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Abstract

Amaç: Bu çalışmada kolesterolden zengin yemle beslenen
ratlarda ginsengin bazı hematolojik parametreler üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Aim: The purpose of the present study was to examine the
effect of ginseng on some hematological parameters in rats
fed cholesterol-rich diet.

Bulgular: C grubu hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin
kontrole göre önemli oranda düştüğü (P<0.05), GC grubunda ise aynı parametrelerin C grubuna göre anlamlı olarak
yükseldiği belirlendi (P<0.05). Diğer parametreler açısından
gerek kolesterol gerekse ginseng uygulamasına bağlı değişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü.

Results: Hemoglobin and hematocrit levels of C group significantly decreased compared to K group (P<0.05), while
the same parameters of GC group were found to be statically
higher than C group levels (P<0.05). In respect of the other
parameters, there was no important changes depend on ginseng or/and cholesterol treatments.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada sağlıklı 24 erkek Wistar Albino
rat kontrol (K), kolesterol (C) ve ginseng + kolesterol (GC)
olmak üzere 3 eşit gruba ayrıldı. K grubu standart rat yemi ile
beslenirken, C grubu %5 kolesterol içeren standart rat yemi,
GC grubu ise %5 kolesterol ve 1 g/kg ginseng kök tozu içeren standart rat yemi ile 40 gün süreyle beslendi. Bütün hayvanlardan çalışmanın sonunda antikoagulanlı kan örnekleri
toplandı. Bu kan örneklerinde alyuvar sayısı, akyuvar sayısı,
hemoglobin, hematokrit, granülosit, lenfosit, monosit, ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobin miktarı
ve ortalama alyuvar hemoglobin konsantrasyonu düzeyleri
otomatik hücre sayım cihazında belirlendi.

Öneri: Ginseng uygulamasının hiperkolesterolemik şartlarda hematolojik parametrelerde meydana gelebilecek olumsuz değişiklikleri düzeltebileceği ifade edilebilir.
Anahtar kelimeler: Kolesterol, ginseng, rat, hemogram

Materials and Methods: In this research, 24 male healthy
Wistar Albino rats were divided into three equal groups as
control (K), cholesterol (C) and ginseng + cholesterol (GC).
During the 40 days experiment, the K group received a standard rat diet, whereas the C and GC groups were fed the same
standard diet containing 5% cholesterol and 5% cholesterol
+1 g/kg ginseng root powder, respectively. Anticoagulant
blood samples were taken from all animals at the end of the
study. In these blood samples, red and white blood cells, hemoglobin, hematocrit, granulocytes, lymphocytes, monocytes, mean red cell volume , mean corpuscular hemoglobin
and mean corpuscular hemoglobin concentration were measured with hemacell counter.

Conclusion: It is stated that ginseng may improve the negative effect of hypercholesterolemia on hematologic parameters.
Keywords: Cholesterol, ginseng, rat, hemogram
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sahip olduğu bildirilmektedir (Yun ve ark 2001, Joo ve ark
2005, Jung ve ark 2005, Gadkariem ve ark 2010). Ayrıca, ginsengin hipolipidemik, hipokolesterolemik ve eritropoietik
etkilerinden de bahsedilmektedir (Kim ve Park 2003, Kim ve
ark 2007, Joo ve ark 2010, Verma ve ark 2011).

Hiperlipidemi ve özellikle hiperkolesterolemi insan sağlığı
açısından dünya genelinde önemli risk faktörleri arasında
sayılmaktadır. Hiperkolesterolemi aterosklerozis gelişimi ve
buna bağlı kardiyovasküler hastalıklarda birincil faktör olarak değerlendirilmektedir. Obezite ve hiperkolesteroleminin
neden olduğu organ ve metabolik bozukluklar mortaliteye
yol açan patolojiler arasında önemli bir yere sahiptir (Glass
ve Witztum 2001). Hiperlipidemi ve hiperkolesteroleminin
birçok olumsuz etkisinin yanında hematolojik etkileri de söz
konusudur. Bütün vücut hücrelerinde olduğu gibi kan hücreleri de plazma lipidlerinin miktarındaki değişikliklerden
etkilenmektedir. Bu nedenle, plazma kolesterol düzeyindeki
artışlar ya da azalışlar özellikle alyuvarların membran lipid
kompozisyonunu da etkilemektedir (Harris ve ark 1981,
Choi ve Pai 2004). Hemoreolojikal değişiklikler kavramı altında değerlendirilen bir takım olgular hiperkolesterolemi
ile ilişkilendirilmektedir. Membran kolesterol akümülasyonu ve lipid kompozisyonundaki değişiklikler alyuvarların
şekil ve büyüklüklerini etkilemesi yanında frajilite, fluidity,
ozmolarite gibi özelliklerini de değiştirerek yaşam sürelerini
etkilemektedir. Bu olaylara bağlı olarak alyuvarlarda gelişen
hemolize yatkınlığa, yaşam sürelerinin kısalmasına ve dolayısıyla anemiye neden olduğu bildirilmektedir (Cooper ve
ark 1980, Schwartz ve ark 1985).

