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Etlik Piliçlerde İçme Suyuna Sarımsak (Allium sativum L.) Ekstraktı 

İlavesinin Büyüme Performansı, Serum Biyokimyasal ve 

İmmünolojik Parametreleri Üzerine Etkisi 

 

Arda SÖZCÜ* 

 

Öz: Bu çalışmanın amacı etlik piliçlerde içme suyuna sıvı formda sarımsak (Allium sativum L.) ekstraktı 

ilavesinin büyüme performansı, serum biyokimyasal ve immünolojik parametreler üzerine etkisini araştırmaktır. 

Araştırmada bir günlük yaşta, 384 adet karışık cinsiyette Ross 308 genotipinde etlik civciv kullanılmıştır. 

Civcivler, kontrol ve sarımsak ekstraktı ilave edilen (SE)  gruplar olmak üzere rastgele 2 gruba ayrılmıştır.  Her 

uygulama grubu 12 tekerrürden (16 civciv/bölme) oluşmaktadır. Yetiştirme döneminin ilk iki haftasında her 

ml’sinde 5 mg allicin içeren sarımsak ekstraktı civcivlere içme suyu ile 1ml L-1 su şeklinde günlük olarak 

verilmiştir. Yetiştirme döneminin sonunda 35 günlük yaşta SE grubundaki piliçler canlı ağırlık ortalaması (2296 

g) kontrol grubuna (2145 g) göre daha yüksek bulunmuştur. Yemden yararlanma oranı kontrol ve SE gruplarında 

sırasıyla 1.64 ve 1.50 olarak saptanmıştır. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, SE grubundaki piliçlerin 

serumunda toplam kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve trigliserit düzeylerinde düşüş,  glikoz ve 

yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) düzeyinde artış gözlenmiştir. Sarımsak ekstraktı ilavesinin 35. günde 

piliçlerin karaciğer enzimleri, immünoglobulin düzeyleri ve lenfosit oranları üzerindeki etkisinin önemli olduğu 

görülmüştür. Piliç serumlarının biyokimyasal parametrelerinde gözlenen bu değişimler, sarımsak eksraktı 

ilavesinin etlik piliçlerde karaciğer hasarını azalttığı, bağışıklık düzeyini artırıcı yönde etki ettiğini ortaya 

koymaktadır. Dönem sonu canlı ağırlık değeri ve yemden yararlanma oranında gözlenen değişimler de dikkate 
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alındığında, etlik piliç yetiştiriciliğinde sarımsak ekstraktının performansı artırıcı bitkisel bir ürün olarak 

önerilebileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağışıklık,  etlik piliç, immünoglobulin, kolesterol, sarımsak. 

 

The Effects of Garlic (Allium sativum L.) Extract Supplementation into Drinking Water 

on Growth Performance, Serum Biochemical and Immunologic Parameters in Broilers 

Abstract: The aim of this study is to investigate the effects of the garlic (Allium sativum L.) extract 

supplementation as liquid form into drinking water on growth performance, serum biochemical and 

immunologic parameters in broilers. In the study, a total of 384 mixed sex one-day old Ross 308 broilers chicks 

were used. The chicks were randomly classified into two experimental groups as the control and garlic extract 

(GE) supplementation group. Each experimental group was consisted of 12 pens (16 chicks/pen). During the first 

two weeks of growing period, the supplementation of garlic extract contained 5 mg allicin per ml, was daily 

applied as 1 ml L-1 drinking water. At the end of the growing period, at 35 d of age mean body weight of broilers 

in GE group (2296 g) were found to be higher than the control group (2144.5 g). Feed conversion rate was found 

to be as 1.64 and 1.50 for the control and GE treatment group, respectively. When compared with the control, a 

decline for total cholesterol, low density lipoprotein (LDL) and triglyceride levels, and an increment for blood 

glucose and high density lipoprotein (HDL) were observed in GE supplementation group. The supplementation 

garlic extract into drinking water caused significant differences for hepatic enzymes and immunoglobulin levels, 

and lymphocyte ratio of broilers at 35 days of age. The observed changes in serum biochemical traits exhibited 

that the supplementation of garlic extract caused an effect for decreasing of liver damage and increasing of 

immunity response in broilers. Regarding with the observe changes in body weight and feed conversion rate, 

garlic extract could be recommended as herbal extract for performance enhancing in broiler production.   

