
 
ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA 

FULL PAPER                              TAM MAKALE 

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGINEERING AND FISHERIES RESEARCH 
E-ISSN 2149-0236  

3(3): 116-127 (2017)     doi: 10.3153/JAEFR17015 
© 2015-2017 ScientificWebJournals (SWJ) 116 

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) 
YEMLERİNE FARKLI ORANLARDA İLAVE EDİLEN 
KANTARON YAĞININ (Hypericum perforatum) BÜYÜME 
PERFORMANSI, BAZI ÇEVRESEL STRES PARAMETRELERİ 
VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

Çağın Çilingir1 ORCID ID: 0000-0001-6996-2249, İbrahim Diler2 ORCID ID: 0000-0002-2182-2615 ,           
İlter İlhan3 ORCID ID: 0000-0003-3739-9580, Fatih Gültekin3 ORCID ID: 0000-0003-2888-3215 

1 Yalvaç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Isparta, Türkiye 
2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, Isparta, Türkiye 
3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Isparta, Türkiye 

Received: 15.12.2016 

Accepted: 27.02.2017  

Published online: 18.06.2017 

Corresponding author:  

Çağın ÇİLİNGİR, Yalvaç İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü, Yalvaç/Isparta Türkiye 
E-mail: cilingir14@yahoo.com   

Öz: 

Bu çalışmada jüvenil gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) 
yemlerine ilave edilen sarı kantaron (Hypericum perforatum) yağının 
büyüme performansı, bazı çevresel stres parametreleri ve antioksidan 
aktivitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışma 0 mL/kg (kontrol 
grubu)  ve 1 mL/kg, 2 mL/kg, 3 ml/kg oranlarında kantaron yağı içe-
ren yem grupları ile 3 tekerrürlü olarak oluşturularak 500 litrelik dik-
dörtgen fiberglas tanklarda 20g ortalama başlangıç ağırlığına sahip 
jüvenil alabalık bireyleriyle 90 gün boyunca sürdürülmüştür. Deneme 
sonucunda elde edilen parametrelerden, toplam ortalama canlı ağırlık 
artışı 88,86-90,97 (g), spesifik büyüme oranı 1.85-1.86 (% gün-1), 
yem dönüşüm oranı 1.02-1.07, yaşama oranı %97-100, yem dönüşüm 
etkinliği 98.89-100.05, kondisyon faktörü 1.23-1.24, total antioksi-
dan düzeyi 1.96-2.07 (µmol Trolox equivalents/L), total oksidan dü-
zeyi 1,10-1,70 (µmol H2O2 equivalent/L), oksidatif stres indeksi 
56.15-81.44 (TOS/TAS*100), glikoz düzeyi 73.00-76.66 (mg/dL), 
kortizol düzeyi 0.78-1.13 (µ/dL), lizozim enziminin oluşturduğu zon 
çapı 0.90-1.08 (cm) aralıklarında belirlenmiştir. Yem gruplarının to-
tal oksidan düzeyi ve oksidatif stres indeksi parametreleri istatistiksel 
açıdan farklılık göstermiştir (p<0.05). Sonuç olarak büyüme perfor-
mansı ve stres parametreleri yönünden önemli bir etki görülmese de 
(p>0.05) oksidan düzeyi ve oksidatif stres indeksi düzeylerinde 
olumlu etkiler gözlenmiştir. 
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Abstract: 

EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF DIETARY 
CENTAURY OIL (Hypericum Perforatum) ON GROWTH 
PERFORMANCE, SOME ENVIRONMENTAL STRESS 
PARAMETERS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN 
RAINBOW TROUT (Oncorhyncus Mykiss) 

This experiment was conducted to evaluate the effect of dietary centaury 
oil (Hypericum perforatum) on growth performance, some environmental 
stress parameters and antioxidant activity in juvenile rainbow trout (On-
corhynchus mykiss). The Experiment, conducted in 500 litre rectangle fi-
berglass tanks for 90 days, was performed in replicate groups and all tanks 
were stocked with 35 juveniles (initial mean weight 20g). Experimental 
feeds were formed as K0 (control group without centaury oil inclusion), 
KT1 (1 mL/kg), KT2 (2 mL/kg) and KT3 (3 mL/kg) centaury oil supple-
ments. At the end of the trial parameters were obtained as; weight gain 
88,86-90,97 (gr), specific growth rate 1,85-1,86 (% day-1), feed conver-
sion rate 1,02-1,07, survival rate 97-100%, feed conversion efficiency 
98,89-100,05, contidion factor 1,23-1,24, total antioxidant status 1,96-
2,07(µmol Trolox equivalents/L), total oxidant status 1,10-1,70(µmol 
H2O2 equivalent/L), oxidative stress index 56,15-81,44, glucose status 
73,00-76,66, cortisol status 0,78-1,13, lysozyme zone diameter 0,90-1,08 
(cm). Feed groups showed statistical difference in terms of total oxidant 
status and oxydative stress index parameters (p<0.05). As result no diffe-
rences were obtained for growth performance and stress parameters 
(p>0.05) but possitive effects upon oxydant status and oxydative stress 
index were observed. 

Keywords:  Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, Centaury oil, Stress, 
Growth rate, Antioxidant activity 
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Giriş 
Su ürünleri yetiştiriciliği, son dönemde özellikle 
yeni teknolojilerin geliştirilmesi, çevresel faktör-
lerle ilgili elde edilen bilgilerin artması ve yeni 
yem formülasyonlarının geliştirilmesi sonucunda 
hızla gelişmektedir ve değişime uğramaktadır 
(Güven, 2010). 

Yetiştiriciliğin ilk olarak yaygınlaşmaya başladığı 
dönemlerde doğal yem kaynakları besin olarak 
kullanılırken, bu aşamadan sonra yerini karma 
yemler almıştır. Karma yem; hayvanların canlılı-
ğını sürdürmesi için gereken besin ve enerji ihti-
yacını karşılayan bir veya birden fazla organik ve 
inorganik maddelerin karışımı olarak tanımlanabi-
lir (Erteken ve Haşimoğlu, 2007).  

Son yıllarda yetiştiriciliği yapılan türlerin gelişi-
mini hızlandırmak ve ürün kalitesini artırmak için, 
probiyotik, prebiyotik, immünostimulant ürünler 
ve doğal bitki ekstraktlarının kullanımı artmakta-
dır. İlk üç kategori geçtiğimiz yıllarda farklı oran-
larda performans artırıcı özellikleri dolayısıyla 
kullanılmış, son yıllarda ise doğal bitki ekstraktla-
rının kullanımı ile birlikte fitoterapik uygulama-
larla ilgili araştırmalar önem kazanmıştır (Çetin ve 
Yıldız, 2004). 

