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ÖZET 

Yargeldi, K. Bir Bitki Ekstrakt İçeriği Olan Cynarin’in Broyler Performansı Üzerine 

Etkisi ve Yem Formunun Bu Etkideki Rolü. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Doktora Tezi. 

İstanbul, 2011. 

Bu çalışmada, diyetlerine bir bitki ekstrakt içeriği olan Cynarin ilavesinin broiler 

performansı, kemik yapısı, bazı kan parametreleri ile sindirim morfolojisi üzerine etkileri ve bu 

etkide yem formunun rolü incelenmiştir. Araştırmada 480 adet günlük broyler civciv (Ross 308) 

kullanılmıştır. Her grupta 120 hayvan olacak şekilde 4 eşit gruba ayrılan hayvanlarda çalışma 6 

tekrarlı yapılmıştır. Hayvanlara verilen diyetler başlangıç, civciv ve piliç dönemleri için ayrı 

ayrı hazırlanmıştır. Deneme grupları yem formuna göre iki ana gruba ve her ana grup kendi 

arasında iki alt gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; Toz formu (D1), Pelet Formu (D2), Toz 

formu+Cynarin (0,25 gr /kg) (D3) ve Pelet Formu+Cynarin (0,25 gr/kg) (D4)’dir. Deneme 42 

gün sürmüştür. 

  Çalışmada denemenin 0-12 günlük bölümünde grupların canlı ağırlık değerleri 

arasında istatistiksel bir farklılık görülmüş ve bu farklılığın yem formuna (p<0.05), denemenin 

diğer dönemleri olan 12-21 ve 21-42. günlerinde ise diyete Cynarin ilave edilmesine bağlı 

olduğu tespit edilmiştir (p<0,001). Pelet yem tüketen civcivlerin denemenin 0-12 ve               

12-21.günleri arasında daha fazla yem tükettiği izlenmiştir (p<0,030), tüm deneme dikkate 

alındığında ise toz yemle beslenen hayvanların ortalama yem tüketimlerinin pelet yemle 

beslenenlere göre daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0,038). En iyi yemden yararlanma oranı 

12-21 günlerde toz (p<0,03), 21-42 günlerde pelet ( (p<0,02) ve tüm deneme dikkate 

alındığında ise yine pellet yemle beslenen grupta bulunmuştur (p<0,008). Grupların ortalama 

tibia ağırlıklarının yem formuna göre değiştiği saptanmış (p<0,013) ancak tibia kül oranları ve 

kemik mineral içerikleri üzerine ise uygulamaların bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. 

Çalışmanın 21. gününde serum üre değerleri üzerine yem formu ve Cynarin arasındaki 

etkileşimin etkisi olduğu saptanmıştır (p<0,05). Serum trigliserit oranında ise diyete Cynarin 

ilave edilmesine bağlı olarak bir azalış gösterdiği bulunmuş (p<0,001), diyet formunun bu 

azalışta önemli olduğu saptanmıştır (p<0,03). Araştırmanın 42. gününde ise uygulamaların 

seçilen kan parametreleri üzerine bir etkisi belirlenememiştir. Denemenin 21. gününde diyete 

Cynarin ilave edilmesinin serum iP (p<0,0001) ve Ca değerlerini düşürdüğü (p<0,006) ve bu 

düşüşte yemin toz formda olmasının da önemli olduğu saptanmıştır (p<0,002). Aynı dönemde 

serum ALP düzeyi de diyet formuna bağlı olarak değişim göstermiştir (p<0,036). Çalışmanın 

42. gününde Cynarin ilavesinin iP konsantrasyonu üzerine olan düşürücü etkisinin devam 

etmiştir (p<0,0001). Araştırmanın 21. gününde sindirim organlarından ön mide ile taşlığın dolu 

ve boş ağırlıklarının gruplar arasında benzer, deneme sonu olan 42. günde ise yem formunun toz 

olmasına bağlı olarak artmıştır (p<0,001). Pelet yem formu ile beslenen hayvanların çalışmanın 

42. gününde duedonum, jejenum, ileum ve sekum ağırlıklarının düştüğü saptanmıştır (p<0,001). 

Yine araştırmanın 42. gününde bağırsak segmentlerinden duedonum, jejenum, ileum ve sekum 

uzunluklarının yemin pelet formuna bağlı olarak toz formuna göre daha düşük uzunluğa sahip 

olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Deneme sonu karaciğer ve dalak ağırlıklarının toz yemle 

beslenen hayvanlarda daha ağır olduğu belirlenmiştir (p<0,001). Deneme sonunda alınan göğüs 

eti örneklerinde lipid peroksidasyon göstergesi olan MDA değerleri saptanmış ve uygulanan 

Cynarin’e göre azalış gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak yapılan bu çalışmada 

yeme Cynarin ilavesinin canlı ağırlık artışı ile yağ metabolizması üzerine olan  olumlu etkileri 

saptanmıştır. Yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, kemik yapısı ve sindirim sistemi 

morfolojisi üzerine yem formunun daha etkin olduğu bulunmuştur. Ayrıca Cynarin’in 

hayvanlara toz ya da pelet formdaki diyetle verilmesinin önemli olmadığı da tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Broiler, Cynarin, Yem Formu, Performans, Sindirim Sistemi 
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ABSTRACT 

Yargeldi, K. The Effects of Cynarin – A Plant Extract Ingredient Supplementation On 

Broiler Performance and The Role Of Feed Form On This Effect, Istanbul University 

Institute Of Health Sciences, Animal Nutrition and Nutritional Diseases Department PhD 

Thesis, Istanbul, 2011. 

In this study, the effects of Cynarin – a plant extract ingredient supplementation on broiler 

performance, bone structure, some blood parameters, and digestion morphology and the role of feed 

form on this effect was examined. 480 one day old hatched broiler chicks (Ross 308) were used in 

the research. The research was repeated 6 times with 4 equal groups with 120 animals in each group. 

The diets of the animals were prepared individually for each group as starter period, chick period, 

and chicken period.  Trial groups were divided into two different groups depending on the form of 

the feed and each main group was divided into two subgroups. These groups are; mash form (D1), 

pellet form (D2), mash form+Cynarin (0.25 gr/kg) (D3), and pellet form+Cynarin(0.25 gr/kg) (D4). 

The duration of the trials was 42 days. During 0-12 days period of the study, there has been 

statistically significant difference between the live weight values and this difference was found to be 

depended on the form of the feed (p<0.05).  During the other 12-21 days and 21-42 days period of 

the study, this difference was found to be depended on Cynarin supplementation in the diets 

(p<0.001). Chicks fed with pellet feed was observed to consume more feed during 0-12 and 12-21 

days period (p<0.030). On the other hand considering all the trial period, it was determined that the 

animals fed with mash feed have a lower feed consumption than the average of animals fed with 

pellet feed (p<0.038). During 12-21 days period mash feed fed group (p<0.03), during 12-42 days 

period pellet fed group (p<0.02), and considering all the trial period pellet feed fed group (p<0.008) 

was found to have the best feed conversion rate. The average of the tibia weight of the groups 

differed depending on the form of the feed (p<0.013), but on the other hand it was observed that 

there has been no effect on the ash ratio of tibia and mineral composition of the bone between the 

groups. On day 21, there has been an effect of the interaction of Cynarin and the form of the feed on 

serum urea (p<0.05). Serum triglyceride value decreased (p<0.001) depending on the Cynarin 

supplementation in the diets and the form of the feed was found to have an important role in this 

effect (p<0.03). On day 42, no effect on the selected blood parameters has been determined 

depending on the applications. Cynarin supplementation in the diets was found to decrease serum iP 

(p<0.0001) and Ca (p<0.006) values on the 21
st
 day and the form of the feed was also found to be 

important in this decrease (p<0.002). During the same period, serum ALP values differed depending 

on the form of the diet (p<0.036). On the 42
nd

 day of the study, Cynarin supplementation’s 

decreasing effect on iP concentration carried on (p<0.0001). On the 21
st
 day of the research, it was 

found that empty and full weight of the proventriculus and gizzard as digestive organs were similar 

between the groups. On the contrary, at the end of the trials – 42
nd

 day, it was observed that these 

values increased in the mash feed fed group (p<0.001). On 42
nd

 day of the trial, it was also found 

that the animals in pellet feed fed group, the weight of duodenum, jejunum, ileum, and cecum 

decreased (p<0.001). During the same period, the length of the intestinal segments such as 

duodenum, jejunum, ileum, and cecum, was observed to be shorter the animals in pellet feed fed 

group (p<0,05). In the end of the trials, the weight of liver and spleen was found to be more in the 

group fed with mash form feed (p<0.001). MDA values of the breast meat examples were 

determined as a cursor for lipid peroxidation, and it has been observed to decrease depending on the 

Cynarin application in the end of the trials (p<0.05). In conclusion, this study determined positive 

effects of Cynarin supplementation on live weight gain and fat metabolism. It is also found that form 

of the feed was rather more effective on feed consumption, feed conversion rate, bone structure, and 

digestive system morphology. Additionally, it was also observed that the effect of Cynarin 

supplementation did not depend on the form of the feed.  

Key Words: Broiler, Cynarin, Feed form, Performance, Gastro-intestinal  

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Genetik ve beslenme alanındaki gelişmeler yanında kümes şartlarının da 

iyileştirilmesi, kanatlı yetiştiriciliğinde verimin gelişmesi yönünde önemli bir ivme 

sağlamıştır. Ancak sağlanan bu gelişmeler verim artışı sağlarken aynı zamanda 

hayvanlarda stres oluşumuna ve beslenme yönünden bazı hassasiyetlerin gelişmesine 

neden olmaktadır. Yoğun yetiştiricilik programı uygulanan bu hayvanlarda, bazı 

organların, özellikle karaciğerin, kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle vücut için 

önemli olan dengeleri kurmada yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Broyler 

yetiştiriciliğinde hayvanların ihtiyaç duydukları besin maddeleri ve enerji yanında vücut 

dengelerini kurmada yardımcı olacak bazı katkı maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

maddelerden biri de enginar bitkisi yaprak ekstraktıdır.  

  Bu ekstrakt içerisinde fenolik asitler ile  bu ekstraktın ana izomeri olan cynarin adlı 

madde yer almaktadır (Moglia ve ark. 2008). Cynarin genel olarak organizmada 

karaciğerdeki sentez ve sekresyon fonksiyonlarını doğrudan etkileyerek karaciğer 

fonksiyonlarını düzenleme yönünde etki göstermekte böylece organizmadaki normal 

şartların devamını sağlamaktadır (Kraft, 1997; Gebhard 1997; Llorach ve ark. 2002; 

Zhu ve ark. 2004). Enginar yaprağı ekstraktı aynı zamanda antioksidatif özelliği de 

sergilediği (Schütz ve ark. 2004) ve bu etkinliğini de kan lipoproteinlerin oksidatif 

modifikasyonunu koruyarak var olan oksidasyon riskini azaltarak gösterdiği 

bildirilmiştir (Gebhardt,1997). Bunun yanında kan üre konsantrasyonunu azaltmakta ve 

karaciğer kolesterol biyosentezini inhibe ederek kan kolesterol ve yağ seviyesini 

düşürmektedir. Aynı zamanda safra salgısını da arttırarak karaciğer üzerinde önemli bir 

etki oluşturmaktadır (Stoev ve ark. 2002). Araştırmacılar bir enginar yaprağı içeriği olan 

cynarin’in immun sistemi baskılayan Ochratoxin A (OTA) türü mikotoksinlere karşı 

koruyucu bir etkisinin olduğu ve bu etkinin kontrol grubuna göre önemli olduğu ve 

OTA ile kontamine olmuş yemlere koruyucu amaçlı olarak pratikte bu ekstraktın 

kullanılabileceğini de ileri sürmüşlerdir (Stoev ve ark., 2002). Enginar yaprağı 

ekstraktının etkinliğinin ortaya konduğu bir başka çalışmada,  yaygın olarak bulunan 

gram (-) ve gram (+) bakteriler ile maya ve mantar içeren mikroorganizmalar üzerine bu 

ekstraktın baskılayıcı bir etkisinin olduğu ve doğal bir antimikrobiyal ajan olarak 

kullanılabileceği bildirilmiştir (Zhu ve ark., 2004). Ekstraktın sahip olduğu 

antibakteriyel etkinin içerdiği yüksek düzeydeki fenolik bileşiklere bağlı olduğu 
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saptanmıştır (Falleh ve ark. 2008). Ayrıca hayvanlarda sindirim sistemi florasının 

kontrolünde mikroorganizma düzenleyicisi olarak enginar yaprağı ekstraktının 

kullanımının alternatif bir seçenek olabileceği ve enginar yaprağı ekstraktının 

broylerlerde büyüme performansını iyileştirici yönde etki gösterdiği bildirilmiştir. 

(Kleessen ve ark., 2003). Hayvanlardan alınan dışkı örneklerinde ekstrakt verilen grupta 

yararlı mikroorganizmaların sayısında artış izlendiği, gram negatif patojen bakteriler ile 

potansiyel patojen mikroorganizma sayılarında ise azalma görüldüğü saptanmıştır 

(Kleessen ve ark., 2003). 

 

Enginar yaprağı ekstraktı ilavesinin karaciğerden safra salgılamasını uyararak 

total safra asit konsantrasyonunu arttırdığı (Saenz ve ark. 2002), safra salgısındaki 

artışın da sindirimin daha etkin olarak yapılmasına olanak sağladığı ve aynı zamanda 

yağları emülsifiye ederek yağ sindirimi ile yağ metabolizmasını olumlu etkileyerek 

rasyon enerjisinin daha iyi kullanılmasını dolaylı olarak yardımcı olduğu bildirilmiştir 

(Kraft, 1997). Bilindiği gibi yağlar, safra ve lipaz enziminin kombine etkileri ile 

sindirilmekte olup bu etkenlerden birinde görülen yetersizlik yağ kullanımını olumsuz 

etkilemektedir (Korghdahl, 1985). Birçok araştırmacı civcivlerde lipaz aktivitesinin 

yumurta çıkımından sonraki ilk altı gün boyunca düşük düzeyde olduğu ancak 21 

günlük olduğunda istenilen düzeye ulaştığını bildirmişlerdir (Krogdahl ve Sell, 1989, 

Uni ve ark. 1995).  Ayrıca safra salgısının da benzer olarak 3 haftalık yaşın altındaki 

civcivlerde yağ kullanımı için yetersiz olduğu ileri sürülmüştür (Kotangole ve March, 

1980). Sindirim sistemindeki bu değişimden dolayı yaş ile birlikte rasyon yağ 

kullanımındaki artışa bağlı olarak metabolize olabilir enerji değerinin arttığı 

bildirilmiştir (Jin ve ark., 1998). Bu konuda yapılan birçok çalışmada,  enginar yaprağı 

ekstraktında bulunan fenollerin ve polifenollerin safra salgısını arttırmada oldukça etkili 

oldukları bunun da yağ sindirimini olumlu etkilediği ileri sürülmüştür (Kraft, 1997, 

Speroni ve ark., 2003). Pittler ve ark. (2009), enginar yaprağı ekstraktının temel aktif 

kompenenti olan cynarin’in kolesterol üzerine olan etkisini biyosentezi doğrudan 

düşürerek ya da kolesterol biyosentezinde rol alan enzimin düzeyini azaltarak indirekt 

olarak gösterdiğini bildirmişlerdir. Broylerler üzerine yapılan bir çalışmada, düşük 

enerji değerleri içeren başlangıç ve büyütme rasyonlarına % 4 düzeyinde enginar 

yaprağı unu ilavesinin yağ ve enerji kullanımını iyileştirdiği bildirilmiştir. Aynı 

çalışmada yağ sindiriminde gözlenen iyileşmenin enginar yaprağının civcivlerde safra 
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tuzları salgısını arttırması nedeniyle olabileceği ileri sürülmüştür (Abdo ve ark., 2007). 

Yumurta tavukları üzerine yapılan bir çalışmada ise rasyonlara enginar ekstraktı ve 

enginar yaprağı unu ilavesi yapılmış ve %8 düzeyinde enginar yaprağı ilavesinin 

yumurta verimi, yemden yararlanma oranlarını iyileştirdiği bildirilmiştir. Kontrol 

grubuna göre deneme gruplarında yağ sindiriminin yüksek olduğu ayrıca yine kontrol 

grubuna göre bütün deneme gruplarının ekonomik olarak daha etkin oldukları da 

saptanmıştır (Radwan ve ark., 2007). 

 

Antimikrobiyallerin yasaklanması, beslenme üzerine çalışanları broylerlerde 

sindirim etkinliğini ve sağlığını iyileştirici yönündeki yemleme stratejileri üzerine 

çalışmalara yönlendirmiştir. Hayvanlara verilen yemin toz ya da pelet formunda olması 

bu çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Yem formunun farklı olmasının broyler 

performansını etkilediği ve pelet formdaki yemlerle beslenen hayvanların toz formdaki 

yemle beslenenlere göre canlı ağırlıklarının arttığı ve yemden yararlanma oranlarında  

iyileşme görüldüğü  değişik çalışmalarda bildirilmiştir (Engberg ve ark., 2002; Svihus 

ve ark., 2004a). İki yem formu arasında görülen bu farklılığın, peletleme süresince 

uygulanan işlemlerin nişasta sindirilebilirliğini iyileştirmesi ve besin maddeleri 

yoğunluğunu arttırması nedeniyle olduğu ileri sürülmüştür. Bunun da besin maddeleri 

alımını arttırdığı, yem israfını azalttığı ve yem tüketimi için harcanan enerjiyi azalttığı 

bildirilmiştir (Amerah ve ark., 2007a).  Yemlerin pelet formunda verilmesinin 

hayvanlarda sindirim sisteminde özellikle duodenum ve jejenum mukozal yapısını 

değiştirdiği saptanmıştır. Olumlu yönde izlenen bu değişiklik ince bağırsaklarda 

sindirimin ve absorbsiyon kapasitesinin artmasını ve yemden yararlanmanın da 

iyileşmesine olanak sağladığı tespit edilmiştir (Amerah ve ark. 2007b). 

