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1. GĐRĐŞ 

Kanatlı yemleri ve yem ham maddelerinin uygun olmayan koşullarda depolanmalarının 

ortaya çıkardığı en önemli sorunlardan biri bunlarda üreyen küflerin ürettikleri 

mikotoksinlerden dolayı oluşan toksikasyonlardır. Çeşitli yem ve gıda ürünlerinin 

mikotoksinlerle kontaminasyonu yaygın bir problemdir. Şimdiye kadar 300’den fazla 

mikotoksin karakterize edilmiş olup bu sayı zamanla artmaktadır. Özellikle Aspergillus cinsi 

küflerin ürettikleri toksik metabolitlerden aflatoksinler (AF), sahada en sık izole edilen ve 

hem insan hem de hayvan sağlığı açısından en zararlı olan mikotoksinlerdir. Bunların yol 

açtığı toksikasyonlara aflatoksikozis denilmektedir. 

AF’ler kanatlılarda; büyüme hızının gerilemesi, ölüm oranının artması, yumurta 

veriminin azalması, iştahsızlık, enfeksiyonlara karşı direncin azalması, karaciğer hasarı, kanın 

pıhtılaşma süresinin uzaması, immun sistemin baskılanması, anemi ile yağ, karbonhidrat ve 

protein metabolizmasının bozulması gibi olumsuz etkilere yol açmaktadır. Yemde bulunan 

AF’nin bir kısmı yumurtaya da geçebilmektedir. Yemlerde ve dolayısıyla yumurtalarda 

bulunacak düşük düzeydeki AF kalıntıları damızlık tavuk veya kanatlı işletmeleri bakımından 

son derece önemlidir.  

Yemde bulunan AF’lerin detoksifikasyonu (eliminasyonu), insan ve hayvan sağlığı ile 

ekonomik açıdan da gerekli ve önemli görülmektedir. Eliminasyonda kullanılan yöntemlerin 

başında, yemde bulunan AF’nin bazı kimyasal maddelerle bağlanarak etkisiz hale getirilmesi 

gelmektedir. 1990’lı yıllarda alüminyum silikalar yeme katılarak yaygın olarak 

kullanılmışlardır. 2000’li yıllardan sonra eliminasyon metodlarına olan ilgi artmış ve bu 

amaçla laktobasiller gibi bakteriler, ekmek mayası, bakteri ve maya hücresi komponentleri 

denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.  
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Son yıllarda domuz, sığır, keçi, köpek, tavuk, hindi ve laboratuar hayvanlarında 

aflatoksikozis çalışmaları hız kazanmıştır. Aflatoksikozis tropik ve subtropik ülkelerde daha 

yaygındır. Batı Afrika ülkelerini kapsayan bir çalışmada test edilen insanların % 98’inden 

fazlası AF-DNA adduktanları bakımından pozitif bulunmuştur. AF’ler gelişmekte olan kanatlı 

endüstrisinde ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadırlar.  

Bıldırcın yetiştiriciliği, gelişmekte olan ülkelerdeki hayvansal protein açığını karşılamak 

için pratik ve uygulanabilir bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Küçük vücut yapısına sahip 

olan bıldırcınların birkaç yüz adedi küçük bir alanda muhafaza edilmektedir. Barınak ve 

binaların yapımı ve gerekli malzemelerin temin edilme maliyetleri ucuz olabilmektedir. 

Bıldırcın eti; koyu renkli, yumuşak ve lezzetli olup, broyler piliç etlerinin kullanıldığı her 

türlü tarzda hazırlanması mümkündür. Bıldırcın eti, lezzeti bakımından halk arasında artan bir 

tercih nedeni olmakta, ayrıca iyi bir vitamin ve mineral kaynağı olması yanında özellikle yağı 

ve kolesterolü düşük hayvansal protein kaynaklı gıdalara bir alternatif oluşturmaktadır.  

Yukarıda sayılan gerekçeler göz önüne alınarak bu çalışmada, Japon bıldırcınlarında 

deneysel olarak oluşturulan aflatoksikosiz ile buna karşı yeme katılan maya esterifiye 

glukomannan (GM)’ının bazı biyokimyasal ve koagulasyon parametreleri ile antioksidan 

sistem enzim düzeyleri açısından koruyucu etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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2. LĐTERATÜR BĐLGĐ 

2.1. Aflatoksinler  

Aflatoksin (AF)’ler insan ve hayvanlarda yüksek toksisiteye sahip bilinen en tehlikeli 

mikotoksinlerdir (Meki ve ark 2004). Bu toksinler sıklıkla mantar gelişmesine olanak 

sağlayan şartlar altında depolanmış hububat ve yerfıstığı gibi insan ve hayvan besinlerini 

kontamine ederler. Son derece toksik ve kanserojenik oldukları için insan ve hayvan sağlığı 

açısından ciddi bir tehlike oluşturmaktadırlar (Valdivia ve ark 2001). 

2.1.1. Türleri 

AF’ler Aspergillus flavus, A. parasiticus başta olmak üzere, çeşitli Aspergillus türleri ile 

Penisilyum (P. ruber gibi) ve Rhizopus türleri tarafından da üretilmektedirler. Kültür 

ortamlarında ve vücutta şekillenenlerle beraber AF’lerin çeşidi 20’yi geçmiş olup (Aldemir 

1993) en sık görülen türleri AFB1 ve AFG1’ dir. B ve G harfleri uzun dalga ultraviyole ışığı 

altında yaydıkları floresan renklerden dolayı verilmiştir (Dalvi 1986, Ellis ve ark 1991). 

                            

Şekil 2.1. Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2’nin yapıları (Ellis ve ark 1991) 

Carnaghan ve ark (1963) AF toksisitesinin azalan sırayla B1, G1, B2, G2 şeklinde 

olduğunu bildirmişlerdir. AFB1 Aspergillus flavus’un bir metaboliti olup (Meki ve ark 2004) 



 13

doğal olarak görülen mikotoksinlerin en kuvvetli olanıdır (Ellis ve ark 1991, Valdivia ve ark 

2001).  

AF molekülündeki çok küçük değişiklikler bunların biyolojik sistemlerdeki etki gücünü 

önemli ölçüde değiştirmektedir. AFB2’nin etki gücü AFB1’in ancak 1/4’ü kadardır (Coomes 

ve ark 1965).  

2.1.2. Toksikokinetiği 

AF’ler, kimyasal olarak yüksek derecede reaktif bifuran halkası ile pentanon halkası (B 

serisine karakteristik) veya 6 karbonlu lakton halkası (G serisine karakteristik) arasında 

bulunan kumarin çekirdeğinden oluşan polisiklik doymamış bileşiklerdir (Şekil 2.1) ve bu 

nedenle difurocumarocyclopentanon derivatı olarak kabul edilmektedirler (Dalvi 1986). 

AFB1’in maksimal toksisiteye ulaşması için mikrozomal oksidaz enzim sistemi yoluyla 

AFB1-8,9-epoksite dönüştürülmesi gerekmektedir (Moss ve ark 1985). 

2.1.3. Emilimi ve atılımı  

Yem ve besinlerle alınan AF’ler sindirim kanalından sınırlı ölçüde emilirler. Dolaşıma 

geçen toksinler kısa sürede plazmadan ayrılarak yoğun olarak karaciğer ve kaslarda dağılım 

gösterirler. Vücuda giren AFB1’in ilk 24 saat içinde % 85-90’ı dışkı (% 75 kadarı), idrar 

(%15-20 kadarı) ve sütle değişmemiş veya metabolitler halinde atılmaktadır (Aldemir 1993). 

AF klirens zamanının sütte 3-6 gün, idrar ve dışkıda 6-9 gün (Kaya 2002), yumurtada 7-8 

gün, kasta 24 saat olduğu bildirilmektedir (Fernandez ve ark 1994a). Tavuklarda AFB1 

dağılımı üzerine yapılan bir çalışmada radyoaktivitenin % 6,2’sinin göğüs ve bacak etinde 

kaldığı belirlenmiştir (Mabee and Chipley 1973). 
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Alınan AFB1 sığır ve koyunlarda yaklaşık % 0,1 - 0,6 oranında sütle AFM1 halinde 

çıkarılır. Kanatlı yemlerindeki toksinin yaklaşık % 0,5’i yumurtaya geçebilmektedir. 100-200 

ppb AFB1 ihtiva eden yem yiyen kanatlıların yumurtalarındaki kalıntı düzeyi 0,2 - 3,3 ppb’yi 

bulabilmektedir (Kaya 2002). 

2.1.4. Biyotransformasyonu 

Başlıca karaciğerde biyodönüşüme maruz kalan AFB1’den (Şekil 2.2) M1, Q1, B2a, P1 

ve aflatoksikol AF’leri oluşmaktadır (Oliveira ve ark 2000). AFB1 molekülü C4’de 

hidroksillenerek AFM1, C22’de hidroksillenerek AFQ1 (Dalvi 1986) şekillenirken AFG1 

molekülünden ise AFGM1 oluşmaktadır. AFB1 ve AFG1 toksinleri C2,3 vinileter çift bağından 

hidroksile olarak hemiasetal türevleri olan AFB2a ve AFG2a; AFB1’deki siklopentan 

halkasının hidroksillenmesiyle de aflatoksikol meydana gelmektedir (Campbell ve Hayes 

1976). 

  

 

AFB1 

 

 

 

Şekil 2.2. Aflatoksin B1’in metabolik yolları (Dalvi 1986) 

AFB1 mikrozomal olarak oksidasyon, redüksiyon ve hidroksilasyon yollarıyla reaktif 

formuna metabolize olmaktadır. Bu safha AF’lerin hızlı metabolizması ve enzim 
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düzeylerindeki artışı kapsamaktadır. Aynı zamanda bir yandan da reaktif ara ürünler daha az 

toksik bir metabolite detoksifiye olarak vücuttan ekskre edilirler. Bu yol ise glukuronidasyon, 

sülfasyon, asetilasyon mekanizmalarından biri veya glutatyonla reaksiyon şeklinde 

işlemektedir. Biyotransformasyon diğer safhadan daha yavaştır (Ellis ve ark 1991). 

AFB1’in o-demetilasyonu ile de fenolik yapıdaki AFP1 şekillenmektedir. Bu madde 

maymunlarda idrarla çıkarılan en önemli metabolittir. AFB1’in AFQ1 ve AFP1 türevleri ana 

bileşiğe göre daha zayıf mutajenik ve karsinojeniktirler (Campbell ve Hayes 1976). 

Karaciğerde mikrozomal oksidaz sistemi ile AFB1, AFB1-8,9-epoksite biotransforme 

olur. Bu ara molekül de redükte glutatyon (GSH) ile konjugasyonla veya epoksi hidratazla 

inaktive edilmektedir (Moss ve ark 1985, Valdivia ve ark 2001). Bu reaksiyonla AFB1-8,9-

epoksit, Glutatyon S-transferaz (GST) tarafından merkaptürik asit- AFB1 ya da AFB1’e bağlı 

N-asetilsistein (NAC) olarak elimine edilen bir molekül şekline dönüşmektedir (Valdivia ve 

ark 2001). 

2.1.5. Aflatoksinlerin etki mekanizması 

AFB1 etkili hücresel hasarın mekanizması tam olarak açık olmamakla birlikte AF’lerin 

karaciğerde sitokrom p450 aracılığı ile uğradıkları metabolik değişiklikler sonucu oluşan 

epoksit türevleriyle (AFB1-8,9-epoksit gibi) etkili oldukları, klinik olarak toksik ve 

karsinojenik etkilerinin çoğunlukla bu metabolitiyle ilgili olduğu bildirilmektedir. Şekillenen 

epoksit-türevleri özellikle karaciğerde DNA, enzimler ve sitoplazmadaki steroid hormon 

reseptörleri gibi bir çok büyük molekülle kovalent olarak bağlanmaktadır (Abdel-Wahhab ve 

Aly 2005). 

Amstad ve ark (1984)’nın in vitro çalışmalarında, AFB1’in serbest radikallerin 

oluşumunu uyardığı saptanmıştır. Bu serbest radikaller kromozomlarda hasara neden 
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olmaktadırlar. Nakae ve ark (1987) süperoksit dismutaz ve katalaz’ın AFB1’in rat karaciğer 

hücreleri üzerindeki öldürücü etkisini engellediklerini saptamışlardır. Bu bilgi, reaktif oksijen 

türlerinin AFB1 tarafından oluşturulan hücre toksikasyonunda önemli bir role sahip 

olduklarını kanıtlamaktadır. 

Etkin AF metabolitleri DNA - ve RNA polimerazların etkinliğini hızla engellemekte ve 

özellikle RNA (mRNA) sentezindeki değişiklikten etkilenen protein sentezi (antikor oluşumu, 

pıhtılaşma proteinlerinin sentezi gibi) önemli ölçüde bozulmaktadır. RNA polimeraz 

fonksiyonunun engellenmesinin, AF’nin enzime doğrudan etkisinden çok, toksin-kromatin 

etkileşmesinin dolaylı bir sonucu olduğu ileri sürülmektedir (Kelle ve ark 1989). 

2.1.6. Aflatoksinlerin zehirlilikleri 

AF’lerin biyolojik etkileri tür, cinsiyet, yaş, beslenme durumu ve diğer kimyasallardan 

etkilenmektedir. Ayrıca organizmanın toksine maruz kalma süresi ve dozu da çok önemlidir. 

AF’nin etkilerine karşı türler arası farklılıklar Tablo 2.1.’de görülmektedir. Cevaptaki 

farklılıkların türler arasındaki metabolizma farklarından kaynaklandığı öne sürülmektedir 

(Ellis ve ark 1991). 

Yapılan bir çalışmada (Gurtoo ve Motycka 1976) erkek ratların dişilere göre AFB1’e 

daha duyarlı oldukları ve bunun erkek ratlarda mikrozom konsantrasyonunun iki kat daha 

yüksek olmasından dolayı reaktif metabolitlerin daha kolay ve fazla miktarda oluşmasıyla 

açıklanabileceği ileri sürülmektedir  

Bazı ilaç ve kimyasalların da organizmanın AF’ye karşı cevabını etkileyebileceği 

bildirilmiş olup, fenobarbütal uygulanmış ratlarda AFB1’in mutajenik şekline dönüşümünün 

uygulama yapılmayan hayvanlara göre daha hızlı olduğu görülmüştür (Ellis ve ark 1991). 
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AF’lerin öldürücü miktarlarına karşı hayvanlar arasında önemli bir ayrım vardır. Ördek, 

alabalık, kedi, köpek, hindi gibi hayvanlar en duyarlı; at, sığır, koyun, keçi, sıçan, kobay, 

bıldırcın gibileri orta derecede duyarlı; fare ve maymun ise en az duyarlı hayvan türleri olarak 

kabul edilmektedir. Kanatlılar içinde de AF’lere en duyarlı ördek ve hindi palazlarıdır. 

Bunları kaz, sülün, tavuk ve beç tavuğu izlemektedir. Ördek ve hindilerin ileri derece 

duyarlılık göstermeleri AF’lerin sitokrom P450 sistemiyle son derece etkin metabolitlere 

çevrilmeleriyle ilgilidir (Kaya 2002). 

