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Derleme Makale

Mantarların (Basidiomycota) Kanatlı Hayvanlarda Performans, Ürün Kalitesi,
Antioksidan Aktivite, Bağırsak Mikrobiyotası ve Bağışıklık Üzerine Etkileri
Emrah Güngör1*, Aydın Altop1, Güray Erener1
ÖZ: Mantarların kanatlı hayvan beslenmesinde gelişimi artırıcı, et ve yumurta kalitesini iyileştirici, sağlık koruma ve
tedavi edici olarak kullanılma potansiyeli son yıllarda tartışılmaya başlanmıştır. Mantarlar antimikrobiyal, antioksidan ve
bağışıklık güçlendirici özellikte polisakkarit, lektin ve terpen vb. bileşikler içermektedir. Yapılan çalışmalar, mantarların
sahip oldukları aktif bileşenlerle kanatlı hayvanların gelişimini artırdığı, et ve yumurta kalitesini iyileştirdiği, antioksidan
savunma sistemi ve bağışıklığı desteklediğini göstermiştir. Bu makalede Basidiomycota mantarlarının kanatlı hayvanlar
üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimler: Basidiomycota, Etlik piliç, Kanatlı besleme, Mantar, Yumurtacı tavuk
Geliş Tarihi: 24/08/2017

Kabul Tarihi: 16/10/2017

Effects of Mushrooms (Basidiomycota) on Performance, Product Quality,
Antioxidant Status, Intestinal Microbiota and Immunity in Poultry
ABSTRACT: There has been a discussion about usability of mushrooms in poultry nutrition as growth promoter,
meat and egg quality enhancer, health protector and treater recently. Mushrooms have some active compounts having
antimicrobial, antioxidant and health protector properties such as polysaccharide, lectin and terpene etc. Studies have
shown that mushrooms can improve growth, product quality, antioxidant defense system and immunity of poultry by
means of its active components. It is summarized effects of Basidiomycota mushrooms on poultry in this review.
Key Words: Basidiomycota, Broiler chicken, Laying hen, Mushroom, Poultry nutrition
GİRİŞ
Kanatlı yetiştiriciliğinde hastalıkların kontrol edilmesi
karlılığı etkileyen önemli bir unsurdur. Hastalıkların
kontrolünde ise besleme uygulamaları etkili bir araçtır.
Kanatlı beslemede sağlık koruma ve tedavi amacıyla
probiyotik, antioksidan, antibiyotik gibi katkı maddeleri
kullanılabilmektedir. Antibiyotikler sindirim sistemindeki
mikroorganizmaları etkileyerek gelişme hızını ve yemden
yararlanmayı büyük ölçüde artırabilmektedirler (1). Ancak
son zamanlarda dirençli bakterilerin gelişebilmesi ve
üründe kalıntı bırakabilmeleri nedeniyle antibiyotiklerin
kullanımına karşı bir çekince oluşmuştur. Nitekim Avrupa
Birliği antibiyotiklerin kanatlı beslemede gelişmeyi uyarıcı
olarak kullanılmasını 2006 yılında yasaklamıştır (2). Bu
nedenle bilim insanları antibiyotiğin yerine geçebilecek
zararsız ve doğal alternatifler bulmaya çalışmaktadırlar.
Basidiomycota mantarları, Fungi aleminin en kalabalık
bölümünü oluşturmaktadır. Sahip oldukları aktif bileşenler
nedeniyle son zamanlarda kanatlı besleme çalışmalarında
yoğun şekilde kullanılmaktadırlar. Yapılan çalışmalar
mantarların
kanatlı
hayvanları
olumlu
yönde
etkileyebileceğini göstermiştir (3-5). Bu makalede
Basidiomycota
mantarların
kanatlı
hayvanlarda
performans, et ve yumurta kalitesi, bağırsak mikroflorası,
antioksidan savunma sistemi ve bağışıklık sistemi üzerine
etkileri açıklanmaya çalışılacaktır.

BASİDİOMYCOTA
BİLEŞENLER

AKTİF

Basidiomycota
mantarlarının
kanatlı
hayvanlar
üzerinde gösterdiği etkiler büyük oranda bünyesindeki aktif
bileşenlerden
kaynaklanmaktadır.
Basidiomycota
mantarlarının içerdikleri aktif bileşenler Çizelge 1‘de
verilmiştir.
BASİDİOMYCOTA
MANTARLARININ
HAYVANLARA ETKİLERİ

KANATLI

Mantarların etkilerini saptamak üzere yapılan bilimsel
çalışmalarda, mantarlar kanatlı hayvanlara farklı formlarda
verilmiştir. İşlenmeden yeme katılan Basidiomycota
mantarlarının kanatlı hayvanlara etkileri Çizelge 2a,b’de,
Basidiomycota mantar misellerinin kanatlı hayvanlara
etkileri Çizelge 3a,b’de, Basidiomycota mantarlarından
elde edilen aktif bileşenlerin kanatlı hayvanlara etkileri
Çizelge 4’de ve Basidiomycota mantar ekstraktlarının
kanatlı hayvanlara etkileri ise Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelgelere bakıldığında Basidiomycota mantarları
genel olarak kanatlı hayvanlarda gelişimi artırmakta, et ve
yumurta kalitesini iyileştirmekte, bağırsak mikroflorasını
düzenlemekte, antioksidan savunma sistemi ve bağışıklığı
güçlendirmektedir.
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Çizelge 1. Basidiomycota mantarlarının içerdikleri aktif bileşenler
Bileşen
Kaynak
Bileşen
Fenolik Bileşikler
Galik asit
(6)
p-kumarik asit
Pirogallol
(6)
Ferulik asit
Homogentisik asit
(6)
Veratrik asit
5-sülfosalisilik asit
(6)
Benzoik asit
Protokatekuik asit
(6-8)
Narinjin
Gentisik asit
(6)
o-kumarik asit
p-hidroksibenzoik asit
(6-8)
Mirisetin
(+)-Kateşin
(6, 7)
Resveratrol
(-)-Epikateşin
(7)
Kuersetin
Klorojenik asit
(6, 7)
Narinjenin
Vanilik asit
(6)
Kemferol
Kafeik asit
(6-8)
Hesperetin
Sirinjik asit
(6)
Formononetin
Vanilin
(6)
Biyokanin A
Sinnamik asit
(6, 8)
Apigenin
Polisakkaritler
β-glukan
(9)
Heteroglukan
(1→3)-α-D-glukan
(12)
Galaktomannan
(1→3)-β-D-glukan
(14)
Diğer Bileşikler
Glikopeptit
(15)
Lektin
Glikoprotein
(17)
PERFORMANS
PARAMETRELERİ,
YUMURTA KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ET