 

Büyüme ilerletici maddelerden antibiyotiklerin yasaklanması özellikle bitkisel 

kökenli yem katkı maddelerine karşı olan ilgiyi de arttırmıştır. Cynarin maddesinin bitki 

ekstraktından elde edilmesi ve insan hekimliğinde de karaciğer koruyucu olarak 

kullanılması özellikle kanatlı yetiştiriciliğinde kullanım alanı bulmuştur. Öte yandan 

safra salgısının kanatlılarda ilk 3 haftalık dönemde etkin yağ kullanımı için yeterli 

düzeyde salgılanmaması ve yoğun yetiştiricilik yapılan broylerlerde karaciğer 

fonksiyonlarının istenilen düzeylerde tutulma isteği bu tür katkıların önemini 
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arttırmıştır. Literatür incelemelerinde broyler üzerine yapılan çalışmalarda daha çok 

enginar yaprağı ekstraktı kullanılırken bu ekstrakt içeriğinde yer alan cynarin ile 

yapılmış çalışma sayısı ise oldukça azdır. Hem yeterli sayıda araştırma yapılmamış 

olması hem de bitkisel kökenli olan ve hayvan sağlığını koruyucu etkisi olan cynarin 

maddesinin broylerlerde yoğun olarak kullanılacağı yönündeki öngörümüz bu 

çalışmanın amacını oluşturmuştur. Böylece bu maddenin broylerlerde kullanımı 

yönünde bilimsel bir veri elde edilecek ve yetiştiricilere de bu konuda yönlendirme 

yapma olanağı oluşturulacaktır. Ayrıca yem katkı maddeleri ile yapılan bilimsel 

çalışmaların büyük çoğunluğunda yemin toz formu kullanılmaktadır. Oysaki, ticari 

kanatlı yetiştiriciliğinde tam tersi olarak pelet formundaki yemler daha yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu doktora tezinde cynarin maddesinin, aynı partikül 

büyüklüğüne sahip toz ve pelet formlarıyla  verilmesinin hayvanlar üzerindeki etkisinin 

ne düzeyde değişeceğinin karşılaştırılacak olması da tezin özgünlüğünü arttırmaktadır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Enginarın Botanik Yapısı ve Cynarin 

 

2.1.1. Enginar Yaprağı Ekstraktı ve Cynarin 

 

Cynara scolymus L. (enginar) Akdeniz orijinli bir bitki olup dünyanın her 

bölgesinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yaprakları karaciğer koruyucusu, diüretik ve 

safra salgısı arttırıcı (choleretic) olarak tarih boyunca kullanılmıştır (Krichhoff ve ark. 

1994). Günümüzde bu özelliklerinin yanında yağ düşürücü, karaciğer uyarıcı ve iştah 

arttırıcı olarak da kullanılmaktadır (Kraft ve ark. 1997). Enginar yapraklarının tüm bu 

etkileri yanında antimikrobiyal ve antioksidatif etkinliği de sınanmaktadır (Gebhardt, 

1997). Kolesterol düşürücü etkinliğinin de olduğu değişik çalışmalarda sunulmuştur 

(Clifford ve Walker, 1987, Gebhardt, 1998).  

 

Enginar yaprağı ekstraktında; cynarin, flavonoidler, cynaropictin, 

dehydrocynaropicrin ve aynı zamanda yüksek düzeylerde yer alan kalsiyum ve askorbik 

asit gibi biyolojik komponenetler yer alır (Stoev ve ark. 2002).   Enginar yaprakları 

yüksek düzeyde caffeoylquinic asidler ile luteolin glikozidleri gibi fenolik bileşikleri 

daha fazla içerir. Caffeoylquinic asidler baskın fenolik bileşiklerdir ve doğada bu 

bilişiklerin en zengin kaynağı bu bitkidir.  Özellikle 1,3 dicaffeoylquinic asitin (cynarin) 

bu bitkide yer alan en önemli fenolik bileşik olduğu bildirilmiştir (Llorach ve ark. 2002, 

Moglia ve ark. 2008). Cynarin, enginar yaprağındaki metanolik ektraktların içerisinde 

en düşük olanıdır (% 1.5) ve düzeyi bitkinin vejetasyon dönemine bağlı olduğundan 

bitkinin gelişim döneminin sonuna doğru konsantrasyonunun düştüğü ileri sürülmüştür 

(Latanzio ve ark. 1987; Latanzio ve ark. 2005).  

 

2.1.2.  Metabolik  Etkileri 

 

Genetik ve beslenme alanındaki gelişmeler verim artışı sağlarken aynı zamanda 

hayvanlarda stres oluşumuna ve beslenme yönünden bazı hassasiyetlerin gelişmesine 
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neden olmaktadır. Yoğun yetiştiricilik programı uygulanan bu hayvanlarda, bazı 

organların, özellikle karaciğerin, kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle vücut için 

önemli olan dengeleri kurmada yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Broyler 

yetiştiriciliğinde hayvanların ihtiyaç duydukları besin maddeleri ve enerji yanında vücut 

dengelerini kurmada yardımcı olacak bazı katkı maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

maddelerden biri de kurutulmuş enginar yaprakları olup uzun zamandır karaciğer 

koruyucusu olarak kullanılmaktadır. Enginar yaprağının karaciğer koruyucusu olarak 

etki göstermesinin Cynarin içeriği ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Lattanzio ve ark. 

2009).  

 

Cynarin, genel olarak organizmada karaciğerdeki sentez ve sekresyon 

fonksiyonlarını doğrudan etkileyerek karaciğer fonksiyonlarını düzenleme yönünde etki 

göstermekte, böylece organizmadaki normal şartların devamını sağlamaktadır (Kraft, 

1997; Gebhard 1997; Gebhardt 1998; Llorach ve ark. 2002; Zhu ve ark. 2004). 

 

Enginar yaprağı ekstraktı içeriği olan cynarinin kolesterol metabolizmasını uyarıcı 

özelliği yanında, serum üre ve yağ konsantrasyonu düşürdüğü ve safra salgısını 

arttırdığı bildirilmiştir. Ayrıca, cynarinin önemli mikotosin kaynaklarından bir olan 

okratoksin A (OTA)’nın kanatlılarda nefrotoksik etkisini de safra salgısını arttırarak 

OTA’nın safra yoluyla elimine edilmesini olumlu katkı sağladığı ve bu mikotoksine 

karşı koruyucu bir etkisinin olduğu saptanmıştır (Stoev ve ark. 2000, Stoev ve ark. 

2002).  

 

Yapraklardan elde edilen ekstrakların karaciğerde kolesterol sentezini düşürerek 

diğer dokulara yağ akümülasyonunu azaltmakta böylece dolaşımdaki kolesterol düzeyi 

düşmektedir (Krafft, 1997, Thompson ve Hernst, 2003). Pittler ve ark. (2009), enginar 

yaprağı ekstraktının temel aktif kompenenti olan cynarin’in kolesterol üzerine olan 

etkisini biyosentezi doğrudan düşürerek ya da kolesterol biyosentezinde rol alan 

enzimin düzeyini azaltarak indirekt olarak gösterdiğini bildirilmişlerdir. Öte yandan 

safra fistülü oluşturulmuş hayvanlarla yapılan bir çalışmada diyetlerine enginar yaprağı 

ekstraktı ilave edilmesinin safra salgısını ve total safra asit konsantrasyonunu önemli 

düzeyde arttırdığı tespit edilmiştir. Kolesterol ve fosfolipid konsantrasyonları üzerine 
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ise önemli bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (Saenz ve ark. 2002). Ancak bu 

çalışmadan farklı olarak Cynarinin yüksek dozlarda (75-100 mg/kg) kullanılmasının 

safra salgısını yaklaşık %130 arttırdığı ve safra kolestrolünün eliminasyonun bu artışa 

bağlı olarak arttığı rapor edilmiştir (Lattanzio ve ark. 2009). 

 

 Enginar yaprağı ekstraktının aynı zamanda antioksidatif özellik de sergilediği 

(Schütz ve ark. 2004) ve bu etkinliğini de kan lipoproteinlerin oksidatif 

modifikasyonunu koruyarak var olan oksidasyon riskini azaltarak gösterdiği 

bildirilmiştir (Gebhardt,1997). Enginar yaprağı ekstraktlarının proteinlerin, yağların ve 

DNA’ların serbest radikallerden ileri gelen oksidatif bozuklukların korunmasında etkin 

olduğu bildirilmiştir (Brown ve Rice-Ewans, 1998, Zhu ve ark. 2004). Başka bir 

çalışmada ise (Lattanzio ve ark. 2005) enginarın farklı bölümlerinin antioksidan 

etkinlikleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla; enginarın yaprak, gövde ve filizlerinden elde 

edilmiş metanolik ekstrakları kullanılmıştır. Bu ekstrakların, diğer çalışmalarda olduğu 

gibi serbest radikallerden ileri gelen biyolojik moleküllerin (protein, yağ, DNA) 

oksidatif bozulmalarının kontrol altına alınmasında önemli bir rolü olduğu saptanmıştır. 

Antioksidan etkinlikleri açısında değerlendirildiğinde yapraklardan elde edilen ekstrakn 

diğer kısımlara göre daha etkin olduğu ileri sürülmüşür.  

Falleh ve ark. (2008), enginar bitkisinin farklı bölümlerindeki fenolik 

bileşiklerin miktarları üzerine yaptıkları çalışmalarında, en yüksek düzeyin yapraklar en 

düşük düzeyin ise çiçekler olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada, fenolik içeriklerle 

antioksidan aktivite arasında pozitif bir korelasyon olduğu saptanmış ve fenollerin 

serbest radikallere karşı önemli bir antioksidan etkinliği gösterdiği vurgulanmıştır. 

Benzer olarak, ekstraklardaki fenolik bileşiklerin oranlarına bağlı olarak antioksidan 

etkinliğin farklılık gösterdiği ve cynarin dışındaki fenolik bileşik içeriklerinin enginar 

varyetelerine göre değiştiği ileri sürülmüştür (Wang ve ark. 2003).  

 

Ratlarla yapılan in vivo çalışmada, deneysel olarak oksidatif stres oluşturulmuş 

ve hayvanların diyetlerine cynarin gibi bazı fenolik bileşiklerin ilave edilmesinin 

karaciğer üzerine koruyucu etkisinin olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca bu çalışmada, 

cynarin ve caffeic asidin antioksidan etkinliğini fosfolipidlerin oksidasyonunu azaltarak 

gösterdiği sonucuna varılmıştır (Adzet ve ark. 1987). Enginar yaprağı ekstraktlarının 

antioksidan kapasitesi ratlar üzerine yapılan bir başka in vivo çalışmada sınanmış ve bu 
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ekstrakların oksidatif streslere karşı antioksidatif etkili ve koruyucu olduğu bildirilmiştir 

(Gebhardt, 1997).  

 

Enginar yaprağı ekstraklarının, aynı zamanda linoleik asit peroksidasyonuna 

karşı da oldukça yüksek koruyucu kapasitesine sahip olduğu bildirilmiş ve bu 

ekstrakların antioksidan kapasitesi yüksek doğal fenolik kaynağı olarak 

kullanılabileceği ileri sürülmüştür (Llorach ve ark. 2002). Fenolik bileşiklerin 

antioksidan etkinliklerinin aromatik halkalar üzerindeki hidroksil grupların sayısına 

bağlı olduğu ve hidroksil grubun fazla sayıda bulunması beklenen antioksidan 

etkinliğini de arttırdığı bildirilmiştir (Wang ve ark. 1998).   

 

Speroni ve ark. (2003), enginar yapraklarından elde edilen ekstrakları sınadıkları 

çalışmalarında, Cynarin ve cholorojenic acidin saf olarak verilmesinin bu konuda 

yapılmış çalışmaların aksine safra salgısı üzerine olumlu bir etkisinin olmadığını 

saptamışlardır. Aynı zamanda karaciğer doku malondialdehit (MDA) içeriğini de 

düşürmediği ve antioksidan etkinliğinin beklenenin aksine yeterli olmadığı ileri 

sürülmüştür. Çalışmada; yüksek fenolik içerikli ekstrakların, lipoprotein salgılanması ve 

trigiliserit sentezi üzerine de olumlu bir etkisinden söz edilemeyeceğini bildirmişlerdir. 

 

Enginar yaprağı ekstaktların, antimikrobiyal etkinliklerinin değerlendirildiği bir 

çalışmada ( Zhu ve ark. 2004), enginar yapraklarından elde edilen ekstraktın, 

antimikrobiyal etki gösteren farklı sayıda komponentler içermesi nedeniyle 

antimikrobiyal etkinlik gösterdiği saptanmıştır. Aynı çalışmada, enginar yaprağı 

ekstraktının ideal bir antifungal olabileceğini de tespit edilmişdir. Bir başka çalışmada 

ise enginar yapraklarının yüksek oranda polifenolik bileşik içermesi nedeniyle Gram (–) 

ve Gram (+) bakterilere karşı etkin bir şekilde kullanılabileceği bildirilmiştir (Falleh ve 

ark. 2008). Araştırıcılar, enginar yapraklarının iyi bir antimikrobiyal aktiviteye sahip 

olduğunu bunun da yapraklarda yer alan polifenolik bileşiklerin etkinliğine bağlı olduğu 

bildirilmiştir.  
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2.1.3. Kanatlılar Üzerine Yapılan Çalışmalar 

 

1000 erkek civicivin kullanıldığı çalışmada soya fasülyesi bazal diyete % 0,     

% 2, ve % 4 düzeylerinde enginar yaprağı ilavesinin etkileri sınanmıştır (Bonomi ve 

ark., 1998). Çalışma sonucunda canlı ağırlılarının gruplara göre sırasıyla; 2800, 2838 ve 

2963 g, günlük canlı ağırlık kazancının; 48, 49 ve 52 g, yemden yaralanma oranının ise 

2,42 , 2,39 ve 2,30 olduğu bildirilmiştir. Karkas randımanının; % 68,5 , 67,91 ve 68,82 

aralığında olduğu bildirilmiş ve enginar yaprağının broyler diyetlerine ilave edilmesinin 

et kalitesi ve hayvan sağlığını etkilemediği de ortaya konmuştur.  

 

Aynı araştırıcı tarafından yapılan bir başka çalışmada ise ördek diyetlerine   % 6 

düzeyinde enginar yaprağı ilave edilmesinin canlı ağırlık kazancını (%8) ve yemden 

yararlanma oranınını (% 7,5) iyileştirdiği, etteki yağ oranı (%25) ile abdominal yağ 

miktarını da % 25,30 düzeyinde düşürdüğü bildirilmiştir (Bonomi ve ark. 1999). 

 

Klessen ve ark. (2003), broyler üzerine yaptıkları bir çalışmada içme suyuna 

fruktanca zengin enginar yaprağı ekstraktı ilavesinin performans üzerine olumlu bir 

etkisinin olduğu ve civcivlerin bağırsaklarındaki potansiyel patojen düzeyi ile bakteriyel 

endotoksin düzeyini düşürdüğü ve yararlı mikroorganizma sayısını arttırdığı 

saptanmıştır. 

 

Mandarek ırkı yumurtacı tavukların kullanıldığı bir araştırmada, hayvanlara 

farklı düzeylerde enginar ekstraktı ile kurutulmuş enginar yaprağı ilavesinin; 

performans, besin maddeleri sindirilebilirliği ve karaciğer fonksiyonları üzerine olan 

etkileri test edilmiştir. Diyete enginar ekstraktı ya da enginar yaprağı ilavesinin yumurta 

verimi üzerine bir etkisinin olmadığı ancak yem tüketimini düşürdüğü saptanmıştır. 

Besin maddelerinden sadece yağ sindirilebilirliği, enginar ekstraktı verilen tüm 

gruplarda kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Kan parametrelerinde ise 

total kolesterol ve LDL düzeyinin % 6 düzeyinde enginar yaprağı ilave edilmiş grupta 

daha düşük olduğu bulunmuştur. Ekonomi açısından değerlendirildiğinde tüm ilavelerin 

kontrol gruplarına göre daha ekonomik oldukları bildirilmiştir (Radwan ve ark. 2007).   
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Farklı enerji içerikli mısır bazlı temel rasyona kurutulmuş enginar yaprağı 

ilavesinin, broylerlerde performans ve kan parametreleri üzerine etkisinin incelendiği 

çalışmada (Abdo ve ark. 2007); enginar yaprağı ilavesinin yem tüketimi üzerine, rasyon 

enerji içeriğine bağlı olarak sadece bitirme periyodunda düşürdüğü bildirilmiştir. 

Enginar yaprağı ilavesinin besin maddeleri sindirilebilirliği üzerine etkinliğinin de 

sınandığı bu çalışmada, ham yağ sindirilebilirliğinin % 2 ve 4 düzeyinde enginar 

yaprağı ilave edilen gruplarda daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca araştırmada, % 4 

düzeyinde kurutulmuş enginar yaprağı ilave edilen grupta; kan total protein oranı 

artarken, total lipid ve total kolesterol miktarlarının önemli düzeyde azaldığı bir başka 

sonuç olarak bildirilmiştir. 

 

Spesifik patojen free özelliklerdeki yumurtacı tavuklar ile yapılan bir çalışmada, 

yeme enginar yaprağı ekstraktı ilavesinin Okratoksin A’nın olumsuz etkilerinin 

giderilmesindeki etkisi değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda Okratoksin A’nın  

hayvanlarda yol açtığı olumsuzlukların önüne geçilmesinde enginar yaprağı ekstraktının 

oldukça etkin olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (Stoev, 2010).  
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2.2. Yem Formu ve Kanatlı Hayvanlarda Yem Formunun Önemi ve Etkileri 

 

 

2.2.1. Pelet Yem ve Pelet Yemin Avantajları 

 

Son elli yıldır kanatlı beslemesi oldukça kayda değer gelişmeler kaydetmiştir. 

Besin maddeleri ihtiyaçları, kullanılan kanatlıların genetik gelişmelerine bağlı olarak 

değişmiş ve buna bağlı olarak besleme ile ilgili bilgiler de gelişmiştir (Havenstein ve 

ark. 2003). Bu süreçte, diyetin yapısı önemli bir değişim göstermiş ve bu yüzyılın ilk 

yarısında toz yemle besleme standart bir yemleme metodu iken günümüzde ticari 

broyler sektöründe yemlerin pelet formunda verilmesi yaygın olarak kullanılan yem 

formu haline gelmiştir (Loar ve Corzo 2011).   

 

Peletleme, bir yem işleme yöntemidir ve hayvanlarda genel anlamda 

performansı arttırmaktadır.  Pelet yemin etkisinin optimum düzeyde görülebilmesi için 

en uygun peletleme ısısının 85 C
o
 ‘yi aşmamasının önemli olduğu bildirilmiştir 

(Amerah ve ark. 2011). Pelet yem; yüksek besin maddeleri yoğunluğu, yemin 

hayvanlarca kabul edilebilirliğinin yüksek olması ve nişasta sindirilebilirliğinin artması 

yanında yem israfını düşürmesi ve yem tüketimi için hayvanın harcayacağı enerji 

azaltması gibi broiler performansını arttırıcı avantajları vardır (Amerah ve ark., 2007a; 

Mirghelenj ve Golian 2009). Genellikle pelet yemle beslemenin yem israfını yaklaşık   

% 8,5 düzeyinde azaltdığı bildirilmiştir (Corchero ve ark. 2008).  Buna karşın, 

peletlemenin; daha pahalı olmasının toz yeme göre önemli bir dezavantaj olduğu ileri 

sürülmüştür (Mirghelenj ve Golian 2009).  

