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Domuz Eti 

1 

 

Meselenin İslami Yönü 

 

Kuran’da domuz etinin yenilmesinin haram olduğunu bildiren 4 ayet vardır: 2/173, 

5/3, 6/145 ve 16/115. Bu ayetlerin meali şu şekildedir: 

“Size ancak leşi, kanı, domuzun etini ve Allah’tan başkası için kesileni haram kıldı. 

Her kim zorlanırsa, abartıya kaçmadan ve haddi aşmadan… Ona günah yoktur! Şüphesiz 

Allah, çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” (2/173) 

“Size leş, kan, domuzun eti, Allah’tan başkası için kesilen, boğulmuş olan, dövülerek 

öldürülmüş, düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvanların yedikleri –

temizlediğiniz hariç- dikili taşa boğazlanan ve fal oklarıyla kısmet aramanız haram kılındı. 

İşte bunlar fasıklıktır! Bugün, kafirler sizin dininizden ümit kesmişlerdir; onlardan 

korkmayın, benden korkun! Bugün, sizin için dininizi kemale erdirdim ve sizin üzerinize 

nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim. Artık her kim açlık durumunda 

zorlanırsa, günaha meyleden olmaksızın… Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok 

merhametlidir.” (5/3)        

“De ki: Bana vahyolunan şeylerde, leş, akıtılmış kan, domuzun eti (ki gerçekten o 

pistir) veya fasıklık olarak Allah’tan başkası için kesilenin haricinde, yemek yiyene haram 

kılındığını görmüyorum. Artık her kim zorlanırsa, abartıya kaçmadan ve haddi aşmadan… 

Şüphesiz Rabbin, çok bağışlayandır, çok merhametlidir.” (6/145) 

“Size ancak leşi, kanı, domuzun etini ve Allah’tan başkası için kesileni haram kıldı. 

Her kim zorlanırsa, abartıya kaçmadan ve haddi aşmadan… Şüphesiz Allah, çok 

bağışlayandır, çok merhametlidir.” (16/115) 

Bu ayetlerde, domuz etinin yenilmesinin haram olduğu; ancak mecbur kalınması 

durumunda, aşırıya kaçmamak şartıyla, bir miktar yenilebileceği ifade edilmektedir. Burada, 

insan sağlığının önemine açık bir vurgu vardır. 
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Cahiliye döneminde Araplar, birtakım hayvanlara bahîre, sâibe, vasîle ve hâmî gibi 

isimler verirler ve buna göre bazı deve ve koyunların etini ve/veya sütünü tüketmezlerdi. 

Kuran ile bu saçma örfi hükümler kaldırılmıştır (5/103). Bunun yanında, İslamiyet’ten önce 

Arapların yaban domuzunu yedikleri rivayet edilmiştir (Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran 

Yolu, Türkçe Meal ve Tefsir, I, s.258). Kuran hükümleri, geleneğe, örfe ve toplumsal 

kabullere değil; akla, gerçeğe ve bilime dayanır: 

“Onlara, Allah’ın indirdiğine uyun, denildiği zaman; <<Hayır! Biz, atalarımızı 

üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız!>> derler. Ataları doğru yolu bulmayan ve bir şey 

akledemeyenler olsalar da mı?” (2/170)  

Allah, Kuran’da, “Allah’ın size rızık verdiği şeylerden yiyin.” (6/142) buyurduktan 

sonra, insanlar için yaratılmış 8 eş (4 çift) hayvandan bahsetmiştir: “Sekiz eş: koyundan iki, 

keçiden iki… Deveden iki, sığırdan iki…” (6/143-144) Bu hayvanlar, geviş getiren evcil 

rumenli hayvanlardır.  

Hac suresinin 36. ayetinde, büyükbaş hayvanların/devenin (el-budnu) yenilmesi 

tavsiye edilmektedir. Yine, Hud suresinin 69. ayetinde İbrahim peygamberin, misafirlerine 

yemeleri için bir dana ikram ettiği anlatılmaktadır. 

Bu makalede, Allah’ın Kuran’da bir taraftan domuz etinin yenilmesini yasaklarken; 

diğer taraftan rumenli evcil hayvanların yenilmesini açıkça tavsiye etmesinin muhtemel 

bilimsel gerekçelerini, mevcut biyokimyasal bilgiler ışığında açıklamaya gayret edeceğim. 

Her şeyin en doğrusunu Allah bilir! 

 

Biyokimyasal Açıdan Domuz Eti 

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) verilerine göre, dünya genelindeki 

toplam et üretiminin yaklaşık olarak 1/3’ü balık etinden; geriye kalan miktarın ise kabaca 

1/3’ü domuz etinden; 1/3’ü büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinden ve 1/3’ü de kümes 

hayvanlarının etlerinden sağlanmaktadır. (1-3). Dışarıdan bakıldığında, domuzun, büyükbaş 

ve küçükbaş hayvanlardan fazlaca bir farkının olmadığı sanılabilir. Ancak, her ne kadar, 

domuz dış görünüş ve büyüklük olarak bu canlılara benzese de; aslında anatomik ve 
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biyokimyasal bakımdan, kendisini benzerlerinden farklı kılan birtakım temel özelliklere 

sahiptir.  

