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Özet: Bu araştırmada, Türkiye’de yaygın bir şekilde yetiştirilen korunga bitkisinin (Onobrychis viciifolia) fitokimyasal içeriği 
ile ekstraktının farelerde ağızdan akut ÖD50 miktarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Korunga bitkisinin kimyasal incelemesinde; 
alkaloidlerin, saponinlerin, tanenlerin, peptid/proteinlerin, şekerlerin, aminoasitlerin, fenoller ve fenolik asitlerin, kolin ve 
flavonoidlerin varlığı araştırıldı. Akut ÖD50 miktarının belirlenmesi için 25–35 g ağırlığında, yaklaşık 2 aylık Wistar Albino soyu, 60 
dişi ve 60 erkek toplam 120 adet fare kullanıldı. Farelerde ağızdan akut ÖD50 değerinin erkeklerde ≥19000 ve dişilerde ≥20000 
mg/kg olduğu ve bitkinin veya ekstraktının fitokimyasal incelemesinde tanen, aminoasit, protein, sukroz, fenol ve flavonoidlerin 
olduğu, alkaloid, basit şeker, saponin ve kolin varlığının olmadığı gözlendi. Bitkinin farelerdeki ağızdan akut zehirliliğinin düşük 
olduğu ve hayvanlar tarafından güvenle tüketilebileceği sonucuna varılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Fare, fitokimyasal içerik, korunga, ÖD50. 

Determined of phytochemical properties of sainfoin (Onobrychis viciifolia) and acute orally LD50 in 
mice 

Summary: This in vitro study was aimed to determine the phytochemical properties and acute LD50 of oral administration of 
the extract of sainfoin (Onobrychis viciifolia) which is largely distributed in Turkey. The phytochemical properties of the sainfoin 
extract were determined presence of alkaloids, saponins, tannins, peptide/proteins, sugars, amino acids, phenols and phenolic acid, 
choline and flavonoids. Sixty female and 60 male of total 120 numbers of wistar albino mice, 25-35g weight, approximately two 
months age were used to determine acute LD50 level of the sainfoin extract. Acute oral LD50 of sainfoin was found ≥19000 mg/kg for 
males and ≥20000 mg/kg for females and phytochemical analysis of the extract or plant showed the presence of tannins, amino acids, 
proteins, sucrose, phenolic contents; but the presence of alkaloids, simple sugars, saponins and choline were not observed. We 
concluded that the acute toxicity of the plant orally administered to mice was low, which suggested that animal can consume safely it.  

Key words: LD50, mice, phytochemical properties, sainfoin. 
 

 

 

                                                           
* Bu çalışma “Farelerde Korunga Bitkisinin (Onobrychis viciifolia) Bağırsaklara Etkisi” başlıklı Doktora Tezinin bir bölümüdür. 

Giriş 
Korunga, Fabacaea ailesi, papillionidae altfamilya-

sından olan bir baklagil yem bitkisidir. Yurdumuzun 
özellikle Orta ve Doğu Anadolu ile geçit bölgelerinde 
yaygın olarak yetiştirilir (2). Korunganın kimyasal 
özelliklerine ilişkin yapılan bir çalışmada; korunga yap-
rağı ekstraktlarının nükleer manyetik rezonans spektros-
kopisiyle incelenmesinde 7 sinnamik asit türevi, 9 
flavonoid glikozidin ve düşük molekül ağırlığa sahip 
fenolik bileşiklerin olduğu rapor edilmiştir (16). Marais 
ve ark. (18)’nın sulu aseton ekstraksiyon yöntemiyle 
yaptığı çalışmada, korunga bitkisinden; afzelin, arbutin, 
kuersetin, kaemferol, rutin, kuersetin-3-(2(G)-ramnosil-
rutinoz), L-triptofan, inositol (+)-pinitol, yüksek oranda 
sukroz (yaklaşık ekstrakte materyalin % 35’i) ve 
kondanse tanenler elde edilmiştir. Ayrıca birçok çalışma 

ile (4,9,10,21,22) korunga otunun bağırsak üzerinde 
yaşayan nematodlar üzerine etkili olduğu ve doğal 
antelmentik madde olarak değerlendirilmeye alındığı da 
belirtilmektedir. 

