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AFLATOKSiN VE GLUKOMANNANIN TAVŞANLARDA BAZI HEMATOLOJi K
PARAMETRELER ÜZERiNE ETKiLERi*
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The Effects of Af1atoxin and Glucomannan on some Hematological Parameters in
Rabbits
Özet : Bu çalışma tavşa nl arda allatoks in ve glukomannan uygulamasını n baz ı hematolojik paramet reler üzerine etkisini
belirlemek amacıyla yapıld ı . Araştırmada 40 adet Yeni Zelanda tavşanı kontrol (K), glukoman nan (G), glukomannan +
allatoks in (AG) ve aflatoks in (A) olmak üzere dört gruba ayrıldı . 10 hafta süren deneme sonunda aflatoksin uygulanan
grupta (A) kontrol (K) grubuna göre alyuvar ve hemoglobin düzeyinde önemli (p<O.OS) azalma görülürken, gruplar arasında MCV, MCH ve MCHC de farklılık gözlenmedi. A ve AG gruplarında lökosit sayısının kontrole göre önemli oranda
(p<O.OS) arttığı tespit edildi. Ayrıca A grubunda heterofil yüzdesinde kontrole göre önemli bir artış, lenlosit yüzdesinde
ise önemli bir azalma belirlendi (p<O.OS). Sonuç olarak, araştırmada elde edilen veriler allatoksikozis de klinik belirtiler
ortaya ç ıkmadan hemato lojik parametrelerdeki değ işiklikleri ve uygulamada kullanılan glukomannanın etkin l iğ ini ortaya
koymas ı aç ısından önemlidir.
Ana htar Kelimeler: Atlatoksin, glukomannan, tavş an, hematolojik parametre ler
Summary: The airn ol this study was to evaluate the elfects of atlatoxin and glukomannan on some hematological parameters. In the study, 40 New Zelland rabbits were used and the rabbits were seperated equally to four groups as
control (K), glucomannan (G), glucomannan+ allatoksin (AF) and aflatoxin (A). At the end of the (10 week) experiment, erythrocyte and haemoglob in levels decreased significantly (p<O.OS) in A and AG groups compared with
control group and there was no dillerences in MCV, MCH and MCHC levels between groups. When compared with
control leukocyte count increased in A and AG groups (p<O.OS). Additionally, heterofil count was higher and Iymphocyte count was lower in A group (p<O.OS) than control. In conclusion, the results determined in the study might be important to demonstrate the ellects <A alla toxicosis and glucomanna:1 on somo haematological parameters belore the
clinical symptoms appear.
Key Words: Aflatoxin, glucomanna n, rabbit, hematologica l parameters.

Gir iş

Aspergi llus flavus 'le Aspergillus parasiticu s
üretilen aflatoks in B1 toksik bir metabolit olup g ıda kontaminasyonlarına neden olmaktadır (Çelik ve ark., 2000a). Hayvanların duyarlılığı ve alınan toksinin miktarına bağlı olarak
aflatoks inler akut ve kronik zehirlenmelere yol
açarlar (Oğuz ve ark., 2000). Aflatoksikozis;
organ ve dokularda pato lojik bozukluklar, büyüme h ı z ın ı n gerilemesi, ölüm oranın artması,
immun sistem baskılanması, anemi, ka n ı n pı h 
tılaşma süresinin uzaması, y a ğ , karbonhidra t ve
protein me tabolizmasının bozulması ile he-
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patotoksik, mutojen ik, teratojenik, karsinojenik
gibi olumsuz etkilere yol açmaktadır ( Çelik ve
ark., 2000b).
Aflatoksinin toksik etkisi sonucu biyok imyasal
hematolojik parametrelerde önemli deği şi klikler meydana geldiği bildirilmektedir (Keçeci
ve ark., 1998; O ğ uz ve ark., 2000) . Kronik ve
subklinik aflatok sikozis o laylarında biyokimyasa l
ve hematol ojik parame trelerdeki değiş ikl ikler klinik bulgulardan önce meydana geldiğ i bildirilmektedir (Arawind ve ark., 2003). Nitekim
broylerlerde rasyona 2,5mg Ikg aflatoxin (AF)
ilave edilmesinin hemoglo bin miktarı, hematokrit
değer, trombosit s ay ı s ı , lenfosit ve bazofil yüzve
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de ler inde a zalmaya ned en ol urken heterofi l yüzdesini artı rd ığı bild iril mekted ir (Keçeci ve ark
1998). Abdel Wah hab ve ark.• (2002) ratlarda
ya pt ı kla rı
ça lışm a da
AF uyg u laması nı n he moglobin, erit rosit ve lökos it düzeyl erini azalt tı ğın ı tespit e t m i şl e rdir . Yine Youset ve ark.,
(2003) tavşa nla rda yapm ı ş ol d u k l a rı ça lışmada
f a rklı oranlarda ve rilen AF'ni n hemogl obin mikta rını, eritrosit say ısını ve hemat okrtt d e ğ eri
öne mli de recede azalttığ ı n ı belirfemlşle rdlr.

