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1. GİRİŞ VE LİTERATÜR ÖZETİ 
 
  

XX. Yüzyılın başlarında sanayi inkılabının başlaması ile hızlı sanayileşmenin 

sonucu olarak yer altı ve yer üstü kaynakları hızla kirletilmiştir. Özellikle atmosfere 

salınan zararlı gazlar ozon tabakasının incelmesinde büyük rol oynamıştır. Ozon 

tabakasının incelmesi güneş ışınlarının zararlı etkilerini beraberinde getirmiştir. Bunun 

yanında  kimya sanayinin gelişmesi ile çeşitli alanlarda kullanılan  herbisit ve pestisitler, 

çözücüler, petrokimya ürünleri, ilaçlar gibi ürünler üretilmeye başlanmıştır.   Bu da  

somatik hücrelere ve bağışıklık sistemine saldıran ve insanlarda kanser , hızlı yaşlanma, 

kalp hastalıkları   gibi  zararlı etkileri olan serbest radikallerin oluşumunu artırmıştır. 

Günümüzün en ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirmiştir.  Serbest radikallerin 

zararlı etkirlini nötralize eden çeşitli maddeler vardır. Bu maddeler, antioksidan maddeler 

olarak adlandırılır. Bu maddeler doğal olarak çeşitli bitkilerde, meyvelerde vs. 

bulunmaktadır.  

  

Viscum album L. (ökseotu) 50 cm kadar boylanabilen  derimsi bir yapı sergileyen 

iki evcikli bir bitkidir. Odunsu bitkilerin yarı parazit bir bitkisi olup dört mevsim yeşildir. 

Ağaçların dalları üzerinde kümeler halinde yetişir. Meyveleri beyaz ve nohut 

büyüklüğündedir. Meyvelerin içinde bir iki adet tohum oluşur. Tohumları küremsi şekilden 

yumurta şekline kadar değişir ve etrafında yapışkan bir madde vardır (Özer,1996).  Bu 

meyvelerin etli ve yumuşak olması, kuşlar tarafından beğenilerek yenmesine sebep olur 

(Mandacı,1998). Bu meyveleri yiyen kuşların dışkılarıyla birlikte ağaç dallarına düşen 

tohumlar üzerindeki yapışkan madde sayesinde dallara yapışmakta ve ortamdaki ürik asit 

sayesinde çimlenip gelişmektedir (Becker, 1986). Dal üzerinde kabuk içlerine doğru 

emeçlerini salarak ksilem iletim demetlerinden besin maddelerini alarak gelişir. 

Özümlemeyi kendisi yapar. Tohumlar 3-3.5 mm uzunlukta, 2-2.3 mm genişlikte 0.8-1.2 

mm kalınlıkta ve kahverengi renktedir. Tohumların üst kısımları hemen hemen düz ve 

donuk renklidir. Tohumla çoğalır (Özer, 1996).  Çok sayıda ağaç türü üzerinde yarı parazit 

olarak yetişir. Örneğin kavak, söğüt, elma, armut, huş, ıhlamur, erik, ceviz, fındık, kestane, 

meşe, bütün çamgillerde vb. odunsu bitkilerde yarı parazit olarak bulunur (Özer, 1996).   
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Kasım –aralık aylarında olgunlaşmış mevelerin kuşlar tarafından yenmesi 

                                                        
                                                                Kış Boyunca Tohumların                     
                                                     kuşlar vasıtası ile dağılması                          1.yıl                    
               
 
Sayılar yılları temsil etmektedir 
 

                                                                                          
yıllara göre filiz oluşumu                                                                     Ağaç dallarına 
                                                                                                                    tohumların   tutunması 
4, 5,6. yıl                                                                                                                                  

                                                                                                                               
                                                                                                                 Mart Nisan aylarında (Germinasyon) 
                                                                                                                             Tohumların Büyümesi          
Yaz boyunca tozlaşma                Erkek çiçek  

                         dişi çiçek                                                       2.yıl                         
         Şubat-nisan arası  
             çiçek açması                                                                                            Mayısa kadar ilk                                                       
                                                                                                                        emeçlerin (haustorium) oluşması 
                                                                                                                     

                                                  3. yıl                                                  
                                                                                                                      ilk emeçlerin ağacın kambiumuna  
              ilk diachsial filiz                         kortical uzanntı                   ulaşması    ile yaprak çiftlerinin gelişmesi  

                                                             ikincil emeçler    ilk emeçler 
                                                                         Kortikal uzantıların  ve  
                                                                        ikincil emeçleringelişmesi  
 

Şekil 1.1. Viscum album subsp. abietis türlerinin yaşam döngüsü (Nierhaus, 1997) 
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Avrupa’ da yetişen ve “European misletoe” olarak isimlendirilen Viscum album L. 

bitkisinin üç alt türü bulunmaktadır (Doris, 2004; Stop, 1961; Ball, 1993; Böhling et al. 

2002). 

1.     Dikotiledon (çift çenekli) ağaçlar üzerinde yetişen  Viscum album L. subsp. album  

 

2.      Abies  türleri üzerinde yaşayan Viscum album L. ssp. abietis (WİESP) ABROMEİT  

 

3.       Çoğunlukla Pinus  nadiren laxum ve picea türleri üzerinde yaşayan  Viscum album L. 

ssp. austriacum(WİESP.) VOLLMAN  

  

 Bu bitki Kuzey Avrupa’dan, Kuzeybatı Afrika’ya ; Avrupa’dan Doğuya; Güneybatı 

ve Orta Asya‘dan Japonya’ya kadar geniş bir alanda yaşamaktadır. Türkiye’de de çok 

geniş bir dağılım göstermekte ve bütün bölgelerde yetişmektedir (Ergun, 1994; Miller, 

1982). 

 

    

Şekil 1.2.  Viscum album (Ökseotu)’nin tüm türlerinin türkiye ve avrupa için genel 

coğrafik dağılımı. Harita E. J. Jäger (Halle) tarafından hazırlanmıştır. 
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Viscum album L. bitkisi Türkiye’de ökseotu, burç, purç, çekem, gevele, gökçe otu, 

gökçe, gövelek,  güvelek,  çampir, gelimkara, pura, biriç ve fitri isimleriyle bilinmektedir. 

Ökseotunun taze meyveleri beyaz, parlak ve bezelye büyüklüğündedir. Aynı zamanda 

yapışkan madde taşır bitkinin meyvelerin de ki yapışkan madde çubuklar üzerine sürülerek 

“ökse” denilen küçük kuşları yakalamak için kullanılan tuzaklar yapılmaktadır. Bu nedenle 

bu bitkiye ökseotu ismi de verilmiştir (Baytop, 1999).  Tüm dünyada genel olarak 

“mistletoe” adı kullanılır. İngilizce olarak “common mistletoe” ismi  ve Almanlar 

tarafından sağlık alanında kullanılan bu bitkiye “mitsel” adı verilmiştir (Özer, 1996). Diğer  

ülkelere göre bitkinin adlandırılması şöyledir: 

 

Almanya’da “mitsel” haricinde kullanılan diğer isimler; “gemeine nistel”, 

“weissemistel”, “alfolter”, “künt”: İngiltere’de “mistletoe”, “mistle”, “masslinn”, “all-

heal”, ; Fransa’da “gui”, “gui commun”, “morve”; İspanya’da “visco commun”, 

“almuerdago”, “alfueyo”; İtalya’da “visco” , vischio”, “scaaggine” isimleri 

kullanılmaktadır (Önay, 2002). 

 

Ökseotu  çok eski bir tarihe sahiptir. Eski çağlarda yaşayan Kuzey Avrupa da ki 

Druidler ve diğer Pagan milletleri; özellikle ökseotunun meşe ağaçlarını infekte etmesi ve 

bu olayın nadir görülmesi sebebiyle , bu bitkiye karşı büyük saygı duymuşlardır. Bitkinin 

tuhaf bir şekilde toprakta değil de ağaçların üzerinde yetişmesi bitkiyi ilginç hale 

getiriyordu. O tarihten günümüze ökseotuna duyulan bu saygı  Hıristiyan geleneği olan 

Noel’de kapı girişlerine ökse otu asma geleneğine dönüşmüştür (Walker, 1983).  İlk olarak  

M.Ö 305 yılında Yunanlı botanikçi Theophrastus tarafından parazitik bir bitki olarak 

tanımlanmıştır. 18. yy. da Carl Unnaeus’ da temel bir Avrupa türü olarak tanımlamış ve 

Viscum album olarak isimlendirmiştir (Gill, 1953). Tedavi amaçlı kullanımı ise; 20. 

yüzyılın başlarında   Avustralyalı tıp  doktoru Rudolf  Steiner (1861-1925)  ökseotunun  

tedavi maksatlı kullanılması amacıyla değişik öneriler getirmiştir ve alternatif 

(antroposofikal) tıp ilaçları geliştirmiştir. Rudolf  Steiner hastalara enjekte edilebilecek 

ökseotu özütleri çıkararak kanser hastaları üzerinde alışılmamış tedavi yöntemleri 

kullanmıştır. Steiner böylece  ökseotunu özellikle kanser tedavisi  ve modern bilim 

dünyasında ki araştırmalarda yerini almasını sağlamıştır (Urech, 1993). Steiner’in bu 
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çalışmaları Almanca konuşan ülkelerde alternatif tedavi yöntemi olarak yaygınca 

kullanılmaya başlamıştır (Habeck, 2003). Yine bu araştırmaların sonucu ilk olarak 1923 

yılında onkoloji alanında ökseotu kullanılmaya başlanmıştır. O tarihten beri otuzbin 

kanserli hastaya bu tedavi yöntemi uygulanmıştır.    Yirminci yüzyılın son on yılında ise 

klinik çalışmalarda kronik virüs enfeksiyonları HIV/AIDS , hepatit C(HCV) vs. gibi 

hastalıklar üzerine immunomodülatör olarak kullanılması çalışmaları yapılmıştır (Van 

Wely,1996; Stoss , 1999). 

 

Bitkilerin ilaç, yiyecek ve kozmetik amaçlı kullanımı insanın varlığıyla başlamış 

günümüze kadar süregelmiştir. Bitkisel kaynaklı ilaç tedavisi geçmişte başka alternatiflerin 

olmaması günümüzde ki gibi sentetik ilaçları üretebilecek  gelişmiş makine teçhizatın 

bulunmaması gibi nedenlerden sağlık alanında çok önemli yeri vardı.  Çeşitli  hastalıkların 

varlığı ve bunların tedavi edilmesi amacıyla bu geçen zaman içerisinde bitkilerin kullanımı 

ve her birisine ait spesifik özellikleri insanlar tarafından keşfedilmiş ve pozitif yada negatif 

denemelerle de geliştirilmiştir (Baytop, 1999). Günümüzde 20000 den fazla bitki alternatif 

tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır (Ascenzi, 1996).  Bu gelişmeler ve hastalıklara karşı 

ilaç veya etken madde keşfi için tıbbi bitkilere ve bu bitkilerden çeşitli maddelerin izole 

edilerek insanlığın hizmetine sunma çalışmaları da son derece önem kazanmıştır. 

