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ÖNSÖZ 
 
 
 

Tavuk eti hem kaliteli protein hem de vitamin ve mineral içeriği bakımından 

en iyi ve ucuz gıda kaynaklarından biri olup dünyada yaygın olarak tüketilmektedir. 

Son yıllarda tüketiciler doğal olmayan koruyucular veya katkı maddeleri kapsamayan 

gıda seçiminde özen göstermeye başlamışlardır. Hayvan beslemede antibiyotiklerin 

yasaklanması ve yem endüstrisinde sıklıkla kullanılan sentetik antioksidanlara karşı 

tepkinin gittikçe artmasından sonra fitobiyoik bileşiklere ilgi de giderek artmıştır.  

 

 

Modern hayvan beslemede bazı bitki kaynakları kurutulmuş ve öğütülmüş 

formda veya ekstrakte edilmiş esansiyel yağlar şeklinde antimikrobiyel, antioksidan 

ve performans iyileştirici özellikleri açısından araştırılmaktadır. Bu bitkisel ürüler 

fitobiyotik olarak adlandırılmaktadır. Bunların olumlu etkileri bitkilerdeki bazı aktif 

unsurların mevcudiyetinden, özellikle fenolik maddeleri ve bazı antioksidan 

vitaminleri yüksek düzeyde içermesinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı 

fitobiyotik katkılar, bakterilerin direnç kazanmasına ve hayvansal ürünlerde kalıntıya 

neden olan antibiyotik büyütme faktörlerinin hayvan beslemede yasaklanmasından 

sonra antibiyotiklerin yerine kullanılabilmekte. Ayrıca, et ve yumurta gibi hayvansal 

ürünlerde raf ömrünün uzatılmasına da yardımcı olabilmektedirler. 

 

 

Rasyon hayvanın sağlığını ve performansını korumada kilit rol oynamaktadır. 

Tavuk etinin kolesterol miktarı ve yağ asidi bileşimi rasyondaki değişiklikler ile 

ruminantlara göre daha kolay modifiye edilebilmektedir. Dolayısıyla, son yıllarda 

tavuk etinde kolesterol miktarını düşürmekle birlikte aynı anda omega-3 yağ asitleri 

gibi sağlığa yararlı olan çoklu doymamış yağ asitlerini artırmak için de çaba 

sarfedilmektedir. Ancak, bu tür uygulamalar tavuk ürünlerinin lipid peroksidasyonuna 

karşı daha duyarlı olmasına neden olmakta ve bundan dolayı raf ömürleri 

kısalmaktadır. Bu durum da ürünlerin pazarlanmasını zorlaştırmaktadır. Günümüzde 

tüketicilerin gıda güvenliği ve gıda besleyici değerine ilişkin artan endişeleri tavukta 

oksidatif acılaşmayı en aza indirmek ve ette raf ömrünü artırmak için sentetik 

antioksidanların yerine doğal çözüm arayışına yöneltmektedir. Rasyonlarda 

polifenoller bakımından zengin bitki kullanımı tavuk sağlığı ve et kalitesini 

iyileştirmede umut vadeden bir strateji olarak görünmektedir. 

 

 

Birçok çalışma çam yapraklarının nutrasötik ve fonksiyonel gıda üretiminde 

yararlı doğal antioksidan kaynağı olabileceğini göstermiştir. Türkiye’de ormanların 

toplam alanı yaklaşık 21,19 milyon hektar olup çam ağacı ormanları toplam orman 

alanının takriben yarısını kapsamaktadır. Pinus brutia, Türkiye’deki Kızılçam olarak 

bilinen ve en geniş doğal dağılım alanına sahip olan çam türüdür. Yapılan araştırmalar 

kızılçam ibrelerinin (sivri yaprakları) antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteye sahip 

fenolik maddeleri içerdiğini göstermiştir. Bununla birlikte bu ürünün kanatlı 

rasyonlarında kullanılması ve hayvan performansı, özellikle de lipid oksidasyonu 

üzerine etkilerine ait bilimsel veri çok sınırlıdır. Bundan dolayı bu projede broylerlerde 
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az kullanılan bu kaynağın özellikle tavuk etinde oksidatif stabilite üzerine etkilerini 

belirleyerek doğal yem katkısı olarak uygunluğunun araştırılması amaçlanmıştır. Bu 

çalışma daha sonra yapılacak çalışmalara öncülük edecektir.  
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1 

 

1. GİRİŞ  
 

  

 

Tavukçuluk üretimi sahada hem üretimi olumsuz etkileyebilen hemde 

tavukların üreme performansını ve ürün kalitesini düşüren çeşitli stres faktörleri ile 

karşı karşıyadır. Yapılan araştırmalar, tavukçuluk üretimindeki streslerin çoğunun 

hücresel düzeyde serbest radikal üretiminin artışından veya yetersiz antioksidan 

üretiminden kaynaklanan ‘oksidatif stres’ ile bağlantılı olduğunu göstermektedir             

(Surai, 2016; Surai, 2002, 2006b).  

 

 

Bir gıdanın görünüş, yapı, lezzet, raf ömrü ve besleyici değeri gibi birçok kalite 

özelliği (Şekil 1.1.) tüketicinin dikkatini çekmektedir (Erdtsieck, 1995). Stres 

koşullarında serbest radikal üretiminin artması ve ardından oluşan lipid 

peroksidasyonu vücuttaki hücre membran yapılarını bozarak gıda kalitesinde önemli 

kayıplara neden olmaktadır (Stanley ve Parkin, 1991; Raghavan ve Richards, 2007; de 

Gonzalez ve ark., 2008). Ayrıca son yıllarda sağlığa yararlı yağ asitlerince zengin 

fonksiyonel et üretmek için broyler karma yemlerine yapılan çoklu doymamış yağ 

asitleri ilavesi beraberinde lipid peroksidasyonunda artışı getirmektedir (Cherian ve 

Hayat, 2009; Gao ve ark., 2010). Bu durumda, etin raf ömrünü uzatmak için broyler 

karma yemlerinde yeterli düzeyde antioksidanlara ihtiyaç duyulmaktadır (Naik ve ark., 

2015). 

 

 

Rasyonel faktörlerin içerisinde antioksidanlar, tavuk yetiştiriciliğinde 

performans, üreme ve bağışıklığın yüksek düzeyde sağlanmasında özel bir öneme 

sahiptir (Surai, 2006a). Lipid oksidasyonunu minimuma indirmek ve ürünün raf 

ömrünü artırmak için birçok antioksidan madde kullanılmaktadır. Antioksidanlar 

‘teknolojik katkı maddeleri’ içerisinde sınıflandırılıp doğal ve sentetik antioksidanlar 

olarak ayrılmaktadır. Bazı vitamin ve mineraller antioksidan aktivite göstermekte 

fakat ‘besleyici katkı maddeleri’ grubu içerisinde sınıflandırılmaktadırlar (Salami ve 

ark., 2016). Sentetik antioksidanların ürün işleme kayıplarına karşı daha dayanıklı ve 

doğal antioksidanlardan daha etkili oldukları düşünülmektedir (Crane ve ark., 2000). 

Yaygın olarak kullanılan sentetik antioksidanlar bütilleşmiş hidroksitoluen (BHT), 
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bütilleşmiş hidroksianisol (BHA), tert-bütilleşmiş hidroquinon (TBHQ) ve propil 

gallat (PG)’dır (Biswas ve ark., 2004; Formanek ve ark., 2001; Jayathilakan ve ark., 

2007; Shahidi ve Zhong, 2005). Son yıllarda, sentetik antioksidanların kullanımı olası 

potansiyel toksikolojik etkileri nedeniyle incelenmeye başlanmıştır (de Gonzalez ve 

ark., 2008; Naveena ve ark., 2008; Raghavan ve Richards, 2007). Bu nedenle 

tüketiciler gıdaların seçimi konusunda daha bilinçli davranmakta ve doğal katkı 

maddeleri içeren gıda ürünlerini sentetik katkı maddesi içeren ürünlere tercih etmeye 

başlamışlardır (Bou ve ark., 2009). Bundan dolayı tüketicilerin doğal ürünlere olan 

taleplerine ve yaygın olarak kullanılan sentetik antioksidanlara olan endişelerine karşı 

alternatif doğal antioksidanların belirlenmesi önemli hale gelmiştir.    

  

 

                                                                     

 

                                                     

 

 

 

 

Şekil 1.1. Ürün kalite özellikleri (Erdtsieck, 1995) 

 

 

Son yıllarda araştırıcılar hayvansal ürünlerde antioksidan olarak yeni bitki 

kaynaklarının kullanılmasına odaklanmışlardır. Biberiye, kekik, adaçayı, nane ve 

yulaf polifenolleri gibi çeşitli bitki kaynaklarının bazı antioksidan maddelerce zengin 

olması nedeniyle sentetik antioksidanların yerini aldıkları bazı çalışmalarla 

gösterilmiştir (Nunez de Gonzalez ve ark., 2008).  

 

 

 

1.1. Serbest Radikallerin Üretimi 

  
 

Serbest radikaller, kararsız ve yüksek reaktif atomlar veya bir veya daha fazla 

eşleşmemiş elektron içeren moleküllerdir. Bunları nötralize etmek için DNA, 

proteinler, lipidler ve karbonhidratlar gibi biyolojik moleküllerden elektronları 

Tüketilebilirliği  

Uygunluğu 

Besleyici değeri 

Sağlıklı olması 

Dayanıklılığı 
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yakalarlar (Fotina ve ark., 2013; Gramzow ve Holthausen, 2002). Bu reaksiyonlar 

biyolojik makromoleküllerde oksidatif hasara ve sonuçta hücre hasarına yol açar 

(Fellenberg ve Speisky, 2006). Önemli serbest radikaller superoksit anyon, hidroksil 

radikal ve hidrojen peroksit olup bunlar reaktif oksijen türleri (ROS) ve reaktif azot 

türleri (RNS) olarak adlandırılmaktadır (Halliwell ve Gutteridge, 2015; Kalam ve ark., 

2012).  

 

 

Superoksit (O2*-) biyolojik sistemlerde üretilen başlıca serbest radikaldir 

(Surai, 2016). Superoksit lipid membran çift tabakasından hızla geçemediğinden 

tehlikeli değildir. Bir elektron vererek hidroksil radikali gibi diğer güçlü serbest 

radikallerin ön maddesi olarak görev yapar (Fotina ve ark., 2013).  

 

O2- + Fe3+/Cu2+ → Fe2+/Cu+ + O2 

H2O2 + Fe2+/Cu+ → *OH + OH- + Fe3+/Cu2+ 

 

Böylece üretilen hidroksil radikaller tüm serbest radikallerin en reaktif olanıdır. 

Dokunduğu herhangi bir biyolojik moleküle zarar vermektedir. Zararlı etkileri 

oluştuğu alanla sınırlıdır. Çoğu durumda hidroksil radikal, lipid peroksidasyonuna 

neden olan bir zincir reaksiyonunu tetikler (Fotina ve ark., 2013; Surai, 2016). 

 

 

  

1.1.1. Radikal Üretimiyle İlgili Stresler 

 

 

Genellikle vücuttaki toplam antioksidanlar ile üretilen serbest radikaller 

(prooksidantlar) arasında hassas bir denge mevcuttur. Bununla birlikte çeşitli stres 

koşullarında prooksidan-antioksidan bileşimi zarar gördüğünden bu durum aşırı 

serbest radikal üretimine ve sonuçta da oksidatif strese yol açmaktadır (Şekil 1.2.) 

(Halliwell ve Gutteridge, 2015; Jaeschke, 1995). Antioksidan maddelerin yokluğunda 

oksidatif stres doku hasarına yol açar ve bağışıklığı etkileyerek enfeksiyon riskinin 

artmasına ve dolayısıyla yüksek mortalitenin oluşmasına neden olur (Gramzow ve 

Holthausen, 2002). Hayvanların maruz kalma ihtimali yüksek olan başlıca stres 

kategorileri (Salami ve ark., 2016; Surai, 2002); 
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İç Stres 
i.e. bakteriyel ve viral  

sorunlar 

 

Teknolojik Stres 
i.e. civcivlerin yerleştirilmesi 

 

 

 Beslenmeye ait stres;  

- Karma yemde yüksek düzeylerde çoklu doymamış yağ asitleri (PUFAs) 

bulunması veya karma yemin acılaşması  

- Vitamin E, Se, Zn veya Mn’a bağlı eksiklikler, 

- Hipervitaminosis A, 

- Karma yemde çeşitli mikotoksinlerin ve diğer toksik bileşiklerin bulunması, 

- Ağır metaller, fungisitler veya pestisidlere bağlı toksikasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.2. Taavuk yetiştiriciliğinde karşılaşılan çeşitli stresler (Fotina ve ark., 2013) 

 
 

 Çevresel stres, ikinci en önemli bir faktördür;  

- Yüksek sıcaklık veya yüksek nem,  

- Yüksek düzeyde amonyak 

- Hiperoksi, radyasyon vb.  

 

 İç stresler;  

- Bakteriyel veya viral hastalıklar, 

- Allerjiler 

 
 Teknolojik stres, Uygulamalara bağlı farklı stresleri kapsar; 

- Transport 

- Civcivlerin yerleştirilmesi 

- Aşılama vb. 

 

 

 

1.1.2. Serbest Radikal Hedefleri 

 
 

Serbest radikaller çoğunlukla lipid peroksidasyon reaksiyon döngülerine 

katılarak vücut hücrelerine büyük oranda zarar verirler. Biyolojik membranlar 

Beslenmeye bağlı Stres 
i.e. mikotoksinler, vitamin-mineral 

dengesizlikleri 

Çevresel Stres 
i.e. Isı stresi, yüksek 

amonyak 
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içerisinde perokside olabilen en uygun lipid materyali çoklu doymamış yağ asitleridir. 

PUFA’larda mevcut çift bağ miktarı, bunların serbest radikallerin neden olduğu 

peroksidasyon ile direk orantılıdır. (Fotina ve ark., 2013). Biyolojik membranlar 

içerisindeki lipid peroksidasyonu normal yapı ve fonksiyonlarına zarar verir.  Lipid 

peroksidasyonu sonucunda hücre membranlarında oluşan yapısal ve fonksiyonel 

değişiklikler Şekil 1.3.’de gösterilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.3. Serbest radikaller yoluyla hücre membranında lipid peroksidasyon oluşumu 

(Gramzow ve Holthausen, 2002). 

 
①   Oksidasyon metabolizmasında üretilen serbest radikaller 

②   Hücre membranlarının yağ asitlerine saldırılarak alkil peroksit radikallerinin oluşması sağlanır 

③    ④   ⑤   serbest radikallerin oluşumunu kapsayan zincir reaksiyonu ile ardından hücre membranlarının 

yapısal değişikliklerni ve fonksiyonel bozulmayı içerir  

* Eşlenmemiş elektronlar serbest radikal statusunu verir.  

 

 

Proteinler ve DNA, ROS için önemli hedeflerdir (Fotina ve ark., 2013). 

Proteinlerin duyarlılığı, bunların karmaşık yapısına ve amino asitlerin çeşitli 

oksitlenebilir fonksiyonel gruplarının mevcudiyetine bağlıdır. Genellikle okside 

proteinlerin birikimi, antioksidanlar, prooksidanlar ve uzaklaştırma/onarım 

mekanizmaları arasındaki dengeye bağlıdır (Fotina ve ark., 2013). Protein hasarı çok 

çeşitli faktörler tarafından etkilenmektedir (Surai ve Fisinin, 2010; Surai, 2002, 

2006a): 

- Oksidant veya serbest radikal kaynağının yapısına ve relatif yerleşme yeri; 

- Proteinin yapısı; 

- ROS’un protein hedefine yakınlığı; 

- Mevcut antioksidanların yapısı ve konsantrasyonu. 
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Vücuttaki serbest radikal üretimi canlı sistemde biyolojik moleküllere kolayca 

zarar verebileceğinden yaşamı sürdürebilmek için uygun koruma sistemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Vücudun antioksidan sistemi serbest radikallerin lipidler, proteinler ve 

DNA da dahil olmak üzere çeşitli biyolojik moleküllere hasar vermesini önlemekten 

sorumludur.    

