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SUMMARY 
  

Although protozoa are normally present in the rumen of 
ruminants, their nutritional value to the host is still a subject 
of debate. Elimination of protozoa from, or defaunation, the 
rumen ecosystem has been shown to have several 
advantages for ruminants. Defaunation is possible and, 
several methods have been tried experimentally, but none 
has passed into routine use because they are difficult to 
apply under field conditions. In order to benefit from the 
positive effects of defaunation on the productivity of 
ruminants under field conditions, recently, the studies in 
some countries have been carried out on the pratically 
defaunation of animals in the fields. The object in those 
studies is to find a substance that would limit the 
concentration of rumen protozoa will not harm valuable 
rumen bacteria and can routinely be applied to commercial 
operations. Because an increase in the level of saponin 
infused into rumen causes a decrease in the concentration of 
protozoa, some researchers have recently focused on this 
field. The saponins have a strong antiprotozoal activity and 
may serve as an effective defaunating agent for ruminants.  
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      ÖZET 
 

Protozoonlar ruminantların rumeninde normalde 
bulunmalarına rağmen, bunların konakçılarına sağladıkları 
katkı hala tartışılmaktadır. Rumen mikrobiyal 
ekosisteminden protozoonların eliminasyonun 
(defaunasyon) ruminantlar için bazı avantajlara sahip 
olduğu gösterilmiştir. Defaunasyon mümkündür ve 
deneysel amaçlarla birkaç metot geliştirilmiştir. Ancak saha 
şartlarına uygulama güçlüğünden dolayı geliştirilen 
metotlardan hiçbiri rutin kullanıma aktarılamamıştır. Saha 
şartlarında da ruminantların verimi üzerine defaunasyonun 
olumlu etkilerinden yararlanmak gayesiyle değişik 
ülkelerde araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda 
amaç; rumende protozoon sayısını azaltacak, bakterilere 
zarar vermeyecek ve ticari uygulamalarda rutin olarak 
uygulanabilecek bir madde bulmaktır. Rumende saponin 
düzeyi artırılarak protozoon sayısı azaltılabildiğinden, son 
yıllarda bazı araştırıcılar çalışmalarını bu yönde 
yoğunlaştırmışlardır. Saponinler güçlü bir antiprotozoal 
aktiviteye sahiptirler ve ruminantlar için etkili bir 
defaunasyon ajanı olarak hizmet edebilirler. 

 
ANAHTAR KELİMELER: Saponinler,  rumen 

protozoonları, ruminant. 

  
  

GİRİŞ 

Sindirim sistemlerindeki bazı özellikler nedeni ile 
ruminantların beslenmesi tek mideli hayvanlarınkinden 
oldukça farklıdır. Ruminantlarla bunların rumenlerinde 
bulunan mikroorganizmalar arasında karşılıklı faydaya 
dayalı tam bir simbiyotik yaşam söz konusudur.  
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Konakçı hayvan mikroorganizmalara barınma ve 
besin, mikroorganizmalar da hayvana fermentasyon 
asitleri ile mikrobiyal protein ve bazı vitaminleri 
sağlamaktadır. Bundan dolayı ekonomik açıdan rumen 
mikroorganizmalarının görevlerini selülozun 
sindirilmesi ile protein ve bazı vitaminlerin sentezi 
şeklinde değerlendirmek mümkündür (Bölükbaşı 
1989).  
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Konakçı hayvanın tükettiği besin maddelerine bağlı 
olarak rumen mikroorganizmalarının tür, sayı ve 
aktivitelerinde değişiklikler olmakta ve bu değişiklikler 
sonuçta verime yansımaktadır (Jouany 1994). 
Tüketilen besin maddelerine bağlı olarak rumen 
mikrobiyal ekolojisinde meydana gelen değişikliklerin 
anlaşılmasıyla hayvan veriminde sağlanacak 
gelişmeler kolaylaşacaktır. Nitekim Leng ve Nolan 
(1984), ruminantlardan en ekonomik faydalanma 
şeklinin kalitesi düşük ve selüloz içeriği yüksek 
rasyonlarla mümkün olabileceğini bildirmekte ve bunun 
için de rumen içerisindeki azot döngüsünü azaltan 
dolayısıyla hem bağırsaklara gelen mikrobiyal protein 
miktarını artıran hem de rasyondaki gerçek protein 
gereksinimini azaltan yolların bulunması gerektiğini 
önermektedirler. Bu öneriye pratikte rumen mikrobiyal 
ekosisteminden protozoonların eliminasyonuyla 
ulaşılabildiğine dair güçlü bildirimler bulunmakta ve bu 
alanda yapılan çalışmalara son yıllarda önem 
verilmektedir. Defaunasyon adı verilen rumen 
ekosisteminden protozoonların eliminasyonu işleminin 
ruminantların sindirimi ve verimlerinde meydana 
getirdiği etkiler hakkında oldukça geniş bilgi mevcuttur 
(Eryavuz 2000). Defaunasyondan sonra ruminantlarda 
meydana gelen bazı verim artışlarından saha 
şartlarında da yararlanılmak istenmiş fakat bu amaçla 
kullanılan metotların genellikle deneysel oluşu ve 
pratiğe aktarılamayışı nedeniyle bu hedefe 
ulaşılamamıştır. Son yıllarda, saponince zengin bitki 
ilave edilmiş rasyonlarla beslenen ruminantların 
rumeninde protozoon sayısının azalması nedeniyle 
defaunasyon ajanı olarak saponinlerin kullanımı 
üzerindeki çalışmalarda yoğunlaşılmıştır (Diaz ve ark. 
1994, Kil ve ark. 1994, Makkar ve ark. 1998, Wang ve 
ark. 1998, Teferedegne ve ark. 1999). Bu derlemede, 
saponinlerin ruminant rasyonlarında kullanılabilmesine 
yönelik olarak yapılan çalışmalardan elde edilen 
bulgulara değinilecektir. 