 

“Bitkisel kaynaklı ilaçlar geçmişten günümüze gelişerek geleneksel tıbbın önemli 

bir bölümünü oluşturmuş ve hala önemini korumaktadır. Milletler arası literatürde bitkisel 

kaynaklı halk ilaçlar (Folk Medicine) olarak bilinir. Bitkisel kaynaklı ilaç tedavisine 

“fitoterapi” denilmektedir. Avrupa ülkelerinde, bilhassa Almanya, İtalya, Fransa ve 

İngiltere'de hatta ilaç sanayinin devlerinin bulunduğu İsviçre'de bile halk ilacı temelli bitki 

ürünlerinin kullanımı, eğitimi ve yayınları her gün artmaktadır. İngiltere'de bitkilerle 

tedavinin yaygınlaşması sonucu "Fitoterapi Okulu (School of Phytotherapy)" açılmış ve bu 

okul tarafından 1990'dan itibaren "İngiliz Fitoterapi Dergisi (British Journal of 

Phytotherapy) adlı bilimsel dergi de yayınlanmaya başlamıştır Çin'de günümüzün modern 

tıbbı geçerli olmakla birlikte, hemen hemen her hastalık için bitkilere dayalı geleneksel Çin 

tıbbını uygulayan yaklaşık 350.000 hekim 1.200 hastahane bulunmakta ve 7.000 civarında 

geleneksel Çin tıbbı müstahzarı ruhsatlı olarak satılmaktadır. Japonya'da bitki esaslı ilaç 
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tedavisi geleneksel Japon tıbbında  önemli yer tutmakta ve hatta bu maksatla 60 milyon 

doların üzerinde bitki ithal edilmektedir. Çok küçük bir ülke olan Singapur'da bile hiçbir 

tıbbî bitki kaynağı olmamasına rağmen, yılda yaklaşık 30-40 milyon dolarlık, bitkilerden 

yapılmış ilaç ihracı yapılabilmektedir. Milletlerarası bitki kaynaklı ilaç pazarında Tıbbî 

İstatistikler Enstitüsü'nün (IMS) 1994 yılı verileri ile bitki esaslı ilaç veri tabanının 1993 

verilerinden derlenen bilgiler ışığında perakende satış olarak Avrupa Birliği ülkeleri 6 

milyar dolar, diğer Avrupa ülkeleri 500 milyon dolar, Asya 2 milyar 300 milyon dolar, 

Japonya 2 milyar 100 milyon dolar, Kuzey Amerika 1,5 milyar dolar ile pazarda yerini 

almaktadır. Türkiye’de ise, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı GİLAM (Geleneksel ilaç 

Araştırma ve Uygulama Merkezi) veya bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi'ne bağlı 

TBAM (Tıbbî ve Aromatik Bitki Araştırma ve İlaç Geliştirme Merkezî) bu alanda 

araştırmaların yoğunlaştığı iki önemli merkezimizdir (Baytop, 1963; Baytop, 1982).’ 

 

Tıbbi bitkiler ve bunlardan elde edilen aktif maddeler üzerideki çalışmaların 

öneminin başlıca sebepleri şunlardır (Aboolenein, 1982; Baytop, 1999). 

Bitkisel ilaçlar (drog) çok uzun zamandır tedavide kullanıldıkları için yan etkileri 

çok iyi bilinmektedir. Buna karşılık tedaviye yeni sokulan sentetik maddeler, yeterli 

kontrol zamanına sahip olmadıklarından, bazı tehlikeli yan etkilere sahip bulundukları, 

ancak kullanılma alanına girdikten sonra anlaşılmakta ve bu durumda onarılması olanaksız 

durumlara sebep olmaktadır. 

Bazı ilaç maddelerinin bitkilerden sentetik olanlardan daha ucuza ve kolay elde 

edilmesidir. 

Bitkisel ilaçların diğer bir üstün yanı birkaç etkiye birden sahip olmalarıdır. 

Sentetik bileşikler genellikle bir tek etkiye sahiptir. Bunların bazıları ise, antibiyotikler 

gibi, yan etkilerini önlemek için diğer bazı ilaçlara ihtiyaç gösterirler. Bitkisel ilaçlarda 

böyle bir durum yoktur.   

 

Ökseotu çeşitli tıbbi etkilere sahip bir bitkidir. Ökseotunun meyve  ve yapraklı 

dallarının; epilepsiye, düşük ve yüksek tansiyonu ayarlayarak düzene sokmasında, kanın 

temizlenmesinde, kalbin güçlendirilmesinde, idrar artırıcı, kusturucu, kuvvet verici,  

salgıların artırılması ile sindirimde yararlı etkiler gösterir. Ayrıca idrar söktürücü ve spazm 
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gidericidir. Ökse otu salgı bezlerine çok faydalı olduğu için harika bir metabolizma ilacıdır 

(Özer, 1996; Baytop, 1999).  Meyvelerinin yakı sakızı ile ezilmesi sonucu elde edilen 

karışım, Gaziantep, Urfa ve Van yöresinde yakı halinde romatizma ağrılarının 

giderilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca ezilmiş meyvalar çıban üzerine konarak; çıbanın 

açılması ve cerahatın dışarı çıkması sağlanır (Baytop, 1999). Hastalıklara göre kullanılışı 

üç şekildedir. Ökseotu çayı, özsuyu ve merhem olarak kullanılır. Bitkinin yapraklar ve 

saplar hiçbir biçimde zehirli değildir, ama meyveleri, ağız yoluyla kullanılırsa zehirlidir. 

İçyağı ile karıştırılarak merhem haline kullanılır. Çay olarak kullanıldığında;  kronik 

kronik kramplara ve histeri krizlerine, aynı zamanda pankreas üzerindeki etkisi öyle 

büyüktür ki,  şeker hastalığının oluşmasına yol açan dengesizlikler ortadan kaldırır. Atar 

damar sertliğinde etkilidir. Akciğer kanaması, tifo veya dizanteri sonrası karşılaşılan, 

bağırsak kanamalarını durdurur. Soğuk olarak buruna çekildiğinde, burun kanamasını 

durdurur kan durdurucu olarak da kullanılır (Treben, 1997). 

 

Ökseotu bitkisi üzerinde in vitro ve hücre kültürü bilimsel çalışmalar da beyaz kan 

hücreleri olan lökositler (lenfosit) üzerinde çeşitli etkileri olduğu saptanmıştır. Lökositler 

kemik iliğin de ve timus bezlerinde olgunlaşır ve bağışıklık sistemin de görev yapan 

hücrelerdir.   Kemik iliğinde olgunlaşan türlerine B lenfositleri denir. B lenfositleri kanda 

serbestçe dolaşan toksinlere (zararlı maddeler), bakterilere, mantarlara ve virüslere karşı 

savunma hattını oluşturur. B lenfositleri yapısal ve işlevsel olarak kendi aralarında 

farklılaşırlar. Bunlara genel olarak immünoglobülinler denir.  Timusta olgunlaşanlara ise T 

lenfositleri adı verilir ve hücresel bağışıklıktan sorumludur.  Temel fonksiyonu infekte 

olmuş hücreyi öldürmektir (Demirsoy, 2003).   Viscum album bitkisi alerji vs. herhangi bir 

nedenle uyarılmış lökositlerin histamin aminoasitinin  salınımını inhibe (engellediği) ettiği 

(Luther, 1978), lenfositlerden farklı lenfosit salınımlarını uyardığı (Coeugniet, 1987), 

nötrofiller de süperoksit anyonunun aktivasyonunu (Timoshenko, 1993), lenfositler vasıtası 

ile lektinlere karşı immümoglobilin-G (IgG) üretimini (Stettin, 1990), T yardımcı lenfosit 

hücrelerini ve monositleri uyardığı (Stettin, 1990; Stein, 1996), T lenfositlerinin motor 

aktivitelerini artırarak göç mesafesini iki katına çıkardığı (Nikolai, 1997), granülosit, 

fagositik aktivite ve doğal öldürücü hücrelerin aktivasyonunu (Klett, 1989; Stein, 1999), 

radyasyonun zarar verdiği DNA hücrelerinin tamiratını yaptığı hücre testlerinde 
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bulunmuştur (Kovacs, 2002). Bu özelliklere sahip olması sulu ekstrelerin de bulunan 

Lektin maddesine ve viskotoksin (Viskotoksinlerin fagositik aktivite ve granülositlerin 

uyarılmasında lektinlere göre daha etkili olduğu bulunmuştur.) maddesine bağlanmaktadır 

(Stein, 1996). Sağlıklı insanlardaki lenfosit granülosit ve monosit hücrelerinde hiçbir etki 

göstermediği saptanmıştır (Wildfeuer, 1994). Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae ve Proteus vulgaris 

bakterileri ile Candida albicans mantarları üzerinde yapılan çalışmalarda antimikrobiyal 

etkiye sahip olduğu görülmüştür. Hatta bazı türlerde kanamycin, ampicillin , streptomycin  

gibi antimikrobiyal etkisi bilinen maddelerin etki etmemesine karşın Viscum album 

ekstrelerinin etkili olduğu görülmüştür (Ertürk,  2003).  

 

İnsan ve hayvan orijinli yapılan in vitro çalışmalarda sulu ekstrelerinin birçok 

kanser hücresi üzerinde sitotoksik etkilere sahip olduğu görülmüştür (Bayazit, 2004). 

Bitkiden elde edilen lektin maddesi ile zehirli rizin maddesinin kimyasal yapılarının 

benzerlik gösterdiği saptanıştır (Dietrich, 1992). Hücresel protein sentezininin 

inhibisyonun da ribozomu inaktive ederek etkili olduğu görülmüştür (Stirpe, 1980). Fareler 

üzeride ki tümörlerde  yapılan deneylerde tümör boyutlarını küçülttüğü saptanmıştır 

(Zarkovic, 1997).  Diyabet hastalarında pankreas hücrelerini uyararak insülin salınımı 

sağladığı görülmüştür (Swanson, 1989; Gray, 1999). Yüksek tansiyon hastalarında da 

tansiyon düşürücü etkisi ve baş ağrısı ve baş dönmesi durumlarında tedavi edici etkisi 

görülmüştür (O’Hare, 1928; Bowman, 1990). 

 

İnsanlar üzerinde   Viscum album ekstrelerinin etkileri üzerin de küçük çaplı ve az 

miktarda klinik çalışmalar yapılmıştır. Akciğer, kolon, mide v.s kanseri gibi çeşitli kanser 

vakası olan 10,226 hasta üzerinde yapılan çalışmada; ilaç haline getirilmiş  Viscum album 

ekstreleri ile tedavi uygulanan hastaların uygulanmayanlara göre 40 % daha uzun süre 

hayatta kaldıkları tespit edilmiştir (Grossarth, 2001). 

 

Ökseotunun bu özellikleri ticari açıdan değerli bir bitki haline getirmiştir. Amerika, 

Almanya gibi ülkelerde bitkiden çeşitli ekstreleri ve kapsül halinde olmak üzere piyasaya 

sürülmüştür. Tablo 1.1 de bu ürünlerin adları ve ne amaçla üretildikleri verilmiştir. 
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Tablo 1.1. Ticari olarak satılan Viscum album(Ökseotu) özütleri 
 

Özüt Aktivitesi Kaynak  

Iscador® Kanser Önleyici 

 Bağışıklık sistemi destekleyici 

Sitotoksik 

(Önay, 2002). 

Isorel® Kanser Önleyici 

Bağışıklık sistemi destekleyici 

(Önay, 2002). 

Vysorel® İmmünomodülatör (Önay, 2002). 

Helixor® Bağışıklık sistemi destekleyici 

Sitotoksik 

(Önay, 2002). 

Eurixor® Bağışıklık sistemi Destekleyicisi (Önay, 2002). 

 

 

Ökseotunun ihtiva ettiği çeşitli bileşikler ile bitkinin değişik konumlardaki 

fotoğrafları tablo 1.2 ve şekil 1 .1 de gösterilmiştir. 

