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Summary: Mycoflora and Aflato"1n produeing ability of AspergiLLus
Strains were investigated in 81 Feed raw materials and mixed feed Samples
composed of 22 difterent feed rnixture.

It was found that 164 strains isoleted were consisted of 33 .54 % asper-
gillus, 43.go % perıicillurn, 6 .71 % streptornyces, 3 .05 % fusarium, 3 .°5
% mucor, 2 .44 % scopulariopsis, 1 .83 % trichosporon, 1 .22 % closporium,
2 .25 % the others (Alternaria, Derbaryomyces, Aaemoniıım, Ceplıelosporium,
Ulocladium and Dichotom)'ces).
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55 Aspergillus strains were identified as follows,. 16. A. flavus link,
6 of wlzich were toğigenic,. 15 A. phoenicis,. 6 A. Candidus,. 5 A. Fumigatus,.
3 A. flavus varieıies, i if theservarieties was Coluınnaris wlzich W(JS found toxi-
ger,ic,. 2 if them were A. cameus,. 2 A. versicolor,. 2 A. indulans, 2 A. wentii,
i A. Urtus and i A. repeils if tlze Samples 75 contained mould more than i .0

X IO 41g.

It is concluded that conlamination if raw feed malerı'als and Mixed fied
witlz moulds were of signijicance.

Özet: Piyasada satılan 8 i adet 22 yeşit karma yem ve)'em ham maddesi-
nin m)'cifloralarıııın belirlenmesine yalışılmış ve burdarda bulunan Aspergillus
suşlarının ArlatoAilı ]apabilme )'Ctenekleri craştırılmıştır. Bulunan 164 yeşit-
li suşun % 33 .54 Aspergillus, % 43,90 Pwicillium, % 6,71 Streptomyces,
% 3,05 Fus{irium, % 3,05 mucor, % 2,44 Scopulariopsis, % 1,83 Tric-
hosporon, % 1,22 Clasporium, % 2,26 diğerleri (Altemaria, Debaryomyces,
Acremonium, Cephalosporium, Ulocladium, Dichotom)'ccs) olduğu saptanmıştır.

Bdurum 55 aspergillus suşunun 6 adedi toksinojen olmak üzere i 6 adedi
Aflavus Liitk, 15 adedi A. phoenicis, 6 adedi A. can&idus, 5 adedi A.fumiga-
tus, i adedi toksiız~jen olmak üzere 3 adedi A.flaV1is var. columnaris, 2 adedi,
A. cameus, 2 aaec,i A. versicolor, 2 adedi A. nidulaızs, 2 adedi A. weııtii, i adedi
A. us/us, i adedi A. repens olarak idantifiye edilmiştir.

Yem ve yem ham maddelerinin ki{[ mantarları sayısı bakımından, 4 yem
türü hariy diğerlerini1t IO.OOO ü~erinde koloni vermesi nedenijıle bunlarda kiif
bulaşmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Piyasada Satılan Bazı Karma Yemlerin .•. 65

Giriş

Mantarların, insan gıdaları ve hayvan yemlerinde kolaylıkla ço-
ğalıp toksin oluşturmaları sonucu insan ve hayvan sağlığı yönünden
ne derece önemli sorunlar yarattıkları bundan 18 yıl öncesine kadar
yeterince bilinmiyordu. Gıda ve yemlerin hafif küflenme olayları,
ürünlerin dış görünüşlerini değiştiren veya bunlarda önemsenmeye-
cek derecede bozulma ve kayıba neden olan basit bir olayolarak ni-
telendiriliyor, buna karşın ileri derecedeki küflenme olayları ise, böy-
le çok küflü ürünlerin insanlar tarafından tüketilmelerinin sakıncalı
olacağı ve fakat hayvanlarda yem olarak verilebileceği şeklinde de-
ğerlendiriliyordu.

Hububat, yem ve gıdaların bozulmalarına, çürümelerine, küf-
lenmelerine, ve toksik bir duruma gelmelerine neden olan mikroman-
tarların sayıları günümüzde 30o.ooo'e ulaşmış bulunmaktadır. İyi



bir raslantı olarak bunların az bir kısmı patojen (21) ve çoğunluğu ise
saprofit halde yaşamlarını sürdürürler. Normalolarak bulundukları
ortam toprak ise de hava ve suda da bol miktarda bulunurlar. Bu ne-
denle harmanlama, nakledilme, depolama ve muhafaza etme işlem-
leri usulüne uygun olmayan hububatlar, gıda maddeleri ve yemler
doğalolarak mantarlarla bulaşırlar. Eğer bu yiyeceklerde mantarlar
uygun koşullara sahip olurlarsa çabucak üreyerek bunların bozulma-
larına neden oldukları gibi toksinlerini üreme ortamına bırakmaları
sonucunda da tüketenlerde mikotoksikozislerin (mycotoxicoses) şekil-
lenmesine neden olurlar (29, 32, 35, 36, 37, 44).

