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ÖZEr
Bıı çalışmada.

köpeklerde soğanııı bazı hemaıolojik ve biyokimyasal parametreler i/e Neiıız cisimcikleriııin oll/ş/Iıııu
üzerin e etkisi in/elel/di. Araştırmada 8-19 kg cel/1 /1 ağırlıkta, 1-3 yaşıııda , sağlik!ı /2 adet köpek kııllaııılcfl. /-Iayvarl/M del/em e
ve kontrol gn;l;u oliil.'/{ ii::e:i'e iki eş it gri/ha aynıdı. Deneme grubu köpeklere. 24 saatlik bi,. açlık periyoduııda;. sonra kl.yIfm/ş
soğanııı (300 g/kg) suda 15 dk kayııall/lillş-soğutlıl/Jll/ş eksıraktıııdaıı 50011l1 verildi. Vygttlaııwııııı 2.4.8.12 ı 'e 14. saatlerinde
normal, heparinli ve EDTA 'h tiip/ere kwı alındı. Yapı/aıı analizlerde de1leme grubu Hb. PCV ve RBC miktarlannda ko//tro/
grubuııa göre hir düşiiş sapıml1llltslJla karşili hi! jark istatİstiki olarak önemli bU"/f/II/(/(fI (p>o.05). G-6-PD akıivitesiııde
kOl1lrol grubuna göre eıı fa zla diişiiş 8. saaIle sapta ııdı. Bıı değer istatistiki olarak p <O.OOI diiz eyiıı de ali/alil ii
blı/Ul/cIıı. Uygulamaııııı 8. saatinde Heiıız cisiıııcikleriııiıı şekillendiği sapıaııdı. SA ve LSA diizeylerinde dencmeııin 2. saatil/deıı
itibare" bir yükselme olduğu, 8. saalte eLi yüksek düzeye ıılaştığı ve 24. saatle ise kısmen diişıüğ ü gözleııdi. Bu değerler koıılrol
grubu ile karşılaştll"/ldığll1da istatistiki olarak önemli hititmdil (p<O.OO/). ALT ve ALP düzeyleriilde ise lıerhaııgi bir değişiklik
sap/al/maclı. Araştırıııada elde edi/eli bulgulara göre, soğandaki ıı -prop il disiiljitten kaynaklanaıı lipid pemksidasyolılıl1o ve
eritrosit/erdeki (h{o!"f11asyoııa bağıl olarak SA ıte LSA diizeyleriııiıı (iriliğı. G- 6-PD ile Heiıız cİsİmcik!e!"i arasıııda negatif bir
korelasyoııuıı var o ldl/ğıı söylenebilir.
Aııcılıfar

Kelimeler: Köpek.

Soğa/l . Heiıız cisiıııcik/eri,

The blfect of Oıı ioıı

(A lliıım

cepa)