 

 Domuzu Farklı Kılan Özellikler 

  

Domuzlar, sahip oldukları gastrik divertikül dışında, uniloküler bir mide yapısına 

sahiptir (4). Bu tek boşluklu yapı, aynı zamanda, monogastrik ya da nonruminant olarak da 

sınıflandırılmaktadır. İnsanların midesi de, tıpkı domuzlarınki gibi, monogastrik özelliktedir. 

Sığır ve koyun gibi, geviş getiren hayvanlarda ise, poligastrik ya da ruminant olarak 

adlandırılan, çok bölmeli bir mide yapısı vardır ve midelerinin “rumen” olarak adlandırılan 

bölmelerinde, çok sayıda faydalı mikroorganizma yaşayabilmektedir.  

 

 

 

Şekil 1. Domuzlardaki Tek Bölmeli, Basit Mide Yapısı. 
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Şekil 2. Sığırlardaki Rumenli Mide Yapısı. 

 

Mide yapılarındaki bu temel özellikler nedeniyle, domuz ve geviş getiren hayvanlar 

arasında, 3 önemli farklılık ortaya çıkmaktadır:  

1) Rumende yaşayan mikroorganizmalar, besin yoluyla alınan toksinleri (zehirli 

maddeleri), ince bağırsaktan emilmeden önce, biyokimyasal dönüşüme uğratarak detoksifiye 

edebilme (zehirsizleştirme) yeteneğine sahipken; domuzlarda, rumen yapısı olmadığından 

dolayı, böyle bir işlem gerçekleşemez. Bu nedenle domuz etinin, geviş getiren hayvanların 

etlerine göre, birtakım toksinleri ihtiva etme riski çok daha yüksek olmaktadır. 

2) Rumende bulunan mikroorganizmalar, besin yoluyla alınan bazı molekülleri, 

yapısal dönüşüme (transformasyon) uğratarak, insan sağlığı açısından son derece faydalı olan 

birtakım maddelerin oluşumunu sağlamaktadır. Rumen yapısından yoksun olan domuzların 

etlerinde ve yağlarında, bu faydalı gıda bileşenleri, geviş getiren hayvanlarınkine göre, 

çok daha az miktarlarda bulunabilmektedir.  

3) Sindirim sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, sığır ve koyun gibi geviş getiren 

hayvanlar, taze veya kuru otla beslenirken; domuzlar sadece, sindirebildikleri tahıl türü 
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gıdalarla beslenebilirler (5). Hayvansal bir etin kalitesi, o hayvanın ne ile beslendiğiyle 

yakından ilişkilidir. Yapılan bilimsel çalışmalar, otla beslenen (grass-fed) hayvanların 

etlerinin, tahılla beslenen (grain-fed) hayvanların etlerine kıyasla, insan sağlığı açısından daha 

faydalı olduğunu göstermektedir.  

Şimdi bu farklılıkları, tıbbi literatür ışığında ele alarak, ayrıntılı bir şekilde 

açıklayalım. 

[Not: 1. makale, domuz etindeki toksikolojik risklerle ilgilidir. Diğer riskler, ayrı 

makaleler şeklinde ele alınacaktır.] 

 

1) Toksinler: 

Rumen, çeşitli protozoa ve bakterilerin yaşayabilmelerini sağlayacak şekilde, nötrale 

yakın bir pH değerine sahiptir (6, 7). Oysa domuzların midesi asidiktir (8) ve rumende olduğu 

gibi mikroorganizmaların kolonizasyonuna imkan tanımaz. Rumende bulunan 

mikroorganizmalar sayesinde, sellüloz ve bitki hücrelerinin duvarında bulunan yapısal 

polisakkaritler hidrolize edilebilir; hayvansal proteinlerin sentezi için nonprotein nitrojen 

kaynakları kullanılabilir; birçok önemli vitamin sentezlenebilir ve besin yoluyla alınan 

muhtelif toksinler detoksifiye edilebilir (9). 

Rumende, nispeten düşük oksijen içeriğinden (anaerobik ortam) ötürü, oksidatif 

reaksiyonlar pek görülmez ve başlıca biyokonversiyon reaksiyonları redüksiyon ve 

hidrolizdir (10). Genel olarak, oksidasyon reaksiyonlarının daha toksik moleküller ortaya 

çıkardığı; buna karşın, redüksiyon ve hidroliz reaksiyonlarının toksisiteyi azaltıcı etki 

gösterdiği bilinmektedir. Dolayısıyla, temel biyokimyasal bilgilerimiz ışığında, rumende 

meydana gelecek moleküler dönüşümlerin, bazı istisnai durumlar dışında, detoksifikasyon 

yönünde olacağını öngörebiliriz (11). İşte rumenli hayvanlarda, besin yoluyla alınan 

toksinlerin, ince bağırsaklardan emilmeden önce detoksifiye edilebilmesi bu şekilde 

mümkünken; domuzlarda böyle bir “emilim öncesi detoksifikasyon” mekanizması 

bulunmamaktadır (Şekil 3). Bu durum, sadece toksinlere maruz kalan domuzlar için değil; 

aynı zamanda onların etlerini tüketen insanlar için de genel bir risk taşımaktadır.  
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Rumenli hayvanları, toksik maddeler açısından daha güvenli hale getiren bir diğer 

faktör de, rumen sıvısının hacmidir. Büyük hacimlerdeki rumen sıvısı, toksik moleküllerin 

dilüsyonuna ve emilimlerinin daha az olmasına yol açmaktadır (10).   

