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Bu araĢtırmada, aĢı uygulamalarının (AĢı uygulanmayan kontrol grubu ve 0. gün IBV, 

13. gün NDV, 15. Gün IBD aĢılaması uygulanan gruplar) yapıldığı etlik piliçlere farklı 

zamanlarda (0-42. gün boyunca veya 0-42 arasında belirlenmiĢ dönemlerde) ve farklı 

uygulama Ģekilleri ile (su ile veya yem ile veya hem su hem yem ile) sanguinarine 

içerikli yem katkı uygulamasının ( su ile 100 g / 1000 L, yem ile 60 g/ton) performans, 

karkas ve kan bağıĢıklık değerleri üzerine etkileri incelenmiĢtir. AraĢtırmada 768 

günlük yaĢta Ross-308 erkek etlik civciler, 8 farklı gruba, her bir tekerrürde 16 civciv 

olacak Ģekilde 6 tekerrürlü olarak dağıtılmıĢtır. Denemenin bazı dönemlerinde 

muamaleler, gruplar arasında canlı ağırlık, canlı ağırlık artıĢı, yem tüketimleri, yem 

değerlendirme sayısında istatistiksel önemli (P ≤0.05) bazı farklılıklar ortaya çıkarmıĢ, 

ancak 42. günde bu performans değerlerindeki farklılılar ortadan kalkmıĢtır (P≥0.05). 

Ġncelenen grupların karkas, göğüs eti, but ve baget ağırlıklarında, karaciğer, pankreas 

ağırlıkları ve ince bağırsak bölümleri uzunluklarında istatistik önemli farklılık 

görülmemiĢtir (P≥0.05). Abdominal yağ miktarı (g), sanguinarine yem katkısını deneme 

boyunca yem ile tüketen etlik piliçlerde (8. grup), aĢı uygulaması yapılmıĢ ve 

sanguinarine yem katkısını su ile tüketen (3. grup) ve aĢı uygulaması yapılmıĢ ancak 

sanguinarine tüketmeyen etlik piliçlerinkinden (2. grup) istatistik önemli daha fazla 

bulunmuĢtur (P≤0.05). Muameleler istatistik olarak önemli derecede IBD (P≤0.001), 

NDV (P≤0.001) ve IBV (P≤0.01) kan serumu titre değerleri üzerinde farklılıklar 

yaratmıĢ, ancak sanguinarine içerikli yem katkı uygulamasının etkisi açık olmamıĢtır.  

AraĢtırmadan, etlik piliçlerde incelenen parametreler üzerine sanguinarine etken 

maddesinin yürütülen deneme koĢullarında önemli bir etkisinin olmadığı sonucuna 

varılmıĢtır.  
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Anahtar Kelimeler: Sanguinarine, etlik piliç, fitobiyotik, Macleaya cordata,  aĢılama 

programı 
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ABSTRACT 
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EFFECTS OF SANGUINARINE CONTAINING FEED ADDITIVE APPLICATION 

ON BROILER PERFORMANCE, CARCASS AND BLOOD IMMUNE 

PARAMETERS 

 

Serkan ÖZBUDAK 

 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Science 

Department of Animal Science 

 

Supervisor: Prof. Dr. Ġbrahim ÇĠFTCĠ 

 

In this study, effects of of sanguinarine-containing feed additive administration with 

different methods (with water 100 g/1000 L or with feed 60 g/t or with both of them) at 

different feeding times (during 0-42 days or at specified periods of 42 days) on 

performance, carcass and serum antibody titers level against IBV, NDV and IBD of 

male-broiler chickens applied vaccination (non-vaccinated control group and day 0 

IBV, day 13 NDV, day 15 IBD vaccinated groups) were investigated. In the experiment, 

768 male one-day-old Ross-308 broiler chickens were randomly distributed to 8 

treatments with 6 replicates of 16 chicks each. In some specified periods of the 

experiment, the treatments revealed some statistically significant (P ≤0.05) differences 

on body weight, body weight gain, feed consumption and feed conversion ratio, but the 

differences in these performance values disappeared (P≥0.05) on the 42
nd

 day. There 

was no statistically significant difference (P≥0.05) on weights of carcass, breast meat, 

thigh, drumstick, liver and pancreas and lengths of small intestinal sections of the 

studied groups. Abdominal fat amount (g) was significantly (P≤0.05) higher in broilers 

fed sanguinarine contained feed additive with via feed throughout the experimental 

period (8
th

 group) than those of broilers which were vaccinated and consumed 

sanguinarine contained feed additive with via water (3
rd

 group) and vaccinated but did 

not consume sanguinarine (2
nd

 group). The treatments created statistically significant 

differences on blood serum antibody titers against IBD (P≤0.001), NDV (P≤0.001) and 

IBV (P≤0.01), but the effect of sanguinarine-containing feed additive application was 

not clear.  

From this study, it was concluded that the active ingredient of sanguinarine has not had 

a significant effect on the parameters studied in broiler chickens under this experimental 

conditions. 

July 2022, 72 pages 

 

Key Words: Sanguinarine, broiler chicks, phytobiotics, Macleaya cordata, vaccination 

programme  
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1. GĠRĠġ 

Antibiyotiklerin büyütme faktörü olarak kullanımlarının Avrupa Birliği (Anonymous 

2003) ve ülkemizde (Anonim 2006) yasaklanması sonucunda, kanatlılarda mikrobiyel 

aktiviteyi kanatlı lehine düzenleyen, yemden yararlanımı artıran, bağıĢıklık sistemini 

destekleyen fitobiyojenik (fitobiyotik) yem katkıları daha çok gündeme gelmeye 

baĢlamıĢtır. Aromatik bitkiler olarak bilinen bitkilerin yaprakları veya diğer 

bölümlerinden elde edilen bu tür maddelerden birisi de sanguinarine maddesidir. 

Sanguinarine, kan otu (Sanguinaria canadensis), Meksika afyonu (Argemone 

mexicana), Macleaya cordata gibi bitklerde yer alan bir alkaloittir.  

Daha önce yapılan bazı çalıĢmalarda, sanguinarine maddesinin anti-mikrobiyal 

(Eisenberg vd. 1991, Colombo ve Bosisio 1996, Newton vd. 2002), anti-enflamatör 

(Lenfeld vd. 1981, Tanaka vd. 1993), bağıĢıklık düzenleyici (Agarwal vd. 1991, 

Chaturvedi vd. 1997) etkilerinin olduğu bildirilmiĢtir.  

Etlik piliç yemlerine sanguinarine ilavesinin, yem tüketimini artırdığı, protein ve amino 

asit metabolizması üzerinde pozitif etki yaparak tasarruf sağlayıcı etki yarattığı (Drsata 

vd. 1996,  Ader ve Roth 2003, Seskeviciene vd. 2003, Tschirner 2004), bağırsak 

fonksiyonlarını ve ileumda fermentasyonu düzenlediği (Kosina vd. 2004, Jankowski vd. 

2009) bildirilmektedir.  

Etlik piliçlerde, Newcastle hastalığı, enfeksiyöz bursal (Gumboro), enfeksiyöz 

bronĢitise yönelik uygulanan rutin aĢı uygulamaları, ortaya çıkardığı metabolik streslere 

bağlı olarak yem tüketimini, canlı ağırlık artıĢını, besin maddelerinin sindirilebilirliğini 

düĢürmektedir (Li vd. 2010). Bu durumda broilerlerde performans kayıpları 

yaĢanmakta, et randımanı ve kalitesinde düĢüĢler olmaktadır. Rutin aĢı uygulamaları 

nedeniyle ortaya çıkabilen bu tür performans kayıplarını azaltmaya yönelik olumlu 

katkılar yapabilecek yem katkı maddelerinin araĢtırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Bu çalıĢmada, etlik piliç yemlerine sanguinarine ilavesinin yem tüketimini teĢvik ettiği, 

enflamasyonu ve bağıĢıklığı olumlu yönde etkilediği yönündeki bazı bildiriĢlerden yola 

çıkılarak; aĢı uygulamasıyla performans değerleri üzerine ortaya çıkabilecek muhtemel 

olumsuzluklar üzerinde nasıl etkiler yaratacağının araĢtırılması amaçlanmıĢtır.  
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2. KAYNAK ÖZETLERĠ 

Antibiyotiklere karĢı bakterilerin geliĢtireceği direncin engellenmesi, kanatlılarda 

performansı artırmaya yönelik olarak alternatif katkı maddelerine yönelik ilginin 

artması, fitobiyotiklerin son yıllarda daha fazla araĢtırmaya konu olmasına neden 

olmaktadır.  

Yüzyıllar öncesinde gerek Amerika kıtası (Croaker vd. 2016)  gerekse de Çin’de 

(Stiborova vd. 2008) tıbbi amaçlarla kullanılan kanotu, Macleaya cordata gibi 

bitkilerden ekstrakte edilen sanguinarine maddesi de hayvan besleme araĢtırmalarında 

sıklıkla değerlendirmeye tabi tutulan bir katkı maddesi haline gelmiĢtir. 

ÇeĢitli zararlı bakteriler ile mücadeleye tabi tutulan etlik piliçlerin yemlerine 

sanguinarine katkısı eklenmesinin etlik piliçlerin performanslarına yönelik etkilerinin 

değerlendirildiği çalıĢmalar yer almaktadır. 

Etlik piliçlerin performansını etkileyen stres faktörklerinden birisi de immün stresidir. 

Kanatlılarda yapılan rutin aĢı uygulamalarının immün stresini tetiklediği bazı 

araĢtırmacılar tarafından düĢünülmektedir (Li vd. 2010, Wang vd. 2015, Li vd. 2020). 

AĢılamadan kaynaklı stresin, aĢı dozu ve aĢılama sıkılığı ile iliĢkileri çeĢitli 

araĢtırmacılar tarafından ortaya koyulmak istenmiĢtir. 

2.1 Sanguinarine 

Croaker vd. (2016) kanotu olarak da bilinen ve Amerikan yerlilerince geleneksel ilaç 

olarak kullanılan Sanguinaria canadensis bitkisinden ilk olarak 1827 yılında bakır 

kırmızısı bir ekstrakt elde edildiğini ve maddeye sanguinarine adının verildiğini,  daha 

sonra 1839 yılında chelerythrine adını verdikleri bir maddenin daha ekstrakte edildiğini, 

ancak bu iki maddeden chelerythrine’nin 1893, sanguinarine maddesinin ise 1924 yılına 

kadar saf olarak ekstrakte edilemediğini bildirmiĢlerdir. Sanguinarine ġekil 2.1.’de 

gösterildiği üzere kuvaterner benzofenantridin alkaloittir.  
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ġekil 2.1 Sanguinarine kimyasal yapısı (Croaker vd. 2016) 

Çiftlik hayvanları için antimikrobiyal yem katkıları sunan güvenli bir kaynak olarak 

görülen Papaveraceae familyasından tıbbi bir bitki olan Macleaya cordata bitkisinin 

aktif bileĢenlerinin de sanguinarine ve chelerythrine gibi alkaloitleri içerdiği 

bilinmektedir (Liu vd. 2017). 

Macleaya cordata bitkisi geleneksel Çin tıbbında iltihap önleyici ve antimikrobiyal 

aktiviteleri nedeniyle kullanılmaktadır. Sanguinarine ve chelerythrine alkaloitleri 

yanında, dihydrosanguinarine, di-hydrochelerythrine, protopine, homochelido-nine, α-

allocryptopine, angoline, bocconine, bocconoline, chelitunine, chelirubine, coptisine, 

cryptopine, dehydro-cheilanthifoline, ethoxychelerythrine, ethoxysanguinarine, 

macarpine, oxysanguinarine, ve protopine-N-oxide içermektedir (Stiborova vd. 2008). 

Yine Papaveraceae familyasından olan Chelidonium majusile, Argemone mexicana 

bitkilerinden de sanguinarine ekstrakte edilmektedir (Colombo ve Bosisio 1996, 

Trujillo-Villanueva vd. 2012, Zielinska vd. 2018). 

Sanguinaria canadensis, Macleaya cordata, Chelidonium majus ile Argemone 

mexicana gibi Papaveraceae familyasına ait bitkilerinde sanguinarine maddesi bitkilerin 

farklı kısımlarında farklı miktarlarda (Kosina vd. 2010, Croaker vd. 2016, Bavarsadi vd. 

2017) ve diğer alkaloitlerle karıĢık halde yer almaktadır (Gregorová vd. 2010, Croaker 

vd. 2016). 
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Croaker vd. (2016) tarafından Sanguinaria canadensis bitkisinin farklı bölümlerinde yer 

alan sanguinarine içeriği ġekil 2.2’de verilmiĢtir. Buna göre sanguinarine maddesinin en 

fazla bitki kök sapında (rizom) daha sonra ise köklerinde ve az miktarlarda 

yapraklarında ve çiçeklerinde bulunduğu belirtilmiĢtir. 

 

ġekil 2.2 Sanguinaria canadensis bitkisinin ortalama sanguinarine içeriği (Croaker vd. 

2016) 

Sanguinarine maddesinin bitkiden ekstrakte edilmesi için farklı yöntemler 

bulunmaktadır. Zhang vd. (2005) yaptıkları bir çalıĢmada Macleaya cordata (Willd) 

B.R'nin meyvesinden alkoloit eldesi için farklı ekstraksiyon yöntemlerini 

incelemiĢlerdir. ÇalıĢmadaki yöntemler, maserasyon, mikrodalga destekli ekstraksiyon, 

ultrason destekli ekstraksiyon ve süzme Ģeklinde belirtilmiĢtir. Bu yöntemler içerisinde 

mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemi ile sanguinarine ekstrakte edilmesinin 

incelenen diğer yöntemlere göre elde edilen ekstrakt miktarı ve elde edilme süresi 

bakımında avantajlı olduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca aynı araĢtırmada Macleaya cordata 

(Willd) B.R'nin meyve kabuğunun alkaloit içeriğinin tohumdaki içerikten çok daha 

fazla olduğunu tespit etmiĢlerdir (Zhang vd. 2005). 
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Gregorová vd. (2010) sanguinarine, chelerythrine ve berberine gibi alkaloitlerin bitki 

ekstrakt suyunda bulunan diğer alkoloitlerden ayrılması için tek yöntemin, 

psödosiyanitlerinin çökeltilmesine dayandığını ancak, tehlikeli kimyasallarla çalıĢmayı 

içeren bu yönteme alternatif olarak oktanolün de kullanılabileceğini belirtmiĢlerdir. 

2.2 Sanguinarine Farmakolojik Özellikleri 

Sanguinarine maddesinin antibakteriyel (Eisenberg vd. 1991, Colombo ve Bosisio 1996, 

Newton vd. 2002, Kosina vd. 2010, Bavarsadi vd. 2017), antifungal (Bavarsadi vd. 

2017), anti-enflamatör (Lenfeld vd. 1981, Tanaka vd. 1993, Bavarsadi vd. 2017), 

antioksidan (Chen vd. 2019), antitümör (Gaziano vd. 2016), immunomodülatör 

(Agarwal vd. 1991, Chaturvedi vd. 1997, Bavarsadi vd. 2017), antiviral (Colombo ve 

Bosisio 1996) ve nematisit (Wang vd. 2012) gibi farmakolojik aktiviteleri olduğu 

bildirilmiĢtir. 

2.3 Kanatlı ve Domuzları Sanguinarine Ġçerikli Yem Katkısı ile Beslemenin 

Performans, Karkas, Kan ve Bağırsak Parametrelerine Etkisi 

Juskiewicz vd. (2011) tarafından yapılan araĢtırmada, Cobb 500 etlik piliçlerde 

sanguinarine içerikli yem katkısı (SNG) ilavesinin körbağırsak metabolizma, büyüme 

performansı ve göğüs etinde uzun zincirli yağ asidi kompozisyonu üzerine etkileri 

incelenmiĢtir. Günlük yaĢta etlik piliçler SNG
 

ilavesi olmayan kontrol grubu ve 

rasyonlarına 15 mg/kg dozda SNG
 
ilave edilen grup olmak üzere iki gruba ayrılmıĢ ve 5 

hafta boyunca beslenmiĢtir. AraĢtırmada rasyonlarına SNG ilave edilen gruptaki etlik 

piliçlerin 8 günlük yaĢtaki canlı ağırlıkları kontrol grubuna göre bir miktar düĢük 

bulunmuĢtur. Ancak bu farklılık 21. güne kadar sürmüĢ ve araĢtırma sonunda ise canlı 

ağırlıklar arasında farklılık bulunmamıĢtır. AraĢtırmacılar, etlik piliçlerde 8 günlük 

yaĢta ölçülen bu farklılığın erken yaĢtaki civcivlerin daha büyük yaĢ dönemlerine göre 

sanguinarine katkısına daha fazla hassas olabileceğinden kaynaklandığını tahmin 

etmiĢlerdir. AraĢtırma sonunda; canlı ağırlıklarda, yem tüketiminde, yem değerlendirme 

sayısında iyileĢme olmamasına rağmen, rasyona düĢük dozda ilave edilen SNG'in, 

piliçlerin kör bağırsak metabolizması üzerinde olumlu etkiler sağladığı bildirilmiĢtir. 
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El-Sheikh vd. (2019) tarafından yapılan araĢtırmada, sanguinarine ve sodyum butirat’ın 

etlik piliçlerde büyüme performansına, hemato-biyokimyasal ve immünolojik profiline 

yönelik etkileri incelenmiĢtir. Üç deneme grubuyla yürütülen araĢtırmada, 19 günlük 

yaĢtaki hayvanlar 1. grup kontrol grubu (G1), 2. grup sularına 2 mL/L sodyum butirat 

(G2) ve 3. grup sularına 0.1 g/L SNG
 

(G3) eklenenler Ģeklinde ayrılmıĢtır. AĢı 

uygulaması sonunda her gruptan iki kan numunesi alınmıĢtır. Deneme sonunda, sodyum 

butirat ve SNG
 
tüketen gruplarda kontrol grubuna göre canlı ağırlık, canlı ağırlık artıĢı, 

yem tüketimi ve yem değerlendirme sayısındaki (G2: 1.72, G3: 1.75, G1: 1,85) 

iyileĢmeler önemli bulunmuĢtur. Hemato-biyokimyasal ve immünolojik parametrelerde 

de sodyum butirat ve SNG
 
tüketen gruplarda kontrol grubuna göre geliĢme görülmüĢtür. 

Toplam globülin, albümin/globülin oranı, karaciğer enzimleri seviyelerinde ise önemli 

bir artıĢ bulunmamıĢtır.  

Vieira vd. (2008) yaptıkları araĢtırmada, SNG (%1.5 sanguinarine) (1-21 günlük yaĢ 

döneminde 50 ppm, 22-42 günlük yaĢ döneminde 25 ppm) ilaveli yem, organik asit 

karıĢımı (%40 laktik, %7 asetik, %5 fosforik ve %1 bütirik) ilaveli yem ile SNG ve 

organik asit karıĢımının birarada kullanıldığı yemlerle beslenen etlik piliçlerin 

performansları değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada SNG veya organik asit ile beslenen etlik 

piliçlerin 21 günlük yaĢta daha yüksek canlı ağırlıklara sahip oldukları ancak bu 

farklılığın daha sonra ortadan kalktığı bildirilmiĢtir. Kümülatif yem değerlendirme 

sayısı, sanguinarine tek baĢına ve sanguinarine ile organik asiti bir arada içeren yemlerle 

beslenen etlik civcivlerde kontrol grubuna göre daha iyi bulunmuĢtur. Uygulamalar 

arasında villus yüksekliği, crypta derinliği, karkas veriminde farklılık görülmemiĢtir. 

AraĢtırma sonucu olarak, sanguinarine içeren katkının büyütme faktörü kullanılmadan 

yapılacak besleme uygulamalarında yararlı etkileri olabileceği bildirilmiĢtir. 

Khadem vd. (2014) tarafından Macleaya cordata ekstraktının (MCE) (SNG; 14 229 

mg/kg sanguinarine ile 4400 mg/kg chelerythrine içeren), in vitro standart bir 

enflamasyon modelinde anti-enflamatuar özelliklerini doğrulamak ve oksitetrasiklin 

(OTC) tüketen etlik piliçlerle Macleaya cordata ekstraktı tüketen etlik piliçlerin 

büyüme performanslarını, vücut kompozisyonlarını, kan parametrelerini in vivo 

yöntemle kıyaslamak üzere bir araĢtırma yürütülmüĢtür. AraĢtırmada MCE’nin in vitro 
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anti-enflamatuar aktivitesi OTC’ye benzer bulunmuĢtur. AraĢtırmanın etlik piliçler ile 

yürütülen kısmında etlik piliçler, su ile 25, 50 ve 100 mg/l dozlarında MCE tüketen, 

yem ile 200 mg/kg OTC tüketen ve kontrol grubu olmak üzere 5 muamele grubuna 

ayrılmıĢtır. OTC tüketenlere benzer Ģekilde MCE tüketen etlik piliçlerde 21-35 günlük 

yaĢlar arasında canlı ağırlık artıĢı kontrol grubuna göre önemli (doğrusal etki) 

bulunmuĢtur. OTC tüketen etlik piliçlerin tersine MCE tüketenlerde yem tüketimi 

kontrol grubuna göre farklı bulunmamıĢtır. Ancak, CAA:YT oranında 5 haftalık dönem 

boyunca önemli bir doğrusal etki görülmüĢtür. Artan oranlarda MCE tüketen 

hayvanlarda abdominal yağ oranının dozlara bağlı doğrusal azalması önemli 

bulunmuĢtur. Uygulamalar karaciğer, bağırsak ve karkas ağırlıkları üzerinde önemli etki 

yaratmamıĢtır. 

