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ÖNSÖZ 

 
Aflatoksinler uygun olmayan şartlarda üretilen ve depo edilen gıdalarda 

sıklıkla gözlenebilen mikotoksinlerdendir. Sıcak ve nemli ortamlarda uzun süreli 

depo edilen gıdalarda kontaminasyon kaçınılmazdır. Kontamine olmuş gıdalarla 

beslenen insan ve hayvanlarda önemli sağlık problemleri ve buna bağlı olarak da 

ciddi ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır. Buna sebep olarak; aflatoksikoza bağlı 

organ ve dokularda ortaya çıkan patolojik değişiklikler, immun sistemin 

baskılanması, verim düşüklüğü ve reprodüktif kapasitede azalmalar gösterilmektedir. 

Aflatoksinler hayvanların verimini düşürmeleri yanında hayvansal ürünlere de 

geçebilmekte ve dolaylı olarak insan sağlığını da tehdit etmektedirler. Bu çalışmadan 

elde edilecek veriler doğrultusunda, aflatoksinlerin karaciğer ve böbrek üzerine olan 

etkileri daha iyi ortaya konularak, yetiştiricilikteki ekonomik kayıpların azaltılması 

veya engellenmesine katkı sağlanabilmesi hedeflenmektedir. Meydana gelebilecek 

histopatolojik değişikliklerin ortaya konulması, aflatoksikozun önlenmesine yönelik 

çalışmalarda yararlı olabileceği gibi, gerek insanlarda ve gerekse diğer türlerde 

yapılacak araştırmalara da fikir verebilecektir. Bu çalışmanın amacı, yemle total 

aflatoksin verilen koçlarda karaciğer ve böbrekte oluşabilecek histomorfolojik 

değişiklikler (çekirdek alanı, AgNOR sayıları, AgNOR alanları ile AgNOR alanının 

çekirdek alanına oranları, organların genel histolojik yapısı ve hücrelerdeki patolojik 

değişiklikler) ile karaciğer epitel hücrelerindeki yağlanma oranında meydana 

gelebilecek değişiklikleri belirlemektir. Ayrıca, aflatoksin bağlayıcısı olan esterifiye 

glukomannan (EG) ilavesinin aflatoksine bağlı olumsuz etkilerin ortadan 

kaldırılmasındaki etkisini belirlemektir. 
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SİMGELER VE KISALTMALAR 
 

AFB1        : Aflatoksin B1                                                             
AFB2        : Aflatoksin B2 
AFG1        : Aflatoksin G1                                                                                              
AFG2        : Aflatoksin G2                                                                                               
AFM1       : Aflatoksin M1                                                                                               
AFM2       : Aflatoksin M2                                                                                              
AgNORs  : Gümüşleme metoduyla çekirdekçik organizatör bölgeleri                          
α               : Alfa 
Aw           : Su aktivitesi 
β               : Beta 
CLA         : Linoleik asit                                                                                                 
DNA         : Deoksiribonükleik asit                                                                                 
EG            : Esterifiye glukomannan                                                                               
FDA         : Birleşik Devletler Gıda ve İlaç İdaresi                                                        
GST          : Glutatyon S-transferaz                                                                                
HCl           : Hidroklorik asit 
HPLC : Yüksek performans likit kromatografi  
MFO         : Mikrozomal karma işlevli oksidaz                                                               
μm            : mikrometre 
NaCl         : Sodyum klorür 
NOR         : Nükleolus organizatör bölgeleri                                                                  
P               : Fosfor 
PAS          : Periyodik asit shift                                                                                       
Ppb           : milyarda bir birim 
Ppm          : milyonda bir birim  
PVPP        : Polivinilpolipirolidon 
ROS         : Reaktif oksijen türleri                                                                                  
rDNA       : Ribozomal deoksiribonükleik asit                                                               
RNA         : Ribonükleik asit                                                                                          
rRNA       : Ribozomal ribonükleik asit                                                                          
SCE          : Saccharomyces cerevisiae 
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1. GİRİŞ  

 
Mikotoksinler hastalıklara ve ekonomik kayıplara yol açan; insanlar, 

hayvanlar ve bitkisel ürünler üzerinde zararlı etkilere sahip olan küflerin sekonder 

metabolitleridir. Bitkisel ürün üzerinde doğal olarak bulunan mikroskobik iplik 

şekilli küflerin misel yapıları tarafından tarlada, hasat öncesi veya sırasında ve 

depolama sırasında üretilmektedirler. Gıda maddelerinin ve yemlerin mikotoksinlerle 

kontaminasyonu dünya çapında önemli bir problemdir. Gıdalarda ya da yemlerdeki 

mikotoksinlerin oluşumunu etkileyen faktörler kontrol edilemeyen depolarla ilgili 

olan çevresel şartları kapsamaktadır. Sıcaklık ve nem gibi dış faktörler ya da küf 

türünün özelliği, türlerinin çeşitliliği ve toksijenik özelliklerinin değişkenliği gibi iç 

faktörler bu kontrolü zorlaştırmaktadır (Agag 2004). 

 
Genel olarak mikotoksinler düşük moleküler ağırlığa ve nonantijenik özelliğe 

sahiptirler. Pek çoğu ısıya oldukça dayanıklıdır. Mikotoksinler mutajenik, 

karsinojenik, embriyotoksik, teratojenik ya da östrojenik etkilere neden 

olabilmektedirler. Mikotoksinleri sentezleyebilme kabiliyetindeki küfler mısırda, 

buğdayda, yulafta, arpada, pamuk tohumunda ve yerfıstığında identifiye edilmiştir. 

Çiftlik hayvanlarının performansını etkileyen 5 önemli mikotoksin; aflatoksinler, 

deoksinivalenol, ergot, okratoksin ve zearalenondur. Mikotoksinler daha çok ağız 

yoluyla alınmasına karşın deriden ve solunum yoluyla da vücuda girebilmektedir. 

İnsan gıdası ya da hayvan yemine bulaşması ve bunların tüketilmesi durumunda 

mikotoksikozlara neden olmaktadırlar. En önemli mikotoksikoz aflatoksin 

toksikasyonlarıdır (Smith ve ark 1995). 

          
Aflatoksinler çeşitli biyolojik etkilere yol açan, akut ve kronik patolojik 

etkiler gösteren güçlü biyolojik toksinlerdir. B1, B2, G1 ve G2 gibi aflatoksin alt 

türleri yeterli yükseklikteki nem ve ısı varlığında Aspergillus flavus, Aspergillus 

parasiticus, Penicillium ve Rhizopus türü mantarlar tarafından üretilmektedirler.  

Araştırmacılar tarafından ilk tespit edilen, günümüzde de en çok bilinen ve en toksik 

mikotoksin türü olan aflatoksin B1 (AFB1)’dir. 12-40oC arasında ve % 12’nin 

üzerinde nem içeren fındık, yer fıstığı, mısır, pamuk tohumu, soya fasulyesi ve diğer 

tahıl ürünlerinde, yem ve yem hammaddeleri ile besinlerde kolayca üremektedirler. 

Hayvanların verimini düşürmeleri yanında hayvansal ürünlere de geçebilmekte ve 

dolaylı olarak insan sağlığını da tehdit etmektedirler (Kuiper-Goodman 1991). 
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Aflatoksikoz dünyanın birçok yerinde yaygın olan bir problemdir. Toksik 

etkileri içerisinde mutajen, karsinojen, teratojen ve immun sistemin baskılanması yer 

almaktadır. Memeli hayvanlarda yapılan çalışma sonuçlarına göre, annenin yemle 

aldığı aflatoksinin belirli bir oranının plasenta yoluyla yavruya geçebildiği ve 

yavrunun immun sisteminin embriyonik gelişimini baskıladığı ileri sürülmektedir. 

(Kaya ve ark 2002).  Aflatoksinlerin farklı hayvan türlerinin ve kanatlıların çeşitli 

organlarında patolojik etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Yaş, cinsiyet, alınma şekli 

ve tür gibi birçok faktöre bağlı olarak akut, subakut ve kronik aflatoksikozlar 

şekillenmektedir. Spesifik toksinler karaciğer, böbrek, ağız ve mide mukozası, beyin 

veya reprodüktif sistem gibi spesifik organ ve dokuları etkilemektedir. Akut 

aflatoksikozlarda hastalık belirtileri dikkat çekicidir ve direkt olarak etkilenen 

organlarla ilgilidir. Patoanatomik değişiklikler kronik aflatoksikozlarda da 

gözlenmektedir. Aflatoksinlerin uzun süreli düşük dozları büyüme hızında 

yavaşlamaya, yemin değerlendirilmesinde azalmaya, genital sistemde meydana gelen 

değişikliklere bağlı olarak döl veriminde bozukluklara ve dolayısıyla hayvan 

verimliliğinin azalmasına yol açmaktadır (Oğuz ve Kurtoğlu 2000, Ortatatlı ve ark 

2002). 

 
İnsanlarda karaciğer karsinojeni olarak bilinen mikotoksinler genellikle 

hayvanların ve insanların beslenmeleri sırasında vücuda alınmaktadır. Hepatotoksik 

etkili olan AFB1 hepatositlerde oksidatif strese neden olmaktadır. Oksidatif hasar 

genel olarak hücresel komponentlerin fonksiyonlarında bozulmaya yol açmaktadır. 

Canlıda çevresel faktörler toksik etkilerini çoğunlukla organizmada O2 radikallerinin 

oluşumunu gerçekleştirerek meydana getirmektedir. Serbest radikaller savunma 

sisteminin koruyucu etkisini aşacak şekilde oluştuklarından metabolizmayı olumsuz 

etkilemektedirler. Ayrıca bağ dokuda, hücre proliferasyonlarında ve hücre 

başkalaşımında önemli role sahip olan hiyaluronik asitin aflatoksinlerin oluşturduğu 

enfeksiyonlarda arttığı ve yangısal aktivite belirlenmesinde bir gösterge olarak 

kullanılabileceği bildirilmektedir (Bozkurt ve ark 2004). 

  
Aflatoksinlerin çiftlik hayvanlarındaki etkileri hayvanın türü, cinsiyeti, ırkı, 

yaşı, alınan toksinin çeşidi ve miktarı, maruz kalma süresi, stres faktörleri gibi birçok 

faktörlere bağlıdır. Evcil hayvanlar içerisinde erkekler dişilerden daha duyarlıdır. 

Ördek, alabalık, kedi, köpek, hindi gibi hayvanlar en duyarlı; at, sığır, koyun, keçi, 
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rat, kobay, bıldırcın gibi hayvanlar orta derecede duyarlı; fare ve maymun ise en az 

derecede duyarlı hayvanlar olarak bilinmektedir. Yüksek oranda alınan aflatoksin 

klinik olarak belirgin hastalıklara neden olurken, düşük dozda alınan aflatoksinin 

genç hayvanlarda büyüme performansını ve immun sistemi baskıladığı 

bildirilmektedir. Besinle AFB1’e maruz kalma, hayvanlarda immun sistemi 

baskılayarak infeksiyonlara olan duyarlılığın artmasına da yol açmaktadır (Çelik 

2001). 

 
Gıdaların ve hayvan yemlerinin, küflerin gelişiminden ve aflatoksin 

kontaminasyonundan korunması çok önemlidir. Kontaminasyonun engellenemediği 

durumlarda ise aflatoksin içeren gıdaların ve yemlerin detoksifikasyonu için pratik 

ve etkili metotların önemi artmaktadır. Aflatoksin toksikasyonunu minimuma 

indirmek ve kontamine olmuş besinlerden aflatoksini uzaklaştırmak için toksin 

bağlayıcı maddelerin kullanıldığı çalışmalar yapılmaktadır. Aflatoksinlerle 

kontamine olmuş yemler değerlendirilirken yeme bentonitler, yapay ve doğal 

zeolitler ya da yaygın olmamakla birlikte polivinilpolipirolidon (PVPP) 

katılmaktadır. Yeme % 0,5 oranında ilave edilen PVPP’nin aflatoksinlerin emilimini 

% 79–91 oranında azalttığı bildirilmektedir (Kaya 1984). Son yıllarda kullanılmaya 

başlanan bir diğer adsorban ise biyolojik detoksifikasyon sağlayan maya 

glukomannanıdır. Basmacıoğlu ve ark (2005) aflatoksin içeren yeme glukomannan 

ilave ederek yaptıkları çalışmada, glukomannanın broylerlerde aflatoksinin olumsuz 

etkilerini etkin bir şekilde azalttığını ve aflatoksin içermeyen yemlerde de önemli bir 

olumsuz etkinin oluşmadığını bildirmişlerdir. Tavşanlarda aflatoksinlerin reprodüktif 

sistemde oluşturduğu etkilerin vitamin C gibi antioksidanlarla giderilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmış; ancak aflatoksin bağlayıcısı olarak bilinen glukomannanın 

etkilerinin araştırıldığı çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. 

 
1.1. Aflatoksinler  

 
Aflatoksinlerle kontamine olmuş gıdalarla beslenme, çiftlik hayvanlarının 

yanı sıra insan sağlığı açısından da tehdit oluşturmaktadır (Robens ve Richard 1992, 

Lakkawar ve ark 2004). İlk olarak 1960 yılında İngiltere’de 100.000 hindinin öldüğü 

‘‘Turkey-X-Disease (Hindi Hastalığı)’’ na sebep olan (Blount 1961, Asao ve ark 

1965, Yu ve ark 2002, Verma 2004, Farombi 2006) taşınabilir bir toksin olarak 

tanımlanmıştır (Kuhn ve Ghannoum 2003, Do ve Choi 2007). Benzeri ölümlere 
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ördek palazları ve sülünlerde de rastlanmış ve toksikasyona neden olarak hayvan 

yemlerinde kullanılan Brezilya yer fıstığından şüphe edilmiştir (Agag 2004). Halver 

(1965) da yer fıstığı ve pamuk tohumu unlarından hazırlanan rasyonla beslenen 

alabalıklarda kanser oluşumu salgınlarının görüldüğünü bildirmiştir. Yapılan 

çalışmalar sonucunda toksik madde izole edilmiş ve kaynağının Aspergillus flavus 

olduğu ortaya konulmuştur. Sonuçta bu toksin ‘‘aflatoksin’’ olarak isimlendirilmiştir 

(Blount 1961, Lancaster ve ark 1961). 

     
Aflatoksinler, Aspergillus cinsinin toksijenik türleri tarafından,  özellikle de 

tarımsal ürünlerde Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus’un (Yu ve ark 2002) 

gelişmesi sırasında oluşan besin kaynaklı sekunder toksik küf metabolitleridir 

(Pohland 1993, Wilson ve Payne 1994, Fink 1999, Allameh ve Razzaghi 2001, Park 

2002, Verma 2004, Mathuria ve Verma 2007). Aflatoksinler en iyi bilinen 

hepatotoksik, hepatokarsinojenik (Wogan 1999,  Ortatatlı ve Oğuz 2001, Verma 

2004,  Mathuria ve Verma 2007), teratojenik, mutajenik (Eaton ve Groopman 1994, 

Smith ve ark 1995, Wang ve ark 1999 ) ve immunosupressif (Enriquez 2000, Smela 

ve ark 2001, Oğuz ve ark 2003) ajanlar olup akut ve kronik patolojik etkiler gösteren 

güçlü biyolojik toksinlerdir (Lawson ve ark 2006). Aflatoksinin 18 ayrı türü olup 

yem ve yem hammaddelerinde en fazla tespit edilen türleri aflatoksin B1, B2, G1 ve 

G2’dir (Leeson ve ark 1995, Tuzcu ve ark 2010). A. flavus, A. pseudotamarii ve A. 

ochraceoroseus sadece aflatoksin B’leri; A. nomius, A. bombycis ve A. parasiticus 

hem B hem de G toksinleri üretmektedirler (Squire 1989, Coulombe 1993, Çelik 

2001, Yu ve ark 2002, Do ve Choi 2007). AFB1 ve aflatoksin B2 (AFB2) ultraviyole 

ışığı altında güçlü mavi floresans vermesinden dolayı “B (blue)”, aflatoksin G1 

(AFG1) ve aflatoksin G2 (AFG2) de yeşilimsi floresansından dolayı “G (green)” harfi 

ile isimlendirilmişlerdir (Verma 2004, Rhee ve ark 2006, Do ve Choi 2007, Ataman 

ve ark 2009). Ayrıca bu 4 ana aflatoksin dışında aflatoksinli yemlerle beslenen 

hayvanların sütlerinde bulunan ve ‘‘süt toksini-milk toksin’’ olarak isimlendirilen 

aflatoksin M1 (AFM1) ve aflatoksin M2 (AFM2),  süt, süt ürünleri ya da ette 

bulunabilen AFB1 ve AFB2’in hidroksile olmuş türevleridir (Denning 1987, Verma 

2004). Aflatoksinler içinde en yaygını, en çok oluşanı ve en toksik olanı AFB1’dir 

(Sudakin 2003, Farombi 2006).  
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Suda çözünmeyen aflatoksinler değişik oranlarda etanol, aseton, isopropanol, 

hekzan-etanol, hekzan-metanol ve hekzan-aseton-su gibi organik çözücülerde 

çözündürülebilirler (Stubblefield ve ark 1972, Leeson ve ark 1995, Kaya ve ark 

2002). Yüksek sıcaklıklara oldukça dayanıklı olan bu bileşiklerin özellikle sütle 

atılan türevlerinin pastörizasyon işleminden bile etkilenmedikleri ve yapılarında çok 

fazla bir değişiklik olmadığı vurgulanmaktadır (Kaya ve ark 2002). 