 

Pelet yemle beslemede;, broylerlerde canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma 

oranındaki iyileşme yanında, intestinal pH’nın da düşmesi önemlidir.  Pelet yem 

genellikle nemli ortama ve fiziksel baskıya maruz kaldığında hızla bütünlüğünü 

kaybetmektedir. Ancak pelet yemin hemen tüketiminden sonra hızla bütünlüğünü 

kaybettiğinden taşlık gelişimi üzerine etkisi yeterince olmamakta, yem tüketiminde artış 

ile taşlık boyutunda önemli düşüşler görülmektedir (Engberg ve ark. 2002; Svihus ve 

ark. 2004). Oysa taşlıkta yemlerin uzun süre kalması, taşlık kaslarının öğütme 
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aktivitesini uyardığından taşlığın hacmini büyütmekte ve taşlığın asit salgısı üzerine 

uyarıcı etkisi ile birlikte daha fazla hidroklorik asit salgılanmaktadır (Svihus 2011).  

Kaba öğütülmüş toz yemle beslemede ise yemin gastrik fonksiyonlara uyarıcı etkisiyle 

taşlık pH’sındaki düşüklük, gastrik fonksiyonlarının uyarılmasının bir göstergesi olduğu 

bildirilmiş, bu şekilde besleme ile yemlerin ön mide ve taşlıkta kalma süresi 

uzadığından ileumdaki artan patojen mikroorganizma sayısında azalma olduğu ileri 

sürülmüştür. Pelet yemle beslemede ise laktobasil bakterilerin üremesi toz yemle 

beslemeye göre daha fazla uyarıldığı, bu durum beslenme açısından bakıldığında 

laktobasil bakterilerin sayıca artmasının istenilen  bir durum olduğu bildirilmiştir 

(Engberg ve ark. 2002). 

 

 

2.2.2. Kanatlı Beslemesinde Yem Formunun Önemi 

 

Kanatlı beslenmesinde son 50 yıldır çok hızlı değişim izlenmekte ve aynı 

değişim diyetin yapısında da görülmektedir (Svihus 2011).  Kanatlılarda besin 

maddeleri sindirilebilirliği üzerine yem formunun önemli olduğu vurgulanmış ve 

yemleri peletlemenin, toz ya da kırılarak verilmesine göre nişasta sindirilebilirliğinin 

etkilendiği, bunun da farklı formdaki yemleri tüketen hayvanlar arasında görülen yem 

tüketimi farklılığının nedeni olabileceği bildirilmiştir (Shivus ve Hetland 2001).  Ancak 

pelet yemle ve ya toz yemle beslenen hayvanlarda görülen farklı düzeylerdeki yem 

tüketiminin doğrudan nişasta sindirilebilirliğine bağlanamayacağı bir başka çalışmada 

iddia edilmiştir (Svihus ve ark. 2004a). 

 

Broyler diyetlerinde yem formunun sindirim sistemi gelişimi ve performans için 

önemli olduğu Nir ve ark. (1994b) yaptıkları bir çalışma ile ortaya konmuştur. 

Araştırmacılar toz formdaki yemin dışında kalan pelet formu ile crumble formunun 

broyler performansını arttırdığı ve her iki yem formunun civcivlerin sindirim sistemi 

için daha uygun olduğunu ileri sürmüşlerdir.  Amerah ve ark. (2007b)’ da bu çalışmaya 

benzer olarak diyeti oluşturan yemlerin partikül büyüklüğü ile yem formunun broyler 

performansı ve sindirim sistemi, gelişimi üzerine olan etkilerini sınamışlardır. 

Araştırmada toz formundaki diyetle beslenen civcivlerle karşılaştırıldığında pelet formu 
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ile beslemenin daha fazla canlı ağırlık artışı ve yem tüketimi sağlarken, yemden 

yararlanma oranını da iyileştirmiştir. Aynı zamanda, yemleri peletlemenin metabolize 

olabilir enerji kullanımını da arttırdığı saptanmıştır. Sindirim sistemi üzerine toz 

formunun daha etkin olduğu ve değerlendirilen tüm sindirim sistemi segmentlerinin 

ağırlıklarının toz yem formuna bağlı olarak arttığı da bildirilmiştir.  

 

Broyler yetiştiriciliğinde canlı ağırlık üniformitesi önemli bir kriterdir ve bu 

kriterin geliştirilmesinde, ışıklandırma programı yanında diyetin besin maddeleri 

yoğunluğu ve formunun da önemli olduğu bildirilmiştir (Scott, 2002). Bu sonucu 

destekleyen bir başka çalışmada, pelet formla beslenen civcivlerde daha yüksek canlı 

ağırlık artışı sağlanırken, toz formda ise daha düşük yem tüketimi bulunmuş ve  yemden 

yararlanma oranı ise yem formuna bağlı olarak bir değişim göstermemiştir.  Tüm 

çalışma dönemi dikkate alındığında diyetin toz formunda olmasının düşük canlı ağırlık 

ve karkas verimine neden olduğu bildirilmiş ve pelet formdaki diyetin üretimde daha 

etkin olarak kullanılabileceği ileri sürülmüştür (Brickett ve ark. 2007a). 

 

Yem formunun sadece broyler civcivlerde değil aynı zamanda yumurtacı 

civcivlerin gelişimlerinde de etkili olabileceğinin düşünüldüğü çalışmada;  farklı tane 

yem içeriği ile farklı yem formunun, yumurtacı civcivlerde performans ve sindirim 

sistemi üzerine olan etkileri ayrı ayrı ya da birlikte denenmiştir. Araştırmacılar, 

denemenin 1-45 günlük bölümünde, canlı ağırlık artışı ve yem tüketimlerinin broyler  

çalışma bulgularına paralel olarak pelet yemle beslenen gruplarda daha yüksek 

olduğunu ortaya koymuşlardır (Frikha ve ark. 2009a). 

 

Boylerlerde, başlangıç yemlerinde farklı yem formlarının tek tek ya da 

değiştirilerek kullanılmasının etkileri değerlendirilmiş ve çalışmada toz ya da crumble 

yemle beslemenin performans üzerine ilk 21 günde daha etkin olduğu bulunmuştur. Toz 

yemle beslenen civcivlerde, 0-12 günlük periyotta büyümenin düşük olduğu ancak 12-

21 günlük dönemde crumble diyetle beslenen hayvanların, başlangıçtan itibaren 

crumble diyetle beslenen hayvanları yakaladığı tespit edilmiştir.   Aynı şekilde, ilk 12 

günlük dönemde toz yemle besleme yemden yararlanma oranını olumsuz etkilemiş ve 

daha yüksek yemden yararlanma oranı bulunmuştur. Ancak, çalışmanın tüm periyotları 
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dikkate alındığında ise toz yemle beslemenin olumsuz bir etkisinin olmadığı 

bildirilmiştir (Scott, 2002). 

 

Broyler beslenmesinde yoğun olarak kullanılan 3 farklı yem formunun 

karşılaştırıldığı çalışmada;  toz yemle beslemenin, diğer yem formlarına göre düşük 

yem tüketimi, daha düşük canlı ağırlık artışı ve daha yüksek yemden yararlanma 

oranının görülmesine neden olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada, toz yemle beslenen 

hayvanların sindirim sistemi organlarından taşlık ve sekum ağırlıklarınını denemenin 

hem 21. gününde hem de 42. gününde diğer diyet formlarına göre daha yüksek 

bulunmuştur (Mirghelenj ve Golian 2009). 

 

Broyler yetiştiriciliğinde, kemik problemlerinin önemli bir yer tuttuğu ve bu 

sorunun çözümünde yem formunun iskelet gelişimi üzerine etkinliklerinin 

değerlendirildiği çalışmada farklı mısır partikülleri içeren toz ve pelet formlarda diyetler 

kullanılmıştır. Diyetin, pelet formunda verilmesinin gruplarda daha yüksek canlı ağırlık 

kazandırdığı ve yemden yararlanma oranını düşürerek performansı olumlu etkilediği 

bildirilmiştir. Çalışmada, toz formda kaba kırılmış mısırın tibia kül oranı ile kalsiyum 

retensiyonu düzeyini iyileştirdiği ve fitat fosfor retensiyonunu da arttırdığı saptanmıştır. 

Öte yandan tibia külünün diyetin pelet formda olmasına bağlı olarak düştüğü ve fitat 

fosforu kullanımı üzerine negatif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Toz formdaki 

diyetle beslenen hayvanlarda; plazma fosfor düzeyi yükselirken, pelet formdaki diyetin 

tam tersi olarak plazma fosfor düzeyini düşürdüğü sonucu bulunmuştur (Kilburn ve 

Edwards, 2001). Bir başka çalışmada ise broylerlerde iskelet gelişimi üzerine etkili 

olduklarını iddia ettikleri diyetin besin maddeleri yoğunluğu ve formu ile 

ışıklandırmanın etkenleri denenmiştir. Yem formunun tibia kül oranı düzeyini etkilediği 

saptanmış ve tibia kül oranı toz formdaki yemle beslenen gruplarda (%50,58),  pelet 

yem tüketenlere göre (%49,89) daha yüksek bulunmuş ve bu farklılığın istatistiksel 

olarak önemli olduğu bildirilmiştir. Araştırıcılar, bu durumun kemik mineral düzeyini 

olumlu etkilediği ve toz yemle beslemenin önemli bir avantajı olabileceği 

değerlendirilmesinde bulunmuşlardır (Bircket ve ark. 2007b).   

 

Sonuç olarak yemlerin partikül büyüklüğü pelet yemlerden ziyade toz yemlerde 

daha kritik hal almaktadır. Genellikle ince öğütülmüş yemlerin daha kaba öğütülmüş 
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yemlere göre sindirim enzimlerinin etki alanını arttırdığından yemlerin enzimatik 

sindirimlerinin arttığına inanılmaktadır. Ancak kaba öğütülmüş yemlerde daha fazla 

homojen partikül büyüklüğü sergilendiğinden kanatlılarda performans olumlu 

etkilenmektedir (Amerah ve ark. 2007a). 

 

 

2.2.3. Yem Formunun Sindirim Sistemi Üzerine Etkisi 

 

Antimikrobiyal ajanların kanatlı diyetlerinde yasaklanması, beslemecileri 

broylerlerin sindirim etkinliğinin arttırılması ve sağlıklarının iyileştirilmesi üzerine 

alternatif yem yönetimi uygulamaları geliştirmeye zorlamıştır. Sindirim sistemi 

içerisinde özellikle taşlık gelişiminin sağlanması bu beslenme stratejilerinden biridir ve 

bu da yem partikülleri ve formunun manipüle edilmesi ile sağlanabileceği 

bildirilmektedir (Engberg ve ark. 2002).    

 

Broylerlerde yem formu başta taşlık olmak üzere diğer sindirim sisteminin 

anatomik ve fizyolojik fonksiyonları üzerine etkin olduğu bilinmektedir. Gastro 

intestinal sistemin gelişiminde yem formunun etkin olduğu bunun sonucunda da besin 

maddesi sindirilebilirliğinin azaltılabileceği saptanmıştır. Bununla ilgili olarak yapılan 

bir çalışmada (Nir ve ark. 1994a), broylerlerde besin maddeleri sindirilebilirliği 

azalmasında düşük partikül büyüklüğüne sahip yemlerin önemli bir rolü olduğu ve bu 

tür yemle beslemeye bağlı olarak taşlık atrofisinin görülebileceği bildirilmiştir. Ancak 

benzer sonucun pelet yemlemeye bağlı olarak da şekillenebileceği iddia edilmiştir. 

Diyeti pelet yem formuyla oluşturulmuş hayvanlarda taşlık ağırlığının toz yemle 

beslemeye göre düştüğü bunun nedeni olarak da yemlemeye bağlı olarak bu organın 

kuvvetli mekanik etkinliğinin azalması gösterilmiştir (Huang ve ark. 2006). 

 

Son yıllarda yapılan bir çok çalışmada broyler diyetlerinin toz formda olmasının 

crumble ya da pelet olan diyetlere göre broyler performansının olumsuz etkilendiği 

bildirilmiştir (Svihus ve ark. 2004a; Amerah ve ark. 2007b). Bazı çalışmalarda ise pelet 

yemdeki yem partikül büyüklüğünün etkinlikleri değerlendirilmiş ve broylerlerde farklı 

partikül büyüklüğüne sahip mısır ilavesi ile hazırlanmış crumble formda başlangıç 
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diyetlerinin performansı etkilemediği bildirilmiştir (Reece ve ark. 1986). Benzer olarak 

Svihus ve ark. (2004b)’da pelet yemle beslenen hayvanlarda diyeti oluşturan farklı 

partikül büyüklükteki buğdayın performansı etkilemediğini saptamışlardır. 

 

Taşlığın yapısını ve fonksiyonunu stimüle etmede beslemenin bir etkisinin 

olduğu ve diyet yapısının bu etkinlikte önemi bir rolü olduğu bildirilmektedir. Diyete 

ilave edilen yapısal komponenetler taşlığın hacimsel olarak büyümesini arttırdığı ileri 

sürülmüştür (Amerah ve ark. 2008). Kanatlılarda sindirim sisteminin gelişimi özellikle 

taşlığın gelişimi yem partikül büyüklüğüne bağlı olarak değişim gösterdiği 

bilinmektedir (Amerah ve ark. 2007b). Nir ve ark. (1994b), ince partiküllü diyetlerle 

karşılaştırıldığında orta ya da kaba partikül büyüklüğündeki diyetlerle 7 günlük yaştaki 

civcivlerde düşük taşlık pH’sı ve taşlık gelişiminin en iyi olduğu bildirilmiştir. Bilindiği 

gibi taşlık kassal bir organ olup alınan yemin partikül büyüklüğünün küçültüldüğü bir 

organdır. Bu nedenle ince öğütülmüş yemlerle beslemede taşlık hacmi ve fonksiyonu 

olumsuz etkilenmekte ve sonuç olarak taşlık gelişimi yetersiz kalmakta ve ön mide 

olarak bilinen proventrikulus büyümektedir (Taylor ve Jones, 2004). Bu şartlar altında 

taşlık öğütme işlevinin yapıldığı organ olmaktan ziyade yemlerin doğrudan geçtiği bir 

organ haline gelmektedir.  

 

Birçok çalışmada da ince toz yemle beslenen hayvanlarda taşlık ağırlığının 

azaldığı bildirilmiştir (Nir ve ark. 1995; Engberg ve ark. 2002). İnce toz yemle 

beslemenin olumsuz etkisinin sadece taşlıkla sınırlı olmadığı sindirim sisteminin diğer 

segmentlerini de etkilediği bildirilmiş ve ince bağırsakların hypertrofi olması yanında 

intestinal pH değerinin de düştüğü tespit edilmiştir (Nir ve ark. 1994b). Öte yandan 

taşlık ağırlığının pelet yemle beslenen hayvanlarda da düşük olmasının genel nedeninin 

yemin taşlık üzerinde oluşturduğu mekanik uyarımın azalmasına bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Oysaki kaba öğütülmüş toz yemle beslemede yem taşlıkta daha uzun 

süre kalmakta ve taşlığın fonksiyonunu geliştirmektedir (Engberg ve ark. 2002).  

 

Amerah ve ark. (2009), yem partiküllerinin taşlık gelişimi üzerine diyet partikül 

büyüklüğünün %5’ten fazlasının 0,5 -1 mm arasında olmasının taşlık gelişimi üzerine 

etkisinin olmadığı bildirilmiştir. Bir başka çalışmada ise yem partikül büyüklüğünün 1 

mm den büyük olmasının taşlık gelişimi üzerine bir etkisinin olmadığı bildirilirken 
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partikül büyüklüğünün 2,8 mm ve daha üzerinde olması durumunda taşlık gelişimi 

üzerinde yüksek korelasyon bulunmuştur (Svihus ve ark. 2004a). 

 

Yem partikül büyüklüğünün civcivlerde bağırsak sağlığı üzerine etkinliği 

değerlendirilmiştir. Pelet yemle beslenen civcivlerde taşlık ve sekumda Salmonella 

typhimirum insidensinin daha yüksek olduğu bulunmuş ve taşlığın Salmonella kaynaklı 

kontominasyonların azaltılmasında kritik bir rolü olduğu ileri sürülmüştür. Aynı 

çalışmada diğer çalışmalarda olduğu gibi toz yemle beslenen hayvanlarda taşlık hacmi 

ve ağırlığı daha yüksek bulunmuştur. Öte yandan sekum ağırlığının da yem formuna 

bağlı olarak değiştiği saptanmış ve pelet yemle beslemeye bağlı olarak ağırlığının arttığı 

bildirilmiştir (Huang ve ark. 2006). 

 

Sindirim sistemi üzerine crumble (0-21 gün), toz (0-12 gün)+crumble (12-

21gün) ve crumble (0-12gün)+toz (12-21gün) biçiminde düzenlenen rasyonla 

beslemede iki farklı yem formunun etkisi sadece 0-12 günlük dönemde ortaya çıkmış ve 

toz yemle beslemeye bağlı olarak bağırsak uzunlukları daha yüksek bulunmuştur. Organ 

ağırlıkları özellikle karaciğer üzerine yem formunun bir etkisi görülmemiştir. Çalışmada 

toz yem bazlı başlangıç yemlerin kullanılmasının 21 günlük büyüme döneminde 

olumsuz etkisi görülmüş ancak assites ve ani ölüm sendromu gibi broyler 

yetiştiriciliğinin önemli sorunlarının görülme insidensini azalttığı bildirilmiştir (Scott 

2002). 

 

Frikha ve ark. (2009b) yumurtacı civcivler yaptıkları çalışmalarında diyetin 

enerji içeriği ile yem formunun performans ve sindirim sistemi gelişimi üzerine 

etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonunda pelet yemle beslenen hayvanlarda 45 günlük 

yaşta daha fazla canlı ağırlık artışı görülmüştür. Yine pelet yemle beslemenin sonucu 

olarak ön mide, taşlık, ince bağırsak ve sekum ağırlıklarının düşük olduğu bildirilmiştir. 

Bu çalışmada;  yem tüketiminde görülen israfın toz yemle beslemeyle daha fazla olduğu 

tekrar ortaya konmuş buna bağlı olarak yem tüketimi artmış,  yemden yararlanma oranı 

ise yükselmiştir. Pelet yemle beslemenin besin maddeleri sindirilebilirliği üzerine 

etkisinin çok düşük olduğu ve yemden yararlanma orandaki iyileşmenin daha çok yem 

israfındaki düşüşe bağlı olduğu bildirilmiştir.  
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Pelet tekstüründeki (sert ya da yumuşak) farklılığın broyler performansı üzerine 

etkinliğinin sınandığı bir çalışmada daha sert tekstür yapısına sahip olan pelet formunun 

besin maddeleri retensiyonunu ve dolayısıyla broyler civcivlerin performansını da 

arttırdığı bildirilmiştir. Ancak pelet tekstürünün organ ağırlıkları ve taşlık ağırlığı 

üzerine bir etkisinin olmadığı saptanmıştır (Parsons ve ark. 2006).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. GEREÇ 

 

 

3.1.1.  Hayvan Materyali  

 

Hayvan materyali olarak ticari damızlık işletmesinden sağlanan 0 günlük yaşta 480 

adet Ross 308 broiler civciv kullanılmıştır. 

