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Esans Yağların Hayvan Beslemede Kullanılması 
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Özet: Günümüzde hayvanların beslenmesinde farklı amaçlarla birçok yem katkı maddesi kullanılmaktadır.  Yemlerin 
korunması ve besleme sonucu elde edilen ürünlerin raf ömrünün uzatılması için antioksidanlar; hayvanların sağlıklı 
büyümesi için de antimikrobiyal etkili katkı maddeleri kullanılmaktadır. Antibiyotiklerin kullanımının yasaklanması ve 
sentetik ürünlerin de sağlığı olumsuz etkilemesi sonucunda antibiyotiklere ve sentetik antioksidanlara alternatif katkı 
maddelerinin bulunmasına yönelik çalışmalara odaklanılmıştır. Bu nedenle doğal katkı maddelerinin kullanımı önem 
kazanmıştır. Gerek in vivo gerekse in vitro çalışmalar sonucunda bitki ekstraktlarının alternatif yem katkı maddesi ola-
rak kullanılabileceği ortaya konmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Esans yağ, kanatlı, ruminant. 
 

The Use of Essential Oils in Animal Nutrition 

Summary: Nowadays, several feed additives have been used in animal feeding. Antioxidants for preservation of feeds 
and prolongation of animal products, and antimicrobials for improving the animal health status are some of these feed 
additives. Recently, scientific researches have focused on alternative additives to antibiotics and synthetic antioxidants 
due to the ban of antibiotic growth promoters and their negative effects on health. Therefore, the importance of the use 
of natural additives has been increasing day to day. The results from in vivo and in vitro studies show that herbal    
extracts may be used as alternative feed additives. 

Key Words: Essential oil, poultry, ruminant.  

Giriş 

Hayvancılık sektöründe gerek yemden yararlan-
mayı düzeltmek gerekse hastalık ve metabolik 
bozuklukları önlemek amacıyla antibiyotikler yay-
gın olarak kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda 
hayvan beslemede antibiyotiklerin kullanılmasının 
insan sağlığı için risk oluşturabilecek dirençli bak-
terilerin oluşması ile ilgili endişeleri arttırdığından 
kullanılmaları yasaklanmıştır. Buna bağlı olarak 
antibiyotiklere alternatif olabilecek yem katkı mad-
delerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar hız kazan-
mıştır. Bu hususta bitkisel ekstraktlar etkili çözüm 
yollarından biri olarak kabul edilmektedir (50).   

Bitkilerden elde edilen esans yağlar insan ve hay-
vanlar tarafından tüketildiklerinde sağlık açısından 
hiçbir sakıncalarının olmadığı ortaya konulmuş ve 
bu maddeler kimyasal yapı bakımından güvenli 
katkı maddeleri olarak sınıflandırılmışlardır (24).  

Yapılan çalışmalarda bu yağların antioksidan, anti-
inflamatuvar, antimikrobiyal etkilerinin olduğu, hay-
vanların sindirim sistemini uyardığı, sindirim en-
zimlerinin etkinliğini artırdığı bildirilmiştir (48). 

 

Esans Yağların Kimyasal Yapısı 

Esans yağlar bitkisel kaynaklardan su ve sulu alkol 
çözeltileri kullanılarak buharlı distilasyon işlemiyle 
(36) veya sıvı karbondioksit altında basınçla ya da 
solvent ektraksiyon yöntemiyle (43) elde edilmek-
tedirler. Uçucu özellikte, oda sıcaklığında sıvı hal-
de olup, kolay kristalleşebilen, yağlı görünümde ve 
aromatik bileşikler halinde (11) bulunan esans 
yağlar yapısal olarak fenilpropanoidlerin ve 
terpenoidlerin alkol, ester ve aldehit derivatları 
olarak sınıflandırılmaktadırlar (27). Fenilpropa- 
noidler ve terpenoidlerin her ikisi de nitrojensiz 
hidrokarbonlar olarak bilinmektedir (1). Bazı esans 
yağ kaynakları ve ana bileşenleri Tablo 1’de sunul-
muştur. 

Esans Yağların Antimikrobiyal Etkileri 

Esans yağların antimikrobiyal etki mekanizmaları 
hakkında edinilen bilgiler sınırlı olmakla birlikte bu 
yağların etkisinin lipofilik özelliklerine ve kimyasal 
yapılarına bağlı olarak meydana geldiği ileri sürül-
müştür (23). Esans yağlar Gram negatif ve Gram 
pozitif bakteriler de dahil, birçok mikroorganizma 
üzerine antimikrobiyal etki göstermektedirler. Ör-
neğin esans yağlardan izomerik fenol sınıfına ait 
olan carvacrol ve thymol ile fenilpropanoid sınıfın-
da yer alan cinnamaldehyte, E. coli O157 ve S. 
typhimurium üzerine antibakteriyal etki göstermek-
tedir.   Bunlardan    carvacrol   ve   thymol   bakteri  
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Tablo 1. Bazı esans yağ kaynakları ve ana bileşenleri (17). 