 

 

 

1.2. Tavukta Antioksidan Sistem 
 

 

Evrim sürecinde hayvanlar, bitkiler ve birçok mikroorganizma da dahil olmak 

üzere canlı organizmalar ROS ve RNS’den korunmak için özel antioksidan 

mekanizmalar geliştirmişlerdir (Halliwell ve Gutteridge, 2015). Canlı organizmalarda 

antioksidanların varlığı oksijen bakımından zengin ortamlarda onların hayatta 

kalmasını sağlar (Halliwell, 2012). ‘Antioksidan sistem’ terimi, hücrelerin serbest 

radikallerden korunmasından sorumlu olan ve canlı organizmalarda bulunan koruyucu 

mekanizmaları göstermektedir.  Biyolojik antioksidan sistem enzimatik ve enzimatik 

olmayan unsurları içermektedir (Çizelge 1.1.) (Weiss, 2010). Bu unsurlar aşağıda 

özetlenmiştir (Surai, 1999; Surai, 2002, 2006a): 

 Doğal yağda çözünen antioksidanlar: Vitamin A, vitamin E, ubiquinonlar, 

karotenoidler gibi; 

 Suda çözünen antioksidanlar: Askorbik asit, ürik asit, karnitin, taurin gibi; 

 Antioksidan enzimler: superoksit dismutaz (SOD), glutatiyon peroksidaz (GSH-

Px) ve katalaz (CAT) gibi; 

 Thiol redoks sistemi: Glutatiyon sistemi (glutatiyon/glutatiyon 

reduktaz/glutaredoksin/glutatiyon peroksidaz) ve tioredoksin sistemi 

(tioredoksin/tioredoksin peroksidaz/tioredoksin reduktaz) içermektedir. 

 

 

 

1.2.1. Antioksidan Savunmanın Önemli Basamakları 

 

 

Canlı hücrelerde antioksidan unsurları başlıca üç savunma düzeyi sağlar (Şekil 

1.4.) (Niki, 2014; Surai, 1999; Surai, 2002, 2006a). 
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Çizelge 1.1. Biyolojik sistemlerde antioksidanlar (Weiss, 2010). 

Unsur 

(hücredeki yeri) 
İlgili besin maddeleri Fonksiyon 

 

SOD 

(sitozol) 

 

 

Cu ve Zn 

 

Superoksiti hidrojen perokside 

çeviren enzim 

 

SOD 

(mitokondri) 

 

Mn ve Zn 

 

Superoksiti hidrojen perokside 

çeviren enzim 

 

Seruloplazmin 

 
Cu 

Antikosidan bir protein olup 

bakırın oksidasyon reaksiyonlarına 

katılmasını önleyebilir 

GSH-Px 

(sitozol) 

 

Se 
Hidrojen peroksiti suya 

dönüştüren enzim 

CAT 

(sitozol) 

 

Fe 

Hidrojen peroksiti suya 

dönüştüren enzim (başlıca 

karaciğerde) 

α-tokoferol 

(membranlar) 

 

Vitamin E 
Yağ asidi peroksidasyon zincir 

reaksiyonlarını parçalar 

β-karoten 

(membranlar) 

β-karoten 

 

Yağ asidi peroksidasyon zincir 

reaksiyonlarının başlamasını önler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.4. Hücrelerde başlıca antioksidan savunma basamakları (Niki, 2014; Surai, 1999; 

Surai, 2002, 2006a). 

 

 

1. Savunmanın birinci düzeyi SOD, GSH-Px ve CAT olarak adlandırılan üç 

antioksidan enzimden oluşur. Bu enzimler serbest radikalerin önmaddelerini 

uzaklaştırarak ve katalizi inaktive ederek serbest radikal oluşumunu önlerler. SOD 
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hücrelerde üretilen başlıca serbest radikali dismutaz ettiği için (Halliwell, 2012) 

birinci düzey savunmanın ana unsuru olarak kabul edilir  (Surai, 1999).  

2O2
* +2H+ SOD → H2O2+O2 

GSH-Px ve CAT enzimleri SOD aktivitesi ile oluşan hidrojen peroksiti detoksifiye 

eder ve suya indirger:   

  

H2O2 + 2GSH+GSH-Px → GSSG+2H2O 

2H2O2 + CAT → 2H2O + O2 

Bu enzimlerden başka, bazı metal bağlayıcı proteinler de savunmanın ilk 

basamağında yer alır. Bunlar laktoferrin, transferrin, hemopexin, haptoglobin, 

seruloplasmin, metallothionenin, albumin, miyoglobin ve ferritin’dir. Bu 

proteinler serbest katalitik formunda Fe ve Cu görünümünü engellerler. 

 

2. Birinci antioksidan savunma düzeyi yetersiz kaldığında, bazı serbest radikaller 

kaçarak lipid peroksidasyonuna neden olur ve ayrıca DNA ve proteinlere zarar 

verirler. Savunmanın ikinci düzeyi vitamin E, vitamin A, vitamin C (askorbik asit), 

ubiquinol, carotenoidler ve ürik asit gibi antioksidanlar ile bazı diğer 

antioksidanları içermektedir. Bu antioksidanlar lipid peroksidasyonundaki zincir 

reaksiyonunu kırarak hücreleri hasardan korur. Glutatiyon ve thioredoksin 

sistemler ikinci savunma düzeyinde de önemli rol oynarlar. 

 

3. Antioksidan savunmanın ikinci düzeyi lipidleri, proteinleri ve DNA’yı ROS ve 

RNS’den koruyamaz. Bundan dolayı savunmanın diğer düzeyine gereksinim 

duyulur. Savunmanın üçüncü aşamasında zarar gören moleküller ortadan kaldırılır 

veya onarılır. Bunlar lipolitik (lipazlar), proteolitik (peptidazlar ve proteazlar) ve 

diğer enzimler (DNA’yı onaran enzimler, metiyonin sulfoksit reduktaz, ligazlar, 

nükleazlar, polimerazlar, proteinazlar, fosfolipazlar ve çeşitli transferazlar) ve ısı 

şok proteinleri (HSP) de içeren şaperonları kapsar. 
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1.2.2. Antioksidanların Biyolojik Etkileri

 
 

Tavuk sağlığının, verim ve üreme performansının korunmasında antioksidan 

ve prooksidanlar kritik dengeyi sağlarlar (Fotina ve ark., 2013). Antioksidanlar direkt 

olarak serbest radikalleri bırakarak veya gerekli elektronları vermek suretiyle stabilize 

ederek görev yaparlar (Şekil 1.5.) (Kalam ve ark., 2012). Fakat stres koşullarında, 

endojen antioksidanlar vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumak için 

yeterli değillerdir. Bundan dolayı vücuttaki başlıca biyolojik sistemlerde hasarın 

önlenmesi ve yemden yararlanmayı iyileştirmek için karma yemlere antioksidan 

bileşiklerin ilavesi gibi dış yardıma gereksinim duyulmaktadır (Surai, 2016). Karma 

yeme ilave edilen antioksidanlar hayvan organizmasında oksidatif stresi ve hayvansal 

ürünlerde oksidatif acılaşmayı önlerler. Rasyonlara ilave edilen antioksidanların 

biyolojik etkileri in vivo ve post-mortem faydalar olarak Şekil 1.6.’da özetlenmektedir 

(Fellenberg ve Speisky, 2006). 

 

 

Hayvanlar kesildiğinde biyolojik antioksidan sisteminde verimlilik kaybı söz 

konusu olup kesim sonrası koşullarla birlikte de (Morrissey ve ark., 1998) kas 

dokularında lipid bozulmaları başlamakta ve sonuçta ette oksidatif acılaşma 

görülebilmektedir (Iglesias ve ark., 2008). 

Şekil 1.5. Oksidasyon işlem şeması (Gramzow ve Holthausen, 2002) 
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Şekil 1.6. Antioksidanların in vivo ve postmortem faydaları (Fellenberg ve Speisky, 2006). 

 

 

 

1.2.3. Karma Yemlere Ilave Edilen Antioksidanlar 

 

 

Ette lipid peroksidasyonunu önlemek ve raf ömrünü uzatmak için broyler 

beslemede birçok sentetik antioksidanlar kullanılmaktadır. Ancak tüketicinin doğal ve 

güvenli ürünlere olan taleplerinin artması, yaprak, kök, çiçek ve tüm bitkiyi kapsayan 

materyaller gibi doğal kaynaklı antioksidanların araştırılmasına yol açmıştır. Bu 

bitkisel kaynaklı ürünler botanikler veya fitobiyotikler adı altında özetlenmektedir 

(Grashorn, 2010).  Broyler beslenmesinde başlıca kullanılan antioksidan maddeler 

vitamin E, selenyum, karotenoidler, vitamin C ve polifenolik maddelerdir (Surai, 

2016): 

▼ Vitamin E –Vitamin E lipid peroksidasyon zincir reaksiyonunun kırılmasında rol 

oynayan başlıca antioksidan maddedir (Surai, 1999; Surai, 2002). 

ANTIOKSIDAN YEM 

KATKI MADDELERİ 

Yem maddeleri-özellikle PUFA bakımından zenginleştirilmiş  

(acılaşmayı önler ve raf ömrünü uzatır) 

Hayvansal Ürünler 

(Et, balık, yumurta ve süt) 

Karma Yem 

(acılaşmayı önler ve raf ömrünü uzatır) 

 

Tüketiciler 

(Memnuniyeti artırır, beslenme ve sağlık açıdan 

yarar sağlar) 

ÇİFTLİK HAYVANLARI  

(aşırı serbest radikallerle 

mücadele etmede ve hayvan 

dokularını zenginleştirmede 

yardımcı olur) 

In vivo ve Post-mortem faydalar 

1. Performansı iyileştirir 

2. Hayvan sağlığı ve bağışıklık 

sistemini güçlendirir   

3. Hayvansal ürünlerin duyusal, 

organoleptik, raf ömrü ve 

besleyici niteliklerini artırır 



 

 

11 

 

▼ Selenyum (Se) –Selenyum vücutta çeşitli antioksidan reaksiyonlara katılan birçok 

selenoproteinlerin bir parçasıdır (Pappas ve ark., 2008) 

▼ Karotenoidler – Karotenoidler antioksidan özelliklere sahip olup direk ve indirek 

olarak antioksidan sisteme katılırlar. Doğada 750’den fazla karotenoid mevcut 

olup bunlar etkinlikleri farklıdır.  

▼ Vitamin C (askorbik asit) – tavuklarda sentezlenen önemli bir antioksidan olup 

gereksiniminin aniden arttığı stres koşullarında rasyona ilavesi halinde fayda 

sağlamaktadır. 

▼ Polifenolik bileşikler –Antioksidan ve prooksidan özelliklere sahip 8,000’den fazla 

çeşitli bileşikleri kapsayan bitkisel kaynaklı bileşiklerden oluşmuştur (Surai, 

2013). Flavonoid aktivitesinin başlıca yeri sindirim kanalıdır. Burada flavonoidler 

antioksidan-prooksidan dengenin korunmasına katılarak sağlığı iyileştirici 

özelliklere sahip olmaktadır (Surai ve ark., 2004; Surai, 2006b). 

 

 

Broyler üretiminde, antioksidanlar çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır (Fotina 

ve ark., 2013): 

a) Damızlıkların beslenmesinde embriyonik gelişim süresince ve erken postnatal 

gelişim süresince oksidatif stresin önlenmesinde; 

b) Broyler beslenmesinde yüksek verim ve güçlü immunitenin sağlanmasında; 

c) Broyler beslenmesinde işleme ve depolama süresince et stabilitesinin 

artırılmasında; 

d) Paketleme de dahil et işleme süresince antioksidanlar ilave edilir. 

 

 

 

1.2.4. Antioksidan Ölçüm Metodları 

 

 

Hayvanın antioksidan durumu ve hayvansal ürünlerin oksidatif stabilitesi farklı 

yöntemlerle belirlenebilmektedir. Bazı yöntemler aşağıda açıklanmaktadır (Akoh, 

2017; Salami ve ark., 2016; Shahidi ve Ambigaipalan, 2015); 

a. Membran stabilite yöntemi: Hücre membranlarının hemolize dayanıklılığını 

ölçerek hayvanın antioksidan durumu belirlenebilir.  
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b. Total antioksidan aktivite: Plazmanın ferrik indirgeme yeteneği (FRAP) ölçülerek 

hayvanın antioksidan durumu belirlenir. Bu test düşük pH’da ferrik-

tripyridyltriazin (Fe3+-TPTZ) kompleksinin ferro (Fe2+) formuna indirgenmesine 

bağlıdır.  

 

c. Antioksidan enzimlerin ölçümü: CAT, SOD, GSH-Px gibi antioksidan enzimlerin 

aktivite veya konsantrasyonundaki değişiklikler serbest radikallerin neden olduğu 

zararı belirlemede yardımcı olur.  

 

d. Enzimatik olmayan antioksidanların ölçümü: Hayvansal ürünlerde vitamin E, 

vitamin A, vitamin C, selenyum, ürik asit ve β-karoten gibi enzimatik olmayan 

antioksidanların ölçümü antioksidan durumu belirlemede yardımcı olmaktadır. 

 

e. Lipid peroksidasyon ürünlerinin ölçümü: Bu ürünler malondialdehit (MDA), lipid 

hidroperoksitleri (LOOH), izoprostanlar ve konjuge dienlerdir. Lipid peroksit 

miktarının belirlenmesinde tiobarbitürik asit reaktif maddeler (TBARS) en yaygın 

olarak kullanılan bir metoddur. 

 

f. Diğer metodlar: Hayvanın oksidatif stres veya antioksidan durumunu veya 

hayvansal ürünlerin oksidatif stabilitesini belirlemek için bildirilen metodlardan 

başka birçok metod bulunmaktadır. Bunlar:  

 

 Total doymamış yağ asidi miktarının belirlenmesi,  

 Etin su tutma kapasitesinin ölçümü,  

 Hayvansal ürünlerin renginin ölçümü,  

 Protein ve DNA oksidasyonunun belirlenmesi, 

 Peroksit değerinin (PV) ölçümü, 

 p-Anisidin değerinin (p-AnV) belirlenmesi, 

 GSH düzeylerinin belirlenmesi,  

 Stres ve ısı şok proteinlerinin (HSP) belirlenmesi, 

 2,2-Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) yöntemi, 

 Electron spin rezonans (ESR) spektroskopi metodu,  

 Lucigenin türevli kemilüminesans (LDCL) yöntemi, 
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 Oksijen radikal absorbans kapasitesi (ORAC) yöntemi, 

 Total radikal yakalama antioksidan parametre (TRAP) yöntemi, 

 Trolox eşdeğer antioksidan kapasitesi (TEAC) yöntemi. 

 
 
 

1.3. Hayvan Beslemede Fitobiyotik Katkı Maddelerinin Kullanımı  
 

 

Fitobiyotikler tüm bitkinin kurutulmuş formunu, bazı kısımlarını veya 

ekstraktlarını içeren bitkisel kaynaklı ürünler olarak tanımlanmaktadır (Grashorn, 

2010). Fitobiyotikler başlıca dört grupta toplanmaktadır:  

(1) Herbler; odunsu olmayan, kalıcı olmayan bitkilerden, çiçeklerden elde edilen 

ürünler,  

(2) Botanikler; kök, yaprak, kabuk gibi bitkinin tümünü veya işlenmiş bölümü,  

(3) Esansiyel yağlar; uçucu bitki bileşiklerinin su distilasyon ekstraktları, ve  

(4) Oleoresinler; su dışındaki solventlere dayalı yapılan ekstraktlar (Windisch ve 

Kroismayr, 2006).  

 

 

Genellikle fitobiyotikler Şekil 1.7.’de gösterildiği şekilde primer ve sekonder 

bileşikler olarak açıklanmaktadır (Wald, 2003). Fitobiyotikler yem özelliklerini 

modifiye ederek, hayvanlarda sağlık ve performansı iyileştirmek ve hayvansal 

ürünlerin kalitesini artırmak amacıyla rasyonlara ilave edilmektedir (Windisch ve ark., 

2008). Fitobiyotikler aktiviteleri bilinmeyen çok sayıda farmakolojik aktif madde 

içermelerine karşın genel olarak güvenli (GRAS) olarak kabul edilmektedir (Grashorn, 

2010; Kruger ve Mann, 2003). 

 

 

Yapılan çok sayıda in vivo ve in vitro çalışmalar hayvan beslemede 

fitobiyotiklerin çeşitli aktivitelerini örneğin antimikrobiyel (Guo ve ark., 2004b), 

antioksidan (Hashemi ve ark., 2009), anti-stres (Arunachalam ve ark., 2005), sindirim 

sistemi mikroflorasının iyileştirilmesi (Hashemi ve ark., 2009), nutrigenomik etki 

(Franco-Jimenez ve ark., 2007) ve immunitenin iyileştirilmesi (Guo ve ark., 2004a) 

etkilerini doğrulamıştır.  
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Şekil 1.7. Fitobiyotiklerin bileşimi ve başlıca unsurları (Wald, 2003). 

 

 

Fenolik bileşikler serbest radikalleri yakalayarak ve oksidasyon zincir 

reaksiyonunu durdurarak antioksidan fonksiyon gösterirler (Salami ve ark., 2016). 

Fenolik bileşikler in vivo ve in vitro ortamlarda, serbest radikalleri temizleme, hidrojen 

verme, metal iyonlarını şelatlama, radikal zincir reaksiyonlarını kırma ve tekli oksijeni 

baskılama olanaklarını sağlayan kuvvetli antioksidan özelliklere sahiptir (Duthie ve 

ark., 2000). Bitki polifenolleri Çizelge 1.2.’de gösterildiği gibi başlıca flavonoidler ve 

flavonoid olmayanlar olmak üzere başlıca iki grupta toplanırlar (Stagos ve ark., 2012). 