 

3.1.2.  Deneme Yeri 

 

Araştırma Kandıra Kocaeli’de bulunan ticari bir broyler yetiştirme kümesinde, 2010 

yılı Şubat Ayında yapılmıştır. Denemenin gerçekleştirildiği kümeste ölçüleri 1,5 x 1 m 

ebatlarında ve etrafları tellerle çevrili 24 adet metal bölmeler kullanılmıştır. Bölmelerde 

altlık olarak pirinç kavuzu kullanılmıştır. 

Hayvanların yem ve su ihtiyaçları için denemenin ilk 12 günlük döneminde civciv 

yemlikleri ve sulukları kullanılmış ve daha sonra askılı suluk ve yemliklere geçilmiştir. 

 

 

3.1.3.  Deneme Yemleri ve Katkı Maddesi; 

 

Deneme diyetleri hazırlanmasında broylerlerin başlangıç ve büyütme dönemi 

gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur (NRC, 1994). Civcivler için ön başlangıç, 

başlangıç ve büyütme dönemleri olmak üzere 3 adet yem hazırlanmış ve diyetlerin besin 

maddeleri ve içerikleri Tablo3-1 ve 3-2’  de verilmiştir. Her üç dönemde kullanılacak 

olan toz formundaki yem maddeleri mikserlerde karıştırılarak hazırlanmıştır. Pelet 

formundaki yem ise Pak Tavuk A.Ş. yem fabrikasında hazırlanmıştır. 

Denemede kullanılacak olan Cynarin maddesi yemlere karıştırılmadan önce az 

miktardaki yemlerle karıştırılmış ve daha sonra mikserde karıştırılarak homojen bir yem 

hazırlanmıştır. 
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Denemede kullanılan Cynarin bir enginar yaprağı ekstraktıdır ve ticari olarak 

hazırlanmıştır. Deneme için kullanılan Cynarin Medicavet Ltd. Şirketi tarafından temin 

edilmiştir. 
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Tablo 3-1: Deneme Diyetlerinin Bileşimi (Doğal Halde) 

Hammaddeler 

% 

Başlangıç  

(0-12 gün) 

Civciv  

(12-21 gün) 

Piliç  

(21-42 gün) 

Mısır 48,500 46,430 39,410 

SFK % 45,5 HP 23,222 20,510 3,330 

Fullfat Soya (zayıf) 10,000 15,000 27,000 

Mısır Gluten, %60 HP 6,000 2,810 - 

ATK  %34,5 HP 1,000 1,000 4,000 

Damıtık Yan Ürünü (DDGS, mısır) 

Buğday 

- 

- 

- 

3,000 

4,000 

8,000 

Bonkalit 3,000 3,000 4,000 

Bitkisel Yağ 3,933 4,100 1,000 

Tavuk Yağı - - 1,070 

Tavuk Unu - 0,500 5,000 

DCP 
 

1,633 

 

1,266 

 

0,900 

Mermer Tozu 0,993 0,830 0,900 

Tuz 0,175 0,205 0,160 

Sodyum Bikarbonat 0,176 0,130 0,080 

L-Lysine 0,417 0,309 0,280 

Metionin (Alimet %85) 0,325 0,320 0,350 

L-Threonine 0,106 0,080 - 

Kolin Klorid 60 0,070 0,060 0,070 

Enzim 0,100 0,100 0,100 

Vitamin Mineral Premiksi* 0,300 0,300 0,300 

Antikoksidial 0,050 0,050 0,050 

    

*Premiks/kg: Vitamin A; 10.000.000 IU,  vitamin D3; 1.500.000 IU, vitamin E;40.000 mg, vitamin K3; 

3000 mg, vitamin B1; 2200 mg, vitamin B2; 4500 mg, Niasin; 30.000 mg, Cal.D-Pant.;13.000 mg, vitamin 

B6; 3000 mg, vitamin B12;15 mg, folik asit;1500 mg, Biotin;100 mg, kolin klorid;250.000 mg, , vitamin C; 

12.000 mg, Mn; 80.000 mg, Zn; 60.000 mg, Fe; 30.000 mg, Cu; 5000 mg, I; 1000 mg, Co; 200 mg, Se; 150 

mg 
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Tablo 3-2: Diyetlerin Besin Maddeleri ve Enerji Düzeyleri (Doğal Halde) 

Besin Maddeleri 
Başlangıç  

(0-12 gün) 

Civciv  

(12-21 gün) 

Piliç  

(21-42 gün) 

Kuru Madde, % 87,80 87,86 88,29 

ME, (Kkal/kg) 3,035 3,160 3,230 

Ham Protein, % 23,00 22,00 21,00 

Ham Yağ, % 5,27 6,20 11,30 

Ham Selüloz, % 3,57 3,65 4,07 

Ham Kül, % 3,66 5,17 4,77 

Metionin, % 0,65 0,61 0,61 

Lizin, % 1,39 1,32 1,20 

Kalsiyum, % 1,05 0,89 0,85 

Fosfor, % 0,82 0,75 0,71 

Yararlanılabilir Fosfor, % 0,51 0,45 0,42 
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3.1.4.   Laboratuar Analizlerinde Kullanılan Alet ve Malzeme Listesi 

 

Laboratuar çalışmalarında kullanılan alet, kimyasal madde ve sarf malzeme listeleri 

Tablo 3-3 ve 3-4’de verilmiştir. 

 

Tablo 3-3: Laboratuvar Analizlerinde Kullanılan Kimyasal Maddeler 

Ürün Adı Miktar 

Total Cholesterol Kiti  2 kutu 

Trigliserid Kiti  2 kutu 

Total Protein kiti  2 kutu 

Fosfor Kiti 

Kalsiyum Kiti  

ALP Kiti 

TCA 

2 Kutu 

2 Kutu 

2 Kutu 

1 kg 

TBA 1 kg 

Askorbik Asit 500 g 

HCl 0,5 l 

Demir Sülfat 500 g 
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Tablo 3-4: Laboratuvar Analizlerinde Kullanılan Alet ve Malzemeler 

Ürün Adı Marka/Miktar 

Spektrofotometre 

Homejenizatör 

Santrifüj 

Vorteks 

Sıcak su banyosu 

Hassas Terazi 

Vakumlu tüp silikon 10 ml 

T 70, PG Inst. 

IKA/TR5 

Universal 16R 

IKA/MS2 

Thermomix 1440 

Sartarius 

200 adet 

Vakumlu tüp iğnesi siyah 200 adet 

Holder 2 adet 

Ependorf tüpü 1,5 ml 250 adet 

Ependorf tüp standı 5 adet 

Cam test tüpü 10 ml 250 adet 

Cam tüp standı 10 adet 

Spektofotomerte küveti  100 adet 

Otomatik pipet (100-5000l ayarlanabilir)(interlab) 1 adet 

Sarı pipet ucu 1000 adet 

Mavi pipet ucu 1000 adet 
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3.2. YÖNTEM 

 

3.2.1. Deneme Planı 

 

Deneme kümesine getirilen hayvanlar rastgele olacak şekilde her birinde 120 

hayvan bulunan 4 ana gruba ayrılmış ve her ana grup her birinde 20 hayvan bulunan 6 

tekrar gruba ayrılmıştır. Hayvanlara toz ve pelet formdaki bazal diyetler verilmiştir. 

Deneme grupları; D1; bazal diyet (kontrol grubu, toz formda), D2; bazal diyet ( kontrol 

grubu, pelet formda), D3; D1+Cynarin (toz formdaki yeme ilave edilmiş), D4; 

D2+Cynarin (pelet formdaki yeme ilave edilmiş) olarak dizayn edilmiştir. Hem toz 

formdaki hem de pelet formdaki yeme ilave edilen cynarinin dozu kg yemde 0.25 g 

olacak şekilde hesaplanmıştır.  

 

3.2.2. Deneme Hayvanlarının Beslenmesi 

 

Denemeye alınan hayvanlar 0-12. günlerde broyler başlangıç, 12-21. günlerde 

broyler civciv ve 21-42. Günlerde ise broyler piliç yemleri verilmiştir. Civcivler 

bulundukları bölmelerde gruplar halinde beslenmiş ve yemler hayvanlara günlük olarak 

tartılarak ad libitum olarak verilmiştir. Hayvanların bölmelerinde yer alan suluklar 

düzenli kontrol edilmiş ve günlük temizlikleri yapılarak hayvanların her zaman taze su 

almaları sağlanmıştır. Deneme 42 gün sürmüştür.  

 

3.2.3. Yem Maddelerinin Analizi;  

 

Araştırmada kullanılacak tüm diyetlerin ham besin madde analizleri AOAC 

(1994)’de bildirilen şekilde Pak Tavuk Yem Fabrikası Laboratuarında yapılmıştır. 

Yemdeki Ca  kolorimetrik, P ise spektrofotometrik (AOAC, 1994) olarak tespit 

edilmiştir. 
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3.2.4.  Canlı Ağırlıklarındaki Değişimlerin Saptanması 

 

Denemedeki hayvanların başlangıç canlı ağırlıkları tespit edildikten sonra 12., 21. 

ve  42. günlerde bireysel olarak tartılarak canlı ağırlık değişimleri tayin edilmiştir.  

 

3.2.5. Yem Tüketimlerinin Saptanması 

 

Yem tüketimi; her bölmedeki hayvanların 12., 21. ve 42. günlerde artan yemleri 

tartılmış ve verilen toplam yemden çıkarılarak hayvan başına tüketilen ortalama yem 

miktarı hesaplanmıştır. 

 

3.2.6. Yemden Yararlanma Oranlarının Saptanması 

 

Yemden yararlanma oranı ise civcivlerin 0–12, 12-21 ve 21–42 günlerde  

tükettikleri yem miktarı (kg) ile bu dönemlerde kazanılan canlı ağırlığa (kg) 

bölünmesiyle saptanmıştır. 

 

3.2.7.  Tibia Ağırlığı ve Tibia Kül Oranı 

 

Denemedeki hayvanlarda Cynarin'in kemik yapısı ile kemik Ca ve P düzeyleri 

üzerine etkisini tespit etmek amacıyla her alt gruptan denemenin 6. haftasında 3  her ana 

grup için toplam 18 adet civciv seçilmiş ve kesilerek sol tibiaları alınmıştır. Alınan 

tibiaların mineral madde ve kül tayinleri için hazırlanması Wisser ve ark. (1990)’na 

göre yapılmıştır. Önce tibiaların üzerindeki doku parçaları uzaklaştırılmış, daha sonra 

tibialar kaynayan distile suda 3 dakika bekletilerek kalmış olan doku parçalarının tümü 

uzaklaştırılmıştır.  Kemikler daha sonra 4 gün boyunca % 95’lik etil alkolde tutulmuşlar 

ve dört günün sonunda alınarak kalan doku parçaları varsa uzaklaştırılmış ve daha sonra 

kurutulmuşlardır. Tibialar ortalarından kesilmiş ve içerisindeki yağların uzaklaştırılması 

için eter ekstraksiyonu yapılmıştır. Bu işlemin sonunda kemikler tartılmış ve tibia 

ağırlıkları tespit edilmiştir. Kemikler değirmenden geçrildikten sonra  600 
o
C’ye 
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ayarlanmış kül fırınında 12 saat boyunca yakılmış ve kül elde edilmiştir. Elde edilen bu 

kül miktarından  tibia kül oranı saptanmıştır.  

 

3.2.8. Tibia Mineral Konsantrasyonu 

 

Tibia kemiklerinin kapsamış olduğu fosfor (P) ve kalsiyum (Ca) düzeyleri 

saptanmıştır. Kemik P düzeyi spektrofotometrik olarak, kemik Ca düzeyi ise 

kolorometrik olarak tayin edilmiştir. (AOAC 1994). 

 

3.2.9. Kan Örneklerinin Eldesi ve Analizler 

 

 

Cynarin’in karaciğer üzerine olan etkisi ile antioksidan etkisi ile birlikte yağ,  

protein ve mineral metabolizması üzerine olan etkilerini sınamak amacıyla her alt 

gruptan denemenin 3. haftasında 3 ve 6. haftasında 3 olmak üzere her ana grup ve her 

dönem için toplam 18 adet civciv seçilerek kanat altı venalarından kan örnekleri alınmış 

ve. santrifüj (4000 rpm/dak) edilerek serum hazırlanmıştır. Serumda ; Total Kolesterol, 

Trigliserit, Total Protein, Üre, Ca, inorganik fosfor (Biomaxima) ve Alkalen Fosfataz 

(AMP Diagnostic) analizleri otoanalizörde kitler yardımıyla yapılmıştır.  

 

3.2.10.  Et Örneklerinin Alınması ve MDA Analizi 

 

Cynarinin ve yem formunun etteki lipid peroksidasyon oluşumu üzerine etkisinin 

tespiti için denemenin 6. haftasında örnek alımları için ayrılan hayvanların göğüs etleri 

de alınmıştır. Alınan et örneğinde MDA analizi Kornbrust ve Mavis (1980)’in 

geliştirdiği metoda göre spektrofotometrik olarak yapılmıştır. 
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3.2.11. Sindirim Organlarının Uzunlukları ve Ağırlıklarının Saptanması 

 

Cynarinin  çeşitli sindirim organlardaki ağırlık değişimlerinin tespiti için denemenin 

3. ve 6. haftasında kan örnekleri için ayrılan hayvanlar kan alımlarına takiben kesilmiş  

taşlık (dolu ve boş) ve ön mide  alınmış,  ağırlıkları Sartarius (Kanada) 0,01 hasas 

terazide tartılarak tespit edilmiştir. Ayrıca yem formunun sindirim sistemi üzerine 

etkisini saptamak amacıyla bağırsağın duodenum, jejenum, ileum ve sekum anatomik 

olarak başlangıç ve bitiş noktaları dikkate alınarak kısımları ayrılmış ve içerikleri 

boşaltılarak uzunlukları ve ağırlıkları da saptanmıştır.  

Sindirim organlarının ağırlıkları (organ ağırlığı, gr/1000 g canlı ağırlık) ve 

uzunlukları (organ uzunluğu, cm / 1000 g canlı ağırlık) hayvanların canlı ağırlıklarına 

oranlanmıştır. 

 

3.2.12. Bazı Organ Ağırlıklarının Saptanması 

 

Cynarinin  çeşitli organlardaki ağırlık değişimlerinin tespiti için denemenin 3. ve 6. 

haftasında kan örnekleri için ayrılan hayvanların karaciğer, dalak ve Bursa fabricius 

alınmış ve ağırlıkları tespit edilmiştir. Organların ağırlıkları hayvanların canlı 

ağırlıklarına oranlanmıştır (organ ağırlığı, g / 1000 g canlı ağırlık). 

 

3.2.13. İstatistik Analizler 

 

Deneme süresince elde edilen ham değerler istatistik paket programı yardımıyla General 

Linear Models kullanılarak ANOVA ile analiz edilmişlerdir (SPSS, 1999).  Sonuçlar    

2 x 2  faktöriyel deneme düzenine göre yem formu (toz ve pellet) ve Cynarin’in           

(0 ve  0.25) ana etkileri ile bunların besi performansı, tibia kül ve mineral 

konsantrasyonu, kan parametreleri, sindirim organları uzunlukları ve ağırlıkları, bazı 

organ ağırlıkları ile et örneklerinde MDA düzeyi, üzerine olan etkileşimleri 

değerlendirilmiştir. Gruplar arası önemlilik kontrolü için “Tukey” testi uygulanmış ve 

istatistiki farklılıklar p<0.05’e göre tanımlanmıştır (Snedecor ve Cocharan, 1980).   
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4. BULGULAR 

4.1. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Besi Performansı Üzerine 

Etkileri 

 

Araştırmada kullanılan yemlerin besin madde miktarları ve metabolize olabilir 

enerji (ME) düzeyleri Tablo 3-2’de sunulmuştur.  

 

4.1.1. Canlı Ağırlık 

 

Günlük yaştaki civcivler deneme kümeslerine getirildikten sonra tartılarak 

ağırlıklarına göre gruplandırılmış ve tesadüfü olarak deneme gruplarına eşit olarak 

dağıtıldıktan sonra deneme başı canlı ağırlıkları tespit edilmiştir. Denemenin başlangıç, 

12. 21.ve 42. günleri sonunda yapılan tartımlarla elde edilen canlı ağırlık ortalamaları 

Tablo 4-1’de sunulmuştur. Tablo incelendiğinde, başlangıç hariç tüm deneme 

dönemlerinde elde edilen canlı ağırlık tartım değerleri arasında istatistiksel farklılıklar 

olduğu bulunmuştur. Denemenin 0-12 günlük bölümünde grupların canlı ağırlık 

değerleri arasında istatistiksel bir farklılık görülmüş ve bu farklılığın yem formuna bağlı 

olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yine denemenin diğer dönemleri olan 21. ve 42. 

günlerinde de grupların canlı ağırlık ortalamalarında değişimler izlenmiş ve bu 

farklılıkların diyete Cynarin ilave edilmesinin bir sonucu olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,001).  Ayrıca denemenin tüm dönemleri dikkate alındığında yem formu ile 

Cynarin arasında bir interaksiyonun olmadığı da saptanmıştır.  
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Tablo 4-1: Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Canlı Ağırlık Üzerine 

Etkileri (g) 

 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 
 

Cynarin 

 Dönem 

 Başlangıç  12.Gün  21.Gün  42.Gün 

 

D1 

 

 
Toz  0  39,58  266,50b  716,93 b  2049,51 b 

 

D2 

 

 
Pelet  0  39,25  273,93a  712,86 b  2031,85 b 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  40,17  264,03b  755,87 a  2448,72 a 

 

D4 
 Pelet  0,25  39,92  275,18a  740,64 ab  2369,25 a 

 

SEM 

 

 
0,175  2,331  5,955  18,410 

 

YEM FORMU 

Toz  39,88  265,27  736,40  2249,11 

Pelet  39,58  274,56  726,75  2200,55 

CYNARİN 

0  39,42  270,22  714,89  2040,68 

0,25  40,04  269,61  748,25  2408,98 

 

VARYASYON KAYNAĞI                           (p<) 

Form  0,413  0,05  0,418  0,188 

Cynarin  0,089  0,897  0,005  0,001 

Form X Cynarin 
 

 
0,906  0,694  0,639  0,402 

a-b, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır (p<0,05) 
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4.1.2. Yem Tüketimi 

 

Denemenin 0–12, 12–21,21-42 ve 0–42 günler arasındaki ortalama yem tüketim 

değerleri Tablo4-2’de verilmiştir.  Yem tüketiminin civcivlere verilen diyetin toz ya da 

pelet formda olmasına bağlı olarak değişim gösterdiği saptanmıştır. Denemenin 0-12 

günleri arasında toz yem tüketen hayvanların daha az yem tükettiği izlenmiştir 

(p<0,030). Pelet yem tüketen civcivlerin yüksek düzeyde yem tüketme durumu 

denemenin diğer bölümleri olan 12-21 ve 21-42. Günler arasında da devam etmiş ancak 

sadece 12-21 günlük dönemde saptanan yem tüketim değerlerinin istatistiksel olarak 

önemli olduğu bulunmuştur (p<0,001). Tüm deneme dikkate alındığında ise toz yemle 

beslenen hayvanların ortalama yem tüketimlerinin pelet yemle beslenenlere göre daha 

düşük olduğu saptanmıştır (p<0,038). Denemenin her üç dönemi de dikkate alındığında 

farklı yem formundaki diyete cynarin ilave edilmesinin ortalama yem tüketimini 

etkilemediği tespit edilmiştir (p>0.05).   