Esans yağ 
kaynağı 

Botanik kaynak Ana bileşenler % 

Melekotu Angelica archangelica L. α-Pinene 

δ-3-Carene 

α-Phellandrene + Myrcene 

Limonene 

β-Phellandrene 

p-Cymene 

24.7 

10.5 

10.8 

12.9 

10.4 

7.7 

Bergamot Citrus bergamia β-Pinene 

Limonene + β-Phellandrene 

γ-Terpinene 

Linalool 
Linalyly acetate 

7.7 

39.4 

8.6 

11.1 

28.0 

Tarçın Cinnamomum zeylanicum (E)-Cinnamaldehyde 

Eugenol 
77.1 

7.2 

Kişniş Coriandrum sativum L. p-Cymene 

Linalool 
6.1 

72.0 

Dereotu Anethum sowa Roxb Limonene 

trans-Dihydrocarvone 

Carvone 

Dillapiole 

50.9 

10.4 

20.3 

36.6 

Okaliptus Eucalyptus citriodora Citronellal 
Citronellol 

72.8 

14.5 

Zencefil Zingiber officinale Camphene 

Neral 
Geranial + Bornyl acetate 

β-Bisabolene 

ar-Curcumene 

β-Eudesmol 

14.1 

4.9 

8.1 

22.1 

14.5 

5.4 

Ardıç Juniperus communis L. α-Pinene 

Sabinene 

Myrcene 

33.7 

27.6 

5.5 

Portakal Citrus sinensis L. Limonene 91.5 

Biber Piper nigrum L. α-Pinene 

β-Pinene 

Sabinene 

δ-3-Carene 

Limonene 

β-Caryophyllene 

9.0 

10.4 

19.4 

5.4 

17.5 

14.7 

Biberiye Rosemarinus officinalis L. α-Pinene 

β-Pinene 

1,8-Cineole 

Camphor 

7.4 

5.0 

43.6 

12.3 

Çay ağacı Melaleuca alternifolia L. α-Terpinene 

1,8-Cineole 

Terpinene-4-ol 
γ-Terpinene 

10.4 

5.1 

40.1 

23.0 
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membranını parçalayarak membranla ilgili mater-
yallerin hücre dışına çıkmasını sağlarken, 
terpenoidler ve fenilpropanoidler ise lipofilik özellik-
leri sayesinde bakteri duvarını delerek hücrenin 
daha iç kısımlarına ulaştıkları bildirilmiştir (28). 
Esans yağlar arasında aditif, antagonistik ve 
sinerjik etkileşimlerin olduğu da ileri sürülmüştür 
(11). Lambert ve ark. (33) thymol ve carvacrol’ün 
S. aureus ve P. aeruginosa üzerine etkilerini ince-
ledikleri çalışmada, bu maddelerin beraber kulla-
nıldıklarında tek başına kullanıldıklarından daha iyi 
bir etki gösterdiklerini bildirmişlerdir. Yapılan bir in-
vitro çalışmada tarçından elde edilen 
cinnamaldehyte ekstraktının C. perfiringens ve B. 
fragilis’i kuvvetli şekilde, B. longum ve L. 
acidophilus’u da orta düzeyde inhibe ettiği görül-
müştür (34). İlçim ve ark. (31) liken, mersin ve ka-
ranfil bitkilerinin ekstraktlarının B. megaterium, 
B.subtilis, B. brevis, E. coli, K. pneumoniae, E. 
aerogenes, P. aeruginosa, S. aureus ve L. 
monocytogenes bakterilerinin gelişimlerini değişik 
oranlarda engellediğini bildirmişlerdir. Esans yağ-
ların antimikrobiyal etkileri ile ilgili olarak in vitro 
çalışmalar yanında canlı hayvanlarla yapılan in 
vivo çalışmalar da mevcuttur. Mitsch ve ark. (39) 
broylerlerde C. perfiringens’in üremesi üzerine 
esans yağların etkisini araştırdıkları çalışmada 
gruplardan birini içinde thymol, eugenol, curcumin 
ve piperin bulunan esans yağ karması (Karma A) 
ile diğer grubu da thymol’ün yarısının carvacrol ile 
yer değiştirdiği ve içinde thymol, carvacrol, 
eugenol, curcumin ve piperin esans yağlarından 
oluşan karmayı (Karma B) 100 ppm düzeyinde 
içeren diyetle 46 gün süresince beslemişlerdir. 
Dışkı, jejunum, kloaka ve sekum örneklerindeki C. 
perfiringens konsantrasyonunun sırasıyla % 83.3, 
% 88.0, % 88.0 ve % 82.6 olduğu; kontrol grubuyla 
kıyasladıklarında A karması verilen grupta bu 
oranların sırasıyla % 60.8, % 64.6, % 47.9 ve % 
70.8; B karması verilen grupta ise sırasıyla % 
65.9, % 63.6, % 63.6 ve  % 72.7 olduğunu tespit 
etmişler ve esans yağ karmasının broyler bağırsa-
ğında C. perfiringens kolonizasyonunu ve üremesi-
ni kontrol altında tutabildiği sonucuna varmışlardır. 
Aynı şekilde Evans ve ark. (22)  karanfil (% 1.0), 
kekik (% 0.1), nane (% 0.1) ve limon (% 0.1)’ dan 
elde edilen esans yağların broylerlerde deneysel 
olarak inoküle edilmiş C. perfiringens sayısını 
azalttığını belirtmişlerdir. Esans yağların 
antibakteriyal etkileri yanında antikoksidiyal etkileri 
ile ilgili olarak; Allen ve ark. (3) Artemisia annua 
bitkisinden elde edilen atremisinin, 1,8-cineole ve 
camphor bileşenlerinin sırasıyla 17, 119 ve 119 
ppm düzeylerinde Eimeria caervulina ve Eimeria 
tenella ile inokule edilmiş civcivlerin rasyonuna 
katılmasının koksidiyoz ile mücadelede profilaktik 

