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TANEN IÇEREN MEŞE YAPRAKLARıNıN (Quercus hartwlsslana) KUZULARDA
BAZI HEMATOLOJiK PARAMETRELER ÜZERINE ETKisI'
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Effects or Tarınf ferous Da k lea..'es (Quercus hartwlsslana] on Some Haematological
Parerneters in Lambs
Özet: Bu araştırmada 2 tk'( boyunca tanen içeren meşe (Ouercus hattw$siana) YaPraIdan ile besienen kı.ıZıJaı'da anemi cuş(4) c:ıUşmadıOının tıer.1em'ıesi amaç:Iarmıştır . Bu aııaçia, 8-9 aylık kLPIam 42 adet dişi Tuj 1ı1u kuzu klAanıldı. KUZ1Jar 7 ep:
g'\ba ayrıldı ve aşaOıclakl besierıme gı..pan CıtıŞtıJUdı: KOrtrOI gn.tıu: O9 yaprak + O9 PEG (poiıetietı giikoi. tanerıBi ba{t
iamak atnaCf)'\a). 1. gr\4Y, 85 9 yaprak + O9 PEa, 2. gw; 1859 yapak + 10 9 PEG, 3. 914'; 185 9 yaprak + 20 9 PEG. 4.
gw; 370 si yaprak + O9 PEa, s. ~ 370 9 yaprak + 20 9 PEG ve 6. gr\4Y, 370 9 yaprak + 40 9 PEG. Tlm ~ 272 9
konsantre yem ve YaPJakIa biriIIte kaba yem ın1dan 645 9 olacak şekide kuv oı verici. KUNar bQYSeI metaboizma kafesiemde kJbJkUar ve gCnde id defa (saat 06.00 ve 16.ooda ) besiendier. Oeııemeııin aon.nda (60.sfIı) alınan kan Of·
neIdemcIe; NYıNar sayısı. hemogiobiı rNdan, heı'natokn; değer, OrtaJama atywar hacn'i, ortaıama aI)\MLf hernoıjobiı i, Of·
talama aJY.Nar hemogiobiı doıtşm ve minirrun ve maksm..m ozmotik hemoiz deQerieri beitiend. 0IçCııeıı parametre6er
yön(rıdeıı gl4)&ar arasında istatistiksel oneme sat'ip bir far1dllık bıAnnadı . sonuç olarak,
meşe lÜı1erinirı aksne, çebşmada kulanııan ouera.ıs hartwissiana le kUZUIan 2 ay ~ besiemeni'ı anemiye neden <*rıad9 beirlendi.
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Summary: Aim ol ıns study was to investigate whether feeding tarYrierous oak ieaves (Ouercus hartwissiana) for two
mofths resıits in anaemia in ltvrbs. FOf thaLpepoee. 42 Tuj ewe ian'tıs (8-9-mcııııh-oId) were use<:! and the iatrb& were ranctorriy aIocaled LO one ol seven treatmenl g-OL4)S (n = 6) as foiows: control ~, og ieaf og PEG (potyelhytene rjyır;d. fOf
bindıng tamilsl, grc:>t4l 1; 1859 leaf + og PEG, QI'OL.4) 2; 185 9 leaf+ l Og PEG. ~ 3; 185 9 ieaf + 20g PEG, ~ 4; 370
9 Ieaf + og PEG,Qfc:>t4l5; 370 9 jeaf + 20g PEG, grol4) 6; 370 9 ieaf + ~ PEG. AI g1'Qt.4)5 WELf8 given 272 9 ccocewate and
varying amounts of hay, such !halthe amount olleal plus lo hay was eqUaJ lo 645 g. The larTOS were led in inCiViCLıaJ meLabOIiSm cages twice daIY al 08 .00 and 16.00 h and had access to water al al trnes. BIOOd SarJ1)IeS werecoIIected al the and
ol !he experiment (Day 60) and red biood eell court, haemogIobiıı oonceııtration, haemalocrit values, mean corpuscular vo~me, maan corpuscular haemoglobin, maan COI'PUSCLJar haemoglobirı cxıncentra tion and ınaxin'un and mirWnLm osmotic
haemo/ysis values were determined Groups did no! ditfer sigıifıcantly in terms ol the parameters measured. in conclusioo,
corı lr8ıy lo the reports related lo other quercus species, in the currenl study, leeding Ouercı.ıs hartwissiana fOf two monlhs did
nol result in anaemia in larrıbs.
Key Words: Cak !eal. Lamb, Anaemia, Erythrocyte
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moleküler yapıya sahip tanenter (Makkar,
2003), insanlar tarahndan tüketilen çay ile meşe
yapraktan gibi hayvanlann yediOi yem maddelerinde
bulunabilen polilenolik bileşi kle m ir (Hagerman ve
Cartson, 1998). Bu bi leş iklerin antioksidatil özellilderinden dolayı saOll{1a yara rt ı etkilerinin oIdu{ıu biGeli, Tarihi: 20.12.200$
~ Bu lraJlırma Uluılar arası
Ittkıuni"ir.

