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ÖZET
Antibiyotikler kanatlı beslenmesinde hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde de kullanılmaktadır. Ancak, kanatlı
beslenmesinde gelişme hızlandırıcı olarak antibiyotiklerin kullanımı yasaklanmıştır. Bu da antibiyotikler yerine alternatif tıbbi
bitkilerin kullanımı ile ilgili çalışmalara hız kazandırmıştır. Dünya’da ve ülkemizde kanatlı beslenmesinde gelişme hızlandırıcı
olarak birçok yeni çalışma yapılmıştır. Bu derlemede ülkemizde yaygın yetişen kanatlı beslenmesinde gelişme hızlandırıcı
etkisi belirlenmiş antibakteriyel etkili çörek otu (Nigella sativa L.), İstanbul kekiği (Origanum vulgare L. ssp. hirtum), kekik
(Thymus vulgaris L.) ve Mersin bitkisi (Myrtus communis L.) hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çörek otu, İstanbul kekiği, kekik, mersin bitkisi, kanatlı beslenmesi

SOME ALTERNATIVE MEDICINAL PLANTS TO ANTIBIOTICS IN POULTRY NUTRITION

ABSTRACT
Antibiotics are also used in both protection and treatment of the diseases in poultry nutrition. But, antibiotics are
prohibited as growth-promoting substances in poultry nutrition. This prohibition gave impetus to the studies related to the use
of alternative medical plants instead of antibiotics. Various new studies investigating growth-promoting substances in poulty
nutrition are proceeded worldwide and in our country. In this review, you will be given information about the plants with welldefined growth-promoting effects in poultry nutrition, the effects of antibacterial with nigella (Nigella sativa L.), oregano
(Origanum vulgare L. ssp. hirtum), thyme (Thymus vulgaris L.), and myrtle (Myrtus communis L.) which are commonly grown
in our country.
Keywords: Nigella, oregano, thyme, myrtle, poultry nutrition
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GİRİŞ

Kanatlı

beslenmesinde

Dünya'da

ve

İnsan beslenmesinde et önemli bir role sahiptir

ülkemizde çeşitli tıbbi bitki ve esansiyel yağları

(Appleby & Mitchell, 2008). Hızla artan dünya

kullanılmaktadır.

nüfusu ile gıda ihtiyacı da artmaktadır (Gökırmaklı &

beslenmesinde kullanılan antibakteriyel etkili bazı

Bayram, 2018). Türkiye 'de son yıllarda Tarım ve

tıbbi bitki ve yağları hakkında bilgi verilecektir.

Bu

derlemede

kanatlı

Orman Bakanlığının yaptığı araştırmaya göre tavuk
eti üretimi 2014 yılında 1.894.669 tondan 2018

ÇÖREK OTU (Nigella sativa L.)

yılında 1.985.044 tona çıktığı ve kişi başı tüketim

Çörek otu (Nigella sativa L; NSS) Düğünçiçeğigiller

miktarının da paralel olarak arttığı görülmüştür

ailesi içerisinde yer alan önemli aromatik ve tıbbi bir

(Çiçekgil,

kültürel

bitkidir (Baytop, 1999a). Türkiye de İstanbul, Burdur,

kısıtlamalarının olmaması, ucuz ve erişilebilir olması

Mersin, Amasya, Kahramanmaraş ve Gaziantep' de

ile işlenmiş gıdada kullanım kolaylığı (Özünlü ve

yetişen tek yılık otsu bir bitkidir. Bitkinin boyu 25-50

ark.,2018) ve kısa süre (35 ile 42 gün) içerisinde

cm dalları uzun dal uçlarında beyaz, sarımsı yeşil uçlu

kesim ağırlığına ulaşması

beyaz ete popülerlik

ve açık mavi renkli çiçekler bulunur. Bitkinin tıbbi

kazandırmıştır (Henchion ve ark.,2014; Özünlü ve

olarak kullanılan kısmı tohumlarıdır. Tohumlar oval,

ark.,2018). Kanatlı yetiştiriciliğinde yumurta, et

üç köseli ve üç cm.uzunluğundadır. Tohumlar koyu

üretimini arttırmak ve kanatlılarda hastalıklara neden

kahverengileşince Ağustos-Eylül aylarında hasadı

olan patojenlere karşı koruyucu olarak antibiyotikler

yapılır (Ceylan, 1983; İlisulu, 1992).

kullanılmaktadır. Ancak, Ülkemizde ve Dünya'da

zeaksantin, α- tokotrienol (Cherif ve ark., 2018),

antibiyotik

kullanımı

bakterilerin

oluşumuna

2019)