Yukarıda bildirilen nedenlerle bu çalışma, ülkemizin değişik ik-
lim bölgelerinde yetiştirilen ve çeşitli koşullarda harmanlanıp, nak-
dilip, depo edildikten sonra muhtelif yem fabrikaları tarafından iş-
lenerek piyasaya sunulan bazı karma yem ve yem ham maddelerinin
mikrofloralarını saptamak ve bulunan Aspergillus suşlarının aflatok
sin yapabiıme yeteneklerini belirlemek aman ile ele alınmış bulun-
lunmaktadır.
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Zintzen (86), Lewandowski ve Back'a göre, yemlerin mantar sa-
yısı yönünden değerlendirilmesinde aşağıdaki açıklamalardan yarar-
lanılabilineceğini, bir gramında 1500 kadar koloni ihtiva eden ye-
min emniyetli sayılacağını, bir gramında 5400'den az koloni bulun-
ması halinde, yemdeki küf bulaşmasının önemsiz addedileceğini, ye-
min bir gramında 10,000-32,000 ara~ında mantar kolonisi bulunması
halinde küf bulaşmasının önemli sayılacağını, mantar bulaşmış yem-
lerin sebep olacağı hasarın tam olarak saptanmasında kolon i sayısın-
nın, genellikle tek başına yeterli bir ölçü olamayacağını her mantar
türü ile toksinlerinin tehlike yaratma derecesinin farklılık gösterdiğini,
bu nedenle, söz konusu mantar türlerini farklılıklarına göre birbirin-
den ayırarak tanımlaması gerektiğini bildirmektedir.

Jacquet et al (49), yemlerin mukotoksin (aflatok,in) yönünden
kirlilikleri bakımından birinci sırayı yer fıstığı küspesinin, ikinci sırayı
da kompoze yemlerin aldığını kaydetmektedir.

Anon (8) da Jemmali, Fransa'da yemlerde müsaade edilebiıir
aflatoksin sınır miktarının tesbit edildiğini, buna göre kuru maddenin
kilogramında miligram olarak (ppm) azami sınırın, karma yemIerin
imalatına tahsis edilen basit yemlerde 0,7, doğrudan doğruya kulla-
nılan basit yemlerde 0,05, yetişkin koyun keçi ve sığırlar için tam kar-
ma yemlerde 0,05, süt hayvanları domuzlar ve ördekler hariç yetiş-



kin kanatlılar için tam karma yemIerde resmi analiz metodunun do-
zaj sınırını aşmayan ihmal edilebilir miktarların müsaade edildiğini
USA'da ise yemlerdeki bu sınırının ı5 mikrogram fkg. olarak tesbit
edildiğini, insan beslenmesinde ise hiçbir miktara müsaade edilmedi-
~ini bildirmektedir.

Christensent et al (21) yemlerden, yerfıstığından ve hububattan
4° soya ait izole ettikleri 943 izolatı otoklavlanmış yaş mısır ve mısır-
pirinç karışımında üreterek deney hayvanlarında toksisitesini araştır-
mışlardır. Alternaria, Ac;pergillus, Fusarium ve Penisillium soylarının
tüm izolatın 628 (% 67)sini oluşturduklarını, deney hayvanlarında 7
gün veya daha az sürede öldürücü olan 439 izolatın 336 (% 77) sini
içerdiğini, yemierden izole edilen 60 alternaria izolatının 53 ü (% go)
ının ratlarda öldürücü olduğunu, yer fıstığından izole Sclerotium'un,
yemIerden izole edilen Chaetomium, Cladosporium ve Trichothecium'
un yüksek yüzde oranlarının ratları 7 gün veya daha az bir zamanda
öldürücü olduğunu bildiriyorlar.
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Mantarların Oluşturdukları Bozulma ve Çürümeler

