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ÖZET
Amaç: Son yıllarda kimyasal ilaçların yan etkilerine karşı bitkisel ürünlere olan ilgi hızla artmaktadır. İndol tü-
revi bir non steroidal anti-inflamatuar ilaç olan indometazin ile deneysel ülser modeli oluşturmak yaygın bir 
yöntemdir. Antioksidanlar, mukozal hasarı önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Anti-inflamatuar, antimik-
robiyal, yara iyileşmesi, antioksidan, antineoplastik, antianksiyete, antidepresan ve anti ülseratif etkileri olan 
Sarı Kantaron olarak bilinen Hypericum perforatum L., halk arasında birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 
geleneksel bir bitkidir. Bizde çalışmamız da Sarı Kantaron yağının gastrik mukozal iyileşme ve hasar önleyici 
etkisini araştırmayı planladık.
Gereç ve yöntemler: Çalışmada, Sprague-Dawley erkek sıçanlar kullanıldı. Mukozal hasar indüklenmeden 1 
saat önce Hypericum perforatum yağı (HPY) (2 ml/kg) olacak şekilde verildi. Mukozal hasar intragastrik olarak 
30 mg/kg indometazin uygulaması ile oluşturuldu. Çalışmanın sonunda mide dokularında ülser alan indeksi, 
SOD, MDA ve KAT düzeyleri ölçülerek mide ince yapısı histopatolojik olarak değerlendirildi. 
Bulgular: Ülser skoru, kontrol grubu ve HPY ile tedavi edilen ülser grubunda, ülseratif kontrol grubunun göre 
anlamlı oranda düşüktü (p<0.05). Mide SOD, MDA ve KAT seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ülser 
grubunda anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.05). Yapılan histolojik inceleme sonucunda da ülseratif kontrol 
grubunun mide epitel dokusunda ülserasyon, yoğun hücresel hasar ve kayıplar gözlenirken HPY ile tedavi edi-
len ülseratif grupta bu hasarın oldukça azaldığı gözlendi.
Sonuç: Çalışmamız sonucunda HPY ön tedavisinin antioksidan özellik göstererek ülser oluşumunu önlediği be-
lirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Hypericum perforatum yağı; Oksidatif stres; Ülser; rat.

ABSTRACT
Aim: In recent years, herbal products are rapidly increasing interest because of the adverse effects of chemical 
drugs. Indomethacin is endol derivated non-steroidal anti-inflammatory drugs and widely used for induction 
of experimental ulcer model. Antioxidants may also play an important role in the prevention of mucosal da-
mage. Hypericum perforatum L., commonly known as St John’s wort is a traditional herb that has been used 
to treat many diseases. St John’s wort extract has also effects as an anti-inflammatory, antimicrobial, wound 
healing, antioxidant, antineoplastic, antianxiety, antidepressant and anti-ulcerative effects. Also, we aimed to 
investigate the healing and protective effects of Hypericum perforatum oil (HPO) on gastric mucosal injury in 
our study.
Methods: In this study, male Sprague-Dawley rats were used. 1 hour before mucosal damage was induced, 
HPO (2 ml/kg) was added into the groups. Mucosal damage is induced by intragastrically applying 30 mg/kg 
indomethacin. From samples of stomach, gastric pH, analysis of gastric mucus and ulcer index were calculated. 
In stomach homogenates SOD, MDA and CAT levels were determined. 
Results: Ulcerative control group showed higher scores than control group which was treated with HPO 
(p<0.05).  While SOD, MDA and CAT levels of stomach tissue were high in ulcerative group, HPO treatment 
decrease lipid peroxidation and increase antioxidant enzyme production (p<0.05).   Histopathological evaluati-
on showed that non treated epithelial tissue of ulcerative group stomachs had ulceration, intense cellular da-
mage and cell loss whereas stomach from the HPO treated ulcerative groups showed nearly normal structure.
Conclusion: Consequently, it was defined that HPO prevent the mucosal damage with showing an antioxida-
tive effect.
Key words: Hypericum perforatum oil; Oxidative stress; Rat; ulcer.      
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GİRİŞ

Hypericum perforatum L. (Guttiferae), bronşlar, 
ürogenital system, inflamasyon, depresif atak, safra 
rahatsızlıkları, mesane irritasyonu, diabetes mellitus, 
dispepsi, hemoroid, nevralji, migren ve diğer baş 
ağrıları ile ülserin dahil olduğu birçok rahatsızlıklara 
karşı olan olumlu etkisi üzerine yaygın olarak kullanılan 
uzun ömürlü geleneksel bir bitkidir (1).