Tüketiminde

dini,

Yapısında

ilaçlara

karşı

dirençli

lineolenik, oleik ve lineleik asit (Ramakrishna ve ark,

neden

olması,

normal

2003) timokinon (TQ), timohidrokinon (THQ), timol,

mikroflorayı bozması ve kanatlı gıdalarında kalıntı

ditimokinon içerir (Erisgin ve ark., 2019). NSS uçucu

sorunu yaratması nedeniyle kullanımı yasaklanmıştır

yağlarında bulunan naftalenon, uvdin, a-tüjene,

(Küçükyılmaz ve ark., 2004; Roofchaee ve ark.,

apinen,

2011).

phellandren bileşiklerinin antibakteriyel etkiden

Hayvansal

amacıyla

gıda

antibakteriyel

üretiminin
etkili

arttırılması

alternatif

limonen,

naftalinontiamokinon,

a-

sorumlu olduğu belirtilmiştir (Gerigei ve ark, 2009).

katkı

maddelerinin kullanılması ve araştırılması da hız

Çörek

kazanmıştır (Waldenstedt, 2003). Antibakteriyel

analjezik

etkili alternatif katkı maddeleri olarak, tıbbi bitkiler

antikanserojenik,

ve bu bitkilerin esansiyel yağları (Şimsek ve ark.,

antiproliferatif,

2007)

asitleri

etkisinden dolayı birçok hastalığın tedavisinde

kanatlılarda besi performansını endojen enzimlerin

yararlanılır (Güzelsoy ve ark., 2018). Geleneksel

etkinliğini arttırarak, sindirim sisteminde organik

olarak tohumlarında yağ oranı yüksektir (%35-%42).

maddelerin

sindirebilirliğini

hızlandırarak

Piliçlere diyet uygulamaları büyüme performansını

(Küçükyılmaz

ve

ve

arttırdığı saptanmıştır (Guler & Ertas, 2006). Bu

mikroflorasını

düzenleyerek

kullanılmaktadır.

ark.,

Esansiyel

2004)

yağ

bağırsak

otu

antienflamatuar,
(Gali-muhtasib

antimikrobiyal
ve

ark.,

antimutajenik,
proapoptotik

ve

2006)

antimetastazik,
ve

antioksidan

karşı

başarısını sindirim sisteminde bulunan patojen

koruyucu etki sağlayarak etki ederler (Zhanga ve ark.,

bakteriler, mantarlar ve parazitlerdeki antimikrobiyal

2005).

etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. (Gilani

hastalıklara

107

10 (3): 106-114; 2019

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

F.Temamoğulları ve ark. / DERLEME

Bulletin of Veterinary Pharmacology and Toxicology Association

ve ark., 2004). Bitki tohumlarının dietil eter özütünün

ve % 0.4’lük aseton özütünün serum kolesterol

Gram pozitif bakteri olarak Staphylococcus aureus

miktarını ve dışkı örneklerinde E. coli bakteri sayısını

(S.auereus), Gram negatif bakteri olarak Escherichia

azalttığı tespit edilmiştir. Aynı çalışmada, çevre dostu

coli (E. coli) ve Pseudomonas aeruginosa, patolojik

ve ucuz olmasıyla da antibiyotiklere alternatif olarak

bir maya olan Candida albicans üremesini inhibe

kullanılabileceği belirtilmiştir (Siddiqui ve ark.,

ettiği Salmaonella typhimurium (S.typhimurium)’ a

2015). 42 günlük etlik piliçlerde yapılan çalışmalarda

etki etmediği ve NSS’nın özütünün streptomisin ve

antikoksidiyal bir çeşit olan 3-nitro ile çörek otu

gentamisin

gösterdiği

verilen hayvanların canlı ağırlığı daha yüksek

bildirilmiştir (Hanafy & Hatem ,1991). Bitkinin

bulunmuştur. New castle ve İnfeksiyöz bursal

antibakteriyel etkisi üzerinde yapılan başka bir

hastalıklara karşı da NSS verilen grupların antikor

çalışmada NSS tohumunun S. aureus üremesini

titreleri

inhibe ettiği, E. coli ve Enterobacter’in üremesinde

ark.,2009). Bıldırcınlar üzerine yapılan bir çalışma

herhangi bir inhibisyon sağlamadığı bildirilmiştir

sonucunda çörek otunun antioksidan özelliğe sahip

(Bakathir & Abbas, 2011). Kanatlılarda enfeksiyon

olduğu, sindirim sistemi üzerinde olumlu etki ettiği

oluşturan Corynebacterium, Enterobacteraerogenes,

ve bağırsaklarda antibakteriyel etki gösterdiği

E. coli, S.typhimurium ve S. aureus’a karşı

belirtilmiştir (Tufan, 2015).

ile

bakteriyel

sinerjizm

yüksek

bulunmuştur

(Al-Beitawi

ve

antibakteriyel etkili olduğu tespit edilmiştir (Arici ve
ark., 2005; Kazemi,2014). Başka bir çalışmada, E.