Abudabos vd. (2016) tarafından Salmonella typhimurium bakterilerine karĢı 

antibiyotiklere alternatif olarak fitobiyotik kullanımının etkileri araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırmada, 560 adet günlük yaĢta benzer ağırlıktaki Ross 308 etlik piliçler, 7 farklı 

uygulama içeren, her biri 8 tekerrürlü gruplara gruplarda 10 hayvan olacak Ģekilde 

dağıtılmıĢtır. Kontrol grubu dıĢındaki tüm gruptaki hayvanlar Salmonella typhimurium 

ile enfekte edilmiĢtir. Enfekte hayvanlara 5 g/kg Ģeklinde SNG verildiği T4 grubunda, 

araĢtırmanınilk iki hafta sonundakontrol grubuna, sadece enfekte edilen (T1) ve enfekte 

edilip antibiyotik uygulanan hayvanlara göre (T2) yem tüketiminde ve canlı ağırlık 

artıĢında istatistik olarak önemli bir farklılık görülmemiĢtir. Yem değerlendirme sayısı 

oranı ise T4 grubunda, kontrol grubu ve T2 grubuna benzer olmakla birlikte T1 grubuna 

göre daha iyi bulunmuĢtur. Ġlk hafta sonunda T2 ve T4 gruplarının kan albümin seviyesi 

birbirine yakınken, kontrol ve T1 grubuna göre yüksek bulunmuĢ, diğer kan 

parametrelerinde (glukoz, protein, globülin, trigliserit, ALT, AST)  ise gruplar arasında 

farklılık görülmemiĢtir. Ġkinci hafta sonunda ise T4 grubunda, kan glukoz seviyesi T1 

ve T2 grubuna göre, trigliserit seviyesi T2 grubuna göre, ALT ise kontrol grubuna göre 

düĢük bulunmuĢtur. AraĢtırmada TAC ve TBARS seviyeleri kontrol ve tedavi edilen 

gruplar arasında farklılık göstermemiĢtir. AraĢtırma sonunda Salmonella typhimurium 

ile enfekte olan etlik piliçlerin büyüme ve biyokimyasal profillerinin korunmasında 

fitojenik katkıların antibiyotiğe kıyasla baĢarılı bir Ģekilde kullanılabileceği sonucuna 

varmıĢlardır. 
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Abudabos vd. (2018) Clostridium perfringens bakterilerine (4 × 10
8
 CFU/g) maruz 

kalmıĢ etlik piliçlerde fitobiyotiklerin büyüme parametreleri, kan biyokimyası ile 

bağırsak histolojisine etkilerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmalarında, Clostridium 

perfringens ile enfekte olup, yemlerine SNG
 
ilave edilen etlik piliçlerin (T4) 3. ve 4. 

hafta sonunda yem tüketiminde, canlı ağırlığında, canlı ağırlık artıĢında ve yem 

değerlendirme sayısında kontrol grubuna ve Clostridium perfringens ile enfekte olup 

baĢka hiçbir uygulamanın yapılmadığı (T1) ve Clostridium perfringens ile enfekte olup 

avilamycin uygulanan (T2) gruplara göre farklılık göstermediğini bulmuĢlardır. 

Farklılığın olmamasını kullanılan etlik piliçlerin adaptasyon yeteneğinden ileri gelmiĢ 

olabileceğini bildirmiĢlerdir. AraĢtırmada, SNG
 
ile beslenen etlik piliçlerde karkas 

randımanı kontrol ve T2 gruplarına göre farklılık göstermemiĢ, T1 grubundan ise daha 

iyi seviyede bulunmuĢtur. Bağırsak ağırlığı ise T4 grubunda kontrol grubuna göre daha 

fazla çıkmıĢtır. Kan biyokimyasal parametre sonuçlarına göre dört hafta boyunca T4 

grubunun toplam protein konsantrasyonunun önemli seviyede arttığını (P<0.05) 

bildirmiĢlerdir. Glukoz, toplam protein, globülin ve AST konsantrasyonunda gruplar 

arasında farklılık bulunmamıĢtır. Serum antioksidan konusunda ise TAC ve TBAR 

seviyelerinde 4 hafta sonunda T4 grubunda kontrol, T1 ve T2 gruplarına göre farklılık 

gözlemlememiĢlerdir. Yine 4 hafta sonunda villus yüksekliği ve geniĢliği T4 grubunda 

kontrol ve T1 grubuna göre daha fazla bulunmuĢtur.  

Abudabos vd. (2019) tarafından yürütülen bir baĢka araĢtırmada, farklı yem katkılarının 

Salmonella bakterilerine karĢı mücadele eden etlik piliçlerin performans ve bağırsak 

histolojilerine etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada 600 adet günlük yaĢtaki etlik piliçler 

10 farklı uygulama grubuna 10 tekerrürlü olacak Ģekilde dağıtılmıĢtır. Ġlk 15 gün 

sonunda, Salmonella enterica subsp. typhimurium ile enfekte edilen ve yemlerine SNG
 

ilave edilen etlik piliçlerin (T3) yem tüketimleri negatif kontrol (NK) grubuna göre 

düĢük bulunurken, pozitif kontrol (Salmonella enterica subsp. typhimurium ile enfekte 

edilen ve baĢka bir uygulamanın yapılmadığı) (PK) grubuna ve T1 (Salmonella enterica 

subsp. typhimurium ile enfekte edilen ve 0.2 g/kg avilamycin uygulanan) gruplarına 

göre farklıbulunmamıĢtır. Canlı ağırlık artıĢı T3 grubunda NK grubuna göre düĢük, PK 

ve T1 gruplarından yüksek bulunmuĢtur. T3 grubunun yem değerlendirme sayısını NK 

grubu ile benzer, T1 grubuna göre daha iyi, PK grubuna göre ise daha kötü olduğunu 
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gözlemiĢlerdir.T3 grubunun performans etkinlik faktörü ise NK grubu ile benzer, PK ve 

T1 gruplarına göre daha yüksek çıkmıĢtır. Aynı dönemde Salmonella enterica subsp. 

typhimurium ile enfekte edilen ve yemlerine SNG
 
ile B. subtilis (ATCC PTA-6737) 

ilave edilen etlik piliçlerin (T4) yem tüketimleri NK grubuna göre düĢük, PK grubuna 

göre yüksek çıkmıĢtır. T4 grubunun canlı ağırlık artıĢı NK grubuna göre düĢük 

bulunmuĢtur.  T4 grubunun yem değerlendirme sayısını NK grubu ile benzer, T1 

grubuna göre daha iyi, PK grubuna göre ise daha kötü olduğunu gözlemiĢlerdir. T4 

grubunun performans etkinlik faktörünün NK grubundan düĢük, PK grubundan ise 

yüksek olduğunu bulmuĢlardır.T3 ve T4 gruplarının villus geniĢliklerinin NK ve T1 

gruplarından düĢük, PK grubu ile benzer olduğunu bildirmiĢlerdir. Villus yüksekliğinde 

ve villi toplam yüzey alanında ise gruplar arasında farklılık gözlemlememiĢlerdir. Sonuç 

olarak, farklı yem katkı maddelerinin diyetle takviyesinin, hastalığın olumsuz etkisini 

azaltarak büyüme performansını ve bağırsak sağlığını iyileĢtirdiğini bildirmiĢlerdir. 

Reansoi vd. (2015) kuvaterner benzofenantridin (QBA) ve protopin alkoloitlerinin (PA) 

karıĢımlarının sıcak iklim koĢullarda yetiĢtirilen etlik piliçlerin büyüme ve bağırsak 

sağlığına olan etkilerini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada 1600 adet günlük yaĢtaki erkek 

etlik piliçler (Ross 308) 4 uygulama grubuna ayrılmıĢtır. Kontrol grubu (T1), T2, T3 ve 

T4 gruplarının rasyonlarına sırasıyla 0, 30, 60 ve 100 ppm QBA ve PA karıĢımı 

eklenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, QBA ve PA karıĢım takviyesinin, etlik piliçlerin 

canlı ağırlık artıĢı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını, ancak rasyonlarda QBA ve 

PA karıĢım düzeylerindeki artıĢla yem tüketimi ve yem değerlendirme sayısının anlamlı 

olarak azaldığını (P <0.05), QBA ve PA karıĢımı içeren rasyonla beslenen etlik 

piliçlerin ölüm oranında önemli bir azalma görüldüğünü bildirmiĢlerdir. En düĢük ölüm 

oranı 100 ppm QBA ve PA karıĢımı ile beslenen grupta gözlenmiĢtir (P<0.05). 

Özellikle diyette 100 ppm bulunan QBA ve PA karıĢımının eklenmesinin villus 

yüksekliği, villus geniĢliği, villus yüksekliği: kript derinlik oranı ve jejunum yüzey 

alanını artırarak bağırsak sağlığını önemli ölçüde iyileĢtirdiğini ifade etmiĢlerdir 

(P<0.05). Büyütme faktörü kullanılmadan etlik piliç rasyonlarına 60 ppm QBA ve PA 

karıĢımının eklenmesinin, büyüme performansını iyileĢtirme potansiyeline sahip 

olduğunu, ancak sıcak iklim koĢulları altında rasyonda 100 ppm QBA ve PA 

karıĢımının bağırsak sağlığına daha olumlu etkiler yaptığını bildirmiĢlerdir. 
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Kozlowski vd. (2008) yemdeki özellikle metiyonin veya metiyonin artı sistinin 

esansiyel amino asitlerin içeriğinin azaltılması durumunda etlik piliçlerin rasyonlarına 

Macleaya cordata preparat takviyesinin (SNG) besi performansı ve karkas kalitesi 

üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla bir araĢtırma yürütmüĢlerdir. AraĢtırma, 

Macleaya cordata preparatı olmayan kontrol grubu (I) ve rasyonlarına kg yem baĢına 20 

mg Macleaya cordata preparatı katılan deneme grubu (II) Ģeklinde yürütülmüĢtür. 

Deneme grubu rasyonunda saf sanguinarin içeriği 0,24 mg/kg olarak hesap edilmiĢtir. 

Her iki grupta (1430 adet etlik piliç/grup), her biri 130 adet Ross 308 etlik piliç olacak 

Ģekilde (%50 erkek ve %50 diĢi) 11 alt gruba ayrılmıĢ ve etlik piliç yoğunluğu yaklaĢık 

16 adet etlik piliç/m2 olarak belirlenmiĢtir. Büyütme rasyonlarında, Polish Academy of 

Sciences, nutrient requirements of poultry (2005)’de yer alan tavsiyelerden %30 

oranında daha düĢük seviyede metiyonin, %6 oranında daha düĢük seviyede treonin yer 

almıĢtır. AraĢtırma 5 hafta Ģeklinde yürütülmüĢtür. Deneme sonunda etlik piliçlerin, 

Aviagen, manual of ross broilers (2007)’da yer alan tavsiyelerle kıyaslandığında daha 

düĢük canlı ağırlıkta olduğu ve daha yüksek yem tüketim oranlarının ortaya çıktığı 

görülmüĢtür. AraĢtırma koĢullarında rasyona Macleaya cordata ekstraktının ilave 

edilmesinin yem tüketimi, canlı ağırlık artıĢı veya yem değerlendirme sayısı üzerinde 

anlamlı bir etkisi olmadığını ve amino asit tasarruf etkisi ortaya çıkarmadığını 

bildirmiĢlerdir.  

Lee vd. (2015) etlik piliç rasyonlarına katılan sanguinarine (SGV) katkısının etlik 

piliçlerin büyüme performansı, organ ağırlıkları, bağırsak mikrobiyotası, serum 

kolestrol seviyeleri ve butlarda lipit peroksidasyona etkilerini araĢtırmıĢlardır. Günlük 

yaĢtaki 840 adet erkek etlik piliç kullanılan araĢtırma kontrol grubu, rasyona 10 ppm 

avilamycin (AGP), rasyona 20 ppm SGV (SGV20) ve rasyona 50 ppm SGV (SGV50) 

ilavesinin yapıldığı 4 denme grubunda yürütülmüĢtür. AraĢtırmada 1-21. günlerde tüm 

gruplarda canlı ağırlık artıĢı, yem tüketimi ve yem değerlendirme sayısında, farklılık 

görülmemiĢtir. Ancak 22-35. günlerde, AGP, SGV20 veya SGV50 gruplarında, kontrol 

grubundaki etlik piliçlere göre daha fazla canlı ağırlık artıĢı olduğu görülmüĢtür. Yine 

aynı dönemde SGV50 grubunun kontrol grubuna kıyasla daha fazla yem tükettiği 

bildirilmiĢtir. AraĢtırma sonunda (35.gün), canlı ağırlıklar AGP, SGV20 veya SGV50 

gruplarında kontrol grubuna göre yüksek bulunmuĢtur. AGP, SGV20 gruplarının canlı 
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ağırlıkları birbirine benzerken SGV50 grubundan daha fazla olduğu görülmüĢtür. Bu 

dönemde (1-35. gün) yem tüketimlerinde gruplar arasında farklılık bulunmamıĢ ancak 

yem değerlendirme sayısında AGP ve SGV20 gruplarında kontrol grubuna göre 

iyileĢme gözlenmiĢtir (P<0.05). 35. günde, 100 g canlı ağırlık olarak ifade edildiğinde 

organların (Fabricius bezi ve dalak), karın yağı, but ve göğüs kaslarının nispi 

ağırlıklarında uygulamalar arasında farklılık görülmemiĢtir (P=0.05). Duodenum ile 

ileum nispi ağırlıkları gruplar arasında farklılık göstermezken, SGV20 ile SGV50 

gruplarında jejunal nispi ağırlığı kontrol grubuna göre daha düĢük bulunmuĢtur 

(P<0.05). SGV20 grubunda körbağırsak laktik asit bakterilerinin kontrol grubuna göre 

daha fazla arttığını bildirmiĢlerdir (P<0.05). SGV20 ve SGV50 gruplarında serum 

toplam kolesterol ile malondialdehit seviyeleri kontrol grubuna göre daha düĢük 

bulunmuĢtur (P<0.05). Sonuç olarak, sanguinarine içeren yem katkısının etlik piliçlerde 

antibiyotik büyütme faktörlerine alternatif olarak kullanılabileceğini bildirmiĢlerdir. 

Zdunczyk vd. (2010) yürüttükleri araĢtırmada rasyona 30 mg/kg miktarda katılan 

SNG’in (0.34 mg/kg sanguinarine) Cobb 500 etlik piliçlerin büyüme performansı, 

körbağırsak parametreleri, et ve karkas kalitesine etkilerini incelemiĢlerdir. 

Rasyonlarına SNG
 
katılan grubun baĢlangıç ve büyütme döneminde canlı ağırlıkları ve 

yemden yararlanma oranlarında kontrol grubuna göre bir farklılık ortaya çıkmamıĢtır. 

Kör bağırsak dokusu, bağırsak içeriği ağırlığı kör bağırsak kuru madde ve amonyak 

konsantrasyonu SNG
 
ilavesi ile kontrol grubuna göre farklılık göstermemiĢtir. Ancak, 

SNG
 
ilavesi sonucunda, etlik piliçlerin kör bağırsağında daha düĢük bir sindirim içeriği 

pH’sına doğru bir eğilim olduğunu gözlemlemiĢlerdir (P=0.060). Bakteriyel enzim 

aktivitesinin analizine göre SNG'in kör bağırsak ekosistemi üzerinde nispeten küçük 

ama olumlu bir etkisi olduğunu bildirmiĢlerdir. Rasyonlarında SNG olan grubun kör 

bağırsak içeriğinde kısa zincirli yağ asitlerinden bütirik asitte artıĢ görülmüĢtür 

(P<0.05). Rasyonlarında SNG olan grubun ortalama karkas ve göğüs eti ağırlıkları 

kontrol grubuna göre sırasıyla %1 ve %3 daha yüksek bulunurken, but kaslarının 

ağırlığı ise kontrol grubuna göre %2.44 daha düĢük çıkmıĢtır. Ancak bahsedilen bu 

farklılıklar istatistiki açıdan önemli bulunmamıĢtır (P>0.05). Bununla birlikte, göğüs eti 

n-6:n-3 yağ asidi oranının SNG
 
uygulaması ile önemli ölçüde arttığını belirterek, bu 
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nedenle SNG uygulamasının et kalitesine etkilerinin değerlendirilmesine yönelik 

çalıĢmalara ihtiyacın olduğunu bildirmiĢlerdir.  

Amaral vd. (2016) etlik piliç rasyonlarına benzofenantridin (sanguinarine ve 

chelerythrine) ve protopin (protopine ve allocryptopine) alkoloitlerini içeren SNG
 
WS 

(BPA) içme sularına (0.1 g/ L miktarında) katılmasının etlik piliçlerin performansına ve 

Salmonella Heidelberg bakterileriyle mücadelesine yönelik etkilerini araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırmada 480 adet erkek cinsiyetteki Cobb 500 etlik piliçleri 8 grup, 4 tekerrür ve 

her bir tekerrürde 15 adet etlik piliç olacak Ģekilde uygulama gruplarına dağıtmıĢlardır. 

AraĢtırma grupları negatif kontrol grubu T1 (BPA ve Salmonella yok), T2 (BPA ve 

Salmonella var), T3 (1-21 günler arası BPA ve Salmonella var), T4 (1-21 günler arası 

BPA var, Salmonella yok), T5 (1-6 günler arası BPA ve Salmonella var), T6 (1-6 günler 

arası BPA var, Salmonella yok), T7 (6-21 günler arası BPA ve Salmonella var), T8 (6-

21 günler arası BPA var, Salmonella yok) Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. Pozitif kontrol 

gruplarındaki (T2, T3, T5, T7) etlik piliçlere Salmonella bakterileri (aĢı karıĢımı 10
5
 

CFU/mL olacak Ģekilde) oral yolla etlik piliçler 6 günlük yaĢta iken verilmiĢtir. 

AraĢtırmada 7-14 günler arasında sularına BPA katılan veya katılmayan, Salmonella 

bakterisi verilen veya verilmeyen gruplar arasında canlı ağırlıklar konusunda bir 

farklılık görülmemiĢtir. Ancak, T4 grubunun canlı ağırlık ortalaması T3 gurubundan 

daha yüksek bulunmuĢtur (P<0.05). Gruplar arasında 1-7 günler arasında canlı ağırlık 

artıĢı ve yem değerlendirme sayılarında farklılık görülmemiĢtir (P>0.05). Ancak T4 

grubunun yem tüketimi T3 grubundan fazla bulunmuĢtur. Üretim verimliliği endeksi T4 

grubunda T7 grubuna göre daha yüksek bulunmuĢtur. Gruplar arasında bağırsak 

morfometrisi ve goblet hücre sayıları konusunda bir farklılık görülmemiĢtir. Elde edilen 

sonuçlara göre Salmonella Heidelberg bakterilerinin bağırsaklardaki kolonizasyonunun 

herhangi bir hasara neden olacak seviyede olmadığının görüldüğünü söylemiĢlerdir. 

Sonuç olarak, üretim verimliliği endeksi sonuçlarına göre benzofenantridin ve protopin 

alkoloitlerini kullanmanın birim et maliyeti anlamında tasarruf sağladığını 

bildirmiĢlerdir.  

Blank vd. (2010) yeterli düzede triptofan bulunan veya bulunmayan domuz rasyonlarına 

SNG
 
ilavesinin domuzlardaki büyüme performansı üzerine etkilerini değerlendirmek 
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üzere bir araĢtırma yürütmüĢlerdir. 2 tekerrürlü araĢtırmada 24 adet domuz 3 hafta 

boyunca dört uygulama rasyonundan biri ile beslenmiĢtir. Bu rasyonlar, triptofan 

eksikliği olan bazal yem (TD), triptofan eklikliği olan bazal yeme 50 mg SNG
 
ilave 

edilmiĢ (TDS),  bazal yeme 1 g/kg triptofan eklenmiĢ (TA), bazal yeme 1 g/kg triptofan 

ve 50 mg SNG
 
(TAS) ilave edilmiĢ Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmada triptofan 

eksikliği olan rasyonlarla beslenen domuzlarda yem tüketiminin triptofan seviyesi 

yeterli rasyonlarla beslenen domuzlarla göre belirgin bir seviyede düĢük çıktığı, bunun 

da günlük ağırlık artıĢın azalmasına ve daha zayıf bir yem değerlendirme sayısına neden 

olduğunu bildirmiĢlerdir. Triptofan eksikliği olan veya olmayan rasyonlara SNG
 
ilave 

edilmesinin yem tüketiminde, canlı ağırlık artıĢında ve yem değerlendirme sayısında 

önemli bir etkisini görmemiĢlerdir.  

Dong ve Thieu (2013) yavru domuz rasyonlarına SNG
 

katılmasının büyüme 

performanslarına ve bağıĢıklık seviyelerine etkilerini inceledikleri araĢtırmada; 35 

günlük yaĢta 300 adet yavru domuz, her bir grupta 25 adet yavru domuz olacak Ģekilde 

ve 4 tekerrürden oluĢan 3 farklı uygulamaya tabi tutulmuĢtur. Uygulamalarda 1.grup 

bazal rasyon, 2. grup rasyonlarına 50 ppm SNG, 3. grup rasyonlarına 100 ppm SNG
 

katılmak suretiyle beslenmiĢtir. AraĢtırma sonunda rasyonlarına SNG
 
katılan grupların 

günlük canlı ağırlık artıĢlarının ve yem değerlendirme sayılarının bazal rasyonla 

beslenen hayvanlara göre daha olumlu sonuç verdiğini (P<0.05) ancak circovirüs ile 

domuz kolerasına yönelik bağıĢıklık seviyelerinde gruplar arasında önemli bir 

farklılığın ortaya çıkmadığını bildirmiĢlerdir.  

Kantas vd. (2015) sütten kesilmiĢ yavru domuzların yemlerine 15 ila 50 ppm SNG
 

ilavesinin domuzların sağlık ve performanslarına etkilerini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada 

864 yavru domuz negatif kontrol (NK), 15 g SNG
 
/ ton yemde + NK (S15) ile 50 g SNG

 

/ ton yemde + NK (S50)  Ģeklinde üç deneme grubuna ayrılmıĢtır. AraĢtırmada 6. hafta 

sonunda S50 grubunda S15 ve NK grubuna göre canlı ağırlıklar, günlük canlı ağırlık 

artıĢı, günlük yem tüketimi yüksek bulunmuĢ, yem değerlendirme sayısı ise daha iyi 

seviyede bulunmuĢtur. Diyare skoru açısından gruplar arasında farklılık bulunmamıĢtır. 

S15 ve S50 gruplarının 7’inci ve 14’üncü günlerdeki akut faz protein serum haptoglobin 

ve seviyesi birbiriyle aynı olmak üzere NK grubuna göre ise daha düĢük seviyede 
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çıkmıĢtır. Benzer Ģekilde S15 ve S50 gruplarının akut faz protein serum amiloyit A 

seviyeleri 7'inci ’e 14’üncü günlerde NK grubuna göre düĢük bulunmuĢtur. S50 

grubunun akut faz protein serum amiloyit A seviyesi 7’inci günde S15 grubuna göre 

daha düĢük iken bu farklılık 14’üncü günde ortadan kalkmıĢtır. Sonuç olarak, yüksek 

seviyede sanguinarine alkaloiti içeren SNG’in sütten kesilmiĢ yavru domuzların 

yemlerine katılmasının büyüme performanslarına olumlu katkılar yaptığı ve 

antiinflamatuar aktivitesini uyardığı bildirilmiĢtir. 

