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ÖZ 

        Amaç: Deney hayvanlarında bitkisel kaynaklı antioksidanların kullanımının fertilite üzerine etkisini 

araştırmak amaçlandı. 

        Gereç ve Yöntem: Bu alanda yapılmış bilimsel çalışmalar incelendi. Elde edilen bilimsel bilgiler 

doğrultusunda antioksidan içerikli bazı bitkilerin deney hayvanlarında fertilite parametrelerine etkileri 

derlenmeye çalışıldı. Antioksidanlar, oksidasyonu engelleyen maddeler olarak tanımlanmaktadır. En yaygın 

antioksidan maddeler arasında olan A vitamini, C vitamini, E vitamini ve fenolik bileşiklerin temel kaynağı 

bitkilerdir. Antioksidan maddeler, hücresel metabolizma ile mitokondrilerde enerji üretilmesi sırasında yan 

ürün olarak açığa çıkan serbest radikalleri nötraliz ederek zararlı etkilerine karşı vücudu korurlar. Ancak açığa 

çıkan serbest radikaller antioksidan maddelerin detoksifiye etme kapasitesini aşarsa oksidatif stres meydana 

gelerek hücrelerde Dezoksiribonükleik asit (DNA), protein ve lipit hasarı ile malignant hücre gelişimine neden 

olabilir. Dolayısı ile oksidatif stresin organ ve dokularda hastalık meydana getirmesinin yanında eşey 

hücrelerde oluşturduğu fonksiyon bozuklukları ile de reprodüktif sorunlara yol açmaktadırlar.   

        Sonuç ve Tartışma: Tavşan, sıçan ve fareler üzerinde yapılan çalışmalarda nötralize edilemeyen serbest 

radikallerin fertilite sorunlarına yol açtığı tespit edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların sonucunda deney 

hayvanlarında bitkisel kaynaklı antioksidanların kullanımın sperm, semen, oosit ve embriyo gibi fertilite 

parametrelerini iyileştirdiği saptanmıştır. 

        Anahtar Kelimeler: bitkisel kaynaklı antioksidan; deney hayvanı; fertilite; oksidatif stres 

 

ABSTRACT 

        Objective: This study was aimed to investigate the effect of using plant-derived antioxidants on fertility in 

experimental animals. 
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        Material and Method: Scientific studies related to this study were investigated. In line with information 

obtained, the effects of some antioxidant plants on fertility parameters of experimental animals were reviewed. 

Antioxidants are defined as substances that inhibits oxidation. The most common antioxidant substances are 

vitamin A, vitamin C, vitamin E and phenolic compounds. And also, their main origin are the plants. Free 

radicals arise as byproduct during production of energy by cellular metabolism in mitochondria. Antioxidants 

neutralize free radicals and thus protect the body against the harmful effects of oxidants. If the free radicals 

exceed detoxification capacity of antioxidant substances, oxidative stress occurs. Oxidative stress can damage 

to cellular components such as deoxyribonucleic acid (DNA), protein and lipids and leads to formation of 

malignant cells. So, oxidative stress results in reproductive problems because it induces functional disorders in 

sex cells, organs and tissues. 

        Result and Discussion: Studies on rabbits, mice, and rats have shown that non-neutralized free radicals 

cause reproductive dysfunction In conclusion, it was determined that the plant-derived antioxidants improve 

fertility parameters such as sperm, semen, oocytes and embryos in the experimental animals. 

        Keywords: experimental animal; fertility; oxidative stress; plant-derived antioxidants 

 

GİRİŞ 

Antioksidanlar, oksidasyonu engelleyen maddeler olarak tanımlanmaktadır. Canlı organizmalar 

için gerekli olan bu maddeler endojen ve eksojen olmak üzere iki farklı yoldan elde edilirler. Vücutta 

sentezlenen (endojen) antioksidanlar enzimatik (süperoksit dismutaz (SOD), gulutatyon peroksidaz 

(GPX) ve katalaz) ve non-enzimatik (gulutatyon, ürik asit, melatonin, bilirubin, albümin v.b.) olmak 

üzere ikiye ayrılır [1, 2]. Vücutta sentezlenemeyen ancak eksojen olarak alınan antioksidanlar ise A 

vitamini [3], C vitamini, E vitamini, karotenoidler ve selenyum, mangan, bakır, demir ve çinko gibi iz 

elementler olarak belirtilmektedir [4]. Dışardan alınan antioksidan maddelerin sentetik olarak üretildiği 

ya da doğal olarak diyetlerde bulunduğu bilinmektedir. En yaygın antioksidan maddeler arasında olan 

A vitamini [3], C vitamini, E vitamini ve fenolik maddelerin temel kaynağı bitkilerdir [5]. 