 

 

 

Şekil 3. Domuzun ve Rumenli Hayvanların Sindirim Sistemi. Rumenli hayvanlar, 

domuzlardan farklı olarak, besin yoluyla aldıkları toksik maddeleri, emilim işleminden önce 

detoksifiye edebilme yeteneğine sahiptir. 

 

a) Mikotoksinler 

Mantarlar (fungus) tarafından üretilen toksik maddelere “mikotoksin” adı 

verilmektedir. Başlangıçta, tarımsal ürünlerin küflenmesi, sadece ekonomik bir kayıp olarak 

düşünülürken; özellikle son 40 yılda, mikotoksinlerin insan sağlığı üzerinde oluşturduğu 
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riskler, önemli bir araştırma sahası haline gelmiştir. İnsanlar, bitkisel ürünler ile direkt olarak 

mikotoksinlere maruz kalabileceği gibi, mikotoksinlerle kontamine olmuş bitkileri tüketen 

hayvanlardan elde edilen çeşitli ürünlerle de, indirekt olarak, mikotoksinlere maruz kalabilir. 

Ayrıca, annede bulunan mikotoksinler, ya plasental zarları geçerek ya da anne sütü 

aracılığıyla bebeği etkileyebilir. Bugüne kadar yüzlerce mikotoksin tanımlanmıştır. Başlıca 

mikotoksinlerden bazıları şunlardır: aflatoksinler, okratoksin A, fumonisinler, trikotesenler 

(nivalenol, deoksinivalenol, diasetoksiskirpenol T-2 toksin vd.) ve zearalenon (12-17). 

Rumenli hayvanlar, rumenlerinde bulunan mikroorganizmaların detoksifikasyon 

yapabilme özellikleri nedeniyle, insanlara mikotoksin geçişi açısından nispeten düşük bir risk 

taşımaktayken; rumenden yoksun olan domuzlarda, mikotoksin kontaminasyonu riski son 

derece yüksektir (13-15, 18). Bu sebeple, rumenli hayvanlar, besin zincirindeki “mikotoksin 

filtreleri” olarak tanımlanmaktadır (19). Dolayısıyla, sığır, koyun, keçi ve deve gibi 

hayvanların etlerini yediğimizde, bu hayvanların bağırsaklarından önce yerleştirilmiş olan 

özel filtre (rumen) sayesinde, toksinlerden doğal olarak arıtılmış bir et tükettiğimiz halde, 

domuz eti ya da domuzdan elde edilen çeşitli ürünlerle beslendiğimizde, toksin maruziyeti 

açısından genel bir riskle karşı karşıya kalmış olmaktayız. 

Kiessling ve ekibi (20), 6 mikotoksin (aflatoksin B1, okratoksin A, zearalenon, T-2 

toksini, diasetoksiskirpenol ve deoksinivalenol) üzerine rumen mikroorganizmalarının etkisini 

deneysel olarak incelemişler; aflatoksin B1 ile deoksinivalenol dışında kalan 4 mikotoksinin 

tamamen metabolize edildiğini bulmuşlardır. Bu çalışmaya göre, rumende, okratoksin A, 

okratoksin alfa ve fenilalanine; zearalenon, alfa-zearalenol ve daha az oranda da beta-

zearalenole; diasetoksiskirpenol, monoasetoksiskirpenole ve T-2 toksin, HT-2 toksine 

dönüştürülmektedir. 

Aflatoksinler, 4 major ürünü (B1, B2, G1, G2) ve memelilerin vücudundaki 

metabolizma sonucu oluşan 2 metaboliti (M1, M2) kapsayan; karaciğer, immun sistem ve 

DNA üzerinde toksik etkiler gösteren ve özellikle karaciğer kanseri gelişimi açısından önemli 

bir risk taşıyan zehirlerdir (21, 22). Rumendeki mikroorganizmalar, aflatoksinlerin 

toksisitesini kısmen de olsa azaltma yeteneğindedir (23-28). Engel ve Hagemeister (29) deney 

ortamında rumen sıvısıyla inkübe edildiği zaman, aflatoksinlerin %42'sinin parçalandığını 

bulmuşlardır. Buna karşın, Mathur ve ekibi (30) ile Kiessling ve ekibi (20) aflatoksin B1 

üzerinde rumen sıvısının herhangi bir etkisi olmadığını; Westlake ve ekibi (31, 32) ise, 

aflatoksin B1’in rumende parçalanma yüzdesinin %10’un altında olduğunu ifade etmişlerdir. 
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Upadhaya ve ekibi (33), iki farklı ruminantın (keçi ve sığır) aflatoksin B1’i parçalama 

yeteneklerini karşılaştırmışlar ve keçilerde (yaklaşık %20) sığırlara göre (yaklaşık %14), 

aflatoksin B1 parçalama yeteneğinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Yakın zamanda, 

Jiang ve ekibi (34), önceki raporların aksine, rumen sıvısında aflatoksin B1'in yaklaşık %80-

90 oranında parçalandığını rapor etmişlerdir. Çalışmalar arasında görülen bu farklılığın 

muhtemel sebepleri, seçilen hayvanların özellikleri ile deneylerdeki inkübasyon sürelerinin 

farklı olması ve/veya ölçüm hataları olabilir. Rumende, aflatoksin B1’in indirgenmesi ile 

oluşan aflatoksikolün, daha az toksik olduğu belirlenmiştir (35-38); bununla birlikte, yeniden 

aflatoksin B1’e yükseltgenebilme ihtimali vardır ve toksik etkisinin aflatoksin B1’e benzer 

olduğu da ifade edilmektedir (39-41). Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sığırlara yönelik 

mısır ve fıstık ürünlerinde 300 ppb’ye kadar aflatoksine izin verirken, bu değer domuzlar için 