Pickler vd. (2013) tarafından yürütülen bir araĢtırmada etlik piliçlerin içme suyuna 

sanguinarine içeren yem katkısının (SNG) katılmasının Salmonella Enteritidis sayısını 

azaltıp azaltmadığı, Salmonella Enteritidis ile mücadele eden etlik piliçlerin bağırsak 

morfolojisindeki değiĢimler ile periferik kandaki bağıĢıklık hücrelerinin ve bağırsak 

mukozasındaki ekspresyonunun değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmada günlük 

yaĢtaki 120 adet Cobb etlik piliçleri kontrol grubu ile Salmonella Enteritidis ile 

aĢılandıktan 24 saat sonra 6 gün boyunca sularına 0.1 g/L sanguinarine katılan grup 

olmak üzere 2 uygulama grubuna ayrılmıĢtır. Sularına sanguinarine katılan grubun kör 

bağırsağında ve kursaktaki Salmonella Enteritidis izolasyonunun aĢıdan 7 gün sonraki 

dönemde kontrol grubuna göre azaldığı görülmüĢtür. Sularına sanguinarine katılan 

grubun kontrol grubuna göre duodenum ve jejunumlarında daha düĢük goblet hücre 

ekspresyonu ve CD3
+
 hücreleri görülmüĢ, kandaki CD4, CD8α, CD8α

bright
, CD8α

dim
, 

CD8β, TCR Vβ1 ve CD28 pozitif marker hücrelerinin yüksek ekspresyonu tespit 

edilmiĢtir.  Sanguinarine maddesinin muhtemelen lenfositlerin sayısını azaltarak 

mukozadaki rekabeti hafiflettiğini bildirmiĢlerdir. 

Goodarzi Boroojeni vd. (2018) sütten kesilmiĢ domuz yavrularının yem rasyonlarına 

Macleaya cordata ekstraktı (MCE) ve narinjin katılmasının performanslarına, besin 

maddesi sindirilebilirliğine ve bağırsak histomorfolojisine etkilerini araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırmada 25 günlük yaĢta 28 erkek, 28 diĢi cinsiyetteki melez domuz yavruları 

kontrol grubu, 60 mg/kg yem SNG (MCE60), 120 mg/kg yem SNG (MCE120) ve 50 

mg/kg yem saf narinjin (NAR) katıldığı uygulama gruplarına dağıtılmıĢtır. AraĢtırma, 

yavru domuzların 25-66 günlük yaĢ aralığında olmak üzere 42 gün olarak 

düzenlenmiĢtir. AraĢtırma sonunda tüm uygulama gruplarında dıĢkı tekstür skoru 
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açısından bir farklılık görülmemiĢtir. Canlı ağırlıklarda 38 ve 66 günlerde tüm gruplar 

arasında farklılık bulunmamıĢtır. Ancak MCE120 grubu baĢlangıç (25-38 günlük yaĢ 

arası) ve büyütme (39-66 günlük yaĢ arası) dönemlerinde kontrol grubuna göre daha 

yüksek seviyede canlı ağırlık artıĢı göstermiĢtir (P≤0.05). Uygulama gruplarının yem 

tüketimlerinde ise kontrol grubuna göre farklılık bulunmamıĢtır. MCE120 grubundaki 

yavru domuzlarda baĢlangıç ve büyütme dönemlerinde kontrol grubuna göre daha iyi 

bir yem değerlendirme sayısı bulunmuĢtur. MCE seviyesinin artırılmasının yem 

değerlendirme sayısını iyileĢtirdiği bildirilmiĢtir. Kör bağırsak öncesi (ileal) besin 

madde sindirilebilirliğinde MCE120 grubunda fosfor, aspartik asit, glutamik asit, 

histidin, lösin, metionin tirosin, valin ve toplam amino asit seviyeleri kontrol grubuna 

göre daha yüksek bulunmuĢtur (P≤0.05). MCE eklenme düzeyinin ham protein, alanin, 

sistein, izolösin, fenilalanin ile treonin sindirilebilirliğine yönelik bir eğilim ortaya 

koyduğu belirtilmiĢtir (P<0.10). AraĢtırmada, yem rasyonlarına MCE eklenmesinin 

jejunumdaki villus ve kriptaların histomorfolojik durumu üzerinde bir etkisinin 

görülmediğini bildirmiĢlerdir. 

Kosina vd. (2004) yemlerine Macleya cordata ekstraktı (kilo yemde 2 mg ve 100 mg, 

sanguinarine:chelerythrine 3:1) katılan domuzların sağlık durumlarına etkisini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada 21 günlük yaĢta 18 adet yavru domuz (9 erkek, 9 diĢi 

cinsiyette), her grupta 6 adet domuz olacak Ģekilde 3 farklı uygulama grubuna 

dağıtılmıĢ ve araĢtırma 90 gün sürdürülmüĢtür. Gruplar, kontrol grubu, 2 mg/kg ile 100 

mg/kg ekstrakt uygulanan gruplar Ģeklinde dizayn edilmiĢtir. Yemdeki ekstrakt katkısı 

araĢtırma süresince vücut ağırlığına göre sabit tutulmuĢtur. AraĢtırma sonunda tüm 

gruplarda büyüme parametreleri benzer bulunmuĢ ve hiçbir grupta sağlık anlamında bir 

sorun görülmemiĢtir. Bakılan vücut sıvılarında ve dokularda sanguinarine bulunmuĢ 

ancak kaslarda sanguinarine maddesine rastlanmamıĢtır. Chelerythrine maddesi ise 

uygulama gruplarının dıĢkısında, karaciğerlerinde ve diĢ etlerinde bulunmuĢtur. 100 

ppm ekstrakt uygulanan grubun bağırsak ve plazmalarında da chelerythrine maddesi 

tespit edilmiĢtir. Grupların hematolojik parametrelerinde ve biyokimyasal 

belirteçlerinde farklılık bulunmamıĢtır. Ancak, 100 ppm ekstrakt uygulanan grubun 

karaciğer enzim aktivitelerinden ALT, AST ve GMT kontrol grubuna göre daha düĢük 

bulunmuĢtur. Bu farklılığın, albümin ve bilirubin değerlerinin referans değerleri 
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seviyesinde olması nedeniyle sağlık anlamında bir sorun teĢkil etmediği bildirilmiĢtir. 

Sindirim sistemi organlarında da gruplar arasında patolojik değiĢiklikler 

gözlenmemiĢtir. 

Juskiewicz vd. (2013) etlik piliç yemlerine Macleaya cordata bitkisinden elde edilen 

alkaloit karıĢımının (SNG, ağırlıklı olarak 30 mg/kg sanguinarine içeren) ve probiotik 

(Bactocell, 1x10
6
 CFU/g Pediococcus acidilactici içeren) ile bunların karıĢımın 

eklenmesinin etlik piliçlerin kör bağırsaklarında ortaya çıkardığı fizyolojik etkileri 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada 40 adet günlük yaĢtaki Cobb 500 etlik piliçler her grupta 

10 adet hayvan olacak Ģekilde 4 uygulama grubuna (kontrol grubu C, yemlerine SNG
 

eklenen grup A, yemlerine probiotik katılan grup B ile yemlerine SNG
 
ve probiotik 

katılan grup AB) dağıtılarak 5 hafta boyunca beslenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda tüm 

gruplardaki etlik piliçlerin canlı ağırlıkları etkilenmemiĢtir. Sindirim sisteminde bununla 

birlikte kör bağırsak dokularında kuru madde konsantrasyonu, pH değerleri ve kör 

bağırsak amonyak konsantrasyonu tüm gruplarda benzer bulunmuĢtur (P>0.05). Kör 

bağırsakda mikrobiyal enzim aktiviteleri gruplar arasında önemli farklılıklar 

göstermiĢtir. A grubunun kör bağırsağında α-glukosidaz, β-glukosidaz, α-galaktosidaz, 

β-galaktosidaz ve β-glukuronidaz enzimleri kontrol grubuna göre önemli seviyede 

düĢük bulunmuĢtur. A grubunun kör bağırsak içeriğindeki asetik asit konsantrasyonun 

tüm gruplara kıyasla düĢük seviyede olması toplam kısa zincirli yağ asit seviyesinin de 

kontrol grubuna göre düĢük olmasına neden olmuĢtur (P <0.05). Mevcut araĢtırmada 

yemlere 30 mg/kg miktarında eklenen sanguinarine preparatının, glikolitik enzim 

aktiviteleri ve kısa zincirli yağ asitlerinin azalmasının iĢaret ettiği üzere kör bağırsak 

fermentasyon iĢlemini baskıladığını varsaymıĢlardır.  

Li vd. (2018) etlik piliç yemlerine Macleaya cordata ekstraktının katılmasının 

kloratetrasiklin  (CTC) antibiyotiğinin büyütme faktörü özelliğine yönelik etkilerini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada 720 adet 7 günlük yaĢta (yarısı diĢi yarısı erkek cinsiyette) 

3 uygulama grubuna dağıtılmıĢtır. Gruplar, kontrol grubu (CT), rasyonlarına 50 mg/kg 

CTC katılan grup (T1) ile rasyonlarına 50 mg/kg CTC ve 50 mg/kg Macleaya cordata 

ekstraktı katılan (T2) gruplardan oluĢmuĢtur. AraĢtırma sonunda yaĢama oranı T2 

grubunda (%86,18), CT (%58,21) ve T1 (%75,34) gruplarına göre daha yüksek 
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bulunmuĢtur. AraĢtırmada 1-5 hafta arasında T2 grubunun canlı ağırlık artıĢı (61,32 g) 

ve yem değerlendirme sayısı (1,424), CT (49,40 g; 1,520) ve T1 (57,76 g; 1,442) 

gruplarına göre daha iyi seviyede çıkmıĢtır. Etlik piliçlerde CTC ve Macleaya cordata 

ekstraktının birlikte kullanılmasının, etlik piliçlerin büyüme performansını etkili bir 

Ģekilde geliĢtirdiğini bildirmiĢlerdir. Macleaya cordata ekstraktının karaciğerde CTC 

kalıntısını artırdığı, böbrek ve kaslarda ise azalttığı görülmüĢtür. Bunun nedeninin 

Macleaya cordata ekstraktının CTC metabolizmasını karaciğerde hızlandırmasından 

ileri geldiğini bildirmiĢlerdir. CTC ve Macleaya cordata ekstraktınıneĢzamanlı 

kullanımının, Bacteroides, Faecalibacterium ve Bifidobacteri bakterilerinin yüksek 

oranda bulunmasını teĢvik ederek daha iyi bir büyüme etkisi ortaya çıkardığını 

gözlemlemiĢlerdir.  

Zhao vd. (2017) araĢtırmalarında Macleaya cordata ekstraktından hazırlanan SNG’nin 

sütten kesilmiĢ domuz yavrularının performanslarına ve sağlıklarına yönelik etkilerini 

incelemiĢlerdir. AraĢtırmada 128 adet sütten kesilmiĢ domuz yavrusu, kontrol grubu 

(T1), kontrol grubu yemi+100 mg/kg SNG (T2), kontrol grubu yemi+500 mg/kg SNG
 

(T3), kontrol grubu yemi+1000 mg/kg SNG (T4) Ģeklinde beslenen 4 farklı uygulama 

grubuna dağıtılmıĢtır. AraĢtırma sonunda dıĢkı skorları, canlı ağırlıklar, günlük canlı 

ağırlık artıĢı, ortalama günlük yem tüketimleri, yem değerlendirme sayısı açısından 

gruplar arasında farklılık bulunmamıĢtır (P>0.05). Kan değerlerinde eritrosit ortalama 

volümü (MCV) ile aktive edilmiĢ parsiyel tromboplastin zamanında (APTT) farklılıklar 

bulunmuĢ, ancak bu farklılıkların kullanılan katkı maddesinin dozuna bağlı olmadığı ve 

sporadik olduğunu bunun da biyolojik varyasonla ilgili olduğu bildirilmiĢtir. 

AraĢtırmada T3 ve T4 gruplarının trombosit sayıları kontrol grubuna göre daha düĢük 

bulunmuĢtur. Ancak trombositopeni ve trombosit fonksiyonlarına yönelik biyo-

göstergelerin değiĢmediğini, gruplarda kanama veya doku hasarı görülmediğini bu 

nedenle toksikolojik bir etkinin olmadığını belirtmiĢlerdir. Haptoglobin seviyesi T2 

(diĢi cinsiyettekiler hariç), T3 ve T4 gruplarında kontrol grubuna göre yüksek 

bulunmuĢtur. Ancak artan haptoglobin seviyesi akyuvar sayısında bir değiĢiklik 

gözlenmemesi nedeniyle inflamatuvar durum ile iliĢkilendirilmemiĢtir. T3 ve T4 

grubundaki kısırlaĢtırılmıĢ erkek domuz yavruları için toplam serum protein 

seviyelerinin, T1 grubundaki seviyelerden önemli ölçüde düĢük olduğu bulunmuĢtur; 
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diĢi domuz yavruları için toplam protein seviyesi T2 grubunda artmıĢ, ancak T3 

grubunda azalmıĢtır. Serum albümini ve globülin seviyeleri gibi diğer serum 

proteinlerinin parametrelerinin değiĢmediği ve hiçbir yan etki veya klinik bulgu 

gözlenmediği bildirilmiĢtir. T4 grubundaki diĢi domuz yavrularının kontrol grubuna 

göre daha düĢük kreatin kinaz aktivitesi olduğu bulunmuĢtur. Organ ağırlıkları, organ ve 

dokulardaki histopatolojik özellikler konusunda gruplar arasında farklılık 

gözlenmemiĢtir. 

Xue vd. (2017) tarafından Eimeria spp. ve Clostridium perfringens inokülasyonuyla 

nekrotik enteritis (NE) oluĢturulmuĢ etlik piliç yemlerine Macleaya cordata 

ekstraktından hazırlanan SNG (SE) katılmasının etlik piliçlerin performans, ölüm 

oranları ve karkas parametrelerine yönelik etkileri değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmada 476 

adet erkek cinsiyetteki Ross 308 etlik piliçler 2 x 2 faktöriyel düzende (NE var veya 

yok; 0.15 g/kg SE var veya yok) 7 tekerrür uygulama grubuna her bir grupta 17 hayvan 

olacak Ģekilde dağıtılmıĢtır. Etlik piliçlerde 0-24’üncü günler arasında NE durumundan 

bağımsız olarak yemlerine SE eklenen etlik piliçlerin, yemlerine SE eklenmeyen etlik 

piliçlere göre daha yüksek bir yem tüketimi (P<0.01) ile canlı ağırlık artıĢı gösterdikleri 

(P<0.05) bulunmuĢtur. AraĢtırmada 0-35 gün arasında NE oluĢturulmuĢ etlik piliçler, 

NE oluĢturulmamıĢ kontrol grubuna kıyasla daha düĢük yem tüketimi ile canlı ağırlık 

artıĢı ve daha yüksek yem değerlendirme sayısı ile ölüm oranı (P <0.001) göstermiĢtir. 

Aynı dönemde NE durumuna bakılmaksızın yemlerine SE eklenen etlik piliçlerin, 

yemlerine SE eklenmeyen etlik piliçlere göre daha yüksek bir yem tüketimi (P<0.01) ile 

canlı ağırlık artıĢı (P<0.01),  daha düĢük bir yem değerlendirme sayısı (P<0.05) 

gösterdikleri ve sürü üniformitelerinin daha iyi olduğu bulunmuĢtur (P<0.01). 

Yemlerine SE eklenen etlik piliçlerin göğüs eti verimleri kontrol gruplarına göre daha 

iyi bulunmuĢtur (P<0.01). NE oluĢturulan etlik piliçlerden SE verilmemiĢ olanlarda 

duodenal (P<0.05) ve ileal (P<0.001) lezyon skorlarının arttığı, bu durumun 

rasyonlarına SE eklenen gruplarda ise görülmediğini bildirmiĢlerdir. Rasyonlarına SE 

eklenen grupların jejunum örneklerinde daha düĢük seviyede lezyon skorları 

bulunmuĢtur (P<0.001). AraĢtırmacılar, bağırsak iltihabının NE lezyon geliĢimine ön 

ayak olduğunu ve izokinolein alkoloitlerinin takviyesinin bu tür enflamatuar yanıtı 

baskılayabildiğini ve mevcut çalıĢmada gözlemlendiği gibi NE lezyonlarında bir 
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azalmaya yol açabileceğini bildirmiĢlerdir. Ġzokinolein alkoloitlerinin, enflamasyonu ve 

onun fizyolojik sonuçlarını kontrol ederek NE oluĢturulan etlik piliçlerin 

performanslarını koruyabileceklerini belirtmiĢlerdir. 

Chen vd. (2018) sütten erken kesilmiĢ yavru domuzların rasyonlarına SNG (SAG; 

minimum %1.5 sanguinarine) ilave edilmesinin büyüme performansı, bağırsak 

morfolojisi, bağırsak mikroflorası ve metabolitleri üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırmada 21 günlük yaĢtaki 20 adet domuz yavrusu, bazal rasyonla beslenen grup 

(CTR) ile bazal rasyona 50 mg/kg SAG eklenen yemlerle beslenen grup (SAG grubu) 

olmak üzere 2 gruba dağıtılmıĢtır. Toplam 21 gün süren araĢtırmada SAG grubunun 

ortalama günlük canlı ağırlık artıĢı (P=0.011) ile ortalama günlük yem tüketimleri 

(P=0.037) CTR grubuna göre daha yüksek bulunmuĢ, yem değerlendirme sayısının ise 

daha iyi olma eğiliminde olduğu (P=0.058) bildirilmiĢtir. Yem değerlendirmenin daha 

iyi olması sanguinarine maddesinin dekarboksilasyon ve pH değiĢikliklerinden dolayı 

amino asitlerin yıkımını azaltırken, yem tüketimini ve sindirimi artırmasından ileri 

gelmiĢ olabileceğini belirtmiĢlerdir. SAG grubunun duodenumdaki villus yükseklikleri 

CTR grubuna göre daha kısa bulunmuĢ (P=0.046), SAG takviyesinin ileumda daha uzun 

villus, ayrıca jejunum ve ileumda villus yüksekliğinin kripta derinliğinin daha büyük bir 

oranıyla ve daha sığ jejunal kriptalar ile iliĢkili olduğunu bulmuĢlardır.  

Liu vd. (2016) büyüme dönemi domuz yavrularının yemlerine Macleaya cordata 

ekstraktının katılmasının domuzların diyare skoru ile doğal bağıĢıklık düzeylerine 

etkilerini incelemiĢlerdir. Rasyonlarına Macleaya cordata ekstraktının (40 mg/kg 

miktarında) katılmasının özellikle kontrol grubundaki domuzlarla karĢılaĢtırıldığında, 

ZO-1 ve claudin-1 antikorseviyelerini önemli ölçüde arttırdığı bildirilmiĢtir (𝑃<0.05). 

Macleaya cordata ekstraktının büyüme dönemindeki domuz yavrularında bağırsak 

bariyeri fonksiyonunu arttırdığını, dıĢkıyla ilgili sorunları azalttığını belirtmiĢlerdir. 

Gharib Naseri vd. (2012) Campylobacter jejuni ile mücadele eden etlik piliç yemlerine 

SNG
 

katılmasının körbağırsak kolonizasyon, dıĢkılama, performans, bağıĢıklık ve 

bağırsak morfolojisine yönelik etkilerini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada 300 adet Cobb 

500 etlik piliçler 5 farklı uygulama grubuna dağıtılmıĢtır. Gruplar, bazal yem rasyonu 
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ile beslenen negatif ve pozitif kontrol, yemlerine probiotik uygulanan, yemlerine SNG
 

katılan (SA) ve sularına organik asit katılan gruplardan oluĢturulmuĢtur. Negatif kontrol 

grubu hariç tüm gruplardaki hayvanlar 21’inci günde oral yolla Campylobacter jejuni 

(10
9 

CFU mL
-1

) inokülasyonuna tabi tutulmuĢtur. SA grubunun negatif ve pozitif 

kontrol gruplarına göre tüm dönemlerdeki yem tüketimlerinde farklılık bulunmamıĢtır. 

SA grubunun canlı ağırlık artıĢları 22-49’uncu günler arasında pozitif kontrol 

grubundan yüksek, negatif kontrol grubundan ise düĢük bulunmuĢtur. SA grubunun 1-

49’uncu günler arasındaki canlı ağırlık artıĢı negatif kontrol grubuna benzer, pozitif 

kontrol grubundan ise yüksek bulunmuĢtur. SA grubunun 22-49’uncu günler arasındaki 

yem değerlendirme sayısı negatif kontrol grubuna göre bir miktar daha fazla bulunmuĢ 

ancak bu farklılık 1-49’uncu günler arasında görülmemiĢtir. SA grubunun bağırsak 

morfolojisi negatif kontrol grubu ile benzerlik göstermiĢ ancak duodenum ve jejunum 

bölgelerindeki villus yükseklikleri pozitif kontrol grubuna göre daha fazla bulunmuĢtur 

(P<0.05). SA grubunun toplam titresi ve IgM'sinin pozitif kontrol grubuna kıyasla 

önemli ölçüde daha iyi olduğu gözlenmiĢtir. SA grubunun körbağırsak içerikteki 

Campylobacter jejuni miktarı 49’uncu günde pozitif kontrol grubuna göre daha düĢük 

bulunmuĢtur (P<0.05). Sonuç olarak etlik piliç yemlerine SNG
 

ilave edilmesinin 

Campylobacter jejuni kolonizasyonunu azaltmada bir alternatif olabileceğini 

bildirmiĢlerdir. 