Su ürünleri yetiştiriciliği uygulamalarında kullanı-
lan alternatif bitkisel tıbbi ürünlerin büyüme artı-
rıcı, immün sistemi geliştirici ve iştah açıcı gibi 
çeşitli etkileri bulunmaktadır. Bitkisel ekstraktlar 
su ürünleri yetiştiriciliğinde yem tüketimini artı-
rıcı, büyümeyi teşvik edici, stres önleyici ve anti-
mikrobiyal etkiler gösterirken zararlı kalıntı bırak-
mayarak çevresel zararlara da yol açmamaktadır-
lar. Fenoller, polifenoller, alkoloidler, quinonlar, 
terpenoidler, lektinler ve polipeptidler gibi bitkisel 
bileşenlerin antibiyotikler ve diğer sentetik bile-
şenlere oldukça iyi birer alternatif olabileceği ça-
lışmalarla ortaya konulmuştur (Citarasu, 2010). 

Çalışmamızda kullanılan sarı kantaron bitkisi Hy-
pericum cinsi, Clusiaceae familyası ve Hyperico-
ideae alt familyasına ait olup dünyada yaklaşık 
400 türü içermektedir (Curtis ve Levsten, 1990). 
Avrupa, Asya, Avustralya ve Amerika’nın bir bö-
lümünde yetişen Hypericum cinsinin Avrupa’da 
10 (Witchl, 1986), Türkiye’de ise 70 türüne rast-
lanmıştır (Baytop, 1999). Hypericum perforatum 
L. (sarı kantaron) ülkemizde Marmara, Karadeniz, 
Ege, Orta ve Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güney-
doğu Anadolu Bölgelerinde dağılış göstermektir 
(Davis, 1967; Davis, 1988; Güner vd., 2000). Sarı 

kantaron; kılıç otu, kanotu, koyun kıran, kuzu kı-
ran, mayasıl otu, bin bir delik otu ve yara otu gibi 
yöresel isimlere de sahiptir  (Baytop, 1999). 

Hypericum perforatum L. farmakolojik aktiviteye 
katkı sağlayan birkaç grup bileşen ihtiva etmekte-
dir. Bu gruplar, naphthodianthronlar (hiperisin, 
pseudohiperisin), phloroglucinolslar (hiperforin, 
adhiperforin), flavonoidler (rutin, hyperosid, quer-
citrin) xanthonelar ve tanenlerdir (Hölzl ve Ost-
rowski, 1987; Nahrstedt ve Butterweck, 1997). 
Farmakolojik yönden çalışmalarda en büyük ilgiyi 
çeken bileşen grubu naphthodianthronlardır (Pa-
tocka, 2003). 

Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki, sarı kantaro-
nun anti-inflamatuar (Hammer vd., 2007; Savikin 
vd., 2007), antimikrobiyal, yara iyileştirici (Rao 
vd., 1991; Öztürk vd., 2007), antioksidan,  anti-
anksiyatik, antineoplastik, anti depresan etkileri 
bulunmaktadır (Linde vd., 1996; Bilia vd., 2002). 
Ayrıca alkol ve nikotin bağımlılığına karşı olumlu 
etkilerinin de olduğu bilinmektedir (Uzbay, 2008). 
Yapılan birçok çalışmada kantaron ekstraktının 
antidepresan etkisinin hiperforin içeriği ile bağ-
lantılı olduğu çeşitli davranış testlerinde ortaya 
konulmuştur (Müllet, 2005). 

Bu çalışmanın temel hedefi ülkemizde doğal ola-
rak yetişen sarı kantaron bitkisi yağının yemlere 
ilave edilecek uygun oranlarının bulunarak su 
ürünleri sektörü için pratikte kullanılabilir hale ge-
tirilmesidir. Su ürünleri sektörü için kantaron ya-
ğının alabalıklarda büyüme performansı, çevresel 
stres parametreleri ve antioksidan aktivitesi üze-
rine etkisi ilk defa araştırılarak elde edilecek veri-
lerin ve sonuçların sektöre aktarılması hedeflen-
miştir.  

Materyal ve Metot   
Materyal 

Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir 
Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Ünitesinde 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya başlama tarihin-
den 14 gün önce Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Ye-
tiştiricilik Ünitesine getirilen gökkuşağı alabalık-
ları, dikdörtgen beton havuzlara stoklanmış ve de-
neme başlangıç gününe kadar adaptasyonları sağ-
lanmıştır. Ortalama 20 g’lık alabalık bireyleri, de-
neme başlangıç gününden 2 gün önce, tesadüfi 
parselleme yöntemi ile her  tanka  35 adet olacak 
şekilde 500 litre hacime sahip dikdörtgen tanklara 
stoklanmıştır. Bu süre içerisinde balıklar ticari ala-
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balık yemi ile günde 2 defa olmak suretiyle bes-
lenmişlerdir. Araştırmada kullanılan gökkuşağı 
alabalıkları (Oncorhyncus mykiss) ticari özel bir 
işletmeden temin edilmiştir. Araştırmada özel bir 
firmanın ürettiği 3 mm çapında %45 ham protein, 
%20 ham yağ, %1,02 ham selüloz ve %10,38 ham 
kül içeren ticari ekstrüde alabalık yemi kullanıl-
mıştır. Maserasyon yöntemiyle üretilmiş olan kan-
taron yağı ve özel bir firmadan temin edilmiştir. 

Yöntem 

Araştırmada ticari alabalık yemlerine 1 mL/kg 
(KT1), 2 mL/kg (KT2) ve 3 mL/kg (KT3) olmak 
üzere sarı kantaron yağı ilave edilmiş ve kontrol 
(K0) grubu da dahil olmak üzere 4 farklı grup 
oluşturulmuştur. Her bir grup 3 tekerrürden oluş-
turulmuş ve deneme Temmuz – Ekim 2015 döne-
minde 90 gün sürdürülmüştür. Yemleme sabah 
09:00 ve akşam 16:00 saatlerinde olmak üzere 
günde 2 defa, balıkların yeme olan tepkileri göz-
lenerek doyana kadar yapılmıştır.  

Çalışma süresince su debisi 4,5 lt/dk olacak şe-
kilde ayarlanmıştır. Tank diplerinde biriken dışkı-
lar günlük olarak sifonlama yöntemiyle temizlen-
miş ve kirliliğin engellenmesine çalışılmıştır. De-
neme süresince tank içerisindeki ortalama sıcaklık 
12.34 ±0.11oC, suda çözünmüş oksijen ise 7.03 
±0.34 ppm olarak ölçülmüştür. Çözünmüş oksijen 
düzeyi günlük olarak saat 17:00’de ölçülmüştür. 

Sarı kantaron (Hypericum perforatum) bitkisinin 
yağı özel bir firmadan temin edilmiş olup, uçucu 
yağların ana bileşenler yönünden kimyasal yapısı 
Süleyman Demirel Üniversitesi Deneysel ve Göz-
lemsel Araştırma Laboratuvarındaki Gaz Kroma-
tografi cihazıyla (GC/MS aparatı kullanılarak) be-
lirlenmiştir. Kantaron yağı yemlere spreyleme 
yöntemi ile ilave edilmiştir. Otomatik pipet yardı-
mıyla ayarlanan deneme gruplarına ait kantaron 
yağı miktarları bir sprey şişesine aktarılmıştır. Ön-
ceden hazırlanmış yem kaplarında bulunan ticari 
yemler üzerine spreyleme yöntemi ile püskürtül-
müştür. Ardından kantaron yağının homojen bir 
şekilde karıştığından emin oluncaya kadar, içeri-
sinde kantaron yağı ve yem bulunan kavanoz çal-
kalama suretiyle karıştırılmıştır. Yemler haftalık 
olarak hazırlanmış olup, +4oC’de buzdolabında 
saklanmıştır.  