Bu çalışmada hiperkolesterolemi oluşturulan ratlarda ginseng kök tozunun çeşitli hematolojik parametreler üzerine
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem

Çalışmada sağlıklı 24 erkek Wistar Albino rat kullanıldı.
Araştırma prosedürü Etik Kurul onayı Selçuk Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Etik Kurulu’ndan alındı. Hayvanlar kontrol (K), kolesterol (C) ve ginseng + kolesterol (GC) olarak 3
eşit gruba ayrıldı. K grubu standart rat yemi ile beslenirken,
C grubu %5 kolesterol içeren standart rat yemi, GC grubundaki hayvanlar ise %5 kolesterol ve 1 g/kg ginseng kök tozu
içeren standart rat yemi ile 40 gün süreyle beslendi. Bütün
hayvanlardan çalışmanın sonunda antikoagulanlı kan örnekleri toplandı. Bu kan örneklerinde alyuvar sayısı, akyuvar sayısı, hemoglobin, hematokrit, granülosit (%), lenfosit
(%), monosit (%), ortalama alyuvar hacmi (MCV), ortalama
alyuvar hemoglobin miktarı (MCH) ve ortalama alyuvar hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) seviyeleri otomatik hücre
sayım cihazında (MS4e, Melet Schloesing Laboratories, Osny,
France) belirlendi.

Ginseng geleneksel Asya tıbbında yaygın olarak kullanılan
bitkilerden biridir. Özellikle Çin ve Kore’de yetiştirilen bu
bitkinin aktif bileşeni olan saponinlerin (ginsenozidler) antikarsinojenik, antidiyabetik, antiinflamatuar etkileri ile kardiyovasküler doku ve sinir hücrelerini koruyucu özelliklere

Gruplar
(n = 8)
K
C

GC

Araştırma sonuçları Mean ± SE olarak sunuldu. Sonuçlar
One-way ANOVA ve posthoc test olarak Duncan testi ile belirlendi (SPSS 17).

Tablo 1. Ortalama alyuvar sayısı, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH ve MCHC düzeyleri (Mean±SE).
Alyuvar Sayısı

Hemoglobin

Hematokrit

7.84±0.18ab

13.86±0.26a

(x106/mm3)

(g/dL)

7.49±0.15b

12.45±0.32b

8.16±0.20a

13.98±0.12a

MCV

MCH

MCHC

43.61±0.72a

55.78±1.17

17.74±0.46

31.78±0.22ab

42.56±0.63a

52.37±1.25

17.22±0.48

32.88±0.54a

(%)

40.68±0.47b

(µm3)

54.47±1.17

(pg)

16.64±0.34

(%)

30.65±0.87b

K: Kontrol grup, C: Kolesterol, GC: Ginseng + kolesterol, MCV: Ortalama alyuvar hacmi, MCH: Ortalama alyuvar hemoglobin miktarı, MCHC: Ortalama alyuvar hemoglobin konsantrasyonu. a, b: Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasındaki farklılık önemlidir (P<0.05).

Tablo 2. Ortalama akyuvar sayısı ve akyuvar yüzde oranları (Mean±SE).

Gruplar

Akyuvar Sayısı

Granülosit

Lenfosit

Monosit

K

10.58±0.80

13.35±0.67

83.49±0.68

3.16±0.18

9.36±0.57

15.50±1.39

8162±1.42

2.88±0.20

(n = 8)
C

GC

3

3

(x10 /mm )
9.85±0.88

(%)

13.71±1.31

K: Kontrol grup, C: Kolesterol, GC: Ginseng + kolesterol. Gruplar arasındaki fark önemsizdir (P>0.05).
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(%)
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(%)

2.59±0.36
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Çalışmada 1 g/kg ginseng uygulaması ile kontrol ve kolesterol grubuna göre alyuvar sayısı, hemoglobin ve hematokrit
değerleri ile MCV, MCH, MCHC oranlarında belirlenen değişimler Tablo 1’de, akyuvar sayısı, granülosit, lenfosit ve monosit yüzdelerinde belirlenen değişimler Tablo 2’de verildi.
Çalışmada hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin yüksek
kolesterollü diyetle besleme sonucu kontrol grubuna göre
önemli oranda düştüğü (P<0.05, Tablo 1), alyuvar sayısı ve
MCHC düzeylerinin ise belirgin olarak azaldığı belirlendi.
Ginseng uygulanan grupta ise aynı parametrelerin kolesterol
grubuna göre anlamlı olarak yükseldiği belirlendi (P<0.05,
Tablo 1). Diğer parametreler açısından gerek kolesterol gerekse ginseng uygulamasına bağlı değişikliklerin istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı görüldü.
Tartışma