 
Küfler klorofil içermediklerinden, kendileri için gerekli olan lipid, 

karbonhidrat ve proteinleri sentezleyemezler ve bu nedenle de saprofit ya da parazit 

olarak yaşamak zorundadırlar (Cavalheiro 1981). Fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

faktörler Aspergillus türlerinin aflatoksin oluşturmasını etkilemektedir. Fiziksel 

faktörler sıcaklık ve nemi; kimyasal faktörler havanın bileşimi ve yemin niteliğini; 

biyolojik faktörler ise konakçı türleriyle ilgili olanları kapsamaktadır (Agag 2004). 

Yemlerde aflatoksinlerin sentezlenmesi; 27ºC’nin üstündeki sıcaklıkta, ortam nem 

oranının % 62’nin üzerinde yem maddesinin nem oranının % 14’ün üzerinde olması  

(Royes ve Yanong 1992, Agag 2004), ortam havasının oksijen oranının % 20-90 

arasında olması ve su aktivitesinin ise 0,95-0,99 aw düzeylerinde olması (Ellis ve ark 

1991,) durumunda 3-4 gün gibi kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Bununla birlikte 

pH’nın 4-5 arasında olması (Ellis ve ark 1991) ve özellikle taneli yem maddelerinin 

kırılmış olması da (Reddy 1992) küflenmeyi hızlandırmaktadır. Tarımsal ürünlerdeki 

aflatoksinlerin doğal oluşumu pek çok ülkede ve üründe rapor edilmesine karşın, 

aflatoksinlerin seviyesi bölgeden bölgeye oldukça büyük farklılık göstermektedir 

(Denning 1987, Verma 2004). Özellikle bol yağışlı yıllarda hasat öncesi 

kontaminasyon artmaktadır (Jelinek ve ark 1989, Yu ve ark 2002).  

  
1.2. Aflatoksinlerin Toksikokinetik Özellikleri 

       
Hayvanların aflatoksinlere farklı reaksiyonlar göstermesi farklı 

metabolizmaları ile ilgili olabilmektedir (Tulpule 1981). Türler arasındaki duyarlılık 

farklılığına bağlı olarak özellikle tek mideli hayvanlar ve insanlar üzerindeki akut ve 

kronik etkileri de değişiklik göstermektedir. Rumen florasının mikotoksinleri 

indirgeyici özelliğe sahip olmasından dolayı ruminantlar mikotoksinlerin zararlı 

etkilerine daha dayanıklıdırlar (Hussein ve ark 2001). 
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Vücuda giren tüm yabancı moleküller gibi aflatoksinlerin metabolizmasında 

da emilim, dağılım, biyotransformasyon ve vücuttan atılım aşamaları bulunmaktadır. 

Emilim en çok gastro-intestinal kanal, akciğerler ve deri yoluyla gerçekleşmektedir. 

Kimyasal maddelerin vücut membranlarından geçiş oranı, onların yağda eriyebilirlik 

oranlarına göre değişmektedir. Yağda iyi çözünen bileşikler olan aflatoksinler, 

gastro-intestinal kanaldan kolaylıkla emilip kan dolaşımına geçtikten sonra, büyük 

oranda yumuşak dokular ile birlikte yağ dokularında da birikirler. Ancak asıl birikim 

yerleri, toksinin biyotransformasyonunun gerçekleştiği karaciğer ve böbrek gibi 

organlardır (Leeson ve ark 1995, Kaya ve ark 2002, Agag 2004). 

  
Yem ve besinlerle alınan aflatoksinler sindirim kanalından sınırlı ölçüde 

emilmektedirler (Kaya ve ark 2002). Zararlı etkilerini göstermeden önce toksinlerin 

enzimatik biyoaktivasyonu olmaktadır (Swick 1984). Metabolizma oranı ve 

şekillenen ara ürünler AFB1’in toksik etkisinin belirlenmesinde önemli faktörlerdir 

(Tulpule 1981). Aflatoksin vücuda alındıktan sonra başlıca karaciğerde, aynı 

zamanda akciğer ve böbrekte de bulunan mikrozomal karma işlevli oksidaz (Mix 

Function Oxydase-MFO) sistemi tarafından enzimatik dönüşüme uğramaktadır 

(Verma 2004). Karaciğerde sitokrom P-450 enzimine bağlı MFO sistemi daha polar, 

daha atılabilir ve daha az toksik etkili metabolitler halinde yabancı bileşikleri 

metabolize etmektedir. Aflatoksinlerin metabolizması esnasında okside olmuş 

metabolitler hücresel unsurlarla birlikte daha reaktif ve esas bileşikten daha toksik 

olmaktadır. Aktif metabolitler direkt hayvanların dokularında şekillendiği için 

hepatik biyoaktivasyonun oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca MFO 

sistemi sınırlayıcı bir özelliğe sahiptir (Swick 1984).  

            
Dolaşıma geçen aflatoksinler başlıca karaciğer ve kaslarda dağılım 

göstermektedirler (Kaya ve ark 2002). Marvan ve ark (1983) AFB1’in gonadlarda, 

karaciğerde, böbrekte, dalakta, bursa Fabricius’ta, timusta, endokrin bezlerde, 

akciğer ve beyinde farklı dağılımlar gösterdiğini bildirmişlerdir. Petr ve ark (1995) 

hamsterlere periton içi 0,1 mg/kg AFB1 verdiklerinde enjeksiyondan 8 dk - 10 sa 

sonrasında kanda, karaciğerde, böbrekte ve testislerde serbest AFB1’e rastlamışlardır. 

İnsanların serumlarında kaydedilen aflatoksin konsantrasyonu vücudun fiziksel 

durumuna, aflatoksinin ağızdan alınma süresine ve miktarına göre farklılık 

göstermektedir. Dolaşımda aflatoksin plazma proteinlerine özellikle de albümine 
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bağlanmaktadır (Autrup ve ark 1991). Albüminin insanlardaki yarı ömrü 20 gündür. 

Daha önceden alınan aflatoksin, aflatoksin-albümin bileşiğinin oluşmasıyla 

dolaşımda birikerek beslenme kesildikten sonra bile albüminde görülebilmektedir 

(Verma 2004).                                                                                 

  
Schwartz ve Perantoni (1975) AFB1’in kültür hücrelerinde değişimlere ve 

sitotoksisiteye yol açtığını rapor etmişlerdir. Kaden ve ark (1987) AFB1’in kültür 

hücrelerinde toksisite yanında mutasyonlara da neden olduğunu fark etmişlerdir. 

Karenlampi (1987) fare karaciğer hücrelerinde aflatoksinin sitotoksisitesini rapor 

etmiştir. Alyuvarlar in vitro ortamda aflatoksine maruz bırakıldığında yıkımla 

sonuçlanan konsantrasyona bağlı şişme gözlenmekte, bunun da permeabilitedeki 

değişiklikler ile membran stabilitesinin bozulmasından ileri geldiği belirtilmektedir 

(Verma ve Raval 1991). Glahn ve ark (1991)’nın yaptığı çalışmada toksin 

uygulamasının kesilmesinden 10 gün sonra bile glomerular filtrasyon hızında azalma 

ve plazma ozmolalitesinde artış saptanması, aflatoksinlerin böbrek fonksiyonları 

üzerinde uzun süreli değişikliğe neden olabileceğini göstermiştir. 

       
AFB1’in total dozunun yaklaşık  % 80’i bir haftada atılmaktadır. Plazma yarı 

ömrü 36,5 dk, dağılım oranı vücut ağırlığının % 14’ü ve vücuttan temizlenmesi 1,25 

L/kg/sa olarak tespit edilmiştir (Verma 2004). AFM1 alındıktan 48 saat sonra 

vücuttan atılmaktadır (Hendrickse 1991). Aflatoksinin hem metabolize olmuş 

(aflatoksikol, M1 ve M2) hem de olmamış (B1, B2, G1 ve G2) formları idrarla, dışkıyla 

ve sütle dışarı atılmaktadır (Coulter ve ark 1986, De Vries ve ark 1987, Verma ve 

Chaudhari 1997). Maymunlarda idrarla atılımın, fare ve ratlarda ise safra ile atılımın 

daha etkin olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda yumurta ile de önemli oranda bir 

eliminasyon gerçekleşmektedir (Ataman ve ark 2009). Bunların dışında Verma ve 

Chaudhari (1998), insanların tükrük salgılarında aflatoksinin yedi farklı tipinin 

varlığını rapor etmişlerdir. Tükrük yoluyla atılan aflatoksin sindirim sisteminden 

emilmekte ve tekrar dolaşıma geçebilmektedir. Dolaşıma geçen toksinler plazmadan 

çabuk ayrılırlar; başlıca karaciğer ve kaslarda dağılım gösterirler. Vücuda giren 

AFB1’in  % 75’lik kısmı ilk 24 saat içinde dışkı, % 15-20’lik kısmı idrar ve sütle 

değişmemiş ve metabolitleri halinde atılır (Kaya ve ark 2002). Sütçü ineklere 10 gün 

boyunca % 15 oranında aflatoksin içeren yemle uygulanan beslemenin 9. gününde 
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yapılan ölçümlerde AFB1’in % 23-67’lik kısmının idrar ve dışkı ile % 1,35’lik 

kısmının da süt ile atıldığı saptanmıştır (Hoogenboom ve ark 2001).  

 
 1.3. Aflatoksinlerin Etki Mekanizması 

 
Oral yolla alınan AFB1 en etkili bir biçimde ince bağırsaklardan emilmekte 

(Kumagai 1989), lipid peroksidasyonu ve hücresel zedelenmeye yol açan AFB1-8,9-

epoksit gibi reaktif ara ürünleri şekillendiren hücresel sitokrom P-450 enzim sistemi 

(Stresser ve ark 1994, Lakkawar ve ark 2004) ve aril hidrokarbon hidroksilaz enzimi 

etkisiyle karaciğerde metabolize edilmektedir (Stresser ve ark 1994, Lakkawar ve ark 

2004). Ayrıca lipid peroksidasyonu ve oksidatif DNA hasarı, AFB1 kaynaklı 

toksisitenin olduğunu göstermektedir (Mathuria ve Verma 2007).  

       
Aflatoksinler etkilerini özellikle DNA, RNA ve protein formasyonlarına 

bağlanarak göstermektedirler. Ayrıca lipid peroksidasyonuna ve yanı sıra DNA’ya da 

oksidatif zarar vermektedirler. (Hendrickse 1991). Aflatoksinin en erken etkisi DNA, 

RNA ve proteinli bileşiklerin şekillenmesi ile protein sentezinin azalması, DNA’ya 

bağlı RNA polimeraz aktivitesini ve RNA sentezlerini engellenmesi ve endoplazmik 

retikulumun degranülasyonuna sebep olmasıdır (Pohland ve Wood 1987, Groopman 

ve ark 1996). AFB1 hücrede ilk olarak mitokonriyal DNA’ya etki etmektedir 

(Niranjan ve ark 1982, Verma 2004). 

 
Karaciğerdeki DNA, RNA ve proteinlerin biyosentezlerinin engellenmesi 

AFB1’in esas biyokimyasal etkileri olarak düşünülmektedir (Rogers ve Newberne 

1967, Godoy ve Neal 1976, Yu 1981, Parhizkar ve ark 2002). Biyokimyasal süreçler 

sonunda ayrıca lipid metabolizması, mitokondriyal mekanizma, lizozomal enzim 

aktiviteleri ve membran transportu da etkilenmektedir. Karaciğerdeki DNA 

biyosentezinin engellenmesi AFB1’in metabolik aktivasyonuna ve 

detoksifikasyonuna bağlanmıştır (Parhizkar ve ark 2002). AFB1’i hem aktive hem de 

detoksifiye edebilen P450 3A4 enzimi karaciğerde ve ince bağırsaklarda 

bulunmaktadır  (Guengerich ve ark 1996). P450 3A4 ve P450 1A2 enzimleri AFB1’i 

exo-8,9-epoksite yüksek bir şekilde reaktife ederek AFB1’in biyotransformasyonunu 

katalize etmektedirler (Guengerich ve ark 1998). Özellikle DNA gibi hücresel 

makromoleküllere kovalent bağlanma affinitesi olan AFB1-8,9-epoksit aflatoksinin 

biyolojik etkilerini ortaya çıkarmaktadır (Swenson ve ark 1977, Croy ve ark 1978, 
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Coulombe 1993, Parhizkar ve ark 2002). Bu oldukça reaktif olan AFB1-8,9-epoksit 

subtansı DNA bazları ile özellikle guaninin N7 pozisyonuna eklenerek DNA’da 

değişiklikler yapmaktadır (Bressac ve ark 1991, Hendrickse 1991, Hsu ve ark 1991, 

Wang ve ark 1999, Guengerich 2001, Yu ve ark 2002, Bennett ve Klich 2003, 

Farombi 2006, Guengerich 2006, Do ve Choi 2007). DNA’ya bağlanan AFB1-N7-

guaninin (Guindon ve ark 2007) karsinojenik ve mutajenik etkide önemli rolü olduğu 

sanılmaktadır (Wang ve ark 1999, Verma 2004). DNA hasarının bir diğer olası 

sebebi de DNA bazlarının oksidasyonunu sağlayan reaktif oksijen türlerinin (ROS) 

şekillenmesidir (Guindon ve ark 2007). Bu serbest radikaller kromozomlarda hasara 

neden olmaktadır (Çelik 2001). Hücre ya da dokudaki oksidatif zarar ROS’un (O2, 

H2O2, OH) hücrelerin antioksidan kapasitesini genişlettiğinde meydana gelmektedir 

(Verma 2004). Shen ve ark (1995) AFB1 kaynaklı hücresel zedelenmelerde 

süperoksit radikalleri, hidroksi radikalleri ve hidrojen peroksit gibi ROS’un rol 

oynadığını ileri sürmüşlerdir. 

 
AFB1’in aktif bir metaboliti olan AFB1-8,9-epoksitteki muhtemel bir artış 

hepatik lipid peroksit seviyesinde önemli bir artışa sebep olmaktadır (Toskulkao ve 

ark 1982). Doymamış yağ asitlerinin oksidatif yıkımlanma şekli olan lipid 

peroksidasyonu, membran yapısında değişiklikler ve enzim inhibisyonu ile ilişkilidir. 

AFB1 ilişkili hepatotoksitede enzimatik olmayan lipid peroksidasyonun yüksek 

seviyede gerçekleşmesi hücre membranlarında hassasiyet artışına ve hasara neden 

olmaktadır (Nakae ve ark 1987, Shen ve ark 1994, Ravi ve ark 2001). Membran 

lipidlerinin peroksidasyonu membrana bağlı enzim aktivitesinin ve hücre yıkımını 

kapsayan membran bütünlüğünün kayıplarıyla başlamaktadır (Toskulkao ve ark 

1982, Younes ve Siegers 1984, Toskulkao ve Glinsukon 1988). Lipid 

peroksidasyonu aflatoksine maruz bırakılmış farelerin karaciğer, böbrek (Verma ve 

Nair 1999) ve testisinde (Verma ve Nair 2001) önemli derecede artış göstermiştir 

(Verma 2004). Gözlenen yağ infiltrasyonları/değişiklikleri artan lipid 

biyosentezinden ziyade lipid transportunun bozulmasından dolayı olabilmektedir. 

Ayrıca aflatoksikozu takiben mitokondriyal hasar, lipidlerin sürekli birikmesi 

mitokondriler vasıtasıyla yağların oksidasyonunda bir azalmaya neden 

olabilmektedir (McLean ve Dutton 1995, Lakkawar ve ark 2004). Mikotoksin 

mitokondrilerde ultrastruktural değişikliklere yol açmakta (Shanks ve ark 1986, 
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Rainbow ve ark 1994) ve aynı zamanda apoptozise yönlenmiş mitokondrilere neden 

olmaktadır (Pasupathy ve ark 1999, Verma 2004).  

