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Özet: Gıda endüstrisinde bir pişirme yağı olan palm yağı, yüksek yağlı diyet olarak birçok çalışmada etkileri 
araştırılmıştır. Palm yağı miktarına göre kısa ve uzun dönem kullanımlarında sağlık üzerine olumlu/olumsuz durumlar 
meydana getirmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışmada farklı oranlarda (%1-20) Palm yağı (PY) Drosophila 
melanogaster günlük diyetine eklenerek yaşama oranı ve gelişim süresi üzerine etkisi araştırılmış, istatistiki olarak 
analizleri yapılmıştır. PY’nın diyete eklenmesinde mortaliteye etkisi açısından oranlar %20>10>1 olarak bulunmuştur. 
Sonuçlar doğrultusunda böceklerde PY tüketimi yaşama oranını azaltırken, gelişim süresini uzatmakta; hazır gıdalar 
içinde kullanılan yağ oranının fazla olduğu düşünülürse tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, Palm yağı, Yaşam oranı, Gelişim zamanı 
 
In Vivo Use of Palm Oil  
 
Abstract: The effects of palm oil that a cooking oil in the food industry have been investigated in many studies as a 
high- fat diet. According to the amount of palm oil has been inevitable that creation positive/ negative situations on 
health in the use short and long- term. In this study, different rates palm oil (PY), wa investigated Drosophila 
melanogaster to daily diet adding (1-20%) its effect on survial rate and development time and its analyzed as 
statistically. In terms of the effect of PY on mortality were found in dietary supplementation, the rates as 20>10>1%. 
According to the results, while PY consumption decreases survival rate in insects its was extended development time; 
If Considering that the amount of fat used in ready foods is high, it is thought that consumption amount should be 
attention. 
Key Words: Drosophila melanogaster, Palm oil, survival rate, development time. 
 
GİRİŞ 

Palm yağı (PY), tarihte Güney Afrika’da A vitamini eksikliğinde, kötü beslenmenin tedavisi için 
İngiltere’de mum yağı ve pres yağ yapmak için kullanılan bir yağ olarak görülmektedir [1]. Milattan 
önce 3000 olduğu varsayılan mezarlarda yapılan analizlerde palmitik asit, serbest veya birleşik formda 
gliserol, azelaik ve pimelik asit gibi karışımlar bulunmuştur.  15. yüzyılın ortalarında Avrupalıların, 
Batı Afrika ticareti esnasında yerel yiyeceklerde PY kullandığı bilinmektedir. Şimdilerde ise PY Batı 
Afrika’da gıda ürünlerini pişirmek için kullanılmaktadır [2]. PY 25-30 yıllık ömrü olan palmiye 
ağacından (Elaneis guineensis) elde edilmektedir [3,4]. Palmiye ağacının kökeni Batı Afrika olması ile 
birlikte Amerika ve Kuzeydoğu Asya’nın tropikal alanlarında da yaygın olarak yetiştirilen bir ağaç 
türüdür [4]. PY üretim sürecinde diğer bitkisel yağlardan en önemli farkı, tek bir meyveden iki farklı 
yağ üretilmesidir [1]. Bu yağlar ticari PY ve çekirdek PY olarak isimlendirilmektedir. Palmiye ağacının 
meyvesinin mezokarp (meyvenin taze kısmından elde edilen palm yağı) kısmından üretilen ham PY, 
toplam PY üretiminin %55’ini kapsamaktadır [5]. PY oda sıcaklığı koşullarında yarı katıdır. Bu PY’na 
hidrojenizasyona gerek duymayan bir özellik kazandırmaktadır. Ham PY yapısında %44 oranında 
uzun zincirli yağ asidi olan palmitik asit bulunmaktadır. Daha sonra sırasıyla %39,2 oleik asit ve 
%10,1 oranında linoleik asit takip etmektedir [6]. Palm çekirdek yağı yapısı ise orta ve uzun zincirli yağ 
asitlerinden oluşmaktadır [7].  PY yüksek kazanç sağlaması ve verimliliğinin yüksek olması diğer 
yağlardan ayırmaktadır. Diğer bitkilerden yılda 1 ton ve daha az meyve elde edilirken palmiye 
ağacından 3-4 ton kadar meyve elde edilebilmektedir [8]. Ayrıca uzun raf ömrüne sahip [9] olması da 
tüketiminde avantaj sağlamaktadır. PY üretiminde ilk sırada Malezya ve Endonezya (%31 ve 54) 
bulunmaktadırlar [10,4]. PY margarin yapımında, yiyecek hazırlama ve pişirme yağı olarak 
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kullanılmaktadır. PY, Codex Alimentarius tarafından 17 pişirme yağından birisi olarak belirtilmektedir 
[1]. 

