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AFLATOKSiN VE GLUKOMANNANIN TAV ŞA N LA R D A BAZI ANT io KSiDAN VE
BiY OK iM YASAL PARAMETRELER ÜZERiNE ETKiL ERi
Ercan Keskin 1

Nurcan Dönmez @l

The effects of af'latoxin und glucomanna n on same antioxidants and biochemical
p a ram e t e ı-s iıı ra bb its
Özet: Yeme katılan atlaloks inin ve buna karşı adsorban olarak kullan ıla n g lukom annan ın bazı biyokimyasal parametreler ile antioksidantar üzerine etkilerini belirlemek amacı yla ya p ı l a n bu ça lı ş m ad a 40 adet Yeni Zellanda tavşa n ı
ku llan ı l dı. Ta vş an l a r kontrol (K), glukoman nan (G), glukoma nnan+ allatoks in (AG) ve aflatoksin (A) olmak üzere dört
gruba ayrı ldı . 10 hafta süren deneme sonunda aflatoksin uygulanan (A) grupta MDA düzeyinde kontrole göre bir artış
belirlenirken, GSH ve SOO düzeylerinde ise bir azalma gözlendi (p<O,OS). Yine A grubunda kontrol grubuna göre kolesterol, glikoz, total protein ve albümin düzeylerinde önemli bir azalma, AST ve ALT düzeyle rinde ise önemli bir artış
tespit edildi. Çalışmada G grubunda biyokimyasal parametreler ve antieksidan sistemde kontrol ile kıyaslandığın da
önemli de ği şikl iklerin meydana gelmedi. AG (Alla toksin+glukomannan) grubundaki MDA, GSH, SOO, kolesterol. gh.
koz, albumin, total protein düzeylerinin önemli olmamakla birli kte A grubundan yüksek olduğu. AST ve ALT düzeylerinin ise daha düşük old u ğ u dikkati çekmektedir. Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen veriler toksikasyo nurt çeşitli biyokimyasal parametreler üzerine yansımas ını ortaya koymas ı ve uY9ulanan glukomannan dozunun et ki n l i ğ ini n
belirlenmesi açısın dan önem arı etm ektedir.
Anahta r Kelimeler: Allatoksin, glukomannan, tavşe n. biyokimyasal parametreler, antioksidant.
Summa ry: In the study the effects ol aüatcxin added to reucn and used glucomanna n lo prevent allatoxin absorption
on some bicchemic al parameters and anl ioxidants were studic d in 40 New Zealand rabbits. The rabbüs were separated to tour çroups as contro l (K), glucoman nan (G), glucomannan + allato xin (AG) and aflatoxin (A). At the end ol
the ten weeks Ihe MDA levels inereased, GSH and SOO levels decreased (p<O,OS) in A group compar ed with control
group levels . cb cıestercı. glucose, albumin and total protein levels aısc decreased , AST and ALT levels ineteased in
A group compared with con trol group. In the G group the lonner perameters wera not allected by glucomannan applicatic n alcne . On the other hand in the AG group MDA, GSH, SOO, cholesterol , glucose, albumin and total protein levels were higher. while AST and ALT levels were lower then controllevels althcuçh tbese dilferences W8re not signlücan ı . In conclusion, the results oeıermıneo in this study, mighl be important to demonstrate the ettects ol
anaıoxıcosts on some biochem ical and antioxidanl parameters at leasl applied dose ol allatoxin and glucomannan .
Key Words: Al latoxin, glucomannan, rabbit, biochemical parameters, antioxidant.

G i riş

Be sin ham maddeleri v e besinlerin uygun olma yan koşullarda dep olanması ile meydana gel en
en öne ml i sorunlardan birisi , bunlarda üroyen kül·
terin üre tt ikleri m ikotoksinlerin neden oldukları tok si ka s yo nl a rd ı r (Çelik v e ark., 2000a). Bunlardan en
sı k ras tl ananı allatoksinler v e en za rarlı ola nı ise allatoksin B1'dir (Eraslan ve ark., 20 04, AbdelWahab ve ark., 2002), K onl ami ne olmuş gıdalarla
beslenen insan v e ha yvanlarda önemli sağlık p roblemleri, bunlara paralelolarak da ekonomik kayıp lar
ortaya çıkmaktadır . A ftatoksfkoz!s . organ v e doGel iş
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ku larda çeşitl i bozukluklara, büyüme h ı zının ge rilem esi, ölüm oranın artması , immun sist em bask ılanması , anemi, kanın pıhtılaşma süres inin uza ması
ile
ya ğ ,
karbonhidrat
ve
pr otein
metaboli zmasının bozulması gibi olumsuz e tkilere
yol açmaktadır (Ç e lik ve ark. , 19 96, Ra ju ve Deve gowda 2000).
Allatoksin ler insan v e hayvanlar için yüksek
to ksisitey e
sah ip ,
b ilinen
en
tehl ike li
m ikotoksin lerdir (MeKean ve ark" 2006), AFB1, mu tolenlk. hepalotoksik v e hepatokarsinojenik etkilid ir
v e oksidatil strese neden olmaktadır (Çel ik ve ark.,
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ark., 2003).

