

süreçlerde önemli etkileri olan opioid peptitler (Pihlanto-Leppälä, 2001), çeşitli 

prekürsör polipeptidlerden türetildiği gibi endokrin-ekzokrin salgı bezleri, kalp 

hücreleri ve immün sistem tarafından da sentezlenirler (Büyükokuroğlu, 2005). 

Tablo 6. Kazeinin Primer Yapısında Bulunan Opioid Peptitler  

Kaynak: Silva ve Malcata, 2005 

1970’lerin sonunda tanımlanan opioid peptitler, µ-, δ- ve κ- opioid 

reseptörlerle etkileşime giren endojen ligandlara benzediğinden dolayı 

“ekzorfin” olarak isimlendirilmiştir (Hartman ve Meisel, 2007). Opioid 

peptitlerin biyolojik etkisi, bağlandıkları reseptöre bağlıdır. δ -reseptörlerinin 

duygusal davranışı, μ -reseptörlerinin bağırsak hareketliliğini ve duygusal 

davranışı kontrol ettiği, κ -reseptörlerinin ise analjezik ve tokluk ile ilişkili 

olduğu ifade edilmektedir (O’Regan ve ark., 2009). 

Opioid peptidler morfin benzeri etkinlikleriyle, yani “rahatlatıcı” etkiye 

sahip olmalarının yanısıra “uyarıcı” etkiye de sahiptirler (Séverin ve Wenshui, 

2005). α ve β-kazeinden türetilen kazomorfinler ile α-Laktalbumin ve β-

Laktoglobulinden türetilen laktorfinler, rahatlatıcı peptidler; ĸ-kazeinden 

türetilen kazoksinler ise uyarıcı etki gösteren opioid peptitlerdir (Gobbetti ve 

Protein Peptit dizisi Amino asit segmenti 

 Agonistik peptitler 

 

αs1 – kazein (sığır) 

90-95 RYLGYL 

90-96 RYLGYLE 

91-95 YLGYL 

 

β –kazein (insan) 

 

 
41-44 

 
YPSFQ 

 

 

κ- kazein (sığır) 

 

Antagonistik peptitler 

35-41 YPSYGLN 

58-61 YPYY 

25-34 YIPIQYYLSR 

158-64 EINTVQV 
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ark., 2002). Kazeinin primer yapısında yer alan opioid peptidler Tablo 6’da 

gösterilmiştir (Silva ve Malcata, 2005). 

Süt opioid peptitlerinin çoğu, β-kazeinden türetilir ve μ-opioid ligandları 

olarak karakterize edilirler (Miralles ve ark., 2018).  Başlıca opioid peptitler, β- 

kazomorfinler olarak adlandırılan β-Cn parçalarıdır (Clare ve Swaisgood, 

2000). 

6.1. Beta Kazomorfinler 

Βeta kazomorfinler (BCM) sindirim veya besin işleme sırasında β-

kazeinden serbest bırakılan (EFSA, 2009), 3-7 aminoasitten meydana gelen 

peptitlerdir (Muehlenkamp and Warthesen 1996). Bu peptitler, opioid ve 

farmakolojik aktiviteler gösterip merkezi sinir sistemi, gastrointestinal sistem 

ve bazı bağışıklık hücrelerinde bulunan μ-reseptörlerini bağlarlar. Bunlar 

arasında en aktif olanları sırasıyla β-kazomorfin-7 (BCM-7) ve β-kazomorfin 

5’tir (BCM-5) (Ul-haq ve ark., 2014).  

BCM’ler; çeşitli ticari peynirlerde, inek ve insan sütünde tespit 

edilmiştir.  BCM'lerin peynirde olduğu gibi yoğurtta da oluşabileceği; fakat 

yoğurt işleme sırasında bozulabileceği düşünülmektedir (Nguyen ve ark., 

2015).  Jarmołowska ve ark., (2007), BCM-5 ve BCM-7'nin insan 

kolostrumlarında ve olgun sütte bulunduğunu bildirmiştir. β-kazomorfin’ler ve 

aminoasit dizilimleri Tablo 7’de gösterilmiştir (Kaminski ve ark., 2007). 

Tablo 7. β-kazomorfinler ve aminoasit dizilimleri 

Beta-Kazomorfin Amino asit kompozisyonu 

Sığır BCM - 4 Tyr - Pro - Phe - Pro 

Sığır BCM - 5 Tyr - Pro - Phe - Pro - Gly  

Sığır BCM - 6 Tyr - Pro - Phe - Pro - Gly - Pro  

Sığır BCM - 7 Tyr - Pro - Phe - Pro - Gly - Pro - Ile 

Sığır BCM - 8 Tyr - Pro - Phe - Pro - Gly - Pro - Ile - Pro 

Sığır BCM - 11 Tyr - Pro - Phe - Pro - Gly - Pro - Ile – Pro - Asn - Ser - Leu 

İnsan BCM - 7 Tyr - Pro - Phe - Val - Glu - Pro - Ile 

İnsan BCM - 8 Tyr - Pro - Phe - Val - Glu - Pro - Ile - Pro 

Kaynak: Kaminski ve ark., 2007) 
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6.2. Beta-Kazomorfin-7   