Flavonoidler en büyük ve en önemli tek polifenol grubunu oluştururlar. 

 

 

Yüksek konsantrasyonlarda fenolik bileşikler içeren bazı meyve ve sebzeler 

gibi bitki materyallerinin et kalitesi üzerine önemli pozitif etkileri gözlenmiştir. 

Turunçgil familyasının meyveleri (özellikle portakal ve limon) (Akbarian ve ark., 

2015) ve biberiye, adaçayı ve kekik gibi Labiatae familyası herb’leri antioksidan 

aktiviteleri açısından incelenmiştir (Christaki ve ark., 2012). Nar, erik, üzüm çekirdeği 

ekstraktı, kızılcık, böğürtlen, çam kabuğu ekstraktı ve yeşil çay gibi diğer bitki 

materyallerinin de hayvansal ürünlerde antioksidan özelliklere sahip olduğu 

gösterilmiştir (Karre, 2009).  

 

Otlar ve  

Baharatlar 

Primer bileşikler 

- Protein  

- Karbohidratlar 

- Yağ 

Sekonder bileşikler 

Esansiyel Yağlar 

Terpenler 

Karvakrol 

Acılı Bileşikler 

Karnesol 

Baharatlı Bileşikler 

Kapsaisin  

Piperin 

 
Renklendiriciler 

Ksantofiller 

 
Fenolik Bileşikler 

Flavonoidler 
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Çizelge 1.2. Doğal polifenollerin sınıflandırılması  (Ebrahimi ve Schluesener, 2012) 

Grup Sınıf Alt sınıf Bileşikler 

Flavanoidler Antosiyaninler 

 

 

 

Flavonoller 

 

 

 

Flavonlar 

 

 

İzoflavanoidler 

 

 

Izoflavonlar 

 

 

 

Flavanollar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izoflavonlar 

Izoflavanlar  

 

 

Monomerler  

 

 

 

Oligomerler 

ve polymerler 

Aurantinidin, siyanidin, delfinidin, europinidin, 

luteolinidin, pelargonidin, malvidin, peonidin, petunidin, 

rosinidin, vb. 

 

3-hidroksiflavon, azaleatin, fisetin, galangin, gossypetin, 

kaempferid, kaempferol, isorhamnetin, morin, mirisetin, 

natsudaidain, pakipodol, kuersitin, ramnazin, ramnetin, vb. 

 

 

Apigenin, luteolin, tangeritin, krysin, 6-hidroksiflavon, 

baicalein, scutellarein, 

wogonin, diosmin, flavoksat, vb. 

 

 

Butin, eryodiktyol, hesperetin, hesperidin, 

homoeriodiktyol, izosakuranetin, naringenin, naringin, 

pinosembrin, ponsirin, sakuranetin, sakuranin, sterubin, vb. 

 

Genistein, daidzein, lonkokarpan, laksifloran, vb. 

Ekuol, vb. 

 

 

Keteşin, epiketeşin (EC), epigalloketeşin (EGC), 

epiketeşin gallat (ECG), epigalloketeşin gallat (EGCG), 

epiafzeleşin, fisetinidol, guibourtinidol, meskuitol, 

robinetinidol, vb. 

 

 

Theaflavinler, thearubiginler, Yoğunlaşmış tanenler, 

proantisiyanidinler vb. 

 

Flavanoid 

olmayanlar 

Fenolik asitler 

 

 

 

 

 

Lignanlar 

Stilbenler 

Sinnamik asit 

türevleri 

 

Benzoik asit 

türevleri 

p-kumar asidi, kafeik acit, klorojenik asit, ferulik asit, 

sinapik asit, vb. 

 

Galik asit, gentisik asit, protokatekuik asit, şirinik asit, 

vanilik asit, vb. 

 

Pinoresinol, podofilotoksin, steganasin, vb. 

Resveratrol analogları, vb. 

 

 

 

1.4. Türkiye’de Çam Ormanları ve Pinus brutia 

 

 

Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de uzun zamandan beri çeşitli bitkiler 

ve bunların ürünleri ilaç veya gıda amaçlı olarak kullanılmaktadır (Baytop, 1999). 

Ağaçsı bitkiler, özellikle çam ağaç türleri, büyük ölçekli etnobotanik (insan-bitki 

ilişkisine ait) kullanımları nedeniyle büyük önem taşımaktadır (Kızılarslan ve Sevgi, 

2013).  
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Türkiye’de ormanların toplam alanı yaklaşık 21,19 milyon hektar olup çam 

ağacı ormanları toplam orman alanının takriben yarısını kapsamaktadır (OGM, 2006). 

Türkiye’de beş çam türü  (Pinus brutia, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pinus pinea, 

Pinus halepensis) kaydedilmiştir ve bunlardan üçü (P. brutia, P. nigra, P. sylvestris) 

ticari olarak kullanılmaktadır (Tumen ve ark., 2010). Pinus brutia ve Pinus nigra 

Türkiye’de yaygın bir dağılıma sahip olup bunların etnobotanik kullanımı diğer 

türlerden daha fazladır (Kızılarslan ve Sevgi, 2013).  

  

 

Pinus brutia, Türkiye’de Kızılçam olarak bilinen ve en geniş doğal dağılım 

alanına sahip olan bir çam türüdür. Bu çam türü özellikle Akdeniz, Ege ve 

Marmara’nın kıyı bölgelerinde olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 

yetişmektedir (Satil ve ark., 2011). Birçok çalışmada (Dığrak ve ark., 1999; Loizzo ve 

ark., 2008) Pinus brutia çam türünün yaprakları, reçineleri, kabukları, esansiyel 

yağları vb. çeşitli ürünlerinin mikroorganizmalara karşı olumlu etkisi olduğu da 

gösterilmiştir. Dünyada olduğu gibi Türk halkı da çam (Pinus) türlerini gıda olarak 

insan hekimliğinde kullanmaktadır. Pinus türlerinin yaprak (ibre), sürgün, kozalak ve 

ekstraktlarınıda kapsayan farklı bölümleri astım, yara, bronşit, soğuk algınlığı ve 

öksürük tedavisinde kullanılmaktadır (Çakılcıoğlu ve ark., 2011; Kızılarslan ve Sevgi, 

2013; Kültür, 2007; Ugulu ve ark., 2009). 

 

 

 

1.4.1. Fitobiyotik Katkı Maddesi Olarak Çam Ürünlerinin Kullanımı 

 

 

Yüzden fazla tanınmış türü olan çam (Pinus, Pinaceae), kozalaklıların en 

büyük cinsidir (Farjon, 2001; Price ve ark., 1998). Ekonomik olarak çamlar ahşap, 

kağıt, reçine, kömür, gıda (özellikle tohumları) ve süs bitkilerinin önemli bir 

kaynağıdır (Le Maitre, 1998; Richardson, 2000). Farklı çam ağacı türlerinden elde 

edilen yapraklar, kabuk ekstraktları ve ağaç-meyveleri gibi çeşitli ürünler içerdikleri 

besin maddeleri ve aktif maddelerden dolayı insan hekimliği ile birlikte veteriner 

hekimlikde kullanılmaktadır (Kızılarslan ve Sevgi, 2013).  

 



 

 

17 

 

 

Çam ağaçlarından elde edilen reçineler, kabuk ekstratları, yaprak çayı gibi 

değişik ürünler Türk toplumunda antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri nedeniyle 

geleneksel olarak kullanılmaktadır (Satil ve ark., 2011). C ve E vitaminleri ile karoten 

bakımından zengin olan çeşitli çam ürünlerinin çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesinde 

yararlı olduğu gösterilmiştir (Zhengui, 2003). Çam yapraklarından elde edilen 

esansiyel yağlar yüksek düzeyde antioksidan aktiveteye sahip olup serbest radikallerin 

temizlenmesinde yardımcı olmaktadır (Zeng ve ark., 2012). Çam yaprağının 

antimikrobiyal, antimutagenik, antioksidan, antitümoral ve kolesterol düşürücü gibi 

birçok özelliği bulunmaktadır (Choi ve ark., 1997; Choi ve ark., 2002; Kwak ve ark., 

2006).  

 

 

Pycnogenols terimi çam (Pinus maritima) kabuğundan ekstrakte edilen 

prosiyanidinlerin özel bir karışımı olup Pycnogenol ticari adı ile patent almıştır 

(Horphag Research, Geneva, Switzerland). Pycnogenol günümüzde besleyici katkı 

maddesi olarak ve kronik inflamasyondan dolaşım bozukluğuna kadar değişen çeşitli 

hastalıklar için bir fitokimyasal ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu flavonoid karışım, 

kuvvetli antioksidan kapasitesinin yanısıra enzim aktivitesinin inhibisyonu ve gen 

ekspresyonunun modulasyonu gibi serbest radikal temizleme aktivitesi ile bağlantılı 

olmayan diğer biyolojik aktivitelere sahiptir (Packer ve ark., 1999). 

  

 

Çam ibre (iğne şeklindeki yapraklar) içecekleri geleneksel tedavide örneğin 

hipertansiyon tedavisinde kullanılmaktadır (Kim ve Chung, 2000). Ayrıca çam 

ibrelerinin lösemi hücre büyümesini inhibe ettiği (Hsu ve ark., 2006) ve hidroksil 

radikalleriyle indüklenen apoptosisi ve oksidatif DNA hasarına karşı koruduğu (Jeong 

ve ark., 2009) gösterilmiştir. Çam ibre ekstraktları düşük yoğunluklu lipoprotein 

oksidasyonuna karşı potansiyel etki sağladığı ve inflamatuvar bölgelerdeki nitrik asit 

üretimini azalttığı ve böylece anti-aterosklerotik ve anti-inflamatuar etki sağladığı 

kaydedilmiştir (Yen ve ark., 2008). Çam ibre tozunun ve ekstraktının antioksidan ve 

antikanser etkilere sahip olduğu bildirilmiştir (Kwak ve ark., 2006; Park ve ark., 2008; 

Yanshan ve ark., 2001 ve Zeng ve ark., 2014). Wu ve ark. (2015) çam ibrelerinin 

nutrasötik olarak ve fonksiyonel gıda üretiminde doğal antioksidan kaynağı olarak 
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kullanıldığını kaydetmişlerdir. Fonksiyonel gıda üretimi için yapılan bir denemede 

çam ibre tozu kurabiyelerin raf ömrünü artırmada kullanılmıştır (Jung ve ark., 2009). 

Choi (2009), çam ibre tozunun kurabiyelerdeki lipidlerin antioksidan aktivitesini, 

yoğunluğu, hamur pH’sı, renk, yapı ve lezzetini iyileştirmede iyi bir ürün olduğunu 

kaydetmiştir. Diğer bir çalışmada çam ibre tozunun erişte kalite özelliklerini 

iyileştirdiği gösterilmiştir (Jeon ve ark., 2005a). Çam ibrelerinin çay üretiminde 

kullanıldığı ve anti-obez etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır (Jeon ve ark., 2005b). 

Fermente çam ibresi ekstraktının buğday ununa ilavesi ekmeğin fiziksel kalitesini, 

depolama stabilitesini ve hijyenik kalitesini iyileştirmede katkıda bulunduğu 

bildirilmiştir (Choi ve ark., 2007).  

 

 

Çin’de çam yaprağı tıpta katkı materyali olarak uzun yıllardan beri 

kullanılmaktadır. Ratlarda yapılan denemelerde kan basıncını azaltmada etkili olduğu, 

canlı ağırlık artışını önemli düzeyde iyileştirdiği, renal fonksiyonu iyileştirdiği, serum 

total kolesterol, serum trigliserit, serum düşük yoğunluklu lipoprotein düzeylerini 

düşürdüğü, serum yüksek yüksek yoğunluklu lipoprotein düzeyini artırdığı, 

hiperlipidemi üzerinde terapötik ve koruyucu etkiye sahip olduğu ve paratiroid 

fonksiyonu düzenlediği kaydedilmiştir (Ji, 2001).         

 

 

 

1.4.2. Çam Ürünlerinin Kanatlı Beslemede Kullanımı 

 

 

Çin ve Kore’de çam ağaçlarının ibrelerini içeren çeşitli kısımları sağlığı 

iyileştirmek ve ürünlerin oksitadif stabilitesini artırmak için karma yemlerde yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Wang ve ark., 2008). Polis ve ark. (2013)’nın yaptıkları bir 

çalışmada broyler rasyonuna çam ağacı yaprağı ve alaçam ekstratlarının ilave edilmesi 

sonucunda etteki omega-3 yağ asitlerinde artış ile birlikte kolesterol düzeylerinde 

düşüş gözlenmiştir. Broylerler ile yapılan başka bir çalışmada (Zhang ve ark., 2015) 

çam yaprak tozunun kan serumu kolesterol konsantrasyonunu azalttığı kaydedilmiştir. 

Broyler rasyonuna çam yaprak tozunun eklenmesi dalak ve bursa Fabricius dahil 

olmak üzere bağışıklık organlarının gelişimini arttırmıştır ve böylece hastalıklara karşı 

vücut direncini yükseltmiştir (Xiong ve ark., 2011). Buna ek olarak Tiejiaoma piliç 
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rasyonlarında çam yaprak tozu kullanılmasının hayvanların immünolojik 

fonksiyonlarını iyileştirebildiği de gözlenmiştir (Shengqiu ve Xiaoying, 2009). 

Xiaoying ve Shengqiu (2009) Guangxi Tiejiaoma broylerlere çam yaprak tozu 

verilmesi sonucunda hayvanların performans ve besin madde sindirimi üzerine yararlı 

etkilerinin olduğunu kaydetmişlerdir. Çam yapraklarında bulunan aktif maddeler 

vücudun metabolizmasını artırmakta, bazı hastalıkları önleyebilmekte ve böylece 

büyümeyi destekleyip verimi artırmaktadır (Zhengui, 2003).  

 

 

Yapılan literatür taraması sonucu broyler rasyonlarında çam yaprak tozunun 

kullanımı ile broyler performansı ve et kalitesine özellikle oksidatif stabillite üzerine 

etkisi hakkında kapsamlı bir çalışmaya raslanılmamıştır. Ayrıca Türkiye’de çam 

yapraklarının tavuk beslemede potansiyel kullanımına ilişkin herhangi bir çalışma 

bulunmamıştır. Ayrıca, Dünyada yapılan mevcut çalışmaların çoğunun yerli çam 

türleri kullanılarak Çince veya Korece dillerinde yayınlandığı görülmüştür. 

Dolayısıyla, bu çalışmanın amacını, antioksidanlar, immünstimülanlar, ve bazı sağlığa 

yararlı besin maddelerinin doğal kaynağı olan Kızılçam yaprak tozunun (Pinus brutia) 

broyler karma yemlerine ilavesinin performans ile birlikte et kalitesi ve raf ömrü 

üzerine olan etkilerinin araştırılması oluşturmuştur. Yemi çoklu doymamış yağ 

asitlerince zenginleştirmek için Türkiye’de kolaylıkla bulunabilen keten tohumu yağı 

kullanılmıştır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

 

2.1. Gereç 

 

 

2.1.1. Hayvan Materyali 

 

 

Araştırmada ticari bir firmadan temin edilen toplam 210 adet Ross 308 günlük 

erkek broyler civciv kullanılmıştır. Her biri 42 civcivden oluşan 5 grup düzenlenmiş 

ve her bir grup 7 civcivden oluşan 6 alt gruba ayrılmıştır. Böylece, deneme toplamda 

30 bölme halinde bir kontrol (K) ve dört deneme grubu (D1, D2, D3, D4) olacak 

şekilde beş ana grup halinde yürütülmüştür. 

 

 

 

2.1.2. Yem Materyali 

 

 

Araştırma rasyonlarının temelini mısır, soya küspesi ve tam yağlı soya 

oluşturmuştur. Yağ kaynağı olarak alfa-linolenik yağ asitince zengin keten tohumu 

yağı kullanılmıştır. Kontrol grubunun (K) rasyonunda çam yaprak tozu 

kullanılmamıştır. Kontrol grubu karma yemine %0.25, %0.5, %0.75 ve %1 

düzeylerinde çam yaprak tozu ilave edilerek D1, D2, D3 ve D4 deneme grubu karma 

yemleri oluşturulmuştur. 