rol oynadığını belirtmişlerdir. Benzer şekilde 
Giannenas ve ark. (26), dağ kekiğinden elde edi-
len esans yağının E. tenella enfeksiyonundaki etki-
lerini araştırdıkları 42 günlük bir çalışmada E. 
tenella ile deneysel olarak enfekte edilen civcivler-
de bu esans yağın 300 mg/kg oranında kullanılma-
sının kullanılmayan gruptaki civcivlerden daha 
fazla canlı ağırlık kazandığını ve yemden yararlan-
malarının daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. 
Bazı esans yağ kaynakları ve aktif bileşenlerinin 
etki ettikleri mikroorganizmalar Tablo 2’de sunul-
muştur. 

Esans Yağların Antioksidan Etkileri 

Oksidasyonun ilk ürünü peroksitlerdir ve daha son-
ra hidrokarbonlar, aldehitler, ketonlar, alkoller ve 
organik asitler oluşur. Bu ürünler hayvansal ürün-
lerin besin değerini, duyusal özelliklerini ve raf 
ömrünü olumsuz etkilemektedir (20). Butil hidroksi 
toluen, butil hidroksi anisol gibi sentetik antioksi-
danlar et ve et ürünlerinde lipid oksidasyonun 
kontrol altına alınmasında uzun süredir kullanıl-
maktadır. Fakat bu ve benzeri sentetik ürünlerin 
kullanılması ile ilgili olarak artan toplumsal kaygılar 
alternatif antioksidan kaynakların bulunması yö-
nündeki bilimsel çalışmaların sayısını arttırmıştır. 
Özellikle son yıllarda bitki ekstraktlarının potansi-
yel antioksidan etkileri üzerine çalışmalar hız ka-
zanmıştır (9). Farag ve ark. (23) esans yağların 
kimyasal komposizyonu ile antioksidan özellikleri 
arasındaki ilişkiyi irdeledikleri çalışmalarında, lipid 
oksidasyonun ilk adımı sırasında açığa çıkan pe-
roksit radikallerine hidrojen donörü olarak görev 
yapan fenolik OH gruplarının varlığından dolayı 
thymol’ün hidroksi peroksit oluşumunu azaltarak 
yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğunu bil-
dirmişlerdir. Hayvanlarla yapılan çalışmalarla ilgili 
olarak Youdim ve Deans (52) kekik yağının ve ana 
bileşeni olan thymol’ün çeşitli organlardaki çoklu 
doymamış yağ asitlerinde yaşa bağlı değişimler 
üzerine antioksidan etkisini araştırmış ve ratlarda 
42.5 mg/kg canlı ağırlık oranında 28 hafta süresin-
ce kekik yağı ve thymol’ün rasyona katılmasının 
karaciğer, beyin, böbrek ve kalpte fosfolipid fraksi-
yonlarındaki çoklu doymamış yağ asitlerinin 
(C20:4N-6 ve C22:6N-3) düzeylerinin kontrol gru-
buna kıyasla arttırdığını bildirmiştir. Botsoglou ve 
ark. (9) keklik otu esans yağının et ve abdominal 
yağda antioksidan etki gösterdiğini belirterek bu 
etkinin doza bağlı olduğunu ve rasyona katılması 
durumunda thymol ve carvacrol’ün tavuk eti ve 
yumurtasında antioksidan rol üstlendiğini gözlem-
lemişlerdir. Broylerlerde keklik otu ve biberiye 
esans yağları ile alfa tokoferol’ün lipid oksidasyonu 
üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 
rasyona  200 mg/kg alfa tokoferol, 150 ve 300 mg/ 
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kg keklik otu yağı, 150 ve 300 mg/kg biberiye yağı, 
75’er mg/kg keklik otu + biberiye yağı karışımı ve 
150’şer mg/kg keklik otu + biberiye yağı karışımı 
katılmış ve deneme sonucunda keklik otu ve bibe-
riye esans yağlarının 150 mg/kg oranında kombine 
olarak kullanılmasının göğüs etinin duyusal özellik-
lerinin korunmasında alfa tokoferol kadar etkili 
olduğu bildirilmiştir (6). Simitzis ve ark. (46) kuzu-
larda rasyona 1 ml/kg oranında keklik otu esans 
yağını sprey şeklinde uyguladıkları çalışmada, bu 
esans yağının ette lipid oksidasyonunu 
[malondialdehit (MDA) oluşumu] azaltarak kuvvetli 
antioksidan etki gösterdiği belirlenmiştir. Florou-
Paneri ve ark. (25) 32 haftalık yumurta tavukları ile 
yaptıkları çalışmalarında rasyona 50 ve 100 mg/kg 
düzeylerinde keklik otu yağı ilave etmişler ve keklik  

 

otu yağı kullanılan grupların yumurta sarısındaki 
lipid oksidasyonun kontrol grubuna göre daha dü-
şük olduğunu (P<0.05) tespit etmişlerdir. Ayrıca 
deneme grupları arasında yapılan karşılaştırmada 
doza bağlı olarak antioksidatif etkinin arttığını ileri 
sürmüşlerdir. 
 