A1 β-Cn aminoasit (aa) dizisinin 67. pozisyonunda histidin, A2 β- Cn 

aminoasit dizisinin  67. pozisyonunda ise prolin aminoasiti bulunmaktadır 

(Lonnerdal ve ark., 1990). A1 β-Cn’in A2 allelinden farkı, A1 β-Cn 67. 

konumunda prolinle histidin aminoasitlerinin yer değiştirmesinden ileri 

gelmektedir (Mclachlan, 2001). A1 β-Cn’in aminoasit zincirinin 67. 

konumunda histidin amino asitinin varlığı BCM-7 oluşumuna neden olurken 

A2 β-Cn’in  aynı pozisyonundaki prolin aa varlığı BCM-7 oluşumunu 

engelleyerek BCM-9 peptidini üretir (Kostyra ve ark., 2004). A1 ve A2 

aminoasit dizilimi arasındaki fark ve serbest bırakılan BCM-7’nin aminoasit 

dizilimi Şekil 7’de gösterilmiştir (Rashidinejad ve ark., 2017). 

Şekil 7. A1 ve A2 β-kazein aminoasit dizilimindeki fark (A) ve BCM-7’nin 

aminoasit dizilimi (B), (Rashidinejad ve ark., 2017). 

 

Birçok ülkede ticari olarak üretilen süt A1 ve A2 karışımını içermektedir. 

Safkan Asya ve Afrika sığırlarında His67 mutasyonu yoktur. Benzer şekilde, 

insanlar da dahil olmak üzere diğer memeli türlerinde eşdeğer konumda histidin 

mutasyonunun varlığı ya yoktur ya da son derece nadirdir (Brooke-Taylor ve 

ark., 2017).  

β-kazeinin A1 varyantının gastrointestinal proteolitik sindirimi BCM-7 

oluşumuna yol açmaktadır (Sodhi ve ark., 2012a). BCM-7 besin 

proteinlerinden meydana gelmiş biyoaktif peptitin ilk örneği olup (Jinsmaa ve 

Yoshikawa, 1999), opioid reseptörlere bağlanarak sinir hücrelerinin 
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birbirleriyle olan iletişimini kalıcı olarak kesen (Swinburn, 2004), morfin 

benzeri etki gösteren ve bazı insan hastalıklarının gelişiminde etkili olduğu 

düşünülen bir opioiddir (Woodford, 2008). 

A1 ve A2 β-Cn; insan bağırsağındaki, lösin aminopeptidaz (LAP), 

elastaz, tripsin, kimotripsin ve pepsin gibi enzimlere karşı farklı tepki 

gösterirler. Bu farklı tepkilerin oluşumuna, A1 β-Cn’in 67. konumundaki 

histidin ve A2 β-Cn’nin 67. konumundaki prolin kaynaklı tek bir aminoasit 

farklılığının sebep olduğu düşünülmektedir.  67. pozisyondaki amino 

asitlerdeki bu farklılık, A1 ve A2 β-Cn amino asit dizisinin 66. ve 67. 

aminoasitler arasındaki peptit bağının duyarlılığında farklılıklara neden olur 

(Parashar ve Saini 2015). 

Elastaz enzimi, A1 β-Cn’in 66. aa (izolösin) ve 67. aa (Histidin) 

arasındaki peptid bağını bölerek BCM-7’nin karboksil ucunu serbest 

bırakırken; pepsin ve lösin aminopeptidaz (LAP) enzimleri BCM-7’nin amino 

ucunu serbest bırakırlar. Böylece BCM-7 açığa çıkmış olur.  A2 β-Cn’in 

sindiriminde ise 66. konumundaki izolösin aminoasiti ve 67. konumundaki 

prolin aminoasiti arasındaki peptid bağı bölünmez ve BCM-7 oluşmaz (Jinsmaa 

ve Yoshikawa, 1999). 7 aminoasitli (Tyr60 -Pro61 -Phe62 -Pro63 -Gly64 - 

Pro65 -Ile66 ) bir peptid olan BCM-7, dipeptidil peptidaz-4 (DPP- 4) enzimi 

tarafından BCM-5 ve BCM-3'e hidrolize olurlar (Parashar ve Saini, 2015).  A1 

ve A2 sütlerinin sindirimi sırasında β-kazeinin enzimler tarafından 

parçalanması ile BCM-7 ve diğer β-kazomorfinlerin oluşumu Şekil 8’de 

gösterilmiştir (Parashar ve Saini, 2015).   

β- kazeinin  A1 varyantını içeren sütün ardışık gastrointestinal 

sindiriminde BCM-7 seviyesi, β-kazeinin A2 varyantını içeren süte nazaran 

dört kat daha yüksektir (Kaminski ve ark., 2007). Büyükbaş sütün her bir 

litresinden BCM-7' nin in vivo salınımı; sütün protein içeriğine, A1 ve A2 β-

Cn oranına ve bireyin spesifik gastrointestinal koşullarına bağlıdır (Pal ve ark., 

2015). 
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Şekil 8. β-kazeinin enzimler tarafından parçalanması ile  BCM-21,-13, -9, -7, -5 ve 

BCM-3 oluşumu (Parashar ve Saini,  2015) 

 

7. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE Β-KAZOMORFİN-7 

VARLIĞI 

Genel kanı β-kazomorfin-7’nin β-kazeinin A1 varyantını içeren sütte 

ağırlıklı olduğunu gösterse de yapılan bazı çalışmalarda A2 varyantında da 

BCM-7 olduğu tespit edilmiştir. 