 
İnsanlarda ve hayvanlarda AFB1-8,9 epoksitin neden olduğu DNA ve diğer 

hücresel unsurlardaki bozulmayı azaltıcı etkiye sahip enzimatik bir sistem 

bulunmaktadır (Verma 2004). Hücre ve dokulardaki oksidatif zarar, hücrenin 

antioksidan savunma mekanizmasının belli determinantları olan vitamin C, E ve 

glutatyon gibi enzimatik olmayan antioksidanların; süperoksit dismutaz, glutatyon 

peroksidaz ve katalaz gibi enzimatik antioksidanların seviyelerinde önemli düşüşlere 

neden olabilmektedir (Verma 2004). Nakae ve ark (1987) oksijen radikallerini etkisiz 

hale getiren antioksidatif sistem olan süperoksit dismutaz ve katalaz gibi enzimatik 

sistemlerin, karaciğer hücreleri üzerine AFB1’in öldürücü etkisini engellediklerini 

bildirmişlerdir. Glutatyon aşaması AFB1’in detoksifikasyonunda önemli bir rol 

oynamaktadır (Johnson ve ark 1997, Farombi ve ark 2005b, Farombi 2006). AFB1 

8,9 exo- ve endo-epoksitler, glutatyon S-transferaz (GST) tarafından katalize edilen 

AFB-merkapturat’ın oluşması sonucu glutatyon ile konjuge olabilmektedir (Johnson 

ve ark 1997, Farombi 2006). AFB1-8,9-epoksitin glutatyon ile konjugasyon derecesi 

AFB1 kaynaklı hepatoselüler kanserlerin farklı hayvan türlerini etkilemesinde önemli 

bir faktör olmaktadır (Guengerich ve ark 1996). Reaktif AFB1-epoksit oluşturan 

mikrozomal bağımlı sitokrom P-450’nin AFB1-DNA bileşiğinin şekillenmesini 

engellemek için sitosolik GST tarafından inaktive edilebildiği in vivo ve in vitro 

çalışmalarda görülmüştür (Degen ve Neumann 1981, Lotlikar ve ark 1984, Parhizkar 

ve ark 2002). GST; endojen bileşik glutatyona 8,9 epoksitin konjugasyonunu 

sağlayarak 8,9 epoksitin toksik gücünü nötralize etmektedir (Verma 2004). Glutatyon 

seviyeleri karaciğer ve böbrekte önemli ölçüde azalmaktadır. Glutatyon; 

peroksidasyonu engellerken, serbest radikallerin ortadan kaldırılmasını ve hücre 

membranlarının korunmasını sağlamaktadır (Patel 1987). Düşük glutatyon seviyeleri 

aflatoksinin toksik etkilerini şiddetlendirebilmektedir. Maymunda GST aktivitesi 

ratlara göre 3-5 kat daha fazla olduğundan maymunlar aflatoksin karsinojenezine 

daha dayanıklıdır. GST aktivitesi ya da 8,9 epoksit konjugasyonu daha düşük olan 

insanlarda ise ratlara ve maymunlara göre aflatoksin detoksikasyonu daha az etkindir 

(Groopman ve ark 1996, Verma 2004). Süperoksit dismutaz; zararlı serbest radikal 

süperoksitleri H2O2 ve O2’ye indirgeyerek hücreleri oksidatif zarardan korumaktadır. 

Oluşan H2O2 sadece katalaz ve glutatyon peroksidaz enzimleri ile parçalanmamakta 



11 
 

aynı zamanda lipid peroksidasyonu ile de etkileşebilmektedir (Venkateswaran ve ark 

1987). Bu enzim aktivitelerindeki düşüş, protein sentezindeki azalmadan dolayı 

olabilmektedir (Verma 2004). Breimer (1990) serbest radikallerin alfa (α) tokoferil 

radikalleri ile biyolojik membranlarda hızlı bir şekilde reaksiyona girdiğini 

bildirmiştir. 

 
1.4. Yemlerde ve Hayvansal Ürünlerde Aflatoksinler  

 
Mikotoksinlerin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkisi günümüzde gittikçe 

artmaktadır (Smith ve ark 1995). Yemlerin mikotoksinlerle kontaminasyonu evcil 

hayvanların sağlığı üzerinde ciddi zararlara sebep olmaktadır. Yemlerdeki 

aflatoksinlerle ilgili olarak yemden yararlanma ve büyüme geriliği yüzünden çiftlik 

hayvanları endüstrisinde ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır. Bu bileşikler çiftlik 

ile kümes hayvanlarında ve diğer hayvanlarda ciddi hastalıklara ya da ölümlere sebep 

olmaktadır (Newberne ve Butler 1969, Parhizkar ve ark 2002).  

 
Besinler belli mikotoksinlere maruz kalarak insanlar için de kaçınılmaz bir 

tehlike oluşturmaktadır. Pek çok gelişmiş ülkede temel gıda maddelerinin ve tarımsal 

ürünlerin özellikle AFB1 gibi mikotoksinlerle önemli oranda kontamine olduğu 

bildirilmektedir (Farombi ve ark 2005a). Bu mikotoksinlerin yemlerdeki düşük 

seviyeleri çiftlik hayvanlarının üretimi üzerine görünür bir etki oluşturmamakla 

birlikte hayvansal ürünlerde bıraktıkları kalıntılar besin zincirinde taşınmakta ve 

sonuçta insanlar tarafından dolaylı olarak alınması halk sağlığı açısından da ciddi bir 

tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca mikotoksin içerebilen besin ürünlerinin ve tahılların 

insanlar tarafından direkt alınmasıyla da sağlık sorunları oluşabilmektedir (Kuiper-

Goodman 1991). 

 
Aflatoksinler besin zincirinde bulunmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesindeki 

aflatoksin tüketimi günlük 0-30 000 ng/kg arasında değişmektedir (Denning 1987, 

Verma 2004). Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pek çok eyalet, yiyeceklerde 20 ppb 

(µg/kg) oranında sınırlayıcı bir aflatoksin miktarı belirlemişlerdir. Bununla birlikte 

1999’da Avrupa Ekonomi Birliği AFB1 için 20 ppb, total aflatoksinler için ise 40 ppb 

seviyelerini en düşük limit olarak bildirmiştir (Yu ve ark 2002, Mishra ve 

Chitrangada 2003, Farombi 2006). Birleşik Devletler Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 

eyaletler arasındaki ticari gıda ve yemlerdeki total aflatoksin seviyesini 20 ppb’in 
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altında düzenlemektedir (Whitlow ve Hagler 2005, Han ve ark 2006, Do ve Choi 

2007). AFB1’in bir metaboliti olan AFM1’in sütteki en düşük değeri 0,5 ppb olarak 

sınırlandırılmıştır (Karemlampi 1987, Han ve ark 2006, Do ve Choi 2007). 

 
Ülkemizde üretilen hayvan yemlerinin aflatoksin düzeylerinin belirlenmesine 

yönelik olan çalışmalarda oldukça farklı sonuçlar elde edilmektedir. Kaya (1982) 106 

süt ineği yemi örneğinin 21’inde (% 19,6) 0,0125 ppm düzeyinde total aflatoksin 

tespit etmiş iken; Özpınar ve ark (1988) Marmara bölgesindeki 15 yem fabrikasından 

topladıkları 74 adet kanatlı karma yemi ve yem hammaddesi örneğinin % 44’ünde 

0,2 ile 30,4 ppb arasında değişen AFB1 düzeyleri tespit etmişlerdir. Elazığ 

yöresinden temin edilen yem hammaddeleri ile karma yemler üzerinde yapılan bir 

başka çalışmada ise (Şahin ve Sarı 1996) üretim-yedirme-depolama zinciri göz 

önüne alındığında en büyük sorunun depolama aşamasında oluştuğu, bu aşamada 

üreyen mantar türleri arasında ise % 65,62 ile Aspergillus türlerinin birinci sırayı 

aldığı tespit edilmiştir. 

 
Aflatoksin düzeyleri yem ve yem hammaddelerinde yapılan çalışmalarda 

nispeten düşük bulunmuş olsa da, kontaminasyonun yem üretimi-depolama ve 

yedirme zincirinin her aşamasında olabildiği ve bu durumun da uzun vadede ciddi 

sorunlara neden olabileceği vurgulanmaktadır (Şahin ve Sarı 1996). Ayrıca yemlerle 

alınan aflatoksinler değişik oranlarda hayvansal ürünlere de geçebilmektedir. 

Aldemir (1993), günde 500 μg AFB1 tüketen tavukların karaciğer, böbrek, kırmızı ve 

beyaz kaslarında uygulama sonrası 4. güne kadar ölçülebilir düzeyde (>0,01 ppb) 

AFB1 tespit etmiştir. Jacobson ve Wiseman (1974) ise, 100 ve 400 ppb düzeyinde 

AFB1 içeren yemle besledikleri yumurtacı tavukların yumurtalarında 0,2-0,3 ppb 

düzeyinde AFB1 tespit etmişlerdir. Sudhakar (1992) ise 600 ppb düzeyinde AFB1 

içeren yemle beslenen tavukların yumurtalarında 5 ng/gr miktarında AFB1 tespit 

ettiğini bildirirken, Oliveira ve ark (2000) 500 ppb AFB1 içeren yemle beslenen 

tavukların yumurtalarının 6 ng/yumurta düzeyinde AFB1 içerdiğini ileri sürmüşlerdir.  

 
Yemlerle alınan aflatoksinler ve türevleri süte de geçebilmektedir. Kaya 

(1982) 106 süt ineği yemi örneği ve 38 çiğ süt örneği üzerinde yaptığı bir çalışmada 

yemlerin % 19,6’sında ölçülebilir düzeylerde aflatoksin, sütlerin ise % 5,7’sinde 

aflatoksin metaboliti olan AFM1 tespit ettiğini bildirmektedir. Stubblefield ve ark 

(1983) ise, Holstein ırkı sığırlar üzerinde yapmış oldukları deneysel bir çalışmada 3 
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gün süreyle 0,35 mg AFB1/kg canlı ağırlık dozunda AFB1’li yem ile besledikleri 

ineğin son uygulamadan 24 saat sonra alınan beyin, kalp, bağırsak, böbrek, 

karaciğer, akciğer, dalak, meme dokusu, iskelet kası dokusu, meme lenf yumrusu, dil 

dokusu örnekleri ile süt, safra salgısı, kan, dışkı ve rumen içeriğinde değişik 

düzeylerde AFB1 ve AFM1 tespit etmişlerdir. Sütçü sığırlar üzerinde yapılan bir 

başka deneysel çalışmada 7 gün süre ile 100 ve 200 ppb aflatoksin içeren yemle 

beslenen sığırların sütlerinde sırasıyla 0,91 μg/L ve 1,85 μg/L düzeyinde AFM1 

belirlenmiştir (Harvey ve ark 1991). 

 
1.5. Hayvanlarda Aflatoksikoz 

 
Son yıllarda insanlarda ve hayvanlarda mikotoksinlere ve mikotoksikozlara 

olan ilgi gittikçe artmaktadır (Hintz 1990). Bütün hayvan türleri aflatoksikoza 

duyarlıdır fakat salgın çoğunlukla domuz, koyun ve sığırlarda olmaktadır (Agag 

2004). Yemlerdeki doğal kontaminasyon sonucu çiftlik hayvanlarının intoksikasyonu 

büyük bir ekonomik öneme sahiptir (Swick 1984). Kümes hayvanları aflatoksinlere 

oldukça duyarlı olduğu için (Diaz ve ark 2008) en önemli ekonomik kayıplar kanatlı 

sektöründe yaşanmaktadır (Robens ve Richard 1992). Kanatlı türlerinde yapılan 

kıyaslamalı toksikolojik çalışmalar, ördeklerin ve hindilerin aflatoksinlere en duyarlı, 

bıldırcınların orta derecede duyarlı, tavukların ise en dayanıklı türler olduğunu 

göstermiştir (Diaz ve ark 2008). Ördek palazlarının karaciğer hücrelerindeki MFO 

düzeylerinin diğer türlerdekinden oldukça yüksek olması, bu türün aflatoksine 

duyarlılığını artırmıştır (Reddy 1992). Domuz, sığır ve çiftlik hayvanları 

aflatoksikozda genel olarak immunite, canlı ağırlık kazancında azalma, beslenme 

yetersizliği ve üretim gibi faktörlerde önemli ekonomik kayıpların olduğu evcil türler 

iken kanatlı sektörünün aflatoksikozdan daha çok etkilendiği bildirilmektedir 

(Robens ve Richard 1992). Maymun ve insanlar akut zehirlenmelere daha duyarlı, 

karsinojenik etkilere ise kısmen daha dayanıklıyken; rat gibi hayvanlarda ise bu 

durum tersinedir (Tulpule 1981). Atlar mikotoksinlere ruminantlardan daha 

duyarlıdır (Hintz 1990, Agag 2004). Su kuşlarında birçok ölüm olaylarının akut 

aflatoksikoza bağlı olduğu bildirilmektedir (Robinson ve ark 1982). Son yıllarda 

vahşi hayvan türlerinin de düşük seviyelerde uzun süre aflatoksine maruz kalarak 

kronik etkilerin ortaya çıktığı bildirilmektedir (Lawson ve ark 2006).  
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Allameh ve Razzaghi (2001) ratlarda yaptıkları çalışma sonucunda AFB1 

tüketiminin yetişkinlere göre gençlerde önemli ölçüde GST aktivitesini artırarak 

aflatoksin metabolitlerinin daha etkili ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırıldığını 

bildirmişlerdir. Tavuklarda reaktif metabolitlerin ve metabolik aktivasyonun 

karaciğerde daha etkili bir şekilde oluşmasından dolayı DNA biyosentezinin 

engellenmesi daha etkilidir. Ayrıca toksik metabolitlerin glutatyon konjugasyonu 

yoluyla detoksifikasyon oranı normal seviyede gerçekleşirken, sitokrom P-450’ye 

bağlı epoksidasyon oranı tavuklara göre piliçlerde oldukça düşüktür (Parhizkar ve 

ark 2002). Hastalıklar ile aflatoksin ilişkisinin en önemli kanıtı, karaciğer hasarını 

gösteren enzimlerin serumda artmasıyla birlikte akut ve kronik karaciğer 

hastalıklarının olmasıdır. (Robens ve Richard 1992).  

 
Aflatoksin kontaminasyonları yem kalitesinde düşüşe ve besinlerin 

değerlendirilme oranının düşmesi ya da reprodüktif anormallikler gibi problemlere 

yol açarak hayvanlarda verim düşüklüğüne neden olmaktadır (Oğuz ve Kurtoğlu 

2000, Ortatatlı ve ark 2002, Basmacıoğlu ve ark 2005). Kümes hayvanlarında 

aflatoksikoz aynı zamanda halsizliğe, büyüme ve yemden yararlanma oranının 

azalması ile iştahsızlığa, yumurta veriminde düşmeye ve ölümlerde artışlara yol 

açmaktadır (Miazzo ve ark 2000, Basmacıoğlu ve ark 2005 ). Ayrıca canlı ağırlık 

kazancında azalma, immun sistemin baskılanması, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve 

kanın pıhtılaşmasında bozukluklara sebep olmaktadırlar (Quist ve ark 2000). Kronik 

zehirlenmeler hayvanlarda özellikle bağışıklık sistemini baskılayarak birçok 

hastalığın ön plana çıkmasına neden olmaktadır (Çelik 2001).  

 
1.6. Aflatoksin Bağlayıcılar 
 

 Gıdaların ve hayvan yemlerinin küf gelişiminden ve aflatoksin 

kontaminasyonundan korunması çok önemlidir. Son yıllarda aflatoksin içeren 

gıdaların ve yemlerin detoksifikasyonu için pratik ve etkili metotların geliştirilmesi 

büyük önem kazanmıştır. Üreticiler ve bilim adamları besin kaynaklı toksinleri 

ortadan kaldırmak için etkili bir dekontaminasyon teknolojisi geliştirmeyi 

amaçlamaktadırlar (Basmacıoğlu ve ark 2005). Aflatoksinle kontamine besinler ile 

ilgili tehlikeler spesifik uygulamaların ve dekontaminasyon yöntemlerinin 

kullanılmasıyla azaltılabilmektedir (Park 2002). Dekontaminasyon prosedürleri 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik metotlarla aflatoksini parçalama, yıkımlama, inaktive 
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etme ya da uzaklaştırma üzerine odaklanmaktadır (Basmacıoğlu ve ark 2005). 

Aflatoksinlerin dekontaminasyon yöntemlerinde amaç aflatoksin konsantrasyonlarını 

kabul edilebilir seviyeye düşürmede başarılı olmalıdır (Park 2002). Olumsuz etkileri 

önlemek için yapılacak ilk uygulama saha şartlarında küflenme ve bulaşmanın 

önlenmesidir. Bunun için ürünün hasat edilmesi, kurutulması, taşınması ve 

depolanması aşamasında gerekli özen gösterilmelidir (Çelik 2001). Çekirdek, tohum 

ve kabuklu yemişlere zarar veren mantarların olduğu yerde bozulmamış 

hammaddelerden bunların uzaklaştırması için yapılan fiziksel temizleme ve ayırma 

yöntemleri aflatoksin seviyelerini % 40-80 oranında azaltabilmelidir (Park 2002). 