VE

Etlik Piliç
Kanatlı üretiminde karlılığın vazgeçilmez unsurlarından
biri yetiştirme sürecinde yüksek canlı ağırlık elde etmektir.
Etlik piliçlerin gelişim hızları karma yemlerine katılan ham
maddeler ve katkı maddeleriyle yakından ilişkilidir.
Mantarlar etlik piliçlerde gelişimi teşvik edebilmektedir.
Agaricus bisporus (Beyaz Mantar) %1 veya %2
düzeylerinde etlik erkek piliçlere verilmiştir (5). Rasyona
%2 düzeyinde katılması canlı ağırlığı artırmış (kontrol:
2011 g, muamele grubu: 2204 g) ve yemden yararlanma
oranını düşürmüştür (kontrol: 1.92, muamele grubu: 1.84).
Aynı şekilde A. bisporus etlik erkek piliçlere farklı
düzeylerde (%0.05, 0.1, 0.15, 0.2) verilerek canlı ağırlık
artışı ve yemden yararlanma iyileştirilebilmiştir (5).
Pleurotus ostreatus (Kavak Mantarı) etlik piliç
rasyonlarına farklı düzeylerde (%0.5, 1, 1.5) katılarak
protein sindirilebilirliği ve karkas ağırlığını iyileştirmiştir
(25). P. ostreatus hindi palazlarına 70 gün boyunca %1 ve
%2 düzeylerinde verilmiştir (38). Deneme sonunda her iki
düzeyde de canlı ağırlık artmış (kontrol: 4838 g, muamele
grubu (%1): 5012 g, muamele grubu (%2): 5193 g),
yemden yararlanma ise iyileşmiştir (kontrol: 2.18,
muamele grubu (%1): 2.07, muamele grubu (%2): 2.00).
P. ostreatus mısır ve soya fasülyesi küspesiyle fermente
edilerek farklı düzeylerde (%0.5, 1, 10, 20) etlik piliçlere
verilmiş, canlı ağırlık %0.5 düzeyi dışındaki tüm gruplarda
artarken, yemden yararlanma ise tüm gruplarda kontrole
göre iyileşmiştir (4).
Et Kalitesi
Etlik piliç üretiminde yüksek canlı ağırlık elde etme
isteğinin yanında, üretilen hayvansal ürünlerin tüketici
tercihini olumlu yönde etkileyebilecek kalite kriterlerine
sahip olması da istenmektedir. Hericium caput-medusae
miselleri etlik piliçlerde su kaybı ve pişirme kaybını
azaltabilmekte (46), Pleurotus eryngii (Kral Mantarı) ise
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Kaynak
(6)
(6, 7)
(6)
(6, 7)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(6)
(7)
(10, 11)
(13)

(16)