2000b. Meki ve ark.. 2004) . Ca nlıda çevresel laktörler toks ik etk iler ini çoğun lukla organi zmad a 0 2
radikallerinin ol u ş u m u n u qerç ekıeştirere k meyda na
getirmektedir. Serbest radikaller savun ma sisteminin koruyucu etkisini aşacak şek ilde olu ş
tuk larında roe ıaoouz me v ı olumsuz etkilemektedirler
( Kılınç 1986, Erenet ve arx., 1992).

Bu

çalışmada ,

yeml e birlikte alla tc ksin verilen
aflataksinin ba zı biyokimyasa l parametreler ile antieksidan sis tem üzerine etkisinin
belirlenmesi ama çla n nuştrr. Ayrı c a aflataksin bağ
l ay ı c ı s ı olan glukomannan (MG) ilaves inin aflato ksinin meyda na g et ird iğ i olumsuz olay lar üzerine etkileri belirlenmey e ça lış ılmı ştı r.
t avş a nla rd a

Aflat aksinin toks ik etkisi sonucu biyokimyasal
ve nern aıoıojx parametrelerde önemli değişiklikle r
meydana g eld iği ifade edilmektedir. Kronik ve
sunklinik aftatokslko zls vakalarının t e ş h i s inde biyok imyasal ve hematoloitk parametrelerdeki değişi kli kle r klinik bulgulardan önce meyda na gelmekt edir. Bu parame treler aflataksinin hed efi olan
organlardakl toksik etkisinin belirlenmesinde ön emlidir (Aravind ve ark., 2003) . AFin protein sentezini
inhibe e ttiği ve kan protein seviyesini az a lttığ ı sanılma kt adı r. Aüatokstn ile zehtrlc nrnelerde total protetn. albumin, koles terol, triçlis erid ve glikoz dü zeylerinin belirgin şekilde a zaldığı bildirilmektedir
(Kubena ve ark. 1993). Aosa ve ark. (200 1) broylerlerde yapt ıklan çalışmada aüatoksikozis sonucu
serum total protein, albumin, rota! kolesterol, unk
asit, inorgani k fosfor ve kals iyum düzeyle rinin belirgin şe ki ld e azaldığını betirlertuşlerdir. Yine Aravind ve ark. (2003) yapt ıkla rı çalışmada, broylertere
farklı oranlarda verdikleri aüatoksfntn serum total
protein, atbumin. total koles terol, glikoz, triqltserit
düzeylerini az a lttığ ını bildirmek tedirler.

Matery al ve Metod
A ra ş t ı r m a d a sağlıklı,

40 adet Yeni Zelanda tavher grupta 10 adet ve
grup ca n lı a{ıırl ık o rta l a ma l a rı birbirine yak ı n olmak
üzere 4 gruba ayrı ldı. Gruplardaki tavş a n la rı n he r
biri ayrı kafeslerde tutularak 10 ha fta lı k denem e boyunca aşağıdaki şekilde adtibilum ola rak beslendiler:
şan i ku llan ı ldı. Tav şa n l ar

1. grup , tavşan pelet yem
2. grup, 125 ppb aflatoksin içeren normal
pelet yem
3. grup, 125 ppb attatoksin + 1000 ppm MG
içeren pelet yem
4. grup, 1000 ppm MG içeren pe let yem
Deneme boyunca h ayva nla rın önlerinde daima
temiz su bulunounnmasma özen gösterild i.
Deneme sonunda hayva nlardan analizler için
intrakardiyak punktur ile anli koagülanh (% 3,8 lik
sodyum sltrat) ve antikoaç ülan srz tuplere kan örnek leri a l ı nd ı. Yele rli miktarda ahnan kan örneklerinden k u ll a n ı m ama cına uygu n şe kilde ptazma ve se rum çıka rı la rak, eritrosit paketleri
ha z ırl a n dı . H a z ırl a n a n eritrosit paketinden MDA' n ı n
TBA ite reakslyona girerek o luştu rduğu b i l eş iği n
532 ve 600 nm dalga boyu nda spek trototo metrede
ve rdi{ı i absorbans d e ~ eri n e bak ı l a ra k MDA tayini
yap ıld ı (Slater, T.F., 1984, A k k u ş , L, 1995), tüm kan
GSH düzey i ise Beutler ve a rkadaş ların ın (1963)
metoduna göre belirlendi. Plazma total protein, grikoz, kolesterol, altı umin . SO O, AST ve ALT düzeyleri ticari kltler (Biosystem) ku ll a n ı l ara k spek trototometrtk (Che bios Optimum-one UV-VIS)
olarak belirlendi.

