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Öz: Çalışmada yeşil çay yağının (Camellia sinensis) gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss) büyüme oranı, yemden 
yararlanma ve hematolojik parametreleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi için denemeler kurulmuştur. Balıklar (76.25±2.75 
g) masere yeşil çay yağının farklı konsantrasyonları (%0.25, %0.5, %1.0) ilave edilmiş yemlerle beslenmiştir. Ağırlık kazancı 
(WG), yem dönüşüm oranı (YDO) ve bazı kan parametreleri gökkuşağı alabalığında belirlenmiştir. Yeşil çay yağı ile 42 günlük 
besleme sonunda yapılan analizlerde WBC, GRAN, HGB, HCT, MCH, MCHC, PLT, PDW, PCT değerlerinde kontrol grubuna göre 
artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte yeşil çay yağı uygulanan grupların megakaryositlerini uyardığı (PLC-R 
seviyesinde artış) bunun da trombosit yapımını artırdığı görülmüştür. Yem değerlendirme oranı 1.83–4.53 değerleri arasında 
değişim göstermiştir. Deneme sonunda gruplardaki yeşil çay yağı miktarının artışıyla birlikte yem değerlendirme oranının 
azaldığı tespit edilmiştir. Yeşil çay yağının içerdiği lipofilik özellikteki biyoaktif maddelerin sinerjistik etki göstererek balıklarda 
termojenik uyarımı sağladığı ve bunun da ağırlık kaybına neden olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra yeşil çay yağının 
hematopoetik organlarda hematopoiesisi ve içerdiği kateşinler gibi antioksidanların granülosit hücre grubu üzerinde etki 
gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, Hematolojik parametreler, Masere yağ, Yeşil çay. 

Effects of green tea (Camellia sinensis) Oil on Feed Utilization and 
Hametological Parameters of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) 

Abstract: In the study, experiments were conducted to determine effects of green tea oil (Camellia sinensis) on the growth 
rate, feed utilization and hematological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish (76.25±2.75 g) were fed 
diets supplemented with different concentrations of green tea oil (%0.25, %0.5, %1.0). Weight gain (WG), feed conversion 
ratio (BDI) and some blood parameters were determined in the rainbow trout. It was determined that the values of WBC, 
GRAN, HGB, HCT, MCH, MCHC, PLT, PDW and PCT were increased with respect to control group at the end of 42 days feeding 
with green tea oil. However, groups treated with green tea oil stimulated megakaryocytes (increased PLC-R levels), which 
also increased platelet production. Feed evaluation ratio varied between 1.83-4.53. At the end of the experiment, it was 
determined that the feed evaluation ratio decreased with the increase of the amount of green tea oil in the groups. It is 
thought that the bioactive substances in the lipophilic property of green tea oil provide thermogenic stimulation in fishes by 
synergistic effect, which causes weight loss. Besides, it was determined that antioxidants such as hematopoiesis and catechins 
in hematopoietic organs of green tea oil act on the granulocyte cell group. 
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GİRİŞ

eşil çay (Camellia sinensis), ilk zamanlarda tıpta 

tedavi amacıyla, daha sonra içecek olarak 

kullanılmaya başlamıştır. Yeşil çayın temel içeriğini 

polifenoller, vitaminler, azotlu bileşikler, kafein, 

inorganik elementler, lipidler ve karbonhidratlar 

oluşturmaktadır (1). Şimdiye kadar, insan ve 

hayvanlarda fermente edilmemiş yeşil çayın yararlı 

etkisiyle ilgili çalışmalar yapılmış ve kemik yoğunluğu, 

bilişsel işlev, diş çürümesi, böbrek taşları üzerinde 

olumlu etkileri ortaya konulmuştur (2,3). Yeşil çay 

özellikle içerdiği kateşinler gibi antioksidanları 

sayesinde tümör tedavilerinde tercih edilen bir 

bitkidir (4,5,6).  