Kaya ve ark (2000) aflatoksinlerden ileri gelen zehirlenmelerde vitamin A, C 

(Nyandieka ve ark 1993), E (Nyandieka ve ark 1993, Harvey ve ark 1994) ve D’nin, 

selenyum, bakır, kolin ve metiyonin gibi bazı mineraller ile kükürtlü aminoasitleri 

içeren proteinlerin koruyucu etkileri olduğunu bildirmişlerdir. Biyolojik olmayan 

materyaller, örneğin topaklanmayı önleyici bazı ajanlar da aflatoksinlere bağlanarak 

toksinin etkilerini önlemektedir (Park 2002). Antioksidatif özelliklere sahip bir 

bileşik olan kurkumin’in aflatoksin kaynaklı hemolizler ile karaciğer ve böbrekteki 

lipid peroksidasyonunda iyileştirici bir özelliğe sahip olduğu bildirilmektedir 

(Mathuria ve Verma 2007). Meki ve ark (2001) melatonin uygulamasının 

aflatoksikoz olaylarında tedavi amaçlı kullanılabileceğini bildirmişlerdir.  

 
Aflatoksikozu önlemede bir başka yaklaşım ise inert ve besleyici özelliği 

olmayan, sindirilemeyen bağlayıcıların rasyona ilavesidir. Bu maddeler gastro-

intestinal kanaldan emilmemekte, aflatoksinleri bağlamakta ve onların 

gastrointestinal kanaldan emilimini azaltmaktadırlar (Oğuz 2011). 1990’lı yılların 

başında çiftlik hayvanlarında aflatoksinin zararlı etkilerini minimuma indirmek ve 

kontamine olmuş besinlerden aflatoksini uzaklaştırmak için toksini tutma esaslı 

çalışmalar yapılmıştır (Huwig ve ark 2001, Peraica ve ark 2002). Günümüzde en sık 

başvurulan bağlayıcılar arasında bentonit (Keçeci ve ark 1998), PVPP (Kıran ve ark 

1998), silikatlı bileşikler (Kubena ve ark 1990, 1993, 1998), klinoptilolit (Oğuz ve 

Kurtoğlu 2000, Ortatatlı ve Oğuz 2001, Oğuz ve ark 2003) sentetik zeolit (Keçeci ve 

ark 1998) kullanımı gelmektedir.  Fiziksel ve kimyasal metotlarla aflatoksinlerin 

ayrılması veya yıkımlanması işlemlerinin ise ekonomik olmaması veya ürünün besin 

değerinde azalmaya sebep olması gibi riskleri bulunmaktadır (Çelik 2001). 
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Son yıllarda araştırmacılar aflatoksin için etkili bir biyolojik yıkımlamaya 

doğru yönelmişlerdir (Murthy ve ark 2002, Aravind ve ark 2003, Girish ve 

Devegowda 2006, Dönmez ve Keskin 2008, Kamalzadeh ve ark 2009, Yıldırım ve 

ark 2011). Detoksifiye edilmiş gıda ve yemlerin lezzetinde ve besleyici değerinde 

önemli kayıplar oluşturmadan ve zararlı kimyasallar kullanmadan aflatoksinin 

uzaklaştırılması amacıyla uygun şartlar altında verilen biyolojik materyallerin 

dekontaminasyon için en iyi yaklaşım olacağı bildirilmektedir (Bata ve Lasztity 

1999, Basmacıoğlu ve ark 2005). 1990’lı yılların başlarında destekleyici bir 

performans artırıcı olarak kullanılan Saccharomyces cerevisiae (SCE)’nin aflatoksine 

maruz kalan broylerlerde immun cevapta ve ağırlık kazancında yararlı etkiler 

gösterdiği bulunmuştur (Stanley ve ark 1993). SCE’nin yararlı etkilerini sağlayan 

hücre duvarındaki mannan, ekstrakte edilip glukan ile esterleştirilmektedir. 

Esterleştirilmiş glukomannan (EG) aflatoksine % 80-97 gibi oldukça yüksek bir 

oranda bağlanma özelliği göstererek (Diaz ve ark 2002, Basmacıoğlu ve ark 2005, 

Karaman ve ark 2005, Ataman ve ark 2009) çiftlik hayvanlarında aflatoksinin 

detoksifikasyonunda öncelik kazanmıştır. EG’nin kanatlılarda performans, 

biyokimyasal hematoloji ve immun cevap üzerine aflatoksinin zararlı etkilerini 

kısmen ve/veya tamamen ortadan kaldırdığı bildirilmiştir (Raju ve Devegowda 2002, 

Basmacıoğlu ve ark 2005, Kamalzadeh ve ark 2009, Mogadam ve Azizpour 2011, 

Yıldırım ve ark 2011). Karaman ve ark (2005) glukomannanın aflatoksikoz sonucu 

karaciğer hücrelerinde ve böbreğin tubuler epitelinde yol açtığı patolojik 

değişikliklerin şiddetini ve etkilenen organ sayısını azalttığını bildirmişlerdir.    

 
Maya hücrelerinin antitoksik etki mekanizmaları halen tam olarak 

açıklanamamıştır (Baptista ve ark 2008). Bazı araştırmacılara göre maya hücreleri 

toksik molekülleri ayırıcı bir yeteneğe sahiptir (Stanley ve ark 1993, Parlat ve ark 

2001, Raju ve Devegowda 2002). Yiannikouris ve ark (2003) ise; maya hücrelerinin 

toksik molekülleri kendi hücre duvarına bağlayarak mikotoksinin etkilerini azaltma 

ve sonuçta organizmanın kullanımını sınırlandırmada etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Maya hücrelerinin aflatoksinin zararlı etkilerini azaltıcı enzimler, vitaminler ya da 

identifiye edilmemiş büyüme faktörleri salgıladığını söyleyen araştırmacılar da 

bulunmaktadır (Crumplen ve ark 1989, Krause ve ark 1989). Baptista ve ark (2001) 

aktif maya hücrelerinin enzimatik bir kompleks yoluyla aflatoksinleri dekontamine 

ettiğini bildirmişlerdir.   
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1.7. Aflatoksinlerin Karaciğer ve Böbrek Üzerine Etkileri 

              
Aflatoksin, hepatosit çekirdeklerinde bulunan RNA polimeraz aktivitesinde 

hızlı bir inhibisyona yol açan güçlü bir hepatotoksindir (Butler ve Neal 1973). 

Gelişme hızında azalma, yem tüketimi ve yemden yararlanmada azalma, reprodüktif 

faaliyetlerde azalma, bağışıklık sisteminde zayıflama, anemi, asites, hafif sarılık, 

gebe hayvanlarda abort, laktasyondaki hayvanlarda süt veriminde azalma, karaciğer 

hasarı, kanser, aflatoksinlere bağlı olarak ortaya çıkan kronik belirtilerdir (Ataman ve 

ark 2009). 

 
AFB1 toksikasyonlarının hayati organlarda meydana getirdiği pato-anatomik 

değişikliklere paralel olarak enzim seviyelerinde de değişimler söz konusudur 

(Clarke ve ark 1982, Abdelhamid ve ark 1990, Sahoo ve ark 1993, Lakkawar ve ark 

2004). Lakkawar ve ark (2004) AFB1 ile beslenen tavşanların özellikle karaciğer ve 

böbreklerde fokal hemorajiler ve çeşitli derecelerde konjesyonlar tespit ettiklerini 

bildirmişlerdir. Hayvanların aflatoksinlerle kontamine olmuş yemler tüketmeleri, 

karaciğerlerinde çeşitli histopatolojik ve biyokimyasal değişikliklere yol açmaktadır 

(Newberne ve Butler 1969, Cullen ve Newberne 1993, Parhizkar ve ark 2002). 

Hastalıklar ile aflatoksin ilişkisinin en önemli kanıtı serumda spesifik karaciğer 

enzimlerinin artmasıyla birlikte akut ve kronik karaciğer hastalıklarının olmasıdır 

(Robens ve Richard 1992). Temel hedef noktası periportal hepatik parenşimal 

hücrelerdir (Butler and Neal 1973). Aflatoksin hepatositlerde belirgin bir büyümeye, 

polimorfik şekillere ve hücre yıkımlanmasına sebep olmaktadır (Raval ve Verma 

1997, Verma 2004). Çelik (2001) aflatoksinlerin yüksek dozlarının şiddetli 

hepatoselüler nekroza, uzun süreli düşük dozlarının ise hayvanda büyümenin 

yavaşlamasına ve karaciğer büyümesine yol açtığını bildirmektedir. Aflatoksinler 

tarafından karaciğerde oluşturulan histopatolojik etkiler safra kanalı hiperplazisi, 

çekirdek büyümesi, nükleus inkluzyonları ve hepatositlerde büyüme şeklinde 

olmaktadır (Hastings ve Llewellyn 1987). Ayrıca hemorajik nekrozlar ve yağ asidi 

birikimi gibi primer lezyonlar da görülmektedir. Domuz, kobay ve köpeklerde bu 

lezyonlara daha çok sentrilobuler alanlarda rastlanırken; ördeklerde ve ratlarda 

periportal alan etkilenme bölgesidir (Coulombe 1993, Do ve Choi 2007). 

 
Aflatoksin böbreklerde histopatolojik olarak tubuler epitelin hiyalinizasyonu 

ve dejenerasyonuna, paranşimde yaygın vasküler konjesyon ile bazen fokal hemoraji 
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alanlarına neden olmaktadır (Lakkawar ve ark 2004). Ayrıca aflatoksikoz sonucu 

endojen paratiroid hormon sentezi ve bu hormona karşı böbreğin duyarlılığı 

azalmaktadır. Aflatoksinin böbrek fonksiyonları üzerinde uzun süreli değişikliklere 

yol açtığı bildirilmektedir (Glahn ve ark 1991). 

 
1.8. Çekirdekçik Organizatör Bölgeleri ve AgNOR Boyama 

   
Hücre çekirdeği genetik materyali (DNA) bulundurması nedeni ile hücredeki 

tüm faaliyetleri yöneten bir merkezdir. Çekirdek zarı, çekirdek içindeki kromatin, 

çekirdekçik ve bunların arasını dolduran çekirdek sıvısını çevreleyerek 

sitoplazmadan ayırır (Sağlam ve ark 1997). Çekirdekçikler ribozomal alt birimlerin 

sentezlendiği çekirdek bölgeleridir. Ribozamal RNA (rRNA)’ları sentezleyen genler 

(rDNA) kromozomlarda taşınırlar. Bu kromozomların (DNA) rRNA sentezleyen 

genlerini içeren ve çekirdekçiği oluşturan bölgeleri nukleolus organizer regions 

(NOR) olarak adlandırılır (Akar ve Sur  2010).    

       
Gümüşleme metoduyla NOR’ların boyanması (Silver Staining Nucleolus 

Organiser Regions, AgNORs) sırasında aktif olarak transkripsiyon yapan NOR’lar ve 

bu nedenle rDNA bölgeleri de boyanır. Bu sebeple aktif olarak çoğalan hücrelerdeki 

NOR’lardaki genlerin ekspresyonunda önemli bir artış olmaktadır. Gerçekte gümüşle 

boyanan yapılar bu bölgelerdeki asidik proteinlerdir (Lee ve ark 1999). Karademir ve 

ark (1996) AgNOR boyama metodunun tümörlerin malignitelerinin belirlenmesinde 

ve derecelendirilmesinde kullanılabileceği gibi hastalığın prognozu ve tedavi 

süreçlerinin belirlenmesinde de faydalı olabileceğini bildirmektedirler. AgNOR 

sayıları, büyüklükleri ve AgNOR alanı/çekirdek alanı da türlerde ve aynı türün farklı 

dokularında değişiklik gösterir. Bu parametrelerin, hücrelerin çoğalma aktiviteleri ile 

ilgili olduğu ileri sürülmektedir (Zaczek ve ark 1992). Bukhari ve ark (2007) 

özellikle merkezi sinir sistemi tümörlerinde AgNOR’un boyut ve dağılımının sayıdan 

daha önemli bir kriter olduğunu bildirirlerken, Chappard ve ark (1998) insanlarda 

viral kaynaklı bir kemik hastalığı olan Paget hastalığında osteoklastların 

çekirdeklerinde yer alan ortalama AgNOR sayısının 2,12’den 6,8’e kadar 

artabildiğini, ancak bu artışın osteoklastlardaki proliferatif aktiviteyi değil ribozom 

sentezindeki artışı gösterdiğini ileri sürmektedirler. Genetik çalışmalarda kullanılan 

materyaller genler ve kromozomlardır. Günümüzde bu tip çalışmalar sayesinde 

kromozomlardaki yapısal ve sayısal bozuklukların tespiti yapılabilmektedir. 
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”Koçlarda aflatoksinin semen kalitesi, testis histolojisi ile semen 

hyaluronidaz enzim aktivitesi üzerine etkileri ve glukomannan (EG)’ın koruyucu 

etkinliği” başlıklı TÜBİTAK projesinden (107 O 866) çıkarılan bu doktora tez 

projesiyle, yemle tüketilen total aflatoksinin koçlarda karaciğer ve böbrek üzerine 

olan zararlı etkilerinin ortaya konulması ve aflatoksinle birlikte verilen 

glukomannanın bu organlarda aflatoksine bağlı olarak oluşacak olumsuz etkilerin 

azaltılması/engellenmesi yönünden olası etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda aflatoksinlerin karaciğer ve böbrek 

üzerindeki etkileri daha iyi ortaya konularak, yetiştiricilikteki ekonomik kayıpların 

önlenmesine veya azaltılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek 

hedeflenmektedir. Ayrıca ileride yapılacak benzeri çalışmalara temel veriler 

sağlaması da bu çalışmanın hedefleri arasındadır.  
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 
 

2.1. Hayvan Materyali 
 

Çalışma başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Etik 

Kurulu (SÜVFEK)’ndan 02.09.2008 tarih ve 2008/061 sayılı kararı ile onay alındı. 

Hayvanlar için uygun padoklar hazırlandıktan sonra yaklaşık 1 yaşında (12-14 aylık) 

32 adet Merinos ırkı koç satın alındı. Hayvanlar alınmadan önce genel sağlık 

yönünden muayene edildi. Koçlara antiparaziter olarak ivermektin enjeksiyonu 

(Avromec-F, 1ml/50 kg) ve oksifendazol (Okzan-F, 1 tablet/50 kg) uygulaması 

yapıldı. Ayrıca enterotoksemi (Pluritoxiven-8, 1 ml) ve çiçek aşıları uygulandı. 

Koçların her biri 2x2 metre ölçülerindeki padoklarda kulak numarası takılarak 

bireysel olarak bakıma alındı. Çevreye ve yeni yemleme uygulamasına adaptasyon 

için 15 günlük alıştırma programı uygulandı. Hayvanların grup adları ve kulak 

numaraları padoklara ayrı ayrı yazıldı.  

 
2.2. Hayvanların Beslenmesi 

 
Koçlar, canlı ağırlıkları belirlenerek 4 eşit gruba ayrıldı ve çalışma öncesi 

homojen dağılım sağlandı. Deneysel besleme çalışmasına 19 Nisan 2008 tarihinde 

başlandı ve 92 gün devam edildi. Birinci gruptaki koçlara (Kontrol, K grubu) sadece 

ticari yem; ikinci gruptaki koçlara (Aflatoksin, A grubu) ticari yemle birlikte günlük 

250 µg aflatoksin; üçüncü gruptakilere (Aflatoksin+glukomannan, AG grubu) ticari 

yem + 250 µg /gün aflatoksin + 2 gr/gün glukomannan karışımı; dördüncü 

gruptakilere (Glukomannan, G grubu) ticari yem + 2 gr/gün glukomannan karışımı 

verildi. Su ve yonca ad libitum olarak sağlandı. Beslemeler sabah 06.00-07.30 ve 

akşam 18.00-19.30 saatleri arasında yapıldı. Aflatoksin ve glukomannan, sabah 

yemlemesinden hemen önce bu maddeler 250 gr yeme karıştırıldıktan sonra tek tek 

hayvanlara verildi ve bu yemlerin tamamı tüketildikten sonra verilmesi gereken yem 

tüm gruplardaki hayvanlara yine ayrı ayrı verildi.  

 
Koçların beslenmesinde kullanılan ticari yemin içeriği aşağıdaki gibidir 

(Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Koçların beslenmesinde kullanılan ticari yemin içeriği 

Kuru Madde % 88 Na % 0,1-0,4 
Ham Protein % 12 NaCl % 1,0 
Ham Selüloz % 12 Metabolik Enerji 2750 kcal/kg 
Ham Kül % 9 Vit A 7000 IU-kg 
HCL’de çözünmeyen Kül % 1,0 Vit D3 700 IU-kg 
Ca % 0,6-1,6 Vit E 25 mg/kg 
P % 0,4   

 

2.3. Aflatoksin Üretimi ve Tayini 
 

Çalışmada kullanılan aflatoksin; Shotwell ve ark (1966)’nın bildirdikleri 

metodu esas alan Demet ve ark (1995)’nın bildirdikleri yönteme göre Aspergillus 

parasiticus NRLL 2999 suşu (U.S. Department of Agricultural Research Service, 

Peoria,  Ilinois, USA) kullanılarak pirincin fermente edilmesi ile üretilmiştir. 