Canlı organizmaların ihtiyaç duyduğu enerjinin hücresel metabolizma ile mitokondrilerde 

üretilmesi sırasında doğal bir yan ürün olarak serbest radikaller açığa çıkmaktadır. Antioksidan 

maddeler oksidan özellikteki serbest radikallerle reaksiyona girerek (bağ kurarak) onların hücrelerde 

dezoksiribonükleik asit (DNA), protein ve lipit gibi önemli bileşenlere zarar vermesini önler [6, 7]. 

Ancak açığa çıkan serbest radikaller vücutta bulunan antioksidan maddelerin detoksifiye etme ya da 

hücresel boyutta oluşan hasarı onarma kapasitesini aşarsa oksidatif stres meydana gelir [8, 9]. Canlı 

organizmalarda oksidatif stresin etkileri, hücrelerin makromolekül ve membranlarının peroksidatif 

hasarı sonucunda direkt, hücrelerin bileşenlerinde metabolik aktivitelerin bozulması ile de indirekt 

olarak ortaya çıkar. Oksidatif stresin vücutta aşırı düzeyde olması durumunda ise organ ve doku 

patolojilerin meydana geldiği bilinmektedir [10]. Bu patolojiler özellikle yüksek enerji gerektiren kalp, 

iskelet kası, karaciğer ve kan hücrelerinde fonksiyon, aktivite ve immünolojik yapı bozuklukları ile 

başlamaktadır [11]. Özellikle eşey hücrelerinin oksidatif strese hassas olduğu bilinmektedir. Eşey 

hücrelerinin oksidatif strese maruz kalması, kalıtımsal sorunlara, gebelik patolojilerine ve yaşama gücü 

düşük yavruların doğmasına neden olabilmektedir [12]. Ayrıca oksidatif strese maruz kalan tavşan, fare 



J. Fac. Pharm. Ankara, 43(2): 197-208, 2019                                              Kurt  199 

ve sıçanlarda ovum, sperm ve embriyo hasarı oluştuğu dolayısı ile fertilite parametrelerinin olumsuz 

etkilendiği gözlenmiştir [13]. 

Bu makalenin amacı; sağlık alanlarındaki gelişmelerde vazgeçilemez bir yere sahip olan deney 

hayvanlarında (tavşan, sıçan ve fare başta olmak üzere) bitkisel kaynaklı antioksidanların kullanımının 

fertilite üzerine etkisini araştırmaktı. Ayrıca bu alanda yapılmış çalışmaların sonuçları doğrultusunda 

ulaşılan bilgilerin fertilite bozuklukları ile ilişkisi saptanarak deney hayvanlarının bakım besleme ve 

yönetiminde kullanılabilmesi amaçlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada öncelikle oksidatif stres ve oksidatif stresin deney hayvanlarında fertiliteye 

etkisine değinilerek antioksidanlarla ilişkisi incelendi. Sonrasında antioksidan etkili bazı bitkilerin 

deney hayvanlarında fertilite üzerine etkileri araştırıldı. Bu amaç çerçevesinde, 1992 ve 2019 yılları 

arasındaki yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar elektronik ortamda tarandı. Elde edilen bilimsel 

bilgiler doğrultusunda antioksidan içerikli bazı bitkilerin deney hayvanlarında fertilite parametrelerine 

etkileri derlenerek sunuldu. 