01/

G-6-PD. Sil, LSA

Same

Heıııaıological

mu! Biodıem ical Paramelen

iıı

Dogs

SUMMA RY
LLL ılıis

ef/eet of oııioıı 011 sol/ıe hemalOlogica/ aııd biocJıeıııical paraıııefers mul 011 tlıe formatioıı of /-Iei/ı z bodies
dogs. Hea/ıhy 12 dogs (8-/9 kg bori)' ıvcighl, 1-] year.\· old) ıvere Ilsed iıııhis stl/d)'. AI/iII/als "\Vere devided
illfo eqııa/ıltlo gro/lps as experiıııental (6 al/ill/a/s) and coııtrol (6 mı iII/als). Th e ex/retct prepared FO/n bo i/ed oııioıı (300 g/kg)
was giveıı at 500 iii{io experiıııeııflll group [ollmdııg 24 hol/rs fasıil/g. Sfood smııples were rakeıı al 2,4,6, 12 and 24 ı11 !lol/rs
after g;v;ııg Ihe ext racı aııd pııı il/to tree groııps oftııbes. Firsı groııp we/"e tremed wiıh hepariıı. secoııd grol/p ıvilh EDTA mu/
third gro ııp left \Ili/h 1/0 treaııııeıll. The levels of Hb. PCV ({/id RBC were deereased iıı experiıııeııta! groııp, as evll/pared lI'i/h
col/ırol g roup. bııııhis ıvas st{/fislically not sigııiJıcanl (p>0.05). Au.;ordiııg fo co/llro{ groııpS, G-6·PD acli"il)' shoıved ıh e 11lOs1
11
deerease al the 8 ' lio/ws. This parameıer lt'o.\"fOll1ld iiliportaııı statisıicaJly (p<O.OOI). FOH/wtioıı of Hcı/ız bodies ımsfnll/u! at
the lfll /wl/rs. The fevels of SA aııd LSA wae sı(med 10 il/aease ar ılıe second LIOIII"S, reacJıed t!ıeir highest level at ılıe gll
Iıo/lrs and deereased gradıwlly (iLki" rlıe 24'1' hoııl"5. These paramerers werc[ol/lul.H((tisticaffy iıııp0rfaııı coıııpared lI'ith coıılrol
group (p<.ü.Oüi). iv'o ciwltgiııg \I'ere Iaillıd iıı ALT o/ld ALP /eve/s. l1.eeordi/lg /0 t!ı e Iiııdil/gs itı ilıi.l· sıııdy. il eOllld be
coııcJııded thaı SA a/ld LS'A Ineh iııereas!! secoııdary fO lipid peroxidatioıı e /)'ılırocyre defo mlllfioıı c{lıısed by ıı -propyl
di.wlplıide iıı olıi01I. From ılıis iııvesıigoıioJl iı eoııld be slIggested thaı ılıere is ci //(:gaıive correlation benl'eeıı G-6· PD uııd
Heiıı? body.
smdy,

tlıe

ıvas iııvestigatcd iıı

Kcy Word.\·: Dog,

Oııio/ı. He;ıız

bad)'. G-6-PD. SA, LSA

G İRiş
Soğanın (Allium ecpa), s ı ğı r, at, koyun, köpek ve ked i
gibi evcil hayvanla rd a hemolitik (incmiye neden olduğu
b il dirilıııekted i r(7 , 15, 17,30,25, 16,33, 14,21,20). Ay rı ca pi ş i
Ti l m ış , k ı zartılmı ş, k urutul muş ya da suyunun etkisinin ç i ğ
soğan la aynı olduğu bir çok araş tırı cı tarafından ortaya
ko n uı mu~t ur (7,10, ı 5, i 8, 17,30). Soğan toks ikasyonuna karşı
en duyarl ı hayvan s ı ğ ır, orta derecede köpek ve at, en
dayanık lı hayvanlar ise koyun ve keçi leedir (4,26).
Soğa nın toks ik etk isi y apı s ında bul unan oksidatif bir
alkaloid olan ıı~propi l disülfı d'ten ileri geiınekıedi r (35,28) .
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Eri trositler,

oksidaıi f

kimyasal madde lerelen ve hücre
normal o ksidat if ürünlerinden kaynaklanan
zarar lı etkileri aza ltmak için ko ru yucıı bi r mekani zmaya
sahiptirler (22 ).
n-Propi l disü l fıd , eritrositlerde bulunan Gli koz-6-fosfat
dehidrojenaz (G-6· 0H ) enzim ini y ı kı mlar ve eritrosi t
membran lipidlerinin ve sülfıdril gruplarının oksidasyonuna
neden olur, böy lece meıheıııo g l obi n ve He inz cisimc ikleri
olu ş ur (5, 29, 8, 13). Heinz cisimcik leril1i taşıyan eri tros itler
rct ikülo-endoteliya l sistem ( RES) tara fın da n u zak l aştırılı r ve
bunun sonucunda da ane mi ortaya ç ık ar (26, I I).
m etabo lizma sı nın