Aljumaah vd. (2020a) sanguinarine esaslı fitobiyotik katkısının (SG) nekrotik enteritis 

(NE) oluĢturulmuĢ etlik piliçlerdeki etkilerini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada 100 adet 

günlük yaĢta Ross 308 etlik piliçler 4 farklı uygulama grubuna her bir tekerrürde 5 adet 

hayvan olacak Ģekilde 5 tekerrürlü olarak dağıtılmıĢtır. Gruplar, negatif kontrol grubu 

(NE ve SG yok), pozitif kontrol grubu (NE var), SG grubu (SG, 0,12 g/kg) ve SG+NE 

grubu (SG, 0.12 g/kg ve NE var) Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. AraĢtırmacılar, enfeksiyon 

öncesi dönem (0-21 gün) boyunca tüm uygulama grupları arasında ölçülen herhangi bir 

parametrede (yem tüketimi, canlı ağırlık artıĢı, yemden yararlanma oranı) anlamlı bir 

farklılık gözlemlememiĢlerdir. Diğer dönemlerde (21-28 gün), (28-35 gün) ve genel 

performansta (0-35 gün) ise önemli değiĢiklikler gözlemlemiĢlerdir. NE ile mücadele 

eden etlik piliçler ile NE ile mücadele eden ve yemlerine SG eklenmiĢ olan etlik piliçler 

arasında, büyütme dönemlerinin hiçbirinde performans parametrelerinde fark 
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bulunmamıĢtır. Bu çalıĢmada, NE mücadelesinde SG takviyesinden kaynaklanan 

herhangi bir performans artıĢı olmadığını bildirmiĢlerdir. YaĢama gücü oranı açısından 

gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmuĢ (P= 0.005), ancak yine NE ve SG + NE 

grubu arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır. AraĢtırmanın 21-28 günlerinde SG 

tüketen grubun canlı ağırlık artıĢı negatif kontrol grubuna göre önemli düzeyde düĢük 

bulunmuĢtur (sırasıyla 455,2 g; 540,8 g). Aynı dönemde SG tüketen grubun yemden 

yararlanma oranı negatif kontrol grubuna göre daha olumsuz seviyede bulunmuĢtur 

(sırasıyla 1,483 g:g; 1,367 g:g). Ancak bu farklılıklar besleme dönemi sonunda ortadan 

kalkmıĢtır. NE mücadelesi, kör bağırsak propiyonik asitte önemli bir artıĢla 

iliĢkilendirilirken, sanguinarine bazlı fitobiyotik takviyesinin ise kör bağırsak asetik 

asitte bir artıĢa neden olduğu bildirilmiĢtir. AraĢtırmacılar, hem duodenumda hem de 

ileumda NE ile mücadele eden ancak fitobiyotik uygulanan grubun bağırsak lezyon 

skorunda önemli seviyede azalma gözlemlemiĢlerdir. 

Aljumaah vd. (2020b) Salmonella typhimurium ile mücadele eden etlik piliç yemlerine 

SNG katılmasının performans, kan biyokimyası ve et karakteristiklerine olan etkilerini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada günlük yaĢtaki 280 adet Ross etlik piliçler 6 uygulama 

grubuna dağıtılmıĢtır. Negatif kontrol (T1) grubu hariç olmak üzere etlik piliçler, 15 

günlük yaĢta iken Salmonella typhimurium bakterisi ile enfekte edilmiĢtir (3 x10
9
CFU). 

Etlik piliçlere SNG 0.15 g/kg dozunda uygulanmıĢtır. BaĢlangıç döneminde yemlerine 

SNG ilave edilen grubun yem değerlendirme sayısı T1 grubuna göre daha iyi 

bulunmuĢtur. BaĢlangıç döneminde SNG ilave edilen grubun karaciğer oranı kontrol 

grubuna göre daha fazla (𝑃<0.05), ince bağırsak oranı ise daha az bulunmuĢtur 

(𝑃<0.01). Bitirme döneminde (15-35 günlük yaĢ) gruplar arasında en düĢük canlı ağırlık 

artıĢı, enfekte edilen ancak fitobiyotik katkısı uygulanmamıĢ olan T2 grubunda 

görülmüĢtür. Aynı dönemde, enfekte edilen ve yemlerine SNG ilave edilen grubun (T6) 

yem değerlendirme sayısı, pozitif kontrol (T2) grubunun yem değerlendirme sayısı 

değerinden istatistiksel olarak önemli decede daha iyi olmuĢtur (𝑃<0.01). Etlik piliçler 

35 günlük yaĢta iken T6 grubunun kan glukoz ve trigliserit seviyeleri T1 grubuna göre 

düĢük seviyede bulunmuĢtur. T6 grubunun performans parametreleri enfekte edilen ve 

0.10 g/kg doz avilamycin uygulanan etlik piliçlerin performans parametreleriyle benzer 

seyretmiĢtir.  
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Huang vd. (2018) araĢtırmalarında Macleaya cordata ekstraktının (MCE) önceleri 

büyütme faktörü olarak kullanılan antibiyotiklere bir alternatif olup olamayacağını ve 

bu ekstraktın etki mekanizmalarının ne olabileceğini araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma 

esnasında, ilgili mikrobiyotayı daha iyi anlamak için ilk kapsamlı tavuk bağırsağı 

mikrobiyal gen kataloğunu (9.04 milyon gen)  oluĢturduklarını bildirmiĢlerdir. 

AraĢtırmada, batarya kafes veya serbest gezen sistemlerini uygulayan farklı tavuk 

ırklarının olduğu 7 farklı çiftlikteki tavuklardan her birinin 5 bağırsak bölümünden 

olmak üzere toplam 495 adet sindirim içeriği alınmıĢ ve tavukların bağırsaklarında 

bulanan bakteriler tespit edilerek, gruplar arasında kıyaslamalar yapılmıĢtır. Daha sonra, 

MCE'lerin antibiyotiklere kıyasla etkilerini incelemek için, her biri kloratetrasiklin 

(CTC) takviyesi ve üç MCE farklı dozda (MCE-L, MCE-M, MCE-H) alan, ayrıca 

negatif kontrol grubunun da olduğu beĢ test grubuna sahip iki tavuk ırkı ile paralel 

deneyler gerçekleĢtirilmiĢtir. Yerel sarı tüylü (LY) ve Arbor Acres (AA) tavuk ırkları 

serbest olarak iki çiftlikte yetiĢtirilmiĢ ve ölçümler sırasıyla 56 ve 42 günlerde 

alınmıĢtır. LY ırklarında (56. gün),  yeme yapılan ilave takviyeler sayısal olarak (önemli 

ölçüde değil) ortalama canlı ağırlık artıĢını %3.1 (CTC, P = 0.258), %2.2 (MCE-L, P= 

0.204), %4.8 (MCE-M, P=0.071) ve %3.1 (MCE-H, P = 0.069) artırmıĢtır. Yem 

tüketimlerinde önemli ölçüde (P < 0.05) %3.0-6.9 artıĢ gözlenmiĢtir. Yem 

değerlendirme sayısı (FCR) ise önemli ölçüde değiĢim görülmemiĢtir (P > 0.05). AA 

ırklarında (42. gün), ortalama canlı ağırlık artıĢında sayısal olarak (önemli ölçüde değil) 

%1.5 (CTC, P = 0.363), %2.2 (MCE-M, P = 0.258) ve %1.7 (MCE-H, P = 0.302) 

oranında iyileĢme görülmüĢtür. Ancak, AA ırklarında yem tüketimindeki artıĢ önemli 

bulunmamıĢtır (P > 0.05). Ancak, AA ırklarında MCE-M grubunda diğer gruplara göre 

FCR’ın önemli ölçüde azaldığı (1.77'den 1.71'e, P < 0.05) görülmüĢ ve grupta besin 

madde emiliminin arttığı sonucuna varmıĢlardır. Grupların mikroflora incelenmesi 

sonucunda; ön bağırsakta, baskın tür olan Lactobacillus popülasyonunun MCE'den 

etkilendiğini, bu bakterilerin ortalama göreceli bolluğunun, üç grupta %12-54 oranında 

arttığını, Lactobacillus'un ön bağırsaktaki baskın rolünün, özellikle MCE-H tarafından 

daha da güçlendirildiğini bulmuĢlardır. MCE’nin, ön bağırsakta amino asit 

biyosentezini ve metabolizma yollarını önemli ölçüde zenginleĢtirdiğini (P < 0.05), lipid 

metabolizmasında, ikincil safra asidi biyosentez yolunun geliĢtiğini belirlemiĢlerdir. 
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YeĢilbağ vd. (2020) yapmıĢ oldukları araĢtırmada, etlik piliçlerin rasyonlarına Macleaya 

cordata ekstraktı katılmasının etlik piliçlerin performansına, bağırsak sağlığına ve ileal 

enflamasyon skoruna yönelik etkilerini incelemiĢlerdir. AraĢtırmada, 240 adet Ross 308 

erkek cinsiyette etlik piliçler, her bir grupta 60 adet hayvan olacak Ģekilde 4 gruba 

dağıtılmıĢtır. Gruplara bitki ekstrakt karıĢımı (PEM) ve Macleaya cordata ekstraktı 

(MCE) belirli dozlarda uygulanmıĢtır. PEM veya MCE uygulanmayan Kontrol grubu 

yanında, 1. grupta yer alanların rasyonlarına 100 ppm PEM (PEM 100), 2. grupta yer 

alanlara 200 ppm PEM (PEM 200), 3. grupta yer alanlara 18 ppm MCE verilmiĢtir. 

AraĢtırma sonunda, gruplar arasında yem değerlendirme sayısında, karkas ağırlığında ve 

karkas veriminde önemli bir farklılık görülmemiĢtir. Ancak, canlı ağırlık, canlı ağırlık 

artıĢı ve yem tüketimlerinde bazı farklılıklar gözlemlenmiĢtir. Büyütme döneminde (1-

21 gün) PEM ve MCE uygulanan gruplarda, kontrol grubuna göre canlı ağırlık 

artıĢlarının daha fazla olduğu görülmüĢtür (P<0.05). PEM 100 ve MEC uygulama 

gruplarının yem tüketimlerinde 1-42 günler arasında kontrol grubuna göre artıĢ olduğu 

gözlenmiĢtir (P<0.05). PEM 200 ve MCE uygulanan etlik piliçlerin ileal enflamasyon 

skorları kontrollere göre daha düĢük bulunmuĢtur (P<0.05). 

Lemos vd. (2020), kuluçka sonrası ceftiofur ve sanguinarine içeren yem katkı 

uygulamasının 14 günlük civcivlerin kör bağırsak mikrobiyotasında ortaya çıkaracağı 

değiĢiklikleri araĢtırmıĢlardır. Denemede etlik piliçler 4 uygulama grubuna 3 tekerrürlü 

ve her bir tekerrürde 11 hayvan olacak Ģekilde tesadüfi olarak dağıtılmıĢtır. Uygulama 

grupları NC (negatif kontrol grubu, 0.2 mL streil tuzlu suda bekletilen Marek aĢısı 

uygulanan), PHYTO grubu (Marek aĢısı uygulanan ve rasyonlarına SNG eklenen, 50 

g/ton), ATB grubu (1 mg/mL sodyum ceftiofur çözeltisinde bekletilen 0.2 mL Marek 

aĢısı uygulanan) ve MIXED grubu (Marek aĢısı ile sodyum ceftiofur uygulanan ve 

rasyonlarına SNG eklenen) olarak belirlenmiĢtir. Kontrol grubuyla karĢılaĢtırıldığında, 

diğer uygulama gruplarında Bacteroidetes popülasyonunda artıĢ, Firmicutes 

popülasyonunda ise azalma görülmüĢtür. Hem sanguinarine hem de ceftiofur 

uygulamasının Lachnospiraceae popülasyonunda azalmaya sebep olduğunu 

görmüĢlerdir. Bu bakteri familyasının canlı ağırlık artıĢı ve sindirim sistemini 

destekleme ile iliĢkisi olduğundan, popülasyonunun azalmasını istenmeyen bir sonuç 

olarak değerlendirilebileceğini bildirmiĢlerdir.  Rasyonlarında sanguinarine katkısı 
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içeren etlik piliçlerde Enterobacteriaceae popülasyonunda azalma olduğunu 

gözlemlemiĢlerdir. Bunun sanguinarine maddesinin bakterisidal etkisi nedeniyle 

olabileceğini bildirmiĢlerdir. Etlik piliçlerin 14 günün sonunda kör bağırsak 

mikrobiyotasında, sanguinarine ve ceftiofur maddesinin benzer değiĢimlere sebep 

olduğunu söylemiĢlerdir.  

Hussein vd. (2020) araĢtırmalarında nekrotik enteritis (NE) ile mücadele eden etlik 

piliçlere bazı antibiyotik, probiyotik ve fitobiyotik bileĢiklerinin (Maxus, CloStat, SNG, 

CloStat + SNG ve Gallipro Tect) verilmesinin büyüme performansı, karkas özellikleri, 

bağırsak sağlığı ve et kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmiĢlerdir. AraĢtırmada, 324 

adet günlük yaĢtaki Ross 308 etlik piliçler her bir grupta 9 tekerrür ve her bir tekerrürde 

6 adet hayvan olacak Ģekilde 6 uygulama grubuna tesadüfi olarak dağıtılmıĢtır. 14’üncü 

gün sonunda tüm uygulama grupları C. perfringens bakterisi ile (4 x 10
8
 CFU g

-1 

oranında) enfekte edilmiĢtir. BaĢlangıç döneminde (0-14 gün) tüm uygulama 

gruplarında performans değerlerinde istatiksel olarak önemli farklılıklar bulunmamıĢtır. 

Ancak rasyonlarına 0.12 g/kg dozunda SNG katılan T4 grubunun bu dönemdeki yem 

tüketimleri ve yem değerlendirme sayısı sayısal olarak diğer gruplardan daha düĢük 

bulunmuĢtur. Bitirme dönemi sırasında, tüm katkı maddelerine ait deneme gruplarının, 

kontrol grubuna kıyasla canlı ağırlık, canlı ağırlık artıĢı, yem değerlendirme sayısı, 

protein etkinlik oranı ile hayatta kalma oranını önemli ölçüde iyileĢtirdiği (P<0.01) ve 

bağırsak lezyonları skorunu azalttığı görülmüĢtür. Ancak aynı dönemde yem 

tüketiminde tüm gruplar arasında farklılık bulunmamıĢtır. T4 grubunun timus değeri ise 

diğer gruplara kıyasla en düĢük bulunmuĢtur (%0.42; P<0.05). Sonuç olarak, 

araĢtırmadaki katkı maddelerinin tek baĢına veya birlikte kullanımının etlik piliçlerde 

büyümeyi teĢvik edebileceği ve NE’den kaynaklı ölüm oranlarını azaltabileceği 

bildirilmiĢtir.  

Liu vd. (2020), etlik piliçlerin yemlerine sanguinarine takviyesinin büyüme 

performansı, serum biyokimya parametreleri, bağırsak mukozal morfolojisi ve bağırsak 

mikrobiyomu üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢlardır.  AraĢtırmada 270 adet günlük 

yaĢtaki diĢi cinsiyetteki sarı tüylü etlik piliçler 1. grup bazal diyet (NG),  2. grup bazal 

diyet+basitrasin metilen disalisilat (50 mg/kg) (ANT), 3. grup bazal diyet+sanguinarine 
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(0.7 mg/kg) (SAG) Ģeklinde olmak üzere 3 farklı uygulama grubuna tesadüfi olarak 

dağıtılmıĢtır. SAG grubunun ortalama günlük ağırlık artıĢı 28. günde NG grubuna göre 

daha yüksek bulunmuĢ (P<0.001) ancak, 56. günde farklılık bulunmamıĢtır (P>0.05). 

SAG grubunun ortalama günlük yem tüketimi 28. günde NG grubundan daha yüksek 

olduğu görülmüĢ (P = 0.04) ancak, 56. günde bu farklılık ortadan kalkmıĢtır (p = 0.814). 

Benzer Ģekilde SAG grubunun yem değerlendirme sayısı 28. günde NG grubuna göre 

daha olumlu bulunmuĢ (P<0.001), 56. günün sonunda ise istatistiki olarak önemli bir 

fark ortaya çıkmamıĢtır. Tüm deney süresi boyunca, serum biyokimya parametrelerinin 

çoğu uygulama grupları ve kontrol grupları arasında önemli bir sapma göstermemiĢ 

(P>0.05). Ancak 28. günde ANT ve SAG gruplarındaki etlik piliçlerin glukoz (GLU) ve 

kan üre azotu (BUN) konsantrasyonu NG grubuna göre daha düĢük bulunmuĢtur. SAG 

gruplarındaki etlik piliçlerin ürik asit (UA) konsantrasyonu yine NG grubuna göre daha 

düĢük bulunmuĢtur. ANT ve SAG gruplarının, 28. gün ve 56. günde NG grubuna göre 

jejunal mukozada daha düĢük bir IL-4 ve TNF-α konsantrasyonuna sahip olduğu 

görülmüĢtür (P< 0.05). AraĢtırmacılar, sanguinarine ile beslenen etlik piliçlerin 

ileumlarında 28 günlükken villus yüksekliğinin kontrol grubuna göre daha kısa 

olduğunu, besleme dönemi boyunca duodenum ve jejunumlarında ise diğer gruplara 

göre villus yüksekliklerinin daha yüksek olduğunu, 56. günde ileumlarında villus 

yüksekliklerinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğunu tespit etmiĢlerdir.  Bu 

sonuçlar ıĢığında, sanguinarine ile diyet takviyesinin etlik piliçlerin bağırsak 

morfolojisini iyileĢtirmede faydalı bir rol oynadığını belirtmiĢlerdir.   

El-Sheikh vd. (2018) etlik piliçlerde Clostridium perfringens enfeksiyonunun 

tedavisinde sanguinarine ile sodyum butirat kullanımının ampisiline kıyasla etkinliğini, 

büyüme performansı, hemato-biyokimyasal ve immünolojik profil üzerindeki etkilerini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmada 150 adet günlük yaĢtaki karıĢık cinsiyetteki Cobb etlik 

piliçler kullanılmıĢ, 14. günde 5 farklı uygulama grubuna dağıtılmıĢtır. Gruplar, G1 

(enfekte edilmemiĢ, antibiyotik veya katkı uygulaması yapılmamıĢ kontrol grubu), G2 

(Clostridium perfringens ile enfekte edilmiĢ 1x10
9
 CFU/ml, antibiyotik veya katkı 

uygulaması yapılmamıĢ), G3 (Clostridium perfringens ile enfekte edilmiĢ 1x10
9
 

CFU/ml, sodyum butirat 2 ml/l uygulanmıĢ), G4 (Clostridium perfringens ile enfekte 

edilmiĢ 1x10
9
 CFU/ml, SNG 1 g/10 l uygulanmıĢ),  G5 (Clostridium perfringens ile 
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enfekte edilmiĢ 1x10
9
 CFU/ml, ampisilin 1.25 g/l uygulanmıĢ) Ģeklinde 

oluĢturulmuĢtur. G4 grubunun performans değerleri enfekte edilmemiĢ olan G1 

grubunun performans değerlerinin altında kalmıĢtır. Ancak, G3, G4 ve G5 uygulama 

gruplarında enfekte edilen ancak antibiyotik veya katkı uyglanmamıĢ olan G2 grubuna 

göre performans değerleri daha iyi bulunmuĢtur. Sanguinarine uygulamasının uygulama 

dönemi boyunca (1-14 günler arası) Clostridium perfringens inoküle edilen etlik 

piliçlerde performans değerlerinde olumlu sonuçlar çıkardığı bildirilmiĢtir. Sanguinarine 

ve diğer uıygulamaların yapıldığı etlik piliçlerde, G2 grubuna göre fagositoz ve 

fagositik indeks, nitrik oksit seviyelerinde artıĢlar önemli bulunmuĢtur (P<0.05) 

Newcastle HI titrelerinde ise sayısal artıĢ görülmüĢtür. G3, G4, G5 gruplarında G2 

grubuna göre eritrogramda ve lökogramda, serum toplam proteini, albümin, globulin, 

karaciğer enzimleri (AST, ALT ve ALP), ürik asit ve kreatinin değerlerinde iyileĢme 

görülmüĢtür. 

2.4 AĢı Stresine Yönelik ÇalıĢmalar  

Kanatlılarda rutin aĢı uygulamalarının amino asit kompozisyonunda, kan serumunda 

önemli etkiler ortaya çıkarabileceği, negatif azot dengesine neden olabileceği (Kochish 

2009) ve bu Ģekilde immum stresini tetikleyebileceğine yönelik düĢünceler 

yaygınlaĢmaya baĢlamıĢtır. Bu düĢüncelerden hareketle, çeĢitli araĢtırmacılarca, farklı 

dozlarda ve farklı aĢılar ile yapılan çalıĢmalarla, aĢı uygulamalarının kanatlıların 

performanslarına yönelik etkileri değerlendirilmek istenmiĢtir. 

Li vd. (2020) aĢılama kaynaklı stresin etlik piliçlerde büyüme performansına ve 

immünolojik parametrelere etkilerine yönelik araĢtırma yapmıĢlardır. AraĢtırmada 

günlük yaĢtaki 200 adet karıĢık cinsiyetteki Arbor Acres etlik piliçler 5 farklı uygulama 

grubuna tesadüfi olarak dağıtılmıĢtır. Kontrol grubu hariç diğer gruptakiler 13 günlük 

yaĢtayken sırasıyla 2, 4, 8 ve 16 doz Ģeklinde canlı Newcastle aĢısı (canlı LaSota suĢu) 

ile burun yoluyla aĢılanmıĢtır. AraĢtırmada, tüm uygulama grupları kıyaslandığında, 

antikor titrelerinin 2 dozda zirve yaptığı, 2 dozdan 16 doza kadar ise doza bağlı titre 

artıĢı olmadığı görülmüĢtür. Stresle iliĢkili olan adrenokortikotropik hormon 

konsantrasyonları (ACTH) ve kortizol (CORT) seviyeleri ölçülmüĢtür. Bu verilere 
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bakıldığında,  8 ve 16 doz uygulama gruplarında serum ACTH düzeylerinin, kontrol 

grubuna kıyasla aĢılamadan 1 ila 21 gün sonra arttığını (P<0.05 ve P<0.001) ve 

aĢılamadan sonraki 21. günde ise zirveye ulaĢtığını gözlemlemiĢlerdir. 4 doz uygulama 

grubunda, serum ACTH seviyelerinin aĢılamadan sonraki 7. günden 21. güne yükseldiği 

(sırasıyla 7. gün, P=0.042; 14. gün, P<0.001; 21. gün, P< 0.003). 2 doz uygulama 

grubunda, ACTH seviyelerinin aĢılamadan sonraki 14. günden 21. güne kadar 

yükseldiğini bildirmiĢlerdir (P<0.003). Ayrıca 21. günde 2 doz uygulama grubu 

dıĢındaki (P>0.05), tüm aĢı uygulaması yapılan gruplarda serum CORT 

konsantrasyonlarının, aĢılamadan sonraki ölçülen tüm zamanlarda kontrole kıyasla 

önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bulmuĢlardır (P<0.01). 16 doz uygulama 

grubundaki CORT konsantrasyonları, 14. günde (P=0.022) ve 21. günde (P=0.002) 2 

doz uygulama grubundaki konsantrasyonlardan daha ölçülmüĢtür. Genel olarak, kontrol 

grubu ile karĢılaĢtırıldığında lenfoid organların nispi ağırlıklarında aĢılanmıĢ gruplar 

arasında fark görülmemiĢtir (P>0.05). Ancak, Bursa Fabricius bezi indeksinin, 

aĢılamadan sonraki 14. günde (P <0.05) ve 21. günde (P >0.05) 4, 8 ve 16 doz uygulama 

gruplarında kontrol ve 2 doz uygulama grubuna kıyasla arttığını bildirmiĢlerdir. 