 

Oksidatif Stresin Etiyolojisi ve Antioksidanların Önemi 

Hücresel metabolizma esnasında besinler mitokondrilerde oksijen kullanılarak adenozin 

trifosfat’a (ATP) dönüştürülmektedir [12]. Bu işlem esnasında doğal yan ürünler olarak serbest 

radikaller ortaya çıkmaktadır [12, 14]. Aynı zamanda yangı, hastalık, stres ve endoplazmik retikulum 

sitokrom P450 sistemindeki elektron kaçakları gibi durumlarda da bu maddelerin üretildikleri 

bilinmektedir [15]. Katabolizma ürünü olan oksidan maddeler (serbest radikaller) reaktif oksijen türleri 

(ROS) ve reaktif nitrojen türleri (RNS) olarak iki kategoride sınıflandırılmaktadırlar [12]. Hidrojen 

peroksit (H2O2), Alkoksil (RO•), peroksil (ROO•), hidroksil (OH•) ve superoksit anyon (O2
−•) radikali 

gibi ROS’ler biyolojik sistemde en çok bulunan serbest radikallerdir [15, 16]. Bu nedenle oksidatif stres 

çalışmalarında genellikle ROS vurgulanmaktadır [12]. 

Sınırlı ölçülerdeki serbest radikaller; hücre farklılaşması ve çoğalmasında, etkin bir immun 

yanıtın sağlanmasında, oksidatif yanma ile patojenlerin eliminasyonu ve sitokinler gibi bağışıklık 

düzenleyici maddelerin sinyal moleküllerinin fonksiyonel olarak işlemesi için gereklidir [13]. Serbest 

radikaller ortamda negatif yüklü olarak bulundukları için çevrelerindeki sağlıklı hücrelerin 

moleküllerindeki elektronlarını alarak kararlı hale geçmeye çalışırlar. Başka bir deyişle, oksidan 

maddeler kendi kendilerini indirgeme ve diğer moleküllerden bir veya daha fazla elektron ayırarak 

onların yapılarını bozma yeteneğine sahiptirler [17]. Eğer ortamda yeterince antioksidan madde varsa 

serbest radikallerin eksik elektronlarını tamamlayıp enzimatik olarak onarmaktadır [3]. Organizmalar 

kompleks bir antioksidan ağına sahip olup vücutta oksidan maddeler ile antioksidanlar karşılaştığında 
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antioksidanlar hedef molekülün oksidasyonunu geciktirir ya da onları inhibe ederek oluşacak hasarı 

önlerler. Başka bir deyişle antioksidanlar serbest radikalleri daha zayıf yeni bir moleküle dönüştürerek 

aktivitelerini azaltır veya serbest radikalleri kendilerine bağlayıp reaksiyon zincirini onarma ya da 

ortadan kaldırma şeklinde etki gösterirler. Hücre fonksiyonun dönüşümsüz şekilde bozulduğu 

durumlarda ise hücre apoptozisi meydana gelir [11].  

Vücutta ROS’a karşı ilk savunma sistemi önemli bir endojen antioksidan madde olan SOD 

tarafından süperoksit radikallerinin H2O2’ye indirgenmesi suretiyle sağlanır. Daha sonra hücre 

stosolünde bulunan GPx, glutatyon oksidasyonu ile H2O2’yi H2O’ye indirgeyerek oksidatif maddelerin 

enzimatik nötralizasyonunu sağlar [3]. Ancak oksidan ve antioksidanlar arasındaki dengenin oksidan 

sistem lehine bozulması ile lipid peroksidasyonu ve serbest radikalerin açığa çıkması sonucu 

organizmada hücresel hasarlar oluşmaktadır [17]. Bununla birlikte oksidatif stres savunma hücreleri ve 

mekanizmasında tahribata neden olduğu için kontrol edilemeyen hücre ölümleri, doku zararları ve 

malignant hücrelerin geliştiği dolayısı ile hastalıklarla mücadelenin olumsuz etkilendiği rapor edilmiştir 

[11]. 

 

Oksidatif Stresin Dişi ve Erkek Deney Hayvanlarında Fertiliteye Etkisi  

Dişi ve erkek deney hayvanlarında fertilite statüsü sperm kalitesi, semen fonksiyonu, oosit 

kalitesi ve embriyonun yaşayabilme kabiliyeti gibi etmenlerle değerlendirilmektedir.  Oksidatif stres 

sperm ve oositte DNA hasarı başta olmak üzere hücre apoptozisi gibi nedenlerle fertilite düşüklüğüne 

şiddetli durumlarda da infertiliteye neden olmaktadır [13, 18]. Fare ve sıçan başta olmak üzere deney 

hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda oksidatif stresin reprodüksiyon ile ilişkili olduğu ve fertilitesi 

düşük hayvanlarda antioksidan kapasitesinin yetersiz olduğu rapor edilmiştir [17]. 