90 günlük deneme süresince 0. gün ve her 15 
günde bir total boy ve canlı ağırlık ölçümleri ya-
pılmıştır. Bu ölçümler öncesinde, meydana gele-
bilecek stres ve zararları minimuma indirgemek 
için içerisinde anestezik madde olarak karanfil 
yağı (50 mg/L) bulunan kovalara alınan balıklar 

sakinleştirilmiştir. Grupların tümündeki bireyler 
0.01 g hassasiyetindeki terazi yardımıyla tartılmış 
olup, 1 mm hassasiyetindeki boy cetveli ile total 
boy ölçülmüştür. Elde edilen tüm bu veriler ile bir-
likte aşağıda verilen formüller yardımı ile büyüme 
performansı belirlenmiştir.  

Canlı Ağırlık Ortalaması (CAO) (g) = Tartı-
lan Balıkların Toplam Ağırlığı (g) / Tartılan balık 
sayısı 

Canlı Ağırlık Kazancı (CAK) = X1-X0 

X0= Deneme Başlangıcı Ortalama Ağırlık (g), 
X1=Deneme Sonu Ortalama Ağırlık (g) 

Spesifik Büyüme Oranı (SBO, % gün-1) = [(ln 
Son Ağırlık – ln Başlangıç Ağırlığı)/Gün] x 100 

Yem Değerlendirme Oranı (YDO)  = Tüketi-
len Yem Miktarı (g) / Toplam Canlı Ağırlık Artışı 
(g) 

Yem Değerlendirme Etkinliği (YDE)  = Toplam 
Canlı Ağırlık Artışı (g) / Tüketilen Yem Miktarı x 
100 

Yaşama Oranı (YO) (%) = [(Deneme Sonu Balık 
Sayısı)/(Deneme Başlangıcı Balık Sayısı)] x 100     

Kondisyon Faktörü (KF) = [Ortalama Canlı ağır-
lık / (Ortalama Boy)3] x 100 

Deneme balıklarından 0. 45. ve 90. günlerde kan 
örneklemeleri her gruptan 5'er adet olmak üzere 
yapılmıştır. Tüm grupların kan alım işlemi 1 saat 
içerisinde tamamlanarak örnekler Süleyman De-
mirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi Biyo-
kimya Laboratuvarına götürülmüştür. Burada so-
ğutmalı santrifüj ile 10.000 devir/dk ve 5 dk süre-
since santrifüj edilerek kan örnekleri serumlarına 
ayrılmıştır. Elde edilen serumlar 2 ml’lik tüplere 
aktarılarak analiz gününe kadar -80oC’de derin 
dondurucuda saklanmıştır.  

Glukoz, kortizol, TAS ve TOS analizleri Süley-
man Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi Bi-
yokimya Laboratuvar’ında, lizozim aktivitesi ana-
lizi ise Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su 
Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Laboratuva-
rında gerçekleştirilmiştir. Total oksidan/antioksi-
dan kapasiteleri spektrofotometrik olarak çalışıl-
mış ve oksidatif stres indeksi (OSİ) hesaplanması 
aşağıdaki formülle yapılmıştır;  

TOS (µmol H2O2 equivalent/L) / TAS (µmol 
Trolox equivalent/L) x 100. 

Lizozim aktivitesini belirlemek amacıyla diffüz-
yon agar metodu Ellis, 1996’ya göre yapılmıştır.  
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Denemede elde edilen veriler SPSS 22.0 paket 
programında ANOVA testi ile değerlendirilmiştir. 
Denemede incelenen çeşitli parametrelerin önem 
derecelerini kararlaştırırken sonuçlar ortalama de-
ğer ve standart sapma olarak verilmiştir, gruplar 
arasındaki ayrım varyans analizi ve grupların kar-
şılaştırılmasında Duncan çoklu karşılaştırma testi 
kullanılmıştır ve ortalamalar arasındaki farklar 
0.05 önem seviyesinde test edilmiştir (Özdamar, 
2002). 

Bulgular ve Tartışma 
Araştırma sonunda deneme başlangıcı (0. gün), 
45. ve 90. günlerde gruplara ait canlı ağırlık orta-
lamaları (CAO) değerlerinde istatistiksel açıdan 
farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Deneme başlan-
gıcında en yüksek CAO değeri, K0 grubunda bu-
lunurken (20.48 ±0.07), 45. günde yine K0 gru-
bunda (50.42 ±0.48) bulunmuş ve 90. günde ise 
KT1 grubunda (111.43 ±1.07) bulunmuştur. 

Araştırma sonucunda 0-45, 46-90 ve 0-90 gün ara-
lıkları baz alınarak hesaplanan gruplara ait CAK 
değerlerinde 0-45. gün aralığında istatistiksel açı-
dan bir fark saptanmamışken (p>0.05), 46-90. gün 
arasında istatistiksel açıdan fark bulunmuş 
(p<0.05) ve en yüksek değere KT1 grubunun 
(62.77 ±0.55) sahip olduğu saptanmıştır. 0-90. gün 
aralığında ise yine gruplar arasında istatistiksel 
açıdan bir fark saptanmamıştır.  
SBO değerlerine bakıldığında, 0-45, 46-90 ve 0-
90. günlerin kendi içindeki değerler arasında ista-
tistiksel açıdan bir fark bulunamamıştır (p>0,05).  
0-45 günler arasındaki en yüksek değere K0 grubu 
(2,00±0,05) sahip olurken, 46-90. günler arasında 
KT1 grubu (1,84±0,05) ve 0-90. günler arasında 
ise en yüksek değere yine KT1 grubu (1,88±0,01) 
sahip olmuştur. 

 
YDO değerleri incelendiğinde 0-45, 46-90 ve 0-
90. günlerin kendi içindeki değerler arasında ista-
tistiksel açıdan bir fark bulunamamıştır (p>0,05). 
0-45. günler arasında en düşük orana KT1 grubun-
dan (1,05±0,00) elde edilirken, 46-90. günler ara-
sında K0 grubu (1,03±0,09) en düşük orana sahip 
olmuş ve 0-90. günler arasında ise en düşük oran 
KT2 grubunda (1,07±0,03) elde edilmiştir. 
 
YDE verileri incelendiğinde 0-45, 46-90 ve 0-90. 
günlerin kendi içindeki değerler arasında istatis-
tiksel açıdan bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 0-
45. günler arasında K0 grubu (101,02±2,75) en 
yüksek değere sahip olmuştur. 46-90. günler ara-
sında KT1 grubu (101,81±1,89) en yüksek değere 
sahipken 0-90. günler arasında KT3 grubu 
(100,05±1,75) en yüksek yem değerlendirme et-
kinliği değerine sahip olmuştur. 
 
