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1,1,2,2-TETRAKİS(p-HİDROKSİFENİL)ETAN: İNSAN KARBONİK 

ANHİDRAZ İZOENZİMLERİ I ve II, ASETİLKOLİNESTERAZ, 

BÜTİRİLKOLİNESTERAZ, GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİMLERİ 

ÜZERİNE İNHİBİSYON ETKİSİ ve ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN 

İNCELENMESİ 

 

Zeynebe BĠNGÖL 

 

Atatürk Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Kimya Anabilim Dalı 

Biyokimya Bilim Dalı 

 

DanıĢman: Prof. Dr. Ġlhami GÜLÇĠN 

 

Bu çalıĢma kapsamında, bitki ve ağaçların reçine kısmında bulunan 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın, insan eritrosit karbonik anhidraz izoenzimleri (hCA I ve II), 

glutatyon S-transferaz (GST), asetilkolinesteraz (AChE), ve bütirilkolinesteraz (BChE) 

enzimleri üzerine in vitro olarak inhibisyon etkisi araĢtırıldı. Ġlk olarak hCA I, II 

izoenzimleri Sepharose-4B-L-Tirozin afinite kolon kromatografisi tekniği ile sırasıyla 

%60,5; %48,7 verim ve 273,4; 819,3 kat saflaĢtırıldı. CA izoenzimlerinin saflığını 

belirlemek için, sodyumdodesil sülfat-poliakrilamit jel elektroforezi (SDS-PAGE) 

yapıldı ve her bir izoenzim için tek bant gözlendi. Ayrıca insan eritrositlerinden GST 

enzimi Glutatyon-agaroz afinite kolon kromatografisi ile%32,4 verimle 123,5 kat 

saflaĢtırıldı. Daha sonra 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın hCA I ve II, GST, 

AChE, ve BChE enzimlerine karĢı IC50 ve Ki değerleri belirlendi. Bu inhibisyon etkileri 

standart enzim inhibitörleri ile kıyaslandı. ÇalıĢmanın son kısmında 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın, demir (Fe
3+

 -Fe
2+

) indirgeme kapasitesi, kuprik iyonları (Cu
2+

) 

indirgeme kapasitesi, FRAP metoduna göre ferrik iyonları (Fe
3+

) indirgeme kapasitesi, 

2,2'-azino-bis (3-etilbenztiyoazolin-6-sülfonik asit) radikal (ABTS
.+

) giderme, 1,1-

difenil -2-pikril-hidrazil serbest radikal (DPPH
.
) giderme, N,N-dimetil-p-fenilendiamin 

radikal (DMPD
.+

) giderme, süperoksit anyon radikali (O2
.-
) giderme aktiviteleri ile 

ferrozin ve bipiridil reaktifleriyle ferröz iyonları (Fe
2+

) Ģelatlama aktiviteleri ve 

tiyosiyanat yöntemine göre total antioksidan aktivite çalıĢmaları antioksidan 

kapasitesinin belirlenmesi için yapıldı. Sonuçları mukayese etmek için, troloks,α-

tokoferol, bütillenmiĢ hidroksitolüen (BHT) ve bütillenmiĢ hidroksianisol (BHA) 

standart antioksidanları kullanıldı. 

2016, 132 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Karbonik anhidraz, Glutatyon S-transferaz, Asetilkolinesteraz, 

Bütirilkolinesteraz, Antioksidan aktivite, 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan 
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1,1,2,2-TETRAKIS(p-HYDROXYPHENLY)ETAN: DETERMINATION OF ITS 

INHIBITION EFFECT ON HUMAN CARBONIC ANHYDRASE IZOENZYMES 

I and II, ACETYLCHOLINESTERASE, BUTIRLYCHOLINESTERASE, 

GLUTATHIONE S-TRANSFERASE and ITS ANTIOXIDANT CAPACITY 

 

Zeynebe BĠNGÖL 

 

Atatürk University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Chemistry 

Subdivision of Biochemistry 

 

Supervisor: Prof. Dr. Ġlhami GÜLÇĠN 

 

In this study the in vitro inhibitory effect of 1,1,2,2-Tetrakis(p-hydroxyphenly)ethane, 

found in resins of plants and trees, on erythrocyte carbonic anhydrase isoenzymes I and 

II,glutathione S-transferase (GST)acetylcholinesterase (AChE),and 

butyrylcholinesterase (BChE) were investigated. Firstly, hCA I, and II were purified by 

Sepharose-4B-L-Tirozin affinity column chromatography with a yield of 60.5%; 48.7% 

and 273.4; 819.3-fold purification of each isoenzyme, respectively. For determination of 

the CA isoenzyme purity, sodiumdodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis 

(SDS-PAGE) was applied and single band was observed for each isoenzyme. Also, 

glutathione S-transferase was purified by glutathione-agarose column chromatography 

with a yield % 32.4 and 123.5 purification fold. Then, of IC50 and KĠ values of Tetrakis 

ethane were determined against the metabolic enzymes including hCA I, hCA II, GST, 

AChE and BChE.These inhibition effects were compared to standard enzyme inhibitors. 

Continuation of this study, for evaluating antioxidant and radical scavenging capacity 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hydroxyphenly)ethane, Fe
3+

-Fe
2+

 reducing capacity, cupric ion (Cu
2+

) 

reduction capacity by Cuprac method, reducing capacity by FRAP method, ABTS 

radical clarifing (ABTS
•+

), DPPH free radical clarifing (DPPH·)  and DMPD radical 

clarifing (DMPD
•+

)  activities, superoxide anion radical  clarifing (O2
•-
),metal chelating 

reagents, bipyridyl chelating reagents andtotal antioxidant were performed separately 

and during study, BHT, BHA, α-tocopherol and trolox were used as the reference 

antioxidant compound. Comparisons were applied with the four standard substances. 

2016, 132 pages 

Keywords: Carbonic anhydrase, Glutathione S-transferase, Acetylcholinesterase, 

Butyrylcholinesterase, Antioxidant activity,1,1,2,2-Tetrakis(p-hydroxyphenly)ethane 
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SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ 

ABTS
 

2,2´-Azino-bis(3-etilbenzttiyazolin-6-sülfonik asit) 

ABTS
∙+ 

2,2´-Azino-bis(3-etilbenzttiyazolin-6-sülfonik asit)radikali 

ACh Asetilkolin 

AChE Asetilkolinesteraz enzimi 

BChE Bütirilkolinesteraz enzimi 

BHA BütillenmiĢ hidroksianisol 

BHT  BütillenmiĢ hidroksitoluen 

CA  Karbonik anhidraz enzimi 

DMPD
 

N,N-Dimetil-fenilendiamin  

DMPD
∙+ 

N,N-Dimetil-fenilendiamin radikali 

DPPH 1,1-Difenil 2-pikril hidrazil 

DPPH
∙ 

1,1-Difenil 2-pikril hidrazilradikali 

DPPH-H ĠndirgenmiĢ 1,1-Difenil 2-pikril hidrazil 

DTNB 5,5‟-Ditiyo-bis (2-Nitrobenzoik asit) 

E.C.  Enzim komisyon 

E.Ü. Enzim Ünitesi 

hCA I Ġnsan karbonik anhidraz I izoenzimi 

hCA II Ġnsan karbonik anhidraz II izoenzimi 

I Ġnhibitör  

IC50 Mevcut konsantrasyonu yarıya düĢüren inhibitör konsantrasyonu 

Ki Enzim inhibitör kompleksinin ayrıĢma sabiti 

KM Maksimum hızın yarısına neden olan substrant konsntrasyonu 

LOO•  Lipit peroksit radikali 

LOOH Lipit hidroperoksit  

NBT Nitroblue tetrazolium 

PER Amonyum persülfat 

ROS Serbest oksijen radikali 

SDS-PAGE Sodyum dodesilsülfat poliakrilamid jel elektroforezi 

TCA Triklorasetik asit 
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Tris Trihidroksimetil amino metan 

Troloks 6-Hidroksi-2,5,7,8-tetramethilkroman-2-karboksilik asit 

V Enzimatik reaksiyon hızı 

Vmax Maksimum hız 
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1. GİRİŞ 

1.1. Enzimler 

Biyokimya tarihinde en fazla yapılan çalıĢmalar arasında enzimler ilk sıralarda yer 

almaktadır (Lehninger 2005). Enzimler, canlı metabolizmasındaki kimyasal 

reaksiyonları hızlandıran ve hiçbir yan ürün oluĢumuna izin vermeden  %100‟lük ürün 

verimi sağlayan biyolojik katalizörlerdir. Bir hücredeki bütün kimyasal reaksiyonlar, 

enzimler vasıtasıyla gerçekleĢtirilir.Günümüzde yaklaĢık olarak 4000‟den fazla enzim 

tanımlanmıĢ olup,birçoğu saf elde edilmiĢtir(Keha ve Küfrevioğlu 2012). 

Enzimlerle katalize edilen, tepkimeye katılan kimyasal moleküllere “substrat” adı 

verilir. Enzimler, substratları için çok yüksek spesifikliğe sahiptirler. Enzim 

moleküllerinde aktif bölge denilen özel bir alan bulunmaktadır. Bu alan substratla üç 

boyutlu bir yüzey oluĢturabilen aminoasit yan zincirlerine sahiptir. Aktif bölge substratı 

bağlayarak enzim-substrat (ES) kompleksi meydana getirir. Daha sonra enzim-substrat 

kompleksi, enzim ve ürüne dönüĢtürülür(Champe and Harvey 2007). 

 

Şekil 1.1. Substrat molekülünü bağlayan aktif bölgeye sahip bir enzimin Ģematik olarak 

gösterilmesi 

Her enzim molekülü saniyede 100 ile 1000 substrat molekülünü ürüne çevirme 

yeteneğine sahiptir. Birim zamanda bir mol enzim tarafından ürüne dönüĢtürülen 
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substratın molekül sayısı “turnover sayısı” olarak adlandırılmaktadır (Champe and 

Harvey 2007). Katalaz enzimi 40.000.000 s¹־ ile en yüksek turnover sayısı olan enzim 

iken, karbonik anhidraz enzimi 10.000.000 s¹־ ile en yüksek ikinci turnover sayısına 

sahip enzimdir (Bülbül et al.2003; Söyüt 2006). 

Enzimler katalizleme görevlerini protein yapılarıyla ya da protein yapısında olmayan 

kofaktör adı verilen gruplarla yerine getirebilirler. Kofaktörler metal iyonu olabildiği 

gibi koenzim denilen organik bileĢikler de olabilirler. Kofaktörü olmayan proteine 

“apoprotein”, enzim-kofaktör kompleksine ise “haloenzim” denilmektedir. Ayrıca 

kofaktörünü kaybetmiĢ yalnızca protein kısmı içeren enzimler de “apoenzim” olarak 

bilinmektedir. Kofaktör olarak metal iyonları kullanan alkol dehidrogenaz(Zn
2+

), 

karbonik anhidraz(Zn
2+

), katalaz(Fe
3+

veya Fe
2+

) enzimleri örnek olarak verilebilir. 

