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I

ÖNSÖZ

Veteriner hekimlik hayvan sağlığı, halk sağlığı, koruyucu hekimlik, gıda 
güvenliği ile ilgili bir tıp dalıdır. İnsanlarda görülen bulaşıcı hastalıkların 
çoğuna (yaklaşık % 60) hayvanlar neden olmaktadır. Bu hastalıklara zoonoz 
(COVID-19, Ebola, HIV, SARS, MERS, Kuş gribi gibi) adı verilir ve hayvandan 
insana veya insandan hayvana bulaşabilirler. Zoonoz hastalıklardan korunma 
ve hayvan hastalıklarının teşhisi ile tedavisi sadece veteriner hekimlerin görev 
ve yetkileri arasında bulunmaktadır. Ayrıca veteriner hekimler çiftlikten sofraya 
gıda güvenliğinin sağlanmasında da önemli rol oynamaktadırlar. 

Hayvan, insan ve dolayısı ile toplum sağlığının korunmasında çok 
önemli sorumlulukları olan veteriner hekimlerin sağlık bilimleri alanında 
son yıllarda meydana gelen teknolojik ve bilimsel inovatif gelişmeleri takip 
etmesi gerekmektedir. Bu kitapta; veteriner hekimliğinde meydana gelen son 
gelişmelerin sunulması amaçlanmaktadır.

Kitabın okuyuculara faydalı olması dileğiyle…

Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR
Editör
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ANTİOKSİDAN VE ANTİKANSER 
AKTİVİTESİ ÜZERİNE GÜNCEL 

GELİŞMELER

Current	Developments	on	Antioxidant	and	Anticancer	
Activities	of	Artichoke	(Cynara	Scolymus	L.)	and	 Its	

Leaf	Extracts

Gülcan AVCI

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,  
Biyokimya Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

e-mail: gulcanavci@hotmail.com, gavci@aku.edu.tr
 ORCID: 0000-0001-8767- 4507

1. Giriş

Son yıllarda insanlarda olduğu kadar evcil hayvanlarda da çeşitli kanser
vakalarının artışı dikkat çekmektedir. Özellikle zoonozlarla mücadele,
aşılama, bakım ve beslemenin iyileştirilmesine bağlı olarak evcil

hayvanlarda yaşam sürelerinin uzaması ve çevresel kirleticilerin yaygınlaşması 
bu vakalarının görülme sıklığını artırmıştır. Günümüzde endüstriyel gelişmelere 
bağlı olarak kullanımı artmış olan tarımsal ilaçlar ve antibiyotiklerin kanser 
başta olmak üzere canlılar üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında 
tüm dünyada organik tarım ve hayvancılığa geri dönüş başlamıştır. 

Bu bağlamda canlıların yaşam kalitesini düşüren kanser vakalarında 
proflaktik olarak, tedaviye destek ya da uygulanan kemoterapötiklerin yan 
etkilerini azaltmak amacıyla geleneksel olarak kullanılan veya tıbbi olarak 
yetiştirilen bitkilere, baharatlara ve dolayısıyla fonksiyonel gıdalara olan ilgi 
de artmıştır. Canlının metabolik fonksiyonlarının işleyişine katkıda bulunan 
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bu fonksiyonel gıdalar içinde fitokimyasallar, prebiyotikler ve probiyotikler 
gibi pekçok sınıf bulunmakta olup çeşitli hastalıkların tedavisinde destekleyici 
olarak olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir. (1,2) Bunlardan özellikle 
karsinogenezisin gelişim aşamalarını durduran ya da tersine çeviren biyoaktif 
bileşikler kemo-preventif ajan olarak bilinmektedir.Bu derlemenin amacı 
fonksiyonel gıdalardan olan enginar ve bunun yaprak ekstraktlarının koruyucu 
ya da tedavi sürecini destekleyici olarak çeşitli kanser türlerindeki etkilerini 
değerlendirmek ve bunların antioksidan etkilerine ilişkin diğer araştırmalara 
katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz hekimlik alanındaki güncel çalışmaları 
ortaya koymaktır.

2. Enginar ve Yaprak Ekstraklarının Kompozisyonu

Özellikle Akdeniz bölgesi ülkelerinde yetişen, Brezilya’da yaygın olarak 
bilinen, Asteraceae familyasından bir bitki olan enginar (Cynara scolymus L.) 
gerek beslenme amacıyla gerekse tıbbi amaçlarla ülkemizde dahil olmak üzere 
tüm dünyada yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bu bitkinin geleneksel Avrupa 
tıbbında hepatobilier hastalıklar, hiperlipidemi ve sindirim bozukluklarının 
tedavisi ile diüretik ve koleretik amaçlarla eski çağlardan günümüze kadar 
kullanıldığı bilinmektedir. (3,4,5) Baş kısmı, çiçeği ve yaprakları besin olarak 
tüketilen enginar ve yapraklarının antimikrobiyal (6), antioksidan (7,8), 
hipokolesterolemik (9), hipoglisemik (7), antikanser (10), antifungal (7), 
hepatoprotektif (11) ve koleretik (3) etkileri bulunduğu pek çok çalışmada 
bildirilmektedir. 

Sağlıklı bir gıda olan enginarın yaprak ekstreleri alkollü ve alkolsüz 
içecekleri tatlandırmak ve besinlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla aynı zamanda 
tek başına veya diğer bitkilerle birlikte bitkisel tıbbi ürünler hazırlanması için de 
yaygın olarak kullanılmaktadır. (12,8)

Enginar ve yapraklarının antioksidan aktivitesinden de sorumlu olduğu 
bilinen başlıca bioaktif komponentleri yapısındaki polifenoller (mono/
dikafeoilkuinik asit), flavonoidler (luteolin, apigenin ve bunların glukosidleri, 
rutinosidler) ve seskuiterpen laktonlarıdır (sinaropikrin, dehidrosinaropikrin, 
deaçilsinaropikrin, groshemin).(12,4) Doğal bir antioksidan olan enginar yaprağı 
ekstraktlarının düşük düzeyde yağ ve yüksek düzeyde mineraller, kuinik asit, 
kafeik asit, kolojenik asit (5-O-kafeolkuinik asit), sinarin (1,3-O-dikafeolkuinik 
asit) gibi fenolik bileşikler, luteolin, apigenin gibi flavonoidler, polifenoller, 
hidroksisinnamat- kafeolkuinik asit türevleri, inulin, fiber ve vitamin C içerdiği 
bilinmektedir. (12,8,5)
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Yaprağın ekstraksiyon metodlarına bağlı olarak polifenol içeriklerinin 
değiştiği görülmekte olup enginar yaprağının farklı ekstrelerinde toplam fenolik 
madde miktarlarını sırasıyla metanol 5,735 mg, etil asetat 0,917 mg ve n-hekzan 
ekstresinde 0,167 mg gallik asit /g düzeyinde bildirmektedir. (13)

Mineraller açısından değerlendirildiğinde yaprağın metanol ekstresinde en 
yüksek makro mineralin K olduğu bildirilirken (8,13) enginar yaprağında en 
yüksek K, metanol/n-hekzan ekstresinde en yüksek P ve etil asetat ekstresinde 
Mg belirlendiğini ve tüm gruplarda Na’un en düşük düzeyde olduğunu 
bildirmektedir. Aynı çalışma sonuçlarına göre yaprağın K ve Zn bakımından 
metanol ve n-hekzan ekstrelerinin ise P ve Zn  bakımından iyi birer  kaynak 
olabileceği değerlendirilmektedir.(13)

3. Enginar ve Yaprak Ekstraklarının Antioksidan Aktivitesi

Bitkisel yapılarda genellikle çevresel strese ve patojenlere karşı üretilen radikal 
oksijen türlerinin (ROS) düşük düzeyi vücutta hücresel sinyal geçişinde 
rol oynarken bunların yüksek düzeyleri doku hasarına yol açarak kanser, 
aterosklerozis ve nörodejeneratif hastalıklara neden olmaktadır. Bu nedenle 
canlılarda endojen ve ekzojen antioksidanlar ROS’ların neden olduğu hasarın 
giderilmesinde önemlidir. (14) Antioksidan enzimlerden katalaz (CAT), 
glutatyon-S-transferaz (GST), glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon redüktaz 
(GR) ve süperoksit dismutaz (SOD) oksidatif strese karşı antioksidan savunma 
hattında yer alan önemli üyelerdir. Hücresel fonksiyonların gerçekleştiği 
mitokondrideki solunum reaksiyonları endojen ROS’ların kaynağı olup oluşan 
süperoksit radikalleri (O2

.) SOD ile hidrojen peroksite (H2O2) dönüştürülür. 
Oluşan H2O2 ise GSH tarafından GPx ile suya indirgenerek lipid, protein ve 
DNA’nın hasar görmesi engellenir. (15) 

ROS’lar ile antioksidatif mekanizmalar arasındaki dengenin bozulması 
oksidatif strese yol açarken buna karşı koruyucu etkileri olduğu bilinen 
polifenoller ise bitkiler ve tohumlarda bulunan çok sayıda fenol halkası içeren 
doğal organik yapılardır. Bitkilerde 8000’in üzerinde bilinen bileşiği bulunan 
polifenollerin en önemli üyeleri flavonoidler (flavonol, flavanol, ısoflavon, 
flavon, flavanon, antosiyanin), fenolik asitler (benzoik asit ve türevleri, sinamik 
asit ve türevleri), lignan ve stilbenlerdir. (16)  

Enginar ve yapraklarında bulunan luteolin ve apigenin flavonları güçlü 
antioksidan aktiviteye sahip olup yapılan çalışmada UV-A’nın neden olduğu 
oksidatif strese karşı luteolin ve luteolin 7-O glukosidin fibroblastları koruduğu 
(17) bildirilmektedir. Kafeolkuinik asit ve flavonoidler gibi polifenoliklerin 
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antioksidan kapasitesi yapılarındaki H verebilen OH gruplarının sayısı ve 
yerleşimi ile ilişkili bulunmaktadır (18,19). Nitekim bunlar fenoksil radikalinin 
rezonans stabilitesi nedeniyle, reaktif radikallere kolayca hidrojen verebilir ve 
böylece serbest radikal zincir reaksiyonlarını geciktirebilirler. (18)

Yapılan bir çalışmada flavonoidlerden kateşindeki 3-OH grubu ile 
luteolindeki 1,4-piron parçasının DPPH radikalini (DPPH.) süpürmede benzer bir 
rolü oynadığı hatta kateşinin luteoline göre radikallere tek elektron transferinde 
daha etkili olduğu gösterilmektedir. (18) Yapılan çalışmalarda bir flavon olan 
apigeninin de inflamasyonu ve oksidatif stresi azalttığı bildirilmektedir. (20,21)

Enginardaki seskuiterpen laktonlardan sinaropikrin ve grosheminin en fazla 
yapraklarda olduğu ve sinaropikrinin UV-B’nın indüklediği keratinozitlerdeki 
ROS üretimini aril hidrokarbon reseptörünün nükleer translokasyonunu 
indükleyerek inhibe ettiği (22) bildirilmektedir. 

İn vitro ve in vivo çalışmalarda enginar yaprak ekstraktlarındaki sinarin, 
klorojenik asit ve flavonoidler gibi bileşiklerin ROS’lara  karşı süpürücü 
ve metal iyonlarını şelatlayıcı aktivite gösterdiği buna bağlı olarak biyolojik 
molekülleri oksidatif hasardan koruduğu (12,5) belirtilmektedir. Enginarın 
biyoaktif bileşikleri protein kinazlar, fosfatazlar ve transkripsiyon faktorlerinin 
de gerekli olduğu hücresel sinyal yolaklarında radikalleri indirgeyerek, hidrojen 
donörü, singlet-oksijen giderici ve metal şelatörleri olarak hareket etmektedir ve 
böylece ROS’ları süpürerek ve lipid peroksidasyonunu inhibe ederek antioksidan 
aktivite göstermektedir. (23,5) Enginar yaprak ekstraktında başlıca klorojenik 
asit ve kafeik asit fenolik asitleri ile isokuersitrin (1388.2 μg/g) ve rutin (309.9 
μg/g) flavanoidleri bulunmakta olup bunların aterojenik diyet uygulanan ratlarda 
arteriyal damar duvarındaki oksidatif stresi azalttığı bildirilmektedir. (24) Biel 
ve ark (8) enginarın metanol ekstresinde DPPH aktivitesini Trolox standartına 
göre yaklaşık olarak % 44 inhibisyonda bildirmektedir. Bitkisel ekstrakt 
çalışmaları değerlendirildiğinde kullanılan çözücünün polaritesine, ekstraksiyon 
yöntemlerine, zaman ve uygulanan sıcaklığa bağlı olarak ekstrakttaki polifenolik 
bileşik miktarının değişebildiği dolayısıyla in vitro antioksidan aktivitenin de 
bundan etkilendiği belirtilmektedir. (25, 26, 27)

İn vitro araştırmalar yanında enginar ve yaprak ekstraktlarının antioksidan 
etkinliğinin gösterildiği pek çok in vivo çalışma da bulunmaktadır. Diazinonun 
neden olduğu karaciğer hasarına karşı enginarın yaprak ekstrelerinin uygulandığı 
çalışmada hem karaciğer transaminazları (ALP, AST, ALT), malondialdehit 
(MDA), tümör nekroz faktör alfa (TNF-α) ve protein karbonil düzeylerinin 
düştüğü hem de karaciğer histopatolojisi ve CAT, SOD değerlerinin düzeldiği 
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bildirilmektedir. (28) Ratlarda yüksek yağ diyetinin indüklediği obesiteye 
karşı enginar yaprak ekstraktı (200 ve 400 mg/kg, oral, 60 gün) verilmesinin 
değerlendirildiği bir çalışmada ise oksidatif stres parametrelerinin (MDA, 
protein oksidasyonu) azalırken SOD, CAT ve GPx düzeylerinin arttığını 
ve yaprak ekstraktlarının kardioprotektif etkilerinin histolojik olarak da 
tespit edildiği bildirilmektedir. (29) Benzer şekilde ratlarda kadmiyum 
toksikasyonunda üre, kreatinin, MDA, TNF-α, karaciğer transaminazları ve 
interlöykinlerin (IL-1β ve IL-10) arttığı, karaciğer ve böbrek dokusunda SOD, 
CAT, GSH ve GPx düzeylerinin azaldığını bildirilen çalışmada yaprak ekstraktı 
verilmesinin tüm bu olumsuz etkileri gidererek hem hepatorenal oksidatif stresi 
azalttığı hem de immunosupresif etki gösterdiği belirtilmektedir. (30) Tüm bu 
güncel çalışmalar değerlendirildiğinde enginar ve yaprak ekstraklarının pek 
çok hastalığın patogenezinden sorumlu olan ROS’ların etkisizleştirilmesinde 
biyoaktif bileşiklerine bağlı olarak farklı yollardan antioksidatif etki gösterdiği 
anlaşılmaktadır. 

Canlılarda antibiyotiklerin yan etkileri ve kalıntı bırakması nedeniyle 
uzun süre kullanılamaması hayvansal ürünlerde dezavantaj oluştururken buna 
karşın probiyotikler, organik asitler ve bitki ekstrakları gibi fitojenik yem 
katkı maddeleri ise verimliliğin ve yemden yararlanmanın artırılması amacıyla 
ticari olarak üretilmektedir. (31) Enginar, yaprağı ya da bunlardan hazırlanan 
ekstreler özellikle hayvansal üretimde canlı ağırlık kazancı, gıda alımı ve 
yemden yararlanma oranlarının iyileştirilmesi amacıyla yem katkı maddesi 
olarak çiftlik hayvanlarında kullanılırken karaciğer koruyucu etkisi ve sindirim 
sistemi üzerindeki faydalı etkileri nedeniyle de pet hayvanlarının beslenmesinde 
kullanılmaktadır. (32) Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda broyler tavuklarda 
suya verilen enginar ekstraktının büyüme performansını iyileştirdiği bildirilirken 
(33) ruminant beslenmesinde enginar bitkisinin organik madde açısından yüksek 
sindirilebilirliğe sahip olup silajının yapıldığı belirtilmektedir. (34) Enginarın 
farklı kısımlarından yapılan silajla beslenen sütçü keçilerde herhangi bir olumsuz 
etki olmaksızın sütteki çoklu doymamış yağ asitleri ve konjuge linoleik asit 
miktarının arttığı, silajla beslenen koyunlarda süt içeriği değişmeksizin bundan 
üretilen peynirde total yağ asitleri miktarının düştüğü bildirilmektedir. (34)

4. Enginar ve Yaprak Ekstraklarının Antikanser Aktivitesi

Günümüzde oldukça yaygın bir hastalık olan kanser, DNA’daki hasar nedeniyle 
vücut hücrelerinin kontrollü bölünme yeteneğini kaybetmesi ve normalden 
daha hızlı çoğalması ile karakterize bir durumdur. Programlı hücre ölümü olan 
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apoptozis pro-apoptotik ve anti-apoptotik faktörler tarafından düzenlenmakte 
ve kanser hücrelerinin ölüm yolaklarından en yaygını olup bu nedenle kanser 
kemoprevensiyonunda önemlidir. Stres uyarıcıları ve ilaçlar dahil olmak üzere 
apoptozisi uyaran nüklear faktör kappa-B, mitojenle aktive protein kinazlar 
ve ekstrasellüler sinyal-düzenleyici kinazlar gibi pekçok apopitotik sinyal 
indükleyici faktör bulunmakta olup kaspazların aktivasyonunu başlatmaktadır. 
(27) 

Evcil hayvanlar açısından değerlendirildiğinde köpeklerde meme tümörleri 
ve venereal tümörler oldukça yaygın olup kanser tiplerinin patogenezinde 
ROS’ların aşırı üretimi önemli yer tutmaktadır. (35, 36). Yapılan çalışmada 
normal dokuya göre meme tümör dokusunda artan lipid peroksidasyona 
karşı ilk antioksidan savunma hattını oluşturan SOD, GSH, CAT, GPx ve 
GST düzeylerinin de tümör gelişimine bağlı olarak arttığı belirtilmekte olup 
artan ROS’ların kanser hücresinde apopitozisi uyardığı bildirilmektedir. 
(35) Venereal tümörlü dişi köpeklerde ise serum MDA, adenozin deaminaz, 
vitamin C ve NO artarken antioksidan kapasite ve retinol düzeylerinin düştüğü 
belirtilirken antioksidan takviyelerinin kanser vakalarında faydalı olabileceği 
bildirilmektedir. (36)

Çoğu karsinogenezisle ilişkili olan sinyal yolaklarının hücresel oksidatif 
strese duyarlı olduğu görülmekte olup bu nedenle pro-oksidantların kullanıldığı 
oksidasyon terapisine olan ilgi artmaktadır. ROS ların yüksek seviyeleri 
biyomoleküllerin oksidatif hasarına yol açarken düşük düzeyleri ise sekonder 
mesajcı olarak görev alır ki böylece hücrenin canlılık ve proliferasyon yolları 
kontrol edilir.  Nitekim ROS’ların fosfatidil inozitol 3 kinaz (PI3K), protein 
kinaz C (PKC) ve mitojenle aktive protein kinaz yolaklarını etkilediği buna 
göre ROS’ların ılımlı artışının hücrenin yaşamsal faaaliyetlerini düzenlediği 
belirtilmektedir. ROS’ların aşırı uyarımı ise tümör gelişimi süresince görülen 
proliferasyon, adezyon, apoptozisin inhibisyonu, anjiogenezis, invasyon 
ve metastaz gibi prosesleri hücredeki nitrik oksit, mitojenle aktive protein 
kinazlar, aktivatör protein-1 ve nüklear faktör kappa-B’nin uyarılması yolu ile 
etkilemektedir. Ilımlı ROS seviyeleri ekstrasellüler sinyal-düzenleyici kinazların 
aktivasyonu ile hücrenin canlılığı ve proliferasyonunu sağlarken aşırı salınımı 
c-Jun N-terminal kinaz ve p38 nüklear faktör kappa-B yolunu aktive ederek pro-
apoptotik proteinlerin (p53) uyarılmasına ve anti-apoptotik proteinlerin (Bcl-2, 
Bcl-xL ve Mcl-1) ise inhibisyonuna neden olmaktadır. (37)

Kanser kemoprevensiyonu kanser oluşumunu önleyebilen, gelişimini 
durdurabilen ya da tersine çevirebilen doğal ya da yapay bileşiklerin farmakolojik 
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olarak uygulanması olarak tanımlanmaktadır. Kansere karşı fitokimyasalların 
kullanılmasındaki amaç, kanser hücrelerinin standart kemoterapiye ve 
radyoterapiye verdiği yanıtı iyileştirmek, standart kanser tedavisinin ciddi 
yan etkilerini azaltmak ve tedavi ile fitokimyasallar arasında istenmeyen 
etkileşimlerin olup olmadığını belirlemektir. (38) Yapılan deneysel çalışmalar 
tümor hücrelerindeki hızlı metabolizma sonucu ROS’ların arttığını ve bunun 
karsinogenezisin başlaması, uyarılması ve ilerleyişinde anahtar rol oynadığını 
bildirmektedir. (37)

Flavonoidler güçlü antioksidan kapasiteleri nedeniyle diyetlerdeki en 
önemli kanserden koruyucu bileşiklerden olup bitkilerin anti-inflamatuar, 
antiviral, antibakteriyel, antiülseratif, antiosteoporotik, antiallerjik ve 
antihepatotoksik gibi pek çok aktiviteleri de bu yapılarla ilişkilendirilmektedir. 
(18) Diğer taraftan, flavonoidlerin tümör hücrelerinde ROS’ların artışını 
uyararak apoptozise neden oldukları ve pro-oksidan etki gösterdikleri rapor 
edilmektedir. Antioksidan özellikteki çoğu polifenollerin yüksek dozlarının 
nitrik oksit gibi serbest radikallerin varlığında pro-oksidan aktivite gösterdiği, 
DNA hasarı yaparak apoptozise neden olduğu ve böylece karsinogenezisi 
inhibe ettiği gösterilmektedir. (16) Bunların hücreler üzerindeki pro-oksidan 
aktiviteleri polifenollerin kimyasal yapısı, konsantrasyonları, hücrenin tipi, 
çevresel ve hücresel (pH, redoks stresi) koşullara bağlı olarak apopitotik etki ve 
sitotoksisite gösterebilirler. (37) Nitekim streptozotozinle diyabet oluşturulan 
ratlara sulu yaprak ekstraktı verilmesinin değerlendirildiği çalışmada düşük 
dozun (0,2g) MDA ve 8-hidroksideoksiguanozin düzeylerini azaltırken 
eritrosit GSH düzeyini artırarak antioksidan etki gösterdiği ancak yüksek 
dozun (1g) antioksidatif etki göstermediği gözlenmiştir. (39). Yapılan benzer 
çalışmalarda da konsantrasyonlara bağlı olarak ekstraktların hem genotoksik 
hem de antigenotoksik etkileri bulunduğu, yüksek dozlarda mutajenik etkiler 
gösterirken, daha düşük dozlar da antioksidan etkiler gösterdiği belirtilmektedir. 
(40)

Tümör baskılayıcı bir protein olan p53 fizyolojik koşullarda, hücrenin 
kontrolsüz büyümesi, proliferasyonu ve hasarlı DNA replikasyonunu 
engelleyen ve SOD, GPx gibi antioksidan enzimlerin sentezini uyaran bir 
transkripsiyon faktörüdür. p53, ROS’ların neden olduğu oksidatif stresi 
uyararak hücre apoptozunda önemli bir rol oynar. Buna ilişkin olarak yapılan bir 
çalışmada apigenin, luteolin, ki bunlar enginarda bulunmaktadır, quersetin and 
kaempferolün human hepatokarsinoma HepG2 hücrelerinde p53-indükleyici 
gen 3 (PIG3) oksido-reduktazlarının hem ekspresyonunu hem de protein 
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seviyelerini artırdığı, ROS’ların birikimi ile intrinsik mitokondrial apoptotik 
yolun uyarıldığı gösterilmektedir. (41)

Yaprak ekstraktındaki pek çok bileşiğin özellikle de polifenollerin çoğu 
kanser hücre hatlarında anjiyogenezi ve proliferasyonunu inhibe ettiği bunlardan 
sinaropikrinin anaplastik tiroid kanser hücrelerindeki canlılığı azalttığı ve 
sitotoksik etkileri uyardığı bildirilmektedir. (42) Ratlarda dietilnitrosamin/
asetilaminofluorenin indüklediği akciğer kanserinde enginar ve yaprak 
hidroetanolik ekstraktlarının tümör hücre proliferasyonunu baskılayarak ve 
apoptozisi uyararak oksidatif stresi azalttığı ve anti-karsinojenik etki gösterdiği 
bildirilmektedir. Buna göre bu çalışmada glutatyon-S-transferaz, GPx, GR ve SOD 
enzimatik aktivitesindeki artışa paralel olarak akciğer lipid peroksidasyonunda 
önemli bir azalma olduğu, ayrıca akciğer p53 ve B-cell lenfoma-2 (Bcl-2) 
mRNA ekspresyonunun da önemli ölçüde arttığı belirtilmektedir. (43)

Nitekim polifenolikler ile yapılan kombine tedaviler, kullanılan 
kemoterapötik ilaçların dozunu azaltmada ve böylece bunların yan etkilerinin 
ve toksik etkilerinin giderilmesinde önemli yer tutmaktadır. Nüklear faktör 
kappa-B, hücresel bağışıklık, inflamasyon, stres, proliferasyon ve apoptozun 
düzenlenmesinde gerekli bir transkripsiyon faktörü olup solid ve hemapoetik 
malignansilerde bu sinyal yolağının aşırı aktivasyonu görülmektedir. (44) 
Siklooksijenaz-2(COX-2) normal hücrelerde önemsiz düzeyde sentezlenirken 
neoplastik büyümelerde salınması artmaktadır. (45) Buna ilişkin kolorektal 
kanser hücrelerinde (Caco-2) enginar yaprak ekstraktı bileşenlerinden rutinin 
değerlendirildiği bir çalışmada, kemoterapötik ilaçlardan olan 5-florourasil ve 
oksaliplatin ile rutinin birlikte kombine uygulanmasının kanser hücrelerinin 
proliferasyonunu ve nüklear faktör kappa-B/COX-2 aktivitelerini inhibe ettiği  
gösterilmektedir. (46)

Kanser hücrelerinin kemoterapötik ilaçlara olan duyarlılığını 
artırmada polifenollerin pro-oksidan etkisini bildiren birçok rapor vardır ki 
enginar ekstraktlarının meme kanserinde pro-oxidant olarak rol oynadığı 
bildirilmektedir. (47) Flap endonükleaz 1, DNA replikasyon ve tamirinde 
rol oynayan ve hücre proliferasyonuyla yakından ilişkili bir nükleaz olup 
tümörün derecesi ile korelasyondadır. Meme kanser hücre hatlarında enginar 
ekstraktının paklitaksel ile kombisyonunun değerlendirildiği çalışmada, tek 
başına paklitaksel uygulanmasına göre ekstraktla kombinasyonun kanser 
hücrelerinde flap endonükleaz 1 RNA salınmasını azalttığı ve antiproliferatif 
etki gösterdiği bildirilmektedir. Buna göre enginar ekstraktlarının düşük 
yada yüksek doz uygulamalarının apopitozis veya ROS aracılığı ile kanser 
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hücrelerinin kemoterapötiklere olan duyarlılıklarının artırılmasında yararlı 
olacağı vurgulanmaktadır. (48) 

Sinaropikrin, kafeolkuinik asit ve klorojenik asitten zengin yaprak 
ekstraktlarının, iki farklı human kolon kanser hücre hattında (HT-29 ve RKO) 
sitotoksik, genotoksik ve apoptotik aktivitelerinin değerlendirildiği çalışmada 
ekstrakt A (% 2.05 sinaropikrin) ve D (% 3.91sinaropikrin)’nin tümör 
hücrelerindeki sub-G1 fazını arttırarak döngünün bozulmasına, mitochondriyal 
bağımlı apoptozisin uyarılmasına ve genotoksik etkilere neden olduğu 
bildirilmektedir. (49) Anti-apoptotik proteinlerden olan Bcl-2, mitokondri dış 
membranı, çekirkek membranı ve endoplazmik retikulumda yer almaktadır. 
Pro-apoptotik aktivite gösteren Bax protein (Bcl-2-ilişkili X protein) salınımı ise 
Bcl-2 proteini inaktive ederek apoptozisi uyarmaktadır. Buna ilişkin bir çalışmada 
oral squamous karsinoma hücre (SCC-25) hatlarında enginar etanol ekstraktının 
Bax ve CASP-9 gen ekspresyonunu artırırken Bcl-2 gen ekspresyonunu 
azaltarak hücrenin G2/M fazında büyümesini durdurduğu böylece zamana 
bağlı olarak ekstraktın apoptotik ve sitotoksik etki gösterdiğini bildirilmektedir. 
(50) Tüm bu çalışmalar değerlendirildiğinde bitki ve ekstraktlarının güçlü bir 
kemoterapötik aktivitesinin bulunduğu ve tedavilerde antikanser ilaçları ile 
kombine edilebileceği görülmektedir.

5. Sonuç

Tüm bu güncel çalışmalar değerlendirildiğinde fonksiyonel besinler ve tıbbi 
bitkilerde bulunan polifenollerden zengin biyoaktif bileşiklerin sağlıklı 
hücrelerde antioksidan ve antikanser özellik gösterdiği diğer taraftan da bunların 
yüksek dozlarının kanser hücreleri üzerinde pro-oksidan etki göstererek 
karsinogenezisi önlediği anlaşılmaktadır. Polifenollerden zengin ve halihazırda 
endüstriyel amaçlı kullanımı bulunan antioksidan etkili enginar ve yaprak 
ekstraktlarının çeşitli kanser türlerinde antikanser etkileri ile hem proflaktik 
hem de kemoterapötik ilaçlarla sinerjistik olarak tedaviyi destekleyici olduğu 
görülmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında özellikle kanser hücrelerinin 
apoptozise yönlendirilmesinde enginar ve yaprak ekstraktlarının kullanılan 
kemoterapötik ilaçların doz ve tedavi süresinin azaltılmasına katkı sağlayacağı 
ve böylece ilaçların istenmeyen yan etkilerinin giderilmesinde de faydalı 
olabileceği kanaati oluşmuştur. Ayrıca karaciğer koruyucu etkisi nedeniyle pet 
hayvan mamalarında yer alması ve çiftlik hayvanlarının ürün verimliliğinin 
artırılması ile sindirim sistemini iyileştirmesi amacıyla da yem katkı maddesi ya 
da silaj yapımında kullanılması da kayda değer görülmektedir.
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1. Giriş

Lipitler, canlı hücrelerin yapı ve fonksiyonlarında aynı zamanda
beslenmede temel görevlere sahiptir. Lipitler heterojen yapıdadır ve 
oksitlendiklerinde karbonhidrat ve proteinlere göre iki kat enerji verirler.