KF değerlerine bakıldığında 0-45, 46-90 ve 0-90. 
günler aralıklarındaki değerler istatistiksel açıdan 
bir farklılık göstermemiştir (p>0,05). 0-45. günler 
aralığında K0 (1,08±0,04) ve KT1 grubu 
(1,08±0,01) aynı değerlere sahip olarak en yüksek 
KF değerine sahip olmuşlardır. 46-90. günlerde 
yine en yüksek değere K0 grubu sahip iken 0-90. 
günler baz alındığında yine K0 (1,23±0,02) ve 
KT1 grubu (1,23±0,01)  aynı değerlere sahip ola-
rak en yüksek KF değerine sahip olmuşlardır. 

YO değerleri incelendiğinde de 0-45, 46-90 ve 0-
90. gün aralıklarındaki ortalamalarda istatistiksel 
açıdan fark bulunamamıştır (p>0,05). Tüm zaman 
aralıklarında K0 grubu (100±0,00) en yüksek ya-
şama oranı yüzdesine sahip olmuştur. Deneme so-
nunda en düşük yaşama oranı yüzdesine ise KT3 
grubu (96±3,33) sahip olmuştur. 

 
Tablo 1. Deneme gruplarının farklı günlerdeki canlı ağırlık ortalamaları (CAO)  
Table 1.Average weight and standard deviation values of test groups at different days 
 Deneme Grupları (±SD)* 

 K0 KT1 KT2 KT3 
0. Gün 20.48 ±0.07a 20.46 ±0.03a 20.39 ±0.06a 20.42 ±0.01a 

45. Gün 50.42 ±0.48a 48.66 ±1.62a 48.22 ±1.37a 48.73 ±0.50a 
90. Gün 109.60 ±1.61a 111.43 ±1.07a 109.21 ±1.05a 109.89 ±0.19a 

*Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p<0.05). 
K0 = Kontrol grubu, KT1 = 1mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren Grup, KT2 = 2mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren 
Grup, KT3 = 3mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren Grup 
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Tablo 2.  Deneme gruplarının 0-45., 46-90. ve 0-90. gün aralığındaki CAK, SBO, YDO, YDE, KF, 
YO ortalamaları ve bu değerlerin standart sapmaları  

Table 2.  Average and standard deviaton values for WG, SGR, FCR, FCE, CF and SR between 0-45., 46-90. 
and 0-90. days in the experimental groups 

  Deneme Grupları (±SD)* 
  K0 KT1 KT2 KT3 

 
 

0-45. gün 
aralığı 

CAK 29.94 ±2.56 a 28.20 ±1.59a 27.86 ±0.51a 28.31 ±0.52a 
SBO 2.00 ±0.05a 1.92 ±0.07a 1.91 ±0.05a 1.93 ±0.02a 

YDO 1.00 ±0.03 a 1.05 ±0.00 a 1.03 ±0.09 a 1.02 ±0.04 a 
YDE 101.02 ±2.75a 96.42 ±1.23a 97.88 ±3.83a 98.59 ±1.38a 

KF 1.08 ±0.04a 1.08 ±0.01a 1.05 ±0.03a 1.07 ±0.02a 
YO 100 ±0.00 a 98.88 ±1.92a 98.88 ±1.92a 97.77 ±1.92a 

 
 

46-90. gün 
aralığı 

CAK 59.24 ±1.71b 62.77 ±0.55a 60.99 ±1.39ab 61.16 ±2.07ab 

SBO 1.71 ±0.4a 1.84 ±0.05a 1.80 ±0.04a 1.80 ±0.09a 

YDO 1.03 ±0.09 a 0.99 ±0.07 a 1.00 ±0.07 a 0.99 ±0.04 a 
YDE 97.46 ±2.35a 101.81 ±1.89a 100.31 ±2.34a 101.51 ±2.14a 

KF 1.15 ±0.02a 1.13 ±0.01 a 1.12 ±0.01 a 1.12 ±0.01 a 
YO 100 ±0.00 a 98.88 ±1.93a 97.77 ±1.93a 96.66 ±3.33a 

 
 
0-90. gün 

aralığı 

CAK 89.12 ±2.91a 90.97 ±1.04a 88.86 ±1.89a 89.47 ±1.64a 
SBO 1.85 ±0.06 a 1.88 ±0.01a 1.86 ±0.06a 1.86 ±0.03a 
YDO 1.02 ±0.04 a 1.05 ±0.05a 1.07 ±0.03a 1.06 ±0.01a 
YDE 98.89 ±0.63a 99.11 ±1.09a 99.13 ±0.95a 100.05 ±1.75a 
KF 1.23 ±0.02a 1.23 ±0.01a 1.22 ±0.01a 1.22 ±0.01a 
YO 100 ±0.00a 98.88 ±1.93a 97.77 ±1.93a 96.66 ±3.33a 

*Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p<0,05). 
K0= Kontrol Grubu, KT1= 1mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren Grup, KT2= 2mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren 
Grup, KT3= 3mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren Grup, CAK= Canlı Ağırlık Kazancı, SBO= Spesifik Büyüme 
Oranı, YDO= Yem Değerlendirme Oranı, YDE= Yem Değerlendirme Etkinliği, KF= Kondisyon Faktörü,              
YO= Yaşama Oranı  
  
 

 
(K0= Kontrol grubu, KT1= 1mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren Grup, KT2= 2mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren Grup, KT3= 3mL/kg 
Sarı Kantaron Yağı İçeren Grup) 

Şekil 1.  Farklı günlerdeki canlı ağırlık kazancı değerleri (g),  
Figure 1. Weight gain values at different days (g) 
 
 

  

0

20

40

60

80

100

0 45 90

C
an

lı 
A

ğı
rl

ık
 K

az
an

cı
 (C

A
K

)

Günler

K0

KT1

KT2

KT3



Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 3(3): 116-127 (2017) 
 

Journal abbreviation: J Aquacult Eng Fish Res 

 121 

Tablo 3. Deneme gruplarının 0., 45. ve 90. günlerdeki TAS, TOS, OSİ, serum glukoz (mg/dL), serum 
kortizol (µg/dL) ve lizozim enziminin oluşturduğu zon çapı (cm) değerleri ortalamaları ve 
standart sapmaları 

Table 3.  Average and standard deviaton values for TAS, TOS, OSI, serum glucose (mg/dL), serum cortisol 
(µg/dL) and lysozyme enzyme zone diameter at 0., 45. and 90. days in the experimental gorups 

  Deneme Grupları (±SD)* 
  K0 KT1 KT2 KT3 
 

 
0. gün 

TAS 1.20 ±0.06 - - - 

TOS 1.17 ±0.02 - - - 

OSİ 97.99 ±6.38 - - - 
Glukoz  112.67 ±10.02 - - - 

Kortizol 7.08 ±1.69 - - - 
Lizozim  0.88 ±0.12 - - - 

 
 