 

4.1.3. Yemden Yararlanma Oranı 

 

Denemenin 0-12, 12-21 ve 21-42 günlük dönemleri kapsayan bölümlerde tespit 

edilen canlı ağırlık artışı ve yem tüketimleri dikkate alınarak hesaplanan yemden 

yararlanma oranları Tablo 4-3’de verilmiştir. Yemden yararlanma oranlarında 

çalışmanın ilk dönemi olan 0-12 günlük dönemde uygulamalara bağlı olarak önemli 

farklılıklar görülmemiştir. Denemenin ikinci dönemi olan 12-21 günleri arasında en 

yüksek yemden yararlanma rakamı pelet yemle beslenen grupta (1,79) görülürken en 

düşük düzey ise toz yem içeren ve Cynarin ilave  edilmiş grupta (1,33) bulunmuş ve bu 

farklılıkların diyet yem formuna bağlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.03). Ancak 

denemenin 21–42 günlük bölümünde ise   pelet yemle beslemenin yemden yararlanma 

oranı üzerine olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır (p<0,02). Tüm deneme dikkate 

alındığında ise yemden yararlanma oranlarının diyet formunun pelet olmasına bağlı 

olarak olumlu etkilendiği saptanırken (p<0,008), bu olumlu gelişmede Cynarin 

ilavesinin bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). 
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Tablo 4-2: Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Ortalama Yem Tüketimi 

Üzerine Etkileri, (g) 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Dönem 

 

0-12 

Gün 
 

12-21 

Gün 
 

21-42 

Gün 
 

0-42 

Gün 

 

D1 

 

 
Toz  0  282,167 ab  670,50 b  2688,33   3641,00 b 

 

D2 

 

 
Pelet  0  303,83 a  770,50 a  2968,66  4043,00 a 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  262,17 b  633,83 b  2703,83  3599,83 b 

 

D4 
 Pelet  0,25  288,00 ab  737,00 a  2670,00  3695,00 b 

 

SEM 

 

 
5,070  6,301  54,790  56,098 

 

YEM FORMU 

Toz  272,17  652,16  2696,08  3620,42 

Pelet  295,92  753,75  2819,33  3869,00 

CYNARİN 

0  293,00  720,50  2828,50  3842,00 

0,25  275,08  685,42  2819,23  3647,42 

 

VARYASYON KAYNAĞI                               (p<) 

Form  0,030  0,001  0,274  0,038 

Cynarin  0,093  0,011  0,211  0,098 

Form X Cynarin 
 

 
0,839  0,901  0,167  0,187 

a-b, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır (p<0,05) 
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Tablo 4-3: Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Yemden Yararlanma 

Oranı Üzerine Etkileri (kg yem tüketimi/kg canlı ağırlık artışı) 

 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Dönem 

 

0-12 

Gün 
 

12-21 

Gün 
 

21-42 

Gün 
 

0-42 

Gün 

 

D1 

 

 
Toz  0  1,25  1,53 ab  2,03 ab  1,81 a 

 

D2 

 

 
Pelet  0  1,30  1,79 a  1,73 bc  1,67 ab 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  1,17  1,33 b  2,12 a  1,82 0 

 

D4 
 Pelet  0,25  1,23  1,64 ab  1,66 c  1,59 b 

 

SEM 

 

 
0,025  0,061  0,053  0,031 

 

YEM FORMU 

Toz  1,21  1,43  2,08  1,81 

Pelet  1,26  1,72  1,69  1,63 

CYNARİN 

0  1,27  1,66  1,88  1,75 

0,25  1,20  1,49  1,89  1,70 

 

VARYASYON KAYNAĞI                              (p<) 

Form  0,291  0,030  0,02  0,008 

Cynarin  0,145  0,187  0,951  0,401 

Form X Cynarin 
 

 
0,961  0,866  0,459  0,320 

a-b, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır (p<0,05) 
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4.2. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Tibia Ağırlığı, Kül Oranı ve 

Mineral Madde Konsantrasyonu Üzerine Etkileri 

 

4.2.1. Tibia Ağırlığı 

 

Araştırmanın 6. haftasında toz ve pelet formdaki yemler ve bu yemlere Cynarin 

ilave edilmiş grupların ortalama tibia ağırlıkları sırasıyla 4,127g, 4,592g, 3,930g, ve  

4,279g, olarak bulunmuştur. Gruplar arasında görülen farklılık istatistiksel olarak 

önemli bulunmuş ve bu farklılığın yem formuna (p<0.013) bağlı olduğu saptanmıştır. 

Diyete Cynarin ilavesinin ise tibia ağırlığı üzerine bir etkisinin olmadığı saptanmıştır 

(Tablo 4-4). 

 

4.2.2. Tibia Kül Oranı 

 

Araştırmanın 6. haftasında alınan tibia örneklerinin kül oranları tespit edilmiş ve 

ortalama değerleri Tablo 4-4’de sunulmuştur. Tibia örneklerinin kül oranlarında gruplar 

arasında gözlenen farklılığın anlamlı olmadığı ve uygulamaların tibia kül oranı üzerine 

bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  

 

4.2.3. Tibia Mineral Konsantrasyonu 

 

Çalışmanın sonunda  elde edilen tibia kemiklerinin kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) 

mineralleri  açısından konsantrasyonu belirlenmiştir (Tablo 4-4). Yem formunun ve 

diyete Cynarin ilave edilmesinin kemik Ca ve P oranını etkilemediği saptanmıştır 

(p>0,05). 
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Tablo 4-4: Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Kemik Yapısı Üzerine 

Etkileri 

 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 

Tibia 

Ağırlığı,g 
 

Tibia 

Kül, % 
 

Ca 

% 
 

P 

% 

 

D1 

 

 
Toz  0  4,127 ab  53,51  33,68  15,64 

 

D2 

 

 
Pelet  0  4,592 a  54,22  32,78  16,06 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  3,930 b  54,09  33,32  15,76 

 

D4 
 Pelet  0,25  4,279 ab  53,60  35,02  15,23 

 

SEM 

 

 
0,080  0,211  0,587  0,288 

 

YEM FORMU 

Toz  4,03  53,80  33,50  15,70 

Pelet  4,44  53,91  33,90  15,65 

CYNARİN 

0  4,36  53,87  33,23  15,85 

0,25  4,11  53,84  34,17  15,50 

 

VARYASYON KAYNAĞI                            (p<) 

Form  0,013  0,794  0,731  0,929 

Cynarin  0,116  0,955  0,425  0,533 

Form X Cynarin 
 

 
0,718  0,162  0,272  0,408 

a-b, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır (p<0,05) 
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4.3. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Bazı Kan Parametreleri, Kan 

Mineral Konsantrasyonu Üzerine  Etkileri 

 

4.3.1. Bazı Kan Parametreleri 

 

Diyet formu ve diyete Cynarin ilave edilmesinin denemenin 3. haftasında serum 

üre, total protein, total kolestrerol ve trigliserit üzerine etkileri Tablo 4-5’ de 

sunulmuştur. Çalışmanın bu döneminde uygulamalara bağlı olarak serum üre, total 

kolesterol üzerine yem formu ve cynarin ilavesi arasında interaksiyon olduğu 

belirlenmiştir. Yemin toz formda olması ve Cynarin ilave edilmesinin bu parametreler 

üzerine düşürücü bir etkisinin olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ancak serum trigliserit 

oranı diyete Cynarin ilave edilmesine bağlı olarak bir azalış gösterdiği ve bu azalışın 

istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuş (p<0,001), diyet formunun bu azalışta 

önemli olduğu da saptanmıştır (p<0,03). 

Deneme sonunda elde edilen kan parametreleri irdelendiğinde ise diyet formu ve 

Cynarin ilavesinin değerlendirilen parametreler üzerine bir etkisinin olmadığı 

saptanmıştır (Tablo 4-6). 

 

4.3.2. Kan Mineral Konsantrasyonu 

 

Bazı serum mineral konsantrasyonları ile ALP değeri denemenin 3. ve 6. 

haftalarındaki değerleri Tablo 4-7 ve 4-8 de verilmiştir. Denemenin 3. haftasında diyete 

Cynarin ilave edilmesinin inorganik fosfor (iP) (p<0,0001) ve Ca değerlerini düşürdüğü 

(p<0,006) ve bu düşüşte yem formu X cynarin arasında interaksiyon olduğu 

saptanmıştır (p<0,006). Aynı dönemde serum ALP düzeyi de diyet formuna bağlı olarak 

değişim gösterirken (p<0,036), Cynarin ilavesinin bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

Deneme sonu elde edilen serum değerleri incelendiğinde,  Cynarin ilavesinin iP 

konsantrasyonu üzerine olan düşürücü etkisinin devam ettiği izlenmiş (p<0,0001), 

ancak bir önceki dönemden farklı olarak Ca konsantrasyonu ise arttırmıştır  ( p<0,066). 

Serum ALP değeri ise uygulamalara bağlı olarak değişim göstermemiştir. 
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Tablo 4-5: Denemenin 21. Gününde Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Bazı 

Kan Parametreleri Üzerine Etkileri 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 

Üre 

mg/dl 
 

Total 

Protein, 

g/dl 

 

Total 

Kolesterol 

mg/dl 

 
Trigliserit 

mg/dl 

 

D1 

 

 
Toz  0  5,75 ab  3,26  100,75  83,92 a 

 

D2 

 

 
Pelet  0  4,75 b   3,18  96,58  56,33 b 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  4,33 b  2,71  93,83  39,42 b 

 

D4 
 Pelet  0,25  7,17 a  3,27  111,67  53,50 b 

 

SEM 

 

 
0,325  0,803  3,914  3,288 

 

YEM FORMU 

Toz  5,04  3,00  100,29  61,67 

Pelet  5,96  3,22  104,13  54,92 

CYNARİN 

0  5,25  3,22  101,67  70,12 

0,25  5,27  2,99  102,75  46,46 

 

VARYASYON KAYNAĞI                               (p<) 

Form  0,165  0,260  0,627  0,310 

Cynarin  0,146  0,160  0,891  0,001 

Form X Cynarin 
 

 
0,005  0,060  0,05  0,03 

a-b, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır (p<0,05) 
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Tablo 4-6: Deneme Sonunda Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Bazı Kan 

Parametreleri Üzerine Etkileri 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 

Üre, 

mg/dl 
 

Total 

Protein, 

g/dl 

 

Total 

Kolesterol 

Mg/dl 

 
Trigliserit 

mg/dl 

 

D1 

 

 
Toz  0  8,58  3,49  106,08  37,92 

 

D2 

 

 
Pelet  0  9,50  3,30  106,07  35,75 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  10,42  3,33  95,17  34,50 

 

D4 
 Pelet  0,25  16,21  3,35  106,18  37,09 

 

SEM 

 

 
1,905  0,058  2,282  2,839 

 

YEM FORMU 

Toz  9,50  3,41  100,63  36,21 

Pelet  12,85  3,32  106,13  36,42 

CYNARİN 

0  9,04  3,39  106,08  36,83 

0,25  13,12  3,34  100,67  35,79 

 

VARYASYON KAYNAĞI                             (p<) 

Form  0,382  0,224  0,330  0,920 

Cynarin  0,268  0,330  0,413  0,856 

Form X Cynarin 
 

 
0,526  0,320  0,470  0,677 
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Tablo 4-7: Denemenin 21. Gününde  Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen 

Cynarin’in Bazı Kan Mineral Düzeyleri Üzerine Etkileri 

 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 iP, mg/dl  Ca, mg/dl  ALP, U/L 

 

D1 

 

 
Toz  0  6,98 a  10,25 a  90,59 b 

 

D2 

 

 
Pelet  0  6,00 ab  9,07 ab  151,57 a 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  4,67 c  7,29 b  121,56 ab 

 

D4 
 Pelet  0,25  5,28 b  9,08 ab  155,41 a 

 

SEM 

 

 
0,158  0,254  10,977 

 

YEM FORMU 

Toz  5,82  8,77  106,082 

Pelet  5,90  9,08  153,52 

CYNARİN 

0  6,50  9,67  121,11 

0,25  5,22  8,18  138,49 

 

VARYASYON KAYNAĞI                             (p<) 

Form  0,823  0,558  0,036 

Cynarin  0,0001  0,006  0,433 

Form X Cynarin 
 

 
0,002  0,006  0,539 

a,b,c,  Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır (p<0,05) 
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Tablo 4-8: Deneme Sonunda Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Bazı 

Kan Mineral Düzeyleri Üzerine Etkileri 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 iP, mg/dl  Ca, mg/dl  ALP, U/L 

 

D1 

 

 
Toz  0  7,44 a  8,03  234,15 

 

D2 

 

 
Pelet  0  7,46 a  7,61  157,48 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  5,71 b  8,93  222,47 

 

D4 
 Pelet  0,25  5,39 b  8,59  238,75 

 

SEM 

 

 
0,221  0,250  21,874 

 

YEM FORMU 

Toz  6,58  8,48  228,31 

Pelet  6,42  8,10  198,12 

CYNARİN 

0  7,45  7,82  195,81 

0,25  5,50  8,76  230,61 

 

VARYASYON KAYNAĞI                          (p<) 

Form  0,735  0,447  0,494 

Cynarin  0,0001  0,066  0,431 

Form X Cynarin 
 

 
0,707  0,934  0,294 

a-b, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır (p<0,05) 
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4.4. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Sindirim Organları Ağırlıkları 

ile Bağırsak Kısımlarının Uzunluk ve Ağırlıkları Üzerine  Etkileri 

 

4.4.1. Sindirim Organları Ağırlıkları 

 

Denemenin 21. ve 42. Günlerde alınan sindirim organlarından ön mide, dolu 

taşlık  ve boş taşlık  tartımları  Tablo 4-9 ve 4-10’da sunulmuştur.  

Çalışmanın 3. haftasında alınan ön mide ağırlıklarının yem formuna ya da 

Cynarin ilavesine bağlı olarak değişiklik göstermediği saptanmıştır. Ancak deneme 

sonu alınan örneklerde ise yem formuna göre pelet yemle beslenen hayvanların ön mide 

ağırlıklarının azaldığı saptanmıştır (p<0,001). 

Sindirim organlarından taşlık önce dolu olarak tartılmış ve çalışmanın 21 

gününde alınan örneklerde ağırlıkların gruplar arasında benzer olduğu bulunmuştur. 

Deneme sonu alınan örneklerde ise yem formuna bağlı olarak dolu taşlık ağırlığının 

değiştiği tespit edilmiştir. Tespit edilen ağırlıklardan en düşük olanın pelet form ile 

beslenen grupta (18,68 g/kg vücut ağırlığı), en yüksek ise toz yem+Cynarin verilen 

grupta (23,36 g/kg vücut ağırlığı) bulunmuştur (p<0,001). 

Dolu ağırlıkları saptanan taşlıkların içerikleri boşaltıldıktan sonra boş olarak da 

ağırlıkları tespit edilmiştir. Çalışmanın 3. haftasında alınan örneklerde taşlık ağırlığının 

uygulamalara bağlı olarak değişmediği izlenmiştir. Ancak çalışma sonunda alınan 

örneklerde taşlık ağırlığının yemin pelet formuna bağlı olarak düştüğü saptanmış ve bu 

değişimin istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,001).    

 

4.4.2. Duedonum, Jejenum, İleum ve Sekum Ağırlığı 

 

Bağırsak bölümlerinden duedonum, jejenum, ileum ve sekum ağırlıkları ile ilgili 

değerler Tablo 4-11 ve 4-12’de verilmiştir. 

Araştırmanın ilk 3 haftalık döneminde alınan duedonum örneklerinin tartım 

sonuçları irdelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak bir önemlilik izlenmemiştir. 

Çalışma sonu ağırlıklarında diyete Cynarin ilave edilmesinin bir etkisinin olmadığı 
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ancak pelet yem formu ile beslenen hayvanların duedonum ağırlıklarının düştüğü 

saptanmıştır (p<0,001). 

Jejenum ağırlıkları bağırsağın diğer bölümlerinde olduğu gibi denemenin 0-21 

günlük bölümünde uzunlukları değişmemiş ancak 21-42 günlük dönemde ise yem 

formunun etkisiyle ağırlıklarda değişimler izlenmiştir (p<0,001).   

İleum ağırlıkları  denemenin 3. haftasında değişmediği, 6. haftasında ise pelet 

yemle beslemeye bağlı olarak değiştiği ve ağırlıkların düşük olduğu saptanmıştır 

(p<0,001). 