(1) 
Ruminantların beslenmesinde önemli yer tutan yapraklı besinlerin %4-10 

kadarı yağdır. (1) Bitkisel kaynaklı diyet lipitlerinin geviş getiren hayvanlarda 
ilk metabolize olduğu yer rumendir. Rumendeki mikrobiyal aktivite, 
esterlenmiş bitki lipitlerinin hidrolizinde ve sonrasında serbest kalan doymamış 
yağ asitlerinin hidrojenlenmesinde rol oynar. Rumen mikroorganizmaları, 
mikrobiyal karbonhidrat ve amino asit metabolizmasının son ürünleri olarak 
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meydana gelen kısa zincirli yağ asitlerinden de novo lipit sentezi yapabilirler. 
Rumende mikrobiyal lipitin bu hidroliz, hidrojenasyon ve de novo sentezi, geviş 
getiren hayvanların doku lipitlerinin karakteristik bileşimine önemli ölçüde 
katkıda bulunur. (2) 

Metabolizma bozuklukları, metabolik süreçlerin bir veya daha 
fazlasını içeren bozukluklardır. Bu süreçler, sentez sırasında kullanılan 
metabolizma ürünlerinin biyokimyasal dönüşümü sırasında oluşmaktadır. 
Metabolik süreçlerdeki işlemlerden herhangi birinin işlevsel bozukluğu veya 
fizyolojik dengesizliği metabolizma hastalıklarının meydana gelmesinde rol 
oynamaktadır. (3) Metabolik hastalıklar çoğunlukla gebelikten laktasyona 
geçişte metabolizmanın artan enerji ihtiyacının karşılanamadığı geçiş 
döneminde (doğum öncesi ve sonrası 3 haftalık dönem) meydana gelmektedir. 
(4) Geçiş dönemindeki hayvanlar kuru madde tüketimindeki azalmaya bağlı 
olarak enerji ihtiyacını karşılayamamakta ve negatif enerji dengesiyle (NED) 
birlikte lipit mobilizasyonu görülebilmektedir. (5) Lipit mobilizasyonu gibi 
metabolik süreçlere, bağışıklığı etkileyen inflamatuar yanıtlardaki değişiklikler 
de eklenmektedir. (6) Negatif enerji dengesine adaptasyon sağlanamadığı 
için karaciğer yağlanması ve ketozis gibi metabolik hastalıkların yanında, 
abomasum deplasmanı, ketozis, retensiyo sekundinarum, hipokalsemi, downer 
cow, metritis ve mastitis gibi hastalıklar da meydana gelmektedir. (7, 8)

2.  Tek Midelilerde Lipit Metabolizması

2.1.		 Lipitlerin	Sindirimi	ve	Emilimi	

Lipitlerin sindirimi ağızda linguinal lipaz ile başlar ve midede gastrik lipazın 
etkisiyle devam eder. Bu lipazlar kısa ve orta zincirli yağ asitlerini içeren 
triaçilgliserolleri (TG) hidroliz eder ve oluşan kısa ve orta zincirli yağ asitleri 
mide duvarından emilerek vena porta ile karaciğere taşınır. (9, 10)

Lipitlerin esas sindirim yeri duodenumdur ve sindirim için safra ile 
pankreas salgıları gereklidir. Karaciğerde sentezlenen ve duodenuma akıtılan 
safra, yağların yüzey gerilimini azaltarak hem emülsifikasyonunu sağlar hem 
de eriyebilirliği arttırır. Emülsiyon halindeki triaçilgliseroller pankreastan 
salgılanan pankreatik lipaz ile hidoliz olurlar. Triaçilgliserollerin 1. ve 3. ester 
bağlarına pankreatik lipazın etkisiyle serbest yağ asitleri ve 2- monoaçilgliserol 
oluşur. (11) Bu son ürünler bağırsak lumeninde safra asitleri ve fosfolipitler ile 
birlikte karışık miseller oluştururlar. Miseller amfipatik lipitlerin oluşturduğu 
kümelerdir. Karışık miseller lipit emiliminin gerçekleştiği bağırsak fırçamsı 
epitel membranlarından pasif difüzyonla absorbe olurlar. (10, 12, 13)
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Karbon sayısı 10’dan kısa yağ asitleri misel yapısına katılmazlar ve kanda 
portal sistem ile taşınırlar. (9, 10) Enterosit içine alınan yağ asitleri sitoplazmada 
yağ asidi bağlayıcı protein ile endoplazmik retikuluma taşınır ve aktif form 
olan açil koenzim A (CoA)’ya dönüşür. Karbon sayısı 12’den fazla olan uzun 
zincirli yağ asitlerinin açil CoA türevleri 2-monoaçilgliserol ile esterleşerek 
tekrar triaçilgliserolleri sentezler. Bağırsak lümeninden emilen lizofosfolipit 
ve kolesterolün çoğu da açil CoA’lar ile esterleşerek fosfolipit ve kolesterol 
esterine dönüşür. (13)  

Düz endoplazmik retikulumda yeniden sentezlenen triaçilgliserol ve 
kolesterol esterleri hidrofobik oldukları için protein, fosfolipit ve serbest 
kolesterolden oluşan bir tabaka ile sarılarak şilomikronları oluştururlar ve 
dolaşıma bu şekilde verilirler. (13)

Golgi kompleksinde karbonhidrat kalıntıları eklenen şilomikronlar 
mukoza epitel hücresinin yan tarafından ekzositoz ile hücreler arası sıvıya ve 
buradan da lakteal kanala geçer. Duktus torasikus yoluyla genel kan dolaşımına 
katılır (Şekil 1). (10, 11)

Şekil 1: Yağ asitlerinin emilimi ve şilomikron oluşumu. (14)

2.2.		 Yağ	Asitlerinin	Oksidasyonu	(Lipoliz)	ve	Sentezi	(Lipojenez)

Yağ asitleri önemli besinlerdir ve yağ dokusunda triaçilgliserol olarak 
depolanırlar. Uzun süreli açlık, egzersiz ve ateşli hastalık gibi metabolik olarak 
zorlayıcı koşullarda yağ asitleri enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Uzun 
zincirli yağ asitlerinin parçalanmasının ana yolu mitokondride gerçekleşen yağ 
asidinin β-oksidasyonudur. β-oksidasyon trikarboksilik asit (TCA) döngüsünü 
ve oksidatif fosforilasyonu beslemenin yanında, aynı zamanda keton cisimlerinin 
hepatik sentezini de uyarır. (15, 16) 
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Yağ dokusundaki triaçilgliserollerin hidrolizi, lipolitik hormonların 
etkisiyle aktive olan siklik adenozin mono fosfatın (cAMP) hormon duyarlı 
lipaz enzimini aktive etmesi sonucu gerçekleşir. Bu enzim triaçilgliserollerin 
yağ asitlerine ve monogliserollere, monogliserollerin de gliserol ve serbest yağ 
asitlerine ayrılmasına sebep olur. (17) 

Yağ asidi oksidasyonu için serbest yağ asitlerinin sitoplazmadan 
mitokondriye taşınması gerekir. Mitokondrilerin zarları yağ asitlerini 
geçirmediğinden yağ asitlerinin önce aktifleşmesi gerekir. Sitozole gelen veya 
sitozolde bulunan yağ asitleri, açil CoA sentetaz tarafından ATP bağımlı olarak 
aktive edilirler. Sonuçta yağ asidi-CoA, AMP ve pirofosfat (PPi) oluşur (Şekil 
2). (1, 15, 10)

Şekil 2: Yağ asitlerinin iki aşamalı aktivasyonu. (1)

Yağ asidi-CoA’nın sitozolden mitokondriye geçişi, açil grubunun L-karnitin’e 
esterifikasyonu ile mekik sistemi üzerinden gerçekleşmektedir. Yağ asidi-CoA 
öncelikle karnitin açiltransferaz I (CAT I) etkisiyle açil karnitine dönüşür ve 
sonrasında translokaz aracılığıyla matrikse geçer. Açil karnitin, mitokondrial 
matrikste yer alan karnitin açiltransferaz II (CAT II) ile tekrar serbest karnitine 
dönüştürülür. Serbest karnitin translokaz aracılığıyla membranlar arası bölgeye 
geri döner. (16)

Mitokondriye gelen yağ asitlerinin oksidasyonu dört basamakta olmaktadır. 
Yağ asitlerini tamamen parçalayabilmek için β-oksidasyon mekanizması farklı 
zincir uzunluğuna özgü enzimleri barındırır. Oksidasyonda sırasıyla açil-CoA 
dehidrogenaz, enoil CoA hidrataz, 3-hidroksiaçil CoA dehidrogenaz ve tiyolaz 
enzimleri görev alır. Her basamakta, iki karboksi terminal karbon atomunun 
asetil-CoA şeklinde serbest bırakılması sonucu açil-CoA kısalır. Açil-CoA 
kısaldıkça fizikokimyasal özellikleri değişir. (15) Reaksiyonlar sırasında açil-
CoA dehidrogenaz tarafından yağ asidi açil-CoA’dan nikotinamid adenin 
dinükleotid (NADH) ve flavin adenin dinükleotid (FADH₂)’e bir seri elektron 
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transferi gerçekleşir. Yağ asitlerinin oksidasyonundaki bu elektron transferi 
sonucu oluşan enerjiden ATP üretilir.

Yağ asidi sentezi, memelilerde genel olarak karaciğer ve adipoz doku 
hücrelerinde, kısmen de laktogenez gibi özel durumlarda meme hücrelerinde 
yapılır. Ökaryotlarda yağ asidi sentezi sitoplazmada gerçekleşir ve üç basamakta 
incelenir. İlk basamakta mitokondrial asetil CoA, sitrat transport sistemi ile 
sitozole taşınır. Transport işleminde, sitrat sentaz enzimi katalizörlüğünde 
mitokondrial asetil CoA ile okzalasetat birleşir ve sitrat oluşur. Sonrasında sitrat, 
sitrat taşıyıcı protein ile sitozole geçer. Sitozolde ATP gerektiren bir reaksiyon 
ile sitrat liyaz tarafından okzalasetat ve asetil CoA’ya ayrılır. 

Mitokondri membranında oksalaseatat için bir taşıyıcı olmadığından 
sitozolde meydana gelen oksalasetat, malat dehidrogenaz enzimi ile malata 
indirgenir. Malat tekrar okzalasetata okside olmak üzere mitokondri matriksine 
geri taşınır ya da malik enzim tarafından katalizlenen reaksiyonda nikotinamid 
adenin dinükleotid fosfat (NADP)’nin NADPH’a indirgenmesiyle malat 
piruvata dekarboksile olur. Bu reaksiyonda mitokondriden sitozole asetil CoA 
transferinin yanında sitozolik NADPH da üretilmiş olur. Meydana gelen piruvat 
mitokondri matriksine geçer, ATP gerektiren bir reaksiyonla ya oksalasetata 
karboksile olur ya da pirüvat dehidrogenaz tarafından asetil CoA’ya dönüştülür 
ve reaksiyon tamamlanır.

Yağ asidi sentezinde ikinci basamak malonil CoA sentezidir. Asetil 
CoA’nın karboksilasyonu sonucu malonil CoA meydana gelir. Bu reaksiyonun 
kofaktörü biotin, katalizörü ise asetil CoA karboksilaz enzimidir (Şekil 3).

Şekil 3:  Asetil CoA’dan malonil CoA oluşumu. (1)

Memelilerde yağ asidi sentezinin son basamağı çok fonksiyonlu dimerik enzim 
olan yağ asidi sentaz tarafından katalizlenir. Yağ asidi sentezi, asetil CoA ve 
malonil CoA’nın Açil taşıycı protein (ACP)’nin fosfopantotein prostetik 
grubuna transferinden sonra bu gruplarda gerçekleşmektedir. ACP’ye yağ 
asitlerinin bağlanmasıyla yağ asidi zinciri uzamaya başlar. ACP, CoA’ ya benzer 
bir prostatik grup içerir.
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Yağ asidi sentaz, memelilerde dimer yapıdadır ve alt üniteler antiparaleldir. 
Her bir alt ünite 3 kısımdan oluşur. ACP,  ikinci kısımda bulunur.

1. kısım transaçilaz, ketoaçilaz-ACP sentaz (kondense edici enzim) içerir.
2. kısım açil taşıyıcı protein (ACP), ketoaçil redüktaz, dehidrataz ve

enoil redüktaz içerir.
3. kısım tiyoesteraz aktivitesi gösterir.

Yağ asidi sentezi beş ayrı basamakta incelenmektedir. Bunlar; başlama safhası, 
birleşme safhası, indirgenme safhası, dehidrasyon ve indirgenme şeklindedir. 
Sırasıyla asetil CoA: ACP transaçilaz ile malonil CoA: ACP transaçilaz, ketoaçil 
ACP sentaz, ketoaçil ACP redüktaz, β-hidroksiaçil ACP dehidrataz, enoil ACP 
redüktaz enzimleri görev alır (Şekil 4).  

Şekil 4: Bütiril-ACP’nin sentez basamakları. (1)
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Yağ asidi sentezi, birleşme safhasının tekrarıyla devam eder. Bu süreçte açil-
ACP yerine asetil-ACP geçer ve her döngüde yeni bir malonil CoA katılır. Sentez 
süreci 16 karbonlu palmitoil-ACP oluşuncaya kadar devam eder. Sonrasında 
palmitoil-ACP tiyolaz enzimi ile palmitat ve ACP’ye dönüşür. (1,10, 16)

Asetil CoA ve malonil CoA’dan palmitat sentezinin tüm reaksiyonları şu 
şekilde özetlenebilir:

Asetil CoA + 7 Malonil CoA + 14 NADPH + 14 H+  →  Palmitat  +  7 CO₂  
+  14 NADP+ + 8 HS-CoA + 6 H₂O

16 karbonlu palmitat yağ asidi sentezinin son ürünüdür. Ancak memelilerde 
bulunan triaçilgliserollerde 18, 20, 22 ve 24 C’lu yağ asitleri de vardır. Bu uzun 
zincirli yağ asitleri düz endoplazmik retikulumda ve mitokondride palmitatın 
uzatılmasıyla (elongasyon) sentezlenir. Yağ asitlerine malonil CoA’dan 
iki karbonlu gruplar aktarılarak zincir uzaması gerçekleştirilir. Oluşan ara 
ürünler CoA tiyoesterleri halinde bulunur ve reaksiyonun indirgeyici elemanı 
NADPH’dır. Zincir uzatılması yağ asidi sentezine benzer reaksiyonlarla 
gerçekleşir.

Tek ve doymamış yağ asitlerinin sentezinde, doymuş yağ asitleri palmitik 
asit (16C) ile stearik asit (18C) öncül olarak kullanılmaktadır. Yağ asidi zincirine 
bir çift bağ katılmasıyla (desatürasyon) palmitik asitten palmitoleik asit (16C, ∆9), 
stearik asitten ise oleik asit (18C, ∆9) sentezlenmektedir. Yağ asidi desatürasyon 
sistemi düz endoplazmik retikulumun membranlarında bulunmaktadır.

Yağ asidi desatürasyonundan sorumlu açil CoA desatürazlar, karaciğer 
ve yağ dokusu mikrozomlarında bulunan karma fonksiyonlu oksidazlardır. 
Desatürasyon reaksiyonu sırasında bir oksijen (O₂) molekülüne 4 elektron 
bağlanarak 2 mol H₂O oluşturulur. Bu elektronlardan ikisi palmitoil CoA’dan, 
diğer ikisi de NADPH ve NADH’dan sağlanır. NADPH’daki elektronlar 
sitokrom b₅ redüktaz aracılığıyla sitokrom b₅’e sonra da O₂’ye aktarılır. Burada 
memelilerde 4 yağ asidi açil desaturaz enzimi belirlenmiştir. Bunlar; ∆9, ∆6, ∆5 ve 
∆4 yağ asidi CoA açil desaturazlardır. Organizmada elongasyon ve desatürasyon 
reaksiyonlarının dönüşümlü gerçekleşmesiyle doymuş ve kısa zincirli yağ 
asitlerinden doymamış ve uzun zincirli yağ asitleri sentezlenebilmektedir.

Doymuş bir yağ asidine ilk çift bağ her zaman 9. ve 10. karbonlar arasına 
yerleştirilir. Yağ asidi doymamış ise yeni katılan çift bağ daima karboksil grubu 
ile karboksil grubunun yakınındaki ilk çift bağ arasına katılır. Memeliler ∆9’dan 
öteye çift bağ oluşturamaz bu nedenle oleik asitten (18C, ∆9) linoleik asit (18C, 
∆ 9, 12)  ve linolenik asit (18C, ∆9, 12, 15) sentezleyemezler. Fakat bitkiler ∆12,, ∆15 

konumlarına çift bağ yerleştirebilir. (10)
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2.3.		 Tek	Midelilerde	Lipit	Metabolizmasının	Düzenlenmesi	

Asetil CoA’yı malonil CoA’ya çeviren asetil CoA karboksilaz enzimi yağ asidi 
sentezi ve oksidasyonunda kontrol basamağıdır. Bu enzim, allosterik kontrol 
(lokal metabolitlerle), fosforilasyon ve hormonlar ile düzenlenmektedir (16).

2.3.1.	Allosterik	Kontrol	(Lokal	Regülasyon)

Asetil CoA karboksilaz allosterik bir enzimdir. Allosterik kontrolde sitrat, asetil 
CoA karboksilaz enzimine bağlanarak enzimin polimerizasyonunu hızlandırır. 
Uzun zincirli yağ asitleri allosterik olarak bu polimerizasyonu inhibe eder. 
Yüksek sitrat düzeyleri yağ asidi sentezini uyarır.  Negatif “feed back” ile 
inhibisyon, yağ asidi sentezinde son ürün olan palmitoil CoA’nın birikmesi 
sonucu, yağ asidi sentezinin başlatıcısı olan malonil CoA üretiminin azalması 
ile gerçekleşir. (10, 16, 18)

AMP aktive eden kinaz asetil CoA karboksilazın fosforilasyonunu katalize 
eder ve bu da malonil CoA üretimi için ATP kullanımını inhibe eder. Substrat 
olan malonil CoA’nın azalması sonucu yağ asidi sentezi azalır. Böylece, 
mitokondriye yağ asitlerinin transferi azalır ve yağ asidi oksidasyonunun 
artmasına sebep olur (Şekil 5A). (16,18) 

 

                                      A                                           B

Şekil 5: Asetil CoA karboksilaz enziminin A: Allosterik kontrolü, B: Reversibl 
Fosforilasyonu. (18)

2.3.2.		 Reversible	Fosforilasyon	ve	Hormonlarla	Düzenlenme

Asetil CoA karboksilaz glukagon, epinefrin ve insülin gibi hormonlar tarafından 
fosforilasyon ve defosforilasyon ile düzenlenir. Enzim fosforilasyonla inaktif, 
defosforilasyonla aktif hale gelir. Kan glukozu düştüğünde glukagon ve 
epinefrin tarafından cAMP düzeyi artar, cAMP-bağımlı protein kinaz tarafından 
asetil CoA karboksilazın fosforilasyonu gerçekleşir ve enzim inaktive olur. 
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Böylece malonil CoA oluşumu azalır, yağ asitlerinin mitokondriye taşınımı artar 
ve oksidasyon aktive olur. Kan glukozu yükseldiğinde insülin, cAMP düzeyini 
azaltarak asetil CoA karboksilazın fosforilasyonunu önler ve enzim aktive olur. 
İnsülin aynı zamanda protein fosfataz aracılığıyla asetil CoA karboksilazın 
aktive olmasını sağlar ve yağ asidi sentezini artırır  (Şekil 5B). (10, 18)

3. Ruminantlarda Lipit Metabolizması

3.1.		 Ruminantlarda	Lipitlerin	Sindirimi	ve	Emilimi

Ruminantlarda tükürük lipaz enzimi çok düşük aktiviteye sahip olduğu için 
lipitlerin sindiriminde bir etkisi olmadığı düşünülür. Lipitler rumende, ilk 
olarak lipoliz adı verilen bir süreçte mikrobiyal lipazlar tarafından yıkımlanır. 
Mikrobiyal lipazlar, kompleks lipitlerdeki ester bağlarını hidrolize eder ve 
serbest yağ asitleri oluşur. Bitkilerde bulunan yağlar genellikle triaçilgliseroller 
şeklindedir. Rumendeki temel diyet lipitleri TG, fosfolipitler ve galaktolipitlerdir. 
(19) Triaçilgliserollerin mikrobiyal lipazla hidrolizi sonucu gliserol ve serbest
yağ asidi meydana gelir. Gliserol, rumen mikroorganizmaları tarafından
metabolize edilerek propiyonik asite dönüşür ve rumen duvarından emilir. (20)
Galaktolipitler ise gliserol ile galaktoza parçalanırlar. Serbest haldeki galaktoz
da rumende bütirik asite dönüşür (Şekil 6). (21) Rumende mikroorganizmalar
tarafından sentezlenen yağ asitleri çoğunlukla fosfolipitler ile birleşir. Rumenden
ayrılan yağ asitlerinin çoğunluğu (%85-90) serbest yağ asitleri, geri kalanı
(%10-15) ise mikrobiyal fosfolipitlerden oluşur. (22)

Şekil 6: Rumende yağ asitlerinin metabolizması (TG: Triaçilgliserol, GL: 
Glikolipit, YA: Yağ asidi, FL: Fosfolipit, DYA: Doymuş yağ asidi, AYA: 

Ansatüre yağ asidi, UYA: Uçucu yağ asidi). (23)
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Abomasumdan serbest bırakılan mikrobiyal lipitler ve rasyon lipitleri 
duodenuma geçer. Rumende hidrolize olmayan mikrobiyal lipitler ve rasyon 
lipitleri pankreastan salınan lipaz ve kolipaz ile hidroliz edilir. Besinlerle alınan 
çoğu yağ asitleri esterleşmemiş formda absorbe edilirken az bir kısmı insanlarda 
ve diğer non-ruminantlarda olduğu gibi 2-monoaçilgliserol şeklinde absorbe 
olur. Safra asitleri, yem partiküllerinden yağ asitlerinin ayrışmasını sağlar. 
(24) Fosfolipitler safradaki pankreatik fosfolipaz tarafından lizofosfolipitlere 
dönüştürülür. Lizofosfolipitler de çözünebilirliği ve misellerin içine yağ 
asitlerinin alınmasını kolaylaştırır. Misellerin içindeki yağ asitleri jejunumda 
epitelyel hücreler tarafından emilir. (24, 25)

Ruminantlarda TG’ler kan plazmasındaki düşük şilomikron nedeniyle 
enterositlerden karaciğere ve karaciğerden ekstrahepatik dokulara çok düşük 
yoğunluklu lipoproteinler (VLDL) aracılığıyla taşınır. Ruminantların kan 
plazmasındaki şilomikronların ve VLDL’nin yarı ömrü çok kısadır ve 2 - 11 dakika 
arasında değişmektedir. Bu lipoproteinlerin kanda çok düşük konsantrasyonlarda 
bulunmasının bir nedeni de budur. (17) Sınırlı VLDL sekresyonuna ek olarak, 
düşük TG konsantrasyonu da lipit metabolizmasında rumenin etkisinin 
olabileceğini düşündürmektedir. (26) Bu nedenle, ruminantlarda toplam kan 
lipoproteininin yüzde 70’ ini yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve yüzde 
20’sini de düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) oluşturmaktadır. (17) Ayrıca, 
koyunlarda TG’lerin en çok hangi lipoprotein fraksiyonuyla taşındığı kesin 
bilinmese de sığırlarda HDL ile taşındığı ve laktasyondaki süt ineklerinde HDL 
konsantrasyonunun daha yüksek seviyelere çıktığı bildirilmektedir. (27, 28) 
Ruminantlardaki şilomikronlar insan ya da ratlardakinden daha küçüktür ve 
basit midelilerdeki VLDL boyutundadır. (24)

Sığırlarda normal koşullarda toplam lipitler karaciğer kütlesinin yaklaşık 
%5’ini oluşturur. (17) Triaçilgliserol, koyun ve sığırlardaki total lipitin %70-
80’ini oluşturan lenfin temel lipitidir ve dokulardaki yağ asitlerinin temel 
kaynağıdır. Lenf lipitleri duktus torasikus aracılığıyla kana geçer. Plazma 
lipitleri çoklu doymamış yağ asitlerini önemli miktarda içerir, fakat bunlar 
sadece fosfolipitler ve kolesterol esterleri şeklindedirler. Sığırlarda, kolesterol 
ve fosfolipit konsantrasyonları insanlardakine yakın seviyededir ancak, TG 
konsantrasyonu insanlardakinin yaklaşık 1/10’u kadardır. (26) Fakat çoğunlukla 
lenf şilomikronlarından kaynaklanan triaçilgliseroller hemen hemen bu yağ 
asitlerinden yoksundur. Diğer memelilerdeki gibi, yağ dokusu, kas ve meme 
bezleri gibi dokular şilomikron triaçilgliserollerini hidrolize eden, dokular 
tarafından kullanılan yağ asitlerini serbest bırakan lipoprotein lipazı salgılar. 
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Diğer türlerdeki gibi, yağ asitleri, yapısal bileşenler ile biyolojik aktif maddelerin 
sentezi için ve daha sonra enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere adipoz dokuda 
triaçilgliseroller şeklinde depolanır. Dolaylı olarak da süt triaçilgliserolleri 
formunda sekresyonda kullanılır. (24)

Ruminantların kanında kolesterol, %60–80 oranında kolesterol esteri 
formunda, geri kalan kısmı da serbest formda bulunur. Koyunların kanında 
kolesterol düzeyi 52–76 mg/dl’dir. (29) Ruminant diyetleri kısmi olarak düşük 
düzeyde kolesterol içerdiği için, enterositler sığır ve koyunlarda kolesterol 
sentezinin olduğu başlıca yerdir. Yağ asitlerinin esterifikasyonu öncesi, tek mideli 
memelilerdeki durumun tam tersi olarak sığır ve koyunların enterositlerinde aktif 
bir desaturaz enzimi vardır. Bu yüzden enterositlerde stearik asidin oleik aside 
desaturasyonu meydana gelir. Enterositlerdeki desaturaz aktivitesi sonucu lenf 
triaçilgliserollerindeki oleik asit rumendekinden daha fazladır. Ancak, rumendeki 
biyohidrojenizasyon nedeniyle lenf ve plazma triaçilgliserollerindeki linoleik 
ve linolenik asitlerin miktarı çok düşüktür. Ruminantlar tarafından absorbe 
edilen linoleik asidin miktarı alınan total enerjinin yaklaşık % 0,5’i kadardır, 
fakat diğer memelilerde, besinsel enerjinin en az %1-2’sine eşdeğer linoleik asit 
alınırsa esansiyel yağ asidi eksikliğinin meydana gelmediği bildirilmektedir.  
Ruminantlar, diğer memeliler gibi, de novo linoleik asit sentezleyemezler. Bu 
durumda ruminantlar yemlerle aldıkları linoleik asitten yararlanmak için etkili 
yollar geliştirmişlerdir. Bu nedenle linoleik asidin enerji metabolizması için 
kullanımını azaltarak sadece esansiyel bileşenlerin biyosentezi için kullandıkları 
düşünülmektedir. (24)

3.2.		 Biyohidrojenasyon

Doymamış yağ asitleri lipolizden sonra, rumen mikroorganizmaları 
tarafından biyohidrojenasyona uğrar. Biyohidrojenasyon doymamış yağ 
asitlerini, izomerizasyon yoluyla trans yağ asidine ve ardından çift bağların 
hidrojenlenmesi sonucu doymuş yağ asitlerine dönüştürür. Yani doymamış yağ 
asidinin, doymamış cis-12 bağının trans-11 izomerine dönüşmesini sağlayan bir 
izomerizasyon reaksiyonudur. (19) İzomeraz enziminin aktivasyonu için serbest 
karboksil grubuna ihtiyaç vardır ve bu durum lipolizin biyohidrojenasyondan 
önce gerçekleştiğini gösterir. (20)

Biyohidrojenasyonun amacı tam olarak anlaşılamamıştır. Fakat 
doymamış yağ asitlerinin mikroorganizmalar üzerindeki toksik etkisini 
azalttığı düşünülmektedir. Ancak bu amaçla metabolik hidrojenin sadece 
%1-2’si kullanılmaktadır. Ayrıca, ruminantların et ve sütlerinin yağ asidi 
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kompozisyonun, rumendeki biyohidrojenizasyon süreci sayesinde yemlerdeki 
yağ asidi kompozisyonundan çok az etkilendiği bildirilmektedir. (22, 30, 31)

Rumen mikroorganizmaları kısmi ya da tam biyohidrojenasyon ile doymuş 
yağ asidi, trans yağ asidi ve konjuge linoleik asit (CLA) oluşturur. Linolenik ve 
linoleik asit biyohidrojenasyon için gerekli iki temel maddedir. Oleik asit de 
önemli miktarlarda bulunmaktadır. (22) Linolenik asitten rumende stearik asit 
biyohidrojenasyonu esnasında ara ürün olarak veya adipoz dokularda ve memeli 
salgı bezinde bulunan ∆9 desaturaz enzimi ile trans- vaksenik asit desatürasyonu 
sonucu bazı CLA izomerleri sentezlenmektedir. (31) Bunlar cis-9, trans-11-18:2 
(rumenik asit), daha sonra trans-11-18:1 (trans-vaksenik asit) ve son olarak 
stearik aside (C18:0) dönüştürülmektedir (Şekil 7). (32, 33) Sığırların rumen 
içeriğinde ya da in vitro fermentasyon içeriklerinde 14 adet geometrik CLA 
izomerleri belirlenmiştir. (19)

Şekil 7. Biyohidrojenasyon şeması. (20)

Biyohidrojenasyon mekanizması 3 çift bağa sahip olan C18:3 yağ asitleri için 
daha karmaşıktır. α-linolenik asidin belirli bir kısmının biyohidrojenasyonu da 
trans-vaksenik asit izomerinin oluşmasına neden olmaktadır. (19, 33) Üç çift 
bağdan daha fazla çift bağ içeren yağ asitlerinin biyohidrojenasyon ara yolları 
henüz bir açıklığa kavuşturulamamıştır. (19)

3.3.		 Lipojenez

Ruminantlarda ve domuzlarda yağ asidi sentezi temel olarak adipoz dokularda 
gerçekleşmektedir. (34) Radyoaktif karbonun kullanıldığı in vitro ve in vivo 
çalışmalarda rumen mikroorgranizmaları tarafından özellikle çift karbon 
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sayılı ve düz zincirli yağ asitlerinin sentezinde asetat ve glukozun, tek karbon 
sayılı uzun zincirli yağ asitleri sentezinde ise asetat yerine propiyonat ve 
valeratın kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca besi sığırlarının intramusküler yağ 
dokusunda, asetat yerine glukozun yağ asidi sentezinde başlıca substrat olduğu 
bildirilmektedir. Ruminatların lipojenik dokularında uzun zincirli yağ asitlerinin 
sentezinde glukoz zayıf bir öncüldür. Bunun sebebi sitrat liyaz ve malik enzim 
aktivitelerinin çok düşük olmasıdır. Bu nedenle glukoz yerine sitozolde oluşan 
asetatın de novo yağ asidi sentezinde sitozolik asetil CoA’nın ana kaynağı 
olduğu düşünülmektedir. (32)

Ruminantlarda, adipoz dokuda yağ asidi sentezi için gerekli olan 
NADPH’ın %50-80’i pentoz fosfat yolu aracılığıyla glukozun oksidasyonuyla 
üretilmektedir. Meme bezlerinde yağ asidi sentezinde kullanılan NADPH’ın 
%50’lik kısmı ise izositrat dehidrojenaz yoluyla sağlanmaktadır. Bu yol glukoz 
oksidasyonu olmadığında asetattan yağ asidi sentezinde indirgeyici moleküller 
sağladığı için önemlidir. Yağ asidi sentezinde kullanılan sitozolik NADPH 
üretimi, pentoz fosfat, malat dehidrojenaz ve izositrat dehidrojenaz yollarıyla 
olmaktadır. Ruminantlarda malat dehidrojenaz yolunun NADPH üretimine 
katkısı, malik enzim aktivitesinin çok düşük olması nedeniyle önemsizdir. (32, 
35)

3.4.		 Ruminantlarda	Lipit	Metabolizmasının	Düzenlenmesi

Ruminantlarda da tek midelilerde olduğu gibi yağ asidi sentezinin temel kontrol 
noktası asetil CoA karboksilazdır. Az da olsa, adipoz dokudaki endokrin kontrol 
(insülin ile aktivasyon, katekoleminler ile inhibisyon) çok benzerdir. Ancak, 
meme bezinde insülin salınımı ratlarda asetil CoA karboksilazı aktive ederken 
aksine ruminantlardaki yağ asidi sentezi üzerine etkisi yoktur. Yağ asitleri 
ve onların açil CoA esterleri, ruminantlar ve tek mideli memelilerde adipoz 
dokudaki ve meme bezindeki asetil CoA karboksilazı inhibe eder. (24)