Fermente pirinç otoklavda sterilize edildikten sonra, 70°C’de kurutularak, öğütüldü. 

Fermente pirinçteki aflatoksinin ekstraksiyonu ve temizlenmesi Vicam (1999)’ın 

bildirdiği metoda göre immunoaffinite kolon (Afla Test®; Vicam) kullanılarak ve 

miktar tayini Stroka ve ark (2000) tarafından bildirilen yönteme göre yüksek 

performans likit kromatografi (HPLC)’de gerçekleştirildi. Fermente pirinçteki 

aflatoksinin miktarı ve çeşitleri daha önce 100 μl uygulanan değişik oranlarda 

aflatoksin standartlarından (AFB1, AFB2, AFG1 ve AFG2) elde edilen piklerin 

alanlarının ve alıkonma sürelerinin karşılaştırılması ile tespit edildi. Fermente 

pirinçteki toplam aflatoksin miktarı 73,96 ppm olarak belirlendi ve bunun % 84,15 

AFB1, % 6,29 AFB2, % 9,13 AFG1 ve % 4,25 AFG2’den oluştuğu tespit edildi 

(metodun geriye kazanç oranı, % 97,4; duyarlılığı, 0,4 ppb). 

 
2.4. Doku Örneklerinin Alınması ve İşlenmesi 
  

Çalışma sonunda (92. gün) tüm hayvanlar kesildikten sonra karaciğer ve 

böbrekleri çıkarılarak doku örnekleri alındı. Alınan doku örnekleri % 10’luk 

tamponlu nötral formaldehid ile tespit edildikten sonra rutin takip işlemine tabii 

tutularak parafin blokları yapıldı. Bloklardan 6 mikrometre (μm) kalınlıkta alınan 

kesitlere histolojik yapının ve hücrelerdeki değişikliklerin belirlenmesi amacıyla 

Masson’un trikrom boyaması (Culling ve ark 1985) ve AgNOR boyama (Platon ve 

ark 1986, Korek ve ark 1991) teknikleri uygulandı. Ayrıca karaciğer epitel 

hücrelerindeki yağlanma oranını belirlemek amacıyla karaciğerden alınan örnekler 

formol-kalsiyum tespit solüsyonunda +4ºC’de ve karanlıkta 16 saat süreyle tespit 
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edildi. Kriyostatta 12 μm kalınlığında alınan kesitler Sudan Black B boyama metodu 

ile boyandı (Burdon 1946).  

 
2.5. AgNOR Solüsyonunun Hazırlanması ve Kesitlerin Boyanması  

 
AgNOR’ların belirlenmesi için gümüşleme boyama yöntemi (Platon ve ark 

1986, Korek ve ark 1991) uygulandı. Bu amaçla 2 g jelatin % 1’lik formik asit içinde 

çözdürüldü. Bu solüsyondan 1 hacim alınarak 2 hacim % 50’lik gümüş nitrat 

solüsyonu (50 g gümüş nitrat, Merck, 100 ml distile suda eritildi) ile karıştırıldı. 

Kesitler taze hazırlanan ve süzülen çalışma solüsyonu içerisinde 37 oC’de ve karanlık 

ortamda 20-30 dakika kontrollü olarak bekletildi. Bu sürenin sonunda kesitler 3 kez 

distile suda çalkalanarak bilinen rutin işlemlerden sonra Entellan (Merck) ile 

kapatıldı.  

 

2.6. Preparatların Görüntü Analiz Sistemi ile İncelenmesi 

 
Hazırlanan preparatlar DFC-320 model kamera donanımlı Leica DM-2500 

model ışık mikroskobu ile incelendikten sonra gerekli bölgelerin dijital görüntüleri 

kaydedildi. Çekirdek çaplarının yanı sıra AgNOR parametrelerinin de elde 

edilebilmesi için her hayvandan 25’er adet karaciğer (1, 2 ve 3. bölgeler) ve böbrek  

(glomerulus, tubulus proksimalis, tubulus distalis ve tubulus kolektivus) 

bölgelerinden hücreler değerlendirilmeye alındı. Bu hücrelerin çekirdeklerinin 

alanları ve içerdikleri AgNOR’ların alan ve sayılarının tespiti IM-50  (Leica, 

Switzerland) görüntü analiz programı kullanılarak gerçekleştirildi. Elde edilen 

verilerden AgNOR alanının çekirdek alanına oranları (%) aşağıdaki formülle 

hesaplandı. 

 

AgNOR alanının çekirdek alanına oranı (%) = 
AgNOR alanı 

x100
Çekirdek alanı 

 

Karaciğer epitel hücreleri içindeki yağların sitoplazmada kapladıkları alanı 

tespit etmek amacıyla her bir hayvandan alınan 5 seri kesit Sudan Black B 

yöntemiyle boyandı (Burdon 1946). Hazırlanan preparatların rastgele seçilmiş 5 

farklı bölgesinden Leica DFC-320 model video kamera donanımlı Leica DM model 

mikroskop yardımıyla x40 objektif büyütmesi ile Gaal ve ark (1983)’nın uyguladığı 
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yöntemle yağlanma oranı (%) belirlendi. Yağlanma oranı 0-10 µm2/100 µm2 arasında 

olanlar hafif, 10-20 µm2/100 µm2 arasında olanlar orta şiddetli, 20 µm2 /100 µm2 ve 

üzeri olanlar ise şiddetli yağlı karaciğer olarak değerlendirildi (Gaal ve ark 1983, 

Aslan ve ark 1989). 

 
2.7. İstatistiksel Analizler  

 
Elde edilen verilerin (çekirdek alanı, AgNOR alanı, AgNOR alanının 

çekirdek alanına oranı, AgNOR sayısı ve yağlanma oranı) SPSS paket programı 

(SPSS 2008) ile varyans analizleri yapıldı. Gruplar arası farkı belirlemek amacıyla 

DUNCAN testi uygulandı.  
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3. BULGULAR 

 
Mikroskobik incelemeler sonucunda, kontrol grubuna ait karaciğerin üçlü 

(triple) boyamasında dokunun normal yapıda olduğu gözlendi (Şekil 1 ve 2).  

 

 
Şekil 1. Kontrol grubuna ait karaciğerin üçlü (triple) boyamasında dokunun normal histolojik 

görünümü, Portal alana yakın 1. bölge. 
 

 
Şekil 2. Kontrol grubuna ait karaciğerin üçlü (triple) boyamasında dokunun normal histolojik 

görünümü, sentral venaya yakın 3. bölge. 
 

Yemlerine aflatoksin ilave edilen grupta özellikle vena sentralisler çevresinde 

daha belirgin olmak üzere tüm bölgelerdeki hepatositlerde küçük ve iri damlalı 

vakuoler dejenerasyonlar (yağlanma) (Şekil 3, 6, 7) ile belirgin hidropik 
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dejenerasyonlar (Şekil 4, 6, 7) gözlendi. Hepatositlerde büyümeye bağlı olarak 

sinüzoidlerde belirgin daralmalar dikkati çekti. Sinüzoidlerin görülebildiği 

bölümlerde ise lokal kan göllenmeleri (lokal hiperemi) bulunmaktaydı. Lopçuklarda 

az sayıda piknotik çekirdekli hepatosite rastlandı (Şekil 5). Ayrıca vena sentralisler 

çevresinde zaman zaman lokal kanama alanları ile seroid pigmenti içeren tek ve 

gruplar halinde makrofajlar gözlendi (Şekil 6, 7).  

 

 
Şekil 3. Aflatoksin ilave edilen gruptaki hepatositlerde küçük ve iri damlalı vakuoler dejenerasyonlar 

(yağlanma), 1.ve 2. bölge, üçlü boyama. 
 

 
Şekil 4. Aflatoksin grubundaki hepatositlerde belirgin hidropik dejenerasyonlar, 1. bölge, üçlü 

boyama. 
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Şekil 5. Aflatoksin grubunda hepatositlerde belirgin hidropik dejenerasyonlar ile bazılarının 

çekirdeğinde piknoz  (1. bölge), üçlü boyama. 
 

 
       Şekil 6. Aflatoksin grubunda karaciğerdeki şiddetli vakuoler (ok başları) ve hidropik 
dejenerasyonlar (*) ile seroid pigmenti (oklar) içeren makrofajlar. 3. bölge, üçlü boyama. 

 

Aflatoksin+glukomannan grubundaki hayvanlarda ise portal alanda 

mononükleer hücre infiltrasyonu görüldü (Şekil 8). Hepatositlerde büyümeye bağlı 

olarak sinüzoidlerde daralma ve yer yer kan göllenmeleri gözlendi (Şekil 9). Bu 

grupta hepatositlerde vakuoler dejenerasyonun oldukça az olduğu dikkati çekti. 
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Şekil 7. Aflatoksin grubunda seroid pigmenti içeren makrofajlar (oklar), hepatositlerdeki şiddetli 

vakuoler (ok başları) ve hidropik (*) dejenerasyonlar. 3. bölge, üçlü boyama. 
 

 

 
Şekil 8. Aflatoksin+glukomannan grubunda karaciğerin portal alanlarında görülen mononükleer hücre 

infiltrasyonları (ok), üçlü boyama. 
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Şekil 9. Aflatoksin+glukomannan grubuna ait karaciğer sinüzoidlerindeki kan göllenmeleri 

(hiperemi), üçlü boyama. 
 

Glukomannan ilave edilen grupta karaciğerin histolojik yapısının normal 

olduğu; kontrol grubuna benzer yapı gösterdiği gözlendi (Şekil 10).  

 

 
Şekil 10: Glukomannan grubunda karaciğerin kontrol grubuna benzer normal histolojik görünümü, 

üçlü boyama. 
 

Karaciğer örneklerindeki hepatositlerin çekirdek alanları, karaciğerin üç ayrı 

bölgesine göre çizelge halinde (Çizelge 2) verilmiştir. Aflatoksin grubundaki 

koçların karaciğerlerinde, çekirdek alanları yönünden yapılan değerlendirmede her 

üç bölgede de kontrol grubuna göre önemli (P<0,05) bir düşüş gözlenmiştir.  
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Glukomannan ve aflatoksin+glukomannan gruplarında 1. bölgedeki hepatositlerin 

çekirdek alanları kontrol grubundan düşük olmakla birlikte aflatoksin grubundan 

yüksek bulunmuştur. 2. bölgede glukomannan ilave edilen gruptaki hepatositlerin 

çekirdek alanları kontrol grubuna benzer iken aflatoksin+glukomannan grubunda 

aflatoksin grubuna göre yüksek, kontrol grubuna göre ise düşük olarak tespit edildi. 

Üçüncü bölgede bütün gruplar arasında belirgin farklılıklar olmasına rağmen 

aflatoksin grubundaki hepatositlerin çekirdek alanları en düşük bulundu. 

 

Çizelge 2. Karaciğer epitel hücrelerinde çekirdek alanı (μm²)±SE 
Gruplar 
(n=8) 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 

K 33,55±0,42a 33,35±0,51a 33,04±0,60a 

A 28,74±0,26c 28,60±0,27c 27,47±0,28c 

G 32,62±0,38ab 32,42±0,26a 32,53±0,32ab 

AG 29,82±0,31b 30,77±0,39b 28,96±0,42b 

K: Kontrol, A: Aflatoksin, G: Glukomannan, AG: Aflatoksin+glukomannan  
a,b,c: Aynı sütundaki farklı harfler arasındaki fark önemlidir (P<0,05).
 

           Karaciğer epitel hücrelerindeki AgNOR alanları Çizelge 3’te verilmiştir. 

Çizelgeye göre aflatoksin ilave edilen grubun AgNOR alanları diğer gruplara göre 

belirgin oranda düşük bulunmuştur. Aflatoksin ve aflatoksin+glukomannan 

gruplarının 1. ve 2. bölgesindeki AgNOR alanları birbirine benzerlik gösterirken, 

kontrol ve glukomannan gruplarından düşük olduğu gözlendi. Kontrol grubundaki 

AgNOR alanının glukomannan grubuna göre her üç bölgede de yüksek olduğu 

görüldü. Üçüncü bölgede tüm gruplar arasında farklılık bulunmasına rağmen 

aflatoksin ilave edilen grubun AgNOR alanı en düşük bulundu. 

 

Çizelge 3. Karaciğer epitel hücrelerinde AgNOR alanı (μm²)±SE 

Gruplar 
(n=8) 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 

K 1,34±0,04a 1,38±0,04a 1,24±0,03a 

A 0,71±0,02c 0,72±0,02c 0,65±0,02d 

G 1,21±0,03ab 1,29±0,03b 1,18±0,04b 

AG 0,75±0,02c  0,77±0,02c 0,79±0,02c 

K: Kontrol, A: Aflatoksin, G: Glukomannan, AG: Aflatoksin+glukomannan  
a,b,c,d: Aynı sütundaki farklı harfler arasındaki fark önemlidir (P<0,05). 
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Karaciğer lopçuklarının farklı bölgelerindeki epitel hücrelerinde AgNOR 

alanının çekirdek alanına oranları Çizelge 4’te verilmiştir. Çalışmada aflatoksin 

grubunun hepatositlerinin AgNOR alanının, çekirdek alanına oranları; 1. bölgede % 

2,60, 2. bölgede % 2,66, 3. bölgede ise % 2,55 olarak belirlenmiştir. Bu değerler 

çalışılan diğer gruplardan istatistikî olarak farklı (P<0,05) bulunmuştur. 

Aflatoksin+glukomannan grubundan elde edilen veriler ise hem kontrol hem de 

aflatoksin grubundan istatistikî olarak farklı (P<0,05) olmakla birlikte, kontrol 

grubuna yakın değerler olduğu dikkati çekmiştir. 

 

Çizelge 4. Karaciğer lopçuklarının farklı bölgelerindeki epitel hücrelerinde 
AgNOR alanının çekirdek alanına oranı (%) ±SE 

Gruplar (n=8) 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 
K 4,06±0,21a 4,01±0,22a 4,38±0,18a 

A 2,60±0,11c 2,66±0,09c 2,55±0,09c 

G 3,81±0,15ab 3,79±0,14ab 3,92±0,12a 

AG 3,57±0,09b 3,62±0,11b 3,45±0,09b 

K: Kontrol, A: Aflatoksin, G: Glukomannan, AG: Aflatoksin+glukomannan  
 a,b,c: Aynı sütundaki farklı harfler arasındaki fark önemlidir (P<0,05). 

 

Karaciğer lopçuklarının her üç bölgesindeki hepatositlerin AgNOR sayıları 

açısından yapılan değerlendirmede gruplar arasında önemli farklılıkların olmadığı 

görüldü (P>0,05) (Çizelge 5). 

 

Çizelge 5. Karaciğer lopçuklarının farklı bölgelerindeki epitel hücrelerinde AgNOR 
sayıları (adet) ±SE 

Gruplar 
(n=8) 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 

K 2,28±0,16 2,39±0,17 2,56±0,17 

A 2,48±0,17 2,54±0,16 2,51±0,16 

G 2,50±0,15 2,37±0,15 2,29±0,15 

AG 2,32±0,17 2,49±0,16 2,18±0,17 

K: Kontrol, A: Aflatoksin, G: Glukomannan, AG: Aflatoksin+glukomannan 
 

Karaciğer epitel hücrelerindeki yağlanmayı belirlemek amacıyla yapılan 

Sudan Black B boyama sonunda, ortalama yağlanma oranının kontrol grubu (Şekil 

11a-b)’nda % 2,6, aflatoksin grubu (Şekil 12)’nda % 35,5, glukomannan grubu (Şekil 
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13)’nda % 2,9 ve aflatoksin+glukomannan grubu (Şekil 14)’nda ise % 9,6 olduğu 

gözlenmiştir (Çizelge 6). Bu veriler, glukomannanın hepatositlerdeki yağlanma ile 

ilgili olarak kontrol grubundan farklı bir durum oluşturmadığını; aflatoksinin 

karaciğerde önemli derecede yağlanmaya sebep olduğunu; aflatoksinle birlikte 

verilen glukomannanın ise hepatositlerdeki yağlanma oranını dikkate değer düzeyde 

azalttığını göstermiştir.  

 

 
Şekil 11a. Kontrol grubunda karaciğerin portal alanı çevresindeki (1. bölge) hepatositlerde yağ 

damlacıkları,  Sudan Black B boyama. 
 

 
Şekil 11b. Kontrol grubunda karaciğerin vena sentralis alanı çevresindeki (3. bölge) hepatositlerde yağ 

damlacıkları, Sudan Black B boyama. 
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Şekil 12. Aflatoksin grubunda karaciğer lopçuğunun 3. bölgesindeki hepatositlerde şiddetli yağlanma, 

Sudan Black B boyama. 
 