ürünlerin depolanmasında en çok bozulma ve çürüme sebebi
mantarlardır. Dünya, tane ve yağlı tohum ürününün % ı'den daha
fazlasını insan ve hayvanlar için işe yaramaz hale getirirler. Hasattan
sonra çevre koşulları, mantarların çoğalmasına uygun olduğu zaman,
ürünlere hücum ederler. Tohum ve danenin rutubet miktarı, yaşama
yeteneği, fiziksel durumu, ortamın ısısı, depolama süresi, insekt ve
parazit yönünden deponun durumu, küf çoğalmasının başlama ve
derecesini belli eden başlıca unsurlardır. Tanelerle birlikte bulunan
bu mantarlar tarla veya depo mantarları ölarak sınıflandırılırlar. Tar-
la mantarları hasatta tohumların üzerinde en fazla bulunan mantar-
lardır. Parazit yahut saprofit olabilirler. Havalandırılmamış tanelerde
Alternaria, Helminthosporium ve Fusarium, havalandırılmışlarda ise; Cla-
dosporium, Diplodia, Chaetomium, Rhi<:.opus,Absidia soylarına ait türlere
daha sık olarak rastlanılır. Çoğalmaları ve gelişmeleri için yüksek ru-
tubete (en az % 24.25) gereksinim gösterirler (4°).

Depo mantarları, genellikle hasat anında tanelerin yüzeylerinde
bulunurlar. Ancak, bu mikroorganizmaların bazı envazyonları, çiçek
kalıntıları, yaprak parçaları yada kurumuş saplar v.s. gibi ölü bitki
kısımları içende de görülürler. Genellikle Aspergillus ve Penicillium soy-
larındandırlar. Hasat sonrası bozulmaların başlıca sorumlusu olan bu
mantarlar % 13,2-18 arası rutubet içeren depolanmış tanelerde ak-
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tif durumdadırlar. A.glaucus grubundan genellikle A.amstelodami, A.
chevalieri, A.repens, A.ruber ve A.restrictus grubundan A. restrictus %
13.2-15.0 ve daha düşük rutubetli tanelerde aktiftirler. Rutubet %
IS in üzerinde iken ortama hakim olan organizmalar. A.candidus,
A.ochraceus, A. Jlavus, A. versicolar ve A.tamarii'dir. Düsük ısılarda
depolanmış, özellikle, % 16 dan fazla rutubet içeren partilerdeki tane-
lerde genellikle penicillium türleri bulunur. Depolanmış tanelerin
kızışması karakteristik olarak çabuk mantarsal çoğalmanın bir sonucu
olup, bu gibi durumlarda en sık rastlanan mantarlar P. eyclopium, P.
juniculosum, A. flavus, A. versicolor, A. Jumigatus, A. niger, Absidia ile
Streptomyces türleridir (4°).

Mantarların Oluşturduklan Toksik Kirlenme ve Bozul.
!Dalar

Bugibi kirlenmeleri yapan mantarlar tarla bitkileri üzerinde, can-
sız bitki kısımlarında ve hasat edilmiş taneler üzerinde gelişebilider.
Böyle toksik mantarların saldırısına uğramış tane ve tohumların dış
görünüşleri, toksik olmayanların oluşturduklarından farklı değildir.
Her ikisinde de karakteristik renk değişikliklerine neden olmalan,jerm-
leri zarara uğratmaları, jerminasyon kayıpları ve kızışma oluşturmala-
rı aynı şekildedir. Öte yandan aynı türe aİt toksik ve toksik olmayan
mantarlar arasında morfolOjik yönden farklılıkların tesbiti mümkün
tif durumdadırlar. A. glaucIJs grubundan genellikle A. amstelodami, A.
chevalieri, A. repens, A. ruber ve A. restrictus grubun A. restrictus % 13,2-
ıs ve daha düşük rutubetli tanelerde aktiftider. Rutubet % ıs in üze-
rinde iken ortama hakim olan organizmalar A. candidus, A. ochraceus,
A. flavus, A. versicolor ve A. tamarii'dir. Düşük ısılarda depolanmış,
özellikle % 16 dan fazla rutubet içeren partilerdeki tanelerde genellikle
peniçilium türleri bulunur. Depolanmış tanelerin ısınması ve kızış-
değildir. Ancak, biyolojik denemeler ve kimyasal testlerle toksik mc-
tabolitlerin varlığı saptanabilir. ToksinIerin oluşturduğu çevre koşul-
ları genellikle mantarların üremcIeri için gerekli koşullardan daha faz-
la sınırlıdır. (40).