Tablo 2.1. Farklı türlerde AFB1’in toksisitesi (Edds 1973) 

Tür 
Oral LD50 

mg/kg vücut 
ağırlığı 

Tür 
Oral LD50 mg/kg 

vücut ağırlığı 

Tavuk embriyosu 

Ördek 

Hindi 

Tavuk (New Hampshire) 

Tavuk (Rhode Island) 

Koyun 

Rat (Erkek) 

Rat (Dişi) 

0,025 

0,3 

0,5 

2,0 

6,3 

5,0 

7,2 

17,9 

Tavşan 

Kedi 

Domuz 

Kobay 

Hamster 

Fare 

Baboon 

0,3 

0,6 

0,6 

1,4 

10,2 

9,0 

2,0 

 

2.1.7.Aflatoksinlerin biyolojik etkileri 

2.1.7.1. Karsinojenik etkileri 

AFB1’e International Agency for Research on Cancer (IARC, Lyon, France) tarafından 

grup1 kanserojenler sınıfında yer verilmiş olup (Madhusudhanan ve ark 2004) karaciğer, 

kolon ve böbrek kanserlerine sebep oldukları belirtilmiştir. Hayvanlarda AFB2 ve AFG1’in de 
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kanserojen oldukları bilinmesine rağmen AFB1’in daha kuvvetli hepatokarsinojen olduğu 

ifade edilmektedir (Moss ve Smith 1985). 

AFB1-DNA adduktlarının tümör olaylarının başlamasında önemli bir adım olduğu ileri 

sürülmüştür (Choy 1993). AFB1, AFB2, AFG1 ve AFG2 UV ışığa yakın dalga boylarında 

reaktif formlarına dönüşebilmektedirler. Bu reaktif ara ürünlerin DNA’ya bağlanmasının 

transkripsiyonun kopmasıyla sonuçlandığı ve anormal hücre proliferasyonuna öncülük ettiği 

ileri sürülmektedir (Misra ve ark 1983). 

2.1.7.2. Mutajenik etkileri 

Mutagenezisin olası mekanizmasının AFB1-DNA bağlanmasıyla başladığı, DNA 

polimeraz aktivitesinin inhibe olarak tek iplikli DNA bölgelerinin oluşumuyla 

açıklanabileceği bildirilmektedir. Bu olayın DNA tamir sistemini uyardığı ve tek iplikli 

boşlukların doldurulması sürecinde oluşan hatalar veya pürinik olmayan bölgelere yanlış 

nükleotid girmesiyle mutasyonu indükleyebileceği bildirilmektedir (Stark 1986). 

2.1.7.3. Teratojenik etkileri 

AFB1’in bazı hayvanlar üzerine olan prenatal etkilerinden dolayı teratojenik olduğu ileri 

sürülmektedir. Nitekim AFB1’in ökaryotik hücreler için güçlü bir protein sentez inhibitörü 

olduğu ve duyarlı premordiyal hücrelerde farklılaşmayı bozduğu kaydedilmektedir (Moss ve 

Smith 1985). Genellikle embriyo, morfolojik diferansiyasyonun erken safhalarında çok 

duyarlı olmakla birlikte teratojenlere duyarlılığın gebeliğin her döneminde aynı olmadığı, 

AFB1’in tüm doz seviyelerinin teratojenik olmayabileceği ileri sürülmektedir (Gourley 1971).  

 

 



 19

2.1.7.4. Hepatotoksik etkileri 

Absorbe edilen AF’lerin reaktif türleri karaciğerde daha çok oluştuğundan kendi dokusu 

için oldukça toksik etkilere yol açabileceği bir gerçektir. Karaciğerde AF’lerin hem daha 

zehirli bir substansa biotransformasyonu hemde daha az toksik ve kolaylıkla ekskre edilebilen 

bir ürüne detoksifikasyonu gerçekleşmektedir (Hodgson ve Levi 1987). Başta epoksi- AFB1 

olmak üzere reaktif ara ürünler karaciğer hücrelerinin makromolekülleri ile reaksiyona girerek 

yağlı ve soluk karaciğer, değişen şiddette nekrozlar ve hemorajilere yol açmaktadırlar 

(Banlunara ve ark 2005). 

2.1.7.5. Aflatoksikozis 

Farklı bir sendrom olarak düşünülen aflatoksikozis primer ve sekonder aflatoksikozis 

olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Primer aflatoksikozis de akut ve kronik olarak iki alt grup altında incelenmektedir. Orta 

ve yüksek konsantrasyonlarda AF tüketilmesiyle akut primer aflatoksikozis meydana 

gelmekte ve duyarlılığa bağlı olarak genellikle hayvanların ölümü ile sonuçlanabilmektedir. 

Akut primer aflatoksikozisin semptomları; yağlı ve dekolorize karaciğer, kanamalarla 

sonuçlanan pıhtılaşma mekanizmasındaki düzensizlikler, karaciğerde sentezlenen proteinlerde 

azalma, bazı karaciğer enzimlerinin serum düzeylerinde artma ve gastrointestinal kanal ve 

akciğer konjesyonu ile glomerulonefriti içermektedir (Clark ve ark 1986) 

Kronik primer aflatoksikozis orta ile düşük konsantrasyonlarda AF tüketildiğinde 

görülmekte, hemorajili konjestif karaciğer, nekrotik odaklar, safra kanalı epitel hücreleri ve 

hepatik parankimde proliferasyon, böbreklerde konjesyon ve nadiren hemorajik enterite yol 

açabilmektedir. Çoğu olayda büyüme ve üreme etkinliğinde azalma dikkati çekmektedir 

(Moss ve Smith 1985). 

Sekonder aflatoksikozis düşük konsantrasyonlarda AF tüketildiğinde görülmekte 

immunogenezis ve doğal direncin bozulması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Doğal direncin 



 20

bozulması komplement sistemi ve diğer humoral substanslar ile makrofajların fagositik 

etkinliğinin azalmasıyla görülmektedir. Đmmunogenezisin bozulması ise hücresel immuniteyi 

içermekte ve aşılama etkinliğini azaltmaktadır (Piers ve ark 1979). 

2.1.7.6. Verim ve büyüme performansı üzerine etkileri 

Yemle küçük miktarlardaki toksin alan hayvanlarda gelişme hızında yavaşlama, yemin 

değerlendirilmesinde azalma, yumurta verimi ve ağırlığında azalma, karkas kalitesi ve 

hastalıklara dirençte düşme ve bağışıklık sisteminin baskılanmasının yol açtığı başlıca 

etkilerdir. Daha az tehlikeli görülen bu etkiler özellikle kanatlılar olmak üzere tüm 

hayvanlarda ekonomik yönden son derece önemlidir (Kaya 2002). AFB1’in broyler 

civcivlerde vücut ağırlığı ve yemden yararlanma üzerine negatif bir etkiye sahip olduğu 

bildirilirken (Valdivia ve ark 2001), bu etkilerin protein ve nükleik asit sentezi ile lipogenezis 

üzerine AFB1’in inhibitör etkisinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir (Jindal ve ark 1994). 

2.1.8. Biyokimyasal etkileri 

AF’ler, birçok metabolik sistemi etkiledikleri gibi biyokimyasal sistemler üzerinde de 

olumsuz etkilere sahip olduklarından bu sistemlere dair parametrelerde değişikliklere yol 

açmaktadırlar. 

AFB1, G1 ve M1’in elektron transport sistemi üzerine etkisiyle dokulara oksijen alınımını 

ve Adenozin trifosfataz (ATPaz) enzimini değişen derecelerde inhibe ederek ATP üretiminde 

azalmaya sebep olmaktadır. AFB1’in karaciğer glikojen düzeyini azalttığı, bunun ise karaciğer 

hücrelerine glikoz transportunun baskılanması ve glikojenolizisin hızlanmasından 

kaynaklandığı ileri sürülmektedir (Moss ve Smith 1985). Karaciğer enzimlerini inhibe ederek 

hepatik lipidlerin periferal dokulara taşınmasına engel olduğu ve lipojenik enzim aktivitesinde 

azalma olmasına rağmen karaciğerde yağlanma görülmesinin lipid transportunun azalması ile 

açıklanabileceği bildirilmektedir (Bryden ve ark 1979). 
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Đnsan ve hayvanlarda yapılan araştırmalarda aflatoksikozisin glikojen sentez ve 

metabolizması (Moss ve Smith 1985, Abdelhamid ve ark 1994, Madheswaran ve ark 2004), 

protein sentezi ve çeşitli protein türlerinin üretimi (Quist ve ark 2000, Karakılçık ve ark 2005) 

ile yağ metabolizmasının bozulmasına yol açarak (Maurice ve ark 1983) bu maddelerin 

plazma seviyelerini değiştirdiği bildirilmektedir. Bunların yanında alanin aminotransferaz 

(ALT), aspartat aminotransferaz (AST), laktatdehidrojenaz (LDH), alkalen fosfataz (ALP) 

gibi çeşitli doku enzimlerinin karaciğer sentez ve aktivitelerini değiştirdiği ve bu enzimlere 

bağlı olarak bazı biyokimyasal parametrelerin düzeylerini etkilediği yolunda çalışmalar 

bulunmaktadır (Valdivia ve ark 2001, Abdel-Wahhab ve Aly 2005, Shi ve ark 2006).  

AFB1’in DNA’ya bağlanarak transkripsiyonu önleyen epoksit formuna dönüştüğü, 

RNA’ya bağlanarak protein sentezini inhibe ettiği, proteinlerin lizin aminoasitine bağlanarak 

lizin- AFB1 ve serum albümini ile bağlanarak bir addukt oluşturdukları, bu adduktun ise 

insanlarda AFB1’e maruz kalma derecesinin ölçülmesinde kullanıldığı ifade edilmektedir. 

Ayrıca AFB1’in fonksiyonel proteinlerin serbest amino grupları ile kolayca reaksiyona giren 

metabolitlerden birine (AFB2a) dönüşebildiği de belirtilmektedir (Ellis ve ark 1991).  

Nitekim yapılan bir çalışmada (Madheswaran ve ark 2004) Japon bıldırcınlarına 3 ppm 

dozunda AFB1 verilmesinin total protein, albümin, globulin ve kolesterol seviyelerinde 

önemli oranda azalmaya, AST’de artışa yol açtığı belirtilirken 2,5 mg/kg dozunda AF’nin 

ratlarda bunlara ek olarak ALT, ALP, total bilirubin ve üre düzeylerinde artışa sebep olduğu 

bildirilmektedir (Abdel-Wahhab ve Aly 2005). 

2.1.9. Hematolojik etkileri 

2.1.9.1. Bağışıklık sistemi üzerine etkileri 

Tavuklarda AF’ye bağlı immunosupressiv etkiler lenfositopeni, T lenfosit sayısının 

azalması, fagositlerin etkinliğinin ve genelde hücresel immünitenin baskılanması ve 

immunglobulinlerin üretiminin azalmasını içermektedir (Singh ve ark 1987). Moon ve ark 
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(1996) oral yolla AFB1 alınmasının granülosit makrofaj progenitör hücrelerinin 

proliferasyonunu baskıladığını, Jakab ve ark (1994) ise solunum sisteminde TNF-α üretimi ve 

alveolar makrofaj fagositozunu azalttığını bildirmektedirler.  

Kanatlılarda AF’lerin çeşitli bakteriyel, viral (marek) ve protozoal (koksidia) 

hastalıklara karşı direnci azalttığı (Edds ve ark 1973) hatta AF verilen tavukların civcivlerinde 

dahi hücresel ve sıvısal bağışıklığın baskılanmasından dolayı hastalıklara duyarlılıkta artış 

olabileceği ileri sürülmektedir (Qureshi ve ark 1998). 

Bu konu ile ilgili olarak keçilerde aflatoksikozise bağlı serum albümin ile α- ve β-

globulin seviyelerinde azalma olduğu görülürken γ-globulin seviyesinde artışa yol açtığı ifade 

edilmektedir (Miller ve ark 1984). 

2.1.9.2. Koagulasyon sistemine etkileri 

AF’ler karaciğerde üretilen plazma proteinlerinin genel depresyonuna sebep 

olduklarından pıhtılaşma faktörleri de etkilenmektedir. Hemoraji aflatoksikozisde görülen 

yaygın klinik bir bulgudur. AF’nin domuz, keçi, köpek, tavşan, sıçan, kobay, ördek ve 

tavuklarda pıhtılaşma ve protrombin zamanını geciktirdiği bildirilmektedir (Clark ve ark 

1986). 

Kanatlılarda aflatoksikozise bağlı olarak protrombin zamanı (PT), aktive edilmiş 

parsiyel tromboplastin zamanı (APTT) ve pıhtı retraksiyon zamanında uzama gelişirken 

trombosit sayısında azalma olmadığı gözlenmiştir. Benzer olarak fibrinojen, Faktör V, VII, 

VIII, IX ve X aktivitelerinde belirgin azalma görülürken, köpeklerde PT ve APTT’de uzama 

ve fibrinojen aktivitesinde azalma belirlenmiştir. Trombositopeni ise değişen bir bulgu olarak 

görülmektedir (Clark ve ark 1986). 

Farklı dozlarda AF verilen broyler civcivlerde kanama ve intrinsik pıhtılaşma 

parametrelerinin değerlendirildiği çeşitli çalışmalarda (Doerr ve ark 1974, Doerr ve ark 1976, 

Doerr ve Hamilton 1981) pıhtılaşma, parsiyel tromboplastin zamanının önemli oranda 
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uzadığı, tromboplastin oluşumunun azaldığı bildirilmektedirler. Domuzlarda da PT ve APTT 

uzarken fibrinojen konsantrasyonunun azaldığı bildirilmiştir (Osuna ve Edds 1982).  

2.1.10. Aflatoksinlerin detoksifikasyon metotları 

AF ile kontamine yemle beslenen hayvanların et, süt, yumurta gibi rezidü taşıyan 

ürünleri insan sağlığı açısından tehlike kaynağıdır. Ülkemizde kanserlerin epidemiyolojisi 

üzerine yapılan çalışmalarda, Doğu ve Orta Anadolu’nun güney bölgelerinde halkın rölatif 

karaciğer kanseri oranının Đstanbul ve Trakya halkına göre yüksek olduğu, kanser oluşumunda 

AF’ler ile kontamine kuru tohumların tüketilmesinin önemli bir yer tutabileceği ileri 

sürülmektedir (Aldemir 1993).  

AF ihtiva eden yumurtaları tüketenlerde 0,2 - 3,3 ppb düzeylerdeki mikotoksin 

kalıntıları herhangi bir olumsuz etkiye sebep olmamakla beraber yumurta sarısında bulunacak 

0,9 ppb (yaklaşık 48 ng / yumurta sarısı) AFB1’in tavuk embriyolarında % 50 ölüme yol açtığı 

belirtilmektedir. Bundan dolayı yemlerde ve dolayısıyla yumurtada bulunacak çok düşük 

düzeydeki AF kalıntıları damızlık tavuk veya kanatlı işletmeleri bakımından son derece 

önemli görüldüğünden AF giderilmesi çalışmaları önem kazanmıştır (Kaya 2002). 

AF’lerin bozundurulması, yıkımlanması veya inaktivasyonunu içeren detoksifikasyon 

işlemleri fiziksel, kimyasal veya biyolojik metotlarla olabilmektedir. Başarılı bir 

detoksifikasyon işlemi için kullanılacak maddenin, ekonomik ve zararlı ürünler bırakmaksızın 

toksinin tüm kalıntılarını elimine edebilme yeteneğinde olması ile besin kalitesini bozmaması 

gibi kriterler bakımından tatmin edici olması gerekmektedir (Ellis ve ark 1991).  

2.1.10.1. Kimyasal metotlarla detoksifikasyon 

AF’lerin kimyasal yolla detoksifikasyonu amacıyla asitler, bazlar, okside edici ajanlar, 

aldehitler, gazlar ve bisülfitler gibi çok sayıda madde ile çalışılmıştır (Moss ve Smith 1985). 

Asitlerin AF’leri, özellikle de AFB1 ve G1’i yıkımlama yeteneği suyun inkorporasyonuyla 

hemiasetal formları olan B2a ve G2a’ya dönüşümüyle başarılmıştır (Pons ve ark 1972). 
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Kuvvetli asitler AF’leri etkili olarak bozundurmasına rağmen ürünün özelliğini 

değiştirebilmektedirler. Diğer dezavantajı ise AFB2 ve AFG2 üzerine etkilerinin çok az olması 

veya hiç olmamasıdır (Ellis ve ark 1991).  