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, aynı zamanda sarı 
kantaron olarak da bilinen Hypericum perforatum 
L. bitkisinin antimikrobik (2), anti-inflamatuar (3), 
antioksidan (4), yara iyileştirici (5) etkilere sahip 
olduğunu göstermiştir.

Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID), 
anti inflamatuar, antipiretik ve analjezik etkileri için 
kullanılır, ancak gastrointestinal iritasyon ve gastrik 
mukozal hasara yol açabildiği için NSAID’lardan biri olan 
indometazin, gastrointestinal kanama, ülserasyon ve 
delinme gibi mide-barsak tahribatına neden olabilir (6) 
(6).

İndometazin reaktif oksijen türlerinin (ROS) 
üretimiyle, oksijen kaynaklı serbest radikaller ve lipid 
peroksidasyonu başlatarak gastrik mukoza hasarı 
patofizyolojisinde önemli bir rol oynar (6, 7).
Oksijen kaynaklı serbest radikal ürünlerinin ve lipid 
peroksidasyonun açığa çıkması sonucu biyolojik 
dokularda hücresel hasar oluşumuna neden olur. Oluşan 
bu ROS lizozomal enzimler gibi hücre içi bileşenlerin 
serbest kalması ve hücre zarlarının bozulması nedeniyle 
doku hasarına neden olur. Yine epitel bazal membran 
bileşenlerinin bozulumu nedeniyle mukozal hasarı 
teşvik eder (8). Dolayısı ile oksidatif strese karşı 
organizmanın antioksidan savunma mekanizmalarının 
yetersizliği, hücrelerde oksidatif hasar geliştirerek 
pek çok hastalığın patogenezinde rol alarak hastalığın 
şiddetini artırır.

Bu çalışmada, indometazin ile oluşturulan gastrik 
mukozal hasar üzerine Hypericum perforatum L 
bitkisinden elde edilen aromatik yağın ülser alanı, mide 
histolojisi ve antioksidan etkinlik üzerine etkilerini 
araştırmayı planladık. 

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Deneysel çalışmamızın tamamı “Guide for the Care and 
Use of Laboratory Animals” kurallarına uygun olarak 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Kurulu’nun 11-43/246 sayılı izni ile yapılmıştır.

Hayvanlar 
Deneysel çalışmamızda 200-250 gram ağırlığında, 
Spraque Dawley soyu ratlar kullanıldı ve her grupta 
7 hayvan olacak şekilde 4 grup oluşturuldu. Deney 
grupları, uygulanan maddeler ve uygulama yöntemleri 
Tablo1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Deney grupları, uygulanan maddeler ve 
uygulama yöntemleri

Gruplar Uygulama

Grup 1. Kontrol 2 ml/kg serum fizyolojik 
(S.F)  intragastrik (i.g.)  
uygulamasından 1 saat 
sonra 1ml SF (i.g.) verildi.

Grup 2. HPY kontrol 2 ml/kg HPY (i.g.) 
uygulamasından 1 saat 
sonra 1ml SF (i.g.)

Grup 3. Ülseratif kontrol 2 ml/kg SF (i.g.) 
uygulamasından 1 saat 
sonra 30 mg/kg indo-
metazin (i.g.)

Grup 4. HPY+Ülser 2 ml/kg HPY (i.g.) 
uygulamasından 1 saat 
sonra 30 mg/kg indo-
metazin (i.g.)

Deney hayvanları Eskişehir Osmangazi Universitesi, 
Tıbbi ve Cerrahi Araştırma Merkezi (TICAM) Üretim 
Laboratuvarından temin edilerek uyum için deney 
başlamadan 1 hafta önce hayvan laboratuvarımıza 
getirildi. Tüm hayvanlar deney süresince 12;12 aydınlık/
karanlık ışıklandırması olan, ısı (22 ± 2 Co) ve nemi (%45-
50) olan odada yaşatıldı. Deney süresince polikarbonat 
şeffaf kafeslerde fabrikasyon pellet yem ve çeşme suyu 
ile beslendi.