 

 

 

2.1.3. Çam yaprak tozunun hazırlanması 

 

 

 Araştırmada katkı maddesi olarak kullanılan Türk kızıl çam (Pinus brutia) 

yaprakları (ibreleri, iğne yaprakları) kontaminasyondan kurtulmak için endüstriden ve 

endüstri atıklarından uzakta, temiz ortamlardan tazece toplanmıştır. Yapraklar 2016-
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2017 kış mevsiminde toplanmıştır. Yapraklı küçük dallar ağaçtan kesilmiş ve 

yapraklar, dallardan ayrılmıştır (Şekil 2.1.). Temiz bir poşet içerisinde toplanmış 

yapraklar 60oC’de kurutulup öğütülmüştür (Şekil 2.2.). Öğütülmüş yapraklar karma 

yeme ilave edilene kadar oda sıcaklığında muhafaza edilmiştir (Wu ve ark., 2015).  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 2.1.  Türk kızıl çam yapraklarının dallarından ayırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.2.  Türk kızıl çam yaprakları öğütülmüş hali 
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2.2. Yöntem 

 

 

 

2.2.1. Deneme Rasyonlarının Hazırlanması 

   

 

Deneme rasyonları Ross 308 (Aviagen 2009)’un önerileri doğrultusunda 

broyler başlangıç (0-10. gün), broyler büyütme (11-24. gün) ve broyler bitirme (25-

42. gün) olmak üzere üç dönem halinde hazırlanmıştır (Çizelge 2.2.). Grup karma 

yemleri Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama 

Çiftliği – Yem Hazırlama Ünitesi’nde hazırlanmıştır. Araştırmada rasyonlara ilave 

edilen çam yaprak tozu düzeyleri ve rasyonların bileşimi sırasıyla Çizelge 2.1. ve 

Çizelge 2.2.’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 2.1. Rasyonlara ilave edilen çam yaprak tozu düzeyleri 

 
Gruplar Kullanılan çam yaprak tozu 

K Kontrol grubu (Çam yaprak tozu ilave edilmedi) 

D1 %0.25 Çam yaprak tozu 

D2 %0.50 Çam yaprak tozu 

D3 %0.75 Çam yaprak tozu 

D4 %1 Çam yaprak tozu 

 

 

 

2.2.2. Deneme Hayvanların Beslenmesi ve Deneme Süresi 

 

 

Deneme Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Çiftliği-Broyler Deneme Kümesinde yürütülmüştür. Bölmelerde 

barındırılacak olan civcivlerin günlük tüketebilecekleri miktarda yem sürekli olarak 

yemliklerde bulundurulmak suretiyle ad libitum yemleme yapılmıştır. Hayvanlar 6 

hafta süresince deneme rasyonları ile beslenmişlerdir. Çalışmadan önce kümesin ve 

kullanılan ekipmanın dezenfeksiyonu yapılmış olup, hijyen kurallarına uygun ortam 

sağlanmıştır. 
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Çizelge 2.2. Araştırmada kullanılan rasyonların bileşimi ve hesapla bulunan besin madde 

değerleri (%) 

Hammadde 

(%) 

Broyler başlangıç 

(0-10 gün) 

 

Broyler büyütme 

(11-24 gün) 

Broyler bitirme 

(25-42 gün) 

Mısır 43.90 44.00 47.45 

Soya küspesi 21.00 17.40 17.40 

Tam yağlı soya 29.04 32.00 28.00 

Keten tohumu yağı 1.00 2.20 3.00 

Mermer tozu 1.50 1.30 1.25 

Monokalsiyum fosfat 2.40 2.00 1.90 

Metiyonin 0.30 0.30 0.25 

Lizin 0.20 0.20 0.15 

Sodyum bikarbonat 0.10 0.10 0.10 

Tuz 0.25 0.25 0.25 

Vitamin premiksi 1* 0.15 0.15 0.15 

 

Mineral premiksi 2* 0.10 0.10 0.10 

Salinomisin 0.06 0 0 

Toplam 100 kg 100 kg 100 kg 

Hesapla Bulunan Besin Madde Değerleri 

 

Ham Protein % 22.68 22.03 20.91 

Metabolik Enerji (Kcal/g) 3043.70 3171.00 3214.61 

Kalsiyum % 1.09 0.95 0.90 

Toplam fosfor % 0.93 0.84 0.80 

Metiyonin % 0.59 0.58 0.53 

Lizin % 1.58 1.55 1.42 
 

1* Vitamin premiksi (1kg) 11.000.000 IU vitamin A, 3.500.000 vitamin D3, 100 g vitamin E, 3 g vitamin K3, 3 g 

Vitamin B1, 6 g Vitamin B2, 15 g Kalsiyum D-pantotenat, 1 g vitamin B6, 20 mg vitamin B12, 35 g niasin, 1.5 g 

folik asit, 200 mg biotin içermektedir. 

2* Mineral premiksi (1kg) 30 g bakır, 120 g mangan, 110 g çinko, 2 g iyot, 300 mg selenyum, 50 g demir 

içermektedir. 

 

 

Hayvanlar yerde özel bölmelerde, 90 cm uzunluğunda, 80 cm genişliğinde ve 

80 cm yüksekliğindeki 30 adet bölmeye yerleştirilmiştir. Çalışmada altlık olarak pirinç 

kavuzu kullanılmıştır. Her bir bölmeye 7 adet etlik civciv koyulmuştur. Bu sayı, 

hayvan refahı ve AB direktifleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Aydınlatma için 

gündüz saatlerinde gün ışığı, gece ise ampuller kullanılmıştır. 

 

 

Kümeste ilk hafta içerisinde ortamın sıcaklığının 32-35°C olmasına özen 

gösterilmiştir ve bu sıcaklık tedricen düşürülerek son iki hafta içersinde ise 20°C 

düzeylerinde bulunmasına özen gösterilmiştir. Gece ve gündüz arasında sıcaklık 

farkının oluşmamasına özen gösterilmiştir. Havalandırma, boyutları 40 x 40 cm olan 
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3 adet vantilatör ve 70 x 90 cm olan 4 adet pencere ile sağlanmıştır. Su deposu düzenli 

olarak kontrol edilerek civcivlerin taze ve temiz su içmeleri sağlanmıştır. Yemler her 

bölmede birer adet bulunan özel plastik yemliklerle verilmiştir.  

 
 
 
2.2.3. Deneme Düzeni 

Deneme düzeni Şekil 2.3.’de gösterilmektedir. 

 

 

 

2.2.4. Araştırmada Kullanılan Türk Kızıl Çam (Pinus brutia) Yaprak Tozunun 

Kimyasal Bileşiminin Belirlenmesi 

 

 

Araştırmada katkı maddesi olarak kullanılan Türk Kızıl Çam (Pinus brutia) 

yaprak tozunun yağ asitleri, aroma yağı profili, amino asitleri, mineral profili, mumsu 

maddeler (C40+C42+C44+C46) ve toplam polifenol içeriği özel bir laboratuvarda 

yaptırılmıştır. Ham besin madde miktarları ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Laboratuvarlarında 

AOAC’de (2000) bildirilen metotlara göre belirlenmiştir. 

 

 

 

2.2.5. Karma Yemlerin Besin Madde Miktarlarının ve Enerji Düzeylerinin 

Belirlenmesi 
 
 

 Çalışmada kullanılan karma yemlerin ham besin madde miktarları Ankara 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim 

Dalı Laboratuvarlarında AOAC’de (2000) bildirilen metotlara göre belirlenmiştir. 

Metabolize olabilir enerji düzeylerinin hesaplanmasında ise Carpenter ve Clegg’in 

(1956) önerdiği formül kullanılmıştır. 
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TARTIM 1 (DENEME BAŞLANGICI)                                                                                                 0. Gün          

 

 

TARTIM 2                                                                                                                                             10. Gün                                                                           

                                                                                                   

 

 

 

TARTIM 3                                                                                                                                              24. Gün                        

 

 

 

TARTIM 4                                                                                                                                              42. Gün 

KESİM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.3.  Deneme düzeni 
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2.2.6. Karma Yem ve Karma Yem İçerisinde Bulunan Keten Tohumu Yağının 

Yağ Asitleri analizi 

 

 

 Çalışmada kullanılan karma yemlerden yağ Ankara Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 

Laboratuvarlarında AOAC’de (2000) bildirilen metotlara göre Soxhlet ekstraksiyon 

yötemini kullanarak çıkarılmıştır. Karma yemlerindeki ham yağı ve keten tohumu yağı 

numunelerinde yağ asitleri Wang ve ark. (2011)’nin belirtiği metod ile esterleştirilerek 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları 

Anabilim Dalı Laboratuvarında bulunan, gaz kromatografi (GC) cihazında (Shimadzu 

GC, Shimadzu Co., Kyoto, Japan) Teknokroma marka (TR-CN100, 

100m×0.25mm×0.20 μm) kolon kullanılarak analiz edilmiştir. Numunelerden elde 

edilen pikler standart pikleri ile karşılaştırılarak toplam yağ asiti içerisindeki yüzde 

değerleri hesaplanmıştır. 

 

 

 

2.2.7. Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışının (CAA) Belirlenmesi 

 
 

Hayvanlar 0, 10, 24 ve 42. günlerde bireysel olarak tartılıp canlı ağırlıkları 

belirlenmiştir. Bütün tartımlarda ± 10 mg’a hassas terazi kullanılmıştır. Tartımlar 

arasındaki farktan CAA’ları hesaplanmıştır. 

 

 

 

2.2.8. Yem Tüketimi ve Yem Dönüşüm Oranının (YDO, FCR) Belirlenmesi 

 

 

Araştırmanın 10, 24 ve 42. günlerinde yemliklerde kalan yem miktarı, o dönem 

içerisinde her tekrar grubuna verilen toplam yem miktarından çıkartılarak her alt 

grubun o dönem içerisinde tükettiği yem miktarı bulunmuştur. Her bölmede tüketilen 

yem miktarı mevcut hayvan sayısına bölünerek alt gruplar için yem tüketim 

ortalamaları hesaplanmıştır.  
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Hayvanların deneme başlangıcından itibaren iki tartım aralığında tükettikleri 

ortalama yem miktarı, bu iki tartım aralığında belirlenen ortalama canlı ağırlık 

artışlarına bölünerek yem dönüşüm oranları bulunmuştur. 

 

 

 

2.2.9. Yaşama Gücünün Belirlenmesi 

 

 

Her dönem sonunda yaşama gücü aşağıdaki eşitlik ile bulumuştur: 

Yaşama gücü, % = (Canlı tavuk sayısı / Başlangıçtaki civciv sayısı) x100 

2.2.10. Avrupa Üretim Etkinlik Faktörü (EPEF) 

 

 

Deneme sonunda her alt grubun Avrupa Üretim Etkinlik Faktörü (European 

Production Efficiency Factor-EPEF) aşağıdaki eşitlik ile bulumuştur:  

 

EPEF, % = (Canlı ağırlık, kg / Yaşama gücü, %) / (Yaş x Yem döüşüm oranı) x100 

 

 

 

2.2.11. Kesim İşlemi 

 

 

Denemenin 42. gününde her alt gruptan 2 adet piliç alt grup ağırlık ortalaması 

dikkate alınarak seçildi ve toplamda 30 x 2 = 60 adet tavuk karkas parametrelerinin 

değerlendirilmesi amacıyla uygun yöntemler ile kesilmiştir.  

 

 

 

2.2.12. Sıcak Karkas Randımanının Belirlenmesi 

 

 

Denemenin 42. gününde kesim işlemi tamamlandıktan sonra sıcak karkas 

ağırlıklarını belirlemek amacıyla karkaslar tartılmıştır. Sıcak karkas ağırlığı, kesim 

öncesi ağırlığa bölünerek sıcak karkas randımanı aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmıştır: 
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Sıcak karkas randımanı, % = (Sıcak karkas ağırlığı, g / canlı ağırlık, g) x 100 

 

 

 

2.2.13. Bazı İç Organ Ağırlıklarının Belirlenmesi 

 

 

Araştırmanın 42. gününde kesilen her hayvana ait karaciğer, kalp, taşlık (boş), 

dalak, bursa Fabricius ve abdominal yağ kısımları tartılarak ağırlıkları belirlenmiştir. 

Abdominal yağ, kloaka çevresini saran yağ doku, taşlık ile duodenumun etrafını saran 

yağ doku ve bağırsakların altında peritonun iç yüzeyini kaplayan yağ dokudan 

oluşmuştur. Ağırlıklar ±10 mg’a duyarlı terazi ile tartılarak belirlenmiştir. Söz konusu 

organların ağırlıkları kesim öncesi canlı ağırlıklara bölünerek, oranları hesaplanmıştır. 

 

 

 

2.2.14. Göğüs Etinde Kuru Madde, Kül, Ham Protein ve Ham Yağ İçeriğinin 

Belirlenmesi 

 

 

Araştırmanın 42. gününde kesilmiş tüm hayvanların sağ taraftaki göğüs etleri 

üçe bölünmüştür. Bir parçası Weende analiz ve yağ asitlerinin belirlenmesi ve kalan 

iki göğüs parçası lipit oksidasyon değerlendirilmesi için ayırılmıştır.  

 

 

Weende analiz yapılana kadar numuneler -20C’de saklanmıştır. Numunelerde 

kuru madde, kül, protein ve yağ düzeyleri AOAC (2000) metodlarına göre A.Ü. 

Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 

Laboratuvarlarında belirlenmiştir. 

 

 

 

2.2.15. Göğüs Etinde pH Belirlenmesi 

 

 

Araştırmanın 42. gününde kesilmiş tüm hayvanların sol taraftaki taze göğüs 

etlerinde pH değerleri et problu pH metre kullanılarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 1. 

gününde (24 saat sonra) ve 10. gününde +4oC de saklanmış göğüs etlerinde pH ölçmek 

amacıyla kesim günü ayırılmış sağ göğüs parçası kullanılmıştır. 
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2.2.16. Göğüs Etinde Yağ Asitlerinin Belirlenmesi 

 

 

Göğüs eti numunelerinde yağ asitleri Wang ve ark. (2011)’nin belirtiği metod 

ile belirlenmiştir. Yaklaşık 2-3 g göğüs eti tartılıp içindeki yağ eter ile ekstrakte 

edilmiştir. Elde edilen yağ, yağ asiti metil esteri oluşturmak için teflon contalı tüplere 

alınmıştır. Ekstrakte edilen yağ üzerine 5 mL 2N NaOH-methanol karışımı ilave 

edilerek 60oC’de ki su banyosunda 15 dk bekletilmiştir. Daha sonra 1.5 mL %13 

methanolic BF3 ilave edilerek 60oC’de ki su banyosunda 30 dk daha tutulmuştır. Yağ 

asiti metil esterleri 1 mL hekzan ve 2 mL doymuş sodyum klorit yardımı ile ekstrakte 

edilmiştir. Tüpler santrifüj edildikten sonra (4,000 rpm 5 dk) üst faz gaz kromatografi 

viallerine aktarılmıştır. Süpernatant içerisindeki yağ asiti metil esterleri, Ankara 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim 

Dalı Laboratuvarında bulunan, gaz kromatografi (GC) cihazında (Shimadzu GC, 

Shimadzu Co., Kyoto, Japan) Teknokroma marka (TR-CN100, 100m×0.25mm×0.20 

μm) kolon kullanılarak analiz edilmiştir. Numunelerden elde edilen pikler standart 

pikleri ile karşılaştırılarak toplam yağ asiti içerisindeki yüzde değerleri hesaplanmıştır. 

 

 

 

2.2.17. Göğüs Etinde Lipid Oksidasyon Parametrelerinin Belirlenmesi 

 

 

Lipid oksidasyonunu belirlemek için kesilen hayvanların sağ taraftaki göğüs 

etleri MDA seviyesi ölçmek amacıyla iki parçaya ayırılmıştır. Bir parçası 24 saat için 

+4 oC’te bekletip TBARS analiz yapılmak üzere -20oC de saklanmıştır. Benzer bir 

şekilde ikinci göğüs parçası 10 gün için +4 oC de bekletip TBARS analiz yapılmak 

üzere -20 oC de saklanmıştır. Göğüs eti numunelerinde lipid oksidasyonu (MDA 

seviyesi bakımından) Tarladgis ve ark. (1960)’nin belirtiği TBARS metodu ile 

belirlenmiştir. 
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2.2.18. Kanda Bazı Biyokimyasal Parametreleri ve SOD Düzeylerinin 

Belirlenmesi  

 

 

Araştırmanın 42. gününde kesilen tüm hayvanlardan hem EDTA’siz hemde 

EDTA’lı kan tüplere kan alınmıştır. Kan her hayvanın kanat altında vena 

brachialis’den alınmıştır.  EDTA’siz kan tüplerden serum çıkarıp serumda toplam 

kolesterol, toplam protein, albumin, trigliserit ve immunoglobulin G düzeyleri ticari 

kitler yardımıyla belirlenmiştir (BIOTECNICA INSTRUMENTS-BT 3000 Plus). 

EDTA’li kan tüplerden eritrosit lizat hazırlanıp erirositte superoksit dismutaz (SOD) 

düzeyleri ticari kit (Cayman Chemical Company- Superoxide Dismutase Assay kit, 

item no 706002) yardımıyla belirlenmiştir. 