 

Keywords: Broiler, cholesterol, garlic, immunity, immunoglobulin.  

 

Giriş 

Dünya nüfusunun hızla artış göstermesiyle hayvansal kaynaklı besin maddelerine duyulan gereksinim ciddi 

şekilde artış göstermiş olup, özellikle bu noktada piliç eti önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir (Sözcü 

ve Koyuncu, 2015). Bu nedenle, son yıllarda başta kanatlı yetiştiriciliği olmak üzere hayvansal üretim 

faaliyetlerinde performansın artırılması önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu amaçla uzun yıllar büyümeyi 

artırmak amacıyla antibiyotikler kullanılmış olup, gıdalarda kalıntı riskinin ve antibiyotiklere karşı direncin artışı 

nedeniyle 2006 yılından beri hayvan yemlerinde antibiyotik kullanımı yasaklanmıştır (Fonseca ve ark., 2010; 
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Ganan ve ark., 2012). Bu nedenle günümüzde, tüm hayvansal üretim faaliyetlerinde büyümeyi artırıcı ve yemden 

yararlanmayı iyileştirici etkilere sahip ve kalıntı bırakmayan  alternatif doğal bitkisel kaynakların   kullanılması 

önem kazanmıştır (Fadlala ve ark., 2010; Varmaghany ve ark., 2015). 

Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında dünya genelinde önemli bir yere sahip olan sarımsağın (Allium sativum L) 

antibakteriyel, antifungal, antiviral, antiparaziter, antikolesteromik, antikanserojen ve antioksidan özelliklere 

sahip olduğu yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur (Gardzielewska ve ark., 2003; Chang ve Cheong, 

2008; Gbenga ve ark., 2009; Hanieh ve ark., 2010). Sarımsak zambakgiller familyası içerisinde, Allium 

cinsinden soğanlı bir bitki türüdür (Aydoğan, 2018). Sarımsağın yapısı incelendiğinde %35 oranında kuru madde 

içerdiği, bu içeriğin de %26-30’luk kısmını früktoz içeren karbonhidratlar, alinaz ve katalaz gibi enzimler, 

%33’ünü allicin, S-allilsistein sülfoksit, sallilsistein gibi sülfürlü bileşikler, %1.5-3.5’ini protein, %1.5-2.1’ini 

arjinin gibi serbest amino asitler, %1.5’ini lif oluşturmaktadır (Choi ve ark., 2010; Mansoub, 2011).  

Son yıllarda başta performansın artırılması, bağırsak sağlığının ve bağışıklık sisteminin geliştirilmesi 

amacıyla doğal kaynaklardan elde edilen ve antibiyotiklere alternatif olarak gündeme gelen bitkisel ekstraktlar 

önem kazanmıştır. Yapılan bilimsel araştırmalarda sarımsaktan elde edilen ekstraktın rasyona toz formda ilave 

edilmesiyle kanatlı beslemede kullanımı bağışıklık ve sindirim sistemi üzerine olumlu etkileri ile beraber 

performans parametrelerinde artış  gözlendiği ifade edilmiştir (Issa ve Omar, 2012; Khan ve ark., 2012; Elagib 

ve ark., 2013; Al-Shuwaili ve ark., 2015). Sarımsak ekstraktında bulunan aktif bileşenlerin sindirim enzimlerinin 

sekresyonunu uyardığı, besin maddelerinin daha fazla emilebildiği ve ayrıca karaciğer fonksiyonlarını 

geliştirerek, sindirim sistemi üzerine uyarıcı yönde etki ettiği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Corzo-

Martinez ve ark., 2007; Hernandez ve ark., 2009). Bu araştırmanın amacı ise, etlik piliçlerde içme suyuna sıvı 

formda sarımsak ekstraktı ilavesinin büyüme performansı, serum biyokimyasal ve immünolojik parametreleri 

üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.  