HYP tedavisi
HYP ticari olarak elde edildi (Karden, Türkiye) ve 2 ml/kg 
olarak gavaj kanülü kullanılarak her hayvana mide içine 
verildi. İndometazin tarafından gastrik mukozal hasarın 
indüklenmesi 
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İndometazin 30 mg/kg’lik bir doz olarak (Endol Kapsül, 
25 mg, Deva, Türkiye) su içinde çözündürüldü bir gavaj 
kanülü kullanılarak her hayvana mide içine verildi. 
İndometazin verilmesinden 6 saat sonra, örnekler, 
uygun teknikler kullanılarak eter anestezisi altında 
toplandı. 

Gastrik Lezyonların Belirlenmesi
Mide örnekleri büyük kurvatür boyunca kesilerek soğuk 
serum fizyolojik ile yıkandı ve bir skala kullanılarak 
fotoğraflandı.  Mide mukozasının toplam alanı ve ülser 
alanının kantitatif analiz için ImageJ görüntüleme 
yazılımı (http://rsbweb.nih.gov/ij/) kullanılarak 
değerlendirildi.

Homojenizasyon
Deney hayvanlarının diseksiyonu sonrası, mide hızlı 
bir şekilde soğuk serum fizyolojik içine çıkarıldı ve 
ultrasonik homojenizatör kullanılarak  (Bandelin  UW 
2070), potasyum klorid (%1 KCl) içerisinde buz üstünde 
homojenize edildi. Homojenizasyon ürünü 4 °C’de 
15 dakika boyunca 4000 rpm’de santrifüj edildi. Elde 
edilen supernatant malondialdehit (MDA), katalaz 
(KAT) ve süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi analizi 
için kullanıldı. 

Biyokimyasal Parametrelerin Belirlenmesi
Endojen antioksidan enzimlerden biri olan SOD 
aktivitesinin belirlenmesi Sun ve arkadaşlarının 
(1988) yöntemine göre (9), KAT aktivitesi ise Goth 
(1991) yöntemine (10) göre spektrofotometrik olarak 
belirlendi. Mide doku MDA düzeyi Uchiyama ve 
Mihara’nın (1978) yöntemine göre spektrofotometrik 
olarak belirlendi. Bu yöntem lipid peroksidasyonun son 
ürünlerinden olan MDA ile tiyobarbütirik asit (TBA)’in 
reaksiyonu temeline dayanır  (11).

Histopatolojik Değerlendirme
Tüm sıçanlardan mide doku örnekleri alınarak %10 
tamponlanmış nötral formaline alınarak tespit edildi. 
Rutin takip sonrası kesitler hematoksilin ve eosin (H&E) 
ile boyandı ve ışık mikroskobunda (Olympus BH-2) 
değerlendirilip fotoğraflandı (Olympus DP-70).

İstatistiksel Analiz
Sonuçlar SPSS (Statistical Package of the Social Science) 

13.0 paket programı kullanılarak değerlendirildi. Bütün 
bilgiler ortalama ± standart sapma olarak belirtilendi ve 
istatistiksel farklılıklar p<0.05’e göre yorumlandı.

BULGULAR

Ülser indeksi
Çalışmamızda intra-gastrik indometazin uygulanma-
sının neden olduğu ülserasyon ve mide dokusu hasarı 
kantitatif olarak belirlenmiş olup, kontrol grubunda 
ülser alanına rastlanmamıştır. Ülser skorları ön tedavi 
uygulanmamış ülseratif grup ile HPY ön tedavisi almış 
ülseratif grup arasında yapılmış ve HPY ön tedavisi 
almış grubun ülser alanları anlamlı oranda düşük 
bulunmuştur (Şekil 1C ve 1D, Tablo 2) (p< 0.001).