 

    
 

Şekil 1.3 Ökseotu (Viscum album) bitkisinin meyvesi, yaprakları ve ağaç üzerindeki 

görünümü. 
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Ökseotu üzerinde yapılan in vitro / in vivo çalışmalarda kimyasal içeriği hakkında 

birçok veri elde edilmiştir. Bitkinin kimyasal içeriğinin bilinmesi biyolojik aktivitesi ve 

klinik kullanımı hakkında daha net bilgi edinmemizi sağlar. Böylece hangi amaçla etkili 

bir  şekilde kullanılabileceği belirlenmiş olur. İleriki çalışmalarımızda ökseotu bitkisinin 

kimyasal içeriği hakkında çalışma yapmayı düşünüyoruz. Ökseotu bitkisinde bulunan 

kimyasal maddeler genel adları ile tablo 1.2 de verilmiştir 

 

 

Tablo 1.2. Viscum album bitkisinin kimyasal içeriği 

 

 

 

 

 

 

Kimyasal Bileşenler Kaynaklar 

Viskotoksinler (Özer, 1996) 

Saponin  (Baytop, 1999) 

Alkaloidi (Baytop, 1999) 

Tanen  (Özer, 1996) 

Histamin (Hoffmann, 1990) 

Asetilkolin (Özer, 1996) 

Kolin (Özer, 1996) 

Viscin (Özer, 1996) 

Rezin  (Baytop, 1999) 

Lektinler (Hoffmann, 1990) 
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1.1 Antioksidanlar 
 

Antioksidanlar serbest radikallerin olumsuz etkilerini durduran veya yok  eden 

maddelerdir. Antioksidanlardan  önce serbest radikallerin nasıl oluştuğu etkileri üzerinde 

bahsetmek gerekir. 

 

 1.2  Serbest Radikaller 

 

Atomlar, proton ve nötronlardan oluşan pozitif yüklü bir çekirdek ve çekirdeğin 

etrafında bulunan negatif yüklü elektronlardan oluşurlar. Elektronlar hem partikül, hem de 

dalga özelliğine sahip olup; çekirdek etrafında ışık hızı ile hareket ederler. Bu nedenle 

elektronların çekirdek etrafındaki yeri tam olarak tarif edilemez, yalnızca bulunma 

olasılığının en fazla olduğu yerden bahsedilebilir. Belirli elektronların bulunma olasılığının 

en yüksek olduğu yer “orbital” olarak adlandırılır. Her orbital zıt spinli olmak üzere iki 

elektron içerebilir. Sayılarına göre, farklı enerji seviyesindeki elektronlar, farklı orbitalleri 

doldururlar. Çekirdekten uzaklaşıldıkça elektronların enerji seviyeleri artar. s orbitalleri 

çekirdek etrafında ve küresel; p orbitalleri elipsoid; d ve f orbitalleri ise karmaşık 

geometrik şekillerdedirler. Atomların çekirdeğinin çevresindeki elektronların bulunduğu 

birinci yörünge bir tane s orbitali (1s), ikinci yörünge s ve p (2s, 2p), üçüncü yörünge s, p, 

d (3s, 3p, 3d) ve dördüncü yörünge s, p, d, f (4s, 4p, 4d, 4f) orbitallerini içerir. Bir atomda 

hangi yörüngelerin bulunduğu, orbitallerin ne kadar elektron içerdiği ve orbitallere 

elektronların nasıl dağıldıkları atom türüne bağlı olarak değişir (Kılınç, 2002). 

  

Radikaller, dış orbitallerinde bir veya daha fazla  paylaşılmamış elektron içeren 

kimyasal maddelerdir. Böyle bir kimyasal tür basit bir atom ya da kompleks yapılı bir 

organik molekül olabilir. Her türden kimyasal ve biyokimyasal tepkime daima atomların 

dış orbitallerindeki elektronlar seviyesinde gerçekleşir. Dış orbitallerde paylaşılmamış 

elektron bulunması söz konusu kimyasal türün reaktivitesini olağanüstü artırdığı için, 

radikaller reaktivitesi çok yüksek olan kimyasal türlerdir. Elementlerin bir kısmı, atomik 

yapılarında paylaşılmamış elektron içerdiklerinden, doğada atomları şeklinde değil; 

moleküller şeklinde bulunurlar. Örneğin hidrojen, karbon, nitrojen, oksijen ve diğer bazı 
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elementler doğada atomları şeklinde serbest bulunmazlar.  Asal gazlar gibi elementlerde 

ise içerebildikleri bütün orbitalleri elektronlarla doyurulduğu için çok kararlı bir yapıya 

sahip olup  serbest atom şeklinde bulunabilirler ve reaktiviteleri yoktur (Kılınç, 2002). 

 

1.3 Radikaller Nasıl Oluşur 

 

İçinde bulunduğumuz çevrede çeşitli fiziksel etkenler ve kimyasal olaylar nedeniyle 

devamlı bir radikal yapımı vardır. Hücresel koşullarda da ciddi  bir miktar ve çeşitlilikte 

radikaller üretilmektedir. Nerede ve nasıl üretildiklerine bakılmaksızın, radikaller başlıca 3 

temel mekanizma ile oluşurlar (Kılınç, 2002). 

 

 

           1.3.1  Kovalent bağların homolitik kırılması  

 

Yüksek enerjili elektromanyetik dalgalar ve yüksek sıcaklık (500-600 °C) kimyasal 

bağların kırılmasına neden olur. Kırılma sırasında bağ yapısındaki iki elektronun her biri 

ayrı ayrı atomlar üzerinde kalıyorsa, bu tür kırılmaya homolitik kırılma denir ve her iki 

atom üzerinde de paylaşılmamış elektron   kalır. Organik moleküllerdeki bağların 

heterolitik kırılması durumunda zıt yüklü iyon çiftleri oluşur ve bu türler de reaktiftir. 

 

 

1.3.2  Normal bir molekülün elektron kaybetmesi  

 

Radikal özelliği bulunmayan bir molekülden elektron kaybı sırasında dış 

orbitalinde paylaşılmamış elektron kalıyorsa, radikal formu oluşur. Örneğin askorbik asit, 

glutatyon ve tokoferoller (E vitamini) gibi hücresel antioksidanlar, radikal türlere tek 

elektron verip radikalleri indirgerken, kendilerinin radikal formları oluşur. Glutatyon 

(GSH) radikalleri indirgerken, kendisinin tiyil radikali (GS˙) oluşur. İki tiyil radikalinin 

birbiriyle tepkimesi sonucu oluşan tür ise glutatyonun oksitlenmiş (GSSG) formudur. 
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1.3.3  Normal bir moleküle elektron transferi  

 

Radikal özelliği taşımayan bir moleküle tek elektron transferi ile dış orbitalinde 

paylaşılmamış elektron oluşturuluyorsa, bu tür indirgenme radikal oluşumuna neden 

olabilir. Örneğin moleküler oksijenin tek elektron ile indirgenmesi, radikal formu olan 

süperoksitin (O2⎯˙) oluşumuna neden olur. Bu mekanizma ile radikal yapımı biyolojik 

sistemlerde yaygın olarak gerçekleştiğinden canlılar için önemlidir. Canlılarda çok sayıda 

enzimatik ve enzimatik olmayan tepkimelerle süperoksit üretilir. Süperoksit radikalinin 

yapımındaki artı, oksijenin diğer radikal türlerinin ve diğer atom merkezli radikallerin 

oluşumu için tetik fonksiyonu görür (Kılınç, 2002). 

 

Biyolojik sistemlerdeki en önemli serbest radikaller, oksijen ve azottan oluşan 

radikallerdir. Çoğu hastalıklarda en önemli rolü oksijen serbest radikalleri oynar. 

Bunlarında en etkin olanları süperoksit (O2˙⎯) ve hidroksil (HO˙) radikalleridir. Bu 

radikallerin kaynaklarını  endojen (iç faktörler) ve eksojen (dış,çevre faktörleri) kaynaklar 

olarak iki gurupta toplayabiliriz (Alhan, 2002). 

1.  Endojen kaynaklar: 
 

 Mitokondrial elektron transport zinciri  
 Otooksidasyon reaksiyonları 
 Enzim reaksiyonları 
 Fagositik hücreler (monosit ve makrofajlar, nötrofil, eozinofil) ve 

endotelyal   hücreler gibi hücrelerdeki oksidatif reaksiyonlar 
 

 
2.  Eksojen Kaynaklar: 

  
 Diyet faktörleri 
 İlaçlar 
 Sigara dumanı 
 İyonize radyasyon 
 UV Işık 
 Kimyasal karsinojenler 

 
 

Süperoksit radikali Moleküler oksijenin (O2) bir elektron alarak indirgenmesiyle 

kararsız bir yapı olan O2
-. radikali oluşur: 
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                                               O2  +  e-                       O2
-. 

 

Süperoksitin in vivo oluşmasına yol açan mekanizmaların başında mitokondriumun iç 

membranında oksijenin suya redüksiyonunu sağlayan elektron-transport zinciri gelir. Aynı 

zamanda adrenalin, flavin nükleotitleri  tiyol bileşimleri ve glikoz gibi moleküller oksijenli 

bir ortamda okside olarak süperoksit oluştururlar. Bu reaksiyonlar demir ve bakır metaller 

tarafından önemli derecede hızlandırılır. Damar endotelinde de, nitrik oksidi nötralize 

etmek için devamlı bir süperoksit oluşumu vardır (Massie, 1993; Payzın, 2000). 

Makrofajların fagositozu esnasında ve bazı diğer hücrelerin üremesinde ve farklılaşmasının 

düzenlenmesi esnasında da süperoksit radikali üretilir. Süperoksiti oluşturan her biyolojik 

sistem aynı zamanda kendiliğinden dismutasyon (Süperoksit dismutaz enzimi vasıtası ile)  

reaksiyonu ile hidrojen peroksit üretir (Alhan, 2002). 

 

          SOD 
2 O2

-. + 2 H+                                   O2 + H2O2 
 

Hidrojen peroksitin pK’sı 10.6 olduğundan, nötral ve asidik koşullarda net yük 

taşımaz, biyolojik zarları kolayca geçebilir. Yapısında paylaşılmamış elektron 

içermediğinden radikal özelliği taşımaz,  reaktif bir tür değildir. Hidrojen peroksitin 

oksitleyici bir tür olarak bilinmesinin nedeni, Cu, Fe gibi metal iyonları varlığında 

hidroksil radikalinin öncülü olarak davranmasıdır. Hidrojen peroksit özellikle 

proteinlerdeki hem grubunda bulunan demir ile tepkimeye girerek yüksek oksidasyon 

düzeyindeki ferril demir ve perferril demir oluşumuna neden olur. Bu formdaki reaktif 

demir çok güçlü oksitleyici özelliklere sahip olup, hücre zarlarında lipid peroksidasyonu 

gibi radikal tepkimeleri başlatabilir. Belirtilen potansiyel oksitleyici özelliği nedeniyle 

biyolojik sistemlerde oluşan H2O2’in  derhal ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Bu görevi, 

hücrelerdeki önemli antioksidan enzimler olan katalaz ve peroksidaz enzimleri yerine 

getirirler (Kılınç, 2002). 

 

Hidroksil (HO˙) radikali biyolojik sistemlerin tanıdığı en reaktif türdür. Su dahil 

ortamda rastladığı her biyomolekülle difüzyon limiti hızı ile tepkimeye girer. Bu yüzden 

10-9  saniyeden daha kısa bir ömre sahiptir. Serbest oksijen radikalleri etkilerini hidroksil 
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radikali formuna dönüşerek şeker, amino asit, lipid ve nükleotitler gibi mölekülleri 

etkileyerek doku hasarları meydana getirir. Biyolojik ve kimyasal sistemlerde üretilebilen 

hidroksil radikali (HO˙) canlılarda iki mekanizma ile oluşabilir: 

 

A. İyonlaştırıcı radyasyonun etkisiyle sulu ortamda su moleküllerinin iyonlaşması 

(Homolitik yıkım) ile gerçekleşir: 

 

X veya γ ışını 
H2O                                     H.   +  HO. 