göğüs
ve
but
etinin
su
tutma
kapasitelerini
artırabilmektedir (29). P. eryngii aynı zamanda göğüs ve
but etinde parlaklığı (L*) artırırken, kırmızılık (a*) ve sarılığı
(b*) düşürebilmektedir (29). Aynı sonuçlar H. caputmedusae miselleri verilen etlik piliçlerin göğüs etlerinde de
gözlenmiştir (46). Flammulina velutipes (Enoki Mantarı)
ekstraktının göğüs etinin su, pişirme kaybı ve renk gibi
özelliklerini etkilemezken sertlilik, sululuk, lezzet ve genel
değerlendirmeyle yapılan tadım testinde duyusal
özelliklerini iyileştirdiği bildirilmiştir (56). Mantarlar ayrıca
abdominal yağı azaltabilmekte (P. ostreatus), göğüs ve
butta ham yağ düzeyinin düşmesine (P. eryngii) neden
olabilmektedirler (27, 29).
Yumurtacı Tavuk
Mantarlar yumurtacı tavukların performanslarını
etkileyebilmektedir. L. edodes (Şitake Mantarı) yumurta
tavuklarına farklı düzeylerde (%0.25, %0.5) verilerek
yumurta üretimi artırılmıştır (37). Aynı şekilde L. edodes
sorgum daneleriyle fermente edilerek %10 düzeyinde
yumurtacı tavuklara verilmiş ve yumurta üretimi artmıştır
(47). Flammulina velutipes (Enoki Mantarı) miselleri ise
yumurta verimini etkilemezken yumurta ağırlığını
artırmıştır (kontrol: 65.3 g, muamele grubu (%1): 69.2 g,
muamele grubu (%3): 67.3 g) (48). Buna ilaveten
Cordyceps militaris (Tırtıl Mantarı) de yumurtacı
tavuklarda yumurta ağırlığını artırırken (kontrol:58 g,
muamele grubu (%2): 62.1 g) yemden yararlanma oranını
düşürmüştür (kontrol:1.85, muamele grubu (%2): 1.75)
(35).
Yumurta Kalitesi
Mantarların yumurta üretimini artırma potansiyelinin
yanında yumurta kalitesini iyileştirme özellikleri de
bulunmaktadır. Yumurtacı tavuklara %0.5 L. edodes
verilmesiyle yumurta sarısında linoleik asit %8, omega-6
yağ asitleri %6.16 ve çoklu doymamış yağ asitleri %5.66
düzeyinde artarken, palmitoleik %16.63, α-linolenik asit ise
%19.05 düzeyinde düşmüştür (37).
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Çizelge 2a. İşlenmeden yeme katılan Basidiomycota mantarlarının kanatlı hayvanlara etkileri
Mantar Türü
Doz (g/kg)
Hayvan Türü
Etki
•
Yüksek canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma
0.5, 1.0,
•
Kontrolle aynı toplam protein, albumin ve globulin
Agaricus bisporus
Etlik piliç
1.5, 2.0
(kanda)
•
Düşük kolesterol ve trigliserit (kanda)
5, 10, 20,
•
Düşük canlı ağırlık
Agaricus bisporus
Etlik piliç
30
•
Yüksek antibadi (koyun kırmızı kan hücrelerine karşı)
•
Yüksek canlı ağırlık (20 g/kg)
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık (10 g/kg)
•
Yüksek yemden yararlanma
Agaricus bisporus
10, 20
Etlik piliç
•
Düşük malondialdehit (karaciğer, göğüs ve butta)
•
Yüksek glutatyon peroksidaz, azalmış glutatyon,
glutatyon redüktaz ve glutatyon S transferaz
(karaciğer, göğüs ve butta)
•
Yüksek Lactobacilli spp. (ileum ve sekumda)
Agaricus bisporus
10, 20
Etlik piliç
•
Yüksek Bifidobacteria spp. (sekumda)
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
•
Düşük Enterobacteriaceae ve Escherichia coli
Agaricus bisporus
10, 20
Etlik piliç
(dışkıda; 20 g/kg)
•
Yüksek Lactobacilli spp. (dışkıda; 20 g/kg)
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden
yararlanma
Agaricus
0.4, 0.8,
•
Kontrolle aynı et kalitesi (pH, renk, protein, yağ, kül
Etlik piliç
brasiliensis
1.2, 1.6, 2.0
düzeyi, pişirme kaybı)
•
Düşük bursa fabrikus ağırlığı
•
Yüksek dalak ağırlığı
•
Yüksek antibadi (Newcastle Disease Virus’e karşı)
0.5, 1, 1.5,
Agaricus blazei
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı bursa fabrikus, dalak, timus ağırlığı
2
•
Düşük kolesterol (kanda)
Pleurotus
2
Etlik piliç
•
Düşük canlı ağırlık ve yem tüketimi
ostreatus
Pleurotus
•
Yüksek karkas ağırlığı ve karkas randımanı
5, 10, 15
Etlik piliç
ostreatus
•
Yüksek protein sindirilebilirliği (son dönem yeminde)
Pleurotus
5, 10, 15,
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
ostreatus
20, 25
•
Düşük canlı ağırlık
Pleurotus
•
Yüksek antibadi (Newcastle Disease ve Influenza
10, 20
Etlik piliç
ostreatus
Virus’e karşı)
•
Düşük abdominal yağ ve trigliserit (kanda)
•
Düşük canlı ağırlık ve yemden yararlanma
•
Yüksek villus uzunluğu (jejenumda)
•
Yüksek kript derinliği (%2; jejenumda)
Pleurotus
10, 20
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı karkas randımanı, bursa fabrikus ve
ostreatus
dalak ağırlığı
•
Yüksek antibadi (Newcastle Disease Virus ve koyun
kırmızı kan hücrelerine karşı)
•
Yüksek katalaz, süperoksit dismutaz, glutatyon
peroksidaz aktivitesi (kan, karaciğer, dalak, göğüs ve
but etinde)
•
Düşük malondialdehit (göğüs ve butta)
Pleurotus eryngii
1, 5, 10, 20
Etlik piliç
•
Düşük ham yağ içeriği (göğüs ve butta)
•
Düşük parlaklık (L*), yüksek kırmızılık (a*) ve sarılık
(b*)
•
Yüksek su tutma kapasitesi (göğüs ve butta)
•
Düşük su kaybı (göğüs ve butta)
Termitomyces
20
Etlik piliç
•
Düşük canlı ağırlık ve yem tüketimi
microcarpus
50, 100,
Etlik piliç
Pleurotus
150
(Eimera
•
Yüksek canlı ağırlık
ostreatus
kg/canlı
tennella
•
Düşük oosit miktarı (dışkıda)
ağırlık
bulaştırılmış)