Su ürünleri yetiştiriciliğinde, yeşil çayın balık 

yemlerine ilavesi ile ilgili çalışmalar yapılmış ve 

hastalıklara karşı direncin arttırılması, yaşama oranı, 

büyüme oranı, antioksidan ve bağışıklık sistemi 

üzerindeki etkileri incelenmiştir (7-10). Yapılan bazı 

çalışmalarda yeşil çay ekstresinin antioksidan 

savunma mekanizması üzerine olumlu etki 

gösterdiğini tespit etmişlerdir (11). 

Yeşil çay ekstraktının yemlere ilavesi ile ilgili 

farklı balık türlerinde çalışmalar yapılmasına rağmen, 

yeşil çayın masere yağının yeme ilavesinin büyüme ve 

kan parametrelerinin üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesiyle ilgili herhangi bir çalışmaya 

ulaşılamamıştır. Bu nedenlerden dolayı, bu çalışmada 

farklı oranlarda (%0.25, %0.5, %1.0) yeme ilave dilen 

masere yeşil çay yağının gökkuşağı alabalığının (O. 

mykiss) büyüme (canlı ağırlık kazancı, yem alımı ve 

yem dönüşüm oranı) ve bazı kan parametreleri 

üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOT 

Çalışmada ortalama canlı ağırlığı 76.25±2.75 g 

olan gökkuşağı alabalıkları (O. mykiss) (n: 600) 

kullanılmış ve çalışma üç tekrarlı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma süresince düzenli 

olarak, 0.1 hassasiyetli termometre ile suyun 

sıcaklığı, 0.003 hassasiyetli dijital pH metre ile pH’sı 

ve 0.01 hassasiyetli oksijen metre ile çözünmüş 

oksijen seviyeleri ölçülmüştür.  

Çalışmada kullanılan endemik yeşil çay bir 

aktardan temin edilmiştir. Masere yağın elde 

edilmesi için yeşil çay (C. sinensis) 15 gün boyunca 

ayçiçeği yağında (1/10) bekletilmiştir. Elde edilen 

masere yeşil çay yağı alabalıklarının yemlerine %0.25, 

%0.5, %1.0 oranlarında ilave edilmiştir. Tüm çalışma 

boyunca balıklar sabah ve akşam olmak üzere günde 

iki kere ticari bir alabalık yemi ile 42 gün (20-27 Kasım 

2015) boyunca beslenmiştir. Yemleme günlük olarak 

balıkların canlı ağırlıklarının ortalama %2’si oranında 

uygulanmıştır. Çalışma sonunda ağırlık kazancı (WG), 

günlük ağırlık kazancı (DWG) (W2-W1/t), yem alımı ve 

yem dönüşüm oranı (YDO) (tüketilen yem 

miktari/ağırlık kazancı) (12) belirlenmiştir. 

Kan alma işlemi balıklardan besleme 

yapılmadan gerçekleştirilmiş (13) ve balıklar kan alma 

işleminden önce anestezik maddeyle (Benzocaine 30 

mg/L) bayıltılmıştır. Denemeler etik kurallara uygun 

olarak gerçekleştirilmiştir (İnönü Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Deney Hayvanları Etik Kurulu, Protokol No: 

2013/A-71). Bayıltılan balıkların kuyruk venalarından 

enjektörle kan örnekleri alınarak içerisinde EDTA 

bulunan tüplere aktarıldı. EDTA’lı kan örneklerinde 

tam kan sayımı, aynı gün içerisinde, PROCAN PE-

6800VET marka tam otomatik hematoloji analiz 

cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 

Cihaz ile Lökosit (WBC), Lenfosit yüzdesi 

(LYM%), Orta ölçekli hücre yüzdesi (MID%), 

Garnülosit yüzdesi (%GRAN), Lenfosit (LYM#), Orta 

Y 



Yeşil Çay Yağının Gökkuş... Alınterim ve ark. 

 

	
 161 

ölçekli hücre (MID#), Garnülosit (GRAN#), Eritrosit 

(RBC), Hemoglobin konsantrasyon (HGB), Hematokrit 

(HCT), Ortalama Eritrosit Hacmi (MCV), Hücre 

hemoglobin ortalaması (MCH), Hücre hemoglobin 

yüzdesi (MCHC), Kırmızı kan hücresi dağılım genişliği-

standart sapma (RDW-SD), Kırmızı kan hücresi 

dağılım genişliği-varyasyon katsayısı (RDW-CV), 

Trombosit (PLT), Ortalama trombosit hacmi (MPV), 

Trombosit dağılım genişliği (PDW), Tombosit yüzdesi 

(PCT), Trombosit-hücre genişliği oranı (P-LCR) 

değerleri ölçülmüştür.  