AraĢtırmada aĢılama sonrası erken dönemlerinde (aĢılama sonrası 1-7 günler arası) tüm 

uygulama gruplarında ortalama günlük canlı ağırlık artıĢı kontrol grubuna göre düĢük 

bulunmuĢtur (P<0.0001). Ancak bu farklılık tüm deneme periyodu sonunda (aĢıma 

sonrası 0-21 günler) ortadan kalkmıĢtır (P>0.05). Yine benzer Ģekilde aĢılama sonrası 

erken dönemde (aĢılama sonrası 0-7 günler) aĢı uygulaması yapılan gruplarda kontrol 

grubuna göre günlük ortalama yem tüketimi düĢük ve yemden yararlanma oranı yüksek 

bulunmuĢtur (P<0.0001). AĢılama sonrası 7-21 günler arasında uygulama gruplarında (2 

doz aĢı uygulanan grup hariç) günlük ortalama yem tüketimi ve yemden yararlanma 

oranında kontrol grubuna göre farklılık bulunmamıĢtır (P>0.05). Ancak, 2 doz aĢı 

uygulanan grubun yemden yararlanma oranı kontrol grubuna göre daha düĢük (olumlu) 

bulunmuĢtur (P=0.041). Aynı dönemde 4, 8 ve 16 doz uygulanan grupların, 2 doz 

uygulanan gruba kıyasla günlük ortalama yem tüketimi ve yemden yararlanma oranının 

(sırasıyla P ≤0.038 ve P≤0.041) arttığı görülmüĢtür. Deney periyodu boyunca (aĢılama 

sonrası 0-21 günler arası) 2 doz uygulama grubunun kontrol grubuna göre yemden 

yararlanma oranı daha düĢük (olumlu) (P=0.006) bulunmasına rağmen diğer uygulama 

gruplarında kontrol grubuna göre farklılık bulunmamıĢtır (P>0.05). Aynı dönemde 
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yüksek doz uygulanan gruplarda 2 doz uygulanan gruba göre günlük ortalama yem 

tüketimi ve yemden yararlanma oranının arttığı bildirilmiĢtir (sırasıyla P ≤0.043 ve P 

≤0.006). Sonuç olarak, aĢılama kaynaklı stresin, dalak lenfosit apoptozisine ve ardından 

bağıĢıklık sisteminin baskılanmasına ve etlik piliçlerde büyüme performansının 

düĢmesine neden olan stres hormonlarını artırdığını, aĢı ile indüklenen titrelerin aĢılama 

dozlarıyla lineer olarak artmadığını ve normal doz sayısının (2 doz) istenen bağıĢıklık 

seviyesini oluĢturmak için yeterli olduğunu bildirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar tarafından, 

uygun dozda bir Newcastle aĢısının, etlik piliç üretiminin etkinliği için büyüme 

performansı ve bağıĢıklık arasındaki dengeyi koruyabileceği vurgulanmıĢtır.   

Kochish vd. (2009) tarafından lityum glisinatın kümes hayvanlarında aĢı stresindeki 

etkileri araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmada Konkurent-3 melez etlik piliçler herbir grupta 50 

adet hayvan olacak Ģekilde kontrol ve uygulama olmak üzere 2 gruba dağıtılmıĢtır. Her 

iki gruptaki hayvanlara 16 günlük yaĢta enfeksiyöz bronĢit aĢısı (canlı, H-120 suĢu) ve 

Newcastle asĢısı (La Sota suĢu) uygulanmıĢtır. Her gruptaki 10 adet etlik piliçten 16, 30 

ve 41. günlerde, klinik ve biyokimyasal incelemeler için kanat altındaki damardan kan 

alınmıĢtır. AraĢtırmada, 16. günde 1.2 mg% olan  esansiyel amino asitlerin esansiyel 

olmayan amino asitlere oranı 30. günde hem kontrol (1.0 mg%) hem de deneme (1.1 

mg%) grubunda azalmıĢtır. 41. günde, kontrol ve deneme gruplarında bu oran artarak 

sırasıyla 1.22 mg% ve 1.18 mg% olarak bulunmuĢtur. Sonuç olarak, belirli bir geliĢme 

döneminde tavuk hücrelerinin esansiyel amino asitlere olan ihtiyacının arttığı ifade 

edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, stresin katabolik süreçleri yoğunlaĢtırdığı, lityum 

glisinat ile aĢı stresinin düzeltilmesinin mümkün olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Wang vd. (2015) aĢıdan kaynaklı bağıĢıklık stresinin etlik piliçlerde performans, 

metabolizma, bağıĢıklık yanıtı ve karkas özellikleri üzerine etkilerini araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırmanın 8’inci gününde 480 adet Arbor Acres etlik piliçler 6 tekerrürlü olarak ve 

herbir tekerrürde 20 adet hayvan olacak Ģekilde 4 farklı uygulama grubuna tesadüfi 

olarak dağıtılmıĢtır. Grupların deney baĢlangıç ağırlıkları ölçülmüĢ ve istatistiki olarak 

önemli bir farklılık bulunmamıĢtır. AraĢtırmada gruplar, kontrol grubu ile 4, 6 ve 8 doz 

Newcastle canlı aĢısı (La Sota Ģusu) uygulanan gruplar Ģeklinde oluĢturulmuĢtur. AĢı 

uygulaması, 12’inci ve 28’inci günde göz damlası ve içme suyuna katılmak suretiyle 
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yapılmıĢtır. AraĢtırmanın 1-21’inci günleri arasında aĢı uyulamasının tüm dozlarının 

kontrol grubuna kıyasla canlı ağırlık artıĢını önemli ölçüde düĢürdüğü, yem 

değerlendirme sayısını artırdığı gözlenmiĢtir (P<0.05). Ancak bu farklılıklar canlı 

ağırlık artıĢı açısından 21-42’inci günler ile 1-42’inci günler arasında önemli 

bulunmamıĢtır (P>0.05). AraĢtırmacılar, farklılığın ortadan kalkmasını 21-42. günlerde 

telafi edici büyümeden kaynaklanabileceğini bildirmiĢlerdir. Tüm deneme süresi 

boyunca yem tüketiminde gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmamıĢtır (P>0.05). 

Yem değerlendirme sayısı ise 1-21. günler arasında aĢı uygulamasından olumsuz yönde 

etkilenirken, 22-42. günler arasında 4 ve 6 doz, 1-42. günler arasında ise 6 doz NDV 

aĢısı uygulanan gruplarda daha iyi olmuĢtur. Uygulama gruplarının Bursa fabricius bezi, 

timus ve dalak organlarının nispi ağırlıklarında önemli farklılık bulunmamıĢtır. 

AraĢtırmanın 12’inci gününde ilk aĢılamadan sonra, plazma kortikosteron 

konsantrasyonu 8 dozaĢı uygulan grupta 4 doz aĢı uygulanan gruba göre yüksek 

(P<0.05) ve plazma insülin konsantrasyonu NDV ile tedavi edilen tüm gruplarda daha 

düĢük bulunmuĢtur (P<0.05). AraĢtırmacılar, 28’inci günde ikinci aĢılamadan sonra 

kortikosteronda yükselme olmamasını, tekrarlanan aĢı bağıĢıklaması nedeniyle 

oluĢabilecek adaptasyondan kaynaklanabileceğini belirtmiĢlerdir. Ġlk aĢılamadan sonra 

aĢı uygulanan etlik piliçlerde daha düĢük plazma insülin konsantrasyonu 

gözlemlemiĢler, bu durumu aĢı uygulamasının akut immün stresi teĢvik ettiği Ģeklinde 

yorumlamıĢlardır. Ġlk aĢılamadan 10 gün sonra (P<0.05) ve ikinci aĢılamadan sonra 5, 9 

ve 13. günlerde NDV antikor titresinin önemli ölçüde yükseldiği görülmüĢtür (P < 

0.05). Bu durum, hümoral bağıĢıklık sisteminin tekrarlanan aĢı uygulamasıyla 

güçlendirildiği Ģeklinde açıklanmıĢtır. AraĢtırmacılar, 28’inci günde ikinci aĢılamanın T 

ve B lenfositlerin çoğlama durumuna etki etmediğini bildirmiĢlerdir (P>0.05). Sonuç 

olarak, araĢtırıcılar uygun dozda (4-6) NDV aĢısı uygulamasının etlik piliçlerin yem 

değerlendirme sayısını iyileĢtirdiğini bildirmiĢlerdir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1 Materyal 

3.1.1 Hayvan materyali 

AraĢtırmada piyasadan sağlanan 768 adet günlük yaĢta Ross-308 erkek etlik civciv 

hayvan materyali olarak kullanılmıĢtır. Deneme prosedürleri ve hayvan materyali 

kullanım izni 2017-17-141 numaralı Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik 

Kurulu kararı tarafından incelenerek onaylanmıĢtır.  

3.1.2 Karma yem materyali 

AraĢtırmada kullanılan yem ham maddeleri piyasadan temin edilmiĢtir. Karma yemler, 

baĢlatma (0-12 gün), büyütme (12-24 gün) ve bitirme (24-42 gün) yemleri Ģeklinde 

mısır ve soya fasulyesi küspesi esasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi AraĢtırma 

ve Uygulama çiftliğindeki yem ünitesinde hazırlanmıĢtır. Yem hammaddelerinde amino 

asit analizleri yapıldıktan sonra karma yemler Ross 308 önerileri doğrultusunda 

(Anonymous 2014) enerji, ileal amino asit sindirilebilirliği temelinde amino asit, 

kalsiyum ve fosfor ihtiyaçları dikkate alınarak toz formda hazırlanmıĢtır. 

Her bir karma yem grubuna öğütülmüĢ soya fasulyesi küspesi ile laboratuvar tipi 

mikserde karıĢtırılan amino asitler, vitaminler, mineraller, tuz, DCP gibi yem katkıları 

eklenmiĢtir. Denemede kullanılacak karma yemler deneme baĢlangıcından 2 hafta 

öncesinde hazırlanmıĢtır.  

Denemede kullanılacak olan sanguinarine içerikli yem katkısı (SNG) suda çözünebilir 

toz formda olarak piyasadan temin edilmiĢ, etiketinde belirtilen koĢullara uygun Ģekilde 

muhafaza edilmiĢtir.  
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Çizelge 3.1 Deneme temel yemlerinin yapıları ve kimyasal bileĢimleri (%) 

Hammadde 

BaĢlangıç 

(0-12 gün) 

Büyütme 

(12-24 gün) 

Bitirme 

(24-42 gün) 

    

Mısır  59.475 65.775 69.635 

Soya fasulyesi küspesi 48.1 HP 37.240 30.840 26.330 

Ayçiçeği yağı 0.000 0.450 1.420 

Kireç taĢı 1.090 1.010 0.940 

DCP 0.910 0.710 0.520 

Tuz 0.280 0.210 0.200 

NaHCO3 0.030 0.040 0.050 

Mineral ön karma 0.200 0.200 0.200 

Vitamin ön karma 0.100 0.100 0.100 

Kolin Klorür % 60 0.060 0.060 0.070 

DL-methionine 0.310 0.280 0.250 

L-lysine HCl 0.180 0.210 0.190 

L-threonine 0.100 0.090 0.070 

Ksilanaz (50 g/t)+Fitaz (200 g/t) 0.025 0.025 0.025 

    

Toplam 100.000 100.000 100.000 
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Çizelge 3.1 Deneme temel yemlerinin yapıları ve kimyasal bileĢimleri (%) (devam) 

Hesaplanan değerler 

BaĢlangıç 

(0-12 gün) 

Büyütme 

(12-24 gün) 

Bitirme 

(24-42 gün) 

    

Metabolik enerji, kcal/kg 3010 3100 3200 

Ham protein (Enzimler ile) 23.49 20.86 18.92 

Ham protein (Enzimsiz) 22.58 19.95 18.01 

Eter ekstrakt  2.99 3.49 4.48 

Linoleik asit 1.76 2.07 2.71 

Ham selüloz 2.51 2.39 2.30 

Ca 0.96 0.87 0.79 

Toplam fosfor 0.55 0.49 0.43 

Fosfor (yararlanabilir) 0.48 0.44 0.40 

Potasyum 0.97 0.86 0.78 

Klor 0.25 0.21 0.21 

Na+K-Cl mEq/kg 260.00 230.00 210.00 

Sodyum 0.19 0.16 0.16 

Kolin 1.70 1.60 1.55 

Arginin 1.50 1.30 1.16 

Arginin (sindirilebilir) 1.41 1.23 1.10 

Glisin 0.93 0.82 0.74 

Serin 1.10 0.97 0.87 

Glisin + Serin 2.08 1.84 1.67 

Histidin 0.59 0.53 0.48 

Histidin (sindirilebilir) 0.54 0.48 0.44 

Ġsolösin 0.97 0.84 0.75 

Ġsolösin (sindirilebilir) 0.90 0.79 0.72 

Lösin 1.85 1.67 1.53 

Lösin (sindirilebilir) 1.65 1.49 1.38 

Lisin 1.37 1.22 1.09 

Lisin (sindirilebilir) 1.28 1.15 1.03 

Metiyonin 0.64 0.58 0.53 

Metiyonin (sindirilebilir) 0.63 0.57 0.52 

Sistin 0.36 0.32 0.30 

Metiyonin + Sistin 1.00 0.90 0.83 

Metiyonin + Sistin (sindirilebilir) 0.95 0.87 0.80 

Fenilalanin 1.11 0.98 0.88 

Fenilalanin (sindirilebilir) 1.00 0.88 0.79 

Tirosin 0.78 0.69 0.63 

Fenilalanin + Tirosin 1.89 1.67 1.50 

Treonin 0.95 0.84 0.75 

Treonin (sindirilebilir) 0.86 0.77 0.69 

Triptofan 0.27 0.24 0.21 

Triptofan (sindirilebilir) 0.25 0.22 0.20 

Glutamik asit 3.96 3.49 3.15 

Aspartik Asit 2.33 2.01 1.78 

Valin 1.06 0.93 0.84 

Valin (sindirilebilir) 0.99 0.88 0.80 

Prolin 1.28 1.16 1.08 

Alanin 1.09 0.99 0.91 
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3.2 Yöntem 

3.2.1 Yem analizleri 

Deneme karma yemlerinin oluĢturulmasında kullanılacak olan mısır, soya fasulyesi 

küspesi ve diğer besinsel yem hammaddelerinden numuneler alınarak amino asitler ve 

enerji gibi değerleri NIR analizi ile tespit edilmiĢtir. Ayrıca yem hammaddelerinden 

analiz için alınan numuneler deneme için ihtiyaç ölçüsünde ayrılmıĢ ve naylon 

torbalarda koyulmuĢtur.  

Ayrılan bu numuneler deneme baĢlayıncaya kadar uygun koĢullarda muhafaza 

edilmiĢtir. Numunelerde kuru madde, ham protein, ham yağ, ham selüloz ve ham kül 

değerleri AOAC 2005 (Anonymous, 2005)’de belirtilen prosedürlere göre yapılan 

kimyasal analizlerle tespit edilmiĢtir. 

3.2.2 Kümes koĢulları 

AraĢtırma Ankara Üniversitesi Zootekni Bölümü Etlik Piliç kümesinde yürütülmüĢtür. 

Deneme yer denemesi olarak dizayn edilmiĢtir. Her biri 1.20 m x 0.9 m  (1.08 m
2
) 

ebadında 48 adet yer bölmesi kullanılmıĢtır. Bölmelere metre kareye 14.81 civciv 

yoğunluğu esasına uygun olarak civciv konmuĢtur.  

Ortam sıcaklığı ve aydınlatma Ross 308 kataloğundaki (Anonymous 2014) tavsiyeler 

doğrultusunda oluĢturulmuĢ ve devam ettirilmiĢtir. 

Hayvanlara 0-10 günler ile 19-42 günler arasında nipel sistemi ile 10-18 günler arasında 

ise yer tavuk-civciv sulukları ile su verilmiĢtir. 

Manuel olarak yem doldurulan civciv ve sonrasında piliç yemlikleri kullanılmıĢtır. Yem 

ve su, deneme boyunca ad libitum olarak verilmiĢtir. 
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3.2.3 Deneme düzeni  

Deneme tesadüf blokları deneme tertibine göre dizayn edilmiĢtir. Günlük yaĢta erkek 

cinsiyetteki civcivler tesadüfi olarak 8 farklı uygulama içeren ve her biri 6 tekerrürlü 

gruplara dağıtılmıĢtır. Denemede her bir grup için 6 tekerrür kullanılmıĢtır. Grupların 

herbir tekerrüründe 16 hayvan yer almıĢtır. Deneme düzeni detaylı olarak çizelge 3.2’de 

verilmiĢtir. 

Çizelge 3.2 Deneme grupları uygulama planı ve deneme düzeni 

Uygulama 

grubu 

AĢı durumu ve 

uygulama 

zamanı 

Suya eklenen 

SNG miktarı 

Su ile SNG 

uygulama 

günleri 

Yeme eklenen 

SNG miktarı 

Yem ile SNG 

uygulama 

günleri 

1 AĢı yok - - - - 

2 

0. gün IBV,  

13. gün NDV, 15. 

gün IBD 

- - - - 

3 

0. gün IBV,  

13. gün NDV, 15. 

gün IBD 
100 g / 1000 L 0-42 - - 

4 

0. gün IBV,  

13. gün NDV, 15. 

gün IBD 
100 g / 1000 L 1-12; 14; 16-42 - - 

5 

0. gün IBV,  

13. gün NDV, 15. 

gün IBD 
100 g / 1000 L 1-3; 10-12; 16-18 - - 

6 

0. gün IBV,  

13. gün NDV, 15. 

gün IBD 
100 g / 1000 L 0-2; 10-18 - - 

7 

0. gün IBV,  

13. gün NDV, 15. 

gün IBD 
100 g / 1000 L 0-2; 10-18 60 g/t 0-42 

8 

0. gün IBV,  

13. gün NDV, 15. 

gün IBD 
- - 60 g/t  0-42 

SNG: Sanguinarine içerikli yem katkısı 

Civciv çıkıĢı 0. gün: IBV aĢısı    13. gün: NDV aĢısı      15. gün: IBD aĢısı 
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3.2.4 Veteriner kontrolü ve aĢılama  

Deneme baĢlangıcında ve iki haftada bir Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 

görevli veteriner hekimler tarafından kontroller yapılmıĢtır. Tüm aĢılar, etlik piliçlere 

yönelik aĢı uygulama kılavuzları göz önüne alınarak uygulanmıĢtır. IBV için aĢılama, 

günlük yaĢtaki civcivlerin kuluçkadan çıkmasından sonra püskürtme yöntemiyle 

uygulanmıĢtır. NDV aĢılaması, hayvanların 13.üncü yaĢ gününde içme suyuna katılmak 

suretiyle yapılmıĢtır. IBD aĢılaması, hayvanların 15.inci yaĢ gününde içme suyuna 

katılarak yapılmıĢtır. 

Tavukların NDV, IBV ve IBD aĢıları veteriner hekimler gözetiminde gerçekleĢmiĢtir. 

Kanat altından kan alma iĢlemleri de yine aynı veteriner hekimler tarafından yapılmıĢtır. 

3.2.5 AraĢtırmada değerlendirilen kriterler 

3.2.5.1 Büyüme performansı, yem tüketimi, yem değerlendirme sayısı ve ölüm 

oranı 

Canlı ağırlık ve yem tüketimleri denemenin baĢlangıç günü 0 ile denemede farklı 

uygulamaların yapıldığı 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24 ve 42.inci günlerde 

ölçülmüĢtür.  

Canlı ağırlık artıĢı ve yem değerlendirme sayısı 0-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-

17, 17-18, 12-18, 18-21, 21-24, 12-24, 0-24, 24-42 ve 0-42 günleri arası için hesap 

edilmiĢtir.  

Tüm ölçümler her bir tekerrür (kafes) için yapılmıĢtır. 

Ölen hayvanlar ve ölü ağırlıkları günlük olarak kaydedilmiĢtir. Bu değerler yem 

değerlendirme sayısının hesap edilmesinde göz önüne alınmıĢtır.  
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3.2.5.2 Su tüketimi 

Su tüketimleri 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18.inci günlerde yer suluklarında verilen sudan 

kalan suyun çıkarılması Ģeklinde hesap edilmiĢtir. Ayrıca su:yem tüketim oranı da hesap 

edilmiĢtir. 

3.2.5.3 Kan bağıĢıklık parametreleri 

Deneme sonunda, her bir tekerrürdeki 40 günlük yaĢtaki 4 hayvandan kanat altından 

iğne ve Ģırınga ile 2 mL kan alınmıĢtır. Alınan kanlarda kan serumu standart prosedürler 

doğrultusunda, 3 saat içerisinde ayrılmıĢ ve -20 °C’de takip eden analiz için muhafaza 

edilmiĢtir. 

Kan serum örneklerinde IBV, NDV ve IBD’ye karĢı oluĢan antikor titreleri IBV ELĠSA 

(IDEXX), NDV ELĠSA (IDEXX) ve IBD ELĠSA (BIOCHECK) tekniği ile analiz 

edilmiĢtir. 