r. r.ü.
Sin lik "~ir (SA). pirii" ik aSitin ıııan nuı,n"in ih; kuııdaıı
sasyon ürünü olnn nöraminik as iMen l(ireyen bil' bileşilder
ailesidir. (27.34) . Org:ı.ni7.mad:ı. glikoproıein . ı:l i kol ipid .
olig<.>sakk.:ırit ve polisakkarillerin komponentlerine bağlı ola·
rak ve aı miktmda da serl>cst lıald~ bu lunur (9,32). iç membran sisıemi hnhın l11ôlyan eri ırositıerde Mali k asidin hepsi
yüzeyde toplanmış olup, nöymminidnı ile serbesı haıc
ge lebilir (i ,6). EriımI'Ü membranından izole ed ilen glikoprotcirılcrin % 2S-27.!! omnında sialik a~it içerdik leri bilinmek_
tedir (24. 23 ).
Bu ~al ı~ınada, S<.>ğanın köpek lerde bazı biyok imyasal (G
6·DH. ALI', SA. LSA) ve heınat<.>l<.>jik (nitro,iı. hc.ıııuglubirı.
hemaıohir) porameırcler ile eritrositlerde Heinz ci,imciklerinin olu~rııasr üzerine elkisinin irdelenmesi nmnçlanm ıştır.
ı\ IAnm.YA L
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bel irle ndi. Örnekleme zamanlarında (2 ,4.8.1 2 ve 24. saatler)
belirleneli h~ınat<.>ı<.>j i k ve bazı biyokimyasal par~metreler
Tablo i' de veril m işti r.
Eritrosiılerde özel likle ,itoplnıınnnın pcr&r kısımlArında
pembemsi inkhizyonlar şeklinde gözlenen Hcinz cisimcik leri nin (şe k i l 4), dellGıııcııin S. Saatinde görülmeye başladığı.
12_ s,lnııe seyreklcşı iği ve 24. saatte t~IIJaıncIJ kayboldugu
saptmıdı .

__

Katınıı

VE l\IETOT

her iki cinsiyeilen 8· 19 kg: canlı ağırlıkta.
1-3 yaşlı toplaııı 12 adet sağl ıklı ııı",h;ı köpek kullanıldı. K6·
pckl cr y .y.U Veteriner Fakültesi iç Hastalıklar Anabilim
r:ı~ lı boksl arında barındınldı. Hayvanlar komrol (6 köpck) ve
deneme (Ii köpek) olm~k \iıcr~ iki eşiı gruba ayrıldı.
Kontrol ve deneme gruplarındnk; köpekler 2 1 günl ük bir
adnptn~yon periyoclıma tabi luhıldıı . iç ve dış pam7.itl~r~ ka."
ivemıectin (lvomee. Topk ; rıı). nidosarııid (şeridif. DiF) ve
I'lıoxiııı (Seha~il , Bayer) uygub ndl. Bu süre içinıJ~ hayvanlar
tiiriiııe öı,Ciin cıdalmla be.leııdite r ve öıılerrnde ~(jrck li içme
~uyu bu lunduruldu.
24 saatlik bir a~hk periyoı.lund.1ll sonr~ d~nerne g:rubuna
kıyıim ı ş Sog3nııı (300 glkg) ,udu 15 tlakika kayııatılııu~ ve
so~utu ııııu~ ekstrakt •. konlr<.>1 grubuna isc 500 ml i,me >uyu
om-tamik rolıd.1yln içirildi.
Denc'menin 2. 4 . t 12 ,'e 24. ~ .. nıleri nde her iki gruptaki
köpdln klinik muay.:netl.:n geçirilerek beden msı . nabız ı'e
solııııum sayıları bdirl~ndi. Aynı sün;l~r iç i lı<.k köpeklerden
w",lünc uye"11 bir ş~kilde Ilormnl. hepacinli " e ~: lrrA '1,
ıiiplere kan örnekleri alındı.
Kan serumıındnki Cr_Cı_ I'O ~nz i m nkıi\'iı~,i ıicari kin"
(R~nd().Ü spektmfOlnmetrik olnrJ k. !ıST ve ALT cl17.iınıCri
<.>twnal izÖr (Technicun RA-XT) ik. Sialik asiı mikları
SydııW'1ı11 önerd iGi metot ilc (31), lipid-bag l ı sialik a~it ınik
tarı i..,e spcktmfotomcrrede (Perkin -E lmer L.ı m bda lA) kolo_
r;l1Içtrik ()lar~k i.il~· i.ildij (19) .
Kanda eritrosit sayısı. hemat<.>krit d~ğcr v~ lı~ını.ıgl<.>biıı
miktarı kan sayım eilıa"ıyı~ (C<.>u!teı· MAX","!) bdirkııdi.
Ileinz ci~imeiklerıni denıonstre etınek mnneıyla. sodyuın
klorit (%0.73 ·l ük) içerisinde hazırlnnnn % i 'lik hisl,,1 violet
w]üsyı.ınundan 0.02S mllnm (izeri ne damlaııınınk ii;,o;erine hir
damla heparinize bn eklendi ve ilzeri Inme] iLC hemen
kap,uıldı (J6). Hazırlanan bu preparnı 5 d.ık i ka Iıckktild i kteıı
soıır~ ıııikrıı,k<.>pıa (Nil:on Optiplıot 2) incelenerek foloğ
nıfl"rı çek iirli.
bwtisıiki analizler Minitab (version 10.2)
p~kcı
program! kullaııılarak studem ' s Hesti ile yapıldı.
Bu