 

Bu tepkimeler femtosaniye içinde gerçekleşir ve üretilen hidroksil (HO˙) radyasyonun 

canlılardaki toksik etkisinden sorumlu başlıca türdür.  

 

B. Hidrojen peroksitin eksik indirgenmesi ile hidroksil yapımı vücutta ki bu 

radikalin en önemli kaynağıdır. 

 

1-  Fenton reaksiyonu: hidrojen peroksit Fe+2 ve diğer geçiş (transition) elementleri 

(Cu, Zn, Mn, Cr, Co, Ni, Mo) varlığında indirgenerek HO. radikali oluşur: 

 

Fe+2 + H2O2                             Fe+3 + HO. + OH- 

 

2- Haber-Weiss reaksiyonu: Hidrojen peroksit O2
-. ile reaksiyona girerek hidroksil 

radikalini oluşturur.  

 

O2
-. + H2O2 +  H+                       O2  +  H2O +  HO. 

 

3-    H2O2’nin UV ışığına maruz kalması ile de HO. oluşabilir:  

 

Enerji (UV) 

H2O2                                 2 HO. 
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1.4  Serbest radikallerin etkileri 

 

Serbest radikallerdeki aşırı yüklenme vücut için tehlike oluşturur. Ancak vücudun 

işlevlerini görebilmesi ve hastalıklardan korunabilmesi için de gereklidirler. Serbest 

radikaller vücudun hastalıklara karşı direncini vücudu saran organizmaları yok ederek 

arttırır. Buna karşın fazla üretildiğinde vücuttaki bazı yerlere de hasara neden olarak 

hastalıklara yol açar. Serbest radikaller hücrelerde proteinlere, lipitlere, karbonhidratlara, 

enzimlere, nükleik asitler ve DNA üzerinde önemli etkileri vardır. 

 

1.4.1  DNA üzerindeki etkileri 

 

Reaktif oksijen türleri hemen hemen tüm hücresel yapılara ve moleküllere 

saldırabilir. DNA moleküllerine saldırıları sonucu yaşlanma ve kanser gibi hücresel 

harabiyetler oluşur. Deoksiriboz, fosfat omurgasına saldırarak DNA zincirlerine zarar 

verdiği gibi pürin ve pirimidin bazlarda da modifikasyonlar oluştururlar. Sonuçta 

mutasyonlar, translasyonel hatalar hatta protein sentezi inhibisyonu ortaya çıkar (Loecke, 

1999; Dizdaroğlu, 1991). 

 

1.4.2  Proteinler üzerindeki etkileri  

 

Proteinlerin karbonil türevleri ve oksidasyon ürünleri amino asit yan zincirlerinin 

modifikasyonuna sebebiyet verebilir. Proteinde ki karbonil guruplarının çoğalması serbest 

radikallerin açık hedefi olur. Peptit bağlarını koparabilir. Hücre membranın da ki 

proteinleri yıkarak hücrenin ölümüne sebep olabilir. Enzimlerde protein yapısında 

oldukları için fonksiyonlarını bozabilir. Örneğin hücredeki iyon transportunu bozarak 

hücrenin iyon dengesini bozabilir (Loecke, 1999). 

 

1.4.3.  Lipitler üzerindeki etkileri 

 

Lipidler üzerindeki etkileri lipit peroksidasyonu olarak adlandırılır. Serbest radikallerin 

etkileri üzerindeki araştırmaların en kapsamlısı ve en iyi  tanımlanmış etkileri lipitler 
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üzerinedir. Lipid peroksidasyonu serbest radikaller tarafından başlatılan ve membranda 

bulunan çoklu doymamış yağ asidlerinin (fosfolipitlerin) oksidasyonunu içeren kimyasal 

bir olaydır. Çünkü fosfolipitler   radikallerden hızlıca etkilenebilen, kolay ulaşılan bir hedef 

durumundadır. Lipitlerde ki çoklu doymamış yağ asitlerinin peroksidasyonu radikal zincir 

reaksiyonuna sebep olur.  Lipidlerin peroksidasyonu sonucu karbonil ve alkenler gibi 

hücrelere zararlı bir çok bileşiğin oluşmasına yol açar.  Süperoksid radikali, hidroksil 

radikali, peroksil radikali ve alkoksil radikali lipid peroksidasyonunu başlatan radikallerdir. 

Demir iyonlarının lipid peroksidasyonunda önemli bir rolü vardır (Kneepkens, 1994; 

Loecke, 1999). 

 

Yağ asidinin (LH) oksidasyonu metilen karbonundan hidrojen atomunun çıkarılması ile 

başlar ve yağ asidi radikali (L˙) oluşur. İlerleme aşamasında yağ asidi radikaline hızlı bir 

şekilde oksijen eklenerek peroksil radikalini (LOO˙) oluşturur. Lipid peroksil radikalleri 

zincir reaksiyonlarının başlatıcılarıdır, bunlar diğer çoklu doymamış yağ asidi 

moleküllerinden hidrojen atomlarını çıkartarak yeni reaksiyonları başlatırlar. Sonlanma 

aşamasında lipid hidroperoksidleri yıkılarak daha reaktif radikal türleri oluşturur. Peroksi 

radikaller ayrıca siklik peroksidleri de oluşturabilmektedir. Ortamda bulunan demir ve 

bakır tuzları lipid hidroperoksidlerinin yıkılımını hızlandırmakta olup oluşan peroksi ve 

alkoksi radikalleri lipid peroksidasyonlarını uyarırlar (Kneepkens, 1994; Loecke, 1999). 

               Başlama:      LH + R                                           L˙+ RH 

               İlerleme:      L˙ + O2                                             LOO˙ 

            LOO˙ + LH                                       LOOH + L˙ 

               Sonlanma: LOOH                LO˙ , LOO˙ ,  Malondialdehid (MDA) gibi aldehidler  

             LOOH + Fe+2                                Fe+3 + OH- + RO˙( Alkoksi radikali ) 

            LOOH + Fe+3                             Fe+2 + H+ + RO2 ( Peroksi radikali ) 

Serbest radikallerin bu hasarları çeşitli hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bu rahatsızlıklar 

tablo 1.4 te gösterilmiştir.  Serbest radikallerin bu etkileri antioksidanların ne derece 

önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Tablo 1.4  Serbest radikallerin sebep olduğu hastalıklar 

Kardiyovasküler sistem patolojisi 
Aterosklerozis (Damar sertliği)  Savunma Sistemindeki aşırı yüklenme veya hatalar 
Beyindeki düzensizlikler 
Anoksia  Kandaki oksijen azlığı 
Nöral lipofuskinosis Hücrelerdeki yapısal bozulmalar 
Parkinson hastalığı Hücrelerdeki yapısal bozulmalar 
Alzheimer hastalığı Aktifleşmiş fagositik hücrelerin aşırı O2

-. , H2O2 ve 
HCLO üretimi  

Down Sendromu Savunma Sistemindeki aşırı yüklenme veya hatalar 
Multiple selerosis Hücrelerdeki yapısal bozulmalar 
Kronik granülomatöz hastalık Antioksidan sistemdeki gen hasarı 
Diabetes Mellitus Anormal substrat oksidasyonu veya oksijen 

konsantrasyonundaki değişim 
İnflamatory(ateşli) düzensizlikler 
 
Astım  Aktifleşmiş fagositik hücrelerin aşırı O2

-. , H2O2  
üretimi 

Romatizmal artirit  Aktifleşmiş fagositik hücrelerin aşırı O2
-. , H2O2  

üretimi 
Demir yüklenmesi  
İdoyopatik hemokromatosis Geçiş metallerinden oksijene elektron transferi sonucu 
Talasemia Geçiş metallerinden oksijene elektron transferi 
Akciğer düzensizlikleri 
 
Asbestosis Aktifleşmiş fagositik hücrelerin aşırı O2

-. , H2O2 
üretimi 

Yetişkin solunum stresi 
sendromu 

Aktifleşmiş fagositik hücrelerin aşırı O2
-. , H2O2  

üretimi 
Radyasyon hasarları  
Zedelenme (reperfusyon) Anormal substrat oksidasyonu veya oksijen 

konsantrasyonundaki değişim 
Deri bozuklukları 
 
Solar radyasyon zehirlenmesi Yüksek veya düşük radyasyon enerjisi ile doku hasarı 
Bloom sendromu  Savunma sistemindeki aşırı yüklenme veya hatalar 
Olaşan zararlı (toksik) maddeler 
 
Zenobiyotikler  İlaç ve toksin kulllanımında 
Metal iyonları (Hg, Fe, Cu, etc.) Geçiş metellerinden oksijene elektron transferi 
Sitositatikler (blomyein) İlaç ve toksin kulllanımında 
Kanser  Mesane, Bağırsak, Göğüs, Kolorektal, Karaciğer,  

Akciğer , Lösemi, Deri, Prostat 
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1.5   Antioksidan savunma sistemleri 

 

Normal fizyolojik koşullarda, hücreler oluşan serbest radikal ürünleri ve peroksitler 

gibi moleküllerin neden olabileceği oksidatif hasara karşı antioksidan savunma sistemleri 

tarafından korunur. Bu sistemler tablo 1.5.1 de şu şekilde sınıflandırılmıştır. 

 
Tablo 1.5 Enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanlar 

 

 

Genel olarak enzimatik antioksidanlar hücre içinde, enzimatik olmayan 

antioksidanlar ise hücre dışında daha fazla etkilidir. Antioksidanlar etkilerini başlıca iki 

şekilde gösterirler: 

 

 
A) Enzimatik Antioksidanlar: 

 
 

 

Süperoksit dismutaz (SOD) Katalaz 

Selenyum bağımlı glutatyon peroksidaz 

(GPx) 

Glutatyon redüktaz (GR) 

Glutatyon-S-transferaz (GST)  

 
B)      Enzimatik Olmayan Antioksidanlar 
 
 

 

Vitamin C Vitamin E 

Flavinoidler Vitamin A 

Melatonin Ürik Asit 

Albümin Haptoglobulin 

Sistein Seruloplazmin 

Transferrin ve Laktoferrin Ferritin 

Oksipurinol Ubikinon 

Bilirubin Mannitol 

Lipoik asit Hemopeksin 



 20

I. Serbest radikal oluşumunun önlenmesi: 

 

a)  Başlatıcı reaktif türevleri uzaklaştırıcı etki, 

b)  Oksijeni uzaklaştırıcı veya konsantrasyonunu azaltıcı etki, 

c)  Katalitik metal iyonlarını uzaklaştırıcı etki. 

 

II. Oluşan serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesi: 

 

a)  Toplayıcı (scavenging) etki: ROT’ (Reaktif oksijen türevleri) lerini etkileyerek onları 

tutma veya çok daha az reaktif başka bir moleküle çevirme (Ör: Enzimler). 

b)  Bastırıcı (quencher) etki: ROT’leri ile etkileşip onlara bir proton ekleyerek aktivite 

kaybına neden olma (Ör: Flavinoidler, vitaminler). 

c)  Onarıcı (repair) etki. 

d)  Zincir kırıcı (chain breaking) etki: ROT’lerini  ve zincirleme reaksiyonları başlatacak 

diğer maddeleri kendilerine bağlayıp zincirlerini kırarak fonksiyonlarını önleyici etki (Ör: 

Hemoglobin, seruloplazmin, mineraller). 