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Tavukçuluk tesislerinde, Hayvan 

Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 2018-05/07 sayılı çalışma izniyle yürütülmüştür. Araştırmada Ross 308 

genotipli karışık cinsiyette 384 adet bir günlük yaşta etlik civciv kullanılmıştır. Çalışmada içme suyuna sarımsak 

ekstraktı ilave edilen  (SE) ve edilmeyen (kontrol, K)  olmak üzere 2 farklı deneme grubu oluşturulmuştur. Her 

uygulama grubuna ait civcivler rastgele iki gruba ayrılmıştır. Her deneme grubunda 2 × 2 m büyüklüğünde 12 

deneme bölmesi kullanılmıştır. Her deneme bölmesine eşit sayıda erkek ve dişi olmak üzere 16 adet civciv 

yerleştirilmiştir. Deneme öncesinde, 5 - 8 cm kalınlığında talaş serilerek hazırlanmış olan bölmelere, civcivler 

±0.1 g hassasiyetle tek tek tartılarak yerleştirilmiştir. Sarımsak ekstraktı (5 mg mL-1, allicin)  civcivlere 

yetiştirme döneminin ilk iki haftasında 1ml/lt su olacak şekilde günlük olarak verilmiştir.  

Civcivlere deneme boyunca ilk iki gün 24 saat aydınlatma, ilk haftanın sonuna kadar ise 23 saat aydınlık 1 

saat karanlık olacak şekilde aydınlatma programı uygulanmıştır. İkinci haftanın başından denemenin sonuna 
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kadar olan sürede canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancı dikkate alınarak minimum 4 saat karanlık olacak şekilde 

aydınlatma programı uygulanmıştır. Bir günlük yaşta civcivlere ilk hafta civciv hizasında 32 – 33 ˚C sıcaklık ve 

% 55 - 60 bağıl nem koşulları sağlanmıştır. Yetiştirme döneminin ikinci haftasından itibaren kümes sıcaklığı her 

hafta 3 ˚C düşürülmüştür. Deneme süresince % 55-60 nem olacak şekilde kümes içi koşullar sağlanmıştır. 

Çalışmada yem materyali olarak; 1 – 14 günlük yaş döneminde 3042 kcal kg-1 ME ve % 22.3 ham protein 

içeriğine sahip toz formda civciv başlangıç yemi; 15 – 35 günlük yaş döneminde ise 3233 kcal kg-1 ME ve % 

21.6 ham protein içeriğine sahip pelet formda piliç büyütme yemi verilmiştir. Çalışmada kullanılan yemlerin 

hammadde ve besin madde içerikleri Çizelge 1’de verilmiştir. Deneme süresince yem ve su ad-libitum düzeyde 

sunulmuştur.  

Civciv ve piliçlerin canlı ağırlıkları günlük yaştan itibaren, her hafta aynı gün bireysel tartım yoluyla 

belirlenmiştir. Yem tüketimleri ise grup düzeyinde haftalık olarak saptanmış, belirtilen dönemlere göre 

hesaplanmıştır. Yemden yararlanma değerleri, belirtilen dönemlere ait yem tüketimleri, aynı döneme ait canlı 

ağırlık artışlarına bölünerek hesaplanmıştır. Ölümler günlük olarak grup düzeyinde belirlenmiştir.  

 

Çizelge 1. Civciv başlangıç ve piliç büyütme yemlerinin hammadde ve besin madde içerikleri  

Hammadde (%) Civciv başlangıç 
1-14 gün 

Piliç büyütme 
15-35 gün 

Mısır 53.41 56.80 
Soya küspesi (%48) 38.55 34.11 
Bitkisel yağ 3.50 5.00 
DCP 2.00 2.00 
Kireçtaşı 1.50 1.25 
Tuz 0.35 0.25 
L-Lisin 0.10 0.10 
DL-Metiyonin  0.35 0.25 
Koksidiyostat 0.06 0.06 
Premiks1 0.18 0.18 
Besin madde içeriği (%) 
Kuru madde 89.5 90.3 
Ham kül 5.9 6.1 
Ham protein 22.3 21.6 
Ham yağ 6.7 7.9 
Ham selüloz 3.4 3.6 
Nişasta 38.0 40.2 
Şeker 4.1 4.2 
Hesaplanmış içerik (%) 
Metiyonin 1.03 0.96 
Lisin 1.37 1.22 
Kalsiyum 1.42 1.22 
Yararlanılabilir P 0.46 0.43 
ME (kcal/kg) 3042 3233 
1Vitamin ve mineral premiksi (her bir kg premikste) : vitamin A 4 000 000 IU; vitamin D3 800 000 IU; vitamin E 8 000 mg; 
vitamin K3 1 200 mg; vitamin B1 800 mg; vitamin B2 2 400 mg; vitamin B6 2 000 mg; vitamin B12 6 mg; vitamin C 20 000 
mg; niasin 8 000 mg; biyotin 40 mg; folik asit 400 mg; kolin klorit 80 000 mg; manganez 32 000 mg; demir 24 000 mg; 
çinko 24 000 mg; bakır 2 000 mg; iyot 400 mg; kobalt 80 mg; selenyum 60 mg 
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Çalışmanın 35. gününde, her iki gruptan rastgele 12 adet piliç (6 adet dişi, 6 adet erkek) seçilmiştir. Serum 