Adipoz dokunun triaçilgliserolleri hormon duyarlı lipaz tarafından 
hidrolize edilir. Bu enzim katekolaminler tarafından aktive edilirken insülin 
tarafından inhibe edilir. (16, 24) Bu özellikler hem ruminantlar hem de tek 
midelilerin adipoz dokularının enzimleri için geçerlidir. Yemlerle alınan yağ 
asitlerinin miktarındaki artış, asetil CoA karboksilazı inhibe ederek de novo 
sentezi baskıladığı düşünülmektedir. (24)

Malonil-CoA, insülin ve glukagon/adrenalinin düşük kan 
konsantrasyonlarına yanıt olarak azalır ancak, ruminantlarda artan kan insülin 
konsantrasyonuna paralel olarak artar. (16)
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3.5.	 Ruminantların	 Lipit	 Metabolizmasının	 Tek	 Midelilerin	 Lipit	
Metabolizmasından	Farkları

Ruminantlarda ve tek midelilerdeki lipit metabolizmasında benzerlikler olsa 
da farklılıklar da mevcuttur. Bunlar; rumende biyohidrojenasyon ile doymamış 
yağ asitlerinden doymuş yağ asidi, trans yağ asidi ve CLA oluşturulması, çift 
karbon sayılı ve düz zincirli yağ asitlerinin sentezinde asetat ve glukoz, tek 
karbon sayılı uzun zincirli yağ asitleri sentezinde ise asetat yerine propiyonat 
ve valeratın kullanılmasıdır. Ayrıca ruminantlar yağ asidinin de novo sentezinde 
glukoz yerine asetatı kullanırlar. (19, 32)

Sığırlarda, kolesterol ve fosfolipit konsantrasyonları insanlardakine 
yakın seviyededir ancak, TG konsantrasyonu insanlardakinin yaklaşık 1/10’u 
kadardır. (26) Sığır ve koyunlarda kolesterol sentezinin olduğu başlıca yer tek 
midelilerden farklı olarak enterositlerdir ve enterositlerinde aktif bir desaturaz 
enzimi vardır. (24) Ruminantlarda tükürük lipaz enzimi çok düşük düzeylerde 
olduğundan lipitlerin sindiriminde bir etkisi yoktur. (19)

Yağ asidi sentezinde gerekli olan NADPH, ruminantlarda başlıca pentoz 
fosfat yolu, izositrat dehidrojenaz yolu ile sağlanır. Ruminantlarda malat 
dehidrojenaz yolunun NADPH üretimine katkısı, malik enzim aktivitesinin çok 
düşük olması nedeniyle önemsizdir. Ayrıca ruminatlarda malik enzime ek olarak 
sitrat liyaz enzim aktivitesi de çok düşük düzeylerdedir. (32, 35)

Ratlarda meme bezinde insülin salınımı asetil CoA karboksilazı aktive 
ederken aksine ruminantlardaki yağ asidi sentezinde etkili değildir. (24) 
Ruminantlarda triaçilgliseroller kan plazmasında şilomikron düzeyinin düşük 
olması nedeniyle VLDL aracılığıyla taşınır. Ruminantlardaki şilomikronların 
boyutu basit midelilerdeki VLDL boyutundadır. (17, 24)

4.  Ruminantlarda Lipit Metabolizma Bozuklukları 

Metabolik bozukluklar, süt sığırlarında metabolik süreçlerin bir veya daha 
fazlasının bozulması olarak tanımlanır. Bu süreçlerden herhangi birinin 
işlevsizliği, metabolik hastalıkların meydana gelmesine sebep olmaktadır. 
(3) Metabolik hastalıklar çoğunlukla gebelikten süt üretimine geçişte hem 
metabolik hem de bağışıklık fonksiyonlarında ani değişiklikler sonucu 
oluşmaktadır. Bu değişikliklerin bazıları, fetal ihtiyaçlar ve laktogenez ile artan 
enerji gereksinimleri ile ilgilidir. (6, 36)

Süt ineklerinde laktasyonun başlangıcında enerji ihtiyacı genellikle 
diyetle karşılanmaz ve doku enerji depolarının mobilizasyonunu gerektirir. 
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Memelilerde, fazla enerji öncelikle triaçilgliseroller olarak depolanır ve bunlar, 
beslenmenin ötesinde enerji ihtiyacı ortaya çıktığında harekete geçer. (37, 38)

Vücutta temel enerji kaynağı olarak kullanılan glikoz; kanda, karaciğerde, 
kaslarda ve çeşitli dokularda bulunur ve bu depolardan karşılanır. Geçiş 
döneminde ve laktasyonun başında enerji ihtiyacı karşılanamadığı için glikoz 
dengesi bozulur. Glikoz üretimi, glikojen parçalanması (glikojenoliz) ve de 
novo glikoz sentezi (glukoneogenez) yoluyla korunur. (15) Hayvanlar artan 
enerji ihtiyacını karşılamak için vücut depo yağlarını SYA formunda mobilize 
ederek kan dolaşımına aktarırlar. Negatif enerji dengesi devam ettiği sürece, 
SYA karaciğere gelmeye devam eder. Ancak, karaciğerde oksidasyon SYA’nin 
kandaki konsantrasyonuyla orantılıdır ve sınırlıdır. (5, 16)

Karaciğerde SYA oksidasyonunu sınırlayan nedenler arasında; propiyonik 
asitten orijin alan ve trikarboksilik asit siklusunun devamlılığında rol oynayan 
okzalasetat yetersizliği, Asetil CoA oksidasyonu ve mitokondrial transportta 
gerekli olan karnitin palmitoil transferaz yetersizliği, niasin yetersizliği ve 
hormonal faktörler yer almaktadır. (39) Karaciğere gelen SYA, karaciğerin 
oksidasyon sınırını aştığında triaçilgliserole dönüştürülerek depolanır ya da keton 
cisimlerine dönüştürülerek uzaklaştırılmaya çalışılır. Bu durum ineklerde yağlı 
karaciğere ve ketozise, koyunlarda ise gebelik toksemisine neden olur. (5, 27) 

Ruminantlarda lipit metabolizması spesifiktir. En önemli metabolik 
organ olan karaciğerden geçen yağ asitleri, triaçilgliseroller, kolesterol ve 
lipoproteinlerin metabolizması birbiri ile ilişkilidir. (17) Yağlı karaciğer 
sendromunda özellikle kolesterol esteri düzeylerinde bir azalma görülür. Bu 
durum karaciğerde sentezlenen ve lesitin: kolesterol açiltransferazın (LCAT) 
kofaktörü olan apolipoprotein A-I (Apo A-I) düzeylerindeki azalma ile ilgilidir. 
Steroit hormon sentezleyen dokuların ester kolesterol kaynağı HDL’dir. HDL 
seviyelerindeki düşüşten dolayı yağlı karaciğere sahip ineklerde infertilite 
problemleri görülmektedir. (27)

Negatif enerji dengesi döneminde ineğin enerji ihtiyacı lipoliz ve proteoliz 
ile karşılanır. Artan lipolizin sadece bu dönemdeki enerji eksiklikleri ile 
değil, buzağılama öncesi hormonal durumdaki değişikliklerle de tetiklendiği 
düşünülmektedir. Lipoliz, kanda artan SYA konsantrasyonu ile sonuçlanır. 
Serbest yağ asidi, ineklerde doğum sonrası dönemde lipomobilizasyon sürecinde 
kan plazmasının çok önemli bir bileşenidir. (17)

Serbest yağ asidi seviyeleri laktasyon veya obezitede olduğu gibi uzun 
süre boyunca yüksek kalırsa, karaciğer, oositler, yenilenen endometrium ve kas 
hücreleri (miyositler) gibi diğer dokularda TG ve diğer lipit metabolitlerinin 
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aşırı birikimi, organellerin boyut ve sayısında küçülme dâhil olmak üzere 
fiziksel hasara neden olabilir. Metabolik olarak da karaciğer yağlanması, 
ketozis, retensiyo sekundinaryum, metritis, abomazum deplasmanı, mastitis 
ve hipokalsemi gibi hastalıklara sebep olabilmektedir. (7, 16, 40, 41) Ayrıca, 
bu durum lipomobilizasyon, metabolik ve bağışıklık hücre fonksiyonlarının 
bozulmasına yol açmaktadır. İneklerde mastitis ve metritis gibi bulaşıcı 
hastalıkların şiddetlenmesinde ve uzun sürmesinde karaciğerde lipit 
mobilizasyonunun etkili olduğu bildirilmektedir. (7) Süt ineklerinde yapılan 
çalışmalarda doğum öncesi dönemde dolaşımda artan SYA’nın bağışıklık 
hücre fonksiyonlarını, beyindeki iştah stimülasyonunu büyük ölçüde etkilediği 
ve ayrıca bağışıklık fonksiyonunu inhibe eden diğer proinflamatuar ajanların 
salınımını uyararak kan glukokortikoid yoğunluğunu arttırdığı bildirilmiştir. 
(37, 42)

İneklerde artan lipoliz, adipokinler olarak bilinen yağ dokusundan 
daha büyük miktarlarda proinflamatuar sitokinlerin salınmasına yol açabilir. 
Bunlardan en önemlisi, insülin direncinin gelişmesi ve lipaz aktivitesinin 
artmasıyla ilişkilendirilen tümör nekroz faktör-α  (TNF-α)’dır. Orta ve şiddetli 
yağlı karaciğer sendromu olan ineklerde artmış serum TNF-α konsantrasyonu 
bulunmuştur. (17)

Yağlı beslenme ve besin kısıtlaması sonucu lipit transportu artar dolayısıyla 
kolesterol konsantrasyonları da artar. Buna karşın ateş, inflamatuvar hastalıklar 
ve özellikle karaciğer bozuklukları, lipit geçişini bozar ve kolesterolün 
azalmasına neden olur. (26) Yağlı karaciğer gelişen ineklerde retensiyo 
sekundinarum problemlerinin daha sık görüldüğü ve retensiyo sekundinarum 
gelişen ineklerde kandaki VLDL, LDL ve HDL’deki azalmayı gösteren Apo A-I 
ve Apo B seviyelerinde azalma olduğu bildirilmiştir. (27)

Sığırlarda karaciğer yağlanması, ketozis, abomasum deplasmanı ve 
retensiyo sekundinarum hipokolosterolemiye sebep olan hastalıklardır. Sol 
abomasum deplasmanı (LDA) olan sığırlarda, ester kolesterol ve fosfolipit 
konsantrasyonunlarında azalma, SYA konsantrasyonunda artma oluğu 
bildirilmiştir. (43) Ancak yapılan başka bir çalışmada (26); LDA’lı sığırlardaki 
SYA konsantrasyonundaki artış sağlıklı hayvanlarla karşılaştırıldığında önemsiz 
bulunmuştur. 

5.  Sonuç

Rumeninin gelişimi ve içerisinde yer alan mikroorganizmaların varlığı 
ruminantların sindiriminde etkin rol oynar. Diyet yoluyla alınan çoklu doymamış 
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yağ asitlerinin mikroorganizmalar tarafından hidroliz ve biyohidrojenez ile 
metabolize edilmesi diyetteki yetersizliklere karşı zorunlu bir adaptasyondur. 

Gebeliğin sonu ve erken laktasyon döneminde enerji ihtiyacının artması, 
süt sığırlarını geçiş döneminde oluşan NED’e duyarlı hale getirmekte ve 
metabolizma hastalıklarının oluşumu tetiklemektedir. Negatif enerji dengesine 
adaptasyon, metabolizmadaki enerji kaynaklarının arasındaki denge ile 
sağlanmaktadır. Karaciğer, adipoz doku ve diğer dokularda bu dengeler 
bozulabilmektedir. Sığır karaciğerinin SYA’nın tam oksidasyonu için kapasitesi 
sınırlıdır ve NED döneminde keton cisimleri oluşumu artar ve TG’lerin 
karaciğerde birikmesi sonucu yağlı karaciğer sendromu oluşur. Ruminantlarda 
NED dönemindeki hastalıkların çoğu da bu sendrom ile ilişkilidir. 

Böylece ruminantlarda metabolik pek çok hastalığın gelişmesinde lipit 
metabolizmasının büyük öneme sahip olduğu görülmektedir. Ruminantlarda sık 
görülen metabolizma hastalıklarında lipit parametrelerindeki değişimler geniş bir 
çalışma alanına sahiptir. Yapılan derleme ile ruminant lipit metabolizmasındaki 
farklılıklara dikkat çekilerek hastalıklarla lipit metabolizması arasındaki 
moleküler ilişkilerin araştırılmasına yönelik çalışmaların da ivme kazanması 
hedeflenmektedir. Böylece, bu hastalıkların tedavisine yönelik moleküler 
tekniklerin ve prosedürlerin geliştirilmesinin de mümkün olabileceği 
düşünülmektedir.
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1. Giriş

Konak savunma peptidleri (Host Defense Peptides- HDP’ler) olarak 
da bilinen antimikrobiyal peptidler (AMP’ler), 5-100 amino asitten 
oluşurlar. AMP’ler çok hücreli canlıların bağışıklık sisteminin bir 

parçasını oluştururken, tek hücreli organizmaların diğer organizmalarla besinler 
için rekabet etmesine yardımcı olur. AMP’ler mikroorganizmalar, hayvanlar ve 
bitkiler de dahil olmak üzere hemen hemen tüm canlılarda bulunur (1) 

Doğal bağışıklık sisteminin bir parçasını oluşturan AMP’ler hayvanlarda 
özellikle patojenlerle yakın temasta olan bölgelerde antimikrobiyal etkilerinin 
yanı sıra, yara iyileşmesi, anjiyogenez, inflamatuar veya anti-inflamatuar yanıt 
gibi bağışıklığın düzenlenmesinde rol alırlar (2,3)

İlk keşfedilen AMP olan Gramisidin, 1939’da toprakta bulunan bir bakteri 
olan Bacillus brevis’ten keşfedilmiş ve antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu 
gösterilmiştir (4). Günümüzde kimyasal pestisitlere maruziyet, yemlerde 
antibiyotik kullanımına bağlı olarak artan antibiyotik direnci sonucu çoğu 
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antibiyotiğin tedavide etkisiz kalması nedeni ile AMP’ler ile ilgili araştırmalar 
artmıştır  (5, 6).  Bu alanda yapılan araştırmalarla,  farklı özelliklerine göre 
sınıflandırılan yaklaşık 4000 doğal AMP bulunmaktadır. Hayvan ve bitki 
türlerinden elde edilen bu AMP’lerin çeşitli veri tabanlarında yaklaşık 3000 
tanesinin dizisi rapor edilmiştir (7, 8)

AMP’leri geleneksel antibiyotiklerden ayıran en önemli özellik, spesifik 
reseptörlerle etkileşime girmediğinden antibiyotik direncinin düşük oranda 
olması görüşüdür (9,10). AMP’ler, bakteri hücre membranı gibi antikor ile 
bağlanma çekim gücü düşük yapıları hedef almaktadır (11). Bu bölümde 
AMP’lerin yapıları, sınıflandırılması, fonksiyonları ve veteriner hekimliği 
alanında önemi hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.  

2. Antimikrobiyal Peptidlerin Yapısı ve Sınıflandırılması

AMP’lerin sınıflandırılması; antimikrobiyal peptid veri tabanına göre, 
biyolojik kaynaklarına, fonksiyonlarına, biyosentetik olmalarına, peptid yapısal 
özelliklerine, kovalent bağ modellerine, 3 boyutlu (3B) yapılarına ve moleküler 
hedeflerine dayalı olarak 7 farklı sınıfa ayrılmıştır (12)

Biyosentetik olmalarına göre, AMP’ler, gen kodlu ve gen kodlu olmayan 
olarak sınıflandırılmaktadır. Yapılan çalışmalarda daha çok gen kodlu peptidlere 
odaklanılsa da, bazı ribozom dışı sentezlenen peptid antibiyotikler (örneğin 
gramisidinler, kolistin ve daptomisin) tedavide kullanılmaktadır. 

Biyolojik kaynaklarına göre AMP’ler, mikroorganizma AMP’leri 
(bakteriyofaj, virüs, bakteriyel AMP’ler), bitki AMP’leri ve hayvan AMP’leri 
olarak 3’e ayrılır. Hayvan AMP’leri ayrıca aile adlarına göre böcek AMP’leri, 
amfibi AMP’leri, balık AMP’leri, sürüngen AMP’leri ve memeli AMP’leri gibi 
alt sınıflara ayrılır (12,13).

Biyolojik fonksiyonlarına göre AMP’ler, antibakteriyel, antiviral, 
antifungal, antiparazitik, antikanser, antioksidan, böcek öldürücü, kemotaktik, 
yara iyileştirici, büyüme teşvik edici gibi sınıflara ayrılmaktadır. Bu etkilerini 
hücre zarı, DNA replikasyonu, transkripsiyon, translasyon, protein katlanması 
ve hücre bölünmesi dahil olmak üzere temel hücresel faaliyetleri etkileyerek 
gerçekleştirirler. Biyolojik fonksiyonlarına göre belirlenen peptid sayıları Tablo 
1’ de verilmiştir (12,14) 
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Tablo 1. Biyolojik fonksiyonlarına göre belirlenen antimikrobiyal peptid 
sayıları (12)

Peptid Fonksiyonu
Peptid 
sayısı

Peptid Fonksiyonu
Peptid 
sayısı

Antibakteriyel peptidler 2895 İki zincirli peptidler 35

Antifungal peptidler 1254 Antimalaryal peptidler 33

Anti-Candida peptidler 723 Proteaz inhibitörleri 33

Anti-kanser peptidler 264 Anti-inflamatuar peptidler 32

Anti-MRSA peptidleri 211 Yüzey immobilize peptidler 31

Antiviral peptidler 200 Antioksidan peptidler 30

Antiparazitik peptidler 140 Yara iyileştirici 25

Anti-HIV peptidler 109 Anti-diyabetik peptidler 16

Anti-endotoksin peptidler 90 Anti-toksin peptidler 15

Antibiyofilm peptidler 76 Anti-TB peptidler 14

Kemotaktik peptidler 67 Spermisidal peptidler 14

Sinerjik peptidler 47 İyon kanalı inhibitörleri 7

Böcek öldürücü peptidler 41

Peptid yapısı özelliklerine göre AMP’ler; peptid uzunluğu, aminoasit (aa) 
sıralanması, yükü ve hidrofobik veya hidrofilik olma özelliklerine göre 
sınıflandırılır. Doğal AMP’lerin peptid uzunluğu ultra kısa (2-10 aa), kısa (10-24 
aa), orta (25-50 aa) ve uzun ( 50-100 aa) olarak sınıflandırılmaktadır. 100 aa’dan 
büyük olanlar ise antimikrobiyal proteinler olarak isimlendirilir. AMP uzunluğu 
azaldıkça katlanmalar azalacağı için, antimikrobiyal ve membran lizis aktivite 
etkinliğinin de azalacağı bildirilmiştir (12,15,16). 

Aminoasit sıralanmasında, peptidin en az %25’i aminoasitten oluşmalıdır. 
Elektron yüklerine göre ise; katyonik (% 88’i), anyonik (% 6’sı) ve nötr (% 6’sı) 
peptidler olarak sınıflandırılırlar. AMP’lerin çoğu pozitif yüklü katyon özellik 
gösterirler ve bunlar lineer, sarmal peptidler, prolin bakımından zengin lineer 
peptidler ve bir β-tabakasına sahip sistein ile stabilize edilmiş peptidler olmak 
üzere 3 alt grupta sınıflandırılırlar. İlk ikisi katelisidinler içerisinde yer alırken, 
son grup defensinler içerisinde yer alır. Katyonik olmaları negatif yüklü bakteri 
hücre zarlarına bağlanmada avantaj sağlamaktadır (17,18). Anyonik peptidlerin 
ise antimikrobiyal aktivitelerinin yanında, tripsin inhibitörü ve pulmoner enzim 
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sistemlerinin aktivitesinin düzenlenmesi gibi solunum sisteminde düzenleyici 
rolleri olduğu gösterilmiştir. Sığır akciğer sürfaktanında bulunan anyonik 3 AMP 
(H-GDDDDDD-OH, H-DDDDDDD-OH ve H-GADDDDD-OH), Mannheimia 
haemolytica, Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae üzerinde bakterisit etkisi 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu anyonik peptidlerin maksimum aktivite için 
çinkoya ihtiyaç duyduğu da bildirilmiştir (19). Yenidoğan buzağılardan alınan 
bronkoalveolar lavaj sıvısındaki anyonik peptid konsantrasyonunun, yetişkin 
sığırlardan yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu, fakat M. haemolytica’ya karşı 
önemli ölçüde daha düşük antimikrobiyal aktivite gösterdiği belirlenmiştir (20). 

AMP’ler sulu ortamla etkileşimlerine göre; hidrofobik ve hidrofilik 
peptidler olarak sınıflandırılırlar. Hidrofobik özellik gösteren AMP’lerin bakteri 
hücre zarlarıyla olan  bağlantıları, hidrofilik olanlara göre daha güçlü ve uzun 
süreli olmaktadır (12). Başlıca yapısal özelliklerine göre memelilerde bulunan 
AMP’ler katelisidinler, defensinler, histatinler ve granülizinlerdir (1).

Kovalent bağ modeline göre AMP’ler, 4 sınıfa ayrılır;
Sınıf I (UCLL) : Kovalent bağ içermeyen peptidlerdir. Lineer tek zincirli 

peptidler (LL-37 ve magaininler) veya bir kovalent bağ yoluyla bağlanmamış 
iki lineer peptid (enterosin L50) örnek verilebilir.

Sınıf II (UCSS) : Yan zincir-yan zincir bağlantılı peptidlerdir (örn. disülfid 
içeren defensinler veya eter bağı içeren antibiyotikler). Bir yan zincir-yan zincir 
bağlantısı, tek bir peptid zinciri içinde veya iki farklı peptid zinciri arasında 
meydana gelebilir.

Sınıf III (UCSB) : Bir yan zincirden omurgaya bağlantılı polipeptidlerdir. 
Bakterilerde kementler ve fusarisidinler örnek verilebilir.

Sınıf IV (UCBB) : N- ve C-terminalleri arasında bir peptid bağı olan dairesel 
polipeptidlerdir. Bakterilerde AS-48, bitkilerde siklotitler ve hayvanlarda teta-
defensinler örnek verilebilir (22).

Üç boyutlu yapıya göre AMP’ler, Alfa (α), Alfabeta (β), Alfabeta (αβ) ve 
non- Alfabeta (n-αβ) olmak üzere 4 grupta sınıflandırılır. Alfa ailesi, sarmal 
yapılara sahip AMP’lerden oluşur (ör. magaininler ve LL-37), β ailesi, beta 
zincirli AMP’lerden (ör. insan alfa-defensinleri), αβ ailesi, 3B yapıda hem 
sarmal hem de beta zincirlerini (ör. beta-defensinler) içerirken, αβ olmayan aile 
ise ne sarmal ne de beta zincirlerini (ör. Sığır indolisidin) içerir (12). 

Moleküler hedeflerine göre AMP’ler, hücre yüzeyini hedefleyen peptidler 
(ör. nisinler ve temporinler) ve hücre içini hedefleyen peptidler (örn. Prolin 
aa bakımından zengin peptidler) olmak üzere 2 grupta sınıflandırılır. Hücre 
yüzeyini hedefleyen peptidler ise; hücre duvarında karbonhidratlar, lipidler 
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ve proteinler/reseptörler gibi spesifik hedeflerine dayalı olarak alt sınıflara 
ayrılmaktadır. Benzer şekilde, hücre içi hedefleme AMP’leri, spesifik hedef 
moleküllere (proteinler, DNA ve RNA) dayalı olarak alt sınıflara ayrılabilir (21).

3.  Evcil Hayvanlarda AMP’ler ve Etki Mekanizmaları

Evcil hayvanlarda, çoğunlukla epitel hücreleri, polimorfonükleer lökositler, 
makrofajlar ve epitel hücreleri tarafından sentezlenen en az 2489 antimikrobiyal 
peptid tanımlanmıştır.  Hayvanlarda en çok üzerinde çalışılan AMP aileleri 
katelisidinler, defensinler ve histatinlerdir. Bu antimikrobiyal peptidlerin bazıları 
sürekli olarak sentezlenirken bazıları patojenlerin veya hücresel hasar nedeniyle 
üretilen sitokinlerin uyarımı ile sentezlenmektedir (14).

AMP’ler başta antimikrobiyal etkileri olmak üzere sitokinler ve 
kemokinlerin üretimini teşvik ederek inflamatuar sürece katılır (23, 24). Bu 
süreçlerin yanı sıra, endotoksinlerin nötralizasyonu, olgunlaşmamış dendritik 
hücre aktivasyonu, sitokin indüksiyonu, yara iyileşmesi gibi mekanizmaların 
düzenlenmesinde de rol aldıkları bildirilmiştir (25, 26).

3.1.	 Antibakteriyel	AMP	Etki	Mekanizmaları

Antibakteriyel AMP’ler en kapsamlı şekilde araştırılan AMP sınıfıdır. Bu 
AMP’ler çoğunlukla anyonik bakteriyel membranlarla etkileşime girerek, lipid 
tabakasında bozulmaya neden olur (27,28). Antibiyotik sınıflandırılmasında yer 
alan lipopeptidler (örn. daptomisin, surfaktin, polimiksin B ve E), glikopeptidler 
(örn. vankomisin, teikoplanin, telavansin, dalbavansin ve oritavansin), 
polipeptidler (örn. Aktinomisin, alametisin, polimiksin), lipoglikopeptidler 
(örn. Telavansin, dalbavansin, oritavansin) bakteriyel hastalıkların tedavisinde 
kullanılmaktadır (14). Daptomisin, hidrofilik bir çekirdeğe sahip bir siklik 
lipopeptiddir. Streptomyces roseosporus’tan izole edilmiştir ve inatçı Gram 
pozitif enfeksiyonların tedavisinde kullanılır (29). Glikopeptidler gram pozitif 
bakterilere karşı geniş bir antibakteriyel spektruma sahiptir (30). Glikopeptidlerin 
etkisi hücre duvarı öncülerine bağlanmalarından kaynaklanmaktadır. 
Örneğin, vankomisinin siklik heptapeptid çekirdeği, pentapeptid öncülünün 
C-terminalinde bulunan D-alanin (D-Ala) dipeptid D-Ala-D-Ala için benzersiz 
bir bağlanma yeri oluşturarak, peptidoglikan zincir oluşumunu ve çapraz bağı 
inhibe eder (31,32).

Antibakteriyel AMP’ler, etki mekanizmalarına göre iki sınıfa ayrılır: 1- 
Membranı hedefleyenler ve 2- Hücre içini hedefleyen peptidler (33). Bununla 
birlikte, bazı AMP’ler her iki mekanizma yoluyla da hareket edebilir.
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3.1.1.	Membranı	Hedefleyen	AMP’ler

Birçok antibakteriyel AMP, pozitif yüklü peptid molekülleri ve negatif yüklü 
hücre yüzeyi arasındaki ilk elektrostatik etkileşimler yoluyla bakteri hücre 
zarlarını hedefler.  Ardından peptidin amfipatik alanı ve membran fosfolipidleri 
arasında hidrofobik etkileşimler meydana gelir ve fıçı (barrel-stave), halı (carpet 
like), halka (toroidal pore), kümelenmiş kanal (aggregated channel) ve anyonik 
lipid kümelenmesi şeklinde 5 farklı modelde gözenek (porlar) oluşur. Oluşan 
bu porlardan sitoplazmik sıvı çıkışı, membran çökmesi ve nihayetinde bakteri 
hücre ölümü meydana gelir. Bazı AMP’ler birden fazla mekanizma ile hareket 
edebilir (13, 34).

3.1.2.	Hücre	İçini	Hedefleyen	AMP’ler	

Bazı AMP’ler membran stabilitesini etkilemeden bakterileri öldürebilir. Bu 
AMP’ler doğrudan bakteri hücrelerine nüfuz eder ve DNA replikasyonu, 
transkripsiyon, translasyon, protein katlanması ve hücre bölünmesi dahil olmak 
üzere temel hücresel aktivitelere müdahale eder (35). Nükleik asit hedefleyen 
buforin I ve II, E. coli hücre zarına nüfuz ettiği ve ardından DNA ve RNA›ya 
bağlandığı gösterilmiştir (36, 37, 38). PR-39, DNA replikasyonu ile ilişkili 
proteinleri hedefleyerek DNA sentezini inhibe eder (39).

Protein sentezini hedefleyen AMP’ler antibakteriyel etkilerini, 
transkripsiyon, translasyon veya protein sentezi üzerindeki etkileri yoluyla 
protein biyosentezi bloke ederek gösterirler. Bac 7 (1-35), ribozomlara müdahale 
ederek translasyonu engeller. Pleurocidin, toroidal gözenek modeli yoluyla iyon 
kanalları oluşumuna ek olarak, E. coli protein biyosentezini inhibe eder (40). 

Protein katlanmasını inhibe ederek bakteriyel DNA replikasyonunu 
inhibe ettiği bilinen bazı böcek türevli prolin bakımından zengin peptidler de 
belirlenmiştir. Prolinden zengin onkosin, hücre zarına nüfuz eder (lize etmeden) 
ve E. coli, P. aeruginosa ve A. baumannii gibi Gram-negatif patojenlerin protein 
katlanmasını inhibe ederek aktivite gösterir (41,42). Çeşitli çalışmalarla evcil 
hayvanlarda patojenlere karşı antimikrobiyal etkinliği bildirilen AMP’ler Tablo 
2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Evcil hayvanlarda AMP’ler ve MİK değerleri (43).
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Tablo 2. Evcil hayvanlarda AMP’ler ve MİK değerleri (43) (Devam)
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3.2.		 Antiviral	AMP	Etki	Mekanizmaları	

AMP’ler antiviral etki mekanizmalarına göre viral membranı, viral adsorpisyonu 
ve viral hücre içi bileşenleri hedefleyen 3 farklı tipte kategorize edilebilir.

1. Viral membranı hedefleyen AMP’ler; Kendilerini viral zarfa dahil edip,
virüsü konak hücreyi enfekte edemez hale getirerek (44, 45) antiviral
aktivite gösterirler

2. Viral adsorpsiyon hedefleyen AMP’ler; Hedef hücreler üzerindeki spesifik
viral reseptörlere bağlanarak viral bağlanmayı ve ardından hücreye girişi
inhibe ederler (46). Örneğin, defensinler, konak reseptörlerine viral
bağlanmayı önlemek için herpes simpleks virüsü (Herpes Simpleks
Virüs) (HSV) glikoproteinleri ile etkileşime girer (13). Laktoferrinin

Sı
ğı
r
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bölünmesinden türetilen laktoferrisin, viral partikül reseptörlerinin yanı 
sıra heparan sülfat reseptörlerine bağlanarak, virüs adsorpsiyonunu ve 
girişini bloke ederek herpes enfeksiyonunu  inhibe eder (47,48).

3. Hücre içi bileşenleri hedefleyen AMP’ler: Virüsün çekirdeğe
translokasyonunu, viral transkripsiyonu ve viral nükleokapsid
biyosentezini inhibe ederek antiviral etki gösterirler (13).  Örneğin Tavşan
nötrofillerinden elde edilen bir alfa-defensin olan NP-1, çekirdeğe viral
translokasyon için gerekli olan viron proteini VP16’yı bloklayarak Herpes
simpleks Virüs Tip 2 (HSV-2) enfeksiyonunu inhibe ettiği bildirilmiştir
(49, 50).

3.3.	 Antifungal	AMP	Etki	Mekanizmaları

Antifungal AMP’ler, antibakteriyel AMP’lere benzer şekilde hücre duvarında 
por oluşturan mekanizmalara ek olarak 1,3-β-glukan biyosentezinin inhibisyonu, 
kitin biyosentezinin inhibisyonu gibi kritik hücre içi etkileşimlerde bulunduğu 
bildirilmiştir (51, 52)

4. Veteriner Hekimlikte AMP Kullanım Alanları

AMP’lerin antimikrobiyal etkilerinin en önemli özelliği, ilaca dirençli patojenlere 
karşı etkili olmaları ve geleneksel antibiyotiklerle karşılaştırıldığında çoklu 
bakteri hedefleri kullanarak patojenleri öldürmeleridir (14, 53).  Antibiyotik 
sınıflandırılmasında yer alan Lipopeptid, Glikopeptid, Polipeptidler ve 
Lipoglikopeptidler bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 
Günümüzde beşeri klinik fazda yaklaşık 27 AMP test edilmektedir (54). 
İnsanlarda terapötik veya tanısal olarak uygulanan önemli sayıda peptid, 
veteriner hekimlikte de çeşitli endikasyonlar için kullanılmaktadır.  Son yıllarda 
köpek ve kedilerde kanser, obezite, diyabet büyüyen bir sorun haline gelmiştir. 
İşte bu alanlardaki eksikliklerin tamamlanması için özellikle sentetik peptidler 
önem kazanmaktadır. 

