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Özet: Yem katkı maddesi olarak antibiyotiklerin kullanılmasının yasaklanmasından sonra birçok araştırmacı antibiyotik-
lere alternatif olabilecek doğal katkı maddeleri üzerine yoğunlaşmıştır. Mevcut birçok doğal katkı maddesine ek olarak 
maya, bakteri ve mantarlar ile yulaf, arpa çavdar gibi tane yemlerin hücre duvarından elde edilen β-glukanların hayvan-
larda bağışıklığı ve dolayısıyla performansı iyileştirmede etkili bir ürün olabileceği düşünülmektedir. Bu yazıda in vivo 
ve in vitro çalışmaların halen devam ettiği β-glukanın hayvanlarda bağışıklık ve performans üzerine etkilerine ve son 
yıllarda yapılan bazı araştırmaların sonuçlarına yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: β-glukan, bağışıklık sistemi, performans. 
 

The Effects of Beta-Glucan on Immune System and Performance in Animal Nutrition 

Summary: Many researchers were focused on alternative natural additives to antibiotics after the ban of the use of 
antibiotic growth promoters as a feed additive. In addition to many present natural feed addives, β-glucans, obtained 
from cell walls of yeast, bacteria, fungi and some cereals such as oat, barley and rye, have been considered as an 
effective product in the improvement of animal immune system and performance. In this paper, the effects of β-glucan 
that has been still studied as in vivo or in vitro, on the immune system and performance in animals, and the results of 
some experiments will be mentioned. 
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Giriş 

Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde yem katkı 
maddesi olarak antibiyotiklerin kullanılmasının 
büyüme ve yemden yararlanma üzerine olan olum-
lu etkileri iyi bilinmektedir. Fakat yemlerde sürekli 
antibiyotiklerin kullanılmasının gerek bakteriyel 
dirence yol açabileceği gerekse hayvansal yan 
ürünlerde artık bırakarak insan sağlığını tehdit 
edebileceği endişesiyle Avrupa Birliğinde 1 Ocak 
2006 tarihinden itibaren antibiyotik büyütme faktör-
lerinin kullanımı tümüyle yasaklanmıştır. Bu yasak-
lanma ile birlikte gerek gastro-intestinal ekosiste-
min sağlığını koruyarak enterik bakteriyel hastalık-
ların kontrol altına alınması gerekse hayvanların 
bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için antibiyo-
tiklere alternatif olabilecek yem katkı maddelerinin 
geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. 
Hayvanlarda gerek bağışıklık ve performansı des-
teklemek gerekse mortaliteyi azaltmak için β-
glukanların yem katkı maddesi olarak kullanılması 
iyi bir alternatif olarak dikkat çekmektedir. 
 

β-Glukanın Kimyasal Yapısı 

β-glukanlar maya, bakteri ve mantarlar ile yulaf, 
arpa, çavdar gibi tane yemlerin hücre duvarların-

dan elde edilen glikoz polimerleridir. Glikoz mole-
küllerinin birbirleri ile bağlanış şekillerindeki farklı-
lıklar her bir β-glukana kendine has yapısal farklı-
lıklar vermektedir. Molekül ağırlığı, dallanma dere-
cesi, uyumluluk ve moleküller arası birleşim şekil-
leri bakımından farklılıklar β-glukanın biyolojik akti-
vitesini etkileyebilen faktörlerdir (4). Maya ve man-
tarların hücre duvarındaki β-glukanlar az sayıda 
1,6 β bağlı dallar ile 1,3 β bağlı glikopiranosil kalın-
tılarından oluşmuştur. Bunun aksine yulaf ve arpa 
hücre duvarları 1,3 ve 1,4 β bağlı glikopiranosil 
kalıntısı içeren dalsız β-glukan içeriyorken, 
bakteriyal kaynaklı β-glukanlar ise dalsız 1,3 β 
bağlı glikopiranosil kalıntılarından oluşmuştur (5; 
6). Farklı kaynaklardan elde edilen çeşitli β-
glukanlar ve yapısal özellikleri Tablo 1’de sunul-
muştur. 
 

Bağışıklık Üzerine Etkisi 

β-glukanın bağışıklık sistemini düzenleyici etkisi ile 
ilgili çok sayıda literatür olmakla birlikte çoğu bildi-
rişler bu etkinin makrofaj ve nötrofillerin fonksiyo-
nel aktivitesini artırarak meydana geldiğini belirt-
mektedir (35; 39). İlk olarak T-lenfositler üzerinde 
bu hücrelerin çoğalmasını sağlayan tanımlanama-
yan bir reseptörün varlığı anlaşılmış ve daha sonra 
makrofaj cDNA ekpresyonu ile bu reseptörün bir β-
glukan reseptörü olan Dectin-1 olduğu ortaya kon-
muştur (7).  β-glukana  karşı  olan hücresel yanıtta  
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aracılık ettiği kanıtlanan bu reseptörün ayrıca yan-
gı sonrası sitokinlerin üretilmesinde de rol oynadığı 
bildirilmiştir (5). 