Mantarlar tarafından hububat, yiyecek ve yemlerde 200 kadar
toksik maddenin oluşturulduğunu, bu mantarların doğal şartlar al-
tında bu maddelerden çoğalabilme yeteneğine sahip olduklarını, bu
konu ile ilgili araştırma ve yayınlardan öğrenmekteyiz (12, LS, ı9,
21,23,24, 2S, 41, 46, 53, 56, S7, 59, 70, 8S). Bulunan mikrotoksinlerin
tesbit ve tayini için çeşitli metodlar geliştirilmektedir (34, 68, 69, 72,



76, 78, 83), beljrlenen en önemli mikotoksinleri şöyle sıralayabilirjz:
Aflatoksinler ergot ve clavin alkoloidleri, patulin, sporodesmin, lu-
teoskyrin, fusariogenin, ~tachibotryotoxjn, ochratoxin, islanditoksin,
zearalenon ve hızarium toksin, gliotoksin, citrinin, penicilic acid, gli-
seofulvin, k~jik asid, okzalik asjt, rubratoksin, maltorizin, sterigma-
tocystjn, aspertoksjn, penitrem vs. dir.
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Mikotoksinler
Aflatoksinler

ı960 yılında İngiltere'de 100.000 kadar hjndi, ördek ve sülün yav-
rusunun ölmesi bütün dikkatlerj mjkotoksikoz üzerjne çekmiş, yapı-
lan araştırmalar sonucunda Brezjlya dan jthal edjlen yer fıstığı un-
larının hayvanlara yedjrjlmesj sonucunda ölümlerjn meydana geldiği,
ölümlerjn nedeninin aflatoksjn olduğu ve üreticjsinin de A. flavus ol-
duğu saptanmıştır (3, 4, 5,)6.

Daha sonraki araştırmalar, bu toksinin Bı, Bı,Gp Gı, Mı, Mı, Bıa,
G]a gjbj çeşitleri olduğunu ve bunları A. flavustan başka A. parasiticus,
A. niger, A. ruber, A. wentii, A. ochraceus, A. ostianus, P. puberulum, P. citri-
num, P. variabile, P. jrcqucntans ve bazı rhizopus türlerjnin de ürettikle-
rjni ortaya koymuştur (38, 45, 50).

Bu aflatoksjn üreticisi küfler, bilhassa yağlı tanelerde kolaylıkla
üreyebilmektedirler. Ayrıca, buğdaygillerde, mısırda, pirjnçte, şe-
ker kamışı, soya fasulyesj ve kakao tanelerinde üreyebilmektedirler
(16, 79). Yapılan ara~tırmalar sonucunda, aflatoksinlerin hayvanlar-
da büyümenjn yavaşlamasına ve hatta durmasına, yemden yararlan-
manın azalmasına, verim düşüklüğüne, karaciğer, böbrekler ve kan
tablosunda bozukluklara, kanamalara, hastalıklara aşırı duyarlıklara,
özellikle yavru ve gençlerde çok sayıda ölümlere neden oldukları or-
taya konmuştur (II, 14, 42, 43).

Hayvan yemlerinjn içinde aflatoksin bulunması bugün gerçek-
ten çok önemli bir sorundur. Çünkü hjndi, ördek, domuz ve sığırlar-
da ve bilhassa yavru ve gençlerde, alabalıklarda ölümlere ve çok önem-
li bozukluklara neden olmaktadırlar (22, 3°, 55, 75, 81).

Aflatoksjn jçeren yerfıstıklarının parçalanıp ezilerek pres altında
yağı ayrıldığında çok az bir toksin yağ içine geçebilir. Ancak bu tok-
sin yağın sonradan görmüş olduğu işlemler nedeniyle zararsız hale
gelir, daha doğrusu miktarı tamamen azalır. Prese edilen küspe ise
esas aflatoksin içeren kısımdır. Bu nedenle daima aflatoksin taşıyıcı
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olarak dikkate alınmalıdır. Zira, günümüzde görülen aflatoksin ze-
hirlenmelerinin çoğu bu gibi yemlerle beslenen hayvanlarda dikkati
çekmektedir (60). Bu nedenle afIatoksinli küspe ve unlar, artık hayvan
yemi olarak kullanılmamakta veya birtakım işlemlere tabi tutularak
aflatoksini tahrip edilmekte veyahut içindeki aflatoksin miktarı ki-
logramda 1-2 mg'ı aşmıyorsa, aflatoksine dayanıklı hayvanların af-
latoksinsiz yemlerine katkı maddesi olarak azami % 15 miktarında
ilave edilerek tüketilme yoluna gidilebileceği bildirilmektedir (86).

Ochratoxin'ler:

Mısırdan izole edilen A. ochraceus'un biri toksik olmak üzere 3
metabolit oluşturduğu saptanmış ve bunlara okraktoksin (ochratoxin)
A, B ve C adları verilmiştir (80, 82). Toksik etkiye sahip olan okra-
toksin A'nın phenylalanin ve chloroisocoumarin'den şekillenen bir
amid olduğu saptanmıştır. Çeşitli hububat, mısır, pirinç ve baklagil-
lerde üreyen A. oclıraceus gibi A. osıianus, A. sclerotiorum, A. melleus, A.
alliaceus, A. suıpltureus ve P. viridicalum, P. cyclopium, P. jrequentans, P.
nidulans, P. expansum mantarları tarafından da okratoksin A'nın sen-
tezlendiği bildirilmektedir (9, 58, 7ı).

