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Özet: Bu çalışmada bıldırcın yemlerine sarımsak tozu ilavesinin performans, yumurta kalitesi ve bazı biyokimyasal
parametreler ile yumurta sarısı kolesterolüne etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 400 adet, 10 haftalık Japon bıldırcınları
(Coturnix coturnix japonica) 4 tekrarlı 5 gruba ayrılarak %0 (kontrol), 0.5, 1, 2 ve 4 düzeylerinde sarımsak tozu içeren
yemlerle 10 hafta beslendi. Çalışmanın başlangıcında ve sonunda, tüm bıldırcınlar tartılarak canlı ağırlıkları kaydedildi.
Yumurta verimi, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı ile yumurta iç ve dış kalite parametreleri belirlendi. Çalışmanın
sonunda alınan kan örneklerinin serumlarında aspartat amino transferaz (AST) ve alanin amino transferaz (ALT) aktiviteleri, glikoz, kalsiyum (Ca), inorganik fosfor (Pi), magnezyum (Mg), total protein, albumin, total lipid, trigliserid, total
kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol düzeyleri saptandı. Çalışmanın 5. ve 10. haftasında alınan yumurtalarda
yumurta sarısı kolesterolü belirlendi. Yeme sarımsak tozu ilavesi canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma, yumurta üretimi, yumurta özgül ağırlığı, ak indeksi, sarı indeksi ve yumurta kabuk kalınlığını etkilemedi (p>0.05). Sadece
yumurta ağırlığı, % 4 sarımsak tozu ilave edilen grupta önemli oranda arttı (p<0.001). Sarımsak tozunun, serum ALT
(p<0.01), AST aktiviteleri, total protein, globulin ve HDL-kolesterol düzeylerini (p<0.001) arttırdığı, serum trigliserid
(p<0.01), Ca, Pi, Mg, glikoz, LDL-kolesterol ve yumurta sarısı kolesterolünü (p<0.001) azalttığı belirlendi. Serum total
lipid, total kolesterol ve albumin düzeylerindeki azalmalar istatistiksel olarak önemli bulunmadı (p>0.05). Sonuç olarak,
bıldırcın yemlerine sarımsak tozu ilavesinin performans, yumurta iç ve dış kalitesine olumsuz bir etki yapmadan, bazı
serum biyokimyasal parametrelerini etkilediği ve yumurta sarısı kolesterolünü azalttığı saptandı.
Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, biyokimyasal parametreler, performans, sarımsak tozu, yumurta kalitesi
The Influence of Dietary Garlic Powder Supplementation on Performance, Egg Quality, Some Biochemical
Parameters and Egg Yolk Cholesterol in Quail (Coturnix coturnix japonica)
Summary: This study was performed to investigate the influence of dietary garlic powder supplementation on
performance, egg quality, some biochemical parameters and egg yolk cholesterol in quails. Four hundred, 10 week-old,
Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) were assigned to 5 groups with 4 replicates, and they were fed diets
supplemented with % 0 (control), 0.5, 1, 2 and 4 garlic powder for 10 weeks. Live-weight was taken and recorded at
the beginning and end of the experiment. Egg production, feed consumption and feed efficiency, interior and exterior
egg quality parameters were determined. Blood samples were taken at the finishing of the experiment and sera were
analysed for aspartate amino transferase (AST) and alanine amino transferase (ALT) activities, glucose, calcium (Ca),
inorganic phosphorus (Pi), magnesium (Mg), total protein, albumin, total lipid, triglycerides, total cholesterol, HDLcholesterol and LDL-cholesterol levels. Egg yolk cholesterol was determined at weeks 5 and 10. Garlic powder
supplementation to diet significantly did not affect live weight, feed consumption, feed efficiency, egg production, egg
albumen index, yolk index, and shell thickness (p>0.05). Egg weight significantly increased with the addition of % 4
garlic powder (p<0.001). Serum ALT (p<0.01), AST activities, total protein, globulin, and HDL-cholesterol levels
(p<0.001) increased by garlic powder while serum triglycerides (p<0.01), Ca, Pi, Mg, glucose, LDL-cholesterol and egg
yolk cholesterol levels (p<0.001) decreased. Reductions in serum total lipid, total cholesterol and albumin levels were
not significant (p>0.05). In conclusion, performance, the interior and exterior quality of eggs did not change, some
serum biochemical parameters were affected, and the egg yolk cholesterol level was decreased, by garlic powder
supplementation in Japanese quails.
Key Words: Biochemical parameters, egg quality, garlic powder, performance, quail