İSTANBUL KEKİĞİ (Origanum vulgare L. ssp.

coli, S. aureus, Salmonella enterica, ve Bacillus

Hirtum)

subtilis ‘e karşı çörek otunun antibakteriyel etkisinin

Ülkemizde Ballıbabagiller ailesinin bir bitki türü olan

düşük olduğu ve Gram pozitif bakterilere karşı

İstanbul kekiği (Origanum vulgare L. ssp. Hirtum)

etkisinin Gram negatif bakterilere göre biraz daha

Bursa, İzmir, Balıkesir, Isparta, Yalova, Denizli,

fazla olduğu ve bu farkın bakterilerin morfolojik yapı

Çanakkale, Aydın, Muğla ve Manisa illerinde

farklılığından meydana gelebileceği bildirilmiştir.

yetiştirilmektedir (Arslan, Tinmaz, Baser, & Tümen,

Yine aynı çalışmada, NSS tohumu özütlerinin

2009a; Baser, Özek, Kürkçüoglu, & Tümen, 1994;

bakterilerin üremesini inhibe edici etkisinin olduğu

Özgüven ve ark., 2005). Bitki ülkemizde Marmara ve

ancak

antibiyotiklerle

Trakya bölgelerinde yaygın olup İstanbul kekiği

karşılaştırılamayacak kadar az olduğu ifade edilmiştir

olarak bilinmektedir (Baser ve ark., 1994). Bitki çok

(Topcagic ve ark., 2017). İn vitro yapılan başka bir

yıllık, 50-80 cm boya ulaşan, pembe ve beyaz çiçekli,

çalışmada, timokinon Clostridium perfringens (Cl.

kuvvetli kokulu ve gövdesinde kıvrımlara sahip

perfringens) karşı metronidazol ile sinerjist etkileşim

kutikulası, epiderma üstünde yer alan seyrek tüyleri,

gösterek

belirlenmiştir

sapı ve başında tek hücreli salgı tüyleri vardır. 2-8

(Randhawa ve ark., 2017). Japon bıldırcınlarına çörek

sıralı floem, belli yerlerde kesintili bir halka

otu tohumun yemdeki oranı (%1 ve %1,5) verilmesi

şeklindedir. Bitki Temmuz-Ağustos aylarında çiçek

sonucunda besi performansı ve bazı kan değerleri

açar (Baytop. 1999b; Sadikoglu 2005). İstanbul

(RBC, serum kimyasal faktör ve LDL) üzerinde

kekiği %4-5 oranında uçucu yağ ihtiva eder (Baytop,

olumlu etki ettiği belirlenmiştir (Shokrollahi &

1999b). Bitki içeriğinde timol, karvakrol, timokinon,

Sharifi, 2018). Etlik piliçlerde NSS tohumunun % 3

linalool, p-simen, gama (γ)-terpinene, 1-okten-3-ol,

bu

etkinin

antimikrobiyal

etkisi
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borneol, terpinen-4-ol, benzaldehit, metilsalisilat,

demet oluşturur. Sapların dört köşesi vardır. Asıl

eugenol, benzil alkol, 2-fenil-etanol ve 3-hekzen-1-ol

yapraklar kısa olup saplı ve sapsızdır (Ceylan, 1996).