PY, son yıllarda gıda endüstrisinde çok fazla kullanımı sağlık üzerine etkilerinin araştırılmasını 
da beraberinde getirmektedir. PY sağlık üzerine etkileri deney hayvanları üzerinde yapılan 
araştırmalara göre fazla miktarda doymuş yağ asidi içerdiğinden dolayı dislipidemi ve kardiyovasküler 
hastalık gelişimi riski ile ilişkili olabileceği sonucu ifade edilmektedir [11, 12]. Fakat yüksek antioksidan 
içeriği ile olumlu etkilerinin varlığı da tespit edilmektedir  [13,14].  PY yapısında bulunan palmitik, 
miristik ve laurik asit tüketimi yapılan deneylerde kolesterol seviyelerini yükselttiği düşünülen 
doymuş yağlar olduğu belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, palmitik asidin kardiyovasküler 
hastalıklar üzerinde gelişim düzeyini arttırması üzerinde durmaktadır [9].  

Model organizmalar yaşam ve çevre üzerinde başarılı tahminler için hayatidir [15]. Bu amaç 
doğrultusunda model organizma (Drosophila melanogaster)  besinlerine PY eklenmiştir ve beslenmesi 
sağlanmıştır. D. melanogaster Meigen, in vivo toksik çalışmalarda omurgalıları anlamak için yaygın 
olarak kullanılmaktadır [16, 17, 18]. Hazır gıdalarda PY’ı daha çok margarin sanayinde kullanılmakta ve 
tüketilmektedir. Çikolata üretiminde aşırı miktarda kullanılan PY, PY çekirdek yağı gibi bazı tropik 
yağlar ve bu yağların kullanımı da gittikçe yaygınlaşmaktadır [19]. İlaveten paketlenmiş olarak satılan 
kekler, peynirler, cipsler, çikolatalar, bebek mamaları, şekerlemeler, kurabiyeler, krakerler, 
dondurulmuş yiyecekler (krep, turta, pizza, patates vb.), dondurma, yulaf ezmesi, margarin, kaymak, 
fıstık ezmesi, salata sosları, çerezler ve hazır çorbalar gibi endüstriyel ürünlerde ekonomik olmasından 
dolayı çok fazla tercih edilmektedir [20]. Bu çalışmada PY tarafından beslenen Drosophila’nın yaşama 
oranı ve gelişme süresinin nasıl etkilendiğini belirleyerek çıkarım yapılabilmesi amacı ile 
gerçekleştirilmiştir.  

 
MATERYAL ve METHOD 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Gatronomi bölümüne ait laboratuvarda 25 ± 20˚C, 60-70% nem ve 
12 saat aydınlık 12 saat karanlık foto periyoda ayarlanan inkübatörde deneylerde kullanılan D. 
melanogaster (Oregon) erginleri beslenerek patates-sükroz yapay diyetiyle [21, 22] kültüre alınmıştır. 
Deneylerde 2018 yılında ticari olarak temin edilen ve uygun şartlarda saklanan bisküvilik PY (10 
numara, Elmas sweet, Şekil 1) kullanılmıştır. Böceğin PY ile ön besleme çalışmaları yapıldıktan sonra 
önceki çalışmalar da referans alınarak deney düzeneği oluşturulmuştur [23, 24, 25].  Bu kültür diyeti 
belirlenen miktarda PY eklendikten sonra her bir deney düzeneği şişesine (kontrol, %1, 10, 20) 100 
birinci evre larvası aktarılmıştır. Bunun için yumurtlamadan 24 saat sonra çıkan larvalar kullanılmıştır. 
Larvalar yetişkin olana kadar PY ile beslenmiştir ve üçüncü evre larva, pup, ergin biyolojik özellikleri 
(yaşama, gelişim) araştırılmıştır. Larvalar şişede günlük olarak takip edilmiş, altı saatlik aralıklarla 
farklı renkte bir işaretleme kalemiyle şişe üzerine noktalama uygulanarak pupa oluşumu gözlenmiştir. 
Tüm pupalar oluştuğunda renkleri temsil eden zamanlar gün olarak hesaplanmıştır. Her pupa ayrı bir 
kaba alınarak yine altı saat aralıkta kontrol edilerek ergin olma süresi gözlenmiştir. Deneyler dört kez 
tekrar edilmiştir. Veriler Standart hata ve ortalama olarak ifade edilmiştir. Verilerin analizinde tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) kullanılarak istatistik analizi gerçekleştirilmiştir. Ortalamalar arasındaki 
farkın hesaplanması için LSD testi uygulanmıştır. Yaşama gelişim üzerindeki deneysel veriler Chi-
squared testi yapılmıştır [26]. Önem derecesi 0,05 olarak kullanılmıştır (p<0,05). 
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Şekil 1. Deneylerde kullanılan bisküvilik Palm yağı  
 