Son yirmi yılda antibiyotik kullanımına alternatif olarak AMP’ler hakkında 
çok sayıda çalışmaya rağmen, kullanımlarını sınırlayan problemler vardır. 
Bunlardan bazıları şunlardır; 

1. AMP’lerin NaCl ile etkileşimleri sonucu bakteri membranları ile
elektrostatik aktivitelerinin azaltması (55,56).

2. AMP’lerin serum proteinlerine bağlanması sonucu aktivitelerinin azalması
(57).
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3. AMP’lerin bağırsak mukozasında, gastrointestinal sistemde stabilitelerini
etkileyen enzimler tarafından hızla bozunmaları (58,59).

4. AMP’lerin üretim maliyetinin, geleneksel antibiyotiklerin üretim
maliyetinden daha yüksek olması (60).

5. Peptid sentez üretim aşamalarına, firmalara, koşullara bağlı olarak peptid
yapısında stabilitenin sağlanmasındaki zorluklar.

Bu nedenle peptid emilimini iyileştirmek ve proteolitik bozunmayı
önlemek için yeni yöntemler geliştirme çalışmaları devam etmektedir  (53,
61,62)

AMP’ler, dendritik hücrelerin ve makrofajların farklılaşması ve olgunlaşması 
gibi çeşitli bağışıklık süreçlerinin modülasyonunda rol alır. T ve B lenfositleri 
gibi edinilmiş bağışıklık sisteminin hücreleri ile de etkileşime girerler (26, 
63). AMP’ler, immünomodülatör fonksiyonlara sahiptirler (64). Örneğin, bir 
sığır katelisidin olan indolisidin, LPS’ye yanıt olarak TNFa’nın salgılanmasını 
baskılar, interlökin-8 (IL8) üretimini indükler (65, 66). Sığır katelisidini 
olan BMAP’ler, sığır meme epitel hücrelerinde TNF-α ekspresyonunu 
uyararak bağışıklık sistemini uyarabilir AMP’lerin immünomodülatör etkisi, 
antimikrobiyal peptidin doğası, üreten hücre ve ekspresyonlarını indükleyen 
uyarıcı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır(67).

AMP’lerin immünomodülatör mekanizmalarına dayanarak, bunların insan 
ve evcil hayvan aşılarında adjuvan olarak kullanılması fikri ortaya çıkmıştır. 
Farelerde CpG ODN, indolicidin ve polifosfazenin (CpG / indol / PP) adjuvan 
kombinasyonunun TNF- α, IL-12 ve IL-6 sitokinlerinin salgılanmasını arttırdığı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca sığırlarda antijene özgü humoral ve uzun süreli hücre 
aracılı bağışıklık tepkilerinin de daha yüksek olduğu gösterilmiştir (68, 69). 
Bir DNA aşısına defensinler gibi kısa peptidlerin eklenmesinin, farelerde ve 
yaban gelinciğinde, aşının etkinliğini ve hücresel bağışıklık tepkilerini önemli 
ölçüde arttırdığı gösterilmiştir (70). Bu veriler, AMP’lerin hayvanlarda aşıların 
etkinliğini artırmak amacıyla adjuvan olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Bağırsak epitel hücreleri (BEH’ler), patojenik mikroorganizmalara 
karşı antimikrobiyal etkiye sahip olan katelisidinleri, defensinleri, Reg ailesi 
proteinlerini ve ribonükleazları salgılayarak bağırsakta faydalı homeostazı sağlar 
(71). Bacteroides gibi bağırsakta bulunan ana bakteri gruplarının, defosforilat 
lipid A üretimini içeren bir mekanizma ile AMP’lere dirençli olduğu bildirmiştir 
(72). Keçilerde AMP eklenmiş rasyonların rumen mikrobiyotasını değiştirdiği, 
ksilanaz, pektinaz ve lipaz enzim aktivitelerini ve asetik asit, propiyonik asit 
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konsantrasyonlarını arttırdığı gösterilmiştir. Bu değişiklikler keçilerde gelişmiş 
büyüme performansı ile ilişkilendirilmiştir (73). Çeşitli türlerin doğum öncesi 
evresinde β-defensin ekspresyonu tanımlanmıştır. Bu defensinlerin üretimindeki 
bozulmalar, yenidoğan bağışıklığını etkileyerek hastalıklara duyarlılığını 
arttırabilir (74).

Bazı çalışmalar mikrobiyota regülasyonunda AMP’lerin etkisi olduğunu 
ve yem takviyeleri olarak kullanılmasıyla vücut ağırlığı, ortalama günlük kilo 
alımı, ortalama günlük yem alımı ve villus yüksekliğinin arttığı ve sütten kesme 
sonrası ishal insidansının azaldığı bildirilmiştir. Fakat bu durumun ilerleyen 
süreçte patojen mikroorganizmalarda AMP’lere karşı farklı direnç stratejilerinin 
gelişebileceği bildirilmiştir (75). Bazı çalışmalar yeme katılacak AMP’lere 
alternatif olarak AMP üretimini uyaran maddelerin kullanılmasını önermektedir. 
Örneğin Bütirat, domuzlarda ve tavuklarda Salmonella Enteritidis ve E. coli’ye 
karşı enfeksiyonların kontrolünü artıran defensin ve katelisidinlerin indükleyicisi 
olarak tanımlanmıştır (76). Sekropin AD, laktoferrin ve antimikrobiyal peptid-A3, 
P5 (sentetik) de domuz yavrularında benzer etkiler göstermiştir (77, 78, 79]. 

Demir bağlayıcı özelliği olan peynir altı suyu proteini laktoferrin (Lf) bir 
glikoproteindir.  Lf’den türetilen peptidler Lf(1-11), laktoferrisin (Lfcin) ve 
laktoferrampin,  çeşitli hastalıklarda (oküler enfeksiyonlardan osteo-artiküler, 
gastrointestinal ve dermatolojik hastalıklara kadar) umut verici uygulamalarla 
güçlü antibakteriyel, mantar önleyici ve antiparaziter aktivite göstermiştirlerdir 
(80). Mikrobiyotayı ve bağışıklık sistemini modüle etmek için AMP’lerin 
uyarılması yararlı ve umut vericidir, ancak AMP üretiminin modülasyonunun 
olumsuz sonuçlar oluşturup oluşturamayacağını değerlendirmek için daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç vardır.

Dişi üreme sistemi mukozası, patojenlere karşı ilk savunma hattı olan 
β-defensinler de dahil olmak üzere bir çok AMP içermektedir (81). Primatlar, 
kemirgenler ve sığırlarda başta epididim olmak üzere, testis, seminal sıvıda 
antimikrobiyal etki gösteren ve sperm olgunlaşmasında rol aldığı düşünülen 
β-defensin ekspresyonu belirlenmiştir (82). Sıçanlarda epididimiste sentezlenen 
defensin benzeri bir peptid olan Bin1b,  hareketsiz olan spermatozoalarda 
hareketliliği indükleyerek sperm olgunlaşma sürecini başlattığı belirlenmiştir 
(83). β-defensin-125 ve β-defensin-126 ‘nın sperm hareketliliğini desteklediği 
ve spermi kadın bağışıklık sistemi tarafından tanınmasından koruduğu ve 
primatlarda spermin yumurta kanalı epiteline bağlanmasına aracılık ettiği 
bildirilmiştir (84). Başka bir çalışmada, sığır defensin genlerindeki hataların, 
ineklerde doğurganlığı azaltırken boğalarda kısırlığı arttırdığı bildirilmiştir (74)
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5. Sonuç

Antibiyotik direnci sorunun büyümesiyle son yıllarda antibiyotiklere alternatif 
olarak AMP’lerle ilgili çalışmalar artmıştır. Özellikle sentetik AMP’lerin 
üretimiyle, farklı etkilere sahip yeni ticari AMP’lerin üretimi hız kazanmıştır. 
İnsan ve hayvanlarda kullanılan antimikrobiyal ve üreme üzerine etkili peptidler 
bulunmaktadır. AMP’lerin veteriner hekimlikte kullanımı umut vericidir, fakat 
günümüzde terapötik veya besin takviyesi olarak kullanımının etkinliği ve 
güvenliliği hala belirsizdir. Bu sebeple daha ucuz maliyet, etkili kullanım yolu, 
üretim stabilitesi, raf ömrü, yeni dirençli bakterilerin gelişimi ve yan etkilerinin 
olmayacağını gösteren daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.
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1.  Giriş

Son yıllarda kanser tedavisinde immunoterapi çalışmaları önemli bir 
ivme kazanmıştır. Günümüzde,  kontrol noktası olarak bilinen CTLA-4 
proteinini keşfeden James Allison ve PD-1 proteinini keşfeden Honjo 

isimli iki bilim adamı immunoterapi alanında dönüm noktası niteliğinde 
çalışmaları ile nobel ödülü almışlardır. T hücrelerinin kontrol noktası olan bu 
proteinlerin inhibisyonu, insanlarda melanom, renal hücreli karsinom ve küçük 
hücreli olmayan akciğer kanseri gibi birçok tümöre karşı dikkate değer bir 
başarı elde etmiştir (1-5). Ayrıca, bu yaklaşımla tedaviye yanıt veren hastaların 
çoğunda, bazı kanser türlerinin kronik hastalıklar olarak yönetilebilir hale 
gelerek kalıcı tümör remisyonlarının da sağlandığı görülmüştür (1). Özellikle 
PD-1 ve CTLA-4’e karşı geliştirilen monoklonal antikorlar sayesinde bu 
yolakların bloke edilmesi, T lenfositlerini ve diğer bağışıklık sistemi hücrelerini 
aktive ederek vücudun sitotoksik gücünü,  antijen sunumunu ve sitokinlerin 
serbest bırakılması gibi tepkileri ortaya çıkarmıştır (6).

Tümöre özgü T hücresi geliştirilmesi, tümör immunoterapisinde ikinci 
büyük gelişme olmuştur. Tümöre özgü T hücrelerinin adaptif transferinin tümör 
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mikroçevresinde güçlü antitümör etkinliği uyardığı ortaya konulmuştur (7-11). 
Tümöre özgü T hücrelerinin üretilmesine yönelik genel yaklaşım, çok sayıda 
otolog T hücrelerinin ex vivo olarak üretimi, ardından hücreleri tümöre özgü T 
hücre reseptörleri ile transfekte etmek veya T hücrelerine tümör-antijenine özgü 
antikorlar eklemek ve daha sonra değiştirilmiş otolog T hücrelerinin konakçıya 
tekrar verilmesi basamaklarından oluşmaktadır (12). 

Tümör immunoterapisinde üçüncü önemli gelişme ise, tümör hücrelerini 
imha için doğrudan hedeflenmeyle tasarlanmış monoklonal antikorlardır 
(mAb) (13-16). Günümüzde özellikle monoklonal antikor üretimi gibi belirli 
teknolojilerin maliyetleri önemli ölçüde azaldığı için, immunterapide kullanılan 
yöntemlerin birçoğunun yakın zamanda veteriner hekimlikte de uygulama alanı 
bulabileceği ön görülmektedir. 

2.  Kanser İmmunoterapisi: Tümöre Özgü ve Spesifik Olmayan 
Bağışıklık

Tümör büyümesi, çoklu immun mekanizmalar tarafından kontrol edilebilir ve 
bu mekanizmalar tümöre özgü olmayan ve tümör antijenine özgü yanıtlar olarak 
ayrılır. Non-spesifik tümör yıkımı, doğuştan gelen bağışıklık sistemi aracılı ve 
T hücrelerinden bağımsızdır, oysa tümöre özgü bağışıklığa öncelikle T ve B 
hücreleri birlikte aracılık eder.

2.2		 Makrofajların	Aktivasyonu	ile	İmmunoterapi	

Spesifik olmayan tümör bağışıklığı, çoğunlukla Toll-like (Toll benzeri) 
reseptörler (TLR) ve Nod-like (Nod benzeri) reseptörler (NLR) gibi patern 
(kalıp) tanıma reseptörlerini hedefleyen geniş ölçüde aktive edici bileşiklerin 
etkisiyle ortaya çıkmaktadır (17). Aktive edildiğinde makrofajlar ve monositler 
doğrudan seçici sitotoksik etki gösterir veya Tümör Nekroz Faktör-α (TNF-α) 
gibi sitokinler üreterek de dolaylı olarak tümör hücrelerine etki edebilir. Ancak, 
etkinleştirilmedikleri zaman tümör ilerlemesini uyarır ve tümör metastazlarını 
teşvik ederler (18). Hayvanlarda kanser tedavisinde makrafajların aktive 
edilmesi amacıyla Lipozomal muramil tripeptid (MTP-Mifamurtit), topikal 
imikuimod (bir TLR7 agonisti), mantar hücre duvarı komponenti Acemannan 
ve mikobakter duvarı komponenti immunosidin gibi spesifik olmayan 
immunoterapötikler kullanılmıştır (19,20).  Bununla birlikte veteriner hekimlikte 
hedefe yönelik immunoterapötikler arasında en kapsamlı şekilde, NLR agonisti 
MTP (L-MTP-PE olarak bilinen bir lipozomal formülasyon) ile aktive edilmiş 
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makrofajların köpek osteosarkomunda anti-metastatik aktivite gösterdiği ortaya 
konulmuştur (21).

2.3.		 NK	Hedefli	İmmunoterapi	

Aktive edilmiş doğal öldürücü (NK) hücreler, tümör hücrelerine karşı 
savunmada hastalığın ilk hattı olarak kabul edilir. NK’lar IFN-α sitokin 
salınımıyla sitotoksisiteyi indükleyerek kanser hücrelerini direk öldürme 
yeteneğine sahiptirler. İnsan NK hücreleri, T hücresi reseptörü (TCR) ve 
CD3’ten yoksunken, CD56 reseptörlerinin ekspresyonu olan hücreler şeklinde 
tanımlanırlar (22). Diğer yandan, köpek NK hücreleri, tipik NK hücre yüzey 
belirteçleri ifade etmede yetersizdir ve karakteristik T-lenfosit belirteçlerinden 
CD3’ten yoksunken CD5dim’i eksprese etmektedir (23,24). İnsanlar için NK 
hücrelerinin başlıca kaynakları plasenta ve kordon kanındaki CD34 eksprese 
eden progenitör hücreler iken, köpeklerde NK hücre kaynağı sadece kan 
lenfositleridir.

NK hücreleri, antikor bağımlı hücresel sitotoksisitede (ADCC) çok önemli 
bir rol oynar. NK hücreleri bağışıklık sisteminin efektör hücresi olarak görev 
yapar ve böylece mAb’lerin antitümör etkisini arttırır. Rekombinant IFN-α ve 
IFN-γ gibi sitokinlerin akciğer ve diğer dokulardaki NK hücrelerinin aktivasyonu 
sonucu elde edilen immunoterapi geniş bir kullanım alanı bulmuştur. IL-12, NK 
aktive ederek INF-γ salınımına neden olur.  Bu yaklaşımdaki klinik araştırmalar, 
birçok türde veteriner sahasında gerçekleştirilmiştir (25-29). Örneğin; 
IL-12 elektrojen tedavisinin,  köpek bulaşıcı zührevi (TVT) tümörde tümör 
büyümesinde gecikme ve tümör remisyonunda etkili oduğunu bildirmiştir (27).  

Başka bir çalışmada IL-12 elektrojen tedavisinin mast hücre tümörlü 
köpeklerde tümör hacmini %50 oranında gerilettiği rapor edilmiştir (29).  Non-
spesifik immunoterapötikler genellikle bellek T hücrelerinin etkilerini ortaya 
çıkarmada başarısız olduklarından, tümöre etkisini göstermesi için sık sık (örn., 
haftalık, aylık)  ve tekrar dozlarda uygulanmaları gerekmektedir. Kanserli 
köpeklerde NK hücrelerinin etkili aktivatörleri olan katyonik lipozom-DNA 
komplekslerinin (CLDC) etkinliği araştırılmıştır. CLDC’nin intravenöz (IV) 
uygulamasının NK hücre aktivasyonunu uyardığı ve osteosarkomlu köpeklerde 
metastazların önemli ölçüde kontrol edildiği tespit edilmiştir (30,31). Yine CLDC 
immunoterapisinin, yumuşak doku sarkomlu köpeklerde tümör anjiyogenezini 
önemli ölçüde inhibe ettiği gösterilmiştir (32). Bu bileşik, Avrupa’da bir 
veteriner immunoterapötik olarak kullanılmaktadır.
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3.  Tümör Mikroçevresinin Maniplasyonu

Tümör mikroçevresi, fibroblastlar, endotelyal hücreler ve makrofajlar dahil 
olmak üzere, tümü tümör büyümesinde, tümör bağışıklığının düzenlenmesinde 
ve kemoterapi ile radyasyon tedavisine yanıtların düzenlenmesinde aktif rol 
oynayan çeşitli stromal hücre popülasyonlarından oluşur. Özellikle, tümörle 
ilişkili makrofajlar olgunlaşmamış monositler ve nötrofiller (miyeloid türevli 
bağışıklık baskılayıcı hücreler-MDSC’ler); immün baskılayıcı sitokinlerin 
üretimi (tümör büyüme faktörü-β veya TGF-β, IL 10), tümör anjiyogenezinin 
ve T hücrelerinin baskılanmasının stimülasyonu (vasküler endotelyal büyüme 
faktörü- VEGF) ve immün modülatör metabolitlerin sentezi (örn. prostaglandin 
E2 veya PGE2, reaktif oksijen ve nitrojen türleri, arginaz, indoleamin deoksijenaz) 
gibi çoklu mekanizmalar yoluyla tümör büyümesini etkilerler (33-36). 

Ayrıca miyeloid hücreler, sistein sekrete ederek ve immün baskılayıcı 
T düzenleyici hücrelerin oluşumunu uyararak T hücresi aktivasyonunu bloke 
edebilir (35,36-40). Bu nedenle immunterapide, immün baskılayıcı miyeloid 
hücrelerin tümör immünitesini düzenlemede oynadığı rol göz önüne alındığında, 
bu hücrelerin eliminasyonu veya modifikasyonu, tümör immün modülasyonu 
için yeni fırsatlar sağlar. Örneğin, fare modellerinde Lipozomal klodronat 
(LC) kullanılarak monosit ve makrofajların azaltılması ve T hücresi ile NK 
hücrelerinin aktivitasyonu antitümöral aktivite göstermiştir (41-45). Yapılan bir 
çalışma ile yumuşak doku sarkomlu köpeklerde LC’nin miyeloid hücrelerini 
ortadan kaldırması ile tümör anjiyogenezini azalttığı gösterilmiştir (46,47).

Monositlerin tümör dokularına alınması kemokin CCL2 sinyali uyarımıyla 
ve monosit reseptörü CCR2 aracılığıyla gerçekleşir  (48,49). Metastatik tümörü 
olan hayvanlarda, CCR2 antagonistlerinin tümör büyümesini baskılayabildiği 
ve tümör aşılarına karşı bağışıklık tepkilerini artırabildiği gösterilmiştir (50,51). 
Bununla birlikte, anjiyotensin reseptör antagonistlerinden (ARB) biri olan 
losartan, CCR2 kemokin reseptörü sinyal blokajına sebep olarak monositlerin 
tümör dokusuna alınmasını engelleyerek tümör makrofajlarının elimine 
edilmesini sağlamıştır. Yüksek doz losartan immunoterapisinin metastatik 
osteosarkomlu köpeklerde önemli antitümöral etkinlik gösterdiği ve monosit 
göçünün sistemik olarak baskılanmasını sağladığı bildirilmiştir (52). Tümör 
mikroçevresini hedef alan bir diğer çalışmada ise, mesane tümörlü köpeklerde 
CCR4 sinyal yolağının antikorlarla hedef alındığında, düzenleyici T hücre 
sayısının önemli oranda azaldığı ve tümör regresyonunun sağlanması ile hayatta 
kalma oranlarında artış olduğu görülmüştür (53). Bununla birlikte, tümör 
çevresinde radyasyonla birlikte indoleamin deoksijenaz metabolik yolağının 
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inhibisyonu hedef alınarak, hipoksik tümör mikroçevresinin modifiye edilmesi 
amaçlı çalışmalar bulunmaktadır  (54-56).

3.1.	 Tümör	Aşıları	

Günümüzde tümöre özgü bağışıklık oluşturmanın en verimli ve en uygun 
maliyetli yolu, tümör aşılarıdır. Tümör aşıları tümör immunoterapi alanında 
çok eskiden beri çalışılmaktadır. Tarihte ilk olarak köpek otolog lenfoma aşısı 
1970›lerde araştırılmıştır (57,58). Tümör aşıları, hastaların de novo antitümör T 
hücre yanıtlarını ortaya çıkararak ve/veya önceden var olan antitümör immün 
yanıtlarını güçlendirmeyi amaçlayan ve tümör kaynaklı antijenlerle tekrar tekrar 
bağışıklığın sağlandığı aktif bir kanser immunoterapi şeklidir (59). 

Tümör aşıları, allojenik (hücre hatlarının in vitro olarak çoğaltılmasıyla), 
otolog tümör hücrelerinden, tam tümör lizatlarından, saflaştırılmış tümör 
peptitlerinden veya tümöre özgü tanımlı (tirozinaz gibi) antijenler kullanılarak 
hazırlanabilir (60). Ek olarak tümör aşıları, tümör antijenlerini kodlayan DNA 
yapılarının hastalara gen bazlı transferiyle de gerçekleştirilebilir. Bu yapılar ya saf 
yada vektörler (örn., virüsler) içinde verilerek, antijen sunan hücreler (APC’ler) 
tarafından lokal olarak alınması amaçlanır, daha sonra antijenler sentezlenir ve 
öncül T hücrelerine sunulur (61). Tümör aşıları, teoride uzun süreler boyunca 
(aylar, yıllar) tümör metastazlarını kontrol edebilen, hem efektör hem de bellek 
T hücrelerini ortaya çıkarır. Bununla birlikte, veteriner hekimlikte tümöre özgü 
antijen bilgisinin sınırlı oluşu, tümör aşılarının yaygın olarak uygulanmasının 
önündeki en büyük engeldir (62).  

3.2.		 Tüm	Tümör	Hücre	Aşısı

Köpeklerdeki en eski tümör aşıları, sıklıkla bir aşı adjuvanı ile veya parçalanmış 
tümör hücre komponentlerinin hastalara uygulanması ile gerçekleştirilmiştir. 
Tüm tümör hücresi aşısı yaklaşımı (özellikle otolog tümör hücresi aşıları), çok 
sayıda potansiyel tümör antijenine karşı bir bağışıklık tepkisi oluşturma yeteneği 
sağlar (62). Granülosit makrofaj koloni uyarıcı faktör (GM-CSF) ile transfekte 
allojenik melanom hücreleri kullanılarak oluşturulan köpek melanom aşıları, T 
hücrelerine antijen sunumunu artırmak için dendritik hücrelerin immünizasyon 
bölgesine alımını artırmak üzere tasarlanmıştır (63). Benzer bir yaklaşım, 
kemoterapinin neden olduğu remisyonun ardından köpeklere uygulanan bir 
otolog lenfoma hücre aşısı kullanılarak da değerlendirilmiştir (64). Üçüncü 
bir yaklaşım da, hemanjiyosarkomlu köpeklerin bir lipozom-TLR adjuvanı ile 
karıştırılan bir allojenik tümör lizat aşısı ile aşılanmasıdır (65). 
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Bu yaklaşımlarla yapılan çalışmalardaki sonuçlar, hastaların hayatta kalma 
sürelerinde önemli değişiklikler yapmadığı için etkili bulunmamıştır. Ancak 
menanjiyomlu köpeklerde yapılan bir otolog tümör-lipozom-TLR adjuvanı aşısı 
çalışmasında, aşılanmış köpeklerde genel hayatta kalma sürelerinde önemli bir 
artış olduğu gösterilmiştir (20). Yine astrositomlu bir köpekte,  otolog tümör-
lipozom-TLR adjuvanı aşısı ile aşılanmayı takiben nörolojik belirtilerin anlamlı 
derecede remisyona uğradığı rapor edilmiştir (66). Ayrıca köpeklerde CD 40 
ligandı ile aktive edilen ve kemoterapi ile birlikte uygulanan otolog lenfoma 
hücreli tümör aşısı çalışmasında, ikinci remisyon sürelerinin dayanıklılığı 
arttırılarak, kemoterapi sonrası hayatta kalma süresinin anlamlı derecede arttığı 
gösterilmiştir (67). 

Köpeklerde bazı tümörlerde (meme tümörü ve bulaşıcı veneral tümör) 
otolog dendritik hücreler ve tümör hücreleri arasında hibrit hücre füzyonlarının 
oluşturulması, anti-tümör bağışıklığı indüklemenin bir yolu olarak 
değerlendirilmiştir (60,68). 

3.4.	 Tümör	antijenine	özgü	aşılar

Saflaştırılmış tümör antijenleri, tümöre özgü bağışıklık oluşturmak için de 
kullanılabilir. Maliyet, ölçeklenebilirlik ve kalite kontrol açısından bakıldığında 
bu daha çok arzu edilen bir aşı yaklaşımıdır. Bununla birlikte, bu yaklaşımın 
günümüzde veteriner hekimlikte köpek tümör antijenlerinin az bilinir olması 
nedeniyle uygulanması sınırlı kalmaktadır (62). 

 “Oncept” köpek melanom aşısı, veteriner hekimlikte kullanılan tümöre 
özgü bir aşıdır. Oncept aşısı köpeklerde kullanım için, ABD Tarım Bakanlığınca 
(USDA) ticari olarak onaylı ilk aşıdır ve insan tirozinaz proteinini hedefler.  İnsan 
tirozinaz proteini, köpek tirozinaz proteini ile aynı olmasa da çok benzer bir 
moleküldür. Oncept, insan tirozinazını (h-Tyr) kodlayan bir plazmit DNA’dan 
oluşur ve intradermal iğnesiz enjeksiyon sistemi ile immünizasyon yoluyla 
uygulanır. Bağışıklık tepkilerinin varlığı belirtilse de “Oncept” aşısı kapsamlı bir 
şekilde yeterince değerlendirilmemiştir. Ancak ileri melanomlu tümör taşıyan 
köpeklerde, antikor tepkilerin (69) ve sağlıklı laboratuvar Beagle köpeklerinde 
hTyr’e özgü T hücre yanıtlarının oluştuğu bildirilen çalışmalar mevcuttur (70). 

“Oncept”, köpeklerde II. ve III. evre melanom tedavisi için onaylanmıştır. 
Yapılan çalışmalar, aşının uygulanmasının hayatta kalma süresini uzattığını 
göstermiştir (69,71). Diğer tümör antijenleri de, yakın zamanda yapılan köpek 
tümörü aşı çalışmalarında kullanılmıştır. Telomeraz, B hücreli lenfomalı 
köpeklerde bir tümör antijeni olarak kullanılmıştır (72,73). Telomeraza karşı 
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bağışıklık çalışmaları, kemirgen tümör modellerinde tümörlerin büyümesini 
kontrol etmede başarılı olmuştur (69,73). 

Allojenik tümör hücrelerinden elde edilen ısı şok proteinlerinden 
(HSP’ler) hazırlanan bir aşının köpeklerde kullanımının güvenli olduğu ve 
hayatta kalma sürelerinde belirgin bir artışa neden olduğu belirlenmiştir 
(74). Tavuktan elde edilen HSP 70 aşısı, deneysel bulaşıcı veneral tümörlü 
köpeklerde de değerlendirilmiş ve aşı profilaktik bir ortamda kullanıldığında 
etkinliği gözlemlenmiştir (20). Son olarak, yumuşak doku sarkomlu köpeklerde 
bir ksenogenik insan VEGF aşısının tümör biyopsilerinde tümör anjiyogenezini 
baskılayan VEGF nötralize edici antikorlarının üretilmesini arttırdığı 
gösterilmiştir (75). Dendritik hücrelerle bağışıklama, kansere karşı güçlü T 
hücresi tepkileri oluşturabilir (76). 

Aslında onaylanmış tek insan kanser aşısı (Provenge), prostata özgü 
antijenlerle füzyonlanmış otolog dendritik hücrelerden oluşur. Köpeklerde 
dendritik hücre bazlı bağışıklama ile ilgili bir çalışmada, melanomlu 
hayvanlar otolog dendritik hücreler kullanılarak gp100 melanom antijenine 
karşı bağışıklanmıştır (77). Bu çalışmaya ek olarak, IFN-γ’nın lokal olarak 
uygulanmasının, köpeklerde melanom için bir dendritik hücre aşısının 
immunojenisitesini arttırabileceği de bildirilmiştir (78). 

4.  CAR Mühendisliği T Hücreleri

CAR mühendisliği, tümör antijenine özgü antikor reseptörlerini kimerik kodlayan 
genlerle, T hücrelerinin transfekte edildiği teknoloji olarak kabul edilmektedir. 
Böylelikle T hücreleri doğrudan istenilen hücreye hedeflenmektedir (79-
83). CAR-T ile insan lösemisinde CD19 reseptörünü hedefleyen T hücreleri 
uygulamalarında olumlu sonuçlar alınmıştır. Bu nedenle, son zamanlarda ABD 
Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ilk CAR- T hücresini CD19 pozitif akut lenfoblastik 
lösemi hastalarının tedavileri için onaylamıştır. Aynı zamanda tekrarlayan 
kronik insan lenfositik lösemili hastalarda CD19+ B hücrelerini hedefleyen 
CAR-T yaklaşımı kullanılarak önemli derecede başarı sağlanmıştır (80,81).  T 
hücre mühendisliğinde günümüzde önemli yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. 
Bunlardan ilki hem tümöre özgü bir antijene, hem de T hücrelerine bağlanan 
spesifik antikorlar kullanılarak, T hücrelerinin tümörlere hedeflenebilmesi 
yaklaşımıdır. Dolayısıyla bu antikorlar, CD8 T hücresi ile tümörün çapraz 
bağlanmasını sağlar, bu da tümör lizisinde çok etkilidir (84-87). 

Diğer önemli bir yaklaşım ise, ex vivo tümör antijenine özgü T hücre 
reseptörleri (TCR)  ile transfekte edilmiş otolog CD8+ T hücrelerinin 



62    VETERINER HEKIMLIKTE GÜNCEL GELIŞMELER

geliştirilmesi olmuştur.  CD19 ve NY-ESO-1 antijenlerine özgü T hücre 
reseptörleri kullanılarak, ilerlemiş B hücreli lenfoma, melanom ve böbrek hücreli 
kanserli insanlarda etkileyici sonuçlar elde edilmiştir (89,90). Bu yaklaşımda 
sınırlayıcı faktör, yalnızca bilinen spesifik HLA alelleri olan insan hasta alt 
kümeleriyle etkileşim gösteren T hücre reseptörlerinin peptit özgüllüğüdür (88). 

Veteriner hekimlikte sınırlı olsa da, T mühendisliğiyle ilgili çalışmalar 
bulunmaktadır. Köpek lenfositlerinin, insan HER-2 CAR ile transfeksiyonu 
ile, HER-2 pozitif köpek osteosarkom hücre dizilerini öldürebileceği ortaya 
konulmuştur (91). Ancak veteriner hekimlikte, CAR T-hücre uygulamalarında 
tedavi edilen hastaların yaklaşık üçte birinde, sitokin salınım sendromu 
gibi toksisiteler, ensefalopati veya kemik iliği baskılanması görüldüğü de 
bildirilmiştir (92).