Çalışmada yüksek kolesterollü diyetle besleme sonucu hemoglobin ve hematokrit düzeylerinde belirlenen anlamlı
(P<0.05, Tablo 1), alyuvar sayısında ise belirgin düşüşlerin
nedeni kan hücrelerinde özellikle alyuvarlardaki reolojik
değişikliklerden kaynaklanabilir (Moriarty ve Gibson 2005).
Contreras ve ark (2004) alyuvar derformobilitesi, agregasyonu ve kan viskozitesi ile düşük HDL miktarları arasında
ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Yüksek HDL düzeylerinin
ise alyuvarlara LDL gibi daha büyük lipoproteinlerin bağlanmasını, dolayısıyla bunun da alyuvar agregasyonunu önlediği
ve deformobilite özelliğini artırdığı bildirimler arasındadır
(Sloop ve Garber 1997, Moriarty ve Gibson 2005). Alyuvar
membranları belirli bir kolesterol ve fosfolipit oranına sahiptirler. Kendileri herhangi bir lipid sentezleme mekanizmasına sahip olmadıklarından membran kolesterol oranı büyük
ölçüde plazma lipitlerinden etkilenmektedir (Moriarty ve
Gibson 2005). Familial hiperkolesterolemi hastalarında bu
oran sağlıklı bireylere göre oldukça yüksek olarak bulunmuştur. Medikal yolla kolesterol oranının düşürülmesi ile kolesterol fosfolipit oranı düşmekte ve alyuvar deformobilitesi
önemli oranda artmaktadır (Martinez ve ark 1996).
Alyuvarlardaki morfolojik değişiklikler bu hücrelerin kan
dolaşımındaki ve özellikle mikrovasküler alanlardaki akış
davranışlarını belirlerler. Deformobilite özelliğinin azalması
mikrosirkülasyonla ilgili bozuklukları beraberinde getirebilmelidir (Lee ve ark 2004). Hiperkolesterolemiye bağlı deformobilite özelliğindeki azalma bu hücrelerin yaşam sürelerini
kısaltabildiği gibi hemolize yatkınlıklarını da artırabilmektedir (Kanakaraj ve Singh 1989, Meurs ve ark 2005). Skalak ve
Branemark (1969) membran gerilimindeki ufak değişikliklerin hemolize yol açan hasarlara neden olduğunu bildirmektedirler. Kolesterolle zenginleştirilmiş alyuvarların spur cell
anemiye yatkınlıklarının arttığı da ifade edilmektedir (Cooper ve ark 1978, Kanakaraj ve Singh 1989). Çalışmada alyuvar sayısı, hemoglobin ve hematokrit düzeylerindeki paralel

düşüşler bahsedilen hiperkolesteroleminin bu olumsuz etkilerine dayandırılabilir. Çalışmada kolesterol grubunda MCHC
düzeyindeki düşüş hemoglobin düzeyindeki anlamlı düşüşle
tutarlı görülmektedir (P<0.05, Tablo 1).

Çalışmada ginseng kök tozu uygulanan grupta alyuvar sayısı, hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin (P<0.05, Tablo 1)
kolesterol grubundan farklı olarak kontrol grubu değerlerine
dönmesi ginsengin hiperkolesterolemik diyete bağlı olumsuz
değişiklikleri düzelttiği şeklinde yorumlanabilir. Çalışmada MCHC düzeyinde ginseng uygulaması ile meydana gelen
önemli değişiklik (P<0.05, Tablo 1) yukarda bahsedilen alyuvar sayısı, hemoglobin, hematokrit parametrelerindeki farklılıklara paralel olarak değerlendirilebilir. Çeşitli formlarda
ginseng uygulamasının yüksek yağlı ve hiperkolesterolemik
diyetle beslenmenin neden olduğu plazma lipid düzeylerindeki artışları önlediği bildirilmektedir (Yun ve ark 2004, Kim
ve ark 2005, Ji ve Gong 2007). Ginsengin çalışmada olumlu
etkilerinin mekanizmalarından biri de hiperkolesterolemi
ya da hiperlipidemiye bağlı lipid peroksidasyonu önlemesi
ve antioksidan özelliklerinden dolayı membran stabilitesini koruması olarak düşünülebilir (Samukawa ve ark 2008).
Çalışmada akyuvar sayısında ve lökosit tipleri yüzde oranlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmeyişi en azından
çalışmada kullanılan miktarda ginseng ve yüksek kolesterollü diyetin bu seviyelerde etkili olmadığı şeklinde değerlendirilebilir.
Öneriler

Yukarıdaki bilgilerin ışığında ginseng uygulamasının hiperkolesterolemik şartlarda hematolojik parametrelerde meydana gelebilecek olumsuz değişiklikleri düzeltebileceği, bu
konuda farklı doz ve formlarda ginseng uygulaması ile yapılacak olan başka çalışmalara gereksinim duyulduğu ifade
edilebilir.
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