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ÖZ
Sepiyolit filosilikat grubuna ait bir kil mineralidir.Pek çok çalışma sepiyolitin hayvanlarda ishalin insidensi, şiddeti ve
süresini azalttığını bildirmektedir. Bu azalmanın muhtmele sebebinin sepiyolit alan buzağıların ince bağırsaklarında bulunan
Clostridia and E. coli gibi bakterilerin sayısındaki azalmadır. Ayrıca pek çok çalışma sepiyolitin mikotoksinlerin etkilererinin
azalmasına da yardım ettiğini bildirmektedir. Bu derlemenin amacı sepiyolitin ishal ve hayvan verimi üzerine potansiyel
iyileştirici etkilerini son zamanlardaki çalışmalar dikkate alınarak tartışılmasıdır.
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Therapeutic Efficacy of Sepiolite on Calf with Diarrhea
ABSTRACT
Sepiolite is a clay mineral which belongs to the group of phyllosilicates. Several studies have indicated that feeding sepiolite
reduces the incidence, severity and duration of diarrhea in animals.The mechanism for the reduction in diarrhea is likely
due to decreases in Clostridia and E. coli in the small intestine of animals fed sepiolite. In addition, several studies have
indicated that sepiolite can help mitigate the effects of mycotoxins. The aim of the present review is to focus on sepiolite
which has been given attention in recent research and to discuss its potential to improve animal performance.
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GİRİŞ
Süt işletmelerinde ve buzağı yetiştiriciliğinde en
önemli sorunların başında gelen buzağı ishalleri;
gelişme geriliği, ölümler ve tedavi masrafları
nedeniyle ülkemizde ve dünyada önemli ekonomik
kayıplara neden olmaktadır (Blood ve ark., 1991;
Blowey, 1993; Foster ve Smith, 2009. Buzağılarda
ishalin etiyolojisine bakıldığında; E. coli, Salmonella
spp., Cl. perfringens, Camphylobacter jejuni, Chlamydia
spp. gibi bakteriyel, Rotavirus, Coronavirus,
Adenovirus, Parvovirus, Astrovirus, Calicivirus,
bovin viral diyare gibi viral, Coccidia, Cryptosporidium,
Giardia, Neoascaris vitulorium gibi paraziter etkenler,
bakım ve beslenme bozuklukları ve enzim
noksanlıklarının rol oynadığı bildirilmiştir (Foster ve
Smith, 2009; Blood ve ark., 1991; Song ve ark., 2012;
Vondruskova ve ark., 2010; Blanchard, 2012).
Avrupa Birliğinde 2006 yılından bu yana yemlere
antibiyotik ilavesi yasaklanması ile birlikte, bu
olgunun kısa süre içerisinde pek çok ülkede
yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bu durum bilim
adamlarının patojen etkenlere karşı etkili,
antibiyotiklere alternatif, sağlık ve verimi artırıcı yeni
ürünler ve yemleme metotlarına odaklanmalarına yol
açmıştır (Subramaniam ve Kim, 2015; Thacker, 2013;
Vondruskova ve ark., 2010). Bu amaçla üzerinde en
fazla durulan ürün sınıfı atıl durumdaki kil
mineralleridir (Song ve ark., 2012; Trckova ve ark.,
2009).
İspanya'da çıkarılan toplam sepiyolitin %85'inin
absroban amacıyla, %7.5'unun hayvan yemlerine
katıldığı ve %4'ünün de pestisitlerin taşınmasında
kullanıldığı (Clarke, 1985), Türkiye ise 3 karbon
içeriğine sahip değerli ve zengin sepiyolit
kaynaklarına rağmen, veteriner sahada sadece
petlerde veya tavuk çiftliklerinde altlık olarak
değerlendirildiği bildirilmiştir (Russel, 1991. Oysa
sepiyolitin yemlere ilave edilerek oral yolla uzun bir
süre (37 hafta) kullanıldığı hayvanlarda bile herhangi
bir yan etki oluşturmadan verim ve canlı ağırlık
kazanımını önemli derecede arttıdığını bildiren çok
sayıda bilimsel çalışmalar mevcuttur (Tortuero,
1982). Bir başka çalışmada broyler karma yemlerinde
%1 düzeyinde sepiyolit bulunması canlı ağırlık
kazancını artırmış, relatif abdominal yağ ağırlığı ile
serum kolesterol ve trigliserit düzeylerini azalttığı
bildirilmektedir (Sardi ve ark, 2004; Tortuero ve
Rioperez, 1993 ).Yeme ilave edilen kil minerallerinin
ishalin insidensi, şiddeti ve süresini azaltıcı etkilerini
bildiren çok sayıda çalışma mevcuttur (Papaioannou
ve ark., 2004; Song ve ark., 2012; Subramaniam,
2015; Trckova ve ark., 2009; Xia ve ark., 2005).