İstatistiksel Analiz 

Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde rutin 

istatistiksel metotlar ve SPSS istatistik programı 

kullanılmıştır. Elde edilen hematolojik verilerin 

değerlendirilmesi P<0.05 güven aralığında Tek yönlü 

Varyans analizi (ANOVA) ile yapılmıştır. 

BULGULAR 

Denemede ölçülen suyun sıcaklığı: 17.1 oC, pH: 
7.37, oksijen 6-7 mg/l olarak tespit edilmiştir. 
Yemlere ilave edilen yeşil çay (C. sinensis) yağının 
büyüme parametreleri üzerindeki etkileri Tablo 1’de 
sunulmuştur. Yem değerlendirme oranı 1.83–4.53 
değerleri arasında değişim göstermiştir. Yem alım 
oranı, yemlerdeki yeşil çay yağ oranının artışıyla 
azalmıştır (P<0.05). Yemlere ilave edilen yeşil çay (C. 

sinensis) yağının kan parametreleri üzerindeki etkileri 
Tablo 2’de verilmiştir. P-LCR değerinin gruplar 
arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan önemli 
olduğu belirlenirken (P<0.05) diğer kan parametreleri 
karşılaştırıldığında farkın önemli olmadığı tespit 
edilmiştir (P>0.05). 

Tablo 1. Yemlere ilave edilen yeşil çay (C. sinensis) yağının büyüme parametreleri üzerindeki etkileri. 
Table 1. Effects of green tea (C. sinensis) oil addition to feed on growth parameters. 
 

Parametreler Kontrol Ayçiçeği yağı D1 (%0.25) D2 (%0.5) D3 (1,0%) P değeri 

Final ağırlık (g) 126.3a 109.9b 119.5ab 105.7b 112.9ab 0.031 

Canlı ağırlık artışı (g) 0.88a 0.72a 0.89a 0.56b 0.84a 0.025 

Yem alımı 2.1a 1.8b 1.9b 1.8b 1.8b 0.045 

Yem dönüşüm oranı (YDO) 2.39a 2.5a 2.13a 3.21b 2.14a 0.016 

a-b: Aynı satırda farklı harf taşıyan değerler arasındaki fark önemlidir. 
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Tablo 2. Yemlere ilave edilen yeşil çay (C. sinensis) yağının hematolojik parametreler üzerindeki etkileri. 
Table 2. Effects of of green tea (C. sinensis) oil addition to feed on hametological parameters. 
 

Gruplar 
WBC 
(103/
µL) 

MID 
(%) 

GRAN 
(%) 

GRAN# 
(103/µ

L) 

RBC 
(106/µ

L) 

HGB 
(g/dl) 

HCT 
(%) 

MCV 
fL 

MCH 
pg 

MCHC 
g/dl 

RDW-
SD (fL) 

RDW-
CV 
(%) 

PLT 
(103/µL

) 
 

MPV 
(fL) 

PDW 
(%) 

PCT 
(%) 

P-LCR 
(%) 

Kontrol 60.52 5.29 3.06 1.87 1.714 9.46 24.21 141.71 55.21 39.00 85.3 13.68 21.8 13.36a 13.49 0.024 40.22a 

Ayçiçeği 
yağı 53.11 4.57 2.31 1.18 1.591 8.68 22.45 141.49 54.45 38.54 85.1 13.78 8.0 14.53b 11.98 0.007 50.98b 

D1 
(%0,25) 54.58 4.39 2.35 1.2 1.683 9.17 23.40 139.71 54.76 39.26 89.8 13.91 7.1 14.50b 15.55 0.007 51.42b 

D2 
(%0,5) 55.02 4.63 2.54 1.37 1.699 9.35 23.81 140.59 55.17 39.27 86.3 14.18 17.0 14.13ab 16.27 0.020 46.90a 