İşlenmemiş inek sütünde BCM-7 tespit eden Cieślińska ve ark., (2007) 

somatik hücrelerin mevcut olup olmadığını karakterize etmediğinden, sığır 

sütündeki BCM-7' nin varlığını meme bezinde BCM oluşumundan ziyade 

mikrobiyal veya somatik hücre kaynaklı enzim aktivitesiyle 

ilişkilendirmişlerdir. Napoli ve ark., (2007), somatik hücre konsantrasyonunun 

mililitrede 500,000'i aştığı mastitisli ineklerin sütünde BCM7'nin 

saptanmadığını göstermiştir.  Cieślińska ve ark., (2012), mastitisin herhangi bir 

subklinik semptomu göstermeyen sağlıklı ineklerden toplanan sığır sütünde 

BCM-7 varlığını araştırmışlar ve en yüksek miktarda A1 sütünde olmak üzere 

tüm süt örneklerinde BCM-7'nin olduğunu ve bunu A1A2  ve A2 sütünün 

izlediğini bildirmişlerdir. 

BCM-7'nin sadece inek sütünde değil aynı zamanda insan sütü, yoğurt, 

peynir ve büyük olasılıkla herhangi bir süt ürününden de salındığına dair 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4487594/#cit0058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4487594/#cit0008
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çalışmalar mevcuttur. Ayrıca peynir ve yoğurt yapım süreçlerinde BCM-7'nin 

hafif salındığına; fakat yoğurtta bulunan bazı bakterilerin BCM-7'yi hidrolize 

edebildiğine dair araştırmalar da bulunmaktadır (Pal ve ark., 2015). 

Jarmolowska (2012), doğal ve probiyotik yoğurtta BCM-7 seviyesinin 

0,86-2,45 lg/g arasında değiştiğini ve bu seviyenin saklama süresi boyunca 

azaldığını tespit etmiştir. Depolama süresince yoğurt bakteriyel enzimlerinin, 

prolin ve diğer amino asit kalıntıları arasındaki peptit bağlarını sindirerek 

BCM-7'nin bozulmasına yol açtığı ileri sürülmüştür. 

Nguyen ve ark., (2014), ticari yoğurt ile laboratuvar ortamında süt tozu 

kullanılarak hazırlanan süt ve yoğurtta BCM-7 düzeyini inceledikleri 

çalışmada, ticari olarak üretilen yoğurtlarda BCM-7 bulunmadığını; ancak 

laboratuvarda süt tozundan elde edilen süt ve yoğurtta sırasıyla 93 ng/g ve 98 

ng/g BCM-7 olduğunu bildirmişlerdir. 

De Noni ve ark., (2015) farklı peynir çeşitlerinde BCM-7'nin miktarını 

araştırmışlar ve peynirlerin hem sindirime uğramamış hem de mide veya 

bağırsak enzimleri ile hidrolize edilmiş örneklerinde BCM-7 olduğunu 

bildirmişlerdir. Farklı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda da 

Parmesan (Addeo ve ark., 1992), Cheddar (Stepaniak ve ark., 1995), keskin 

Cheddar, İsviçre, Blue, Brie ve Limburger peynirlerinde β-kazomorfinlerin 

olduğu rapor edilmiştir (Muehlenkamp ve Warthesen, 1996). 

Peynirde β-kazomorfinlerin varlığı, farklı peynir çeşitlerinin üretiminde 

yer alan çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler arasında; süt işleme süreci, 

kullanılan pıhtılaştırıcı, pıhtı işleme ve tuzlamadaki pH, kullanılan starter kültür 

tipi ve olgunlaşma sırasında kullanılan sıcaklık ve nem yer almaktadır. 

 

8. ΒETA-KAZOMORFİN-7 ‘NİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ   

BCM-7; sinir, endokrin ve bağışıklık sistemindeki çok sayıda opioid 

reseptörünü etkileyebildiğinden insan sağlığı için bir risk faktörü olduğu 

düşünülmektedir. β-kazein A1 süt tüketiminin ve BCM- 7 seviyesinin; tip 1 

diyabet, koroner kalp hastalığı, ateroskleroz, ani bebek ölümü sendromu, otizm, 
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şizofreni gibi norolojik bozukluklar vb. rahatsızlıklarla ilişkili olduğunu 

gösteren bir çok çalışma vardır (Sodhi ve ark., 2012b). 

Morfinden daha güçlü bir opioid olan kazomorfinin otizmin tipik 

davranışsal ve bilişsel semptomlarının çoğundan sorumlu olduğu 

düşünülmektedir (Khatoon ve Najam, 2017).  Panksepp (1979), otizmin bazı 

semptomlarının endojen opioid aktivitesindeki artışla bağlantılı olduğu “opioid 

fazlalığı teorisi’ni öne sürmüş ve bu opiod peptidlerin beyine etki ederek 

gözlemlenebilen semptomları meydana getirdiğini savunmuştur. Bir ekzorfin 

olan BCM-7’nin otizmli çocuklarda görülen hiperaktive, öğrenme zorluğu, 

ağrıya dayanıklı olma gibi bazı belirtilerin meydana gelmesinde etkili olduğu 

düşünülmektedir (Küçükusta, 2016). 