 

1.6    Enzim Yapısındaki antioksidanlar: 

 

1.6.1  Süperoksit Dismutaz (SOD) 

 

Süperoksiti hidrojen peroksit ve moleküler oksijene çeviren reaksiyonu katalizleyen 

bir metalloenzimdir 

 

SOD 
2 O2

-. + 2 H+                               H2O2 + O2 

 

Bu reaksiyon “oksidatif strese karşı ilk savunma” olarak da adlandırılır. Çünkü, 

süperoksit zincirleme radikal reaksiyonlarının güçlü bir başlatıcısıdır. Bu sistem sayesinde 

hücresel kompartmanlarda ki O2
-. düzeyleri kontrol altında tutulur.  
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1.6.2   Katalaz  

 

Katalaz esas olarak peroksizomlarda lokalize ve yapısında 4 “hem” grubu bulunan 

bir hemoproteindir. Karaciğer ve eritrositlerde en yüksek aktiviteye sahiptir. SOD 

aracılığıyla oluşmuş olan hidrojen peroksit bir radikal olmamasına karşın en reaktif ROT 

olan HO. radikalinin öncüsüdür. Bu nedenle birçok ROT’inden daha fazla oksidatif hasara 

neden olur. Katalaz hidrojen peroksiti su ve moleküler oksijene parçalar: 
CAT 

2  H2O2                                        2 H2O + O2 

 

1.6.3   Glutatyon Peroksidaz (GPx) 

 

Glutatyon peroksidaz, hidrojen peroksit ve büyük moleküllü lipid 

hidroperoksitlerinin indirgenmesinden sorumludur. Sitozolde yerleşmiş, 4 selenyum atomu 

içeren tetramerik yapıda bir enzimdir. Karaciğerde en yüksek, kalp, akciğer ve beyinde 

orta, kasta düşük aktivitede bulunur. 

 

GPx, aşırı hidrojen peroksit varlığında glutatyonun (GSH) okside glutatyona 

(GSSG, glutatyon disülfid) oksidasyonunu katalize eder; bu arada H2O2 de suya 

dönüştürülerek detoksifiye edilmiş olur:  

GPx 

H2O2 + 2 GSH                                 GSSG + 2 H2O 

 

1.6.4   Glutatyon Redüktaz (GR) 

 

GPx tarafından H2O2 ve diğer lipid peroksitlerin redüksiyonu sırasında glutatyonun 

okside glutatyona dönüşmektedir. Bu okside formun ileride kullanılmak üzere tekrar 

redükte GSH’a dönüştürülmesi gereklidir. Çünkü organizmanın glutatyon deposu sınırlıdır. 

GR, NADPH varlığında glutatyon disülfiti tekrar redükte glutatyona (GSH) çevirir: 

                                                                                                    GR 

       GSSG + NADPH+H+                               2 GSH + NADP+
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1.6.5  Glutatyon-S-Transferaz (GST) 

 

GST’lar iki protein alt biriminden oluşan bir enzim ailesidir. Genel olarak 3 

sitozolik ve bir de mikrozomal olmak üzere dört ana gruba ayrılırlar. Organizmaya giren 

ksenobiyotiklerin biyotransformasyonunda önemli rol oynamaktadırlar. Başta araşidonik 

asit ve linoleat hidroperoksitleri olmak üzere lipid hidroperoksitlere (ROOH) karşı GST’lar 

Se-bağımsız glutatyon peroksidaz aktivitesi gösterirler:  
                                                                    GST 

ROOH + 2 GSH                                GSSG + ROH + H2O 

 

1.7  Enzimatik Olmayan Antioksidan Savunma Sistemleri 
 

1.7.1  Glutatyon (GSH) 

 

Önemli bir intrasellüler antioksidandır ve ekstrasellüler ortamda çok düşük 

konsantrasyonlarda bulunur. Glutamik asit, sistein ve glisin amino asitlerinden meydana 

gelmiş bir tripeptittir. GSH’a antioksidan özelliğini sisteinin tiyol grubu kazandırır. 

Glutatyon, HO. ve singlet O2 gibi ROT’lerinin temizleyicisidir. Serbest radikal ve 

peroksitlerle reaksiyona girerek hücreleri oksidatif hasara karşı korur. Bunun dışında 

proteinlerdeki –SH gruplarını redükte halde tutar ve bu grupları oksidasyona karşı 

muhafaza eder. Demirin Fe+2 (ferröz) halde tutulmasını sağlar. Böylece, protein ve 

enzimlerin inaktivasyonunu engeller, hatta rejenere olmalarını sağlar 

 

1.7.2 Vitamin C (Askorbik Asit) 

 

Vitamin C bir ketolaktondur. Suda eriyen vitaminlerden olan askorbik asit özellikle 

taze yeşil sebze, meyve ve trunçgillerde bol miktarda bulunur. Çok güçlü bir indirgeyici 

ajan olan vitamin C süperoksit ve hidroksil radikalleri ile kolayca reaksiyona girerek onları 

temizler. Ayrıca, antiproteazların oksidan maddeler ile inaktive olmasını engeller. Yine 

vitamin C, tokoferoksil radikalinin tokoferole redüklenmesini de sağlar. C vitamininin 
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antioksidan etkisinin yanında oksidan etkisi de söz konusudur. Çünkü, vitamin C ferrik 

demiri (Fe+3) ferröz demire (Fe+2) indirgeyen süperoksit dışındaki tek hücresel ajandır: 

 

Askorbat  +  Fe+3-Protein                                Dehidroaskorbat (DHA) + Fe+2 + Protein 

 

Bu yolla askorbik asit proteine bağlı ferrik demiri uzaklaştırarak ya da doğrudan 

indirgeyerek Fenton reaksiyonunda H2O2 ile etkileşmeye uygun olan ferröz demire 

dönüştürür. Yani O2
-.  Üretimine katkıda bulunur.   

 

1.7.3. Vitamin E (Tokoferol) 

 

E vitamini tokoferol yapısında olup α, β, γ ve δ olarak dört tipin karışımıdır. α-

tokoferol doğal dağılımı en geniş ve biyolojik aktivitesi en fazla olanıdır. Antioksidan 

etkisi en fazla olanı da α-tokoferoldür. Yapısında bulunan fenolik hidroksil gruplu 

aromatik halka vitaminin kimyasal olarak aktif kısmını oluşturur ve antioksidan özelliği bu 

gruptan kaynaklanır. 

 

En yüksek vitamin E konsantrasyonu mitokondri ve mikrozomlar gibi membrandan 

zengin hücre kısımlarında bulunur. Çok güçlü bir antioksidan olan E vitamini hücre 

membran fosfolipidlerinde bulunan çoklu doymamış yağ asitlerini serbest radikal 

etkilerinden koruyucu savunma elemanıdır. Bir molekül vitamin E 100 molekül yağ 

asidinin peroksidasyonunu önleyebilir. Vitamin E O2
-., HO., singlet O2, lipid peroksil 

(LOO.) radikallerini ve diğer radikalleri temizler. Lipid peroksidasyonunu inhibe eder. 

Lipid peroksil radikallerini yıkarak lipid peroksidasyon zincir reaksiyonlarını sonlandırdığı 

için zincir kırıcı bir antioksidan olarak da bilinir: 

 

LOO. + α-tokoferol-OH                                  LOOH + α-tokoferol-O. 

                (tokoferoksil radikali) 
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Sonuçta oluşan tokoferoksil radikali (α-tokoferol-O.) stabildir ve kendi kendine lipid 

peroksidasyonu başlatmak için yeterince reaktif değildir. Glukronik asitle oksidasyona 

uğrayarak safra yolu ile atılır.  

 

1.7.4  Vitamin A (β-Karoten) 

 

Yağda çözünen vitaminlerden ilk bulunanıdır. A vitamininin metabolik ön maddesi 

olan β-karoten son derece güçlü singlet O2 temizleyicisi olup ayrıca hidroksil, peroksil ve 

alkoksil radikalleriyle de doğrudan reaksiyon verip lipid peroksidasyonu zincir 

reaksiyonunu önleyebilir. A vitamini oksijen etkisi ile kolayca oksitlenir. Görme, üreme, 

büyüme, epitel hücre sağlamlığında rol oynar. 

 

1.7.5  Melatonin 

 

Melatonin HO. radikalini temizleyen çok güçlü bir antioksidandır. HO. ile reaksiyona 

girdikten sonra bir indolil katyon radikaline dönüşür. Bu da ortamdaki O2
-. Radikalini 

tutarak antioksidan aktivite gösterir. Diğer antioksidanlara göre çok güçlü bir antioksidan 

olmasının nedenleri:  

 

1. Lipofilik olması nedeniyle hücrenin hemen tüm organellerine, birçok dokuya 

rahatça girerek geniş bir alanda aktivite gösterir; 

2. Hücre çekirdeğine girebilmesi nedeniyle DNA’yı oksidatif hasara karşı korur; 

3. Çok yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımında bile toksik bir etkisi yoktur; 

4. Prooksidan aktiviteye sahip değildir. 

 

Yaşlanma ile birlikte melatonin de azaldığı için yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı bazı 

hastalıkların patogenezinde önemli rolü olabileceği bildirilmiştir. Sonuç olarak, 

melatoninin klinik açıdan etkili bir antioksidan ve dolayısıyla antikanserojen olduğuna 

inanılmaktadır 
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1.8 Projenin amaç ve önemi 

 

Çam, kavak, armut, ve söğüt ağaçları üzerinde parazit olarak yetişen ve tıbbi açıdan 

birçok faydası olan ökseotu (Viscum album) bitkisi çeşitlerinin antioksidan aktiviteye sahip 

olup olmadığı araştırılacak ve  aktiviteleri birbirleriyle ve sentetik olarak gıda sanayisin de 

yaygın olarak kullanılan bazı antioksidan maddelerle karşılaştırılacaktır.Karşılaştırmalar 

sonucu da sentetik antioksidanlar yerine doğal antioksidanların kullanılabilirliği 

denenecektir. Yapılan literatür çalışmalarında ökseotunun antioksidan aktivesi ile alakalı 

değişik çalışmaların olduğu gözlenmiştir. Bunlar ıhlamur, akasya ve akça ağaç türlerinde 

yetişen ökseotları üzerinde çalışılmıştır (Önay, 2002). Ayrıca karaciğer, böbrek, ve kalp 

dokuları üzerinde ki antioksidan etkileri üzerine çalışılmıştır (Orhan, 2005). Bitkinin 

parazit olarak yetişmesi ve özeliklerini parazit olarak yaşadığı ağaçtan alması sebebiyle 

değişik özellikler göstermektedir.  Ayrıca bilimsel çalışmalarda bunu göstermektedir; 

Örneğin akciğer kanseri tedavisinde elma ağacı üzerinde yetişen ökseotu bitkisinin daha 

etkili olduğu gözlenmiştir (Hulsen, 1986). Bu bilgiler ışığında çam, armut, söğüt ve kavak 

ağaçlarından etkin madde miktarlarının en fazla olabileceği dönemlerde  ökseotlarını 

toplanmıştır. Bitkilerden elde edilen özütlerin in vitro  antioksidan aktiviteleri ölçülmüş ve 

karşılaştırılması  yapılmıştır 

  Günümüzde antioksidan maddelerin gıda  ve ilaç sanayiinde kullanımı oldukça 

yaygın olup hemen hemen tükettiğimiz ürünlerin çoğuna sentetik antioksidan maddeler 

katılmaktadır. Bunlar gıdaları bozulmaya karşı korumakta ve onların daha uzun süreli 

saklanmasını sağlamaktadır Bunlardan bazıları; bütillenmiş hidroksi tolien (BHT) ve 

bütillenmiş hidroksi anisol (BHA) bileşikleridir ancak bunların toksik etkilerinden 

şüphelenilmektedir. Bu nedenle; son yıllarda yeni, daha güvenli ve ucuz antioksidan 

maddelerin bulunması için doğal ürünler üzerinde yaygın çalışmalar yapılmaktadır. α-

Tokoferol doğal antioksidan olarak kullanılabilmemize rağmen bu maddenin üretimi pahalı 

olduğu için gıda sanayiinde sınırlı miktardaki ürünlerde kullanılmaktadır. Bu nedenle son 

zamanlarda doğal yeni bir antioksidan maddenin veya maddelerin doğal kaynaklardan elde 

edilmesi oldukça önem kazanmış ve bu konuyla ilgili çok sayıda araştırma yapılmaktadır. 