5.  Monoklonal Antikorlar 

Antikor bağımlı hücresel sitotoksisite için çoğu insan monoklonal antikorları, 
özellikle doğal öldürücü (NK) hücreler üzerindeki Fc reseptörünün (FcR) 
düzenleyerek etki gösterir (93). İnsanlarda monoklonal antikorlar ile tedavide, 
yüksek afiniteli bir FcR eksprese eden NK hücrelerinin varlığında, etkinin çok 
daha üstün olduğu belirlenmiştir (94,95). Ancak, köpek bağışıklık hücreleri 
(özellikle NK hücreleri) üzerindeki FcR dağılımı bilgileri kısıtlı olduğundan, 
köpeklerde monoklonal antikorların etkinliğini optimize etmek zordur (96). 
Bevacizumab, insanlarda çeşitli kanserleri tedavi etmek için kullanılan bir 
monoklonal antikordur. Vasküler endotelyal büyüme faktörünü (VEGF) 
inhibe ederek anjiyogenezi bloke eder (97). Son zamanlarda, kontrol noktası 
moleküllerine karşı geliştirilen monoklonal antikorlar ile inhibisyon, insan 
immunoterapisinde en başarılı seçeneklerden biridir. ABD Tarım Bakanlığı 
köpeklerde CD20-pozitif B hücreleri (Blontress®) için tam veya CD52 pozitif 
T hücreli lenfoma (Tactress®) için monoklonal antikorların koşullu kullanımı 
için onay vermiştir ve ticari olarak ABD’de ve Kanada mevcuttur (98).

6.  Kontrol Noktası Engelleyici Mekanizma

Kontrol noktası molekülleri, bağışıklık sistemimizin düzenlenmesinde önemli 
bir etkiye sahip proteinlerdir. CTLA-4 ve PD-1 proteinleri bağışıklık sistemi 
için bir fren görevi görmektedir.  CTLA-4 (sitotoksik T-lenfosit antijeni-4), bir 
CD 28 homoloğudur ve T-hücresi aktivasyonunu takiben T hücre yüzeyinde 
ekspre edilir, böylece T hücresi aracılı yanıtların inhibisyonu gerçekleşir. 
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CTLA-4 proteini T hücresinin yüzeyinde mikrotubül düzenleme merkezindeki 
veziküllerde depolanır ve ekspresyonu için hücre yüzeyine yer değiştirmesi 
gerekir. Bununla birlikte, yüzey CTLA-4’ün ifadesi, sinyal gücüne bağlıdır. 
CTLA-4 ve CD28 antijen sunan hücrelerde B7 süperfamilyası üyelerine 
bağlanmak için rekabet eder ve bağışıklık sistemi uyarılması veya baskılanması 
yönünde karar verir. Şayet TCR (doku uyuşum kompleksi ligandı) sinyali 
zayıfsa, C28/B7 bağlanması artar ve pozitif aktivasyon sinyali sağlanarak, 
sitokin üretimi ile T hücrelerinin büyümesi ve proliferasyonu sağlanır. Buna 
göre başarılı immunoterapi, hücrelerde CTLA-4 molekülünün inhibisyonu 
yoluyla tümöre karşı bağışıklık sistemini harekete geçiren ön koşulu 
sağlamaktadır. Başarılı immunterapide CTLA-4, PD-1, TIM3 ve Lag3 gibi 
kontrol moleküllerin inhibisyonu T hücrelerinde CD28 bağlanmasına neden 
olarak, T hücre aktivasyonuna ve sitokin salınımına neden olur (99). 

İnsan melanom hastalarında CTLA-4 blokajının önemli antitümör 
aktivite gösterdiği bulunması ile ilk kanser immunoterapötik ilaç onay almıştır 
(100). Bir diğer önemli kontrol noktası molekülü PD-1 (Programlanmış hücre 
ölümü proteini 1) olup, T hücresinde bulunur. PD-L1 ve PD-L2 iki ligand 
ile bağlanarak bağışıklık tepkisini düzenler. T-hücresi, tümör hücresi veya 
APC ile temasta hücre yüzeyinde PDL1/L2 ekspresyonuna yol açar. PDL1/
L2, PD1 ile bağlandığında T-hücresinde baskılayıcı sinyaller açığa çıkar ve 
böylelikle T hücre proliferasyonunda, sitokin üretiminde ve hücre yaşamında 
azalmalara neden olur. Ancak, eğer PD1 proteini monoklonal antikorlar (PD1 
hedefli monoklonal antikor: Keytruda; Pembrolizumab) yoluyla inhibe edilirse, 
bağışıklık engellenmez ve T hücresi aktivasyonuna yol açarak antikanser etkinlik 
meydana gelir.  Örneğin önceden yapılan çalışmalarla, bu yaklaşımın etkinliği 
melanom, renal hücreli karsinom, mesane kanseri ve küçük hücreli olmayan 
akciğer kanserlerinde ortaya konulmuştur (101-103). Köpek lenfositleri de PD-1 
proteinini ekspre eder (104). Köpek monoklonal antikorlar ile yakın zamanda 
yapılan bir klinik deneyde, ileri melanomlu köpeklerde PD-L1 ekspresyonunda, 
sınırlı bir yanıt görüldüğü ortaya konulmuştur (105).

7.  T Düzenleyici Hücrelerin Tükenmesi

Kemirgen modellerinde yapılan çalışmalar, monoklonal antikorlar kullanılarak 
düzenleyici T hücrelerinin bertaraf edilmesi, T hücresine bağlı antitümöral 
bağışıklığı arttırabileceği gösterilmiştir (108-110). İmmün baskılayıcı-
düzenleyici T hücrelerinin blokajı veya ortadan kaldırılması veteriner 
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immunoterapide önemli bir strateji olarak görülmektedir (106,107).  Köpeklerde 
birçok çalışmada, özellikle lenfoma ve karsinomlar dâhil olmak üzere, bir dizi 
tümör tipine sahip köpeklerde artan düzenleyici T hücre popülasyonlarının 
varlığı rapor edildiğinden, böyle bir yaklaşım kanserli köpeklerde kanser 
immunoterapisi için oldukça önemli sayılmaktadır (106,107,111,112). 

Bununla birlikte, şu anda köpeklerde, özellikle düzenleyici T lenfositlerini 
tüketen monoklonal antikorlar mevcut değildir. Alternatif bir strateji olarak, 
tümör hücreleri üzerindeki amaçlanan etkilerine ek olarak TREG’leri bertaraf 
eden ilaçlar hâlihazırda mevcuttur. Örneğin, tirozin kinaz inhibitörü Toceranib’in 
(Palladia) in vitro ve in vivo olarak köpek düzenleyici T hücrelerini bertaraf 
ettiği bulunmuştur (113). Yakından ilişkili bir ilacın (Sunitinib) farelerde ve 
insanlarda MDSC’leri tükettiği de bildirilmiştir (114).

8.  Sonuç

Son zamanlarda kullanılan çoğu immunoterapi yöntemleri ve immunoterapötik 
ajanlar beşeri hekimlikte uygulanmasına rağmen, maliyetinin yüksek olması 
nedeni ile veteriner hekimlikte kullanımı hala sınırlıdır. Bununla birlikte, son 
yıllarda bazı yeni tekniklerin geliştirilmesi ile maliyetler azaltılarak, veteriner 
hekimlikte de kanser tedavisinde immunoterapötiklerin kullanımı giderek 
artacaktır.
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1. Giriş

Yumurta, birçok canlı için önemli protein kaynağı olması yanında, kanatlı 
hayvanlar için yavru üretiminde temel üreme kaynağıdır. Yumurtanın 
yüksek besin değerinden faydalanmak için üretim birimlerindeki anaç 

hayvan ve çevre koşullarının sağlıklı olması gerekmektedir. Çünkü içyapısında 
sarı ve ak, dış yapısında kabuk bütünlüğü olmayan yumurtalar işletme dışına 
çıkışı verim amaçlı gerçekleşmez. Kaliteli yumurta sağlıklı insan ve sağlıklı 
civciv demektir. Yumurtacı ve damızlık işletmelerinde üretilen her bütün 
yumurta besin değerinin verime dönüşümünün, insan ve hayvanların sağlıklı 
devamlılığının göstergesidir.

Yumurta üretim birimlerindeki iç ortam koşulları, sürü bakım-besleme 
yöntemleri, anaç hayvan yaşı ve canlı ağırlığı yumurtanın yapısını oluşturan her 
bir öğe için, olumlu ya da olumsuz etki yapmaktadır. Yumurta üretim döneminde 
işletmeden dışarı çıkan yumurta sayısı işletme karlılığı için önemlidir. İşletmede 
üretilen yumurtanın ağırlığı ve kabuk bütünlüğü kuluçka makinasından çıkacak 
civciv kalitesinin temel unsurlarıdır (1, 2, 3). Çünkü yumurta ağırlığı kuluçka 
sonunda yumurtadan çıkan civciv ağırlığına, kabuk bütünlüğü ise kuluçka 
işleminin başlamasına ve bu süreçte doğru su kaybı ve embriyo gelişimine etki 
yapmaktadır.

Yetiştirilen kanatlı hayvan türlerine göre üretilen yumurtalar çeşitli görsel 
farklılığa sahiptir. Bu farklılığın birincisi yumurta büyüklüğüdür. İkinci farklılık 
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yumurta kabuk rengi ve kabuk yüzeyinde renklerin oluşturduğu desenler 
sayılabilir. Üçüncü farklılık ise yumurta şekil özellikleri olarak ifade edilebilir. 
Bu göz ile belirlenecek farklılıklar yanında ölçüm ile belirlenen ayırıcı 
özelliklerde vardır. Örneğin kabuk kalınlığı, yumurta yüzey alanı, özgül ağırlık, 
ak indeksi, sarı indeksi ve haugh birimi vb (4, 5).

Kanatlı hayvan türlerinde yumurta oluşumu yumurta kanalında 
gerçekleşir. Yumurtanın tüketim ve kuluçka işleminde değerlendirilmesi kabuk 
bütünlüğünün olmasına dayanmaktadır. Yumurtanın bütünlüğünü sağlayan 
kabuğun yapımı yumurta kanalının uterus kısmında gerçekleşmektedir (6, 7). 
Ancak bu kabuk oluşumunu olumlu ya da olumsuz etkileyen genetik ya da sürü 
yönetimine bağlı faktörler bulunduğu birçok çalışmalarda ifade edilmiştir (8, 9). 
Bu nedenle, yumurta verim döneminde kanatlı hayvanlara sağlanan her koşulun 
sebep olacağı olumlu ya da olumsuz sonuçlar dikkate alınarak işletmenin iş 
planı oluşturulmalıdır. Yemeklik yumurta üretim birimleri için tek amaç kabuk 
bütünlüğü olan kaliteli yumurta üretmek, kuluçkalık yumurta üretim birimleri 
için kabuk bütünlüğü ve döllü yumurta üretmek olduğu unutulmamalıdır.

2. Yumurta Ağırlığı ve Kabuk

Kanatlı hayvan türlerinde yumurta büyüklük varyasyonu geniştir. Ticari ve 
araştırma amaçlı yetiştirilen kanatlı hayvan türleri bıldırcın, keklik, sülün, 
tavuk, ördek, kaz, hindi ve devekuşu olduğu belirtilmektedir. Yetiştirilen farklı 
kanatlı tür yumurtalarında ağırlık değişimi ortalama 11.75 gramdan 1400 grama 
kadar değişmektedir (10, 11). Yumurta ağırlığının tür bazındaki farklılığı aynı 
türe ait sürü içerisinde de meydana gelmektedir. Cinsel olgunluk yaşı ve ağırlığı, 
besleme özellikleri, ısı stresi ve aydınlatma programları yumurta ağırlığını 
etkileyen faktörlerdir (12, 13). Ancak yumurta ağırlığının da başka özellikler 
için, olumlu ya da olumsuz etkisinin olabildiği söylenmelidir.

Farklı kanatlı tür yumurta ağırlık değerleri için bıldırcın yumurta ağırlığı 
12.62-14.84 g, 9.10-13.50 g, 11.43-11.62 g (14, 15, 16); keklik yumurta ağırlığı 
16-25 g, 20.55-20.80 g, 19.00-21.10 g (17, 18, 19); boynu halkalı sülün yumurta 
ağırlığı 26.71-31.89 g, 20.00-40.00 g (20, 21); tavuk yumurta ağırlığı 56.76-
59.42 g, 44.28-45.48 g, 48.94-60.39 g (22, 23, 24); ördek yumurta ağırlığı 
65-67 g, ortalama 71.00 g (25, 26); kaz yumurta ağırlığı 153.86-188.72 g, 
119.60-125.54 g (27, 28); hindi yumurta ağırlığı 77.80-88.20 g, 89.86-101.40 
g, ortalama 63.57 g (29, 30, 31) ve devekuşu yumurta ağırlığı 1.1-1.5 kg, 1200-
1370 g, ortalama 1237.33 g (32, 33, 34) olduğunu bildiren birçok çalışma 
sonucu bulunmaktadır. 
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Kanatlı hayvanların cinsel olgunluk yaşları ve bu yaştaki canlı ağırlıkları 
yumurta ağırlıklarını pozitif etkilemektedir (35). Cinsel olgunluk canlı ağırlık 
değeri yüksek olan kanatlı hayvanlarda yumurta ağırlığı yüksek ve birörnek 
olmaktadır. Ayrıca cinsel olgunluk dönemi canlı ağırlık değeri gaga kesme, 
taşıma, büyütme dönemi aydınlatma programı, kümes/kafes yoğunluğu, 
beslenme özellik ve sağlık durumundan etkilenmektedir (12). Yumurtlama 
döneminde sürünün yumurta ağırlığının doğru aralıkta olması için, sürünün 
yumurtalama yaşına hedeflenen canlı ağırlıkta girmesine yönelik sürü yönetimi 
uygulanmalıdır. Yani yumurta ağırlığının ortalama değerler içerisinde olması 
için sürü idaresinin cinsel olgunluk yaşının ve cinsel olgunluk ağırlığının 
birörnek olmasını sağlayan planda uygulanması önemlidir. 

Yumurta üretim işlemi sırasında yumurta ağırlık değeri anaç hayvanın yaşı 
ile değişim göstermektedir. Yumurtlama döneminde olan anaç havanın yumurta 
ağırlığı yumurtlama döneminin başlangıcında daha düşüktür. Yumurta ağırlığı 
yumurtlama dönemi süresince artar. Ancak yumurta verim döneminde sürü 
idaresindeki aksaklıklar ile oluşan anaç hayvanlarda canlı ağırlık azalmasıyla 
yumurta ağırlığında azalma gözlenebilmektedir. Aslında yumurta verim dönemi 
sürecinde belirli sınırlarda anaç hayvanlarda canlı ağırlık düşüşü olmaktadır. 
Ancak yanlış bakım ve besleme uygulaması bu canlı ağırlıktaki azalma oranında 
artışa sebep olduğu birçok çalışmada ifade edilmektedir. Yumurta üretimindeki 
dişi kanatlı hayvan yaşı artıkça yumurta kabuk üretiminde kullanmak için daha 
fazla kalsiyuma ihtiyaç duymakta, dolayısıyla kabuk dış zarı üzerinde biriken 
kalsiyum azaldığından kabuk kalınlığı değeri de düşmektedir (37).

Yumurta ağırlığı yemeklik yumurtalar için tüketici tercih kriteridir (38, 39). 
Ancak ticari olarak özellikle ambalaj ve taşıma işlemi sonuçlarının en az kayıpla 
yapılması önemlidir. Bu nedenle işletmelerde üretilen yumurta büyüklüğünün 
üretilen viyol boyutlarına uygun olması tercih edilmelidir. Çok büyük ve çok 
küçük yumurtalar paketleme ve taşıma sırasında yumurta kabuklarında çatlak 
ve kırıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle yumurta üretiminde paketleme ve 
pazarlamada ülkeler bazında yumurta sınıflandırmasına ilişkin yönetmelikler 
baz alınarak yumurta üretimi yapılmalıdır.

Kuluçkalık yumurta büyüklüğü civciv çıkış oranı, civciv kalitesi, civciv 
çıkış ağırlığı ve kuluçka süresi gibi özellikleri etkileyen bir faktördür (40, 41). 
Ayrıca yumurta ağırlığının kabuk kalınlığına olan etkisi kapsamında kuluçka 
süresince yumurta su kaybı oranı ve çıkış gücü etkilenen özellikler olduğu 
belirtilmelidir (2). Büyük yumurta ince kabuk, küçük yumurta kalın kabuk 
demektir. Başka bir ifade ile büyük yumurta kusurlu kabuk, küçük yumurta 
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kırması zor kabuk olarak ifade edilebilir. Yumurta kabuğunun ince olması 
kuluçka süresince normal olarak %10-11 arasında gerçekleşen su kaybının 
artmasına sebep olur (42). Kuluçka süresindeki bu su kaybı kabuk yapısında 
bulunan porlardan gerçekleşir (43). Porlar bir çap ve derinliğe sahip yapılardır 
(44). İnce kabuklu yumurtalar çapı geniş ve derinliği az olan porlara sahiptir. 
Bu yapıda olan kabuklarda embriyo gelişimi sırasında su kaybı normalden fazla 
olmaktadır. Fazla su kaybına bağlı olarak ta embriyo ölümleri gerçekleşmektedir. 
Kabuk kalın ise porların çap genişlikleri az, derinlik fazla olmaktadır. Por 
derinliği fazla olmasına rağmen derinlik yoğun kalsiyum karbonat ile kapalıdır. 
Dolayısıyla kuluçka sırasında kaybedilen su miktarı azalmaktadır. Kuluçka 
sırasında yumurta su kaybının normalden az olması da embriyo ölümleri için bir 
sebeptir. Kuluçka makinasına yüklenen yumurtalardan yeter sayıda civciv çıkışı 
için kanatlı türlerine göre değişen ortalama yumurta ağırlıkları belirlenmiştir.

 Yumurta ağırlığının kabuk kalınlığı ve kabuk ağırlığı ile önemli ilişkisi 
olduğunu ifade eden çalışmalar vardır (2, 45). Ayrıca yumurta ağırlığında 
gerçekleşen artışın kabuk ağırlığında artışa, ancak kabuk kalınlığında ise 
azalmaya sebep olduğu ifade edilmektedir (46). Aslında yumurta ağırlığı 
yumurta yüzey alan değerinden etkilenen bir faktördür. Sonuç olarak, kabuk 
kalınlığının artması için kabuk ağırlığının artmasına ve yumurta yüzey alanının 
azalmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kabuk kalınlığı değeri yumurta yüzey alanı 
ile ilişkili olan kabuk ağırlığına ve yumurta ağırlığına bağlı olarak değişim 
göstermektedir.

3. Yumurta Üretim Miktarı ve Kabuk

Yumurta üretimi yapan işletmelerin verimliliği üretilen kusursuz yumurta 
sayısına bağlıdır (47). Yumurta sayısını artırmada anaç hayvan sağlığı ve 
yumurta kalite özelliklerine etkisi olan faktörlerin kontrol altında tutularak 
verimliliği pozitif yönde sürdürülebilir yapmak yumurtacı işletme yönetiminin 
sorumluluğundadır. Aynı zamanda yumurtacı işletmeler kendi karlılığı için yem 
tüketimini azaltmak ama verim ve yemden yararlanmayı iyileştirme hedefinde 
de olmalıdır. 

Yumurta üretim miktarını ve kalitesini etkileyen faktörleri şöyle 
sıralayabiliriz; Anaç hayvanın özellikleri, döllü yumurta ve civciv ağırlığı, 
büyütme dönemini kapsayan sürü idaresi, kümes içi ortam sıcaklığı, aydınlatma 
özellikleri, yem kalsiyum içeriği, besleme özellikleri ve hastalıklar (48, 49). 
Yumurta üretim miktarını etkileyen her özellik aslında yumurta kabuk kalınlığına 
dolaylı olarak etkisi olan unsurlardır.
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Kanatlı hayvanlarda kabuk bütünlüğü olan döllü yumurtaların doğal ya da 
yapay kuluçka işlemi sonucunda civciv elde edilmektedir. Civciv büyümesine 
ve kalitesine etkisi olan temel faktörler yumurta ağırlığı, anaç hayvan yaşı ve 
anaç hayvan canlı ağırlığı olarak ifade edilmektedir. Bu faktörlerden özellikle 
döllü yumurta ağırlığı yumurtadan çıkan civciv ağırlıklarını etkilemektedir (50). 
Civciv ağırlığındaki farklılıklar büyüme özelliklerini etkilemekte, dolayısıyla 
canlı ağırlık bakımından bir örnek sürü oluşturmayı güçleştirmektedir. Ayrıca 
civcivlerin cinsel olgunluk yaş aralığını genişletmektedir. Yumurta üretim 
yaşının sürü içerisindeki varyasyonu yumurta ağırlık (büyüklük) aralığını 
genişletir, aynı zamanda yıllık yumurta sayısını azaltır.

Yumurta üretim oranı yani verim döneminde üretilen yumurta sayısında 
yumurta kabuk kusurları belirleyici faktördür. Kabuk kusurlarının oluşması 
da birçok faktöre bağlıdır (51). Yumurtaların dişi kanatlı hayvanın yumurta 
kanalında üretilerek dış ortama çıkışından itibaren kafes ve folluk özelliğine, 
toplama ve viyol özelliğine, yükleme ve taşıma özelliğine bağlı olarak üretim 
biriminden pazarlama ya da kuluçkahane birimlerine kadar geçen süreçte kabuk 
yapısında kırık-çatlaklar oluşmaktadır. Kırık-çatlak yumurta oranı toplam 
yumurta üretiminin ortalama %5-7 ve %10-12 arasında olduğunu bildiren 
kaynaklar vardır (52, 53). Yumurta üretim işletmelerinde kırık-çatlak yumurta 
oranı gelir düzeyini etkilediği için kabuk özelliklerini iyileştirici çalışmaların 
yapılması gerekliliğini gündemde tutmalıdır.   

Kabuk kalite sorunlarındaki artışın yumurta üretim miktarının ve yumurta 
ağırlık değerlerinin artmasına bağlı olduğu belirtilmektedir (54). Kırık-çatlak 
yumurta oranı üzerine yumurta kalınlığının etkisinin olduğu belirlenmiştir. 
Yumurta kabuk kalınlığındaki azalmanın kırık-çatlak yumurta oranını artırdığı 
ifade edilmektedir. Yumurta tavuklarında yapılan bir çalışmada ilerleyen sürü 
yaşıyla yumurta kabuk kalınlığının azaldığı bildirilmiştir. Aynı çalışmada kabuk 
kalınlığındaki azalmanın kırık-çatlak yumurta oranında artışa sebep olduğu 
belirtilmiştir. Yumurta kabuk kalite özelliklerine yumurta kabuk kalınlığının 
etkisi varken (2, 55) kabuk kalınlığına diğer kabuk özelliklerinin doğrudan 
etkisi önemsizdir (55).  

Yumurta kabuk zarlarında yırtılma olmayan ancak kabuk yapısında 
gözle görülebilen kabuk hasarı olan yumurtalar çatlak yumurta olarak kabul 
edilmektedir. Kırık yumurta ise kabuk zarları da dahil yumurtanın kabuk 
bütünlüğü kaybolmuş yumurta olarak ifade edilir. Kırık-çatlak yumurtaların 
insan tüketiminde kullanılması tüketici sağlığı açısından risk kabul edilmektedir. 
Çünkü yumurta içeriği bakteriyel patojenlere maruz kalmaktadır. Kuluçkalık 
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yumurta için kuluçka randımanı ve çıkış gücü oranına kırık-çatlak yumurta 
oranı olumsuz etkileyen bir faktördür.

Kırık-çatlak yumurta oranı sadece kabuk kalınlığı ince olan yumurtalarda 
artmaz, aynı zamanda çok kalın yumurta kabuğu da bu oranın artışında bir etkendir. 
Yumurta üretimi kafes sisteminde ya da altlıklı kümeslerde yapılmaktadır. 
Yumurta üreten anaçların barınma koşulları yani yetiştirme sistemleri kırık-
çatlak oranını özellikle kabuk kalınlığını etkileyen önemli bir faktördür (57, 
58). Yumurta kabuk kalınlığına yetiştirme sisteminin etkisinin incelendiği 
bir çalışmada altlık sistemi kullanılan bir kümeste üretilen yumurtanın kabuk 
kalınlığının, serbest dolaşımlı (free-range) yetiştirme sistem yumurtalarından 
daha fazla olduğu saptanmıştır (59). Başka bir çalışmada, serbest dolaşımlı 
(free-range) yetiştirme sisteminin kafes sistemi ile karşılaştırıldığında kabuk 
kalınlığı ve kırık-çatlak yumurta oranları bakımından bazı avantajlara sahip 
olduğu belirlenmiştir (60). Yetiştirme sistemleri yumurta yapım aşamasında 
ve sonrasında yumurta kabuk özelliklerini etkilemektedir. Ancak yetiştirme 
sisteminin yumurta yapım aşamasındaki etkisinin stres düzeyine göre kabuk 
özelliklerine etkisi araştırılmalıdır. Yumurtanın yumurtlanması esnasında ve 
sonrasında kabuk özelliğinde oluşan kusurlarda elbette yumurta ile temas eden 
yapıların teknik özellikleri önemlidir. Kafes tabanı yumurta eşiği ile bağlantılı 
olup taban eğim oranı önemlidir. Yer sisteminde ve serbest dolaşımlı sistemde 
folluk tabanına serilen altlık materyalinin ve folluk boyutları önemlidir. 
Dolayısıyla yetiştirme sistemini oluşturan ekipmanların teknik özellikleri 
hayvan için stres unsuru olmamalı, ürün içinde kalite koruyucu olmalıdır. 

4.  İklimsel Faktörler ve Kabuk

Yumurta üreten dişi kanatlı hayvanın içerisindeki bulunduğu ortam koşullarının 
hayvanın sağlık ve verim özellikleri üzerine etkisi vardır. Barınak iç ortam 
sıcaklığının yüksek olması ile üretilen yumurta sayısında azalma, kabuk kusurlu 
yumurta sayısında artış ve hayvanların iskelet yapısında bozulma olduğu ifade 
edilmiştir (61). Ayrıca barınak içi iklimsel koşullardan sıcaklık ve nem birlikte 
yumurta ağırlıkları ve yumurta iç kalite özelliklerini olumlu ya da olumsuz 
yönde etkilemektedir (62). Yumurta kabuk kalınlığı, yüksek barınak içi ortam 
sıcaklığından en fazla etkilenen özelliktir (63). Ayrıca yumurta üretim miktarı da 
yüksek ortam sıcaklığına maruz kalan ve ısı stresi oluşan sürülerde azalmaktadır 
(64). Yüksek barınak iç ortam sıcaklığına maruz kalan kanatlı hayvanlarda ısı 
stresi oluşur. Beden yapılarından fazla ısıyı atabilmek için soluma sıklığı artar, 
kan pH değeri artar ve karbondioksit oranı azalır. Kandaki asit-baz dengesinin 
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bozulmasıyla kalsiyum karbonat formundaki Ca iyonlarının miktarı azalır 
ve kabuk kalınlığında incelme gerçekleşir. Isı stresi anaç hayvanlarda kemik 
mineralizasyonunda bozulmalara neden olmaktadır. Isı stresinin yumurta 
ağırlığında %3.24, kabuk kalınlığında %1.2 ve yumurta kabuk oranında %0.66 
oranlarda azaltabildiği bildirilmiştir (61). 

Ayrıca ısı stresinin oluşması kanatlı hayvanlarda yem alımını azaltır, canlı 
ağırlık bakımından da yem alımına bağlı olarak azalma meydana gelmektedir 
(65, 66). Dolayısıyla ısı stresine bağlı olarak gerçekleşen dişi kanatlı hayvan 
canlı ağırlığındaki düşüş yumurta ağırlığında azalmaya sebep olacaktır. Kanatlı 
hayvanların kemik yapısı üzerindeki yüksek sıcaklığının etkisi yaş artışıyla daha 
önemli derecede olmaktadır. Yüksek sıcaklığının yumurta üretimine, yumurta 
iç ve dış kalite özelliklerine olan olumsuz etki düzeyi yüksek sıcaklık derece 
ve süresine, kanatlı hayvan yaşına, üreme dönem sürecine, beslenme ve bakım 
kalitesine ve elbette genetik faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Aslında 
yüksek sıcaklık diğer çevresel faktörlerin etkisi ile kanatlı hayvanlarda ısı stresi 
oluşturmaktadır. Yüksek sıcaklığına bağlı oluşan ısı stresinin verim miktar ve 
kalitesindeki etki düzeyi diğer faktörler ile birlikte daha yüksek olmaktadır.  

Yumurta ağırlığı ile sıcaklık ve bağıl nem gibi iklimsel çevre koşulları 
arasında önemli ilişki vardır (67). Yaşı küçük ve yumurta üretiminde pik 
noktada olan kanatlı hayvanlarda yumurta ağırlığı ile yaz dönemindeki sıcaklık 
arasında pozitif, yaşı büyük kanatlı hayvanlarda kış döneminde ise negatif 
ilişki ifade edilmektedir. Genel anlamda, çalışma sonuçları barınak iç ortam 
sıcaklığı ile yumurta ağırlığı arasında negatif ilişki bildirmektedir. Barınak 
iç ortam sıcaklığının 24 C dereceden 35 C dereceye kadar artışında yumurta 
ağırlığında ortalama 5.3 gramlık azalış olacağı ifade edilmektedir. Yumurta dış 
kalite özelliklerinden olan yumurta şekil indeksi ile barınak iç ortam sıcaklığı 
arasında negatif ilişki olup, yüksek sıcaklıkta kanatlı hayvan fizyolojisinin 
etkilenmesine bağlı Yumurta kabuk özelliğinden kabuk kalınlığı değeri farklı 
kanatlı tür yumurtalarında değişim göstermektedir. Kabuk kalınlığı değeri tavuk 
yumurtasında 0.30-0.38 mm (53, 69), bıldırcın yumurtasında 0.17-0.36 mm (70, 
71), keklik yumurtasında 0.24-0.42 mm (72), sülün yumurtasında 0.24-0.49 mm 
(3, 73), ördek yumurtasında 0.26-0.38 mm (74), kaz yumurtasında 0.44-0.55 mm 
(74, 75), hindi yumurtasında 0.39-0.44 mm (74, 76) ve devekuşu yumurtasında 
1.83-1.88 mm (77) arasında olduğu ifade edilmektedir. Yumurta kabuk kalınlığı 
sivri uçta en kalın, küt uçta en ince olduğu belirlenmiştir. Yumurtanın ekvatoral 
bölgesinde ise sivri ve küt uç kabuk kalınlığının ortalamasına sahiptir. Yumurtanın 
küt bölgesi hava kesesini barındırmaktadır. Yani yumurta yumurtlandığı zaman 
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ilk dış ortamla temas eden küt uçta, dış ve iç kabuk zarları soğumaya bağlı 
olarak birbirinden ayrılır ve hava kesesini oluşturmaktadır. Yemeklik yumurtada 
hava kesesinin derinliği bayat yumurta belirlemek için kullanılan bir özelliktir. 

Kuluçkalık yumurtada ise kuluçka süresinin son 1-1.5 gününde civcivin 
çıkış pozisyonunu alması, iç zarı delmesi ile akciğer solunumunun başlaması 
ve küt bölge kabuğunun kırılması ile civcivin dış ortama çıkmasını sağlayan 
yumurtanın önemli yapı unsurudur. Yumurta kabuk özellikleri yüksek sıcaklığa 
(30-35 0C) bağlı olarak oluşan ısı stresinden olumsuz etkilenmektedir. Tavuk 
ve bıldırcın kanatlı türlerinin 30-34 C derece sıcaklığa maruz bırakıldığında 
yumurta kabuk özelliklerinden kabuk kalınlığının, kabuk yüzdesinin ve kabuk 
yoğunluğunun olumsuz etkilendiğini ifade eden çalışma sonuçları vardır. Aynı 
zamanda yüksek sıcaklık yumurta ağırlığında ve kabuk ağırlığında da önemli 
azalma meydana getirmektedir.