200 ppb olarak belirlenmiştir (15, 42). Bartos ve Matyas (43), domuz, boğa ve inek gibi 

hayvanlardan alınan numunelerde aflatoksin mevcudiyetini araştırmışlar ve 2 domuzun 

karaciğerinde, eser miktarlarda da olsa, aflatoksin B1 bulunduğunu tespit etmişlerdir. Yine 

benzer bir çalışmada, domuz, boğa, inek ve buzağı karaciğerleri incelenmiş ve bazı domuz ve 

buzağılarda (ki buzağılar, henüz olgunlaşmamış bir rumene sahiptir) aflatoksine rastlanmıştır 

(44). Sonuç olarak hayvanın türüne, yaşına, beslenmesine ve fizyolojik durumuna bağlı olarak 

birtakım farklılıklar görülebilmekle birlikte; genel olarak rumenli hayvanların, domuz gibi 

tek-mideli memelilere göre, aflatoksinlere karşı daha dirençli olduğunu söyleyebiliriz (15, 24, 

33, 45).  
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Şekil 4. Siklopentan Halkasındaki Karbonil Grubunun İndirgenmesi ile Aflatoksin B1’in 

Aflatoksikol’e Dönüşümü (46). Genel olarak, aflatoksikolün, aflatoksin B1'e göre daha az 

toksik olduğu kabul edilmektedir (24, 26, 35, 37, 45). 

  

Okratoksin A, başta böbrekler olmak üzere, savunma sistemi ve DNA üzerinde ciddi 

hasar oluşturabilen toksik bir maddedir (15, 24, 47). Hult ve ekibi (48), rumen sıvısıyla 

inkübe edildiği zaman, okratoksin A'nın %50'sinin 15 dakikadan daha kısa bir sürede ve 

%95'ten daha fazlasının da 4 saat sonra parçalandığını ve okratoksin A'nın yapısında bulunan 

amid bağının hidrolizi sonucu okratoksin alfa ve fenilalaninin açığa çıktığını tespit etmişlerdir 

(Şekil 5). Rumende okratoksin A'nın hidrolizi, hem in vivo hem de in vitro çalışmalarla 

kanıtlanmıştır (20, 49-53). Hidroliz sonucu açığa çıkan okratoksin alfa, okratoksin A'nın 

aksine, toksik değildir veya çok az toksiktir (47, 54). Yapılan bilimsel çalışmalar, rumenli 

hayvanların, domuz gibi rumeni olmayan hayvanlara göre, okratoksin A'ya karşı daha dirençli 

olduğunu göstermektedir (47). Aslında temel biyokimya bilgilerimize göre, okratoksin A'nın 

yapısında bulunan amid bağının, insan ya da domuz gibi monogastrik canlılarda bulunan 

proteolitik enzimlerce de kolaylıkla hidroliz edilebilmesi beklenirdi. Gerçi bu varsayım, 

deneysel ortamda doğrulanmıştır (55); ancak pratikte, domuzların okratoksin A'yı kayda 

değer bir oranda hidroliz edemediği anlaşılmaktadır (56, 57). Peki nasıl oluyor da, ruminant 

canlılar, çok etkili bir biçimde okratoksin A'yı parçalayabiliyorken; domuz gibi, tek mideli 

canlılarda bulunan enzimler buna benzer bir süreci gerçekleştiremiyor? Bu sorunun en makul 

cevabı; domuz gibi non-ruminant canlılarda, okratoksin A'nın ince bağırsaklardan emilmeden 

önce, sadece çok kısa bir süreyle proteolitik enzimlere maruz kalması ve bu sürenin de etkili 

bir yıkım için yeterli olmamasıdır. Oysa ruminantlarda, okratoksin A, ince bağırsağa 

varmadan önce, hidroliz işleminin gerçekleştiği rumen (işkembe), retikulum (börkenek) ve 
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omasumda (şirden) yeterince uzun bir süre kalmakta ve böylece henüz emilim bölgesine 

ulaşmadan, neredeyse tamamen, toksik olmayan ürünlere dönüştürülebilmektedir. Bu nedenle, 

okratoksin A ile kontamine besinler tüketen domuzların etlerinde, yağ dokularında, 

böbreklerinde ve karaciğerlerinde oldukça büyük miktarlarda okratoksin A tespit 

edilebilirken; benzer bir maruziyet sonucu ruminantlarda ancak eser miktarlarda okratoksin A 

kalıntısına rastlanmaktadır (56, 58). Bununla birlikte, beslenme türüne bağlı olarak, 

ruminantlarda okratoksin A yıkımının sanılandan daha düşük seviyelerde olabileceğini öne 

süren yayınlar da vardır (59, 60) ve ayrıca henüz rumenleri tam olarak gelişmeyen 

buzağıların, okratoksin A'ya karşı hassas oldukları ifade edilmektedir (ki bu durum, 

fonksiyonel bir rumenin okratoksin A direncindeki kritik rolünü gösterir) (51). Yine de, genel 

olarak, ruminantların non-ruminantlara göre, okratoksin A'ya karşı daha dirençli olduğunu 

söyleyebiliriz (47, 61). İnsanların, domuzdan elde edilen çeşitli ürünlere bağlı olarak dolaylı 

yoldan okratoksin A'ya maruziyeti, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde önemli bir endişe 

kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu ülkelerde çok sıkı denetimler söz konusudur (12-

14). 