Giriş
Binlerce yıl öncesinden beri bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmakta olan sarımsak (Allium
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sativum) 200’den fazla kimyasal bileşik içermekte
olup bunların en önemlileri allicin, ajoene, Sallilsistein, diallil disülfit, S-metilsistein sülfoksit ve
S-allilsistein sülfoksit gibi kükürtlü bileşiklerdir
(3,8). Sarımsak ve ekstraktlarının serum lipidlerini,
kan basıncını ve plazma viskozitesini düşürücü
etkilerinin yanında antioksidan, antimikrobiyal,
yabancı bileşiklerin detoksifikasyonu ve damar
dilatasyonu gibi etkileri de bulunmaktadır. Bu ne89
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denlerle sarımsak arteriyoskleroz, tromboz, hipertansiyon, bunama (demensia), kanser ve diyabet
gibi metabolik hastalıklar ile çeşitli kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde ya da tedavisinde kullanılabilmektedir (1, 2, 17). Sarımsağın özellikle
hipokolesterolemik etkisi belirgin olup, etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, son yıllarda yapılan çalışmalarda (4, 15, 16, 22, 23)
hipolipidemik ve hipokolesterolemik etkisinin allicin
bileşiğine bağlı olabileceği belirtilmektedir. Yüksek
kolesterol içeren yemlerle beslenen ratlar üzerinde
yapılan bir çalışmada (14), S-metilsistein sülfoksit
ve S-allilsistein sülfoksit’in antihiperkolesterolemik
etkiye sahip olduğu saptanmıştır.
Bazı hastalıklarının önlenmesi ya da tedavisinde
etkili olduğu bildirilen sarımsağın hayvanlarda performansa etkisinin araştırıldığı bazı çalışmalarda
canlı ağırlık kazancı (4, 15), yumurta üretimi (7,
15) ve yumurta ağırlığını (31, 32) artırdığı, bazı
çalışmalarda ise canlı ağırlık, yemden yararlanma
(21, 27, 31), yem tüketimi (7, 15, 21, 24, 32) ve
yumurta verimini (9, 31) etkilemediği tespit edilmiştir.

Erciyes Üniv Vet Fak Derg 7(2) 89-97, 2010

Bu çalışma bıldırcın (Coturnix coturnix japonica)
yemlerine farklı dozlarda sarımsak tozu ilavesinin
performans, yumurta kalitesi ve bazı biyokimyasal
parametreler ile yumurta sarısı kolesterolüne etkisini araştırmak için yapıldı.
Gereç ve Yöntem
Araştırmada, 10 haftalık yaşta, 400 adet Japon
bıldırcını (Coturnix coturnix japonica), ortalama
canlı ağırlıkları eşit olacak şekilde 4 tekrarlı 5 gruba ayrıldı. Tüm hayvanlar çalışmanın başında ve
sonunda tartıldı ve ağırlıkları kaydedildi. Bıldırcınlar 10 hafta süresince bazal rasyona % 0 (kontrol),
0.5, 1, 2 ve 4 oranında kurutulmuş ticari sarımsak
tozu (Tab Kimya Gıda ve Kozm. A.Ş., İstanbul,
Türkiye, Kod: 1221) ilave edilen yemlerle beslendi.
Çalışmada kullanılan yemin ham madde ve besin
maddesi içeriği Tablo 1’de gösterildi. Araştırmada
gün ışığıyla beraber toplam 17 saat aydınlatma
uygulandı. Yem ve su ad libitum verildi. Yem tüketimi ve yemden yararlanma iki hafta aralıklarla
belirlendi.