Esans Yağların Rumen Metabolizması Üzerine 
Etkileri 

Mikrobiyal aktiviteyi modifiye edebilen yem katkı 
maddeleri ile rumen fermentasyonunun maniple 
edilmesi daha kolaydır. Bu katkı maddelerinden 
biri de iyonofor grubu antibiyotikler (monensin) dir. 
Bu antibiyotikler azot metabolizması üzerine etkile-

Tablo 2. Antimikrobiyal etkili bazı esans yağ kaynakları ve duyarlı mikroorganizmalar (13). 

Esans yağ              
kaynağı 

Botanik kaynak Aktif bileşenleri Duyarlı                                      
mikroorganizmalar 

Sarımsak Allium sativum Alicin, Diallyl Sulfite Enteropatojenik bakteriler 

Dereotu Anethum graveolens Limonene, Carvone Gram (+) ve Gram (-) bakteriler 

Kırmızı biber Capsicum annum Capsaicin E. coli, Staph. aureus,                   
L. monocytogenes, S. enteritidis  
Gram (+) ve Gram (-) bakteriler 

Çin tarçını Cinnamomum cassia Cinnamaldehyde E. coli, Staph. aureus,                   
L. monocytogenes, S. enteritidis 

Ardıç Juniperus oxycedrus Cadinene, Pinene Aeromonas sobria, Enterococcus 
fecalis, Staph. aureus 

Çay ağacı Melaleuca alternifolia Terpinen-4-ol Staph. aureus, E. coli,                        
Gram (+) ve Gram (-) bakteriler 

Keklik otu Origanum vulgare Carvacrol, Thymol Gram (+) ve Gram (-) bakteriler 

Anason Pimpinella anisum Anethol Aeromonas hydrophila, 
Brevibacterium linens, Brochothrics 
thermosphacta 

Biberiye Rosmarinus officinalis 1,8-Cineole Staph. aureus, L. monocytogenes, 
S. enteritidis, C. jejuni 

Karanfil Syzgium aromaticum Eugenol E. coli, Staph. aureus,                         
L. monocytogenes, S. enteritidis, 
C. jejuni 

Kekik Thymus vulgaris Thymol, Carvacrol S. typhimurium, Staph. aureus,           
A. flavus 

Zencefil Zingiber officinale Zigiberene, Zingerone Gram (+) ve Gram (-) bakteriler 
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rini amino asit deaminasyonunu azaltarak ve 
amonyak üreten bakterileri inhibe ederek göster-
mektedir (45). Ancak hayvan yemlerinde antibiyo-
tik kullanımının yasaklanması nedeniyle ruminal 
fermentasyonu maniple eden alternatif doğal ürün-
ler öne çıkmıştır. Bu nedenle özellikle süt ineklerin-
de hayvan sağlığını ve yemden yararlanmayı 
olumlu yönde etkilemesi nedeniyle bitkisel kökenli 
esans yağların kullanımı artmıştır (28).  

Yapılan çok sayıdaki in vitro çalışma esans yağla-
rın ya da kompenentlerinin rumen metabolizmasını 
geliştirici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuş-
tur (12, 38).  Rumende protein yıkımı; proteolizis, 
peptidolizis ve deaminasyon gibi farklı işlemleri 
içeren kompleks bir süreçtir. Genel olarak yapılan 
çalışmalarda esans yağların büyük oranda 
proteolizis işlemini etkilemediği ancak 24 saatlik in 
vitro denemelerde proteolitik ya da pepdiolitik akti-
viteyi etkilemeksizin amino asitlerin amonyağa 
indirgenmesinin baskılandığı bildirilmiştir (14, 38, 
41). Özellikle esans yağların rumende proteolitik 
etki gösteren mikroorganizma türlerine karşı toksik 
bir etkisinin olduğu ve bunun da proteinin rumende 
daha az yıkımlanmasına neden olduğu ileri sürül-
müştür (38). Ayrıca in vitro olarak esans yağların 
besin maddeleri sindirilebilirliğini etkilemeden 
rumen fermentasyon ürünü olan uçucu yağ asitleri 
konsantrasyonlarını arttırdığı da saptanmıştır (14). 
Bunların aksine Yang ve ark. (51), süt inekleri 
rasyonlarına iki farklı esans yağ (2 ve 5 g/gün) 
ilavesinin rumen kuru madde ve organik madde 
sindirilebilirliği ile rumen ham protein yıkımlana- 
bilirliğini arttırdığını tespit etmişlerdir. Her iki esans 
yağın da rumen azot sindirilebilirliğini arttırdığı ve 
rasyonla alınan azotun doğrudan duodenuma ge-
çişini azalttığı, bu etkinin rumende proteolitik aktivi-
tenin uyarılmasına bağlı olduğu ileri sürülmüştür.  
Ayrıca rumen pH ve uçucu yağ asitleri düzeylerin-
de denemeye bağlı olarak bir değişim izlenmemiş-
tir. 