Đnorganik ve organik bazların bu amaç için etkili ve ucuz olduğu gösterilerek NaOH, 

CaOH, formaldehit gibi aldehitlerle amonyum gazı rafine edilmiş yağlardaki AF’yi çok düşük 

düzeylere düşürmek için kullanılmıştır. Bu teknik hayvan yemlerinin detoksifikasyonunda 

yaygın olarak kullanılmakla beraber dezavantajı ürünlerdeki protein etkinlik oranını 

düşürmesidir (Pons ve ark 1972). 

2.1.10.2. Biyolojik bozunma 

Bakteri, aktinomiçes, maya ve algleri içeren çoğu mikroorganizma AF’leri bozundurma 

yeteneğine sahiptir. En aktif organizmanın Flavobacterium aurantiacum NRLL B-184 olduğu 

ve sulu solüsyonlarda AFB1, G1 ve M1’i bozundurarak irreverzibl olarak metabolize ettiği 

ifade edilmektedir (Lillehoj ve ark 1971). Shetty ve Jespersen (2006) bazı Lactobasillus 

türlerinin de mantar gelişmesini önleme ve detoksifiye etmek için kullanıldığını, bu 

bozundurma reaksiyonlarının enzimatik aktivite yoluyla olduğunu ve bu enzimlerin AF ile 

reaksiyona girerek çeşitli son ürün yada ara ürünler oluşturduklarını ileri sürmüşlerdir. 

2.1.10.3. Fiziksel metotlarla detoksifikasyon 

Çeşitli solventlerle ekstraksiyon (Moss ve Smith 1985), yüksek ısıya maruz bırakılma ile 

inaktivasyon (Davies ve Diener 1987), çeşitli dalga boylarında UV ışık kullanımı ile 

radyasyon (Fennell 1966) ve mikotoksinleri bağlama yeteneklerinden yararlanılarak 

kullanılan çeşitli maddeleri (adsorban) içeren adsorbsiyon metodu gibi işlemler fiziksel 

detoksifikasyon olarak sınıflandırılmaktadır. 
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Adı geçen yöntemlerden ekstraksiyon metodunun özel ekipman ihtiyacı, hazırlanma 

güçlüğü, besin maddelerinin kaybı; ısı ile inaktivasyon metodunun yüksek ısıya bağlı besin 

değerleri değişimine yol açması gibi sebeplerle bu metodlardan daha yaygın olarak tercih 

edileni dezavantajları olmasıyla birlikte adsorbsiyon metodudur (Ellis ve ark 1991). 

2.1.10.3.1. Adsorbsiyon 

Đdeal bir adsorbanda mikotoksinlerin büyük bir kısmına bağlanma yeteneği, düşük etkili 

inklüzyon oranı, karıştırma esnasında yemlerde hızlı ve homojen dağılması, pelletleme ve 

depolama süresince ısıya dayanıklılığı, vitamin, mineral ve diğer besin unsurlarına 

affinitesinin olmaması, farklı pH derecelerinde mikotoksinlere kuvvetli bağlanması, ilk 30 

dakika süresince hızlı bağlanma, yüksek bağlanma yeteneği, düşük mikotoksin dozlarına daha 

yüksek affinite, insan ve hayvanlar için güvenli olması, ekskresyondan sonra 

biyobozundurulabilirlik ve lezzetli olması gibi özellikler aranmaktadır (Surai ve Mezes 2005).  

Hidratlanmış sodyumkalsiyumalüminosilikat (HSCAS), zeolitler, bentonit, aktif kömür 

ve mannan-oligosakkarit gibi çeşitli sorbent materyaller adsorbsiyon özellikleri bakımından 

incelenmiştir (Eraslan ve ark 2004, Banlunara ve ark 2005). 

2.1.10.3.1.1. Esterifiye glukomannan (GM) 

Son zamanlardaki biyoteknolojik ilerlemeler aflatoksinlerle mücadelede yeni bir yol 

açmıştır (Raju ve Devegowda 2000). Canlı maya (Saccharomyces cerevisiae, SCE) 1990’ların 

başlarında bir performans tetikleyicisi olarak kullanılırken (Shetty ve Jespersen 2006), daha 

sonra AF’ye maruz kalan broylerlerde immün cevap ve ağırlık artışı üzerine yararlı etkilere 

sahip olduğu belirlenmiştir (Zekovic ve ark 2005). 

Saf maya hücre duvarının zearalenon (Yiannikouris ve ark 2004), fumonisin (Shetty ve 

Jespersen 2006), okratoksin, T-2 toksini (Raju ve Devegowda 2000), deoxynivalenol, sitrinin 
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ve diacetoxyscirpenol gibi toksinleri de bağlama özelliğinin olduğu bildirilmektedir (Zekovic 

ve ark 2005).  

SCE’nin aflatoksikozisin istenmeyen etkilerini düzeltme yönündeki yararlı etkileri bu 

mayanın hücre duvarından ekstrakte edilen esterifiye glukomannan (GM)’a bağlanmıştır 

(Aravind ve ark 2003).  

GM’nin hayvan sağlığı açısından bir immünmodülatör potansiyelinin olduğu gösterilmiş 

olup bu yeteneğinden dolayı enfeksiyonlara karşı dirence katkıda bulunabileceği (Shashidhara 

ve Devegowda 2003), antienflamatuar, antitümoral, hepatoprotektiv, antidiabetik, kolesterol 

düşürücü, antifibrotik ve hipoglisemik özelliklere sahip olduğu bildirilmektedir (Zekovic ve 

ark 2005). 

GM’nin makrofaj, T-lenfosit, retiküloendotelyal sistem hücreleri, doğal katil hücreler ve 

kompleman yolunun aktivasyonu ile antikor üretimini artırmak suretiyle immun sistemi 

uyardığı ileri sürülmektedir (Zekovic ve ark 2005). 

Mikotoksinlerin atılma mekanizmasının hücre duvarı komponentlerine adhezyonla 

olduğu ve ölü hücrelerin bağlama yeteneklerinin devam ettiği belirtilmektedir (Shetty ve 

Jespersen 2006). GM’ın her kg’ında 22,000 m2’lik geniş bir yüzey alanına sahip olduğu ve 

çok sayıda kimyasala tuzak olan farklı ölçülerde porlar içerdiği bildirilmektedir (Devegowda 

ve ark 2000). 

Đnsan ve hayvanlarda mikotoksin bağlayıcıları olarak kullanılan SCE’nin etkinliği 

gastrointestinal kanalda (GĐ) stabilitesi ve kalış süresine bağımlıdır. Bağırsaklarda çok düşük 

adhezyon özelliğine sahip olan SCE’nin bu özelliğinin suşa göre değiştiği ve bazı suşların 

sistemden hızla atılmasına rağmen bağırsak ortamında direnme yeteneğine sahip olduğu 

bildirilmektedir (Lewis and Freedman 1998). SCE hücre duvarı ile yapılan çalışmaların 
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birçoğunda GĐ kanal boyunca maya-mikotoksin kompleksinin atılana kadar stabil kaldığı 

belirtilmektedir (Santin ve ark 2003). 

Zaghini ve ark (2005) tavuklarda AFB1 toksisitesine karşı mannan-oligosakkarit 

kullanımının gastrointestinal kanaldan toksin emilimini ve dokularda AFB1 düzeyini 

azalttığını bildirmektedirler. 

Maya hücre duvarı preparasyonu ile kil kökenli ticari iki adsorban AF bağlama 

yetenekleri bakımından incelendiği ve maya hücre duvarından elde edilen adsorbanın 

(Mycosorb®) daha etkili olduğu bildirilmektedir (Zekovic ve ark 2005). 

Dvorska ve Surai (2001) bıldırcınlarda T-2 toksinine karşı adsorban olarak GM 

kullanılmasının ne derece koruyucu olduğunu, oksidan ve antioksidan sistem parametre 

düzeylerini inceleyerek değerlendirdikleri çalışmalarında yeme % 0.1 oranında GM 

katılmasının karaciğerde lipid peroksidasyonunu azalttığını ve antioksidan boşalmasını 

engellediğini bildirmektedirler. 

2.2.Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistem 

2.2.1.Serbest radikaller  

Serbest radikaller, bir veya daha fazla ortaklanmamış elektron ihtiva eden atom veya 

moleküllerdir. Bu tip maddeler, ortaklanmamış elektronlarından dolayı oldukça reaktiftirler 

(Yalçın 1992, Toyokuni 1999). Biyolojik sistemlerdeki en önemli serbest radikaller, oksijen 

içeren radikallerdir (Akkuş 1995). 

Reaktif oksijen türleri (Reactive oxygen species, ROS), normal hücre fonksiyonları 

esnasında tüm aerobik organizmalar tarafından oluşturulmakta olup (Stadtman ve Levine 
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2000); miktarlarındaki artma veya antioksidan savunmadaki azalma oksidatif stres olarak 

tanımlanmaktadır (Cnubben ve ark 2001, Koracevic ve ark 2001). 

Tablo 2.2. ROS molekülleri ve metabolizmaları (Nordberg ve Arner 2001) 

ROS molekülü Ana kaynak Enzimatik savunma 
sistemleri 

Ürün(ler) 

Süperoksit (O2
.-) Elektron transport zincirinden 

elektron sızıntısı, aktive fagositler, 
Ksantin oksidaz, Flavoenzimler 

SOD,  

Süperoksit redüktaz (bazı 
bakterilerde) 

H2O2+O2 

H2O2 

Hidrojen peroksit(H2O2) SOD yoluyla O2
.- ‘dan, 

NADPH,oksidazdan (nötrofiller), 
glikoz oksidaz, ksantin oksidaz 

Glutatyon peroksidaz, 

Katalaz,  

Peroksiredoksinler 

H2O+GSSH 

H2O+O2 

H2O 

Hidroksil radikali(·OH) Metaller vasıtasıyla (Fe veya Cu) 
O2

.- ve H2O2’den 
  

Nitrik oksit (NO) Nitrik oksit sentaz’dan  Glutatyon/TrxR GSNO 

ROS terimi; proteinler, lipidler ve DNA’yı içeren çeşitli biyomoleküllerin bütünlüğünü 

tehdit eden intrasellüler oksijen ara ürünlerini ifade etmektedir (Cnubben ve ark 2001). 

ROS’nin fizyolojik kullanımı arasında hücrelerarası sinyalizasyon ve redoks reaksiyonları yer 

almaktadır. Nitrik oksitin bir sinyal molekülü olması yanında transkripsiyon faktör 

aktivitelerinin ve gen ekspresyonunun düzenleyicisi olduğu da bilinmektedir. Bazı sitokinler, 

büyüme faktörleri, hormonlar ve nörotransmitter maddeler intrasellüler sinyal üretiminde 

ikinci haberci olarak ROS’yi kullanmaktadırlar (Nordberg ve Arner 2001). 

2.2.1.1. Reaktif oksijen türleri (ROS) 

ROS, oksijenden köken alan kimyasal olarak reaktif bazı molekülleri kapsamaktadır. Bu 

moleküllerden süperoksit (O2
·-) ve hidrojen peroksit (H2O2)’in reaktifliği hidroksil radikali 

(·OH)’nden daha düşüktür. Serbest radikaller ve ROS çok sayıda biyomolekülle kolayca 

reaksiyona girerek bir zincir reaksiyonu başlatabilirler. Bu zincir reaksiyonunun durması için 

yeni şekillenmiş bir radikalin diğer serbest radikaller ile reaksiyona girerek eşleşmemiş 
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elektronları ortadan kaldırması veya bir antioksidan ile reaksiyona girmesi gerekir (Fridovich 

1999, Halliwell 1999). 

ROS’nin karsinogenez, kardiyovasküler hastalıklar, kataraktogenez, travma, şok, stres, 

fiziksel egzersiz (Cnubben ve ark 2001), mutasyon, ateroskleroz, radyasyon ya da UV’ye 

maruz kalma, diabetes mellitus ve nörodejeneratif hastalıklar gibi çeşitli biyolojik olaylarda 

işe karıştığı kabul edilmektedir (Toyokuni 1999). 

 

Şekil 2.3. Hücrelerde oksidatif ve antioksidatif sistemlerinin basitleştirilmiş şekli (Nordberg 
ve Arner 2001) 

ROS, ekzojen kaynaklardan başka mitokondriyal ve mikrozomal elektron transport 

sistemi ile araşidonik asit metabolizmasına bağlı olarak ta her hücrede üretilmektedir 

(Toyokuni 1999). Tablo 2.2’de en yaygın hücre içi ROS formları ile bu molekülleri zararsız 

hale getiren serbest radikal temizleyici ve Şekil 2.3’de intrasellüler düzeyde ROS oluşumu ve 

metabolizması gösterilmiştir. 

2.2.1.1.1. Süperoksit (O2
·-) 

Moleküler oksijene bir elektron ilavesiyle oluşan süperoksit (O2
·-) anyonu bir serbest 

radikal olmasına rağmen fazla reaktif değildir. Lipid membrana sızma yeteneği zayıf olduğu 

Lipid 
peroksidasyonu 

DNA ve proteinlere zarar 

Flavin içeren  
enzimler 

O
2 

▪OH 

Mn-SOD 

GPx 

GSH 

O2
▪ 

Cu,Zn-SOD 
Katalaz 
Prx 

H2O+O
2 

Fe2- 
Cu+ 

H2O2 

H2O2 O2
▪ O2 
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için etkisi üretildiği hücre ile sınırlıdır. Süperoksitler özellikle solunum zincirinin bulunduğu 

mitokondri iç membranı yakınındaki elektronca zengin aerobik çevrede oluşmaktadır. Đşemi-

reperfüzyonla aktive edilen ksantinoksidaz gibi flavoenzimler yanında lipoksijenaz ve 

siklooksijenaz da süperoksit üretmektedirler (McIntyre ve ark 1999). Fagositik hücrelerin 

membranı ile ilgili bir enzim kompleksi olan NADPH’ye bağımlı oksidaz, yüksek derecede 

O2
·- üretiminin bir kaynağını oluşturmaktadır. Đki süperoksit molekülü hızla H2O2 ve 

moleküler oksijene dönüşür ve bu reaksiyon SOD tarafından katalizlenir (Thannickal ve 

Fanburg 2000). 

2.2.1.1.2. Hidrojen peroksit (H2O2) 

Hidrojen peroksit (H2O2) bir serbest radikal değildir fakat biyolojik membranlara 

penetre olma yeteneğinden dolayı çok önemlidir. Nötrofillerin fagozomlarında bulunan 

miyeloperoksidaz enzim sisteminin etkisiyle HOCl (Hipoklorik asit) gibi daha reaktif ROS 

moleküllerinin oluşmasında bir aracı olarak ve en önemlisi de Fenton reaksiyonu olarak ta 

bilinen geçiş metallerinin oksidasyonuyla ·OH radikali oluşturma rolü de olduğu 

düşünülmektedir (Erel 2004). Üretilen H2O2; katalaz, glutatyon peroksidaz ve 

peroksiredoksinler gibi en az üç antioksidan enzim sistemi tarafından ortadan kaldırılmaktadır 

(Mates ve ark 1999). 

2.2.1.1.3. Hidroksil radikali (·OH) 

Hidroksil radikali (·OH) biyomoleküller ile kuvvetle reaksiyon göstermesinden dolayı 

biyolojik sistemlere daha fazla zarar verme özelliğine sahiptir. Bu radikal; farklı proteinler ve 

diğer moleküller ile kompleks halindeki metal iyonları tarafından katalize edilen bir 

reaksiyonla H2O2’den meydana gelmektedir (Toyokuni 1999, Nordberg and Arner 2001).  