45. gün 

TAS 1.23 ±0.13a 1.21 ±0.05a 1.15 ±0.03a 1.21 ±0.07a 

TOS 1.36 ±0.25a 1.33 ±0.29a 1.30 ±0.31a 1.22 ±0.08a 

OSİ 111.02 ±10.17a 109.23 ±9.49a 113.13 ±7.08a 101.11 ±6.93a 
Glukoz  74.00 ±3.46a 74.33 ±6.65a 68.33 ±4.50a 78.00 ±5.19a 

Kortizol 0.71 ±0.54b 0.94 ±0.80ab 1.25 ±0.88ab 2.13 ±0.29a 
Lizozim  1.08 ±0.09 a 0.95 ±0.15a 0.94 ±0.14a 0.90 ±0.03a 

 
 

90. gün 

TAS 1.96 ±0.13 a 1.96 ±0.06 a 2.07 ±0.08 a 2.00 ±0.12 a 

TOS 1.28 ±0.08b 1.10 ±0.18b 1.70 ±0.06a 1.35 ±0.19b 

OSİ 64.47 ±5.24bc 56.15 ±7.22c 81.44 ±3.11a 67.97 ±3.12b 
Glukoz  76.66 ±1.15a 76.66 ±3.51a 73.00 ±3.00a 74.66 ±4.93a 

Kortizol 0.87 ±0.88 a 0.78 ±0.31a 0.78 ±0.66 a 1.13 ±0.66 a 
Lizozim  1.08 ±0.16 a 1.00 ±0.10 a 1.00 ±0.05 a 0.90 ±0.02 a 

*Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistiki olarak önemlidir (p<0,05). 
TAS= Toplam Antioksidan Seviyesi, TOS= Toplam Oksidan Seviyesi, OSİ= Oksidatif Stres İndeksi, K0= Kont-
rol grubu, KT1= 1mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren Grup, KT2= 2mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren Grup,     
KT3= 3mL/kg Sarı Kantaron Yağı İçeren Grup 
 

Deneme başlangıcında, 45. günde ve 90. günde, 
45’er günlük peryotlar ile alınan kan örneklerin-
den elde edilen serumlar analiz edilerek değerler 
saptanmıştır. Bu parametreler plazma glukoz, 
plazma kortizol, lizozim enziminin oluşturduğu 
zon çapı, toplam antioksidan seviyesi (TAS), top-
lam oksidan seviyesi (TOS) ve oksidatif stres in-
deksidir (OSİ). 

TAS değerlerine bakıldığında, 45. ve 90. günde 
elde edilen değerler kendi içlerinde istatistiksel 
açıdan bir fark göstermemişlerdir (p>0,05). De-
neme başlangıcında (0. gün) K0 grubu 1.20 ±0.06 
değerlerine sahip olmuştur. 45. günde alınan se-
rum örnekleri incelendiğinde en yüksek değere K0 
grubu (1.23 ±0.13) sahip olurken, 90. günde ise 
KT2 grubu (2.07 ±0.08) en yüksek değere sahip 
olmuştur. 

TOS değerlerine bakıldığında, 45. günde elde edi-
len değerler kendi içlerinde istatistiksel açıdan bir 
fark göstermemişlerdir (p>0.05). Ancak 90. günde 
saptanan değerlere bakıldığında istatistiksel açı-
dan anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05).  45. 
günde alınan serum örnekleri incelendiğinde en 

düşük değere KT3 grubu (1.22 ±0.08) bulunmuş-
tur. 90. gündeki serum örnekleri incelendiğinde 
ise KT1 grubunun (1.10 ±0.18) en düşük değere 
sahip olduğu saptanmıştır. 

OSİ değerlerine bakıldığında, 45. günde elde edi-
len değerler kendi içlerinde istatistiksel açıdan bir 
fark göstermemişlerdir (p>0.05). Ancak 90. günde 
saptanan değerlere bakıldığında istatistiksel açı-
dan anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). 45. 
günde alınan serum örnekleri incelendiğinde en 
düşük değere KT3 grubu (101.11 ±6.93) bulun-
muştur. 90. gündeki serum örnekleri incelendi-
ğinde ise KT1 grubunun (56.15 ±7.22) en düşük 
değere sahip olduğu saptanmıştır. 

Saptanan glukoz değerleri incelendiğinde 45. 
günde ve 90. günde elde edilen değerler kendi iç-
lerinde istatistiksel açıdan bir fark göstermemiş-
lerdir (p>0.05). Deneme başlangıcında (0. günde) 
K0 grubunun 112.67 ±10.02 mg/dL değerlerine 
sahip olduğu tespit edilmiştir. 45. günde en yüksek 
glukoz değerine KT3 grubu (78.00 ±5.19) ve 90. 
günde ise en yüksek değerlere K0 (76.66 ±1.15) 
ve KT1 (76.66 ±3.51) grupları sahip olmuştur. 
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Saptanan kortizol değerleri incelendiğinde 45. 
günde elde edilen değerler kendi aralarında istatis-
tiksel olarak fark göstermiş (p<0.05) ancak 90. 
günde elde edilen değerler incelendiğinde istatis-
tiksel olarak bir fark saptanmamıştır. Deneme baş-
langıcında (0. gün) K0 grubunun kortizol düzeyi 
7.08  ±1.69 olarak belirlenmiştir. 45. günde en 
yüksek kortizol düzeyine KT3 grubu (2.13 ±0.29) 
sahip iken en düşük kortizol düzeyine ise K0 gru-
bunun (0.71 ±0.54) sahip olduğu belirlenmiştir.90. 
günde ise yine en yüksek kortizol düzetine KT3 
grubu (1.13 ±0.66) sahip iken en düşük kortizol 
düzeyine ise KT1 (0.78 ±0.31) ve KT2 (0.78 
±0.66) gruplarının sahip olduğu belirlenmiştir. 

Lizozim enziminin oluşturduğu saptanan zon çapı 
değerleri incelendiğinde 45. günde ve 90. günde 
elde edilen değerler kendi içlerinde istatistiksel 
açıdan bir fark saptanamamıştır  (p>0,05). De-
neme başlangıcında (0. günde) K0 grubu 0.88 
±0.12 (cm) değerine sahip olmuştur. 45. günde en 
yüksek çap ortalamasına KT1 (1.08 ±0.09)grubu 
ve en düşük çap ortalaması değerine KT3 grubu 
(0.90 ±0.03) sahip olmuştur. 90. günde ise en yük-
sek değere yine KT1 grubu (1.08 ±0.16) ve en dü-
şük değere yine KT3 grubunda (0.90 ±0.02) elde 
edilmiştir. 

Günümüz yetiştiriciliğinde insan sağlığına zarar 
vermeyen, bağışıklık sistemini güçlendirmeye 
yardımcı ve karlılığı artırıcı özelliklere sahip alter-
natif yem katkı maddelerinin kullanımı üzerine bi-
limsel çalışmalar gittikçe artmakta ve buna bağlı 
olarak hayvansal üretimde doğal ve ucuz olmaları 
nedeniyle tıbbi bitkilerden yararlanılması üzerine 
yoğunlaşılmaktadır. 