Araşt ırmada s a ğl ıklı.

40 adet Yeni Zelanda tavhe r grupta 10 adet ve
grup canlı ağırl ı k ortala m aları birbirine yakın olmak
üzere 4 gruba ayrı ld ı . Gruplardaki tavşa nların her
biri ayrı kateele rde tutularak 10 haftal ı k deneme boyunca a şağ ı da ki şekilde ad fibit um olara k beslendiler:
ş a n ı kulla n ı ldı . Tavşanlar

AF'nin olumsu z etkile rini önteyebüecek uya ra ş tı rıl ması nda kulla nılan en popüler metot. kolay uygulan abilme sinde n dolay ı
yemie re AF bağ lama özelllğ i ne sahip bil eşik l erin
ilave edilmesidi r (Eraslan ve ark., 20 04). Son yı l 
larda bu amaçla doğal ve sentetik zeclttter gibi
aliminyu msilika lar , bent oni Uer , Iiüoslllkalar ve kü-

1. grup (K), tavşa n pelet ye m

g u lamala rın

2. grup (A), 125 ppb aflatoksin içeren norma l
pelet yem
3. grup (G) , 1000 ppm MG içeren pelet yem
4. grup (AG), 125 ppb aüatokstn + 1000 ppm
MG içeren pelet yem

noptltottt ku ll a n ı l a ra k ba zı çalışmalar ya p ıl m ı şt ı r

(Eraslan ve ark., 2004, B a smacıoğl u ve ark .,
2005) . Biyolojik deto ksili kasyo nda farklı bir yakla ş ım da, Saccharom yce s ce rev islae (SC E) ve
onu n hücre duvarı komp one ntinin (glukomannan)
AF'nin yan etkilerini aza ltma k için kullanı mıdı r
(Diaz ve ark. , 200 2, Raju ve Devegowda 2000).
Este rifiye glukoma nna n AF'j oldukça yüksek b ağ 
layabilme (%80-97) kapasitesi gös termektedi r
(Diaz ve ark ., 2002, Basmacıoğlu ve ark 200 5) .
Fa rklı do zla rda adsorban olarak gtukom anna n
uygulanan ça l ışmalarda glukoman n a nı n , AF 'n ı n
biyokimyasal ( Bas macıoğl u ve ark., 2005) ve he matotoilk pa rametreler (Cla rk ve ark., 1986) ile
performans (Raju ve Deveg owda 200 0) ve
immun (Çeli k ve ar k., 1996) cevap üzerine ola n
olums uz etkilerini kısmen ya da tamamen ortadan kal dı rdığı ifade edilmektedir (Raju ve Devego wda 2002, Ar avind ve ark., 2003 , s an tın ve
ark.. 2003).

Deneme boyunca hayvanl arın önlerinde daima
temiz su b ulu nd u rulmasına özen gösterildi.
Deneme sonunda hayvanlardan analizler için
intrakardiyak punktur lle a nt i koag ül anlı tüplere al ı
nan kan örnek lerinde alyuvar. akyuvar s a yı la rı. hemaglobin (Hb) mi ktarı, hematcknt değer, alyuvar indekslerinden MCV (Mean Corpuscular Volume) ,
MCH (Mean Corp uscular Hae mog lobine), MCHC
(Mean Corpuscular Haemoçlo btne Concentration),
sedimentasyon hızı ve akyuva r tiplerinin yüzde
oranla rı belirlendi. Hemoglobin mikta rı ticari kit (Blosystern) ku ll a n ı la ra k spek trotctome trtk olarak belirlenirken alyuvar ve akyuvar sayıları hemos itometre; hematokrit değe r mikrohema tokrlt
santrifüj; sedimentasyon h ızı , westergreen yöntemi;
alyuvar indeksleri ise formül ya rdım ı yla belirlendi.
Çalı şma

sonunda verilerin Istatikse l analizleri
gruplar aras ı fa rklılıkla rı n öneml SPSS
10.0 paket p rogra mından Iaydalar nlarak tespit editdi.
yapı larak,

Bu çalı ş m ad a , yemle birlikte aflatoks in verilen t a v ş an la rd a atıa taks i n i n ve adso rba n ol arak
gluk omannan ilav esinin hematoloji k parametreler
üze rine etkilerinin beli rlenmesi a ma ç l an m ı ş tı r .