H2O2 + Cu+ / Fe 2+ → ·OH + OH + Cu2+ / Fe 3+ (ReaksiyonA) 
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Süperoksit, metal iyonlarınının yeniden dönüşümünde önemli rol oynar (Reaksiyon B).  

Cu2+ / Fe3+ + O2.→ Cu+/ Fe2+ + O2 (Reaksiyon B) 

Reaksiyon A ve B’nin bütünü Haber-Weis reaksiyonudur. Geçiş metalleri bu nedenle 

·OH’nin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır (Halliwell 1999). Bunlar ferritin gibi 

proteinler ile O2
· ile reaksiyona giren farklı dehidrazlardan salınan metallerdir (Harris ve ark 

1994). 

2.2.1.1.4. Nitrik oksit (NO) 

Orbitalinde taşıdığı eşleşmemiş tek elektronu nedeniyle radikal özellikte olan nitrik 

oksit (NO) O2
·- gibi çok reaktif değildir. Diğer serbest radikaller ile (peroksil ve alkil 

radikaller gibi) kolayca reaksiyona girerek, bir serbest radikal temizleyicisi fonksiyonu da 

gördüğü ve hücre membranında lipid peroksidasyonunu önlediği bildirilmektedir (Rubbo ve 

ark 2000). Eğer O2
.-, NO ile eşit miktarlarda üretilirse birbirleriyle reaksiyona girerek yüksek 

derecede sitotoksik peroksinitrit (OONO-) anyonu oluştururlar. Peroksinitrit doğrudan veya 

reaksiyon ürünleri yoluyla LDL’nin oksidasyonuna, seruloplazmini yıkımlayarak bakır 

iyonlarının serbest kalmasına sebep olması yanında çoğu yangısel durumda gözlendiği gibi 

farklı proteinlerdeki tirozin aminoasitlerine zarar vermektedir (Halliwell 1999).  

2.2.1.2. ROS’nin nükleik asitler ve DNA’ya etkileri 

ROS’nin DNA’nın kimyasal yapısını değiştirmesi sebebiyle mutajenik olabileceği 

gösterilmiştir (Marnett 2000). DNA’nın kopması, DNA-protein çapraz bağ oluşumu, pürin 

bazların oksidasyonu gibi hasarların özellikle ·OH radikali olmak üzere ROS ile 

reaksiyonlardan dolayı meydana geldiği bildirilmektedir. Zarar gören DNA onarılmazsa 

replikasyon sürecinde hatalı baz eşleşmesi ile sonuçlanan bir mutasyonun gelişebileceği ve bu 
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olayın oksidatif strese maruz kalan kişilerde kanser prevalansının yüksek olmasını kısmen 

açıklayabileceği ifade edilmektedir (Mates ve ark 1999). 

2.2.1.3. ROS’nin lipidlere etkileri 

Oksijenin, zarlarda bulunan doymamış yağ asitlerindeki çift bağlara bağlanması lipid 

peroksidasyonu olarak adlandırılan kimyasal reaksiyona neden olmaktadır (Frei 1999). Lipid 

peroksidasyonunun zar yapı bütünlüğünün bozulması, oluşan serbest radikallerin çeşitli hücre 

bileşenleri üzerine etkisi ve son ürünlerin sitotoksik etkiler oluşturması gibi farklı yollarla 

hücre hasarına sebep olduğu düşünülmektedir (Yalçın 1992). 

Poliansature yağ asitleri (Polyunsaturated fatty acids, PUFA) çok sayıda çift bağ 

içermelerinden dolayı hücre zarları serbest radikallerin saldırıları için mükemmel bir 

hedeftirler. Oksidasyon, aterosklerotik plak oluşumundan da sorumlu olup plak 

formasyonunun mekanizması; düşük dansiteli lipoproteinlerin (LDL) oksidasyonu, 

subendotelyal aralıkta fagositler tarafından bu partiküllerin alınması ve sonuçta fagositik 

hücrelerin akümülasyonunu kapsamaktadır (Halliwell 1999, Frei 1999).  

Lipid peroksidasyonun değerlendirilmesinde konjuge dienlerin UV absorbsiyonu, 

floresan ürünlerin analizi, oksijen tüketiminin ölçülmesi gibi metodlar kullanılsa da 

(Valenzuela 1991) en yaygın ve kabul edilen metod MDA düzeyinin ölçümü olarak 

görülmektedir (Nielsen ve ark 1997). Çeşitli metabolizmalarla üretilmesine rağmen MDA’nın 

başlıca kaynağı PUFA’nın oksidasyonudur. MDA’nın DNA, RNA ve bazı aminoasitler ile 

reaksiyona girdiği, mutajenik bazı özeliklere sahip olduğu ve kimyasal bir karsinojen olarak 

kabul edildiği bildirilmektedir (Valenzuela 1991). 
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AF’ler dahil T-2 toksini, okratoksinler, fumonisinler ve zearalenon gibi mikotoksinlerin 

prooksidan özelliklere sahip oldukları ve lipid peroksidasyonunu stimüle ettikleri 

bildirilmektedir (Dvorska ve Surai 2001, Dvorska ve ark 2003). 

2.2.1.4. ROS’nin proteinlere etkileri 

Đn vitro olarak ROS’nin bazı aminoasitler ile reaksiyona girerek aktivitesi daha düşük 

enzimler ile fonksiyonel olmayan denatüre proteinleri oluşturduğu belirtilmektedir (Stadtman 

ve Levine 2000). Proteinlerin, serbest radikallerden ne oranda etkileneceği amino asit 

kompozisyonu, proteinin hücresel lokalizasyonu ve radikalin toksisite gücüne bağlıdır. 

Doymamış bağ ve sülfür içeren moleküllerin reaktiviteleri yüksek olduğundan triptofan, 

tirozin, fenilalanin, histidin, metiyonin gibi aminoasitleri içeren proteinler serbest 

radikallerden kolaylıkla etkilenmektedirler (Kavas 1989). Bu etkilerinden özellikle sülfür 

radikalleri ve karbon merkezli radikaller meydana gelmektedir. Bu reaksiyonlar sonucu 

immunglobulin G ve albümin gibi çok sayıda disülfit bağı bulunduran proteinlerin üç boyutlu 

yapıları bozulmakta ve normal fonksiyonlarını yerine getirememektedirler (Akkuş 1995). 

Hem proteinleri de serbest radikallerden zarar görmekte ve oksihemoglobinin O2 
. – veya H2O2 

ile reaksiyonu sonucu methemoglobin oluşmaktadır (Weis 1982). 

2.2.1.5. ROS’nin karbonhidratlara etkileri 

Serbest radikallerin karbonhidratlar üzerine de önemli etkileri vardır. Monosakkaritlerin 

otooksidasyonu sonucu meydana gelen hidrojen peroksit, peroksitler ve okzoaldehitler 

patolojik süreçlerde önemli rol oynamaktadırlar. Okzoaldehitler DNA, RNA ve proteinlere 

bağlanabilme ve aralarında çapraz bağlar oluşturma özelliklerinden dolayı antimitotik etki 

göstererek kanser ve yaşlanma olaylarında rol oynarlar (Akkuş 1995). 
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2.2.2. Antioksidan sistem  

Vücutta reaktif oksijen türlerinin oluşumunu ve bunların meydana getirdiği hasarı 

önlemeye yönelik bir takım savunma mekanizmaları gelişmiştir. Bunlar “antioksidan 

savunma sistemleri” veya kısaca “antioksidanlar” olarak bilinmektedirler (Koracevic ve ark 

2001). Hücresel antioksidan sistem enzimatik ve nonenzimatik olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır (Nordberg and Arner 2001, Erel 2004). 

2.2.2.1. Enzimatik antioksidanlar 

2.2.2.1.1. Süperoksit dismutaz (SOD)’lar 

Süperoksit dismutaz (SOD)’lar, süperoksit radikalini hidrojen peroksit (H2O2)’e 

dönüştüren (Perez-Campo ve ark 1993) dismutasyon reaksiyonunda etkili metalloprotein 

yapısında enzimlerdir (Fridovich 1999). SOD iki molekül süperoksidi, hidrojen peroksit ile 

moleküler oksijene katalize eder ve hücresel hidrojen peroksit kaynağı olarak kabul 

edilmektedir (Perez-Campo ve ark 1993).  

Genel olarak SOD enzim sistemi, antagonistik olmaktan çok, organizmayı serbest 

radikal harabiyetine karşı koruyucu bir sistemdir. Özellikle diğer enzimatik radikal 

temizleyicilerin aktivitelerinde azalmanın söz konusu olduğu klinik durumlarda SOD 

aktivitesinin arttığı ifade edilmektedir (Kavas 1989).  

Yüksek oksijen kullanımı olan dokularda pO2 (parsiyel oksijen basıncı) artışı ile SOD 

aktivitesi de artmaktadır. Normal metabolizma sırasında hücreler tarafından yüksek oranda 

süperoksit üretimi olmasına rağmen bu enzim sistemi sayesinde intrasellüler süperoksit 

düzeyi düşük tutulmaktadır (Akkuş 1995 ). 
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SOD fagosite edilmiş bakterilerin öldürülmesinde de rol oynar. Bu nedenle granülosit 

fonksiyonu için çok önemlidir. SOD aktivitesindeki genetik veya sonradan meydana gelen 

değişiklikler ile hastalığa karşı hassasiyet ya da direncin birbiriyle ilişkili olabileceği 

kaydedilmektedir (Akkuş 1995). 

2.2.2.1.2. Süperoksit redüktaz (SOR) 

Süperoksit redüktaz (SOR)’lar demir içerirler ve sadece anaerobik olarak sülfatı redükte 

eden bakterilerde bulunurlar. Bu nedenle desülfoferrodoksin olarak isimlendirilmişlerdir 

(Lombard ve ark 2000). 

2.2.2.1.3. Katalaz 

Memeli hücrelerinde başlıca peroksizomlarda bulunan katalaz, hidrojen peroksidin 

moleküler oksijen ve suya dismutasyonunu katalize etmektedir. Fonksiyonları arasında alkol 

ve fenol gibi farklı substratları hidrojen peroksidin redüksiyonu ile detoksifiye etmek de 

vardır (Fridovich 1999, Halliwell 1999). Katalazın antioksidatif rolü Cu ve Fe iyonlarının 

katalize ettiği Fenton reaksiyonu yoluyla H2O2’den hidroksil radikali oluşum riskini en aza 

indirmektir. Katalazın NADPH’ye bağlanması enzimi inaktivasyondan koruduğu gibi 

etkinliğini de artırmaktadır (Kirkman ve ark 1999).  

2.2.2.1.4. Peroksiredoksinler (Prx) 

Peroksiredoksinler (Prx; thioredoxin peroxidase) hidrojen peroksit ve farklı alkil 

hidroperoksitleri doğrudan redükte eden yakın geçmişte keşfedilen enzimlerdendir (Chae ve 

ark 1999). Memeli hücrelerinde mitokondriyal tioredoksin sistemi Prx’in spesifik bir 

redüktanıdır (Miranda-Vizuete ve Spyrou 2000). 
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2.2.2.1.5. Glutatyon peroksidaz (GPx) 

Glutatyon peroksidaz (GPx), organik hidroperoksitlerin ve hidrojen peroksidin 

indirgenmesinden sorumlu bir enzimdir. Selenyuma bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki tipi 

bulunmaktadır (Perez-Campo ve ark 1993, Cnubben ve ark 2001). 

Tüm GPx’ler substrat olarak GSH’yi kullanmaktadır. Hidroperoksitlerin redüksiyonu 

için ileri sürülen katalitik mekanizma selenolat aktif bölgesinin selenenik asite oksidasyonunu 

kapsamaktadır ve bir molekül GSH’ın ilavesi ile selenenik asit, GSH selenenilsülfit (Se-SG) 

adduktuna transforme olmaktadır. Đkinci bir GSH molekülünün ilavesi ile aktif selenolat ve 

glutatyon disülfit (GSSG) oluşmaktadır. GPx fizyolojik şartlar altında yüksek derecede 

antioksidan özelliklere sahipken diğer enzimler sadece oksidatif stres durumlarında önemli 

yer tutmaktadır (Epp ve ark 1983). 

GPx’in fagositik hücrelerde önemli fonksiyonu vardır. Diğer antioksidanlarla birlikte, 

mitokondriyal solunum sırasında radikal peroksidasyonu sonucu fagositik hücrelerin zarar 

görmelerini engeller. Eritrositlerde de GPx oksidan strese karşı en etkili antioksidandır. GPx 

aktivitesindeki azalma gerek eritrosit gerek se makrofajlarda hidrojen peroksidin artmasıyla 

şiddetli hücre hasarına yol açar (Akkuş 1995). 

2.2.2.1.6. Glutatyon redüktaz (GR) 

Glutatyon redüktaz (GR) okside olmuş glutatyon (GSSH)’un tekrar GSH’ye redükte 

edilmesinden sorumlu bir enzimdir ve GSH, GPx tarafından tekrar GSSH’ye dönüştürülür. Bu 

nedenle GR ve GPx’in doku dağılımlarının benzer olduğu belirtilmektedir (Perez- Campo ve 

ark 1993). 
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2.2.2.2. Nonenzimatik antioksidanlar  

Glutatyon (γ-glutamyl cysteinyl glysine, GSH) tüm aerobik hücrelerde milimolar 

konsantrasyonlarda bulunan, düşük moleküler ağırlıklı, tripeptid yapıda (Dringen 2000, 

Cnubben ve ark 2001) tiyol içeren bir antioksidandır (Dringen 2000). Hayvan hücrelerinde 

yüksek konsantrasyonlarda bulunan (∼ 1-5 mM) glutatyonun birbirine dönüşen redükte bir 

tiyol formu (GSH) ile okside formu (GSSH) bulunmaktadır. Çoğu hücrede GSH’nin 

GSSG’ye oranının 500/1’den büyük olmasından dolayı GSH, glutatyonun en yoğun bulunan 

formu olarak kabul edilmektedir (Terpstra ve ark 2003). Đzomerizasyon reaksiyonlarının 

kofaktörü, ksenobiyotiklerin detoksifikasyonu, hücre proliferasyonu gibi önemli fonksiyonları 

bulunan, sisteinin depo ve transport şekli olan indirgenmiş glutatyon (GSH); içerdiği tiyol 

grubu aracılığı ile hücre içinde redoks potansiyeli yüksek bir ortam sağlayarak, hücreyi 

oksidatif hasara karşı korumaktadır. Son yıllarda apoptozisin düzenlenmesinde de rolünün 

olabileceği ileri sürülmektedir (Dringen 2000). 

GSH başlıca sülfidril tamponu olarak fonksiyon yapmasına rağmen gerek GSH S-

Transferazla katalize edilen konjugasyon reaksiyonları gerek se GPx’in katalize ettiği 

reaksiyonla bileşikleri detoksifiye eder. GSSG, NADPH’ye bağımlı GR tarafından 

indirgenmektedir (van Bladeren 2000). GSH ile ilgili diğer protein sınıfı tioredoksinlerin 

görevlerine benzer fonksiyonlara sahip olan glutaredoksinlerdir (Grx) (Holmgren 2000).  