Metal iyonları substrat ve enzim arasında köprü görevi görerek kompleks oluĢumuyla 

birbirine bağlar. Ayrıca koenzim olarak bilinen, genellikle vitamin türevi olan organik 

moleküller de vardır. Örneğin; NAD koenzimi niyasin, FAD koenzimi riboflavin ve 

koenzim-A pantotenik asit içermektedir. Koenzimler spesifik atomların veya 

fonksiyonel grupların transfer edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Örneğin; 

nikotinamid adenin dinükleotid(NAD) ve flavin adenin dinükleotid(FAD) hidrojen 

atomları(elektronlar) transferini gerçekleĢtirirken, biyositin CO2 transferini, koenzim-A 

(CoA) açil grupları transferini gerçekleĢtirirler (Champe and Harvey 2007; Keha ve 

Küfrevioğlu 2012). 

Moleküllerin reaksiyona girmeleri için, belli bir enerjiye sahip olmaları gerekmektedir. 

Enzimlerin yokluğunda, moleküllerin yalnızca küçük bir kısmı reaktant ve ürün 

arasındaki geçiĢ durumuna ulaĢmaya yetecek enerjiye sahip olabilirler. Reaksiyona 

giren maddelerin, ürünlere çevrilebilmeleri için gerekli olan enerji engeline “aktifleĢme 

enerjisi” denir. Bir mol reaktantın belirli sıcaklıkta aktifleĢmiĢ durum kazanmaları için 

gerekli enerji miktarı olarak bilinmektedir. Aktivasyon enerjisinin düĢürülmesi, 

katalizörlerin reaksiyon hızları üzerindeki etkilerinin artmasını sağlar. Yani reaktantlarla 

düĢük enerjili geçiĢ kompleksi oluĢturarak, daha fazla ürün oluĢumuna neden olurlar 

(Champe and Harvey 2007). 
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Enzimli reaksiyonların hızlarına etki eden faktörler arasında; substrat konsantrasyonu, 

enzim konsantrasyonu, pH, sıcaklık, iyonik Ģiddet, inhibitör veya aktivatörlerin varlığı 

sayılabilir. Enzim-katalizli bir reaksiyonun hızı maksimum hıza (Vmax) ulaĢıncaya kadar 

artar. Reksiyon hızının dengeye ulaĢması, enzimin substratla doygunluğunun 

göstergesidir. Sıcaklıkla tepkime hızının artması doğru orantılıdır.Ancak belirli bir 

sıcaklığın üzerinde, enzim denatürasyona uğrar ve reaksiyon hızında bir azalma 

meydana gelir. Her enzimin maksimum aktivitesinin olduğu bir pH aralığı vardır. Buna 

“optimumpH” denir. Optimum pH üzerinde ve altındaki değerlerde aktivite düĢer. 

Örneğin; midedeki sindirim enzimi olan pepsin, pH:2‟de maksimum aktivite 

gösterirken, nötral pH‟da çalıĢan baĢka enzimler böyle asidik ortamlarda denatüre 

olabilirler (Champe and Harvey 2007; Keha ve Küfrevioğlu 2012). 

Enzimler üzerinde en fazla araĢtırma yapılan bir baĢka konu, enzimlerin inhibisyonudur. 

Enzim inhibitörleri enzimatik tepkimeleri yavaĢlatarak veya durdurarak katalizleyen 

moleküler ajanlardır. Birçok ilaç veya toksik madde, enzimler üzerinde inhibitör etkisi 

gösterebilir. Örneğin, aspirin (asetilsalisilat) bazı ağrılara sebep olan prostaglandinlerin 

sentezindeki ilk basamağı katalizleyen enzimi inhibe eder. Enzim-inhibitör çalıĢmaları 

aynı zamanda enzim mekanizmaları hakkında önemli bilgiler sağlamıĢ, bazı metabolik 

yolların açıklanmasına yardımcı olmuĢtur (Lehninger 2005). 

 Enzim inhibitörleri iki genel sınıfta incelenmektedir. 

 

a. Geri-dönüĢümlü (reversibl) inhibisyon 

b. Geri-dönüĢümsüz (irreversibl) inhibisyon 

Geri dönüĢümlü inhibitörler enzimlerle, kovalent olmayan bağlarla bağlanırlar (Champe 

and Harvey 2007). Geri dönüĢümlü inhibisyon; 

 YarıĢmalı (kompetativ) inhibisyon 

 YarıĢmasız (nonkompetativ) inhibisyon 

 Yarı yarıĢmalı (unkompetativ) inhibisyon olmak üzere üç tipi mevcuttur. 
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YarıĢmalı inhibitör yapı olarak substrata benzer ve enzimin aktif bölgesine bağlanır. Bu 

tip inhibitörler, aktif bölge için yarıĢ halindedirler. Ġnhibitör (I) aktif bölgeyi iĢgal 

ettiğinde enzimin substrata bağlanmasını önler. Ancak substrat konsantrasyonunun 

artırılması ile inhibisyon etkisi ortadan kaldırılabilir. Yani enzimatik reaksiyonda 

ulaĢılabilecek maksimumhız olarak adlandırılan Vmaxdeğeri değiĢmezken, enzimin 

substrata ilgisini gösteren KM değeri ise artar. 

YarıĢmasız inhibisyonda substrat ve enzim arasında bir yarıĢ söz konusu değildir. 

Ġnhibitör ve substrat enzim molekülüne aynı anda bağlanabilir. Substrat 

konsantrasyonunun artması inhibisyonu ortadan kaldırmaz. Enzimin Vmax değeri 

azalırken, KM değeri sabit kalır. 

Yarı yarıĢmalı inhibisyonda, inhibitör serbest olan enzime bağlanmaz. Yalnızca enzim-

substrat [ES] kompleksine bağlanabilir. Yarı yarıĢmalı inhibisyon iki veya daha fazla 

substratlı enzimlerde gözlenmektedir. Enzimin Vmax değeri azalırken, KM değeri de 

küçülür (Lehninger 2005; Keha ve Küfrevioğlu 2012). 
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Şekil 1.2.Geri dönüĢümlü inhibisyonun üç tipi 
a)  yarıĢmalı inhibisyonda inhibitör, enzimin aktif bölgesine bağlanmıĢtır. b) yarıĢmasız inhibisyonda 

inhibitör ayrı bir yere bağlanmıĢtır, fakat bağlanma yalnız enzim-substrat [ES] kompleksinedir. c) yarı 

yarıĢmalı inhibisyonda inhibitör ayrı bir yere bağlanmakla beraber hem enzim [E] hem de enzim-substrat 

[ES] kompleksine bağlanabilir (Lehninger 2005). 

Geri dönüĢümsüz inhibitörler ise, enzimin aktivitesi için esansiyel olan, iĢlevsel grupları 

bozan özellikle kararlı kovalent bir yapı meydana getiren bileĢiklerdir. Bir geri 

dönüĢümsüz inhibitör ve bir enzim arasındaki kovalent bağlanma söz konusudur. 

DönüĢümsüz inhibisyonda enzimatik reaksiyonda ulaĢılabilecek maksimum hız 

azalırken,enzimin substrata olan ilgisi değiĢmeden kalır (Lehninger 2005). 

a) YarıĢmalı (kompetativ) 

inhibisyon 

b) YarıĢmasız (nonkompetativ) 

inhibisyon 

c) Yarı yarıĢmalı (unkompetativ) 

inhibisyon 
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Ġnhibisyon çeĢitlerinin ve Ki sabitlerinin belirlenebilmesi için en fazla baĢvurulan 

yöntem Lineweaver-Burk eğrileridir. Bu grafikler yardımı ile 1/[V]‟ye karĢı 1/[S] 

grafiği en az üç farklı inhibitör konsantrasyonunda çizilir ve kesim noktalarından 

inhibisyon çeĢidine karar verilip ona göre değerlendirmeler yapılır 

 

Şekil 1.3. Ġnhibisyon çeĢitlerinin Lineweaver-Burk eğrileri ile grafik üzerinde 

gösterilmesi. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Inhibition_diagrams_tr.PNG
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1.2. Karbonik Anhidraz  (hCA; E.C.4.2.1.1) 

Karbonik anhidraz(Karbonat hidroliyaz, E.C.4.2.1.1) tüm organizmalarda yer alan, aktif 

bölgesinde Zn
2+

iyonu bulunduran bir metaloenzimdir. Karbonik anhidraz, hücrelerde 

CO2‟in hidratasyonu, HCO3
-
‟ın dehidratasyonu reaksiyonlarını tersinir bir Ģekilde 

katalizyen enzimdir (Maren 1967; Supuran and Scozzafava 2001). 

        
  
⇔     

 ⇔     
     

Karbonik anhidraz enzimi, ilk olarak memeli eritrositlerinden izole edilmiĢ olup, daha 

sonraları hayvansal ve bitkisel dokulardan da saflaĢtırılmıĢtır.Bu enzim böbrek, beyin, 

göz merceği, tükrük bezleri, sinir miyelin kılıfı ve pankreasta oldukça etkindir.Bunların 

yanı sıra kabuk ihtiva eden hayvanların kabuk kısımlarının yapısında, bazı böcek ve 

alglerde, yumurta kabuğunun oluĢumunda ve bitkilerin fotosentetik kloroplastlarında 

önemli rollere sahiptir. Karbonik anhidraz, canlı hücrelerinde bazen çözünmüĢ bir 

Ģekilde sitoplazmada bulunurken, bazen de hücre membranına zayıf bağlanmıĢ Ģekilde 

yer almaktadır (Polya and Wirtz 1965; Maren 1967; Fersht 1985).Karbonik anhidraz 

enziminin molekül kütlesi yaklaĢık olarak 30 kDa olarak tespit edilmiĢtir (Feldstein and 

Silverman 1984; Krungkrai et al. 2001; Beydemir et al. 2002; Beydemir and Gülçin 

2004). 

Canlı metabolizmasında aynı reaksiyonu katalizleyen, fakat farklı kimyasal ve fiziksel 

özelliklere sahip olan enzimlere  “izoenzim” veya  “izozim” denilmektedir. 

Ġzoenzimlerin; 

 Aktiviteleri 

 Substrat, kofaktör ve inhibitörlere karĢı olan afiniteleri 

 Amino asit sıra ve sayıları 

 Ġzoelektrik pH değerleri 

 Elektroforetik hareketlilikleri, farklılık göstermektedir (Keha ve Küfrevioğlu 2012). 
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Karbonik anhidrazın bir çok canlı türünde CO2‟nin hidratasyonu ve HCO3
-
‟ın 

dehidratasyonu reaksiyonlarını katalizleyen çok sayıda izoenzimi vardır. Bugüne kadar 

16 izoenzimi belirlenmiĢ olup, bunların beĢ tanesi sitoplazmik (CA I, II, III, VII ve 

XIII), iki tanesi mitokondriyal (CAVA, VB), dört tanesi membrana bağlı (CAIV, IX, 

XII ve XIV), bir tanesi salgısal (CAVI), üç tanesi de nonkatalitiktir (CAVIII, X, XI) 

(Supuran et al. 2003; Beydemir and Gülçin 2004; Göçer et al. 2015). 