Tablo 1. Çalışmada kullanılan rasyonun yem bileşimi ve kimyasal kompozisyonu
Yem maddesi
Mısır
Buğday
Arpa
Soya küspesi, % 44 HP
Tam yağlı soya
Bitkisel yağ
Kireç taşı
Dikalsiyum fosfat
Tuz
Vitamin-mineral karması*
Enzim
Metiyonin

%
30.00
20.00
15.00
14.20
10.00
0.75
8.46
1.04
0.25
0.20
0.05
0.05

Kimyasal kompozisyonu
Kuru madde
Ham protein
Kalsiyum
Kullanılabilir fosfor
ME, kcal/kg

90.00
17.01
3.59
0.33
2703

* Yemin bir kilogramında: Vitamin A, 5.000 IU; vitamin D3, 1.000 IU; vitamin E, 50 IU; vitamin K3, 4 mg; vitamin B1, 3.0 mg;
vitamin B2, 7.0 mg; vitamin B6, 5 mg; vitamin B12, 0.02 mg; folik asit, 1 mg; kolin klorit, 300 mg; kalsiyum pentotenat, 0.05
mg; askorbik asit, 50 mg; D-biotin, 0.05 mg; apokarotenoik asit esteri, 0.5 mg; Fe, 70 mg; Mg, 80 mg; I, 0.01 mg; Cu, 0.06 mg;
Se, 0.1 mg; Co, 0.25 mg.
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222.97±27.8

Bitiş canlı ağırlığı (g)

217.54±2.61

209.12±2.19

0.5

216.45±2.46

212.28±2.44

1

221.60±2.65

210.56±2.37

2

Sarımsak tozu %

216.45±2.22

211.36±2.34

4

p>0.05

p>0.05

P

-2

3.84±0.17

Yemden yararlanma

n=20,

a-c

21.13±0.29

48.86±0.86

11.77±0.44

1.0701±0.001

3.63±0.21

c

11.25±0.06

30.69±0.96

b

75.66±2.06

0.5

20.81±0.25

48.12±0.70

11.99±0.34

1.0694±0.0004

3.77±0.26

11.55±0.07

ab

31.74±0.99

b

73.85±5.56

1

: Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir.

21.38±0.21

48.41±0.66

Yumurta sarı indeksi

Yumurta kabuk kalınlığı (mmx10 )

12.60±0.53

1.0713±0.001

Yumurta ak indeksi

Yumurta özgül ağırlığı (g/cm )

3

11.46±0.08

Yumurta ağırlığı (g)

bc

33.89±0.55

ab

77.52±4.06

Yem tüketimi (g/bıldırcın/gün)

Yumurta üretimi (%)

Kontrol

21.45±0.25

47.85±0.63

12.46±0.39

1.0698±0.0009

4.01±0.21

11.34±0.09

bc

35.22±1.75

a

77.68±2.46

2

Sarımsak tozu %

a

20.99±0.27

48.74±0.63

12.94±0.31

1.0709±0.0006

3.65±0.19

11.71±0.08

34.04±0.43

ab

78.52±2.26

4

p>0.05

p>0.05

p>0.05

p>0.05

p>0.05

p<0.001

p<0.05

p>0.05

P

Tablo 3. Yumurtacı bıldırcınlarda yeme sarımsak tozu ilavesinin yem tüketimi, yumurta üretimi, yumurta ağırlığı, yemden yararlanma ile yumurta iç
ve dış kalitesine etkisi

211.68±2.64

Başlangıç canlı ağırlığı (g)

Kontrol

Tablo 2. Yumurtacı bıldırcınlarda kontrol ve sarımsak tozu ilave edilen grupların canlı ağırlıkları
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92
d

d
a

1.17±0.04

1.17±0.04

Albumin (g/dl)

a-c

a

3.64±0.10

8.20±0.44
c

b

11.16±0.30

a

b

314.40±9.51

2.12±0.10

1

3.90±0.15

8.65±0.35
b

ab

9.97±0.17

c

275.15±12.77

3.07±0.11

c

1.25±0.02

4.34±0.20

c

10.19±1.01

ab

b

155.97±3.26b

: Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir.