Nitekim domuzlarda yapılan bir çalışmada yemlerine
ilave edilen sepiyolitin canlı ağırlık verim artışına yol
açmasının yanısıra, ishal olgularını %50 oaranında

azalttığı bildirilmiştir (Sardi ve ark., 2004). Yemlerine
10 μg/kg düzeyinde aflatoksin karıştırılan ve aynı
zamanda sepiyolit almaları sağlanan piliçlerde yapılan
muayeneler sonucunda toksikozis bulgularının
oluşmadığı, aflatoksin bağlama kapasitesinin tıbbi
karbona göre ≥ % 99 ± 1daha fazla olduğu ve
sepiyolit ilavelerinin zootekni paramatrelerinde
önemli artışlar sağladığı bildirilmiştir (EFSA, 2013).
Neonatal buzağı ishallerinde sıvı ile birlikte elektrolit
kayıpları da hayati önem arz etmektedir. Nitekim
sepiyolit 15 meq/100 g düzeyinde yüksek katyon
değişim kapasitesine sahip bir maddedir (EFSA,
2013). Yapısındaki yoğun hidrofilisid silanol (SiOH) grupları nedeniyle 1 mg'ı 540 m3 absorbsiyon
yapabilecek kapasitededir (EFSA, 2013). Sepiyolit
yüzey yapısı ve içerdiği bileşiklerden kaynaklanan
yüksek absorban kapasitesi sayesinde bakteri ve
toksinleri bağlama, metal hidroksil grupları sayesinde
bağırsaklarda suyu tutma, içerdiği magnezyum ve
aliminyum gibi alkali mineraller sayesinde mukoza
koruyucu etkiler oluşturabilmektedir (Delavarian ve
ark., 2013; Nezamzadeh-Ejhieh and Kabiri-Samani.,
2013; Barrera ve ark., 2005). Ayrıca, mukustaki
glikoproteinlerin yıkımlanmasını önleyerek ve pepsin
etkisini azaltarak mukus vizkositesini artırdığı
bilinmektedir (Phillips ve ark., 1988; Lindemann ve
ark., 1993; Schell ve ark., 1993; Ramos ve ark., 1996).
Ayrıca sepiolitin H + iyonlarının absorbsiyonunu
sağlayarak, mide asiditesini düşürüp gastrik ülser
olgularını önlemede etkilerinin de söz konusu
olabileceği ortaya konulmuştur (Sardi ve ark., 2004;
Vondruskova ve ark., 2010). Silva ve ark. (2015) da
sepiyolitin sindirim sistemi yangılarını önlediği ve
mukozayı koruyarak, bozukluğun giderilmesinde
önemli etkileri olduğunu bildirmişlerdir.
Sepiyolitin pek çok faydasının yanında, antimikrobial
ilaçların bu olumsuz etkilerini giderecek ishalin
etiyolojisinde rol oynayan patojenler üzerine
antibakteryel ve antiprotozoal etkileri olan alternatif
bir maddedir (Hrenovic ve ark., 2012). Nitekim,
Hrenovic ve ark. (2012) kontamine suda yaptıkları
çalışmada sepiyolit gibi metal oksit yeteneği bulunan
clinoptilolite'nin 1 saat gibi kısa bir sürede Escherichia
coli ve Staphylococcus aureus gibi bakteriler üzerine
antibakteriyel ve Paramecium caudatum ve Euplotes
affinis gibi protozoonlar üzerine kuvvetli
antiprotozoal etki göstererek yok ettiğini
bildirmişlerdir. Magana ve ark. (2015), Entamoeba
histolytica üzerine sepiyolitin tedavi edici etkinliğini
ortaya koymak için yaptıkları çalışmada, sepiyolitin
benzer şekilde protozoa tedavisinde oldukça etkili
olduğu ve yan etkiler oluşturmadığı bildirilmişlerdir.
Silva ve ark. (2015) ratlarda yaptıkları çalışmada
sepiyolitin antibakteriyel etkilerinin yanı sıra,
antienflamatuvar ve ödem giderici etkilerinin de
bulunduğunu kanıtlamışlardır. Bu çalışmada sepiyolit
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ile ilgili kanserojenik bulgular gözlenmediği ve
sepiyolitin ancak çok yüksek oranlarda kullanılması
durumunda
bu
etkileri
gösterebileceği
bildirilmişlerdir.