Esans yağ karmasının ruminal fermentasyonunun 
son ürünü olan uçucu yağ asitlerinden asetik asit 
ile asetat/propiyonat oranını düşürdüğü ancak 
bütirik asit konsantrasyonunu etkilemediği (14, 47), 
asetat/propiyonat oranındaki düşmenin Gram pozi-
tif bakterilerin baskılanmasının bir sonucu olabile-
ceği ileri sürülmüştür (47). Hristov ve ark. (29) ise 
in vitro yaptıkları çalışmalarında esans yağ ilavele-
rine bağlı olarak rumende amonyak oluşumunun 
azaldığını ve total uçucu yağ asitleri konsantrasyo-
nu ile asetat oranında bir miktar artış olduğunu 
saptamışlardır. Genel olarak esans yağ ve bileşen-
leri, amonyak azot konsantrasyonun azalmasına, 
metan üretiminin düşmesine ya da uçucu yağ asit-
leri üretiminde değişimlere neden olduğu bildirilir-

ken, esans yağlarının uçucu yağ asitleri konsant-
rasyonunu azalttığı ya da etkilemediği yönündeki 
farklı çalışma bulgularının gerekçesinin de bu ola-
bileceği ileri sürülmüştür (8).  

Esans yağların rumen fermentasyonu sonucu olu-
şan amonyak miktarını düşürerek azot metaboliz-
ması üzerine pozitif etki gösterdiği bildirilmiştir 
(37). Aynı çalışmada azot miktarındaki azalışın 
sebebi, amonyağın mikrobiyal protein sentezinde 
kullanım oranının artmasından ziyade protein yıkı-
mının azalması olarak gösterilmiştir (37). Bunu da 
esans yağların amonyak üreten bakterileri inhibe 
ederek yaptığı saptanmış (38) böylece rumenden 
yıkımlanmadan geçen protein oranını arttırdığı ve 
azot kullanımının olumlu etkilendiği ileri sürülmüş-
tür (38). Ancak, Newbold ve ark. (41) ile Benchaar 
ve ark. (7) ise bu durumdan farklı olarak koyun ve 
süt sığırlarında yeme sırasıyla günlük 110 mg ile 2 
g dozlarda esans yağ karması ilave edilmesinin 
rumenden duodenuma geçen bakteriyel azot mik-
tarında değişiklik oluşturmadığını bildirmişlerdir.  

Ruminantlarda rasyon kaba/konsantre yem oranla-
rını değiştirerek esans yağların etkileri denenmiş-
tir. Özellikle konsantre yem oranı yüksek rasyonla 
beslenen süt sığırlarında, esans yağların asetat/
propiyonat oranını düşürmesinin yemden yararlan-
mayı etkinleştirebileceği ve bu durumun yağ sente-
zini sınırlayacak bir etki oluşturmayacağı bildiril-
miştir (47). Molero ve ark. (40), ise esans yağ kar-
masının konsantre yem oranı yüksek rasyonla 
beslenen düvelerde amino asitten amonyak oluşu-
munu baskıladığı için protein yıkımlanabilirliğini 
düşürdüğünü ve rumenden yıkımlanmadan ince 
bağırsağa geçen protein oranını olumlu etkilediğini 
bildirmişlerdir. Ayrıca esans yağların hayvanlarda 
etkilerinin izlenebilmesi için belli bir adaptasyon 
sürecine ihtiyaç olduğu çalışmanın bir başka sonu-
cu olarak saptanmıştır.  Yine benzer olarak yüksek 
konsantre yemle beslenen kuzularda esans yağ 
bileşimi ilavesinin rasyon fermentasyonunu arttırdı-
ğı ve metabolize olabilir enerji kaynağı olarak kul-
lanılan total uçucu yağ asitleri konsantrasyonunu 
yükselttiği bunun da beslenmeyi olumlu yönde 
etkilediği saptanmıştır (18). Castillejos ve ark. (15) 
koyunlarda esans yağ ile beslemenin hemen son-
rasında alınan rumen içeriğinde total uçucu yağ 
asitleri konsantrasyonunun etkilenmediğini; 3 saat 
sonra artış yönünde etkinin görüldüğünü, Newbold 
ve ark. (41) ise 110 mg/gün oranındaki esans ya-
ğın yemlemeden 6 saat sonra uçucu yağ asitleri 
üretimini uyarıcı yönde etki gösterdiğini bildirmiş-
lerdir. 

