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QUERCUS PETRAEA sunsp, mERİcA YAPRAKLARIN DAKİ TOTAL
FENOLiK niLEşiK MiKTARl ÜZERİNE MEVSİMSEL
DE(;İşİKLİKLERİN ETKİsİ

Orhan Yılmaz i
Effcct or SCl!.sonal

Vııriations on Amounl or Total Phcnolic Compounds in
Qucrcus pctraca subsp-ibcrica ICll\'CS.

Summary: As oak poisonings in cattle are seen (Iue lo ingestion of oak
leaves in ear~y spring and cases of polsonıng deerease laıer; in ıhis sıudy, iı was
aiıııed lo deternıine wheıher seasonal variations afJecl aıııounl of ıoıal phenotic
coıııpounds in Quercııs petraea subsp. iberica leaves.. Leaf saıııples col/ecıed .froill
the same free !Wice a monılı dııring Jıfarch - September 1993 were (//ıa~yzetl. 11 .
was deterıııined tlıar seasonal vnriations did not deerease nil/ol/nt ofıoıal plıenolic
coıııpoıınds in Q. petmen subsp. iberica leaves.
Özct: Meşe yapraklarınm yenilmesine bağlı olarak sığlrlanın onaya
çıkan zehidenme/erin ilkbaharın başlarmda g6rü lıııesi ve zehirlenme olaylarınm
daha sonra azalması nedeniyle, bu çalışmatın, ıııeşe tilderinden Qııercııs petraen
subsp.ibericn yapraklar·ındaki fotal Jenolik bileşik miktarı uzerine mevsimsel
değişikliklerin eticili olup atlllMhğınm be/idenmesi nııınçlnndı. Mnrf-Eylül 1993
d6nemintle, ayda iki kez o/ıııak üzere aynı ağaçllin ıoplanan yaprakların annlizi
yapıldı. Mevsiııısel değişiklik/erin ıııeşe yapraklarındaki lOlal fenotik bileşik
ıııiktnrındfl bir azalıııa oluşturmadığı belidendi.
Giriş

Doksan santimetre yükseklikte ça lıdan, 4-5 metre yükseklikteki a~aca
kadar değişen büyüklükte çok y ıllık odunsu bitkiler olan meşele ri n ülkemizde 18
türü bulunmakta, Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere
meşel eriıı
neden oldu ğu zehirlenmeler yaygın olarak görülmektedir
(1 ,3,4, 12, 17, 18).
Genç m~e mizleri, yaprakları ile mazı ve pa l anıutlmıııdaki zehirleyici
unsur gallotanenin polihidroksifenolik kısmı dır . Galloı~nen l e r rumende gallik asit
ve pirogalole hidrolize olurla r. Şekillenen daha ufak moleküllü bileşik l er absorbe
olarak kan dolaşımına geçerler. Zehirlenmiş s ığırlann idrarıııda pirogallol.
hidrokinon, rC7..orsinol , fenol , krezol,pirokateşol gibi serbest renollerin düzeyi artar.
Zehirlenmenin etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, !a nenin
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etme özelliğinin etkili olabileceği ileri sürülmektc ve
SGOT, SGPT, BUN ve pev düzeylerinde artış şekillenmesi meşe
tanenlerinin
hepatotoksik
ve
nefrotoksik
özelliklGrinin
bulundugunu
düşündürmektedir (4,5,7,13, i 5, 16).
Meşc ile zehirlenmeye üç aylık süt emen buzağıl arda, bir y ı ll ı k bogasak
düvelerde, emziren ineklerde ,semirtilcn kuzular ilc ergin koyunlarda rastlolnmış ve
genç sı~ırların daha duyarlı o l du~ bi l dirilmiştir. Değiş ik düzeylerde tanen içeren
rasyonlarla beslenen kümcs hayvanlarında ise büyümenin durdu~ saptan mıştır
(6,8).
Yaprak ve filizlerin sığırlar tarafından yenilınesiyle oluşan zehirlenmeler
ilkbahar başlarında görülürken, palamutlardan ileri gelen zehirl e ıuneler ise
sonbahar aylarında ortaya çıkmaktadır. Sığ ırla r günlük diyetlerinin %50'sinden
fazla miktarda meşe filizi yediklerinde zehirlenme belirtilerinin şekillendiğ i.
%75'den fazlasının ise ölüme yol açtığı belirtilmektedir. Sporadik olarak ortaya
çıkan meşe zehirlenmeleri ilk bakışL.ı fazla dikkat çekmese de, önemli ekonomik
kayıplara neden o l maktadır. Kuzey Kaliforııiya'daki 6Q'tan fazla çiftl ikte 1985
Nisan'ında yak la şık 2700 sığırın meşe 7..ehirlenmesinden öldüğü bildirilmiştir.
Zehirlenmeleriıı ortaya ç ıkışında meşe türü, içerdiği total fenolik bileşik lerin
miktarı , mevsimsel değişiklikler ve hayvanların beslenme şeklin in de etkili olduğu
ileri sümlmekıedir (4,6,9, ıo, 14,16).
Bu çalışmada, genç meşe filizi ve yapraklanmn sığı rlar tarafından
tüketilmesi sonucu ortaya çıkan zehirlenmelerin yalnızca ilkbahar aylarında
görülmesi nedeniyle, bitkinin içerdiği total feno lik bileşik miktarında mevsimlere
göre azalma olup olmadıgıııın belirlenmesi a maçlanmıştır.
proteinleri