Sekum ağırlıklarının ise denemenin 21-42 günlük bölümünde  değişim 

gösterdiği ve pelet yem verilen grupta en düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir 

(p<0,001). 
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Tablo 4-9: Denemenin 3. Haftasında Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in 

Sindirim Organı Ağırlıkları  Üzerine Etkileri, (Organ ağırlığı, g/ 1000 g vücut 

ağırlığı) 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 Ön Mide   
Taşlık 

(Dolu) 
 

Taşlık 

(Boş) 

 

D1 

 

 
Toz  0  7,00  42,81  27,68 

 

D2 

 

 
Pelet  0  8,11  43,58  28,28 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  7,51  40,20  26,50 

 

D4 
 Pelet  0,25  7,59  41,11  26,01 

 

SEM 

 

 
0,250  1,310  0,837 

 

YEM FORMU 

Toz  7,26  41,51  27,09 

Pelet  7,85  42,34  27,14 

CYNARİN 

0  7,56  43,19  27,98 

0,25  7,55  40,65  26,25 

 

VARYASYON KAYNAĞI                      (p<) 

Form  0,153  0,750  0,938 

Cynarin  0,694  0,337  0,288 

Form X Cynarin 
 

 
0,228  0,978  0,731 
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Tablo 4-10: Deneme Sonunda Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in 

Sindirim Organı Ağırlıkları  Üzerine Etkileri, (organ ağırlığı, g/ 1000 g vücut 

ağırlığı) 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 Ön Mide  
Taşlık 

(Dolu) 
 

Taşlık 

(Boş) 

 

D1 

 

 
Toz  0  5,12 a  23,20 a  18,67 a 

 

D2 

 

 
Pelet  0  4,06 b  18,68 b  15,63 b 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  5,01 a  23,36 a  18,96 a 

 

D4 
 Pelet  0,25  4,13 b  19,83 ab  15,31 b 

 

SEM 
 0,112  0,577  0,410 

 

YEM FORMU 

Toz  5,06  23,28  18,81 

Pelet  4,01  19,26  15,47 

CYNARİN 

0  4,59  20,94  17,15 

0,25  4,57  21,59  17,13 

 

VARYASYON KAYNAĞI                        (p<) 

Form  0,001  0,001  0,001 

Cynarin  0,925  0,572  0,982 

Form X Cynarin 
 

 
0,681  0,670  0,710 

a-b, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır 

 (p<0,05). 
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Tablo 4-11: Denemenin 3. Haftasında Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen 

Cynarin’in Bağırsak Bölümleri Ağırlıkları  Üzerine Etkileri (Organ ağırlığı, 

g/ 1000 g vücut ağırlığı) 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 Duedonum  Jejenum  İleum  Sekum 

 

D1 

 

 
Toz  0  18,55  32,30  25,91  8,99 

 

D2 

 

 
Pelet  0  17,55  33,85  30,42  10,20 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  17,94  35,96  26,13  8,55 

 

D4 
 Pelet  0,25  18,42  34,78  26,56  8,41 

 

SEM 

 

 
0,563  1,205  0,746  0,369 

 

YEM FORMU 

Toz  18,24  34,13  26,02  8,77 

Pelet  17,98  34,32  28,49  9,31 

CYNARİN 

0  18,05  33,07  28,17  9,60 

0,25  18,18  35,37  26,34  8,48 

 

VARYASYON KAYNAĞI                                  (p<) 

Form  0,818  0,941  0,105  0,417 

Cynarin  0,910  0,346  0,231  0,138 

Form X Cynarin 
 

 
0,514  0,573  0,178  0,368 
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Tablo 4-12: Denemenin 6. Haftasında Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen 

Cynarin’in Bağırsak Bölümleri Ağırlıkları  Üzerine Etkileri (Organ ağırlığı, 

g/ 1000 g vücut ağırlığı) 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 Duedonum  Jejenum  İleum  Sekum 

 

D1 

 

 
Toz  0  13,10 a  21,05 a  15,65 a  7,72 a 

 

D2 

 

 
Pelet  0  10,23 b  14,86 b  9,71 b  4,92 c 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  12,11 a  16,78 b  12,30 b  6,39 b 

 

D4 
 Pelet  0,25  10,11 b  14,97 b  10,61 b  5,37 bc 

 

SEM 

 

 
0,272  0,560  0,430  0,198 

 

YEM FORMU 

Toz  12,60  18,91  13,97  7,05 

Pelet  10,17  14,91  10,16  5,15 

CYNARİN 

0  11,66  17,95  12,68  6,32 

0,25  11,11  15,87  11,45  5,88 

 

VARYASYON KAYNAĞI                                 (p<) 

Form  0,001  0,001  0,001  0,001 

Cynarin  0,311  0,068  0,160  0,271 

Form X Cynarin 
 

 
0,427  0,054  0,066  0,290 

a-b, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır (p<0,05) 
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4.4.3. Duedonum, İleum, Jejenum ve Sekum Uzunluğu 

 

Araştırmanın 21. ve 42. günlerinde alınan bağırsak örneklerinde bağırsakların 

farklı kısımlarının uzunlukları saptanmış ve Tablo 4-13 ve 4-14 de verilmiştir. 

 

Denemenin 21. gününde alınan örneklerde deodenum, jejenum, ileum ve sekum 

uzunlukları üzerine yem formu ya da Cynarin ilavesinin bir etkisinin olmadığı 

saptanmıştır. 

Araştırmanın 42. gününde ise bağırsak segmentlerinden duedonum, jejenum, 

ileum ve sekum uzunluklarının yemin pelet formuna  bağlı olarak toz yemle 

beslenenlere göre daha düşük olduğu ve bu düşüklüğün istatistiksel olarak çok önemli 

olduğu belirlenmiştir (p<0,001). Ayrıca jejenum ve ilium uzunluklarının Cynarin ilavesi 

ile belirgin bir şekilde düştüğü saptanmıştır (p<0,04). 
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Tablo 4-13: Denemenin 3. Haftasında Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen 

Cynarin’in Bağırsak Bölümleri Uzunlukları  Üzerine Etkileri (Organ 

uzunluğu, cm/ 1000 g vücut ağırlığı) 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 Duedonum  Jejenum  İleum  Sekum 

 

D1 

 

 
Toz  0  38,42  88,70  84,09  17,89 

 

D2 

 

 
Pelet  0  38,95  91,74  84,91  19,32 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  37,36  84,52  79,06  17,07 

 

D4 
 Pelet  0,25  37,54  84,79  80,73  18,14 

 

SEM 

 

 
0,730  1,092  1,735  0,451 

 

YEM FORMU 

Toz  37,89  86,61  81,57  17,48 

Pelet  38,24  88,27  82,82  18,73 

CYNARİN 

0  38,68  90,22  84,50  18,60 

0,25  37,45  84,65  79,89  17,60 

 

VARYASYON KAYNAĞI                                 (p<) 

Form  0,060  0,745  0,637  0,123 

Cynarin  0,715  0,232  0,116  0,274 

Form X Cynarin 
 

 
0,140  0,911  0,693  0,841 
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Tablo 4-14: Deneme Sonunda Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in 

Bağırsak Bölümleri Uzunlukları  Üzerine Etkileri (Organ uzunluğu, cm/ 1000 

g vücut ağırlığı) 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 Duedonum  Jejenum  İleum  Sekum 

 

D1 

 

 
Toz  0  16,71 a  42,17 a  41,09 a  9,86 a 

 

D2 

 

 
Pelet  0  13,88 b   32,20 c  30,82 c  7,50 b 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  15,43 ab  38,03 b  36,87 b  9,11 a 

 

D4 
 Pelet  0,25  14,39 ab  33,00 c  31,67 c  7,93 b 

 

SEM 

 

 
0,328  0,613  0,590  0,161 

 

YEM FORMU 

Toz  16,07  40,10  38,98  9,48 

Pelet  14,13  32,65  31,24  7,71 

CYNARİN 

0  15,29  37,18  35,95  8,68 

0,25  14,91  35,51  34,27  8,52 

 

VARYASYON KAYNAĞI                             (p<) 

Form  0,04  0,001  0,0001  0,001 

Cynarin  0,232  0,173  0,162  0,630 

Form X Cynarin 
 

 
0,911  0,042  0,040  0,072 

a-b-c, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır (p<0,05) 
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4.5. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Bazı Organ Ağırlıkları  

Üzerine  Etkileri 

 

Çalışmanın 21. ve 42. günlerinde alınan karaciğer, dalak ve bursa fabricius 

örneklerinin ağırlıkları belirlenmiş ve Tablo 4-15 ve 4-16 ‘da verilmiştir. 

 

Karaciğer ağırlıkları üzerine denemenin 3. haftasında yem formu ve Cynarin 

ilavesinin bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Deneme sonu karaciğer ağırlıklarının toz 

yemle beslenen hayvanlarda pelet yemle beslenenlere göre daha ağır olduğu tespit 

edilmiş ve bu farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu  belirlenmiştir (p<0,001). 

 

Denemenin 3. haftasında karaciğer, dalak ve bursa fabricius ağırlıkları Tablo 4-

15’de verilmiştir. Denemenin bu bölümünde diyete Cynarin ilavesi ile diyet formunun 

seçilmiş organların ağırlıkları üzerine bir etkisinin olmadığı saptanmıştır (p<0,06). Öte 

yandan araştırma sonu ise karaciğer ve dalak ağırlığı üzerine yem formunun etkin 

olduğu ve pelet yem beslemeyle karaciğer ve dalak ağırlığının düştüğü belirlenmiştir 

(p<0,001). Bursa fabricius ağırlıklarının araştırmanın bu döneminde denemeye bağlı 

olarak değişim göstermediği saptanmıştır. 
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Tablo 4-15: Araştırmanın 3. Haftasında Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen 

Cynarin’in Bazı Organ Ağırlığı Üzerine Etkileri (Organ ağırlığı, g/ 1000 g 

vücut ağırlığı) 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 Karaciğer  Dalak  
Bursa 

Fabricius 

 

D1 

 

 
Toz  0  29,37  1,11  2,49 

 

D2 

 

 
Pelet  0  32,34  1,29  2,54 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  31,24  0,96  2,17 

 

D4 
 Pelet  0,25  31,38  1,01  2,03 

 

SEM 
 0,942  0,051  0,075 

 

YEM FORMU 

Toz  30,31  1,03  2,33 

Pelet  31,86  1,15  2,29 

CYNARİN 

0  30,86  1,20  2,51 

0,25  31,31  0,98  2,10 

 

VARYASYON KAYNAĞI                         (p<) 

Form  0,414  0,419  0,799 

Cynarin  0,807  0,075  0,06 

Form X Cynarin 
 

 
0,452  0,791  0,620 
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Tablo 4-16: Araştırma Sonunda Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in 

Bazı Organ Ağırlığı Üzerine Etkileri (Organ ağırlığı, g/ 1000 g vücut ağırlığı) 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 Karaciğer  Dalak  
Bursa 

Fabricius 

 

D1 

 

 
Toz  0  27,01 a  1,39 a  0,70 

 

D2 

 

 
Pelet  0  17,72 c  1,00 b  0,55 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  24,92 ab  1,29 ab  0,66 

 

D4 
 Pelet  0,25  19,42 bc  1,09 ab  0,57 

 

SEM 
 0,633  0,044  0,023 

 

YEM FORMU 

Toz  25,96  1,34  0,68 

Pelet  18,57  1,05  0,56 

CYNARİN 

0  22,37  1,20  0,63 

0,25  22,17  1,19  0,62 

 

VARYASYON KAYNAĞI                      (p<) 

Form  0,001  0,001  0,153 

Cynarin  0,707  0,948  0,694 

Form X Cynarin  0,510  0,276 

 
 0,288 

a-b, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır 

 (p<0,05) 
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4.6. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Göğüs Eti MDA Düzeyi  

Üzerine  Etkisi 

Deneme sonunda alınan göğüs eti örneklerinde lipid peroksidasyon göstergesi 

olan MDA değerleri saptanmıştır (Tablo 4-17). Sonuçlar irdelendiğinde MDA değerinin 

uygulanan Cynarin’e göre azalış gösterdiği belirlenmiş (p<0,05) ve bu azalışta yem 

formunun önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

 

Tablo 4-17: Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Göğüs Eti MDA Düzeyi  

Üzerine  Etkisi (nmol/mg) 

 

Diyet 

 

 

Yem 

Formu 

 

Cynarin 

 Parametre 

 MDA 

 

D1 

 

 
Toz  0  1,696 a 

 

D2 

 

 
Pelet  0  1,730 a 

 

D3 

 

 
Toz  0,25  1,038 b 

 

D4 
 Pelet  0,25  1,162 ab 

 

SEM 

 

 
0,098 

 

YEM FORMU 

Toz  1,367 

Pelet  1,446 

CYNARİN 

0      1,713 

0,25  1,100 

 

VARYASYON KAYNAĞI,             (p<)   

Form  0,690 

Cynarin  0,05 

Form X Cynarin 
 

 
0,821 

a-b, Aynı sütunda farklı harf taşıyan ortalama değerler birbirinden önemli derecede farklıdır 

 (p<0,05) 
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5. TARTIŞMA 

Bu çalışmada, 2 farklı yem formu ve bu yem formlarına Cynarin ilavesinin performans, 

tibia ve kan parametreleri ile sindirim organı morfolojisi üzerine olan etkileri 

sınanmıştır.  

 

5.1. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Besi Performansı Üzerine 

Etkileri 

 

5.1.1. Canlı Ağırlık 

 

Araştırmada kullanılan broyler civcivleri için 3 farklı dönemde besleme yapılmış 

ve hayvanların canlı ağırlıkları her döneminin bitiminde tespit edilmiştir. Tüm deneme 

dönemlerinde elde edilen canlı ağırlık tartım değerleri arasında istatistiksel farklılıklar 

olduğu bulunmuştur (Tablo 4-1). Denemenin 0-12 günlük bölümünde en düşük canlı 

ağırlık toz yemle beslenen gruplarda (265,27 g) saptanırken en yüksek canlı ağırlık 

düzeyi de pelet yemle beslenen gruplarda (274,56 g) bulunmuştur. Grupların arasında 

görülen canlı ağırlık değişiminin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve bu farklılığın 

yem formuna bağlı olduğu saptanmıştır (p<0,05). Denemenin bu döneminde Cynarinin 

bir etkisi izlenmezken diğer dönemler olan 12-21 ve 21-42. Günlerde ise gruplar 

arasında görülen canlı ağırlık ortalamaları değişimlerinin önemli olduğu tespit edilmiştir 

(p<0,001).   

Bu çalışmada, Cynarin  ilavesinin diyetin toz formda ya da pelet formda olmasına 

bağlı olmaksızın canlı ağırlık performansını arttırıcı bir etkisinin olduğu görülmüştür. 

Diğer bir ifade ile 0-12 günlük evrede pelet yemi lehine görülen canlı ağırlık farklılığı 

denemenin diğer dönemlerinde giderilmiş ve hatta deneme sonunda en yüksek canlı 

ağılık ortalaması 2448,72 g ile toz yem+Cynarin grubunda elde edilmiştir 

 Bu sonuç, artan oranlarda enginar yaprağı ilavesinin artışa bağlı olarak ilave edilen 

enginar yaprağının besi performansı üzerine pozitif etkisinin daha belirgin olduğu 

yönündeki çalışma sonucu ile benzerlik göstermektedir (Bonomi ve ark. 1998). 

Araştırmada 1000 adet Arbor Acres  broyler civciv kullanılmış ve diyete ilave edilen   
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% 0, 2 ve 4 düzeyindeki kurutulmuş enginar yaprağı ilavesi ile günlük canlı ağırlık 

artışının sırasıyla 48, 49 ve 52 g olduğu ve diyete ilave edilen enginar yaprağının 

performansı arttırıcı bir etkisinin olduğu bildirilmiştir. Broyler dışında farklı kanatlı türü 

ile yapılan bir çalışmada (Bomoni ve ark. 1999) ördek diyetlerine yonca yerine % 6 

düzeyinde kurutulmuş enginar yaprağı ilavesinin günlük canlı ağırlık artışını % 8 ve et 

verimini de %13 arttırdığı ileri sürülmüştür. Yumurtacı tavuklarla yapılan bir başka 

çalışmada ise diyete enginar yaprağı ekstraktı ya da kurutulmuş enginar yaprağı ilave 

edilmesinin tavuklarda canlı ağırlık üzerine olumsuz bir etkilerinin olmadığı 

bildirilmiştir. Bildirilen bu çalışma sonuçları çalışma bulgularımızı destekler 

niteliktedir. 

Yapılan bu çalışma bulguları ile uyumlu olmayan ve enginar yaprağı ilavesinin 

broyler büyüme performansını olumsuz etkileyen çalışma sonuçları da bulunmaktadır. 

Bu çalışmalardan biri de Abdo ve ark. ( 2007) yaptıkları çalışmadır. Araştırıcılar mısır 

ve soya ağırlıklı ve farklı enerji içerikli diyetlere  % 0, 2, 4 ve 6 düzeyinde ve %1,292 

düzeyinde Cynarin içeren kurutulmuş enginar yaprağı ilave etmişler ve enerji düzeyine 

de bağlı olarak başlangıç ve büyüme periyodunda farklı düzeylerde enginar yaprağı 

ilavesinin canlı ağırlık artışını düşürdüğü ve sadece %4 enginar yaprağı ilave edilmiş 

grubun bitirme döneminde kontrol grubuna göre değişim göstermediğini 

bildirilmişlerdir. 

Çalışmada canlı ağırlık üzerine yem formu denemenin sadece 0- 12 günlük 

kısmında etkin olmuş ve pelet yemle beslemenin avantajı ortaya konmuştur. 

Çalışmamıza benzer olarak Scott ve ark. (2002) yem formlarının farklı zamanlarda 

broiler civcivlere verilmesi yönünde yaptıkları araştırmada toz yemle beslemenin 0-12 

günlük dönemde büyümeyi baskıladığı sonucunu ortaya koymuşlardır. Bu sonuç 

araştırma bulgularımızı destekler niteliktedir. 

 

5.1.2. Yem Tüketimi 

 

Yem tüketimi açısından tüm deneme süresi dikkate alındığında farklı yem 

formunun etkili olduğu saptanmış ve toz yem tüketenlerin pelet yem tüketenlere göre 

daha az yem tükettikleri saptanmıştır (p<0,038) (Tablo 4-2).  Cynarin ilavesi ile 

denemenin tüm dönemlerinde toz yem ile pelet yem formu verilen gruplar arasında 
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benzer bir yem tüketimi sağlanmıştır. Ancak bu etki istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıştır. Dönemler bazında incelendiğinde 0–12 ile 12-21 günlük dönemlerde en 

düşük yem tüketimi sırasıyla 262,17g ile toz yem+Cynarin, ve 670,50 g ile toz yem 

verilen gruplarda görülmüştür (p<0,030). Çalışmanın 21-42 günler arasında görülen 

yem tüketimi değişimlerinin ise istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir. 

Pelet yemle beslemenin yem tüketimini arttırdığı yönündeki bir çok çalışma 

bulguları ile benzerlik göstermektedir (Nir ve ark. 1995; Engberg ve ark. 2002; Amerah 

ve ark. 2007b; Corchero ve ark. 2008; Frikha ve ark. 2009b) 

Brickett ve ark. (2007a), yaptıkları çalışmalarında yem formu, ışıklandırma ve 

diyetin farklı besin maddeleri konsantrasyonu içermesinin broyler performansı üzerine 

etkilerini denedikleri çalışmalarında yem tüketiminin pelet yem tüketen hayvanlarda toz 

yem tüketen hayvanlara göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Bu bildiriş çalışma 

bulgularımızı destekler niteliktedir.  