BCM-7'nin 20 yılı aşkın süredir SIDS (ani bebek ölümü sendromu) için 

bir risk faktörü olduğundan şüphelenilmektedir. SIDS’ den ölen çocukların 

beyin saplarında BCM'ler bulunmuştur (Ul-haq ve ark., 2014).  Wasilewska ve 

ark., (2011), ALTE sendromu teşhisi konulan bebeklerin serumlarında BCM-7 

içeriğini ve DPP-4 aktivitesini belirlemek amacıyla ALTE sendromundan 

müzdarip 2-7 aylık bebekler üzerinde yürüttükleri bir çalışmada, apne sonrası 

serumlarında sağlıklı bebeklere göre daha yüksek sığır BCM-7, daha düşük  

DPP-4 seviyesi tespit etmişlerdir. En yüksek BCM-7 konsantrasyonu ve en 

düşük DPP-4 aktivitesinin ise kazein içeren formüllerle beslenen bebeklerde 

bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Süt intoleransının temel nedeninin yetersiz laktaz enzim aktivitesi 

olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Ancak BCM-7'nin süt intoleransı 

sendromu ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar bulunmakta olup (Pal ve ark., 2015), 

son çalışmalar BCM-7'nin laktaz üretimini ve aktivitesini etkileyerek duyarlı 

kişilerde mevcut hipolaktaziyi ve buna bağlı gelişen semptomları 

şiddetlendirebileceğini göstermiştir (Cani ve ark., 2008). A1 β-kazein içeren 

sütün bağırsak iltihabına katkıda bulunduğu ve gastrointestinal semptomları 

şiddetlendirdiği He ve ark., (2017) tarafından tespit edilmiştir.  

Ulusal Sağlık Enstitütüleri 2010 yılı laktoz intoleransı ve sağlık 

bildirisinde, laktoz intoleransını kendi kendine rapor eden birçok kişinin laktoz 

emilim bozukluğuna dair hiçbir kanıt göstermediği; bu nedenle gastrointestinal 

semptomların nedeninin muhtemelen laktoz ile ilgili olmadığı belirtilmiştir 
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(Suchy ve ark., 2010).   Laktoz intoleransı olan çinli yetişkinlerde A1 ve A2 β-

Cn içeren geleneksel süt ile sadece A2 β-Cn içeren sütün gastrointestinal 

etkilerini karşılaştıran He ve ark., (2017) A2 β-Cn içeren sütün, süt 

intoleransının akut gastrointestinal semptomlarını hafiflettiğini; A1 β-Cn içeren 

geleneksel sütün, laktaz aktivitesini azaltarak gastroinstestinal semptomları 

artırdığını ve bu semptomların laktoz yerine A1 β-Cn alımından 

kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. 

Sütteki laktoz peynir yapımı ve/veya olgunlaşma sırasında laktik aside 

dönüştürüldüğünden, peynir hiç laktoz içermez veya sadece nominal 

miktarlarda laktoz içerir. Bu nedenle peynir tüketimine (özellikle olgun peynir) 

bağlı herhangi bir alerjik reaksiyonun laktoz eksikliği ile ilişkili olamayacağı; 

ancak süt proteinlerindeki belirli bir bileşiğe karşı gelişen bir tepkinin A1 β-

kazein varlığı ile ilişkilendirilebileceği öne sürülmüştür (Rashidinejad ve ark., 

2017). 

İzlanda’da çocuklarda tip-1 diyabet insidansının İskandinav ülkelerine 

kıyasla daha düşük düzeylerde olma sebebini araştımak üzere İzlanda ve 

İskandinav ülkelerinde 2 ve 11-14 yaş grubundaki çocuklar ve ergenler arasında 

A1 ve B β-Cn tüketimini karşılaştıran Birgisdottir ve ark., (2016), her ülkede 

iki yaş grubundaki çocuklarda A1 β-Cn tüketimi ile  DM-1 insidansı arasında 

güçlü bir korelasyon olduğunu,  11 ila 14 yaşındaki ergenler için A1 

tüketiminde anlamlı bir fark bulunmadığını, hastalık insidansının gelişmesinde 

ergenlik dönemine nazaran genç çocukluk dönemindeki süt tüketiminin büyük  

önem arz ettiğini ifade etmişler ve  DM-1 insidansının İzlanda’da daha düşük 

olmasını, İzlanda inek sütlerinin daha düşük miktarlarda  β-Cn A1 ve B 

varyantlarını ihtiva etmesi ve  daha düşük düzeylerde A1 β-Cn tüketimiyle 

ilişkilendirmişlerdir.  0-14 yaş arası çocuklarda süt ve süt ürünlerinin tüketimi  

ile Tip 1 (DM-1) diyabet oranları arasındaki korelasyonları araştırmak üzere  

sağlık bakımından zengin ve gelişmiş 19 ülkeden gıda tüketim verilerini analiz 

eden Laugesen ve Elliott (2003), Tablo 8’de belirtildiği gibi  kişi başına en 

düşük A1 β-Cn tüketiminin görüldüğü  ülkelerden Venezuela ve Japonya’nın 

en düşük DM-1  insidansına,  A1 β-Cn tüketimi yüksek olan  ülkelerden 

Finlandiya ve İsveç’in ise en  yüksek diyabet insidansına sahip olduğunu  
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belirlemişler ve  A1 β-Cn tüketimi ile DM-1 insidansı arasında güçlü bir 

korelasyon olduğunu bildirmişlerdir. Laugesen and Elliott (2003), Samoa'da 

yetişen Samoa’lı çocuklarda tip-1 diyabetin görülme sıklığının son derece nadir 

olduğunu, Yeni Zelanda'da yaşayan Samoa’lı çocuklarda ise DM-1 diyabetin 

nispeten daha yaygın olduğunu fark etmişler ve Yeni Zelanda'daki Samoa 

kökenli çocukların yaşam tarzındaki farklılıkları araştırarak A1 sütü tüketimi 

ile DM-1 oranları arasında güçlü bir ilişki olduğunu öne sürmüşlerdir. 