4.62±0.15

Mg (mg/dl)

n=20,

9.17±0.44

a

12.95±0.49

Pi (mg/dl)

Ca (mg/dl)

319.61±±8.55

Glikoz (mg/dl)
a

2.44±0.15

Globulin (g/dl)

3.30±0.13

d

3.60±0.15

d

Total protein (g/dl)

10.20±1.35

ab

147.60±5.24b

0.5

8.36±1.31

b

160.04±7.90b

Kontrol

ALT (IU/L)

AST (IU/L)

Parametreler

3.75±0.21

bc

7.45±0.23

c

11.17±0.30

b
b

282.35±7.12

4.63±0.09

a

1.18±0.02

5.81±0.20

a

10.05±0.54

ab

177.43±4.10a

2

Sarımsak tozu %

3.45±0.17

8.26±0.34

c

b

10.32±0.35

c

246.27±11.10

4.09±0.10

b

1.21±0.01

5.30±0.24

b

13.04±0.74

a

c

178.12±4.54a

4

Tablo 4. Yumurtacı bıldırcınlarda yeme sarımsak tozu ilavesinin bazı serum enzim aktiviteleri ile protein, glikoz ve mineral düzeylerine etkisi

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p>0.05

p<0.001

p<0.01

p<0.001

P
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a-c

a

a

a

13.59±0.56

16.84±0.77
a

a

114.48±12.99

38.91±2.34

b
a

152.93±14.53

754.80±118.73

b

3567.24±308.48

0.5

: Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir.

12.94±0.42

Yumurta sarısı kolesterolü (mg/g) (10. hafta)

n=20,

16.74±0.55

Yumurta sarısı kolesterolü (mg/g) (5. hafta)

127.40±12.43

LDL-kolesterol (mg/dl)
a

35.61±3.53

HDL-kolesterol (mg/dl)

b

183.71±15.83

1296.57±144.35

Trigliserit (mg/dl)

Total kolesterol (mg/dl)

4025.0±524.35

Kontrol

Total lipid (mg/dl)

Parametreler

10.53±0.35

14.20±0.72

93.88±9.88

52.37±3.34

b

b

b

a

151.77±11.15

650.70±135.19

b

3391.62±480.05

1

10.11±0.32

14.22±0.79

b

b

c

66.96±9.73

54.01±3.68

a

154.03±10.87

934.65±164.37

b

3316.28±248.27

2

Sarımsak tozu %

9.27±0.41

a

d

c

15.85±0.45

47.43±5.13

55.30±3.31

a

153.94±9.51

784.99±207.83

b

3335.56±260.56

4

Tablo 5. Yumurtacı bıldırcınlarda yeme sarımsak tozu ilavesinin serum lipid parametreleri ve yumurta sarısı kolesterol düzeylerine etkisi