2.2.19. İstatistik Analizler 

 

 

İstatistiksel hesaplamalar SPSS 23.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ile 

yapılmıştır. Deneme birimi olarak bölme sayısı (n=6) alınmıştır. Verilerin dağılımı 

Kolmogorov-Smirnov testi kullanılarak kontrol edilmiştir. Karma yemdeki çam 

yaprak tozunun artan düzeylerinin farklı değişkenler üzerine etkisi tek yönlü ANOVA 

ile analiz edilmiştir. Gruplar arasındaki ortalama farklılıklarının önemliliği posthoc 

contrast, Tukey testi ile test edilmiştir. Polynomial contrasts kullanılarak lineer, 

quadratik ve kübik etkilere bakılmıştır. Önemlilik düzeyi P<0.05 olarak alınmıştır 

(Dawson ve Trapp, 2001).   
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3. BULGULAR 

 
 
 

3.1. Karma Yemlerin Besin Madde Analizleri 

 

 

Denemede her bir dönemde kullanılan kontrol (bazal) karma yemlerin ham 

besin madde değerleri, metabolize olabilir enerji (ME) değerleri ve yağ asidi profilleri 

Çizelge 3.1.’de verilmiştir. Ayrıca, denemede kullanılan keten tohumu yağının yağ 

asidi profili Çizelge 3.2.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 3.1. Denemede kullanılan bazal karma yemlerin ham besin madde miktarları, 

metabolize olabilir enerji (ME) değerleri ve yağ asidi profilleri 

 

Hammadde 

 

(%) 

Broyler başlangıç 

 

(0-10 gün) 

Broyler büyütme 

(11-24 gün) 

Broyler bitirme 

(25-42 gün) 

Kuru Madde % 87.66 89.30 89.67 

Ham Protein 22.64 21.99 20.57 

Ham Yağ % 7.90 8.99 10.76 

Ham Kül % 6.24 5.89 5.74 

Kalsiyum % 1.29 1.15 1.04 

Toplam Fosfor % 0.91 0.81 0.78 

ME *1 (kcal/kg) 3076 3222 3274 

    

       Yağ asit içeriği *2 

Myristik asit 0.09 0.08 0.16 

Palmitik asit 10.55 10.52 10.06 

Stearik asit 4.49 4.58 5.08 

Palmitoleik asit 0.09 0.08 0.09 

Oleik asit 23.41 23.72 24.77 

Linoleik asit 49.43 45.98 43.88 

Alfa-linolenik asit 11.94 15.04 15.96 
*1 Carpenter ve Clegg (1956) formülüne göre hesaplanmıştır.  
*2 Toplam yağ asitlerinin yüzdesi 

 

Çizelge 3.2. Denemede kullanılan keten tohumu yağının yağ asidi profili 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Toplam yağ asitlerinin yüzdesi 

 

Yağ asitleri Keten tohumu yağı içeriği * 

Miristik asit 0.05 

Palmitik asit 6.10 

Stearik asit 5.09 

Palmitoleik asit 0.08 

Oleik asit 22.61 

Linoleik asit 15.67 

Alfa-linolenik asit 50.40 
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3.2. Araştırmada Kullanılan Türk Kızıl Çam (Pinus brutia) Yaprak Tozunun 

Kimyasal Bileşimi 

 

 

 Araştırmada katkı maddesi olarak kullanılan Türk Kızıl Çam (Pinus brutia) 

yaprak tozunun ham besin madde bileşimi, yağ asitleri, aroma yağı profili, amino 

asitleri, mineral profili ve bazı diğer bileşenlerine ilişkin değerleri, Çizelge 3.3., 

Çizelge 3.4., Çizelge 3.5., Çizelge 3.6., Çizelge 3.7. ve Çizelge 3.8.’de verilmiştir.  

Çizelge 3.3. Denemede kullanılan Türk kızıl çam yaprak tozunun ham besin madde bileşimi 

Besin maddesi % 

Kuru madde 94.64 

Ham protein 9.45 

Ham yağ 6.73 

Ham kül 3.05 

Ham Selüloz 27.8 

 

Çizelge 3.4. Denemede kullanılan Türk kızıl çam yaprak tozunun yağ asidi profili 

Yağ asitleri %* 

Miristik asit 4.04 

Palmitik asit 12.75 

Stearik asit 3.06 

Palmitoleik asit 0.60 

Oleik asit 20.43 

Linoleik asit 17.09 

Alfa-linolenik asit 30.01 

Araşidonik asit 10.11 

Gadoleik asit 0.56 

Behenik asit 0.62 

Lignoserik asit 0.33 

Heptadekanoik asit 0.35 

Heptadesenoik asit 0.05 
* Toplam yağ asitlerinin yüzdesi 

 

Çizelge 3.5. Denemede kullanılan Türk kızıl çam yaprak tozunun aroma yağı profili 

Aroma profili g/100g uçucu yağ 

Alfa-pinene 2.9 

Beta-pinene 9.8 

Myrcene  0.3 

Delta-3-carene 0.1 

Alfa terpinene 2.5 

Limonen 0.8 

Terpinolene 0.2 

Linalol 0.4 

Beta-caryophylene 18.5 

Germacrene D  22.3 

Humulene 3.6 

Delta-cadinene 1.5 
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Çizelge 3.6. Denemede kullanılan Türk kızıl çam yaprak tozunun amino asidi profili 

Amino asit g/100g 

Aspartik asit 0.760 

Glutamik asit 0.974 

Asparajin 0.011 

Serin 0.468 

Histidin 0.187 

Glisin 0.494 

Treonin 0.427 

Sitrülin 0.032 

Arginin 0.662 

Alanin 0.483 

Tirozin 0.250 

Sistin 0.030 

Valin 0.438 

Metionin 0.068 

Triptofan  0.028 

Fenilalanin 0.442 

Izolösin 0.339 

Ornitin 0.029 

Lösin 0.677 

Lizin 0.531 

Hidroksiprolin 0.027 

Sarkosin 0.009 

Prolin 0.540 

Toplam Amino asit 7.91 

 

Çizelge 3.7. Denemede kullanılan Türk kızıl çam yaprak tozunun mineral profili 

Mineral mg/kg 

Kalsiyum   6271 

Fosfor 895 

Magnezyum  1251 

Mangan 17.34 

Demir 155.2 

Bakır 2.32 

Çinko 15.20 

Selenyum 0.04 

Molibden  0.48 

Kobalt 0.14 

Krom 0.77 

Kurşun 0.75 

Kadmiyum  0.02 

Arsenik 1.02 

Civa  0.04 

 

Çizelge 3.8. Denemede kullanılan Türk kızıl çam yaprak tozundaki bazı diğer kimyasal 

bileşenleri 

 
Bileşenler Içeriği 

Vitamin E (mg/kg) 

 

71 

Vitamin C (mg/100g) 

 

124.2 

Mumsu maddeler (mg/kg) 

(C40+C42+C44+C46) 
1608 

 

Toplam polifenol (g/kg) 
91 
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3.3. Performans 

 

 

Broyler karma yemlerine Kızılçam (Pinus brutia) yaprak tozu ilavesinin 

dönemlere göre (başlangıç-0-10.gün; büyüme-11-24.gün ve bitirme-25-42.gün) 

hayvanlarda ortalama canlı ağırlıkları, canlı ağırlık artışları, yem tüketimi ve yem 

dönüşüm oranları üzerine etkisi sırasıyla Çizelge 3.9., Çizelge 3.10., Çizelge 3.11. ve 

Çizelge 3.12.’de gösterilmektedir. Deneme sonunda tüm gruplar arasında ortalama 

canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yem dönüşüm oranı bakımından 

önemli bir farklılık görülmemişken sadece denemenin bitirme döneminde (25-42.gün) 

yem dönüşüm oranı bakımından gruplar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur 

(P<0.05). Buna göre, D2(%0.50) deneme grubunda yem dönüşüm oranı diğer gruplar ile 

kıyasladığında en düşük olup (1.58) kontrol ve D1(%0.25) grupları doğru benzerlik 

göstermiştir. D3(%0.75) ve D4(%1) gruplarında ise yem dönüşüm oranları en yüksek 

bulunmuştur (sırasıyla 1.65 ve 1.64). 

 

 

Araştırmada deneme grupları arasında yaşama gücü ve Avrupa Üretim Etkinlik 

Faktörü (EPEF) değerleri Çizelge 3.13. de gösterilmektedir. Deneme sonunda gruplar 

arasında yaşama gücü ve EPEF bakımından farklılık önemli değildir. 

 

 
Çizelge 3.9. Karma yemlere farklı düzeylerde Kızılçam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde canlı 

ağırlık (g) üzerine etkisi 

 
  

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

SEM 

Önemlilik  

(P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

0. gün 

(Başlangıç) 

  

43.91 43.66 43.89 43.85 43.88 0.035 0.121 0.550 0.279 0.079 

10. gün 

 

244.89 251.04 239.57 245.59 243.75 2.185 0.612 0.629 0.936 0.542 

24. gün 

 

1232.05 1231.10 1209.13 1247.40 1226.96 8.916 0.782 0.926 0.787 0.571 

42. gün 

 

3443.01 3437.79 3446.72 3440.84 3425.31 13.083 0.991 0.747 0.765 0.812 

n=6 
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Çizelge 3.10. Karma yemlere farklı düzeylerde Kızılçam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde canlı ağırlık artışı (g) üzerine etkisi. 

  

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

SEM 

Önemlilik 

 (P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

0-10 gün 

 

200.98 207.39 195.68 201.74 199.87 2.184 0.591 0.622 0.948 0.524 

11-24 gün 

 

987.15 980.05 969.56 1001.80 983.21 7.240 0.744 0.796 0.756 0.380 

0-24 gün 

 

1188.14 1187.44 1165.25 1203.55 1183.08 8.906 0.780 0.928 0.789 0.575 

25-42 gün 

 

2210.96 2206.69 2237.59 2193.44 2198.35 10.279 0.720 0.613 0.530 0.855 

0-42 gün 

 

3399.10 3394.13 3402.84 3396.99 3381.42 13.070 0.991 0.745 0.763 0.815 

n=6 

 

Çizelge 3.11. Karma yemlere farklı düzeylerde Kızılçam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde yem tüketimi (g) üzerine etkisi 

  

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

 

SEM 

Önemlilik (P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

0-10 gün 

 

240.22 239.17 237.27 241.20 242.56 2.130 0.958 0.679 0.578 0.915 

11-24 gün 

 

1355.54 1348.34 1350.65 1344.19 1334.75 7.698 0.945 0.436 0.848 0.830 

0-24 gün 

 

1595.77 1587.50 1587.91 1585.39 1577.31 9.053 0.984 0.574 0.975 0.837 

25-42 gün 

 

3582.81 3563.60 3541.87 3609.19 3597.40 15.803 0.708 0.523 0.454 0.513 

0-42 gün 

 

5178.58 5151.10 5129.78 5194.58 5174.72 20.392 0.888 0.816 0.578 0.555 

n=6 
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Çizelge3.12. Karma yemlere farklı düzeylerde Kızılçam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde yem dönüşüm oranı (g yem/g caa) üzerine etkisi 

  

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

SEM 

Önemlilik  

(P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

0-10 gün 

 

1.20 1.16 1.21 1.20 1.21 0.009 0.241 0.234 0.588 0.321 

11-24 gün 

 

1.37 1.38 1.39 1.34 1.36 0.009 0.415 0.283 0.540 0.415 

0-24 gün 

 

1.34 1.34 1.36 1.32 1.33 0.008 0.461 0.458 0.646 0.605 

25-42 gün 

 

1.62ab 1.62ab 1.58b 1.65a 1.64a 0.007 0.020* 0.133 0.077 0.292 

0-42 gün 

 

1.52 1.52 1.51 1.53 1.53 0.004 0.329 0.365 0.158 0.558 

n=6 

*: Aynı satırda farklı harf (a,b) taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistik bakımdan önemlidir (P<0.05). 

 
Çizelge 3.13. Karma yemlere farklı düzeylerde çam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde yaşama gücü ve EPEF üzerine etkisi 

  

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

SEM 

Önemlilik  

(P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

Yaşama gücü,% 

  

95.24 97.62 95.24 97.62 95.24 1.173 0.924 1.000 0.651 1.000 

EPEF 

 

512.21 527.07 517.95 522.86 508.01 6.711 0.915 0.804 0.451 0.934 

n=6 
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3.4. Sıcak Karkas Randımanı 

 

 

Broyler karma yemlerine Kızılçam (Pinus brutia) yaprak tozu ilavesinin sıcak 

karkas randımanı üzerine etkisi Çizelge 3.14. de sunulmaktadır. Gruplar arasında sıcak 

karkas randımanı bakımından lineer bir ilişki gözlenmiştir (P<0.05). Buna göre, 

Kızılçam (Pinus brutia) yaprak tozu ilavesi sonucunda kontrol ve D1(%0.25) gruplarında 

sıcak karkas randımanı değerleri düşük olup D2(%0.50), D3(%0.75) ve D4(%1) deneme 

gruplarında bu değerler istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. 

 

 

 

3.5. Bazı İç Organ Ağırlıkları 

 

 

Araştırma sonunda değerlendirilen bazı iç organ ağırlıkları kesim öncesi canlı 

hayvan ağırlıklara bölünerek, oranları hesaplanmış olup Çizelge 3.14.’de 

gösterilmiştir. Deneme grupları arasında karaciğer, dalak, abdominal yağ, kalp ile boş 

taşlık ağırlıkları bakımından önemli bir farklılık görülmemiştir. Gruplar arasında bursa 

Fabricius ağırlıklarına bakıldığında kuadratik ilişki gözlenmiştir (P<0.05) ve en düşük 

değeri kontrol grubunda, en yüksek değeri D2(%0.50) deneme grubunda bulunmuştur. 

 

 

 

3.6. Göğüs Eti Besin Madde Analiz Sonuçları 

 

 

Broyler karma yemlerine Türk Kızılçam (Pinus brutia) yaprak tozu ilavesinin 

göğüs etinde kuru madde, kül, protein ve yağ içeriği üzerine etkisi Çizelge 3.15.’de 

sunulmuş olup gruplar arasında istatistiksel olarak önemli farklılık kaydedilmemiştir.  

 

 

 

3.7. Göğüs Etinde pH Ölçüm Sonuçları 

 

 

Araştırmada kesim günü (taze olarak) ve farklı zamanlarda (1. ve 10. gün) +4C 

de saklanmış göğüs etlerinde ölçülmüş pH değerleri Çizelge 3.16. de gösterilmektedir. 

Deneme grupları arasında, kesim günü ve 1. günde tespit edilmiş pH değerleri 
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istatistiksel olarak anlamlı (P<0.05) bulunurken 10. gündeki pH ölçümleri önemli 

farklılık göstermemiştir. 

 

 

 

3.8. Göğüs Eti Yağ Asidi Bileşimi 

 

 

Araştırma sonunda değerlendirilen göğüs eti yağ asidi profilleri Çizelge 

3.17.’da verilmektedir. Deneme grupları arasında oleik asit, GLA ve MUFA değerleri 

istatistik anlamlı (P<0.05) bulunrken diğer yağ asitleri bakımından önemli farklılık 

görülmemiştir (P>0.05). Buna göre, en yüksek oleik asit ve MUFA düzeyleri D2 

deneme grubunda bulunmuştur, ancak kontrol grubu ile kıyasladığında önemli bir fark 

yoktur. GLA düzeyi ise D1 deneme grubunda diğer gruplara göre önemli bir farklılık 

göstermiştir (P<0.001). 

  

  

 

3.9. Göğüs Eti Lipid Peroksidasyon Sonuçları 

 

 

Broyler karma yemlerine Türk Kızılçam (Pinus brutia) yaprak tozu ilavesinin 

iki farklı zamanlarda +4oC de saklanmış göğüs etinde MDA seviyesi üzerine etkisi 

Çizelge 3.18.’de gösterilmektedir. Deneme grupları arasında iki farklı zamanlarda 

saklanmış göğüs etinde MDA seviyesi bakımından istatistiksel olarak önemli farklılık 

bulunmuştur (P<0.05). Buna göre, her iki zamanda (1. ve 10. gün) en düşük MDA 

düzeyi D2(%0.50) deneme grubunda gözlenmiştir.  