Karbonik anhidraz enziminin hidrataz mekanizması, aktivitesi çok yüksek olan hCAII 

izoenzimi üzerinde iyice aydınlatılmıĢtır. Karbonik anhidrazın yapısal olarak özellikleri; 

 Aktif bölgede Zn
2+

  iyonu ve ona bağlı bir –OH grubu içermesi 

 Aktif bölge yakınındaki aminoasitlerin, proton gradiyenti oluĢturacak biçimde 

düzenlenmesi olarak bilinmektedir. 

Karbonik anhidrazın katalizlediği hidrataz mekanizması ġekil 1.4‟te gösterilmiĢtir. Ġlk 

basamakta Zn
2+

iyonuna bağlı –OH grubundaki bağ yapmayan elektron çifti CO2 

molekülüne nükleofilik atak yapar ve karbon oksijen bağı oluĢur. Sonraki basamakta su 

giriĢi ile HCO3
-
 iyonu ayrılmaktadır. Son olarak bileĢik H

+
iyonu kaybederek yeniden 

baĢlangıçtaki bileĢiğe dönüĢmektedir (Stams et al. 1998). 
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Şekil 1.4. Karbonik anhidraz enziminin hidrataz mekanizması 

Karbonik anhidraz enzimi birçok dokuda pH düzenleyici enzim olarak çalıĢmaktadır. 

Doku ve organlar ile akciğer arasındaki CO2 ve HCO3
ˉ‟ ın respirasyonu, pHve 

CO2homeostazında, glukoneogenez, lipogenez ve üre sentezi gibi biyosentetik 

reaksiyonlarda ve diğer birçok fizyolojik olaylarda da görev yapmaktadır (Chegwidden 

et al. 2000; Göçer and Gülçin 2011). 

Ġnsan eritrosit hücrelerinde CAI izoenziminin yanında CAII izoenzimi de mevcuttur. Bu 

izoenzimlerin en önemli görevlerinden biri, solunum olaylarında yer almasıdır. 

Dokuların kılcal damarlarından metabolizma ürünü olan CO2‟i HCO3
-
‟a, akciğerde ise 

HCO3
-
‟ın CO2‟e dönüĢüm reaksiyonlarını katalizlemekle görevlidirler. CAI izoenzimi 

eritrosit, sindirim sistemi ve gözde bulunurken, CA II izoenzimi eritrosit, sindirim 

sistemi, göz, böbrek, akciğer, testis ve beyin gibi dokularda bulunmaktadır. Karbonik 

anhidrazın en fazla çalıĢılan izoformu CAII‟dir. Ġnsan eritrosit hücrelerinden 

saflaĢtırılan CAII enzimi miktarı, CA I‟e kıyaslandığında daha az miktarda olduğu 
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bulunmuĢtur. CAII izoenzimi böbrek korteksinde Na
+
ve suyun geri emilimini 

sağlamaktadır. Bu enzimin eksikliğinde böbrek taĢı oluĢumu,beyinde kireçlenme, kemik 

kireçlenmesi gibi rahatsızlıklar meydana gelmektedir (Ren and Lindskog 1992; Maren 

et al. 1997; Supuran and Scozzafava 2001). 

Karbonik anhidraz enziminin hCA III izoformu iskelet kasında bulunmuĢ olup, laktik 

asit-laktat dengesinde çok önemli fonksiyonu olduğu gözlenmiĢtir. Kırmızı kas 

dokusuna bu enzim zayıf bağlı olduğundan, doku kapilerine CO2‟in difüzyonunu 

kolaylaĢtırmaktadır (Cabiscol and Levine 1996). Kırmızı kas dokusuna zayıf bağlı 

olduğundan ötürü çözünebilir proteinlerdendir. Ayrıca bu enzimin fosfataz aktivitesi de 

olduğu gözlenmiĢtir (Engberg et al. 1985). 

hCAIV veVI izoenzimleri, sinyal sekans izoenzimleri olup, sinyallerin hedef organ ve 

dokulara iletilmesini sağlamakla görevlidirler. hCAIV izoenzimi böbrek, akciğer, beyin 

kılcalları, kalın bağırsak, göz ve kalp kasında bulunur ve membrana bağlı bir enzimdir. 

hCAVI izoenzimi de tükrük ve süt bezlerinde bulunmaktadır. hCAIV böbreklerin 

membranlarına bağlı olabildiği gibi bazı epitel hücrelerin membranlarına da bağlı 

olabilir. Ayrıca akciğer kapiler hücrelerinin plazma yüzeylerine yerleĢmiĢ bir Ģekilde de 

bulunabilmektedir (Okuyoma et al. 1995). 

hCA V izoenziminin hCA VA veVB Ģeklinde iki tipi mevcuttur. hCA VA karaciğerde 

bulunurken, hCA VB kalp ve iskelet kası, pankreas, böbrek, omurilik ve sindirim 

sisteminde bulunmaktadır. hCA V enzimi, bazı dokuların mitokondri matriksine 

yerleĢmiĢ haldedir. Karbamoil fosfat sentetaz-I ve piruvat karboksilaz enzimlerine 

bikarbonat iyonu sağlar. Bundan dolayı glukoneogenez ve üre devrinde önemli bir yere 

sahiptir (Hazen et al. 1996). 

hCA VII,VIII,X veXI izoenzimleri sindirim sisteminde bulunurken, hCA IX, ve 

bağırsak mukozasında, hCA XII  ince bağırsak, böbrek, epitel doku ve gözde, hCA XIII  

beyin, akciğer, böbrek, üreme yolu ve sindirim kanalında, hCA XIV ise karaciğer, 
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böbrek, beyin ve gözde bulunmaktadır(Supuran et al. 2003; Beydemir and Gülçin 2004; 

Göçer et al. 2015). 

Bu izoenzimler, ortam Ģartlarına ve ihtiyaçlarına göre değiĢim göstermektedirler.hCA I 

ve II en fazla yapılan çalıĢmalar arasındadır. Bu iki enzim eritrositlerden kolaylıkla elde 

edilebilmektedir. Genellikle bu enzimlerin saflaĢtırılmasında afinite kromatografisi 

kullanılmaktadır. Afinite kromatografisi, bir çeĢit adsorpsiyon kromatografisi olup, 

saflaĢtırılması istenen molekülün, matriks adı verilen kolon maddesine kovalent olarak 

immobilize edilmiĢ bir komplementer bağlanma bileĢiğine (ligand) spesifik ve tersinir 

bağlandığı tekniktir. Bu teknik ile hCA I ve II kolaylıkla saflaĢtırılıp, birbirinden 

ayrılabilmektedir.Bu metotta destek maddesi olan jele enzimin inhibitörleri takılarak, 

kolonda enzimin tutunması sağlanır.En fazla tercih edilen inhibitörler ise sülfonamid ve 

türevleridir (Arslan ve Nalbantoğlu 1996; Keha ve Küfrevioğlu 2012; Akbaba et al. 

2014). 

Sülfonamid moleküllerinin karbonik anhidraz enzimine bağlanmasında; 

 Zn
2+

iyonunun azot ve oksijen atomları ile koordine olabilmesi 

 Aktif bölgede bulunan tirozin (Thr-199) ile sülfonamid molekülünde bulunan –NH 

grubu arasında oluĢan hidrojen bağı, yapıyı daha kararlı hale getirebilmesi 

 Sülfonamidin oksijeni, tirozin‟in –NH grubu ile hidrojen bağı yaparak yapıyı en 

kararlı hale getirebilmesi,gibi özelliklerin etkisi büyüktür. 
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Şekil 1.5. Sülfonamid molekülünün karbonik anhidraz enzimine bağlanması. 

Karbonik anhidraz izoenzimleri afinite kromatografisi ile saflaĢtırılması, özellikle p-

aminobenzen sülfonamid sayesinde kolaylıkla gerçekleĢtirilmektedir. 

1.3. Asetilkolinesteraz Enzimi (AChE) 

Bir alkaloid olan asetilkolin tanımlanan ilk nörotransmitter maddedir. Merkezi sinir 

sisteminde yer alan bir kimyasal transmitter (iletici) olmasının yanı sıra birçok 

organizmanın parasempatik sinir sisteminde yer almaktadır (Göçer et al. 2016). 

Asetilkolinesteraz enzimi (AChE, E.C.3.1.1.7) 1938‟de ilk kez elektrik balığından 

(Torpedo marmoreta) saflaĢtırılmıĢtır (Phillips 1996; ÖztaĢkın et al. 2015). 

Asetilkolinesteraz enzimi metabolizmada asetilkolinin, kolin ve asetata 

hidrolizlenmesini katalizler (Polat Köse et al. 2015). Asetilkolinesteraz enzimi 

eritrositlerde, dalakta, karaciğerde, sinir uçlarında ve beyinde bulunmaktadır 

(Nachmonsohn and Lededer 1939; Aras ve ErĢen 1988). Bu enzimin eksikliği veya 

yetersizliği halinde merkezi sinir sisteminde aksaklıklar meydana gelmektedir (Lotti 

1995). 

Asetilkolinesteraz enzimi baĢta sinir ve kas dokusunda bulunmak üzere pek çok dokuda 

bulunan bir enzim olup, esas görevi asetilkolini hidroliz ederek sinir iletimini 
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sağlamaktır. Bu enzim, kütlesi 70-80 kDa olan bir glikoproteindir ve bulunduğu yere 

göre monomer dimer yada tetrameri Ģeklinde bulunabilmektedir (Massoulie and 

Pezzementi 1993). 

 

Şekil 1.6. Asetilkolinesteraz enziminin hidroliz mekanizması 

Asetilkolinesteraz enzimi ile yapılan ilk çalıĢmalarda, bir sinir hücresinden, diğer bir 

sinir hücresine sinir impulsu taĢımakla görevli olduğu bulunmuĢtur. Fakat ilerleyen 

çalıĢmalarda bu özelliğinin yanı sıra sinir ve kas lifleri boyunca biyoelektriksel akımın 

meydana gelmesinde de etkili olduğu saptanmıĢtır. Omurgalılarda birbirine yakın sinir 

hücrelerindeki sinirsel sinyallerin taĢınmasının yanında, bu sinyallerin kas hücrelerinin 

kasılmasını baĢlatmasında da rol almaktadır (Wilson and Nachmansohn 1954; Göçer et 

al. 2013). 

 

Şekil 1.7. Asetilkolinesteraz enziminin fonksiyonu (Teke 2016). 

Sinir  hücresi 

Kolin-asetil  transreraz 

Asetat 

Kolin 

ACh 

ACh  
reseptör 

AChE 

CoA 

Kolin 
tasiyici 

CoA 

post-sinaptik mebran  
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AChE enzimi sinir ucunda biriken zararlı kimyasal maddeleri parçalayarak temizler. 

Böylece elektron taĢıyıcıların engellerini ortadan kaldırarak sinirsel iletimdeki 

aksaklıkları gidermiĢ olur (Göçer et al. 2013). AChE enzim fonksiyonlarının kaybı 

sinaptik aralıklarda asetilkolinin birikmesine sebep olur. Bunun sonucunda ise kas 

paralizi, nöbet gibi rahatsızlıklara bağlı olarak ölüm dahi meydana gelebilir. 