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p>0.05

p<0.01

p>0.05

P
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Çalışmanın 5. ve 10. haftasında toplanan tüm yumurtalarda Arşimet (13, 28) metodu ile yumurta
özgül ağırlıkları (g/cm3) belirlendikten sonra yumurtalar oda sıcaklığında 24 saat bekletilip hassas
terazide tartılarak yumurta ağırlıkları (g) tespit edildi. Ayrıca tüm yumurtaların ak yüksekliği, sarı yüksekliği, sarı çapı, ak uzunluğu ve ak genişliği (mm
x10-2) ölçüldü. Bu değerlerden yararlanarak sarı
indeksi ve ak indeksi hesaplandı. Kırılan yumurtaların sivri, küt ve orta kısımlardan alınan örneklerin
kabuk zarları çıkarılarak mikrometre ile ölçümü
yapıldıktan sonra bu değerlerin ortalaması alınarak
kabuk kalınlığı (mm x10-2) belirlendi (30).
Denemenin sonunda her gruptan 20 adet hayvandan kan örnekleri alındı ve serumlarında AST ve
ALT aktiviteleri, glikoz, Ca, Pi, Mg (Biolabo, Fransa), total protein, albumin (Chema, İtalya), total
lipid, trigliserid, total kolesterol, HDL-kolesterol ve
LDL-kolesterol (Valtek, Şili) düzeyleri Shimadzu
UV Model 1208 spektrofotometre ile ticari kitler
kullanılarak saptandı. Serum globulin değerleri,
total protein değerinden albumin değerlerinin çıkarılmasıyla hesaplandı.
Araştırmanın 5. ve 10. haftalarında her gruptan 20
adet yumurta sarısının kolesterol düzeylerini belirlemek için, kaynatılmış yumurtaların sarısı ayrılarak 0.1 g yumurta sarısı tartıldı. Lipid
ekstraksiyonu için 4 ml izopropanol (Rieden-de
Haen, Cat.no: 24137) ilave edilerek vorteksle iyice
karıştırılan yumurta sarısı 3000 rpm’de 10 dk santrifüj edilerek supernatant ayrılıp fitre edildi. Yumurta sarısı kolesterol düzeyi ticari kitlerle (Valtek, Şili)
spektrofotometrede belirlendi (5, 12, 29). Yumurta
sarısındaki kolesterol konsantrasyonu (mg kolesterol/g yumurta sarısı) hesaplandı (6).
Elde edilen verilerin istatistik analizleri SPSS 13.0
paket programı ile yapıldı. Gruplar arasındaki farkın önem kontrolü tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) ile belirlendi. Gruplar arasındaki fark
önemli bulunduğunda çoklu karşılaştırma testlerinden “Duncan’s Multiple Range Test” yapıldı. Önem
derecesi p<0.05 düzeyinde dikkate alındı. Veriler,
ortalama ± standart hata olarak verildi.
Bulgular
Çalışmada sarımsak tozu (% 0.5, 1, 2 ve 4) ilave
edilen yemlerle beslenen gruplarda kontrol grubuna göre canlı ağırlık, yumurta üretimi, yem tüketimi, yemden yararlanma, yumurta özgül ağırlığı, ak
indeksi, sarı indeksi ve kabuk kalınlığında önemli
bir değişiklik olmadı (Tablo 2 ve 3). Çalışmada % 4
sarımsak tozu ilave edilen grupta, yumurta ağırlığı
kontrol, % 0.5 ve 2 sarımsak tozu ilave edilen
gruplara göre önemli oranda arttı (p<0.001).
94
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Serum AST aktivitesi, % 2 ve 4 oranında sarımsak
tozu ilave edilen gruplarda diğer gruplara göre
önemli düzeyde (p<0.001) artış gösterdi. Serum
ALT aktivitesi ise % 4 oranında sarımsak tozu verilen grupta artmış olup, bu artış sadece kontrol
grubuna göre önemli (p<0.01) bulundu (Tablo 4).
Kontrol ve % 0.5 oranında sarımsak tozu ilave
edilen gruplara göre % 1, 2 ve 4 oranında sarımsak tozu verilenlerde serum total protein, globulin
(Tablo 4) ve HDL-kolesterol (Tablo 5) düzeyleri
artarken (p<0.001), glikoz (Tablo 4), LDLkolesterol ve yumurta sarısı kolesterol (10. hafta)
düzeyleri (Tablo 5) azalma (p<0.001) gösterdi.
Çalışmanın 5. haftasındaki yumurta sarısı kolesterol düzeyi kontrol, % 0.5 ve 4 oranında sarımsak
tozu ilave edilen gruplara göre % 1 ve 2 oranında