Kanda redükte glutatyonun hemen hepsi eritrositler içinde bulunmaktadır. Đlaçların 

hemolitik etkilerine duyarlı kişilerde GSH miktarının az olduğu bildirilmektedir (Beutler ve 

ark 1963). Hücre yüksek miktarda oksidana maruz kaldığında, GSSG miktarı oksidatif stres 

oluşturacak sınırlara ulaşmaktadır. Dokulardaki antioksidan sistemdeki değişikliklerin en 

duyarlı göstergesi olarak eritrositlerdeki GSH miktarının incelenmesi klinik durumu 

değerlendirmek açısından önemlidir (Toleikis ve Godin 1995). 
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Vitamin C ve E, β-karoten, farklı selenyum bileşikleri, lipoik asit, ürik asit ve ubikinonu 

içeren bir kısım düşük moleküler ağırlıklı bileşik ile şekerler, doymamış amino asitler, sülfür- 

içeren aminoasitler, doymamış yağ asitlerinin de biyolojik olarak önemli antioksidanlar 

oldukları kabul edilmektedir (Kavas 1989, Nordberg ve Arner 2001). 

2.3.Aflatoksin ve oksidatif stres  

AFB1 ile indüklenmiş toksisitenin belirtilerinden biri de oksidatif strestir (Towner ve 

ark 2003, Meki ve ark 2004). MDA lipid peroksidasyonunun önemli derecede toksik 

aldehitlerinden biridir. AFB1’in maksimal toksisiteye ulaşması için mikrozomal sitokrom P-

450 enzim sistemiyle AFB1-8,9- epoksite dönüştürülmesi gerekmektedir. Aynı zamanda 

lipoksijenaz yoluyla da epoksit formuna metabolize olduğu bildirilmektedir (Towner ve ark 

2003).  

Aflatoksinlerin GPx, katalaz, SOD ve GR enzim aktivitelerinde de azalma meydana 

getirdikleri (Dwivedi ve ark 1993), lipid peroksidasyonunu artırarak hücre membranı hasarına 

yol açtıkları (Shen ve ark 1994, Rastogi ve ark 2001, Madhusudhanan ve ark 2004, 

Choudhary ve Verma 2005), GSH azalması ve NO artışına sebep oldukları (Meki ve ark 

2004) bildirimler arasındadır.  

Mikotoksin adsorbanlarının hayvanlarda antioksidan sistemi kısmen düzeltebileceği 

bildirilmiş olup bu etki adsorbanın mikotoksin bağlama aktivitesine bağlı olduğu ileri 

sürülmektedir. T-2 toksini içeren bıldırcın rasyonuna ilave edilen maya glukomannanının 

karaciğerde vitamin A ve doğal antioksidanların deplesyonunu önemli ölçüde yavaşlattığı ve 

lipid peroksidasyonuna doku duyarlılığını önemli derecede azalttığı gözlenmiş olup bu etkiler 

modifiye glukomannanın adsorbe etme kapasitesi ile lipid peroksidasyonu üzerine 

mikotoksinin güçlü stimulan etkisini hafifletmesine bağlanmıştır (Dvorska ve ark 2003). 
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Mikotoksinlerin neden olduğu hasara karşı selenyum, bazı vitaminler (A, C ve E vitaminleri) 

ve onların prekürsörlerinin süperoksit anyon temizleyicileri olarak kullanıldıkları çeşitli 

çalışmalarda bildirilmektedir (Çitil ve ark 2005). 

Yukarıda verilen literatür bilgi ışığında Japon bıldırcınlarında yeme AF katılarak 

oluşturulan kronik aflatoksikozis ve buna karşı koruyucu etkisinden dolayı esterifiye 

glukomannan uygulamasının antioksidan sistem, bazı biyokimyasal parametreler ve 

koagulasyonla ilgili olarak fibrinojen düzeyi ve trombosit sayıları üzerine etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  
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3. MATERYAL ve METOT  

3.1.Materyal 

3.1.1. Hayvan materyali  

Araştırmada 360 adet, sağlıklı, 1 günlük erkek Japon bıldırcını (Coturnix coturnix 

japonica) kullanıldı. Hayvan materyali, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kanatlı 

Ünitesi’nden temin edildi ve 10 gün süresince barındırıldıkları kafes ortamına adapte olmaları 

sağlandı. Çalışmaya başlamadan önce hayvanlar gerekli sağlık kontrolünden geçirilerek, 

sağlıklı olanların canlı ağırlıkları belirlendi ve ortalama canlı ağırlıkları birbirine yakın olacak 

şekilde altı eşit gruba (her grupta 60 hayvan) ayrıldı. Deneme süresi boyunca hayvanlar 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deneme Hayvanları Ünitesi’nde bıldırcın kafeslerinde 

bıldırcınlar için öngörülen ısı, nem ve ışık şartları sağlanarak barındırıldı. 

3.1.2. Yem materyali 

Bıldırcınlar NRC (1994) tarafından önerilene uygun olarak hazırlanan rasyonla 42 gün 

ad libitum beslendi ve önlerinde sürekli temiz su bulunduruldu (Tablo 3.1).  

Tablo 3.1. Rasyonun bileşimi ve analizi 

Rasyonun bileşimi 

Sarı mısır   :  % 65.00 

Soya küspesi (%48 HP)  : % 32.00 

Kalsiyum karbonat (CaCO3)  :  % 1.00 

Yemlik tuz (NaCl)   :  % 0.35 

Vitamin-Mineral önkarışım  :  % 0.25 

DL-Metiyonin   :  % 0.05 

Dikalsiyum fosfat (DCP) :  % 0.50 

Melas    :  % 1.00 

L-Trionin HCl   :  %  0.10 

Rasyonun analizi 

Kuru madde (KM)      : % 93,64 

Ham kül (HK)           : % 4,28 

Ham yağ (HY)            : % 2,30 

Ham selüloz (HS)       :%  6,11 

Ham protein (HP)       : % 17,44 
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3.1.3. Aflatoksin üretilmesi 

Yeme katılacak aflatoksin, Shotwell ve ark (1966)’nın metoduna göre pirinçte 

fermentasyon yolu ile Aspergillus parasiticus NRLL 2999 kültüründe (USDA, Agricultural 

Research Service, Peoria, IL, USA) üretildi. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda üretilen aflatoksinin ince tabaka 

kromatografisi ile % 82,30 AFB1, % 2,06 AFB2, % 7,68 AFG1 ve % 7,96 AFG2 içerdiği 

belirlendi. 

3.1.4. Esterifiye glukomannan (GM) 

Çalışmada aflatoksin bağlayıcısı olarak ticari esterifiye glukomannan (Mycosorb, 

Alltech Inc. KY. USA) kullanıldı. 

3.1.5. Deneme grupları 

I. Grup (Kontrol grubu, K): Kontrol olarak kullanılan bu gruptaki hayvanlara deneme 

boyunca sadece belirtilen yem verildi. 

II. Grup (Aflatoksin grubu, AF): Bu gruptaki hayvanların yemlerine, kronik 

aflatoksikozis oluşturmak amacıyla 2 mg/kg dozunda aflatoksin katıldı. 

III. Grup (Glukomannan 1 grubu, GM1): Mannan kontrollerinden biri olarak düşünülen 

bu gruptaki hayvanların yemlerine deneme süresince 1 g/kg oranında ticari GM preparatı 

(Mycosorb) katıldı. 

IV. Grup (Glukomannan 2 grubu, GM2): Diğer mannan kontrolü olan bu gruptaki 

hayvanların yemlerine 2 g/kg ticari GM (Mycosorb) katıldı. 
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V. Grup (Aflatoksin + Glukomannan 1 grubu, AF+GM1): Bu gruptaki hayvanların 

yemlerine 2 mg/kg aflatoksin + 1 g/kg dozunda GM (Mycosorb) katıldı. 

VI. Grup (Aflatoksin+ Glukomannan 2 grubu, AF+GM2): Bu gruptaki hayvanların 

yemlerine 2 mg/kg aflatoksin + 2 g/kg GM (Mycosorb) katıldı. 

3.1.6. Örnekleme zamanları 

Çalışmanın 21. ve 42. günlerinde her gruptaki 20 hayvandan kan örnekleri alındı.  

3.1.7. Kan örneklerinin alınması 

Kan örnekleri intrakardiyak punktur yolu ile amacına uygun olarak antikoagulansız, 

sitratlı (kan / %3,8’lik Sodyum sitrat :1/9 oranı korunarak), heparinli (1/50’lik Nevparin 

çözeltisi) ve EDTA’lı tüplere alındı. 

Sitratlı tüplere alınan kan, +4°C’de 4500 devirde 20 dakika santrifüje edilerek elde 

edilen plazma ependorf tüplere alınarak analiz işlemlerine kadar -80 °C derin dondurucuda 

muhafaza edildi. 

3.2.Metotlar  

3.2.1. MDA ve antioksidan ölçümler  

3.2.1.1. Redükte glutatyon (GSH) düzeyinin belirlenmesi 

Beutler ve ark’nın (1963) metoduna göre, EDTA’lı kanın distile su ile hazırlanan 

hemolizatında, sülfidril (SH) taşımayan tüm proteinler çöktürüldü. Đndirgenmiş glutatyon 

(GSH); elde edilen berrak sıvıda sülfidril gruplarının DTNB (5,5’ dithiobis- (2-nitrobenzoic 

acid)) ile reaksiyonu sonucu oluşan sarı rengin kolorimetrik olarak ölçümüyle belirlendi.  
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1,8 ml distile suyun üzerine 0,2 ml kan eklendi. 3 ml presipitasyon çözeltisi bu 

hemolizatla karıştırıldı ve yaklaşık 5 dakika beklendi. Süre sonunda karışım süzüldü, 

süzüntüden 2 ml alındı ve üzerine 8 ml fosfat solüsyonu ile 1 ml DTNB solüsyonu ilave 

edildi. Standart için kan yerine 0,2 ml glutatyon standartı ve blank için de 2 ml distile su 

kullanılarak tüm işlemler aynı sıra ile yapıldı. Numune ve standartın abzorbansları Chebios, 

Optimum-One UV-VIS spektrofotometrede 412 nm dalga boyunda blanka karşı ölçüldü 

(Beutler ve ark 1963). 

3.2.1.2. Süperoksit dismutaz (SOD) düzeyinin belirlenmesi 

Plazma SOD aktivitesi ticari mikropleyt kiti kullanılarak (Cayman Chemical, 

Superoxide Dismutase Assay Kit, Catalog No. 706002) kit prospektüsüne uygun şekilde Bio-

Tek, MWG tLambda Scan 200 mikropleyt okuyucusunda belirlendi. 

3.2.1.3. Glutatyon peroksidaz (GPx) düzeyinin belirlenmesi 

Plazma GPx aktivitesi ticari mikropleyt kiti kullanılarak (Cayman Chemical, 

Glutathione Peroxidase Assay Kit,Catalog No. 703102) kit prospektüsüne uygun şekilde Bio-

Tek, MWG tLambda Scan 200 mikropleyt okuyucusunda belirlendi. 

3.2.1.4. Malondialdehit (MDA) düzeyinin belirlenmesi 

Lipid peroksidasyon ürünlerinden olan MDA (Malondialdehit), tiobarbütirik asit 

aktivitesi metodu kullanılarak ölçüldü (Akkuş 1995). 

0,2 ml eritrosit paketi üzerine 0,8 ml fosfat tamponu, 0,025 ml BHT (Butylated 

hydroxytoluene)ve 0,5 ml % 30’luk TCA (Trichloroacetic acid) eklendi. Tüpler vortekste 

karıştırıldı ve iki saat buzda bekletildi. Daha sonra +4 °C’de 2000 devir/dk’da 15 dakika 

santrifüje edildi. Süpernatanttan 1 ml alınarak başka bir tüpe aktarıldı. Üzerine 0,075 ml 0,1 
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M’lık EDTA ve 0,25 ml %1’lik TBA (Thiobarbituric acid) eklendi. Tüpler karıştırıldı ve 

kaynar su banyosunda 15 dk bekletildi. Oda ısısına soğutulduktan sonra Chebios, Optimum-

One UV-VIS spektrofotometrede 532 nm ve 600 nm’de distile suya karşı abzorbansları 

okundu. Daha sonra 600 nm’de okunan abzorbans değeri 532 nm’de okunan değerlerden 

çıkarılarak sonuçlar hesaplandı (Akkuş 1995). 

MDA-TBA kompleksinin 532 nm’deki ekstinksiyon katsayısından (1,54 x 105 cm-1 M-1) 

yararlanılarak nmol/ml cinsinden MDA değerleri bulundu.  

3.2.2. Biyokimyasal parametrelerin belirlenmesi 

Plazma total protein (BioSystems, Total Protein, Biuret, COD 11572), albümin 

(BioSystems, Albumin, Bromocresol green, COD 11573), kolesterol (BioSystems, 

Cholesterol, Cholesterol oxidase/Peroxidase, COD 11505), trigliserit (BioSystems, 

Triglycerides, Glyserol Phosphate oxidase/peroxidase, COD 11528), glikoz (BioSystems, 

Glucose oxidase/peroxidase, COD 11503), BUN (BioSystems, Urea/BUN-color, cod 11536), 

inorganik fosfor (BioSystems, Phosphorus, Phosphomolybdate/UV, COD 11508), kalsiyum 

(BioSystems, Calcium-Arsenazo, COD 11570) seviyeleri ile serum AST (BioSystems, 

Aspartate Aminotransferase, COD 11531) ve ALT (BioSystems, Alanine Aminotransferase, 

COD 11533) aktiviteleri spektrofotometrik olarak ticari kitler yardımıyla Chebios, Optimum-

One UV-VIS spektrofotometrede ölçüldü.  

3.2.3. Koagulometrik parametrelerin belirlenmesi 

3.2.3.1. Fibrinojen düzeyinin belirlenmesi 

Sitratlı plazmada fibrinojen miktarı Diamed, DiaFibrinogen, B305100 marka ticari kit 

kullanılarak DiaLab, Diaclot, C4, Combi model koagulometre cihazı ile ölçüldü. 
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3.2.3.2. Trombosit sayısının belirlenmesi 

Trombosit sayısının belirlenmesi Konuk (1975)’a göre yapıldı. Bunun için alyuvar 

sulandırma pipetinin 1 çizgisine kadar EDTA’lı kan, 101 çizgisine kadar da Natt-Herrick 

eriyiği çekilerek 1/100 oranında sulandırılması sağlandı. 2-3 dakika sallandıktan sonra thoma 

lamın sayım kamarasına boşaltıldı. Hücrelerin çökmesi için birkaç dakika beklendikten sonra 

mikroskopta 400 küçük karedeki trombositler sayılarak mm3 kandaki trombosit sayısı 

belirlendi. 