 
Rumen protozoonları ve bunların ruminant 

sindirimine katkıları 
 
Koyun, keçi, sığır ve manda gibi hayvanların 

rumenlerinde bulunan mikroorganizmaların önemli bir 
kısmını protozoonlar oluşturmaktadır (Ryle ve Orskov 
1987). Bu mikroorganizmalar, bazı şartlarda, rumende 
bulunan mikroorganizma kitlesinin %75’inden daha 
fazlasını oluşturabilmektedirler (Bonhomme 1990). 
Rasyonda bulunan besin maddeleri rumen protozoon 
sayısı ve türleri üzerinde önemli değişikliklere neden 
olmaktadır (Jouany 1989). Dehority ve Orpin (1988), 
%40-60 konsantre yem içeren rasyonlarla yapılan 
beslemede rumende protozoon sayısının maksimum 
düzeye ulaştığını ve pek çok farklı protozoon türünün 
bulunduğunu bildirmektedirler. 

Protozoonlar rumendeki mikrobiyal kitlenin %40-
80’ini oluşturmaktadırlar. Buna rağmen, seçici olarak 
rumende kalmaları ve alt sindirim organlarına 
geçişlerinin düşük olması gibi nedenlerle konakçı 
hayvanın beslenmesine sağladıkları katkı 
bakterilerinkinden düşük olmaktadır (Eryavuz 2000). 

Rumen protozoonları, ruminantların azot 
metabolizması üzerinde önemli etkilere sahiptirler 

(Jouany 1996). Protozoonlar, rumene gelen rasyon 
proteinlerini ve bakterileri azot kaynağı olarak 
kullanmaları, onları düşük moleküler ağırlıklı 
maddelere sindirmeleri ve duodenuma gelen 
mikrobiyal protein miktarına katkılarının düşük olması 
gibi nedenlerle konakçı için yararlı olan bu besin 
maddelerini azaltmaktadırlar (Ryle ve Orskov 1987). 
Koenig ve ark. (2000), protozoonsuz koyunlarda 
rumenden duodenuma gelen mikrobiyal azot miktarının 
% 60 arttığını ileri sürmektedirler. Ivan ve ark. (2000 a, 
2000b); rumende rasyon proteinlerinin sindiriminde 
protozoon türleri arasında etkileri en fazla olanlarının 
Entodinium türleri, etkileri daha az olanlarının da 
holotrich türleri olduğunu, dolayısıyla rumende 
Entodinium türlerinin azaltılmasıyla bağırsaklara gelen 
amino asit miktarının artabileceğini öne sürmektedirler. 
Bu bilgiler, rumen ekosisteminden protozoonların 
eliminasyonunun ya da en azından önemli oranda 
azaltılmasının ruminantların protein metabolizmasında 
dolayısıyla veriminde önemli gelişmeler 
sağlayabileceğine işaret etmektedir. 