sarımsak tozu ilave edilen gruplarda önemli oranda azaldığı saptandı (p<0.001). Kontrol grubuna
göre sarımsak tozu ilave edilen tüm gruplarda serum trigliserid (p<0.01; Tablo 5), Ca, Pi, Mg
(p<0.001; Tablo 4) düzeylerinde genel olarak
önemli düzeyde azalma saptandı. Serum total
lipid, total kolesterol (Tablo 5) ve albumin (Tablo 4)
düzeylerinde ise sarımsak tozu uygulamaları ile
istatistiksel bakımdan önemli (p>0.05) azalmalar
belirlendi.
Tartışma ve Sonuç
Sarımsağın yapısındaki aktif allicin bileşiğinin bağırsakta patojen bakterilerin ve aflatoksin salgılayan mantarların gelişmesini engellediği (15) ve
duodenumda kript derinliğiyle villus uzunluğunu
arttırdığı (19) dikkate alındığında sarımsağın performansı arttırması beklenmektedir. Sarımsak katılan yemlerle beslenen kanatlılarda canlı ağırlık
kazancı (4, 15) ve yumurta üretiminin (7, 15) arttığını bildiren çalışmalar bu görüşü desteklemekle
birlikte sunulan çalışmada sarımsak tozu uygulamalarının performans parametrelerine önemli bir
etkisi belirlenmedi. Bu sonuç yeme sarımsak ilavesinin canlı ağırlık, yemden yararlanma (21, 25, 27,
31), yem tüketimi (7, 15, 21, 24, 25, 32) ve yumurta verimini (9, 31) etkilemediğini bildiren çalışmalarla paralellik göstermektedir. Öte yandan Yalçın
ve ark. (31, 32)’nın yumurtacı tavuk ve bıldırcın
yemlerine % 0.5 ve 1 sarımsak tozu ilavesinin yumurta özgül ağırlığı, ak indeksi, sarı indeksi ve
yumurta kabuk kalınlığını etkilemediğini bildiren
çalışma sonuçları ile uyumlu olarak sunulan çalışmada da, bu parametreler yeme sarımsak tozu
ilavesiyle değişiklik göstermemiştir. Canoğulları ve
ark. (7) da sarımsak tozunun ak indeksini artırdığını, sarı indeksini etkilemediğini ileri sürmüşlerdir.
Yumurtacı tavuk yemlerine farklı oranlarda sarımsak tozu (7, 15) ya da sarımsak lapası (9) katılma-
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sının yumurta ağırlığını etkilemediğini bildiren çalışmaların aksine % 4 sarımsak tozu ilave edilen
grupta yumurta ağırlığının önemli oranda artması
sarımsak tozunun hem bıldırcın (32) hem de tavuklarda (31) yumurta ağırlığını artırdığını bildiren
çalışmalarla uyumlu bulunmuştur.
Sarımsağın, performans ve yumurta kalitesi gibi
parametrelere etkisinin araştırıldığı çalışmalarda
farklı sonuçlar elde edilmesi çalışmalarda kullanılan sarımsağın oranı, türü (İspanyol, İtalyan, Kastamonu gibi), kullanım şekli (toz-lapa ya da ektrakt
olması), toz formda kullanılmışsa kurutma şekli
(fırında, güneşte) gibi etkenler dolayısı ile bu katkı
maddesinin içerdiği aktif kükürtlü bileşiklerin düzeylerindeki farklılıklardan ayrıca çalışmalarda
kullanılan rasyonların içeriği, hayvanların ırkı ile
çevresel koşulların farklılığından ileri gelebileceği
düşünülmektedir.
Kanatlı hayvan yemlerine sarımsak (toz veya lapa
şeklinde) ilavesi ile serum trigliserid (10, 31), LDLkolesterol (7, 16, 25) ve yumurta sarısı kolesterol
(4, 9, 15, 18, 31, 32) düzeylerinin azaldığı ve HDLkolesterol (17, 25) düzeylerinin arttığı bildirilmiştir.
Bu çalışmada da yukarıdaki araştırmacıların bildirdikleri gibi sarımsak uygulaması ile serum
trigliserid, LDL-kolesterol ve yumurta sarısı kolesterolü düzeylerinde azalmalar saptanmıştır. Yumurtacı tavuk (4, 9, 15, 31), bıldırcın (32) ve
broyler (17) yemlerine sarımsak (toz veya lapa
formu) ilavesinin serum total kolesterol düzeyini
azalttığı belirtilmektedir. Rahimi ve ark. (24) yumurtacı tavuk yemlerine % 1.5 sarımsak tozu ilavesinin serum kolesterol düzeyini yaklaşık % 14,
yumurta sarı kolesterolünde ise yaklaşık % 6 azalma saptamışlardır. Sarıca ve ark. (26) broyler