esansiyel yağları bulunur (Esen ve ark., 2007; Karik

Bu bitki içerisinde karvakrol (%3.2), timol (71.5),

ve ark., 2007; Milos ve ark., 2000; Sancaktaroğlu, S.,

terpinen 4-ol (%17.4), gama(γ)-terpinen (%2.6),

& Bayram, E. 2011). Kekik bitkisinin toprağın

linalool (%4.6) ve p-simen (%17.6) uçucu yağ

üstünde

hastalıkların

bileşenlerini içermektedir (Arslan ve ark., 2009b). Bu

sağaltımında, romatizma, böcek sokmalarında, kan

maddelerden timol ve karvakrol’ün nefes açıcı,

dolaşımının uyarılmasında, bağırsak problemlerinde,

antispazmodik,

kabız,

diyaforetik,

antiastmatik, kan dolaşımını hızlandırıcı, antioksidan,

ekspektoran, sedatif, diüretik etkilidir; bitki diş ve baş

bakterisit, antiseptik, analjezik ve hepatoprotektif

ağrıları tedavisinde de kullanılmaktadır (Baytop,

gibi etkilere sahiptirler (Fakılı, 2010). Kekik,

1999b). Etlik piliçlerde farklı dozlarda bitkinin toz

yemeklerin lezzet ve aromasını arttırmak amacıyla da

özütlerinin yedirilmesi sonucunda canlı ağırlık artışı

kullanılmaktadır (Lee ve ark., 2005). Bu bitkinin

ve yemden yararlanmanın etkilenmediği; yüksek

yapısında bulunan karvakrol’ün etlik piliçlerde

miktarda rasyona katıldığında yem tüketimini

karkas ağırlığı ve karın yağ oranını arttırdığı

azalttığı, yemden yararlanmayı arttırdığı ve dışkı

belirlenmiştir (Ocak ve ark., 2005). Kekik esansiyel

örneklerinde E.coli sayısını azalttığı belirlenmiştir.

yağının büyüme performansı, yem alımı, yemden

Yine aynı çalışmada İstanbul kekiğinin esansiyel

yararlanma katsayısı ve total protein miktarında

yağında bulanan bileşiklerin bağırsak hücrelerinin

önemli derecede artış yaptığı; ancak karın yağ

kontaminasyona daha az maruz kalmasını sağlayarak

yüzdesi ve ağırlığı ile serum kolesterol seviyesinde

besinlerin emilimini arttırdığı tespit edilmiştir

düşüşe neden olduğu tespit edilmiştir (Al-Kassie,

(Gemici, 2008). Hayvan beslemede iştahı arttırmak

2009; Denli ve ark., 2004). Kekik uçucu yağlarının

için

Etlik

içerisinde bulunan timol ve karvakrol’ün antibiyotik,

piliçlerin yemine katılan bu bitkinin toz ekstraktı Cl.

antiseptik, ekspektoran ve spazmolitik özelliklere de

kalan

kısımları

hazmettirici,

kullanılmaktadır

perfiringens’e

karşı

koroner

antiseptik,

(Yeomans,

1996).

antimikrobiyal

etkisi

fungusit,

öksürük

kesici,

ayrıca sahip olduğu bildirilmiştir (Özgüven & Kirici.,

görülmüştür (Waldenstedt, 2003).

2002). Etlik piliçlere farklı dozlarda yedirilen kekik
yağının dozlarının arttırılmasıyla sekal koliform

KEKİK (Thymus vulgaris L.)

mikroorganizmaların sayısında da o oranda azaldığı

Ülkemizde bulunan Ballıbabagiller ailesinin bir bitki

belirlenerek; kanatlı yemlerinde canlı ağırlığı arttırıcı

türü olan kekik (Thymus vulgaris L.), Doğu, Güney

alternatif

ve İç Anadolu’da bulunmakla birlikte ülke geneline

antibiyotikler yerine kekik yağının kullanılabileceği

de dağılım göstermektedir (Baytop, 1999c; Baser,

ortaya konulmuştur (Güler ve ark., 2005). Kekik

2000; Fakılı, 2010). Kekik odunumsu, yarı çalımsı,

uçucu yağlarından yalnızca timol’ün kullanıldığı etlik

sürekli yeşil kalan, dallanma yapan ve dalları yukarı

piliçlerin rasyonlarında, yem alımı, karkas ağırlığı ve

kalkık olan bir bitkidir. Bu bitki, 20-40 cm boyları

karkas üzerinde önemli bir etki oluşturmadığı; ancak,

arasında olup, dalların üstündeki kısımlar gri-kadife

abdominal yağı arttırdığı ve kontrol grubuna göre

tüylere sahiptir. Genel olarak ana sapı dallanma

mortalite oranını da düşürdüğü belirlenmiştir (Ocak

göstermez ancak her çıkan yaprak, sürgünlerle bir

ve ark., 2008).
109
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MERSİN BİTKİSİ (Myrtus communis L.)