İn vitro ve hayvan denemeleri maya ve mantarlar-
dan elde edilen 1,3 β-glukanların bağışıklıkla ilgili 
hücrelerin fonksiyon ve yanıtında artış yaratabildi-
ğini göstermiştir. Olson ve ark. (28), 
S.cerevisiae’dan elde edilen β-glukanın ratlardan 
izole edilen alveolar makrofajlar sayesinde in vitro 
TNF-α üretimini artırdığını göstermiştir. Ayrıca β-
glukanın etkileriyle ilgili çalışmalarda sıkça kullanı-
lan ve β-glukan bakımından zengin bir maya parti-
külü olan zymosan’ın makrofajlarda TNF-α 

sekresyonunu uyardığı bildirilmiştir (6). İn vitro 
çalışmalara ek olarak hayvanlardan izole edilen 
lökositlerle yürütülen eks vivo çalışmalarda β-
glukan ile muamele edilmiş lökositlerin patojenlere 
karşı sitokin üretiminde (1), öldürücü oksidatif ye-
teneğinde (28) ve kemotaksisinde (22) artış olduğu 
görülmüştür. 

Hayvanlarda patojen enfeksiyonuna karşı β-
glukanın etkisinin araştırıldığı bazı çalışmalarda 
genel olarak ölümcül şekilde enfekte olan hayvan-
larda β-glukanın mortaliteyi azalttığı görülmüştür. 
Örneğin Kournikakis ve ark. (21) antraks ile 
enfekte farelerde maya β-glukanının subkutan 
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enjeksiyonu hayvanların hayatta kalma oranını 
artırmış, akciğerlerde bakteriyal yükü azaltmış ve 
bakterisiz hayvan sayısı oranını yükseltmiştir. Ben-
zer şekilde Liang ve ark. (25) kas içi olarak β-
glukan uyguladıkları ratlarda kandaki S.aureus 
bakteri sayısını azalttığını ve monosit ve nötrofil 
sayısını artırdığını bildirmişlerdir. 

Yun ve ark. (38) tarafından deksametazon ile bağı-
şıklığı baskılanmış laboratuar farelerinde yulaftan 
elde edilen β (1,3/1,6) glukanın Eimeria 
vermiformis enfeksiyonuna direnç üzerine etkisinin 
araştırıldığı bir çalışmada hayvanlara intragastrik 
ve subkutan olarak sırasıyla 3 mg ve 500 µg düze-
yinde β-glukan uygulanmıştır. β-glukan uygulan-
mayan grupta klinik semptomlar şiddetli ve 
mortalite oranı % 50 iken β-glukan uygulanan 
grupta semptomlar düşük seviyede kalmış ve ölüm 
gözlenmemiştir. β-glukan uygulanan grupta serum 
total IgG, IgG1, IgG2a, IgM ve IgA immunog- 
lobulinleri kontrol grubundan daha yüksek olmuş-
tur. Deneme grubunda spesifik IgG anti-sporosoit 
ve merozoit immunoglobulinleri de kontrol grubun-
dan önemli derecede yüksek çıkmıştır. Ayrıca da-
lak ve mezenterik lenf yumrularında sporozoit anti-
jenlerine karşı oluşan IFN-α ve IL-4 salgılayıcı 
hücreler sadece β-glukan uygulanan grupta tespit 
edilmiş ve sonuç olarak yulaf β-glukanının enfeksi-
yona karşı direnci artırdığı bildirilmiştir. 

β-glukanın oral yoldan uygulanması ya da rasyona 
katılmasının bağışıklık sistemi üzerine etkisini in-
celeyen araştırmalar da mevcuttur (15, 26, 8). Guo 
ve ark. (15) broylerlerde başlangıç yemine 0, 20, 
40 mg/kg ve büyütme yemine 0, 20, 20 mg/kg β-
glukan ilavesinin bağışıklık üzerine etkilerini ince-
ledikleri araştırmada; rasyona β-glukan eklenmesi-
nin makrofajların fagositik etkisini, koyun eritrosit-
lerine karşı antikor yanıtı ve lemfoproliferatif yanıtı 
arttırmıştır. İntestinal intraepitelyal lökositlerdeki 
CD4+, CD8+ ve CD4+/ CD8+ yüzdesini arttırmış, 
ayrıca bursa fabrisus, timus ve dalak gibi primer ve 
sekonder lemfoid organlar kontrol grubuna göre 
daha büyük olmuştur. Sonuç olarak araştırmacılar 
β-glukanın broylerlerde bağışıklık yanıtı artırdığını 
ve bu maddenin yemlerde bağışıklığı düzenleyici 
bir katkı maddesi olarak kullanılabileceğini belirt-
mişlerdir. Lowry ve ark. (26) saflaştırılmış β-glukan 
ilaveli rasyonla beslenen yarkalardan izole edilen 
heterofillerin S.enterica invazyonuna karşı 
fagositik, bakterisitik ve oksidatif öldürme yeteneği-
ni arttığını ve rasyona β-glukan ilavesinin 
S.enterica organ invazyonunu önemli derecede 
azalttığını bildirmişlerdir. Chae ve ark. (8), 
broylerlerde yaptıkları bir çalışmada gruplara sıra-
sıyla % 0, 0.02 ve 0.04 β-glukan ilavesi yapmışlar 
ve denemenin 28. gününde MHC-class II, CD4 