yemlerine % 0.1 oranında sarımsak tozu ilavesinin
plazma total kolesterol düzeyini etkilemediğini bildirmektedirler. Sunulan çalışmada bıldırcın yemlerine sarımsak tozu ilavesi ile görülen serum lipid
düzeyindeki istatistiksel bakımdan önemli olmayan
azalmalar, serum kolesterol düzeyinde de görülmüş, % 0.5, 1, 2 ve 4 oranında sarımsak tozu
ilave edilen gruplarda, kontrol grubuna göre yaklaşık %16 ’lık bir azalma belirlenmiştir.
Lipid düzeylerindeki azalmaların, lipid sentezleyen
enzimlerin aktivitelerindeki düşüşten ileri gelebileceği ifade edilmektedir (17, 24). Yemlere sarımsak
ilavesi (toz veya lapa formu) yağ asidi sentetaz, 3hidroksi 3-metilglutaril-CoA redüktaz (HMG-CoA
redüktaz) ve kolesterol 7 α-hidroksilaz gibi
lipojenik ve kolesterojenik enzimlerin karaciğerdeki
aktivitelerini azalttığı belirlenmiştir (22, 23).
Konjufca ve ark. (17), broyler yemlerine sarımsak
ilavesinin HMG-CoA redüktaz, kolesterol 7 α-
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hidroksilaz aktivitelerini % 40’ a kadar azalttığını
bildirmektedirler. Karaciğerde kolesterol sentezi
için esansiyel bir enzim olan HMG-CoA redüktaz’ın
aktivitesindeki azalmaya bağlı olarak serum LDLkolesterol düzeyinde düşüş belirlenebileceği ifade
edilmektedir (23). Sarımsağın hipolipidemik ve
hipokolesterolemik etki mekanizması henüz tam
olarak bilinmemekle birlikte çoğu çalışmada sarımsağın yapısındaki kükürtlü bir bileşik olan allicin ’in
bu etkiye sahip olabileceği belirtilmektedir (4, 15,
16, 22).
Dieumou ve ark. (11) broyler yemlerine sarımsak
esansiyel yağı ilavesinin serum ALT ve AST aktivitelerini etkilemediğini bildirmektedirler. Obioha ve
ark. (20) karaciğerlerinde kadmiyumla oksidatif
hasar meydana getirilen ratların yemlerine sarımsak ekstraktı ilavesinin serum ALT ve AST aktivitesini azalttığını ve karaciğeri koruyucu etkiye sahip
olduğunu ifade etmişlerdir. Sunulan çalışmada da
sarımsak tozunun yüksek düzeyde kullanıldığı
gruplarda (% 2 ve 4) serum AST ve ALT aktivitelerindeki önemli düzeyde artışın, yüksek düzeylerdeki sarımsak tozunun karaciğer metabolizmasını
hızlandırmasından ileri gelebileceği düşünülmektedir.
Zhang ve ark. (33), bu çalışmanın bulguları ile
uyumlu olarak domuz rasyonlarına sarımsak ve
allicin ilavesinin serum globulin düzeyini artırdığını
ve albumin düzeyini ise etkilemediğini bildirmektedirler. Yalçın ve ark. (31) yumurtacı tavuk yemlerine % 0.5 ve 1 oranında sarımsak tozu ilavesinin
serum total protein düzeylerini etkilemediğini ifade
etmişlerdir. Sunulan çalışmada, % 1, 2 ve 4 oranındaki sarımsak tozu ile serum total protein ve
globulin düzeylerindeki artışın, ilave edilen sarımsağın karaciğer metabolizmasının hızlanmasına
bağlı olarak protein sentezini artırmasından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir.
Bu çalışmada %1, 2 ve 4 sarımsak tozu ilave edilen gruplarda serum glikoz düzeylerinin önemli
oranda azalması, sarımsağın karaciğerde glikoz-6
fosfat dehidrojenaz aktivitesini düşürücü etkisine
(8) bağlanabilir. Sarımsak tozu uygulanan gruplarda serum Ca, Pi ve Mg düzeylerindeki azalma ise
muhtemelen uygulanan tüm sarımsak tozu dozlarının bu minerallerin üriner atılımlarını artırması veya emilimlerini azaltmasından kaynaklanabilir.
Sonuç olarak yumurtacı bıldırcınların yemlerine %
1, 2 ve 4 oranında sarımsak tozu ilavesinin performansa olumsuz bir etki yapmadan bazı serum
biyokimyasal parametrelerini değiştirdiği ve yumurta sarısı kolesterol düzeylerini azaltıcı etkiye sahip
olduğu belirlenmiştir.
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