2007). Meyvelerde tanen içeriği zengindir (Şan ve

Mersingiller ailesinde bulunan Myrtus communis L.

ark., 2015). Murt yaprağı özütünün antibakteriyel

tüm yıl yeşil, çalı formunda, çok yıllık, kısa boylu 1-

etkisi üzerine yapılan bir çalışmada Campylobacter

3 m. uzunluğundadır. Türkiye'de Trabzon, Hatay,

jejuni hariç, 6 Gram pozitif (S. aureus, Streptococcus

Muğla, Antalya, Samsun, Adana, Çanakkale, Ordu,

pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Micrococcus

Sinop ve İzmir'de yetişir (Oğur, 1994). Bitkiye

luteus,

Akdeniz bölgesinde adi mersin, murt, hambeles;

monocytogenes) ve 3 gram negatif bakteri (E. coli,

yaprağına ise bahar ismi ile bilinir (Oğur, 1994;

Pseudomonas aeruginosa ve Proteus vulgaris)’nin

Aydın ve Özcan, 2007). Yapraklar uçucu yağ, tanen,

üremelerini engellediği; S. aureus ve Micrococcus

ve acı maddeler içermektedir. Yaprağında ve

luteus

meyvesinde malik ve sitrik asit gibi organik

inhibasyon alanı oluşturduğu ve

maddeler, tanen, şekerler ve uçucu yağlar (Baytop,

agalactiae bakterisinde ise en az inhibisyon alanı

1999d); limonene, α-pinen, beta pinen, ökaliptol,

meydana getirdiği tespit edilmiştir (Mansouri ve ark.,

kamfen, kafur, bornil asetat, linalil acetat, eucalytol,

2001). Başka bir çalışmada, Mersin bitkisi özütünün

jeranil asetat, mirsen, karyofilen, alfa terpinil asetat

Gram

v.b. uçucu maddeler bulunur (Akgül&Bayrak, 1989;

bakterilerilere

Dönmez& Salman, 2017). Meyvesi ve yaprağı

belirlenmiştir (Mhamdi ve ark., 2014). Ayrıca, beyaz

olgunlaştığında yenilebilir aromatik bir lezzete

mersin yapraklarının metanol özütünün S. aureus

sahiptir (Farah ve ark. 2006). İlaç, kozmetik, gıda,

antibakteriyel etkisi tespit edilmiştir (Ozcan ve

sanayi, fitoterapi ve aromaterapi de kullanılan

ark.,2015).

Streptococcus

bakterilerin

negatif

(S.

agalactiae

üremesi

Listeria

üzerinede

büyük

Streptococcus

ve

typhimurium

karşı

ve

E.

coli)

antibakteriyel

etkisi

(Hammer ve ark., 1999); tıbbi bir bitkidir (Baydar,
2007). Antimutajenik (Mimica-Dukic ve ark., 2010),

ÖNERILER VE SONUÇ

antinematosid (Oka ve ark., 2012), antiseptik,

Kanatlı beslenmesinde antibiyotiklere alternatif

dezenfektan

koruyucu,

olarak önerilen bitkilerin kullanılma miktarı ile ilgili

uykusuzluk ve anksiyete tedavisinde (Hajiaghaee ve

yapılan literatür taramalarında rasyonda kullanım

ark.,2016); antimikrobiyal (Alem ve ark.,2008);

miktarları sırasıyla belirtilmiştir:

antioksidan

(Bravo,1998);

(Alamanni

ve

sinir

ark.,

2004);

yara

iyileştirici, idrar yolları hastalıkları tedavisinde; kan

Çörek otu : Etlik piliçler üzerine yapılan çalışmalar

kesici,

sonucu rasyona %1 veya %1.5 oranında çörek otunun

bronşit,

tedavisinde

verem

(Baytop,

ve

1999)

şeker

hastalığının

geleneksel

kullanılmaktadır.

Solunum

yapraklarından

dekoksiyon

olarak

katılması antikor titresini, canlı ağırlığını ve sağlıklı

hastalıklarında

büyüme parametrelerini pozitif yönde

yöntemiyle

belirlenmiştir

(Shokrollahi

ve

etki ettiği

ark.,2018).

%1

yararlanılmaktadır (Flamini ve ark. 2004). Yoğun

oranında

miktarda tüketilince solunum yollarına zarar verir,

antibiyotiklere alternatif doğal koruyucu olduğu

gebelerde kasılmaları artırarak düşüğe sebep olur

belirlenmiştir (Güler & Ertas, 2006, Tufan, 2015).

(Baytop. 1999d). Bitki özleri antioksidan ve fenollik

İstanbul kekiği: Etlik piliçlerde 700 ppm toz İstanbul

bileşikleri yoğun bulunması sebebiyle yeni ilaç

kekiği özütünün dışkıda E. coli bakterisini azalttığı

yapmak amacıyla yararlanılır (Kawahara ve ark.,

belirlenmiştir (Gemici ve ark., 2008).
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