 

 

 

Şekil 5. Rumendeki Mikroorganizmalar Tarafından Okratoksin A'nın Amid Bağının Hidrolizi 

Sonucu, Toksik Olmayan Okratoksin Alfa ve Fenilalaninin Açığa Çıkması. 

 

 Fumonisinlerin çok değişik formları tanımlanmış olmasına rağmen, içlerinde en 

yaygın olanı fumonisin B1'dir. Metil, karboksil ve amino grupları içeren, hidroksile 

hidrokarbon zincirlerinden oluşurlar. Yapısal benzerlikleri nedeniyle, sfingolipit 

metabolizmasını bozarlar. Karsinojenik özelliklere sahiptirler; ayrıca beyin, karaciğer, böbrek, 

kalp ve akciğer dokusunda da tahribata yol açabilirler (15, 62). Domuzlarda fumonisinler 
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hızla emilirken, ruminantlarda fumonisin emilimi çok az olmakta ve bir miktar fumonisin de 

rumende yıkılabilmektedir; bu nedenle rumenli hayvanlar domuzlarla kıyaslandığında, 

fumonisinlere karşı oldukça dirençlidirler (39, 62-64). Fumonisinler için, domuzların 

besinlerinde izin verilen sınır değerler 5-20 ppm civarında iken; erişkin ruminantlar için bu 

değer 30-60 ppm kadardır (15, 62). Prelusky ve ekibi (65-67) tarafından yapılan çalışmalarda, 

fumonisinlere maruz kalan domuzlarda, bu toksine ait kalıntıların özellikle karaciğer ve 

böbrek dokularında birikebileceği gösterilmiş; ağız yoluyla fumonisin B1 verilen sığırların 

kanlarında ise fumonisin B1’e rastlanmamıştır. Rice ve Ross (68), ruminantların dışkısında 

fumonisin B1’in hidroliz ürünlerinin oldukça yüksek oranda olduğunu tespit etmişlerdir. Buna 

karşın, Smith ve Thakur (69), ruminantlarda, ağız yoluyla alınan fumonisin B1’in önemli bir 

kısmının metabolize olmaksızın feçes ile atıldığını bulmuşlardır. Deneysel çalışmalar, rumen 

mikroorganizmaları tarafından, fumonisin B1'in bir miktar (%10-18) yıkılabileceğini ortaya 

koymuştur (70-72). Muhtemelen rumenli hayvanların fumonisinlere karşı gösterdikleri 

dirençte, rumendeki hidrolize ilaveten, başka birtakım faktörler de etkili olmaktadır: 

fumonisinlerin bağırsaklardan emiliminin az olması, karaciğerde ilk geçiş etkisinin fazla 

olması, fumonisinlerin dolaşımdan hızla uzaklaştırılabilmeleri gibi... Sonuç olarak, rumenli 

hayvanların, domuz gibi tek-mideli canlılara göre, fumonisinlere karşı daha dirençli olduğu 

bilinmekle birlikte, bu farklılığı ortaya çıkaran muhtemel mekanizmalar konusunda daha fazla 

sayıda çalışmaya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.  
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Şekil 6. Fumonisin B1'in Yapısı. 

 

Trikotesenler grubuna dahil edilebilecek pek çok farklı bileşik tanımlanmış olmasına 

rağmen, en önemlileri nivalenol, deoksinivalenol (vomitoksin), diasetoksiskirpenol ve T-2 

toksindir. Trikotesenler, protein sentezini inhibe ederek, DNA hasarına yol açarak, hücre 

zarının yapısını ve işleyişini bozarak ve oksidatif stres oluşturarak, çok çeşitli toksik etkiler 

gösterebilir (15, 24, 64, 73). 

 

 

 

Şekil 7. Trikotesenlerin Genel Yapısı. 
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Trikotesen R1 R2 R3 R4 R5 

Nivalenol (NIV) 

 

OH OH OH OH O 

Deoksinivalenol 

(DON) 

OH H OH OH O 

Diasetoksiskirpenol 

(DAS) 

OH O-COCH3 

(O-Asetil) 

O-COCH3 

(O-Asetil) 

H H 

T-2 toksin 

 

OH O-COCH3 

(O-Asetil) 

O-COCH3 

(O-Asetil) 

H OCOCH2CH(CH3)2 

 

Şekil 7. Başlıca Trikotesenler ve Yan Zincirleri. 