 

 

 

3.10. Kanda Bazı Biyokimyasal Parametreleri ve SOD Düzeylerini  

 

 

 Araştırma sonunda değerlendilen kan serumundaki bazı biyokimyasal 

parametreler Çizelge 3.19.’de gösterilmektedir. Gruplar arasında kan serumdaki 

toplam protein, albumin ve toplam kolesterol düzeyleri bakımından farklılık önemsiz 

bulunmuştur (P>0.05). Trigliserit ve IgG bakımından ise gruplar arasında önemli 

farklılık görülmüştür (P<0.05). 
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 Araştırmada kan eritrositinde bulunan superoksit dismutaz (SOD) düzeyeleri 

Çizelge 3.19.’de verilmektedir. Gruplar arasında SOD seviyesi bakımından önemli 

farklılık bulunmamıştır (P>0.05).   
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Çizelge 3.14. Karma yemlere farklı düzeylerde Kızılçam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde karkas randımanı ve iç organ ağırlıkları yüzdesi üzerine 

etkisi 
  

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

SEM 

Önemlilik  

(P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

Karkas randımanı, % 

 

72.73 72.83 73.23 73.88 73.44 0.137 0.058 0.010 0.457 0.137 

Karaciğer ağırlığı, % 

 

1.879 1.825 1.831 1.829 1.826 0.015 0.782 0.358 0.471 0.587 

Dalak ağırlığı, % 

 

0.099 0.101 0.104 0.114 0.112 0.003 0.590 0.130 0.926 0.579 

Abdominal yağ ağırlığı, % 

 

1.013 1.048 1.009 1.008 1.035 0.032 0.993 0.983 0.940 0.662 

Kalp ağırlığı, % 

 

0.518 0.551 0.546 0.550 0.544 0.009 0.761 0.419 0.360 0.674 

Bursa Fabricius ağırlığı, % 

 

0.131 0.166 0.167 0.155 0.153 0.005 0.136 0.333 0.034 0.205 

Boş taşlık ağırlığı, % 

 

1.424 1.424 1.419 1.409 1.414 0.020 0.999 0.800 0.971 0.893 

n=12 
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Çizelge 3.15. Karma yemlere farklı düzeylerde Kızılçam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde göğüs eti bileşimi üzerine etkisi 

  

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

SEM 

Önemlilik  

(P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

Kuru madde,% 

  

26.63 26.37 26.46 26.24 26.64 0.089 0.595 0.890 0.196 0.686 

Protein,% 

 

24.20 24.05 24.08 23.94 24.21 0.084 0.856 0.912 0.359 0.709 

Yağ,% 

 

1.28 1.26 1.27 1.24 1.24 0.020 0.967 0.506 0.893 0.967 

Kül,% 

 

1.13 1.10 1.12 1.10 1.14 0.010 0.701 0.727 0.280 0.851 

n=12 

 

 
Çizelge 3.16. Karma yemlere farklı düzeylerde Kızılçam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde göğüs etinde farklı günlerde pH üzerine etkisi 

Gün 

 

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

SEM 

Önemlilik  

(P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

0. (taze) 

  

6.03b 6.05b 6.17ab 6.18ab 6.32a 0.030 0.011* 0.011 0.611 0.915 

1. 

 

6.04a 5.84b 5.90b 5.94ab 5.92b 0.015 <0.001* 0.086 0.002 <0.001 

10. 

 

6.06 6.09 6.15 6.17 6.12 0.015 0.194 0.075 0.137 0.404 

n=12 

 

*: Aynı satırda farklı harf (a,b) taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistik bakımdan önemlidir (P<0.05). 
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Çizelge 3.17. Karma yemlere farklı düzeylerde Kızılçam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde göğüs etinde yağ asidi profile (toplam yağ asidinin 

yüzdesi) üzerine etkisi  
 

  

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

SEM 

Önemlilik  

(P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

Miristik asit 0.347 0.408 0.352 0.362 0.422 0.010 0.063 0.150 0.453 0.021 

Miristoleik asit 0.036 0.047 0.040 0.032 0.038 0.002 0.207 0.416 0.491 0.030 

Palmitik asit 18.032 18.733 18.014 17.780 16.990 0.259 0.329 0.101 0.251 0.636 

Palmitoleik asit 1.192 1.060 1.193 0.979 1.318 0.045 0.142 0.583 0.110 0.357 

Stearik asit 10.464 10.281 10.552 10.815 10.063 0.142 0.538 0.791 0.342 0.151 

Oleik asit 24.318ab 23.207b 25.083a 23.588ab 24.679ab 0.191 0.007* 0.374 0.482 0.747 

Linoleik asit 30.826 31.471 30.804 31.994 31.829 0.219 0.280 0.105 0.897 0.978 

GLA 0.199b 0.273a 0.161b 0.199b 0.212b 0.008 <0.001* 0.303 0.609 0.001 

ALA 13.270 13.317 12.748 13.010 13.178 0.257 0.961 0.794 0.630 0.782 

DGLA 0.714 0.618 0.561 0.676 0.711 0.0338 0.564 0.831 0.132 0.620 

Erüsik asit 0.495 0.439 0.375 0.450 0.439 0.018 0.337 0.426 0.129 0.540 

Araşidonik asit 0.049 0.069 0.063 0.049 0.049 0.003 0.171 0.390 0.093 0.089 

EPA 0.056 0.083 0.052 0.070 0.074 0.004 0.090 0.416 0.921 0.119 

           

SFA 28.846 29.417 28.920 28.954 27.478 0.351 0.494 0.205 0.233 0.860 

MUFA 26.040ab 24.754b 26.692a 25.051ab 26.473a 0.210 0.006* 0.393 0.255 0.906 

PUFA 45.113 45.829 44.388 45.993 46.051 0.371 0.577 0.444 0.583 0.819 

USA 71.154 70.582 71.080 71.046 72.523 0.351 0.493 0.205 0.232 0.860 

n=12 

GLA, gamma-linolenik asit; ALA, alfa-linolenik asit; DGLA, dihomo-gamma-linolenik asit; EPA, Eikosapentanoik asit 

MUFA, tekli doymamış yağ asitleri; PUFA, çoklu doymamış yağ asitleri; SFA, doymuş yağ asitleri; USA, doymamış yağ asitleri  

*: Aynı satırda farklı harf (a,b) taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistik bakımdan önemlidir (P<0.05). 
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Çizelge 3.18. Karma yemlere farklı düzeylerde Kızılçam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde göğüs etinde farklı günlerde MDA seviyesi (mg/kg 

taze et) üzerine etkisi 
 

Gün 

 

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

SEM 

Önemlilik  

(P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

1. 

  

0.684ab 0.709a 0.600b 0.642ab 0.632ab 0.011 0.013* 0.022 0.356 0.266 

10. 

 

1.558a 1.518a 1.015b 1.321a 1.424a 0.040 <0.001* 0.049 <0.001 0.267 

n=12 

*: Aynı satırda farklı harf (a,b) taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistik bakımdan önemlidir (P<0.05). 

 

 

Çizelge 3.19. Karma yemlere farklı düzeylerde Kızılçam yaprağı tozu ilavesinin broylerlerde bazı kan serum parametreleri ve eritrositteki SOD 

düzeyleri (U/ml) üzerine etkisi 
 

  

Kontrol 

(K) 

Çam yaprağı tozu, %  

SEM 

Önemlilik  

(P-değeri) 

D1%0.25 D2%0.50 D3%0.75 D4%1 

Kombine Lineer Quadratik Kübik 

Toplam protein, g/dl 

 

2.51 2.63 2.66 2.57 2.45 0.032 0.207 0.430 0.025 0.740 

Albumin, g/dl 

 

1.06 1.06 1.08 1.04 1.00 0.021 0.803 0.368 0.409 0.965 

Total kolesterol, mg/dl 

 

78.33 83.33 80.08 81.50 80.42 1.056 0.668 0.759 0.406 0.451 

Trigliserit, mg/dl 

 

44.67ab 46.67a 46.42a 38.92b 39.83b 0.950 0.013* 0.007 0.206 0.092 

IgG, mg/dl 

 

7.25a 6.77a 6.18ab 6.39ab 5.18b 0.163 <0.001* <0.001 0.563 0.193 

SOD (U/ml) 403.22 396.72 411.68 386.15 355.43 18.048 0.933 0.463 0.611 0.833 

n=12 

*: Aynı satırda farklı harf (a,b) taşıyan ortalama değerler arasındaki fark istatistik bakımdan önemlidir (P<0.05). 
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4.TARTIŞMA 
 

 

 

Tavuk eti bazı vitamin ve minerallerle birlikte kaliteli ucuz protein kaynağı 

olarak dünyada yaygın bir şekilde tüketilmektedir. Düşük yağ içerikli tavuk 

ürünlerinin tüketimi arzu edilmesine rağmen aynı zamanda sağlığa yararlı çoklu 

doymamış yağ içeriğini artırmak için çalışmalar yapılmaktadır (Coorey ve ark., 2015; 

Din ve ark., 2004; Kris-Etherton ve ark., 2002; Woods ve Fearon, 2009). Bu gibi 

uygulamalar ise tavuk ürünlerini lipid peroksidasyonuna karşı çok hassas kıldığından 

ürünün raf ömrünü ve besleyici kalitesini düşürmektedir (Raghavan ve Richards, 2007; 

de Gonzalez ve ark., 2008). 

 

 

Antioksidan kullanılması hayvansal ürünlerde lipid oksidasyonunu 

geciktirerek raf ömrünü uzatmanın etkili bir yoludur. Günümüzde, tüketici tercihleri 

nedeniyle sentetik katkılar yerine genellikle doğal kaynaklı antioksidanlar tercih 

edilmektedir. Fenolik maddeler bitkisel kaynaklı antioksidanlardandır. Fenolik 

maddelerin biyolojik polimerlere ve ağır metal iyonlarına bağlanma eğilimi 

olduğundan serbest radikal zincir reaksiyonlarını sona erdirebilmektedirler (Botsoglou 

ve ark., 2002; Milos ve ark., 2000; Valenzuela, 1995). Ayrıca, bu fenolik bileşiklerin 

bazı mikroorganizmaların gelişimi üzerinde de engelleyici etkisi bulunduğundan 

(Gañan ve ark., 2009; Vaquero ve ark., 2007), bu durum hayvanları çeşitli 

hastalıklardan korur, hayvan performansı ve ürün kalitesinde de iyileşme sağlanır. Bu 

nedenlerden dolayı, fitobiyotik katkı maddeleri tavuk yetiştiriciliğinde büyük önem 

taşımaktadır. 

 

 

Çam iğne yapraklarının antioksidan ve antimikrobiyel aktivitelere sahip çok 

çeşitli fenolik maddeler içerdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte kanatlı 

rasyonlarında kullanımı ile bunların performans ve lipid oksidasyonu üzerine 

etkilerine ait bilimsel veri çok sınırlıdır. Ayrıca, dünyada yapılan mevcut çalışmaların 

çoğunun yerli çam türleri kullanılarak Çince veya Korece dillerinde yayınlandığı 

görülmüştür. Bu araştırmada broyler rasyonlarında doğal katkı maddesi olarak Pinus 

brutia kullanımının performans, bazı kan biyokimyasal parametreleri, et kalitesi ve 
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özellikle etteki MDA seviyesi (lipid peroksidasyon göstergesi) üzerine etkisinin 

araştırılması ve bu alanda yapılacak sonraki çalışmalara veri sağlayıp katkı sunması 

amaçlanmıştır.  

 

 

 

4.1. Türk Kızıl Çam (Pinus brutia) Yaprak Tozunun Kimyasal Bileşimi 

 

 

Araştırmada katkı maddesi olarak kullanılan Türk Kızıl Çam (Pinus brutia) 

yaprak tozunda hamprotein %9.45 bulunmuştur. Çam yaprak tozunda bulunan en 

yüksek amino asitler glutamik asit (0.974 g/100g), aspartik asit (0.760 g/100g), löysin 

(0.677 g/100g), arjinin (0.662 g/100g), prolin (0.540 g/100g) ve lizin (0.531 g/100g) 

bakımından zengindir. Çam yaprağında %6.73 düzeyinde hamyağ saptanmıştır. 

Yapısında % 0.16 mumsu maddeler bulunduğu tespit edilmiştir. Yağda eriyen 

vitaminlerden 71 mg/kg vitamin E, 124.2 mg/100g vitamin C kapsamaktadır. Çam 

yaprağı doymamış yağ asitlerince, çoklu doymamış yağ asitlerince özellikle alfa-

linolenik asit (yağ asidinin %30’u) bakımından zengindir. Hamkül düzeyi %3.05 olup 

kalsiyum (%0.63) bakımından zengindir. Çam yaprağındaki ağır metaller resmi 

gazetede ve Avrupa Birliğinin 2002/32/EC direktifinde bildirilen istenmeyen 

maddelerin kabul edilebilir en çok miktarlarının çok altındadır (Resmi Gazete, 2010). 

Yapılan analiz sonuçlarında çam yaprak tozunun ağır metaller yönünden herhangi bir 

kontaminasyonunun olmadığı görülmektedir. Çam yaprak tozu kuvvetli antioksidan 

özelliklere sahip alfa-pinene ve beta pinene de içermektedir. Çam yaprak tozu 

polifenolik maddelerce zengin olup bileşiminde %9.1 toplam polifenol kapsamaktadır. 

Diğer fitobiyotiklerle kıyaslandığında polifenol içeriği daha yüksektir (Balasundram 

ve ark., 2006; Kaur ve Sharma, 2014). 

      

 

 

4.2. Performans 

 

 

Bu denemede kontrol grubu ve deneme grupları arasında farklı üretim 

dönemlerinde canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı bakımından önemli bir farklılık 

gözlenmemiştir (Çizelge 3.9. ve 3.10.). Benzer sonuçlar broyler rasyonlarında %0.3, 
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0.6 ve 0.9 (Kim, 2011) ve %0.5 ve 1 (Park ve Kim, 2013) çam yaprak tozunun 35 

günlük yapılan denemelerde kullanılmasıyla da elde edilmiştir. Sonuçlarımıza benzer 

olarak Wu ve ark. (2015) broyler rasyonlarında %0.1’den %1’e kadar farklı düzeylerde 

Pinus ponderosa  çam sivri yaprak tozu kullanımının canlı ağırlık artışında bir farklılık 

yaratmadığını kaydetmişlerdir. Broyler rasyonlarında %1 ve %2 Pinus densiflora sivri 

yaprak tozu kullanımı da 35 günlük deneme sonunda canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı 

bakımından bir farklılık yaratmamıştır (Kim ve ark., 2012). Guangxi-Tiejiaoma 

broyler civcivleri ile yapılan bir çalışmada (Guo ve ark., 2017) da %1, 3 ve 5 düzeyinde 

Pinus yunnanensis sivri yaprak tozu kullanımı ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Yapılan çalışmadan farklı olarak (Vitina ve ark., 2011) ladin iğne yaprağı ekstraktı 

kullanımının broylerlerde canlı ağırlık ve canlı ağırlık kazancında kontrol grubuna 

kıyasla önemli artış (P<0.05) olduğunu kaydetmişlerdir. Başka bir denemede de (Polis 

ve ark., 2013) ladin ve çam iğne yaprak ekstraktları (Patents A61K1/16 14568B-2012) 

ilavesinin broylerlerde canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışında pozitif etkiye sahip 

olduğu bildirilmiştir. Bu pozitif etkiler ladin ve çam iğne yaprak ekstraktlarında 

oldukça yüksek biyolojik aktif madde bulunmasına bağlanabilir.      

 

 

Yapılan denemede yem tüketim bakımından gruplar arasında önemli bir 

farklılık gözlenmemiştir (Çizelge 3.11.). Bu sonuç broyler rasyonlarında farklı 

konsantrasyonlarda çam yaprak tozu kullanan bazı araştırıcıların (Wu ve ark,.2015, 

Park ve Kim, 2013, Kim, 2011) yem tüketim sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Kim ve ark. (2012) da broyler rasyonlarında %1 ve %2 düzeyinde PNP kullanımı ile 

yem tüketiminde farklılık gözlememişlerdir. Guangxi-Tiejiaoma broylerleri ile 

yapılan bir denemede (Guo ve ark., 2017) ise %3 ve %5 PNP kullanımının yem 

tüketimi kontrol grubuna kıyasla önemli düzeyde artırdığı bildirilmiştir. Literatürler 

arasındaki farklılıklar denemede kullanılan broyler ırkının, kullanılan çam yaprağının 

çeşidinin ve konsantrasyonunun farklı olmasına bağlanabilir. 

 

   

Broyler karma yemlerine Pinus brutia iğne yaprak tozu ilave edilmesi 25-42 

günlük dönem hariç yem dönüşüm oranında (FCR) önemli bir farklılık gözlenmemiştir 

(Çizelge 3.12.). Rasyonunda %0.5 PNP bulunan grupta FCR diğer gruplardan daha 

düşük bulunmuştur. Bazı araştırıcılar (Wu ve ark., 2015, Park ve Kim, 2013, Kim, 
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2011) da broyler rasyonlarında çam yaprak tozu kullanımının FCR değerlerinde 

önemli bir farklılık kaydetmemişlerdir. Benzer olarak Kim ve ark (2012) broyler 

rasyonlarına Pinus densiflora iğne yaprak tozu ilavesinin FCR üzerinde farklılık 

oluşturmadığını bildirmişlerdir. Guo ve ark. (2017) ise %3 ve %5 PNP kullanımının 

FCR’ı negatif etkilediğini (P<0.05) kaydetmişlerdir. Vitina ve ark. (2011) 42 günlük 

yaptıkları çalışmada ladin iğne yaprağı ekstraktı kullanımının FCR’da iyileşme 

sağladığını (P<0.05) gözlemişlerdir. Polis ve ark. (2013)’da ladin: çam iğne yaprak 

ekstraktlatının FCR’ı olumlu etkilediğini bildirmişlerdir. Bu olumlu etki iğne yaprak 

tozuna kıyasla ekstraktlarda yüksek düzeyde aktif madde bulunmasından 

kaynaklanabilir.             