 
Şekil 13. Glukomannan grubunda hepatositlerdeki yağ damlacıkları,  Sudan Black B boyama. 
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Şekil 14. Aflatoksin+glukomannan grubunda hepatositlerdeki yağ damlacıkları,  Sudan Black B 

boyama. 
 

 
Kontrol grubuna ait böbreğin üçlü (triple) boyamasında dokunun normal 

yapıda olduğu gözlendi (Şekil 15a-b).  

 

 
Şekil 15a. Kontrol grubuna ait böbreğin üçlü (triple) boyamasında korteks bölgesinin normal 

histolojik görünümü. 

Çizelge 6. Karaciğer yağlanma oranı (%)

Gruplar (n=8) K A G AG 

Yağlanma oranı 2,63±0,21c 35,50±0,65a 2,94±0,25c 9,63±0,98b

K: Kontrol, A: Aflatoksin,  G: Glukomannan, AG: Aflatoksin+glukomannan  
a,b,c: Aynı sütundaki farklı harfler arasındaki fark önemlidir (P<0,05). 
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Şekil 15b. Kontrol grubuna ait böbreğin medula bölgesinin normal histolojik görünümü, üçlü boyama. 

 

Aflatoksin ilave edilen grubun böbrek tubul epitellerinde dejenerasyon ve 

dökülmeler görüldü. Böbrek damarlarında genişlemeler ve konjesyonlar dikkati 

çekti. Özellikle medula bölgesindeki damarlarda yoğun hiperemiye rastlandı (Şekil 

16a-b).  

 

 
Şekil 16a. Aflatoksin grubuna ait böbreğin korteks bölgesindeki tubullerin epitel hücrelerinde 

dökülmeler (oklar) görülmekte, üçlü boyama. 
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Şekil 16b. Aflatoksin grubuna ait böbreğin medula bölgesindeki damarlarda genişlemeler ve yoğun 

konjesyonlar, üçlü boyama. 
 

Glukomannan ilave edilen grupta böbreğin histolojik yapısının normal 

olduğu; kontrol grubuna benzer yapı gösterdiği gözlendi (Şekil 17a-b). 

 

 
Şekil 17a. Glukomannan grubunda böbreğin korteks bölgesinin normal histolojik görünümü, üçlü 

boyama. 
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Şekil 17b. Glukomannan grubunda böbreğin medula bölgesinin normal histolojik görünümü, üçlü 

boyama. 
 

Aflatoksin+glukomannan grubunda böbreğin kontrol grubuna yakın 

morfolojik yapı göstermesine rağmen, kortekste tubul epitellerinde az sayıda 

dökülmeler ile medulada yer yer konjesyonlar dikkati çekti (Şekil 18a-b).  

 

 
Şekil 18a. Aflatoksin+glukomannan grubunda böbreğin korteks bölgesindeki tubul epitel hücrelerinde 

az sayıda dökülmeler, Üçlü boyama. 
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Şekil 18b. Aflatoksin+glukomannan grubunda böbreğin medula bölgesindeki hafif konjesyon, üçlü 

boyama. 
 

Böbreğin farklı bölgelerindeki glomerulus ve tubul epitel hücrelerinin 

çekirdek alanları Çizelge 7’de verilmiştir. Çizelgeye göre aflatoksin ilave edilen 

grubun çekirdek alanlarının diğer gruplara göre belirgin bir düşüş (P<0,05) gösterdiği 

görülmektedir. Glukomannan ve aflatoksin+glukomannan grubunda tüm bölgelerde 

çekirdek alanları birbirine benzerlik göstermesine rağmen, aflatoksin grubunda 

glomerulus, tubulus distalis ve tubulus kolektivus bölgelerindeki çekirdek alanının en 

düşük değerlerde olduğu gözlendi. Böbreğin tüm bölgelerine ait çekirdek alanı 

değerleri kontrol grubunda diğer tüm gruplara göre yüksek düzeydeydi.  

 

Çizelge 7. Böbreğin farklı bölgelerindeki hücrelerin çekirdek alanı (μm²)±SE 
Gruplar 
(n=8) 

Glomerulus Tubulus 
proximalis 

Tubulus distalis Tubulus 
kolektivus 

K 15,75±0,34a 26,02±0,46a 23,11±0,32a 28,95±0,48a 

A 13,13±0,28c 22,20±0,29b 20,32±0,32c 25,33±0,30c 

G 15,17±0,32ab 25,30±0,39ab 22,29±0,33ab 28,24±0,35abc 

AG 14,33±0,31b 22,33±0,36b 21,65±0,30b 27,00±0,29b 

K: Kontrol, A: Aflatoksin, G: Glukomannan, AG: Aflatoksin+glukomannan  
a,b,c: Aynı sütundaki farklı harfler arasındaki fark önemlidir (P<0,05).
 

 

Böbreğin farklı bölgelerindeki glomerulus ve tubul epitel hücrelerindeki 

AgNOR alanları Çizelge 8’de verilmiştir. Çizelgeye göre çalışılan tüm bölgelerde 

kontrol ve glukomannan grupları birbirine benzerlik gösterirken, aflatoksin grubunun 

en düşük (P<0,05) AgNOR alanına sahip olduğu gözlendi. Aflatoksin+glukomannan 



38 
 

grubunun çalışılan tüm bölgelerindeki epitel hücrelerinin ise aflatoksin grubundan 

yüksek AgNOR alanına sahip olduğu görüldü. Tubulus proksimalis bölgesindeki 

AgNOR alanları aflatoksin grubunda en düşük değerde iken kontrol grubuna ait 

veriler en yüksek değerdeydi. Aflatoksin+glukomannan grubunda bu oran gruplar 

arasındaki farklar önemli (P<0,05)  olmak üzere kontrol grubuna göre düşük; 

aflatoksin grubuna göre yüksek bulundu. Tubulus kolektivus bölgesinde AgNOR 

alanı bakımından aflatoksin grubu ile aflatoksin+glukomannan grupları birbirine 

benzerlik gösterirken; kontrol grubu ile glukomannan grupları arasında da istatistikî 

farklılık gözlenmedi.  

 

Çizelge 8. Böbreğin farklı bölgelerindeki hücrelerde AgNOR alanı (μm²)±SE 

Gruplar 
(n=8) 

Glomerulus Tubulus 
proximalis 

Tubulus distalis Tubulus 
kolektivus 

K 0,23±0,06a 0,43±0,01a 0,41±0,01a 0,51±0,01a 

A 0,17±0,00c 0,27±0,01c 0,26±0,01c 0,38±0,01b 

G 0,22±0,01a 0,41±0,01a 0,38±0,01a 0,49±0,01a 

AG 0,19±0,01b 0,33±0,01b 0,29±0,01b 0,39±0,01b 

K: Kontrol, A: Aflatoksin, G: Glukomannan, AG: Aflatoksin+glukomannan 
a,b,c: Aynı sütundaki farklı harfler arasındaki fark önemlidir (P<0,05). 

 

Böbreğin farklı bölgelerindeki hücrelerin AgNOR alanının çekirdek alanına 

oranları Çizelge 9’da verilmiştir. Çizelgeye göre aflatoksin grubunun epitel 

hücrelerinde AgNOR alanının çekirdek alanına oranları glomerulus bölgesinde % 

1,23; tubulus proksimalis bölgesinde % 1,18; tubulus distalis bölgesinde % 1,27 ve 

tubulus kolektivus bölgesinde ise % 1,44 olarak bulunmuştur. Bu değerler, çalışılan 

diğer gruplardan istatistikî olarak farklı (P<0,05) olduğunu göstermektedir. 

Aflatoksin+glukomannan grubundan elde edilen veriler ise glomerulus, tubulus 

proksimalis ve tubulus kolektivus bölgelerinde hem glukomannan hem de kontrol 

grubu ile istatiki olarak farklılık göstermezken, tubulus distalis bölgesinde kontrol 

grubu ile aynı glukomannan grubu ile de istatistikî olarak farklı (P<0,05) bulundu. 
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Böbreğin farklı bölgelerindeki glomerulus ve tubul epitel hücrelerindeki 

AgNOR sayıları açısından yapılan değerlendirmede ise gruplar arasında önemli 

farklılıkların olmadığı gözlendi (Çizelge 10). 

 

Çizelge 10. Böbreğin farklı bölgelerindeki hücrelerde AgNOR sayısı (adet, X±SE) 

Gruplar 
(n=8) 

Glomerulus Tubulus 
proximalis

Tubulus distalis Tubulus 
kolektivus

K 2,52±0,19 2,83±0,19 2,74±0,18 2,68±0,23 

A 2,60±0,17 2,59±0,19 2,68±0,17 2,63±0,21 

G 2,62±0,22 2,74±0,18 2,80±0,18 2,96±0,17 

AG 2,82±0,18 2,30±0,24 2,66±0,17 2,73±0,18 

K: Kontrol, A: Aflatoksin, G: Glukomannan, AG: Aflatoksin+glukomannan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 9. Böbreğin farklı bölgelerindeki hücrelerde AgNOR alanının çekirdek 
alanına oranı (%) ±SE 

Gruplar (n=8) Glomerulus Tubulus 
proximalis 

Tubulus 
distalis 

Tubulus 
kolektivus 

K 1,80±0,09a 1,53±0,07a 1,50±0,06b 1,76±0,07a 

A 1,23±0,05c 1,18±0,05b 1,27±0,05c 1,44±0,06b 

G 1,60±0,09a 1,79±0,09a 2,08±0,09a 1,82±0,06a

AG 1,59±0,07a 1,49±0,07a 1,49±0,06b 1,68±0,08a 

K: Kontrol, A: Aflatoksin,  G: Glukomannan, AG: Aflatoksin+glukomannan  
a,b,c: Aynı sütundaki farklı harfler arasındaki fark önemlidir (P<0,05). 
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4. TARTIŞMA  

 
Aflatoksikozis olaylarında en çok etkilenen organların başında karaciğer ve 

böbrekler gelmektedir (Krishna ve ark 1991, Sahoo ve ark 1993, Churamani ve ark 

1995, Guerre ve ark 1996, Singh ve ark 1999, Vinita ve ark 2003, Denli ve ark 

2005). Lakkawar ve ark (2004) tavşanların yemlerine 50 gün süreyle 0,5 ppm AFB1 

vererek oluşturdukları aflatoksikoz sonucunda en çok etkilenen organların karaciğer 

ve böbrek olduğunu açıklamışlardır. Besinlerle alınan AFB1 duodenumdan etkili bir 

şekilde emildikten sonra karaciğerde hücresel sitokrom- P450 enzim sistemi yoluyla 

lipid peroksidasyonuna ve hücresel hasarlara yol açan AFB1-8-9- epoksite 

dönüştürülerek metabolize olmaktadır (Stresser ve ark 1994). Shen ve ark (1995) 

AFB1 kaynaklı hücre hasarlarında süperoksit radikalleri, hidroksi radikalleri ve 

hidrojen peroksit gibi ROS’un rolü olduğunu ifade etmektedirler. 

 
Aflatoksikozda histopatolojik bulgular, aflatoksin konsantrasyonu ve maruz 

kalma süresi ile ilişkilidir (Boonyaratpalin ve ark 2001). Edrington ve ark (1994) 2,5 

ppb aflatoksin içeren diyetin büyüme dönemindeki kuzularda karaciğer hasarı 

oluşturmak için yeterli olduğunu görmüşlerdir. Hinton ve ark (2003) kırk hafta 

boyunca dört hafta aralıklarla 0; 0,01; 0,04; 0,4 ppm verilen hayvanlarda oluşan 

hepatoselüler vakuoler değişikliğin; kırk hafta boyunca sürekli 1,6 ppm aflatoksin 

verilen hayvanlardakinden daha az olduğunu açıklamışlardır. Bu çalışmada 92 gün 

süreyle uygulanan aflatoksinin karaciğer ve böbreklerde önemli histopatolojik 

değişikliklere neden olduğu gözlenmiştir. 

 
Aflatoksinler tüm hayvanları aynı şekilde etkilememekte, tür farklılıkları da 

toksisitede önemli yer tutmaktadır (Richard 2008). Sütçü ve etçi sığırlarda 

aflatoksikoz olaylarının karaciğerde yağ dejenerasyonu, megalositozis, fibrozis ve 

nekrozlarla karakterize olduğu bildirilmiştir (Burnside ve ark 1957, Morehouse 1981, 

Colvin ve ark 1984, Edrington ve ark 1994). Armbrecht ve ark (1970) 2 ppb dozda 

aflatoksin verilen koyunlardan 24 saat içinde ölenlerin karaciğerlerinde belirgin 

sentrilobuler nekrozlara, 7 güne kadar hayatta kalan hayvanlarda ise periportal 

konjesyon, genişlemiş sinuzoidler ve hepatositlerde nekrozlara rastlamışlardır. Bir 

çalışmada da 4 ppb aflatoksin verilen keçilerdeki histopatolojik lezyonların önemli 

olmayan ya da orta dereceden şiddetliye kadar değişen sentrilobuler nekrozlar 

halinde olduğu rapor edilmiştir (Wylie ve Morehouse 1978). Bu çalışmada da süre ve 
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doz çalışması olmamakla birlikte 3 ay süreyle 250 µg/gün aflatoksin verilen koçların 

karaciğerinde hidropik ve vakuoler dejenerasyon, Kuppfer hücreleri ile 

hepatositlerde seroid pigmentasyonu ve piknoz gibi histopatolojik bulgular 

gözlenmiştir.  

 
Farklı hayvan türlerinde yapılan çalışmalarda da karaciğerde benzer bulgular 

elde edilmiştir: Greene ve Ochme (1976) aflatoksikoz sonucu ölen atların 

karaciğerlerinin histopatolojik incelemesinde sentrilobuler bölgede nekrozlara, çeşitli 

derecelerde yağlanmaya, periportal fibrozise ve inflamatuar hücre infiltrasyonlarına 

rastladıklarını bildirmişlerdir. Rumbeiha (2001) köpeklerde aflatoksikozun subakut 

döneminde hepatositlerde şiddetli yağ dejenerasyonu, portal ve sentral venlerde 

konjesyon; kronik safhada ise fibrozis ile karakterize histopatolojik bulgular elde 

etmiştir. Agag (2004) toksik seviyede AFB1 tüketen domuzların histopatolojik 

bulgularını şekilsiz hücreler, sentrilobuler konjesyon, karyoreksis ve piknozis, 

vakuolizasyon, çekirdeklerin kaybolması ve inter/intralobuler alanlarda yoğun bağ 

dokusu artışı olarak sıralamıştır. Ördeklerin öldürücü aflatoksikozunda hepatositlerde 

yağlanma ve yoğun fibrozis kaydedilmiştir (Asplin ve Carnagham 1961, Calnek ve 

ark 1997). Denli ve ark (2005) broyler tavukların karaciğerinde portal ve 

parenşimatöz dejenerasyon, portal lökosit infiltrasyonu, konjesyon, periportal ve 

multifokal yağ dejenerasyonu, nekroz, multifokal displazi ve hepatositlerde 

düzensizlikler olduğunu kaydetmişlerdir. Aflatoksinlerin karaciğerde oluşturduğu 

histopatolojik bulgular arasında hepatositler ile hepatositlerin çekirdeklerinde 

büyüme ve çekirdek inklüzyonları da bildirilmiştir (Hastings ve Llewellyn 1987). 

Hinton ve ark (2003) ratlar üzerinde yaptıkları bir çalışmada sekiz hafta sonunda 1,6 

ppm dozunda aflatoksine maruz kalan hayvanların hepatositlerinde büyüme ve 

sitoplazmik membranın sınırlandırdığı hepatoselüler sitoplazmik vakuoler 

değişiklikler bulunduğunu göstermişlerdir. Mckenzie ve ark (1981) akut toksikasyon 

sonucu buzağıların karaciğerinin histopatolojik incelemesinde özellikle periportal 

alanlardaki hepatositlerde belirgin büyüme ile birlikte bazı hepatosit çekirdeklerinin 

diğerlerinden 5 kat daha büyük olduğunu ve hepatosit sitoplazmasının yağ içeren 

vakuollerle dolu olduğunu bildirmişlerdir. Yıldırım ve ark (2011) broyler tavuklar 

üzerinde yaptıkları çalışmada hepatositlerin bir kısmının çekirdeklerinin piknotik 

olduğunu, bir kısmının da çekirdeklerini kaybettiklerini görmüşlerdir. Üç ay süreyle 

koçlar üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda da aflatoksin ilave edilen 
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grubun hepatositlerinde büyümeler ve lopçuklarda piknotik çekirdekli hepatositler 

gözlenmiştir. Gradelet ve ark (1998)’nın da ifade ettiği gibi hepatositlerdeki 

büyümenin, bu hücrelerin metabolik aktivitelerini yerine getirirken gösterdikleri 

faaliyetler sonucu depoladıkları metabolizma ürünlerinden kaynaklanabileceği ve 

bazı enzimlerin etkileri sonucunda ortaya çıkan aflatoksin metabolitlerinin hepatosit 

DNA’sı ile reaksiyona girerek çekirdekte mutasyonlara sebep olabileceği 

düşünülmektedir.  