Dünyada su ürünleri sektöründe de tıbbi bitkilerin 
alkoloidleri, flavoidleri, pigmentleri, fenolik içe-
rikleri, terpenoidleri, steroidleri ve uçucu yağları-
nın yeme ilave edilerek kullanılması söz konusu-
dur. Bu ürünler balık hastalıklarına direnç sağla-
mak üzere sentetik kimyasallara alternatif olarak 
görülmekte, tıbbi ve aromatik bitkiler aktif redoks 
molekülleri içerdikleri için antioksidan karakterde 
olup, balığın genel fizyolojik durumunu iyileştirici 
ve enzimleri aktive edici özelliktedirler.  Balıklar 
üzerinde yapılan in vivo araştırmalarda stres önle-
yici etkilerinin de olduğu bildirilmiştir. 

Hwang vd. (2013), lepistesler üzerinde yaptıkları 
bir çalışmada, yeşil çay ekstraktı içeren grup bi-
reylerindeki canlı ağırlık kazancının en yüksek de-
ğere ulaştığı ortaya konmuştur. Bu sonuca benzer 
olarak Abdel-Tawwab vd. (2010), 0.5 g/kg yeşil 
çay ekstraktının nil tilapya balıklarında daha iyi 

büyüme performansı ve daha çok yem tüketimi 
sağladığını bildirmişledir. Bu büyüme perfor-
mansı ve yem tüketimindeki artışın ise yeşil çay 
ekstraktının yemin lezzetini ve çekiciliğini artır-
ması nedeniyle olabileceği bildirilmiştir. Çalışma-
mızda 46-90. günlerde gruplar arasında istatistik-
sel fark bulunmuşken diğer peryotlarda fark bulu-
namamıştır. 46-90 günler arasında en yüksek canlı 
ağırlık kazancı miktarına 1mL/kg kantaron yağı 
içeren KT1 grubu ulaşmıştır ancak bu sonucun 
grubun standart sapma değerinin diğer gruplara kı-
yasla daha düşük olmasından kaynaklanmış olabi-
leceği düşünülmektedir. Bununla beraber 0-90. 
gün aralığında da istatistiksel fark tespit edileme-
miştir. Bu sonuçlar göz önüne alındığında önceki 
çalışmalarla paralel sonuçlar görülmediği tespit 
edilmiştir. Bunun sebebinin ise kullanılan kanta-
ron yağında bulunan etken maddelerin büyüme 
destekleyici etkilerinin yeterli düzeyde olmadığın-
dan kaynaklandığı düşünülmektedir.   

Bohlouli vd. (2016), alabalık yem rasyonlarında 
meşe palamutu ekstraktını (%0,  %0.5,  %1,  %2) 
kullanmışlardır. Araştırma sonucunda gruplar ara-
sında fark bulunmuş ve kontrol grubu en yüksek 
SBO değerine sahip olmuştur. Zeppenfeld vd. 
(2016), yaptıkları çalışmada yayın balığı yem ras-
yonlarına Aloysia triphylla bitkisi ekstraktı ekle-
mişler ve SBO değeri üzerine en olumlu sonucu 
2.5ml/kg ekstrakt içeren gruptan elde etmişlerdir. 
Bizim çalışmamızda 0-45, 46-90 ve 0-90. günler 
peryotları incelendiğinde SBO düzeyleri açısından 
herhangi bir fark gözükmemekle beraber, grupla-
rın düzeyleri birbirine oldukça yakın görünmekte-
dir. Diğer bitkisel katkı maddeleriyle yapılan ça-
lışmalarla kıyaslandığında çalışmamızda gruplar 
arasında SBO değerleri farklılık göstermemiş an-
cak bazı çalışmalarda gruplar arasında farklılık 
görülmüştür (Ferreira vd., 2014; Zeppenfeld vd., 
2016). Diğer çalışmalarla çalışmamızda ortaya çı-
kan bu farklılık durumu kullanılan bitkisel mater-
yalin elde edilmesi yöntemi, etken madde kon-
santrasyonu ve etki mekanizması gibi çeşitli fak-
törlerden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  

Bohlouli vd. (2016), alabalık yem rasyonlarında 
meşe palamutu ekstraktını kullanmışlar ve de-
neme sonucunda YDO değerlerini karşılaştırmış-
lar ve fark bulunmamıştır (p>0.05). Abdel-
Tawwab vd. (2010), nil tilapyasının yem rasyon-
larında yeşil çay tozu kullanmışlar ve deneme so-
nucunda YDO istatistiksel fark tespit edilememiş-
tir (p>0.05). Ferreira vd. (2014), diğer çalışmala-
rın aksine, tetra balıklarının yem içeriğine kekik 
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(Origanum sp.) yağı eklemişler ve deneme sonu-
cunda YDO oranları karşılaştırıldığında fark bu-
lunmuş, %0.5 kekik yağı içeren grubun en düşük 
değere sahip olmuştur. YineM. Adel vd. (2015), 
kahverengi alabalıklar ile yapılan çalışmada, yem-
lere farklı oranlarda nane ekstraktı eklemişlerdir. 
Araştırma sonucunda YDO oranları karşılaştırıldı-
ğında fark tespit edilmiş (p<0.05) ve en düşük de-
ğere %3 nane ekstraktı içeren yem grubunun sahip 
olmuştur. Çalışmamızda 0-45, 46-90 ve 0-90 gün-
ler aralığı incelendiğinde istatistiksel fark bulun-
mamakla birlikte (p>0,05), 0-90. gün aralığındaki 
değerlere bakıldığında en düşük değere kontrol 
grubunun sahip olduğu görülmektedir. YDO de-
ğerleri açısından fark bulunmasa da önceden de 
tartışıldığı üzere CAK değerleri açısından KT1 
grubunun en iyi performansı göstermesi kantaron 
yağının iştah açıcı özelliğinden de kaynaklandığı 
düşünülebilir. Gruplar arasında önemli bir fark bu-
lunmamasının sebebi kullanılan kantaron yağının 
etken madde içeriğiyle alakalı olabilir.Bazı bitki-
sel karışımlar daha iyi bir büyüme performansı 
sağlıyorken (Jang vd., 1995; Immanuel vd., 2004; 
Sivaram vd., 2004), diğerleri iyi bir büyüme per-
formansı sağlamayabiliyor (Düğenci vd., 2003). 
Bu tutarsız sonuçlar, ekstraktı kullanılan bitki ile 
deneyde kullanılan hayvanla ilişkilendirilebilir. 