 

 

Yapılan deneme sonunda broyler rasyonlarına % 0.25, 0.50, 0.75 ve 1 Pinus 

brutia iğne yaprak tozu ilavesinin yaşama gücü ve EPEF’i etkilemediği görülmüştür 

(Çizelge 3.13.). Benzer olarak bazı araştırıcılar (Guo ve ark., 2017; Polis ve ark., 2013; 

Kim ve ark., 2012; Vitina ve ark., 2011; Wu ve ark., 2015) da broyler rasyonlarına 

çam yaprak tozu ilavesinin yaşama gücü üzerine olumsuz bir etki bildirmemişlerdir. 

Buna karşın Kim (2011) broyler rasyonlarında %0.6 ve %0.9 PNP kullanımının 

kontrol grubu ve %0.3 PNP katkılı gruba kıyasla mortalitenin azaldığını 

kaydetmişlerdir. Park ve Kim (2013) ise yaşama gücünün %0.5 ve %1 PNP katkılı 

gruplar ile kontrol grubunda benzer olduğunu saptamışlardır.     

      

 

 

4.3. Sıcak Karkas Randımanı 

 

 

Yapılan çalışmada broyler rasyonlarına Pinus brutia yaprak tozu ilavesi ile 

karkas randımanında lineer etki (P<0.05) gözlenmiştir (Çizelge 3.14.). Kim (2011) 

broyler rasyonlarına %0.3, 0.6 ve 0.9 PNP ilavesinin karkas ağırlığı ve karkas 

randımanını etkilemediğini göstermiştir. Broylerler ile yapılan diğer bir çalışmada 

(Xiong ve ark., 2011) rasyonlara %1, 3 ve 5 düzeylerinde Pinus yunnanensis yaprak 

tozu ilavesinin 7 haftalık yaşa kadar karkas randımanını etkilemediği, 9 haftalık yaşta 

ise kontrol grubunun diğer gruplara kıyasla karkas randımanının daha yüksek 

(P<0.05) olduğu bildirilmiştir, Çalışma sonuçlarındaki farklılıklar kullanılan çam 
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yaprak tozunun çeşidine, katkı düzeyine, hayvanlara verilme süresi ile diğer 

beslenmeye ve hayvana ait faktörlerden kaynaklanabilir.  

 

 

 

4.4. Bazı Relatif İç Organ Ağırlıkları 
 

 
Yapılan deneme sonunda karaciğer, dalak, kalp ve taşlık relatif ağırlık 

yüzdeleri bakımından kontrol grubu ve deneme grupları arasında önemli farklılıklar 

bulunmamıştır (Çizelge 3.14.). Bursa Fabricius ağırlık yüzdesi ile çam yaprak tozu 

arasında kuadratik etki (P<0.05) gözlenmiştir (Çizelge 3.14.). Kontrol grubu, D1, D2, 

D3 ve D4 deneme gruplarında Bursa Fabricius ağırlık yüzdesi sırasıyla % 0.131, 0.166, 

0.167, 0.155 ve 0.153 bulunmuştur. En yüksek Bursa Fabricius ağırlık yüzdesi %0.5 

PNP katkılı D2 grupta gözlenmiştir. Xiong ve ark. (2011) broyler rasyonlarında %1, 3 

ve 5 oranlarında çam yaprak tozu kullanımının 7 haftalık yaşa kadar kalp, bursa 

Fabricius ve dalak ağırlık yüzdelerini etkilerken (P<0.05), karaciğer ağırlık yüzdesini 

etkilemediğini rapor etmişlerdir. Kalp ağırlık yüzdesi %1 PNP katkılı grupta diğer 

grupla kıyasla daha yüksek (P<0.05), dalak ve bursa Fabricius ağırlık yüzdesi ise %5 

PNP’li grupta daha yüksek (P<0.05) bulunmuştur. Kim (2011) %0.3, 0.6 ve 0.9 

düzeylerinde çam yaprak tozu ilavesinin dalak ağırlık yüzdesine etkisinin olmadığı, 

%0.6 ve 0.9 düzeylerini tüketen gruplarda ise karaciğer ağırlık yüzdesinin kontrol 

grubu ve %0.3 katkılı gruba göre daha düşük olduğunu (P<0.05) kaydetmiştir. 

Guangxi-Tiejiaoma broyler rasyonlarına %3 ve %5 düzeylerinde PNP katkısının 

kontrol grubuna kıyasla taşlık ağırlığını artırdığı (P<0.05) bildirilmiştir (Guo ve ark., 

2017). 

 

 

 Yapılan çalışmada abdominal yağ ağırlık yüzdeleri bakımından farklılık 

gözlenmemiştir. Xiong ve ark. (2011)’da benzer olarak broylerlerde 9 haftalık yaşa 

kadar %1, 3 ve 5 düzeyinde çam yaprak tozu ilavesinin abdominal yağ ağırlık 

yüzdesini etkilemediğini bildirmişlerdir. Bununla birlikte Kim (2011) %0.6 ve 0.9 

PNP katkısının kontrol grubuna ve %0.3 katkılı gruba kıyasla abdominal yağ ağırlık 

yüzdesinde önemli bir azalma olduğunu (P<0.05) göstermiştir. Broyler rasyonlarına 
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çam yaprak tozu ilavesinin farklı organ gelişimi üzerine etkisini gösteren detaylı 

çalışmalara raslanmamıştır.   

 

 

 

4.5. Göğüs Eti Besin Madde Düzeyi 

 
 

Yapılan çalışmada göğüs et besin madde bileşimi (kuru madde, protein, yağ, 

kül) bakımından gruplar arasında farklılık gözlenmemiştir (Çizelge 3.15.). Xiong ve 

ark., (2011) broyler rasyonlarına %1,3 ve 5 düzeylerinde çam yaprak tozu katkısının 

göğüs etinde ham yağ ve kül değerlerinde, but etinde ham protein ve kül değerlerinde 

farklılık yaratmadığını saptamışlardır. Bununla birlikte katkılı gruplarda göğüs eti 

protein miktarında kontrol grubuna kıyasla önemli artış gözlenmiştir. Katkılı gruplarda 

but eti yağ miktarında kontrol grubuna göre önemli düzeyde azalma saptanmıştır 

(Xiong ve ark., 2011). Çam yaprak tozu katkısının broyler göğüs eti besin madde 

bileşimine etkisini gösteren çok az literatüre raslanması bu konuda daha fazla çalışma 

yapılması gerektiğini göstermektedir.        

 

 
Broyler rasyonlarına %0.3, 0.6 ve 0.9 (Kim, 2011) ve %0.5 ve 1 düzeylerinde 

(Park ve Kim, 2013) çam yaprak tozu ilavesi but etinde kuru madde, protein, yağ ve 

kül bakımından farklılık yaratmamıştır. Kim ve ark. (2012) broyler rasyonlarına %1 

ve %2 Pinus densiflora yaprak tozu katkısının but etinde ham yağ hariç besin madde 

bileşimini etkilemediğini ham yağ miktarında ise kontrol grubuna kıyasla önemli 

derecede azalttığını (P<0.05) bildirmişlerdir.       

 

 

 

4.6. Göğüs Etinde pH Ölçümü 
 

 
Farklı günlerde ölçülen göğüs eti pH değerleri Çizelge 3.16.’da 

gösterilmektedir. Et pH değerlerinde 0. günde gruplar arsında önemli farklılıklar 

(P<0.05) gözlenmiştir. Et pH sı ve çam yaprak tozu arasında lineer bir etki 

bulunmuştur. Kontrol grubu, D1, D2, D3 ve D4 gruplarında 0. gün ortalama pH 
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değerleri sırasıyla 6.03, 6.05, 6.17, 6.18 ve 6.32 bulunmuştur. pH’daki bu artışın 

nedeni anlaşılamamıştır.      

 

 

Gruplar arasında 1 günlük depolamadan sonra (kesimden 24 saat sonra) pH 

değerleri bakımından farklılıklar gözlenmiştir (P<0.001). Pinus brutia yaprak tozu 

ilavesi kontrol grubuna göre pH değerlerinde düşüşe yol açmış ve pH değeri ile çam 

yaprak tozu arasında kübik bir etki (P<0.05) bulunmuştur. Göğüs eti pH’sı 

bakımından 10. günde ise önemli bir farklılık gözlenmemiştir. pH’daki bu farklılığın 

nedeni anlaşılamamıştır.        

 

 

Kim ve ark. (2012)’nın yaptıkları bir çalışmada broyler rasyonlarına %1 ve 2 

düzeylerinde çam yaprak tozu ilavesinin but eti pH’sında önemli bir azalmaya 

(P<0.05) yol açtığı, ve bu azalmanın ette biyoaktif bileşiklerin özellikle polifenoller 

ve flavonoidlerin bulunmasına dayandırıldığı kaydedilmiştir. Park ve Kim (2011)’de 

%0.3, 0.6 ve 0.9 çam yaprak tozu katkısının but eti pH’sında benzer etkiye sahip 

olduğunu bildirmişlerdir. Broyler rasyonlarına %0.6 ve 0.9 PNP katkısının kontrol 

grubu ve %0.3 katkılı gruba göre but eti pH’sında önemli düzeyde azalmaya (P<0.05) 

yol açtığı gösterilmiştir (Park ve Kim, 2011). Xiong ve ark. (2011) rasyonlara %0, 1, 

3 ve 5 düzeylerinde çam yaprak tozu ilavesinin göğüs eti ve but eti pH’sı bakımından 

gruplar arasında farklılık olmadığını vurgulamışlardır. Çam yaprak tozunun et pH’sına 

etkisini belirlemek için daha fazla çalışma yapılmasına gereksinim duyulmaktadır.       

 

 

 

4.7. Göğüs Eti Yağ Asidi Bileşimi 

 
 

Gruplar arasında göğüs etinde oleik asit, GLA ve MUFA konsantrasyonları 

bakımından önemli farklılıklar (P<0.05) gözlenmiştir. Broyler rasyonlarına %0.5 çam 

yaprak tozu katkısı oleik asit ve MUFA düzeylerinde artışa yol açarken kontrol grubu 

ile kıyaslandığında bir farklılık görülmemiştir (Çizelge 3.17).    
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Park ve Kim (2011) yaptıkları çalışmada broyler rasyonlarına %0.3, 0.6 ve 0.9 

PNP katkısı yapılmasının but etinde oleik ve linolenik asit hariç diğer yağ asitleri 

konsantrasyonunda önemli farklılıklar gözlenmemiştir. Linolenik asit %0.9 katkılı 

grupta diğer gruplara göre önemli derecede düşük bulunmuştur (Park ve Kim, 2011). 

Bazı araştırıcılar (Vitina ve ark., 2011; Polis ve ark., 2013) ladin ve çam yaprağı 

ekstraktları katkısının MUFA (oleic asidi kapsayan) ve PUFA (eicosapentanoic ve 

docosahexanoic asitler) üzerine olumlu etkilere sahipken doymuş yağ asitleri (miristik, 

palmitik ve stearik) konsantrasyonunun kontrol grubuna kıyasla azaldığını 

saptamışlardır. Bu sonuçlardaki değişkenlik aktif maddelerin yaprak tozuna kıyasla 

ekstraktlarda daha yüksek düzeylerde bulunmasından kaynaklanabilir. Bazı 

araştırıcılar (Jung ve ark., 2010; Saleh ve ark., 2017) rasyondaki antioksidanların 

(fenolik bileşikler bakımından zengin) broiler etinde yağ asit bileşimini özellikle 

PUFA profilini iyileştirmede  potansiyel etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Çam 

yaprak tozunun broiler göğüs eti yağ aside bileşimine etkilerini gösteren çok az 

çalışma bulunduğundan daha fazla araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.   

 

 

 

4.8. Göğüs Etinde MDA düzeyleri 

 
 

Broyler rasyonlarına Pinus brutia yaprak tozu ilavesi farklı dönemlerde 4oC’de 

muhafaza edilen göğüs etinde MDA düzeylerini önemli, düzeyde (P<0.05) 

etkilemiştir (Çizelge 3.18.). Bir günlük depolamada en düşük MDA düzeyi D2 

grubunda gözlemlenmiştir, bununla birlikte kontrol grubuyla fark önemli 

bulunmamıştır. Depolamanın 10. gününde kontrol grubuna kıyasla D2 katkılı grupta 

MDA düzeylerinde önemli azalma gözlenmiştir. Bununla birlikte çam yaprakları 

dozundaki artış göğüs eti MDA düzeylerinde önemli etkiye yol açmamıştır.        

 
 

Kim (2011) broyler rasyonlarına %0.3, 0.6 ve 0.9 düzeylerinde çam yaprak 

tozu ilavesinin kontrol grubuna kıyasla but eti TBARS değerlerinde önemli düzeyde 

azalmaya (P<0.05) yol açtığını kaydetmiştir. Aynı şekilde Park ve Kim (2011) %0.3, 

0.6 ve 0.9 düzeylerinde PNP katkılı gruplarda kontrol grubuna kıyasla but eti TBARS 

değerlerinde azalma (P<0.05) olduğunu gözlemişlerdir. Diğer bir çalışmada ise Park 
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ve Kim (2013) %0.5 ve 1 PNP ile beslenen broylerlerde but etinde TBARS 

değerlerinin benzer olduğunu açıklamışlardır.  

 
 

Broylerler ile yapılan başka bir çalışmada %5 pinus yunnanensis yaprak tozu 

katkısının kontrol grubuna göre serum MDA düzeylerini azalttığı bildirilmiştir (Guo 

ve ark., 2017). Wu ve ark., (2015) Pinus ponderosa yaprak tozu katkısının (başlangıç 

ve büyütme döneminde sırasıyla %0.3 ve 0.6 fermente olmayan PNP ilavesi) 

broylerlerde serum ve karaciğer MDA düzeylerini etkilemediğini kaydetmişlerdir. 

Rasyonlara fermente çam yaprağı tozu ilave edildiğinde ise MDA 

konsantrasyonlarında önemli düzeyde azalma gözlenmiştir. Çam yaprağının 

fermentasyonu sindirilebilirliğini artırdığından yapısında bulunan biyoaktif 

maddelerin yararlanılabilirliği de artmaktadır.     

 
 

Kim ve ark. (2012), broylerlerde %1 ve 2 PNP katkılı gruplarda kontrol 

grubuna kıyasla but etinde DPPH-radikal uzaklaştırma aktivitesinde artış olduğunu 

(P<0.05) gözlemlemişlerdir. Park ve Kim (2011)’de %0.3, 0,6 ve 0,9 PNP katkılı 

gruplarla yaptıkları çalışmada but etinde benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Bu sonuçlar 

çam yaprağının tavuklarda antioksidan potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.   

 
 

Literatürler arasında farklılıklar mevcuttur. Bu nedenle doğal antioksidan 

olarak çam yaprağının potansiyel etkilerinin belirlenmesi için daha fazla çalışmaya 

gereksinim duyulmaktadır.  