biyokimyasal ve immünolojik parametrelerin belirlenebilmesi için seçilen piliçlere dekapitasyon işlemi 

uygulanarak kan örnekleri (5 ml kan örneği)  seperatör jelli steril kan tüplerine alınmıştır. Serum örneklerinde 

glikoz, toplam kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), trigliserit, 

aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP), T3 (triiyodotironin), T4 

(tiroksin), immünoglobulin (Img G, Img A, Img M) düzeyleri belirlenmiştir. Bu amaçla, alınan kan örnekleri 

3.000 devir/dk (rpm) hızla 15 dakika süreyle santrifüj işlemine tabi tutularak serumların ayrılması sağlanmış ve 

otomatik enzim analiz ve ölçüm cihazı (Roche Cobas 6000 C501, Roche Diagnostics, Regensburg, Almanya) ile 

söz konusu parametreler için serum örnekleri analiz edilmiştir (Carew ve ark., 1997; Mountzouris ve ark., 2010).  

Kanda hematokrit ve hücre sayım işleminin yapılabilmesi için ayrıca etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) 

içeren tüplere 3 ml kan örneği alınmıştır. Bu örneklerde hematokrit düzeyi Sysmex XN 1000 (Lincolnshire, 

Amerika) cihazı ile belirlenmiştir. Alınan kan örneklerinden her bir lama bir damla kan damlatılarak periferik 

yayma işlemi ile preparatlar hazırlanmıştır. Preparatlar kurutulduktan sonra May-Grünwald ve Giemsa 

yöntemleri ile boyanmıştır (Gross ve Siegel, 1983). Hazırlanan bu preparatlar dijital kameralı mikroskop (Leica, 

DM-500, İsviçre) ile incelenmiştir. Mikroskobik incelemede her bir preparat × 100 ’lük objektif ile hücre sayımı 

işlemine tabi tutulmuştur. Sayım işlemi her bir preparat üzerinde lenfosit, nötrofil, monosit, heterofil, özonofil 

olmak üzere toplam 100 adet lökosit tamamlanana kadar devam etmiştir. Sayım işleminin ardından yüzde olarak 

bu hücrelerin oranları belirlenmiştir. Elde edilen heterofil ve lenfosit değerleri kullanılarak heterofil lenfosit 

oranı belirlenmiştir. 

Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre planlanmıştır. Etlik piliçlerde içme suyuna sarımsak 

ekstraktının incelenen parametreler üzerine etkilerini belirlemek amacıyla kontrol ve SE grubunda bağımsız iki 

örnek t–testi kullanılmıştır. İstatistiki analizler SAS (Versiyon 9.2) paket programı kullanılarak belirlenmiştir. 

Denemede elde edilen yüzde değerler açı transfarmosyonu (arc-sin) uygulanmıştır. Yetiştirme dönemi boyunca 

uygulama grupları arasında ölüm oranının karşılaştırılmasında Khi-kare analizi edilmiştir. Verilerin istatistiksel 

analizleri P < 0.05 olasılık düzeyinde yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

İçme suyuna sarımsak ekstraktı ilavesinin etlik piliçlerde canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancı üzerine etkileri 