20

Kaynak
(5)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
(24)
(25)
(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(3)
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Çizelge 2b. İşlenmeden yeme katılan Basidiomycota mantarlarının kanatlı hayvanlara etkileri
Mantar Türü
Doz (g/kg)
Hayvan Türü
Etki
•
Yüksek kan toplam protein, glutatyon peroksidaz ve
süperoksit dismutaz
Etlik piliç
Pleurotus
10, 25, 50
(Aflatoksin
•
Düşük
aspartat
aminotransferaz,
alanin
ostreatus
verilmiş)
aminotransferaz, lipid peroksidasyonu
•
Karaciğerdeki büyüme giderilmiştir.
Yumurtacı
Ganoderma sp
0.5, 1, 2
•
Kontrolle aynı yumurta üretimi
tavuk
Yumurtacı
•
Kontrolle aynı yumurta ağırlığı, yumurta kalitesi ve
Lentinus edodes
30
tavuk
kolesterol içeriği
•
Kontrolle aynı yumurta üretimi
•
Düşük kolesterol (yumurtada sarısında)
Yumurtacı
Pleurotus eryngii
5, 10, 20
•
Düşük kolesterol ve trigliserit (kanda)
tavuk
•
Yüksek katalaz, superoksit dismutaz aktivitesi
(kanda)
Yumurtacı
•
Düşük kolesterol (yumurta sarısında)
Cordyceps militaris
5, 10, 20
tavuk
•
Yüksek yumurta ağırlığı ve yemden yararlanma
Flammulina
Yumurtacı
•
Kontrolle aynı yumurta üretimi, ağırlığı
50, 100
veluipes
tavuk
•
Kontrolle aynı yemden yararlanma ve ölüm oranı
•
Yüksek yumurta verimi
•
İyileşen Haugh birimi
•
Daha ince kabuk
Yumurtacı
•
Düşük kolesterol (yumurta sarısında)
Lentinus edodes
2.5, 5
tavuk
•
Yüksek linoleik asit, omega-6 ve çoklu doymamış
yağ asidi (5 g/kg; yumurta sarısında)
•
Düşük palmitoleik asit ve α-linolenik asit (5 g/kg;
yumurta sarısında)
•
Yüksek canlı ağırlık ve yemden yararlanma
•
Yüksek Lactobacilli spp. (ileum ve sekumda)
•
Yüksek Bifidobacteria spp. (sekumda).
•
Artan villus yüksekliği (duedonum, jejenum ve
Agaricus bisporus
10, 20
Hindi palazı
ileumda)
•
Düşük malonhialdehit (karaciğer, göğüs ve butta)
•
Yüksek glutatyon peroksidaz, glutatyon S transferaz,
glutatyon redüktaz (karaciğer, göğüs ve butta)
Yumurtada kalite kriterlerinden biri olan Haugh birimi,
ak yüksekliği ve yumurta ağırlığının Haugh (68) tarafından
geliştirilen bir formülasyona dahil edilmesiyle elde edilen
rakamsal bir ifadedir. Haugh birimi yüksek olan
yumurtaların kaliteli olduğu kabul edilmektedir (69).
Yumurta tavuklarına %0.25 veya %0.5 düzeylerinde L.
edodes verilmesinin Haugh birimini 52.46’dan sırasıyla
68.63 ve 69.75’e çıkardığı (37), F. velutipes misellerinin
ise %0.4 düzeyinde Haugh birimini 84.70’den 94.30’a
çıkardığı bildirilmiştir (48). Buna ilaveten F. velutipes
misellerinin yumurta kabuk kalınlığını artırabildiği (48), L.
edodes’in ise yumurta kabuğunu inceltebildiği bildirilmiştir
(37, 47).
Basidiomycota mantarlarının kanatlı hayvanlarda
kandaki
trigliserit
ve
kolesterol
düzeyini
düşürebilmektedirler (5, 23, 34, 66). Mantarların bu
özellikleri etlik piliçlerde abdominal yağın (27) ve göğüsbut etindeki yağ düzeyinin (29) düşürülmesiyle kendini
göstermiştir. Aynı şekilde mantarların yumurta kolesterol
düzeyini
azaltıcı
etkileri
olabilmektedir.
Yumurta
tavuklarına L. edodes (37), P. eryngii (34) ve C. militaris
(35) verilmesinin yumurta kolesterol düzeyini azaltıcı
etkide bulunduğu bildirilmiştir. Bu durum diyet ürünlerin
üretilmesi noktasında mantarların kanatlı beslemede katkı
maddesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
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Kaynak

(31)

(32)
(33)

(34)

(35)
(36)

(37)

(38)

BAĞIRSAK MORFOLOJİSİ ve MİKROORGANİZMALARI
ÜZERİNE ETKİLERİ
Kanatlı hayvanlarda sindirim sistemi, canlının gelişimi,
yemden yararlanması ve bağışıklığını etkileyebilen
karmaşık bir mikrobiyotaya ev sahipliği yapar (70).
Mikrobiyota içerisinde Lactobacilli spp. (Firmicutes),
Bifidobacteria spp. gibi yararlı bakterilerle, Escherichia coli
gibi fırsatçı patojen bakteriler arasında bir denge
bulunmaktadır. Yararlı bakteri sayısının düşük olduğu bir
ortamda patojen veya fırsatçı patojenler üreyerek sindirim
sisteminin fizyolojik olarak bozulmasına neden olur. Bunun
sonucunda sindirim sistemi, canlı ağırlık artışı ve
hastalıklara karşı direnç olumsuz yönde etkilenir. Kanatlı
hayvanlar için bu denli önemli olan bağırsak mikrobiyotası
yem ve yem katkı maddeleriyle düzenlenebilmektedir (71).
Bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek ve patojen
mikroorganizmaları baskılamak amacıyla kanatlı yemlerine
antibiyotik ve organik asit gibi antimikrobiyal bileşikler
katılabilmektedir (72). Mantarlar içerdikleri terpenler
(konfluentin, grifolin, neogrifolin, ganomisin A ve B),
steroidler, seskuiterpenler (enokipodin A, B, C ve D),
lektin, polisakkarit, oksalik asit, koloratin A ve antrakuinon
türevleri ile antimikrobiyal etki gösterirler (73, 74). Nitekim
mantarların bu özellikleri kanatlı hayvanlarda yapılan
çeşitli araştırmalarda kendini göstermiştir.
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Çizelge 3a. Basidiomycota mantar misellerinin kanatlı hayvanlara etkileri
Mantar Türü
Substrat
Doz (g/kg)
Hayvan Türü
Etki
Cordycepss
Sorgum
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık (50 g/kg)
50, 100
Etlik piliç
inensis
danesi
•
Düşük canlı ağırlık (100 g/kg)
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık, karkas
randımanı, dalak ve bursa fabrikus
ağırlığı
Sorgum
Lentinus edodes
10, 50, 100
Etlik piliç
•
Yüksek Bifidobacteria spp. (50 ve 100
danesi
mg/kg; dışkıda)
•
Düşük Salmonella spp. (100 mg/kg;
dışkıda)
Sorgum
Lentinus edodes
50
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
danesi
Sorgum
Lentinus edodes
50, 100
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
danesi
Pleurotus
Sorgum
50, 100
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
ostreatus
danesi
•
Yüksek canlı ağırlık (10,100, 200 g/kg)
Mısır ve
•
Yüksek yemden yararlanma
Pleurotus
soya
5, 10, 100,
•
Yüksek hematokrit, heterofil, lenfosit,
Etlik piliç
ostreatus
fasülyesi
200
kolesterol, HDL (kanda; 10, 100, 200
küspesi
g/kg)
•
Düşük LDL (kanda; 10, 100, 200 g/kg)
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık (100-200
g/kg)
Kakao
Pleurotus
100, 200,
•
Düşük canlı ağırlık (300 g/kg)
tohum
Etlik piliç
ostreatus
300
•
Yüksek yem tüketimi (200-300 g/kg)
kabuğu
•
Düşük yemden yararlanma (200-300
g/kg)
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
Buğday
Pleurotus eryngii
100
Etlik piliç
•
Düşük malondi aldehit (kanda)
kepeği
•
Kontrolle aynı katalaz aktivitesi (kanda)
Ganoderma
Sorgum
50, 100
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
lucidum
danesi
•
Düşük canlı ağırlık (erkeklerde)
Lentinus edodes
Cordyceps sp.
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık (dişilerde)
Sorgum
Ganoderma sp.
50, 100
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı oosit miktarı (Eimera;
danesi
Pleurotus
dışkıda)
ostreatus
•
Yüksek Bifidobacteria spp. (dışkıda)
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
•
Düşük Salmonella spp. (sekumda)
Flammulina
Misel
10, 30, 50
Etlik piliç
•
Düşük Escherichia coli (30 g/kg;
velutipes
sekumda)
•
Düşük NH3 gazı üretimi (dışkıda)
•
Yüksek katalaz, süperoksit dismutaz,
glutatyon peroksidaz aktivitesi (kan,
karaciğer ve göğüs etinde)
•
Düşük malondialdehit (kan, karaciğer
Hericium caputMisel
6, 12, 18
Etlik piliç
ve göğüs etinde)
medusae
•
Düşük pişirme ve su kaybı (göğüs
etinde)
•
Düşük parlaklık (L*), yüksek kırmızılık
(a*) ve sarılık (b*) (göğüs etinde)
Etlik piliç
Ganoderma
Sorgum
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
50
(Eimera spp.
lucidum
danesi
•
Kontrolle aynı Eimera spp. (dışkıda)
bulaştırılmış)
Etlik piliç
Pleurotus
Sorgum
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
50
(Eimera spp.
ostreatus
danesi
•
Kontrolle aynı Eimera spp. (dışkıda)
bulaştırılmış)
Etlik piliç
Cordycepss
Sorgum
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
50
(Eimera spp.
inensis
danesi
•
Düşük Eimera spp. (dışkıda)
bulaştırılmış)
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Kaynak
(39)