Bu çalışmada amaç, hayvan beslemede yaygın 
şekilde kullanılan korunga bitkisinin ekstraksiyonla içeri-
ğini ve farelerde ağızdan akut öldürücü dozunu belirle-
mektir. Böylece önemli bir kaba yem bitkisi olan korun-
ganın fareler kullanılarak memelilerdeki olası zehirliliği 
üzerine bir fikir edinilmesi mümkün olabilecektir. 
 

Materyal ve Metot 
Bitki materyali: Korunga bitkisi materyali Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden 
2005 yılı mayıs ve temmuz ayları arasında temin edildi. 
Korunga bitkisi, çiçeklenme döneminde, topraktan 5 cm 
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yukarıda, yaklaşık 30–40 cm uzunluğunda alındı. Daha 
sonra gövde ve yaprakları distile suyla yıkandı, küçük 
parçalara kesilerek oda ısısında kurutuldu ve öğütülerek 
toz haline getirildi. Toz halindeki bitki, ışık görmeyen 
ortamda, içinde nem çekici özelliğe sahip susuz kalsiyum 
klorür bulunan desikatöre konularak analiz için saklandı. 

Deney hayvanları: Çalışmada, 25–35 g ağırlığında 
Wistar Albino soyu, 60 dişi ve 60 erkek, en az 2 aylık 
toplam 120 adet fare kullanıldı. Çalışma ile ilgili Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay 
alındı (2005/03). 

Bitkinin ekstraksiyonu: Çalışma için kullanılacak 
korunga bitkisinin organik fosforlu ve karbamat türevi 
insektisid, aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve okratoksin kirliliği 
yönünden analizleri (13) yapıldıktan sonra ekstraksiyon 
işlemi Lutterodt (17)’un bildirdiği yönteme göre Sokselet 
cihazında yapıldı.  

Bitkinin fitokimyasal analizleri: Korunga bitkisinin 
kimyasal incelemesinde; alkaloidlerin, saponinlerin, ta-
nenlerin, peptid/proteinlerin, şekerlerin, aminoasitlerin, 
fenoller ve fenolik asitlerin, kolin ve flavonoidlerin varlı-
ğı araştırıldı. Analizler Harborne (8) ve Lutterodt (17)’un 
bildirdiği yöntemlere göre yapıldı. 

Akut zehirlilik denemesi: Bu çalışma için toplam 
120 fare kullanıldı. Ekstrakt uygulanmadan 24 saat önce 
hayvanlar aç bırakıldı. Su ad libitum olarak verildi. 
Çalışma, ön deneme sonuçlarına göre belirlenen 6 doz 
halinde ve ağızdan tek seferde uygulandı. Her doz 
miktarı için 10 erkek ve 10 dişiden oluşan 20 hayvan 
kullanıldı. Ekstrakt uygulanmasını takiben, hayvanlar 48 
saat süreyle klinik belirtiler yönünden izlendi (5). Bu 
süre içinde ölen hayvanların sayısı belirlenerek Behrens-
Karber yöntemi (12) ve probit analizine (23) göre 
ÖD50’si belirlendi. Dişi ve erkek farelere mide sondası ile 
uygulanan doz miktarları Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Tablo 1. Hayvan grupları ve ekstrakt çözeltilerinin miktarları. 
Table 1. Groups of animal and amount of the extract solutions 

Dişi 
hayvan 
grupları 
(n: 10) 

Ağızdan 
verilen doz 

miktarı 
(mg/kg) 

Erkek 
hayvan 
grupları 
(n: 10) 

Ağızdan 
verilen doz 

miktarı 
(mg/kg) 

1. 28500 1. 28500 
2. 25500 2. 23000 
3. 23000 3. 20000 
4. 20000 4. 17000 
5. 18500 5. 14000 
6. 17000 6. 11000 