Organofosforlu pestisitler AChE enziminin önemli inhibitörleri arasındadır. 

Organofosfatlar enzim aktif merkezinin uzun süre dolu kalmasına ve bu yüzden AChE 

enziminin asetilkolini hidroliz edememesine sebep olurlar.Bu petisitler enzimin aktif 

bölgesinde serin rezidüsü ile kovalent bağ oluĢturarak inhibisyonuna neden olur 

(Aldridge and Reiner 1969; Fukuto 1990). Bu aĢamadan sonra organofosfatların çoğu 

„yaĢlanma‟ adı verilen bir reaksiyona uğrarlar. YaĢlanma durumunda negatif yüklü hale 

gelen organofosfatlar enzimden uzaklaĢamaz. Fosforile enzim oksimler gibi nükleofiller 

aracılığı ile deaçilasyona uğratılarak eski haline getirilebilirken, yaĢlanmıĢ enzim için 

bu mümkün değildir (Barak et al. 2000). 

 

Şekil 1.8. AChE enziminin yaĢlanma mekanizması 

Demans, günlük yaĢam iĢlevlerinin sürdürülmesini engelleyen bir beyin hastalığı olup 

bellek kaybı, algılamada, toplumsal davranıĢlarda ve duygusal tepkilerin kontrolünde 

bozulma gibi belirtilerle tanımlanmaktadır. Özellikle yaĢlı popülasyonda daha sık 

görülen demans, geri dönüĢümsüz ve ilerleyici bir durumdur. Kesin bir tedavisi 

olmayan demansın bir çok çeĢidi arasında, Alzheimer hastalığı %50-60 oranında en çok 
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karĢılaĢılan tipidir (Bachman et al. 1992).Bugün dünyada 20 milyona yakın insanın 

Alzheimer hastalığına yakalandığı tahmin edilmektedir.Nörodejeneratif bir hastalık olan 

Alzheimer hastalığının görülme sıklığı yaĢ ile orantılı olarak artmaktadır. 

Alzheimer hastalığının sebeplerinden biri, beyindeki kolinerjik kayıp olduğu 

bilinmektedir.Kolinerjik kavĢak ve sinapslardan salınan asetilkolin miktarının 

Alzheimer hastalarında azaldığının saptanması ile, 1970‟lerde asetilkolini hidroliz yolu 

ile parçalayan bir enzim olan asetilkolinesterazın inhibe edilerek, asetilkolin miktarının 

artırılması Ģeklinde bir yaklaĢım ortaya çıkmıĢtır (Quınn 1987; Francıset al.1992). 

Günümüzde Alzheimer hastalığının tedavisinde asetilkolinesteraz inhibitörleri, belirli 

bir baĢarı oranının elde edildiği ilaç grubu olarak kullanılmaktadır.Asetilkolinesteraz 

ilaçlar, merkezi sinir sisteminin önemli nöromediyatörü olan asetilkolini hidrolizleyen 

ve dolayısıyla miktarının azalmasına sebep olan asetilkolinesteraz enzimini inhibe 

ederek, hastanın davranıĢ bozukluklarında anlamlı bir gerileme sağlamaktadır 

(Giacobini 1995).Asetilkolin iki sinir hücresi arasındaki iletiĢimi sağlayan bir 

nörotransmitterdir.Asetilkolinesteraz tarafından asetilkolin hidroliz edildiğinde, sinirler 

arasındaki geçiĢ sona ermektedir.Hafıza kaybı ile ilgili hastalıklarda asetilkolinin çok 

kısa sürede parçalandığı tespit edilmiĢtir.Asetilkolini parçalayan enzimin inhibe 

edilmesiyle sinirler arası geçiĢin kuvvetlendiği bulunmuĢtur. 

Asetilkolinesteraz ilaçların hepatotoksisite ve gastrointestinal gibi bozukluklara neden 

olduğu görülmüĢtür.Bu yüzden daha güvenli olan doğal AChE inhibitörleri ön plana 

çıkmıĢtır.Bu inhibitörler aminotetralin türevleri olan dopaminerjik, seraonerjik, 

adrenerjiktir (Akıncıoğlu et al.2013). 

1.4. Bütirilkolinesteraz Enzimi (BChE) 

Bütirilkolinesteraz (BChE, E.C.3.1.1.8) yaklaĢık olarak 342 kDa ağırlığında olan 

tetramerik bir glikoproteindir (Barta et al.2001).BChE karaciğerde sentezlenip kana 

karıĢır (Chatonnet and Lockridge 1989). Ayrıca yağdokusu, ince bağırsak, akciğer ve 
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beyin gibi çeĢitli dokularda bulunur (Dave et al. 2000). Bütirilkolinesteraz enzimi 

metabolizmada bütirilkolini bütirat ve koline hidroliz ederek katalizleyen enzimdir. 

 

Şekil 1.9. Bütirilkolinesteraz enziminin hidroliz mekanizması 

Bütirilkolinesteraz, memelilerde bilinen biyolojik substratı olmayan bir enzimdir (Kutty 

et al. 1989). Bütirilkolinesteraz aktivitesinin LDL kolesterol ve total kolesterol 

konsantrasyonu ile iliĢkili olduğu öne sürülmüĢtür (Kutty et al.1975). Ayrıca VLDL 

kolesterolün LDL kolesterole dönüĢümünde rol aldığı düĢünülmektedir. Yüksek 

bütirilkolinesteraz aktivitesi insanda anormal lipit metabolizmasıyla iliĢkilendirilir 

(Kutty et al. 1997; Cucuianu et al. 1968). 

Spesifik bir bütirilkolinesteraz inhibitörü olan isoompa (tetraizopropil pirofosforamid)  

bütirilkolinesteraz aktivitesinin azaltmasının yanında, LDL kolesterol ve gliserol 

miktarlarında da azalma gözlemlenmiĢtir (Annapurna et al. 1991). Benzer Ģekilde bir 

organafosfat olan diklorfos (2,2-diklorovinil dimetilfosfat, DDVP) verilen tavĢanlarda 

serum bütirilkolinesteraz aktivitesinde azalma ile birlikte LDL konsantrasyonunda da 

azalma meydana gelmiĢtir (Ryhanen et al. 1984). 

Son zamanlarda yapılan araĢtırmalarda, bütirilkolinesteraz miktarının, Alzheimer 

hastalarının beyinlerinde normal beyinlerden daha fazla olduğu belirlenmiĢtir 

(Mossoulie et al. 1993). Dolayısıyla bütirilkolinesteraz inhibisyonun da 

asetilkolinesteraz inhibe eden ilaçlarla doğrudan ilgili olabileceği düĢünülmektedir. Bu 

inhibe eden ilaçlara örnek olarak tetrahidroaminoakridin (Takrin, THA), rivastigmin, 

galantamin, diklorvinildimetilfosfat (DDVP) gibi inhibitörler verilebilir. 
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1.5. Glutatyon S-Transferaz Enzimi (GST) 

Glutatyon S-Transferaz (GST, E.C.2.5.1.18) enzimi glutatyon (GSH) tripeptidinin 

nükleofilik atağını katalizleyen enzimdir. Glutatyon, (GSH) glutamik asit, glisin ve 

sistein aminoasitlerinden oluĢan bir tripeptit olup, peroksitler ve serbest radikalller ile 

reaksiyona girerek, hücreleri oksidatif hasara karĢı korur. Singlet oksijen ve OH
-
 gibi 

reaktif oksijen türlerinin organizmaya verdiği hasarı engeller (Drog 1997; Schröder 

2001; Geçkil 2012). GST, hidrofilik ve elektrofilik bileĢiklerin glutatyon ile etkileĢimini 

sağlayarak, makromoleküllerin hasarına engel olan detoksifikasyon enzim ailesi 

üyesidir. GST, detoksifikasyon metabolik yolunda, merkapturik asit oluĢumunda ilk 

basamağın katalizinden sorumlu olan bir enzimdir. Detoksifikasyon tepkimeleri; GSH 

konjugasyonu aracılığı ile GST‟nin katalizlediği merkapturik asit oluĢum süreci olarak 

bilinmektedir (Hayes et al.2005). 

RX + GSHGlutatyon S-transferaz GSG + HX 

GST, ilk kez boyland ve arkadaĢları tarafından sıçan karaciğerinde bulunmuĢtur. 

Molekül ağırlığı 20-25 kDa‟dur (Hayes et al. 2005). GST enzimi, memelilerden 

E.coli‟ye kadar birçok organizmada bulunmakla birlikte insan, sığır, sıçan ve farelerin 

karaciğer, akciğer, eritrosit, barsak mukozası ve plesenta‟dan saflaĢtırılarak çalıĢılmıĢtır 

(Gyamfi et al. 2004). 

GST enzimi, safra tuzları, yağ asitleri, hem, bilirubin gibi nonsubstrat ligandların 

taĢınmasına yardımcı olmaktadır (Boyer 1989). Birçok ligand karaciğerde GST 

enzimine bağlı durumundadır. Bu yüzden GST‟nin varlığında ligandlar serbest hale 

geçemez ve toksik bileĢiklerin karaciğere verebileceği zararlar da böylelikle 

engellenmiĢ olur (Puchalski and Fahl 1990). Ayrıca GST enzimi,oksijen varlığında 

DNA hidroperoksitlerin son metabolik ürünlerini, lipit ve DNA‟da meydana gelen 

zararları detoksifiye etmektedir (Arias and Jakoby 1976). 

GST enzimi, ROS‟nin organizmaya verdiği zararlara karĢı korunmasında oldukça 
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önemli bir enzimdir.Doğal antioksidan savunma sistemlerinden biri olarak kabul edilen 

GST, pestisid, herbisid, kimyasal kanserojenler, çevresel kirlilikler veantikanser ilaçlar 

gibi elektrofilik ksenobiyotiklerin detoksifikasyonunda çok önemli role sahiptir(Gyamfi 

et al. 2004). 

1.6. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 

1.6.1. Serbest radikaller ve etkileri 

Oksijen, canlıların yaĢamı için çok büyük bir öneme sahiptir. Elektron transport zinciri, 

oksijen tüketiminin %90‟ını oluĢturur. Moleküler oksijen elektron transport zincirinde 

glukoz, aminoasitler ve yağ asitlerinin yakılması sonucu oluĢan NADH ve 

FADH2‟denelektron alarak suya indirgenirler. Bunun sonucunda oksitleyici gücü 

oluĢturan ATP‟nin yüksek enerjili fosfat bağı oluĢmaktadır (Bulkley 1953). 