3.3.Đstatistiki analizler  

Çalışmada tüm gruplardan elde edilen verilerden aynı gruba ait örnekleme zamanları 

arasındaki farklılıkların öneminin belirlenmesinde Student t-testi, aynı örnekleme 

zamanlarında gruplararası farklılıkların öneminin belirlenmesinde ise Varyans Analizi 

yapılarak Duncan’ın Multiple Range testi kullanıldı (SPSS 10.0 for Windows 1999). 
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4. BULGULAR  

4.1.Tüm gruplardan elde edilen MDA ve antioksidan sistem parametre düzeylerine ait 

değerler Tablo 4.1 ve Grafik 4.1 - 4.4’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.1. Aflatoksin uygulamasından sonra belirlenen eritrosit MDA’sı ve bazı plazma 
antioksidan sistem parametrelerine ait düzeyler (X±SEM, n=20) 
 
 

MDA (nmol/ml 
eritrosit) 

GSH (mg/dl) GPx (nmol/dk/ml) 
SOD (U/ml) 

Grupla
r 
 21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 

K 
1,13± 

0,059b 

1,11± 

0,036b 

159,56± 

8,28a 

176,31± 

4,76a 

223,11± 

7,11a 

226,82± 

5,02a 

6,36± 

0,16a 

6,45± 

0,17a 

AF 
1,70± 

0,035a 

1,77± 

0,048a 

100,06± 

7,71b 

115,38± 

7,03b 

177,38± 

6,47b 

179,06± 

8,48b 

5,46± 

0,082b 

5,50± 

0,10b 

GM1 
1,18± 

0,049b 

1,15± 

0,045b 

142,81± 

5,09a 

169,90± 

5,82a 

212,05± 

3,69a 

210,80± 

3,44a 

6,31± 

0,14a 

6,28± 

0,099a 

GM2 
1,24± 

0,075b 

1,22± 

0,049b 

145,12± 

4,02a 

174,40± 

3,72a 

214,49± 

6,99a 

218,56± 

5,79a 

6,36± 

0,14a 

6,52± 

0,19a 

AF+G

M1 

1,68± 

0,048a 

1,67± 

0,044a 

116,90± 

6,52b 

125,93± 

4,74b 

187,50± 

3,79b 

188,75± 

5,21b 

5,63± 

0,084b 

5,86± 

0,14b 

AF+G

M2 

1,22± 

0,0057b 

1,19± 

0,039b 

142,51± 

3,90a 

162,71± 

3,24a 

208,79± 

3,94a 

211,30± 

4,13a 

5,82± 

0,13b 

5,72± 

0,14b 

 
K: Kontrol grubu,  AF: 2 mg/kg aflatoksin grubu,  GM1: 1 g/kg GM grubu,  GM2: 2 g/kg GM grubu,  
AF+GM1: 2 mg/kg aflatoksin + 1g/kg GM grubu,  AF+GM2: 2 mg/kg aflatoksin + 2g/kg GM grubu 
ab:   Aynı sütunda farklı harf taşıyan gruplararası farklılık önemlidir (P<0.05)   
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Grafik 4.1. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre MDA düzeyleri (nmol/ml eritrosit) 
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Grafik 4.2. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre GSH düzeyleri (mg/dl) 
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Grafik 4.3. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre GPx düzeyleri (nmol/dk/ml) 
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Grafik 4.4. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre SOD düzeyleri (U/ml) 
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4.2.Tüm gruplardan elde edilen biyokimyasal parametre düzeylerine ait değerler Tablo 4.2-

4.3 ve Grafik 4.5 - 4.14’de gösterilmiştir. 

Tablo 4.2. Aflatoksin uygulamasından sonra belirlenen bazı plazma biyokimyasal 

parametrelere ait düzeyler (X±SEM, n=20) 

 

AB: Aynı satırda farklı harf taşıyan örnekleme zamanları arasındaki farklılık önemlidir 
(P<0.05) 
abc:   Aynı sütunda farklı harf taşıyan gruplararası farklılık önemlidir (P<0.05)  
 
 
 
 
 
 

T.protein (g/dl) Albümin (g/dl) Kolesterol(mg/dl) 
Trigliserit(mg/dl) 

Glikoz (mg/dl) 
Gruplar 

21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 

K 
3,60± 

0,028Ba 

4,43± 

0,065Aa 

2,46± 

0,032Ba 

3,01± 

0,10Aa 

157,50± 

3,18Ba 

184,55± 

4,89Aa 

125,24± 

2,61Ba 

213,91± 

11,71Aa 

217,45± 

4,27a 

222,78± 

4,88a 

AF 
3,18± 

0,036c 

3,38± 

0,091b 

2,13± 

0,072c 

2,02± 

0,054c 

121,61± 

3,15b 

138,20± 

2,87b 

93,69± 

1,13Bb 

142,82± 

11,46Ab 

189,55± 

4,88b 

168,63± 

6,8b 

GM1 
3,55± 

0,044Ba 

4,45± 

0,090Aa 

2,46± 

0,035Ba 

2,97± 

0,11Aa 

154,31± 

2,15Ba 

183,76± 

6,27Aa 

125,14± 

1,80Ba 

208,30± 

10,85Aa 

216,41± 

7,95a 

214,97± 

10,01a 

GM2 
3,50± 

0,038Ba 

4,60± 

0,11Aa 

2,47± 

0,060Ba 

2,96± 

0,11Aa 

152,11± 

1,79Ba 

178,54± 

4,27Aa 

125,99± 

1,74Ba 

214,10± 

21,20Aa 

212,48± 

2,92a 

210,22± 

2,66a 

AF+GM1 
3,21± 

0,060c 

3,32± 

0,091b 

2,10± 

0,041c 

2,17± 

0,055c 

115,57± 

2,63b 

139,15± 

2,47b 

97,59± 

2,71Bb 

120,21± 

7,59Ab 

188,93± 

5,41b 

180,68± 

4,01b 

AF+GM2 
3,35± 

0,050Bb 

4,44± 

0,11Aa 

2,31± 

0,056Bb 

2,66± 

0,11Ab 

150,16± 

4,19Ba 

178,27± 

1,85Aa 

120,48± 

2,21Ba 

209,06± 

7,94Aa 

214,33± 

3,06a 

208,23± 

5,10a 
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Grafik 4.5. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre total protein düzeyleri (g/dl) 
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Grafik 4.6. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre albümin düzeyleri (g/dl) 
 
 
 
 
 
 
 



 51

 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

K AF GM1 GM2 AF+GM1 AF+GM2

K
ol
e
st
e
ro
l (
m
g
/d
l)

21

42

 
Grafik 4.7. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre kolesterol düzeyleri (mg/dl) 
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Grafik 4.8. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre trigliserit düzeyleri (mg/dl) 
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Grafik 4.9. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre glikoz düzeyleri (mg/dl) 
 
 
Tablo 4.3. Aflatoksin uygulamasından sonra belirlenen bazı serum enzim ve mineral 
düzeyleri (X±SEM, n = 20) 
 
 

ALT (U/l) AST (U/l) 
Kalsiyum 
(mg/dl) 

Đnorganik 

fosfor (mg/dl) 
BUN (mg/dl) 

Gruplar 

21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 

K 
10,68± 

0,58b 

10,94± 

0,37b 

103,88± 

4,27c 

120,97± 

6,00b 

5,72± 

0,11a 

5,78± 

0,18a 

3,94± 

0,16a 

4,13± 

0,19a 

6,68± 

0,16a 

6,64± 

0,13a 

AF 
13,33± 

0,67a 

13,38± 

0,52a 

148,54± 

1,73Ba 

193,23± 

5,83Aa 

4,24± 

0,11c 

4,20± 

0,18b 

2,64± 

0,15b 

2,54± 

0,17b 

5,58± 

0,10Ab 

4,98± 

0,17Bb 

GM1 
10,48± 

0,75b 

10,57± 

0,51b 

112,92± 

3,91bc 

132,10± 

6,39b 

5,49± 

0,23a 

5,41± 

0,25a 

3,82± 

0,40a 

3,85± 

0,25a 

6,50± 

0,14a 

6,54± 

0,17a 

GM2 
10,08± 

0,43b 

10,07± 

0,41b 

108,99± 

2,45bc 

122,14± 

3,96b 

5,55± 

0,18a 

5,76± 

0,25a 

3,80± 

0,20a 

3,95± 

0,23a 

6,29± 

0,24a 

6,31± 

0,18a 

AF+GM1 
13,88± 

0,81a 

13,52± 

0,54a 

147,00± 

5,17Ba 

176,26± 

9,56Aa 

4,40± 

0,11c 

4,31± 

0,096b 

2,80± 

0,15b 

2,72± 

0,13b 

5,71± 

0,13Ab 

5,36± 

0,22Bb 

AF+GM2 
10,93± 

0,27b 

10,89± 

0,21b 

119,73± 

3,31b 

137,71± 

4,73b 

4,91± 

0,13b 

4,60± 

0,16b 

3,08± 

0,14b 

2,95± 

0,18b 

6,26± 

0,28a 

6,35± 

0,17a 

 
AB: Aynı satırda farklı harf taşıyan örnekleme zamanları arasındaki farklılık önemlidir (P<0.05) 
abc:   Aynı sütunda farklı harf taşıyan gruplararası farklılık önemlidir (P<0.05) 
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Grafik 4.10. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre ALT düzeyleri (U/l) 
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Grafik 4.11. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre AST düzeyleri (U/l) 
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Grafik 4.12. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre kalsiyum düzeyleri (mg/dl) 
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Grafik 4.13. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre inoganik fosfor düzeyleri (mg/dl) 
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Grafik 4.14. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre BUN düzeyleri (mg/dl) 

4.3.Tüm gruplardan elde edilen fibrinojen düzeyleri ve trombosit sayılarına ait değerler Tablo 

4.4 ve Grafik 4.15- 4.16’de gösterilmiştir. 

Tablo 4.4. Aflatoksin uygulamasından sonra belirlenen fibrinojen düzeyleri ve trombosit 
sayıları (X±SEM, n=20) 
 
 

Fibrinojen (mg/dl) Trombosit (x103/mm3) Gruplar 
21.gün 42.gün 21.gün 42.gün 

K 206,03±3,82a 208,30±5,66a 67,60±3,60 67,90±2,19 

AF 103,03±4,26b 99,98±5,16b 60,40±2,28 60,50±2,97 

GM1 197,68±5,68a 193,02±7,33a 69,90±4,13 68,10±2,61 

GM2 195,11±6,36a 194,13±4,41a 66,00±3,32 65,60±2,64 

AF+GM1 109,96±3,56b 105,57±5,00b 60,40±3,49 60,90±3,62 

AF+GM2 198,30±5,72a 193,62±4,08a 67,10±1,88 66,60±2,80 

 
ab:   Aynı sütunda farklı harf taşıyan gruplararası farklılık önemlidir (P<0.05)  
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Grafik 4.15. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre fibrinojen düzeyleri (mg/dl) 
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Grafik 4.16. Gruplara ve örnekleme zamanlarına göre trombosit sayıları (x103/mm3) 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmada insan ve hayvanlarda aflatoksinlerle kontamine besin ve yemlerin 

alınmasının organ, sistem ve metabolizma bozuklukları ile hayvanlarda gelişme kaybı ve 

verim düşüklüklerine neden olduğu yolundaki bildirimlerden (Schell ve ark 1993, Valdivia ve 

ark 2001, Kaya 2002, Şehu ve ark 2005) hareketle Japon bıldırcınlarında yeme aflatoksin 

katılarak oluşturulan kronik aflatoksikozis ve buna karşı adsorban etkisinden dolayı esterifiye 

glukomannan (GM) uygulamasının etkileri belirlendi. Çalışmanın 21. gününde belirlenen 

lipid peroksidasyon ürünü olan malondialdehit (MDA) (Yalçın 1992, Akkuş 1995, Nielsen ve 

ark 1997) düzeyinin (Tablo 4.1) 2mg/kg aflatoksin uygulanan grup (AF) ile 2mg/kg aflatoksin 

+ 1g/kg GM verilen grupta (AF+GM1) kontrol grubuna (K) göre önemli (P<0.05) oranda 

arttığı bulunurken, 2mg/kg aflatoksin + 2g/kg GM verilen grupta (AF+GM2) ise bu artışın 

engellendiği ve K grubundan farksız olduğu görüldü. 

MDA düzeyinin 42. gün değerleri ele alındığında herhangi bir grupta 21. güne göre 

önemli (P<0.05) bir değişiklik meydana gelmediği, özellikle AF ve AF+GM1 gruplarında 

yüksek düzeyini, AF+GM2 grubunda 21. gündeki düşük düzeyini koruduğu belirlendi (Grafik 

4.1).  

Çalışmada AF grubunda 21. ve 42. günlerde lipid peroksidasyonun bir göstergesi olan 

MDA (Valenzuela 1991) düzeyindeki artış birçok araştırıcı (Shen ve ark 1994, Dvorska ve 

Surai 2001, Galvano ve ark 2001, Meki ve ark 2004) tarafından bildirildiği gibi beklenen bir 

sonuçtu. Nitekim MDA seviyesindeki artış aflatoksin uygulamasına bağlı antioksidan 

savunma sisteminin yetersizliği ya da serbest radikal (OH, H2O2 gibi) artışından kaynaklanan 

membran lipid peroksidasyonunun bir kanıtı sayılmaktadır (Toskulkao ve Glinsukon 1988, 

Gutteridge ve Halliwel 1990, Dwivedi ve ark 1993, Madhusudhanan ve ark 2004, Çitil ve ark 

2005). 
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Aflatoksin verilen ratlarda (Souza ve ark 1999, El-Gibaly ve ark 2003, Farombi ve ark 

2005 b) ve farelerde (Ankrah 1995, Verma ve Nair 2001, Choudhary ve Verma 2005, 

Choudhary ve Verma 2006) karaciğer ile doku homojenatlarında da lipid peroksidasyon ürünü 

olan MDA’nın arttığı çeşitli araştırıcılar tarafından bildirilmektedir. Yine okratoksin 

(Hasinoff ve ark 1990, Hoehler ve Marquardt 1996), T-2 toksini (Dvorska ve Surai 2001), 

fumonisin B1 (Abado-Becognee ve ark 1998, Abel ve Gelderblom 1998), aurofusarin (Surai 

ve Dvorska 2001, Dvorska ve ark 2003) ve sitrinin (Ribeiro ve ark 1997) toksinleri uygulanan 

çeşitli hayvanlarda lipid peroksidasyon artışının görülmesi ortak bir bulgu olarak göze 

çarpmaktadır. 

GM uygulanan gruplardan sadece AF+GM2 grubunda MDA düzeyinin K grubundan 

farksız oluşu bu dozda GM’nin aflatoksinin bağlayıcı özelliğinden dolayı koruyucu etkisinden 

kaynaklandığı söylenebilir. Sadece GM uygulanan gruplarda MDA düzeylerinde K grubuna 

göre değişiklik olmaması GM’nin yalnız kullanımında doku MDA düzeyini düşürdüğü 

yönündeki bildirimleri (Zhang ve ark 2005) destekler nitelikte değildir. Bizim çalışmamızdaki 

bulgulara benzer olarak Dvorska ve Surai (2001) bıldırcınlarda GM uygulamasının 

mikotoksikozise bağlı MDA seviyesindeki artışı baskıladığını ifade etmektedirler. 

Redükte glutatyon (GSH)’un hemen hepsinin eritrositlerde bulunduğu bildirimlerinden 

(Beutler ve ark 1993, Toleikis ve Godin 1995) yola çıkarak tam kanda belirlediğimiz GSH 

düzeyinin çalışmanın 21. ve 42. günlerinde AF grubunda K grubuna göre anlamlı (P<0.05) 

olarak düşük, AF+GM2 grubunda AF grubundan önemli (P<0.05) oranda yüksek olduğu 

görüldü (Grafik 4.2). Tüm gruplarda 21. ve 42. gün örnekleme zamanları açısından anlamlı 

bir farklılık yoktu. 

AF grubunda GSH düzeyinin hem 21. gün hem de 42. gün kontrole göre daha düşük 

belirlenmesinin nedeni, aflatoksin uygulamasına bağlı serbest radikal oluşumu ile buna karşı 



 59

koyan antioksidan sistem üyesi olan GSH’nın (Dringen 2000, van Bladeren 2000, Terpstra ve 

ark 2003) tüketiminin artması ve üretiminin azalması şeklinde açıklabilir (Verma ve Nair 

2001, El-Gibaly ve ark 2003, Choudhary ve Verma 2005). Aflatoksin uygulamasıyla GSH 

miktarının azalması; karaciğerde AFB1’in epoksit türevlerinin (AFB1-8,9-epoksit gibi) GSH 

ile konjugat oluşturup vücuttan atılımını kolaylaştırmasına yönelik kullanımına 

bağlanmaktadır (Moss ve ark 1985, Valdivia ve ark 2001). Çalışmada aflatoksin 

uygulamasıyla GSH düzeyinde meydana gelen azalma Farombi ve ark (2005a), El-Gibaly ve 

ark (2003) ile Toskulkao ve Glinsukon (1988)’un ratlardaki bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir. 