 
Özen ve ark (2009)’nın yaptıkları bir çalışmada mikroskopik olarak 

hepatositlerde doza bağımlı olarak değişen şiddette vakuolar dejenerasyona ve yer 

yer nekrotik hücrelere rastlanmıştır. Hepatositlerin çoğunun yağ birikimi ile 

karakterize olan keskin sınırlı vakuoller içermekte olduğu da bildirilmektedir. Kıran 

ve ark (1998) aflatoksine maruz kalan broylerlerde hepatik lezyonlar olarak 

diffuz/şiddetli hidropik dejenerasyon ve periportal fibrozis rapor etmişlerdir. Bryden 

ve Cumming (1980) broylerlerde yaptıkları bir çalışmada üç hafta boyunca 2 ppb 

aflatoksin içeren yemle besledikleri hayvanların karaciğerlerinde mikroskopik olarak 

değişik derecelerde yağ infiltrasyonlarının ve dejenerasyonlarının olduğunu 

bildirmişlerdir. Yapılan çalışmalarda (Bryden ve Cumming 1980, Özen ve ark 2009) 

elde edilen bulgulara benzer şekilde bu çalışmada da hepatositlerde küçük ve iri 

damlalı vakuoler yağ dejenerasyonlarının ve belirgin hidropik dejenerasyonların 

olduğu gözlendi. Vakuoler dejenerasyonların bozulan yağ transportundan ileri 

geldiği bildirilmektedir (McLean ve Dutton 1995).    

 
Lakkawar ve ark (2004) aflatoksine maruz kalan tavşanlarda vasküler 

konjesyon, sentral ven çevresinde koagülatif nekroz ve portal alanda tıkanıklıklara; 

Abdel-Wahhab ve ark (2002) vasküler genişlemelere ve orta şiddette hemorajilere 

rastlamışlardır. Aflatoksinli yemle beslenen hayvanlarda görülen hemorajiler diğer 

çalışmalarda da rapor edilmiştir (Clarke ve ark 1986, Baker ve Green 1987, Dafalla 

ve ark 1987). Broylerlerin karaciğer sinuzoidlerinde konjesyon ve fokal 

hemorajilerin olduğu bildirilirken (Dafalla ve ark 1987) sentral venlerin 

genişlememiş olduğu rapor edilmiştir (Asuzu ve Shetty 1986, Okoye ve ark 1988). 

Aflatoksikoz sonucu hepatositlerdeki nekrozlara bağlı olarak genişlemiş sinuzoidler 

tespit ettiklerini bildiren araştırmacılara (Armbrecht ve ark 1970, Khan ve ark 2010, 

Salim ve ark 2011) karşın, yaptığımız çalışmada hepatositlerdeki büyümeye ve 
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şişmeye bağlı olarak sinuzoidlerin belirgin olarak daraldığı gözlenmiştir. Bu 

bulgumuz bazı araştırmacıların yaptıkları çalışmalarla da (Nunez ve ark 1990, 

Uopasai ve ark 2008) uyumludur. Sinuzoidlerin görülebildiği yerlerde kan 

göllenmeleri dikkat çekmiştir. İnflamasyona bağlı olarak dokuya gelen kanın artması 

sonucu oluşan arteriol dilatasyon hiperemiye neden olmaktadır (Ünal 2012).  

 
Newman ve ark (2007) aflatoksikozun subakut döneminde lopçukların ikinci 

bölgesindeki hepatositlerin orta şiddette, büyük miktarlarda sarı/kahverengi granüler 

sitoplazmik pigment içerdiğini, kronik safhada ise çok sayıda altın yeşili, granüler, 

sitoplazmik pigmentli makrofajların fibrotik alanlarda olduğunu bildirmişlerdir. Bazı 

araştırmacılar da karaciğer dokusunda pigment birikimi ile karakterize hücresel 

bozuklukları rapor etmişlerdir (Çelik ve ark 2003, Baptista ve ark 2004, Baptista ve 

ark 2008). Gül ve ark (2006) primer hepatik lipidozisli bir kedinin karaciğerinde 

histolojik olarak periportal bölgede daha yoğun olmak üzere karaciğerin tüm 

bölgelerinde serbest halde ya da hepatosit/Kupffer hücrelerinin sitoplazmaları 

içerisinde iri damlacıklar halinde sarı renkte, Periyodik Asit Shift (PAS) pozitif 

seroid pigment birikimlerinin olduğunu görmüşlerdir. Hepatosit nekrozuna bağlı 

olarak intersitisyel bölgede serbest kalan lipitlerin oluşturduğu yağ kistlerinin 

makrofajlar tarafından tam olarak ortadan kaldırılamaması ve yağların 

peroksidasyona uğrayarak polimerleşmesi sebebiyle seroid pigmentin oluştuğu ifade 

edilmektedir (Milli ve Hazıroğlu 2000). Bu çalışmada da aflatoksin verilen gruptaki 

koçların karaciğerlerinde vena sentralis çevresinde yoğun olmak üzere lopçuklar 

içerisinde seroid pigmentasyon gösteren hepatositler ile Kupffer hücrelerine 

rastlanmış ve bu durumun yağ metabolizmasındaki bozukluk ve şiddetli yağlanmaya 

bağlı olabileceği düşünülmüştür. 

               
Aflatoksinin zararlı etkisini önlemede pek çok kimyasal madde kullanılmış ve 

bazı uygulamalardan başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Fakat bunlardan ticari olarak 

kullanılanların sayısı son derece sınırlıdır. Alüminosilikatlar, bentonitler (Rosa ve ark 

2001) ve clinoptilolit içeren zeolitler (Kubena ve ark 1990, Harvey ve ark 1993, 

Kubena ve ark 1993, Santurio ve ark 1999, Oğuz ve Kurtoğlu 2000) aflatoksinleri 

bağlayıp gastrointestinal kanaldan bunların emilimini azaltan inert bileşiklerdir 

(Kubena ve ark 1998). Baptista ve ark (2008) ratlarda yaptıkları bir çalışmada maya 
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ile methiyonin ve sistein gibi aminoasitleri probiyotik ajan olarak kullanmışlar ve 

aflatoksin kaynaklı karaciğer hasarını azalttığı sonucuna varmışlardır. 

 
Aflatoksin vitamin emilimini azaltarak organizmanın antioksidan savunma 

mekanizmasını zayıflatmaktadır (Eraslan ve ark 2005). Kaya ve ark (2002) yemlere 

vitamin A, vitamin D, selenyum, bakır, kolin ve metiyonin ilave ederek aflatoksin 

zehirlenmelerinde koruyucu etkilerinin olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca vitamin C 

ve E (Davila ve ark 1983), mangan sülfat (Hasting ve Llewellyn 1987) ve karnitin 

(Sachan ve Yatim 1992) ilavelerinin de faydalı sonuçlar verdiği vurgulanmıştır. 

Nyandieka ve Wakhisi (1993), aflatoksinleri karsinojenik olmayan ürünlere 

metabolize eden hepatik mikrozomal enzimler vasıtasıyla vitamin A, C ve E’nin 

karaciğer kanserini engelleyebildiğini ifade etmişlerdir. 

               
Aflatoksikozun zararlı etkilerini engellemede mayanın da önemli bir faktör 

olduğu bilinmektedir (Stanley ve ark 1993, Parlat ve ark 2001, Çelik ve ark 2003, 

Baptista ve ark 2004). Kuru maya ve glukomannan sulu çözeltilerden aflatoksini 

bağlama özelliğine sahip olan adsorbanlar olarak kabul edilmektedirler (McGuire ve 

McGuire 1999). Karaman ve ark (2005) glukomannanın (Mycosorb) aflatoksinin 

karaciğer, böbrek, timus, dalak ve bursa Fabriciide yol açtığı patolojik etkileri 

hafiflettiğini, yüksek konsantrasyondaki glukomannanın (1g/kg) düşük 

konsantrasyondan (0,5 g/kg) daha etkili olduğunu ve Mycosorb’un kendisinin hiçbir 

yan etkisinin olmadığını rapor etmişlerdir. Ataman ve ark (2009) da koçlarda 

yaptıkları deneysel çalışma sonucunda glukomannanın testisler ile spermatolojik 

özellikler üzerine aflatoksinin olumsuz etkilerini önlemede yararlı sonuçlar verdiğini 

açıklamışlardır. Raju ve Devegowda (2000) ticari broylerlerde aflatoksinin karaciğer 

ve böbrek gibi organlardaki zararlı etkilerini iyileştirmede EG’nin yararlı olduğunu 

bildirmişlerdir. Yaptığımız çalışmada aflatoksinle birlikte glukomannan ilave edilen 

gruptan elde edilen bulguların kontrol grubuna yakın değerlerde bulunması, 

glukomannanın toksikasyonda aflatoksinin zararlı etkilerini azaltmak için önemli bir 

adsorban olabileceği yönündeki çalışmaları (Basmacıoğlu ve ark 2005, Karaman ve 

ark 2005, Ataman ve ark 2009) desteklemektedir.   

 
Bu çalışmada glukomannan ilave edilen gruptan alınan histopatolojik veriler 

kontrol grubundan elde edilen veriler ile kıyaslandığında önemli değişikliklerin 

olmadığı gözlenmiştir. Yıldırım ve ark (2011) aflatoksin verilen broyler tavukların 
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karaciğerlerinin portal alanlarında hafif şiddette mononükleer hücre 

infiltrasyonlarının olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada da 

aflatoksin+glukomannan verilen grubun karaciğer dokusunun portal alanlarında yer 

yer mononükleer hücre infiltrasyonlarına rastlanmıştır. Aflatoksinler pek çok hayvan 

türünde immuniteyi özellikle de hücresel immuniteyi etkilemektedir (Oğuz ve ark 

2003, Richard 2008).  Sekiz hafta boyunca yüksek dozda aflatoksine maruz kalan 

ratlarda lenfositlerin, plazma hücrelerinin, mononükleer hücrelerin ve nötrofillerin 

oluşturduğu küçük inflamatuar hücre infiltrasyonlarının, hepatositlerdeki vakuoler 

dejenerasyona cevap olarak oluştuğu söylenmektedir (Hinton ve ark 2003). 

 
Yapılan çalışmalarda AFB1 metabolitlerinin DNA ile reaksiyona girdiği 

ortaya konmuştur (Gradelet ve ark 1998). Benasutti ve ark (1988) AFB1-8,9 

epoksidin DNA’daki guanin ile kompleks oluşturduğunu bildirirlerken; Lyman ve 

ark (1988) ribozomların da AFB1 tarafından modifikasyona uğratıldığını ileri 

sürmüşlerdir. Aflatoksinin hepatositlerdeki ribozom sayısını düşürdüğü ve sonuçta 

bu durumun protein sentezinde azalmaya neden olduğu ileri sürülmüştür (Jindal ve 

ark 1994, Ergün ve ark 2006, Sehu ve ark 2007). Yaptığımız çalışmada aflatoksin 

verilen grubun karaciğerindeki her üç bölgede de çekirdek AgNOR alanlarının 

düşüklüğü, protein sentezinin engellendiğinin ve/veya azaldığının bir göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. Aflatoksin+glukomannan ilave edilen gruptaki çekirdek 

alanının kontrol grubuna göre düşük, aflatoksin ilave edilen gruba göre yüksek 

olması glukomannanın aflatoksinin zararlı etkilerini azaltmaya yönelik bir rolü 

olduğunu ortaya koymaktadır. Sadece glukomannan ilaveli gruptan elde edilen 

değerlerin kontrol grubuna yakın olması da glukomannanın çekirdek alanı yönünden 

herhangi bir zararlı etkisinin olmadığını göstermektedir. 

 
Gümüşleme metodu ile NOR’ların boyanması sırasında aktif olarak 

transkripsiyon yapan rDNA bölgeleri boyanmaktadır. Bu nedenle aktif olarak 

çoğalan ve sentez aktivitesi yüksek olan hücrelerin NOR’larındaki genlerin 

ekspresyonunda önemli bir artış olmaktadır (Lee ve ark 1999). Hücre çekirdeğinde 

boyanan AgNOR’ların sayıları ve büyüklükleri aynı türün farklı dokularında 

değişiklik göstermektedir (Zaczek ve ark 1992). Bir çekirdekteki AgNOR sayısı ve 

her bir AgNOR alanının çekirdek alanı ile bağlantılı olduğu da saptanmıştır. Aktif 

NOR sayılarının hücrenin protein sentez ihtiyacı ve çevre şartlarına göre değişiklik 
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gösterdiği ileri sürülmektedir (Aydın 2004). Çalışmamızda aflatoksin ilave edilen 

grubun karaciğer AgNOR alanlarının diğer gruplara göre her üç bölgede de belirgin 

oranda düşük olması aflatoksinin hepatositlerdeki çoğalma ve sentez aktiviteleri 

üzerinde baskılayıcı bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Aflatoksin+glukomannan ilave edilen grubun AgNOR alanının kontrol ve 

glukomannan grubuna göre düşük, aflatoksin ilave edilen gruba göre yüksek olması 

aflatoksinin protein sentezi üzerindeki baskısının glukomannan tarafından nispeten 

ortadan kaldırıldığını göstermektedir. Öte yandan çalışmada hepatositlerde ölçülen 

ve hücrelerin çoğalma ve sentez aktiviteleri ile ilgili olduğu bilinen AgNOR 

sayılarında ise karaciğerin her üç bölgesi için de gruplar arası herhangi bir farklılık 

tespit edilmemiştir. Bu durum çalışmada uygulanan dozdaki aflatoksinin karaciğer 

epitel hücrelerinin çekirdeklerindeki AgNOR sayılarını etkilemediğini ancak 

AgNOR alanlarında değişime neden olduğunu göstermektedir.  

 
Aflatoksikozda hepatositlerde görülen yağ infiltrasyonları lipid 

biyosentezinin artmasından ziyade lipid transportunun bozulmasından ileri 

gelmektedir (McLean ve Dutton 1995). Aflatoksinin yağ asidi sentezinde zincir 

uzamasından sorumlu olan mikrozomal enzim sistemini ve yağ asit sentezini 

baskılaması sonucu karaciğerdeki lipid sentezi bozulmakta (Donaldson ve ark 1972) 

karaciğerden lipid transportu önemli ölçüde azalmaktadır (Tung ve ark 1972, 

Merkley ve ark 1987). Aflatoksikozu takiben oluşan mitokondriyal hasarın da 

yağların oksidasyonunda azalmaya neden olduğu ileri sürülmektedir (McLean ve 

Dutton 1995). Merkley ve ark (1987) yaptıkları bir çalışmada aflatoksikozlu 

broylerlerin karaciğerlerinde % 68 oranında yağlanma olduğunu bulmuşlardır. 

Yüksek seviyelerde aflatoksinle beslenen hayvanların karaciğerleri % 300 oranında 

yağ artışı göstermektedir (Wyatt ve ark 1973). Bu çalışmada da aflatoksin ilave 

edilen grubun karaciğer epitel hücrelerinde % 35,5 oranında yağlanma olduğu, 

aflatoksin+glukomannan ilave edilen grupta % 9,6; glukomannan ilave edilen grupta 

% 2,9; kontrol grubunda ise % 2,6 oranında yağlanma olduğu belirlenmiştir. Elde 

edilen bu veriler aflatoksinin koçlarda da diğer hayvanlarda (Greene ve Ochme 1976, 

Merkley ve ark 1987, Yener ve ark 2009) olduğu gibi karaciğer epitel hücrelerinde 

yağlanmaya neden olduğunu göstermektedir. Aflatoksinle birlikte verilen 

glukomannanın ise hepatositlerdeki yağlanmayı önemli ölçüde azalttığını ve 
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aflatoksinin bu yönde olan zararlı etkilerini büyük oranda ortadan kaldırdığını 

göstermektedir. 

  
Aflatoksinden en çok etkilenen organ karaciğer olmakla birlikte, hayvan türü, 

doz ve verilme şekli gibi değişkenlere bağlı olarak böbrek, kalp, dalak ve pankreas 

gibi diğer organlarda da nekrotik ve hemorajik değişiklikler gözlenebilmektedir 

(Newberne ve Rogers 1981). AFB1’in böbrekler ile vücuttan atıldığı ve böbrek 

medulasının aflatoksine en duyarlı bölge olduğu Arora ve ark (1978) tarafından 

bildirilmiştir.  Ikegwuonu ve ark (1980) da ratlarda aflatoksinin böbreklere olan 

zararını bildirmişlerdir. Grosman ve ark (1984) ratlarda AFB1’in tek dozunun (100 

ppb) akut nefrotoksik etkilere neden olduğunu kaydetmişlerdir.   