5.  Sonuç 

Yumurta verim dönemindeki dişi kanatlı hayvanların üretkenlikleri ve üretilen 
ürün kalitesi birçok faktörün kontrolü altında gerçekleşmektedir. Bu faktörlerin 
bazıları genetik yapı ve yaş dışında olup sürü idaresi kapsamındadır. Sürü 
yönetimi kontrolünde olan ortam sıcaklığı, aydınlatma, yem ve su takibi, yumurta 
toplama-paketleme-taşıma gibi işlemlerdeki dikkat ve olumlu uygulamalar 
verim ve kalitedeki azalmayı kontrol altında tutulmasına sebep olacaktır. 
Yumurta öyle bir gıdadır ki kendi ambalajına sahiptir. Bu ambalaj bütünlüğü 
sürü devamlılığı ve insan gıdası olarak yumurtanın kullanımında olması gereken 
en önemli özelliktir. Yumurta ambalajı olan kabuk ve kabuk zarlarının kalitesi 
için üretim aşamasında çevresel koşullar en üst düzeyde dişi kanatlı hayvana 
sağlanmalıdır. Yumurta ilk yumurtlandığı anda en yüksek kaliteye sahip olup 
yumurtanın çevre koşullarının etkisiyle meydana gelecek kalite kaybını tüketim 
ve üretim noktalarına kadar en az seviyede tutmak yumurta üretim işletmelerinin 
iş planına dahil olmalıdır. Çünkü yumurta ağırlığı ve kabuk özellikleri yumurta 
oluşumu ve yumurtlama sonrasında çevre koşullarından olumlu ya da olumsuz 
etkilenmektedir. 
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1.  Giriş

Etik, değerler felsefesi olarak insan eylemlerini konu alır. Burada 
sorgulanan insanın davranışlarının doğruluğu, iyiliğidir. Etik, “neden 
bazı davranışlar doğru ya da iyi değildir?” sorusunu sormaktadır  (1, 

2). Biyoetik kavramı bütün canlıları ve ekosistemi kapsamaktadır. Biyoetik’in 
konusu doğadaki yaşayan canlıların hayatıdır. Biyoetik ile iç içe olan bir kavram 
olan çevre etiği’ine bakıldığında da bunun insan-doğal çevre arasındaki ilişkiyi 
ele aldığını görülmektedir. Çevre etiğinin konusu doğa, biyoetiğin konusu 
yaşamdır. Biyoetik’e göre bütün canlılar değerlidir ve bir hayvana değerli 
olabilmesi için insanlara yarar sağlaması beklenmemektedir, o canlı var olduğu 
için değerlidir (2, 3). 

Hak ettiği değerin verilmemesi nedeniyle birçok canlının nesli tükenmiş 
ve nesli tükenme tehlikesinde olanları bulunmaktadır. Bütün canlılar bir 
besin zinciri için var olabilmektedir. Bir canlının varlığı diğer bir canlının 
yaşamasını sağlamaktadır. İnsanların da yaşaması için doğaya ve hayvanlara 
ihtiyaçları vardır. Bu nedenle insanlarda biyoetik farkındalığın gelişmesi 
gerekir. Biyoetik’in konusu doğadaki bütün canlıların hayatıdır. Nesli tükenme 
tehlikesinde olan canlılardan biri deniz kaplumbağalarıdır (2, 4, 5, 6).
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2.  Kaplumbağaların Evrimi

Dünya’da geçmişten günümüzde pek çok canlı türü yaşamıştır. Kimi canlı 
türünün nesli tükenmiş, kimisi de günümüze kadar evrim geçirerek yaşamını 
devam ettirmektedir. Okyanuslardaki tek hücreli canlılardan gelen yaşam, milyar 
yıl içerisinde deniz, kara ve denizdeki yaşam formları olarak çeşitlenmiştir. 
Bulunan fosillerden canlılar uzun yıllar içinde “evrim” olarak adlandırılan köklü 
değişiklikler yaşadıkları anlaşılmaktadır (7, 8). Kambriyen’in başlangıcında, 
birçok deniz hayvanı grubunun birden ortaya çıkması olgusu, doğruluğunu 
hâlâ korumaktadır. İlk önce tek hücre ortaya çıkmıştır, bu hücre çekirdeksizden 
çekirdekli, sonra çok hücreli yumuşakcaya, sonra da omurgalı bir canlıya, balığa 
dönüşmüştür. Balıktan kurbağagillerden sürüngenlere ve sürüngenlerden kuşlara 
ve memelilere evrimleşmiştir. Omurgalı hayvanların, kambriyen patlamasında 
Myllokunmingia’dan (Şekil 1) evrimleştiği düşünülmektedir. Myllokunmingia; 
ilk kordalılardan olan kıkırdaklı bir iskelet geliştirmiş ve bir balık asalağını 
andıran bir canlıdır. Köpeklerin de diğer omurgalı canlıların olduğu gibi 
Myllokunmingia’dan yüzyıllar içinde evrimleştiği düşünülmektedir (7, 8, 9). 

Şekil 1. Kambriyen Patlaması Sonrası Omurgalı Hayvanların Evrimi 

Evrim sürecinde canlılar bulunduğu çevreye uyum sağlamakta ve güçlü olanlar 
hayatta kalmakta, diğerleri yok olmaktadır. Buna doğal seçilim denilmektedir 
(10). Evrim sürecinde doğadaki rekabet sonucunda daha avantajlı özelliklere 
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sahip bireyler baskın olmakta, baskın özelliğe sahip yeni türlerin oluşmakta ve 
hayatta kalmak konusunda başarısız türlerin yok olmaktadır. Güçlü özellikleri 
olan bireyler, öteki bireyleri mücadele dışı bırakır ve taşıdıkları yararlı özellikleri 
yavrularına da aktarırlar. Bu yavrular avantajlı olurlar ve diğer bireylerin önüne 
geçerler. Bu şekilde çevreye uyum sağlayan bireyler hayatta kalır, güçsüz olan 
diğerleri ise ölür. Evrim, insanın kısa yaşamında göremeyeceği kadar yavaş bir 
şekilde, uzun yıllar süresince gelişmektedir (11). Örneğin Homo sapiens (akıllı 
insan) olan Neandertal insanları, Avrupa ve Asya’da günümüzden 35 bin yıl 
öncesine kadar yaşamış ve sonrasında doğal çevreye uyum sağlayamayıp türleri 
yok olmuştur (7, 12, 13). 

Kaplumbağalar da her hayvanda olduğu gibi bir evrim sürecinden geçmiş 
ve günümüzde hali ile yaşamaktadır. Kaplumbağaların ataları, kabuksuzdu. 
Evrimsel süreçte kaplumbağalar kabuklu türlere evrimleşmiştir. Kabuk, 
kaynaşmış costa ve vertebra kemiklerinden köken alarak evrimleşmiştir. Bu 
sonuca bulunan fosillere dayanarak varılmıştır. Eorhynchochelys, 228 milyon 
öncesine ait kabuksuz ön-kaplumbağa fosili (Şekil 2) olup kaplumbağanın 
evrim sürecinde boşluğu doldurmaktadır (14, 15).

Fotoğraf 1. Eorhynchochelys, eski tarihe ait bir kaplumbağa iskeleti, 
(National Museums Scotland, https://www.bbc.com/news/science-

environment-45261121, https://www.earthhistory.org.uk/ transitional-fossils/
origin-of-turtles, erişim tarihi: 22.7.2021).
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Şekil 2. Kaplumbağanın Bilinen En Eski Görünümü 
(YU CHEN, IVPP, https://www.bbc.com/news/science-

environment-45261121, erişim tarihi: 27.7.2022)

Kabuğun kaplumbağayı dış etmenlerden korumasının yanı sıra başka faydası 
da vardır. Kabuk, kaplumbağanın suyun altında daha fazla kalabilmesini 
sağlamaktadır. Çünkü kabuk, 50-60 arası kemiğin kaynaşması sonucu oluşmuş 
ve içerisinde bol miktarda magnezyum ve potasyum bulunmaktadır. Böylece 
suyun altında laktik asit birikimini daha az olmakta ve kaplumbağa saatler 
boyunca 3ºC sıcaklıkta nefesini tutarak kalabilmektedir (15).

Şekil 3. Kaplumbağanın Kabuğunun Evrimsel Sürecinin Şematik Şekli 
(https://www.earthhistory.org.uk/transitional-fossils/origin-of-turtles, erişim 

adresi: 4.8.2022)
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3.  Deniz Kaplumbağa Türleri

Kaplumbağaların denizde ve karada yaşayanlar olarak temelde iki türü 
bulunmaktadır. Deniz kaplumbağalarının 7 türü bulunmaktadır. Bunlar, 
Caretta caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, Lepidochelys kempii, 
Eretmochelys imbricata, Lepidochelys olivacea ve Natator depressus’dır. 
Bunların kısaca özellikleri aşağıda verilmiştir (16):

DEKAMER, 2022

Fotoğraf 2. Caretta caretta: Nesli teh-
like altındadır. İnsan kaynaklı olarak 
zarar görmektedir. İribaş Deniz Kap-
lumbağası, Türkiye ve Akdeniz kıyı-
larında yuvalanmakta-dır. 

Fotoğraf 3. Chelonia mydas: Yeşil 
Deniz Kaplumbağası, Aynı şekilde 
Türkiye ve Akdeniz kıyılarında yuva-
lanmakta-dır. Deniz kaplumbağaları 
arasındaki tek otçul olanıdır.

DEKAMER, 2022

DEKAMER, 2022

Fotoğraf 4. Dermochelys coriacea: 
Boyu 3 metreye ve ağırlığı 900 kilo-
ya kadar ulaşabilmektedir. Denizin 
derinlere dalabilmekte ve uzun mesa-
feler kat edebilmektedir. Kabuğunun 
üstünün deriyle kaplı olması ile diğer 
deniz kaplumbağalardan ayrılmakta-
dır. 
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Fotoğraf 5. Lepidochelys kempii: 
Deniz kaplumbağa-ları arasında nesli 
en fazla tehlike altında olandır. Gün-
düz yuvalamakta ve en önemli yuva-
lama alanları Meksika Körfezi’idir.  

DEKAMER, 2022

DEKAMER, 2022

Fotoğraf 6. Eretmochelys imbricata: 
En fazla Kızıldeniz, Umman, Kuzey 
Avustralya sahillerinde yuvalanmak-
tadır. Denizdeki süngerler ve mercan-
lar ile beslenmekte ve sağlıklı mercan 
resifleri için önemli özelliğe sahip at-
maca gagalı bir kaplumbağadır.

Fotoğraf 7. Lepidochelys olivacea: 
Bu kaplumbağa türü Pasifik, Atlantik 
ve Hint okyanuslarında görülmekte 
ve nesli tehlike altındadır. Bunda en 
başlıca etken gene insandır, trol avcı-
lığıdır.

DEKAMER, 2022

DEKAMER, 2022

Fotoğraf 8. Natator depressus: Bu 
kaplumbağanın düz kabuğu vardır. 
Avustralya’nın kuzeyinde ve Papau 
Yeni Gine arasında mercan resifleri ve 
deniz çayırlıklarında yaşamakta-dır. 
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Türkiye sahillerinde yuvalama yapan iki tür deniz kaplumbağası vardır. 
Bunlardan, Caretta caretta etçil, Chelonia mydas otçul olarak beslenmektedir 
(5, 16). Deniz kaplumbağaları doğdukları sahille yuvalanmak için geri gelirler. 
Yuvalama zamanları genellikle Mayıs-Ağustos ayları arasındadır ve çoğunlukla 
gece yuvalama yaparlar. Dişi kaplumbağa sahille yaklaşıp uygunluk açısından 
gözetler, rahatsız edilirse yuvalama yapmadan geri döner. Yavruların cinsiyetlerini 
yuva sıcaklığı belirlemektedir. 32°C’de yavru dişi, 26°C’de ise erkek olmaktadır. 
Dişi kaplumbağalar her yuvaya pinpon topu büyüklüğünde 50-150 adet yumurta 
bırakırlar ve bunların kuluçka süreleri 45-65 gün arasındadır. Yuvalamadan 
sonra kaplumbağa arka üyeler ile öncesinde yuvadan çıkarmış olduğu nemli 
kum ile yuvayı örter. Sonrasında dişi kaplumbağa ön üyeler ile kum atarak yuva 
çukurunu gizlemeye çalışır ve işi bitince denize döner. Ne yazık ki her 1000 
yavrudan ancak 3-5 adet yavru erginliğe kadar büyüyebilmektedir (16, 17). Bu 
da neslinin tehlikede olduğunun açık bir göstergesidir. 

4.  Deniz Kaplumbağaların Başlıca Düşmanı: İnsan

Nesli tükenme tehlikesinde olan deniz kaplumbağaların doğal düşmanlarının 
olmasının yanı sıra başlıca düşmanı insanlardır. Dikkatsiz davranılması ile 
yuvaların zarar görmesi, bilinçsiz avlanma, sürat tekneleri ile denizdeki 
kaplumbağaların zarar görmesi gibi durumlar; ayrıca ses ve ışık kirliliği de onlara 
zarar vermektedir (5). Yavrular ayın yansıması ile denizin parıltısı, dalgaların 
beyaz köpükleri ve titreşimi ile içgüdüsel olarak denize hareket ederler. Ancak 
bunlardan daha kuvvetli bir ışık kaynağı olursa yavrular o ışığa doğru gider 
ve bu da yavrunun karaya doğru gitmesi ölmesi anlamına gelmektedir (16). 
Ayrıca ışık kaynağı yuvalama sırasında anne kaplumbağada stres yaratabilir. 
Bu nedenle kaplumbağa yuvayı tam kapatmayabilir ve yumurtalar korunmasız 
kalabilir (5). Ayrıca denize atılan çöpler de kaplumbağalara zarar vermektedir. 
Denizanası ile beslenen deniz kaplumbağaları bazen plastik poşetleri onlara 
benzetmekte (yediklerin atıklarının büyük çoğunluğu plastikler oluşturmakta) 
bunları yemeye çalışırken boğulma tehlikesi yaşamaktadırlar (16, 18). Ve ne 
yazık ki “bilinçli” ya da “bilinçsiz” olarak kaplumbağalara ya da yuvalarına 
zarar verilmesi de neslinin tehlikede olmasının etkenlerinden biridir (Fotoğraf 
9-10) (19, 20, 21). 
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Fotoğraf 9. Bir otelin ahşap yürüme yoluna altında kalan 60 caretta caretta 
yavrusu öldü, aa.com.tr

Fotoğraf 10. Caretta Caretta yuvalarının araba nedeniyle zarar görmesi, 
m.bianet.org

Bu konuyla ilgili olarak önemle üzerinde durulması gereken başka bir konuda 
doğaya, hayvanlara yararlı olmaya çalışırken zarar verilmesidir. Bu durum 
bütün canlılar gibi kaplumbağaların da zarar görmesine neden olmaktadır. Sahil 
kenarlarında bulunan kara kaplumbağalarını, deniz kaplumbağası olduğunu 
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düşünüp “kurtarmak” amacıyla denize sürüklemek ya da denize atmak ne yazık 
yapılan ciddi bir hatadır. Çünkü bu şekilde yapmak kara kaplumbağaları öldürür. 
Bunun en sık yaşandığı yerlerden birisi ABD’nin Florida eyaletidir. Florida’daki 
kara kaplumbağaları özellikle sahillere vuran deniz kabuklularıyla beslendiği için 
buraya gelmekte ve hatta sahile yuva yapmaktadırlar. Bu durum, onların deniz 
kaplumbağası sanılmasına neden olmaktadır. Kara ve deniz kaplumbağalarını 
ayırt etmek için ayaklarına bakmak gerekir. Kara kaplumbağalarının parmakları 
vardır, deniz kaplumbağalarında ise parmakları yüzgeç şeklinde evrimleşmiştir 
(Fotoğraf 11) (22).  

Fotoğraf 11. Kara Kaplumbağası (pixabay.com)

5.  Sonuç

Küçük yaşta hayvan, doğa sevgisinin verilmesi ve sonrasında bunun biyoetik 
farkındalık olarak geliştirilmesidir. Okul öncesi kurumlardan itibaren başlanarak, 
etkinliklerle ve ders kapsamında biyoetik farkındalığının geliştirilmesi bu tür 
üzücü durumlarının yaşanmasını engellemek için etkili olacaktır. Bu farkındalık 
ile gelişen birey gelecek kuşaklara da aynı duyarlılığı aktaracaktır. Ayrıca 
çevre ve doğa ile ilgili kamu spotlarının verilmesinin toplumda farkındalık 
gelişimi açısından etkili olacağı da düşünülmektedir.  Söz konusu eğitim ve 
kamu spotları, nesli tükenmekte ve tükenme tehlikesi altında olan hayvanları ve 
hayvanlar gibi insanların da doğanın bir parçası olduğu ve ayrıca doğa, dünya 
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olmayan insanların yaşamayacağı, sınırlı dünya kaynakları, gelecek kuşaklara 
karşı sorumluluklarımız, ister insan olsun, ister hayvan olsun her canlının değerli 
olduğu ve yaşamaya hakkı olduğu konularını kapsamlıdır.
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1. Giriş

Günümüzde yaşam standartlarının artması ve endüstriyel alanlardaki hızlı 
gelişmeler sonucu kullanılan yüzlerce kimyasalın doğaya salınması 
sebebiyle oluşan çevre kirliliği küresel bir sorun haline gelerek her 

geçen gün de daha da tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Doğayı kirleten başlıca 
etmenler; ağır metaller, yapay ve doğal tarımsal gübreler, pestisitler, petrol, 
yağ, klorlu hidrokarbonlar, radyoaktif atıklar, sentetik deterjanlardır. Bu 
kirleticilerden ağır metaller; toprak, hava ve suda birikmeleri, canlılar tarafından 
solunum ve sindirim yoluyla limit üzeri alımları sonucu kanserojenik, mutajenik 
ve teratojenik gibi toksik etkileri nedeniyle önemli bir yere sahiptirler. (1) 

Ağır metaller çeşitli doğal kaynaklar ile ulaşımda kullanılan motorlu 
taşıtlar, endüstri alanındaki termik santraller, katı atık yakma tesisleri ve ısınmada 
kullanılan katı, sıvı, gaz yakıt soba ve kalorifer kazanları sürekli çevreye yayılıp 
birikme özelliğine sahiptirler. Özellikle, kurşun, vanadyum, kadmiyum ve diğer 
bazı ağır metalleri tarımda kullanılan kimyasal gübreler ve zararlılarla mücadele 
için kullanılan pestisitler ile araçlarda kullanılan yakıtlar, lastikler, fren balataları 
çevreye salınımına neden olmaktadır. (2) Bu toksik maddeler çevreye yayılarak 
bitkiler tarafından emilir ve depolanır, bu durumdan birçok canlı gibi bal arılarda 
etkilenmektedir. Özellikle bal arıları her bitkiden nektar ve polen topladıkları 
için hem vücutlarında hem de ürünlerinde ağır metal miktarlarının artmasına 
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sebep olmaktadır. (3)  Arılar havadan hem solunum yoluyla hem de vücut 
tüyleriyle ağır metallerin kovana kadar taşınmasına sebep olabilmektedirler. (4)

Arı ve arı ürünlerinin içerdiği ağır metallerin değerlerinin belirlenmesi; 
hem sağlık açısından bir risk oluşturabileceği konusunda hem de bölgesel 
çevre kirliliğinin belirlenmesi konusunda önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenle, arı ve arı ürünlerinde ağır metal düzeylerinin araştırılma çalışmaları 
ile farklı bölgelerdeki arı ve arı ürünlerinin ağır metal düzeylerini karşılaştırma 
çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

2. Arıcılık

İnsanların hem ticaret hem de hobi amaçlı yaptığı arıcılık, bitkilerdeki tozlaşma 
ve döllenmeyi sağladığı katkılar ile doğanın devamlılığını sağladığı gibi 
arıcılıktan elde edilen ürünler de gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok farklı 
sektörlerde kullanılmaktadır. Bal ve diğer arı ürünleri insanlar için çok değerli 
bir besin olduğu kadar içerdiği enzim, vitamin ve mineral maddelerden dolayı 
sağlık alanında da önemli bir yere sahiptir. Tüm bu faydalarının yanı sıra arıcılık; 
belirli bir araziye bağlı kalmadan az bir sermaye ile gelir getirmesi yönüyle 
diğer tarımsal faaliyetlerden farklı bir yere sahiptir. 

Günümüzde arıcılık gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler 
açısından önem arz etmektedir. 2019 yılı verilerine göre dünya toplam kovan 
sayılarına göre ilk sırada 12,3 milyon kovan ile Hindistan, ikinci sırada 9,1 
milyon kovan ile Çin ve üçüncü sıra da ise 8,1 milyon kovan Türkiye yer 
almaktadır. Dünyada bal üretimi yaklaşık 1,9 milyon ton olarak gerçekleştirilmiş 
olup birinci sırada Çin 444 bin ton üretim yaparak %24,0’lık paya sahip olurken, 
Türkiye 114 bin ton üreterek %6,2‘lik payla ikinci sırada bulunmaktadır. Kovan 
başına bal veriminde ise ortalama 20,7 kg olup Çin de kovan başına verim 
48,9 kg iken Türkiye de 14,0 kg, kovan sayısı bakımında birinci sırada olan 
Hindistan’ın kovan başına bal verimi ise 5,5 kg’dır. İlaç, kozmetik, tekstil gibi 
birçok sanayi alanında kullanılan balmumu üretiminde ise Türkiye 4,737 tonluk 
üretimle ilk beş ülke arasında yer almaktadır. (5)

3.  Arı Ürünleri

Arı ürünlerinin sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için kullanımı antik 
uygarlıklara kadar uzanmaktadır. Son yıllarda hastalıklarda kullanılan kimyasal 
ilaçlara karşı gelişen direnç ve yan etkiler modern tıbbı alternatif çözümler 
aramaya yönlendirmiştir. Bu alternatif yöntemler arasında arı ürünleri önemli 
bir yer tutmaktadır. Bal, polen ve balmumu ilk akla gelen arı ürünleri olsa da 
bunların dışında, propolis, arı ekmeği (perga), arı sütü, arı zehri, apilarnil ve 
kovan havası gibi çok önemli ürünler vardır. (6)



BIYOINDIKATÖR ARILAR VE ÇEVRE KIRLILIĞINDEKI ROLLERI     105

Bal, bal arısı tarafından bitki nektarları, bitkilerin canlı kısım salgıları veya 
bitkiler üzerinde yaşayan bitki emici böcek salgılarını toplayarak kendilerinene 
ait enzimlerle birleştirerek değişikliğe uğratarak petekte olgunlaştırdığı doğası 
gereği kristalleşebilen doğal bir üründür. (7)

Polen, işçi arıların çiçekli bitkilerdeki polenleri toplayıp kendi tükürük salgıları 
ile yapışkanlık kazandırarak küre şeklinde renkli topaklar haline getirdiği ve 
kovandaki tuzaklar yardımıyla toplanan bir arı ürünüdür. (8)

Balmumu, petek örmek için kullanılan 2-3 haftalık genç işçi arıların son 4 çift 
karın halkaları arasındaki mum salgı bezlerinden üretilen bir üründür. (9-10)

Propolis, pek çok bitki tarafından antimikrobiyal özellikte su geçirmez ısı yalıtan 
özellikte ürettiği reçineli maddelerin bal arıları tarafından toplanarak balmumu 
ve tükürükle karıştırılıp pelet haline getirilen bir ürünüdür. (11)
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Arı Ekmeği (perga), arıların topladıkları polenlerin petek içerisinde kendi 
salgıladıkları enzimlerle fermente olan bir üründür. (12-13)

Arı Sütü, 5-15 günlük işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları, 
ana arıyı ve genç larvaları besledikleri özel bir arı ürünüdür. Jel halinde akıcı 
kıvamda, kremsi, beyaz renktedir. (14)

Arı Zehiri, işçi arıların karın boşluğundaki zehir bezlerinde salgılanan ve zehir 
torbasında depolanan bir üründür. (15-16)
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Apilarnil (Erkek arı Larvası), apilarnil bal arısı kolonilerinde 3-7 günlük yaşta 
erkek arı larvalarının hasat edilmesiyle üretilen aktif biyolojik özelliklere sahip 
bir arı ürünüdür. (17)

Arı Havası (Api-Air), api-Air sistemi kovan içerisinde bulunan bal, polen, 
propolis, balmumu gibi arı ürünlerindeki uçucu nitelikteki aktif bileşenlerin 
ortamın sıcaklığı ile havaya karışması ve bu havanın bir cihaz yardımı ile 
solunması esasına dayanır. (18)
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4.  Arıcılık ve Ağır Metaller

Arıcılığın önemli bir tarım faaliyeti olması, arı ürünlerinin insanlar için çok 
değerli bir besin ve şifa kaynağı olmasının yanı sıra, elde edildikleri çevrenin 
bitki ve toprak özelliklerini, mineral zenginliklerini ve özellikle de çevre 
kirliliğini görmemizi sağlayacak çok önemli bir göstergedir.

Günümüzde endüstrileşme, enerji üretimi, kentleşme, mobil kaynaklar 
ve diğer kirleticilerin ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan biri de ağır metal 
kirliliğidir. Sıklıkla karşılaşılan ağır metaller, kadmiyum (Cd), krom (Cr), 
kobalt (Co), bakır (Cu), demir (Fe),  civa (Hg), nikel (Ni), Kurşun (Pb), ve çinko 
(Zn) dur. Özellikle kullanılan gübrelerden, pestisitlerden, kentsel atıklardan, 
motorlu araçların egzoz gazlarından ve madencilikten kaynaklanan ve biyosfere 
yayılan bu ağır metaller, hava, su ve toprağa karışarak ekolojik dengeye zarar 
verebilmektedir. (19-20) 

İnsanlar ve hayvanlar ağır metalleri kirli hava, kirli içme suları, kontamine 
topraklar veya endüstriyel atıklar, kontamine sebze, meyve, baklagiller, balık, 
kabuklu deniz canlıları ve etler gibi farklı kaynaklardan alırlar. Ağır metaller 
insan ve hayvanlarda ölüme neden olabilecek kanser, büyüme ve gelişme geriliği 
ve organ hasarlarına sebep olabilirler. Kurşun ve civa plasentadan geçerek 
fötüsta beyin hasarına neden olduğu gibi çocukluk dönemindeki maruz kalmalar 
sonucunda da özellikle sinir sistemi etkilenerek davranışsal bozukluklara, 
öğrenme güçlüğüne ve hafıza bozukluğuna sebebiyet vermektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) verilerine göre araçlarda kullanılan kurşunlu benzin Amerika’da 
yaşayan insanların ortalama IQ›sunu  5-6 puan düşürdüğünü göstermektedir. 
(21) Hsuehve ark.’ın 2017 yılında normal ve zekâ geriliği olan 178 çocuk 
üzerinde yaptıkları çalışmada kanda bulunan kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) 
düzeylerinin çocuklarda zekâ gelişiminde önemli etkisi olduğu gösterilmiş, civa 
(Hg)’nın ise zekâ üzerinde etkisi olmadığı belirlenmiştir. (22) 

Arı ürünleri temiz ve sağlıklı olmalarına rağmen üretildikleri çevreye bağlı 
olarak kirlenme kaynaklarından etkilenirler. Özellikle kimyasal madde ve ilaç 
kalıntıları, radyoaktif maddeler ile ağır metal birikimlerine rastlanılmaktadır. 
Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için arıcılıkla ilgilenen üreticiler 
konakladıkları bölgelerin kentleşme ve araç trafiğinin yoğun olmamasına ve 
kullandıkları ilaçların zamanına, kullanım şekline, dozuna dikkat etmeleri 
gerekmektedir. (23-24) 

Bal için tam olarak ağır metal miktarları oluşturulmamış olup genelde 
gıdalar için verilen değerler kullanılmakla birlikte, Avrupa Birliği balda 
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kadmiyum için maksimum değeri 0,1 mg/kg olduğunu bildirmiş. Civanın 
maksimum değerleri ülkelere göre değişiklik göstermekte olup, Slovakya’da 
elde edilen baldaki miktarlarının kirliliğin fazla olduğu bölgede 0,05-0,212 mg/
kg, kirlenmemiş bölgede ise 0,001-0,003 mg/kg arasında değiştiğini belirtirken 
İsviçre’de 18 farklı besine göre değişmekte olduğunu ve meyve suyu ve jellerde 
maksimum seviyesi 0,01 mg/kg iken, balık için 0,5 mg/kg olduğu şeklinde 
değerlendirilmektedir. Nikelin maksimum limiti ise İsveç’de 0,1-0,2 mg/kg 
arasında değişmektedir. (23) 

Polonya da yapılan polen, propolis ve arı sütünde makro ve mikro besinler 
içerdiği tespit edilmiş ancak besin takviyesi olarak kullanımlarından önce ağır 
metal düzeylerinin belirlenmesi gerektiği kanaatine varılmış. (25)

Sırbistan’ın orta ve kuzey bölgelerinde yapılan bir çalışmada ise 
(ICP-MS) kullanılarak bal arılarında (Apis mellifera L.) ve ürünlerinde (bal 
ve balmumu) ağır metal (sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, krom, 
manganez, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, arsenik, kadmiyum ve kurşun) 
birikimini değerlendirilmiş. Konumlar arasında element konsantrasyonlarında 
önemli farklılıklar bulunmuş (P <0.05). En yüksek element birikimi (sodyum, 
kadmiyum, çinko, kalsiyum, manganez, nikel, demir, kobalt, arsenik) işçi 
arılarda bulunmuş. Balmumunda en yaygın olarak tespit edilen ağır metal krom 
ve kurşun olarak tespit edilmiş. Bu çalışma, arıların çevresel kirliliğin tesbitinde 
biyoindikatörleri olarak multifloral baldan daha faydalı olabileceği kanaatine 
varılmış. (26)

Güney Hırvatistan bölgesinde, Bilandzic ve ark. yapmış oldukları 
çalışmada toplanan ballarda ağır metal düzeyleri araştırılmış ve ortalama değer 
olarak, Alüminyum  için 8.52 ± 9.01 mg.kg, Ca için 140 ± 78.2 mg.kg, Cu için 
0.71 ± 0.26 mg.kg, Fe için 5.12 ± 4.22 mg.kg, K için 2782 ± 1048  mg.kg, 
Mg için ortalama değer 69.9 ± 46.3 mg.kg, Mn için ortalama değer 0.37–2.54 
mg.kg, Na için ortalama değer 41.1 ± 15.9 mg.kg, Zn  2.20 ± 2.11 mg.kg, Ag 
için 0.00088 ± 0.00070 mg.kg olarak tespit edilmiştir. (27)

Türkiyenin kuzey bölgesindeki ekolojik kirliliğin değerlendirilmesi 
amaçlı 25 farklı noktadan toplanan polen numuneleri ICP-MS analizleri ile 
ağır metal seviyeleri (minimum-maksimum, mg/kg kuru polen): Lityum (0.18-
0.39), Aleminyum (24.98-308.04), Vanadyum (6.18-98.58), Krom (1.05-6.81), 
Mangan (13.85-95.91), Demir (52.20-326.26), Kobalt (0.15-0.34), Nikel (1.66-
10.79), Bakır (8.61-19.01), Çinko (20.47-70.02), Arsenik (1.22-2.65), Selenyum 
(0,39-0,67), Kadmiyum (0,05-0,74), Baryum (0,73-16,30) ve Kurşun (0,00-
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0,26) tespit edilmiş. Ağır metal konsantrasyonu yüksek olan polen örnekleri 
ile trafik yoğunluğu arasında bu bölgelerin kuzey bölgesinde yola daha yakın 
olması nedeniyle bir korelasyon olduğu sonucuna varılmış (28).