 
Rumen protozoonlarının eliminasyonu 
 
İlk olarak Beckert ve ark. (1930) rumen 

ekosisteminden protozoonları elimine ederek 
ruminantların beslenmesinde bu mikroorganizmaların 
zorunlu olmadıklarını göstermişlerdir. Bu tarihten 
itibaren defaunasyon üzerine pek çok araştırma 
yapılmış ve metot geliştirilmiştir. Bu metotları, genç 
ruminantların doğumdan itibaren izolasyonu (Ivan ve 
ark. 1992), protozoonlar için toksik kimyasal ajanların 
kullanılması (Eryavuz ve ark. 2001) ve rumene açılan 
bir fistülle rumen içeriğinin boşaltılarak bazı işlemlere 
tabi tutulup yeniden rumene geri verilmesi (Jouany ve 
Sénaud 1979) olmak üzere temelde üç kategoride 
toplamak mümkündür. Ancak defaunasyon amacıyla 
kullanılan metotların hepsi deneysel amaçlı olmuş ve 
hiç biri saha şartlarındaki uygulama güçlüğünden 
dolayı pratiğe aktarılamamıştır. Bunun en önemli 
nedenleri arasında; kullanılan metotların çoğunun 
protozoonlar için toksik kimyasal maddelere 
dayanması ve faunasız hale getirilen hayvanların 
normal faunaya sahip diğer ruminantlarla temas 
etmesinin önlenmesindeki güçlükler yer almaktadır. 

Son yıllarda saha şartlarında da pratik bir şekilde 
defaunasyonunun mümkün olup olmadığına yönelik 
yapılan araştırmalara hız verilmektedir. Lu ve 
Jorgensen (1987), rumende saponin düzeyini artırarak 
protozoon sayısını azaltmışlardır. Bu bulgudan 
hareketle birçok araştırıcı (Navas-Camacho ve ark. 
1993, Gupta ve ark. 1993, Diaz ve ark. 1994, Klita ve 
ark. 1996, Newbold ve ark. 1997, Makkar ve ark. 1998, 
Teferedegne ve ark. 1999, Wang ve ark. 2000) 
ruminantları saponince zengin bitkilerle beslemeye 
çalışmışlardır. Bu amaç için; Enterolobium ciclocarpum 
(Navas-Camacho ve ark. 1993), Entrolobium timoba 
(Gupta ve ark. 1993), Spinadus saponaria (Diaz ve 
ark. 1994), yonca saponinleri (Klita ve ark. 1996), 
Sesbania sesban (Newbold ve ark. 1997, Odenyo ve 
ark. 1997, Teferedegne ve ark. 1999), Quillaja 
saponaria and Acacia auriculoformis (Makkar ve ark. 
1998) ve Yucca shidigera (Wallace ve ark. 1994, 
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Wilson ve ark. 1998, Hristov ve ark. 1999, Wang ve 
ark. 1998, 2000) gibi saponin içeriği yüksek bitkiler 
kullanılmıştır.  

 
Saponinler ve rumen protozoon sayılarına 

etkileri 
  
Saponinler çok sayıda bitkide bulunan, glikozidik 

yapılı, azotsuz, suda köpüren, alyuvarları parçalayan, 
deri ve mukozalarla temas ettiğinde yangıya yol açan 
maddelerdir. Saponinler hücresel ve zarsal kısımlarla 
etkileşimleri sonucu membran proteinlerini, fosfolipitler 
ve kolesterolle etkileşimi sonucu da alyuvarları 
parçalamaktadırlar. Saponinlerin hücre zarlarına 
yönelik etkileri yüzey gerilimini değiştirmeleri, dayanıklı 
ve yayılabilen köpük oluşturmaları esasına 
dayanmaktadır (Kaya 1995). 