Serbest radikaller, eĢleĢmemiĢ bir yada daha fazla elektrona sahip, kararsız, küçük 

molekül ağırlıklı ve ömrü kısa olan reaktif moleküller olarak tanımlanmaktadır 

(Abdollahi et al. 2003). Serbest radikaller, “Reaktif Oksijen Türleri” yada “Oksidan 

Moleküller” olarak da adlandırılabilir. Bu radikallerin oluĢması, canlı organizmalarında 

zararlı etkilere yol açabilir (Gülçin 2008). Reaktif oksijen türleri, oksijen merkezli 

serbest radikaller; hidroksil radikali (OH
.
), süperoksit anyon radikali (O2

.
ˉ), peroksi 

radikali (ROO
.
), alkoksi radikali (RO

.
) olabildiği gibisinglet oksijen (

1
O2), ozon (O3), 

hidrojen peroksit (H2O2), nitrik oksit (NOˉ), peroksinitrit (ONOOˉ) hipoklorik asit 

(HOCl) gibi radikal olmayan türevlerini de içermektedir (Halliwell and Gutteridge 

1999; Gülçin 2012). 

Reaktif oksijen türleri proteinler, lipitler, nükleik asitler ve karbohidratlar gibi canlı 

organizmalar için çok büyük öneme sahip biyomoleküllere zarar verebilir ve mutasyona 

sebep olarak DNA hasarına dahi sebep olabilirler (Gülçin 2010; Gülçin 2012). Ayrıca 

bu radikaller, hücrelerdeki baĢka moleküller ile kolayca etkileĢerek oksidadif strese 

sebep olurlar. Oksidatif stres, organizmada antioksidan ve oksidan dengesinin 
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bozulması olarak bilinmektedir. Bu dengenin bozulması; kanser, tansiyon, erken 

yaĢlanma, bağıĢıklık sisteminin çökmesi gibi hastalıklara neden olur. Günümüzde daha 

birçok hastalığın sebebi olarak görülmektedir (Çakatay ve Kalaylı 2006). 

Serbest radikallerin oluĢturabileceği hasarlar aĢağıdaki gibi özetlenebilir (Kehre and 

Smith 1994; Halliwel and Gutteridge 1999). 

 Proteinlerin hasarı 

 Lipit metabolizmasında ve enzim yapılarında değiĢiklikler 

 Membran yapılarının bozulması ve lipit peroksidasyonu 

 Membran proteinlerinin hasarı 

 DNA‟nın hasarı 

 Koenzimlerin yıkılması 

 Kollejen ve elastin gibi proteinlerdeki oksidasyon-redüksiyon tepkimelerinin 

bozulması, protein yapılarında değiĢiklikler meydana getirmesi 

 Tiyollere bağlı enzimlerin yapılarının bozulması ve hücrelerdeki tiyol/disülfit 

oranının farklılaĢması 

Canlı metabolizmasında ROS, ekzojen ve endojen kaynaklar olmak üzere farklı yollarla 

oluĢabilmektedir. Bu kaynaklar Çizelge 1.1‟de özetlenmiĢtir (Aksoy 2002). 

Çizelge 1.1. Serbest radikal kaynakları 

Ekzojen Kaynaklar Endojen Kaynaklar 

 

 Diyet faktörleri 

 Organik çözücüler 

 Ġlaçlar 

 UyuĢturucu, sigara, alkol vb. 

 Pestisitler 

 

 

 Mitokondriyal ETS  

 Redoks tepkimeleri 

 Oksidasyon tepkimeleri 

 AraĢidonik asit metabolizması 

 Enzimler (ksantin oksidaz, NADPH 

oksidaz vs.) 

 

Serbest radikaller üç farklı yolla meydana gelebilmektedir (Wu and Cederbaum 2003). 
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a. Kovalent bağlı yapıların hemolitik kırılması ile; yüksek sıcaklık ve yüksek 

enerjili elektromanyetik dalgalar bağların kırılmasına sebep olur. Bu kırılmada bağ 

yapısındaki elektronlar ortaklanmamıĢ elektronlar Ģeklinde ayrı atomlar üzerinde kalır 

ve böylelikle radikal oluĢur. 

A
_
B → A

.
 + 

.
B 

b. Moleküllere elektron transferi ile;radikal olmayan moleküllere elektron transferi 

gerçekleĢtiği zaman dıĢ orbitallerinde ortaklaĢmamıĢ elektron oluĢuyorsa, radikal 

oluĢabilir. 

A + e
-
 → A

.-


c. Moleküllerin elektron kaybetmesi yada heterolitik olarak parçalanması ile;bu 

parçalanma biçiminde kovalent bağı meydana getiren iki elektronda atom veya atom 

gruplarından yalnızca bir tanesinde kalır. Bunun sonucunda ise zıt yüklü iyonlar 

oluĢmaktadır. 

A-B → A
-
 + B

+
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Şekil 1.10. Serbest oksijen radikallerinin oluĢum reaksiyonları (Öztürk Sarıkaya2009). 

Serbest radikaller üzerindeki paylaĢılmamıĢ elektronlar, kimyasal bağ oluĢurken bir 

diğer elektron ile spin paylaĢamadığından ötürü, fazla olan elektronlarını diğer atomlara 

aktarıncaya yada elektron kazanacağı ana kadar reaktifliklerini sürdürmektedir 

(Anakkaya 2012). Serbest radikallerin oluĢturduğu reaksiyonlar, antioksidan savunma 

sistemi tarafından önleninceye kadar devam eder (Gökpınar et al. 2006). 

Radikallerin birçoğu oksijen kaynaklıdır. Oksijen hücrede 4eˉ alan bir dizi reaksiyon 

sonucunda suya indirgenir ve böylelikle hücre gerekli olan enerjisini alır. Bu 

reaksiyonlar sonucunda oksijenin %1-3 oranındaki kısmı suya indirgenemez ve 

süperoksit anyonu (O2
.
ˉ), hidrojen peroksit (H2O2) ve hidroksil radikali (OH

.
) meydana 

gelir (Öztürk Sarıkaya 2009). 
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Şekil 1.11. Moleküler oksijenden reaktif ara ürün oluĢumu 

Süperoksit anyon radikali (O2
.
ˉ):Metabolizmada enzimatik veya enzimatik olmayan 

reaksiyonlarla en kolay oluĢabilen radikaldir (Halliwel 1989). Bu radikal süperoksit 

dismutaz enzimi aracılığıyla hemen hidrojen peroksite dönüĢür ve asıl büyük zararı bu 

dönüĢümden sonra baĢlar. Diğer radikal türlerinin oluĢumu da süperoksit anyon 

radikalinin birikmesiyle bir dizi reaksiyon sonucunda gerçekleĢir (Halliwel and 

Gutteridge 1996). 

Hidrojen peroksit (H2O2):Hidrojen peroksit metabolizmanın bir ürünü olarak doğal 

üretilir. Canlı organizmasında kolaylıkla yayılabilen reaktif bir türdür. Hidrojen 

peroksiti suya dönüĢtürüp zararlı etkilerini ortadan kaldıran enzim katalaz enzimidir 

(Gülçin 2012). 

Hidrojen peroksit ile Fe
2+

 veya Cu
+
 gibi geçiĢ metali varlığında fenton reaksiyonu 

oluĢurken, süperoksit radikali varlığında ise Haber-Weiss reaksiyonu oluĢmaktadır 

(Malo Wilson 2000). 

Fenton reaksiyonu:Fe
2+

 + H2O2  → Fe
3+

 + OH
. 
+ OHˉ 

Haber-Weiss reaksiyonu:     O2
.
  + H2O2  → O2 + H2O + OH

.
 

Bu iki reaksiyonun oluĢumu yani hidrojen peroksit‟in indirgenme reaksiyonları, 

hidroksil radikalini (OH
.
) oluĢturur. 

Hidroksil radikali (OH
.
ˉ):Hidroksil radikali 10

-9
 s‟lik yarılanma ömrüyle en reaktif 

radikal olarak bilinmekte olup, hidroksit iyonlarının nötral bir formudur. Bu radikal, 

O2 O2
.-

H2O2
OH. H2O

Oksijen Süperoksit Hidrojenperoksit Hidroksil radikali Su

e- e- e- e-
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hidrojen peroksit‟ten veya yüksek enerjili radyasyon ıĢınları tarafından suyun hemolitik 

parçalanması sonucunda oluĢur (Gülçin 2012). 

1.6.2. Antioksidan ve etkileri 

Canlı organizmalarında reaktif oksijen türlerinin oluĢumu ve bunların yaptığı hasarları 

önlemek yada en aza indirgemek için çok fazla savunma mekanizması mevcuttur. Bu 

mekanizmalara „antioksidan savunma sistemleri‟ denilmektedir. Reaktif oksijen türleri 

canlılarda sürekli olarak oluĢturulur ve antioksidan savunma sistemleri tarafından 

engellenirler. Antioksidan maddeler DNA, lipit, protein gibi kolay okside edilebilen, bir 

substrata göre küçük konsantrasyonlarda bulunduğunda, o substratın oksidasyonunu 

engelleyen maddelerdir (Apak et al.2006). 

Antioksidanlar etkilerini dört farklı Ģekilde gösterebilirler (ġit 2011). 

1.Onarıcı etkisi: Reaktif oksijen türlerinin organizmaya yapmıĢ olduğu zararı onararak, 

etkisini yok eder yada azaltırlar. 

2.Bastırıcı etkisi: Antioksidanlar ROS‟ne bir hidrojen sağlayarak etkisiz hale getirirler. 

Flavonoit ve vitaminler etkilerini bu yolla gösterirler. 

3.Zincir kırıcı etkisi: Antioksidanlar, ROS‟nin zincirlerini kırıp, etkilerini engelleyici 

özelliğindedirler. Mineraller ve hemoglobin bu Ģekilde etki ederler. 

4.Toplayıcı etkisi: ROS‟ni tutar ve etkisi daha az olan moleküllere çevirirler. Enzimler 

bu tip etkiye sahiptir. 

Vücudumuzda kalkan gibi koruyucu etkiye sahip bu bileĢikler, yaĢam için temel 

ihtiyaçlardan biridir. Canlılarda antioksidan sistemleri, dıĢarıdan diyetle alınan 
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(ekzojen) ve organizmada üretilen (endojen) antioksidan savunma sistemleri olmak 

üzere ikiye ayrılır (Gülçin 2007). Bu sınıflandırma Çizelge 1.2‟de gösterilmiĢtir. 

Çizelge 1.2. Antioksidanların sınıflandırılması ve en çok bilinen antioksidan maddeler 

Endojen antioksidanlar Ekzojen antioksidanlar 

Enzimler Küçük 

moleküller 

Sentetik Doğal 

 Peroksidaz 

 Glutatyon peroksidaz  

 Glutatyon redüktaz 

 Katalaz 

 Süperoksit dismutaz 

 Askorbik asit 

 Glutatyon  

 Melatonin 

 Serotonin 

 Adrenalin  

 BHA 

 BHT 

 Troloks 

 TBHQ 

 Propilgallat 

 Tokoferoller 

 Fenoller 

 Karotenler 

 Katekinler 

 Flavonlar 

 

 

1.6.2.a. Endojen antioksidanlar 

Organizmada üretilen bu antioksidanlar enzim olan ve olmayan antioksidanlar olarak 

ikiye ayrılırlar. Enzim olan antioksidanlara örnek olarak glutatyon peroksidaz (GSH-

Px), glutatyon S-transferaz (GST), katalaz (CAT), süperoksit dismutaz (SOD) gibi 

enzimler verilebilir. Ayrıca melatonin, serotonin, miyoglobin, hemoglobin, bilirubin ve 

daha birçok molekül enzim olmayan antioksidanlar arasındadır (Gülçin et al.2002; 

2003b). 