Bu lgular
Çalışmad a

2'de
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elde edile n veriler Tablo 1 ve Tablo

su nulmuş t u r.

An:.ı lo hl o

t e G l u kom:.ın n:.ının Ta tşa nl a rda lla Zl.••

Tablo 1. Kontrol ve deneme g rup la rında

bazı

hematolojik parametreler, (n=10, X± SX)

Parametre

K

G

AG

A

Alyuvar(x1Q6/mm 3 )

6.036 ± 0,432a

5.265 ± 0.107ab

5.01 2 ± 0.336b

4.886 ± 0.283b

Akyuvar(x1o:ı/mm 3 )

6.560 ± 3.87b

7.730± 5.50ab

8.160t8.78a

9.040 i 6.38a

Hematokrit (%)

42.00 ± 1.366a

39.1 0 ± 1.29a

38.90 ±1.004a

38.30 ± 1.41a

Hemoglobin (grIdi)

14.51 ± 1.01 5a

13.05± .440ab

l 2.6H .563ab

12.20 i O.46b

Sedimentasyon1(mmlh)

2.21 ± 0.84b

2.37 ± 0.19a

3.08 ±0.1 5a

Sedimentasyon2(mmlh)

4.27 ± 0.28b

4.83 ± 0.28ab

4.98 i 0.22a

± 0.08a
5.2 ± 0.10a

MCV ij.t3)

69.036i 3.41

74.26 i 2.36

77.61 i 7.31

78.38 ± 4.53

MCHB (pg)

24.03 i 1.71

24.78 i 1.31

25.27 i 3.23

24.96 ± 1.29

MCHSC (%)

34.54 ± 2.33

33.37 i 1.05

32.57 ± 1.04

31.85 ± 1.87

AG

A

3.31

a, b; p-c 0,05
Tablo 2. Kontrol ve deneme g ruplarında lökosit %
K

o ra nları, (n::ıı l0 ,

Xi SX)

G

Heterotü

17.90 ± 2.45b

17.80 12.45b

26.60 .t 2.53ab

34.70 ± 3.99a

l enlosit

77.70±3.13a

77.50 İ 2.59a

69.70 ± 4.77b

62.40± 2.52c

Monosit

2.20 ± 0.59

2.30 ± 0.58

2.10 ± 0.93

2.00 ± 0.78

Eozinelil

1.00 i 0.36

1.20 1 0.29

0.80 10.32

0.4010.22

Bazofil

1.20 İ 0.38

1.20 ±0.36

0.80 i 0.18

0.50 İO. 16

e, b, c; pc 0.05
Ta rtı şm a

göre önemli oranda artl l Q ı belirlenirken, A qrubundaki a rt ış oldukça be lirgindi. Ayrı ca A grubunda
kontrol grubuna göre hete rofll yüzdesinde önemli
bir a rt ış, yine A ve AG grubunda lenfosil yüzdes inde ise önemli bir azalma belirle ndi (Tab lo 1.
2). Çal ışmada G grubu nda hematolojik parametrelerde kontr ole göre önemli değ iş ikl ik ler
meydana gelmedi (Tab:t> 1, 2).

Tavşanlar aflatoksine aşırı duya rl ı lıklan ile bilinmektedirler. Buna ka rşm çok az ça lışma da atlatokstkozis ve alla toksin m ekanizması bu türde çaIı ş ı lm ı ştır (Clark ve ark., 1986). Bundan dolayı
çalı ş ma d a mutojenik, terat ojenik , karsinojenik ve
immunos upresif (Çelik ve ark ., 2000b) gibi etkileri
olan all ataksinin hematolojik param etreler üzerlno
etkisi belirlenmeye çalışıldı .