Türkiye’de arı poleni ve propoliste ağır metal içerikleri ve sağlık riski 
değerlendirmesi ilgili yapılan bir çalışmada ise, en yüksek Fe tespit edilirken 
sonra sırasıyla Al, Zn, Mn ve Sn izlemiş. Mn, Sn ve Cu dışındaki tüm elementlerin 
konsantrasyonları propoliste polenden daha yüksek tespit edilmiş. Fe, Al ve Zn 
konsantrasyonları propolis numunelerinde polen numunelerine göre sırasıyla 
sekiz, yedi ve iki katın üzerinde tespit edilmiş. Se, Hg ve Cd polende tespit 
limiti altında kalırken propoliste Se ve Cd tespit limitlerinin altında kalmış. Bu 
çalışmada da polen ve propolisin tüketiminden önce kalite ve güvenliğini tespit 
etmek için potansiyel olarak toksik elementlerin kontaminasyon seviyesinin 
tespiti ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Çevre kirliliğinde 
arı poleni ve propolisin potansiyel olarak toksik elementlerin taranması açısından 
iyi göstergeler olabileceği ve bu kirleticilerin arı ürünlerinde kabul edilebilir 
konsantrasyonlarını düzenleyen standartların oluşturulması gerektiği sonucuna 
varılmış. Ayrıca çalışma sonucunda elde edilen oranlarda tüketimin risk 
oluşturmadığı tespit edilmiş. Bu çalışma, arı poleni ve propoliste kabul edilebilir 
potansiyel olarak toksik elementlerin konsantrasyonlarının belirlenmesini 
önerilmiştir. (29)

Yine Türkiye’nin doğu Karadeniz bölgesini kapsayan 18 polen numunesi 
ile yapılan çalışmada İzleme çalışmaları, yeni kontaminasyon kaynaklarını veya 
belirli bir elementin kökenini ve yayılmasını belirlemek için kullanılabileceği 
ve Bu nedenle arı polenleri, toksik metal kirliliğinin potansiyel biyoindikatörleri 
olarak da düşünülebileceği sonucuna varılmıştır. (30)

Karaman bölgesinde çevre kirliliği tespitinde kullanılan ballarda ağır metal 
düzeyleri araştırılarak ortalama değerleri saptanmış. Bu değerler, kurşun için 
0.058 ±0.008, kadmiyum için 0.068 ±0.007, civa için 0.168 ±0.115, arsenik için 
ortalama olarak 0.072 ±0.009, krom için 0.648 ±0.058, bakır için 0.072 ±0.058 ve 
Nikel için 1.973 ±4.718 tespit edilmiş ve başka çalışmalarla karşılaştırıldığında 
yakın değerlerin olduğu sonucuna varılmış. (31)

5.  Sonuç

Çevre kirliliği ve kullanılan kimyasal ilaçlar arı ve arı ürünlerin kalitelerini 
olumsuz yönde etkilediği gibi insan sağlığı üzerinde de önemli bir risk 
oluşturmaktadır. Son yıllarda çevre kirliliği belirlenmesinde ve izlenmesinde 
biyoindikatör temeline dayalı teknikler kullanılmaktadır. İyi bir biyolojik 
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indikatör olan bal arıları da çevre kirleticilerini hem vücutlarında taşırlar hem de 
ürünlerine yansıtırlar. Sonuç olarak, arı ve arı ürünlerinde ağır metal düzeylerinin 
tespitine yönelik yapılan ve yapılacak olan çalışmalar, kirletici kaynaklarının ve 
bunların çevredeki dağılımının belirlenmesine yardımcı olacaktır.
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1.  Giriş

Mastitis, meme bezi parankim dokusunun enfeksiyöz, travmatik veya 
toksik nitelikte olabilen yangısal bir reaksiyonu olarak tanımlanır. 
(1) Sığır mastitisi, süt sığırlarında oldukça yaygın görülür ve dünya 

süt endüstrisini etkileyen en önemli hastalıklardandır; Dünya genelinde süt 
üreticilerini ekonomik olarak olumsuz yönde etkilemektedir. (2)

Mastitis, sütün sağlıklı hayvanlardan elde edilen sağlıklı bir ürün olduğu 
imajını tehdit eden bir dizi sorun nedeniyle, yalnızca süt üreticisi için değil, aynı 
zamanda süt endüstrisi için de önemli bir hastalıktır. İlaçların çoğu mastitisin 
önlenmesi ve kontrolünde kullanıldığından, süt çiftliklerinde antibiyotik 
kullanımı çoğunlukla meme sağlığı ile ilgilidir (Şekil 1). (3, 4)
Mastitis, sütte fiziksel, kimyasal, çoğunlukla bakteriyolojik ve meme bezi 
dokusunda patolojik değişikliklerle karakterizedir. Mastitis tanısı klinik belirtilere 
dayanır. Örneğin; memede şişme, dokunma hassasiyeti, ateş ve depresyon 
bulunmaktadır. Birçok durumda süt üretiminde azalma gözlemlenebilir. (1) 
Mastitise neden olan patojenler arasında bakteri ve mikoplazmalar, mantarlar, 
mayalar ve klamidya gibi bakteriyel olmayan patojenler bulunur. (5) Mastitis 
süt ineklerinde genellikle mikroorganizma kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır 
ve meme bezine yerleşen mikroorganizmaların salgıladığı toksin dokuda hasara 
neden olmaktadır. Meme bezi bütünlüğünün korunduğu basit travmalar sonucu 
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oluşan hafif tepkiler hızlı iyileşmektedir. Daha uzun süreli ve şiddetli irkiltiler 
ise meme bezi dokusunda yaygın veya sınırlı tahribata sebep olmakta ve bazen 
meme fonksiyonunu tümüyle kaybedebilmektedir. (6) 

Mastitis, süt sığırcılığı işletmelerinde sıklıkla meydana gelen ve maliyeti 
yüksek hastalıklardan biridir. Hastalık süt veriminde ve kalitesinde azalma, 
veteriner-sağlık ve kontrol harcamalarında artma, atık süt, ilave işçilik ve 
erken reformasyon gibi nedenlerle işletmelerde finansal olarak önemli kayıplar 
oluşturmaktadır. (7) Süt ve süt ürünleri dünya nüfusunun başlıca besin kaynağıdır. 
Artan ihtiyacı karşılamak, işletmelerde karlılığı sağlamak amacıyla, sürü 
büyüklüğü artmakta ve sürüdeki ortalama süt verimi de artış göstermektedir. (8)

Hayvancılık sektöründe süt sığırcılığı önemli bir yere sahiptir. Süt 
sığırcılığının temeli ise meme dokusunun sağlığının korunmasıdır. Süt 
sığırcılığının karlılığında meme sisteminin işlevi meme dokusunun sağlığı ilk 
ve en önemli faktördür. (9)

2.  Mastitise Duyarlılık Oluşturan Faktörler

2.1.		 Fizyolojik	Faktörler

Sütçü ineklerde ileri yaşlarda meme dokusunun hastalıklara olan doğal direnci 
azalmakta ve bunun sonucu mastitise duyarlılık artmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile 
birlikte, meme başı kanalının savunma gücü azalmakta, meme içi enfeksiyon 
riskini de önemli oranda artırmaktadır. Ayrıca yaşın ilerlemesi ile birlikte 

Şekil 1: Wisconsin’deki geleneksel süt çiftliklerinde uygulanan yıllık inek 
başına tanımlanmış günlük antimikrobiyal dozlarının oranı. (3)
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meme başı sfinkteri gevşer ve meme başı kanalına mikroorganizmaların girişi 
kolaylaşır. (10)

Laktasyon sayısının artmasıyla birlikte 6. laktasyona kadar subklinik 
mastitise yakalanma riskinin arttığı; 7. laktasyondan sonra ise bu oranın 
bir miktar azaldığı belirlenmiştir. Laktasyon dönemleri ile ilgili bulgular 
incelendiğinde; subklinik mastitis oranlarının laktasyonun ilk günlerinde en 
düşük seviyede, laktasyonun son döneminde ise en yüksek seviyede olduğu 
görülmüştür. Doğumun gerçekleştiği mevsim mastitis insidansı bakımından 
istatistiksel olarak önemlidir. İlkbahar ve yaz aylarında doğum yapan ineklerin 
sonbahar ve kış aylarında doğum yapanlara göre subklinik mastitise yakalanma 
riskinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir. (11)

Süt verimi yüksek ineklerde subklinik mastitis daha fazla görülmektedir ve 
bu durumda daha fazla çalışan organın dış etkenlere karşı daha duyarlı olduğu 
sonucuna varılmaktadır. (12)

Bazı sığır ırkları mastitise karşı daha duyarlıdır. Örneğin Jersey ırkı 
ineklerde meme içi enfeksiyon prevalansı (%68), Holstein ırkı ineklerde 
rastlanan meme içi enfeksiyon prevalansının (%35) yaklaşık 2 katıdır. Ek 
olarak, İsveç Fresian ırkında, İsveç Kızıl ve Beyaz ırklarına göre mastitis daha 
fazla gözlenmektedir. (13)

2.2.		 Anatomik	Faktörler

İnek memesinin normal anatomik yapısı enfeksiyon etkenlerinin meme içine 
girmesine engel olmaktadır. Özellikle meme başı sfinkterleri bu hususta önemli 
bir role sahiptir. Fakat ineklerdeki bu anatomik yapının, yaşın ilerlemesi ve 
laktasyon sayısının artmasına bağlı olarak etkinliği azalmaktadır. (12)

İneklerde meme başının yerleşimi, ineğin meme sağlığının korunması 
ve veriminin uzun sürmesi için önemli bir konformasyon özelliği olarak kabul 
görmüştür. (14) Yapılan araştırmalarda meme başı uzunluğunun artması ile 
birlikte mastitis oranlarının da arttığı görülmüştür. Bunun nedeni olarak da 
meme başlarının uzunluğunun artması ile sağımın zorlaşması, memelerin 
yere daha yakın olması ve uzun meme başlarının travmalara daha fazla maruz 
kalması gösterilmektedir. (12) Meme başı kısa olan ineklerde ise hem elle hem 
de makine ile yapılan sağımın daha zor olduğu ve buna bağlı olarak sütün tam 
olarak memelerden boşaltılamaması nedeniyle hayvanlarda mastitis riskini 
artırdığı bildirilmektedir. İneklerde karın duvarı ile ön meme arasındaki açı, ön 
meme bağlantısı için bir ölçü olarak kabul görmektedir. Bir inekte ön meme 
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bağlantısının güçlü olması ve vücutla düz bir şekilde bağlantı yapması gerektiği 
belirtilmektedir. Meme bağlantısı çok gevşek olan ineklerin sürü hayatının 
kısalığına, meme bağlantısı çok sıkı olan ineklerde ise, süt veriminin azalmasına 
neden olduğu bildirilmektedir. (14)

İneklerde yer ile meme tabanı arasındaki mesafe olarak ifade edilen meme 
derinliği çok önemli bir meme özelliği olarak kabul görmektedir. Memelerin yere 
yakın bulunmasının, daha fazla travmalara ve yaralanmalara maruz kalmasına 
sebep olarak mastitisin görülme oranını artırdığı çeşitli araştırmacılar tarafından 
dile getirilmiştir. (15)

2.3.	 Çevresel	Faktörler

Sütçü işletmelerde barınakların ve ahırın yapısı, şekli, büyüklüğü kullanılan 
yataklık materyali ve havalandırma enfeksiyonlara karşı duyarlılığı artıran 
faktörlerdendir. Barınakların genişlik ve uzunlukları yeterli ölçüde olmalıdır. 
Yeterli genişlik ve uzunluğa sahip olmayan barınaklarda yaralanmalar ve stres 
oluşabilmektedir. (10)

Mastitis, multifaktöriyel olarak adlandırılan bir hastalıktır. Sadece 
inek özellikleri, ineklerin enfeksiyona duyarlılıklarındaki değişkenlikle 
açıklanamaz. Sürü düzeyindeki yönetim ve çevresel faktörler de 
varyasyonun bir kısmını açıklar. Örneğin; bir çiftlik sağım sonrası meme başı 
dezenfeksiyonu uygulamıyorsa, sağım sonrası meme ucu dezenfeksiyonu 
uygulayan başka bir çiftlikte sağılan ineklere kıyasla, ineklerin tipik olarak 
bulaşıcı bir patojenin neden olduğu mastitis etkenine yakalanma olasılığı 
daha yüksek olacaktır. (4)

2.4.		 Beslenmeye	Bağlı	Faktörler

Süt ineklerinde rasyonla alınan enerji ile yaşam payı ihtiyacı, gebelik ve 
laktasyon için harcanan enerji arasındaki farka enerji dengesi denir. (16) Süt 
ineklerinde enerji dengesini belirleyen parametreler kuru madde tüketimi ve süt 
verimidir. (17) Süt ineğinin postpartum 4. gün enerji ihtiyacı, diyetle alınan kuru 
maddeden sağlanan enerjiden yaklaşık %26 daha fazladır. (18)  Ayrıca, kuru 
madde tüketimiyle sağlanan net enerjinin %97’si ile metabolik proteinin %83’ü 
memedeki süt bezlerinde süt üretimi için kullanıldığı belirtilmektedir. (19)

Erken laktasyondaki negatif enerji dengesinin bağışıklık fonksiyonları ve 
meme sağlığı üzerindeki etkisini vurgulayan sonuçlar bildirilmiştir. (20) Beta 
hidroksi bütirik asitin (BHBA) sığır kan lenfosit blastogenezini ve lökositlerin 
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kemotaksisini baskıladığı gösterilmiştir. (21) Hiperketoneminin meme 
savunmasındaki bozulmayı gösteren en önemli parametrelerden biri olabileceği 
öne sürülmektedir. (20)

Nonesterifiye yağ asidinin (NEFA) bağışıklık fonksiyonundaki rolü 
karmaşık olsa da çoğu kanıt, yüksek bir NEFA plazma seviyesinin bağışıklık 
bastırıcı etkiler uyguladığını göstermektedir. (22) Yüksek NEFA plazma 
seviyesinin, immünosupresif etkileri yoluyla daha yüksek klinik mastitis 
insidansına katkıda bulunması mümkündür. Stres, kortizol ve katekolaminlerin 
salınımını indükler ve bu da plazma NEFA’sında önemli bir artışa neden 
olmaktadır. Dengeli enerji/protein oranına sahip konsantre bazal bir diyet, 
özellikle erken laktasyonda, mastitis riskini artırabilecek daha az metabolik 
bozukluğa katkı sağlayabilir. (20)

2.5.	 Sağıma	Bağlı	Faktörler

Meme sağlığının en zayıf halkası sağımcılar olup sütçü işletmelerde özellikle 
bulaşıcı etkenlerden meydana gelen sorunların kaynağı yüksek oranda eğitimsiz 
ve sağımı düzgün bir şekilde yürütmeyen sağımcılar ile birlikte sağım sisteminin 
düzenli olarak bakım ve denetimini yürüten teknik personeldir. (23)

Yüksek süt verimine sahip ineklerde günlük sağım sayısının az olması, 
memelerden süt sızması ve buna bağlı olarak mastitis görülme oranının 
artmasına sebep olurken sık sağım yapılanlarda mastitis oranında önemli bir 
azalma olduğu bildirilmektedir. (24)

3. Mastitisin Patogenezi

Mastitis, çoğunlukla emziren memelilerle ilişkili olan ve esas olarak bakteriyel 
enfeksiyonun neden olduğu meme bezinin yangısal bir durumudur. (25) Mastitis, 
süt üretimi ve kalitesinin düşmesi, tedavi maliyetleri, ikame hayvan maliyetleri 
ve süt ürünlerini pazarlama yeteneğinin azalması nedeniyle süt endüstrisi için 
en maliyetli hastalıktır. Daha etkili, önleyici veya iyileştirici kontrol önlemleri 
geliştirmek için devam eden araştırma çabalarına rağmen, mastitis hem insan 
hekimliğinde hem de veteriner hekimlikte önemli bir sağlık sorunu olarak 
kalmaya devam etmektedir. (26)

İneklerde mastitise genellikle gram negatif ve gram pozitif patojenlerin 
neden olduğu belirtilmektedir. Enfeksiyonun derecesi ve yaygınlığı bakterilerin 
salgıladıkları veya yapılarında bulunan virülens faktörler ile ilişkilidir. Ayrıca, 
genetik, oksidatif stres, ineğin yaşam alanı ve çevresi ile ilgili stres koşulları, 
beslenme, meme bezinin fizyolojik olarak involusyon sürecinden laktasyon 
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sürecine geçiş dönemi gibi hayvana bağlı koşullarda bu durumu olumlu veya 
olumsuz yönde etkilemektedir. Süt inekleri, yeni meme içi enfeksiyonlara; kuru 
döneme giriş, doğumdan önceki 3 hafta ve doğumu izleyen 3-4 haftalık süre 
içerisinde oldukça duyarlıdırlar. (23) 

Meme bezi bağışıklık sistemi, doğuştan gelen veya edinilmiş bağışıklık 
tepkileri içinde işlev gören çeşitli fiziksel, hücresel ve moleküler nedenlere 
bağlı oluşur. Doğuştan gelen bağışıklık sistemi, enfeksiyonun ilk aşamalarında 
birincil savunma hattını oluşturur ve mastitis sonucunun kilit bir belirleyicisidir. 
Doğuştan gelen savunma mekanizmaları, meme bezi içinde önceden 
bulunabilir, ancak bakteriler etki ettiğinde hızla aktive olur. Doğuştan gelen 
savunma mekanizmalarının etkinliğine bağlı olarak, patojenler istilayı takip 
eden dakikalar veya saatler içinde etkisiz hale getirilebilir. Bakterilerin hızlı 
bir şekilde ortadan kaldırılması, genellikle meme bezi işlevinde veya süt 
kalitesinde belirgin bir değişikliğe neden olmaz. Doğuştan gelen savunma 
sisteminin bileşenleri arasında meme başı ucunun spesifik olmayan fiziksel 
bariyerleri, patern tanıma reseptörleri, fagositler (örn. nötrofiller ve makrofajlar) 
ve çeşitli çözünür faktörlerdir (yani sitokinler, kompleman ve laktoferrin). 
Bağışıklık sisteminin doğuştan gelen kolunun etkinliği, yalnızca yeni meme içi 
enfeksiyonların meydana gelip gelmediğini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda 
adaptif bağışıklık tepkisinin doğasını etkileyerek mastitisin şiddetini ve süresini 
de etkiler. Mastitisten optimal koruma sağlamak için meme bezinin hem adaptif 
bağışıklık hem de doğuştan gelen savunması yüksek düzeyde etkileşimli ve 
koordineli olmalıdır. (26)

Meme bezi içindeki konakçı-patojen etkileşimlerinin sonucu değişkendir 
ve subklinikten klinik mastitise kadar bir dizi şiddette ortaya çıkabilen akut 
veya kronik semptomlarla sonuçlanabilmektedir. Gram-pozitif ve gram-negatif 
patojenlerin, meme içi enfeksiyonları sırasında meme bezinin farklı immun 
yanıtlar ortaya koyduğu bilinmektedir. (27)

Bağışıklık yanıtının başlıca hedefi, istilacı patojenleri ortadan kaldırmak 
ve meme bezini normal işlevine geri döndürmektir. Bununla birlikte, aşırı güçlü 
bir bağışıklık yanıtı doku hasarına neden olabilir. Bu durumda mastitise neden 
olan patojenin, geniş kapsamlı doku hasarı ortaya çıkmadan önce nötralize 
edilmesi ve hızla ortadan kaldırılması oldukça önemlidir. (26)

Bakteriyel patojenlerin giriş kapısı meme başı kanalı olup, meme başı 
sfinkteri ve keratin astarı, istilacı patojenlere karşı fiziksel ve kimyasal bir 
bariyer sağlar. Meme ucunun açıklığını çevreleyen sfinkter kasları, sütün alındığı 
periyotlar arasında sıkı kapanmayı koruyarak bakteri girişini engelleyebilir. Bu 
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kasların açıklığı, yeni meme içi enfeksiyonlara karşı artan duyarlılıkla doğrudan 
ilişkilidir. (28)

Meme başı kanalını kaplayan tabakalı skuamöz epitel, sağım periyotları 
arasında meme ucunun bariyer fonksiyonunun sürdürülmesinde oldukça önemli 
olan bir keratin tabakası üretir. Kuru dönemde keratin tıkacı oluştuğunda 
meme başı kanalı tamamen kapanabilir. Bakteriler, daha sonra bez sarnıcına 
göçü önleyen keratin astarı içinde fiziksel olarak tutulur. Meme başı ucundan 
keratinin uzaklaştırılması, süt sığırlarında artan bakteri istilası ve kolonizasyon 
ile ilişkilendirilmiştir. (26) Esterleşmiş ve esterlenmemiş yağ asitleri dahil olmak 
üzere keratinin lipid bileşenlerinin bakteriyostatik özelliklere sahip olduğu ifade 
edilmiştir. (29)

Meme kanalını geçebilen ve bez sarnıcına girebilen bakteriler, istilacı 
organizmayı hedef alabilen bir dizi çözünür antibakteriyel faktörle (yani peptitler, 
proteinler, enzimler) karşı karşıya kalır. Sağlıklı meme bezi mikro çevresinde, 
bu önceden var olan faktörlerin bazıları laktoferrin, kompleman, lizozim, 
sitokinler, immünoglobulinler (Ig) ve bilinen bakterisidal ve bakteriyostatik 
özelliklere sahip diğer çözünür molekülleri içerir. Bu faktörlerin varlığı, 
laktasyonun farklı aşamalarında değişir ve mastitise neden olan farklı patojenlere 
karşı değişken etkinliğe sahiptir. Laktoferrin, meme bezinin iyi karakterize 
edilmiş antimikrobiyal proteinleri arasındadır ve epitel hücreleri ile lökositler 
tarafından üretilir. Laktoferrin, bilinen bakteriyostatik yeteneklere sahip demir 
bağlayıcı bir proteindir. Bikarbonat varlığında, laktoferrin sütte bulunan serbest 
demir iyonlarını tutabilir ve bu nedenle stafilokoklar ve koliformlar gibi demir 
gereksinimi olan bakterilerin büyümesini engelleyebilir. Ruminantlarda, 
laktoferrin ve Ig’nin, belirli gram-negatif bakterilerin büyümesini engellemek 
için sinerjistik olarak hareket ettiği görülmüştür. (30)

Meme bezi içindeki bakteri varlığını algılama yeteneği, erken konak 
savunması için gereklidir. Sağlıklı meme bezi içindeki hem bağışık hem de 
bağışık olmayan hücre popülasyonları, patern tanıma reseptörleri yoluyla istilacı 
etkenlere karşı doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin aktivasyonunda etkin rol 
oynar. (31)

Yangı, bakteriyel patojenler gibi zararlı uyaranlara karşı vasküler dokuların 
karmaşık biyolojik tepkilerini içeren doğuştan gelen savunma sisteminin kritik 
bir bileşenidir. Yangısal süreç, meme dokularında zaten mevcut olan hücreler 
tarafından başlatılır. Patern tanıma reseptörlerini eksprese eden yerleşik 
hücreler, bakteriyel patojen ilişkili moleküler modeller (PAMP) tarafından 
aktive edilir ve yangısal yanıtı başlatan sitokinler ve eikosanoidler ile birlikte 
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çeşitli yangısal aracıları serbest bırakır. Bu aracı moleküller başlangıçta kan 
akışını artıran vazodilatasyonu arttırır. Kan damarlarının geçirgenliği de 
değişerek plazma bileşenlerinin (yani serum albümini, kompleman ve akut faz 
proteinleri) etkilenen dokuların lokalize bölgelerine sızmasına neden olarak 
ödem ile sonuçlanır. (26)

Meme kanalını, bez sarnıcını ve alveolleri kaplayan epitel hücreleri, 
patojenleri tanıyan ve bir yangısal yanıtı tetiklemeye katılan ilk hücreler 
arasındadır. Son zamanlarda meme kanalının, fiziksel ve kimyasal bariyerin yanı 
sıra patojenlere karşı erken, aktif bir bağışıklık tepkisi sağladığı görülmüştür. 
(32) Alveolar epitel hücreleri ayrıca bakteriyel tanıma ve doğuştan gelen 
bağışıklık sisteminin aktifleşmesinde rol oynar. (33)

Mastitise sebep olan patojenlere karşı en uygun konak savunması, meme 
bağışıklık mekanizmaları, zararlı saldırıları etkin bir savunma ile ortadan 
kaldırmak ve bağışıklık sistemini homeostaza döndürmek için sıkı bir şekilde 
düzenlendiğinde ortaya çıkar. Meme içi enfeksiyonların hızlı çözümü, çevredeki 
doku hasarını ortadan kaldıracak ve süt miktarında veya kalitesinde gözle 
görülür değişiklikleri önleyecektir. (26)

Enfeksiyondan sonra meme dokusunun normal süt üretimine geri 
dönmesi; yıkımlanmış alveoler hücrelerin kendini yenileyerek sekresyon 
yeteneğini yeniden kazanması, sağlıklı meme dokularının tamamlayıcı 
hipertrofisi, her iki mekanizmanın bir arada gerçekleşmesi, yangının iyileşme 
döneminde meme kök hücrelerinin süt üreten hücrelere dönüşmesi ile 
açıklanabilmektedir. (34)

4. Mastitislerin Sınıflandırılması

4.1.		 Perakut	Mastitis

Perakut mastitis, meme dokusunda ciddi yangı belirtileri, aniden şişlik ve 
sütün seröz bir hale gelmesi ile kendini göstermektedir. Perakut olgularda 
süt yapımında durma görülebilir. Süt yapımında azalma veya durma yangıya 
sebebiyet veren mikroorganizmaların, enzimlerin, toksinlerin veya lökositlerinin 
atık maddelerine bağlıdır. (10)

4.2.		 Akut	Mastitis

Meme dokusunda 12-24 saat içinde şişkinlik, kızarıklık, süt miktarının azalması, 
genel durum bozulması ve sütte renk değişimleri ile ortaya çıkmaktadır. (23) 
Akut mastitiste lokal ve sistemik semptomlar belirgindir ve hayvanın genel 
durumu hızlı bir şekilde bozulmaktadır. (35)
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4.3.		 Subakut	Mastitis

Sütte pıhtılaşma, renk değişikliği ve flakonlarla karakterize, memede ileri 
derecede şişme ve genel durum bozukluğu oluşturmayan bir yangı seyri 
göstermektedir. (23)

4.4.		 Subklinik	Mastitis

Subklinik mastitis sık karşılaşılan bir mastitis formu olup memede makroskobik 
olarak yangı ve sütte gözle görülür bir değişiklik gözlenmemektedir. Bu durum 
süt kalitesinde düşmeye ve süt üretiminde azalmaya sebep olmaktadır. (36)

4.5.		 Kronik	Mastitis	

Hayvanın genel durumunda bozulma gözlenmeden meme dokusunda 
yıkımlanmalara, meme dokusu hacminde değişimlere ve süt miktarında 
azalmalara neden olan bir yangı çeşiti olup, memede ağrı, kızarıklık ve ısı artışı 
gibi lokal semptomlar görülmeden sertlik, hipertropi ve atrofi ile seyretmektedir. 
(37)

4.6.	 Yaz	Mastitisi

Akut nekrotik mastitis olarak da bilinmekte olup, yaz mastitisinde karakteristik 
keskin bir koku ile karakterize yoğun bir purulent akıntı gözlemlenir. Yaz 
mastitisleri daha çok ileri gebe olan ineklerde ve düvelerde gözlemlenir. (13)

5.  Mastitisten Korunmada Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler

5.1.		 Hayvan	Barınakları

Sütçü işletmelerde hayvan barınaklarının şekli, yapısı, büyüklüğü, 
ışıklandırması, havalandırması, yataklık malzemelerinin tipleri, idrar kanalının 
derinliği, bölmenin zemini, yemliklerin ve bağlama yerlerinin uygunluğu 
mastitis oluşumunu tetikleyen önemli çevresel etkenlerdir. (13) Süt sığırlarının 
memelerinin günün %40 ila 60’ı için altlık malzemeleriyle doğrudan temas 
halinde olabileceği göz önüne alındığında, işletmedeki yataklıklar ineklerin 
bakteriyel kontaminasyonu ile çok yakından ilişkilidir. Yatak malzemeleri 
çevresel patojenlere neden olan birincil mastitis kaynaklarıdır. Yataklardaki 
bu bakterilerin popülasyonları, meme başı uçlarındaki bakteri sayısıyla ve 
ayrıca klinik mastitis insidans oranıyla ilişkilidir. Bu nedenle, yataklardaki 
bakteri sayısının azaltılması genellikle çevresel mastitiste bir azalma ile 
sonuçlanmaktadır. (4)
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İneğin çevresini oluşturan barınaklar, yataklıklar kapalı ya da açık 
gezinti alanları ve servis yolları gerek sirkülasyon gerekse de beslenme ya da 
dinlenme, geviş getirme esnasında meme ile doğrudan ya da üzerindeki sıvı 
formdaki içerikle sıçrama yoluyla temas eden, barındırdığı mikroorganizmanın 
memeye girmesi durumunda enfeksiyona neden olan etkenler olup, insidensi 
çok yüksek olmasa da çevresel etkenlerden kaynaklı perakut vakalar görülebilir. 
Meme sağlığının sürdürülebilirliği için bu ortamlarda mikroorganizmanın 
ilk üreme şartı olan nemin ortadan kaldırılması ile sağlanacak kuru ve temiz 
ortam bu konuda ilk adımı oluşturmaktadır. Çiftlikte steril bir ortam sağlanması 
mümkün olmasa da çevresel mikroorganizma yükünün azaltılmasına yönelik 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. (23) Sağımhanelerde, sağım esnasında, aşırı 
su kullanımından kaçınılmalıdır. Çünkü su fekal bakterileri yayar ve bu durum 
koliform mastitislere predispozisyonu artırmaktadır. (38)

Kuru dönem ve buzağılama dönemi içerisindeki hayvanların temiz, 
kuru ve iyi havalandırması olan bir barınakta olması önemlidir. Bu koşulların 
sağlanması doğum sonrası mastitisinden korunmada önemli bir etkendir. Bu 
dönemde hayvanların çevresel bakterilere en az düzeyde maruz kalması yeni 
enfeksiyon oluşma riskini azaltacaktır. Kuru dönem sürecinde hayvanların 
yattıkları zemine konulan yatak materyalinin mutlaka dezenfekte edilmesi 
gereklidir. (39) Bunlara ilave olarak sineklerle etkili bir mücadele önerilmektedir. 
İşletmelerin etrafındaki sinek popülasyonunun azaltılması, ortaya çıkabilecek 
yeni enfeksiyonların önlenmesi açısından önemlidir. (13)

5.2.		 Beslenme

Süt ineklerinin beslenme durumu, optimal bağışıklık fonksiyonunun ve sağlığının 
korunmasıyla bağlantılıdır. Besin gereksinimleri, süt ineklerinin üretim döngüsü 
boyunca önemli ölçüde değişecektir ve rasyon gereksinimlerinin herhangi bir 
yanlış yönetimi, etki oluşturmayan tepkiler ve ilgili sağlık bozuklukları ile 
ilişkilidir. Örneğin, önceki çalışmalar hem aşırı hem de yetersiz bağışıklık 
oluşturulmuş süt ineklerinin, erken laktasyon döneminde normal bağışıklık 
oluşturulan ineklerden daha yüksek hastalık insidansına sahip olduğunu 
göstermiştir. (40)

Kuru madde alımı ve kuru dönemdeki enerji dengesi, periparturient 
dönemde anormal derecede yüksek veya düşük vücut kondisyon skoru (VKS) 
ile sonuçlanacaktır. Uygun olmayan inekler (5 puanlık bir ölçekte VKS <3 
buzağılayan), optimal süt verimi, süt yağı ve hastalık direnci için gerekli 
olan yetersiz enerji ve protein rezervlerinden muzdariptir. (41) Aşırı VKS’ye 
sahip ineklerde (5 puanlık bir ölçekte VKS ≥3.5 buzağılayan), doğum öncesi 
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dönemdeki normal düşüş şiddetlenir. Yüksek VKS’li inekler ile doğum öncesi 
dönemdeki daha büyük düşüş, ciddi negatif enerji dengesi (NED) ile sonuçlanır 
ve doku depolarından yoğun lipid mobilizasyonu nedeniyle plazma NEFA 
konsantrasyonlarının aşırı birikmesi meydana gelir. Doğum öncesi ve doğum 
sonrası erken dönemlerde plazma NEFA seviyesindeki uzun süreli artışlar 
inekler tarafından iyi tolere edilmediğinden erken laktasyon dönemindeki 
bozukluklar için önemli bir risk faktörüdür. (40) Bu nedenle, laktasyon 
performansı ve hastalık direnci üzerinde olumsuz sonuçlardan kaçınmak için 
inekler doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde uygun bir VKS elde edecek 
şekilde yönetilmelidir. (42)