Bilim adamları tarafından genelde saponinlerin 
zararlı olduğu düşünülmesine rağmen, yapılan bir dizi 
araştırmada bunların hem yararlı hem de zararlı 
etkilerinin olabileceği kaydedilmektedir (Sen ve ark. 
1998). Rasyonda bulunan ve genellikle antinutrisyonel 
faktör olarak düşünülen saponinler, düşük oranda 
emildikleri için, biyolojik etkileri daha çok sindirim 
kanalında olmaktadır. Saponinler, yemlerin 
alınmasından vücuttan uzaklaştırılmasına kadar 
metabolizma üzerinde önemli etkilere sahip olabilirler 
(Cheeke 1996). Bitkiler saponinleri çevreden 
gelebilecek zararlı etkenlere karşı kendilerini 
savunmada kullanmaktadırlar. Saponinlerin insektlere 
karşı olan toksisitesi, bitkiyi insekt saldırılarına karşı 
koruduğuna işaret etmektedir (Sen ve ark. 1998). 

 
Tablo 1. 24 Saat Sonunda “in vitro Rumen 

Fermentasyon Sistemi” nde Belirlenen 
Protozoon Sayısı* 

                            
Saman 

Protozoon 
sayısı (x106) 

Azalma 
(%) 

 

Kontrol 37 - 
Yucca saponinleri 28 24.3 
Yucca aq ekstraktı 32 13.5 
Quillaja saponinleri 23 37.8 

Acacia saponinleri 20 45.9 
   
Saman + Konsantre yem (70:30) 

Kontrol 57 - 
Yucca saponinleri 29 49.1 
Yucca aq ekstraktı 52 8.8 
Quillaja saponinleri 26 54.4 
Acacia saponinleri 21 63.1 

*: Makkar ve ark. (1998)’dan alınmıştır. 

 
Son yıllarda özellikle protozoal hastalıklarda 

saponinlerin etkisi ve hayvan yetiştiriciliğinde 
saponinlerin yeni uygulama alanları üzerine çalışmalar 
yoğunlaşmaktadır (Cheeke 1996, Sen ve ark. 1998, 
Teferedegne 2000). Kolesterolle çözünmeyen 
kompleksler oluşturmalarından dolayı saponinlerin 
protozoon hücre membranındaki kolesterolle 
reaksiyona girerek hücre membranının geçirgenliğini 

bozduğu ve hücrenin şişerek parçalanmasına neden 
olduğu kaydedilmektedir (Klita ve ark. 1996). Ayrıca, 
saponin içeren yucca extraktının amonyak bağlayıcı 
özelliğe sahip olduğu (Wallace ve ark. 1994) ve 
domuzların yemlerine Yucca shidigera ekstraktı 
katıldığında, domuzların bulunduğu odadaki amonyak 
düzeyinin azaldığı da ifade edilmektedir (Colina ve ark. 
2001). 

Düşük düzeyde saponin infuze edilen koyunların 
rumeninde  protozoon sayısının azaldığı 
kaydedilmekte (Lu ve Jorgensen 1987) olup birçok 
araştırma sonuçları da bu bilgileri teyit etmektedir 
(Navas-Camacho ve ark. 1993, Diaz ve ark. 1994, 
Hristov ve ark. 1999, Teferedegne ve ark. 1999). 
Makkar ve ark. (1998) in vitro yaptıkları 
araştırmalarında; saponin içeren değişik bitkilerden 
ekstrakte ettikleri saponinlerin protozoon sayısını 
azalttığını, protozoon sayısındaki en fazla azalmayı 
Acacia saponinlerinin yaptığını ve bunu Quillaja ve 
Yucca saponinlerinin takip ettiğini bildirmektedirler 
(Tablo 1).  