ltnmektedtr. Ancak olumsuz etkileri daha da dikkat
çekicidir. Nitekim polilenolik maddelerin demir emi!imini azalttlOI (Alsana ve ark., 2004), alyuvartarda
hemoliz ve karacioer ile böbreklerde toksikasyonlara
neden olduOu (Garg ve ark., 1992) ve protein emilimini azaltarak (Lowl)' ve ark., 1996) anamilere yol
aÇl IO ı bildirilmeldedir. OIumle sonuçlanan doOal toksikasyon vakalan dahi rapor edilmiştir (Spier ve ark.,
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1987).

Kontrol; O g yaprak + 09 f?EG

Ancak bu alandaki bulgular daha çok kısa süreli
elde edilmiştir ve uzun süreli tüketimler
sonrası hematolojik sistemin nasıl etkilendiği konusunda yeterli bildirim bulunmamaktadır. Oysa alyuvar yapımı ve yıkımı sürekli ve hızlı bir şekilde gerçekleşir ve organizmadaki beslenme bozukluklarından kolaylıkla etkilenir. Alyuvar ve ilgili parametrelerde meydana gelecek azalmalar veya
olumsuzluklar ise hayvancılıkta verim kayıplarına
neden olarak ekonomik zarara yol açabilirler. Bu nedenle araştırmada; bölgede kış mevsiminde alternatif bir yem kaynağı olarak kullanılan meşe (Quercus hartwissiana) yapraklarının Tuj ırkı kuzulara
uzun süreyle yedirilmesi sonucunda aneminin belirlenmesini sağlayan kriterler olan; alyuvar sayısı,
hematokrit değer, hemoglobin miktarı, ortalama al·
yuvar hacmi. ortalama alyuvar hemoglobini, ortalama alyuvar hemoglobin derişimi ve alyuvarların
frajilite özelliklerindeki olası değişimlerin belirlenmesi
ve meydana gelebilecek olumsuz etkilerin ortaya ko-

Grup 1; 185 g yaprak + 09 PEG

çalışmalarla

Grup 2; 185 gyaprak + 109 PEG
Grup 3; 185 gyaprak + 209 PEG
Grup 4; 370 g yaprak + 09 PEG
Grup 5; 370 g yaprak + 209 PEG
Grup 6; 370 g yaprak + 409 PEG.
Bütün gruplara 272 gram arpa ve değişen oranlarda kuru ot verildi. Yaprak ve kuru ot miktarının
toplam 645 g olması sağlandı. Kuzulara verilecek
yaprak miktarları ön deneme yapılarak belirlendi. Ön
deneme sonucunda her bir kuzunun en fazla 400 g
yaprak (kuru madde bazında 370 g) yiyebildiği gözlemlendi. Kuzulara kuru madde bazında % 30 konsantre ve % 70 kaba (kuru ot velveya yaprak) yem
verildi. Konsantre yem % 98 arpa, %1 tuz ve %1
oranında ticari vitamin-mineral premiksinden oluş
turuldu. Yemler hayvanlara saat 08.00 ve 16.00'da
olmak üzere iki öğünde verildi ve suya sürekli olarak
ulaşmaları sağlandı. Meşe yaprakları kuru ot ve konsantre yemin ardından verildi. Kuzuların tüketmediği
meşe yaprakları günlük olarak tartıldı miktarlarının
önemsiz olduğu görüldü. PEG tartıldı ve konsantre
yemle (gölgede kurutulmuş yaprakların %5 ve 10

nulması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot
Yaprakların Toplanması