3.2.5.4 Kesim ve karkas ölçümleri 

Deneme sonunda, 1, 2, 3 ve 8 numaralı uygulamaların sonuçları için, bulundukları 

kafesteki ağırlık ortalamasına yakın ağırlıkta olacak Ģekilde 5 tekerrürden 2’Ģer ve 1 

tekerrürden 3’er olmak üzere ilgili gruplardan 13’er adet etlik piliç seçilmiĢtir. Seçilen 

piliçler grup numaralarıyla numaralandırılmıĢtır. Kesilecek hayvanların yemleri 

kesimden 6 saat öncesinde önlerinden alınmıĢtır. Her bir hayvan kesim öncesinde 

tartılmıĢtır. Kesim iĢlemi kontrollü Ģartlar altında, Ģahdamarın kesilmesi ve yaklaĢık 2 

dakika süreyle kanın akıtılması Ģeklinde yapılmıĢtır. Kesilen hayvanlar 30 saniye 

süreyle 54 °C deki suya daldırılmıĢ ve tüy yolma iĢlemi kauçuk aparatlı dönen tüy 

yolma makinesi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġç organlar çıkartılmıĢ ve abdominal yağı 

alınmıĢtır. Pankreas, karaciğer ve abdominal yağları ayrılarak tartılmıĢtır. Butlar, 

bagetler ve göğüs; içinde kemikleri ve üzerinde derisi ile birlikte tartılmıĢtır.  
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Tüm karkaslar deneyimli bir kiĢi tarafından karkas bölümlerine ayrılmıĢtır. Karkas 

randımanı, abdominal yağ, butlar, bagetler ve göğüs eti tartılmıĢ ve bireysel canlı 

ağırlığın % si olarak hesaplanmıĢtır. 

3.2.5.5 Bağırsak ölçümleri 

Deneme sonunda, ince bağırsağın bölümleri olan duodenum, jejenum ve ileum 

uzunlukları ölçülmüĢtür. 

3.2.6 Ġstatistik analizler 

Elde edilen tüm veriler Statistica Computer Manual’e (Anonymous 1984) ait genel 

ANOVA/MANOVA prosedürü kullanılarak, varyans ve kovaryans analizleri ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Tüm istatistik analizlerde yer bölmesi deneysel birim olarak 

alınmıĢtır. Her bir uygulamadaki serum aĢı titrelerinin verilerindeki uç değerler kontrol 

edilmiĢtir.  

Uç değerler makul istatistiksel metodoloji kontrol edilmedikçe otomatik olarak 

reddedilmemiĢtir. Tüm kan serum titre değerleri Log2 değerlerine dönüĢtürülmüĢ ve 

istatistiksel varyans analizi testine tabi tutulmuĢtur.  

Uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli (P≤0.05) bulunduğunda; 

ortalamalar, Tukey HSD Çoklu KarĢılaĢtırma Testi (P≤0.05) kullanılarak ayrılmıĢtır.  

Ölüm sonuçları ki-kare testi ile değerlendirilmiĢtir.   
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4. ARAġTIRMA BULGULARI 

AraĢtırma bulguları; performans sonuçları, karkas ve karkas parçaları ağırlıkları, organ 

ağırlıkları, kan serum titre değerleri bölümleri altında değerlendirilerek verilmiĢtir. 

4.1 Performans Sonuçları 

4.1.1 Canlı ağırlık 

Deneme gruplarının incelenen dönemlerdeki ortalama canlı ağırlıkları çizelge 4.1’de 

verilmiĢtir. 

Denemenin 17. güne kadar tüm deneme gruplarında canlı ağırlık ortalaması bakımından 

istatistiksel olarak önemli bir farklılık ortaya çıkmamıĢtır (P≥0.05). 

Denemenin 17., 18 ve 24. günlerinde deneme gruplarının canlı ağırlık üstüne etkisi 

istatistiksel önemli olmuĢtur (P≤0.05). Bu haftalarda, deneme baĢlangıcından itibaren 

SNG’yi su ile alan ve aĢı uygulaması yapılmıĢ olan etlik civcivlerde (3. grup) canlı 

ağırlık ortalaması aĢı uygulaması yapılmayan ve SNG’yi almayan kontrol grubuna 

(1.grup) göre daha düĢük olmuĢtur (P≤0.05).  

Deneme sonu itibariyle, 42. günde tüm gruplar arasındaki yukarıda bahsedilen istatistiki 

önemli farklılıklar ortadan kalmıĢ ve tüm gruplarda benzer canlı ağırlık ortalaması 

gözlenmiĢtir (P≥0.05). 

AraĢtırma sonuçlarına göre, aĢı uygulaması yapılan ancak deneme boyunca SNG 

verilmeyen (2. grup) etlik civcivlerin canlı ağırlık ortalaması ile aĢı uygulanmayan 

kontrol grubu (1. grup) canlı ağırlık ortalaması arasında incelenen tüm dönemlerde 

istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmemiĢtir (P≥0.05).  
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4.1.2 Canlı ağırlık artıĢı 

Ġncelenen dönemlere göre deneme gruplarının ortalama canlı ağırlık artıĢları çizelge 

4.2’de verilmiĢtir. 

Denemenin 12-13, 15-16, 16-17, 12-18, 21-24 ve 0-24 günler arasını kapsayan 

dönemlerinde muamelelerin canlı ağırlık artıĢı üzerine etkisi, istatistik olarak önemli 

bulunmuĢtur (P≤0.05). Biyolojik denemenin 12.-13. günleri arasında 5. ve 8. 

gruplardaki ortalama canlı ağırlık artıĢı kontrol grubunun ortalama canlı ağırlık artıĢının 

altında bulunmuĢtur (P≤0.05).  

Denemenin 15.-16. günleri arasında kontrol (1.grup) ve 3.gruplarının ortalama canlı 

ağırlık artıĢları 4. grubun canlı ağırlık artıĢından daha düĢük (P≤0.05), diğer gruplar ile 

benzer olmuĢtur. 

Denemenin 0-24. günler arasında, 3. grup, 12-24. günler arasında 3 ve 7. gruplar, 21-24. 

günler arasında 3., 6. ve 7. gruplar, 16-17. günler arasında ise 3., 5., 6. ve 7. gruplar aĢı 

uygulanmayan kontrol (1. grup) grubuna göre daha düĢük canlı ağırlık artıĢları 

göstermiĢlerdir (P≤0.05). Bu grupların diğer gruplarla canlı ağırlık artıĢları ise benzer 

olmuĢtur (P≥0.05). Denemenin 0.-42. gün arasındaki canlı ağırlık artıĢı üzerine 

muamelelerin etkisi istatistik önemli olmamıĢtır (P≥0.05).  

AraĢtırma sonuçlarına göre, aĢı uygulaması yapılan ancak deneme boyunca SNG 

verilmeyen (2. grup) etlik civcivlerin canlı ağırlık artıĢı ile aĢı uygulanmayan kontrol 

grubu (1. grup) canlı ağırlık artıĢı arasında incelenen tüm dönemlerde istatistiksel olarak 

önemli bir farklılık görülmemiĢtir (P≥0.05).  
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Çizelge 4.1 Etlik piliçlerde sanguinarine içerikli yem katkısının ortalama canlı ağırlık üzerine etkileri 

Dönem 
Grup  

P değeri 
1 2 3 4 5 6 7 8 

BaĢlangıç 42.8±0.08 42.8±0.13 42.8±0.11 42.8±0.09 42.9±0.14 42.8±0.14 42.9±0.12 42.9±0.09 0.994 

12.gün 314.1±3.37 310.5±2.38 296.4±5.45 298.1±3.58 301.1±6.75 297.2±4.79 303.4±2.34 306.4±5.58 0.085 

13.gün 376.4±4.97 367.9±2.88 354.8±6.84 355.4±4.47 356.8±7.21 353.3±5.37 361.2±2.91 362.4±7.07 0.067 

14.gün 409.7±4.58 400.1±3.43 386.4±7.14 387.0±4.20 387.7±8.10 385.4±4.78 390.4±3.26 393.9±7.67 0.073 

15.gün 460.9±5.91 451.5±4.25 433.2±7.76 435.4±4.73 438.0±8.87 434.4±4.93 437.3±3.60 442.5±8.88 0.057 

16.gün 509.6±6.33 501.0±4.56 481.9±7.14 492.1±5.48 489.3±9.76 487.2±5.09 487.8±3.96 494.4±8.72 0.157 

17.gün 574.1±6.81 a 560.0±5.57 ab 536.0±10.02 b 549.7±5.60 ab 545.8±10.71 ab 542.1±5.34 ab 541.9±4.88 ab 551.5±10.15 ab 0.047 

18.gün 638.0±7.36 a 628.0±6.83 ab 597.7±10.73 b 613.1±6.55 ab 606.7±11.88 ab 602.5±5.51 ab 604.4±6.23 ab 617.3±12.06 ab 0.045 

21.gün 825.5±9.16 807.1±7.91 773.9±15.26 804.6±7.92 790.4±14.65 785.5±6.13 787.6±8.41 802.2±13.01 0.072 

24.gün 1060.4±13.28 a 1022.8±10.32 ab 986.1±18.91 b 1022.6±10.76 ab 1014.2±20.00 ab 998.9±6.05 ab 998.4±13.54 ab 1020.6±13.37 ab 0.034 

42.gün 2797.7±47.25 2820.1±30.52 2766.5±26.58 2823.0±33.74 2756.6±72.44 2690.8±19.12 2801.3±39.18 2818.5±28.77 0.325 

 

 

Grup 1 (kontrol); deneme boyunca aĢı ve SNG verilmeyen, Grup 2; aĢı uygulamaları (IBV, NDV ve IBD) yapılan, fakat SNG verilmeyen, Grup 3; aĢılar ve deneme boyunca su ile 100 g 

/ 1000 L SNG uygulaması yapılan, Grup 4; aĢılar ve denemenin 1-12, 14. ve 16-42. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 5; aĢılar ve denemenin 1-3, 

10-12. ve 16-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 6; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları 

yapılan, Grup 7; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri arasında suyla 100 g / 1000 L dozunda ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, Grup 

8; aĢılar ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, olarak tanımlanabilir.  

a-b; Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P≤0.05). 
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Çizelge 4.2 Etlik piliçlerde sanguinarine içerikli yem katkısının canlı ağırlık artıĢı üzerine etkileri 

Dönem 
Grup 

P değeri 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0-12 gün 271.3±3.33 267.6±2.30 253.5±5.53 255.2±3.54 258.2±6.75 254.3±4.81 260.5±2.25 263.5±5.55 0.085 

12-13 gün 62.3±2.00 a 57.4±1.22 ab 58.4±1.48 ab 57.4±1.14 ab 55.8±0.84 b 56.1±1.63 ab 57.8±1.09 ab 56.0±1.97 b 0.044 

13-14 gün 33.2±1.17 32.2±0.90 31.6±1.05 31.6±0.62 30.8±1.05 32.1±2.00 29.2±1.02 31.5±1.58 0.249 

14-15 gün 51.3±1.71 51.4±1.91 46.8±1.30 48.4±2.23 50.3±1.39 49.0±0.46 46.9±1.10 48.6±1.61 0.200 

15-16 gün 48.6±1.58 b 49.5±1.30 ab 48.6±1.18 b 56.7±3.76 a 51.3±1.19 ab 52.8±0.58 ab 50.5±0.94 ab 51.9±0.56 ab 0.032 

16-17 gün 64.5±1.49 a 59.0±2.02 ab 54.1±3.04 b 57.6±1.27 ab 56.5±1.37 b 55.0±1.00 b 54.1±1.07 b 57.1±2.06 ab 0.004 

17-18 gün 63.9±0.82 68.0±3.31 61.7±1.04 63.4±1.47 60.9±1.49 60.4±1.00 62.5±1.47 65.8±2.33 0.069 

12-18 gün 323.8±4.88 a 317.6±5.19 ab 301.3±5.44 b 315.1±4.01 ab 305.6±5.87 b 305.3±1.82 b 301.0±5.10 b 310.9±6.91 ab 0.032 

18-21 gün 187.6±2.30 179.1±2.18 176.3±5.32 191.5±2.73 183.7±3.87 183.0±3.58 183.2±2.82 184.9±2.30 0.101 

21-24 gün 234.8±6.80 a 215.7±4.48 ab 212.2±4.22 b 218.1±4.21 ab 223.8±6.25 ab 213.4±1.88 b 210.8±5.49 b 218.4±1.95 ab 0.018 

12-24 gün 746.2±11.56 a 712.3±9.84 ab 689.8±14.19 b 724.6±9.49 ab 713.2±13.86 ab 701.7±4.83 ab 695.0±12.47 b 714.3±8.50 ab 0.028 

0-24 gün 1017.5±13.24 a 980.0±10.36 ab 943.3±19.00 b 979.8±10.76 ab 971.3±19.99 ab 956.0±5.99 ab 955.5±13.56 ab 977.8±13.32 ab 0.034 

24-42 gün 1737.4±51.93 1797.3±28.18 1780.3±30.50 1800.4±24.31 1742.4±55.25 1691.9±17.68 1803.0±28.29 1797.9±26.45 0.253 

0-42 gün 2754.9±47.26 2777.3±30.59 2723.6±26.60 2780.2±33.71 2713.7±72.42 2647.9±19.09 2758.5±39.19 2775.7±28.72 0.325 

 

 

Grup 1 (kontrol); deneme boyunca aĢı ve SNG verilmeyen, Grup 2; aĢı uygulamaları (IBV, NDV ve IBD) yapılan, fakat SNG verilmeyen, Grup 3; aĢılar ve deneme boyunca su ile 100 g 

/ 1000 L SNG uygulaması yapılan, Grup 4; aĢılar ve denemenin 1-12, 14. ve 16-42. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 5; aĢılar ve denemenin 1-3, 

10-12. ve 16-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 6; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları 

yapılan, Grup 7; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri arasında suyla 100 g / 1000 L dozunda ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, Grup 

8; aĢılar ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, olarak tanımlanabilir.  

a-b; Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P≤0.05). 
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4.1.3 Yem tüketimi 

Deneme gruplarının incelenen dönemlerdeki ortalama yem tüketimleri Çizelge 4.3’de 

verilmiĢtir. 

Denemenin 0-12., 17-18., 21-24. ve 0-24. günler arasında muamelelerin yem tüketimi 

üzerine etkileri istatistik önemli olmuĢtur (P≤0.05).  

Denemenin 0-12 günlük döneminde, SNG’yi yem ile tüketen 8. grup etlik civcivleri, 

değiĢik dönemlerde SNG’yi su tüketen 3., 4. ve 6. grup hayvanlarından istatistik olarak 

daha yüksek miktarda yem tüketmiĢtir (P≤0.05). 

AĢı uygulamalarının tamamlandığı 15. günden sonraki, 17.-18. günler arasında SNG 

verilmemiĢ olan ancak aĢı uygulaması yapılan 2. grup etlik civcivlerinin yem tüketimi, 

SNG’yi yem ile tüketen 8. grup hariç diğer tüm gruplara göre daha yüksek olmuĢtur 

(P≤0.05).  

Denemenin 21-24. günler ile 0-24. gün arasında, aĢı uygulamasının yapılmadığı ve 

sanguinarine etken maddesini almayan 1. grup (kontrol) etlik civcivleri; 21-24. günler 

arasında 3., 6. ve 7. gruplardan, 0-24. günler arasında ise 3. grupdan daha yüksek yem 

tüketimine sahip olmuĢtur (P≤0.05). 

Muamelelerin yem tüketimi üzerine etkileri 24-42. günler (bitirme dönemi) arasında 

istatistik önemli olmamıĢtır (P≥0.05).  

Bu döneme benzer olarak, muamelelerin yem tüketimi üzerine etkileri tüm deneme 

dönemi (0-42. gün) itibarıyla istatistik önemli olmamıĢtır (P≥0.05).  
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4.1.4 Yem değerlendirme sayısı 

Deneme gruplarında ortalama yem değerlendirme sayıları Çizelge 4.4’de verilmiĢtir. 

Denemenin baĢlangıcından 16. güne kadar ortalama yem değerlendirme sayısı 

bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmemiĢtir 

(P≥0.05). Ancak muameleler yem değerlendirme sayısını istatistiksel olarak önemli 

derece, denemenin 16-17. günler (P≤0.05), 24-42. (P≤0.01) ve 0-42. günleri (P≤0.05) 

arasında etkilemiĢtir. 

Denemenin 16.-17. günleri arasında; 3., 6. ve 7. grupların yem değerlendirme sayıları 

kontrol grubunun yem değerlendirme sayısından daha yüksek olmuĢtur (P≤0.05). Buna 

karĢılık, yüksek yem değerlendirme sayısına sahip bu gruplar diğer grupların yem 

değerlendirme sayılarına benzer sonuç göstermiĢlerdir (P≥0.05). 

Denemenin 24.-42. günleri arasında 5. ve 6. gruplar, 0-42. günleri arasında ise sadece 6. 

grubun yem değerlendirme sayıları, en iyi yem değerlendirme sayısına sahip 3. grupdan 

daha yüksek olmuĢtur (P≤0.05).  

4.1.5 Su tüketimi 

Deneme gruplarının ortalama su tüketimleri ve su:yem tüketim oranları Çizelge 4.5’de 

verilmiĢtir. Denemenin 10. gününden 18. gün yaĢ dönemi sonuna kadar, sadece 16-17. 

günler arası muameleler istatistiksel olarak önemli derecede su tüketimi (P≤0.01) ve 

su:yem tüketim oranını (P≤0.05) etkilemiĢtir. 

Bu dönemde (16.-17. günler arasında) sanguinarine katkısını su ile tüketen 3., 6., ve 

hem su hem de yem ile tüketen 7. grubun su tüketimi kontrol grubunun su tüketiminden 

daha düĢük çıkmıĢtır (P≤0.05).  
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Aynı dönemde, su:yem tüketim oranlarındaki farklılık su tüketimindeki farklılığa benzer 

Ģekilde 5., 6., ve 7. gruplar ile kontrol grubu arasında olmuĢtur (P≤0.05). 

Her gün su tüketiminin tespit edildiği denemenin 12.-18. günleri arasındaki tüm 

dönemde, muamelelerin su tüketimi ve su:yem tüketim oranı üzerine istatistik önemli 

etkisi olmamıĢtır (P≥0.05).  
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Çizelge 4.3 Etlik piliçlerde sanguinarine içerikli yem katkısının yem tüketimi üzerine etkileri 

Dönem 
Grup 

P değeri 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0-12 gün 351.2±2.31 ab 349.4±2.78 abc 338.3±5.12 bc 337.4±3.00 c 340.7±6.03 abc 336.4±5.66 c 350.7±2.35 ab 352.0±3.73 a 0.023 

12-13 gün 70.1±1.39 66.7±0.87 64.9±1.03 65.5±1.12 64.6±1.49 65.8±1.54 66.3±1.64 66.6±1.21 0.092 

13-14 gün 63.7±1.05 61.6±1.08 60.3±1.08 60.3±0.76 59.5±0.92 60.5±0.92 61.5±0.71 60.5±0.71 0.104 

14-15 gün 78.3±1.98 75.9±2.27 72.8±1.61 73.1±1.63 72.4±1.74 73.5±1.57 76.1±1.61 76.6±2.51 0.142 

15-16 gün 76.3±0.98 75.0±1.25 73.1±1.62 81.6±3.92 73.1±1.29 74.9±1.33 76.4±1.46 77.0±1.61 0.075 

16-17 gün 85.2±0.40 83.6±1.86 79.4±1.80 82.5±1.20 82.7±1.94 81.6±1.15 82.1±1.38 83.0±2.17 0.233 

17-18 gün 92.0±0.50 b 99.8±4.83 a 89.1±2.33 b 91.3±1.26 b 89.8±1.61 b 89.4±1.18 b 90.2±2.03 b 96.8±3.76 ab 0.034 

12-18 gün 465.5±5.19 462.6±5.47 439.6±8.20 454.4±6.86 442.2±7.98 445.6±6.08 452.6±6.80 460.5±10.42 0.083 

18-21 gün 291.5±1.37 287.1±3.54 282.0±6.80 295.4±2.18 290.6±4.15 291.4±2.95 294.8±3.52 300.0±6.38 0.119 

21-24 gün 357.4±9.99 a 327.6±5.32 ab 321.7±6.34 b 328.5±3.69 ab 331.0±9.84 ab 325.1±3.13 b 322.5±4.04 b 335.5±6.81 ab 0.016 

12-24 gün 1114.3±10.35 1077.3±11.37 1043.4±19.74 1078.3±11.68 1063.8±20.98 1062.1±10.76 1069.8±11.22 1095.9±21.77 0.067 

0-24 gün 1465.5±9.77 a 1426.7±12.65 ab 1381.7±24.09 b 1415.7±13.68 ab 1404.5±26.06 ab 1398.5±15.73 ab 1420.5±9.20 ab 1447.9±21.51 ab 0.042 

24-42 gün 3139.6±70.51 3174.6±43.74 3097.5±57.83 3217.3±36.36 3194.7±92.25 3122.5±25.23 3178.8±57.44 3200.8±45.02 0.766 

0-42 gün 4605.1±66.26 4601.3±50.24 4479.2±70.06 4633.1±49.56 4599.3±116.46 4521.0±39.90 4599.3±64.56 4648.7±48.91 0.604 

 

 

Grup 1 (kontrol); deneme boyunca aĢı ve SNG verilmeyen, Grup 2; aĢı uygulamaları (IBV, NDV ve IBD) yapılan, fakat SNG verilmeyen, Grup 3; aĢılar ve deneme boyunca su ile 100 g 

/ 1000 L SNG uygulaması yapılan, Grup 4; aĢılar ve denemenin 1-12, 14. ve 16-42. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 5; aĢılar ve denemenin 1-3, 

10-12. ve 16-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 6; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları 

yapılan, Grup 7; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri arasında suyla 100 g / 1000 L dozunda ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, Grup 

8; aĢılar ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, olarak tanımlanabilir.  

a-b; Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P≤0.05). 
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Çizelge 4.4 Etlik piliçlerde sanguinarine içerikli yem katkısının yem değerlendirme sayısı üzerine etkileri 

Dönem 
Grup 

P değeri 
1 2 3 4 5 6 7 8 

0-12 gün 1.295±0.0108 1.306±0.0152 1.336±0.0222 1.323±0.0109 1.321±0.0162 1.323±0.0100 1.347±0.0189 1.337±0.0176 0.267 

12-13 gün 1.128±0.0279 1.163±0.0190 1.113±0.0133 1.143±0.0114 1.159±0.0178 1.174±0.0249 1.147±0.0173 1.193±0.0249 0.167 

13-14 gün 1.924±0.0562 1.924±0.0697 1.915±0.0569 1.913±0.0534 1.936±0.0391 1.914±0.0955 2.123±0.0848 1.944±0.0990 0.173 

14-15 gün 1.532±0.0355 1.477±0.0191 1.563±0.0611 1.523±0.0622 1.441±0.0331 1.500±0.0312 1.627±0.0504 1.584±0.0703 0.077 

15-16 gün 1.578±0.0527 1.519±0.0372 1.510±0.0689 1.451±0.0559 1.426±0.0134 1.419±0.0171 1.515±0.0223 1.484±0.0405 0.105 