(yardımcı T hücreleri), CD8 (sitotoksik T hücreleri), 
TCR-1 (T hücresi reseptörü), TCR-2 ve B-lenfosit 
populasyonlarında önemli bir farklılığa rastlanma-
mış fakat denemenin 42. gününde % 0.04 β-
glukan ilavesi yapılan grupta CD8 ve TCR-1 hücre 
sayısı kontrol grubuna göre daha yüksek olmuştur. 
Stuyven ve ark. (34), domuz yavrularında yaptıkla-
rı bir çalışmada ilk iki deneme grubunun (G1 ve 
G2) rasyonlarına sırasıyla Saccharomyces 
cerevisiae’den elde edilen β-glukandan 500 ve 
750 g/ton, diğer grubun (G3) rasyonuna ise 
Sclerotium rolfsii’’den elde edilen β-glukandan 500 
g/ton oranında ilavesinin enterotoksijenik E.coli 
enfenksiyonu (ETEC) üzerine etkisini araştırmış-
lardır. Sütten kesimden sonra 2 hafta süresince bu 
rasyonlarla beslenen domuz yavrularının kontrol 
grubuna göre ETEC enfeksiyonuna daha az du-
yarlı oldukları ve dışkı ile daha az E.coli atıldığı ve 
deneme grupları arasında ise dışkı ile E.coli atılımı 
en az G1 grubunda görülmüştür. Ayrıca kontrol 
grubuna göre lenfoid dokularda spesifik IgM anti-
koru salgılayan hücre miktarı en az G2 ve G3 gru-
bunda tespit edilirken spesifik IgA antikoru salgıla-
yan hücre miktarı ise en az G1 grubunda saptan-
mıştır. Bu bulgular doğrultusunda araştırmacılar β-
glukanın domuz yavrularında ETEC enfeksiyonuna 
karşı koruyucu etki gösterdiği sonucuna varmışlar-
dır. Yavru domuzlarla yapılan S.cerevisiae’den 
elde edilen β-glukanın humoral ve hücresel bağı-
şıklık üzerine etkilerinin incelendiği başka bir çalış-
mada (24), rasyona 50 mg/kg oranında β-glukan 
ilave etmişler ve humoral yanıtı araştırmak için 
denemenin 14. gününde hayvanlara ovalbumin 
enjeksiyonu yapmışlardır. Hücresel bağışıklık için 
de denemenin 28. gününde hayvanlardan izole 
edilen lenfositler 16 µg/ml lipopolisakkarit (LPS) ile 
kültür ortamında inkube edilmiştir. LPS inkübasyo- 
nundan sonra 0-48. saatler arasında 3 saat ara ile 
toplanan örnekler IL-6, TNF-α ve IL-10 bakımın-
dan değerlendirilmiştir. Denemenin 31. gününde 
de her gruptan 6 hayvana 25 µg/kg CA miktarında 
LPS enjeksiyonu yapılmış enjeksiyondan 3 saat 
sonra toplanan kan örnekleri plazma IL-6, TNF-α 
ve IL-10 bakımından analiz edilmiştir. Denemenin 
sonucunda rasyona β-glukan ilavesi hayvanlarda 
ovalbumin enjeksiyonundan sonra ilk hafta içeri-
sinde antikor yanıtı artırmıştır. Rasyona β-glukan 
ilavesi ayrıca lenfositlerin LPS ile inkübe edildiği 
kültür ortamında IL-6 ve TNF-α miktarında kısmen 
bir azalma yaratırken IL-10 miktarı artmıştır. β-
glukan ilaveli rasyonla beslenen ve LPS enjeksiyo-
nu yapılan hayvanlardan alınan plazma örneklerin-
de ise IL-6 ve TNF-α artışında yavaşlatma yapar-
ken IL-10 artışını hızlandırmıştır. Sonuç olarak 
araştırmacılar β-glukanın domuzlarda antienflama- 
tuvar sitokinleri artırarak humoral ve hücresel bağı-
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şıklığı iyileştirdiğini bildirmişlerdir. Benzer bir çalış-
mada (23), 0 ve 50 ppm düzeyinde β-glukan ilave 
edilmiş rasyonla 28 gün boyunca besledikleri do-
muzlarda LPS enjeksiyonunu takiben kanda 
sitokin üretimini incelemişler ve rasyona β-glukan 
ilavesinin plazma IL-6, TNF-α ve IL-10 üretimini 
artırdığını dolayısıyla sütten kesilmiş domuz yavru-
larında bağışıklık fonksiyonu üzerine yararlı etki 
gösterdiğini bildirmişlerdir. Yavru domuzlarda oral 
yoldan hayvan başına günlük 50 mg miktarında β-
glukan verilmesinin domuz influenza virus (DIV) 
enfeksiyonu üzerine antiviral etkisinin araştırıldığı 
bir çalışmada (20) deneme gruplarına sırasıyla 
DIV, β-glukan ve β-glukan+DIV uygulamışlardır. β-
glukanın enfeksiyondan 3 gün önce uygulandığı 
bu çalışmada β-glukan kullanılan gruba göre sade-
ce DIV uygulanan grupta mikroskobik akciğer lez-
yonları daha şiddetli seyretmiş ve akciğer DIV 
nükleik asit miktarı daha çok tespit edilmiştir. Ayrı-
ca β-glukan+DIV grubunda interferon-γ ve nitrik 
oksit miktarının diğer gruplardan daha yüksek tes-
pit edildiği bu çalışmada S.cerevisiae’den elde 
edilen β-glukanın DIV ile enfekte olmuş domuzlar-
da akciğer lezyon skorunu ve viral replikasyonu 
azalttığı sonucuna varılmıştır. 