AF'in olumsuz etkilerini önleyebilecek uykullannan en popü ler
metot, kolay uygulanabilmesinden d o layı yem lere
alla toksin ba ğ lama ö ze lliğin e sahip biteş i klerin
ilave edilm esidir. Bu b ileş ik le rin görevlerinin temel
mekan i zma sı geri d ön üşüm süz olara k besinle rdeki
AFi ba ğlaması ve böy lece sindirim sistem inden
AF'in emiliminin s ı n ı rl a n m a s ı d ı r (Eraslan ve ark
2004). Aüatoksinle rte kon tamine o lmuş yemterin
değe rlend i ri lmes i
için bazı absorbanla rın kullanıldığ ı bildirilmekt edir (Harvey ve ark. 1991, Kubena ve ark. 1993). Ba ş arılı bir detoksifikasyon i ş 
leminin ekonomik olması,
za rar lı
rezldüler
b ı rakma ks ı z ın taks inin tüm k ah n tı la rı n ı elimine ede bilmesi ve besin kalitesini bo zmama sı gibi özelliklere sah ip ol m a sı gerekir. Son yrıla rd a do ğa l ve
sentetik zeoutrer gibi aliminyumsilikalar. bentonitter. fillosilikalar ve knnoptilottt ku llanı la ra k b a zı
çalışmala r
ya p ıl ma kt adı r.
Biyolojik
detokstttkasyonda farkh bir yakla ş ım da, Saccharomyces cerevisia e (SCE) ve onun hücre duva rı
komponentin in (glukomannan) , AF'n in yan etkiterini azaltmak için ku llan ım ıd ı r (Aaju ve Deveçowoa 2000, Parfat ve ark . 200 1, Aravind ve
gu lama ların a ra ş tı rıl mas ı nd a

Ça l ışma

sonunda veri lerin istatiksel analizleri
gruplar aras ı farkl ı lıkların önemi Dunca n
testi ile SPSS 10.0 paket programınd an layd alanıla rak tespit edildi.
yapıla rak,

Bu lg u lar
Araşt ırm a da

rametrelere ait
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her dört grupta elde edilen patablo 1 ve 2'de su n ulm u şl u r.

d e ğ e rf er
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Tablo 1. Kontrol ve deneme gruplarında eritrosit MDA, GSH ve plazma SOD düzeyle ri (n=10, X±SX)
Parametre

K

G

AG

A

MDA(nmoll1)

3,93 i O,45

4.36 i 0,50

4,46 i 0,63

4,87 ± 0,54

GSH(mgldl)

33,61

32,63 ± 0,463

25.17 ± O, n b

21,92 ± O,7~

SOD( U/ml )

0.278 tO,04 8

0.272±O,06 ab

0.263 tO.06ab

0.255 ± O,04b

± l,92a

a, b; pe 0,05
K: Kontrol; G: Glukomannan; AG: Aflatoksin+glukomannan; A: AlIatoksin
Tablo 2. KonIrolve deneme gruplarında
Parametre

biyokimyasal parametreler (n=1 0, xi SX)
G

AG

A

86,50 ± 1,318

72,19 ± 2,40b

71,70 ± 1,44b

151,7B13,41 8b

142,66 ± 3,72b

138,35 ± 3,B4b

Albümin (gii )

3,521 0,448

3,48 i O,56ab

3,36 i 0,51 bc

3,25 ± O,43c

T.Prolein (gii)

6,08 i O,46a

5,86 i 1,01ab

5,74 ± O,64b

5,79 ± 0,96b

AST (U/L)

28,03 ± l ,66b

29,82 i 1,39b

36,43 i 3,093

38,43 ± 2,44a

ALT (UIL)

14, 95 ± O,26b

17,81 i 1,4OSb

19,03 ± 1,373 b

21.39 ± 2,353

Kolesterol(m9"dl)
Glikoz (m9"dl)

K

baz ı

85,17 ±

a.oce

158,28 ± 7,11 a

e. b, c; pe 0,05
K: Kontrol; G: Glukomannan; AG: AlIaloksin+glukomannan; A: AlIatoksin
Tartışma

gibi nonenzimatik antioksidanlar ile superoksit dismutaz, glutatyon peroksldaz ve katalaz gibi en zimatik anlioksidanların ise önem li oranda azaldlOınl tespit e tmiş lerdir. Rastogi ve arkadaşlan
(200 1) da ratlarda yapmış olduklan ça lışmada atlatoksinin
superokslt
dismutaz,
glulaty on-S·
transleraz, glutatyon peroksldaz ve glutatyon reduktaz aktivitelerinde azalmaya neden oldu ğu n u
qöaıemtemlşterotr. 8u bulgu lar allatoksinin sitotoksisttes l üzerind e reaktit oksijen türlerinin rol oynadığı q örüş ün ü destekler nitelikted ir.