Çok önemli antioksidan enzim olan süperoksit dismutaz (SOD), süperoksit anyonunu 

hidrojen perokside dönüĢümünü katalizler. SOD‟ın görevi, oksijeni metabolize eden 

hücreleri süperoksit radikalinin (O2
.
ˉ) zararlarına karĢı korumaktır. Glutatyon 

peroksidaz (GSH-Px), hidroperoksitlerin indirgenmesini katalizler. Bu enzim diğer 

antioksidanlarla beraber hücrelerin zarar görmesini önler ve membrana bağlı 

antioksidan olan E vitamininin eksik olduğu durumlarda, membranı peroksidasyona 

karĢı koruyucu etki gösterir. Katalaz enzimi yapısında dört hem grubu bulunduran ve 

peroksizomlarda bulunan bir enzimdir. Katalaz, hidrojen peroksidi oksijen ve suya 

parçalar. Bu enzim hidroksil serbest radikali (OH
.
) oluĢumunu engellemek için hidrojen 
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peroksidi ortadan kaldırır. Glutatyon redüktaz ise hidroperoksitlerin indirgenmesiyle 

oluĢan okside glutatyonu (GSSH) indirgenmiĢ glutatyona (GSH) dönüĢtürür (AkkuĢ 

1995). 

 

Şekil 1.12. Antioksidan enzimlerin fonksiyonları (Anakkaya 2012). 

Melatonin, lipofilik bir antioksidan olup, tümör oluĢumunun sınırlandırılması, kanserin 

geliĢme ve ilerleme aĢamalarını geciktirmesi gibi fonksiyonlara sahiptir. Bu hormon 

lipofilik olduğundan dolayı bütün organellere ulaĢabilmekte, çok geniĢ alanda etkisini 

gösterebilmektedir (Cam et al. 2003). Melatonin serbest radikallerin en zararlısı olarak 

bilinen hidroksil radikalinin (OH
.
) etkisini yok eden çok güçlü bir antioksidandır 

(Gülçin et al. 2002). Bununla beraber serotonin, albümin, bilirubin ve daha birçok 

molekül de güçlü antioksidanlar arasında sayılabilirler. 

Endojen antioksidanlar, serbest radikallerin zararlı etkilerini yok ederler. Organizma 

böylelikle serbest radikal ve oksijen türlerinden etkilenmez (Öztürk Sarıkaya 2009). 

1.6.2.b. Ekzojen antioksidanlar 

Endojen antioksidan savunma sistemini daha fazla güçlendirmek amacı ile antioksidan 

özelliğe sahip dıĢarıdan alınan birçok ajan bulunmaktadır. Ekzojen antioksidan savunma 
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sistemi olarak adlandırılan bu ajanlar doğal ve sentetik antioksidanlar olmak üzere iki 

grupta incelenebilir (Halliwell 1991). 

Doğal antioksidanlar, reaktif oksijen türlerini yok edici olarak bilinen birçok farklı 

bileĢen içermektedir. Bilinen doğal antioksidanlar; tokoferoller, vitamin C, fenolik 

bileĢikler sınıfında yer alan karatenoit ve flavonoitlerdir (Gülçin 2012). 

Ġnsan diyetinde çok fazla çeĢit antioksidan bileĢikler bulunmaktadır. Özellikle meyve ve 

sebzelerin bolca tüketimi birçok hastalığı önemli derecede azalttığı bilinmektedir. Doğal 

antioksidanlar bitkilerde de çok fazla bulunmaktadırlar. Bitkilerin tohumunda, 

gövdesinde ve yapraklarında dahi antioksidanlara rastlanmıĢtır (Ak and Gülçin 2008; 

Gülçin 2012). Ayrıca mantarlar, mikroorganizmalar ve hayvan dokularında da 

bulunmaktadır (Gülçin 2012). 

Tokoferoller diğer bir ismi ile E vitamini çok fazla kullanılan antioksidan maddedir. 

Tokoferol ve tokotrienoller olarak iki sınıfı vardır. Bunların her biri dört izomere (α, β, 

γ ve δ) sahiptir (Anakkaya 2012). Tokoferoller bitkiler tarafından sentezlenir ve bütün 

kısımlarında bulunur. Özellikle kloroplast membranlarında yoğun bir Ģekilde α-

tokoferole rastlanmıĢtır. Bu antioksidan membranlardaki lipit peroksidasyonu ile ortaya 

çıkan lipit peroksil ve alkil radikallerine karĢı koruyucu olarak görev yapar. Ayrıca 

membranların geçirgenliğini ve akıcılığını düzenlemekten sorumludur (Hofius 2003). 

Tokoferoller yapısında bulunan halkalarındaki bir hidrojeni oksidasyona uğramıĢ 

doymamıĢ yağ asitlerinin peroksi radikaline vererek antioksidan iĢlevi görürler (ġekil 

1.13). 
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Şekil 1.13. α-tokoferolün radikal giderme mekanizması 

Askorbik asit (C vitamini) çoğu bitki ve meyvelerde bulunan ve suda çözünebilen bir 

antioksidandır (Gülçin 2012). Ġnsanlar tarafından sentezlenemediği için dıĢarıdan 

alınması gereken bir vitamindir (Smirnoff 2001). Askorbik asit kolaylıkla elektron 

vererek kendiliğinden okside olabilme yeteneğine sahiptir. Bu özelliğinden dolayı 

hidrojen peroksit, süperoksit, hidroksil radikali gibi reaktif oksijen türlerini kolayca 

giderir (Gökpınar 2006). Ayrıca C vitamini, E vitamininin korunmasında ve kollagen 

sentezinde de görev alır (Öztürk Sarıkaya 2009). 

 

Şekil 1.14. Askorbik asitin açık yapısı 

Fenolik bileĢikler yapısında en az bir tane aromatik halka bulunduran, bir veya daha 

fazla hidroksil (OHˉ) grubu içeren organik bileĢiklerdir. Bitki yada bitki kökenli gıda 
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maddelerinde bolca bulunmaktadır. Bu antioksidan maddelerin dıĢarıdan alınması 

gerekmektedir (Gülçin 2012). Fenolik bileĢikler ağızda genellikle acılık hissi verirler ve 

bazıları meyve ve sebzelerin sarı, kırmızı gibi renklerinden sorumludurlar (Nizamlıoğlu 

ve Nas 2010). Bu bileĢikler protein, nükleikasit, karbohidrat gibi biyomoleküllerin ve 

lipitlerin okside olmalarını önlemek için aromatik halkada olan hidroksil gruplarındaki 

hidrojeni kolayca verebilirler (Burda and Oleszek 2001). 

Fenolik bileĢikler sınıfından olan flavonoit ve fenolik asitler yüksek antioksidan 

kapasitesine sahiptir (Gülçinet al. 2011). Fenolik asit ve türevleri aromatik halkaya 

bağlı olan hidroksil gruplarının sayısına ve pozisyonlarına göre antioksidan etkilerini 

gösterirler. Flavonoitler yaprak, tohum, kök gibi bitki bölümlerinden izole edilebilir. 

Bunlar fenil alanin, tirozin gibi aromatik aminoasitlerden oluĢmaktadır. Flavonoitlerin 

yüksek oranda radikal temizleyici ve metal Ģelatlayıcı olduğu belirlenmiĢtir (Gülçin 

2012). Fenolik yapıya sahip bir diğer bileĢen olan karotenoitler yağda çözünebilen 

antioksidan maddelerdir. Genellikle domates, havuç, portakal, ıspanak gibi meyve-

sebzelerin renklerinden sorumludurlar (Frel 1994). Tümör büyümesini durdurma, 

kanserli hücrelere müdahale etme gibi özellikleri mevcuttur (Kahyaoğlu ve Kıvanç 

2007).β-Karotence zengin meyve-sebzelerin çok tüketildiği toplumlarda kalp 

rahatsızlıkları, akciğer kanseri ve deri kanseri gibi hastalıkların görülme oranı daha 

düĢük olduğu tespit edilmiĢtir (Harvey and Champe 2007). 

 

Şekil 1.15. β-karotenin açık yapısı 

Sentetik antioksidanlar, ilk olarak gıda maddelerinin raf ömürlerini daha fazla uzatmak 

amacı ile endüstride kullanılmıĢtır. En çok bilinen sentetik antioksidanlar; bütillenmiĢ 

hidroksitolüen (BHT), bütillenmiĢ hidroksianisol (BHA), propilgallat (PG), tersiyer-
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bütil hidrokinon (TBHQ)‟dur (Gülçin 2012). Sentetik antioksidanların tercih 

edilmelerinin sebebi, ucuz olmalarının yanında sıvı ve katı yağların çözünürlüklerini 

artırmalarıdır (Hudson 1990). Ancak bu antioksidanların kanserojen ve toksik 

etkilerinden dolayı kullanımları sınırlandırılmıĢtır (Wichi 1988; Sherwin 1990). Bu 

yüzden son yıllarda doğal antioksidanlara karĢı ilgi büyük ölçüde artmıĢtır. Tüketicilerin 

doğal antioksidanları tercih etmesi, sentetik antioksidanlar yerine doğal antioksidan 

çalıĢmalarının artmasına sebep olmuĢtur (Gülçin 2006b; 2007; 2012). 

 

Şekil 1.16. Bazı sentetik antioksidanların açık yapıları 

1.7. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan 

 

 

Şekil 1.17. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın molekül yapısı 

Kompleks kristal yapı içeren1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan polifenolik bir 

bileĢiktir (Suzuki et al. 1997). Polifenoller moleküllerde birden fazla fenol grubunun 
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bulunduğu bileĢiklerdir. Polifenoller genellikle bitkilerde bulunur ve bitkilerin 

renklenmelerinden sorumludur. Antioksidan özelliklerinden dolayı insan sağlığına 

muhtemel faydaları vardır. Antioksidan polifenollerin oksidatif stresi azaltmalarından 

dolayı kardiyovasküler hastalık ve kanser türlerini azalttığına dair bulgular vardır (Arts 

and Hollman 2005). 

C26H22O4 molekül formülüne ve 398,45 molekül ağırlığına sahip olan 1,1,2,2-

Tetrakis(p-hidroksifenil)etan polifenolik yapıda olduğundan dolayı yüksek antioksidan 

kapasitesine sahip olduğu düĢünülmektedir. 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan HCl varlığında fenol ve glioksal‟ın reaksiyonu 

sonucu elde edilmektedir (Reiner et al. 1995). Bir tetrakis etan molekülü moleküller 

arası hidrojen bağları ile farklı dört tetrakis etan molekülüne bağlanabilir (Suzuki et al. 

1997).  