Gerek 21. gerek se 42. günlerde AF+GM2 grubunda önemli (P<0.05) olmak üzere 

aflatoksin ile birlikte GM uygulanan gruplardaki GSH düzeyinin AF grubundan yüksek oluşu 

GM’nin adsorban özelliğine bağlanabilir. Bazı kaynaklarda (Meyer ve ark 1994, Ampel ve 

ark 2000) Saccharomyces cerevisiae’nin antioksidan özelliklere sahip olabileceği ileri 

sürülmekle birlikte bizim çalışmamızda bu mayanın hücre duvarından elde edilen GM’nin tek 

başına uygulandığı gruplarda GSH düzeyinin kontrolden farksız oluşu bu etkiden GM’nin 

sorumlu olmadığını göstermektedir. 

Doku ve kanda önemli bir serbest radikal temizleyici sistem unsuru olan glutatyon 

peroksidaz (GPx) (Epp ve ark 1983) yönünden değerler incelendiğinde (Grafik 4.3) GSH’de 

olduğu gibi 21. ve 42. günlerde aflatoksin uygulaması sonucu AF ve AF+GM1 gruplarında, 

GPx aktivitesinin önemli (P<0.05) oranda azaldığı, AF+GM2 grubunda kontrol grubundan 

farksız olmak üzere AF grubundan yüksek olduğu bulundu. Tüm grupların 21. gün GPx 

değerleri 42. gün değerlerinden farksızdı.  

Aflatoksin uygulamasıyla GPx düzeyindeki azalma, redükte glutatyonla birlikte hidrojen 

peroksidin detoksifikasyonu için etkin kullanımına bağlanabilir (Cnubben ve ark 2001). 
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Nitekim çeşitli araştırıcılar (Rastogi ve ark 2001, Meki ve ark 2004, Choudhary ve Verma 

2005, Shi ve ark 2006) bu çalışmadaki bulgulara benzer şekilde aflatoksikoziste GSH’ye 

paralel olarak GPx düzeyinde azalma olduğunu ifade etmektedirler. Çalışmada özellikle 

AF+GM2 grubunda GPx düzeyindeki düşüşün baskılanması ve K grubundan farksız oluşu 

GM’nin adsorban etkisine bağlanabilir. 

Yine bir antioksidan enzim olan süperoksit dismutaz (SOD)’ın (Perez-Campo ve ark 

1993, Fridovich 1999) 21. ve 42. günlerde aflatoksin ve aflatoksin ile birlikte GM verilen her 

iki grupta da kontrol grubuna göre önemli (P<0.05) oranda azaldığı GM1 ve GM2 gruplarında 

bu azalmanın gerçekleşmediği gözlendi (Grafik 4.4). Çalışmada herhangi bir grupta 21. ve 42. 

gün SOD değerleri bakımından önemli (P<0.05) bir farklılığın olmadığı belirlendi. AF 

grubunda SOD değerinde gözlenen düşüşü, toksikasyona bağlı serbest radikal oluşumundaki 

artış ile benzeri enzimlerde olduğu gibi bu enzimin de kullanımındaki artış ve üretimindeki 

düşüş çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Bu çalışmaya benzer olarak Shi ve ark 

(2006)’nın broylerlerde, Abdel-Wahhab ve Aly (2005)’nin ratlarda, Choudhary ve Verma 

(2006)’nın farelerde yaptıkları çalışmalarda aflatoksin uygulamasına bağlı SOD düzeyinde 

düşüş olduğu bildirilmektedir. Çalışmada AF+GM1 ve AF+GM2 grupları SOD değerleri AF 

grubundan yüksek olmakla birlikte farklılığın önemli olmaması GM’nin olumlu etkisinin bu 

enzimin plazma seviyesine yansımadığı yönünde değerlendirilebilir.  

Zhang ve ark (2005) tüm maya, maya ekstraktı ve maya hücre duvarı verilmesinin 

kanatlı etinde lipid peroksidasyonu üzerine etkilerini inceledikleri çalışmalarında her üç 

komponentin de MDA seviyesini kontrol grubuna göre önemli (P<0.05) oranda düşürdüğünü 

ve bu etkinin maya hücre duvarı açısından içermiş olduğu α-glukan, karboksimetilglukan, 

mannanlar ve bazı protein substansların nisbeten iyi antioksidan özelliklere sahip olması ile 

açıklanabileceğini bildirmektedirler. Fakat bizim çalışmamızda sadece GM uygulanan 
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gruplarda MDA, GSH, GPx ve SOD düzeylerinin kontrol grubu ile benzer oluşu bu etkiden 

glukomannanın sorumlu olmadığını akla getirmektedir. 

Çalışmada 21. ve 42. gün total protein ve albümin değerlerinin aflatoksin uygulamasıyla 

AF ve AF+GM1 grubunda K grubuna göre önemli oranda (P<0.05) düştüğü, AF+GM2 

grubunda AF ve AF+GM1 gruplarından önemli oranda yüksek olduğu görüldü (Tablo 4.2). 

Araştırmada aflatoksin uygulaması sonucu belirlenen plazma total protein ve albümin 

düzeylerindeki azalma çeşitli araştırıcıların (Singh ve ark 1987, Sahoo ve ark 1993, Quist ve 

ark 2000, Galvano ve ark 2001, Yousef ve ark 2003, Madheswaran ve ark 2004, Abdel-

Wahhab ve Aly 2005, Karakılçık ve ark 2005, Miazzo ve ark 2005, Shi ve ark 2006) elde 

ettikleri veriler ile uyum gösterirken, AF+GM2 grubunda belirlenen değerlerden anlaşıldığı 

gibi GM uygulamasının en azından bu dozda düşüşü engellemesi Raju ve Devegowda 

(2000)’nın yaptıkları çalışma ile paralellik göstermektedir.  

Çalışmada K, GM1, GM2 ve AF+GM2 gruplarının total protein ve albümin 

düzeylerinin 21. güne göre göstermiş olduğu artış (P<0.05) Japon bıldırcınlarında yaşla 

birlikte plazma total protein seviyesinin arttığını bildiren çalışmaları (Keskin ve ark 1995a, 

Keskin ve ark 1995b) destekler niteliktedir. AF ve AF+GM1 gruplarında 42. gün total protein 

miktarının 21. güne benzer olmasının nedeni aflatoksikozise bağlı karaciğer hasarı ve protein 

sentez metabolizmasının baskılanmasının bir sonucu olabilir. Bu veriler aflatoksinin büyüme 

performansı üzerine etkilerinin incelendiği çalışmalardaki (Raju ve Devegowda 2000, Şehu ve 

ark 2005, Shi ve ark 2006)bulgularla uyum içindedir (Grafik 4.5, Grafik 4.6). 

Plazma protein düzeylerinde meydana gelen düşüş aflatoksikozisin en belirgin 

göstergelerinden biri olarak kabul edilirken (Quist ve ark 2000), serum protein düzeylerinin 
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birörnek olarak etkilenmediğinden ve bazı çalışmalarda globulin seviyesindeki artışa karşın 

bir hipoalbüminemiden de söz edilmektedir (Miller ve ark 1984, Shukla ve Pachauri 1995).  

Plazma protein miktarındaki azalmanın aflatoksinin DNA’ya bağımlı RNA polimerazı 

inhibe ederek genel protein sentez inhibisyonuna yol açmasından kaynaklandığı belirtilirken 

(Kelle ve ark 1989, Ellis ve ark 1991, Glahn ve ark 1991), DNA’ya rastgele bağlanma sonucu 

transkripsiyonun bozulmasına veya en fazla transkribe edilen birimin ürettiği proteinler 

üzerine etki yapması sonucu tek bir protein türünün azalmasına da yol açabileceği öne 

sürülmektedir (Tung ve ark 1975). 

Buna karşın aflatoksikoziste total protein miktarında artıştan bahseden bildirimler de 

bulunmaktadır. Bu artış, toksine bağlı intestinal hasarın çeşitli antijenlerin girmesine uygun 

ortam oluşturması ile kombine olarak toksikozis ve enfeksiyonal globulinemiye 

atfedilmektedir (Miller ve ark 1984). Karaciğer hastalıkları ve gastrointestinal sistem 

bozukluklarının serum albümin konsantrasyonunu azaltacağı, azalmış albümin sentezinin aynı 

zamanda hiperglobulineminin kompensatör mekanizması olabileceği tanımlanmıştır. Nitekim 

albümin sentezi interlöykin-1 ve diğer sitokinler tarafından düzenlenen akut faz proteinlerinin 

sentezindeki artış ile ters orantılı olarak görülmektedir (Espada ve ark 1997). 

Plazma lipidlerinden total kolesterol (Grafik 4.7) ve trigliserit düzeylerinin (Grafik.4.8) 

belirlendiği çalışmada 21. ve 42. gün plazma kolesterol düzeyinin AF ve AF+GM1 

gruplarında kontrole göre önemli (P<0.05) oranda düşük olduğu görülürken, AF+GM2 

grubunda GM gruplarıyla K grubundan farksız olduğu görülmektedir.  

Çalışmada 42. gün plazma kolesterol düzeyinin AF ve AF+GM1 gruplarında önemsiz 

olmak üzere 21. güne göre bütün gruplarda artış gösterdiği (P<0.05) belirlendi. 
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Çalışmada 21. gün plazma trigliserit düzeyinin aflatoksin uygulamasından önemli 

(P<0.05) oranda etkilendiği, AF+GM1 grubu değerlerinden anlaşıldığı gibi bu dozdaki GM 

uygulamasının yararlı etki gösteremediği, AF+GM2 grubu değeri incelendiğinde ise bu dozun 

aflatoksin uygulamasına karşı koruyucu etkiye sahip olduğu belirlendi. Paralel değişikliklerin 

42. gün trigliserit düzeylerine yansıdığı ve gruplararası farklılıkların 21. günle aynı olduğu 

görülürken, kolesterol düzeyindeki artışa benzer olarak trigliserit düzeylerinde de 42. gün 

bütün gruplarda önemli (P<0.05) artışlar olduğu kaydedildi.  

Çalışmada gerek 21. gün gerek se 42. gün plazma kolesterol ve trigliserit düzeylerinde 

aflatoksikozise bağlı belirlenen düşüş çeşitli araştırıcıların tavuklarda (Maurice ve ark 1983, 

Huff ve ark 1986, Giroir ve ark 1991, Fernandez ve ark 1994b, Jindal ve ark 1994, Eraslan ve 

ark 2004, Eraslan ve ark 2006, Shi ve ark 2006), Japon bıldırcınlarında (Madheswaran ve ark 

2004), papağanlarda (Shukla ve Pachauri 1995), hindilerde (Quist ve ark 2000), tavşanlarda 

(Karakılçık ve ark 2005) ve develerde (Osman ve ark 2004) yaptıkları çalışmaların bulguları 

ile uyum gösterirken, Raju ve Devegowda (2000)’nın yaptıkları çalışmada GM uygulamasının 

plazma lipid düzeylerindeki düşüşü baskıladığı yolundaki bulgular ile paralellik 

arzetmektedir. Ayrıca çalışmada kolesterol düzeyinde zamana bağlı olarak bütün gruplarda 

belirlenen önemli (P<0.05) artışlar, Keskin ve ark (1995a)’nın bulgularını destekler 

niteliktedir. 

Aflatoksikozise bağlı plazma trigliserit ve kolesterol düzeylerinde belirlenen düşüş 

kanatlılarda yağ asitlerinin % 90-95’inin sentezlendiği karaciğerde intoksikasyona bağlı 

lipogenezisin genel redüksiyonu, hepatik zarardan dolayı lipid metabolitlerinin transportunun 

kopması, bu organda lipid akümülasyonu ile intestinal lipid emiliminin baskılanması ve buna 

bağlı steatore görülmesi gibi olaylarla açıklanırken, hayvanların iştahının ve yem tüketiminin 

ileri dönemlerde daha da azalması göz ardı edilmemelidir (Hamilton ve Garlich 1971). Buna 
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karşın, herhangi bir mekanizma belirtilmemekle birlikte broylerlerde aflatoksikozise bağlı 

plazma lipid düzeyinin arttığına (Abdelhamid ve ark 1994, Rastogi ve ark 2001, Yousef ve 

ark 2003) veya değişmediğine (Chattopadhyay ve ark 1985) ilişkin bildirimler de 

bulunmaktadır.  

Çalışmada 21. ve 42. gün plazma glikoz düzeyinin (Grafik 4.9) AF ve AF+GM1 

gruplarında diğer gruplardan önemli (P<0.05) oranda düşük bulunması tavuklarda (Shankaran 

ve ark 1970, Manning ve ark 1990, Abdelhamid ve ark 1994, Eraslan ve ark 2006), 

bıldırcınlarda (Madheswaran ve ark 2004) ve domuzlarda (Schell ve ark 1993) bildirilen 

sonuçlarla uyum göstermektedir. Kanatlılarda aflatoksikozise bağlı kan glikoz düzeyinde 

belirlenen azalma, karaciğer UDP-glikoz-glikojen transglikozilaz ve mikrozomal glikoz-6-

fosfat aktivitesindeki düşüş ile açıklanırken karaciğer hasarına bağlı glikoneogenezin 

aksaması da bu görüşler arasındadır (Shankaran ve ark 1970, Moss ve Smith 1985). 

Buna karşın aflatoksin uygulamasıyla plazma glikoz düzeyinin arttığı ifade edilen 

çalışmalarda (Maurice ve ark 1983, Ankrah 1995, Osman ve ark 2004) ise aflatoksin dozuna 

linear olarak görülen bu artışın, glikoz kullanımı ve glikoz metabolizması ile ilgili enzim 

aktivitelerinin azalmasıyla, karaciğer ve pankreas hasarına bağlı olabileceği ileri 

sürülmektedir (Maurice ve ark 1983). Plazma glikoz düzeyinin değişmediğine dair çalışmalar 

da (Quist ve ark 2000, Karakılçık ve ark 2005) bulunmakla birlikte yukarıda belirtilen 

gerekçeler bizim çalışmamızdaki plazma glikoz düzeyinde belirlenen azalmayı açıklar 

niteliktedir.  

Çalışmada 21. gün alanin aminotransferaz (ALT) (Grafik 4.10) ve aspartat 

aminotransferaz (AST) (Grafik 4.11) düzeylerinin AF ve AF+GM1 gruplarında kontrole göre 

yüksek değerlere sahip olduğu (P<0.05) ve 42. gün değerlerinin gruplararasında aynı tabloyu 

sergilediği görülmektedir. AF+GM2 grubunun kontrol değerlerine yakın oluşu, bu dozda 
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GM’nin aflatoksinin karaciğer üzerine olan toksik etkisini hafifletmesine bağlanırken, AF ve 

AF+GM1 gruplarındaki yüksek değerler açısından aflatoksinin bu gruplarda sindirim 

kanalından daha çok emildiği ve daha etkili olduğunu söylemek mümkündür. Diğer yandan 

AF ve AF+GM1 gruplarında 42. gün AST değerlerinin 21. güne göre artış göstermesi 

(P<0.05) karaciğer veya diğer dokulardaki artan harabiyetin bir sonucu sayılabilir (Tablo 4.3). 

Genellikle tüm yumuşak doku harabiyetlerinin göstergesi olarak yoklanabilen bu iki 

enzimdeki artış karaciğer hasarı söz konusu olduğunda daha spesifik bir bulgu olarak kabul 

edilmekte (Temel ve ark 1994, Coulombe ve ark 2005, Bintvihok ve Kositcharoenkul 2006) 

ve bu organdaki dolaşım bozukluğuna bağlı kronik venöz konjesyon dolayısıyla enzimlerin 

kana sızması şeklinde açıklanmaktadır (Jindal ve ark 1994, Raju ve Devegowda 2000). 

