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Özet 

Küfler, kontamine oldukları ürünün kalitesini bozmasının yanısıra insan ve 
hayvan sağlığı için zararlı toksik bileşikler meydana getirmektedirler. Yapılan 
araşt ırmalarda mikotoksinlerin, karaciğer, böbrek gibi organlarda hastalıklar, 
bağışıklık sistemlerinde bozukluklar, deri nekrozları, üremede azalma ve kilo 
kaybı gibi çeşit li sorunlara sebep oldukları belirlenmişt ir. Bu derlemede 
mikotoksinlerin insan ve hayvan sağlığı üzerine olumsuz etkileri üzerinde 
yapılmış çalışmalara yer verilmişt ir. 

Anahtar kelimeler: Mikotoksinler, sağlık 
 
Giriş 

Tarımsal ürünlerin üretiminden tüketimine kadar geçen işlem aşamalarında 
küflerle kontamine olan ürünlerde biyolojik özelliklerinde, beslenme değerinde 
ve teknolojik kalitesinde önemli zararlar meydana gelmektedir (1, 2). Küflerin 
üretmiş olduğu mikotoksinler insan ve hayvanlarda deri nekrozları, lökopeni ve 
immunosupresif etkiler ile belirginleşir ve ağır hastalıklara neden olurlar. Daha 
düşük dozların uzun süre alınmaları sonucunda kronik hastalıklar görülür. 
Bunlar; özellikle karaciğer, böbrek gibi organlarda hastalıklar, bağışıklık 
sisteminde bozukluklar, kusurlu ve eksik organ oluşumları, deri nekrozları, 
üremede azalma ve kilo kaybı gibi bozukluklardır. Mikotoksinler içerisinde 
insan sağlığı için en fazla risk taşıyanı aflatoksinler, okratoksin A, patulin, 
fumonisinler ve trikotesenlerdir. (3, 4). 

Aflatoksinler: Aflatoksinlerin canlılarda akut toksik etkisinin yanında, 
kuvvetli kanserojenik maddeler olduğu araşt ırmalarla belirlenmişt ir. Hayvanlar 
üzerinde yapılan denemelerde özellikle aflatoksin B1'in karaciğer kanserine yol 
açtığı saptanmışt ır (5,6,7). Epidemiyolojik çalışmalarda aflatoksin içeren 
gıdalarla beslenen insanlarda primer karaciğer kanserlerine ve karaciğer 
sirozlarına daha yüksek oranda rastlandığı, AFB1'in kanserojen etkisinin 
yanısıra mutajen, teratojen ve immunosupresif etkilere sahip olduğu 
gözlenmişt ir (3).  

Okratoksinler: Okratoksinlerin 10'u aşkın türevi vardır. Teknolojik olarak en 
önemlileri Okratoksin A (OA), Okratoksin B (OB) ve Okratoksin C (OC)'dir. 
Bunlardan en toksik olanı ise OA'dır (8). Okratoksin A; nefrotoksik, 
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immunosupresif, teratojenik, genotoksik, ve karsinojenik özelliktedir (9 - 13). 
Okratoksinlerin hedef organı böbreklerdir ve daha sonra karaciğerde kansere 
sebep olmaktadır. Organizmanın protein sentezini, mitokondriyal transport 
sistemini ve glukoneojenazı inhibe ederek kanın pıhtılaşma mekanizmasını 
bozmaktadır. Ayrıca teratojenik etkinlikte olan OA, bağışıklık sistemini de 
baskılayarak sekonder enfeksiyon (E. coli) olasılığının artışına neden 
olmaktadır. Ayrıca vücutta yağ peroksidasyonunu artırmaktadır (14 - 16). 
OA'nın, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve Tuna nehri kıyısı kırsal 
kesimlerinde görülen nefropati (kronik böbrek hastalığı) ile ilişkisi konusunda 
kuvvetli bulgular bulunmaktadır (10). 