(40)

(41)
(39)
(39)

(4)

(42)

(43)
(39)

(44)

(45)

(46)

(41)

(41)

(41)
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Çizelge 3b. Basidiomycota mantar misellerinin kanatlı hayvanlara etkileri
Mantar Türü
Substrat
Doz (g/kg)
Hayvan Türü
Etki
Etlik piliç
•
Yüksek
canlı
ağırlık
Sorgum
Lentinus edodes
50
(Eimera spp. •
Düşük Eimera spp. (dışkıda)
danesi
bulaştırılmış)
•
Yüksek yumurta verimi
Sorgum
Yumurtacı
Lentinus edodes
100
•
İnce kabuk
danesi
tavuk
•
Düşük ovaryum ağırlığı
Yumurtacı
•
Kontrolle aynı yumurta ağırlığı, yumurta
Lentinus edodes
Misel
200
tavuk
kalitesi ve kolesterol içeriği
•
Kontrolle aynı yumurta üretimi
•
Yüksek yumurta ağırlığı
•
İyileşen Haugh birimi, kabuk ağırlığı ve
Flammulina
10, 20, 30,
Yumurtacı
kalınlığı
Misel
velutipes
40, 50
tavuk
•
Düşük Salmonella spp. (sekumda)
•
Düşük Escherichia coli (40 ve 50 g/kg;
sekumda)
•
Düşük NH3 gazı üretimi (dışkıda)
Çizelge 4. Basidiomycota mantarlarından elde edilen aktif bileşenlerin kanatlı hayvanlara etkileri
Mantar Türü
Ürün
Doz
Hayvan Türü
Etki
0.5 ml (kas
Auricularia
•
Yüksek
antibadi
(hemaglütinasyon
Polisakkarit
içi
Etlik piliç
auricula
inhibisyon)
enjeksiyon)
Etlik piliç
•
Yüksek toplam IgA, IgM ve IgG (Eimera
Pleurotus sajor(Eimeria
spp. öncesi koyun kırmızı kan
Polisakkarit
25 mg/kg
caju
spp.
hücrelerine karşı)
bulaştırılmış) •
Düşük lezyon skoru
•
Yüksek toplam IgA, IgM ve IgG (Eimera
Etlik piliç
spp. öncesi koyun kırmızı kan
Pleurotus
(Eimeria
Polisakkarit
25 mg/kg
hücrelerine karşı)
ostreatus
spp.
•
Düşük oosit miktarı, lezyon skoru
bulaştırılmış)
(sekumda)
0.5, 1.5
Etlik piliç
Pleurotus
Polisakkarit
mg/ml
(IBD Virus
•
Yüksek antibadi
ostreatus
(suya)
bulaştırılmış)
•
Yüksek monosit, lökosit, heterofil
Pleurotus
20-40
β-glukan
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı bursa fabrikus ve dalak
ostreatus
mg/kg
ağırlığı
Etlik piliç
(Escherichia •
Kontrolle aynı canlı ağırlık, ölüm oranı
Lentinus edodes
β-glukan
200 mg/kg
coli
ve lezyon skoru
bulaştırılmış)
Etlik piliç
(Ranikhet
•
Yüksek lenfosit, interlökin-2 ve in vitro
Pleuratus florida
β-glukan
20 mg/kg
Disease
nitrit üretimi
Virus
bulaştırılmış)
Etlik piliç
100
(Eimeria
•
Yüksek canlı ağırlık
Fomitella fraxinea
Lektin
µL/yumurta
acervulina
•
Düşük oosit miktarı (dışkıda)
(in ovo)
bulaştırılmış)
A. bisporus etlik piliçlere %1 veya %2 düzeylerinde
verilmiştir (21). Toplanan dışkı örneklerinde Lactobacilli
spp. sayısı kontrole göre yükselirken, Enterobacteriaceae
ve E. coli sayıları azalmıştır. Benzer şekilde A. bisporus’un
hindi palazlarına %1 veya %2 düzeylerinde verilmesi ileum
ve sekumda Lactobacilli spp. sayısını artırmış,
Bifidobacteria spp. sayısını ise ileumda değiştirmemiş,
sekumda ise azaltmıştır (38). Ayrıca duedonum, jejenum
ve ileumda villus yüksekliğini artırmıştır. L. edodes ile
fermente edilmiş sorgum danelerinin etlik piliçlere farklı