D3 
(%1,0) 56.90 4.73 2.65 1.47 1.741 9.75 24.82 143.14 56.30 39.37 83.4 13.06 13.2 14.32ab 15.03 0.032 49.93b 

P 0.067 0.164 0.117 0.051 0.773 0.480 0.645 0.294 0.649 0.709 0.676 0.812 0.113 0.075 0.622 0.324 0.020 
a,b,: Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasındaki fark önemlidir.
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Yeşil çayın masere yağlarının su ürünleri 
yetiştiriciliğinde kullanılabilirliğiyle ilgili herhangi bir 
çalışmaya rastlanmazken, yeşil çay ekstraktlarının 
balık yemlere ilaveleri ile ilgili çalışmalar yapılmış ve 
olumlu etkileri ortaya konulmuştur (7-10). Sarıkuyruk 
balığında yapılan çalışmada yemlere ilave edilen yeşil 
çayın, içerdiği polifenollerden dolayı lipid 
peroksidasyonunu, taze etteki bozulmayı ve 
mikrobiyal büyümeyi önlediği belirlenmiştir (14). Cho 
ve ark. (7) dil balığında (Paralichthys olivaceus) 
türünde yaptıkları çalışmada yeşil çay ekstraktının 
yemlere ilavesinin büyüme ve yemden yaralanma 
oranında olumlu etkileri olduğunu, ayrıca serum LDL 
kolestrolünü düşürdüğünü saptamışlardır. Abdel-
Tawwab ve ark. (8) yeşil çayın Nil tilapiyasında 
Aeromonası önlediğini bildirmişlerdir. Yeşil çayın 
antioksidan özelliğini ortaya koyucu bazı çalışmalar 
yapılmıştır (15). Yeşil çayın termojenik uyarım 
üzerinde etkili olduğu bazı çalışmalar ile de tespit 
edilmiştir (16,17).  

Thawonsuwan ve ark. (9) yeşil çaydan elde 
edilen antioksidan potansiyele sahip 
Epigallocatechin-3-gallate’ın gökkuşağı 
alabalıklarında antioksidan ve bir immunostimulant 
olarak kullanılabileceğini ve yemlere en az 32 mg.kg–

1 oranda ilave edilmesinin etkili olabileceğini rapor 
etmişlerdir. Harikishnan ve ark. (10) Epinephelus 
bruneus türünde yeme yeşil çay ilavesinin non-
spesifik hümoral ve hücresel bağışıklık cevabı ile 
hastalıklara dayanıklılığı arttırdığını tespit etmişlerdir. 
Bu çalışmada masere yeşil çay yağının yemlere ilavesi 
yem alımı ve ağırlık kazancında önemli değişikliklere 
neden olmazken, önceki çalışmalar ile paralel olarak 
42. günde ayçiçek yağı grubu ile karşılaştırıldığında 
WBC, GRAN, HGB, HCT, MCH, MCHC, PLT, PDW, PCT 
seviyelerindeki artış hematopoietik organları ve 
immün hücreleri uyardığını ortaya koymaktadır (18). 
Büyük trombositlerin normal olanlara oranında (PLC-
R) gruplar arasında farklılık belirlenirken, diğer 
parametrelerde ise herhangi bir değişikliğe neden 
olmadığı tespit edilmiştir. Yeşil çay yağı, kontrol 

grubuna göre her üç dozda da vücut stabilitesini 
korumuş trombosit uyarımını sabit tutmuştur. 

Sonuç olarak, ayçiçeği yağında bekletilerek 
hazırlanan masere yeşil çay yağında bulunan 
polifenollerin, özellikle flavanoller ve kateşinlerin 
varlığından dolayı, zayıflatıcı özelliği tespit edilmiştir. 
Özellikle kan parametrelerindeki artış yeşil çayda 
bulunan ve güçlü antioksidan özellik gösteren 
kateşinlerin, hematopoietik hücre ve organları uyarıcı 
etkisini göstermektedir. Ayrıca, masere yağların 
kullanımı ve elde edilmesi ekstraktlarla 
karşılaştırıldığında ucuz, kolay ve pratiktir. Masere 
yeşil çay yağının profilaktif tedavide kullanılması 
tavsiye edilmektedir. 
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