Antioksidanlar sadece gıda değil ayrıca sağlık alanında da önemli maddelerdir. Tüm bu 

konular göz önüne alındığında araştırmanını önemi açıkça görülmektedir. 
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2. MATERYAL ve METOD 
 

 
2.1 Bitkisel Materyal 

 

Bitkisel materyal olarak çam, kavak, söğüt ve armut ağaçları üzerinde yaşayan 

ökseotu bitkileri kullanıldı. Ökseotlarının tedavi maksatlı ekim ile kasım ayları arasında 

toplanması ve etken maddelerin bu aylarda bitkide daha fazla olması nedeni ile bu aylar 

arasında Tokat’ın Turhal ilçesi kırsal kesimlerinden belirtilen ağaç türleri üzerinden 

toplanmıştır. 

 
Familya   : Loranthaceae (Viscaceae) 
 
Cins         : Viscum 
 
Tür          : Viscum album L. 
 
Alt Tür    : Viscum album ssp. album 
 
 
Üzerinde yetiştiği konakçı ağaçlar 
Çam Ağacı          : Pinus nigar 
 
Kavak Ağacı       : Populus sp. 
 
Söğüt Ağacı        : Salix sp. 
 
Armut Ağacı      :  Pyrus sp. 
 
 

2.2   Kullanılan Cihazlar  
 

UV/VIS Spektrometresi (Jasko V-530 UV/VIS Spektrometresi, Japan Servo Co. 

LTD., Serial No: B099560512) ile absorbans ölçümleri yapıldı. 

 

Rotary evaparator (Laborata 4001, Heidolph WB, Germany, Serial No. 069800367) 

ile deneylerde kullanılan ekstreler hazırlandı. 

 



 27

2.3 Kimyasal Maddeler ve Çözeltiler 
 

Kullanılan kimyasallar Sigma-Aldrich veya Merk firmalarından temin edilmiştir.  

 

1. Butillenmiş hidroksitoluen  (BHT) 

2. Butillenmiş hidroksianisol (BHA) 

3. α-Tokoferol ( E vitamini) 

 

 Yukarıda adı geçen üç madde deneylerde standart antioksidan madde olarak 

kullanıldı. Bu maddelerin antioksidan etkileri bilindiği için bular ile kendi maddelerimiz 

arasında kıyas yapılarak sonuca gidildi. Bu maddelerin kimyasal yapıları aşağıdaki 

şekildedir 

 

 
 
 
 
   Me = CH3 –  
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2.3.1 Çözeltiler 

 

1. 10 mM’lık Linoleik asit  

2. % 60’lık etanol çözeltisi 

Linoleik asitin kimyasal yapısı şu şekildedir. 

 
CH3CH2CH2CH2CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH 

9,12-oktadekadeionik asit (Linoleik Asit) 

 

3.  0,2 M pH’ ı 6.6 olan Fosfat tamponu 

4.  %1’lik  K3Fe(CN)6  

5.  %10’luk TCA 

6.  %0,1’lik FeCl3 

      7.  0,05     M  pH’ ı 7.8 olan Fosfat tamponu 

      8.  0,01     M  NBT (Nitro Blue Tetrazolium) 

      9. 3.10-3  M  Riboflavin 

     10.  0,02    M  Metiyonin 

 

NBT, Riboflavin ve Metiyonin’in kimyasal yapıları şu şekildedir. 

                                           
              Riboflavin                                                        Metiyonin 
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NBT (C40H30N10O6Cl2) 

 

 

11. 10 mM lık DPPH (difenilpikrilhidrazil)  çözeltisi 

                 
                                    1: Difenilpikrilhidrazil (serbest radikal) 

 

12.   2 mM FeCl2 .4 H2O  

13.  5 mM Ferrozin (C20H13N4O6S2Na) 

 

                         
Ferrozin 

14.  % 2’lik Na2CO3 çözeltisi 
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15.  Gallik asit (C6H6O2) çözeltisi 

 

                                   

                                                Gallik asit (C6H6O2) 

 

 

Deneysel çalışmalar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya 

Bölümü Biyokimya Araştırma laboratuarında yapılmıştır.  

 

2.4  Bitki özütlerinin (ekstirelerinin) hazırlanması 
 

Bitkilerimiz gölgede kurutulduktan sonra öğütülüp toz haline getirildi. Toz 

halindeki bitkilerimiz etil alkol içerisinde iki saat karıştırıldıktan sonra süzüldü. Böylelikle 

bitki içerisindeki gerekli maddeler çözülmüş oldu. Çözüldükten sonra rotary evaproratörde  

alkol uçurulmak sureti ile bitki ekstireleri hazırlanmış oldu. Elde edilen bitki 

ekstirelerinden belirli miligramlarda alınarak, o miligram kadar mililitre etil alkol bitki 

ekstirelerinin üzerine eklendi ve bu şekilde çözelti halindeki bitki ekstirelerimiz 

hazırlanmış oldu. Güneşten etkilenmeyecek koyu renkli cam kaplarda ekstireler muhafaza 

edildi. 

 

2.5  Total Antioksidan Aktivite  
 

Deney Lingnert (1979) metoduna göre yapıldı. Bitki ekstrelerinin her birinden 0.1, 

0.2 ve 0.3 mg alındı. Kör ve kontrol çözeltileri için tüplere 0.2 mg alkol ilave edildi. Daha 

sonra bu tüplere 2 ml 10 mM’lık Linoleik asit emisyonundan (pH’ı 6.5 olan fosfat 

tamponlu emisyon) ilave edildi. Çözelti ilaveleri yapılırken tüplerin ışığa maruz 
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kalmayacakları karanlık bir ortamda gerçekleştirildi.  Kontrol çözeltisi dolapta, diğer tüm 

tüpler kör çözeltisi de dahil inkübatör de 37 °C’de 15 saat ışık görmeyecek şekilde  

bekletildikten sonra her bir tüpe 6 ml % 60’lık etanol çözeltisi ilave edildi.  Vortex aleti ile 

iyice karıştırıldı. 234 nm’de quartz  küvetler vasıtası ile ölçümler U-V cihazında yapıldı. 

Kör ve kontrol çözeltilerinden birer tane hazırlandı. Bitki ekstreleri konulmadı 

yerine 0.2 ml alkol ilave edildi. Sonrasında yukarıda anlatılanlar aynı şekilde uygulanarak 

kör ve kontrol çözeltileri hazırlandı. 

 

2.6 İndirgenme gücü  
 

İndirgenme gücü Oyaizu (1986) metoduna göre tayin edildi. Bitki ekstrelerinin her 

birinden 0.1 mg, 0.25 mg, 0.375 mg alınarak üzerlerine pH = 6,6 olan tampon (0,2 M pH= 

6,6 fosfat çözeltisi) çözeltiden 2,5 ml ilave edildi. Daha sonra % 1 lik K3Fe(CN)6 dan 2,5 

ml ilave edilerek 50 °C de 20 dakika etüvde bekletildi. Etüvden çıkarıldıktan sonra 2,5 ml 

% 10 luk TCA (Trikloroasetikasit) ilave edildi. Bulanıklık oluşması durumunda 10 dakika 

santrifüjlendi. Süpernatant kısım (üstte kalan faz) oluştu ise, üstte kalan kısımdan ve diğer 

bulanık olmayan tüplerden 1 ml alındı. 1 ml alınan örnekler üzerine 1 ml % 0,1 FeCl3 ten 

konulduğunda ve çözeltilerin renginin yeşile dönüştüğü görüldü. 700 nm de ölçüm yapıldı.  

Deneyde Kör çözeltisi olarak bitki ekstresi olmayan 2,5 ml Fosfat tamponu üzerine 

2,5 ml  K3Fe(CN)6 eklenerek 20 dakika 50 °C de bekletildi. Sonra bu çözeltinin üzerine 2,5 

ml TCA eklenerek bu karışımdan 1 ml alındı ve alınan bu çözelti üzerine 1 ml FeCl3 

eklendi.  

 

2.7  Süperoksit anyonu temizleme aktivitesi  
 

Bu deney Zhishen ve çalışma grubunun (1999) metoduna göre yapıldı. Bitki 

ekstrelerinden 0.02 mg, 0.03 mg, 0.040 mg, 0.05 mg ve kör içinde her bir bitki 

ekstresinden 0.03 mg alındı. Bu ekstrelerin üzerine 0.02 mg için 2,425 ml, 0.03 mg için 

2,415 ml, 0.04 mg için 2,405 ml, 0.05 mg için 2,395 ml, kör için 2,415 ml 0.05 M lık fosfat 

tampon çözeltisi ilave edildi. Karanlık ortamda sırasıyla kör dahil tüm tüplere 2,5 ml 
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metiyonin (0,02 M), 0.02 mg riboflavin (3.10-3 M) ve 0.05 mg NBT (0,01 M) ilave edildi. 

  

Bunların hepsi konulduktan sonra kör karanlıkta, diğerleri floresans ışıkta 2 saat 

bekletilir ve daha sonra 560 nm de spektroskopik okuma yapıldı. 

Her bir bitki ekstresi için ayrı kör hazırlandı.  Kör çözeltisi için bir tüpe 0.03 mg bitki 

ekstresi koyuldu ve 2,5 ml fosfat tamponu ilave edildi. Üzerine 2,5 ml metiyonin, 20 µl 

riboflavin ve 50 µl NBT çözeltisi konuldu ve hiç ışık görmeyecek şekilde iki saat 

bekletildi. 

Kontrol çözeltisi de bitki ekstresi hariç diğer işlemlerin aynısı uygulanarak 

floresans ışıkta 2 saat bekletildi. 

 

2.8 Serbest radikal temizleme aktivitesi  

  
Serbest radikal giderme etkileri Blois’in metoduna göre 1,1-diphenyl-2picryl-

hydrazil (DPPH·) kullanılanarak yapıldı (Blois, 1958). Elimizdeki ekstrelerden 0.06 mg, 

0.12 mg, 0.18 mg alındı. 0.06 mg lik ekstrenin üzerine 2,94 ml alkol, 0.12 mg ın üzerine 

2,88 ml alkol, 0,18 mg ın üzerine 2,82 ml alkol konuldu. Bütün tüplere 1 ml DPPH 

çözeltisinden konuldu. Kör çözeltisi olarak 1 ml DPPH üzerine 3 ml etil alkol konuldu. 517 

nm’de absorbansları ölçüldü. Kontrol çözeltisi olarak hazırlanan saf DPPH çözeltisi 

kullanıldı.  