β-glukanın bağışıklık üzerine etkisi ile ilgili olarak 
laboratuar hayvanları, kanatlı ve domuzlardan baş-
ka su ürünleri yetiştiriciliğinde de yapılan araştır-
malar mevcuttur. Nitekim su kültürleri üretiminde 
verimlilik ve bağışıklığı arttırmak amacıyla β-
glukan bazlı ürünler kullanılmaktadır (11). Yapılan 
çalışmalarda β-glukanların Atlantik somon balıkla-
rında bakteriyel enfeksiyona karşı non-spesifik 
immun yanıtı ve direnci arttırdığı gösterilmiştir (32). 
Levreklerle (Dicentrarchus labrax) yapılan bir ça-
lışmada her 3 ayda bir 2 haftalık periyotlarla 
rasyona % 2 β-1,3/1,6 glukan ilavesinin kontrol 
grubuna göre plazma komplement aktivitesini art-
tırdığı bildirilmiştir (3). Ai ve ark. (2) büyük sarı 
şarlatan (Pseudosciaena crocea) balıklarında 8 
hafta süresince rasyona düşük (% 0.09) ve yüksek 
(% 0.18) düzeyde β-1,3 glukan ilavesinin doğal 
bağışıklık üzerine etkisini araştırdıkları çalışmala-
rında β-glukanın düşük konsantrasyonunun böb-
rek makrofajlarında fagositik aktiviteyi arttırdığını 
fakat yüksek konsantrasyonun aynı etkiyi göster-
mediğini tespit etmişlerdir. Ayrıca her iki düzey β-
glukan ile beslenen gruplarda serum lizozim aktivi-
tesi kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek 
bulunmuş ve aynı etki % 0.09 glukan konsantras-
yonu ile karşılaştırıldığında % 0.18 glukan kon-
santrasyonu ile beslenen grupta görülmüştür. Bir 
tür tatlı su balığı olan fathead minnow (Pimephales 
promelas) balıklarında rasyona % 1 oranında β-
glukan katılmasının stressiz, akut stres ve kronik 
stres durumlarında nötrofil fonksiyonları üzerine 

etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada (29) β-glukan 
stressiz balıklarda nötrofil degranulasyonunu arttı-
rırken akut stres altındaki balıklarda degranulasyo- 
nun azalmasını önlemiştir. Kronik stres altındaki 
balıklarda ise degranulasyon düzeyi β-glukan ila-
vesinden 3 gün sonra stressiz balıklardaki düzeye 
ulaşmıştır. Bu çalışmanın sonucunda araştırmacı-
lar rasyona β-glukan ilavesinin balıklarda akut ve 
kronik stres durumlarında nötrofil fonksiyonlarını 
arttırarak taşıma ya da düşük kalitede suya maruz 
kalma durumlarından sonra hastalık direncini ve 
hayatta kalma oranını arttırmada potansiyel teşkil 
ettiğini bildirmişlerdir. 