Şekil 1.  Deney gruplarının mide dokularının 
makroskobik yapısı, A) kontrol, B) HPY kontrol, C) 
ülseratif kontrol, D) HPY+ülser grubu

Tablo 2.  Deney gruplarının ülser skorları ve istatistik 
değerlendirmesi

Gruplar n Ülser skoru
(% ülseratif 
alan)

Grup 1. Kontrol 7 0 ± 0

Grup 2. HPY kontrol 7 0,37±0,21

Grup 3. Ülseratif kontrol 7 2,22±0,52

Grup 4. HPY+Ülser 7 0,68±0,25***

***P< 0.001 (grup3  ile karşılaştırma).

KURT  ve ark.
Hypericum perforatum Yağının Anti-ülseratif Ekinliği
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Çalışmamızdaki mide SOD aktiviteleri karşılaştırıldığında, 
ülseratif kontrol ve HPY ön tedavisi almış ülser grubunun 
SOD aktivitesi kontrole göre anlamlı oranda yüksekti 
(p< 0.05). Lipid peroksidasyonunun göstergesi olan 
MDA seviyeleri kontrol grubuna göre ülseratif kontrol 
grubunda anlamlı oranda yüksek bulundu (p< 0.05). 
HYP ön tedavisi almış ülseratif grubun MDA seviyesi 
ülseratif kontrol ile karşılaştırıldığında anlamlı oranda 
azalmış bulundu (p< 0.05). Çalışma gruplarımızın KAT 
aktiviteleri karşılaştırıldığında ülseratif grupların her 
ikisinin de KAT aktiviteleri kontrole göre anlamlı oranda 
yüksek bulunurken (p< 0.001), ülseratif gruplar kendi 
aralarında karşılaştırıldığında HYP ön tedavisinin KAT 
aktivitesini anlamlı oranda düşürdüğü belirlendi (p< 
0.01) (Tablo 3).

Tablo 3: Mide dokularının SOD, MDA ve KAT seviyesi.

Gruplar
SOD

(% inhibi-
syon)

MDA
(U/gr yaş 

doku)

KAT
(kU/ml 
protein)

Grup 
1.

Kontrol 77,62 ± 18,49 0,67 ± 0,07 52,85 ± 4,45

Grup 
2.

HPY 
kontrol

90,06 ± 2,34 0,78 ± 0,13 54,85 ± 8,85

Grup 
3.

Ülseratif 
kontrol

93,34 ± 1,66* 0,92 ± 0,13* 91,71 ± 5,21***

Grup 
4.

HPY+Ülser 91,75 ± 1,57* 0,67 ± 0,18+ 74,14 ± 8,98***, 

++

* p< 0.05, ** p< 0.01, *** p< 0.001 (kontrol ile karşılaştırma). + p< 

0.05 ++ p< 0.01  (grup 3 ve 4 ‘ün karşılaştırılması)

Histopatolojik Bulgular
Mide histolojik yapının ışık mikroskobu değerlendirilmesi 
sonucu elde edilen kontrol, HPY kontrol, ülseratif 
kontrol ve HPY+ülser gruplarına ait bulgular sırasıyla 
Şekil.2, Şekil.3, Şekil.4 ve Şekil.5’de verildiği gibidir.

Şekil 2: Kontrol grubu: Kontrol grubuna ait ışık 
mikroskobik görüntüsü. Mide tüm tabakalarıyla ve 
içerdiği hücrelerle normal histolojik yapıda gözlenmekte. 
Epitel dokusu (→) (bar: 200µm, bar: 100µm, HE).

Şekil 3: HPY kontrol grubu: HPY kontrol grubuna ait 
ışık mikroskobik görüntüsü. Mide tüm tabakalarıyla 
ve içerdiği hücrelerle normale yakın histolojik yapıda 
gözlenmekte. Submukoza tabakasında az ödem 
görülmekte (*) Epitel dokusu (→) (bar: 200µm, bar: 
100µm, HE).

Şekil 4: Ülseratif kontrol grubu: Ülseratif kontrol 
grubuna ait ışık mikroskobik görüntüsü. Midenin epitel 
dokusunda ülserasyon (→), yoğun hücresel hasar 
ve kayıplar (►), submukoza tabakasında ise damar 
kongesyonu (ince ok) ve ödem görülmekte (*) (bar: 
200µm, bar: 100µm, HE).