Kuvvetli bir hepatokanserojen olan aflatoksine (Hodgson ve Levi 1987) bağlı karaciğer 

hasarından dolayı bu iki enzimin biri veya her ikisinde meydana gelen değişikliklere ilişkin 

oldukça farklı bildirimler söz konusu olmakla birlikte plazma AST düzeyinin arttığı 

konusunda genel bir görüş birliği dikkati çekmektedir.  

Bizim çalışmamızdaki bulguları destekler nitelikte ALT ve AST düzeyinde artış 

olduğunu bildiren ve çeşitli hayvanlarda yürütülen birçok çalışma (Netke ve ark 1986, Baker 

ve Green 1987, Temel ve ark 1994, Shukla ve Pachauri 1995, Souza ve ark 1999, Galvano ve 

ark 2001, Yousef ve ark 2003, Osman ve ark 2004, Farombi ve ark 2005b, Karakılçık ve ark 

2005, Bintvihok ve Kositcharoenkul 2006, Eraslan ve ark 2006) bulunmasına rağmen plazma 

ALT düzeyi konusunda uygulama peryodu, uygulama dozları, hayvan materyali gibi 

konularda farklılıklar olmakla birlikte aflatoksikoze bağlı olarak bu enzimin bazı çalışmalarda 

AST’deki artışa eşlik etmediğine (Adav ve Govindwar 1997), düştüğüne (Madheswaran ve 

ark 2004, Tedesco ve ark 2004) veya her iki enzimin de değişmediğine (Aravind ve ark 2003) 

dair değişik çalışma sonuçları bulunmaktadır. Nitekim Valdivia ve ark (2001) aflatoksin 
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uygulanan tavuklarda plazma AST aktivitesinin % 65 oranında arttığını, ALT aktivitesinin 

azaldığını; Fernandez ve ark (1994b) broylerler de benzer olarak ALT aktivitesinde % 36’lık 

bir azalma olduğunu ifade ederlerken, Stanley ve ark (1993) bu görüşleri destekler nitelikte 

ALT’de % 17-42 oranında azalmadan söz etmektedirler. Fakat bu çalışmaların hepsinde 

AST’deki artış ortak bir bulgu olarak görünmektedir.  

Stanley ve ark (1993)’nın broylerlerde aflatoksinle kontamine rasyona %1 oranında SCE 

katılması ile Bintvihok ve ark (2002)’nın ördeklerde aflatoksine karşı % 0.05 oranında 

esterifiye glukomannan uygulamasının ALT ve AST düzeylerindeki artışı engellediği 

yolundaki bulguları bizim çalışmamızdaki AF+GM2 grubu enzim düzeylerinin AF ve 

AF+GM1 grubundan düşük oluşunu destekler niteliktedir.  

Canlıların gelişme dönemlerinde olduğu kadar sonraki dönemlerinde de sinirsel iletim, 

koagulasyon, kas fonksiyonu ile verim düzeylerini yakından ilgilendiren kalsiyum (Ca) ve 

inorganik fosfor (ĐP) düzeylerinin belirlendiği çalışmada; aflatoksin uygulamasıyla bu 

minerallerin birbirine paralel olarak 21. ve 42. günlerde yalnız aflatoksin ve aflatoksin ile 

birlikte 1 g/kg dozunda GM verilen gruplarda K grubuna göre önemli (P<0.05) oranda 

düştüğü görüldü. Aflatoksin uygulamasıyla plazma Ca ve ĐP düzeyinde görülen bu düşüş 

kanatlılarda (Huff ve ark 1977, Glahn ve ark 1990, Manning ve ark 1990, Glahn ve ark 1991, 

Fernandez ve ark 1994b, Jindal ve ark 1994, Shukla ve Pachauri 1995) bildirilen verilerle 

uyum göstermektedir. 

Ca ve ĐP düzeylerinin AF+GM2 grubunda AF ve AF+GM1 gruplarından bir miktar 

yüksek bulunmakla birlikte farklılığın önemli olmaması ve K grubuna göre önemli (P<0.05) 

oranda düşük olması GM’nin aflatoksikozise karşı koruyucu etkisinin adı geçen parametrelere 

yansımadığını ortaya koymaktadır (Grafik 4.12, Grafik 4.13).  



 67

Aflatoksin uygulamasıyla Ca ve ĐP miktarındaki düşüş; renal lezyonlara bağlı olarak 

(Fernandez ve ark 1994b) değişen vitamin D metabolizmasına, 21-(OH)-D’nin hepatik sentezi 

ve 1,25-(OH)2-D’nin hepatik veya renal üretiminin azalmasına, parathormon sentez ve 

salınımı ile parathormona karşı renal duyarlılığın azalmasına bağlanmaktadır (Glahn ve ark 

1990). Bunlarla birlikte, AFB1’in Ca ve P emilimini olumsuz etkilemesi ile endokrin 

organlarda DNA fonksiyonlarında neden olduğu inhibisyonun sonucu olarak genel Ca ve ĐP 

metabolizmasının bozulmasıyla açıklanabileceği ileri sürülmektedir (Jindal ve ark 1994, 

Glahn ve ark 1990). 

Çalışmada protein metabolizmasının değerlendirme kriterlerinden biri olarak ölçülen 

kan üre nitrojen (BUN)’inin 21. ve 42. gün düzeylerinin AF ve AF+GM1 gruplarında 

kontrole göre anlamlı (P<0.05) olarak düşük bulunması civcivlerde (Aravind ve ark 2003), 

domuzlarda (Gumbmann ve Williams 1969, Lindeman ve ark 1993, Schell ve ark 1993) ve 

tavşanlarda (Karakılçık ve ark 2005) aflatoksin uygulamasıyla elde edilen bulgularla uyum 

içerisinde görünmektedir. Bununla birlikte AF+GM2 grubunda bu düşüşün görülmemesi yine 

Aravind ve ark (2003)’nın esterifiye glukomannan kullanılan çalışmalarında BUN 

seviyesindeki düşüşün engellendiği yolundaki bildirimleri ile örtüşmektedir. AF ile AF+GM1 

gruplarının 21. ve 42. gün değerleri arasında gözlenen önemli (P<0.05) fark bu gruplarda 

aflatoksikozise bağlı protein metabolizmasındaki olumsuz etkilenmenin arttığının bir 

göstergesi sayılabilir (Grafik 4.14).  

Plazma protein düzeylerinde belirlenen düşüşle paralel ele alındığında tutarlı görünen 

BUN konsantrasyonundaki düşüş protein sentezinin genel azalışı ve protein 

katabolizmasındaki düşük düzey ile açıklanabilmektedir (Schell ve ark 1993). 

Pıhtılaşma ile ilgili en önemli faktörlerden biri olan ve aynı zamanda plazma ve akut faz 

proteinleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün olan fibrinojen (Faktör I) düzeyinin 
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belirlendiği çalışmada aflatoksin uygulamasıyla AF ve AF+GM1 gruplarında 21. ve 42. 

günlerde gözlenen anlamlı (P<0.05) düşüş çeşitli araştırıcıların (Osuna ve Edds 1982, Clark 

ve ark 1986) bulgularını desteklerken, bu düşüş karaciğere bağlı genel plazma protein sentezi 

redüksiyonu çerçevesinde diğer protein fraksiyonlarındaki paralel düşüşle birlikte 

değerlendirilebilir. Diğer taraftan yüksek doz GM uygulanan grupta (AF+GM2) bu düşüşün 

sınırlanması Raju ve Devegowda (2000)’nın GM uygulamasıyla broylerlerde canlı ağırlık ve 

yem tükemindeki olumlu etki ile serum proteinleri, kolesterol ve BUN düzeylerinde 

belirledikleri artışlarla benzerlik göstermektedir. 

Çeşitli enfeksiyon ve yangılarda bir akut faz proteini olarak konsantrasyonu artan 

fibrinojenin şiddetli karaciğer hasarı söz konusu olduğu durumlarda sentezinin azaldığı 

yolundaki bilgiler (Espada ve ark 1997), bu çalışmada fibrinojen düzeyinde belirlenen düşüşü 

destekler niteliktedir (Osuna ve Edds 1982, Clark ve ark 1986, Baker ve Green 1987). Benzer 

olarak T-2 toksikozisinde Faktör X, protrombin ve fibrinojen düzeylerinin baskılandığı da 

bildirimler arasındadır (Doerr ve ark 1974, Doerr ve ark 1976, Doerr ve ark 1981).  

Pıhtılaşma ile ilgili olarak belirlenen diğer bir parametre olan trombosit sayısı AF ve 

AF+GM1 gruplarında diğer gruplardan düşük olmakla birlikte istatistiksel olarak farklı 

değildi. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda uygulanan aflatoksin miktarı ve materyal 

farklılıkları da dikkate alınmak üzere trombosit sayısının arttığı (Clark ve ark 1986), azaldığı 

(Keçeci ve ark 1998) ve değişmediği (Baker ve Green 1987, Baker ve Green 1988) yolunda 

oldukça farklı bulgular yer almaktadır. Bu çalışmada trombosit sayısında önemli farklılık 

belirlenememesinin nedeni uygulanan aflatoksin dozuna bağlı hemostatik mekanizmalar ve 

kemik iliğinin önemli oranda etkilenmediğini akla getirmektedir. 

Sonuç olarak: Çalışmada elde edilen bulguların 2 mg/kg aflatoksin uygulamasının 

birçok parametre açısından olumsuz etkiye sahip olduğunu göstermesi, bu dozda aflatoksine 
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karşı adsorban olarak kullanılan 1 g/kg GM uygulamasının olumlu etki oluşturmaması, buna 

karşın 2 g/kg GM uygulamasının birçok parametre düzeyinde olumlu etkiye sahip olduğunu 

ortaya koyması yanında bıldırcınlarda belirlenen bu çok sayıda parametrenin literatüre katkı 

sağlaması açısından da yararlı olacağı görüşüne varıldı.  
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Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Deneysel Olarak Oluşturulan 

Aflatoksikozis’te Yeme Katılan Maya Glukomannanının Bazı Biyokimyasal 

Parametreler ve Antioksidan Enzimler Üzerine Olan Etkileri 

Bu araştırmada Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) yeme aflatoksin 

katılmasıyla deneysel olarak oluşturulan kronik aflatoksikozise karşı adsorban olarak 

kullanılan esterifiye glukomannan (GM)’ın bazı biyokimyasal ve koagulasyon parametreleri 

ile antioksidan sistem enzim düzeyleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmada 10 günlük sağlıklı, 360 adet erkek Japon bıldırcını kullanıldı. Hayvanlar 

eşit olarak 6 gruba ayrılarak kontrol (K) grubu normal bıldırcın yemi, aflatoksin (AF) grubu 2 

mg/kg aflatoksin, 1. glukomannan (GM1) grubu 1 g/kg GM, 2. glukomannan (GM2) grubu  2 

g/kg GM, 1. glukomannan-aflatoksin (AF+GM1) grubu 2 mg/kg aflatoksin + 1 g/kg GM ve 2. 

glukomannan-aflatoksin (AF+GM2) grubu 2 mg/kg aflatoksin + 2 g/kg GM içeren aynı yemle 

42 gün boyunca beslendi. 

Çalışmanın 21. ve 42. günlerinde her gruptaki 20 hayvandan alınan kan örneklerinde 

malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), glutatyon peroksidaz (GPx), süperoksit dismutaz 

(SOD), total protein (TP), albümin, trigliserit, kolesterol, glikoz, alanin aminotransferaz 

(ALT), aspartat aminotransferaz (AST), kalsiyum (Ca), inorganik fosfor (ĐP), kan üre nitrojen 

(BUN) ve fibrinojen konsantrasyonları ile trombosit sayıları belirlendi. 

Araştırmanın 21. gün ve 42. günlerinde aflatoksin uygulamasıyla AF grubunda 

antioksidan sisteme ait parametrelerden GSH, GPx ve SOD düzeylerinde düşüş görülürken 
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MDA düzeyinde artış saptandı (P<0.05). Aynı grupta TP, albümin, trigliserit, kolesterol, 

glikoz, Ca, ĐP, BUN ve fibrinojen düzeylerinin düştüğü, ALT ve AST aktivitelerinin arttığı, 

trombosit sayısının ise değişmediği belirlendi. Sadece GM uygulanan gruplarda adı geçen 

parametrelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmedi.  

Aflatoksinle birlikte 1 g/kg GM uygulanan grupta belirlenen parametrelere ait 

değerlerin, sadece aflatoksin verilen gruptan farklı olmadığı görüldü. Aflatoksinle birlikte 2 

g/kg GM uygulanan grupta GSH, GPx, MDA, TP, albümin, trigliserit, kolesterol, glikoz, 

BUN, fibrinojen düzeyleri ile ALT ve AST aktivitelerinin kontrol grubu değerlerine benzer, 

AF ve AF+GM1 gruplarınınkinden ise anlamlı (P<0.05) olarak farklı olduğu belirlendi.  

Sonuç olarak; 2 mg/kg aflatoksin uygulamasının birçok parametre açısından, olumsuz 

etkilerinin görüldüğü çalışmada bu dozda aflatoksine karşı adsorban olarak kullanılan 1 g/kg 

GM uygulamasının olumlu etki oluşturmadığı, buna karşın 2 g/kg GM uygulamasının birçok 

parametre düzeyinde olumlu etkiye sahip olduğu yargısına varıldı.  
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The Effects of Dietary Yeast Glucomannan on Some Biochemical Parameters and 

Antioxidant Enzymes During Experimental Aflatoxicosis in Japanese Quails 

(Coturnix coturnix japonica) 

The aim of study was to evaluate the protective effects of esterified glucomannan (GM) 

as an adsorbent against dietary aflatoxin induced chronic aflatoxicosis in respect of some 

biochemical and coagulation parameters with antioxidant enzymes levels in Japanese quails 

(Coturnix coturnix japonica). 

In this study 10 day old healthy 360 male Japanese quails were used. These animals 

were separated equally into six groups. These groups were fed with normal diet (control 

group, K), the same diet containing 2 mg/kg aflatoxin (aflatoxin group, AF), 1 g/kg GM 

(GM1 group), 2 g/kg GM (GM2 group), 2 mg/kg aflatoxin + 1 g/kg GM (AF+GM1 group) 

and 2 mg/kg aflatoxin + 2 g/kg GM (AF+GM2 group) for 42 days.  

In the blood samples taken on the 21th and 42th day of study, malonedialdehyde 

(MDA), glutathione (GSH), glutathione peroxidase (GPx), superokside dismutase (SOD), 

total protein (TP), albumin, triglyseride, cholesterole, glucose, alanine aminotransferase 

(ALT), aspartate aminotransferase (AST), calcium, inorganic phosphorus (IP), blood urea 

nitrogen (BUN), fibrinogen concentrations with thrombocyte count were determined. 

On the 21th and 42th day of study, GSH, GPx and SOD levels from antioxidant 

parameters decreased, MDA level as a lipid peroxidation product increased. TP, albumin, 

triglyseride, cholesterole, glucose, calcium, IP, BUN and fibrinogen levels decreased, while 

ALT and AST activities increased in the same group (P<0.05). 
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There was no differences in any parameters between AF group and AF+GM1 group to 

which were applied 1 g/kg GM with aflatoxin. In the AF+GM2 group applied 2 g/kg GM with 

aflatoxin GSH, GPx, MDA, TP, albumin, triglyseride, cholesterole, glucose, BUN, fibrinogen 

levels and ALT, AST activities were similar to that of K group while were significantly 

different than in AF and AF+GM1 groups (P<0.05).  

In the study that observed negative effects of 2 mg/kg aflatoxin treatment on many 

parameters it wasn’t determined beneficial effects of 1 g/kg GM as adsorbent against aflatoxin 

were as 2 g/kg GM treatment has counteract in respect of same parameters.  
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