Çizelge 2’de verilmiştir. Çalışmada yetiştirme döneminin 1. ve 14. günlerin dışında kalan dönemlerde etlik 

piliçlerde canlı ağırlık bakımından gruplar arasındaki farklar önemli bulunmuştur (P<0.05).  Yetiştirme dönemi 

boyunca SE uygulama grubundaki etlik piliçlerin kontrol grubundaki piliçlere göre daha yüksek canlı ağırlığa 

sahip olduğu tespit edilmiştir. Yetiştirme döneminin sonu olan 35. günde SE uygulanan gruptaki piliçlerin 2296 

g ortalama ile kontrol grubuna (2145g) göre daha yüksek değere sahip olduğu gözlenmiştir (P<0.05). Dönem 

sonunda içme suyuna ilave edilen sarımsak ekstraktının canlı ağırlığı artırıcı yönde gösterdiği etki, Lewis ve ark. 

(2003), Elagib ve ark. (2013) tarafından bildirilen sonuçlarla paralellik göstermektedir. Çalışmada sarımsak 

ekstraktı ilave edilen grupta yüksek canlı ağırlık değeri, sarımsağın içerisinde bulunan allicin gibi aktif 
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bileşiklerin özellikle bağırsak ortamında antimikrobiyal  ve villüs gelişimini stimüle edici etkilerinden 

kaynaklanabileceği ifade edilmektedir (Tollba ve Hassan, 2003; Cullen ve ark., 2005; Incharoen ve ark., 2010). 

Çalışmada canlı ağırlık kazancı bakımından yetiştirme döneminin sadece 7. günü için uygulama grupları 

arasında önemli bir farklılık saptanmıştır.  Yetiştirme döneminin 7. gününde SE uygulama grubundaki 

civcivlerin 152 g’lık ortalama değer ile kontrol grubundaki civcivlere göre (141 g) daha yüksek canlı ağırlık 

kazancı sağladığı gözlenmiştir (P<0.05). Erken dönemde SE grubunda canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancında 

gözlenen artışlar yetiştirme dönemi sonuna kadar devam etmiştir. Yetiştirme döneminin ilerleyen haftalarında 

canlı ağırlık kazancı bakımından kontrol ve SE grupları arasında önemli farklılıklar gözlenmemiş olup, erken 

dönemde gözlenen canlı ağırlık değerindeki artış dönem sonunda SE grubundaki piliçlerin daha yüksek canlı 

ağırlık değerine sahip olmasına neden olmuştur. Milošević ve ark. (2013) yapmış oldukları çalışmanın 

sonucunda, rasyona sarımsak ilavesinin yaşamın erken dönemlerinde canlı ağırlık kazancını artırdığını ifade 

etmiş olup, bu bulgular çalışmanın sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Diğer yandan, Milošević ve ark. 

(2013) tarafından yapılan çalışmada canlı ağırlık artışı 28-35.günler arasında önemli farklılıklar gözlendiği ifade 

edilmiştir. 

Çalışmada yetiştirme döneminde dönem sonu canlı ağırlık kazancı ile ilgili elde edilen bulgular, Raeesi ve 

ark. (2010) ve Issa ve Omar (2012) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Issa ve 

Omar (2012) etlik piliç rasyonlarına %0.2 ve %0.4 düzeyinde sarımsak tozu ilave ettikleri çalışmada canlı ağırlık 

bakımından gruplar arasında önemli farklılıklar tespit ettiği halde, canlı ağırlık kazancı bakımından gruplar 

arasında önemli farklılıkların olmadığını ortaya koymuşlardır. Diğer yandan, yapılan bir başka çalışmada 

rasyona farklı düzeyde sarımsak tozu ilavesinin (250 mg/kg) canlı ağırlık kazancını artırıcı yönde etki ettiği ifade 

edilmiştir (Kumar ve ark., 2005).  

 

Çizelge 2. Etlik piliçlerde içme suyuna sarımsak ekstraktı ilavesinin canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancı üzerine 

etkileri 

Özellikler  Deneme grupları Standart 
Hata P Değeri Kontrol SE 

Canlı ağırlık (g)     
   1.gün 44.8 45.4 1.6 0.518 
   7.gün 185 197 5.1 0.016* 
   14.gün 492 501 16.5 0.320 
   21.gün 931 985 31.4 0.038* 
   28.gün 1506 1604 47.8 0.020* 
   35.gün 2145 2296 83.3 0.032* 
Canlı ağırlık kazancı (g)    
   7.gün 141 152 2.9 0.024* 
   14.gün 307 304 13.9 0.381 
   21.gün 440 484 44.2 0.222 
   28.gün 575 619 60.1 0.242 
   35.gün 639 692 96.1 0.385 
SE: Sarımsak ekstraktı ilave edilen grup 
* Ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0.05 düzeyinde önemlidir.  