Ördek yavruları ve ratlar üzerinde yapılan denemelerde karaci-
ğerde yağ infiltrasyonları, hiyalin dejenerasyonları, karaciğer hücre-
lerinde ve böbreklerin renal tubuluslarında nekrozlar yaptığı görül-
müş ve ördek yavrularında LDso nin ağız yolu ile 0,5 mg fkg olduğu
saptanmıştır. Okratoksinin düşük miktarlarının böbrekler, fazla mik-
tarlarının ise karaciğer üzerinde, toksik etkiye sahip olduğu, gebe sı-
ğırlarda abortus yaptığı, koyunlarda embriyotoksin oluşturduğu ve
domuzlarda da nekrozıara neden olduğu bildirilmektedir (61, 77).

Kanatlılarda okratoksikozis olaylarında gelişmenin durması,
zayıflarna, dehidrasyon, yumurta veriminde azalma ve ölümler olur.
Otopside projentrikulusda hemorajiler, karaciğerde yağ infiltrasyonu,
nekroz odakları ve kemik iliği aktivİtesinde azalmalar görülür (20).
Patulin: A. clavatus, A. giganteus, P. urticae, P. pansum tarafından sentez-
lenen bir pyranone'dir. Bu neurotrop mikotoksin hayvanlarda felç-
lere, iç organlarda ağır değişimlere ve kanseroz oluşurnlara neden olur.
Bilhassa bu mantarların arpa ve filizleri üzerinde üremesi sonucu sı-
ğırlarda toksikozlara sebebiyet verdikleri bildirilmiştir (72).

Toksik ve kanserojenik özellikleri bilinmiyorken bunlar tıpta an-
tibiyotik olarak uzun zaman kullanılmıştır.



Fareler için deri altı LD50 !o mg jkg. olarak saptanml~tlr.

Zearalenone: Fusarium roseum (Gibberella zeae, F. graminearum) ve F.
tricinclum, F. oxysporum, F. moniliforme tarafından sentezlenen ostra-
genik ve ana bolik bir mikotoksindir. 1] teratrofik tesir bilhassa domuz-
da daha çok kendini gösterir. Vulvada şişme, meme dokusunda bü-
yüme ve uterusta hyperplasia oluşturur. Abortus ve infertilite'de
görülebilir. Büyüme yavaşlar, iştahsızlık başlar. Bu semptomlar sı-
ğırda daha az belirgin bir tarzda seyreder, aynı zamanda süt salgı-
sında da azalma görülür. Kanatlılar için 25 ppm. in toksik olmadığı
bildirilmektedir (34., 52, 58).

Ergot: Claviceps purpurea tarafından üretilen, Iysergic acid ve clavjn
aeid derivatı olan bir seri alkaloidtir. Hayvanlarda akut ve kro-
nik ergotizm şekillendirider. Sinirsel depresyonlar veya uyuşukluk,
denge bozukluğu, geçici sağırlık ve körlük, deride duygu bozukluğu,
arka bacaklarda kuyruk ve kulaklarda kızankhk, gangrenler, sinidirim
sistemi mukozalannda erozyonlar, farinksde felç, koma hali ve ölüm
meydana getirir (I 7, 3 I, S ı).

Rubratoxin: Penicillium rubrum, P. purpurageııum tarafından sentezlenen
iki komponentli (A ve B) bir mikotoksindir. Sinirsel bozukluklar, he-
patitis, nefrosis, konjonktivitis, vücutta yaygın konjestiyon ve hemor-
rejiler oluşturur. Fareler için, karışık ham toksinin LD5v dozu periton
içi 3.7 mg /kg, farclerde Rubratoxin B için LDso ağızdan 400 mg (kg,
periton içi, 2,6 mg (kg olarak saptanmıştır \33, 62, 84).

Gitrinin: Bir benzopyren bileşiğidir. Penicillium citrinium ve P. viridicalum,
P. toxicarium. P. ochrasalmoneum, P. citreoviride, P. jrequentans, P. expansum,
P. notatum, A. teneus, A. niveus tarafından üretilir (71). Pirinç, silaj yem
ve bozulmuş meyvelerde tesbit edilmiştir. Kanatlılardı, böbreklcr-
de patolojik bozukluklara, su tüketiminin artmasına neden olan is-
halIer oluşturur.