Veı.

çalışmada.
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i. Kon trvI ve deneme

8

gruplarında

si" lik asit düzeyleri

(ıng/dı)

Şe kil ı . Kon trol ve deneme
dUzçykri (mg/dı)

gnıplarınd.ı

lipid

bağlı

siahk

asiı

JJ ULGULAR
çalışmada. adaptasyon periyO(lu siiresinee v~ de ",~
2.4. 8. 12 ve 24. saatlerinde her iki grupıaki köpeklerin
kli"ik IJIa,~k sağlı klı ı.ıldukları göz lendi. Beden ısısı. nabız ve
sol ununı Say ılarıınn nomı~ l Ji zy<.>lojik "nırlar içinde olduğu

Du

ıııeilin

•
Şeki l

3. Kontrol ve
(U/L)

dCIH;I1I~ gruplarında

G-6·PD

en~inıi

akıivitesi

37

38

( %)

pev

.p<O.OO
- -_.I

g/CıI)

Hb (

Irnrn)

44 .',l3 i 1A I

15 .29± 1.2,1l

6.94±OA5

7K9~±O.7-t

ALP (U/L)

RB C(ıo'

23.50±O.54

4l-l3.58± 10.7 1

12.70±O,47

2.S 7± O.SO

45. 1Ot 1. 3K

14.!'):') ± 1.01

6.79±O.50

79.23 .1:0.41

23.66± 1.2 [

480.25 :! ı J .80

ı

25.79±O.45

x ± Sx

x ± Sx

2S. S0t 0 .54

D eneme

Kon trol

O.Saat

ALT (U/L)

G-6- PD (U/L)

( m g/d ı)

( mg/dı)

LSA

SA

Parametreler

B iyok imyasal

± 0. 2 1

45 .50 ± 1.63

lS.47± 1.35

6.92 ± 0.59

79.43 ± 0.70

23.33 ± 0.81

484.17 ± 13 .26

ıvıı;