Bu alanda yapılan araştırmalar sonucunda düşük miktarlardaki ROS’lerin spermatozoonların 

maturasyonu ve fonksiyonları için gerekli olduğu anlaşılmıştır [19]. Ancak normal düzeyin üzerindeki 

ROS ve RNS’ler spermlerde hücre içi ATP miktarını azaltmak yoluyla metabolizmasını, mobilizasyonu 

ve aksonem fosforilasyonunu baskılayarak gelişimini olumsuz etkilediği bazı durumlarda da ölümüne 

neden olduğu ortaya konmuştur [13]. Serbest radikallerin ise semendeki fagositik lökositler tarafından 

üretildiği tespit edilmiştir [20]. Ayrıca testislerde spermatogenezis sırasında çok sayıda hücre 

bölünmesinden dolayı mitokondrial oksijenin germinal epitelium tarafından aşırı derecede tüketilmesi 

ile oksidatif maddelerin üretiminin arttığı saptanmıştır. Tavşan ve fare deneylerinde bu durum 

doğrulanmıştır [21]. ROS’lerin sıçan testisinde lipit peroksidasyonunu ve H2O2 konsantrasyonunu 

artırdığı görülmüştür [12]. Dahası spermler yapılarında yüksek oranda doymamış yağ asitlerini [22] ve 

düşük oranda antioksidan maddeleri ihtiva ettiklerinden dolayı ROS’lere karşı savunmasızdırlar [13]. 

Semen ve spermlerdeki oksidan maddelerin aşırı düzeyde bulunması spermlerde nükleik aist, DNA, 
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protein ve hücresel lipit hasarı oluşturmasının yanında semen kalitesindeki bozukluklara yol açtığı 

bildirilmiştir. Kalitesiz semen ise %80 oranında embriyogenezis, fertilitizasyon ve abort sorunları ile 

ilişkili tutulmaktadır [13]. Ayrıca lipit peroksidasyonunun sperm motilitesini azalttığı [22] böyle 

spermlerin ise servikal mukusa, oosit vitellin zarına ve zonapelisudaya penetre olamayıp akrozomal 

reaksiyonlarının bozulduğu rapor edilmiştir [20]. Dolayısı ile oksidatif stresin erkek deney 

hayvanlarında infertiliteye neden olabildiği anlaşılmıştır [23]. 

Dişi üreme sisteminde ise oksidatif stresin etkileri ovaryumlar da oosit gelişimi esnasında ortaya 

çıkmaya başlamaktadır [15]. Deney hayvanlarında cinse özgü seksüel döngünün başlaması ile foliküler 

gelişimin ve steroid hormonların üretimi artmaktadır.  Bu durum; hücrelerde sitokrom P450 enzim 

artışına sebep olmasından dolayı ortamdaki elektron alışverişinin hızlanıp ROS’lerinin yükselmesine ve 

eşey hücrelerinde oksidatif stresin meydana gelmesine neden olmaktadır [1, 19]. Oksidatif stres oosit 

mikro ortamını bozarak oosit dejenerasyonunu artırmakta [15] ve mayotik bölünmeyi 

engelleyebilmektedir. Bunların yanında fare zigotlarında apoptozisi artırdığı tespit edilmiştir [24, 15]. 

Fare embriyolarında fizyolojik ve metabolik olaylar sırasında serbest radikaller ortaya çıkmaktadır 

ancak yapılarında bulunan katalaz, Cu-Zn SOD, Mn SOD ve GPx gibi antioksidan enzimler oluşacak 

oksidatif hasara karşı embriyoyu korumaktadır. Ayrıca tavşan ve fare embriyoları blastosit aşamasına 

geçtiğinde yapılarında Cu-Zn SOD enzim sentezi artmaktadır [25]. Fareler üzerinde yapılan 

çalışmalarda, Cu-Zn SOD, Mn SOD ve glutatyon peroksidaza bağlı Se gelişmekte olan foliküllerin 

sıvılarında, teka ve granuloza hücrelerinin yapısında bulunduğu ve oksidatif stres durumunda folliküler 

mekanizmanın bozulduğu anlaşılmıştır. Ayrıca oksidatif stresin eşey hücreleri için toksik nitelikte 

olduğu bildirilmiş olup oosit maturasyonun sorunu, ovaryum steroidogenez mekanizmasın bozulması, 

blastosit oluşumun gecikmesi, gebelikte lüteal yapının devamlılığının normal sınırlarda 

sürdürülememesi, implantasyon problemleri [26] ve uterus endometrium yapısının bozulması gibi 

patolojilere neden olduğu bilinmektedir [13]. 