Periparturient dönemde azalmış kuru dönem inek tedavisi ve daha 
derin NED, bağışıklık sisteminin fonksiyonel kapasitesinden ödün vererek 
hastalığa duyarlılığı etkileyebilir. Örneğin, erken çalışmalar, kuru dönem 
inek tedavisindeki düşüşlerin ve artan plazma NEFA konsantrasyonlarının, 
periparturient dönemde bozulmuş periferik kan nötrofil fonksiyonu ile geçici 
olarak bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bu süre zarfında azaltılmış nötrofil 
fonksiyonel yetenekleri, plasenta tutulumu ve metritis dahil olmak üzere erken 
laktasyon hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir. (42) 

Vitamin ve mineral madde açısından dengeli bir rasyon, laktasyonun 
erken dönemindeki süt ineklerinde üretim verimliliği ve bağışıklığın sağlanması 
açısından önemli bir role sahiptir. Periparturient dönemde belirli vitamin ve eser 
minerallerdeki eksiklikler, mastitis, plasenta retensiyonu ve metritis gibi çeşitli 
sağlık bozukluklarının insidansının artmasında etkili olduğu belirtilmiştir. (43)

Çoğu besin öğesinin bağışıklığı optimize etme açısından işlev gördüğü ortak 
bir mekanizma, antioksidan yeteneklerinden kaynaklanmaktadır. Antioksidanlar 
genel olarak hedef makromoleküllerde oksidatif hasarın gecikmesini 
sağlayan, engelleyen veya ortadan kaldıran maddelerdir. (44) Redüksiyon-
oksidasyon (redoks) homeostazının kaybı ve aşırı reaktif oksijen türleri (ROS) 
birikiminden veya antioksidan savunmaların tükenmesinden kaynaklanan 
doku hasarına oksidatif stres denir. Önceki çalışmalar, oksidatif stresin, ROS 
ekspresyonundaki dengesizlikler ve antioksidan savunmaların mevcudiyeti 
nedeniyle geçiş döneminde metabolik olarak stresli ineklerde işlevsiz yangısal 
yanıtlara katkıda bulunabilecek önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. (44) Bu 
nedenle, mikrobiyal tehdit veya diğer doku hasarı kaynakları ile karşı karşıya 
kaldıklarında, düşük ile orta miktarda ROS’un süt ineklerinin sağlığı için faydalı 
olabildiği ifade edilmektedir. (42)

Çeşitli vitaminler ve eser mineraller, antioksidan savunma sisteminin 
temel bileşenleridir ve bu mikro besinlerin herhangi birindeki eksiklikler, 
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süt sığırlarında zayıf bağışıklık ve hastalıklara karşı duyarlılığın artmasıyla 
ilişkilidir. (45) E vitamini, bir hidrojen iyonu bağışlayarak lipid peroksidaz 
radikallerini temizler ve daha sonra bir tokoferol radikaline dönüştürülür. 
Tokoferol radikali daha sonra askorbik asit (C vitamini) ile indirgenmiş formuna 
geri döndürülebilir. Bu nedenle askorbik asit, diğer oksitlenmiş biyomoleküller 
için serbest radikal süpürücü olarak işlev görmesine ek olarak hücrelerin redoks 
durumunun korunmasında etkin rol oynar. A vitamini ise ön- β-karoten in önemli 
bir serbest kök temizleyicisidir. (44)

Mikrobesinler, antioksidan savunma ağının temel bileşenleri olmasına 
rağmen, süt ineklerinde doğum sırasında vitamin ve minerallerin plazma 
konsantrasyonlarının azalma eğiliminde olduğunun önemi belirtilmektedir. 
Mevcut serum türevli mikro besinlerdeki azalma, muhtemelen, geçiş ineklerinde 
metabolik stres ile ilişkili artan kullanım oranlarının yanı sıra azaltılmış diyet 
alımlarının bir kombinasyonudur. (45)

Süt sığırı diyetlerine eklenmesi gereken vitamin ve mineral 
konsantrasyonları, yalnızca üretim verimliliğini arttırmak için neyin yeterli 
olduğuna değil, aynı zamanda oksidatif stresi önlemek ve bağışıklık hücresi 
fonksiyonlarını optimize etmek için bağışıklık sisteminin neye ihtiyaç 
duyduğuna da dayanmalıdır. (42)

5.3.	 Aşılama

Aşılama, ineklerde mastitise karşı doğal immüniteyi artırmak için yaygın 
olarak kullanılır. Aşılar enfekte memede immünglobulinlerin lokal üretiminin 
artırılmasında önemli etkiye sahiptir. (46) Son yıllarda farklı mastitis patojenleri 
için aşı geliştirilse de diğer enfeksiyöz hastalıklara oranla mastitiste başarı oranı 
daha düşüktür. Mastitis aşılarında oluşan başarısızlıkların nedeni, çok sayıda 
etken ve suşlarının olması olarak bildirilmektedir. (47)

E. coli aşılarının enfeksiyon şiddetini azaltması, S. aureus ve koagülaz 
negatif stafilokok (KNS) aşılarının ise enfeksiyon insidensini ve süresini 
düşürmesi, sürü enfeksiyon yönetiminde anahtar noktaları oluşturmaktadır. 
(48) 

Staphylococcus aureus ve KNS’ler üzerine etkili olan aşıyı doğumdan 
45 gün önce, doğuma 10 gün kala ve doğumdan 52 gün sonra uygulayarak 
iyileşme oranı, yeni enfeksiyon oranı, enfeksiyonun prevalansı ve süresi 
değerlendirildiğinde, aşılama ile S. aureus enfeksiyonunun insidensinde orta 
derece, enfeksiyon iyileşme sürecinde ise %45 azalma olduğu belirtilmektedir. 
Ayrıca, KNS enfeksiyonlarının iyileşme süreçlerininde %35 azaldığı 
bildirilmektedir. Meme sağlığı kontrol programının diğer prosedürleri ile 
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birlikte aşı kullanımının, S. aureus enfeksiyonunun insidensinde ve iyileşme 
sürecinde önemli oranda azalma sağladığını ve stafilokokal enfeksiyonlara 
yönelik aşılama uygulamalarının enfeksiyonun yönetiminde önemli bir araç 
olduğunu bildirmektedirler. (49)

J-5 bakterin aşısı, koliform mastitislerde lokal ve sistemik klinik bulguların 
şiddetini azaltmaktadır. Aşılama yapılan ineklerde aşılama yapılmayan ineklere 
göre süt veriminde artış olduğu ve aşının süt verimini olumlu yönde etkilediği 
bildirilmiştir. (50)

Sonuç itibariyle, sütçü sürüde yeni meme içi enfeksiyonun önlenmesinde, 
en etkili yöntem, iyi bir yönetimdir. S. aureus’ un bazı suşlarına karşı geliştirilen 
inaktif aşıların, yeni meme içi enfeksiyonlara karşı önlemede belirli bir etkinliği 
vardır. Bu etkinlik, mastitis kontrol programları ile kullanıldığında oldukça 
artmaktadır. Koliform etkenlere karşı geliştirilen aşılar, yeni enfeksiyon oluşumunu 
önlemekten ziyade oluşacak yeni meme içi enfeksiyonların şiddetini, süresini, 
kesime gönderilen ve ölen inek sayısını önemli ölçüde azaltmaktadır. (10)

5.4.		 Kuru	Dönem

İnvolüsyon sırasında ve yine kuru dönemin sonuna doğru mastitis riski en 
yüksektir. (51) Lökositler kuruya alındıktan 1 hafta sonra süt bezine girmeye 
başlar, ancak bezi hemen korumaz. Bakterilere karşı engelleyici maddeler de 
içeren keratin tıkacı, kuruya alındıktan sonra 1-2 hafta içinde oluşur ve doğal 
olarak meme ucunu kapatmaktadır. Kuruya alındıktan hemen sonra memeyi 
tamamen kapatan bir keratin tıkacı oluşturan meme uçlarının, meme içi 
enfeksiyon geliştirme riski daha düşüktür. Ancak meme uçlarının %23 kadarının 
kuruya alındıktan 6 hafta sonra hala açık olduğu bulunmuştur. (52)

Doğumdan 2 hafta öncesinden ve yaklaşık 2-3 hafta sonrasına kadar, meme 
bezinin sağlığı için en kritik dönemdir. Periparturient ineklerin doğuştan gelen 
bağışıklık sistemi tehlikeye girer. Kolostrojenez sırasında, meme başı kanalı açılmaya 
başladıkça ve meme salgısı sızdırdıkça meme bezinin enfeksiyonlara duyarlılığı 
artmaktadır. (51) Aynı zamanda kurudaki inek tedavisinin koruyucu etkisi, ortadan 
kalkmıştır. (53) Hormonal değişiklikler, gebeliğin son haftasında plazmadaki 
17β-östradiol konsantrasyonunun ani yükselişini, doğumdan önceki son günlerde 
zirveye ulaşmasını ve dolaşımda eş zamanlı progesteron düşüşünü içermektedir. 
Doğumun gerçekleştiği günde kan kortizol yaklaşık beş kat artmaktadır. (54)

Kuru dönem inek tedavisi kullanımının puerperal mastitis insidansı üzerinde 
iki ayrı etkisi vardır: ilk kuru dönem inek tedavisi meme bezinde kuru dönemde 
mevcut olan enfeksiyonları ortadan kaldırmalı ve böylece buzağılama sırasında 
nüks etmesini önlemelidir. İkinci amaç ise meme bezini kuru dönem boyunca 
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yeni meme içi enfeksiyonlardan korumaktır. (55) Kuru dönem inek tedavisi 
için kullanılan antimikrobiyal maddeler genellikle memede buzağılamaya 
kadar kalmaz ve bu nedenle o sırada koruma sağlamaz. (53) Doğum sırasında 
ortaya çıkan yeni meme içi enfeksiyonlar sonraki laktasyondaki üretimi büyük 
ölçüde etkileyebilmektedir. (51) Antibiyotik olmayan iç meme dolgu macunları 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve kuru dönemde yeni enfeksiyonların 
önlenmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. (56)

Buzağılamadan kısa süre sonra ortaya çıkan en önemli metabolik 
bozukluklar süt humması, ketozis ve abomazum deplasmanıdır. Hipokalsemi 
sindirim sistemini etkiler ve ineği eşlik eden hastalıklara yatkın hale getirir. 
Meme başı sfinkterini etkileyerek mastitis riskini artırabilir. Periparturient 
hipokalsemisi olan ineklerin koliform mastitis geliştirme şansının daha yüksek 
olduğu rapor edilmiştir. Negatif enerji dengesi ve belki de erken laktasyondaki 
protein dengesizlikleri, bağışıklık savunmasının bozulmasına katkıda bulunur. 
Yağ metabolizmasındaki bozukluk ve ciddi negatif enerji dengesi karaciğer 
yağlanmasına ve ketozise yol açabilir. Karaciğerde yağ birikmesi hümoral immün 
faktörlerin üretimini bozmaktadır ve ayrıca polimorfonükleer nötrofillerin 
(PMN) azalmış fonksiyonel kapasitesi ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. (57)

Çevre, besleme ve buzağılama ünitesine transferin zamanlaması gibi 
kuru inek yönetimi, düvelerin veya süt ineklerinin doğum sonrası mastitise 
duyarlılığını önemli ölçüde etkiler. Genellikle buzağılama sonrası klinik mastitis 
insidansı artar. (58) Kuru ve geçiş diyetleri önerilen vitamin ve eser element 
seviyelerini içermelidir. En kritik olanları E vitamini ve selenyumdur, ancak 
A vitamini, bakır ve çinko da konağın enfeksiyonlara karşı savunmasında rol 
oynar. On yıllar önce, süt ineklerine selenyum ve E vitamini takviyesinin meme 
sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiştir. (57)

Kuru ve geçiş döneminde kuru madde alımı kısıtlanmamalı, ancak 
kuru ineklerin aşırı beslenmesinden kaçınılmalıdır. Düzenli vücut kondisyon 
skorlaması, beslenmenin etkinliğini izlemede iyi bir araçtır. Yapılan 
çalışmalarda VKS’nin istenilen düzeyde olması, daha az klinik mastitis riski 
ile ilişkilendirilmiştir. Kuru ve buzağılayan ineklerde ve düvelerde mastitisin 
önlenmesinde temiz, kuru bir ortam, iyi inek konforu ve havalandırma sağlanması 
son derece önemlidir. (39) Kuru inek barınağının iyi drenajı, kuru inek bölme 
yüzeylerinde şilte kullanımı ve hücre yataklarının dezenfeksiyonu, mastitise 
karşı koruyucu olduğu tespit edilen faktörlerden bir kısmıdır. Buzağılama 
bölmesinin yatak kalınlığının klinik mastitis insidans oranı ile negatif ilişkili 
olduğu bulunmuştur. Mümkünse kuru inekler ve gebe düveler veya geçiş inekleri 
sağım inekleri ile birlikte aynı ahırda barındırılmamalıdır. (59)
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5.5.		 Sağım	ve	Rutin	Kontroller

Kaliteli çiğ süt üretimi ve ineklerin meme sağlığı için uygun sağım hijyeni 
şarttır. Çiğ süt, meme başı yüzeylerinden, mastitis etkeni taşıyan sütten veya 
sağım ekipmanının temas yüzeylerinden bakteriler tarafından kontamine 
olabilmektedir. (60)

Sağımda görevli personel önlük ve eldiven kullanmalı ve sağım işlemi 
tamamlanana kadar temizliğini korumalıdır. Ön sağım yapılarak klinik 
mastitislerin erken ve doğru olarak belirlenmesi sağlanmalıdır. Ön süt muayenesi 
ile, yüksek oranda mikroorganizma içeren sütün, tank sütüne karışması 
önlenmekte, sütün salınımı uyarılmakta, meme başı derisindeki lezyonlar 
belirlenebilmekte ve meme başı kanalı ve sinusundaki mikroorganizmaların 
dışarı atılması sağlanabilmektedir. Ön süt sağımı strip kap üzerine yapılmalıdır 
ve ineklerin bulunduğu bölgelere asla dökülmemelidir. (23)

Sağım öncesi meme hijyeni, kaliteli bir süt programının önemli bir parçasıdır. 
Sağımdan önce memelerin sanitasyonu sütün bakteriyel kontaminasyonunu 
azaltır, süt kalitesini arttırır ve mastitisin kontrolüne yardımcı olur. Sağım öncesi 
meme hazırlığının ana amacı, temiz ve kuru meme uçlarını sağmaktır. Sütte 
kimyasal kalıntıların önlenmesi de aynı derecede önemlidir. Emziklerin manuel 
olarak yıkanması ve kurutulması prosedürü, dezenfektan kontaminasyonunu en 
aza indirir ve mastitis kontrolünü en üst düzeye çıkarır. (61) 

Mastitis kontrol programlarının ana hedefi yeni enfeksiyonların 
önlenmesi ve sürüdeki mevcut enfeksiyonların sağaltılmasıdır. Patojen 
mikroorganizmaların büyük bölümü meme başı deliğinden girerken bir kısmı 
da meme dokusuna kan dolaşımıyla gelmektedir. Dolayısıyla bölgedeki bakteri 
yoğunluğunu azaltarak yeni enfeksiyonların oluşumunu engellemek oldukça 
önemlidir. Bu amaçla yapılan önemli uygulamalardan birisi teat-dipping 
(TD)’dir. Teat-dipping özel bir kap içerisindeki antiseptik solüsyona meme 
başlarının daldırılmasıyla dezenfekte edilmesidir. Bu yöntem ile sağım sonrası 
meme başı deliği çevresinde biriken ve bakterilerin üremesi için uygun ortam 
oluşturan süt kalıntıları temizlenir, bakteri girişini engelleyen antiseptik bir 
bariyer oluşturulur. Etkili, basit ve ekonomik bir yöntem olması nedeniyle dünya 
çapında tüm yetiştiriciler tarafından kullanımı yaygındır. Ancak TD’nin meme 
dokusunda bulunan enfeksiyonlar üzerinde etkili olmadığı bildirilmektedir. (62)

Yapılan bir araştırmada TD’nin başlıca etkisinin dezenfeksiyon olduğu, 
yıkama ve kurulama işlemlerinin daldırma kadar etkili olmadığı belirtilmektedir. 
Teat-dipping’in meme başı derisi üzerindeki dezenfektan etkisi uygulanan 
döneme göre değişiklik göstermektedir. Sağım öncesi uygulanan TD meme 
dokusunun sağım süresine kadar maruz kaldığı çevresel mastitis etkenlerini 
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etkisiz hale getirirken, sağım sonrası TD ise sağım başlıklarından geçen 
kontagiyöz patojenleri etkisiz hale getirmektedir. (63)

Enfekte bir inekte sağım yapıldıktan sonra sağım başlıklarına bulaşan 
mikroorganizmalar 6-8 ineğe daha hastalık bulaştıracak miktarda olup hızla 
çoğalırlar ve kontagiyöz mastitis riski oluştururlar. Sağım sonrasında yapılan 
TD’de amaç minör patojenlere bağlı oluşan bulaşmaları engellemektir. Bu 
nedenle daldırma işlemi sağım başlıkları çıkarıldıktan hemen sonra (1-2 saniye 
içinde) yapılmalı ve daldırma kabı 20 saniye kadar bekletilmelidir. (62) Sağım 
sonrası meme uçlarının tamamen kapanması en az 20-30 dakikadır. Memeler bu 
süre içinde temiz tutulmalı ve ineğin yatması önlenmelidir. (64) 

5.6.		 Genetik	Seleksiyon

Süt sığırlarında sağlık yönetiminin bir bileşeni olarak genetik iyileştirme 
stratejilerinin kullanımına ilgi artmaktadır. Sağlık özellikleriyle ilgili bilgileri 
içeren yetiştirme stratejileri, hayvan refahını ve süt işletmelerinin genel etkinliğini 
iyileştirme potansiyeline sahiptir. İyileştirilmiş sağlık özellikleri için genetik 
seçim, antibiyotikler, aşılar ve diğer yönetim müdahaleleri ile geçici rahatlamanın 
aksine, sürünün sağlık durumunda kalıcı bir iyileştirme sağlayacaktır. Üretim, 
döl verimi ve sağlık için mevcut tahminlerle birlikte sağlıklı yaşam özellikleri 
için genomik tahminleri dahil etmek, süt üreticilerine potansiyel olarak en karlı 
hayvanları seçmek için daha eksiksiz bir araç sağlayabilir. (65)

Sürü düzeyinde, bireysel laktasyon somatik hücre sayısına (SHS) bakılarak 
klinik mastitislerin beklenen duyarlılıkları tespit edilebilmektedir. Böylece, 
önceki laktasyon dönemlerinde ortalama SHS değerlerinin oluşabilecek klinik 
mastitislerin bir göstergesi olabileceği belirtilmekte olup, yapılan bir çalışmada, 
bir sürüde 10 yıl süre ile uygulanan seleksiyon sonucunda klinik mastitis oranı 
ve yayılımı düşürülerek normal bir sürüye göre daha aza sayıda klinik mastitis 
vakasının ortaya çıktığı belirtilmiştir. (66)

6.  Mastitiste Genel Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

Mastitis, süt veriminin düşmesi, sütün kesilmesi, ekstra tedavi ve işçilik 
maliyetleri ve erken itlaf nedeniyle maliyetli bir hastalıktır. Tedavi etmek yerine 
engellenmelidir. (4) Patojenler, ancak optimal bağışıklık sayesinde kolayca 
tedavi edilir. Bulaşıcı veya çevresel meme içi enfeksiyonlara bulaşıcı veya 
çevresel mastitis patojenleri neden olur. (67)

Klinik mastitisin tanısında; meme dokusunda ve sütte yangıya bağlı 
değişimler meydana gelir. Meme dokusundaki başlıca değişiklikler; şişkinlik ve 
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renk değişikliğidir. Sütte ise; pıhtı, sulanma ve renk değişikliği vardır. (10) Subklinik 
mastitiste ise çeşitli tanı yöntemleri bulunmaktadır (Tablo 1, Tablo 2). (68)

Sütte bulunan somatik hücrelerin çoğunluğunu immun sistem hücreleri 
oluşturmaktadır. Sütteki somatik hücreleri doğal savunma sisteminin parçası 
olan makrofajlar, lenfositler, nötrofiller ve epitel hücreleri oluşturmaktadırlar. 
Dolayısıyla sütteki somatik hücre sayısı (SHS) meme içi enfeksiyon durumunun 
bir göstergesidir. Sağlıklı bir meme lobundan alınan sütte ortalama SHS 70.000 
hücre/ml seviyesindedir. Ancak bu sayı yaş arttıkça ve laktasyonun sonuna 
doğru artış göstermektedir. (69)

Bir işletmede meme sağlığını değerlendirmenin en basit ve en değerli 
adımlarından biri, tanktaki dökme sütün somatik hücre sayısına bakmaktır. 
Yüksek bakteri sayısı sorunların tespit edilmesinde ve giderilmesinde, sürüde 
hastalığa neden olan mastitis patojenlerinin çeşitliliği hakkında fikir edinmek 
için kullanılabilmektedir. (70) Ayda en az bir kere tank sütü somatik hücre 
sayısı (TSSHS) ölçümü yapılmalıdır. Sürüde meme sağlığının takibi için sadece 
TSSHS ölçümü yeterli olmamaktadır. TSSHS normal sınırlar içinde kalmasına 
rağmen klinik mastitis sorununda artış görülebilmektedir. Sürüde klinik mastitis 
oranı belirlenmesinde kayıtların düzenli olarak tutulması ve ön sağımda süt 
muayenesinin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. (69)

Tablo 1: Sürü tank sütü somatik hücre sayısı ile süt üretim kaybı ve mastitis 
prevalansı arasındaki ilişki. (10)

Somatik Hücre 
Sayısı (hücre/ml)

Enfekte Meme 
Lobu Oranı

Süt üretim Kaybı 
%

Subklinik Mastitis %

<250.000 %6 - Hemen hemen hiç
250-500.000 %16 6-9 Birkaç olgu
500-1.000.000 %32 10-18 Yaygın
>1.000.000 %48 19-29 Epidemik

Son iki aylık ölçümde 200.000 hücre/ml üzerindeki inekler kronik enfekte olarak 
kabul görmektedir. Bu inek oranının %5 den az olması istenilmektedir üst sınır ise 
%10 dur. Eğer TSSHS’de görülen artışa sınırlı sayıda inek (<%2) neden olmuş ve 
yeni enfeksiyon oranı kabul edilebilir düzeyde ise (<%8) problem kronik olarak 
enfekte inekler ile ilgilidir. Böyle durumlarda kronik enfekte ineklerin bakteriyel 
kültürleri, daha önceki tedavi verileri değerlendirilmeli buna göre tedavi edilmeli, 
kuruya çıkarılmalı ya da kesime gönderilmelidir. Tedavi ihtimali düşük ineklerde 
kesim veya sürüden çıkarma daha akılcı olarak görülmektedir. (69)
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Tablo 2: Subklinik mastitiste; Mastitis tespiti için  
mevcut SHS ve alternatif yöntemler. (68)

California 
mastitis testi 
(CMT)

Süt numunelerindeki SHS’yi dolaylı olarak ölçer. Somatik hücrelerin 
hücre zarını parçalamak için bromokresol-mor içeren bir deterjan 
kullanılır ve müteakip nükleik asit salınımı ve agregasyonu, lökosit 
sayısı ile orantılı bir viskoziteye sahip jel benzeri bir matris oluşturur.
Avantajları: uygun maliyetli, hızlı, kullanıcı dostu ve ‘yerinde’ veya 
laboratuvarda kullanılabilir.
Dezavantajları: Yorumlanması zor olabilir ve duyarlılığı düşüktür.

Portacheck

Sütteki SHS’yi belirlemek için esteraz katalizli bir enzimatik 
reaksiyon kullanır.
Avantajlar: uygun maliyetli, hızlı ve kullanıcı dostu.
Dezavantaj: Düşük SHS’lerde düşük hassasiyet.

Fossomatik 
SHS

Optik floresan prensibi ile çalışır. Etidyum bromür, nükleer DNA’ya 
nüfuz eder ve onunla interkalasyon yapar ve üretilen floresan sinyal, 
sütteki SHS’yi tahmin etmek için kullanılır.
Avantajlar: hızlı ve otomatik.
Dezavantajları: Cihaz pahalıdır ve kullanımı karmaşıktır.

Delaval 
hücre sayacı

Optik floresan ilkesine göre çalışır, bu sayede sütteki SHS’yi 
tahmin etmek için nükleer DNA’yı boyamak için propidyum iyodür 
kullanılır.
Avantajları: Hızlıdır ve cihaz kolayca taşınabilir.
Dezavantaj: nispeten pahalı.

Elektriksel 
iletkenlik 
(EC) testi

Enfeksiyon sırasında sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve 
klorür gibi iyon seviyelerindeki yükselmenin neden olduğu sütteki 
iletkenlik artışını ölçer.
Avantaj: ‘yerinde’ kullanılabilir.
Dezavantaj: EC’deki mastitis ile ilgili olmayan varyasyonlar tanıda 
problemler ortaya çıkarabilir.

Kültür 
testleri

Laboratuvar tabanlı testler, mastitise neden olan farklı 
mikroorganizmaları tanımlamak için seçici kültürü kullanır.
Avantaj: mastitise neden olan spesifik patojenleri tanımlar.
Dezavantajları: ‘yerinde’ kullanılamaz ve sonuçların bekleme süresi 
günler olabilir.

pH testi

Mastit nedeniyle süt pH’ındaki artış, bromotimol mavisi kullanılarak 
tespit edilir.
Avantajları: Kullanıcı dostu, uygun maliyetli ve hızlı.
Dezavantajı: Diğer testler kadar hassas değildir.

Enzimler
NAGase ve LDH gibi enzimleri saptamak için tahliller kullanılır.
Avantaj: tahliller hızlıdır.
Dezavantaj: tahliller laboratuvar tabanlı olabilir.
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Mastitis tedavisi; enfeksiyonun diğer ineklere bulaşmasının önlenmesi, ineğin 
normal süt verimine dönmesinin sağlanması ve kaliteli süt üretmek, mastitisin 
şiddetinin artmasını engellemek, tekrarlama olasılığını azaltmak, meme 
dokusunda yıkımı önlemek ve ineğin genel sağlağını düzeltmek amacıyla 
yapılmaktadır. (10) 

Tedaviye karar verirken yaş, laktasyon sayısı, laktasyon evresi gibi ineğe 
bağlı faktörlere bakılır, ayrıca SHS, klinik mastitis geçmişi ve virülans gibi 
patojen faktörleri ve antibiyotik duyarlılığı da dikkate alınır. Bu faktörler göz 
önünde bulundurularak mastitisin tedavisine karar verilir. Tedavi protokolü 
belirlenirken ilk karar noktası; belirli bir vakanın antimikrobiyal ilaç tedavisi için 
uygun olup olmadığıdır. Antimikrobiyal ilaç tedavisi vakalara göre ayrılmalıdır. 
Tedaviden yararlanma olasılığı olmayan veya tedaviden yararlanma olasılığı 
son derece düşük olan vakalar başka şekillerde yönetilmelidir. (71)

Mastitiste tedavi başarısı; erken tanı, mastitise neden olan 
mikroorganizmalar ve doğru tedavi prosedürüne bağlıdır. (68) Mikrobiyolojik 
açıdan, meme dokusunda patolojik değişikliklere neden olan bakteriler 
araştırılmalıdır. Patojenlerin antibakteriyel ajanlara duyarlılık testleri de 
yapılması gereken işlemlerin arasında olup epidemiyolojik araştırma ve 
bakteriyel popülasyonu tanımlamaya yardımcı olur. Bu testlerin amacı hekimler 
tarafından uygun antibakteriyellerin seçimini sağlamaktır. (23) Sürüde bulaşıcı 
mastitis etkenlerinin varlığını tespit etmek için daha önce hiç tarama geçmişi 
olmayan sürülerde tank sütünden de bakteriyolojik kültür yapılabilmektedir. 
Özellikle mastitise neden olan başlıca patojenlerin varlığını belirlemek 
için tank sütünden mikrobiyolojik kültür yapılması önerilmektedir. Yüksek 
SHS’li ineklerde de patojen tipini belirlemek için meme lobu düzeyinde de 
bakteriyolojik kültür yapılabilmektedir. Enfeksiyonun meme lobu seviyesinde 
belirlenmesi aynı zamanda sağlıklı kesim kararları vermek için de önemli 
olmaktadır. Ekonomik olarak değeri düşen, son dört ölçümünde yüksek SHS 
tespit edilen, son laktasyonunda en az 3 kez klinik mastitis yaşamış inekler 
sürüden çıkarılmalıdır. (69) Zaman, mastitis tedavisi için oldukça önemlidir. 
Şiddetli seyir gösteren mastitislerde meme dokusunda ciddi derecede yıkım 
meydana gelmekte olup süt üreten hücrelerde geri dönüş olmadığından, süt 
verimi kalıcı olarak düşmektedir. Mastitiste, enfeksiyonun başlangıcı ile tedavisi 
arasında geçen süre, tedavi başarısını yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle; 
etkili ilacın seçimi, tedavinin yeterli süre uygulanması, enfeksiyon bölgesinde 
yeterli ilaç konsantrasyonun sağlanması, destekleyici ve koruyucu önlemlerin 
alınması temel tedavi prensipleridir. (10)
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Akut mastitislerde antibakteriyel tedavinin yanısıra destekleyici tedavi 
uygulanmakta olup enfeksiyöz etkenden salgılanan toksinlerin olumsuz etkisini 
azaltmak için 5-10 internasyonel ünite oksitosin uygulanarak, semptomlar 
ortadan kalkana kadar sık sağım yapılmalıdır. Bu uygulama ile enfeksiyon 
etkenlerinin bağlanması için gerekli besleyici maddeler ortadan kalkacağından 
yangıyı azaltmak amacıyla antiinflamatuvarlar kullanılabilir. Akut mastitise 
maruz kalan hayvanlarda, genel durum bozulmuş ise sıvı tedavisi mutlaka 
uygulanmalıdır. (23)

7.  Sonuç

Hayvan refahına uygun, temiz ve kuru bir barınma ortamı sağlanmalıdır. 
Doğum öncesi ve sonrası ile laktasyon döneminde dengeli bir rasyon ve 
beslenmeye dikkat edilmeli, gerekli vitamin, mineral ve iz elementler yönünden 
desteklenmelidir.

Yeni meme içi enfeksiyonları mümkün olduğunca önlemek, şiddetini ve 
süresini azaltmak için işletmeye uygun bir aşılama programı oluşturulmalıdır. 
Etkili bir kuru dönem yönetim programı belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 
Sağım ekipmanları uygun ve doğru şekilde kullanılmalı, doğru sağım 
prosedürleri uygulanmalıdır. Ön sağım ve rutin kontrollere dikkat edilmelidir. 
Genetik iyileştirme stratejileri uygulanmalı, işletme kayıtları iyi tutulmalıdır. 
SHS yönünden düzenli olarak takip yapılmalı ve kayıtlar tutulmalıdır.

Mastitis, maliyetli bir hastalıktır ve tedavi etmektense aşılama ve 
yerinde uygulamalar ile iyi yönetilmeli ve engellenmelidir. Mastitis şekillenen 
hayvanlarda ise erken tanı hem sağlıklı hayvanlara bulaşmayı engellemek hem 
de tedavi şansını artırabilmek açısından çok önemlidir. Subklinik ve klinik 
mastitis olgularında erken tanı sağlanmalı ve zaman kaybetmeden gerekli 
müdahaleler yapılmalıdır.
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