 

 

 

4.9. Kanda Bazı Biyokimyasal Parametreler ve SOD Düzeyleri 

 

 

Yapılan bu denemede gruplar arasında kan serum total protein, albumin ve total 

kolesterol düzeyleri bakımından farklılık görülmemiştir, ancak trigliserit ve IgG 

düzeyleri bakımından gruplar arasında farklılıklar (P<0.05) bulunmuştur (Çizelge 

3.19.).    
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Serum trigliserit düzeyleri D3 ve D4 katkılı gruplara kıyasla D1 ve D2 katkılı 

gruplarda daha yüksek bulunmuştur. Rasyonda PNP düzeyi arttıkça serum trigliserit 

düzeyi azalmıştır. Gua ve ark. (2017) broylerler ile yaptıkları bir çalışmada %1, 3 ve 

5 düzeylerinde PNP katkısının serum trigliserit ve toplam kolesterol miktarını 

azalttığını (P<0.05) ve albumin miktarını artırdığını (P<0.05) açıklamışlardır. Kontrol 

grubuna kıyasla serum trigliserit düzeyi %3 ve 5 katkılı grupta düşükken, total 

kolesterol %1 ve 3 katkılı grupta düşük, albumin düzeyi %5 katkılı grupta yüksek 

bulunmuştur. Kim ve ark. (2012) kontrol grubuna göre %1 ve %2 PNP katkılı 

gruplarda toplam serum kolesterol düzeylerinde düşüş (P<0.05) gözlemişlerdir. %2 

PNP katkılı grupta serum trigliserit düzeyini %1 PNP katkılı gruba göre daha düşük 

olduğunu kaydetmişlerdir. Kim (2011) ise broylerleri %0.3, 0.6 ve 0.9 düzeylerinde 

PNP katkısı ile beslemenin kan trigliserit düzeyi üzerine etkisinin olmadığını, fakat 

%0.6 ve 0.9 PNP katkılı gruplarda kontrol grubuna ve %0.1 PNP katkılı gruplara 

kıyasla kan total kolesterol düzeyinin daha düşük olduğunu rapor etmiştir. Broylerler 

ile yapılan başka bir çalışmada (Park ve Kim, 2013) %0.5 ve 1 PNP ilavesinin kan 

total kolesterol düzeyinin ve %1 PNP katkısının ise trigliserit düzeyinin azalmasına 

neden olduğu bildirilmiştir (P<0.05). Ladin ve çam yaprak ekstraktlarının broiler 

rasyonlarına ilavesi kan ve et kolesterol düzeylerinin düşmesine neden olmuştur (Polis 

ve ark. 2013). Bu düşüş kısmen çap yaprak tozunun antioksidan kapasiteyi 

iyileştirmesi ve oksidatif serbest radikalleri baskılaması ile açıklanabilmektedir 

(Chowdhury ve Smith, 2002; Kahkonen ve ark., 1999). Literatürler arasındaki 

farklılıklar kullanılan çam türüne, katkı maddesinin formuna ve dozuna, hayvansal ve 

çevresel faktörlere bağlı olabilir.  

 

 

Yapılan çalışmada %1 PNP katkılı D4 grubunda serum IgG önemli düzeyde 

(P<0.001) düşük bulunmuştur. Çam yaprak tozu ile serum IgG düzeyi arasında da 

lineer bir etki (P<0.001) gözlenmiştir. Çam yaprak tozunun broylerlerde kan IgG 

düzeyine etkisine ait bir çalışma bulunamamıştır. Broyler rasyonlarına 70 mg/kg 

düzeylerinde Pitamin® (Korean red pine bark extract, Nutrapharm Co. Ltd.) ilavesi kan 

immunglobulinlerde (IgG, IgM ve IgA) artışa, kan trigliserit ve total kolesterolde 

azalmaya neden olduğu (P<0.001) bildirilmektedir (Park, 2011). Bursa Fabricius ve 

dalak gibi immune organların ağırlığında da önemli artış (P<0.001), gözlendiğinden 
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kan immunoglobulin düzeylerinin artışına katkıda bulunabilecektir. Broyler 

rasyonlarına 65 ve 80 ppm Kore kırmızı çam ekstraktı ilave edildiğinde de benzer 

sonuçlar elde edilmiştir (Park, 2010). 

 
 

Yapılan çalışmada kan eritrositlerinde SOD düzeyleri bakımından gruplar 

arasında farklılıklar gözlenmemiştir (Çizelge 3.19.). %0.5 PNP katkılı D2 grubunda 

SOD enzim aktivitesi maksimum düzeyde bulunmuştur. D2 grubunda et MDA 

düzeyinin de daha düşük bulunması %0.5 düzeyinde PNP katkısının göğüs etinde lipid 

peroksidasyonunu inhibe edici etkiye sahip olduğunu göstermektedir. SOD, canlı 

hücrelerin antioksidan sisteminde birinci savunma basamağının bir üyesi olup MDA 

miktarının artmasına yol açan serbest radikallerin üretimini önler (Guo ve ark., 2017; 

Liu ve ark., 2011). Bundan dolayı SOD ve MDA önemli anti oksidatif unsurlar olup 

hayvanın savunma mekanizmasında önemli rol oynarlar (Rajput ve ark., 2012). Guo 

ve ark. (2017) %3 pinus yunnanensis yaprak tozu katkısının broylerlerde serum SOD 

düzeylerini azalttığı, %1 ve 5 PNP katkılı gruplarda ise etkinin gözlenmediği 

bildirilmiştir. Wu ve ark., (2015) ise fermente olmamış Pinus ponderosa yaprak tozu 

ilavesinin serum ve karaciğer SOD aktivite düzeyinde değişikliğe yol açmadığı fakat 

fermente ürün kullanıldığında SOD aktivitesinde önemli azalma gözlemişlerdir. 

   
 

Yapılan bu çalışmada da D2 grubunda SOD aktivitesinde artış ve, et MDA 

düzeylerinde düşüş görülmesi, Pinus brutia çam yaprak tozunun broylerlerde 

antioksidan potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bu antioksidan potansiyelin 

mekanizmasının açıklanması ve çam yaprak tozunun çeşitli antioksidan enzimler 

üzerine etkilerinin de belirlenmesi için daha fazla çalışmalara gereksinim 

duyulmaktadır.  
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5.  SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 

 

Broyler karma yemlerine %0.25, 0.50, 0.75 ve 1 düzeylerinde Pinus brutia iğne 

yaprak tozunun ilave edilmesi 42 günlük deneme süresince canlı ağırlık ve canlı ağırlık 

artışını etkilememiştir.    

 

 

Gruplar arasında 42 günlük deneme süresince yem tüketimi ve yem dönüşüm 

oranı bakımından önemli farklılıklar gözlenmemiştir. 25-42 günlük dönemde %0.50 

PNP katkılı grupta daha iyi FCR elde edilmesine rağmen kontrol grubu arasında fark 

bulunmamıştır. 

 

 

Broyler karma yemlerine %0.25, 0.50, 0.75 ve 1 düzeylerinde Pinus brutia iğne 

yaprak tozunun ilave edilmesi 42 günlük deneme süresince yaşama gücü ve EPEF 

değerlerini etkilememiştir.  

 

 

Broyler karma yemlerine Pinus brutia yaprak tozunun ilavesi karkas 

randımanında lineer bir etki yaratmış olmakla birlikte gruplar arasındaki farklılık 

önemli bulunmamıştır. Deneme sonunda karaciğer, dalak, kalp ve taşlık relatif ağırlık 

yüzdesi bakımından gruplar arasında farklılık görülmemiştir. Çam yaprak tozu ile 

bursa Fabricius relatif ağırlık yüzdesi arasında kuadratik etki (P<0.05) kaydedilmiştir.     

 

 

Göğüs eti kuru maddesi, protein, yağ ve kül yüzdesi bakımından gruplar 

arssında farklılık gözlenmemiştir. 

 

 

Çam yaprak tozu katkısı göğüs eti yağ asidi bileşiminde farklılığa yol 

açmamasına rağmen %0.50 PNP grubunda yüksek konsantrasyonda oleik asit ve 

sonuçta yüksek konsantrasyonda MUFA olduğu görülmüştür. Çam yaprak tozu 

katkısının göğüs eti pH’sı üzerine etkisi 0 ve 10. günlerde önemli bulunmamıştır. Fakat 

1. günde çam yaprak tozu katkılı gruplarda göğüs eti pH’sında kontrol grubuna göre 

düşüş saptanmıştır (P<0.05). 
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Broyler karma yemlerine Pinus brutia yaprak tozunun ilavesi kan serum total 

protein, albumin ve total kolesterol düzeylerini etkilememiştir. Fakat trigliserit ve IgG 

düzeylerinde gruplar arsında önemli farklılıklar görülmüştür (P<0.05).   

 

 

Broyler karma yemlerine %0.5 Pinus brutia yaprak tozunun ilavesi 4oC’de 

muhafaza edilen göğüs etlerinde MDA düzeyinin düşük olmasına yol açmıştır.  

 

 

Kan eritrositlerinde SOD aktivitesi bakımından gruplar arasında farklılık 

gözlenmemiştir. Bununla birlikte %0.5 Pinus brutia yaprak tozu ilaveli grupta SOD 

aktivitesi diğer gruplardan daha yüksek bulunmuştur.  

 

 

Yapılan araştırma sonucunda broyler karma yemlerine %0.25, 0.50, 0.75 ve 1 

düzeylerinde Pinus brutia iğne yaprak tozunun ilave edilmesi 42 günlük deneme 

sonunda canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yem dönüşüm oranı, yaşama 

gücü, göğüs eti besin madde bileşimi, kalp, karaciğer, kalp ve dalak relatif ağırlık 

yüzdeleri, abdominal yağ birikimi ve kan serumu total protein, albumin ve total 

kolesterol bakımından farklılık yaratmamıştır. Çam yaprağı tozu katkısının karkas 

randımanı, bursa Fabricius gelişimi, serum trigliserit ve serum IgG düzeyi, göğüs eti 

pH’sı ve yağ asidi bileşimine etkisi belirsiz olup daha fazla araştırmaya gereksinim 

duyulmaktadır. Göğüs eti MDA düzeyleri ve SOD enzim aktivitesinde gözlenen 

olumlu etki sayesinde Pinus brutia iğne yaprak tozu sağlığı iyileştirici katkı maddesi 

olarak kullanılabilir. Ürünlerin antioksidan durumunu iyileştirebilir. PNP’nin %0.50 

düzeyinde ilavesi birçok açıdan en iyi umut verici sonuçları sağlamıştır. Ayrıca elde 

edilen sonuçları güçlendirmek, rasyona ilave edilecek optimum formu ve düzeyi 

belirlemek, bu ürünlerin optimum performansını sağlamadaki mekanizmasını 

açıklamak için daha fazla araştırmalar yapılmalıdır. 

 

 

Biyolojik aktif maddelerce zengin olan çap yaprak tozu ile yapılan bu 

çalışmada olumlu etkinin görülmemesi, denemenin kontrollü şartlarda, hijyenik 

koşullarda yapılmasına, rasyonun dengeli olmasına, tavukların stres koşullarında 

bulunmamasına bağlanabilir. Saha şartlarında olumlu etki daha iyi gözlenebilir. Çam 
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yaprak tozu elde edilmesinde mumsu maddeler uzaklaştırılmamıştır. Mumsu maddeler 

uzaklaştırıldığında çam yaprak tozunun olumlu etkileri daha iyi görülebilir. Biyolojik 

aktif maddelerin etkileri yapısındaki mumsu maddelerden dolayı gözükmemiş olabilir. 

Bundan dolayı çam yaprağı tozu yerine ekstraktının kullanımı daha iyi sonuçlar 

verebilir. Yapılacak araştırmalarla bu konular açığa kavuşturulabilir.          
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ÖZET 

 
 
 
Broyler Rasyonlarına Kızılçam (Pinus brutia) Yaprağı İlavesinin Performans ve Et 

Kalitesi Üzerine Etkileri 

 

Son yıllarda araştırıcılar kanatlı beslenmesinde hayvan performansı ile birlikte eti 

besin madde yönünden zenginleştiren, lipid oksidasyonunu azaltan ve raf ömrünü arttıran 

doğal yem katkı maddeleri araştırmasına çaba göstermektedirler. Bu amaçla çeşitli bitkiler 

hayvan besleme denemelerinde yem katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Ancak Çam 

yaprakları vitamin C, karotenler, protein ve bazı yararlı fenolik maddeleri açısından zengin 

olmasına rağmen kanatlı beslenmesinde bunların kullanımı kapsamlı bir şekilde 

araştırılmamıştır. 

 

Bu araştırma Türk kızılçam (Pinus brutia) yaprağının alfa-linolenik asit bakımından 

zenginleştirilmiş karma yemlere ilave edilmesinin broylerlerde performans ve et kalitesi 

üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 210 adet günlük Ross 308 erkek 

broyler civciv her biri 42 civcivden oluşan bir kontrol grubu ve dört deneme grubuna 

ayrılmıştır. Gruplar her birinde 7 adet civciv bulunan 6 adet alt grubu kapsayacak şekilde 

düzenlenmişlerdir. Kontrol grubu karma yemine çam yaprak tozu katılmamıştır. Diğer deneme 

gruplarına %0.25, 0.5, 0.75 ve 1 düzeylerinde çam yaprak tozu ilave edilmiştir. Deneme 6 

hafta sürdürülmüştür.  

 

Broyler karma yemlerine %0.25, 0.50, 0.75 ve 1 düzeylerinde Pinus brutia yaprağı 

tozunun ilave edilmesi 42 günlük deneme süresince canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem 

tüketim, yem dönüşüm oranı, yaşama gücünü etkilememiştir (P>0.05). Araştırma sonunda 

karaciğer, dalak, kalp ve taşlık relatif ağırlık yüzdesi, göğüs eti kuru maddesi, protein, yağ ve 

kül yüzdesi ve abdominal yağı birikimi bakımından da deneme grupları arasında farklılıklar 

görülmemiştir (P>0.05). Çam yaprak tozu katkısı göğüs eti yağ asidi bileşiminde farklılığa 

yol açmamasına rağmen %0.50 PNP grubunda yüksek konsantrasyonda oleik asit ve sonuçta 

yüksek konsantrasyonda MUFA olduğu görülmüştür. Çam yaprağı tozu katkısının karkas 

randımanı, bursa Fabricius gelişimi, serum trigliserit ve serum IgG düzeyi, göğüs eti pH’sı ve 

yağ asidi bileşimine etkisi belirsiz olup daha fazla araştırmaya gereksinim duyulmaktadır.    

 

Broyler karma yemlerine %0.5 Pinus brutia yaprak tozunun ilavesi 4oC’de muhafaza 

edilen göğüs etlerinde MDA düzeyinin düşük olmasına (P<0.05) yol açmak ile birlikte kan 

eritrositlerinde SOD aktivitesini de arttırmıştır. Araştırmada PNP’nin %0.50 düzeyinde ilavesi 

birçok açıdan en iyi umut verici sonuçları sağlamıştır. 

 

Sonuç olarak biyolojik aktif maddeler bakımından zengin olan Pinus brutia yaprak 

tozu tavuk beslenmesinde sağlığı iyileştirici katkı maddesi olarak kullanılabilir. Tavuk 

beslenmesinde doğal antioksidan olarak çam yaprağının potansiyel etkilerinin belirlenmesi 

için daha fazla çalışmaya gereksinim duyulmaktadır.   

 

Anatar Sözcükler: Antioksidan aktivite, Broyler performansı, Çam yaprağı, Doğal yem katkı 

maddesi, Et kalitesi, Pinus brutia 
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SUMMARY 

 
 
 
Effects of Turkish Red Pine Needles (Pinus Brutia) Supplementation in Broiler 

Rations on Performance and Meat Quality 

 

In past few years, researcher have made serious efforts in poultry nutrition to improve 

nutrient-richness, decrease lipid oxidation and improve shelf life of meat along with animal 

performance. For this purpose, a lot of herbs have been used as feed additives in livestock 

experiments. Although, pine needles are rich sources of vitamin C, carotenes, protein and some 

health beneficial phenolic compounds, their usage has not been explored extensively in the 

poultry feeding industry.  

 

 The purpose of this study was to determine the effects of Turkish Red Pine (Pinus 

brutia) leaves on performance and meat quality when supplemented to broiler diets enriched 

with alpha-linolenic acid. A total of 210 Ross 308 day old male broiler chicks were allocated 

into five groups, one control and four treatment groups each containing 42 chicks. Each group 

was designed to contain 6 replicate with seven chicks per replicate. No pine needles powder was 

supplemented to control group. Other experimental groups were supplemented with 0.25, 0.5, 

0.75 and 1% pine needles powder. Experiment lasted for 42 days.  

 

 The supplementation of 0.25, 0.50, 0.75 and 1% Pinus brutia needles powder in broiler 

diets for 42 days did not affect the live weight, live weight gain, feed consumption, FCR and 

liveability of animals (P>0.05). In the end of experiment, no differences were found between 

experimental groups for relative weight percentages of liver, spleen, heart, gizzard, breast meat 

dry matter, protein, fat and ash percentages and for abdominal fat accumulation (P>0.05). Pine 

needles powder supplementation did not modify the breast meat fatty acid composition although 

a higher concentration of oleic acid and consequently of MUFA were present in the experimental 

group suplemented with 0.50% PNP. The effect of pine needles powder supplementation on 

carcass yield, Bursa of Fabricius development, blood serum triglycerides and IgG, breast meat 

pH and fatty acid composition was unclear and necessitate further investigation.   

 

 of 0.50% Pinus brutia needles to broiler diets decreased the MDA levels in breast meat 

stored at 4C (P<0.05) as well as it increased the SOD activity of blood erythrocyte lysates in 

the group. In conclusion, Pinus brutia needles powder rich in biological active materials, can be 

used in broiler nutrition as feed additive benefiting the animal health. However. more 

investigation is needed to determine the full potential of PNP supplementation in poultry as a 

natural antioxidant. 

 

Keywords: Antioxidant activity, Broiler performance, Meat quality, Natural feed additive, Pine 

leaves, Pinus brutia 
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