presipiıe

tavşanlardaki

Mateı·yal

ve Metot

Bursa-fidycklZlk Köyünde Quercus peıraca subsp. iberica oldugu
. belirlenen agaçıan , 28 Mart-26 Eylül i 993 tarihlerini kapsayan dönemde iki hana
arayla toplanan yaprak nümuneleri ile 26 Eylül 1993 tarihinde toplanan palamut
nümuneleri 6()Ge de kurutulup öğüttildü. Analizler yapıhncaya kadar karanlık ve
nemsiz ortamda saklandı. Toplanan nümunelerdcki total fenolik bileşiklerin miktar
tayinleri Basden ve Dah'i (2) tarafından bildirilen yönteme göre spckırofoıometrik
olarak gerçekleştirildi .
Bulı,.>ulıır

Anali:d

yapıl an

14 yaprak nümunesİnin toplanma
Cizelge I'de görülmektedir.

b i leşi k miktarl arı
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zamanı

ve içerdig:i total fcno lik

Çizelge i : Q.petraea subsp. iberica yapraklanndaki total fenolik

bileşik

miklarıarı

Nümuneahm
Tarihi

%
Total fenolik bileşik

28.3.1993. . . . .... . ..... .
2.280
11.4. 1993.
. ..... . . ....... 2.400
25.4.1993
.. .....
. .. 2.120
09.5.1993 . . . . . . . .
. .. 2.160
23 .5. 1993 ......•....... .. ....... 2.540
06.6.1993 ... ......... .... ...... 2.560
20.6. 1993 . . . ... •..
. ... ...... 2.620
18.7.1993.. . ... • ..
. 2.650
01 .8. 1993 .
. . • . ..•.... . ..... . 2.630
15.8. 1993 .
. .. . . . .. .. 2.600
29 .8.1993 ......•.. . . .. .... ..... 2.560

12.9. 1993. .

.... .....

. 2480

26.9. 1993 ..
26.9. 1993* .

.... 2.460
. .. .... ..... .. .. 14.650

• Q.petraea subsp.

