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EMBRİYONAL DÖNEMDE UYGULANAN GAMA
RADYASYONUN BROYLERLERDE ANTİoKSİDATİF

METABOLİzMA ÜZERİNE ETKİsİ*
ULvİ REHA FİDANCI"
HATİcE FİDANC/***

TEVHİDE SEL" SERTAÇ ÖZDEMİR'"
EMİNE ÖZDEMİR ••••

The effect of gamma ray s incubation during the embrional period
on the antioxidative metabolism in broilers

Summary : The damage caused by free radicals is inhibited by the
antioxidative defence systems, including the action of free radical scavengers,
such as a/fa-tocopherol, Beta-carotene, ascorbic acid and enzymatic
mechanisms, such as glutathione peroxidase, superoxide dismutase, catalase,
phospholipase A2.

The aim of the study was to determine the changes of the antioxidative
metabolism in the broilers with the range 0-2 Gy gamma rays incubation
during the embrional period.

In the results, broilers were slughtered at the 43 th day. Following
slaughter blood were collected and analysed for the Beta-carotene, ascorbic
acid and glutathione peroxidase. A significant increase was observed in the
ascorbic acid (p<O.Ol) levels in the 2 Gy doses group. Beta-carotene (p<0.05)
levels also increased in the 1.5 Gy and 2 Gy doses groups and the glutathione
peroxidase activity decreased in the same groups (p<O.Ol).
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Özet: Organizmada oluşan serbest radikallerin, antioksidatif savunma
sistemleri tarafindan hızla etkisiz hale getirilmeleri gereklidir. Serbest
radikallerin zararlı etkilerinin önlenmesinde a/fa-tokoferol, beta-karoten,
askorbik asit gibi moleküler ve glutasyon peroksidaz, süperoksid dismutaz,
katalaz, fo!ıjolipaz A gibi enzimatik antioksidanlar önemli roloynar.

Bu çalışmada kuluçkalamadan önce gama radyasyon uygulanmayan ve
0.5, 1, 1.5 ile 2 Gy dozda gama radyasyon uygulanan embriyolu yumurtalardan
çıkan broylerlerde, antioksidatif metabolizmadaki değişikliklerin gösterilmesi
amaçlanmıştır.

Broilerler 43. gün kesime gönderilmiş ve kesim sırasında alınan kan
serumlarında moleküler (Beta-karoten ile askorhik asit) ve enzimatik
(glutasyon peroksidaz) antioksidanların düzeyleri ölçülmüştür.

Sonuç olarak 2 Gy dozda gama radyasyon uygulanan grupta Beta-
karoten düzeyinde artış (p<0.05), 1.5 ve 2 Gy dozda gama radyasyon
uygulanan gruplarda askorbik asit düzeylerinde artış (p<0.01) ve glutasyon
peroksidaz aktivitesinde azalma (p<O.05) gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : gamma ışınları, tavuk, emhriyo, antioksidatif
metabolizma.

Giriş
Eksojen yada endojen nedenlerle

oluşan serbest radikaller, paylaşılmamış
elektronlarından dolayı protein, karbonhidrat,
nükleik asit ve lipid gibi çeşitli biyolojik
makromoleküllerm oksidatif hasarına neden
olurlar (7). Serbest radikallerm en önemli

etkisi lipidler üzerine yaptığı etkidir ki, bu lipid
peroksidasyonu olarak adlandırılır
(I5,22).Serbest radikallerin olumsuz etkilerinin
önlenmesi amacıyla organizma antioksidatif
savunma sistemlerini geliştir-miştir. a-tokoferol
(4,21), ~-karoten (3,12), askorbik asit (5,19)
gibi moleküler ve glutasyon pcroksidaz (23),
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süperoksid dismutaz (8, 14), katalaz (17),
fosfolipaz A2 (I 8) gibi enzimatik antioksidanlar
önemli roloynamaktadır. Melatonin, üratlar,
sistein, metiyonin, glutasyon, seruloplazmin,
transferrin, laktoferrin, miyoglobin,
hemoglobin, ferritin, albumin, bilirubin'in de
son yıllarda enzimatik olmayan antioksidanlar
olarak kabul görmektedir (I).

Radyasyon eksojen bir serbest radikal
kaynağı olup, bunun etkisi ilc organizmada
oluşan primer radikaller biyolojik
makromoleküllerde, diğer kaynaklardan gelen
radikallerle aynı hasarı oluşturmaktadır (I).
Ancak gama radyasyonun 2 Gy ve altındaki
dozlarının, tavuk yumurtalarında embriyoya
zarar vermediği bildirilmektedir (25).
Embriyonal dönemdeki ışınlamanın
antioksidatif metabolizma üzerinde oluşturduğu
değişikliklere ilişkin çalışmalar mevcut olmayıp,
konu tam olarak aydınlatılamamıştır.