Af latoksinler insan ve hayvanlar için mutojen ik,
ve hepatokarsinojenik etkili mlkctck sinferdtr ve oksidalif strese neden olurla r
(Meki ve ark. 2004). Hayvan saOlıOI aç ısından tehlikeli olan aflatoksinlerin çok küçük mikta rları dahi
biyokimyasa l parametrelerde de{ıişikliklere neden
olabilmektedir (Keçeci et al.• 1998).
tıepatctoxstk

Ok sioatit hasar genel olarak hücresel kompon entlerin (enzimle r, nükle ik asil, memb ran ve
prot einler gibi) fonksiyonla rınd a bozu lmaya neden
ol makta d ı r (Rastogi ve ark. 2001). Aflat oksinin
neden old uğ u hücre sel hasarı ortaya koymak amacı yla yapıla n bu ça lışmada lipid peroksidasyon
ürünu olan MDA seviye sinde önem olmamakla birlikte kontr ole ç öre en fazla art ış aüatokslnü grupta
(A) gözlendi (Tab lo 1). GSH dOzeyinde kontrol prubundaki verilere q öre AG ve A grubunda Onemli bir
d üş üş olduOu belirlenirken bu dOşOş yine A grubunda daha belirgindi (Tablol). Aflat oksinli grup·
taki SOO düzeyi d i ğ er Oç gruptan d O ş ü k olmakla
birlikte sadece kontr ol grub una göre fa r k lı lı k önemliydi. Choudha ry ve Verma (2005) da benzer şe 
kilde allatoksine maruz bırak ı lmı ş farele rde. kontro l
ile k ıya sla ndl Q ında lipid peroksidasyonunun önemli
derecede yükse k old uğ u n u , glutalyon, askorbik asit

Yine çalışmada AF grubu nda biyokimyasal parametrelerden kolesterol, glikoz, albüm in ve total
prote in m iktarla rı nda kontrol e göre önemli düzeyde
bir aza lma gözlem lenirken; ALT ve AST oeğerlerinde ise bir a rt ış belirlenmiştir (p<0 ,05) (Tablo
2). Toksikasyona maruz bırakılan tavşanlardaki
total protein , albOmin, kolesterol ve glikoz konsa ntrasyonıarındaki azalma Keçeci ve arkadaş lan
(1998) ile OOuz ve arkadaş ları (2ooo)'nın bul·
gularını de steklemektedir. Ayrıca Yousef ve arka da ş la rı da (2003) aüatokstne maruz b ırakılan tavşanlarda
total protein, albüm in ve glikoz
konsantrasyon larında önemli bir azalma , ALT ve
AST miktarlarında ise önemli bir atı ş be·
ürlemtşlerdtr. Soliman ve arkadaşları (200 1) ise
yine tavşan larda al lataksinin ASr yi a rtı rd ıOını be-
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2003) .
AF' nin olumsuz etkilerini önlemek amac ıyla
yerraere all atoksin bao 'ama özeııiOine sahip bazı bileşikle r ilave edilmekted ir (Eraslan ve ark., 2004).
Çal ı ş mada bu amaç la yemtere glukomannan ilavesi
yap ı lmı şt ır. Eraslan ve ark . 2004 ile Banlura ve ark.
(2005) esreriüye glukomannamn broylerlerde attateksinin toksik etki sini ortadan kald ırd ıO ım bildirmekl edirler. Yine breylenerde yapı lan bir başka
çalışmada estentrye g l ukomannan ın mikotoks inlerin
bazı biyokimyasal parametreler ile canlı aO ırl ık art ış ı
üzerindeki olumsuz etkilerini aza ın ı!)ı tesp it edilmi şt ir (Arawind ve ark . 2003). Bu ça l ışmada yaln ı z
glukomannan ilave edilen grupta biyokimyasal parametreler ve antieksidan sistemde kontrol ile kı 
ya sland ı!) ında önemli de!) iş ikl ikle r meydana gelmedi (Tab lo 1, 2), AlIat oksinle birlikte glukoman nan
verilen AG grubundaki MDA, GS H, SO O, kolesterol, glikoz. albumin. total prote in düzeylerinin
önemli olmamakla birlikte A grub undan yüksek clduOu. AST ve ALT düzeylerinin ise daha düşük otdu ğu dikkati çekmektedir. Yine AG grubundaki bu
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AG grubu deOerlerinin G grubu deOerlerine yakı n
olu ş u en azından glukomannamn bu doz düzeyinde
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