Ji vd. (2007), japon pisi balığı (Paralichthys oli-
vaceus) üzerinde yaptıkları bir çalışmada, yem 
rasyonlarına Massa medicata fermentata, Cra-
taegi fructus, Artemisia capillaries, ve Cnidium 
officinale bitkilerinin tozlarını 2:2:1:1 oranlarında 
karıştırmışlardır. Deneme sonucunda YDE ince-
lendiğinde gruplar arası istatistiksel fark tespit 
edilmiş (p<0.05) ve en yüksek değere %0.5 bitki 
tozu içeren grubun sahip olmuştur. Yine Ji vd. 
(2007),  kırmızı mercan (Pagrus major) üzerinde 
yaptıkları diğer bir çalışmada, yem rasyonlarına 
Massa medicata fermentata, Crataegi fructus, Ar-
temisia capillaries bitkilerinin mevye tozları ve 
Cnidium officinale bitkisinin kökünden elde etik-
leri tozlarından oluşan ve tüm bu tozları  2:2:1:1 
oranlarında karıştırılmasıyla oluşturulmuş (HM), 
5g/kg bitki tozu/karışımı içeren 6 yem grubu 
(kontrol, Mm, Cf, Ac, Co, ve HM) oluşturmuşlar-
dır. Deneme sonucunda istatistiksel açıdan fark 
tespit edilmiş ve en yüksek YDE oranına tüm bitki 
karışımlarını içeren HM grubunun sahip olduğu 
bildirilmiştir. Çalışmamızda ise 0-45, 46-90 ve 0-
90 gün aralıkları incelendiğinde gruplar arasında 
istatistiksel açıdan bir fark bulunamamıştır 
(p>0.05). Diğer araştırmacıların elde ettikleri so-
nuçlarla bizim çalışmamızdan elde edilen sonuç-
ların paralellik göstermemesinin sebebi kullanılan 

kantaron yağının etken madde içeriği ve yeme 
ilave miktarlarından kaynaklanmış olabileceği dü-
şünülmektedir.  

Ji vd. (2007), japon pisi balığı (Paralichthys oli-
vaceus) üzerinde yaptıkları bir çalışmada, yem 
rasyonlarına Massa medicata fermentata, Cra-
taegi fructus, Artemisia capillaries, ve Cnidium 
officinale bitkilerinin tozlarını 2:2:1:1 oranlarında 
karıştırarak ve bu karışımları farklı oranlarda içe-
ren 5 yem grubu oluşturmuşlardır. Deneme sonu-
cunda KF değerleri arasında fark olmadığı tespit 
edilmiştir. Ferreira vd. (2014), tetra balıklarının 
yem içeriğine kekik (Origanum sp.) yağı eklemiş-
ler ve deneme sonucunda KF değerleri karşılaştı-
rıldığında istatistiksel olarak fark tespit edileme-
miştir (p>0.05). Zeppenfeld vd. (2016), yaptıkları 
çalışmada kedi balığı yem rasyonlarına Aloysia 
triphyllabitkisi ekstraktını ilave etmişlerdir. De-
neme sonucunda istatistiksel açıdan gruplar arası 
fark tespit edilmemiştir. Bizim çalışmamızda da 
önceki bazı çalışmalara paralel olarak 0., 45. ve 
90. günlerde yapılan ölçümlerin sonuçları istatis-
tiksel olarak hesaplandığında herhangi bir fark tes-
pit edilememiştir (p>0.05).   

Lizozim, bakterilerin hücre duvarının yıkımına se-
bep olan ve lökositleri aktive eden, opsoninler gibi 
davranış gösteren peptidlerdir (Magnadottir, 
2006) ve mikroorganizmaların kolonizasyonunu 
ve bulunmasını engellerler (Alexander ve Ingram, 
1992).Bulfon vd. (2016), alabalık yemlerine gin-
seng (Panax ginseng) ekstraktı eklemişler ve de-
neme sonunda lizozim aktivitesi düzeyine az mik-
tarda olumlu bir etkisi olmasına karşın istatistiksel 
fark tespit edilmemiştir (p>0.05) Bohlouli vd. 
(2016), alabalık yem rasyonlarında meşe palamutu 
ekstraktını kullanmışlar ve deneme sonucunda is-
tatistiksel olarak farklı olan en yüksek lizozim ak-
tivitesini gösteren grubun %2 meşe palamutu ekst-
raktı içeren grup olduğunu tespit etmişlerdir. Baba 
vd. (2014), çipura yemleri rasyonuna arap süm-
bülü (Muscari comosum) ekstraktı eklemişler, de-
neme sonucunda lizozim aktivitesi düzeyinde 
farklılık tespit edilmiş ve en yüksek düzeye 
0,5mg/kg arap sümbülü ekstraktı içeren yem gru-
bununsahip olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak 
diğer çalışmalarda da bitkisel ekstraktların lizozim 
aktivitesini artırdığı bildirilmiştir (Cheng vd. 
2008; Harikrishnan vd., 2010; Harikrishnan vd., 
2012), fakat ekstraktların etkinlik seviyelerinin 
farklı olmasının sebebi etken maddelerinin ve tür-
lerin farklı olmasından kaynaklanmakta olduğu 
düşünülebilir. Çalışmamızda lizozim enziminin 
oluşturduğu zon çaplarına 0., 45. ve 90. günlerde 
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bakıldığında istatistiksel açıdan bir fark görülme-
mekle beraber (p>0.05) kontrol grubunun 45. ve 
90. günlerde oluşturduğu zon çapı daha yüksek 
görünmektedir. İstatistiksel farkın bulunmaması 
ise kullanılan kantaron yağının maserasyon yön-
temi ile elde edilmesi nedeniyle etken madde mik-
tarının düşük olmasından ve deneme bireylerinin 
dışarıdan ortama ilave edilen herhangi bir hastalık 
etkeniyle karşılaşmaması sonucunda kullanılan 
kantaron yağının etkisinin ortaya çıkmamasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Hwang vd. (2013), lepisteslerler ile yaptıkları ça-
lışmada, yemlere yeşil çay ekstraktı ilave etmişler-
dir. Araştırma sonucunda gruplar arasında fark bu-
lunmuş (p<0.05) ve kontrol grubu en düşük glukoz 
düzeyine kontrol grubu sahip olmuştur. Ji vd. 
(2007), japon pisi balığı (Paralichthys olivaceus) 
üzerinde yaptıkları bir çalışmada, yem rasyonla-
rına Massa medicata fermentata, Crataegi fructus, 
Artemisia capillaries, ve Cnidium officinale bitki-
lerinin tozlarını 2:2:1:1 oranlarında karıştırmışlar-
dır. Deneme sonucunda gruplar arasında fark bu-
lunmuş ve en düşük glukoz düzeyine %1.0 bitki 
tozu karışımı içeren yem grubu ulaşmıştır. Araş-
tırmacılar düşük glukoz seviyelerinin bitkisel ka-
rışım içeren grupların glikojen sentezini aktive et-
tiği ve karaciğer fonksiyonlarının daha sağlıklı ol-
ması anlamına geldiğini bildirmişlerdir. Bizim ça-
lışmamızda ise 0. 45. ve 90. günler incelendiğinde 
glukoz düzeyleri açısından istatistiksel bir fark gö-
rülmemekle beraber (p>0.05), 45. günde KT2 gru-
bunun glukoz düzeyi diğer gruplara oranla daha 
düşük seviyede tespit edilmiştir. Önceden yapıl-
mış çalışmalarda farklı bitkisel katkı maddelerinin 
çeşitlerine göre farklı sonuçlar elde edilmiştir. Ça-
lışmada da gruplar arasında istatistiksel farkın bu-
lunmamasının sebebi kullandığımız kantaron ya-
ğının glikojen aktivitesin düzenlenmesine ve kara-
ciğer fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı 
olacak etken madde içeriğinin bulunmamasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ngugi vd. (2016),  ningu balığı (Labeo victoria-
nus) ile yaptıkları bir çalışmada yemlere limon ka-
buğu ekstraktını (Citrus limon) ilave etmişlerdir. 
Araştırma sonunda her gruptan 12 bireye Aeromo-
nas hydrofila bakterisi enjekte edilmiştir. Ardın-
dan gruplar arasında en düşük kortizol seviyesine 
%5 limon kabuğu ektresi içeren grubun sahip ol-
duğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar kortizol dü-
zeyinde meydana gelen düşüşün ß-pinene ve α-pi-
nene uçucu yağ bileşenlerinden kaynaklandığını 
ve bu bileşenleri çalışmada kullanılan limon ka-