β-glukanın hayvanlarda bağışıklık üzerine olumlu 
etkilerini destekleyen çalışmalar yanında herhangi 
bir etkisinin olmadığını belirten bildirişler de mev-
cuttur. Broylerlerde yapılan bir çalışmada (19), 
hava keseleri deneysel olarak E.coli ile enfekte 
edilen civcivlerde rasyona 22 ppm düzeyinde β-
1,3/1,6-glukan ilavesinin etkilerini araştırmışlardır. 
Hayvanları kontrol, D1 (sadece enfeksiyondan 7 
gün önce β-glukan ilavesi) ve D2 (deneme süre-
since β-glukan ilavesi) şeklinde gruplara ayırdıkları 
bu çalışmada mortalite oranları sırasıyla % 63, % 
47 ve % 53 olarak bulunmuş fakat gruplar arasın-
da istatistiksel açıdan önemli bir fark olmayıp sa-
dece sayısal bakımdan bir fark tespit edilmiştir. 
E.coli enfeksiyonuna bağlı olarak karaciğer ve kalp 
kısmi ağırlıkları artarken bursa fabrisus kısmi ağır-
lıkları azalmış ve bu etkiler β-glukan ilavesi ile mo-
düle edilmiştir. Fakat ilgili organ ağırlıkları bakımın-
dan gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel açı-
dan önemli olmayıp sadece sayısal bazda kalmış-
tır. Nil çupraları (Oreochromis niloticus) üzerinde 
yapılan bir denemede Whittington ve ark. (37) 0, 
50, 100 ve 200 mg β-glukan içeren rasyonla yapı-
lan beslemenin 43. ve 64. gününde her bir grubun 
yarısını S.iniae’ye karşı aşılamışlar ve aşılamadan 
21 gün sonra hayvanlara S.iniae içeren kültürden 
intra-peritoneal olarak 100 µl enjekte edilmiştir. 
Aşılanan alt gruplarda mortalite oranı azalmış fa-
kat bunun rasyondaki β-glukan düzeyiyle bir bağ-
lantısının olmadığı ve ayrıca β-glukan düzeyi ile 
aşılama arasındaki etkileşimin bunda etkisinin ol-
madığı görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada 
bakteriyal inakulasyona karşı oluşan spesifik anti-
kor yanıtta rasyondaki β-glukan düzeyinin uyarıcı 
bir etkisinin olmadığı da bildirilmiştir. Sütten kesil-
miş, üreme ve solunum sendromuna (PRRS) karşı 
aşılanmış domuz yavrularının rasyonlarına % 0, 
0.015 ve 0.03 düzeyinde β-glukan ilavesi yapan 
Hiss ve Sauerwein (18), kontrol ve deneme grupla-
rı arasında lenfosit proliferasyonu bakımından bir 
fark olmadığını, aşılamaya karşı oluşan PRRS 
antikor titrelerinin tüm gruplarda görüldüğünü fakat 
bunun  β-glukan  ile  bir ilgisinin olmadığını gözlem 
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lemişler ve rasyona β-glukan ilavesinin bağışıklık 
parametreleri üzerine etkisinin olmadığını bildir-
mişlerdir. Rasyona β-glukan ilavesinin domuz yav-
rularında non-spesifik bağışıklık üzerine etkilerinin 
incelendiği başka bir çalışmada (12), domuz yav-
rularının rasyonlarına  % 0, 0.025 ve 0.05 düzeyle-
rinde β-glukan ilave etmişler ve elde edilen kan 
örneklerinde S.aureus’a karşı makrofaj ve 
nötrofillerin süperoksit anyon üretimlerinde ve 
bakterisidal aktivitelerinde bir fark gözlemleyeme-
mişlerdir. Ayrıca denemenin 28. gününde 
intravenöz olarak uygulanan S.suis’e karşı % 
0.025 β-glukan ile beslenen grubun kontrol grubu-
na göre daha duyarlı olduğunu ve % 50 düzeyinde 
mortalite oranına sahip olduğunu bildirmişlerdir. 
Yine sütten kesilen domuzlarda Hahn ve ark. (16) 
tarafından yapılan diğer bir çalışmada elde edilen 
sonuçlar oldukça karmaşıktır. Bu çalışmada G1: % 
0 β-glukan ve % 0 antibiyotik, G2: % 0.02 β-
glukan, G3: antibiyotik, G4: % 0.02 β-glukan + 
antibiyotik olarak ayrılan gruplarda antibiyotik ola-
rak 0-2. haftalar arası % 0.15 apramisin ve % 0.1 
karbadoks, 3-8. haftalar arası % 0.1 klortetrasiklin 
ve % 0.1 karbadoks kullanılmıştır. Hayvanlarda 
yapılan atropik rinitis aşısından sonra 15., 24. ve  

46. günde P.multocida tip A ve tip D’ye karşı olu-
şan antikor titreleri ölçülmüş ve 15. günde 
P.multocida tip A’ya karşı antikor titreleri kontrol 
grubunda diğer gruplardan daha yüksek, 46. gün-
de ise aynı grupta sadece antibiyotik (G3) ve β-
glukan + antibiyotik (G4) grubundan daha yüksek 
olmuştur. P.multocida tip D’ye karşı antikor titreleri 
ise yine 15. günde kontrol grubunda en yüksek 
bulunmuş, 46. günde ise  β-glukan + antibiyotik 
(G4) grubundaki titre değerleri β-glukan (G2) ve 
antibiyotik (G3) grubundan daha yüksek olmuştur. 
Diğer gruplarla karşılaştırıldığında β-glukan (G2) 
grubunda 4. haftada sadece MHC-II lenfositlerin 
diğer gruplardan daha yüksek olduğu görülmüş, 8. 
haftada ise β-glukan (G2) grubunda CD4 hücreleri 
ve antibiyotik (G3) grubunda CD2 hücreleri diğer 
gruplardan daha yüksek bulunmuştur. Sonuç ola-
rak araştırmacılar immun yanıt üzerine olan bu 
değişken etkilere dayanarak β-glukanın bağışıklığı 
arttırıcı rolü olup olmadığı üzerine daha fazla çalış-
maların yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. 
Çeşitli hayvan türlerinde β-glukanın bağışıklık üze-
rine etkisi ile ilgili bazı araştırma sonuçları Tablo 
2’de sunulmuştur. 
 

Performans Üzerine Etkisi 

β-glukanın hayvanlarda bağışıklık üzerine etkileri 
ile ilgili literatür bildirişler göz önünde bulundurul-
duğunda bu doğal ürünün büyüme ve performans 
üzerinde dolaylı olarak etki yaratabileceği düşünü-