İn vivo yapılan araştırmalarda ise Lu ve Jorgensen 
(1987), koyunların rumenine rasyon kuru maddesinin 
%2 ve %4’ü düzeyinde yonca saponinlerinden 
verdiklerinde; protozoon sayısının kaba yemle 
beslenenlerde sırasıyla % 34 ve 47, konsantre yemle 
beslenenlerde sırasıyla % 33 ve 76 azaldığını, Klita ve 
ark. (1996) kuru maddesinin %1, 2 ve 4’ü düzeyinde 
yonca saponini ilave edilmiş rasyonla beslenen 
koyunlarda protozoon sayısındaki azalmayı sırasıyla % 
49, 79 ve 88, Hristov ve ark. (1999), günde 20 g Yucca 
shidigera ilave ettikleri rasyonla beslenen düvelerde 
protozoon sayısındaki azalmayı % 42 olarak 
belirlediklerini kaydetmektedirler.  Bununla birlikte, 
Güney Afrika’da yetişen bir ağaç olan Sesbania 
sesban’ın yaprakları rasyona ilave edildiğinde in vitro 
şartalarda protozoal aktiviteyi durdururken, in vivo 
şartlarda protozoon sayısının kısa bir süre için azaldığı 
fakat sonra tekrar normale döndüğü bildirilmektedir 
(Newbold ve ark. 1997). Araştırıcılar bu gözlemden 
hareketle protozoonların Sesbania sesban’a olan 
duyarlılıklarının değişmediğini, rumende protozoon 
sayısının normale dönmesinin nedenini rumen 
bakterilerinin saponinleri sindirmeye adapte 
olabileceklerine dolayısıyla saponinlerin antiprotozoal 
özelliklerini yok edebileceklerine bağlamaktadırlar 
(Newbold ve ark. 1997). Nitekim, bu bitkinin yetiştiği 
Etiyopya’da yürütülen başka bir araştırmada ise 
Sesbania sesban’la beslenen koyunların rumeninde 
protozoon sayısı üzerine herhangi bir değişiklik 
gözlenmediği ifade edilmektedir (Odenyo ve ark. 
1997). 

Navas-Camacho ve ark. (1993), günde 100 g 
Enterolobium ciclocarpum ilave edilmiş (kuru madde 
tüketiminin % 10’u) rasyonla beslenen koyunlarda ilave 
edilmeyenlerinkine göre rumen protozoon sayısının 
daha yüksek olduğunu buna karşın, günde 300 g 
Enterolobium ciclocarpum ilave edilmiş (kuru madde 
tüketiminin %34’ü) rasyonla beslenen koyunlarda 
protozoon sayısının ilave edilmeyenlerinkine göre 
besleme öncesi ve sonrası sırasıyla %40 ve 59 
düzeyinde azaldığını kaydetmektedirler. Hristov ve ark. 
(1999) ise günde 20 g Yucca shidigera ilave edilmiş 
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rasyonla beslenen düvelerde rumen protozoon 
sayısının ilave edilmeyenlerinkine göre % 42 daha az 
olduğunu buna karşın, Yucca shidigera’nın daha 
yüksek miktarları (69 g/gün) rasyona ilave edildiğinde 
protozoon sayısında ek bir düşüş gözlemediklerini 
bildirmektedirler. Bu bilgiler; bitkilerin içerdiği saponin 
düzeyi ve bu bitkilerin rasyondaki oranı ile daha önce 
bu bitkilerle beslenen ruminantların rumeninde adapte 
olmuş bakteri türlerinin varlığının rasyona saponince 
zengin bitki ilavesinin yararlarını gözlemede etkili 
olabileceğini göstermektedir. 

Protozoon kültür ortamlarına saponin içeren Yucca 
ekstraktının katılması hem holotrich hem de 
entodiniomorphid protozoon türleri üzerine olumsuz 
etki göstermektedir (Wallace ve ark. 1994). İn vivo 
yapılan araştırmalarda ise Lu ve Jorgensen (1987), 
Entodinium türlerinin Polyplastron’a göre yonca 
saponinlerinin toksisitesine daha duyarlı olduklarını, 
Navas-Camacho ve ark. (1993) Enterolobium 
ciclocarpum’la beslenen koyunlarda özellikle holotrich 
protozoonların daha duyarlı olduklarını 
kaydetmektedirler. Gupta ve ark. (1993) ise 300 g 
Enterolobium timoba yapraklarıyla besledikleri 
mandalarda protozoonların tamamen yok olduklarını 
ifade etmektedirler. 