 
Lakkawar ve ark (2004) AFB1 ile tavşanlar üzerinde yaptıkları deneysel 

çalışmada 30 gün ve üzeri süreyle aflatoksine maruz kalan hayvanların böbreklerinde 

histopatolojik olarak tubuler epitelde dejenerasyona ve paranşimada yoğun 

konjesyon ile birlikte fokal hemorajik alanlara rastlamışlardır. Bu çalışmada da tubul 

epitellerinde dejenerasyon ve dökülmeler görülmüş; medulada daha yoğun olmak 

üzere böbrek damarlarında genişleme ve konjesyona rastlanmıştır. Doku ve 

organlarda meydana gelen vasküler değişikliklerin AFB1 kaynaklı endotelyal hasar 

sonucu şekillendiği bildirilmektedir (Lakkawar ve ark 2004, Baptista ve ark 2008). 

Aflatoksinin etkisiyle koagülasyon bozukluklarına (Lakkawar ve ark 2004) ve venöz 

dönüşün yeterince hızlı sağlanamamasına bağlı olarak konjesyonlara yol açtığı 

bilinmektedir (Ünal 2012). 

 
Yıldırım ve ark (2011) broyler tavuklar üzerinde yaptıkları aflatoksin 

çalışması sonucunda böbrek kesitlerinde tubuler epitel hücrelerinin solgun ve şişmiş 

yer yer de nekrotik olduklarını bildirmişlerdir. Morrissey ve ark (1987) ratların 

böbreklerinde özellikle korteksin iç kısımlarında piknotik çekirdekli tubuler hücre 

nekrozlarına rastlamışlardır.  

 

Asplin ve Carnagham (1961) ile Calnek ve ark (1997) aflatoksine maruz 

kalmış ördeklerin böbreklerinde dejeneratif lezyonlar olduğunu rapor etmişlerdir. 

Dafalla ve ark (1987) broylerlerde aflatoksikoz sonucu böbrek tubullerinin epitel 

hücrelerinde vakuolasyonlar olduğunu bildirmişlerdir. Özen ve ark (2009)’nın 

tavuklarda yaptıkları bir çalışmada aflatoksine bağlı, böbreklerde orta şiddette 
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tubuler dejenerasyona rastlamışlardır.  Glahn ve ark (1991) ise toksikasyonda en çok 

etkilenen bölgenin böbreklerde glomeruluslar olduğunu rapor etmişlerdir. Lakkawar 

ve ark (2004) da tavşanlarda 0,5 ppb AFB1 ile yaptıkları deneyin son aşamasında,  

böbrek tubul epitellerinde belirgin dejenerasyonu ve tubuler epitelin 

hiyalinizasyonunu bildirmişlerdir. 

  
Böbreğin farklı bölgelerindeki glomerulus ve tubul epitel hücrelerinin 

çekirdek alanları karşılaştırıldığında, aflatoksin ilave edilen grubun tüm bölgelerinde 

kontrol grubuna göre önemli (P<0,05) düşüşler dikkati çekmiştir. Aflatoksin 

grubunda ortalama çekirdek alanları glomerulusta 13,13 µm2; tubulus proksimaliste 

22,20 µm2; tubulus distaliste 20,32 µm2 ve tubulus kolektivusta 25,33 µm2 olarak 

bulunmuştur. Bu değerler aflatoksin+glukomannan grubu ile karşılaştırıldığında ise 

tubulus proksimalis bölgesi haricinde ölçümü yapılan diğer üç bölgede de kontrol 

grubuna benzer sonuçlar alınmış ancak kontrol grubu ile de önemli (P<0,05) farklılık 

olduğu gözlenmiştir.  

 
Aflatoksinlerin hücrelerin genetik yapılarını bozduğunu bildiren birçok 

çalışma vardır (Benasutti ve ark 1988, Öztürk 1991, Shi ve ark 1995, Sengstag 

1997). Aflatoksinlerin hücrelerde DNA hasarı oluşturan etkenlere karşı koruyucu 

etkisi olan p53 geni üzerinde toksik etkiye sahip olduğu bilinmektedir (Gerbes ve 

Caselmann 1993). Elde edilen bulgular aflatoksinin ölçümü yapılan bölgelerdeki 

hücrelerin çekirdek alanlarını önemli oranda düşürdüğünü ve hücrelerin metabolik 

aktivitelerini olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.    

 
Böbreğin farklı bölgelerindeki glomerulus ve tubul epitel hücrelerinde 

yapılan AgNOR alanları ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde; çalışılan tüm 

bölgelerde kontrol ve glukomannan grupları birbirine benzerlik gösterirken 

aflatoksin grubunun en düşük (P<0,05) AgNOR alanına sahip olduğu gözlenmiştir. 

Aflatoksin+glukomannan grubunun ise aflatoksin grubundan yüksek AgNOR alanına 

sahip olduğu bulunmuştur. Bu veriler, aflatoksinlerin hücrelerde oluşturduğu genetik 

bozuklukları tanımlayan (Benasutti ve ark 1988, Öztürk 1991, Shi ve ark 1995, 

Sengstag 1997), özellikle p53 geni üzerindeki toksik etkisi (Gerbes ve Caselmann 

1993) nedeniyle bölgedeki hücrelerin aktivitelerinin olumsuz etkilendiğini ifade eden 

araştırmacıların bulgularıyla paralellik göstermektedir. Çalışmada aflatoksin 

grubunun en düşük AgNOR alanına sahip olması, araştırmacıların da belirttiği gibi 
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ribozomların AFB1 tarafından modifikasyona uğratıldığını (Lyman ve ark 1988), 

ribozom sayısını düşürdüğünü ve sonuçta bu durumun protein sentezinde azalmaya 

neden olduğunu (Jindal ve ark 1994, Ergün ve ark 2006, Sehu ve ark 2007) ortaya 

koymaktadır.  Öte yandan aflatoksin+glukomannan ilave edilen grubun AgNOR 

alanının aflatoksin ilave edilen gruba göre yüksek olması, aflatoksinin protein sentezi 

üzerindeki baskısının glukomannan tarafından nispeten ortadan kaldırıldığını 

göstermektedir.   

 
Böbreğin yine farklı bölgelerindeki glomerulus ve tubul epitel hücrelerinin 

AgNOR alanının çekirdek alanına oranı, çalışılan tüm bölgelerde karşılaştırıldığında; 

aflatoksin grubunun düşük, diğer grupların ise yüksek bir orana sahip olduğu 

bulunmuştur. Zaczek ve ark (1992) AgNOR parametrelerinin epitelin proliferasyon 

aktivitesi ile ilişkili olduğunu, bir nükleustaki AgNOR sayısı ve her bir AgNOR’un 

alanının çekirdek alanı ile de bağlantılı olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada 

AgNOR alanının çekirdek alanına oranının aflatoksin grubunda düşük çıkması 

aflatoksinlerin DNA hasarına yol açarak (Öztürk 1991) hücrenin protein sentez 

aktivitesini düşürdüğünü ortaya koymaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen 

bulgular ışığında; hücrelerin protein sentez aktivitesindeki bu düşüşün, kullanılan 

glukomannan tarafından nispeten ortadan kaldırılarak, aflatoksinin söz konusu 

hücreler üzerindeki olumsuz etkisinin kısmen de olsa giderildiği söylenebilir.    
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

   Bu çalışmada, koçlarda aflatoksinin karaciğer ve böbrek üzerine etkileri ışık 

mikroskobik düzeyde belirlenerek, aflatoksikozun önlenmesi amacıyla kullanılan 

glukomannan (EG)’ın koruyucu etkinliği araştırılmıştır. Aflatoksinlerin karaciğer ve 

böbreklerdeki histolojik bütünlüğü bozduğu, karaciğer epitel hücrelerinde 

yağlanmaya neden olduğu, karaciğerin ve böbreğin farklı bölgelerinde yapılan 

ölçümlerde çekirdek alanı ile AgNOR alanlarında değişiklikler sonucu hücrelerin 

metabolik aktivitelerinde bozulmalara yol açtığı tespit edilmiştir. Toksikasyonu 

ilgilendiren birçok çalışmada farklı bağlayıcılar denenmiş, bu bağlayıcıların etkinlik 

dereceleri tespit edilmiştir. Ancak bu bağlayıcılardan biri olan glukomannanın 

özellikle koçlarda kullanımı ile ilgili çalışmalar son derece sınırlı kalmıştır. Bu 

çalışmada glukomannan kullanılan koçlarda karaciğer ve böbrek ile ilgili elde edilen 

bulguların kontrol grubuna benzerlik gösterdiği; aflatoksin ile birlikte verilen 

glukomannanın aflatoksine bağlı olarak ortaya çıkan bozuklukları önemli oranda 

azalttığı gözlenmiştir. Bu veriler yemle birlikte glukomannan kullanımının 

aflatoksinin karaciğer ve böbrekte oluşturacağı patolojik değişiklikleri azaltmada ya 

da engellemede etkili olacağını ortaya koymaktadır. 

 
Sonuç olarak gerek çiftlik gerekse laboratuar hayvanlarında aflatoksine bağlı 

toksikasyonların önlenmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu amaçla polivinil 

polipirolidon, zeolit, clinoptilolit gibi birçok ajan kullanılabilmektedir. Bu ajanlardan 

adsorban özelliği taşıyan glukomannanın da bu amaçla kullanılabileceği bu çalışma 

ile ortaya konmuştur. Ancak bu tür bağlayıcıların toksikasyonu önleme başarıları 

yanında işletmelere getirdiği ekonomik yükler de göz ardı edilmemelidir. Bu ve 

benzeri toksikasyon önleyicilerin ekonomik maliyetlerinin belirlenip aralarından en 

uygun olanının seçilmesi de sürdürülebilirlik açısından ticari işletmeler için bir nevi 

zorunluluk teşkil etmektedir. Glukomannan rahatlıkla bulunabilen, ticari olarak 

satılan ve ekonomik maliyeti çok yüksek olmayan bir bağlayıcıdır. Aflatoksine bağlı 

toksikasyonların önlenmesinde başarıyla kullanılabilecek bir ajan olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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6. ÖZET 
 

T.C 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 

Koçlarda Aflatoksinin Karaciğer ile Böbrek Üzerine Etkileri ve Glukomannan 
(EG)’ın Koruyucu Etkinliği 

 
Fatma KAYIKCI ÇOLAKOĞLU 

 
Histoloji ve Embriyoloji (Vet) Anabilim Dalı 

 
DOKTORA TEZİ / KONYA-2012 

 

Sunulan bu çalışmada Merinos ırkı koçlara oral yolla verilen total aflatoksinin karaciğer ve 
böbrekler üzerine olan etkileri ve aflatoksinle verilen glukomannanın (EG) bu organlarda aflatoksine 
bağlı olarak oluşacak olumsuz etkilerini azaltıcı/engelleyici etkinliğinin belirlenmesi amaçlandı. 
 

Hayvan materyali olarak, 32 adet 1 yaşlı Merinos ırkı koç kullanıldı. Koçlar her grupta 8 adet 
olmak üzere 4 gruba ayrıldı. Gruplardaki koçların her biri ayrı padoklarda tutularak beslendi. 
Beslemeye 92 gün süreyle devam edildi. Su ve yonca ad libitum olarak verildi. Kontrol (K) grubuna 
ticari yem, Aflatoksin (A) grubuna ticari yem ile günlük 250 µg aflatoksin, Glukomannan (G) grubuna 
ticari yem ile günlük 2 gr glukomannan, Aflatoksin+glukomannan (AG) grubuna ise ticari yemle 
birlikte günlük 250 µg aflatoksin ve 2 gr glukomannan verildi. 
 

Doksaniki günlük besleme periyodunu takiben hayvanlar kesildi. Karaciğer ve böbreklerden 
alınan doku örneklerinde karaciğer ve böbreğin genel histolojik yapısının yanı sıra karaciğer epitel 
hücrelerindeki yağlanma oranı, karaciğer ve böbrek hücrelerinde AgNOR sayıları, AgNOR alanları, 
çekirdek alanları ile AgNOR alanının çekirdek alanına oranları ve hücrelerdeki toksikasyona bağlı 
değişiklikler değerlendirildi. 
 

Aflatoksin ilave edilen grupta hepatositlerde küçük ve iri damlalı vakuolar dejenerasyonlar 
ile belirgin hidropik dejenerasyonlar gözlendi. Seroid pigmentasyona maruz kalan çok sayıda tek ve 
gruplar halinde makrofajlar dikkati çekti. Aflatoksin grubunda karaciğer epitel hücrelerinin AgNOR 
alanının çekirdek alanına oranları 1. bölgede % 2,60; 2. bölgede % 2,66; 3. bölgede ise % 2,55 olarak 
bulundu. Bu değerler diğer gruplardan farklı (P<0,05) bulundu. Karaciğer epitel hücrelerindeki 
yağlanma oranının kontrol grubunda % 2,6; aflatoksin grubunda % 35,5; glukomannan grubunda % 
2,9 ve aflatoksin+glukomannan grubunda ise % 9,6 olduğu tespit edildi. 

 
Aflatoksin ilave edilen grubun böbrek tubullerinde dejenerasyon ve tubullerin epitel 

hücrelerinde dökülmeler görüldü. Böbrek damarlarında genişlemeler ve konjesyonlar dikkati çekti. 
Aflatoksin+glukomannan grubunda böbreğin kontrol grubuna yakın morfolojik yapı gösterdiği 
gözlendi. Aflatoksin grubunda böbreğin farklı bölgelerindeki hücrelerde AgNOR alanının çekirdek 
alanına oranları glomerulus bölgesinde % 1,23; tubulus proksimalis bölgesinde % 1,18; tubulus 
distalis bölgesinde % 1,27 ve tubulus kolektivus bölgesinde ise % 1,44 olarak bulundu. Gruplar 
arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli (P<0,05) olduğu tespit edildi. 
 

Sonuç olarak; elde edilen veriler, yemle birlikte alınan aflatoksinin karaciğer ve böbrek 
üzerinde olumsuz etki oluşturabileceğini, bu etkilerin yeme glukomannan (EG) ilave edilerek önemli 
oranda önlenebileceğini ortaya koymuştur. 
  

Anahtar Kelimeler: Aflatoksin; böbrek; glukomannan; karaciğer; koç. 
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7. SUMMARY 
 

Effects of Aflatoxin on Liver and Kidney, and Protective Effectiveness of 
Esterified Glucomannan in Ram. 

 

In this study, the effects of total aflatoxin given orally on liver and kidney in Merino rams 
were studied. In addition, this study was conducted in order to evaluate he efficiacy of a esterified 
glucomannan for protection against to aflatoxicosis. 
 

As materials, 1 year-old 32 Merino rams were used. Animals were divided into four equal 
groups. Rams were fed through the 92 days. Water and alfalfa were given ad libitum. Control group 
(K) fed with the commercial feed. Aflatoxin group (A) fed with commercial feed added 250 µg/day of 
total aflatoxin. Glucomannan group (G) fed with commercial feed added 2 g/day of glucomannan 
daily. Aflatoxin and glucomannan group (AG) fed with commercial feed added 250 µg/day of total 
aflatoxin and 2 g/day of glucomannan. 
 

At the end of the 92 day after cessation of the animals, tissue samples were taken from the 
livers and the kidneys. The general histological structure of liver and kidney tissue samples were 
additionally evaluated in terms of the ratio of fatty liver, AgNOR counts in the liver and kidney cells 
nuclei, AgNOR areas, nucleus areas and AgNOR area ratio of the nucleus area, and changes in cells.  
 

Vacuolar degeneration with small and large droplets and hydropic degeneration in 
hepatocytes were observed in the aflatoxin group. The ceroid pigmentation was observed in 
macrophages in groups or one by one. The ratio of nuclear area to AgNOR area in the aflatoxin group 
were found 2,60 % in the first region, 2,66 % in the second region and 2,55 % in the third region. The 
differences between the groups were statistically important (P<0,05). It was observed that fat rate in 
liver was 2,6 % in the control group, 35,5 % in the aflatoxin group, 2,9 % in the glucomannan grup 
and 9,6 % in the aflatoxin+glucomannan group. 

 
Degeneration in the renal tubules and loss of tubular epithelial cells was observed in the 

aflatoxin group. Expansion and congestions of renal veins were noted. Morphological structure of 
kidney in the aflatoxin+glucomannan group was similar to that of the control group. The ratio of 
nuclear area to AgNOR area in the kidney of the aflatoxin group were found 1,23 % 1,18 % 1,27 % 
and 1,44 % in the glomerulus, proximal tubules, distal tubules and collecting tubules, respectively. 
The differences between the groups were statistically important (p<0,05). 

 
In conclusion, the adverse effects causing by aflatoxicosis on the liver and kidney could be 

ameliorated by adding esterified glucomannan (EG) to the ration. 
 

Key Words: Aflatoxin; glucomannan; kidney; liver; ram. 
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