Ratlardaki denemelerde, böbrckte iç hemorrajilcr, nefraz, renal
tubuluslarda patolqjik bozukluklar görülür. Farelerde LDso, deri altı
yolla 35 mg /kg. dir.

Kojic asid: Bulaşık yem hububat ve pirinçten izole edilen bilhassa A.
candidus, A. flavus, A. nidulans, A. oryzae ve A. tamarii gibi aspergiIlus'
lar ve bazı penicillium türleri, ürettikleri diğer metabolitlerle beraber
bir pyrone türevi olan, antibiyotik karaktere sahip ve fakat cirçok
hayvanlarda toksik etkisi de olan kojik asidi oluştururlar. Bu toksin
farcde tenrffüs depresyonu ve sarsıntılar oluşturur.
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Luteosk)'rin: P. islmu!icuın Sopp tarafından sentezlenil'. Pirinç, mısır, da-
n, arpa üzerinde gelişebilir. Kuvvetli doz, insanda ve hayvanlarda
karaciğer lezyonlanna sebebiyet verir, zayıf ve tekrar edilmiş dozlar
!ıepatomlara neden olurlar.

Starigmatoc)Stin: Yapısı afIatoksine benzer, A. versicolor, A. flavus, A.
nidulans, A. bipolaris ve bazı penicillium türleri tarafından üretilir. As-
pertoksin, O-methyl-sterigmatosistin, 5-metlıyl-sterigmatosistin, ver-
sİcolorin-A ve II en önemli komponC'ntleridir. Toksik ve kanserajenik-
tir. Ratlarda ı50-2oo mg Ikg miktarı oranlarda ve periportal bölgede
nekrazlar meydana getirir.

P enicillin asidi: Doymamış lakton bileşiğidir. P. expansum, P. cyclopium,
P. nidulans, P. palilaM, P. jrequerıtans, P. marlensii, P. symplicissium tara-
fından üretilir. Toksik ve konserojeniktir.

PenilTem : P. palitans, P. pallJlum, P. exjJansum, P. pubcmlum ve P. cyclopium
tarafından üretilen tromorgenik bir mukotoksindir. Tavşanlara veril-
diğinde sinir sistemini etkileml'si sonucunda adak titremeleri, hareket
koordinasyon bozuklukları, kramplar ve ölüm yapar.

Mikotoksikozlar: Mikotoksikazlar Veteriner Hekimler için sık sık rast-
lanan problemler olarak ortaya çıkarlar. Gerçek nedenleri ç.abucak
meydana çıkarılamadığından üzerlerinde uzun süre araştırılma ya-
yapılması gerekir. Bir hayvandan diğerine geçmezler, yani bulaş1Cı
değildirler. Bir enfeksiyon olmadığı için ilaç ve antibiyotiklerle teda-
vinin tesiri de oldukça azdır. Mevsimsel olarak görülürler. Şüphesiz
bun2. özel hava koşulları da tesir eder. Mantar üremesinden şüpheIeni-
len gıda maddesi üzerinde dikkatli bir araştırma yapılma~ı mikotok-
sikozun bir yeme veya gıdaya bağ-lı olduğunu ortaya koyar (I, 65)'

Mikotoksikozlar üzerindeki araştırmalar oldukça eskiye dayan-
maktadır. Çavdar ergotizmi, hemen hemen mikotoksikozis'in ilk bil-
dirilen örneğidir. Rusya'da 1926- 1927, İngiltere'de 1928, Fransa'da
i 953 tc ergotizm vak'aları görülmüştür (40).

Diğer bir mikotoksikozis Alimentary Toxic Aleukia (ATA) ilk
defa 1913'de Rusya'da kaydedilmiş ve bundan sonra, bu ülkede yine
görülmüştür. Üzerinden bir kış geçmiş küfIü danelerin yenilmesinden
sonra zehirlenme oluşur ve gelişir. Hastalık leukoperia, agranulacyto-
sis ve kemik iliğinin harabiyetini içine alan kan sisteminde ciddi de-
ğişikliklerle karakterize olur. Mes'ul mantarlar olarak, Fusarium spo-
rolrichioil!es, F. poae, F. lateratium, Cladosporium epipkyllom, C.jagi ve muh-
temelen Alternaria türleri üzerinde durulmaktadır. Deneme hayvan-
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larındaki semptomlara göre şu toxinler bildirilmiştir: Steraidal agly-
cone'la birleşmiş saponin, sporofusariogenin, epicladosporic thioacid,
fagic1adosporic thioacid (40).