Esans yağlar ve bileşiklerinin azot metabolizması 
üzerine olan etkinliklerinin doza bağlı olduğu ileri 
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sürülmüştür. Busquet ve ark. (12) bazı esans yağ-
lar ve ana bileşenlerinin in vitro olarak rumen sıvı-
sına yüksek dozlarda (3000 mg/l) ilavesinin rumen 
amonyak azotu düzeyini azalttığını, 300 mg/l doz-
da etkinin sınırlı kaldığını, düşük dozda (3 mg/l) ise 
bir etkinin görülmediğini bildirmişlerdir. Castillejos 
ve ark. (16), 10 ayrı esans yağ ile yaptıkları çalış-
malarında genel olarak yüksek dozun (500mg/l) 
rumen mikrobiyal fermentasyonu üzerine zararlı bir 
etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Aynı çalışmada 
keklik otu yağının yüksek dozunun (500 mg/l) 
rumen fermentasyonu üzerine pozitif etkisinin ol-
duğu ancak daha düşük dozlarda (5mg ve 50 mg/l) 
ise uçucu yağ asitleri konsantrasyonunu arttırarak 
rumen fermentasyon etkinliğini geliştirmede katkı 
sağladığını saptamışlardır.  

Esans yağlarla yapılan çalışmalarda çoğunlukla 
azot metabolizmasında yer alan belli bakteri grup-
ları üzerine olan etkileri ortaya konmuştur. Ancak 
rumen içeriğinde yer alan protozoalar üzerine 
esans yağların etkilerini sınayan araştırma sayısı 
oldukça az ve bu çalışmalardan elde edilen sonuç-
lar birbirinden farklıdır. Örneğin, Newbold ve ark. 
(41) koyunlarda esans yağ ilavesinin protozoa 
sayısını etkilemediğini bildirirken, Ando ve ark. (4), 
200 g/gün oranında esans yağın rumendeki 
protozoa sayısını yaklaşık % 50 düzeyinde azalttı-
ğını bildirmişlerdir. 

Esans yağların azot metabolizması üzerine olan 
etkilerinin tam olarak belirlenememesinde bir takım 
faktörler öne sürülmektedir. Bu faktörler;  

1. Esans yağların rumende amonyak üreten bakte-
rileri inhibe ettiği bilinmekle birlikte (39) bu konuda 
yapılmış çalışmalar in vitro olduğundan kullanılan 
rumen sıvısında bu bakterilerin sayıca az olabile-
ceği (14), 

2. Esans yağların rumen mikrobiyal fermentasyonu 
üzerine etkilerinin tam olarak ortaya çıkarılamama-
sında protozoaların etkin olabileceği (14) , 

3. In vitro yapılan çalışmalarda kullanılan esans 
yağ dozlarının yetersiz olabileceği (14), 

4. Rumen mikroorganizmalarının esans yağ katkı-
sına adaptasyon periyodunun tam olarak sağlana-
madığıdır (40).   

Literatür bildirişleri dikkate alındığında esans yağ-
larla yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun in 
vitro olarak düzenlendiği ve bu maddelerin in vivo 
olarak etkilerinin değerlendirilmesine ihtiyaç oldu-
ğu görülmektedir. Ayrıca süt sığırları ile in vivo 
yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıda kalmıştır.  

 

Esans Yağların Ruminantlarda Performans 
Üzerine Etkileri 

Esans yağların antimikrobiyal aktiviteleri ve rumen 
fermantasyonu üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar 
çok olmasına rağmen; bu yağların ruminantlarda 
performans üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar 
oldukça azdır. İlgili literatürlere bakıldığında esans 
yağların ruminantlarda performans üzerine çok da 
dikkate değer bir etkisinin olmadığı görülmektedir. 
Chaves ve ark. (18) kuzularda yaptıkları bir çalış-
mada arpa ve mısır bazlı rasyona 0.2 g/kg KM 
oranında carvacrol ve cinnamaldehyde esans yağ 
bileşenlerinin katılmasının yem tüketimi, yemden 
yararlanma ve ortalama günlük canlı ağırlık kazan-
cı üzerinde bir değişim yaratmadığını bildirmişler-
dir. Bampidis ve ark. (5), kuzu rasyonlarında sıra-
sıyla 144 ve 288 mg/kg KM oranında keklik otu 
yağı (etken maddesi 850 mg/g carvacrol) sağlaya-
cak miktarda keklik otu yapraklarının katılmasının 
aynı şekilde canlı ağırlık (36.7 kg), günlük canlı 
ağırlık kazancı (275 g/gün) kuru madde tüketimi 
(1.09 kg/gün) ve yemden yararlanma oranı (3.98 
kg KM/kg canlı ağırlık kazancı) üzerine önemli bir 
etkisinin olmadığını gözlemlemişlerdir. Keklik otu 
yağı ilave edilmiş rasyonla beslenen erkek ve dişi 
kuzularda yapılan başka bir araştırmada Simitzis 
ve ark. (46) sırasıyla kontrol grubu ve esans yağ 
verilen grupta günlük canlı ağırlık kazançlarının 
erkeklerde 92.6 ve 95.7 g/gün, dişilerde 78.7 ve 
85.3 g/gün, karkas randımanlarının erkeklerde     
% 47.6 ve 47.2, dişilerde ise % 48.8 ve 48.3 oldu-
ğunu belirterek gruplar arasında önemli bir farkın 
olmadığını, ayrıca yem tüketiminin de esans yağ 
kullanımından etkilenmediğini bildirmişlerdir. 