 

312 



Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi A. Sözcü 

Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University Aralık/2019, 33(2) 
 

İçme suyuna sarımsak ekstraktı ilavesi etlik piliçlerde yem tüketimi, kümülatif yem tüketimi ve yemden 
yararlanma oranı üzerine etkileri Çizelge 3’te verilmiştir. Çalışmada içme suyuna SE ilavesinin etlik piliçlerde 
sadece 14. gününde yem tüketimini bakımından önemli bir farklılığın görülmesine neden olmuştur. Kontrol 
grubundaki civcivlerde 14. gün yem tüketimi değeri ortalama 401 g değeriyle, SE grubundaki civcivlere (542 g) 
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Kümülatif yem tüketimi bakımından ise yetiştirmenin 14. ve 
21. günlerinde uygulama gruplar arasında istatistiki önemli farklılıklar gözlenirken (P<0.05), diğer dönemlerde 
incelenen bu parametre bakımından benzer ortalama değerler saptanmıştır (P>0.05). Mohamed ve ark. (2012) 
yem tüketiminin sarımsak ekstraktı uygulamasından olumlu yönde etkilendiğini ifade ederken, Onu (2010), Aji 
ve ark. (2011) ve Rahimi ve ark. (2011) yem tüketimini üzerine sarımsak ekstraktı ilavesinin etkisi olmadığını 
bildirmiştir.  

Çalışmada ilk 7 gün dışında kalan diğer haftalarda, deneme gruplarının yemden yararlanma oranları 
arasındaki farkın önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Beş haftalık yetiştirme döneminin sonunda SE grubu 
yemden daha iyi yararlanmış olup, bu değerler kontrol ve SE grupları için sırasıyla 1.64 ve 1.50 olarak 
saptanmıştır (P<0.05). Sarımsak ekstraktı ilavesinin yemden yararlanma oranı üzerindeki iyileştirici etkisi, 
Raeesi ve ark. (2010) ve Suriya ve ark. (2012) tarafından elde edilen bulgular ile benzerlik göstermektedir.  

 

Çizelge 3. Etlik piliçlerde içme suyuna sarımsak ekstraktı ilavesinin yem tüketimi, kümülatif yem tüketimi, 

yemden yararlanma oranı ve ölüm oranı üzerine etkileri 

Özellikler  Deneme grupları Standart 
Hata P Değeri Kontrol SE 

Yem tüketimi (g)     
   7 günlük 171 179 13.8 0.545 
   14 günlük 401 372 15.1 0.01*  
   21günlük 672 648 51.1 0.311 
   28 günlük 1011 1004 88.1 0.462 
   35 günlük 1251 1245 103.3 0.652 
Kümülatif yem tüketimi (g)    
   14 günlük  572 542 14.6 0.002* 
   21 günlük 1245 1190 42.3 0.035* 
   28 günlük 2256 2193 110.1 0.302 
   35 günlük 3507 3439 152.2 0.262 
Yemden yararlanma oranı     
   7 günlük 0.92 0.86 0.09 0.164 
   14 günlük 1.16 1.08 0.04 0.002* 
   21 günlük  1.40 1.21 0.05 0.003* 
   28 günlük 1.50 1.37 0.07 0.035* 
   35 günlük 1.64 1.50 0.07 0.022* 
Ölüm oranı (%)  
(1-35 gün  ) 

3.65 2.60 - 0.162 

SE: Sarımsak ekstraktı ilave edilen grup 
*  Ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0.05 düzeyinde önemlidir.  

 

Etlik piliçlerde içme suyuna sarımsak ekstraktı ilavesinin kan parametreleri üzerine etkileri Çizelge 4’te 

verilmiştir. Kan glikoz düzeyinin de SE uygulama grubundaki etlik piliçlerde 261 mg dL-1 değeriyle, kontrol 

grubundakilere (242 mg dL-1) göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Bu bulgular, Shalaby ve ark. 
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(2006), Kamal ve Daoud (2003), Mohamed ve ark. (2016) tarafından bildirilen görüşlerle desteklenmektedir. 