Keçec t ve ark.• (1998) yaptıkta n ça lışmada hedeQer, hemoglobin mikta rı, MCH ve trombasit saymnm ellaloksinle bes lenen braylerlerd e
deprese olduğunu bildirirke n, alla loksinl i grupta se·
dimentasyon h ızında ise artış bildirmektedirler.
OQuz ve ark., (2000) da aflatoksin verilen broylerlerde hematokrit değer. hemoglabin miktarı, entroslt say ı s ı , MCV, trombosit sayıs ı ve lenfosit yüz·
desinde azalma olduQunu be lirtmektedirier . Yine bir
başka çalış mada aüatcks tne maruz bırak ı lan broylerle rde hematokrit. hemc çlobin, ABC . trombostt ve
le rıt osit sayısında bir azalma olduQu, glukoma nnan
(1g/kg) ilavesinin .se bu olumsuz elkileri azaltll OI
bildirilmektedir ( Basmacı oğ lu ve ark ., 2005) . Bu ça.
Iışmada elde edile n veriler yukarıdaki ça lışmaları orduQu gibi Yousef ve ark., (2003) ile Abdel Wah hab
ma ıok ri l

Ça l ış ma da , aflatoksin uygulanan grupta belirlenen tıema tcıojk pa rametrelerden alyuvar, he·
mato knt deQer ve hemoglobin düzeyleri kontrol
grubuna oran la bir azalma gösterirken, bu azalma
sadece atyuvar ve hemoglobin düzeylerinde önemliydi (Tablo 1). AG grubunda aynı parametreler açı
s ı ndan kontrole göre bir azalma belirlense de bu
azalma sadec e alyuvar sayısı nda önemliydi. Gr uplar a ras ı nda MCV , MCH ve MCHC aç ıs ı ndan
önemli bir fa rk lı lı k yoktu. Buna k a rş ı n birçok taktörden de etkilenebHecek sedimentasyon hızı kanı 
rol verile riyle kryaslandığmda A grubunda ön emli
derecede artm ı ş olarak belirlendi (Tablo 1). Yine A
ve AG grubu ndaki lökosi t sayısı kont rol grubuna
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ve ark.,
teliktedir.
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(1996) Aflatoksin ve Aflatoksin Bağlayıcısı Olan Polivinil
Polipirolidon (PVPP) Verilen Broylerlerde Peritoneal Makrofajlann Fagositik ve Mikrobisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi. Veteriner Bilimleri Dergisi. 12,1,145·151.

da destekler nl-

Aflatoksin tek başına normositik normokromik
anemi olarak sonuçlanan total eritrosit sayı sında
azalmaya neden olmaktadır (Abdel Wahhab ve
ark., 2002). Hematolojik parametrelerdeki bu azalmanın protein sentezinin inhibisyonu (Kaneko ve
ark., 1989), total demir kapasitesindeki azalma
(Harvey ve ark., 1991) ve AF'den dolay ı o l uşan hemapoetik selüler defekt (Van Vleet and Ferrans
1992) gibi faktörlerden kaynaklan abil eceği ileri sürülmektedir (Abdel Wahhab ve ark., 2002). Yine aflatoksikozisin lenfositopeni ve monositopeniye
neden olmakla birlikte WBC ve heterolil sayısında
bir artışa neden olduğu bildirilmektedir (Çelik ve
ark., 1996; Abdel Wahhab ve ark., 2002, Oğuz ve
ark., 2000, Basmacıoğlu ve ark., 2005). WBC ve
heterofil yüzdesindeki bu artış toksine ka rşı immun
sistemin yangısal
bir ce vabı
olarak değerlendirilebilir. Bunun yan ı sıra diğer lökosit t ürlerinde azalma ise atlatoksinin immun sistemi baskı lamas ından kaynaklanabilir (Keçeci ve ark., 1998;
Çelik ve ark., 2000).
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Sonuç olarak çalışmada da AFnin olumsuz etkilerini azaltmak için glukomannan uygulanan G
grubuna ait verilerin K grubu ile benzerliği ve AG
grubunda ki değerlerin ise G ve A grubu düzeyleri
arasında yer alması glukomannanın olumlu etkisine
bağlanabilir. Ayrıca çalışmada elde edilen veriler
kronik toksikasyon bulguları ortaya ç ıkmadan tatyan sımaları nın
belatoksinin
hematolojik
lirlenmesinin yanı s ı ra uygulanan glukomannan dozunun etkinliği açısından da önem arz etmektedir.
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