 

Deney Hayvanlarında Bitkisel Kaynaklı Antioksidan Kullanımının Fertiliteye Etkisi 

Bitkiler uzun yıllardan beri çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır [27]. Bitkilerin 

içerdikleri antioksidan maddelerin pek çok yönden sağlığa olumlu etkileri olup reprodüktif parametreleri 

de iyileştirdiği bilinmektedir [20, 28]. Son yıllarda tıbbi bitkilerin antioksidan içeriğini aydınlatan birçok 

çalışma bulunmaktadır [29, 30]. Birçok tıbbi bitki droglarından (tohum, çiçek, yaprak ya da kök) elde 

edilen ekstreler polifenol, flavonoid, karoten, gallik asit, tanen ve esansiyel yağlar gibi antioksidan 

maddelerden zengindirler. Aynı zamanda bitkisel kaynaklı antioksidanların sitotoksisitesi az 

olduğundan sentetik antioksidanlardan daha iyidirler ve deney hayvanlarında serbest radikallerin 

reprodüktif sisteme verdiği zararı onararak fertilite parametrelerini iyileştirmektedirler [13]. Bitkilerin 

antioksidan özelliğinden sorumlu en önemli bileşenleri flavonoidler, hidrolize olabilen tanenler, 
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terpenler, tokoferoller gibi fenolik bileşiklerdir [31-33]. Fenolik maddeler, C vitamini, E vitamini ve 

karotenoidler güçlü antioksidan maddelerdir [32] ve sahip oldukları hidrojen iyonlarını serbest 

radikallere vererek onları kararlı hale getirebilmektedirler [13]. Sıçanlar üzerinde yapılan çalışmalarda 

bitkisel kaynaklı antioksidanların oksidatif stresin etkisini azaltıp biyolojik sistemin işleyişini 

düzenlediği saptanmıştır [5, 34].  

Santalaceae familyasından Viscum album bitkisinin fenolik bileşikler, flavonoid ve C vitamini 

gibi antioksidan özellikteki bileşikler açısından zengin olduğu rapor edilmiştir [35]. Viscum album 

bitkisinin yapraklarından elde edilen etanol ekstresinin tavşanlarda sperm kalitesine etkisini araştıran 

bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada tavşanlardan alınan semenler kontrol ve çalışma grubu olarak 

ayrılarak çalışma grubuna farklı oranlarda V. album bitkisinin yaprak etanol ekstresi katılmıştır. Çalışma 

sonucunda, semene 1-5 ug/ml oranında ekstrenin katılması kontrol grubuna göre ilk 8 saat sürede sperm 

motilitesindeki azalmayı, sperm ölümlerini ve spermlerin morfolojik yapısındaki bozulmayı en aza 

indirdiğini göstermiştir [35]. Yine aynı şekilde V. album yapraklarından elde edilen su ekstresi dişi 

sıçanlardan oluşan 3 farklı gruba farklı dozlarda (150-300-450 mg/kg) oral olarak 4 hafta boyunca 

verilmiştir. Sonuç olarak, ekstrenin 150 ve 300 mg/kg uygulandığı gruplarda LH, FSH ve testosteron 

hormonlarının plazma konsantrasyonunun kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu ancak prolaktin 

hormonunun konsantrasyonunun azaldığı tespit edilmiştir. Ekstrenin 450 mg/kg uygulandığı grupta ise 

prolaktin hormonunun konsantrasyonu artarken LH, FSH ve testosteron hormonlarının 

konsantrasyonlarının azaldığı görülmüştür. Dolayısı ile bu bitkinin ovaryumun foliküler dinamiği 