26.0 i ± 0.37

x ± Sx

Kon trol

2. Saat

ı

2.n ± 0.26

25.75 ± 0.60

x ± Sx

Ko ntrol

44.80 ± 1.73

14.57 ±O.22

6.74 ± 0.45

RO.20 ± 0.75

2·U 7 ± 0 .75

45.20 ±I. I O

IS.IO±0.70

6.9 1 ± 0.45

80.47 ± 0.65

23.50 ±0.70

410.50 ± 12.70" 484.50 ± ı 2.89

26,24 ± 0,37 •

32.62 ± ü.44 •

x ± Sx

D eneme

42.40

:!:

0.82

14 ,07 ± 0.49

6.28 ± 0.33

80 A2 ± 1. 15

23.66 ± 0.81

366.83 ± 9.91 •

3 1.93 ± 0. 28 •

35 .H9 ± 0.22 •

x ± Sx

Deneme

4. Saat

44.95 ± n.Sls

14.95 ± 1.0

6.92 ± 0.75

7R.95 ± 1.0

24.65 ± 0.42

475.75 ± 12.06

12.1 0 ± 0. 30

25.97 ± 0 .45

40 .92 ± 1,67

13.82 ± 0.29

6.21 ± 0.51

80.90 .± 0.97

25. 16 ± 0.75

347.75 ± 10.87·

37.R4 ± 0.47 '

4 1.19 ± 0.65·

Sx

x

x + Sx
+

D eneme

Kontro l

8. S"lJl

Tablo i: S oğan c kst nıkt ı ver il en köpeklerde ko nırol ve deneme grup ların a ail b az ı biyokimyasa l ve hematol cj ik de ğe rlcr.(n '= 6).
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t

10 .42

45.40 ± 1.0

14.78 ± UO

6.91 i O.SS

78. 10 iO.75

24.50 ± 0.54

480.1 S

11.87 t O. 6R

26.12 ± 0.75

x ± Sx

Ko ntrol

39 . 0 ~±

1. 61

13.27 ± 0.58

6.1 1 i 0.38

79.86:!: 0.68

44. 82 :!: 1.40

14,4 R ± 0.65

6.90 ± 0.35

7K95 i 0 .6 1

23.35 ± 0.73

.:I8 1.0H ±. 11.07

387. 75 ± ıo.ın ·

24.66 ± 0.5 1

12.35 ± 0.49

25 .65 ± 0.77

x ± Sx

Kontro l

36 .4fi :!: ı .28

12 ,47 ± U.55

5.20 ± 0.74

79.40 i 0. 73

24.16 ± 0.75

428.75 ± 12.98 •

28 .99 ± 0.45 ·

32 .64 ± 0.69 •

x ± Sx

Deneme

24. Saat

34.05 ± 0.20 •

37 .5 5 ± 0.63 ·

x ± Sx

Deneme

12.Saat
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Ka ıı se ruııı uıııLı.