23

Kaynak
(41)

(47)
(33)

(48)

Kaynak
(49)

(50)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

düzeylerde (%1, 5, 10) verilmesiyle %5 veya %10
düzeyinde dışkıda Bifidobacteria spp. sayısı artırılırken,
%10 düzeyinde Salmonella spp. sayısı azaltılabilmiştir
(40). L. edodes ekstraktlarının etlik piliçlere içme suyuyla
verildiği çalışmalardan birinde (58) dışkıdaki Bifidobacteria
spp. sayısı artırılırken, diğerinde (59) azaltılmıştır. P.
ostreatus etlik piliçlere farklı düzeylerde (%1, 2) verilmiş ve
jejenum villus uzunluğu her iki düzeyde artarken kript
derinliği sadece %2 düzeyinde artırılabilmiştir (28).
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Çizelge 5. Basidiomycota mantar ekstraktlarının kanatlı hayvanlara etkileri
Mantar Türü
Dozu (g/kg)
Hayvan Türü
Etki
•
Kontrolle aynı ette su kaybı, pişirme kaybı, renk
Flammulina
20, 40, 60
Etlik piliç
•
İyileşen duyusal özellikler (sertlik, sululuk, lezzet;
velutipes
göğüs etinde)
Tremella
0.5, 1, 2, 3,
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
fuciformis
4
0.5, 1, 2, 3,
Lentinus edodes
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık
4
Belirtilmemiş
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık, yem tüketimi, karkas
Lentinus edodes
(içme
Etlik piliç
randımanı, bursa fabrikus, abdominal yağ miktarı
suyuna)
•
Yüksek Bifidobacteria spp. (dışkıda)
Belirtilmemiş
•
Düşük Bifidobacteria spp. (dışkıda)
Lentinus edodes
(içme
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı Salmonella spp. (dışkıda)
suyuna)
50, 100, 200
Ganoderma
mg/ml (içme
Etlik piliç
•
Kontrolle aynı canlı ağırlık ve yem tüketimi
lucidum
suyuna)
Etlik piliç
Tremella
1
(Eimera spp. •
Yüksek sekal spesifik IgA, IgM ve IgG
fuciformis
bulaştırılmış)
Etlik piliç
Tremella
1
(Eimera spp. •
Düşük oosit miktarı (sekumda)
fuciformis
bulaştırılmış)
Etlik piliç
Lentinus edodes
1
(Eimera spp. •
Düşük oosit miktarı (sekumda)
bulaştırılmış)
Etlik piliç
Lentinus edodes
1
(Eimera spp. •
Yüksek sekal spesifik IgA, IgM ve IgG
bulaştırılmış)
•
Yüksek canlı ağırlık ve yem tüketimi
200 mg/ml
Etlik piliç
Ganoderma
(içme
(Eimera spp. •
Düşük oosit miktarı (dışkıda)
lucidum
suyuna)
bulaştırılmış) •
Hafifleyen kanlı ishal
Belirtilmemiş
Etlik piliç
Ganoderma
•
Kontrolle aynı hemoglobin, kırmızı kan hücreleri ve
(içme
(Eimera spp.
lucidum
beyaz kan hücreleri
suyuna)
bulaştırılmış)
Belirtilmemiş
Etlik piliç
Ganoderma
•
Yüksek canlı ağırlık ve yemden yararlanma
(içme
(Eimera spp.
applanatum
•
Düşük oosit miktarı (dışkıda)
suyuna)
bulaştırılmış)
Etlik piliç
2 g/kg
(Newcastle
•
Düşük canlı ağırlık, yem tüketimi, abdominal yağ,
Pleurotus
(sarımsak ve
Disease
kan kolesterol
ostreatus
propolis
Virus
•
Yüksek antibadi (Newcastle Disease Virus’e karşı)
ekstraktı ile)
bulaştırılmış)
•
Yüksek canlı ağırlık
Etlik piliç
•
Yüksek Bifidobacteria spp., Lactobacilli spp.
Tremella
(Mycoplasma
2
(sekumda)
fuciformis
gallisepticum
Düşük Bacteroides spp. ve Escherichia coli
bulaştırılmış) •
(sekumda)
•
Yüksek canlı ağırlık
Etlik piliç
Astragalus
•
Yüksek Bifidobacteria spp., Lactobacilli spp.
(Mycoplasma
membranaceus
2
(sekumda)
gallisepticum
Radix
•
Düşük Bacteroides spp. ve Escherichia coli
bulaştırılmış)
(sekumda)
•
Yüksek Bifidobacteria spp., Lactobacilli spp.
Etlik piliç
(sekumda)
(Mycoplasma
Lentinus edodes
2
•
Düşük Bacteroides spp. ve Escherichia coli
gallisepticum
(sekumda)
bulaştırılmış)
•
Yüksek canlı ağırlık
Yumurtacı
Belirtilmemiş
Tavuk
•
Kontrolle aynı yumurta üretimi
Lentinus edodes
(içme
(Salmonella
•
Düşük Salmonella spp. (sekum ve kursakta)
suyuna)
spp.
bulaştırılmış)
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Kaynak
(56)
(57)
(57)
(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(62)