buğu ekstresini içermesinden kaynaklandığını bil-
dirmişlerdir. Saccol vd. (2016), paçu balıkları 
(Colossoma macropomum) ile yaptıkları çalış-
mada Myrcia sylvatica ve Curcuma longa bitkile-
rinin ekstraktlarını ve etanolü sedatif olarak kul-
lanmışlardır. 6 saatlik uygulama sonucundaCur-
cuma longa ekstraktı uygulanan grubun plazma 
kortizol düzeyi diğer gruplardan daha düşük ol-
duğu ve istatistiksel olarak kontrol grubundan 
farklı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamızda ise 
45. günde yapılan kan örneklemelerinde fark tes-
pit edilmiş olup (p<0.05) en düşükten en yüksek 
kortizol seviyesine sırasıyla K0 (kontrol) KT1, 
KT2 ve KT3 grupları sahip olmuştur. 90. günde 
ise istatistiksel olarak gruplar arasında fark tespit 
edilememiş olup KT1 ve KT2 gruplarından elde 
edilen kortizol düzeyi verileri diğer gruplardan 
daha düşük olduğu saptanmıştır. 45. günde K0 
grubunun en düşük kortizol değerine sahip iken 
90. günde KT1 ve KT2 gruplarının en düşük kor-
tizol değerine sahip olması, çalışmada kullanılan 
alabalıkların kantaron yağına yabancı olması ve 
alışma süreciyle alakalı olduğu düşünülebilir. Ay-
rıca 90. güne gelindiğinde kortizol değerlerinin 
KT1 ve KT2 gruplarında en düşük seviyeye ulaş-
masında kantaron yağının etken maddelerinden 
biri olan hiperforin içeriğiyle alakalı olduğu düşü-
nülmektedir. 

Saccol vd. (2016), paçu balıkları (Colossoma mac-
ropomum) ile yaptıkları çalışmada Myrcia sylva-
tica ve Curcuma longa bitkilerinin ekstraktlarını 
ve etanolü sedatif olarak kullanmışlardır. 6 saatlik 
uygulama sonucunda Curcuma longa ve Myrcia 
sylvatica ekstraktı uygulanan grupların beyin, so-
lungaç, böbrek ve karaciğer dokularından elde 
edilen homojenatlar incelendiğinde, toplam reak-
tif antioksidan potansiyeli seviyesi diğer gruplar-
dan daha yüksek olduğu ve istatistiksel olarak 
kontrol ve etanol grubundan farklı oldukları tespit 
edilmiştir. Mohebbi vd. (2012), alabalık finger-
lingleri üzerinde sarımsağın (Allium sativum) an-
tioksidatif özelliklerini belirlemek amacıyla yap-
tıkları çalışmada fingerlingler sarımsak tozu içe-
ren yemler ile 8 hafta süreyle beslenmişler ve de-
neme sonucunda tüm sarımsak tozu içeren grupla-
rın süperoksit dismutaz düzeylerinde önemli bir 
artış görülmüştür. Grupların katalaz aktivitesi in-
celendiğinde en yüksek seviyeye 40 ve 50 g/kg sa-
rımsak tozu içeren grupların ulaştığı ve istatistik-
sel olarak farklı oldukları tespit edilmiştir. Glutha-
tion peroxidase enzimi incelendiğinde ise gruplar 
arası fark tespit edilememiştir. Çalışmamızda 45. 
günde yapılan kan örneklemelerinin TAS, TOS ve 
OSİ değerlerinin gruplar arasında istatistiksel fark 
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oluşturmadığı tespit edilmiştir. 90. günde yapılan 
kan örneklemelerinde ise TAS değerleri açısından 
yine istatistiki olarak bir fark tespit edilememiştir 
(p>0.05).90. gündeki TOS ve OSİ değerleri ince-
lendiğinde ise istatistiksel olarak fark tespit edil-
miş olup (p<0.05) en düşük TOS ve OSİ değerle-
rine KT1 grubunun ulaştığı görülmüştür. Bu so-
nuçlar göz önüne alındığında kantaron yağının 
serbest radikallerin oluşumunu engelleyebilecek 
özelliklere sahip olduğu sonucuna varılabilir. Ser-
best radikallerin oluşumunun azalması OSİ değer-
lerini de düşürmüştür. Çalışmamız sonucunda 
TAS değerlerinde herhangi bir istatistiksel farklı-
lık tespit edilmemişken; Landy vd. (2010), yaptık-
ları çalışmada kullandıkları sarı kantaron ekstrak-
tının broylerlerde antioksidan aktivitesini artırdık-
ları tespit edilmiştir. Bu sebeple çalışmamızda 
yemlere ilave edilen sarı kantaron yağının oranla-
rının yeniden düzenlenerek daha olumlu sonuçlar 
elde edilebileceği düşünülmektedir. 

Sonuç 
Bu çalışmada son dönemde balık besleme çalış-
malarında kullanılmasına ilginin giderek arttığı, 
tıbbi ve aromatik bitkiler grubundan bir bitki olan 
sarı kantaron bitkisinin yağının alabalık yemle-
rinde 1, 2 ve 3 ml/kg oranlarında kullanılarak ala-
balıklar üzerinde büyüme performansı, stres ve 
antioksidan aktivitesi üzerine etkileri araştırılmış-
tır. 
Çalışmadan elde edilen veriler göz önünde bulun-
durulduğunda alabalık yemlerinde, çalışmamızda 
kullanılan oranlarda kantaron yağının ilavesi oksi-
dan seviyesinin düşürülmesi ve oksidatif stres dü-
zeyinin düşürülmesi, dolayısıyla bağışıklık sis-
temi daha güçlü ve stresin etkilerinden uzak birey-
lerin yetiştirilmesi bakımından tavsiye edilebilir 
niteliktedir. Araştırma verileri ışığında, ülkemizde 
yoğun bir şekilde yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı 
alabalığı türünün biyotik veya abiyotik çevresel 
etkenlere daha dayanıklı bir metabolizmaya sahip 
olması amacıyla sarı kantaron yağının yemlerde 
kullanımının yetiştiricilere fayda sağlayabileceği 
düşünülmektedir.  
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