BULGULAR 
Elde edilen sonuçlara göre PY ile beslenen böceğin gelişim analizi (Tablo 1 ve 2);  
 
Tablo 1. Palm yağının  D. melanogaster Yaşam Oranı  Üzerine Etkisi 

PY 
(%) 

 
 3. Larval Evre (%)  
(Ortalama

 
± S.H.)& 

 
 Pup (%)  
(Ortalama

 
± S.H.) & 

  
Ergin (%)  
(Ortalama± S.H.) & 

0,00* 100 ± 0,1a 90 ± 0,5a 80 ± 0,3a 

1 90 ± 0,4b 80 ± 0,5b 60 ± 0,8b 

10    60 ± 1,c 40 ± 1,2d 40 ± 1,2c 

20  70 ± 0,9bc 50 ± 1,7c 20 ± 2,1d 

100 larva ile 4 kez tekrar edilmiştir,  &Aynı sütunda bulunan değerler arasında önemli farklılık 
yoktur, p<0,05 (χ2 test, LSD Test). *Kontrol.  
 
Tablo 1’e göre PY ile beslenen canlıların gelişim dönemleri kontrol grubu ile değerlendirildiğinde; 

• Larval evrede böceğin %10 PY ile beslenmesi yaşama oranını yaklaşık yarısı kadar (%60) azaldığı 
ve %1 PY beslenmesinde ise en fazla yaşama oranına sahip olduğu (%90) gözlenmiştir.  

• Pupal dönemde sırasıyla yaşama oranının %80, %40 ve %50 olduğu bulunmuştur. Bu durumda 
pupal dönemde en az yaşama oranına sahip olan grup %10 PY ile beslenen bireyler olmuştur.  

• Ergin dönemde %20 PY ile beslenen böceğin yaşama oranı %20 ± 2,1 inerek en az bu grupta 
bireylerin erginleştikleri bulunmuştur.  
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Tablo 2. Palm yağının    D. melanogaster Gelişim süresi  Üzerine Etkisi 

PY 
(%) 

3. Larval 
Evre (gün) 
(Ortalama±S.H.) & 

 
Pup (gün)  
(Ortalama

 
± S.H.) & 

 
Ergin (gün)  
(Ortalama

 
± S.H.) & 

0,00* 3,0 ± 0,2a 6,50 ± 0,2a 10,25 ± 0,2a 

1 8,3 ± 0,1cb 11,00 ± 0,4bc 15,83 ± 0,5b 

10 7,0 ± 0,1b 10,25 ± 0,4c 17,00 ± 0,8c 

20 8,72 ± 0,2c 10,30 ± 0,5c 14,58 ± 1,8b 

100 larva ile 4 kez tekrar edilmiştir,  &Aynı sütunda bulunan değerler arasında önemli farklılık 
yoktur, p<0,05 (χ2 test, LSD Test). *Kontrol.  