Patulin: Patulin bir çok canlı sistemine toksik, mutajen ve sitotoksik etki 
gösterebilir. İnsanlarda ödemler, bağ dokusu ilt ihapları, kan şekerinin 
yükselmesi ve hiper tansiyon gibi zehirlenme belirtilerine sebep olabilir (4). 
Bunlara ilave olarak patulin deride arazlara da yol açabilir. Oral olarak alınması 
durumunda bulantı, kusma ve mide şikayetlerine sebep olabilir. Patulinin 
RNA- Polymerase aktivitesini azaltarak RNA ve protein sentezini inhibe ettiği 
tespit  edilmişt ir (17). Patulin hücrede solunum sistemine, kromozomlara ve 
membran üzerine olumsuz etkiler yapar. Makromoleküllerin sentezini inhibe 
eder, yüksek organizmada bağışıklık sitemini bozar, kas ve ekstremitelerde 
istem dışı hareketlere, t itremelere, kontrolsüz reflekslere neden olur. Böbrekte 
tıkanıklık, idrar yollarında dejenerasyon ve idrarda azalma görülür. Ciğerde su 
birikmesi iyice artar ve akut toksik etki ölümle sonuçlanır (3). 

Fumosinler: Yapılan çeşit li araşt ırmalar fumonisinlerin insanlarda yemek 
borusu kanserine neden olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle de özellikle 
FB1 kanserojenik bir mikotoksin olarak kabul edilmektedir (18, 19). Yapılan 
araşt ırmalarda, fumonisin içeren mısır ve bu mısırdan yapılan yemlerle 
beslenen atlarda beyin zarı ilt ihabı, domuzlarda akciğer ödemi ve farelerde 
böbrek hastalıkları (nefrozis) ve çeşit li kanser vakalarının oluştuğu, hindi ve 
ızgaralık piliçlerde fumonisinlerin karaciğer zehirlenmesine, bağışıklık 
hastalıklarına, vücut ağırlıklarının azalmasına ve ishal gibi hastalıklara yol 
açtığı belirlenmişt ir (20). 

Trikotesenler: Trikotesenlere dünyanın bir çok ülkesinde çeşit li tahıllarda 
rastlanmışt ır. Trikotesenler içerisinde en yaygın olan mikotoksin 
deoksinivalenol (DON)'dur. Trikotesenler son derece toksik olup, hayvanlarda 
sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol 
açabilmektedir (21). Bugüne kadar trikotesenlerin insanlarda yol açtığı bir çok 
hastalık vakası meydana gelmişt ir. Kusma, sindirim sistemi rahatsızlıkları, baş 
dönmesi, ishal ve başağrısı önemli belirtileridir (22). 
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Zearelenon: Hayvanlarla yapılan denemelerde östrojenik ve anabolik etkili 
olduğu saptanmışt ır. Süt ineklerinde 1 µg/kg gibi çok düşük dozu bile anemi ile 
beliren hastalıklara neden olmuştur. En fazla rastlandığı ürün olarak mısır; bu 
toksine en dayanıklı hayvanlar olarak ise kanatlılar olduğu açıklanmışt ır (23). 
Domuzlarda kısırlık, yavru atma ve hormonal bozukluklar meydana getiren 
toksin en fazla serin-soğuk iklimde yetişt irilen tahıllarda görülür.  
 
Sonuç 

Ürünlerin tarladan sofraya kadar tüm üretim aşamalarında insan ve hayvan 
sağlığını olumsuz etkileyen ve ekonomik kayıplara neden olan mikotoksinlerin 
kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Gıda ve yemlerde bulunan 
mikotoksinlerin çeşit li metodlar kullanılarak (fiziksel, kimyasal ve biyolojik) 
parçalanması, toksisitesinin azaltılması veya başka kimyasal maddelere 
dönüştürülmesiyle (transforme edilebilir) insan ve hayvanların sağlığı üzerine 
etkileri azaltılabilir. 
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