Araştırma bulgularımızı destekleyen bir başka çalışmada, toz, pelet ve crumble 

formdaki diyetlerin broyler  performansı, sindirim sistemi ve karkas kalitesi üzerine 

etkileri denenmiş ve çalışmada en düşük yem tüketiminin toz yemle beslenen 

hayvanlarda en yüksek yem tüketiminin pelet formunda bir yem olan crumble  diyette 

olduğu bildirilmiştir (Mirghelenj ve Golian, 2009). 

Svihus ve ark. (2004a), farklı düzeylerde öğütülmüş buğday bazlı rasyonun toz 

ya da pelet formda verilmesinin broyler performansı üzerine etkilerini değerlendirmişler 

ve yem tüketiminin diyetin toz ya da pelet formda olmasına göre değişim gösterdiği ve 

pelet yem verilen grubun daha fazla yem tükettiğini bildirmişlerdir. Pelet yemle 

beslemeye bağlı olarak görülen fazla yem tüketiminin nişasta sindirilebilirliğinin 

artışına bağlı olduğu (Svihus ve ark. 2004b), bununla birlikte pelet üretimi sırasında 

uygulanan buhar ve mekanik işlemlerin yem tekstürünü iyileştirdiği, yem yoğunluğunu 

arttırdığı ve bunun da yem tüketimini olumlu yönde etkilediğini bildirmişlerdir (Frikha 

ve ark. 2009b). 

Aynı şekilde yapılan bir başka çalışmada toz yem bazlı diyetlerin 0-12 günlük 

dönemde yem tüketimini %2,4 düzeyinde 12-24 gün arasında ise %6,4 düzeyinde 

düşürdüğü ancak 21-35 günlük süreçte ise tem tüketimlerinin yem formuna göre 

değişim göstermediği bildirilmiştir (Scott 2002). Çalışmamızda da benzer olarak 21-42 

günlük bölümde yem formunun ve Cynarin ilavesinin yem tüketimi üzerine bir etkisi 

olmamıştır.  
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Tüm çalışma dikkate alındığında farklı formdaki yeme Cynarin ilave edilmesi yem 

tüketimini azaltmıştır. Ancak bu etki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 

(p<0,098). Çalışma bulgularımızı destekleyici sonuçların sunulduğu bir çalışmada 

broyler diyetlerine enginar yaprağı (%1,292 Cynarin içerikli) ilavesinin başlangıç 

bölümünde yem tüketimini düşürdüğü ancak 28-42 günlük periyotta ise arttırdığı 

saptanmış, çalışma geneli dikkate alındığında ise enginar yaprağının yem tüketimi 

üzerine bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (Abdo ve ark. 2007). Öte yandan broyler 

diyetlerine %0, 2 ve 4 düzeylerinde kurutulmuş enginar yaprağı ilavesinin yem 

tüketimini arttırdığı ileri sürülmüştür (Bonomi ve ark. 1998).  

Yumurtacı tavuklar üzerine yapılan bir çalışmada ise yeme enginar yaprağı 

ekstraktı ve enginar yaprağı ilavesinin performans üzerine etkileri denenmiş, yeme 

enginar yaprağı ekstraktı ilave edilmesinin yem tüketimini düşürdüğü buna karşın 

enginar yaprağı ilavesinin ise bir etkisinin olmadığı sunucuna ulaşılmıştır (Radwan ve 

ark. 2007). 

 

5.1.3. Yemden Yararlanma Oranı 

 

Yemden yararlanma oranları denemenin 0-12 günlük döneminde tüm gruplarda 

benzer olarak bulunmuştur. Araştırmanın 12-21 günlük bölümünde ise rakamsal olarak 

en yüksek yemden yararlanma oranı pelet yem verilen grupta izlenirken (1,79), en 

düşük olarak da toz yem+Cynarin grubunda (1,33) saptanmıştır. Görülen bu farklılığın 

diyet formuna bağlı olduğu saptanmıştır (P<0,03). Çalışmanın 21-42 günlük periyodu 

ile 0–6 haftalık dönemi süresince yemden yararlanma oranlarının diyetin pelet formda 

olmasıyla ilintili olarak iyileştiği tespit edilmiştir (p<0,008), (Tablo 4-3).  

Hayvanın erken yaş döneminde diyet yem partikül büyüklüğünün büyüme 

performansını üzerine bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (Nir ve ark. 1994b). Mısır, 

buğday ve sorgumdan oluşan farklı partikül büyüklüğündeki temel diyetin 0-7 günlük 

dönemde performansı etkilemediği ancak civcivlere verilen farklı partikül 

büyüklüğündeki diyetlerin performans üzerine etkilerinin 21. günde görüldüğü 

bildirilmiştir (Nir ve ark. 1994b). Bunun nedeni olarak da bu dönemde taşlığın 

gelişmemesine bağlı olarak diyetten yeterince yararlanılmaması gösterilmektedir 

(Amerah ve ark. 2007a). Araştırmamızda 0-12 günlük dönemde izlenen yemden 
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yararlanma oranının tüm gruplarda benzer olması ve 12-21 günlük dönemde de toz yem 

verilmesine bağlı olarak görülen yemden yararlanma oranı iyileşmesinin nedeninin bu 

olabileceği düşünülmektedir. Çünkü 21-42 günlük dönemde pelet yem ile beslemenin 

olumlu sonuçları daha iyi izlenebilmektedir. 

Çalışmanın tümü dikkate alındığında hayvanlara verilen yem formunun pelet 

olması yemden yararlanma oranını iyileştirmiştir (p<0,038). Bu veriler pelet yemle 

beslemenin yemden yararlanma oranını iyileştirdiği yönündeki çalışma bulgularıyla 

(Engberg ve ark. 2002; Skinner-Noble ve ark. 2005) uyumluluk göstermektedir. 

Öte yandan araştırmamızda denemenin 0-12 günlük döneminde gruplar arasında 

farklılık görülmezken, 12-21 günlük bölümde ise toz yem formu yemden yararlanma 

oranını iyileştirdiği tespit edilmiştir. Ancak araştırma bulgularımızdan farklı sonuçların 

verildiği bir çalışmada (Scott 2002), civcivlerin erken dönemlerinde toz yem 

tüketiminin pelet yemle beslemeye göre yemden yararlanma oranını yükselttiği 

bildirilmiştir. Bu dönemde toz yemle beslemeye bağlı olarak görülen yüksek yemden 

yararlanma oranının civcivlerin toz yem tüketimi sırasındaki israflarından ziyade yem 

tüketimi için harcadığı enerjinin yüksekliği gösterilmiştir (Brickett ve ark. 2007b).    

Araştırmada yem formu yanında Cynarin ilavesinin de etkileri değerlendirilmiş 

ve Cynarin ilavesinin yemden yararlanma oranı üzerine istatistiksel anlamda bir 

etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Abdo ve ark. (2007)’da yaptıkları bir çalışmada 

%1,292 düzeyinde Cynarin içeren enginar yaprağı ilavesinin broylerlerde 0-28 günlük 

dönemde yemden yararlanma oranını etkilemediğini bildirmişlerdir. Bu sonuç 

araştırmamızı destekler niteliktedir. Ancak araştırmamızda pelet yeme ve toz yeme 

Cynarin ilave edilmesinin ilave edilmeyen gruplarla karşılaştırıldığında yine de yemden 

yararlanma oranını rakamsal olarak iyileştirdiği saptanmıştır. Yem formu ve Cynarin 

etkileşimi üzerine bir çalışma olmamasına karşın kurutulmuş enginar yaprağının 

broylerlerde kullanımı üzerine yapılan bir çalışmada, kontrol grubundaki yemden 

yararlanma oranını 2,42 iken % 4 enginar yaprağı ilave edilmiş grupta ise 2,30 olarak 

saptanmış ve enginar yaprağı ilavesinin yemden yararlanma oranını iyileştirdiği 

bildirilmiştir (Bonomi ve ark. 1998). Ördeklerin kullanıldığı bir başka çalışmada ise % 

6 enginar yaprağı ilavesinin yemden yararlanma oranını %7,5 oranında iyileştirdiği 

ortaya konmuştur (Bonomi ve ark. 1999).    
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5.2. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Tibia Ağırlığı, Kül Oranı ve 

Mineral Madde Konsantrasyonu Üzerine Etkileri 

 

Tibia kemik ağırlıkları, kül oranları ile Ca ve P düzeyleri Tablo 4-4’de sunulmuştur.  

 

5.2.1. Tibia Ağırlığı 

 

Deneme sonunda alınan tibia örneklerinde en düşük kemik ağırlığının 3,930 g  ile 

Toz+Cynarin ilave edilen grupta bulunurken en yüksek ağırlığın ise 4,592 g ile pelet 

yem verilen grupta saptanmıştır. Tibia ağırlıkları üzerine yem formunun etkili olduğu 

bulunmuştur (p<0,013).  

Araştırmada toz yemle beslemeye bağlı olarak görülen düşük kemik ağırlığının bu 

gruptaki hayvanların düşük büyüme eğrisine sahip olmasına bağlanılabileceği 

düşünülmektedir. Bu konuda yapılmış çalışmalarda toz formundaki diyetle beslenen 

hayvanların pelet yemle beslenenlere göre daha düşük bir büyüme yüzdesine sahip 

oldukları bildirilmiştir (Engberg ve ark. 2002; Scott 2002). 

 

5.2.2. Tibia Kül Oranı 

 

Tibia kül oranı değerleri yem formu ya da Cynarin ilavesine göre istatistiksel olarak 

değişim göstermemiştir. En düşük kül oranı %53,51 ile toz yemle beslenenlerde en 

yüksek oran ise %54,22 ile pelet yem verilen grupta bulunmuştur (p>0,05). 

Kilburn ve Edwards (2001) değişik partikül büyüklüğündeki mısırın farklı yem 

formunda verilmesinin broylerlerdeki yanıtının izlendiği çalışmada tibia kemik külü 

üzerine partikül büyüklüğü ve yem formu arasında bir interaksiyon olduğu ve toz 

diyetin pelet yeme göre kemik külünü arttırıcı bir etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. 

Ayrıca araştırıcılar fitat fosfor retensiyonun pelet yeme göre toz yemde daha yüksek 

olduğunu ortaya koymuşlardır.  Benzer bir araştırma sonucu da Brickett  ve ark. (2007b) 

tarafından ileri sürülmüştür. Araştırmacılar toz yemle beslenen hayvanlarda kemik 

külünün daha yüksek olduğu (%50,58), pelet yemde ise bu oranın düştüğü (%49,78) ve 
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bunun gerekçesi olarak besleme sistemi ile ilgili aktiviteyi göstermişlerdir. Çünkü 

broylerler toz yem verildiğinde daha az dinlenirken (%47,4) daha fazla yem yeme için 

zaman ayırmaktadırlar (%18,8). Oysa pelet yemle beslemede bu durum tersine 

dönmekte ve bu aktiviteleri sırasıyla %62,5 ve %4,3 olarak gerçekleşmektedir   

(Skinner-Noble ve ark. 2005). 

 

Nir ve ark. (1994b) ise pelet ya da crumble diyetlerin toz yeme göre civcivlerin 

sindirim sistemlerine daha uyumlu olduğunu bildirmişlerdir.  Bu çalışmamızda pelet 

yeme bağlı olarak görülen kül oranındaki artışın bu şekildeki yem formu ile beslemenin 

hayvanlar için uygun olduğu ve mineral emiliminin de daha yüksek olmasına bağlı 

olduğu düşünülmektedir. Çünkü tibia kül oranındaki artışın birçok araştırıcı tarafından 

kanatlılarda kemik minerilizasyonun değerlendirilmesi açısından iyi bir gösterge olduğu 

(Qian ve ark. 1996, Ahmad ve ark. 2000),  ayrıca tibia kül yüzdesindeki artışın, Ca, P ve 

Zn minerallerin retensiyonundaki artış ile ilgili olduğunu bildirmişlerdir (Viveros ve 

ark. 2002, Brenes ve ark. 2003).  

 

5.2.3. Tibia Mineral Konsantrasyonu 

 

Deneme sonu tibia örneklerinden elde edilen mineral konsantrasyon değerleri 

Tablo 4-4 de verilmiştir. Kemik yapının temel iki minerali olan Ca ve P değerleri yem 

formu ya da diyete Cynarin ilavesine göre değişim göstermemiştir.  

Tibia Ca ve P düzeylerinin uygulamalara ve Cynarin ilavesine bağlı olarak 

değişim göstermemesi, diyetteki minerallerin erişilebilirliğinde yani Ca, P ve çinko gibi 

minerallerin retensiyonunda  değişme olmaması ile ilgili olduğu düşünülmektedir 

(Viveros ve ark. 2002, Brenes ve ark. 2003). 
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5.3. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Bazı Kan Parametreleri, Kan 

Mineral Konsantrasyonu Üzerine  Etkileri 

 

5.3.1. Bazı Kan Parametreleri 

 

Denemenin 3. ve 6. haftalarındaki kan parametleri ile ilgi sonuçlar Tablo 4-5 de 

sunulmuştur. Elde edilen kan parametre değerleri incelendiğinde 3. hafta kan üre, total 

kolesterol konsantrasyonlarındaki değişimin Form X Cynarin etkileşimine bağlı olarak 

istatistiksel önemli olduğu (P<0,05), kan trigliserit düzeyinin diyete Cynarin ilavesi ile 

düştüğü saptanmıştır (p<0,001). Denemenin 6. haftasında diyet formu ve Cynarin 

ilavesinin  seçilen kan parametrelerini etkilemediği tespit edilmiştir. 

 

Broyler civcivlerle yapılan bir çalışmada diyete %4 enginar yaprağı ilavesinin 0-

28 günlük dönemde kan total protein oranını arttırdığı ve kan lipid ve total kolesterol 

düzeyini ise düşürdüğü ancak bu etkinin istatistiksel olarak önemli olmadığı 

bildirilmiştir (Abdo ve ark. 2007). Bu çalışmada Cynarin ilavesi total protein ve  total 

kolesterol düzeyi üzerine bir etkisi olmamış ancak trigliserit düzeyini ise düşürmüştür.  

 

Yumurta tavukları ile yapılan bir çalışmada ise diyete ilave edilen enginar 

yaprağı ekstraktı ve kurutulmuş enginar yaprağının genel olarak kan parametrelerini 

etkilemediği ancak %10 düzeyinde enginar yaprağı ilavesinin kan lipit ve kolesterol 

düzeyini anlamlı olarak düşürdüğünü bildirmişlerdir (Radwan ve ark. 2007).  

 

Çalışma bulgularımız değerlendirildiğinde denemenin 0-21 günlük sürede 

Cynarin ilavesinin trigliserit düzeyini düşürmesi dikkate alındığında Cynarin ilavesinin 

karaciğer fonksiyonları üzerine etkili olduğu düşünülmektedir. Çünkü enginar 

yaprağının etkin maddesi olan Cynarin saponifiye olmamış yağ fraksiyonu içerisindeki 

14 karbonlu asetatın birleşmesini baskılar bu da kolesterol sentezini düşürür. Ya da 

kolesterol biyosentezinde önemli bir rolü olan  HMGCoA redüktaz enzim düzeyini 

düşürerek dolaylı olarak kolesterol düzeyinin düşüşünü sağlamaktadır (Gebhardt, 1998; 

Pittler ve ark. 2009). Enginar yaprağı ekstraktı ilavesinin karaciğerden safra 

salgılamasını uyararak total safra asit konsantrasyonunu arttırdığı (Saenz ve ark. 2002), 
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safra salgısındaki artışın da sindirimin daha etkin olarak yapılmasına olanak sağladığı 

ve aynı zamanda yağları emülsifiye ederek yağ sindirimi ile yağ metabolizmasını 

olumlu etkileyerek rasyon enerjisinin daha iyi kullanılmasını dolaylı olarak yardımcı 

olduğu bildirilmiştir (Kraft, 1997). Bilindiği gibi yağlar, safra ve lipaz enziminin 

kombine etkileri ile sindirilmekte olup bu etkenlerden birinde görülen yetersizlik yağ 

kullanımını olumsuz etkilemektedir (Korghdahl, 1985). Birçok araştırmacı civcivlerde 

lipaz aktivitesinin yumurta çıkımından sonraki ilk altı gün boyunca düşük düzeyde 

olduğu ancak 21 günlük olduğunda istenilen düzeye ulaştığını bildirmişlerdir (Krogdahl 

ve Sell, 1989, Uni ve ark. 1995).  Ayrıca safra salgısının da benzer olarak 3 haftalık 

yaşın altındaki civcivlerde yağ kullanımı için yetersiz olduğu ileri sürülmüştür 

(Katongole ve March, 1980). Bu konuda yapılan birçok çalışmada,  enginar yaprağı 

ekstraktında bulunan fenollerin ve polifenollerin safra salgısını arttırmada oldukça etkili 

oldukları bunun da yağ sindirimini olumlu etkilediği ileri sürülmüştür (Kraft, 1997, 

Speroni ve ark., 2003). 

 

Araştırmamızda yem formu ve Cynarin ilavesinin denemenin 6. haftasında 

serum total protein, total kolesterol ve trigliserit üzerine bir etkisinin olmadığı 

belirlenmiştir. Bu sonuç Abdo ve ark. (2007) yaptığı ve enginar yaprağı ilavesinin 

deneme sonu serum total protein, total kolesterol ve total lipidler üzerine etkisinin 

olmadığı yönündeki çalışma bulguları ile uyumludur.  Civcivlerin sindirim sistemindeki 

ilk 3 haftada görülen yağ sindirimi ile ilgili yetersizliğin yaş ile birlikte giderildiğinden 

diyet yağ kullanımında artış gerçekleşmektedir (Jin ve ark., 1998). Bu da Cynarinin 

deneme başında safra salgısını arttırması bunun da yağ metabolizması  üzerine olan 

olumlu etkinin 3. haftadan sonra azalmasını açıklamaktadır. 

 

5.3.2. Kan Mineral Konsantrasyonu 

 

Denemenin 3. haftasındaki kan iP düzeyi irdelendiğinde Cynarin ilave 

edilmeyen gruptaki değerlerin Cynarin ilave edilen gruptaki değerlerden daha yüksek 

olduğu  (p<0,001) görülmüştür.  Bu tür sonuçlar, yetersiz fosfor (P) içeren diyetlerle 

beslenen hayvanlarda P retensiyonundaki artışa bağlı olarak kan P düzeyinin düştüğü 

yönündeki araştırmalarda görülmüştür (Ravindran ve ark. 2000, Brenes ve ark. 2003).    
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Diyete  ilave edilen katkı maddelerinden Cynarin kan iP düzeyini azaltan bir etki 

gösterdiği ve bu etkinin sadece 0-21 günlük periyotta değil 21-42 günlük periyotta da 

devam  ettiği tespit edilmiştir.  Ravindran ve ark. (2000), diyet  P düzeyinin düşük 

olması ya da P kullanımını olumsuz etkileyen nedenler hayvanlarda P retensiyonundaki 

artışa bağlı olarak kan P düzeyini düşürdüğü ve bununda hayvanlarda P tutma 

etkinliğindeki artışın bir göstergesi olduğunu bildirmişlerdir. Deneme sonuçlarımıza 

bakıldığında Cynarin ilavesinin P metabolizması üzerine tüm deneme boyunca olumsuz 

etki gösterdiği ve ancak hayvanların bu duruma P tutulumunu geliştirerek yanıt verdiği 

anlaşılmaktadır. 