OH

4 +

O

O

HO OH

OHHO

Glyoxal Tetrakis(4-hydroxyphenyl)ethanePhenol

HCl

 

Şekil 1.18. Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın elde edilme reaksiyonu 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan, bitkilerde ve ağaçlarda yağ içerisinde erimiĢ halde 

bulunan reçinelerin yapısında bulunmaktadır. Çok fonksiyonlu reçinelerin ana 

maddesini oluĢturur. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etanepoksi reçine 

formülasyonunda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yapıĢkan maddelerin 

kimyasal direncini arttırma amacı ile yapıĢtırıcılarda da kullanılmaktadır(Reiner et al. 

1995). 
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Şekil 1.19. Ağaçtan sızan reçinenin fotoğrafı 

Reçine, bazı bitki ve ağaçlarda bulunan katı veya yarı akıĢkan, suda çözünmeyen 

organik salgı maddesidir. Ağaç balı da denilen, Ģekilsiz, ısıyla yumuĢatılabilen özelliğe 

sahip, bitkisel kaynaklı veya sentetik olarak üretilebilen organik maddeye reçine denir. 

1.8. Çalışmanın Amacı ve Önemi 

Karbonik anhiraz enzimi canlılarda CO2 hidratasyonunu ve HCO3
-
„ın dehidratasyonunu 

katalizleyen, metabolizma için büyük öneme sahip bir enzim ailesidir. CA 

aktivitesindeki değiĢiklikler Ģeker hastalığı, hipertansiyon gibi birçok hastalığa sebep 

olabilmektedir (Gülçin et al. 2004f). CA enzimi üzerinde yapılan inhibisyon 

çalıĢmalarında bu enzimin kataliz mekanizmaları aydınlatılmıĢ ve çok çeĢitli CA enzim 

inhibitörleri sentezlenmiĢtir. CA enzim inhibitörleri pek çok hastalığın tedavisinde ilaç 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz enzimlerinin de 

yaĢam için oldukça büyük önemi vardır. Asetilkolinesteraz enzimi metabolizmada 

asetilkolinin, kolin ve asetata hidrolizlenmesini katalizlerken, bütirilkolinesteraz enzimi 

de metabolizmada bütirilkolini bütirat ve koline hidrolizlenmesini katalizler. AChEve 

BChE enzim inhibitörleri baĢta Alzheimer hastalığı olmak üzere bir çok hastalığın 

tedavisinde ilaç olarak kullanılmaktadır.Glutatyon S-transferaz (GST) enzimi ise 

glutatyon (GSH) tripeptidinin nükleofilik atağını katalizleyen enzimdir.GST, hidrofilik 

ve elektrofilik bileĢiklerin glutatyon ile etkileĢimini sağlayarak, makromoleküllerin 

hasarına engel olan detoksifikasyon enzim ailesi üyesidir. Birçok GST uyarıcısı 
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antikanser ilaçlarında kullanılmaktadır. 

Reaktif oksijen türleri organizmada sürekli olarak üretilmekte ve birikmesiyle 

organizmada birçok hasara sebep olmaktadır.Serbest oksijen radikallerinin günümüzde 

baĢta kanser olmak üzere pek çok hastalığa neden olduğu bilinmektedir.Özellikle 

karbohidratlar, yağlar ve proteinler gibi hücre yapısına katılan moleküller üzerinde son 

derece olumsuz etkilere sahiptirler.Canlılarda reaktif oksijen türlerinin oluĢumunu 

engelleyen, yaptığı hasarı önleyen yada bu hasarı en aza indirgeyen antioksidan 

savunma sistemi bulunmaktadır. Endojen ve ekzojen antioksidanlar sayesinde serbest 

oksijen radikallerinin sebep olduğu hastalıkların oluĢma riski azalmaktadır. Günümüzde 

sentetik antioksidanlar yerine doğal antioksidanlar tercih edilmektedir.Doğal ve gıda 

kaynaklı antioksidan kaynaklarının özellikle de bitki olanlarının tercih edilmesiyle son 

yıllarda bunlara olan ilgi oldukça artmıĢtır (Gülçin et al. 2009a). 

Bu tez kapsamında inhibitör olarak kullanılan, fenolik yapıya sahip 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın inhibisyon özellikleri araĢtırılacaktır. 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın insan kanından saflaĢtırılacak olan karbonik anhidraz izoenzimleri 

(hCAI veII) üzerine etkisi ve asetilkolinesteraz (AChE), bütirilkolinesteraz (BChE), 

glutatyon S-transferaz (GST) enzimleri üzerine etkisi incelenecektir. Ayrıca bu 

çalıĢmada 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın birçok metoda göre antioksidan 

aktiviteleri araĢtırılacaktır. Yapılacak olan çalıĢmalarda elde edilen sonuçların, tedavi 

amaçlı kullanılacak ilaçların dizaynı ve farmokolojik uygulamaları için büyük katkı 

sağlayacağını düĢünmekteyiz. 
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

Karbonik anhidraz enzimi, 1933 yılında Meldrum ve Roughton ile Stadie ve O‟Brien 

tarafından, birbirlerinden ayrı olarak keĢfedilmiĢtir.Keilin ve Martin ise 1944 yılında 

insan eritrosit karbonik anhidraz enzim aktivitesinin çinko içeriği ile bağlantılı 

olduğunu ve çinkonun katalizlemede özel bir rolü olduğunu bulmuĢlardır.Karbonik 

anhidraz enzimi böylece tanımlanan ilk metaloenzim olarak tarihe geçmiĢtir.hCA 

enzimi birçok bitki, mantar, böcek, memeli dokuları ve suda yaĢayan canlılar gibi geniĢ 

bir canlı topluluğunda tespit edilmiĢtir (Krungkrai et al. 2001; Beydemir et al. 2005; Yu 

et al. 2006).CAenziminin bitkilerdeki molekül kütlesi 160-260 kDa arasında olduğu ve 

memelilerde ise yaklaĢık olarak 30 kDa civarında olduğu tespit edilmiĢtir. Bu enzim 

ciğer, göz ve merkezisinir sistemi gibi birçok dokuda bulunmaktadır (Beydemir et al. 

2002; Beydemir and Gülçin 2004). 

CA enzimleri, tıpta hastalıklarının birçoğunun tedavisinde kullanılan ilaçlar için hedef 

enzim olmuĢtur (Akıncıoğlu et al. 2015). Karbonik anhidraz inhibitörleri özellikle göz 

içi basıncını düĢürmek için kullanılan en güçlü ajanlardır (Becker 1954).Asetazolamit, 

Dorzolamit ve Brinzolamit gibi sülfonamid türevleri olan ilaçlar CA izoenzimlerinin 

kuvvetli inhibitörleri arasındadır. Ayrıca CA inhibitörleri insanlarda glukom hastalığı, 

ödem ve epilepsi tedavilerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır (Akincioğlu et al. 

2013). 

Asetilkolinesteraz (AChE) metabolizmada asetilkolinin kolin ve asetata hidrolizini 

katalizleyen enzimdir. Asetilkolin merkezi sinir sisteminde yer alan bir kimyasal 

transmitter (iletici) olmasının yanı sıra birçok organizmanın parasempatik sinir 

sisteminde yer almaktadır (Göçer et al. 2016). Asetilkolin miktarındaki değiĢikliklerin, 

çeĢitli hastalıklara sebep olduğu bilinmektedir. Örneğin Alzheimer hastalarında 

asetilkolin miktarının azaldığı saptanmıĢtır. Bu hastalığın tedavisi için asetilkolini 

hidroliz eden bir enzim olan asetilkolinesteraz‟ın (AChE) inhibe edilerek, asetilkolin 

miktarının arttırılması hedef alınan birçok çalıĢma yapılmıĢtır (Akıncıoğlu et al. 2015). 

Asetilkolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar araĢtırılmıĢ fakat bunların yan 
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etkilerinden dolayı doğal inhibitörlerle ilgili çalıĢmalar arttırılmıĢtır (Scozzafava et al. 

2015). AChE inhibitörleri olarak karbamat türevleri ve organofosforlu bileĢikler 

üzerinde durulmuĢtur. Ferrari ve grubu bir balık türü olan Carassius auratus‟un (Ferrari 

et al. 2004) beyin dokusunda bulunan karbamat türevlerinin ve organofosforlu 

bileĢiklerin etkisini araĢtırmıĢ ve total AChE aktivitesini azalttığını bulmuĢlardır. 

Son yıllarda Gülçin ve ekibi tarafından asetilkolinesteraz enzimi ile ilgili birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır. Bir polifenol olan, bitkilerde ve özellikle biberiyede çokça bulunan aynı 

zamanda iyi bir antioksidan özellik taĢıyan Rosmarinik asit‟in asetilkolinesteraz enzim 

aktivitesini azalttığı belirtilmiĢtir (Gülçin et al. 2016). Aynı zamanda yine bitkilerde 

bulunan Taxifolin (Göçer et al. 2015). AChE inhibitörü olduğu belirtilmiĢtir. Kırmızı 

soğan‟da rastlanan taxifolin bileĢeninin organizma için birçok faydası olduğu 

bilinmektedir. 

Bütirilkolinesteraz enzimi metabolizmada bütirilkolini bütirat ve koline hidrolizini 

katalizleyen ve memelilerde bilinen biyolojik substratı olmayan bir enzimdir (Kutty et 

al. 1989). Bazı balıklarda ve kas dokusunda çok miktarda BChE aktivitesi olduğu 

bulunmuĢtur (Fulton and Key 2001). Yapılan araĢtırmalarda, bütirilkolinesteraz 

miktarının Alzheimer hastalarının beyinlerinde normal beyinlerden daha fazla olduğu 

belirlenmiĢtir (Mossoulieet al. 1993). Dolayısıyla bütirilkolinesteraz inhibisyonun da 

asetilkolinesteraz inhibe eden ilaçlarla doğrudan ilgili olabileceği düĢünülmektedir. 

Asetilkolinesteraz enzimini inhibe eden doğal inhibitörlerden olan rosmarinik asidin 

bütirilkolinesteraz enziminide inhibe ettiği yapılan çalıĢmalar sonucu gözlenmiĢtir 

(Gülçin et al. 2016). 

GST izoenzimleri ilk kez sıçan karaciğerinde tanımlanmıĢtır. ġimdiye kadar GST 

enzimi insan, sığır, tavĢan ve fare gibi memelilerden saflaĢtırılmıĢtır ve karakterize 

edilmiĢtir (Iizuka et al. 1989). GST enzim ailesi çok sayıda, elektrofilik bileĢiklerin 

GSH ile konjugasyonunu sağlayabilmektedir. Bunun nedeni çok sayıda izoenziminin 

bulunması ve non-spesifik hidrofobik substrat bağlanma bölgesinin var olmasındandır. 
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Böylece GST karsinojenik bileĢikleri, ilaçları, çevresel kirleticilerive daha birçok 

bileĢiği substrat olarak kullanabilmektedir (Cnubben et al.2001). 