Denemenin dizaynı ve yaprakların tanen içerikleri ile ilgili tüm bilgiler Yıldız ve ark. (2005)'nın
yaptıkları araştırmada ayrıntılı olarak verilmiştir. Hayvanlara yedirilen meşe yaprakları Temmuz ve Ağus
tos aylarında toplanarak, gölgede kurutuldu. Daha
sonra büyük çuvallar içerisinde çiftliğe getirilen yapraklar temiz bir yere serildi ve karıştırıldı. Yaprakların
15 gün boyunca iyice kuruması sağlandı ve denemede kullanılıncaya kadar çuvallar içinde depo
edildi.
Hayvanlar ve Deneme

oranında) karıştırıldı.

Kan Örneklerinin Alınması ve Analizi
Kan ömekleri 60. günde sabah yemlemesinden
2 saat sonra v, jugularislerden her bir hayvandan 10
ml olmak üzere EDTA'lı tüplere alındı (Venoject, Terumo Europe N.V., 3001, Leuven, Belgium). Alınan
kan ömeklerinden alyuvar sayımı hemositometrik
yöntemle, hematokrit değer mikrosantrifüj yöntemi
ile, MCV, MCH ve MCHC değerleri alyuvar sayısı ,
hemoglobin miktarı ve hematokrit değer verileri kullanılarak ilgili formüllerden ve minimum ile maksimum ozmotik hemoliz değerleri farklı derişimlerdeki NaCl çözeltileri kullanılarak belirlendi
(Yılmaz, 2000). Hemoglobin miktarı kan örneklerinin
% 0.1 amonyum hidroksit çözeltisi ile muamele edil·
mesinin ardından spekrofotometrede 578 nm dalga
boyundaki abzorbansları okunarak belirlendi (Yılmaz
ve Otlu, 1989).

Grupları

Araştırmada

8-9 aylık ve ortalama canlı ağır
33 kg olan, toplam 42 adet dişi Tuj ırkı kuzu
kullanıldı ve kuzular başlangıç canlı ağırlıklarına göre
7 eşit gruba ayrıldı. Hayvanlar araştırma boyunca bireysel metabolizma kafeslerinde tutuldu. Kuzuların
17 gün boyunca rasyona ve kafeslere alışmaları sağ
l and ı ve antiparaziter ilaçlamaları yapıldı.
lı kla rı

Hayvanların

Beslenmesi

Istatistiksel Analizler

Kuzulardan biri kontrololmak üzere 7 grup oluş
turuldu (her grup için n=6) ve aşağıda belirlenen şe
kilde 60 gün boyunca beslendi. Polietilen glikol
(PEG) tanenleri bağlamak amacıyla kullanıldı (Makkar, 2003).

Sonuçların değerlendirilmesi MINITAB (Versiyon 11.2; 1996) istatistik paket programı yardımıyla
one-way ANOVA (Tukey testi) kullanılarak yapıldı .
Bulgular ortalama ve standart hata olarak sunuldu.
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Bulgular

B)

araştırmanın sonucunda elde edilen alyuvar
hemoglobin miktarı, hematokrit değer, ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobini
ve ortalama alyuvar hemoglobin derişimi değerleri
Şekil 1 A-F'de, minimum ve maksimum ozmotik hemoliz değerleri ise Tablo 1'de verilmiştir. Bu değerler
için yapılan istatistiki testlerde deney grupları ile
kontrol grubu karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık
belirlenmemiştir (P>0.05).

miktarı

Hemoglobin

(p=0,467).