(61)

(63)

(64)

(65)

(66)

(1)

(1)

(1)

(67)
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F. velutipes misellerinin etlik piliçlere farklı düzeylerde
(%1, 3, 5) verilmesi sekumda Salmonella spp. ve E. coli
sayısını düşürmüştür (45). Aynı şekilde yumurta
tavuklarına farklı düzeylerde (%1, 2, 3, 4, 5) verilen F.
velutipes misellerinin sekumda tüm dozlarda Salmonella
spp. sayısını azalttığı, E. coli sayısını ise sadece %4 ve
%5 düzeyinde düşürdüğü bildirilmiştir (48). Dört farklı
mantar türüyle (L. edodes, Cordyceps sp., Ganoderma sp.
ve P. ostreatus) fermente edilmiş sorgum danelerinin farklı
dozlarda (%1, 2, 3) etlik piliçlere verilmesiyle dışkıda
Bifidobacteria spp. sayısı azaltılabilmiştir (44).
ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİNE ETKİLERİ
Kanatlı hayvanlar, yetiştiricilik dönemleri boyunca
büyüme ve bağışıklıklarını baskılayabilecek çeşitli stres
faktörlerinin etkileri altındadır. Bu stres faktörlerinden birisi
de serbest radikallerin neden olduğu oksidatif strestir.
Serbest radikaller, bağışıklık sistemi içerisinde yabancı
mikroorganizmaların öldürülmesinde görev alan ve
vücudun normal metabolik reaksiyonları sonucu doğal
olarak ortaya çıkan kararsız elektronlardır (75). Kararsız
olmaları nedeniyle DNA, protein, lipit ve karbonhidratlar
gibi tüm biyolojik moleküllere zarar verebilecek
yapıdadırlar. Süperoksit (O2*-), metabolizma tarafından
üretilen başlıca serbest radikaldir (75). İnsan vücudunda
yıllık 1.72 kg süperoksit radikalı üretildiği (76)
düşünüldüğünde antioksidan savunma sistemlerinin
sekteye uğraması, vücut içerisindeki yüzlerce molekülün
kolayca bozulmasına neden olabilecektir. Antioksidan
savunma sistemleri içerisinde; yağda çözünebilir bileşikler
(vitamin A, E, karotenoidler, ubikuinonlar vb.), suda
çözünebilir bileşikler (askorbik asit, urik asit, taurin, karnitin
vb) ve antioksidan enzimler (glutatyon peroksidaz (GSHPx), katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD))
bulunmaktadır. Bu bileşiklerin vücut içerisinde yüksek
düzeyde bulunması vücudun antioksidanlara karşı daha
dayanıklı olduğunu göstermektedir (77).
Mantarlar içerdikleri sinamik asit türevleri (kafeik,
gallik, protokatekuik ve p-hidroksibenzoik asit), gentisik ve
homogentisik asit, mirisetin, pirogalol, ferulik asit, kateşin,
klorogenik ve p-kumarik asit ile antioksidan etki gösterirler
(78). Nitekim A. bisporus’un etlik piliç ve hindi palazlarında
%1 ve %2 dozlarında kullanılmasıyla karaciğer, göğüs ve
butta GSH-Px, azalmış glutatyon (GSH), glutathione Stransferase (GST) aktivitesi artarken, malondialdehit
(MDA) aktivitesi azalmıştır (19, 38). P. eryngii’nin etlik
piliçlere verilmesiyle kan, karaciğer, dalak, göğüs ve butta
CAT, SOD, GSH-Px aktivitesi artmış, kan, göğüs ve butta
MDA aktivitesi azalmıştır (29, 34, 43). H. caput-medusae
misellerinin etlik piliçlere farklı düzeylerde (%0.6, 1.2, 1.8)
verilmesiyle kan, karaciğer ve göğüs etinde CAT, SOD,
GSH-Px aktivitesi yükselirken, MDA azalmıştır (46).
BAĞIŞIKLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
Kanatlı hayvanlarda bağışıklık doğal ve kazanılmış
bağışıklık olarak ikiye ayrılır. Doğal bağışıklık fiziksel
bariyerler (tüy, deri, epitel doku, mukus tabakası vb.),
spesifik moleküller (agglutinin, lizozim vb.), fagositler
(makrofaj ve heterofil) ve doğal öldürücü hücrelerden
oluşmaktadır. Kazanılmış bağışıklık ise B hücrelerinin
antibadileriyle gerçekleştirilen sıvısal bağışıklık ve T
hücreleriyle yürütülen hücresel bağışıklığı içermektedir. B
hücreleri bursa fabrikus tarafından üretilirken, T hücreleri
timus tarafından üretilmektedir (79). Bir patojenle karşı