LSA dii7.ey leri aıınli7. edild i ti ııde
s~3t inden itibaren yü kseldi~i
(32.62:1: 0.44. 26.24 :i: 0.37 ın:,:ldl). 8.saatle Cil yüksek sevi ..
yeye ı;eldiği (41.19 ± 0.65, 37.R4 .1 0.47 mg/dı) ve sonm
düşlIlCye başladıgı .. denemenin 24. saatinde ise 32.64 1 0.69.
28.9910.4; mgldl'ye I:adar düştüğii gMlendi. Hıı yiil:schnelerin hem eritrositlerin membmn biltılnlı12ilnıln bomlmDsın_
d:ın hem di-. rnembr.ınclal.:i lipid perol:sidaS)'Ollund~n l:~yn~l:
Ianmış ()labjl~eği düşilnfılmel:ted ir. Elde edilen bu sonuçlar
kontrol grubundo. bclirlenCTt degerleıle k arşıı~şı ınld ı gınd:ı
arndal:i farkın öneml i oldugu ell~lendi (['<0.00 1).
Kontrol ve deneme grubu kllpel: lerde, deneme sUresi nee
~c ıu'" ALT ve AL P diizeylcd incdendiğin<lt (ıohlo ıı , her
ik i gnıp a!""J.sın<la isıatisti ki o l ar..ık bir fark bc li r1cnmedi . Bu
dıınıııı muh tcıııclen S(lf:~1l1l1 kaıııciı;cr cndmleri il~cril1c iiHemlt bır etkısinin olnıIHna9l ıle 8,lkl~lI;ıbili r.
Sonuç nl"rnk. bu çalışmadn SOı;:ıılı ek$ırııkıınnı koııckl~rde
eritmı<i t . hemmohiı ve helOOJ: lobin dl1zcyleri lıl öru:nı l i
dcrceede fıkilemediği ancak entrmitlcnle Hein~ eisimeil: ..
lerinin şekillenmesine. SA v<: LSA diizeylerinde bir artışa ve
G (, PD enzim akll l'iıesinde Ilne,n!i bir :v..almaya neden
oldugu sapıandı. Bu bağlamda i leim: eisimcikl~ri ile G-6-PD
~nı,m aktivitesi arJ~lmi;ı negatifbır ko~ lasyonun "ar ol duğu
söyle,ıcbi lir.
(şekil

(

S~ki l

4. Eritrositlerde

bislııl

" iukl. X 1900.

TART I S :'ı1ı\

Bu

şekillenen

Hein7. cisimcikleri (ok).

VE SONUÇ

çalışmada,

dCllCIllC

perıyodunca yapı lan kl ınik. Itıua

yenelerde

köpeklefın normaı 01d1ı1<13n,

solunum

53yıl~nmn fızyol()jik ~ln ı r1Br

beden

IS'$ı , nabıı

I'C

için de oldue" beli,.

kııd i .

verilen kurdlcrrle erlıro~i' . hemoglohin Ile hem:ı
düzeyle ri nin ünem li dcreçcdc düştü !l:ü bir çok a raşlmCt

Soğan

to t riı

1 ~1.,. 1·",d a rı

biıuir i loni~ıir

deneme grubunda (2.4,8.12
konIrol

grupları

ilc

( 7.10, 11\,1 7,25).
I'Ç

n"

ç~ lı ~m , d:ı.

24. saatler) belirlenen

kıU'Şıla~tlflldl~Hld3

bir

dcıJ:crlcr

dü~ü~iiıı olduğu

grı7,lcrKIi {!ablo 1i. AııclIk. ()11~Jalıı.. d<:ğnlcr IıvrUla! !iz)'(,)-

lojik

sınırlar içersınde

ı;üslcmıcınişıir

olup i~'aıistjki olarak önemlı bır farl.:
(1">0.05). Du dunım nuıhı"",den sotanın ıd:

doı uyı;ular"ıı.asıyl~ açıklanabili r.
lJcoenıe gıubu lul'd:lcnJc G-6-ro aktivi ı.:si. uygulam~
öncesi (O. saat) >lSo.ıs± 11.80 U/L olnrak bdirlendi. Ilu
değerin ı. saal!c 4 10.50.1 12.70 U/ L 'ye düştüğü. 8. s.:ıane CL,ha f"",la düş"",k 347.75 1 LO 87 U/L'ye g("]di~i. 24. !i.1I3ne ise
428.75 1 12.<)S Ull" ye kod"r Çll:ii~l sapıandı. Bu değerler
kontrol grubu ile k n rşllnşt l l"l l dl~lllda (sck il 3) <ııadaki f:nk ı ıı
ista ıisıi ki olnmk önemli bıılnndu~u gödcn(!i (1,""0.001). Bu
durumu . bir çuk araştırıcı (5,29,1\.13) !iOğ.ınrla buhmım
uhidaı ir bir madde olan n propi l d i~ m rıd;n eriırositlerdeki G-

6-PI) enzımıııi yıkınılanıasma bağlaıııaktadır.
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