 

Diyet formuna bağlı olarak kan iP değerleri arasında bir farklılık görülmemiş 

ancak toz yemle beslemenin iP düzeyini arttırdığı görülmüştür. Bu konuda yapılan bir 

çalışmada toz formla beslenen broyler civcivlerin plazma fosfor düzeylerinin 

yükseldiği, pelet yemle beslenen hayvanların ise yavaşça düştüğü bunun nedeni olarak 

toz yemin fitat P retensiyonu üzerine pelet yeme göre daha etkili olduğu yönünde sonuç 

bildirilen (Kilburn ve Edwards, 2001) çalışma bulguları ile uyumludur.  

 

Araştırmada kan kalsiyum düzeyinin denemenin ilk 3 haftasında diyete Cynarin 

ilave edilmesine bağlı olarak düştüğü (p<0,006), bu etkinin denemenin son döneminde 

ise görülmediği saptanmıştır. Bu durum, diyet Ca ya da P düzeylerinden herhangi 

birinin optimal değerinin altında olması durumunda fitat P retensiyonunun arttığı bunun 

da  kalsiyumun bağırsaklardan hızla geçişine neden olduğundan Ca  retensiyonunu 

düşürmektedir (Kilburn ve Edwards, 2001)  sonucuyla açıklanabilir.  Ancak Cynarinin 

buradaki rolü açıklanamamıştır.  

 

Farklı uygulamalara bağlı olarak kan ALP düzeyinin değiştiği tespit edilmiştir. 

Görülen bu değişiklikler 3. haftada diyet yem formunun toz olmasına bağlı olarak azalış 

gösterdiği saptanmış (p<0,036),  6. haftada ise gruplar arasındaki farklılığın istatistiksel 

olarak önemli olmadığı tespit edilmiştir.  

 

ALP organizmada minerilizasyon süresince önemli rol oynayan bir enzimdir 

(Moss, 1982). Ancak denemelerde görülen ALP düzeyindeki artışın iskelet bozukluğu 

ya da karaciğer fonksiyon yetersizliği ile ilgili olduğu bildirilmiştir (Brenes ve ark. 
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2003). Bu olumsuz durum Cynarin ilavesi ile artmıştır. Zira rasyonlara Cynarin ilave 

edilmesinin diğer gruplarla karşılaştırıldığında kan ALP düzeyini yükselttiği 

görülmüştür (p<0,036). 

 

Genel olarak kan mineral konsantrasyonları değerlendirildiğinde Cynarin 

ilavesinin hem Ca hem de P kullanımı üzerine olumsuz bir etki gösterdiğinden Ca ve P 

değerleri düşmüştür. Peletleme gibi uygulamalar ile yemin yapısı ve konformasyonu 

değişmekte ve yem etkinliği artmakta ancak mineral kullanımı olumsuz etkilenmektedir 

(Kilburn ve Edwards, 2001) yönündeki görüşten yola çıkarak, Cynarin ilavesinin de 

büyüme performansını arttırması dikkate alındığında diyetin değerlendirilmesini 

iyileştirdiği ancak diyetin mineral kullanımı üzerine olan etkisini ise baskıladığı 

düşünülmektedir. Bu düşünceyi destekleyen bir başka görüş ise toz yemle besleme 

büyüme hızını düşürürken kemik mineralizasyonunu geliştirerek iskelet kalitesine fayda 

sağladığı yönündeki araştırma sonucudur (Brickett ve ark. 2007b). Çünkü bu 

araştırmada toz yemle beslenen grupta kan Ca ve P değerleri en yüksek ALP düzeyi ise 

en düşük olarak saptanmıştır. 
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5.4. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Sindirim Organları Ağırlıkları 

ile Bağırsak Kısımlarının Uzunluk ve Ağırlıkları Üzerine  Etkileri 

 

5.4.1.  Sindirim Organları Ağırlıkları 

 

Araştırmada sindirim organları ağırlıkları tespiti için ön mide ile taşlık 

seçilmiştir. Taşlık önce dolu daha sonra da içeriği boşaltıldıktan sonra boş olarak 

tartılmış ve denemenin 3. ve 6. haftalarında elde edilen değerleri Tablo 4-9 ve 4-10 da 

verilmiştir. 

 

Denemenin ilk 3 haftalık döneminde ön mide, taşlık dolu ve boş ağırlıklarının 

gruplar arasında önemlilik göstermediği belirlenmiştir. Çalışmanın ikinci 3 haftalık 

dönemi sonunda ön mide ağırlığının toz yemle beslenen grupta pelet yemle beslenenlere 

göre daha ağır olduğu saptanmıştır (p<0,001).. Diyete Cynarin ilavesinin  ise ön mide 

ağırlıkları üzerine bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Yine aynı dönemde taşlığın dolu 

ve boş ağırlığının da diyetin pelet ya da   (19,26 g/kg CA) toz formda (23,28 g/kg CA) 

olmasına göre farklılık gösterdiği ve bu farklılığın istatistiksel olarak önemli olduğu 

saptanmıştır (p<0,001).  

 

Yem formunun taşlık ağırlığı üzerine etkilerinin de denendiği bir çok çalışmada 

pelet yemle beslemenin taşlık ağırlığını düşürücü etkisinin olduğu yönünde ileri sürülen 

çalışma bulguları (Nir ve ark. 1994b, Nir ve ark. 1995; Engberg ve ark. 2002; Svihus ve 

ark. 2004a; Huang ve ark. 2006) ile çalışma bulgularımız benzerlik göstermektedir.   

 

Öte yandan çalışmamızda taşlık ağırlığının denemenin sadece 21-42 günlük 

bölümünde  yem formuna bağlı olarak önemli olduğu saptanmıştır. Oysaki bu konuda 

yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar ileri sürülmektedir. Örneğin, Mirghelanj ve Golian 

(2009) broyler civcivlerle yaptıkları çalışmalarında toz, pelet ve crumble diyetin 

kullanılmasının taşlık ağırlığı üzerine tüm deneme boyunca etkin olduğu ve toz yem 

verilmesinin taşlık ağırlığını arttırdığı bildirilmiştir. 
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Yem formunun taşlık ağırlığı üzerine sadece broylerlerde değil aynı zamanda 

yumurtacı civcivlerde de etkinliğinin denendiği çalışmada (Frikha ve ark. 2009a), 0-45 

günlük bölümde toz yemle beslenen hayvanların diğer yem formu ile beslenenlere göre 

daha ağır bir taşlığa sahip olduğu ileri sürülmüştür. 

 

Parson ve ark. (2006), broylerlerle yaptıkları çalışmada peletin yumuşak ya da 

sert yapıda olmasının taşlık ağırlığı üzerine bir etkisinin olmadığını, toz  diyetin kaba ya 

da ince kıyılmasına bağlı olarak değiştiği ve kaba kırılmış kaba yemin taşlık ağırlığını 

arttırdığı bildirilmiştir. 

 

Pelet yemle beslemeye bağlı olarak taşlık ağırlığının toz yeme göre daha düşük 

olmasının nedeni olarak yemin taşlık üzerinde oluşturduğu mekanik etkinin azalması 

olarak gösterilmiştir (Huang ve ark. 2006). Benzer bir görüşte peletin tüketildikten 

hemen sonra hızla bütünlüğünün bozulduğu ve pelet yapı içerisinde yer alan makro 

yapının taşlık gelişimini etkilemediği yönündedir (Engberg ve ark. 2002; Svihus ve ark. 

2004b). 

 

Son yıllarda taşlık gelişimi broylerlerde önemli bir beslenme stratejisi haline 

gelmiştir. Çünkü taşlık gelişiminin sindirim motolitesi için olduğu kadar  özellikle ince 

bağırsaklara geçen patojenik mikroorganizmalardan korunmak açısından da önemli 

olduğu ileri sürülmüştür. Ayrıca kanatlılarda önemli bir problem kaynağı olarak görülen 

koksidiozis ve enterik hastalıkları riskinin düşürülmesinde de taşlık gelişiminin önemli 

bir payının olduğu bildirilmiştir (Engberg ve ark.2002; Bjerrrum ve ark. 2005) 
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5.4.2. Duedonum, Jejenum, İleum ve Sekum Ağırlıkları 

 

Araştırmanın ilk 3 ve ikinci 3 haftalık dönemlerde saptanan duedonum, jejenum, 

ileum ve sekum ağırlıkları Tablo 4-11 ve 4-12 de sunulmuştur. 

Tablo  değerleri incelendiğinde denemenin 3. haftasında uygulamalara bağlı 

olarak bağırsak ağırlıklarının değişmediği saptanmıştır. Denemenin 6.haftasında ise 

yem formuna bağlı olarak toz yemle beslenen gruplarda ağırlıkların arttığı ve bu artışın 

istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p<0,001). 

 

Bu konuda yapılmış çalışma sonuçları incelendiğinde yem formunun bağırsak 

bölümlerinin ağırlıkları üzerine etkili olduğu ve toz yemin bu bölümlerin ağırlığını 

arttırdığı ileri sürülmüştür (Scott, 2002; Mirghelenj ve Golian 2009). Bu çalışma 

bulgularının bizim bu çalışmada elde ettiğimiz sonuçları destekler nitelikte olduğu 

görülmektedir. 

 

Huang ve ark. (2006) çalışma bulgularımızdan farklı olarak sekum ağırlığının  

pelet yemle beslenen civcivlerde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sekum ağırlığında 

görülen bu artışın pelet yemle alınan nişastanın sekumda daha fazla kullanılmasına 

bağlanmıştır (Hedemann ve ark. 2005).  

Amerah ve ark. (2008), toz yemin orta ya da kaba düzeyde kırılarak verilmesinin 

bağırsak ağırlığı üzerine etkili olmadığını bildirmişlerdir.  
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5.4.3. Duedonum, Jejenum, İleum ve Sekum Uzunlukları 

 

Ağırlıkları belirlenen bağırsak bölümlerinin uzunluk ölçümleri yapılmış ve 

vücut ağırlığına oranlanmış sonuçları denemenin 3. ve 6. haftaları için ayrı ayrı olarak 

Tablo 4-13 ve 4-14 de  verilmiştir. 

 

Duedonum, jejenum, ileum ve sekum uzunluklarının 21. günde değişmediği 

ancak 42. Günde yem formuna bağlı olarak uzunlukların değiştiği saptanmıştır 

(p<0,04). Bağırsak bölümleri içerisinde en az değşimin duedonumda (13,88 cm/kgCA 

ile 16,71 cm/kg CA) (p<0,04), en fazla değişmin ise jejenumda (30,82 cm/kgCA – 

41,09 cm/kg CA) olduğu saptanmıştır (p<0,001). 

 

Frikha ve ark. (2009a) yumurtacı civcivlerle yaptıkları çalışmada yem formunun 

ince bağırsak ve sekum uzunluğunu arttırığını bildirmişlerdir. Bu çalışma sonucu ile 

çalışmamızda elde edilen sonuçlar benzerdir. Araştırmamızda bağırsak bölümleri 

içerisinde uzunluk açısından en büyük farkın jejenumda izlenmiştir. Frikha ve ark. 

(2009a)’da toz yem verilmesinin bağırsağın  jejenum ve ileum kısımlarını çalışmamız 

bulgularına benzer olarak daha fazla etkilediğini saptamışlardır. 

 

Scott ve ark. (2002) yem formunun bağırsak uzunluğunu araştırma 

bulgularımızda farklı olarak sadece 0-12 günlük periyotta etkilediğini bulmuşlardır. 

Araştırıcılar diyetin düşük yoğunlukta olmasının da benzer etki gösterdiğini 

bildirmişlerdir. Ancak denemenin 20-35 günlük bölümünde ise yem formunun bağırsak 

uzunlukları üzerine bir etkisinin olmadığını ileri sürmüşlerdir. 
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5.5. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Bazı Organ Ağırlıkları Üzerine  

Etkileri 

 

Araştırmanın 3. haftasında karaciğer ağırlıklarının pelet yemle beslemede 

31,86g/kg CA, toz yemle beslemede ise 30,31g/kgCA olarak bulunmuş ve bu farklılığın 

istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Dalak ağırlığının uygulamalarla değişmediği 

ancak cynarin ilavesinin düşürücü etkisi görülmüştür (p>0,05). Bursa fabricius 

ağırlığının da karaciğer ve dalak ağırlıklarında olduğu gibi  bu dönemde değişmediği 

belirlenmiştir.  

 

Denemenin 6. haftasında ise karaciğer ağırlığının yem formuna göre değiştiği ve 

tozla yemle beslenenlerde artış sağladığı saptanmıştır (p<0,001). Dalak ağırlığı da 

değişmiş ve değişimin yem formuna bağlı olduğu tespit edilmiştir (p<0,001). Bursa 

fabricius ağırlığı ise bu deneme döneminde de değişim göstermemiştir. 

 

Favero ve ark. (2009), yaptıkları çalışmalarında farklı diyet formları ile farklı 

partikül büyüklüğündeki mısırın hindilerdeki performans üzerine etkilerini sınamışlar 

ve yem formunun karaciğer ağırlığı üzerine etkisinin olmadığı sadece partikül 

büyüklüğü arttıkça karaciğer ağırlığının arttığını bildirişleri çalışmamızın denemenin ilk 

3 haftalık döneminde yem formunun etkilemediği yönündeki çalışma sonucumuzu 

desteklemektedir.  

 

Farklı düzeylerde kurutulmuş enginar yaprağı ilave edilen broylerlerde karaciğer 

ağırlığının uygulamalara göre değişmediği ileri sürülmüştür (Abdo ve ark. 2007). 

Çalışmamızda da karaciğer ağırlığı üzerine tüm deneme süresince cynarinin 

etkilemediği görülmüştür.  

 

Kanatlılarda Bursa fabricius birincil, dalak ise ikincil bağışıklık sistemi 

organıdır. Bu organlarda görülen ağırlık artışının immunolojik olarak önemli olduğu 

vurgulanmıştır (Dibner ve ark. 1998). Bu çalışmada 3. haftada dalak ağırlığının 



 70 

değişmediği ancak 6. haftada toz yem tüketimine bağlı olarak artmıştır. Bu artışın yem 

formu ile ilişkisi anlaşılamamıştır. Öte yandan Cynarin ilavesinin immunite açısından 

önemli organlar üzerine belirgin bir etkisi izlenememiştir. 

 

 

5.6. Diyet Formu ile Diyete İlave Edilen Cynarin’in Göğüs Eti MDA Düzeyi 

Üzerine  Etkisi 

 

Çalışmada diyet formu ile diyete ilave edilen Cynarin ilavesinin göğüs eti MDA 

(Malodialdehit) düzeyi üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Deneme sonu alınan göğüs 

eti örneklerinde MDA düzeyinin diyete Cynarin ilave edilmesi ile azalmıştır (p<0,05). 

 

Bilindiği gibi yağların oksidasyonu özellikle raf ömrünü azaltan önemli bir 

sorundur ve MDA konsantrasyonu oksidasyon derecesinin belirlenmesinde önemli bir 

kriterdir. Oksidasyon düzeyi diyetin yağ içeriği ile etkilenmektedir (Huang ve ark. 

1990).  Bu nedenle yağ ilave edilen broyler diyetlerine oksidasyona karşı antioksidatif 

etkili katkıların eklenmesi yerinde olacaktır. Cynarin bu anlamda oksidasyona karşı 

etkili olabileceği bu çalışma sonucu ile ortaya konmuştur. Çünkü Cynarin fenolik bir 

bileşiktir ve antioksidan etkinliğine sahiptir ((Brown ve Rice-Ewans, 1998; Zhu ve ark. 

2004; Lattanzio ve ark. 2005). 

 

Sonuç olarak ; 

Cynarin ilavesi canlı ağırlık artışı üzerine olumlu etkilemiş ve bu etki 12-21 ve 

21-42. günlerde daha belirgin olarak saptanmıştır, 

Yem tüketimi 0-12 ve 12-21 günlük dönemlerde yem formuna bağlı olarak 

değişmiş ve toz yemle beslemenin yem tüketimini düşürdüğü saptanmıştır. 

Yemden yararlanma oranı genel olarak pelet yemle beslemenin bir sonucu 

olarak iyileşmiştir. 
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Tibia ağırlığının pelet yem verilen grupta daha yüksek olduğu görülmüş ancak 

kül oranı ve kemik Ca ve P düzeyi üzerine Cynarin ve yem formunun bir etkisi 

görülmemiştir, 

Cynarinin denemenin 3. haftasında trigliserit düzeyini düşürdüğü ancak bu 

etkinin sadece bu dönemle sınırlı kaldığı saptanmıştır. Yine de broylerlerin erken  

dönemlerinde yağ metabolizması üzerine olumlu katkılarının olduğu düşünülmektedir. 

Kan fosfor düzeyinin Cynarin ilavesi ile düştüğü Ca düzeyinde artış 

izlenmesinin  mineral metabolizması üzerine etkisinin sorgulanması gerekliği 

düşünülmektedir, 

Sindirim organ ağırlıkları ile bağırsak ağırlığı ve uzunluğu üzerine yem 

formunun önemli bir etkisinin olduğu saptanmış ve toz yemle beslemeye bağlı olarak 

sindirim sistemi ağırlık ve uzunluklarının arttığı belirlenmiştir, 

Son olarak etteki MDA düzeyinin düşürülmesinde Cynarin ilavesinin olumlu bir 

katkısının olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırma bulguları dikkate alındığında enginar yaprağı ekstraktı içeriği olan 

Cynarinin özellikle performans üzerine olumlu etkisi nedeniyle broylerlerde katkı 

maddesi olarak kullanılabileceği, ayrıca yağ metabolizması üzerine olumlu etkisinin de 

olduğu izlenmiştir. Yem formunun özellikle sindirim sistemi morfolojisi üzerine 

belirgin bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Cynarin’in etteki oksidasyon 

parametrelerinin önlenmesinde yardımcı olabileceği belirlenmiştir. Son olarak Cynarin 

ile yapılmış çalışma sayısının azlığı nedeniyle bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

vardır. Ayrıca yem formunun ilave edilen Cynarin ilavesi ile bir interaksiyon 

oluşturmadığının bulunması da önemli bulunmuştur. 
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