Glikoz seviyesinde gözlenen düşüşün sarımsağın içeriğinde bulunan allicin ve sülfür gibi aktif bileşenlerle 

ilişkili olabileceği öne sürülmüştür (Mohamed ve ark., 2016).  

Toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeyleri kontrol grubunda (sırasıyla 119 mg dL-1, 20 mg dL-

1 ve 122 mg dL-1), HDL kolesterol düzeyi ise SE uygulama grubunda (87 mg/dL) daha yüksek bulunmuştur 

(P<0.05). Çalışmada elde edilen bulgular Prasad ve ark. (2009), Rahimi ve ark. (2011), Issa ve Omar (2012), 

Khan ve ark. (2012), Onyimonyi ve ark. (2012) tarafından bildirilen sonuçlarla desteklenmektedir. Sarımsak 

ekstraktı ilavesiyle kanda lipid seviyelerinde gözlenen bu değişimlerin sarımsağın hipokolesterolemik ve 

hipolipidemik etkilerine bağlı olarak, malik enzim, yağ asidi sentaz, glikoz-6 fosfat dehidrojenaz ve 3-hidroksi-

3-metil glutaril CoA redüktaz enzimleri gibi hepatik kaynaklı lipojenik ve kolesterojenik enzimlerin 

aktivitesinde gözlenen değişimlerle ilişkili olabileceği ifade edilmektedir (Qureshi ve ark., 1983; Yeh ve Liu, 

2001). 

Çalışmada kontrol grubundaki etlik piliçlerde AST, ALT ve ALP değerlerinin SE uygulama grubundakilere 

göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (P<0.05). Kontrol grubunda ortalama AST, ALT ve ALP değerleri 

sırasıyla 412 IU/L, 2.7 IU/L ve 5012 IU/L olarak, SE uygulama grubunda ise sırasıyla 333 IU L-1, 1.1 IU L-1 ve 

3045 IU L-1 olarak bulunmuştur. Karaciğer enzimlerinin aktiviteleri karaciğerin genel sağlık ve metabolik 

durumu hakkında önemli bir indikatör olarak kabul edilmektedir (Cheesborough, 1987). Karaciğer ya da 

kaslarda hasarlanmanın meydana geldiği durumlarda, karaciğerden salgılanan ALT ve AST düzeylerinde artış 

meydana gelmektedir (Johnston, 1999). SE uygulama grubunda karaciğer enzim aktivitelerinde gözlenen 

düşüşün, sarımsağın içeriğinde biyoaktif bileşenlerin karaciğerin detoksifikasyon özelliğini artırarak, karaciğer 

hasarını azaltıcı yönde etki etmesi ile ilişkili olabileceği ileri sürülebilir. 

 
Çizelge 4.  İçme suyuna sarımsak ekstraktı ilave edilen etlik piliçlerde bazı kan değerleri  

Özellikler Deneme grupları Standart 
Hata P Değeri Kontrol SE 

Kan Değerleri    
   Glikoz (mg/dL) 242 261 10.4 0.042* 
   Toplam kolesterol (mg/dL) 119 102 5.3 0.026* 
   HDL (mg/dL) 74 87 7.4 0.006* 
   LDL (mg/dL) 20 15 3.2 0.01* 
   Trigliserid (mg/dL) 122 73 22.8 0.01** 
Karaciğer Enzimleri    
   AST (IU/L) 412 333 43.3 0.008* 
   ALT (IU/L) 2.7 1.1 0.5 0.009* 
   ALP (IU/L) 5012 3045 1004 0.005* 
Tiroid Hormonları     
   T3 (ng/mL) 3.1 2.2 0.2 0.04** 
   T4 (µg/dL) 1.1 1.5 0.2 0.02** 
İmmünoglobulin Değerleri    
   IgG (mg/dL) 139 153 7.2 0.024* 
   IgA (mg/dL) 30 30 1.3 0.303 
   IgM (mg/dL) 7.2 6.9 1.7 0.422 
SE: Sarımsak ekstraktı ilave edilen grup 
*  Ortalamalar arasındaki farklılıklar P<0.05 düzeyinde önemlidir.  
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Tiroid hormonları enerji metabolizması ile bazal ve oksidatif metabolizma hızının düzenlenmesinden 