Koyunlardan başka süt ve besi sığırlarında yapılan 
çalışmalar da mevcuttur. Yang ve ark. (51)’nın 
laktasyondaki ineklerde monensin ile sarımsak ve 
ardıç meyvesinin esans yağlarının etkilerini karşı-
laştırdıkları 21 günlük bir çalışmada kontrol, 
monensin (330 mg/gün), sarımsak (5 g/gün, etken 
maddesi % 1.5 allicin) ve ardıç meyvesi esans 
yağı (2 g/gün, etken maddesi % 35 α-pinene) 
grupları için kuru madde tüketimleri (sırasıyla 20.7, 
19.9, 20.4, 20.5 kg/gün), canlı ağırlıkları (sırasıyla 
718, 720, 711, 717 kg) ve süt verimleri (sırasıyla 
29.0, 28.9, 29.9, 29.4 kg/gün) bakımından gruplar 
arasında önemli bir faklılığın olmadığı sonucuna 
varmışlardır. Benzer şekilde cresol, resorcinol, 
thymol, guaiacol ve eugenol etken maddelerini 
içeren ticari esans yağ karmasıyla yapılan bir ça-
lışmada bu karmadan süt ineği rasyonuna günlük 
olarak 750 mg ve 2 g katılmasının kontrol grubuna 
kıyasla kuru madde tüketimi ve süt verimi bakımın-
dan önemli bir farklılık yaratmadığı bildirilmiştir (8).  
Buna karşın Offer ve ark. (42) thymol, eugenol, 
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vanillin, guaiacol ve limonene etken maddelerinin 
bir karışımından yapılmış olan ticari bir esans yağ 
karmasının laktasyondaki ineklerde hayvan başına 
0.5, 1.0, 2.0 g/gün oranında kullanılmasının, kont-
rol grubuna kıyasla kuru madde tüketiminde sade-
ce istatistiksel olarak önemli olmayan sayısal baz-
da artış yarattığını fakat süt verimlerindeki artışın 
ise istatistiksel olarak önemli olduğunu bildirmişler-
dir. Aynı karmadan hayvan başına 1.2 g/gün ora-
nında laktasyondaki ineklerin rasyonuna katıldığı 
başka bir çalışmada kontrol ve deneme grubu ara-
sında süt verimi (sırasıyla 48.2 ve 48.1 kg/gün) ve 
canlı ağırlıklar (sırasıyla 672 ve 657 kg) bakımın-
dan önemli bir farklılığa rastlanmamış fakat dene-
me grubunda laktasyonun 11-15. haftaları arasın-
da kuru madde tüketimi önemli derecede düşük ve 
laktasyonun 6.-10. ve 11.-15. haftaları arasında 
yemden yararlanmanın önemli derecede yüksek 
olduğu sonucuna varılmıştır (49).  Thymol, 
eugenol, vanillin ve limonene etken maddelerini 
içeren ticari bir esans yağ karmasının silaj bazlı 
besi sığırı rasyona 2 ve 4 g/gün miktarında katıl-
masının kuru madde tüketimi ve günlük canlı ağır-
lık kazancında değişim yaratmadığını fakat 2 g/
gün’lük miktarın 4 g/gün’lük miktara göre yemden 
yararlanmayı daha fazla iyileştirdiği sonucuna va-
rılmıştır (8). 

Esans Yağların Kanatlılarda Performans            
Üzerine Etkileri 

Kanatlı rasyonlarında büyümeyi ilerletici yem katkı 
maddesi olarak antibiyotiklerin kullanılmasının 
Avrupa Birliği’nde yasaklamasıyla birlikte büyüme-
yi, yemden yararlanmayı ve sindirim sistemi sağlı-
ğını düzenleyici alternatif ürünlerin bulunmasına 
yönelik arayışlar artmıştır. Bu hususta doğal, gü-
venli ve kalıntı bırakmayan çeşitli bitki 
ekstraktlarına olan ilgi giderek artmaktadır (30). 
Esans yağ bileşenlerinin kanatlılar üzerindeki etki-
lerine yönelik kontrollü çalışmalar sınırlı sayıda 
olmasına rağmen rasyona bu katkıların ilave edil-
mesinin olumlu etkilerine yönelik bildiriler mevcut-
tur (32). Japon bıldırcınları ile yapılan 38 günlük bir 
denemede rasyona flavomycin (10 mg/kg), kekik 
esans yağı (60 mg/kg) ve çörek otu tohumu esans 
yağı (60 mg/kg)’nın ayrı ayrı katılmasının büyüme 
performansı ve karkas randımanı üzerine etkileri 
araştırılmıştır. Deneme sonucunda kekik esans 
yağı ve flavomycin katılan grupların canlı ağırlık 
kazancı ve yemden yararlanmaları kontrol grubuna 
göre önemli derecede iyileştirdiği saptanmıştır. 
Kekik esans yağı katılan grupta ayrıca abdominal 
yağ miktarı ve yüzdesi diğer gruplara göre önemli 
derecede düşük bulunmuştur. Bu katkı maddeleri 
karkas ağırlık ve randımanında önemli bir etki 