 

Kiessling ve ekibi (20), deoksinivalenolün rumende metabolize edilemediğini; 

diasetoksiskirpenolün monoasetoksiskirpenole ve T-2 toksinin de, HT-2 toksine 

dönüştürüldüğünü bulmuşlardır. Swanson ve ekibi (74) ise, rumen mikroorganizmaları 

tarafından, deoksinivalenolün kısmen deepoksi formuna; diasetoksiskirpenolün 

monoasetoksiskirpenole, skirpentriole, deepoksi-monoasetoksiskirpenole ve deepoksi-

skirpentriole; T-2 toksinin de HT-2 toksine, T-2 triole, deepoksi-HT-2 toksine ve deepoksi- T-

2 triole dönüştürüldüğünü tespit etmişlerdir. Benzer şekilde, King ve ekibi (75) ile Cote ve 

ekibi (76), deoksinivalenolün deepoksidasyonunu; Westlake ve ekibi (31, 32, 77) de, T-2 

toksinin, HT-2 toksine ve T-2 triole deasetilasyonunu belirlemişlerdir. Nivalenolün de, 

rumende deepoksidasyona uğradığı görülmüştür (78). Burada bahsedilen deepoksidasyon 

işlemleri "redüksiyon" ve deasetilasyon işlemleri de "hidroliz" reaksiyonları olup; bu şekilde 

toksisitesi daha az olan ürünler oluşturulmaktadır (79).  
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Şekil 8. Nivalenolün Epoksit Halkasının Açılarak Dien Formuna Dönüştürülmesi. Epoksit 

halka, toksik etkilerden sorumlu olduğundan dolayı, deepoksidasyon reaksiyonu sonucu 

toksisite azalır (80). 

 

 

 

Şekil 9. Deoksinivalenolün Deepoksidasyonu. Reaksiyon sonucu toksisite azalmaktadır (81).  
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Şekil 10. Diasetoksiskirpenolün Monoasetoksiskirpenole Deasetilasyonu. 4,15-

diasetoksiskirpenol, tüm benzer asetile türevler içerisinde en toksik olanıdır ve 

monoasetoksiskirpenol, diasetoksiskirpenole göre daha az toksiktir (82). Oluşan 

monoasetoksiskirpenol, rumende daha ileri deasetilasyona ve deepoksidasyona da 

uğratılabilmektedir (74). 

 

 

 

Şekil 11. T-2 Toksinin HT-2 Toksine Deasetilasyonu. Oluşan HT-2 toksin, rumende daha ileri 

deasetilasyona ve deepoksidasyona uğratılarak, toksisite azaltılmaktadır (83). 

 

 Trikotesenlerin, yukarıda bahsedilen deepoksidasyon ve deasetilasyon reaksiyonları ile 

rumende detoksifiye edilebilmelerinden ötürü, rumenli hayvanlar, domuz gibi tek mideli 

canlılara göre, trikotesenlere karşı bir hayli dirençlidir (15, 24, 84, 85).  

 

 Zearalenon, östrojen reseptörlerini etkileyerek fertilite problemlerine ve 

hiperöstrojenik belirtilere yol açabilen bir zehirdir. Aynı zamanda, karaciğer, savunma 
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sistemi, DNA ve hematolojik sistem üzerinde de toksik etkiler gösterebilmektedir (86, 87). 

Kiessling ve ekibi (20), zearalenonun, rumende alfa-zearalenol ve çok az oranda da beta-

zearalenole indirgendiğini tespit etmişlerdir. Zearalenona göre, alfa-zearalenol daha 

östrojenik; beta-zearalenol ise daha az östrojeniktir (88). Yapılan çalışmalar, rumenli 

hayvanlarla karşılaştırıldığında, domuzların zearalenon toksisitesine karşı daha hassas 

olduğunu göstermektedir (15, 86). Burada akla şu soru gelmektedir: Zearalenonun önemli bir 

kısmı rumende daha toksik bir moleküle (alfa-zearalenol) dönüştürülmesine rağmen, nasıl 

oluyor da rumenli hayvanlar, zearalenon toksisitesine karşı daha dirençli olabiliyorlar? 

Malekinejad ve ekibi (89), domuz karaciğerinde, rumenli hayvanlarınkine kıyasla, 

zearalenonun alfa-zearalenole hidroksilasyonunun daha fazla; buna karşın, beta-zearalenole 

hidroksilasyonun daha az olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durum, domuzları, zearalenona karşı 

daha duyarlı hale getirmektedir (24, 88). Ayrıca, her ne kadar rumende üretilen alfa-

zearalenol, zearalenona göre daha östrojenikse de; bağırsaklardan emiliminin daha kötü 

olması, rumenli hayvanların besin yoluyla aldıkları zearalenondan daha az etkilenmesine yol 

açıyor olabilir (15).  

 Mikotoksinler hakkında verdiğimiz yukarıdaki bilgiler, rumenli hayvanların, bazı 

istisnai durumlar haricinde, bu zararlı maddelerden belli ölçüde korunabildiğini 

göstermektedir. Oysa domuzlar, bağırsaktan emilmeden önce mikotoksinleri detoksifiye 

edebilecek bir ruminal sistemden yoksundur. Söz konusu canlılar, dünya genelindeki et 

tüketiminde önemli bir paya sahip olduğundan dolayı, bu durum, insan sağlığını da yakından 

ilgilendirmektedir. Aslında, hayvansal gıdaların tüketimi yoluyla mikotoksinlere dolaylı 

yoldan maruz kalınması, diğer maruziyet yollarına kıyasla, daha düşük bir tehlike teşkil 

etmektedir. Mesela, insan beslenmesinde, hayvansal ürünlerin toplam okratoksin A alımına 

katkısının %10’u aşmadığı düşünülmektedir (47). Burada önemli olan, yukarıda bahsettiğimiz 

bazı mikotoksinlerden dolayı, domuz eti tüketiminin insan sağlığı açısından taşıdığı hususi 

risklerden ziyade; okuyucuların şu temel ilkeleri anlayabilmesidir: 

 

1. Ağız yoluyla alınan toksinler, henüz emilim işlemi başlamadan önce, rumende 

detoksifiye edilebilmektedir. 