 
Tablo 8. Bazı Ülkelere Göre Süt Proteini ve β-Cn A1 Varyantının Tüketimi ve 

1990-1994 Yılları Arası 0-14 Yaş Tip-I Diyabet Verileri 

Kaynak: Laugesen ve Elliott, 2003 

 

Ülke 

     Diyabet (yıllık)       

 insidans oranı (her 

100, 000 kişide) 

          Kişi başı  

A1 β- kazein tüketimi 

         gram/ gün 

 

Kişi başı süt & süt 

ürünleri* protein 

tüketimi, gram/gün 

Finlandiya 36,5 2,93 21,54 

İsveç 27,5 2,92 22,34 

Kanada 24,2 1,79 12,18 

Norveç 21,1 1.94 14,86 

Birleşik Krallık 18,4 2,14 14,20 

Yeni Zellanda 17,4 2,00 14,64 

Danimarka 15,5 1.29 9,38 

Amerika 14,8 1,63 14,28 

Australia 14,5 2,12 17,19 

İtalya 13,7 1,11 8,92 

İzlanda 13.5 1.65 17,26 

Almanya 11,0 1,18 9,65 

Avusturya 9,5 0,94 15,98 

Macaristan 9,1 1,25 11,34 

Fransa 8,5 1.01 9,94 

İsviçre 7,9 1,27 19,87 

İsrail 6,0 0,90 7,50 

Japonya 1,7 0,73 4,85 

Venezuella 0,13 0,50 5,96 

*Taze süt ürünleri : yoğurt, krema, tam yağlı ve yağsız süt ve süt tozu   ( peynir, tereyağı hariç) 
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A1 tip süt tüketimi insanlarda kalsiyum/magnezyum dengesizliği ve 

magnezyum eksikliğine yol açabilmektedir. Bu durum A1 sütü Ca/Mg oranının 

10:1 olmasından yani ideal değerden çok daha yüksek olmasından kaynaklanır. 

Buna karşılık A2 sütünün Ca/Mg oranı 2:1’ dir (Reddy ve ark., 2016). 

A1 süt tüketimi iltihap yapıcı ve bağışıklık yıkıcı etkisi nedeniyle 

kadınlarda fertilizasyon problemlerine neden olan endometriozis’e yol 

açabilmektedir (Boro ve ark., 2016). Endometriozis, vücutta rahim 

içerisinde bulunması gereken ve rahim içini kaplayan “endometrium” 

olarak adlandırılan hücre tabakasının rahim dışında başka bir dokuya 

yerleşmesi ve gelişmesidir (Demirol, 2021).  

İnsanlar üzerinde yapılan bir çalışmada da A2 tip süt tüketenlerde 

dışkı yoğunluğunun A1 tip süt tüketenlere göre daha az olduğu rapor 

edilmiştir (Ho ve ark., 2014). A1 sütü ayrıca akne, egzama, üst solunum 

yolu ve kulak enfeksiyonları, astım, bademcik iltihabı ve alerjileri 

kötüleştirebilmektedir (Reddy ve ark., 2016). Sütün β-Cn varyantlarının 

solunum yolu fonksiyonu üzerindeki olası etkilerini belirlemek isteyen 

Yadav ve ark., (2020), A1A1 sütü ile beslenen farelerde hava yolu aşırı 

duyarlılığın arttığını, sütün β- Cn  A1  formunun akciğer  üzerinde 

proinflamatuar etkiye sahip olduğunu ve fenotipin tipik alerjik astım 

fenotipi ile yakından eşleştiğini gözlemlemişlerdir. Diğer taraftan A2 

formunun enflasmasyona neden olmadığı aksine koruyucu bir etkiye 

sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

Birçok hayvan üzerinde (maymun, domuz, kemirgenler) yapılan 

çalışmalarda kazein tüketiminin hiperkolesterole veya ateroskleroza 

neden olduğu bulunmuştur (Mclachlan, 2001). BCM-7 ‘nin LDL 

oksidasyonu veya LDL'nin bir lipit bileşeninin peroksidasyonu 

üzerindeki fizyolojik etkisi, kalp hastalığının gelişiminde belirleyici bir 

adım olarak görülmüştür (Elliott ve ark., 1999). 