karşıya kalınması durumunda doğal ve kazanılmış
bağışıklık birlikte hareket ederek organizmayı korumaya
çalışırlar. Bağışıklığın güçsüz olması durumunda patojen
mikroorganizma çoğalarak hastalık oluşturabilmektedir
(80). Sonuç olarak iştah azalmakta, verim düşmekte, ileri
aşamalarda ölümler görülebilmektedir (81). Bağışıklığın
güçlü olması durumunda patojenlerin hastalık oluşturması
engellenerek etkisiz hale getirilebilmekte ve olumsuz
etkilerinin önüne geçilebilmektedir. Kanatlı hayvanlarda
bağışıklık, yemin içerisine katılan kimi katkı maddeleriyle
güçlendirilebilmektedir
(82).
Mantarlar
içerdikleri
polisakkarit (1-3 ve 1-6 β-glukanlar), glikoprotein,
galaktomannan, glikopeptid, peptidoglikan, proteoglikan,
heteroksiglukan, krestin ve lektin ile bağışıklığı
güçlendirebilirler (83, 84).
A. bisporus’un etlik piliçlere farklı düzeylerde (%0.5, 1,
2, 3) verilmesiyle Koyun Kırmızı Kan Hücrelerine (KKKH)
karşı antibadi miktarı yükseltilebilmiştir (18). Çalışmada
antibadi düzeyleri antibiyotik (flavomisin) grubuyla
karşılaştırılmış, yemlerine %3 düzeyinde A. bisporus
verilen grubun antibiyotik grubuna göre daha iyi sonuçlar
verdiği görülmüştür. Aynı şekilde P. ostreatus’un etlik
piliçlere verilmesiyle KKKH, Newcastle Disease Virus ve
Infuenza Virus’e karşı antibadi düzeylerinde artış olduğu
bildirilmiştir (27, 28, 50). Benzer şekilde Eimera spp.
bulaştırılmış etlik piliçlerde canlı ağırlığı artırarak dışkıdaki
oosit miktarını azaltmış, antibadi düzeyini artırken
sekumda lezyon skorunu düşürebilmiştir (3, 50). Aflatoksin
verilmiş etlik piliçlerde ise karaciğerdeki büyüme
engellenebilmiştir (31). Buna ek olarak P. ostreatus’dan
elde edilmiş β-glukan monosit, lökosit ve heterofil miktarını
artırmış (52), polisakkaritler ise IBD Virus bulaştırılmış etlik
piliçlerde antibadi düzeyini artırmıştır (51). L. edodes ile
fermente
edilmiş
sorgum
danelerinin
(41)
ve
ekstraktlarının (61, 62) Eimera spp. bulaştırılmış etlik
piliçlere verilmesiyle canlı ağırlık ve antibadi düzeyi
artırılırken dışkıdaki oosit miktarı azaltılabilmiştir. Benzer
şekilde L. edodes ekstraktının Mycoplasma gallisepticum
bulaştırılmış etlik piliçlere verilmesiyle canlı ağırlık
artırılarak antibiyotik (apramisin) verilen gruba ulaşılmıştır
(1). Buna ek olarak Salmonella spp. bulaştırılmış
yumurtacı tavukların içme suyuna katılan L. edodes
ekstraktı yumurta üretimi etkilemezken, sekum ve
kursaktaki oosit miktarını azaltabilmiştir (67).
Etlik piliç yemine katılan Agaricus blazei’nin Newcastle
Disease Virus’e karşı antibadi düzeyini artırdığı
bildirilmiştir (23). Buna ilaveten Tremella fuciformis
ekstraktı Eimera spp. bulaştırılmış etlik piliçlerde antibadi
düzeyini artırmış (61), sekumdaki oosit miktarını
düşürmüştür (62). Ayrıca M. gallisepticum bulaştırılmış
etlik piliçlerde canlı ağırlık artırılarak antibiyotik (apramisin)
verilen grupla aynı olmuştur (1). Fomitella fraxinea’dan
elde edilen lektinin etlik piliç yumurtalarına enjekte
edilmesiyle (100 µL/yumurta), çıkıştan sonra 9. güne
kadar beslenen ve Eimera spp. bulaştırılan etlik civcivlerde
canlı ağırlık artışı artmış, dışkıda oosit miktarı düşmüştür
(55). Ganoderma lucidum ekstraktının Eimera spp.
bulaştırılmış etlik piliçlerin içme suyuna katılmasıyla canlı
ağırlık artırılmış, dışkıda oosit miktarı düşürülerek kanlı
ishal hafifletilmiştir (63). Aynı şekilde Ganoderma
applanatum ekstraktının Eimera spp. bulaştırılmış etlik
piliçlere içme suyuyla verilmesiyle canlı ağırlık artırılırken
dışkıda oosit miktarı düşürülmüştür (65). Astragalus
membranaceus Radix ekstraktının M. gallisepticum
bulaştırılmış etlik piliçlerde canlı ağırlığı artırdığı
bildirilmiştir
(1).
P.
sajor-caju’dan
elde
edilen
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polisakkaritlerin etlik piliçlerde KKKH’ne karşı antibadi
düzeyini artırdığı ve Eimera spp. bulaştırılmış etlik
piliçlerde ise lezyon skorunu düşürdüğü bildirilmiştir (50).
Auricularia auricula polisakkaritleri ise etlik piliçlerde
antibadi seviyesini artırabilmiştir (49).
SONUÇ
Basidiomycota mantarları, sahip oldukları aktif
bileşenlerle
son
zamanlarda
kanatlı
beslemede
kullanılabilirliği tartışılan bir üründür. Günümüze kadar
yapılan çalışmalar dikkate alındığında mantarların kanatlı
hayvanlarda gelişmeyi artırıcı, et ve yumurta kalitesini
iyileştirici, bağırsak mikroflorasını düzenleyici, antioksidan
savunma sistemi ve bağışıklığı destekleyici etkileri olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla sahip oldukları özelliklerden
yararlanmak amacıyla mantarların ticari üretimde yem
ham maddesi veya yem katkı maddesi olarak
kullanılabileceği düşünülebilmektedir. Ancak bunun
önerilebilmesi
noktasında,
mantarların
kanatlı
hayvanlardaki olumlu etkileri ile yeme katılmasıyla ortaya
çıkacak masrafların karşılaştırıldığı ekonomik bir analize
ihtiyaç vardır. Bununla birlikte konu üzerine yapılan
çalışmalar daha çok Agaricus bisporus, Pleurotus
ostreatus, Lentinus edodes gibi ticari olarak üretilen ve
insan beslenmesinde kullanılan mantarlar üzerine
odaklanmıştır. Kanatlı beslemede kullanılabilecek mantar
türlerinin ve dozlarının tam olarak belirlenebilmesi için
ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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