 
Bulgular 

Bitki ekstresinin analiz bulguları: Yapılan analizler 
neticesinde korunga bitkisinde organik fosforlu ve 
karbamat türevi insektisid, aflatoksin B1, B2, G1, G2 ve 
okratoksin kirliliği gözlenmedi. Korunga bitkisinin alkolde 

ekstraksiyonu yapılıp, kalan alkolün uçurulmasından 
sonra yeşilimsi siyah renkte, nemli, %9.5 (a/a) (elde 
edilen ekstraktın ağırlığı/toz edilmiş bitkinin ağırlığı) 
oranında ekstrakt elde edildi. Eldeki ekstrakt distile su ile 
yoğunluğu 1 g/ml olacak şekilde ayarlandı ve değişik 
seyreltmeleri denemelerde kullanıldı. 

Bitkinin fitokimyasal analiz bulguları: Toz ve 
ekstrakte edilmiş bitkinin fitokimyasal incelemesinde, 
kurşun asetat çözeltisinin damlatılmasıyla görülen çökme 
ile tanenler; demir klorür çözeltisinin damlatılmasıyla da 
yeşilimsi siyah rengin oluşmasıyla pseudotanenler, 
AOAC (1)’de bildirilen yöntemle ham protein miktarı % 
14.58, Seliwanoff’s testi ile oluşan kırmızı rengin 
görülmesiyle sukroz, ince tabaka kromotografisi (İTK) 
ile plakaya Folin-ciocalteu ayıracının püskürtülmesiyle 
oluşan mavi renkli leke ile hidrokuinon (Şekil 1), plakaya 
ninhidrin ayıracının püskürtülmesiyle oluşan kırmızı-
menekşe renkle aminoasitler (Şekil 2), plakaya demir 
klorür/potasyum ferri siyanür çözeltisi ve Folin-ciocalteu 
ayıracı püskürtülerek, UV ışık altında incelenmesinde 
donuk kırmızımsı renk ve amonyak buharına tutulduktan 
sonra oluşan mavi rengin görülmesiyle flavonoidlerin 
(Şekil 3) varlığı tespit edildi. Alkaloid, saponin, kolin 
(Şekil 4) ve basit şekerlerin varlığı ise gözlenemedi 
(Tablo 2). 
 
Tablo 2. Korunga bitkisi ve/veya ekstraktının fitokimyasal 
analiz bulguları. 
Table 2. Phytochemical analyse findings of sainfoin and/or 
extract. 

Aranan madde Test Sonuç 
Alkaloid Mayer’s – 
  Dragendorff’s – 
  Tannik asit – 
Saponin Köpükleşme – 
  Hemoliz – 
Tanenler Kurşun asetat + 
  Demir klorür + 
  Jelatin – 
Peptitler ve proteinler Biüret – 
  AOAC + 
Basit şekerler Fehling – 
Sukroz Seliwanoff’s + 
Aminoasitler Ninhidrin + 
Fenoller ve fenolik 
asitler 

Folin-ciocalteu 
+ 

  Vanillin/hidroklorik asit – 
  Vanillin/sülfürik asit – 
Kolin Dragendorff’s  – 
  İodoplatinat – 
Flavonoidler UV fluoresan dalga boyları + 

  
Demir-III-klorür/potasyum 
ferri siyanür + 

  Folin-ciocalteu + 
(-): varlığı belirlenememiş; (+): varlığı belirlenmiş. 
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Şekil 1. Fenollerin varlığı 
Figure 1. Presence of phenols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Aminoasitlerin varlığı  
Figure 2. Presence of amino acids 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. Flavonoidlerin varlığı 
Figure 3. Presence of flavanoids 

 