 

2.9 Metal şelatı oluşturma aktivitesi  
 

Bitki ekstrelerinin demir iyonları üzerine şelat etkisi Dinis ve çalışma grubunun 

metoduna göre yapıldı (Dinis, 1994). 0.1 mg, 0.2 mg ve 0.3 mg önceden hazırlamış 

olduğumuz bitki ekstrelerinin çözeltilerinden alınarak üç ayrı tüpe konuldu. Her tüpe 50 µl 

FeCl2 (2 mM) ve 200 µl ferrozin (5 mM ) koyularak 10 dakika bekletildi. Toplam hacmi 4 

ml’ye tamamlayacak şekilde alkol eklendi, yani 0.1 mg için 75 µl alkol, 0.2 mg için 65 µl 

alkol, 0.3 mg için 55 µl alkol ilave edildi. Kör çözeltisi olarak her bir bitki ekstresi için ayrı 



 33

bir kör hazırlandı. Bu körlerde; 200 µl bitki ekstresi üzerine 50 µl FeCl2 (2 mM) ve 3,75 

ml alkol konularak hazırlandı.  

Kontrol çözeltisi olarak, bitki ekstresi eklenmeden 200 µl ferrozin (5 mM) üzerine 

50 µl FeCl2 (2 mM) ve 3,75 ml alkol ilave edildi. Daha sonra çözeltilerin absorbansları 562 

nm de spektrofotometrik olarak ölçüldü. 

 

 2.10 Fenolik bileşiklerin toplamının belirlenmesi  
 

Fenolik bileşik tayini Slinkard ve Singleton (Slinkard & Singleton , 1977) 

metoduna göre yapıldı. 15 tane küçük balon joje alınarak bunların 9 tanesine 46 ml su 

konularak üzerlerine 1 ml folin-cioculate (Na2MoO4 + Na2WO4 + H3PO4) çözeltisinden 

eklendi. Daha sonra bu çözeltiler üzerine bitki ekstrelerinden 100 µl ilave edildi. Kalan 6 

tane balona 46 ml su ve 1 ml folin-cioculate çözeltisi koyulduktan sonra balonlara 

sırasıyla; 0.025 mg, 0.050 mg, 0.1 mg, 0.2 mg, 0.4 mg, 0.5 mg gallik asit çözeltisi (10 mg / 

10 ml sudaki çözeltisi) eklendi. 

 

 Kör çözeltisi olarak 46 ml su ve 1 ml folin-cioculate çözeltisi bir balona 

konulduktan 3 dakika sonra 3 ml % 2’lik Na2CO3 ilave edildi. Tüm çözeltiler 2 saat 

bekletildikten sonra 760 nm de ölçüm yapıldı. 
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3. SONUÇ VE TARTIŞMA 
 

3.1 Total antioksidan aktivite ölçümleri 

 

Ökseotu (Viscum album) türlerinin antioksidan aktivitesi (AOA) konjugeleşmiş 

dien (Lingnert et al., 1979) metoduna göre yapıldı. Doymamış yağ asidi olarak linoleik asit 

kullanıldı.  Bu metoda göre serbest radikallerin çoklu doymamış bir yağ asidi olan linoleik 

aside saldırması ile başlayacak lipid peroksidasyonunun bitki ekstireler kullanılarak ne 

derece peroksidasyonu engellediği 234 nm de absorbansları ölçülerek belirlendi. Bulunan 

sonuçlar aşağıdaki denklem ile % antioksidan aktivitesi olarak hesaplandı ve Şekil 3.1 de 

gösterildi.  

 

% Antioksidan aktivite = [(A0-A1)A0] x 100 

A0 ; kontrol reaksiyonunun absorbansı,  

A1 ; ökseotu ve standart çözeltilerin absorbansı 
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Şekil 3.1  Bitki ekstirelerinin, BHA, BHT ve α-tokoferol’in AOP yüzdeleri 

(µg/ml) 
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Ökseotu etanol ekstireleri ve standartların (BHT, BHT, α- Tokoferol) 

konsantrasyonu arttıkça antioksidan aktivite değerlerinin arttığı gözlenmiştir( Şekil 3.1). 

Elde edilen sonuçlar isim sırası ve 300 µg / ml konsantrasyonda ki değerleri sırası ile şu 

şekildedir;  Kavak öksesi > Söğüt öksesi > Armut öksesi > BHA > Çam öksesi  > BHT > 

α- Tokoferol olarak bulunmuştur. Elde edilen değerler % AOA olarak; 63.3 , 62.9 , 57.0 , 

49.1 , 47.4 , 43.2 ve 37.8 şeklindedir. Değerlerden de anlaşılacağı üzere kavak , söğüt ve 

armut ökselerinin AOA değerleri standart olarak kullanılan  BHA,  BHT  ve  α- Tokoferol 

daha büyük çıkmıştır. Aksine bunun tersi olması gerekirdi. Yeni denediğimiz bir metot 

olduğu için deney sırasında bazı eksikliklerimiz veya uygun şartları oluşturamamamız 

böyle bir sonucun çıkmasının sebebi olabilir. 

 

3.2 İndirgeme gücü ölçümleri 

 

Viscum album türlerinin indirgeme gücü Oyaizu (Oyaizu, 1986) metoduna göre 

belirlendi. Burada ki belirleyici faktör absorbanstır. En yüksek absorbans en iyi indirgeme 

gücünü göstermektedir.  

 

Bir bileşiğin indirgeme gücü onun potansiyel antioksidan aktivitesinin bir 

ölçüsüdür. İndirgeme gücünde asıl belirlenen ortamda bulunan Fe3+ iyonlarının ne derece   

Fe2+ iyonlarına indirgendiğidir. Buda ekstrelerin 700 nm de ki absorbanslarının ölçülmesi 

ile saptanmış ve şekil 3.2. de gösterilmiştir. Bitki ve standart ekstraktlarının indirgeme 

güçleri konsantrasyon artışı ile doğru orantılı olarak artmıştır.   Çam öksesi, kavak öksesi, 

armut öksesi, söğüt öksesinin   100 µg / ml etanol ekstraklarının  ve 1/1 µg(standart) / 

ml(etanol) oranına göre hazırlanan BHT , BHA , α- Tokoferol standartlarının absorbansları 

isim sırasına göre 375 µg / ml konsantrasyonda 0.4898, 0.3247, 0.3932, 0.2960, 1.5074, 

2.4886 ve 0.9588 olarak bulunmuştur.  

 

Bitki ekstrelerinin ve standarların indirgeme güçleri şu şekilde sıralanmıştır; BHA 

> BHT > α- Tokoferol > Çam öksesi > Armut öksesi > Kavak öksesi > Söğüt öksesi. 
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Şekil 3.2 Bitki ekstrelerinin , BHA, BHT, ve α-tokoferol’in indirgenme güçleri (BHA: 

Butillenmiş hydroxyanisole BHT: Butillenmiş hydroxytoluene). 

 

3.3 Süperoksit anyon giderme aktivitesi ölçümleri 

 

Ökseotu türlerinin süper oksit giderme etkileri Zhishen (Zhishen, 1999) ve çalışma 

gurubunun  metodu kullanılarak yapıldı. Ölçümler 560 nm`de yapıldı. 560  nm`de yapılan 

ölçümlerde absorbansın azalma derecesi ne derece süper oksit (O2⎯˙)  anyonunun 

temizlendiğinin bir ölçüsüdür. Süper oksit giderme derecesi aşağıdaki eşitlikle hesaplandı. 

 

% Süperoksit Anyon Giderme derecesi =  [(A – A1) / A] × 100] 

A   ; kontrol reaksiyonunun absorbansı,  

A1 ; ökseotu ve standart çözeltilerin absorbansı 

 

Ökseotu (Viscum album) bitki ekstreleri 20 , 30 , 40 ve 50 µg / ml ye ayarlanan 

konsantrasyonlarda süper oksit radikali oluşumu engelleme yüzdeleri belirlendi ve şekil 

3.3 te gösterildi. Ökseotu (Viscum album) etanol ekstrelerinin ve standartların hesaplanan 

50 µg / ml deki %  süperoksit giderme değerleri 64.49 ,57.69 , 57.43 , 54.71 , 52.69 , 52.3 

ve 51.58 olarak bulunmuştur. İsime göre ise;  α- Tokoferol > BHT > BHA > Armut öksesi.  

> Kavak öksesi > Çam öksesi  > Söğüt öksesi olarak bulunmuştur. 

(µg/ml) 
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 Şekil 3.3 Bitki ekstrelerinin, BHA, BHT ve α-tokoferol’in farklı miktarlarının süperoksit 

anyonu temizleme aktiviteleri 

 

3.4  Serbest radikal giderme aktivitesi ölçümleri 

 

Ökseotu (Viscum album) türlerinin serbest radikal giderme etkileri Blois’ in metodu 

kullanılarak yapıldı. Bu metot diğer metotlara nazaran daha çok tercih edilmekte ve kısa 

zamanda sonuç alınmaktadır. Antioksidanların 1,1-difenil-2pikrazil-hidrazil (DPPH.)’ in 

hidrojen bağlayabilme özelliğinden dolayı radikal giderme etkisi gösterdiği 

düşünülmektedir(Blois, 1958). DPPH.  kararlı bir serbest radikaldir. Kararlı bir 

diamanyetik molekül oluşturmak için bir elektron veya hidrojen radikalini bünyesine kabul 

eder. DPPH. radikalinin Deneyin yapılışında anlatıldığı üzere 1,1-difenil-2pikrazil-hidrazil 

(DPPH.) ile bitki ve standart ekstraktlarından oluşturulan reaksiyon karışımının gösterdiği 

absorbansı ne kadar düşük olursa serbest radikal giderme aktivitesi o kadar oluyor 

demektir. DPPH.  radikalinin azalması ile absorbansın azalması doğru orantılıdır. Kararlı 

DPPH. en yüksek absorbansı 517 nm verir. Absorbansın düşmesinin sebebi radikal ile 

antioksidan moleküllerin reaksiyonu sonucu hidrojen bağlanması ile radikalin giderilmesi 

sonucudur. Bu deney sırasında da görülebilmektedir. Karışımın rengi mordan sarımsı bir 

(µg/ml) 
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renge dönüşmektedir. Bu deneyde kullanılan serbest radikal DPPH’ i giderme kabiliyeti 

aşağıda ki eşitlikle hesaplandı.  

% S.R. Giderme Aktivitesi =   [(A0 – A1) / A0] × 100] 

A0 ; kontrol reaksiyonunun absorbansı,  

A1 ; ökseotu ve standart çözeltilerin absorbansı 
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 Şekil 3.4 Bitki ekstrelerinin, BHA, BHT ve α-tokoferol’in farklı konsantrasyonlarının 

DPPH. radikalini temizleme aktiviteleri 

 
 

DPPH.  radikali üzerine ökseotu (Viscum album) etanol ekstreleri ve standartların 

(BHT, BHA, α- Tokoferol) konsantrasyonu arttıkça giderme etkilerinin arttığı gözlenmiştir 

( Şekil 3.4). Elde edilen sonuçlar isim sırası ve 180µg / ml konsantrasyonda ki değerleri 

sırası ile şu şekildedir;  α- Tokoferol > BHA > Çam öksesi  > Armut öksesi.  > BHT  > 

Kavak öksesi > Söğüt öksesi olarak bulunmuştur. Elde edilen değerlerde; 95.9 , 95.5 , 93.4 

, 92.5 , 91.6 , 83.4 ve 80.9 şeklindedir. 