 
Tablo 2’e göre Larvaların günlük gelişimi incelendiğinde;  
• Kontrol grubu gelişim süresini 3,0 ± 0,2 günde tamamlarken PY ile beslenen gruplarlar 7-8 günde 

gelişimini tamamlamışlardır.  
• Pup ve ergin dönemlerde PY ile beslenme kontrol grubundan daha hızlı gelişim göstermelerine 

neden olmuştur (pupta yaklaşık 4-5 gün, erginde 5-7 gün). 
• Bu verilere göre PY tüketimi bireylerde yaşama oranını azaltırken, gelişim süresini uzatmaktadır.  

 
TARTIŞMA 

Yüksek yağlı diyetlerin ve PY’nin sağlık üzerine etkileri hakkında birçok çalışma bulunmaktadır [27, 28, 

4, 10]. Çalışmaların bir kısmında PY’nın sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bulunurken, diğer 
kısmında ise kardiyovasküler hastalık gelişimine neden olabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır [27, 28, 4]. PY ile 
beslenen ratların serum lipid peroksidasyonu oranının kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli düzeyde 
daha az olduğu, karaciğer glutatyon peroksidaz düzeyinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir  [29]. Ratların 
diyetlerinde mısırözü yağı, soya yağı, rafine PY, ham PY yağı eklenerek yapılan çalışmada; palm yağında 
yüksek miktarda tokoferol içeriğinin tümör gelişimini engelleme üzerinde etkisinin olduğunu ifade 
edilmiştir [30]. Tholstrup vd. günlük enerjilerinin % 17’si palm oleini, domuz yağı ve zeytinyağından 
karşılamak üzere oluşturduğu çalışmada PY verilen grupta trigliserit seviyelerinde düşüş bulmuşlardır [31]. 
PY’nın ratların plazma lipid profili üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, ratlar 12 hafta 
süresince %20 oranın PY içeren diyet verilerek beslenmiştir. PY ile beslenen grup trigliserid, serum LDL 
ve total kolesterol düzeylerinin artmasına rağmen, 12 hafta sonra kontrol grubuna kıyasla total kolesterol ve 
LDL düzeyleri önemli düzeyde düşmüş olduğu sonucunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar bu etkinin PY’nın 
A ve E vitamini içeriğinin yüksek olması ve antioksidan özelliği ile ilgili olabileceğini öne sürmüşlerdir [32]. 
PY’ nın ölüm üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmada ülkelerin PY tüketim sıklığı ile ölüm sıklığı 
karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında 10 gelişmekte olan ve 13 yüksek gelirli ülke belirlemişlerdir. 
Verilere göre gelişmekte olan ülkelerin PY tüketimi, gelişmiş ülkelerden daha yüksek olarak 
sonuçlanmıştır. Sonuç olarak Gelişmekte olan ülkelerde her bir kg fazla PY tüketiminde istemik kalp 
hastalığından ölüm riskini 100 binde 68 olarak, inme kaynaklı ölüm riskini 100 binde 19, gelişmiş 
ülkelerde ise her bir kg fazla PY tüketiminin istemik kalp hastalığından ölüm riskini 100 binde 17, inme 
kaynaklı ölüm riskinin ise 100 binde 5.1 arttırdığını belirtmişlerdir.  Fakat gelişmiş ülkelerde PY tüketimi 
ile ölümlerin sebepleri arasında ilişkisi anlamlı bulunmamıştır. Sebebi olarak ülkelerdeki bilinçli ilaç 
kullanımı ve sağlık imkanlarının gelişmiş olduğunu düşünmektedirler [33].Bizim çalışmamızda ise PY ile 
beslenme düşük miktarlarda yaşama oranında fazla bir farkın olmamasını sağlarken, ergin dönemde %20 
PY ile beslenmenin yaşama oranını yaklaşık %25 oranında azalttığı bulunmuştur. Bu sonucun ratlara 
kıyasla böcek vücuduna oranla %20’lik PY’nın fazla olduğu, hatta yaşama-gelişim deneyleri ayrıntılı 
olarak incelendiğinde ergin için lethal dozun yaklaşık %15 olduğu söylenebilir. %20’lik PY yüksek yağlı 
diyet olarak model organizmalarda kullanılmaktadır. Çalışmamızla diğer sonuçlar arasında farklılığın en 
önemli nedenlerinden birisi: PY’nın farklı fraksiyonlarının ve PY ile birlikte farklı yağların kullanılması 
olarak belirtilmektedir [34]. 
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Şekil 2’de görüldüğü gibi yaşama gelişimin sağlana bilmesi için yumurta-larva-pup ve ergin dönemi 
geçiren böceğin beslenmesi gerekmektedir. Fakat Drosophila’da beslenme sadece larval ve ergin dönemde 
yapılmaktadır. Şartlara bağlı olarak yaşam süresi ergin oluncaya kadar yaklaşık 8-12 gün arasında 
değişebilen böceğin [35], çalışmamızda PY ile beslenmesi yaklaşık 5 gün kontrol grubundan hızlı gelişim 
göstermesine neden olmuştur. Larval dönemde beslenme gibi nedenler sağ kalım, yetişkin boyutu ve 
gelişim hızını etkilemektedir [36]. Azadirachta indica yağının Sesamia calamistis diyetine eklenmesi ise 
gelişim süresini uzatmaktadır [37]. Choristoneura rosaceana üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise 
solucan out yağının (Tanacetum vulgare) yaşama gelişimini etkilediği, larval gelişim zamanını ise 
etkilemediği ifade edilmektedir [38]. 

