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Mikotoksinler insan ve hayvanlarda zararlı etkilere sebep olan Aspergillus, Penicillium, 

Fusarium, Alternaria ve Claviceps gibi mantarlar tarafindan üretilen sekonder metabolitler 

olarak tanımlanmaktadırlar. Günümüzde küflerden kaynaklanan çok sayıda mikotoksin türünün 

bulunduğu saptanmıştır. Aflatoksinler, Aspergillus flavus veya Aspergillus parasiticus gibi bazı 

Aspergillus türleri tarafından üretilen bir mikotoksin grubudur. Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 

ve hidroksillenmiş metabolite M1 türleri bulunan aflatoksinler son derece toksik, mutajenik, 

karsinojenik, hepatotoksik ve teratojenik metabolitlerdir. Diğer taraftan, ülkemizde yaygın 

olarak bulunan likenler, mantarlar ve alglerin birlikteliğinden oluşan simbiyotik 

organizmalardır. Liken sekonder metabolitleri liken birliğinin elemanlarından biri olan 

mantarlar tarafından üretilen ve genellikle fenolik yapılı olan bileşiklerdir. En yaygın liken 

metabolitlerinden biri olan –(+) usnik asitin (UA) antiviral, antitümör, antiprotozoal, 

antienflamatuar, analjezik, antipiretik ve antiproliferatif gibi farmakolojik kullanımlarda geniş 

bir etki yelpazesi olduğu rapor edilmiştir. Mevcut çalışmada, periferik insan tam kan 

kültürlerinde (n=5) genotoksik ve oksidatif hasarlara yol açan aflatoksin B1’e (10 μg/ml) karşı 

eş zamanlı olarak uygulanan usnik asitin (1, 5, 10, 50 and 100 μg/ml) koruyucu role sahip olup 

olmadığı araştırıldı. Oksidatif etkileri belirlemek için biyokimyasal parametreler (Toplam 

antioksidan kapasite [TAK] ve Toplam oksidatif durum [TOD]) değerlendirildi. Ayrıca, 

genotoksik etkilerin değerlendirilmesi için Mikroçekirdek (MÇ) testi kullanıldı. Sonuçlarımız 

aflatoksin B1’in kültürleri yapılmış insan kan hücrelerinde sebep olduğu oksidatif hasarların 

UA varlığında azaltılabildiğini gösterdi. Benzer şekilde MÇ analiz verilerine göre; Aflatoksin 
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B1 ve UA ile eş zamanlı olarak muamele edilen kültürlerde gözlenen MÇ sıklığının, tek başına 

aflatoksin B1 uygulanan gruplara oranla azaldığı tespit edildi (P<0,05). Bulgularımız, usnik 

asitin antioksidan ve/veya detoksifiye özelliğine bağlı olarak aflatoksin B1 tarafından 

oluşturulan genetik ve oksidatif hasarı azaltabildiğini ilk kez ortaya koydu.  

 

Anahtar Kelimeler: Aflatoksin, genotoksisite, oksidatif stres, periferik insan kan kültürü, 

usnik asit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