Bu

sayısı,

LO

8

eg

2.
O

C kon

Alyuvar sayısı (6,95 x 106 Imm3), hemoglobin
miktarı (7,72 gldl), hematokrit değer (% 23,83) ve ortalama alyuvar hemoglobin derişimi (% 30.50) Grup
1'de en düşük değerleri göstermişken, ortalama alyuvar hacmi açısından (37,09 fL) ise en yüksek değerdeydi. Alyuvar sayısı (8,78 106 Imm3), hemoglobin miktarı (8,74 gl100 ml) ve hematokrit
değer (% 27) için en yüksek değerler ile ortalama alyuvar hemoglobini (9,97 pikogram) için en düşük değerler 5. grupta belirlenmiştir. Bunların dışında, ortalama alyuvar hacmi için en düşük (27,11 fL) ve
ortalama alyuvar hemoglobin derişimi için (% 39,03)
en yüksek değerler ise 4. grupta ortaya çıkmıştır. Ortalama alyuvar hemoglobini için (11,35 pikogram) en
yüksek değer ise 3. grupta ortaya çıkmıştır.

Alyuvar

sayısı

C grup 1

gn.ıp 2 • grup 3 • gıup " • grup 5 lı grup 8

Hematokrit

C)

değer

(p= 0.617).

%

D)

Minimum ozmolik hemoliz değerleri % 0,700,75 arasında değişmişken, maximum ozmotik hemoliz değerleri ise % 0,48-0,60 arasında bel irlenmiştir (Tablo 1).
A)
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Ortalama alyuvar hacmi
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Tablo 1. Tüm gruplara ait en düşük ve en yüksek ozmotik hemoliz değerleri.
Gruplar
Kontrol

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6

0,70

0,73

0,70

0,75

0,70

0,70

0,74

0.56

0,54

0,56

0,60

0,59

0,56

0,48

Minimum Ozmotik Hemoliz
( Olo N a C ı )

Maximum Ozmotik Hemoliz
(% NaCl)

F) Ortalama alyuvar hemoglobin

derişim i

(p=O,267).

bileşikler olgun meşe yapraklarından çok taze yapraklarda daha fazla bulunurlar (Makkar ve ark.,
1988). Tuj kuzularına yedirilen yaprakların taze olmamas ı ve hidrolize tanen düzeylerinin % 0,06 olması hematolojik sistemin etkilendiğ ine dair bir bulguyla karşı laşmamam ızın nedeni olabilir.
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Tuj kuzulanna yedirdiğ im iz yapraklarda kondanse tanen içeriğ i hidrolize olabilenlere göre çok
yüksek olmasına rağmen, hayvanlarda anemiyle ilgili bir bulguya rastlayamadık. Oysa polifenollerin
besin maddelerindeki demiri bağlayarak emilimini
azalttığı bilinmektedir (Brune ve ark., 1991). Yine
tannik asit (TA) ile beslenen ratlarda 3. haftada hemoglobin düzeyi ile hematokrit değ erlerde an lam lı
azalmalar ortaya çıkm ıştır (Afsana ve ark., 2003).
Polifenoller yalnızca demir bağ layarak değ il aynı zamanda sekal fermantasyon olaylarını değ iştirerek de
mineral emilimini engellerier. Tannik asit verilen ratlarda sekal asetat ve propiyonat miktarlarının art1l ğ l
ve bakır ve mangan emilimi artarken ince bağ ırsaklarda demir ve çinko emiliminin azald ı ğ ı belirlenmiştir (Afsana ve ark., 2004). Ancak bütün bu
etkilerin a lınan besinlerdeki tannik asit veya polifenollü maddelerin düzeyleri ile ilgili old uğ u da ileri
sürülmektedir. Afsana ve ark.(2003) yapt ı kla rı bir çal ı ş mada diyetlerinde günlük 5 glkg tannik asit bulunan ratlarda anemi gözlemlememişken , 10-20 gl
kg tannik asit verilen ratlarda anemi tablosunun ortaya çıktığını be li r1emişlerdir. Bu sonuçlara göre de
kg'da 10 g veya daha fazla tannik asit içeren diyetlerin ratlarda demir eks ikliğ i anemisine neden olabileceğin i ileri sürmüşlerdir. Aynı araştırıcılar (Afsana
ve ark., 2003) yine ratlara 15 glkg diyet olacak şe 
kilde tannik asidi 3 hafta verdiklerinde hemoglobin
miktarının, hematokrit değe rin , demir emiliminin ve
karaciğer demir düzeyinin d iğer gruplara göre daha
az olduğunu be lirlemişlerd ir. Yukarıdaki çalışmada
ratlarda anemi yapan dozlar, bizim koyunlara verdiğimiz yemdeki tannik asit düzeyine (63,7 glkg yaprak) göre daha düşüktür (Yıldız ve ark., 2005).
Ancak araştırmamızda kullanılan hayvanlar ruminant
olması
nedeni
ile
rumen
tanenlerin detoksifikasyonunda önemli rol oynayarak hematolojik