 
Saponinlerin rumen fermentasyonuna etkileri 
 
Rasyonda bulunan selülozun rumendeki 

sindiriminin olumsuz yönde etkilenmemesi halinde, 
ruminantlarda protozoonların azaltılması rumende azot 
kullanımını geliştirecek ve böylece hayvan performansı 
artırılabilecektir (Jouany 1996). Bu hipoteze uygun 
olarak, rasyona Yucca shidigera ilavesinin organik 
madde ve selülozun ruminal ve in situ sindirimini 
artırdığı kaydedilmektedir (Goetsch ve Owens 1985, 
Valdez ve ark. 1986). Bu bulguyu destekler şekilde Lu 
ve Jorgensen (1987) da konsantre yem düzeyi yüksek 
rasyona yonca saponinlerinin ilavesiyle birlikte selüloz 
ve hemiselüloz sindiriminde önemli artış kaydettiklerini, 
ancak saponinlerin rumende bulunan diğer 
mikroorganizmalar üzerine zararlı etkilerinin 
olabileceğini ve buna bağlı olarak da rumende 
mikrobiyal protein sentezinin önemli oranda 
azalabileceğini öne sürmektedirler. Wang ve ark. 
(1999), karışık rumen mikroorganizmalarıyla yapılan in 
vitro inkubasyonda; yucca ekstraktının arpanın 
fermentasyonunu artırdığını fakat yoncanınkini büyük 
oranda azalttığını belirlemişler ve bu bulgudan 
hareketle yucca ekstraktının lif sindirimini sağlayan 
fibrolitik organizmaların aktivitesini engellerken, 
nişastayı sindiren rumen bakterilerini uyarabileceği 
sonucuna varmışlardır. Wallace ve ark. (1994), yucca 
ekstraktının Gram negatif bakterilerden daha fazla 
Gram pozitif bakterileri etkileyebileceklerini ve iyonofor 
grubu antibiyotikler gibi yararlı etkilerinin olabileceğini 
bildirmektedirler. 

 Faunasız koyunlarda rumen amonyak ve 
uçucu yağ asitleri düzeylerinin faunalılarınkinden daha 
düşük olduğu bildirilmekte (Jouany ve Sénaud 1979, 
Kocabatmaz ve ark. 1988), benzer bulgunun 

saponinlerin koyun rumenine infuze edilmesinden 
sonra da gözlendiği ifade edilmektedir (Lu ve 
Jorgensen 1987). Kimyasal defaunasyon 
gerçekleştirilen sığırlarda yapılan araştırmada (Yang 
ve Varga 1993), rumendeki uçucu yağ asitlerinden 
propiyonat düzeyinin arttığı, asetat : propiyonat 
oranının azaldığı bildirilmekte ve aynı bulgunun Yucca 
shidigera ilave edilmiş rasyonla beslenen sığırlarda da 
gözlendiği kaydedilmektedir (Kil ve ark. 1994, Hristov 
ve ark. 1999). Saponinlerin antiprotozoal etkileri; 
protozoonların protein kaynağı olarak bakterileri de 
kullanmalarından dolayı, proteince sınırlı rasyonla 
beslemede yararlı olacaktır. Nitekim üreyle muamele 
edilmiş samanla ad libitum beslenen mandalarda 
günde 300 g Enterelobium timoba yapraklarının 
ilavesinin, hayvanların canlı ağırlık kazancını artırdığı 
kaydedilmektedir (Gupta ve ark. 1993).  Defaunasyon 
genellikle rumende bakteri ve mantar sayılarında bir 
artışa yol açmakta (Hsu ve ark. 1991, Koening ve ark. 
2000) ve buna bağlı olarak bağırsaklara gelen 
mikrobiyal protein düzeyi de yükselmektedir (Jouany 
1996). Navas-Camacho ve ark. (1993), Enterolobium 
ciclocarpum ilave edilmiş rasyonla beslenen 
koyunlarda mantar ve bakteri sayısının arttığını 
bildirmektedirler. Defaunasyonun rumen bakteri ve 
mantar sayıları üzerine olan etkileriyle ilgili pek çok 
araştırma yapılmış olmasına rağmen, rasyona 
saponince zengin bitki ilavesinin söz konusu 
parametreler üzerine etkileri hakkında daha fazla 
çalışmaya gereksinim bulunmaktadır. 