oluşturmamıştır (19). Rasyona organik asit (2.5 g/
kg), probiyotik (1 g/kg) ile birlikte Türkiye’de yeti-
şen çeşitli bitkilerden elde edilen bir esans yağ 
karması (36 ve 48 mg/kg) katılmasının broylerler- 
de etkilerinin araştırıldığı çalışmada 36 mg/kg ora-
nında esans yağ karması katılan grubun en yük-
sek canlı ağırlık kazancına sahip olduğu bildirilmiş-
tir. Denemede ayrıca esans yağ karmasının yem-
den yararlanmayı kontrol ve organik asit grubuna 
göre önemli derecede iyileştirdiği, 48 mg/kg ora-
nında esans yağ karması katılmasının ise karkas 
randımanını diğer gruplara göre önemli derecede 
artırdığı da ileri sürülmüştür (2). Keklik otu, karanfil 
ve anasondan elde edilen esans yağ karması 
(100, 200, 400 ppm) ile avilamycinin (% 0.1) karşı-
laştırıldığı bir başka broyler denemesinde yem 
tüketimleri bakımından gruplar arasında bir farklılı-
ğa rastlanmamış, fakat en yüksek canlı ağırlık artı-
şı 200 ppm esans yağ karması katılan grupta gö-
rülmüştür. Kontrol ve antibiyotik grubuyla yapılan 
karşılaştırmada ise 200 ppm esans yağ karması 
kullanılması günlük canlı ağırlık kazancını kontrol 
grubundan % 16, antibiyotik grubundan ise % 8 
oranında daha yüksek bulunmuştur. Yemden ya-
rarlanmanın ise bu grupta kontrol ve antibiyotik 
grubundan sırasıyla % 12 ve % 6 daha iyi olduğu 
görülmüştür (21). Benzer şekilde Parlat ve ark. 
(44) bıldırcınlarda virginamycin (25 ppm) ve kekik 
esans yağının karşılaştırmasını yaptıkları çalışma-
larında, rasyonuna kekik yağı katılan grubun canlı 
ağırlık artışı ve yem tüketiminin daha yüksek oldu-
ğu, antibiyotik verilen grupta ise yemden yararlan-
mada düzelme olduğunu belirterek kekik yağının 
büyütme faktörü olarak virginamycyne alternatif 
olabileceğini bildirmişlerdir. Daha az olmakla bera-
ber yumurta tavuklarında yapılan çalışmalarda 
esans yağların olumlu etkilerinden söz edilmekte-
dir. Bölükbaşı ve Erhan (10) yumurtacı tavuklarla 
yaptıkları çalışmalarında rasyonlarına %0,1 ve     
%0,5 düzeylerinde kekik yağı ilavesi yapılan grup-
larda yumurta verimi ile yemden yararlanma oranı-
nı iyileştiği bildirilmiş, ayrıca dışkı E. coli konsant-
rasyonunun da azaldığı belirtilmiştir.  Esans yağla-
rın kanatlılarda kullanılmasının olumlu sonuçlarını 
bildiren denemeler yanında herhangi bir etkisinin 
olmadığını belirten çalışma sonuçlarına da rastlan-
maktadır. Botsoglou ve ark. (9) keklik otu yağı ile 
yaptıkları bir denemede broyler rasyonlarına 50 ve 
100 mg/kg oranında keklik otu yağı katılmasının 
kontrol grubuna kıyasla performans değerlerinde 
önemli bir farklılık yaratmadığını bildirmişlerdir. 
Benzer şekilde Lee ve ark. (35) broyler rasyonları- 
na thymol, cinnamaldehyte ve % 29 thymol içeren 
özel bir ticari esans yağ karışımının ayrı olarak 
100’er ppm düzeyinde katılmasının yem tüketimi, 
canlı ağırlık kazancı ve yemden yararlanma oran-
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ları üzerine önemli bir etkisinin olmadığını fakat 
cinnamaldehyte verilen grupta su tüketiminin 
önemli derecede azaldığını belirtmişlerdir.  
Broylerlerde yapılan bir diğer denemede deneme 
gruplarının rasyonlarına 150 ve 300 mg/kg keklik 
otu yağı, 150 ve 300 mg/kg biberiye yağı, 75’er 
mg/kg keklik otu + biberiye yağı karışımı ve 
150’şer mg/kg keklik otu + biberiye yağı karışımı 
katılmış ve deneme sonucunda kontrol grubu da 
dahil olmak üzere gruplar arasında karkas randı-
manı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranları, 
canlı ağırlık artışları ve mortalite bakımından 
önemli bir farklılığın olmadığı belirtilerek bu esans 
yağların performans üzerinde büyümeyi ilerletici 
herhangi bir etki yaratmadıkları bildirilmiştir (6). 
Florou-Paneri ve ark. (25) 32 haftalık yumurta ta-
vukları ile yaptıkları çalışmalarında rasyona 50 ve 
100 mg/kg düzeylerinde keklik otu yağı ilavesinin 
performans ve yumurta kalitesi üzerine olumlu bir 
etkisinin olmadığı, ancak doza bağlı olarak 
antioksidatif etki gösterdiği ileri sürülmüştür. 
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