0l. 20 '
LO

O

o kOntrOL o grup ,

• grup 2

Tartışma

grup 3 • gNp • • grup 5 • grupi

ve Sonuç

kuzulara 2 ay boyunca meşe
(Quercus hartwissiana) verilmesinin alyuvarlar üzerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmad ı ğ ı ve anemi şekillend irmediği belirlendi.
Bu

araştırmada,

yaprağ ı

Bitkilerdeki tanenli maddeler, kondanse ve hidrolize olabilenler olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.
Hidrolize olabilen tanenler, bağ ırsak sisteminden
emilerek çeşitl i organ ve dokular üzerinde zararl ı etkiler oluştururlar. Akut toksik etkilerin hidrolize olabilen tanenlerden kaynakland ığı, gallotanenlerin rumende hidrolize olarak gallik asit ve pirogallole
çevrildiği ve özellikle böbreklerde etki gösterdiği ileri
sürülmektedir (Dollahite ve ark., 1962; Pigeon ve
ark., 1962). Emilebilen tanenler böbrekler dışında
hematolojik sistem için de toksik olabilirler. Plazma
proteinlerine veya mikrosirkulasyondaki endotel hücrelerine bağ lanarak hemarajilere, plöyral ve peritonal
bölgeye sıvı sızmasına yol açabilir (Spier ve ark.,
1987) ve hepatopali ile birlikte seyreden hemolitik bir
anemiye neden olabilirler (Cornelius, 1989). Tuj kuzu ları nd a alyuva rların zar dayanıklılıklarını belirlemek
amac ı yl a yapt ığımız ozmotik frajilite testinde ve anemiyle ilgili d iğer parametrelerde kontrol grupları ile
deneme grupları arasında anlamlı bir değişiklik belirleyemedik. Hidrolize olabilen ve ölümle sonuçlanan zehirlenmelere dahi neden olabilen tanenli
42
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DoUahile, J.W., Pigeon, R.F, Comp, B.J.(l962). The loxicity of gallic acid, pyrogallol, tannic acid and Quercus
havardii In Ihe rabbil. Am.J.Vet. Res., 23. 1264-1267.

sistemde oluşabilecek olums u z etk ileri engellemiş
olabilir.

Poüetüen glikol , tananleri bağlamak üzere yemlere katı lan bir maddedir (Makka r, 2(03). Mevcut çalışmad a toplam tanen düzeyi 63,7 glkg yaprak olarak tespit edilmiş o lup bu düzeyde de poüetilen
ilavesinin faydalı olduğu bel irt ilm işt ir (Makkar, 2(03) .
Fakat mevcut çalışmada polietilen glikolün herhangi
bir etkisi gözlemlenememiştir. Buna neden olarak da
ça l ışmada kullanılan yaprakta bu lunan tananlerin
hayvanlar tarafından telere edilebilir düzeyde olması
gösterilebilir. Kuzular, ya sindirim sisteminde ya da
emilebilir tanenlerin emiliminden sonra, tanenlerl et·
ktsiz hale getirebilmişlerdir. Bu nedenle de polietilen
glikolün bir etkisi gözlenmemiş olabilir.
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