Gerçekleştirilen bu çalışmada,
kuluçkalamadan önce gama radyasyon
uygulanmayan ve 0.5, I, 1.5 ilc 2 Gy dozda
gama radyasyon uygulanan embriyolu
yumurtalardan çıkan broylerlerde, antioksidatif
metabolizmadaki değişikliklerin gösterilmesi
amaçlanmıştır

Materyal ve Metot
Çalışmada özel bir işletmeden temin

edilen Avian Farm ırkı etçi damızlık
yumurtaları kullanılmıştır. Toplam 100
yumurta 5 gruba ayrılmış, gama radyasyon
uygulanmayan kontrol grubu dışındaki 4 gruba
sırası ile 0.5, I, i. 5 ve 2 Gy dozlarında gama
ışını verilmiştir. Embriyolu yumurtaların
ışınlanmasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu,
Lalahan Hayvan Sağlığı Nükleer Araştırma
Enstitüsünde (TAEK-LHSNAE) bulunan CSl37
kaynağı kullanılmıştır.

Işınlanmamış (Kontrol) ve ışınlanmış
eınbriyolu yumurtalar aynı anda, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı, Lalahan Hayvancılık
Araştırma Enstitüsünde (TKB-LHAE) bulunan
kuluçka makinalarına yerleştirilmiş ve 18.
günde döllülük kontrolü yapılmıştır.

2 i. gün kuluçkadan çıkan civcivler,
TKB-LHAE'ne ait kümesIerde önceden
hazırlanan özel bölmelere yerleştirilmiş ve altı
hafta süreyle besiye alınmışlardır. Bu süre
içerisinde ilk 10 gün süreyle civciv büyütme,
daha sonra da piliç geliştirme yemi
kullanılmıştır.

Her gruptan 15 broyler 43. günde
kesilerek kan örnekleri toplanmıştır. Elde edilen
kan serumlarında f3-karoten düzeyleri Suzuki ve
Katoh (20), askorbik asit düzeyleri ise Kway
(13) tarafından ölçülmüştür. Glutasyon
peroksidaz (E.C. 1.11.1.9.; GSH-Px) aktivitesi
ölçümü ise Paglia ve Valentine (16)'in bildirdiği

şekilde fotometrik olarak gerçekleştirilmiş-
tir.Sonuçların değerlendirilme-sinde varyans
analizi ve Duncan testinden yararlanılmıştır (6)

Bulgular
Kuluçkalamadan önee gama radyasyon

uygulanmayan ve 0.5, I, 1.5 ile 2 Gy dozda
gama radyasyon uygulanan embriyolu
yumurtalardan çıkan broylerlerin yem tüketimi,
43. günde eanlı ağırlıkları ve yemin ete
dönüşüm oranları Tablo i'de; serum
örneklerinde ölçülen f3-karoten ve askorbik asit
düzeyleri ile GSH-Px aktiviteleri Tablo 2'de
verilmiştir.

Tahlo 1Broylerlerin 43. günde yem tüketimi. canlı ağırlıkları w
yemden yararlanma kahiliyetlerİ.
Tahle i. Feed consumption, feed etliciency and hody weight of
hroilers at 43. day.

Tahlo 2. Broyler serum örneklerinde ~-karoten ve askor1Jik asil
düzeyleri ile GSH-Px aktiviteleri
Tahle 2. The GS H-Px actİvity, p-carotene and ascorbİc acid levels
in the serum saınples ofbroilers.

Beta-Karotın Askorlıık asıt GSH-Px'
n (~ıgldl) (mg/dı)

Kontrol 15 21.34 + 160 190 + 0.06 5 LOS:!: 3.39
0.5 Gy 15 18.36 :t 2.22 185 :!: 0.09 52.16 :!: 3.03
lA Gy 15 26.32 :!:2 70 1.65 :!: 0.05 51.90 :!: 3.90
15 Gy 15 20.17 :t2.01 2.37 + 0.07 4490 + 2.79
2.0 Gy 15 27.20 :t1.63 2.3 i :!: 0.07 40.86 :!: 2.09

*Nmol NADPH + J-r/dakikaJmg protein

Gruplar arasında i Gy dozda gama
radyasyon uygulanan grup en düşük yem
tüketimi ile 43. günde 2228_0 g'lık canlı ağırlığa
ulaşmış ve yemin ete dönüşüm oranı 1.5
olmuştur (Tablo I).