lebilir. β-glukanın immunolojik etkileri yanında per-
formans değerlerinin de incelendiği araştırmalarda 
elde edilen sonuçlar oldukça farklıdır. Kafes ve 
yerde olmak üzere iki farklı barınma sisteminin her 
birinde % 0, 0.02 ve 0.04 β-glukan ilave edilmiş 
rasyonla beslemenin etkisinin araştırıldığı bir 
broyler denemesinde başlangıç döneminde (0-17. 
günler) canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemden ya-
rarlanma bakımından gruplar arasında bir fark 
görülmemiştir. Bitirme döneminde (18-34. günler) 
β-glukan kullanan gruplarda canlı ağırlık kazancı 
ve yem tüketimi kontrol grubuna göre önemli dere-
cede yüksek olmuştur. Her iki dönemde ve tüm 
deneme süresince (0-34. günler) yemden yararlan-
ma bakımından ise gruplar arasında bir fark olma-
mıştır (8). Aynı araştırmacıların yaptıkları ikinci bir 
denemede ise dört broyler grubuna sırasıyla % 0 
β-glukan + % 0 antibiyotik (G1), % 0.03 β-glukan 
(G2), antibiyotik (G3) ve % 0.03 β-glukan + antibi-
yotik (G4) içeren rasyonlar verilmiştir. Deneme 
süresince (0-34. günler) ve tüm dönemlerde canlı 
ağırlık kazancı bakımından gruplar arasında 
önemli bir farklılık olmamış fakat başlangıç (0-17. 
günler) ve tüm deneme süresince (0-34.günler) β-
glukan ilavesi yapılan grupta yem tüketimi kontrol 
grubuna göre daha yüksek olmuştur. Yemden ya-
rarlanma oranı ise β-glukan ve antibiyotik ilavesi 
yapılan grupta sadece başlangıç döneminde daha 
iyi olmuştur (8). Deneysel olarak hava keseleri 
E.coli ile enfekte edilen ve edilmeyen broyler civ-
civlerinde 22 ppm (20 g/ton) β-1,3/1,6-glukanın 
etkisinin araştırıldığı bir çalışmada (20) her grup üç 
alt gruba ayrılmış ve bu alt gruplara sırasıyla kont-
rol yemi, 7 günlük ön β-glukan ilavesi ve 25 günlük 
sürekli β-glukan’lı yemle besleme yapılmıştır. 
Enfekte edilmeyen grupta β-glukan uygulaması 
canlı ağırlığı kontrol yemi ile beslenenlere göre 
azaltmıştır. Enfekte edilen grupta ise canlı ağırlık 
sadece 7 günlük ön β-glukan uygulaması yapılan 
grupta diğer enfekte edilen gruplara göre yüksek 
bulunmuştur. Yemden yararlanma oranı ise 
enfekte edilen broylerlerde sadece 7 günlük ön β-
glukan uygulaması yapılan grupta iyileşmiş ve 
enfekte edilmeyen grupta ise rasyona β-glukan 
ilavesinin yemden yararlanma oranı üzerine her-
hangi bir etkisi olmamıştır. Iowa Eyalet Üniversite-
si’nde broyler rasyonlarına % 0.1 oranında β-
glukan ilavesi yapılarak gerçekleştirilen bir dene-
mede (31) β-glukan verilen grubun hayvanlarının 
göğüs/vücut kütlesi oranının kontrol grubundan 
daha yüksek olduğu fakat yem tüketimi ve canlı 
ağırlık bakımından gruplar arasında önemli bir 
farkın olmadığı bildirilmiştir. Atlantik Kanatlı Araş-
tırma Enstitüsü’nde yapılan bir çalışmada (30) 3 
gruba ayrılan broylerlere sırasıyla katkısız rasyon 
(kontrol),   antibiyotik   katkılı  rasyon  ve  maya  β- 
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glukanı katkılı rasyon verilmiştir. β-glukan düzeyi-
nin başlangıç döneminde (0-14. günler) % 0.004, 
büyütme (15-24. günler) ve bitirme (25-38. günler) 
döneminde % 0.002 olarak ayarlandığı bu çalış-
manın 14. gününde canlı ağırlıklar bakımından 
gruplar arasında bir farklılık olmamış, 24. gününde 
antibiyotik verilen grubun canlı ağırlıkları diğer 
gruplardan önemli derecede yüksek bulunmuştur. 
Denemenin 38. gününde ise antibiyotik ve β-
glukan grubunun canlı ağırlıkları arasında farklılığa 
rastlanmayıp her iki grup da kontrol grubundan 
önemli derecede yüksek olmuştur. Deneme süre-
since gruplar arasında yem tüketimi ve yemden 
yararlanma oranı bakımından herhangi önemli bir 
farka da rastlanmamıştır. Sonuç olarak bu araştır-
macılar deneme sonu itibariyle performans para-
metreleri açısından antibiyotik ve β-glukan verilen 
grup arasında bir farkın olmamasının β-glukanın 
antibiyotiğe alternatif olarak kullanılabileceğinin bir 
göstergesi olduğunu vurgulamışlardır. Domuz yav-
rularında yapılan ve deneme gruplarının aynı şekil-
de tasarlandığı iki çalışmada Hahn ve ark. (16), 
rasyonlara I. denemede % 0, 0.01, 0.02, 0.03 ve 
0.04 düzeyinde β-glukan, II. denemede ise % 0.02 
düzeyinde β-glukan ilavesi yapmışlardır. I. dene-
mede sütten kesimden 2. haftaya kadarki dönem-
de gruplar arasında günlük canlı ağırlık artışı, gün-
lük ortalama yem tüketimi ve yemden yararlanma 
bakımından önemli bir farklılığa rastlanmamış, 3. 
ve 5. haftalar arasındaki dönemde ve tüm deneme 
süresince (0-35.günler) rasyondaki β-glukan dü-
zeylerine bağlı olarak günlük canlı ağırlık artışla-
rında doğrusal bir artış olduğu fakat bunun istatis-
tiksel açıdan önemli olmadığı tespit edilmiştir. Bu-
na ek olarak yine aynı dönemde ve deneme süre-
since günlük ortalama yem tüketimi ve yemden 
yararlanma açısından gruplar arasında bir farka 
rastlanmamıştır. II. denemede rasyona β-glukan, 
antibiyotik ve her ikisinin birden ilavesi 0.-2. hafta-
lar arasında yine günlük canlı ağırlık artışı, günlük 
ortalama yem tüketimi ve yemden yararlanma ba-
kımından önemli bir farklılık yaratmamıştır. Dene-
menin 3.-5. haftaları arasında ise sadece β-glukan 
+ antibiyotik kullanılan grup kontrol grubundan 
günlük canlı ağırlık artışı bakımından önemli dere-
cede yüksek değere sahip olmuştur. Tüm deneme 
süresince ise günlük canlı ağırlık artışı β-glukan + 
antibiyotik kullanılan grupta kontrol grubundan ve 
tek başına β-glukan kullanılan gruptan daha yük-
sek olmuş fakat sadece antibiyotik kullanılan grup-
tan farklı olmamıştır. Sonuç olarak araştırmacılar 
rasyondaki β-glukan düzeyinin günlük canlı ağırlık 
artışı üzerinde antibiyotik olmadan iyileştirici bir 
etki yaratmadığını ve sütten kesilen domuz yavru-
larında antibiyotiğin büyüme performansı bakımın-
dan β-glukandan daha etkili olduğunu bildirmişler-