Aktif olarak toksijenik olan birçok fusarium türleri ekseriya buğ-
daya, arpaya ve mı~ıra hücum ederler ve bu gibi bulaşık yemleric
hayvanlarda oluşan toksikozisler kısmen kusturucu veya estrogcniktir-
ler. Şöyleki; fusariumlarla bulaşık arpa ve diğer tahıllar ruminant ol-
mayan hayvanlarda yem olarak kullanılırlarsa kusmaya neden olur-
lar. Bu hususta aktif 7 tür bildirilmiş ve sentetik besi yerlerinde 4 tü-
rün W. culmorum, F. moniliform, F. nivali ve F. poae'nın kusturucu ınadde
ürettiği gösterilmiştir. Diğer taraftan küflü mısırla beslenen domuzlar
üzerinde yapılan araştırmalarda seks organlarında cstrogenik veri-
lerle karakterize olan bozuklukların oluştuğu bildirilmektedir (63).
F. graminearum esas şekili olan Gibberella zeae'den, kuvvetli uterot-
rofik aktiviteye sahip bir metaboıit izole edilmiş ve zcaralcnone ola-
rak isimlendirilmiştir. F. nivole'den cytoxic bir metabolit ilc F. equiseti, F.
scirpi ve G. intricans'dan diacetoxyseirpenol diye isimlendirilen bir
mikotoksin izole edilmiş ve fusarium'larla bulaşık tane yemlerIc bes-
lenen hayvanların toksikozuna bunlar da dahil edilmiştir '40).

Diğer taraftan küflü mısırlardan izoic edilen F. tricinctum suşları-
nın birkaç toksik ürün verdikleri bildirilmiştir (ıS, 54, i3).

Yerfıstığı, mısır vs. ile hazırlanan rasyonlarla meydana gelen mi-
kotoksikozislerden başka doğalolarak hayvansal yerr.lere musallat
olup mikotoksikozis yapanlar da vardır.

C. Purpurea ve C. paspali gibi başlıca ergot mantarb:"ı genellikle
çavdar ve diğer hububatlarla birlikte bulunurlar. Fakat bunlar ba-
zan yeşil çayırları enfekte ederek meradaki hayvanları hasta ederler.
Bu mantarların ürettikleri lysergicacid bileşiklerine ilftve olarak fes-
tuc1avine ve elymoclavine'in de bu çayır ergotları içinde oluşabilirler.

Koyunlarda yüz ekzeması diye isimlendirilen syndrom'un Spori-
desmium bakeri mantarı tarafından oluşturulan, sporidesmin adı veri-
len toxin'in neden olduğu saptanmıştır. Sonradan bu mantarın adı
Pithom]Ces clıartarum olarak düzeltilmiş fakat tok~inin adı aynı kalmq-
tır. Tropikal bölge ve ısılarda mantar çeşitli bitkilerde ürer ve özellikle
ölü ve kuru çayır materyalinde çoğa1ırlar. Gelişmeleri özel hava koşul-
larına bağlıdır ve önemli safhası sporlanmadır. Çünkü sporlar toksin
ihtiva ederler. Sporlanma için uygun koşullar olduğu zaman pratik
olarak hayvanların bu bulaşık otlarda otlatılmaması gereklidir. Spo-
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ridcmin A ve B klor içerirler, gliotoxin ile akrabadırlar ,'e ikisi de 2,5-
epidithia 3,6-dioxcepiperazine türevleridirler. Bir üçüncü kompo-
nent de sporidesmin C dir. Sporidernin ruminantlarda karaciğer ha-
rabiyeti, ağırlık kaybı, sarılık ve ışığa hassasiyet oluşturur. Meydana
gelen yüz ekzaması karaciğerin harabiyeti sonu ~ekillenen ~ekunder
bir semptomdur (40).

Amerika Birleşik Devlderinin birkaç eyaletinde kırmızı yonca
ile beslenen koyun ve sığırlarda, aşırı bir salgı akması, yemden kesilme
ileri derecede ishal ve bazen ölümle sonuçlanan toksikasyonların in-
celemeler sonucunda, yoncadan izole edilen Rhi;::octonia leguminicola'nın
ürettiği ve slaframine denen mikotoksinden ileri geldiği anla~ılmıştır
(40).

Fusarium nivale'nin uzun çayır otlarını enfekte ettiği ve rumi-
nandar için toksik olduğu bildirilmektedir (40).

Rusya'da Dendrodochium toxicum ile bulaşık samanlada ahırda bes.
lenen atların zehirlendikleri görülmü~, ara~tırma sonunda aktif madde
olarak dendrodochin'ler tesbit edilmi~tir. Bu maddeler oldukça toksik
olup merkezi sinir si~temine, kalp ve damar sistemine etki ederler.