Doğu Afrika ve Kuzey Kenya’da McLachlan (2001) tarafından 

yürütülen bir çalışmada, yerlilerde yüksek süt tüketimine rağmen kalp 

rahatsızlıkları yaşanmamasını Zebu sığır sütünün A2 β-kazein düzeyinin 

yüksek olmasına bağlamıştır. 
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Laugesen and Elliott (2003) kişi başına düşen a1 β-kazein, süt 

proteinleri, diğer gıda ve beslenme arzı değişkenleri ile  iskemik kalp 

hastalığı (IHD) arasındaki korelasyonu araştırmışlar ve yirmi farklı 

ülkeden elde edilen verilerin karşılaştırılması sonucu,  en az süt ve en az 

doymuş yağ tüketimine sahip olan Japonya’nın  en düşük IHD 

mortalitesine  sahip olduğunu,  yaklaşık bir asır ya da daha fazla süredir  

sütleri neredeyse A1 β-kazein içermeyen  Guernsey’in IHD mortalitesi 

sıralamasında  üçüncü sırada yer aldığını ve günde  kişi başı 2 gr’dan 

fazla A1 sütün arz edildiği dört ülkenin  (Finlandiya, Yeni Zellanda, 

Birleşik Krallık , İrlanda) en yüksek IHD mortalitesine sahip olduğunu 

belirlemişlerdir. IHD mortalitesinin toplam süt proteinleri ile özellikle de 

β- kazein A1 ile anlamlı ve pozitif  korelasyon gösterdiğini, Kuzey 

Avrupa’daki IHD ölüm oranlarının Güney Avrupa’ya kıyasla daha 

yüksek olmasının bu korelasyonla bağlantılı olabileceğini  

bildirmişlerdir. Ayrıca doymuş yağ, tütün ve alkol tüketimi ile IHD 

arasında önemli düzeyde bir ilişkinin olmadığını rapor etmişlerdir. 

Çalışmaya ait bulgular Tablo 9’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 9. Bazı Ülkelerde Kişi başı A1 β-Cn Tüketimi, Diğer Risk Faktörleri (Tütün, 

Alkol ve Doymuş yağlar) ve IHD Mortalitesinin Karşılaştırılması  

 

 

Ülke 

35-64 yaş IHD 

mortalite oranı 

(her yüz bin 

kişide) (1995)              

β –kazein 

A1 

tüketimi 

kişi başı 

g/gün    

(1990) 

Süt&süt 

ürünleri   

proteini* 

Kişi başı, 

g/gün 

       (1990)                 

Diğer risk faktörleri (1990) 

 

 

 Tütün         Alkol     

Doymuş yağ 

   g/yıl           g /gün           

% E 

Japonya  24,7 0,73 4,9 3212 12,9 7,2 

Fransa 32,8 0,93 9,3 2204 22,9 16,2 

Guernsey 43,5 0,03 11,0 2241 24,8 24,8 

Italya 50,5 1,19 8,7 1907 17,6 12,7 

İsviçre 51,1 1,20 20,0 3733 17,9 14,1 

İsrail 70,8 0,91 7,8 2335 2,3 11,3 
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Avustralya 72,3 2,00 17,1 2733 16,5 14,8 

İzlanda 72,5 1,82 19,1 2255 8,0 16,6 

İsveç 78,3 2,82 21,6 1711 13,0 14,4 

Almanya  81,2 1,06 8,6 2535 24,3 16,8 

Danimarka 84,9 1,65 11,4 2333 17,6 15,9 

Norveç 91,1 1,99 15,2 1871 7,8 13,8 

Amerika  99,8 1,60 14,5 2720 14,6 12,8 

Finlandiya 11,.0 3,11 22,8 1933 16,4 14,2 

Y. Zelanda 116 2,42 17,1 1971 15,8 17,3 

B. Krallık 117,4 2,31 15,2 2233 15,0 13,4 

İrlanda 131,1 3,84 22,9 2279 16,2 14,5 

*Taze süt ürünleri: yoğurt, krema, tam yağlı ve yağsız süt ve süt tozu (peynir, tereyağı hariç) 

Kaynak: Laugesen ve Elliott, 2003 

Hohmann ve ark., (2020) homozigot A1 veya A2 süt ile beslemenin, yeni 

doğan süt buzağılarının büyüme ve sağlık parametreleri üzerindeki etkilerini 

incelemek için yürüttükleri çalışmada, 47 adet Alman Holstein, Alman 

Simental ve Alman Holstain x Alman Simental melezi buzağıları iki gruba 

ayırmışlar ve birinci grubu homozigot β-Cn A1A1 süt ile ikinci grubu ise 

homozigot β-Cn A2A2 süt ile 3 hafta süreyle beslemişlerdir. A1 süt ile beslenen 

buzağılarda günlük süt tüketiminin A2 ile beslenenlere göre önemli düzeyde 

yüksek olduğunu, günlük canlı ağırlık artışı ile deneme sonu vücut 

ağırlıklarının ise benzer olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar daha düşük 

süt alımının sebebini A2 tip sütteki protein oranının yüksekliğine 

bağlamışlardır. Hayvanların solunum frekanslarınında (SF) ölçüldüğü 

çalışmada A2 tip süt ile beslenen buzağılarda SF’ının 9 gün boyunca arttığı ve 

sonrasında hafifçe azaldığı, A1tip süt ile beslenenlerde deneme süresi boyunca 

doğrusal bir SF düşüşü olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar solunum 

frekansındaki bu değişimi sığır kazomorfinleri apne ve düzensiz solunum ile 

ilişkilendirerek açıklamışlardır. Aynı çalışmada fekal yoğunluğun A2 tip sütle 

beslenen buzağılarda A1 tip sütle beslenenlere göre daha düşük olduğu 

bildirilmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmada buzağıların doğduğu 1. gün, 3. gün 

ve 21. gün kan örnekleri alınarak plasma BCM-7 düzeyleri incelenmiştir. Her 

iki tip sütle beslenenlerin kan plazmasında birinci gün BCM-7’ye 

rastlanılmadığını, 3. günde BCM-7 düzeylerinin A1 ve A2 için sırasıyla 66,84 

ng/mL ve 56,60 ng/mL olduğunu, 21. günde ise her iki grupta da BCM-7 



TARIMSAL ÜRETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR| 178 

 

düzeyinin 3. güne göre azaldığını; ancak A1 grubunun BMC-7 düzeyinin A2’ 

den 5 kat daha fazla olduğunu bildirmişlerdir (A1 55,82 ve A2 12,73 ng/mL). 