üzerine iyileştirici etkileri saptanmıştır [36]. Kriyoprezerve fare spermi ile en iyi in vitro fertilizasyon 

oranı donmamış kontrollerde %62 bulunmuştur [13]. Bu alanda yapılan çalışmalarda antioksidan olarak 

kullanılan Rhodiola rosea türünün (Crassulaceae) köklerinden elde edilen su ekstresinin eksojen olarak 

domuzlardan elde edilen spermlere eklendiğinde ROS’lere karşı spermleri koruyarak biyokimyasal 

parametreleri ve sperm kalitesini iyileştirdiği rapor edilmiştir. Etkin dozu ise 4 ile 8 mg/L arasında tespit 

edilmiştir [37]. Yapısında karnosik asit ve rosmarinik asit ihtiva eden antioksidan etkili Rosemary 

(Rosmarinus officinalis) bitkisinin yapraklarından elde edilen su ekstreleri domuz spermlerinin donma 

çözülme sırasındaki hasarını önlemek için kullanılmıştır. Bu amaçla, spermler dondurulmadan önce 

kriyoprezervasyon olarak belirtilen ekstre ilave edilmiştir. Spermler çözdürüldüğünde kontrol grubuna 

göre uygulama grubunun motilite ve yaşama oranlarının daha iyi olduğu ancak akrozom statülerinin 

değişmediği kaydedilmiştir [38]. Bu alanda yapılan başka bir çalışmada, deniz yosunu ekstresi olan ve 

spermlerin membran yapısını donma ve çözme işlemi sırasında oksidatif ve soğuk şok hasarına karşı 

koruduğu bilinen trehaloz kullanılmıştır. Dondurma medyumuna trehaloz ilavesi yapılan tavşan 

spermlerinde kalitenin iyileştiği bildirilmiştir [13]. 

Başka bir araştırmada ROS’lere maruz bırakılmış fare embriyolarının kültür medyumlarına 

katılan (6 saat süre ile) C vitamini (50 μM) ve E vitamininin (400 μM) etkisine bakıldığında blastosit ve 
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embriyo gelişimini önemli düzeyde iyileştirdiği ancak C vitamininin blastosit gelişiminde daha etkili 

olduğu kaydedilmiştir [28].  Albino erkek sıçanlar üzerinde yürütülmüş bir çalışmada yapılarında 

antioksidan rolleri kanıtlanmış vitaminler ve flavonoidler ihtiva eden Danae racemosa bitkisinin 

ekstresi kullanılmıştır. Bu çalışmada; tedavi grubuna normal diyete ek olarak Danae racemosa bitki 

ekstresi (200mg/kg/4 hafta) gavaj yoluyla uygulanırken kontrol grubu sadece normal diyet ile 

beslenmiştir. Sonuç olarak; total antioksidan kapasitesi (TAK), sperm sayısı, motilitesi ve canlılığı 

karşılaştırdıklarında kontrol grubunda sonuçlar sırasıyla, 0.70 nmol/L, 45.68±7X106, %31.7±6.8, 

%66.2±4 iken tedavi gurubunda sonuçlar sırasıyla 80 nmol/L, 50.9±5 X106, %70±4, %95.8±1 olarak 

bulunmuştur [39].  

Fenolik ve flavonoid bileşiklerce zengin antioksidan etkili bitkilerden Matricaria chamomilla 

türünün kurutulmuş çiçeklerinin etanol ekstresi deneysel olarak ovaryum kisti oluşturulan dişi sıçanlara 

(30 adet) intraperitoneal enjeksiyon (50mg/10 gün/sıçan) yoluyla uygulamış olup kontrol grubundaki 

sıçanlarla foliküler ve hormonal dinamiği kıyaslamışlardır. Çalışma sonucunda tedavi gurubundaki 

sıçanlarda estradiol, LH ve FSH hormonlarının konsantrasyonları sırası ile 1.5 pg/ml, 0.5 IU/ml ve 0.37 

IU/ml iken kontrol grubunda sırası ile 5.7 pg/ml, 0.58 IU/ml ve 0.3 IU/ml olarak ölçülmüştür [40]. 

Çalışmadan elde edilen bilgiler doğrultusunda, Matricaria chamomilla türünün fertilite üzerine 

etkisinden sorumlu olabilecek bileşiğin flavonoid yapıdaki apigenin olabileceği düşünülmektedir. 