Stach)'botrys atra ile bula~ık samanıarı yiyen atlarda, kanarnalar,
doku nekrozları ve yüksek miktarda ölümlere sebebiyet veren toksi-
kasyonların görüldüğü bildirilmektedir (40).

ı954 senesinde Japonya'da süt ineklerinde görülen toksikozis
hadisesi A. orp:.ae var. microsporus ile enfekte olan mal t yemi ile besle-
nenlerde meydana gelmi~ ve bulunan yeni metabolite de Ma1troyzi-
ne adı verilm.i~tir.

Toksikolojik olarak önemli olan diğer bir küf de pirinçte çoğalan
A. chevalieri'dir. Metaboliti'nin Gliotoksin olduğu saptanmı~ olup, sı-
ğırlarda hyperkeratosise'e yol açtığı açıklaımı~tır (40).

Diğer önemli bir metabolit de A. versicolor'un olu~turduğu sterig-
matocystin'dir. A. versicolor yeryüzünde oldukça yaygındır. Bu sebeple
metabolit önemlidir. Fakat bu metabolitin toksisitesi ve karsinqjenik
etkisi arıatoxininkine nazaran azdır. Bu mantarın en çok hücum ettiği
yem maddeleri fıstık, saman ve kuru ottur. Daha sonraları aynı meta-
balit A. nidulans su~larından da elde edilmi~tir. Sterigmatocystin'in
O-methyl türevi A. Jlavus'un kültürlerinden izole edilmi~, ayrıca yine
aynı kültürden O-methylsterigmatocystin'in bir hydroxy türevi olan
ve Aspertoxin adı verilen diğer bir metabolit'de elde edilmi~tir.



Öte yandan, A. amste!odmrıi'nin mısır kültürlerini n tavuklar ve
tavşanlar için toksik olduğu, A. wentii ile enfekte mısırın ise ördek yav-
ruları, tavuklar, tavşanlar ve koyunları öldürdüğü belirtilmiştir (40).

Hayvanlarda rastlanan mikotoksikozis olaylarının birkaçı da pe-
nicil1um türleri ile meydana gelmiştir. 1952 yılında Japonya'da 100

süt ineğinin kaybına P. urtİcae ile bulaşık yemlerin yedirilmesinin ne-
den olduğu bildirilmiş, daha sonra bu mantarın toksininin patulin
olduğu anlaşılmıştır (40).

Köpeklerde hepatitis X, sığır ve domuzlarda küflü mısır zehir-
lenmesine neden olan P. rubrum'un da rubratoxin A ve B salgıladığı,
cyc1opiazonic asit denilen bir mycotoxini P. cyclofıium'dan, costac1avine'
in P. chernZl'Jinıım'dan izole edildiği bildirilmektedir (40).

Memleketimizde de mikotoksikozlar ve mikotoksinler üzerinde
araştırma ve yayınlar çoğalmaya başlamış bulunmaktadır (7, ıo, 39,
47, 48).
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Mantarlardan ileri gelen bozulınanm önlenmesi:

Tanelerde ve yağlı tohumlarda mantarlardan ileri gelen bozul-
malar, evvela güvenceli bir rutubet düzeyine kadar ürünü kurutmakla
kon tml altına alınır.

Aşağıdaki çizelge bazı tane ve yağlı tohumların güvenceli muha-
[azalan için içermeleri gerekli rutubet miktarını göstermektedir (40).

Çizclgc 1. Bazı tane ve yağlı tohumların gü\'enceli rutubet sınırlarında dayanma süreleri

Güvenilir depolama rutubeti %Maddeler:

Buğday

Arpa, yukaf, mısır

Darı

Soya fasulyesi

Pamuk tohumu

Yer. fıstığı

13-14 (ı yıl)

i i 'den aşağı

i i (ı yıl)

10-1 i

7

11-12 (5 yıl)

11 (5 yıl)

Lo (5 yıl)

Aneak, tane yığınlarında mantar invazyonu yalnız kurutulmakla
önlenemez. Rutubet yayılması ilc insektlerin invazyonlarını önleye-
bilmek için materyali yabancı maddelerden ve unsurlardan temizle-
m~k, serinletınek, ve havalandırmak, insektisitlerlc ilaçlamak gibi
bazı koruyucu önlemlerin alınması gerekir.
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Ayrıca hububatların hcrmetik veya kontrollu atmosfer altında
depolanması, fungicidlerlc muamelesi vc radyasyona tabi tutulması
gibi metodlar varsa da bunların her birinin faydaları yanında birçok
sakıncalarıda bulunmaktadır.
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