dir. Sütten kesilen domuz yavrularında yapılan 
diğer bir çalışmada (12) rasyona % 0.1 β-glukan 
ilavesinin günlük canlı ağırlık artışını kontrol grubu-
na göre önemsiz düzeyde azalttığını fakat dene-
menin 7-14. günler arasında günlük ortalama yem 
tüketimini kontrol grubuna göre önemli derecede 
düşürdüğünü gözlemlemişlerdir. Tüm deneme 
süresince ise (7-35. günler) β-glukan ilavesi büyü-
me performansında önemli bir fark yaratmamıştır. 
Aynı araştırmacıların rasyona % 0.025 ve 0.05 
düzeyinde β-glukan katarak yaptıkları diğer bir 
denemede ise sadece % 0.025’lik β-glukan düze-
yinin kontrol grubuna göre günlük canlı ağırlık artı-
şını ve yem tüketimini önemli derecede arttırdığını, 
yemden yararlanma oranı bakımından gruplar ara-
sında farklılığa rastlanmadığını bildirmişlerdir. Ben-
zer şekilde Hiss ve Sauerwein (18), 4. haftada 
sütten kesilmiş domuz yavrularında rasyona % 0, 
0.015 ve 0.03 oranında β-glukan ilave ederek yap-
tıkları çalışmada günlük canlı ağırlık artışı, yem 
tüketimi ve yemden yararlanma bakımından grup-
lar arasında önemli bir farklılığa rastlanmadığını 
bildirmişlerdir. Fakat önemli olmamakla birlikte % 
0.03 β-glukan verilen grubun kontrol grubuna göre 
daha fazla yem tüketmeye meyilli olduğunu belirt-
mişlerdir. Yeni doğmuş domuz yavrularında 4 haf-
ta süresince C vitamini ve β-glukanın büyümeyi 
ilerletici etkisinin araştırıldığı bir çalışmada (13) 
deneme gruplarının rasyonlarına sırasıyla % 2.5 β-
glukan, 75 ppm C vitamini ve % 2.5 β-glukan + 75 
ppm C vitamini ilavesi yapılmıştır. Kontrol ve C 
vitamini grubuyla karşılaştırıldığında β-glukan ila-
vesi yapılan gruplarda günlük canlı ağırlık kazancı-
nın daha yüksek olduğu ve C vitamini ile β-
glukanın birlikte sinerjik etki yarattıkları tespit edil-
miştir. Tavşanlarda bir kısmının bireysel kafeslerde 
bir kısmının da grup halinde barındırıldığı ve her 
barınma sisteminde rasyonlara 0, 50, 100, 150, 
200 ve 250 ppm β-1,3-1,6-glukan ilavesinin yapıl-
dığı bir çalışmada (14) bireysel kafeslerde barındı-
rılanlarda 100 ve 150 ppm β-glukan verilen grubun 
canlı ağırlık, canlı ağırlık kazancı ve yem tüketim-
leri kontrol grubuna göre sırasıyla % 9.4, 13.5 ve 
14.3 daha yüksek olmuştur. Grup halinde barındı-
rılan tavşanlarda ise 50 ve 150 ppm β-glukan veri-
lenlerde canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancı kont-
rol grubundan sırasıyla % 5.8 ve 9.8 daha yüksek 
bulunmuştur. Sonuç olarak araştırmacılar tavşan-
larda büyüme performansının iyileştirilmesinde 
150 ppm β-glukanın rasyona ilave edilmesinin tav-
siye edilebilir bir düzey olduğunu bildirmişlerdir. 