Akut zehirlilik çalışması bulguları: Korunga bitkisi 
ekstraktının probit analizine göre farelerdeki ağızdan 
akut ÖD50 miktarı, sırasıyla, erkeklerde ≥ 19000 mg/kg 
(%95 güven aralığı; 13700–21280) ve dişilerde ise          
≥ 20000 mg/kg (%95 güven aralığı; 16670–22770) olarak 
belirlendi. Behrens-Karber yöntemine göre ağızdan akut 
ÖD50 değeri, sırasıyla, erkeklerde 19200 mg/kg ve 
dişilerde ise 20300 mg/kg olarak tespit edildi (Şekil 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Kolin varlığı 
Figure 4. Presence of choline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 5. Korunga bitkisi ekstraktının farelerdeki ağızdan akut 
ÖD50 miktarı 
Figure 5. Amount of acute orally LD50 of sainfoin extract in 
mice 

 
Yüksek dozlarda ekstrakt uygulamasını takiben 

hayvanlarda kısa süre içerisinde hareketsiz bir şekilde 
yatma, solunum sayılarının hızlanmasıyla kendini gösteren 
zehirlenme belirtileri gözlendi. Ölümler yaklaşık 2 saat 
içinde gelişti. 

Orta dozlarda ekstrakt verilmesini takiben hayvan-
larda huzursuzluk, hareketlerde yavaşlama ve yine hızlı 
solunum ile kendini gösteren belirtiler kaydedildi. 
Ölümler ise 1 ile 2 gün arasında gözlendi. 

Düşük dozlarda ekstrakt verilen hayvanlarda ise bu 
belirtiler daha yüzeysel olarak ve bu gruplarda ölümlerin 
ise nadir şekillendiği gözlendi. 
 

Tartışma ve Sonuç 
Korunga bitkisinin fitokimyasal analizlerinde; toz 

haline getirilerek distile su ilave edilmiş karışıma kurşun 
asetat çözeltisinin damlatılmasıyla oluşan çökelti 
tanenlerin varlığına işaret etmiştir. Tanenin niteliğini 
belirlemek için yapılan testlerde oluşan çökeltiye demir 
klorür çözeltisinin ilavesiyle görünür bir hale gelmeleri, 
ancak jelatin çözeltisinin herhangi bir reaksiyon 
vermemesi sonucu korunga bitkisinde bulunan tanenlerin 
pseudotanen niteliğinde oldukları anlaşılmıştır. Nitekim 
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Marais ve ark. (18) da korunga bitkisinin pseudotanen 
içerdiğini vurgulamışlardır. 

İTK’ya ninhidrin ayıracının püskürtülmesi ile 
görülen aminoasitlerin ve AOAC’de bildirilen yöntemle 
bulunan ham protein (%14.58), bitkinin protein içerdiğini 
göstermektedir. Jel filtrasyon kromotografisiyle korunga 
tohumlarından elde edilen lektinin incelendiği çalışma-
larda; korunga aminoasit kısımlarının serin, asparajin, 
glutamik asit ve thereoninden oluştuğu belirtilmektedir 
(7,20). Kantitatif olarak protein varlığının belirlen-
mesinde kullanılan biüret deneyinin duyarlılığının az 
olması nedeniyle (1–10 mg/ml) (3), ekstraktta bulunan 
proteinlerin varlığını saptamada yetersiz kaldığı 
sonucuna varılmıştır. Marais ve ark. (18) belirttikleri 
çalışmada sukroz oranının oldukça yüksek olduğunu 
vurgulamışlardır. Yapılan analiz neticesinde de 
Seliwanoff’s testinde alınan renk reaksiyonu ile sukroz 
olduğu tespit edilmiştir. 

Harborne (8)’un bildirdiği yönteme göre de fenoller 
ve fenolik asitlerin varlığının araştırılması İTK yöntemi 
ile de yapılabilmektedir. Bu yönteme göre yapılan 
incelemede plakaya ayıraçların uygulanmasıyla görülen 
leke ve bunun Rf değerinin karşılaştırılmasıyla 
hidrokuinon olduğu gözlenmiştir. Lu ve ark. (16) 
yaptıkları çalışmada korungada düşük molekül ağırlığına 
sahip fenolik bileşiklerin olduğunu rapor etmişlerdir. 