 

2. Toksikolojik açıdan, rumenli hayvanları “filtreli”; domuzları ise “filtresiz” olarak 

tanımlayabiliriz. 
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3. Rumenli hayvanların etlerinin, yağ dokularının ve iç organlarının bildiğimiz veya 

henüz bilmediğimiz her türlü toksinden nispeten arındırılmış olması kuvvetle 

muhtemelken; domuzdan elde edilen mamuller, (hayvanın tükettiği gıdalara bağlı 

olarak türü ve miktarı değişebilmekle birlikte) toksin ihtiva etme tehlikesi nedeniyle, 

insan sağlığı açısından genel bir risk taşımaktadır. 

 

b) Bitki Toksinleri 

Bitkiler, kendilerini çevresel zararlılardan korumak için birtakım sekonder metabolitler 

üretebilir ve bu moleküller bitkilerle beslenen hayvanlar üzerinde bazı toksik etkiler ortaya 

çıkarabilir (90). Nadiren, bazı bitkiler ruminantlara karşı daha toksik olabilmekle birlikte; 

mikotoksinlere olduğu gibi, bitkisel toksinlere karşı da, genellikle, rumenli hayvanlar rumeni 

olmayan hayvanlara göre daha dirençlidir (11, 91-96). Bugüne kadar sayısız bitkisel toksin 

tanımlanmıştır. Makalenin hacmini gereksiz şekilde genişletmemek adına, rumende 

detoksifiye edilebilen bitkisel toksinlere yalnızca birkaç örnek vermekle yetineceğim. 

Pirolizidin alkaloidleri, birçok bitki türü tarafından (tüm çiçekli bitkilerin yaklaşık 

%3’ünde) üretilebilen, özellikle karaciğer ve akciğer dokusu ile DNA üzerinde toksik etkiler 

gösterebilen maddelerdir (97). Koyunların, rumenlerindeki detoksifikasyon işlemleri 

sayesinde, bu toksinlere karşı oldukça dirençli olduğu tespit edilmiştir (98-101). Shull ve 

ekibi (102), bu direncin, ruminal metabolizmadan ziyade, hepatik metabolizmadaki 

farklılıktan kaynaklanabileceğini öne sürmüştür. Pirolizidin alkaloidlerinin hem rumende belli 

oranda yıkılmasından dolayı, hem de karaciğerde daha az oranda toksik ürünlere 

dönüşmesinden dolayı, koyunların bu toksinlere karşı daha dirençli olduğunu söyleyebiliriz 

(103).  
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Şekil 12. Heliotrinin Redüksiyonu. Boraginaceae ailesine mensup Heliotropium europaeum 

otunun pirolizidin alkaloidi olan heliotrin toksini, koyun rumeninde bulunan 

mikroorganizmalar tarafından, toksik olmayan 1-metil derivelerine metabolize edilebilir (104-

106). 

 

Glikoalkaloidler, patlıcangillerde (it üzümü, patates, domates, patlıcan) bulunabilen 

zehirli maddelerdir. Bu maddeler, bitkiyi zararlı böceklere karşı korumaktadır ve yumrulardan 

ziyade yapraklarda daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur (107). Küçük dozları önemsizdir; 

ancak yüksek dozlarda, kardiyovasküler ve nörolojik problemlere yol açabilir (108, 109). 

King ve McQueen (110), rumen mikroorganizmalarının glikoalkaloidleri detoksifiye 

edebildiğini göstermiştir. 

 

 

 

Şekil 13. Alfa-solanin Glikoalkaloidinin Rumen Mikroorganizmaları Tarafından Hidrolizi. 

Oluşan solanidin, solanine göre daha az toksiktir (111).  
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Gossipol, pamuk bitkisinin pigment bezelerinde bulunan fenolik bir bileşik olup; 

pamuk tohumundaki gossipol içeriği, eser miktarlardan % 9’a kadar değişik oranlarda 

olabilmektedir. Pamuğa yakın bitki türleri de gossipol ihtiva edebilmektedir. Bu toksik 

madde, bitkiyi çeşitli zararlı böceklere karşı korur (112). Gossipolün, serbest ve bağlı olmak 

üzere, iki değişik formu vardır ve serbest formun toksisitesi daha fazladır. Akut toksisite, 

iştahsızlık ve nefes darlığı ile karakterize olup, ölümcül olabilmekte iken; düşük dozlarda 

kronik olarak gossipole maruz kalındığında, üreme sisteminde ciddi problemler ortaya 

çıkabilmektedir (113). İnsan ve domuz gibi tek mideli canlılar, ruminantlara göre, gossipol 

toksisitesine karşı daha hassastır. Bunun muhtemel sebebi, serbest gossipolün rumende 

proteinlere bağlı forma dönüştürülerek bağırsaklardan emiliminin engellenmesidir (114, 115). 

Besin yoluyla gossipol alan hayvanlardan elde edilen ürünleri tüketerek, insanların dolaylı 

yoldan gossipolün zararlı etkilerine maruz kalabilmesi, düşük bir ihtimal de olsa, mümkündür 

(116).  