ıberica

pa1amut nümuneleri

Yapraklardaki etken madde miktarlarına bakıldı~ında (Çizelge i) en düşük
düzeyin (% 2.120) 25.4.1993 tarihinde, en yüksek düzcyin (% 2.650) ise 18.7.1993
tarihinde toplanan nümuııelerde oldultU görülmektedir. Q.pctraea subsp. iberica'nın
26.9.1993 tarihinde toplanan palamul nümunelcrindeki total fenolik miktarı ise %
14.650 olarak saptanmıştır .
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NUmunelerdeki total fenolik
görülmektedir.

bileşik miktarının

zamana göre

de~işimi

Şekiii'de

-

•ö

Şekil i: Q.petraea subsp. iberica
zamana bagıı de~işim.

yapraklarındaki

Tartışma

total fenolik

bileşik miktarlarında

ve Sonuç

Araştırmam ı zın bulgularına göre 25.4.1993 tarihinde etken madde
düzeyinde şekillenen bir düşüş dışında, yaprakların tomurcuklanma döneminden
(% 2.280) itibaren çok belirgin bir degişim olmaksl7Jn artarak ı 8.7 .1993 tarihinde
en yüksek düzeye ulaştığı (% 2.650) ve bu tarihten sonra yine ıhmh bir şekilde
azaldığı belirlemniştir.

Nisan başından Mayı s sonuna kadar devam eden ve sığırlar arasında ağır
neden olan meşe yaprağı ile zehirlenmeler dünya nın her yerinde

kayıpla ra
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Nisan başından Mayıs sonuna kadar devam eden ve s ı ğ ırlar arasında ağı r
neden olan mcşc ya prağı ile zehirleıııııeler dünya nın her yerinde
görülm..::kıedir. Yağmur, rüzgar , reya beslenmedeki değişiklikler ya da meşe
yapraklarıncL1k i ı.c hirli bileşiklerin miklan gibi pek çok faktörün zehirlenmelerin
ortaya ç ıkışında roloynad ı ğı bildirilmektedir (17, 19). Zehirlenıneye neden olan
meşe filizi ve yapraklarının çok aç ı k yeş il ve parlak old uğu , kartlaşmaya
başladı ğ ında veya rengi koyulaşlığında içerdiği zehirli maddelerin a za ldığı ileri
sürülmektedir (9, 12). Q.havardi'nin tanen içeri ğinin mevsimsel değişikliklerle
ilgisini belirlemek için ya pılan araştırmada (13), Nisan, Mayıs , Ağustos ve Ekim
1960 tarihlerinde toplanan ya prakların tanen içeriğinin sırasıy l a % 15. 13 , 8.68,
7.67 ve 4.1 9 olduğu ve aylara göre belirgin bir şekilde aza lma gö rü l düğü
saptanmıştır. Araştırmamızın bulguları diğer araştırıcı ların görüş ve bu11:,'u l annı
desteklemelilektc fakat Buek ve Osweiler (4)'in kartlaşmış meşe ya praklarıılıll da,
tomurcuklanma dönemindekiler kadar zehirli olduğu şek l indeki görüşüyle uyum
göstermektedir.
Eylül 1993 tarihinde toplanan palamutlardaki etken madde miktarının
%14.65 ol mas ı, palamutla rla zehirlenıııe riskinin daha fazla olduğunu
göstermektedir. Daha önce yapı lan bir a raştırmada (l9), aynı a ğacın dallarındaki
ma zıları n total fenolik bileşik miktarı %30 olarak saptanm ı şt ır. Bir pmazitin
oluşturduğu p<1tolojik yap ı olan Il'mzılann etken madde miktarı . palamutlara göre
yaklaşık iki kal o lması nedeniyle ma zıl arın zch irliliği daha yüksektir.
Araşt ı rmam ı zm bu lgu l arı meşe yap rakla rının etken madde miktarında
mevsime bağlı değişik l ik o l madı ğ ı nı göstermekle birlikte, zehirlenmelerin ilkbahar
başlarında ortaya çıkmasının nedeni, diğer lezzctli otların o dönemde yeterli
düzeyde bulunmaması sonucu hayva nların meşe yapra klarını yemek zorunda
kayıplara

ka l masına bağ lanabilir.

Tc~ckkür: Bitkinin tür tayinini yapa n U l udağ Üniversitesi Fen-Edebiyaı
Fakültesi Biyoloji Bölümü öğ retim görevlilerinden OLOsınan Nuri Tuyji'ye
teşekkür ederim .
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