Yapılan inceleme sonucunda korunganın flavonoid 
içerdiği gözlenmiştir. Lu ve ark. (16) ve Marais ve ark. 
(18) yaptıkları çalışmalarda korunganın içeriğinde 
flavonoidleri saptamış olmaları bu çalışmadaki bulguya 
benzerlik göstermiştir. 

Korunganın fitokimyasal analizlerine yönelik 
yapılan birçok araştırmada (16,18) alkaloid, saponin, 
kolin veya basit şekerlerin varlığına yönelik herhangi bir 
kayıt olmaması, bu çalışmada yapılan analizlerde anılan 
maddelerin bulunmamasını destekler niteliktedir. 

Korunga bitkisi ekstraktının farelerde ağızdan akut 
ÖD50’sinin tespit edilmesinde kullanılan probit analizi ile 
Behrens-Karber yöntemleriyle alınan veriler arasında 
uyumluluk gözlenmiş, bunun sonucunda, farelerde 
ağızdan akut ÖD50 miktarının, sırasıyla, erkeklerde ≥ 
19000 mg/kg ve dişilerde ise ≥ 20000 mg/kg olduğu 
tespit edilmiştir. Mutajen ve kanserojen etkinliği bilinen 
tannik asit ya da tanenlerin ratlardaki ağızdan ÖD50’sinin 
>2000 mg/kg olduğu (11), baklagil bitkisi olan 
fasulyenin (Vicia faba) ekstraktının farelerdeki ağızdan 
akut ÖD50’sinin 19000 mg/kg canlı ağırlık olduğu 
bildirilmektedir (6). Marti ve ark. (19)’nın yaptığı bir 
çalışmada, Thymus piperella bitkisi ekstraktının 
farelerdeki ağızdan akut ÖD50’sinin >2 g/kg canlı ağırlık 
olduğu tespit edilmiştir. Böylece korunganın 
hayvanlardaki zehirliliğinin baklagil yem bitkisi olan 
fasulyenin zehirlilik miktarına benzer olduğu 
görülmektedir. 

Herhangi bir maddenin zehirliliği genellikle o 
maddenin alınan veya uygulanan miktarıyla ilişkilen-
dirilir. Kaya ve Bilgili (14) ile Lennon ve ark. (15)’nın 
yaptıkları sınıflandırmaya göre ratlara ağızdan ÖD50’ye 
göre maddelerin zehirlilik derecesi incelendiğinde, bir 
maddenin pratikte zehirsiz olarak değerlendirilebilmesi 
için o maddenin ratlardaki ağızdan akut ÖD50’sinin > 
15000 mg/kg olması gerekir. Bu değerlendirmeye göre 
korunga bitkisinin hayvanlarda pratik olarak zehirsiz 
olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bu bitkiyi yiyen 
hayvanlarda şimdiye kadar herhangi bir istenmeyen 
etkiyle karşılaşılmaması bu bulguyu destekler nitelik-
tedir. 

Bu çalışma ile korunga bitkisinin kurutulmuş tozu 
ve ekstraktının fitokimyasal analizi ile tanen, sukroz, 
aminoasit, protein, flavonoid ve fenolleri içerdiği, 
alkaloid, saponin, basit şeker ve kolin ihtiva etmediği 
saptanmıştır. Ekstraktın farelerdeki ağızdan akut 
zehirliliği de düşük düzeyde bulunmuştur. Böylece 
üretiminin kolay, maliyetinin az olduğu bilinen ve 
zehirliliğinin de düşük olduğu gözlemlenen korunga 
bitkisi hayvanlar için son derece güvenli bir besin 
maddesi özelliğini taşımaktadır. 

Korunga ile ilgili besin madde içeriği ve hayvan 
besleme alanına ilişkin çalışmalar oldukça fazla, buna 
karşın in vitro etkileri ile ilgili araştırmalar daha az 
sayıda bulunmaktadır. Bu sebeple korunga ile ya da diğer 
baklagil yem bitkileriyle ilgili detaylı çalışmaların 
yapılarak, bu tür bitkilerin varsa farmakolojik özellikleri 
açığa çıkarılarak bilime katkı yapılabileceği düşünül-
mektedir. 
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