Tüm bu hipotezlere karşılık Trustwell (2005), süt A1 β-kazeinin tip-I 

diyabete ve koroner kalp hastalığına neden olan bir faktör olduğuna dair ikna 

edici veya olası bir kanıt olmadığını bildirmiştir. Benzer şekilde; Avrupa Gıda 

Güvenliği Otoritesi'nin  insan sağlığına ilişkin BCM-7 klinik verilerini 

değerlendirdiği  bilimsel bir raporda, A1 varyantı içeren sütün tüketimi ile 

yukarıda belirtilen hastalıkların etiyolojisi arasında neden-sonuç ilişkisi 

bulunmadığı, BCM-7’nin olumsuz sonuçlarla hiçbir ilişkisinin olmadığı ve 

daha fazla araştırma yapılması gerektiği ifade edilmiştir (EFSA, 2009). Yakın 

tarihli başka bir yayında da ekim 2017’den önce yayınlanan insan temelli klinik  

ve epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen kanıtların; A1 β-Cn tüketiminin  

sindirim sistemi sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini orta düzeyde, diğer sağlık 

etkileri için düşük veya çok düşük düzeyde kesinlik sağladığı bildirilmiştir   

(Kullenberg de Gaudry ve ark., 2019).  

Birçok araştırmada bazı hastalıklar için bir risk faktörü olarak gösterilen 

BCM-7‘nin sağlık üzerine olumlu fizyolojik etkilerini (mukus salgılanması, 

süperoksit dismutaz ve katalazın artan aktivitesi, artan prolaktin seviyeleri 

analjezik rolü gibi) gösteren kanıtların yanı sıra (Ul-Haq ve ark., 2014), 

hayvanlar üzerinde oksidatif strese, diyabete ve zararlı faktörlere karşı koruma 

ve savunma gibi yararlı etkilerinin de olduğunu rapor eden çalışmalar 

bulunmaktadır (Gün ve Soyuçok, 2018). 

Trompette ve ark., (2003) BCM-7’nin mukus sekresyonunda artışa 

neden olduğunu ve bu artışın astıma yol açabileceğini; ancak mukus 

sekresyonunun mikropların olası enfeksiyöz saldırılarına karşı koruyacağını 

ileri sürmüşlerdir. Kampa ve ark., (2001), opioid peptitlerin kanser hücreleriyle 

etkileşiminin hücrelerde anti-kanseröz aktivite sergilediğini ifade etmişlerdir. 

Zong ve ark., (2007), farelere intra-gastrik BCM-7 uygulamasından 

sonra gastrin mRNA seviyesinin %52,8 arttığını, somatostatin mRNA 

seviyesinin ise  %30,7 azaldığını tespit etmişlerdir. BCM-7’nin sadece D  ve G 

hücrelerinden peptit salgısını modüle eden bir verici madde olmadığı aynı 

zamanda somatostatin ve gastrin gen ekspresyonunun kontrolünde de rol 

oynadığı bildirilmiştir. 
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Diyabetik farelerde kan glukoz ve oksidatif stres seviyelerinde önemli 

bir artış, antioksidan durumunda ise belirgin bir azalma olduğunu gözlemleyen 

Yin ve ark., (2010), oral yoldan BCM-7 uygulaması ile kan glukoz ve glukagon 

seviyelerinin azaldığını ve plazma insülin seviyesinin arttığını böylece β-

Casomorphin-7'nin diyabetik fareleri hiperglisemiden koruyabildiğini 

bildirmişlerdir. 

BCM-7’nin diyabetik farelere oral yoldan verilmesinden sonra pankreas 

MDA (malondialdehit) seviyesinin de belirgin bir azalmanın, pankreas katalaz 

aktivitesinde ise bariz bir artışın olduğunu bildiren Yin ve ark., (2010), β-CM-

7 ile tedavinin tip-1 diyabetli farelerin pankreasında oksidatif streste belirgin 

bir azalmaya neden olabileceği kanaatine varmışlardır. 