Toksisite üzerine yapılan çalışmalar:

Kil yapısındaki maddelerin toksisite oluşturmada
içerdiği bileşikler, partikül uzunluğu ve veriliş
yolunun etkili olduğu bildirlmiştir (Sohaebuddin ve
ark., 2010; Magdolenova ve ark., 2014). Oral yolla
verilen sepiyolitin karsonojenik etkisini bildiren bir
çalışma mevcut olmamasına rağmen, diğer yollarla
(inhalasyon, intrapleural, subperitoneal) verildiğinde
6 μm'den kısa fibere sahip sepiyolitin kanser
oluşturmadığı, ancak 6 μm'den büyük fiber yapısına
sahip sepiyolitin intrapleural kullanımı sonucunda az
sayıda da olsa kanser vakaları gözlendiği bildirilmiştir.
Farelerle yapılan bir çalışmada Çin'den gelen (fiberi,
1- 100 μm uzunlukta) sepiyolitin peritoneal
mezotelyomlarda artışa yol açarken, Türkiye'den
gelen sepiyolitin böyle bir etkisinin olmadığı ve
Türkiye menşeli sepiyolitin karsinojenik etkilerinin
bulunmadığı bildirilmiştir (IARC, 1997).
In vitro genotoksisite çalışmaları ortalama 2 μm
uzunluğa sahip fiberlerin rat hepatositlerinde DNA
sentezinde
bir
değişikliğe
sebep
olmadığıngöstermiştir (Denizeau, 1985). Fiberlerinin
çoğunun uzunluğunun 1-10 μm olduğu (fakat içinde
>20 μm uzun fiberler de bulunan) sepiyolitin
hamster akciğer hücrelerinde kromozlarda yapısal
değişikliğe yol açmadığı bildirilmiştir (Koshi, 1991).
Toksisitesini saptamak amacıyla ratlarda yapılan bir
çalışmada 5000 mg / kg yüksek dozda başka killerle
karışım halinde 29 gün süreyle verilen sepiyolit
karışımı nedeniyle 29. günde öldürülerek incelenen
erkek ratlarda glukoz ve ALP düzeylerinin yükseldiği,
kolesterol düzeyinin düştüğü, 15. günde kesilen dişi
ratlarda uterus/ovaryum ağırlık oranının arttığı,
mikroskobik muayenelerinde önemli değişikliklerin
gözlenmediği ve sınırlı sayıdaki literatür sepiyolitin
toksijenik veya karsinojenik olduğunu söylemek için
yeterli olmadığı, daha çok çalışmanın yapılması
gerektiği vurgulanmıştır. Tek başına yemlere 20 000
mg/kg çok yüksek dozda bile sepiyolitin herhangi bir
toksik veya karsinojenik etkisinin olmadığı
bildirilmiştir. Sepiyolit ile ilgili kabul gören yaygın
görüş 1) oral yolla verilmesi 2) <6 μm fibere sahip
olması şeklindedir (EFSA, 2013).
Sonuç olarak %2 yeme ilave edilen sepiyoltin hayvan
türlerinde herhangi bir yan etkiye ve diğer gıdalarla
etkileşim içine girerek emilimlerine engel olmadığı,
yem alımı ve zooteknik parametrelerde (canlı ağırlık,
verim gibi) artışa pozitif katkısı olduğu ve bilimsel
çalışma eksiği olan ruminantlarda da aynı dozda
yemlere ilavesinin yan etki oluşturmadan önemli
zooteknik parametre artışlarına yol açacağı
bildirilmiştir (Alvarez, 1984; EFSA, 2013). Bu etkileri

göz önüne alındığında ülkemizin önemli rezervlere
sahip olduğu bu eşsiz maddenin hayvan sağlığında
etkilerinin ilk defa araştırılıyor olması, büyük verim
ve ekonomik kayıplara yol açan buzağı ishallerinde
hem tedavi edici hem de proflaktik olarak yemelere
ilave imkanlarının araştırılacağı bu çalışma hem
bilimsel hem de oldukça önemli sonuçların elde
edileceği ilk çalışma olmasının yanında, ilk defa
ölçümü yapılacak parametreler için referans bir
çalışma da olacaktır. Öngörülen etkilerinin
kanıtlanması durumunda verim ve ekonomik
kayıplara yol açan buzağı ishallerinin tedavi ve
proflaksisine yeni bir boyut ve metodoloji
kazandırılmış olacaktır.
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