(µg/ml) 
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 α- Tokoferol ve BHA nın değerleri en yüksektir. Bu durum başka çalışmalarda da 

tespit edilmiştir. Bitki ekstrelerinin değerleri de α- Tokoferol ve BHA oldukça yakındır. 

Bu da göstermektedir ki  antioksidan olarak işlevleri vardır. 

 

3.5 Metal şelatlama  etkisi ölçümleri 

 

Ökseotu (Viscum album) türlerinin etanol ekstirelerinin demir iyonları üzerine şelat 

etkisi Denis ve çalışma grubunun metoduna göre yapıldı (Denis, 1994). Bu metoda göre ; 

en düşük absorbans en yüksek şelat oluşturma kapasitesini göstermektedir. Ferrrozin –Fe2+ 

kompleksi oluşumunu engelleme yüzdeleri aşağıda ki formüle göre hesaplanmıştır.  

 

% ENGELLEME = [(A0 – A1) / A0] × 100 ] 

A0 ; kontrol reaksiyonunun absorbansı,  

A1 ; ökseotu ve standart çözeltilerin absorbansı 

 

Metal Şelatlama Aktivitesi

-5

0

5

10

15

20

25

0 100 200 300 400

Konsantrasyon (mg/1000.ml)

%
 M

. Ş
. E

ng
el

le
m

e

 çam öksesi"
kavak öksesi
Armut öksesi
söğüt öksesi
BHT
BHA
a-Tokoferol

 
Şekil 3.5 Bitki ekstrelerinin, BHA, BHT ve α-tokoferol’in farklı konsantrasyonlarının 

metal şelatı oluşturma aktivitesi 

 

(µg/ml) 
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Yukarda ki formüle göre hesaplamalar yapılmış ve bitkilerin ve standartların (BHT, 

BHA, α- Tokoferol) etanol ekstrelerinin  Ferrrozin –Fe2+ kompleksi oluşumunu engelleme 

etkileri şekil 3.5 te gösterilmiştir. Ferrrozin –Fe2+ kompleksinin absorbansı bitki  

ekstraklarının konsantrasyonlarına bağlı olarak düzenli bir şekilde azalmıştır. Bitkilerin 

hepsi ökseotu olduğu için üzerinden alınana ağaca göre isimlendirilmiştir. Çam öksesi , 

kavak öksesi , armut öksesi , söğüt öksesinin   100 µg / ml etanol ekstrelerinin ve 1/1 

µg(standart) / ml(etanol) oranına göre hazırlanan BHT , BHA , α- Tokoferol 

standartlarının % metal şelat kapasiteri isim sırasına göre 300 µg / ml konsantrasyonda 

21.6 , 17.6 , 11.3 , 14.4 , 19.4 ,16.4 ve 20.7 olarak bulunmuştur. Bitki ekstirelerinin ve 

standarların metal giderme aktiviteleri şu şekilde azalmaktadır; Çam öksesi  > α- 

Tokoferol > BHT  > Kavak öksesi > BHA > Söğüt öksesi > Armut öksesi. Bu çalışma 

ekstirelerin  demir bağlama kapasiteleri ile alakalıdır. Bu da peroksidasyona karşı ne 

derece koruyucu özelliğe sahip olduklarının bir göstergesi olabilir. 

 
3.6. Toplam fenolik bileşik  ölçümleri 

 
Toplam fenolik bileşikler Slinkard ve Singleton’un (1977) metoduna göre Folin-

Ciocalteu reagenti ile tayin edildi. Standart fenolik bileşik olarak gallik asit kullanıldı. 

Toplam fenolik bileşiklerin konsantrasyonları standart gallik asit eğrisinden şekil 3.6 da 

edilen (R2:0,9837) değer aşağıdaki eşitlikte eşdeğer gallik asit olarak  kullanıldı ve 

hesaplamalar yapıldı.  

Grafik Başlığı
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Şekil 3.6  Eşdeğer Gallikasit Değerinin hesaplanması 

(µg/ml) 
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Absorbans = 0,001 x Toplam Fenoller [Eşdeğer Gallik asit (µg)] – 0,0154 

Formülde bulunan değerler konularak hesaplamalar yapıldı. Tablo5.6.1 de bu 

değerler verildi. 

 

                 Tablo 3.6  Bitki ekstrelerinin toplam fenolik bileşik miktarları 

Ökseotu(Viscum Album) Türleri Konsantrasyon (µg/g) 

 Çam     Öksesi 5,6 

 Kavak  Öksesi 5,4 

    Armut  Öksesi 5,7 

 Söğüt   Öksesi 4,9 

 

 

Ökseotu (Viscum album) türlerinin  etanol ekstrelerindeki  toplam fenolik 

bileşiklerin miktarları sırasıyla Armut öksesi> Çam öksesi> Kavak öksesi> Söğüt öksesi 

şeklinde değişmektedir.  

 

Fenoller bitkilerde bulunan önemli bileşiklerdendir. Çünkü fenollerde bulunan 

hidroksil guruplarının radikal giderici özellikleri vardır (Hatano et al., 1999). Bu özellikleri 

ile  fenolik bileşikler direkt olarak antioksidan aktivite gösterebilirler. Daha önce yapılan 

çalışmalarda fenolik bileşiklerin lipid  peroksidasyonun stabilize edilmesinde önemli 

etkileri olduğu saptanmıştır (Yen et all., 1993). Fenolik bileşenlerce zengin gıdalar ile 

beslenmek kalp rahatsızlıklarına yakalama riskini azalttığını ve aterosklerozis  oluşum 

sürecini antioksidan aktivite göstererek yavaşlattığı  bazı çalışmalarda tespit edilmiştir.  
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3.7  Genel değerlendirme 

 

Bu çalışmada çam, kavak, armut ve söğüt ağaçları üzerinden toplanan ökseotları 

(Viscum album) üzerinde altı farklı yöntemle in vitro deneyler yapılarak antioksidan 

özelliğe sahip olup olmadıkları araştırıldı. Ökseotlarının farklı ağaçlar üzerinden 

toplanılmasının sebebi; parazit bir bitki olması nedeniyle ağaca göre göstereceği 

biyokimyasal özelliklerin değişebileceği açısındandır. Bu da gerek yaptığımız antioksidan 

testlerinden gerekse toplandığı ağaç türüne  göre bitkinin fiziksel özellikleri de ki 

farklılıktan açıkça görülmektedir. Ökseotları etken maddelerinin en yüksek olduğu 

dönemlerde toplandı. Testler toplanan bitkilerin meyve ve dallarından ayrılan yapraklarının 

uygun şarlarda öğütülerek hazırlanan etanol özütleri üzerinde yapıldı. 

 

Yapılan deneylerin genel bir değerlendirilmesi yapılacak olursa: Çam, kavak, armut 

ve söğüt ağaçları üzerinden toplanan ökseotları türlerinin  belirli yüzdelerde antioksidan 

aktiviteye sahip oldukları belirlenmiştir. Antioksidan aktivite ökseotunun yetiştiği ağaca 

göre değiştiği saptanmıştır. Testlerin genelinde çam ağacından alınan bitkinin değerlerinin 

yüksek olması dikkat çekmektedir. Bu da göstermektedir ki daha farklı ağaçlar üzerinde 

yetişen ökseotlarının daha iyi  antioksidan aktivite gösterebilecekleri ihtimalini 

doğurmaktadır. Bir diğer konu da bitkilerin toplanma tarihleri tek bir dönemde değil de 

belirli periyotlarla toplanıp deneylerin yapılması farklı sonuçlara ulaşılabilmesi de 

mümkün görülmektedir.   

  

Antioksidan aktivite deneyinde en yüksek aktiviteyi  % 63.3 lük değerle kavak 

öksesi göstermiştir. Diğer ökseotları da standart maddeler olan BHT, BHA ve   α- 

Tokoferol den yüksek değerler almıştır. Bu da antioksidan özelliklerinin çok iyi olduğunu 

gösterir. Fakat şöyle bir durumda söz konusu olabilir. BHT, BHA ve   α- Tokoferol güneş 

ışığı, sıcaklık vs. gibi dış ektekilerde çabuk bozunabilen maddeler olduğu için sonuçlar 

daha düşük çıkmış olabilir. Tabi bu olay ökseotları ve deneyde kullanılan linoleik asit için 

de geçerlidir.    İndirgenme gücü deneyinde bir bileşiğin indirgeme gücü onun potansiyel 

antioksidan aktivitesinin bir ölçüsüdür. İndirgeme gücü deneyinde en yüksek değerler 

standart maddelerden sonra çam öksesi 0,4898 değeri ile göstermiştir. Standart 
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maddelerden en düşük değeri α- Tokoferol 0,9588 değeri ile almıştır. Çam öksesi ile 

aralarında hemen hemen iki kat fark olduğu görülmektedir. Bazı bitkilerin indirgeme 

güçlerinin çok iyi olmadığı görülmektedir. Süperoksit anyonunu temizleme aktivitesine 

göre bitkilerimizi değerlendirdiğimizde; en büyük aktiviteye yine standart maddeler 

göstermiştir ve ardından armut öksesi % 54,71 göstermiştir. En yüksek değeri %64,49 ile 

α- Tokoferol almıştır. Aralarında değer olarak fazla fark yoktur. Bu da aktivitelerinin iyi 

olduğunu göstermektedir.  Serbest radikal temizleme aktivitesinde; en yüksek değeri  α- 

Tokoferol (% 95,5) ve BHT den sonra (% 93.4) ile çam ve (%92.5) ile armut öksesi 

almıştır. aralarındaki fark oldukça azdır. Bu nedenle radikal giderme aktiviteleri çok iyidir. 

Metal şelatı oluşturma aktivitesinin saptanması için yaptığımız deneyden elde ettiğimiz 

sonuca göre ise en yüksek aktiviteye % 21.6 ile çam öksesi almıştır. Standart  maddelerden 

de yüksek bir değer alarak ne kadar iyi bir metal şelatı oluşturma aktivitesine sahip olduğu 

görülmektedir.  Fenolik bileşiklerin toplamının tayini deneyinde ise en yüksek fenolik 

bileşik konsantrasyonuna sahip bitki 5,7 mg / g değeri ile armut öksesidir. Yaptığımız 

değerlendirmeler bitki ve standart konsantrasyonlarının en yüksek değerleri için 

yapılmıştır.  

 

Yapılan altı deney içerisinden üçünde çam öksesi , ikisinde armut öksesi ve birinde 

kavak öksesi en yüksek değeri almıştır. Buna göre en iyi aktiviteyi çam öksesinin 

gösterdiğini söyleyebiliriz. Çamdan sonra armut, kavak  ve söğüt ökseleri olarak 

sıralayabiliriz. Çam öksesinin bu derece iyi antioksidan olmasının sebebi çamın 

yükseklerde yetişmesi sonucu daha temiz hava teneffüs etmesi ve kirliliğin en az olduğu 

ortamlarda yaşamasından kaynaklanabilir. Bilindiği üzere antioksidanlar günümüzde gıda, 

güzellik ve tıp alanında oldukça yer alan bir konudur. Bu noktada ökseotlarının antioksidan 

özelliğe sahip olması çok önemlidir. Ökseotlarının ülkemizde yaygın olarak yetişmesi 

bizim için bir şanstır. Örneğin Almanlar ökseotlarından özütler elde edip çeşitli 

hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere ticari olarak satışını yapmaktadırlar. 

Antioksidan özütleri hazırlanıp ticari olarak kullanılabilir. Bu konu üzerinde ülkemizde her 

hangi bir çalışma şu anda yapılmamaktadır fakat yapıldığında hem araştırma hemde maddi 

kaynak açısından getirisi olabilir.  
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