16-17 gün 1.323±0.0284 b 1.420±0.0267 ab 1.481±0.0504 a 1.434±0.0291 ab 1.466±0.0213 ab 1.487±0.0231 a 1.518±0.0307 a 1.461±0.0470 ab 0.014 

17-18 gün 1.441±0.0139 1.467±0.0183 1.444±0.0257 1.443±0.0292 1.477±0.0392 1.481±0.0265 1.445±0.0277 1.473±0.0402 0.818 

12-18 gün 1.438±0.0141 1.457±0.0127 1.459±0.0129 1.442±0.0137 1.447±0.0167 1.460±0.0192 1.505±0.0282 1.483±0.0348 0.196 

18-21 gün 1.555±0.0145 1.603±0.0129 1.602±0.0272 1.544±0.0157 1.583±0.0205 1.595±0.0299 1.610±0.0166 1.624±0.0440 0.240 

21-24 gün 1.523±0.0161 1.520±0.0121 1.517±0.0175 1.509±0.0276 1.479±0.0170 1.524±0.0208 1.533±0.0244 1.535±0.0246 0.615 

12-24 gün 1.494±0.0121 1.513±0.0106 1.513±0.0172 1.489±0.0160 1.492±0.0063 1.514±0.0175 1.541±0.0228 1.535±0.0321 0.289 

0-24 gün 1.441±0.0107 1.456±0.0084 1.466±0.0177 1.445±0.0100 1.446±0.0057 1.463±0.0111 1.488±0.0185 1.482±0.0256 0.203 

24-42 gün 1.810±0.0220 ab 1.767±0.0104 ab 1.740±0.0180 b 1.787±0.0090 ab 1.835±0.0236 a 1.847±0.0254 a 1.763±0.0181 ab 1.780±0.0075 ab 0.003 

0-42 gün 1.672±0.0140 ab 1.657±0.0083 ab 1.644±0.0150 b 1.667±0.0088 ab 1.695±0.0144 ab 1.708±0.0181 a 1.668±0.0128 ab 1.675±0.0062 ab 0.035 

 

 

Grup 1 (kontrol); deneme boyunca aĢı ve SNG verilmeyen, Grup 2; aĢı uygulamaları (IBV, NDV ve IBD) yapılan, fakat SNG verilmeyen, Grup 3; aĢılar ve deneme boyunca su ile 100 g 

/ 1000 L SNG uygulaması yapılan, Grup 4; aĢılar ve denemenin 1-12, 14. ve 16-42. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 5; aĢılar ve denemenin 1-3, 

10-12. ve 16-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 6; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları 

yapılan, Grup 7; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri arasında suyla 100 g / 1000 L dozunda ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, Grup 

8; aĢılar ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, olarak tanımlanabilir.  

a-b; Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P≤0.05). 
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Çizelge 4.5 Etlik piliçlerde sanguinarine içerikli yem katkısının su tüketimi üzerine etkileri 

Dönem 
 Grup 

P değeri 
1 2 3 4 5 6 7 8 

10-12 gün Su tüketimi mL 102.4±2.78 101.5±1.97 95.5±2.77 94.4±3.15 95.4±5.09 96.8±2.12 93.1±5.66 95.4±4.92 0.541 

12-13 gün Su tüketimi mL 132.4±4.25 124.8±2.92 119.4±2.57 123.7±2.41 119.4±4.13 122.6±2.12 123.1±2.75 123.9±7.32 0.258 

Su:Yem, mL/g 1.89±0.040 1.87±0.031 1.84±0.039 1.89±0.021 1.85±0.038 1.87±0.022 1.86±0.043 1.85±0.075 0.985 

13-14 gün Su tüketimi mL 102.2±2.80 100.5±1.91 94.7±2.32 97.2±2.72 96.6±2.66 96.7±1.79 96.6±3.48 101.2±4.27 0.427 

Su:Yem, mL/g 1.61±0.038 1.63±0.027 1.57±0.029 1.61±0.051 1.62±0.022 1.60±0.015 1.57±0.070 1.67±0.066 0.679 

14-15 gün Su tüketimi mL 144.4±4.34 144.6±3.02 135.3±3.54 143.1±4.37 142.3±3.82 137.7±1.10 139.2±3.26 140.8±5.96 0.662 

Su:Yem, mL/g 1.85±0.046 1.91±0.043 1.86±0.046 1.96±0.071 1.96±0.022 1.88±0.043 1.84±0.074 1.85±0.092 0.415 

15-16 gün Su tüketimi mL 135.9±5.42 147.5±2.75 141.4±1.84 149.8±3.34 145.4±4.42 148.1±1.43 144.8±2.09 151.2±4.52 0.069 

Su:Yem, mL/g 1.78±0.078 1.97±0.058 1.94±0.042 1.86±0.098 1.99±0.033 1.98±0.026 1.90±0.040 1.97±0.046 0.124 

16-17 gün Su tüketimi mL 189.2±11.31 a 173.6±4.25 ab 157.1±4.81 b 166.7±3.48 ab 162.7±4.82 ab 160.4±2.66 b 159.4±2.56 b 175.4±7.80 ab 0.008 

Su:Yem, mL/g 2.22±0.126 a 2.08±0.039 ab 1.98±0.033 ab 2.02±0.050 ab 1.97±0.040 b 1.97±0.028 b 1.95±0.050 b 2.11±0.087 ab 0.049 

17-18 gün Su tüketimi mL 176.9±6.13 178.4±2.61 167.5±2.01 176.1±2.36 171.6±3.95 170.6±1.90 168.5±2.21 181.3±5.59 0.094 

Su:Yem, mL/g 1.92±0.067 1.81±0.078 1.88±0.030 1.93±0.034 1.91±0.029 1.91±0.016 1.87±0.044 1.88±0.062 0.644 

12-18 gün Su tüketimi mL 881.0±21.75 869.4±6.38 815.5±14.22 856.6±13.95 838.0±22.90 836.1±6.60 831.7±13.82 873.9±28.50 0.135 

Su:Yem, mL/g 1.89±0.039 1.88±0.015 1.86±0.014 1.89±0.042 1.89±0.021 1.88±0.016 1.84±0.045 1.90±0.055 0.908 

 

 

Grup 1 (kontrol); deneme boyunca aĢı ve SNG verilmeyen, Grup 2; aĢı uygulamaları (IBV, NDV ve IBD) yapılan, fakat SNG verilmeyen, Grup 3; aĢılar ve deneme boyunca su ile 100 g 

/ 1000 L SNG uygulaması yapılan, Grup 4; aĢılar ve denemenin 1-12, 14. ve 16-42. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 5; aĢılar ve denemenin 1-3, 

10-12. ve 16-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 6; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları 

yapılan, Grup 7; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri arasında suyla 100 g / 1000 L dozunda ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, Grup 

8; aĢılar ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, olarak tanımlanabilir.  

a-b; Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P≤0.05). 
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4.1.6 Ölüm oranı 

Denemede elde edilen ölüm oranları çizelge 4.6’da verilmiĢtir. Tüm gruplar arasında 

ölüm oranları bakımından istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıĢtır 

(P≥0.05). 

Çizelge 4.6 Etlik piliçlerde sanguinarine içerikli yem katkısının ölüm oranı (%) üzerine 

etkileri 

Dönem 1 2 3 4 5 6 7 8 P değeri 

0-42 gün 1.01 0.00 1.01 2.02 1.01 1.01 1.01 1.01 0.959 

 

 

Grup 1 (kontrol); deneme boyunca aĢı ve SNG verilmeyen, Grup 2; aĢı uygulamaları (IBV, NDV ve IBD) yapılan, 

fakat SNG verilmeyen, Grup 3; aĢılar ve deneme boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulaması yapılan, Grup 4; 

aĢılar ve denemenin 1-12, 14. ve 16-42. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 5; 

aĢılar ve denemenin 1-3, 10-12. ve 16-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 6; 

aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 7; aĢılar ve 

denemenin 0-2 ve 10-18. günleri arasında suyla 100 g / 1000 L dozunda ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) 

yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, Grup 8; aĢılar ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG 

uygulamaları yapılan, olarak tanımlanabilir.  

4.2 Karkas ve Karkas Parçaları Ağırlığı 

Deneme gruplarında ortalama karkas ve karkas parçaları ağırlıkları Çizelge 4.7’de 

verilmiĢtir. 

Ġncelenen gruplarda aĢı uygulaması yapılmamıĢ (1.grup, kontrol grubu), aĢı uygulaması 

yapılmıĢ ancak SNG tüketmeyen (2.grup) veya aĢı uygulaması yapılmıĢ ancak SNG’yi 

su ile tüketen (3. grup) ile aĢı uygulaması yapılmıĢ ancak SNG’yi yem ile tüketen (8. 

grup) gruplar arasında 42. gün sonunda karkas, göğüs eti, but ve baget ağırlıklarında 

istatistik önemli farklılık görülmemiĢtir (P≥0.05). 
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4.3 Organ ve Bağırsak Ölçümleri 

Deneme gruplarında bazı organların ortalama ağırlıkları ve ince bağırsak bölümlerine 

ait uzunluklar Çizelge 4.8’de verilmiĢtir.  

Ġncelenen gruplarda aĢı uygulaması yapılmamıĢ (1. grup, kontrol grubu), aĢı uygulaması 

yapılmıĢ ancak sanguinarine tüketmeyen (2. grup) veya aĢı uygulaması yapılmıĢ ancak 

sanguinarine yem katkısını su ile tüketen (3. grup) ile aĢı uygulaması yapılmıĢ ancak 

sanguinarine yem katkısını yem ile tüketen (8. grup) gruplar arasında 42. gün sonunda; 

karaciğer ve pankreas ağırlıkları ile ince bağırsak bölümlerinin uzunluklarında istatistik 

önemli farklılık tespit edilmemiĢtir (P≥0.05). 

Ancak abdominal yağ miktarı, sanguinarine yem katkısını deneme boyunca yem ile 

tüketen etlik piliçlerde (8. grup), aĢı uygulaması yapılmıĢ ve sanguinarine yem katkısını 

su ile tüketen (3. grup) ve aĢı uygulaması yapılmıĢ ancak sanguinarine tüketmeyen etlik 

piliçlerinkinden (2. grup) istatistik önemli daha fazla bulunmuĢtur (P≤0.05).  

4.4 Kan Serumu AĢı BağıĢıklık Titre Değerleri 

Deneme gruplarında ölçülen IBD (bulaĢıcı bursal hastalığı, gumboro hastalığı), NDV 

(yalancı tavuk vebası virüsü) ile IBV (bulaĢıcı bronĢit virüsü) aĢısı kan bağıĢıklık titre 

değerleri Çizelge 4.9’da verilmiĢtir.  

Muameleler istatistik olarak önemli derecede IBD (P≤0.001), NDV (P≤0.001) ve IBV 

(P≤0.01) kan serumu titre değerleri üzerinde farklılıklar yaratmıĢlardır. 

Sanguinarine yem katkısını aĢı günleri hariç su ile tüketen grubun (4. grup) IBD titre 

değeri sanguinarine yem katkısını deneme boyunca su ile tüketen grup (3. grup) hariç 

olmak üzere diğer gruplardan düĢük bulunmuĢtur (P≤0.05). IBD titre değeri 3. grupta 

ise 5. ve 6. gruplardan önemli seviyede düĢük gerçekleĢmiĢtir (P≤0.05). 
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NDV titre değerleri, 2., 4., 5. ve 6. gruplarda kontrol grubuna (1. grup) göre daha 

yüksek bulunmuĢ (P≤0.05) ancak bu gruplarda diğer gruplarla aralarında önemli 

farklılık görülmemiĢtir.  

IBV titre değerleri ise 3., 4. ve 8. gruplarda kontrol grubuna göre düĢük bulunmuĢ 

(P≤0.05) ancak bu gruplarda diğer gruplarla aralarında önemli farklılık görülmemiĢtir. 
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Çizelge 4.7 Etlik piliçlerde sanguinarine içerikli yem katkısının karkas ve karkas parçaları ağırlığı üzerine etkileri 

  
Grup 

P değeri 
1 2 3 8 

Karkas 
g 2075.0±37.28 2112.6±22.26 2053.3±17.56 2112.4±31.37 0.407 

CA’ya oranı % 77.43±0.378 77.85±0.260 77.31±0.320 77.86±0.312 0.512 

Göğüs eti 
g 748.2±15.72 771.9±14.18 750.9±11.42 757.0±16.41 0.718 

Karkasa oranı % 36.04±0.282 36.52±0.427 36.57±0.412 35.81±0.422 0.446 

But 
g 526.9±11.90 538.2±9.01 520.7±8.54 546.3±12.68 0.396 

Karkasa oranı % 25.39±0.339 25.49±0.415 25.36±0.389 25.86±0.461 0.820 

Baget 
g 296.0±6.12 295.4±4.71 286.9±2.68 291.4±5.61 0.489 

Karkasa oranı % 14.27±0.151 13.98±0.122 13.98±0.161 13.79±0.153 0.197 

Kalan kısım 
g 505.4±10.37 508.7±6.84 496.2±7.76 518.6±8.55 0.238 

Karkasa oranı % 24.37±0.352 24.09±0.296 24.16±0.258 24.58±0.370 0.627 

 

 

Grup 1 (kontrol); deneme boyunca aĢı ve SNG verilmeyen, Grup 2; aĢı uygulamaları (IBV, NDV ve IBD) yapılan, fakat SNG verilmeyen, Grup 3; aĢılar ve deneme boyunca su ile 100 g 

/ 1000 L SNG uygulaması yapılan, Grup 4; aĢılar ve denemenin 1-12, 14. ve 16-42. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 5; aĢılar ve denemenin 1-3, 

10-12. ve 16-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 6; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları 

yapılan, Grup 7; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri arasında suyla 100 g / 1000 L dozunda ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, Grup 

8; aĢılar ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, olarak tanımlanabilir.  
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Çizelge 4.8 Etlik piliçlerde sanguinarine içerikli yem katkısının bazı organ ağırlık veya uzunlukları üzerine etkileri 

  
Grup 

P değeri 
1 2 3 8 

Karaciğer 
g 49.1±1.13 50.3±1.45 48.6±1.71 49.9±2.00 0.871 

CA’ya oranı % 1.83±0.039 1.86±0.058 1.83±0.067 1.84±0.071 0.990 

Abdominal yağ 
g 37.1±2.80 ab 34.3±1.70 b 34.7±1.41 b 41.8±2.54 a 0.042 

CA’ya oranı % 1.39±0.112 1.27±0.066 1.31±0.051 1.54±0.084 0.063 

Pankreas 
g 4.65±0.275 4.62±0.193 5.03±0.183 4.79±0.160 0.491 

CA’ya oranı % 0.17±0.009 0.17±0.007 0.19±0.006 0.18±0.006 0.229 

Dudenum 
cm 28.8±0.95 29.3±0.80 29.5±1.20 30.0±1.80 0.957 

CA’ya oranı % 1.07±0.035 1.08±0.031 1.11±0.043 1.10±0.060 0.948 

Jejenum 
cm 68.6±1.74 67.0±2.05 68.7±1.77 66.7±2.00 0.808 

CA’ya oranı % 2.56±0.060 2.47±0.072 2.59±0.072 2.47±0.087 0.563 

Ġleum 
cm 73.0±2.40 73.5±2.17 74.4±2.54 72.8±1.82 0.967 

CA’ya oranı % 2.73±0.080 2.71±0.082 2.80±0.097 2.69±0.076 0.788 

 

 

Grup 1 (kontrol); deneme boyunca aĢı ve SNG verilmeyen, Grup 2; aĢı uygulamaları (IBV, NDV ve IBD) yapılan, fakat SNG verilmeyen, Grup 3; aĢılar ve deneme boyunca su ile 100 g 

/ 1000 L SNG uygulaması yapılan, Grup 4; aĢılar ve denemenin 1-12, 14. ve 16-42. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 5; aĢılar ve denemenin 1-3, 

10-12. ve 16-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 6; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları 

yapılan, Grup 7; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri arasında suyla 100 g / 1000 L dozunda ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, Grup 

8; aĢılar ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, olarak tanımlanabilir.  

a-b; Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P≤0.05). 
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Çizelge 4.9 Etlik piliçlerde sanguinarine içerikli yem katkısının kan serumu aĢı bağıĢıklık titre değerleri (Log2) üzerine etkileri 

 Grup 
P değeri 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IBD 1 13.05±0.103 ab 12.90±0.124 ab 11.97±0.328 bc 11.24±0.570 c 13.49±0.060 a 13.36±0.047 a 13.03±0.101 ab 13.05±0.097 ab ≤ 0.001 

NDV 2 7.76±0.584 b 10.18±0.364 a 9.36±0.202 ab 10.20±0.375 a 10.48±0.311 a 9.83±0.414 a 9.65±0.601 ab 8.89±0.444 ab ≤ 0.001 

IBV 3 7.35±0.371 a 6.50±0.247 ab 5.85±0.261 b 5.40±0.309 b 5.96±0.315 ab 6.01±0.361 ab 6.03±0.452 ab 5.82±0.262 b 0.002 

1
IBD ELISA (BIOCHEK)     

2
NDV ELISA (IDEXX)    

3
IBV ELISA (IDEXX) 

 

 

Grup 1 (kontrol); deneme boyunca aĢı ve SNG verilmeyen, Grup 2; aĢı uygulamaları (IBV, NDV ve IBD) yapılan, fakat SNG verilmeyen, Grup 3; aĢılar ve deneme boyunca su ile 100 g 

/ 1000 L SNG uygulaması yapılan, Grup 4; aĢılar ve denemenin 1-12, 14. ve 16-42. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 5; aĢılar ve denemenin 1-3, 

10-12. ve 16-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları yapılan, Grup 6; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri boyunca su ile 100 g / 1000 L SNG uygulamaları 

yapılan, Grup 7; aĢılar ve denemenin 0-2 ve 10-18. günleri arasında suyla 100 g / 1000 L dozunda ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, Grup 

8; aĢılar ve tüm deneme boyunca (0-42. günler) yemle 60 g/t SNG uygulamaları yapılan, olarak tanımlanabilir.  

a-b; Aynı satırda farklı harflerle gösterilen ortalama değerler arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir (P≤0.05). 
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5. TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu çalıĢmada, etlik piliçlerde rutin aĢı uygulamasıyla performans kayıplarının oluĢup 

oluĢmadığı ve böyle bir performans kaybına karĢı sanguinarine içeren yem katkı 

maddesi ilavesinin etkilerinin nasıl olacağı araĢtırılmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda, 

yürütülen bu çalıĢmadan elde edilen veriler bu bölümde tartıĢılmıĢtır. 

5.1 Performans Değerleri 

Fitobiyotiklerin, etlik piliçlerde yemden yararlanımı artırıcı, bağırsak mikroflorasını 

kanatlı lehine düzenleyici, yangı önleyici, sindirimi destekleyici özellikleri olduğu 

yönünde çok sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Bu sınıfa giren sanguinarine konusunda da 

benzer araĢtırmalar bulunmaktadır. Ġncelenen araĢtırmaların sonuçlarından, sanguinarine 

katkısı içeren yemlerle beslenen etlik piliçlerde performans değerlerinin, etlik piliçlerin 

ırkı, etlik piliçlerin bu maddeyi tüketme seviyesi, tüketme sıklığı, herhangi bir stres 

koĢulunun varlığı gibi birçok faktöre göre farklılık gösterebileceği görülmektedir.  

Bazı araĢtırmalarda, sanguinarine yem katkısı ile beslenen etlik piliçlerin erken 

dönemlerindeki canlı ağırlık artıĢları veya yem dönüĢüm oranı kontrol grubuna göre 

olumlu sonuçlar verse de (Vieira vd. 2008, Khadem vd. 2014, Aljumaah vd. 2020b, Liu 

vd. 2020, YeĢilbağ vd. 2020)  bazı araĢtırmalarda ise farklılık gözlenmemiĢtir 

(Zdunczyk vd. 2010, Gharib Naseri vd. 2012, Juskiewicz vd. 2013, Lee vd. 2015, 

Aljumaah vd. 2020a, Hussein vd. 2020). Etlik piliç rasyonlarına SNG
 

ilavesinin 

araĢtırma boyunca performanlarda farklılık ortaya çıkarmadığı Zdunczyk vd. (2010) 

tarafından belirtilse de, etlik piliçlerin kör bağırsağında daha düĢük bir sindirim sistemi 

içeriği pH’sı olma yönünde bir eğilim olduğu bildirilmiĢtir. Böylesi bir durum da 

bizlere, kanatlılarda bağırsak mikroflorasında kanatlı lehine bir geliĢmenin olabileceğini 

göstermektedir. 
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Öyle ki Li vd. (2018) Macleaya cordata ekstraktının kloratetrasiklin ile kullanımının 

bağırsaklarda Bacteroides, Faecalibacterium ve Bifidobacteri bakterilerinin 

popülasyonunu arttırdığını, Huang vd. (2018) ise ön bağırsakta enerji üretimi için 

önemli olan butiratı üretmeleri için anaerobik bakterilere laktat sağlamaları, vitaminlerin 

üretiminde rol almaları gibi etkilerinden dolayı konakçıya fayda sağlayan Lactobacillus 

popülasyonun Macleaya cordata ekstraktı kullanımı ile arttığını ve bu durumun 

performans geliĢimini teĢvik ettiğini bildirmiĢlerdir. Lemos vd. (2020) ise etlik piliç 

rasyonlarına SNG
 

ilavesinin, kör bağırsakta Bacteroides popülasyonunda artıĢa, 

Firmicutes ve Lachnospiraceae popülasyonunda ise azalmaya neden olduğunu 

gözlemlemiĢlerdir.  Liu vd. (2020) etlik piliç rasyonlarına sanguinarine katılmasının 

proteobacteria popülasyonunu azaltabileceğini bildirmiĢlerdir. Lee vd. (2015) ise etlik 

piliç rasyonlarına 20 ppm SNG ilavesi ile kör bağırsakta laktik asit bakterilerinde artıĢ 

gözlemlemiĢlerdir. Diğer taraftan Juskiewicz vd. (2011) tarafından yapılan araĢtırmada 

ise, rasyonlarına SNG ilave edilen gruptaki etlik piliçlerin erken yaĢtaki canlı 

ağırlıklarının kontrol grubuna göre düĢük bulunması da farklı bir örnek teĢkil 

etmektedir.  