Şekil 5: HPY+ülser grubu: HPY+ülser grubuna ait ışık 
mikroskobik görüntüsü. Midede azalmış ülserasyon 
ve ödem ile birlikte normale yakın histolojik yapı 
gözlenmekte. Epitel dokusu (→) (bar: 200µm, bar: 
100µm, HE).

KURT ve ark. 
Hypericum perforatum Yağının Anti-ülseratif Ekinliği
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Günümüzde aktif olarak kullanılan çok sayıda NSAI 
ilaç bulunmakta  olup NSAI ilaçlar ağrı kesici, ateş 
düşürücü ve anti-inflamatuar etkinliklerinden dolayı 
tüm dünyada en çok kullanılan ilaç gurubu olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak bu ilaç grubunun en sık 
gözlenen yan etkilerinden biri gastrik mukoza hasarıdır. 
NSAI ilaçlar siklooksijenaz-2 inhibisyonu ve topikal etki 
özellikleri nedeniyle midede akut kanama ve erozyon 
meydana getirebilirler(12).

H.perforatum’un en iyi bilinen özelliklerinden biri yara 
iyileştirici etkisidir. Ayrıca anti-tümoral, hepatoprotektif, 
anti-ülseratif ve antioksidan özellikleri de belirlenmiştir 
(13). Avrupada St. John Wort olarak tanınan bu bitkinin 
en zengin aktif bileşenlerinin hyperisin (Hy) ve türevleri 
(pseudohyperisin) olduğu bulunmuştur (14). Son 
yıllarda yapılan çalışmalarda Hypericum perforatum’un 
farelerde etanol ile indüklenen gastrik hasara karşı anti-
ülseratif etkiye sahip olduğu bildirilmektedir (1, 15).

Araştırmamız kapsamında kantaron yağının 
indometazin ile indüklenen gastrik hasar üzerine 
koruyucu etkinliği araştırılmış ve bu etkinlik ülser skoru 
ve mide dokusundaki oksidatif stresin belirlenmesi 
ve histopatolojik inceleme ile değerlendirilmiştir. Bu 
bölümde elde ettiğimiz veriler tartışılacaktır.

Ülser skoru
NSAI ilaçlar özellikle COX-2 inhibisyonu ve buna 
bağlı olarak prostoglandin sentezinin inhibisyonu ile 
mide dokusunda hasara, mukus erozyonuna ve ülser 
alanlarının oluşmasına neden olur. Yapılan birçok 
çalışmada indometazinin ülser oluşumuna neden 
olduğu ve indometazin uygulanan hayvanlarda gastrik 
lezyonların oluştuğu rapor edilmiştir (16-19).

Çalışmamızda yapılan makroskobik inceleme 
sonucunda kontrol grubunda herhangi bir ülseratif 
lezyona rastlanmazken ülser kontrol grubunda gastrik 
lezyonlar tespit edilmiştir. Ülser kontrol grubu ile 
kantaron yağı ile tedavi edilen ülser grubunun ülser 
skorları karşılaştırıldığında kantaron yağı ile tedavi 
edilen ülser grubunun anlamlı oranda düşük ülser 
skoruna sahip olduğu ve kantaron yağı ön tedavisinin 

gastrik ülser oluşumunu önlediği belirlenmiştir.

Antioksidan sistem ve lipid peroksidasyonu 
SOD enzimatik savunma mekanizmalarına katkıda 
bulunan önemli bir antioksidan enzimdir. SOD’un diğer 
antioksidanlar ile birlikte indometazinin indüklediği ROS 
oluşumuna etki ederek gastrik hasarın giderilmesinde 
önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (20). Yapılan 
çalışmalarda indometazin ile indüklenen ülserler ile 
SOD seviyeleri ilişkili bulunmuştur (20-22).

Literatürde indometazinin mide dokusunda SOD 
seviyesini azalttığını (20), değiştirmediğini (23) 
veya artırdığını (24)  bildiren çalışmalar mevcuttur. 
Çalışmamızda Albayrak ve arkadaşları (2015) ile 
benzer şekilde indometazin uygulanan grupların mide 
dokusundaki SOD seviyeleri kontrole göre anlamlı 
oranda yüksek bulunmuştur. Bu artışın artan serbest 
radikal oluşumuna karşı kompanse edici bir etki olduğu 
düşünülmekle birlikte kantaron yağı tedavisi ile mide 
SOD seviyeleri arasında bir ilişki bulunmamıştır.