 
Şekil 2. Drosophila melanogaster yaşama döngüsü; a. Dişi birey, b. Erkek birey, c. Pupa, d. Larva, e. 
Yumurta. [35] 

 
Kenevir tohumu gibi yüksek çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) Drosophila’da larval süreyi 

kısalttığı gelişim sürelerini hızlandırdığı bilinmektedir [39]. Çalışmamızla benzerlik gösteren bu çalışmada 
olduğu gibi PY kullanımı ile böcekte hızlı gelişme sağlanırken yaşamanın düşmesi, PY’de var olan 
%10’luk PUFA’dan [1] kaynaklandığını düşündürmektedir. Ayrıca şeker ve protein içeren besinler larva 
gelişimi hızlandıran besinlerdir [40].Yağ oranına göre larval evrede tüketilen besin miktarı pup döneminde 
tüketileceği için gelişim süresini ve sağ kalımı etkilemektedir. Gözlenen dalgalanmanın besine eklenen PY 
oranına bağlı olarak azalan şeker ve proteinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Tavuklarda karşılaştırmalı olarak Soya yerine PY kullanılmasının herhangi bir olumsuzluğa neden 
olmadığı, tavuk yemlerinde soya yağının yerine %3 düzeyine kadar palm yağının kullanılması mümkün 
olduğu, %50 oranında ise mortaliteye sebep olduğu bilinmektedir [41, 42, 43]. Japon balığının büyümesi 
üzerinde ise PY’nın etkisi olmadığı (kontrolle benzer olarak %91,6) çalışmalarda görülmektedir [44]. D. 
melanogaster deney modeli üzerinde yapılan bir çalışmada PY ve palmitik asit (PA) besin materyali olarak 
kullanılmıştır [25].  PY'nın reaktif oksijen türlerine (ROT) karşı güçlü süpürücü etkisi yaşlanma, kanser, 
kardiyovasküler rahatsızlıkların önlenmesinde antioksidan olarak kullanılabileceği bilinmektedir [45, 46]. 
Oluşan bu etkinin PY'da bulunan tokoferollerden [47] kaynaklanabileceği ve düşük miktarlarda alınmasının 
yararlı olabileceği çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Çünkü kontrol besiniyle beslenen böceğin 
antioksidan aktivitesi düşükken PY ve PA (%0,1) ile beslenenlerde antioksidan mekanizmanın yükseldiği 
belirlenmiştir. 
 
SONUÇ 

Günümüzde modern gıda endüstrisinde PY ekonomik olmasından dolayı çok fazla tercih edilen bir yağ 
statüsündedir. Birçok ülkede temel pişirme yağı olarak tercih edilmesi sağlık üzerine etkisini beraberinde 
getirmektedir. Çalışmamızın verilerine göre artan orana bağlı olarak PY böceğin yaşam oranını 
azaltmasından dolayı, bireylerin/tüketicilerin günlük diyette yaş, cinsiyet, hareketlilik gibi faktörler göz 
önüne alınarak kontrollü bir şekilde PY’nı tüketilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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