Benzer şekilde yapılan bazı çalışmalarda Camellia sinensis (ticari olarak elde edilen yaprak ekstresi), 

Lactuca sativa (yaprak etanol ekstresi), Raphamus sativus (tohum tozu) gibi antioksidan içerikli 

bitkilerin ekstrelerinin fare, sıçan ve tavşanlar üzerinde kullanılması sonucunda fertilite parametrelerini 

iyileştirdiği sonucuna varılmıştır [13]. Ayrıca gebelik esnasında antioksidan maddelerin plesantayı 

geçerek plesental oksidatif stresi azaltıp fetüsün immunitesini artırdığı bilinmektedir [9]. Antioksidan 

etkili bitkilerin fertiliteye etkisini araştıran çok sayıda araştırma mevcut olup bu alanda yapılan bazı 

çalışmalara bakıldığında olumlu sonuçlar alındığı görülmektedir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Antioksidan etkili bazı bitkilerin fertilite üzerine etkisi. 

Bitki adı Hayvan 

Bitkinin kullanılan 

kısmı, ekstresi ve 

dozu 

Etkisi Kaynak 

Withania 

somnifera 

 

Erkek 

sıçan 

Kök etanol ekstresi 

100 mg/kg/oral/30gün 

Arsenik kaynaklı kısır erkek 

sıçanlarda kontrol grubuna göre 

sperm sayısı ve motilitesinde 

önemli düzeyde iyileşme 

[41] 

Momordica 

charantia 

Dişi 

sıçan 

Tohum metanol 

ekstresi  

25 mg/100g vücut 

ağırlığı 

Östrus döngüsünde artış [13] 

Fumaria 

parviflora 

Erkek 

sıçan 

Yaprak etanol ekstresi 

100, 200 ve 400 

mg/kg/oral/70 gün 

 

Kontrol grubuna göre reprodüktif 

organların ağırlığında, sperm 

yoğunluğunda ve sperm 

motilitesinde artış 

[42] 

Cinnamomum 

zeylanicum 

 

Erkek 

sıçan 

Toprak üstü kısmının 

su ekstresi 

75 mg/kg/oral/28 gün 

 

Kontrol grubuna göre epididimis 

ağırlığında, sperm sayısında, 

sperm motilitesinde ve serum 

testosteron düzeyinde artış 

[43] 

Satureja 

khuzestanica 

 

Erkek 

sıçan 

Çiçekli dal uçlarından 

elde edilen uçucu yağ  

75, 150, 225 mg/kg 

oral/45 gün 

Kontrol grubuna göre reprodüktif 

organların ağırlığı, resperm sayısı, 

FSH, LH ve testosteron başta 

olmak üzere fertilite 

parametrelerinde artış 

[44] 

Foeniculum 

vulgare 

 

Dişi fare 

Meyve etanol ekstresi 

100 ve 200 mg/kg 

intraperitoneal/5 gün 

Kontrol grubuna göre 

ovarymlarda folikül sayılarında 

artış 

[45] 

Raphanus 

sativus 

 

Erkek 

fare 

Dal uçları ve kök su 

ekstresi  

15 mg/kg oral/28gün 

 

Zearalenon kaynaklı üreme 

toksisitesine, oksidatif strese ve 

genotoksisiteye karşı koruma. 

Kontrol grubuna göre reprodüktif 

organların ağırlığında, sperm 

sayısında ve motilitesinde artış 

[46] 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu derlemede, deney hayvanlarında bitkisel kaynaklı antioksidan kullanımının fertilite üzerine 

etkilerine değinilmiştir. Deney hayvanlarında bitkisel kaynaklı antioksidanların reprodüktif sistem 

üzerine birçok yönden iyileştirici etkileri vardır. Bu etkilerini daha çok oksidatif stresin zararlı etkileri 

ile mücadele ederek ortaya koyarlar. Oksidatif stresin üreme sistemindeki olumsuz etkileri; sperm ve 

oosit DNA'sının, testis, ovaryum ve endometriyumun fonksiyonlarının bozulması, bu nedenle de 

hayvanlarda doğurganlık oranını azalması şeklindedir. Bitkisel kaynaklı antioksidanların hücre 

membranı ve sitozolde bulunan enzimatik antioksidan konsantrasyonunu arttırdığı, serbest radikallerden 

kaynaklı oksidatif stresin hücreler üzrine zararlı etkilerini nötralize ettiği anlaşılmıştır. Böylece 

antioksidan maddelerin ideal sınırda kullanımının deney hayvanlarında fertilite parametrelerini 

iyileştirdiği anlaşılmıştır. 
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