Serum f3-karotin düzeyleri yönünden 0.5
Gy dozla ışınlanan grubun 18.36 Jlg/dl ile en
düşük, 2.0 Gy dozla ışınlanan grubun ise 27.20
Jlgldl ile en yüksek değere ulaştığı görülmektedir
(Tablo 2). Bu iki grup arasındaki fark p:S;OOI
düzeyinde önemlidir. 2.0 Gy dozla ışınlanan
gruptan elde edilen sonuç, 1.5 Gy dozla
ışınlanan gruptan elde edilen değerden ise
p:S;0.05 önemlilik düzeyinde daha yüksektir.
Kontrol grubu ile değişik dozlarda gama
ışınlamaya tabi tutulan diğer gruplar arasında
istatistiksel fark gözlenmemiştir.

En yüksek serum askorbik asit düzeyi
2.37 mg/dı ve 2.31 mg/dı ile 1.5 Gy ve 2.0 Gy
dozla ışınlanan gruplarda ölçülmüştür(Tablo 2).
Bu grupların askorbik asit düzeyleri hem kontrol
grubundan hem de 0.5 ve 1.0 Gy dozla ışınlanan
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gruplardan p~O.O1 düzeyinde daha yüksek
bUlUlunuştur. LO Gy dozla ışınlanan grupta ise
alınan değer kontrol grubundan p~0.05
düzeyinde daha düşüktür.

2 Gy dozla ışınlanan grupta GSH-Px
aktivitesi 40.86 nMol NADPH + ı-r /dakika/mg
protein düzeyinde ölçülmüştür (Tablo 2). Bu
değer 1.5 Gy dozla ışınlanan gruptan sağlanan
sonuçtan istatistikselolarak farklı değildir.
Ancak, diğer gruplardan p~0.05 düzeyinde
daha düşüktür.

Tartışma ve Sonuç
Düşük dozda gama ışınlarının döllü

kanatlı yumurtalarında kuluçka verimını
artırdığı bildirilmektedir (10,25). Total vüeut
gama ışınlamasından sonra bıldırcın ve
tavuklarda ölüm oranları, yumurta verimi ve
ağırlığı üzerinde durulmuştur (2).

Khamidov ve ark. (ll) embriyonal
dönemde uygulanan düşük dozdaki gama
radyasyonun, tavuk karaciğer hücre membran
enzimlerini stimü1c ettiğini bildirmişlerdir.
Hücre kültüründe gama radyasyon la provoke
edilen serbest radikaloluşumu, ortama ilave
edilen askorbik asit tarafından
azaltılabilmektedir (24). Ancak, embriyonal
dönemde yada total vücut ışınlamasından sonra
kanatlılarda antioksidatif metabolizmada oluşan
değişikliklere ilişkin bilgiler mevcut değildir.

Bu çalışmada 2.O Gy dozundaki
ışınlamanın ~-karoten (p~0.05) ve 1.5 Gy ile 2
Gy dozundaki ışınlamaların askorbik asit
(p~O.O1) düzeylerinde artışa, 1.5 Gy ve 2 Gy
dozundaki ışınlamanın glutasyon peroksidaz
aktivitesinde ise azalmaya (p$0.05) neden
olduğu gözlenmiştir (Tablo 1).

Serum ~-karotin ve askorbik asit
düzeyleri ile besleme arasında yakın ilişki vardır
(9) Bu nedenle ~-karotin yönünden kontrol
grubu ile diğer gruplar arasında uygulanan
gama radyasyonu n dozuna bağlı değişen
değerler elde edilememiştir (Tablo I). Bulunan
istatistiksel önemlilikteki farklar anlamlı
değildir. Aynı yaklaşım askorbik asit için de
geçerlidir. Ayrıca, kesim gününde erişilen canlı
vücut ağırlıkları yönünden incelendiğinde,
gruplar arasında önemli istatiksel farklılığın
bulunmaması da bunu kanıtlar niteliktedir
(Tablo 2).

Organizmanın enzimatik antioksidatif
savunma sistemlerinden olan GSH-Px
aktivitesinde, 1.5 Gy ve 2.0 Gy dozla gama
ışınlamadan sonra gözlenen düşüşün ise
embriyonal dönemin başlangıcında, gama
radyasyonu n DNA üzerindeki etkisine bağlı
olarak geliştiği ve bunun kuluçkalamadan sonra
enzimlerin sentez aşamasında kendisini
gösterdiği kanısı uyanmaktadır.

Gama radyasyonun kanatlılarda ve
memelilerde embriyonal ve postnatal yaşam
dönemlerinde antioksidatİf savunma sistemleri
üzerinde etkileri ve hastalıklarda olan ilişkileri
yapılacak araştırmalarla ortaya konmalıdır.
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