 
Saponinlerin ruminantların verimlerine etkileri 
 
Defaunasyonun ruminantların verimlerine olan 

etkilerine yönelik yapılan araştırmalarda en çok canlı 
ağırlık artışı, yapağı ve tiftik verimi ile süt verimleri ele 
alınmıştır. Tablo 2 incelendiğinde; kimyasal metotla 
faunasız hale getirilen hayvanlarda, özellikle yapağı ve 
tiftik verimi bakımından defaunasyonun olumlu etkiye 
sahip olduğu açıktır. Araştırıcılar (Bird ve Leng 1984, 
Eryavuz 1999) bunun nedenini, defaunasyondan sonra 
duodenuma gelen hem rasyon hem de protozoonlara 
göre daha fazla kükürt içeren amino asitlere sahip 
bakteriyel protein miktarındaki artışa bağlamaktadırlar. 
Defaunasyonun canlı ağırlık kazancı üzerine olan 
etkisiyle ilgili bulgular farklılık göstermektedir (Tablo 2). 
İyi kaliteli kaba ve konsantre yemle beslenen 
hayvanlarda defaunasyonun canlı ağırlığı etkilemediği 
(Cotle 1988) hatta azalttığı (Kocabatmaz ve ark. 1988), 
özellikle protein içeriği düşük, enerjisi yüksek rasyonla 
beslenenlerde ise artırdığı (Bird ve ark. 1979, Demeyer 
ve ark. 1982, Eryavuz ve ark. 2001) kaydedilmektedir. 
Defaunasyonun sığırların süt verimleri üzerine her 
hangi bir etkisi gözlenmemiştir (Tablo 2). 
Defaunasyondan sonra ruminantlarda meydana gelen 
bazı verim artışları, saponince zengin değişik bitkilerin 
bu hayvanların rasyonuna ilave edilmesinden sonra da 
gözlenmektedir (Tablo 2). Tablo 2 incelendiğinde, 
ruminantlarda canlı ağırlık kazancı ve yapağı veriminin 
artırılmasında saponince zengin bitkilerle beslemenin 
olumlu sonuçları olduğu görülmektedir.  
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Tablo 2. Kimyasal Yöntemle Defauna Edilen ya da Rasyona Saponince Zengin Bitki İlavesiyle Beslenen 
Ruminantların Canlı Ağırlık, Yapağı Verimi ve Süt Verimlerinin Kontrol Grubuyla Karşılaştırılmasının 
Yapıldığı Bazı Araştırmalar 

Defaunasyon metotları Ruminant Canlı ağırlık 
artışı 

Yapağı 
verimi 

Süt verimi Araştırıcılar 

      
Kimyasal Sığır Olumlu - - Bird and Leng, 1978 
Kimyasal Kuzu Olumlu Olumlu - Bird and Leng, 1984 
Kimyasal Kuzu Etkisiz - - Ankrah ve ark., 1990 
Kimyasal Kuzu Olumsuz - - Eksen ve ark., 1990 
Kimyasal Sığır - - Etkisiz Yang and Varga, 1993 
Enterolobium ciclocarpum * Koyun Olumlu Olumlu - N.Camacho ve ark.,1993
Entrolobium timoba * Manda Olumlu - - Gupta ve ark., 1993 
Yucca shidigera * Sığır - - Etkisiz Wilson ve ark., 1998 
Kimyasal Ank. keçisi Etkisiz Olumlu** - Eryavuz, 1999 

*  : Saponince zengin bitki 
** : Tiftik verimi 

 
 

SONUÇ 
 
Defaunasyonun hayvan verimindeki olumlu 

etkilerinden saha şartlarında da yararlanmak için 
rasyona katılan saponince zengin bitkiler,  hem 
ruminantların verimini artırma hem de çevre temizliği 
bakımından doğal ve güvenli bir yem katkı maddesi 
olarak ümit vermektedir. Hayvanlarda verimi artırmak 
için sentetik maddelere alternatif olarak doğal bitkisel 
ürünlerin kullanılması; yetiştiriciler için daha ucuz ve 
ekonomik, üreticiler içinse daha güvenli ürünler elde 
edilmesine olanak sağlayacaktır. Diğer taraftan, rumen 
bakterilerinin zamanla saponinleri sindirmeye adapte 
olabilecekleri ve bunların antiprotozoal etkilerini yok 
edebilecekleri mümkün gözükmektedir. Bu nedenle, 
saponin içeriği yüksek bitkiler ilave edilmiş rasyonlarla 
uzun süre beslenecek ruminantlarda, saponinlerin 
rumen mikrobiyal populasyonuna olan etkileri ile bu 
süre sonunda fonksiyonel olarak aktif kalmış bakteri, 
mantar ve protozoon türlerini belirleme yönünde 
gerçekleştirilecek araştırmalara gereksinim 
duyulmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda, 
ruminantların beslenmesinde saponin içeren bitkilerin 
kullanılabilme olanakları bakımından önemli veriler 
sağlanmış olacaktır. 
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