β-glukanın etkilerini araştırmak için çiftlik hayvan-
larından özellikle kanatlı ve domuzlarla yapılan 
yoğun çalışmalara ek olarak üzerinde araştırmala-
rın devam ettiği diğer bir alan da su ürünleri yetişti-
riciliğidir.  Su   ürünleri   yetiştiriciliğinde  β-glukana  
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bağlı olarak büyüme performansındaki artış büyük 
ölçüde β-glukanın rasyonda kullanıldığı miktara, 
besleme süresine, çevre sıcaklığına ve çalışılan 
türe bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Büyü-
me performansında artışın sağlanabilmesi için β-
glukanın dozu ve uygulama süresi ile ilgili olarak 
her balık türü için besleme stratejilerinin geliştiril-
mesi gerektiği bildirilmektedir (10). Son yıllarda 
balıklarda β-glukanın büyüme performansı üzerine 
etkilerini açılayan çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu 
çalışmaların bir kısmı belirli çevre şartlarında β-
glukanın büyüme performansı üzerine arttırıcı etki-
si olduğunu ileri sürerken bir kısmı ise herhangi bir 
etkisinin olmadığını bildirmektedir. Örneğin Cook 
ve ark. (9) Pagrus auratus türü levreklerde 
rasyona % 0.1 oranında β-glukan ilavesinin 24 οC 
su sıcaklığında canlı ağırlık artışı bakımından 
gruplar arasında önemli bir fark yaratmazken 12 οC 
sıcaklıkta deneme grubu kontrol grubuna göre 
önemli derecede yüksek canlı ağırlığa sahip oldu-
ğunu bildirmişlerdir.  Ai ve ark. (2) büyük sarı şar-
latan (Pseudosciaena crocea) balıklarında 8 hafta 
süresince rasyona düşük (% 0.09) ve yüksek (% 
0.18) düzeyde β-1,3 glukan ilavesi yaptıkları bir 
denemede düşük β-glukan ile beslenen grubun 
büyüme oranını kontrol grubuna göre önemli dere-
cede yüksek bulmuşlardır. Yüksek β-glukan oranı 
ile beslenen grup ile kontrol grubu arasında ise 
aynı parametre bakımından önemli bir farka rast-
lanmamıştır. Whittington ve ark. (37) tarafından Nil 
çupralarında 0, 50, 100 ve 200 mg β-glukan içeren 

rasyonla yaptıkları bir çalışmada canlı ağırlık ka-
zancı bakımından gruplar arasında önemli bir far-
ka rastlanmamış fakat 50 mg/kg β-glukan ilavesi 
yapılan grubun yemden yararlanma oranı diğer iki 
deneme grubuna göre daha yüksek olmuştur. 
Kontrol grubu ile deneme grupları arasında ise 
canlı ağırlık kazancı ve yemden yararlanma bakı-
mından önemli bir farka rastlanmamıştır. Sealey 
ve ark. (33) tarafından levreklerde (Oncorhynchus 
mykiss) yapılan bir çalışmada kontrol grubuna 
buğday içeren rasyon, deneme gruplarından üç 
tanesine sırasıyla düşük (38 g/kg), orta (52 g/kg) 
ve yüksek (82 g/kg) düzey β-glukana sahip üç 
farklı genotipteki arpalardan içeren rasyonlar ve 
diğer deneme grubuna ise 2 g/kg maya β-glukanı 
içeren rasyon verilmiştir. Denemenin 3. haftasında 
yüksek β-glukanlı arpa ile beslenenlerde canlı 
ağırlık kazancı kontrol grubuna göre önemli dere-
cede düşük, yemden yararlanma oranı ise yüksek 
β-glukanlı arpa ve maya β-glukanı verilen grupta 
kontrol grubuna göre önemli derecede yüksek bu-
lunmuştur. Denemenin 9. haftasında ise gruplar 
arasında performans parametreleri bakımından 
önemli bir farka rastlanmamıştır. Karideslerde ya-
pılan bir denemede ise Hisano ve ark. (17) % 0.2 
mannanoligosakkarit (MOS) içeren rasyonla besle-
nen grubun kontrol grubu ve % 0.2 β-glukan veri-
len gruptan önemli derecede yüksek canlı ağırlık 
kazandığını, fakat β-glukan verilen grup ile kontrol 
grubu arasında önemli bir farkın olmadığını bildir-
mişlerdir. Yemden yararlanma bakımından ise 
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gruplar arasında farkın olmadığını bildiren araştır-
macılar sonuç olarak MOS’in β-glukana göre bü-
yüme performansı bakımından daha iyi sonuç ya-
rattığını belirtmişlerdir. Çeşitli hayvan türlerinde β-
glukanın performans üzerine etkisi ile ilgili bazı 
araştırma sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 
 

Sonuç 

Hayvan beslemede bağışıklık ve performansı iyi-
leştirici yem katkı maddesi olarak β-glukanın kulla-
nılması ile ilgili son yıllarda yapılan çalışmalar ol-
dukça farklı sonuçlar ortaya koymuştur. Bu neden-
le bu maddenin etkinliği ile ilgili kesin bir sonuca 
varmak zor olmakla birlikte özellikle kanatlı, küçük-
baş ve büyükbaş çiftlik hayvanları üzerinde daha 
geniş saha çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bu yöndeki 
eksikliklerin giderilmesi β-glukanın alternatif yem 
katkı maddesi olarak güvenle kullanılması açısın-
dan son derece yararlı olacaktır. 
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