MDA, lipid peroksidasyonunun toksik bir ürünü 
olup, seviyesinin artması, artmış doku hasarının bir 
göstergesidir.  NSAI ilaçların mide dokusuna verdiği 
hasar ile ilişkili olarak lipid peroksidasyon ürünleri artar 
(20). Bu nedenle yapılan çalışmalar (25-27) ile ilişkili 
olarak indometazin ile indüklenen ülser  modelinde 
mide dokusundaki MDA seviyelerinin artması 
beklenmektedir.

Literatür bulguları ile benzer şekilde çalışmamızda 
da, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında ülser kontrol 
grubunda anlamlı oranda yüksek MDA seviyeleri 
belirlenirken kantaron yağı ile tedavi edilen ülseratif 
grupta kontrole göre bir fark bulunmamıştır. Ülser 
kontrol ile kantaron ile tedavi edilen ülseratif grubun 
MDA seviyeleri karşılaştırıldığında kantaron ön 
tedavisinin MDA seviyelerini düşürdüğü belirlenmiştir.
KAT enzimi H2O2’ni H2O’ya dönüşümünü katalizleyen 
antioksidan bir enzimdir. Doku hasarına bağlı olarak KAT 
enzim seviyelerinin azalması beklenebilir ancak yapılan 
çalışmalarda bizim mide SOD enzimi seviyelerimizde 
de olduğu gibi KAT enzim seviyelerinin de indometazin 
ile indüklenen mide dokusunda arttığı rapor edilmiştir 
(17, 25, 28). Çalışmamızda literatür bulguları ile benzer 
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şekilde ve mide SOD seviyelerimiz ile paralel olarak KAT 
enzim seviyelerinin ülseratif gruplarda anlamlı orada 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte kantaron 
ön tedavisi mide KAT seviyelerini ülseratif kontrole göre 
anlamlı oranda düşürmüştür.

Histopatolojik inceleme
NSAI ilaçların prostogalandinleri inhibe etmesi 
gastrik asit salınımının artmasına ve dolayısıyla mide 
dokusunda inflamasyonun eşlik ettiği hasara neden olur 
(29). 

Yapılan çalışmalarda indometazin uygulanan hayvanların 
mide dokusunda nötrofil infiltrasyonu, mukoza kaybı ve 
fibrin depozisyonunun eşlik ettiği mukozal ülserasyon 
ve hücresel hasar gözlendiği bildirilmiştir (30, 31). 
 
Araştırmamızda kontrol grubuna ait sıçanların mide 
dokuları normal histolojik yapıya sahipken indometazin 
ile ülser oluşturulan grupta yoğun hücresel hasara 
bağlı olarak mide epitel dokusunda ülser alanları 
belirlenmiştir. Kantaron ile ön tedavi edilen ülser 
grubunda ise tedavi edilmemiş ülser grubuna göre 
önemli oranda azalmış ülserasyon ve normale yakın 
histolojik yapı gözlenmiştir. Kantaron yağı ön tedavisinin 
indometazinin indüklediği histopatolojik hasar üzerine 
koruyucu etkinlik göstermiştir.

Sonuç olarak kantaron yağı ön tedavisi hem makroskobik 
hem de mikroskobik olarak indometazinin indüklediği 
mide hasarına karşı koruyucu etkinliğe sahip olup lipid 
peroksidasyonunu engelleyerek antioksidan özellik 
göstermiştir.

Mide hastalıklarının daha oluşmadan önlenmesi yaşam 
kalitesinin artırılması açısından büyük öneme sahiptir. 
Bu konuda bitkisel gıda takviyeleri gerek kullanım 
kolaylığı gerek maliyeti açısından kolaylık sağlamaktadır. 

Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre bilinçli 
kullanım ile mide hastalıklarının önlenmesinde 
kantaron yağının önemli bir besin desteği olabileceği 
veya ilaç hammaddesi olarak değerlendirilmesinin 
faydalı olabileceğini düşünüyoruz.
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