Sanguinarine kullanımı ile etlik piliçlerde performans sonuçları yönünden erken 

dönemde olumlu (Vieira vd. 2008, Liu vd. 2020, YeĢilbağ vd. 2020) ve olumsuz 

(Juskiewicz vd. 2011) değerler alınmasına rağmen, bu sonuçların ileri yaĢ dönemini de 

kapsayan deneme sonunda ortadan kalktığını bildiren çalıĢmalar da bulunmaktadır. Liu 

vd. (2020) etlik piliç yem rasyonlarına 0.7 mg/kg sanguinarine katılması sonucunda 

etlik piliçlerde 28. gün sonunda negatif kontrol grubuna göre canlı ağırlıkları (661.53 g 

karĢı 615.26 g), canlı ağırlık artıĢını (22.54 g karĢı 20.89), günlük yem tüketimlerini 

(46.73 g karĢı 44.91 g) ve yem değerlendirme sayısını (2.07 karĢı 2.15) daha iyi 

seviyede bulmuĢlardır (P < 0.05). Ancak deneme sonunda performans değerlerindeki bu 

farklılıklar ortadan kalkmıĢtır.  

Bunun yanında, deneme sonunda performans sonuçlarının sanguinarine kullanımıyla 

iyileĢtiğini gösteren çalıĢmalara da (Lee vd. 2015, Xue vd. 2017, Huang vd. 2018, El-

Sheikh vd. 2019) rastlanmıĢtır. Lee vd. (2015) tarafından etlik piliçlerle yürütülen 
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araĢtırmada, rasyonlarına 20 ppm sanguinarine etken maddesini içeren SNG ilave edilen 

hayvanların 1-35 gün arasında yem değerlendirme sayısı kontrol grubuna göre daha 

olumlu sonuç vermiĢtir (SGV20 1.57±0.02; kontrol 1.68±0.01). Xue vd. (2017) 

tarafından ise rasyona SNG ilavesi ile yem tüketiminin (3502 g karĢı 3340g) arttığı, 

canlı ağırlık artıĢının daha fazla bulunduğu (2549 g karĢı 2398 g), yemden yararlanımın 

iyileĢtiği (1.374 karĢı 1.393) bildirilmiĢtir.   

Yavru domuzlarda da yemlerine SNG
 
katılan grupların performanslarının arttığı bazı 

araĢtırmacılarca bildirilmiĢ (Dong ve Thieu 2013, Kantas vd. 2015, Chen vd. 2018), 

Kosina vd. (2004) ise deneme sonucunda performanslarda farklılık görülmediğini 

bildirmiĢlerdir.  

Yaptığımız araĢtırmada ise 17. güne kadar tüm grupların canlı ağırlıkları benzer 

bulunmuĢ, ancak 17. günde deneme boyunca sanguinarine katkısını su ile alan grubun 

(3. grup) ortalama canlı ağırlığı aĢı uygulanmayan ve sanguinarine katkısı almayan 

kontrol grubuna (1. grup) göre daha düĢük bulunmuĢtur (536.0±10.02 karĢı, 

574.1±6.81). AraĢtırmamızda 3. grubun canlı ağırlığı 17., 18. ve 24. günde yapılan 

ölçümlerde de kontrol grubunun altında bulunmuĢtur. Ancak, bu farklılıklar deneme 

sonunda ortadan kalkmıĢtır. Bu gruba yönelik bulgularımız, Juskiewicz vd. (2011) 

tarafından yapılan araĢtırma ile benzerlik göstermektedir. Ancak, Khadem vd. (2014) ve 

Vieira vd. (2008) tarafından yapılan araĢtırmalarla örtüĢmemektedir. Nitekim, Khadem 

vd. (2014) ve Vieira vd. (2008) SNG uygulanan etlik piliçlerin canlı ağırlıklarını 21. 

günde kontrol grubuna göre daha fazla bulmuĢlardır.  

Sanguinarine katkısını tüketen etlik civcivlerin erken dönemlerde canlı ağırlıklarının 

kontrol grubuna göre daha düĢük bulunması, etlik civcilerin erken dönemde 

sanguinarine maddesine karĢı hassas olabileceğinden, vücutlarının bu katkının etkilerine 

karĢın yeterince hazır olmadığından ileri gelebilmektedir (Juskiewicz vd. 2011, Lee vd. 

2015). Yine, Juskiewicz vd. (2013) tarafından, sanguinarine preparatının 

körbağırsakdaki fermentasyon iĢlemini baskılayabileceği de bildirilmektedir. 
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AraĢtırmamızda, deneme sonunda performans sonuçlarında farklılık bulunmaması, çok 

sayıda araĢtırmacının (Vieira vd. 2008, Zdunczyk vd. 2010, Juskiewicz vd. 2011, 

Gharib Naseri vd. 2012, Juskiewicz vd. 2013, Khadem vd. 2014, Lee vd. 2015, 

Aljumaah vd. 2020a, Aljumaah vd. 2020b, Hussein vd. 2020, Liu vd. 2020, YeĢilbağ 

vd. 2020) bulgularıyla örtüĢmektedir. Juskiewicz vd. (2011) etlik piliç rasyonlarına 15 

mg/kg miktarında SNG
 
ilavesinin canlı ağırlıklarda ve yemden yararlanımlarda farklılık 

ortaya çıkarmadığını ancak, etlik piliçlerin kör bağırsak mikroflorasında faydalı bir etki 

görüldüğünü bildirmiĢlerdir. Öyle ki bunun da körbağırsakdaki kısa zincirli yağ asitlerin 

konsantrasyonunun artması, bazı zararlı bileĢiklerin aktivitesinin azalması ve daha 

düĢük pH’lı sindirim içeriği ile karakterize edildiği bildirilmiĢtir. 

Sanguinarine katkısının amino asit metabolizması üzerinde pozitif etki yaptığı 

bildiriĢlerinden yola çıkılarak, etlik piliçlerin rasyonlarında yer alması gereken 

miktardan daha az metiyonin veya metiyonin+sistin aminoasitlerinin performanslarda 

ortaya çıkarması muhtemel gerilemenin, SNG
 

takviyesi ile giderilmesi konusunda 

yapılan bir araĢtırmada ise beklenen geliĢme elde edilmemiĢtir (Kozlowski vd. 2008). 

Benzer Ģekilde, Blank vd. (2010) tarafından da triptofan eksikliği olan veya olmayan 

rasyonlara, SNG
 
ilave edilmesinin yem tüketiminde, canlı ağırlık artıĢında ve yem 

dönüĢüm oranında bir etkisi görülmemiĢtir. Yapılan bu araĢtırmalarda yetiĢtirme 

koĢulları ve stres durumları, hedef hayvalar, aminoasitlerin çeĢidi, aminoasit kullanım 

miktarları ve temel rasyondaki besin maddelerinin farklılılarına göre farklı sonuçların 

ortaya çıkmıĢ olabileceğini düĢünmekteyiz.  

Deneme sonunda sanguinarine katkısı ile etlik piliçlerde canlı ağırlıklar, yemden 

yararlanım gibi performans unsurlarına yönelik olumlu sonuçlar elde edilen 

araĢtırmalarda, bu sonuçların sanguinarine maddesinin bağırsak yapısını kanatlı lehine 

düzenleyici, bağırsak mikrobiyatasını dengeleyici ve serum kolesterol seviyesini 

düĢürücü özelliklerinden ileri gelebileceği bildirilmiĢtir (Lee vd. 2015, Chen vd. 2018, 

Huang vd. 2018, Li vd. 2018).  
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5.2 Karkas, Organ ve Bağırsak Ölçüm Değerleri 

Yaptığımız araĢtırmadaki organ ölçüm sonuçlarına göre, sanguinarine katkısını su ile 

veya yem ile tüketen grupların deneme sonunda karaciğer ve pankreas ağırlıklarında 

farklılık tespit edilmemesi, Khadem vd. (2014) tarafından yapılan araĢtırma sonucu ile 

örtüĢmektedir. Öyleki, Khadem vd. (2014), yaptıkları araĢtırmada artan oranlarda su ile 

SNG tüketen hayvanlarda karaciğer, bağırsak ve karkas ağırlıklarını kontrol grubuna 

göre farklı bulmamıĢlardır. Ancak, bizim sonuçlarımıza göre SNG’yi deneme boyunca 

yem ile tüketen (8. grup) etlik piliçlerde abdominal yağ miktarı, hem SNG’yi 

tüketmeyen ancak aĢı uygulaması yapılmıĢ (2. grup) (41.8 g±2.54, karĢın 34.3 g±1.70) 

hem de aĢı uygulaması yapılmıĢ ve SNG’yi  deneme süresi boyunca su ile tüketen etlik 

piliçlerin (3. grup) abdominal yağ miktarından (41.8 g±2.54, karĢın 34.7 g±1.41) daha 

yüksek bulunmuĢtur. Bu sonuçlar abdominal yağ oranında ise istatistik eğilim 

düzeyinde (P=0.063) gerçekleĢmiĢtir. Abdominal yağ miktarı üzerine elde edilen bu 

sonuçlar bize, SNG uygulamasının su ile veya yem ile yapılmasının abdominal 

yağlanmada farklılık yaratabileceğini göstermektedir. Diğer taraftan Xue vd. (2017) 

tarafından yapılan araĢtırmada da etlik piliç yemlerine SNG
 
ilavesi sonucunda kontrol 

grubuna göre abdominal yağ oranında farklılık görülmemiĢtir. Lee vd. (2015) tarafından 

yapılan araĢtırmada ise but ve göğüs kaslarının nispi ağırlıklarında uygulamalar arasında 

farklılık görülmemesi (P = 0.05) bizim araĢtırmamızdaki sonuçlar ile örtüĢmektedir. 

Ancak aynı araĢtırmacılar SNG uygulamasının bağırsak nispi ağırlığını düĢürürken, 

bağırsak uzunluğunu ise artırdığını bulmaları ise bizim araĢtırmamız ile 

örtüĢmemektedir.  

Nitekim, bizim araĢtırma bulgularımıza göre ölçümlerin alındığı SNG tüketmeyen (1. ve 

2. gruplar) veya SNG
 
katkısını deneme boyunca su ile (3. grup) veya yem ile tüketen (8. 

grup) gruplar arasında duedenum, jejenum ve ileum ağırlıklarında farklılık 

bulunmamıĢtır. YeĢilbağ vd. (2020) tarafından yapılan araĢtırmada da, Macleaya 

cordata ekstraktı uygulamasının karkas ağırlığı ve karkas veriminde etkisi 

görülmemiĢtir. Buna karĢılık, Xue vd. (2017) ise SNG
 
uygulamasıyla daha iyi bir göğüs 

eti verimi elde edildiğini ortaya koymuĢlardır (20.5 g/100 g CA karĢı 21.6 g/100 g CA). 
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Bizim bulgularımıza göre ise ölçümlerin alındığı gruplarda karkas parçalarının (göğüs 

eti, but, baget, kalan kısım) ağırlıklarında istatistik önemli farklılık görülmemiĢtir.  

5.3 Kan Serumu AĢı BağıĢıklık Titre Değerleri 

Yangı, iĢtahı azaltması ve kas yıkımını artırması nedeniyle etlik piliçlerde büyümeyi 

baskılayan en önemli stres faktörlerinden birisidir. Etlik piliçler, vücutlarında herhangi 

bir yangı olmadığı durumda, genetik büyüme potansiyellerinin %100’üne 

ulaĢabilmektedir (Khadem vd. 2014). Chaturvedi vd. (1997) sanguinarine maddesinin 

yangıyla iliĢkili olan Nuclear Factor-κB (NF-κB) aktivasyonunun güçlü bir inhibitörü 

olduğunu gözlemlemiĢlerdir.  

Sıcaklık, hastalık veya yem besin madde değerinin düĢürülmesi sonucu oluĢan stres 

koĢulları durumunda; SNG’nin kanatlılardaki yangıyı önlediğine ve performansları 

geliĢtirdiğine yönelik benzer araĢtırma sonuçları bu katkının aĢılamadan kaynaklı stres 

durumunda da uygulanabileceği izlenimi vermektedir.  

SNG’nin
 
Salmonella heidelberg (Amaral vd. 2016), Salmonella enteritidis (Pickler vd. 

2013) Salmonella typhimurium (Abudabos vd. 2016, 2019, Aljumaah vd. 2020b) 

Clostridium perfringens (Xue vd. 2017, Abudabos vd. 2018, El-Sheikh vd. 2018, 

Aljumaah vd. 2020a, Hussein vd. 2020), Campylobacter jejuni (Gharib Naseri vd. 

2012) bakterilerine yönelik etkilerinin değerlendirildiği çalıĢmalar bulunmaktadır. 

Genel olarak SNG’nin
 
etlik piliçlerin zararlı bakterilerle mücadelesinde performans 

kaybının önlenmesi açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı ortaya koyulmaktadır. 

Rasyona ilave edilen SNG’nin, piliçlerin sekal metabolizması üzerinde olumlu etkiler 

sağladığı (Juskiewicz vd. 2011), immünolojik parametrelerde geliĢmeler sağladığı (El-

Sheikh vd. 2019), yangıyı ve yangı sonucu ortaya çıkması muhtemel fiziksel durumları 

baskıladığı (Xue vd. 2017, Aljumaah vd. 2020a, YeĢilbağ vd. 2020) bildirilmiĢtir. 

Salmonella typhimurium, Clostridium perfringens ve Campylobacter jejuni ile enfekte 
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olan etlik piliçlerin büyüme ve biyokimyasal profillerinin korunmasında da 

sanguinarine maddesinin etkili olduğu (Gharib Naseri vd. 2012, Abudabos vd. 2016, 

2018, 2019, Hussein vd. 2020) araĢtırmalarda görülmektedir. Gharib Nasei vd. (2012) 

Campylobacter jejuni ile mücadele eden etlik piliçlerin yemlerine SNG
 
katılmasının 

ikinci immunizasyonda toplam kan titresi ve IgM antikor seviyelerinde pozitif kontrol 

grubuna göre artıĢ gözlendiğini bildirmiĢlerdir (IgM için 3.33 karĢı 2.00; toplam titre 

için 5.16 karĢı 3.55 ).  

Ancak, Dong ve Thieu (2013) yavru domuzlarda yürüttükleri araĢtırmada circovirüs ile 

domuz kolerasına yönelik bağıĢıklık seviyelerinde gruplar arasında önemli farklılık 

tespit etmemiĢlerdir. Liu vd. (2016) ise Macleaya cordata ekstraktının domuz 

yavrularında domuz ishaline karĢı ZO-1 ve claudin-1 antikor seviyelerini arttırdığını 

bağırsak bütünlüğünü korumaya yardımcı olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Diğer taraftan etlik piliç yemlerinde Macleaya cordata ekstraktı katılması sonucunda 

ileal enflamasyon skorlarında iyileĢmenin olduğu ve bunun da etlik piliçlerde 

performansı artırıcı etki göstereceği (YeĢilbağ vd. 2020), benzer Ģekilde nekrotik 

enteritis (NE) ile mücadele eden etlik piliçlerde SNG uygulamasının bağırsak lezyon 

skorunda azalma sağladığı da bildirmiĢtir (Aljumaah vd. 2020a, Hussein vd. 2020).  

El-Sheikh vd. (2018) Clostridium perfringens ile mücadele eden etlik piliç sularına 1 

g/10 l SNG
 
ilavesinin canlı ağırlaklarda artıĢ (1680.24±2.22 g karĢı 1563.24±4.10 g) ve 

canlı ağırlık artıĢında iyileĢme (600.84±1.65 g karĢı 568.44±4.76) sağladığını 

gözlemlemiĢlerdir. Ayrıca, istatistiksel olarak önemli bulunmamakla beraber yine SNG
 

uygulanan grubun Newcastle HI titrelerinin Clostridium perfringens ile mücadele eden 

etlik piliçlere göre sayısal olarak geliĢim gösterdiği bulunmuĢtur (2.40±0.31 karĢı 

2.00±0,39; P>0.05). AraĢtırmacılar fitobiyotik yem katkılarının, büyümeyi baskılayan 

amonyak ve biyojenik aminler gibi mikrobiyal metabolitleri azaltıcı etki gösterdiği ve 

konakçı lehine besin madde yararlanımını artırdığını bildirmiĢlerdir. 
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Benzer Ģekilde Hussein vd. (2020) de C. perfringens bakterisi ile (4 x 10
8
 CFU g

-1 

oranında) enfekte edilen ve rasyonlarına SNG katılan etlik piliçlerin, enfekte olup baĢka 

bir uygulama yapılmamıĢ olan kontrol grubuna göre canlı ağırlıkları  (1824,3 g karĢı 

1593,3 g), canlı ağırlık artıĢları (1378,8 g karĢı 1144,0 g) daha fazla, yem değerlendirme 

sayısı ise daha olumlu (1,73 karĢı 2,03) bulunmuĢtur. Ancak, bu iki grup arasında yem 

tüketimlerinde ise farklılık bulunmamıĢtır.  

AĢı stresi ve aĢı stresine karĢı SNG
 
uygulamasının sonuçlarının araĢtırıldığı bizim 

denememizde elde ettiğimiz sonuçlara göre; aĢı uygulaması yapılmıĢ ancak SNG
 
katkısı 

uygulanmamıĢ olan (2. grup) grubun aĢı uygulaması yapılmamıĢ olan kontrol grubuna 

göre denemenin hiçbir döneminde canlı ağırlık ortalamalarında, canlı ağırlık 

artıĢlarında, yem dönüĢüm oranlarında, su tüketimlerinde, karkas değerlerinde ve organ 

değerlerinde istatistiksel olarak önemli bir farklılık görülmemiĢtir. Ancak sadece 17-18. 

günler arasında 2. grubun yem tüketimi 1. grubun yem tüketiminden daha fazla 

bulunmuĢtur (99.8±4.83 karĢı 92.0±0.50). Yem tüketimindeki artıĢ, aĢı stresi 

durumunda yem tüketiminin düĢmesi beklentimiz ile uyuĢmamaktadır.  

Nitekim, Li vd. (2020) yaptıkları araĢtırma ile Newcastle aĢısının artan dozlarda 

uygulanmasının aĢı stresine neden olduğunu, 4, 8 ve 16 doz Newcastle aĢısı uygulanan 

grubun adrenokortikotropik hormon konsantrasyonları ve serum kortizol seviyeleri 

aĢılama yapılmayan kontrol grubuna göre daha yüksek olduğunu bulmuĢlardır. Stres 

faktörüne bağlı olarak, erken dönemlerde canlı ağırlıklarda ve yem tüketimlerinde ise 

düĢüĢ gözlemlemiĢlerdir. AraĢtırmacıların deneme sonunda bakılan parametrelerde 

farklılık görmemeleri ise bizim araĢtırma sonucumuz ile örtüĢmektedir. 

Benzer Ģekilde Wang vd. (2015) 4, 6 ve 8 dozlarda Newcastle aĢısı uygulamasının erken 

dönemlerde (1-21 gün) canlı ağırlık artıĢını düĢürdüğünü bulmuĢlardır  (P<0.05) (1-21 

günler arası canlı ağırlık artıĢı kontrol grubunda 617 g; 4 doz Newcastle aĢısı grubunda 

570 g; 6 doz Newcastle aĢısı grubunda 564 g; 8 doz Newcastle aĢısı grubunda 565 g). 

Aynı dönemde yem dönüĢüm oranları da kontrol grubuna göre daha olumsuz 

bulunmuĢtur (P<0.001). AraĢtırmacılar, ilk NDV aĢı uygulaması ile etlik piliçlerde daha 
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düĢük plazma insülin konsnatrasyonu gözlenmesinin, NDV aĢı uygulamasının akut 

strese sebebiyet verdiğinin bir göstergesi olduğunu bildirmiĢlerdir. AraĢtırmacılar 

Newcastle aĢı uygulamasından 10 gün sonra 8 doz aĢı uygulanan grubun Newcastle aĢı 

titresini 4 doz uygulanan gruba göre daha yüksek bulmuĢlardır (6.17 karĢı 5, P<0.05). 

AĢılamanın, hipotalamik-hipofiz-adrenal (HPA) eksenini aktive ederek piliçlerde 

büyüme performansının düĢmesine neden olan stres hormonlarını artırdığı, dalak 

lenfosit apoptozisine, ardından bağıĢıklık sisteminin baskılanmasına yol açtığı Li vd. 

(2020) tarafından ortaya koyulmuĢtur. Ancak, araĢtırmamızdaki performans 

sonuçlarının diğer araĢtırmacıların (Wang vd. 2015, Li vd. 2020) belli dönemde elde 

ettikleri performans sonuçlarından farklılık göstermesinin, araĢtırmamızda uygulanan 

aĢı dozunun bahsedilen araĢtırmalarda uygulanan yüksek dozlardan (4X – 16X) daha 

düĢük (1.25X) olmasından kaynaklandığını düĢünmekteyiz.  

Bilindiği üzere, kümes koĢullarındaki hijyen Ģartlarının yeterince sağlanamaması, 

patojen bakterilerin artmasına neden olmaktadır. Böylesi bir durumda, aĢılamadan 

bağımsız olarak da etlik piliçlerin immum sistemi daha fazla uyarılmakta, bakterilerle 

olan mücadelenin artması ise kanatlı metabolizmasında yangı ve strese neden 

olmaktadır. Stresin Ģiddetine göre ise yem tüketimi ve canlı ağırlık artıĢı düĢmekte, 

hastalık geliĢimine bağlı olarak ise ölüm oranları artmaktadır.  

Yürütülen bu araĢtırmada tüm grupların performans değerleri kullanılan yem toz formda 

olmasına rağmen, ROSS 308 katalog değerlerine benzer bulunması ve ölüm oranlarının 

da düĢük olması (%1 civarında), araĢtırmanın hijyenik kümes koĢullarında 

yürütüldüğünü göstermektedir. Bu parametrelere ait değerler dikkate alındığında, 

patojen mikroorganizmaların neden olabileceği ek bir stres kaynağının ortamda 

olmadığı ve dolayısıyla sanguinarine katkısının anti-enflamatör etkilerinin gözlenmemiĢ 

olduğu düĢünülmektedir.  
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Sonuç olarak, araĢtırmamızda performans değerleri ve aĢı stresine yönelik bulgularda, 

sanguinarine etken maddesinin önemli bir etkisi tespit edilmemiĢtir. Bu nedenle 

sanguinarine etken maddeli yem katkısının rutin aĢı uygulamalarında aĢı stresini 

önlemeye yönelik etkilerini kesin bir Ģekilde ortaya koyabilmek mümkün olmamıĢtır. 

Farklı yetiĢtirme ve besleme koĢullarında ve farklı aĢı dozlarında ilave araĢtırmalara 

ihtiyaç bulunmaktadır.  
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