β-kazomorfin-7‘nin yaşlanmaya bağlı bağışıklık fonksiyonlarındaki 

azalmaya  özellikle de bağırsak mukozası bağışıklığı üzerine etkisini araştıran 

Yin ve ark., (2019),  yaşlı fareleri 30 gün boyunca farklı düzeylerde BCM-7 

içeren ve içermeyen uygulamalara tabii tutmuşlar ve çalışma sonucunda 

farelerin bağırsak mukozalarında, düşük doz uygulanan grupta Tümör nekroz 

faktör alfa (TNF-α)  ve İnterlökin-2 düzeylerinin anlamlı ölçüde artış 

gösterdiğini, düşük ve orta dozlarda uygulama yapılan gruplarda süperoksit 

dismutaz (SOD) etkinliğinin  anlamlı düzeyde arttığını, orta ve yüksek dozlarda 

sekretuvar immunoglobulin A (sIgA) seviyesinde anlamlı bir artışın olduğunu 

ve tüm doz gruplarında  malondialdehit (MDA) etkinliğinin  anlamlı düzeyde 

azaldığını tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda β-kazomorfin-7’nin yaşlı 

farelerde doku koruyucu etkisinin olduğunu ve BCM-7 nin muhtemelen sitokin 

düzeyi ve oksidatif stresi kontrol altında tutma özelliği sebebiyle yaşlanmaya 

bağlı gelişen bağırsak mukozal bağışıklığında meydana gelen zayıflamayı 

iyileştirebileceğini bildirmişlerdir.  

Yin ve ark., (2021) yaşlı fareler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, β-

kazomorfin-7’nin dislipidemi ve oksidatif stres üzerine etkilerini 

incelemişlerdir. BCM-7'nin yaşlı farelerde serumdaki yüksek yoğunluklu 

lipoprotein seviyesini azaltarak trigliserit seviyesini önemli ölçüde arttırdığını 

bulmuşlardır. BCM-7 ile tedavi edilen karaciğer dokularında süperoksit 

dismutaz, glutatyon peroksidaz aktiviteleri ve malondialdehit seviyesinin 

önemli ölçüde arttırdığını ve yağ asidi sentezi seviyesini önemli ölçüde 
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azalttığını rapor etmişlerdir. Araştırma sonucuna göre, BCM-7'nin, 

yaşlanmanın neden olduğu dislipidemiyi değiştirerek doku koruyucu etki 

gösterebileceği bildirilmiştir. 

Zhang ve ark., (2013) diyabetik ratlara 7,5x10-6 mol/ gün/kg CA β- 

kazomorfin-7’yi oral yolla vererek bazı parametreler üzerine etkilerini 

araştırmışlardır. Araştırma sonunda, diyabetli sıçanlara BCM-7 takviyesinin 

serum insülin seviyesinde önemli bir artışa, glukagon seviyesinde ise azalmaya 

neden olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca diyabetli sıçanların böbreklerinde daha 

düşük seviyelerde süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve toplam 

antioksidatif kapasite; daha yüksek seviyelerde malondialdehit ve hidrojen 

peroksit olduğunu bildirmişlerdir.  

BCM-7’nin akut böbrek hasarı (AKI) üzerine koruyucu etkisini araştıran 

(Zhang ve ark., 2019) AKI’lı farelere uygulanan BCM-7’nin, süperoksit 

dismutazın (SOD) aktivitesini arttırdığını ve böbrek dokusunda malondialdehit 

(MDA) seviyesini azalttığını böylece BCM-7’nin inflamasyonu ve oksidatif 

stresi azaltarak sepsis kaynaklı böbrek hasarını hafiflettiğini gözlemlemişlerdir. 

Ayrıca BCM-7’nin akut böbrek hasarını azaltma ve iyileşmeyi hzlandırma 

potansiyeline sahip olduğunu bildirmişlerdir. 

β- Kazomorfin-7’nin, sinir yolu ve opioid reseptör aktivasyonu yoluyla 

bağırsak goblet hücreleri üzerine etki ederek fare jejunumunda müsin 

salgılanmasını güçlü bir şekilde uyardığı ve müsin üretimine önemli ölçüde 

katkıda bulunduğu ve bu nedenle BCM-7’nin yenidoğanlarda bağışıklığı 

desteklediği ve yetişkinlerde gastrointestinal korumayı iyileştirmeye katkıda 

bulunabileceği  bildirilmiştir (Zoghbi ve ark., 2006). 

Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan kronik 

nörolojik hastalıklardan birisidir (Leventoğlu, 2021). Al-ani (2019), ağızdan 

alınan BCM-7’nin, MS hastalığının ilerlemesinde koruyucu bir etken olduğunu 

ve terapötik metod olarak kullanılabileğini bildirmiştir. 

 

9. SONUÇ 

Süt, insan beslenmesinde önemli bir yeri olan temel gıdalardandır.  A1 

ve A2 olarak adlandırlan sütlerin insan sağlığı üzerine farklı etkilerinin olduğu 
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öne sürülmektedir. Son yıllarda A1 tip sütün sindirimi sırasında oluşan β-

kazomorfin-7 opioid peptidinin insanlarda çeşitli sağlık problemlerine neden 

olabileceği yönündeki iddialar ve tartışmaların ortaya çıkmasıyla araştırmalar 

süt bileşenlerinin bilhassa da BCM-7’nin insan sağlığı üzerindeki etkisine 

odaklanmıştır. Yapılan çalışmalar kalp hastalıkları, nörolojik bozukluklar, 

bağırsak hastalıkları ve ani bebek ölümü sendromu gibi bazı hastalıkların A1 

süt tüketimi ve BCM-7 seviyesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Ancak BCM-

7’nin sağlık üzerine olumlu etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalarda 

mevcuttur. Bu yüzden konuyla ilgili çok daha detaylı çalışmalara ihtiyaç 

duyulduğu görülmektedir. 
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