sorumludur (Lin ve ark., 2011). Plazmada tiroid hormonlarının düzeyi yaş, açlık durumu, sıcaklık ve beslenme 

gibi birçok faktör tarafından etkilenmektedir (Lin ve ark., 2011). Çalışmada T3 düzeyinin ortalama 3.1 ng mL-1 

değeriyle kontrol grubunda, T4 düzeyinin ise ortalama 1.1 µg dL-1 değeriyle ile SE uygulama grubundan daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Bu bulgular, sarımsak ekstraktı ilavesinin T3 düzeyinde düşüşe, T4 

düzeyinde ise artışa neden olduğunu ortaya koymuştur.  

Çalışmada bağışıklık durumunun önemli indikatörlerinden IgA ve IgM düzeyinin uygulama grupları arasında 

benzer ortalama değerler gösterdiği saptanmış olup (P>0.05), IgG düzeyinin 153 mg/dL ortalama değeri ile SE 

uygulama grubunda kontrol grubuna (139 mg dL-1) göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir (P<0.05).  Hashemi ve 

Davoodi (2012) tarafından bildirilen sonuçlarla benzerlik gösteren sarımsak ekstraktı ilavesinin piliçlerin IgG 

düzeyinde meydana getirmiş olduğu bu artışın, kanatlıların bağışıklık sistemini güçlendirmiş olabileceği ileri 

sürülebilir. 

Etlik piliçlerde içme suyuna sarımsak ekstraktı ilavesinin yetiştirme dönemi sonunda kan hücreleri üzerine 

etkileri Çizelge 5’te verilmiştir. Çizelgede görüldüğü üzere, iki uygulama grubu arasında sadece lenfosit oranı 

bakımından farklılık gözlenmiştir (P<0.05). Ortalama lenfosit oranı SE uygulama grubundan %37.9, kontrol 

grubunda ise %36.5 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada sarımsak ekstraktı ilavesinin lenfosit oranını artırıcı 

yönde etkide bulunması, sarımsağın stres faktörlerine karşı koruyucu etki sağlaması ile ilişkilendirilebilir 

(Morioka ve ark., 1993; Jafari ve ark., 2008; Chen ve ark., 2008). 

 

Çizelge 5. İçme suyuna sarımsak ekstraktı ilave edilen etlik piliçlerde kan hücrelerinin oranı (35. gün) 

Özellikler  
Deneme grupları Standart 

Hata P Değeri 
Kontrol SE 

Bazofil (%) 7.8 7.9 3.8 0.545 
Özonofil (%) 11.7 11.1 3.3 0.561 
Monosit (%) 11.8 12.2 2.8 0.798 
Lenfosit (%) 36.5 37.9 1.1 0.032* 
Heterofil  (%) 32.2 30.9 3.6 0.751 
H/L 0.88 0.82 0.24 0.264 

SE: Sarımsak ekstraktı ilave edilen grup 
* Ortalamalar arasındaki farklılıklar sırasıyla P<0.05 düzeyinde önemlidir.  

 

Sonuç 

Elde edilen bulgular olarak değerlendirildiğinde, piliçlerin kan serumunun biyokimyasal içeriğinde gözlenen 

değişimler, sarımsak ekstraktı ilavesinin etlik piliçlerde karaciğer hasarını azalttığı, bağışıklık düzeyini artırıcı 

yönde etki ettiğini ortaya koymaktadır. Dönem sonu canlı ağırlık değeri ve yemden yararlanma oranında 

gözlenen değişimler de dikkate alındığında, sarımsak ekstraktının kanatlı yetiştiriciliğinde antibiyotiklere 

alternatif doğal bitkisel bir ürün olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, etlik piliçlerde sıvı formda 
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sarımsak ekstraktının etkilerinin daha hassas şekilde belirlenebilmesi için farklı üretici ve yetiştirici koşullarında 

daha fazla sayıda araştırma yapılmalıdır. 
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