 

Mimosin, çiftlik hayvanları için yem olarak kullanılabilen tropikal bir bitki olan 

Leucaena’da bulunan, non-protein amino asittir (117). Bu toksin, rumen mikroorganizmaları 

tarafından, önce güçlü bir goitrojen olan 3,4-dihidroksipiridin (3,4-DHP)’e (118) ve daha az 

toksik olan 2,3-DHP’ye (119); ardından da toksik olmayan ürünlere yıkılır (120, 121). Jones 

ve Lowry (122), 3,4-DHP’yi yıkabilen ruminal bakterileri, Endonezya’daki bir keçiden, 

Avustralya’daki keçilere başarıyla nakledebilmişlerdir. Benzer şekilde, Jones ve Megarrity de 

(123), Havai adalarındaki bir keçiden, Avustralya’daki sığır ve keçilere DHP’yi parçalayan 

bakterileri aktarmayı başarmışlardır. Dr. Raymond Jones’in bu çalışmaları dolayısıyla, söz 

konusu ruminal bakteri, “Synergistes jonesii” olarak adlandırılmıştır (124). 

   

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, burada verdiğim örnekler, domuz ürünlerinin insan 

sağlığı açısından taşıdığı hususi risklerden ziyade; domuzun rumenden ve dolayısıyla emilim 

öncesi detoksifikasyon süreçlerinden yoksun olmasıyla alakalı genel riskin okuyucu 

tarafından anlaşılabilmesine yöneliktir. Bu, bilinen ve henüz bilinmeyen bütün toksinleri 

kapsamaya aday, total bir risktir. Ancak ayrıntılara inildiği takdirde, elbette bazı toksinler bu 

kapsamın dışında kalacaktır. Dolayısıyla, herhangi bir toksinin ruminal detoksifikasyonunun 
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olması, rumensiz canlıların o toksine karşı insan sağlığı açısından illa bir risk taşıyacağı 

anlamına gelmemekle birlikte; bu türden örneklerin varlığı da, domuz ürünlerinin tüketimine 

bağlı genel toksikolojik riskin bulunmadığını göstermez. Ayrıca bazı toksik moleküller, 

rumenden geçerken, karaciğerde de olabildiği gibi, biyoaktivasyona uğrayabilir. Ancak tüm 

bunlar, rumende gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonların genel olarak detoksifikasyon 

yönünde olduğu gerçeğini değiştirmez. 

 

c) Endüstriyel Toksinler 

Rumen sadece mikotoksinleri veya bitkisel toksinleri değil; aynı zamanda çok farklı 

kökenlerden gelen ve değişik kimyasal özelliklere sahip olan birçok endüstriyel toksini de 

etkisiz hale getirebilir. Bu bölümde, rumenin detoksifikasyon yeteneğinin ne derece geniş bir 

yelpazeyi kapsayabileceğini gösterebilmek için, endüstriyel toksinlere de bir iki örnek 

vereceğim.  

Diklorodifeniltrikloroetan (DDT), böcek öldürücü olarak kullanılan oldukça toksik 

bir maddedir. Yapılan çalışmalar, rumen mikroorganizmalarının DDT'yi, 

diklorodifenildikloroetan (DDD)'a dönüştürdüğünü ve açığa çıkan DDD'nin, DDT'ye göre, 

daha az toksik olduğunu göstermiştir (125-129). 

 

 

 

Şekil 14. Rumende DDT'nin Redüktif Deklorinasyon Reaksiyonu ile DDD'ye 

Dönüştürülmesi.  
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Organofosfatlar olarak sınıflandırılan kimyasal maddeler, esas olarak kolinesteraz 

enzimini inhibe ederek ve ayrıca başka birtakım proteinlerin de işlevlerini engelleyerek etki 

gösteren ve tarım sektöründe böcek zehiri olarak kullanılan toksinlerdir (130). 1950’lerden 

itibaren yapılan bilimsel çalışmalar, oksidasyondan ziyade hidroliz ve redüksiyon yönünde 

işleyen ruminal reaksiyonların, bazı organofosfatları detoksifiye edebileceğini ve bu sayede 

rumenli hayvanların herhangi bir toksikolojik belirti göstermeksizin büyük miktarlarda 

organofosfatı tolere edebileceğini ortaya koymuştur (131-134). Bu çalışmalara göre, nitro 

grupları içeren organofosfatlar, rumende amino türevlerine indirgenmektedir. 

 

 

 

Şekil 15. Paration’un Nitro Grubunun Rumende İndirgenmesi. Reaksiyon sonucu, daha az 

toksik olan aminoparation meydana gelir (135). 

 

 Karbamatlar, karbamik asit türevi böcek ilaçlarıdır ve organofosfatlar gibi 

kolinesteraz enzimini inhibe ederek etki gösterirler. Williams ve Stolzenberg (136), 

karbamatların rumende yıkılarak detoksifiye edilebileceğini görtermişlerdir. 

 

Sonuç 

Geviş getiren hayvanların rumeninde yaşayan mikroorganizmalar, hayvanın besin 

yoluyla aldığı toksik maddeleri, henüz ince bağırsaktan emilmeden önce, biyokimyasal olarak 

dönüşüme uğratabilmekte ve böylece detoksifiye edebilmektedir. Oysa domuzlarda, rumen 

yapısı bulunmadığından dolayı, ruminal zehirsizleştirme işlemleri gerçekleştirilememekte ve 
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bu sebeple domuz eti, geviş getiren hayvanların etlerine göre, birtakım toksinleri ihtiva etme 

açısından daha yüksek bir risk taşımaktadır.  
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