E.coli‟den yapılan bir çalıĢmada GST, %11 verimle 800 kat saflaĢtırılmıĢ ve enzimin 24 

kDa molekül ağırlığına sahip olduğu bulunmuĢtur (Arca et al.1990). Diğer bir 

çalıĢmada sığır beyninden GST enzimi 500 kat saflaĢtırılmıĢ ve alt birimlerinin molekül 

ağırlığı 22kDa, 24 kDa olarak belirlenmiĢtir (Young and Briedis 1989). BaĢka bir 

çalıĢmada GST enzimi Van Gölü Balığı karaciğerinden %37 verimle, 316 kat 

saflaĢtırılmıĢ ve alt birimlerinin molekül ağırlığı 28 kDa, 33 kDa olarak bulunmuĢtur 

(Özaslan 2014). KarayemiĢ meyvesi (Prunus Laurocerasus L.) ile yapılan çalıĢmada 

GST enzimi %33 verimle 24 kat saflaĢtırılmıĢtır (Türkan 2015). 

Organizmada sürekli olarak üretilen reaktif oksijen türleri, karbohidratlar, proteinler, 

lipitler ve nükleik asitler gibi biyomoleküllerin hasarına yol açarlar. Bu hasarlar sonucu 

organizmada 100‟den fazla kronik hastalık oluĢabileceği belirtilmiĢtir (Gülçin 2010). 

Koruyucu ajanlar olarak adlandırılan antioksidanlar, reaktif oksijen türlerinin sebep 

olduğu hasarı azaltırlar ve böylelikle birçok kronik hastalığın ilerlemesine izin 

vermezler (Topal et al.2016). Antioksidanlar vücutta sentezlenebildikleri gibi dıĢarıdan 

diyet ile de alınabilirler (Gülçin 2012). 

Bitkisel kökenli antioksidanlarla ilgili çalıĢmalar, doğal antioksidanlara olan ilginin 

artması ile hız kazanmıĢtır. Doğal antioksidan kaynakları; bitkiler, baharatlar, çeĢitli 

çaylar, uçucu yağlar, tahıllar, hububatlar, meyveler, sebzeler, tohumlar, enzimler, 

proteinler olarak sayılabilmektedir (Gökalp 2006). Bilindiği gibi fenolik asitler, 

katekinler, flavonoller ve flavonlar baĢlıca polifenolik bileĢiklerdir (Gülçin 2012). Bu 

zamana kadar birçok farklı kaynaklardan antioksidan ve radikal giderme aktiviteleri 

araĢtırılmıĢ ve daha birçok keĢfedilmemiĢ maddelerin antioksidan çalıĢmaları devam 

etmektedir. Taxifolin (Topal et al. 2016), cynarin (Topal et al. 2016), havlucan (Alpinia 

officinarum) (Polat Köse et al. 2015), filoretin (Teke 2016), sinarin (Topal et al. 2016), 

capsaisin (Arabaci 2015), rezveratrol (Gülçin 2010), melatonin (Gülçin et al. 2002; 

2003b; Gülçin 2008), serotonin (Gülçin 2008), kurkumin (Ak and Gülçin 2008), 
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eugenol (Gülçin 2011), L-adrenalin (Gülçin 2009), dantrolene sodyum (Büyükokuroğlu 

et al. 2001), L-karnitin (Gülçin 2006b), L-tirozin ve L-dopa (Gülçin 2007), kafeik asit 

fenetil esteri (Göçer and Gülçin 2011), propofol (Gülçin et al. 2005a), morfin (Gülçin et 

al. 2004a), bazı dimerik fenol bileĢikleri (Gülçin and DaĢtan 2007) gibi biyolojik açıdan 

önemi büyük olan bu moleküllerin antioksidan ve radikal giderme aktivite çalıĢmaları 

yapılmıĢ ve bazı moleküller için de muhtemel mekanizmalar önerilmiĢtir. 

Bu çalıĢmaların yanında sarmaĢık bitkisinden -hederin, hederasaponin-C, 

hederakolĢizit-E ve F saponinleri (Gülçin et al. 2004c), Hedera colchica bitkisinden bir 

triterpenoit glikozit olan 3-O-(β-D-glukopiranosil)-hederagenin(Gülçin et al. 2006a), 

Leontice smirnowii bitkisinden monodezmozidler (Gülçin et al. 2006b), Perilla 

pankinensis bitkisinden antosiyaninler (Gülçinet al. 2005b), Chionanthus virginicus 

bitkisinden de oleoropin ve ligustrozit gibi sekoiridoidler saflaĢtırılmıĢ (Gülçin et al. 

2009c) antioksidan ve radikal giderme aktiviteleri incelenmiĢtir. Bunlar da birer standart 

antioksidan olan BHA, BHT, α-tokoferol ve troloks aktiviteleri ile kıyaslanmıĢtır. 

Ayrıca meyve ve sebzeler, polifenolik bileĢik bakımından oldukça zengindir. Bunlarla 

ilgili de birçok çalıĢma mevcuttur. Turunçgiller (Saleh et al. 1998), kızılcık (Gülçin et 

al. 2005c), kivi (Dawes and Kene 1999), kiraz (Wang et al. 1999), anason (Gülçin et al. 

2003a), lavanta ve karanfil (Gülçin et al. 2004d), tarçın (Chua et al.2008), zencefil 

(Stoilova et al.2006), reyhan (Gülçin et al. 2007a), karabiber (Gülçin 2005), brokoli 

(Gülçin et al. 2004e), karnabahar (Köksal and Gülçin 2008), ısırgan (Gülçin et al. 

2004b), ıĢgın (Oktay et al. 2007), meyan (Glycyrrhiza glabra L.) kökü ve yaprakları 

(ġerbetçi Tohma and Gülçin 2009), kuru erik (Donavan et al. 1998), ahududu (Gülçin et 

al. 2011), mantar (ElmastaĢ et al. 2006b), evelek (Rumex crispus) (Yıldırım et al. 2001), 

defne (ElmastaĢ et al. 2006a), su mercimeği (Lemna minör L.) (Gülçin et al. 2009b), 

madımak (Polygonum cognatum) (Yıldırım et al. 2003),melisa yaprakları (Melissa 

officinalis) (Köksal et al. 2011), turna yemiĢi (Vaccinium macrocarpon) (Kalın et al. 

2015), mersinin (Myrtus communis) (Annakkaya 2012),ökse otu (Uçar et al.2006), 

oğulotu (Köksal et al. 2011),altın çilek (Physalis peruviana) ve keten (Linum 

usitatissimum) (Han 2012), kiraz sapı (Cerasus avium L.) (Bursal et al.2013), semizotu 
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(Oliveira et al.2009), muĢmula (Mespilus germanica) (Gülçin et al. 2011), ıspanak (Gil 

et al. 1999) gibi birçok meyve ve sebzenin yanında zeytinyağı (Blekas et al. 1998), 

karanfil yağı (Gülçin et al. 2012a), zencefil yağı (Singh et al.2008) gibi bitkisel yağların 

antioksidan aktiviteleri araĢtırılmıĢtır. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1. Materyal 

3.1.1. Kullanılan kimyasal maddeler 

Enzim saflaĢtırılması ve aktivitelerinin ölçümünde kullanılan Sepharose-4B, L-tirozin, 

p-nitrofenil asetat, standart serum albümin Sigma Chemical Company‟den; sülfanilamit, 

sodyum asetat, sodyum bikarbonat, sodyum hidroksit, sodyum sülfat, trihidroksimetil 

aminometan (Tris), sodyum perklorat, 2-merkaptoetanol, hidroklorik asit, sülfirik asit, 

fosforik asit, glisin, metanol, etanol, izopropanol, akrilamid, N,N‟-metilen bisakrilamid, 

sodyum barbital, coommassie brillant blue R-250, brom timol mavisi ve diğer kimyasal 

maddeler E.Merk AG‟den temin edilmiĢtir. Antioksidan çalıĢmalarında kullanılmak 

üzere; 2,2‟-Azino-bis(3-etilbenztiyoazolin-6-sulfonik asit) (ABTS), neokuprin (2,9-

dimetil-1,10-fenantrolin), N,N-dimetil-p-fenilendiamin(DMPD), metiyonin, riboflavin, 

nitroblu tetrazolium (NBT), 3-(2-pridil)-5,6-bis(4-fenil-sülfonik asit)-1,2,4-triazin 

(Ferrozin), 1,1-difenil-2-pikril-hidrazil (DPPH) radikali,α-tokoferol, trikloroasetik asit 

(TCA) ve aseton Sigma-Aldrich GmbH (Sternheim, Germany)‟den satın alınmıĢtır. 

Ayrıca asetilkolinesteraz enzimi, bütirilkolinesteraz enzimi, asetilkolin iyodat, 

bütirilkolin iyodat, 5,5‟-ditiyobis(2-nitrobenzoik asit) (DTNB) ve 1,1,2,2-tetrakis (p-

hidroksifenil) etan da Sigma-Aldrich GmbH(Sternheim, Germany)‟den alınmıĢtır. 

3.1.2. Yararlanılan alet ve cihazlar 

UV-VIS Spektrofotometre                                  Shimadzu, UV-1208 

Hassas terazi                                                        Scaltec SBA 41 

pH metre      Hanna Instrument 

Derin dondurucular (-30 ve -86)                         Sanyo, Japan 

Otomatik pipetler                                                Biohit, Socorex ve Oxford Pipettors 

Vorteks           Fisons, Whirlimizer 
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Ġnkübatör    Elektro-Mag (0-300°C) 

Çalkalayıcı      Nüve SL 350 

Saf su cihazı                                                        Firstreem Calypso MK 1 Glass Still 

Magnetik karıĢtırıcı                                             Stuart Scientific 

UV-Spektrofotometre küveti                              1 cm
3
‟lük Kuartz küvet 

3.1.3. Kullanılan çözeltiler ve hazırlanması 

AraĢtırma boyunca kullanılan çözeltilerin kullanılıĢ yerleri ve hazırlanıĢ Ģekilleri 

aĢağıda belirtilmiĢtir. 

3.1.3.a. CA enziminin saflaştırılması ve aktivite ölçümlerinde kullanılan çözeltiler 

1. 0,2 M NaHCO3, pH: 8,8 (Sepharose-4B matriksi üzerinde afinite jeli hazırlanırken 

kullanılan tampon): 950 mL destile suda 16,8 g NaHCO3 çözülerek, 1 N NaOH ile pH: 

8,8‟e ayarlandı ve son hacim saf su ile 1 litreye tamamlandı. 

2. 25 mM Tris-HCl/0,1 M Na2SO4, pH: 8,7 (Afinite jelinin dengelenmesinde 

kullanılan tampon çözelti): 950 mL destile suda 3,0275 g Tris ve 14,2 g Na2SO4 

çözünerek pH:8,7‟ye 1N HCl ile ayarlanıp, hacmi destile su ile 1 litreye tamamlandı. 

3. 25 mM Tris-HCl/22 mM Na2SO4, pH: 8,7 (Afinite jelinin yıkanması için hemolizat 

tatbikinden sonra kullanılan tampon çözelti): 950 mL destile suda 3,026 g (25 mmol) 

Tris ve 3,124 g (22 mmol) Na2SO4 çözünerek pH: 8,7‟ye 1 N HCl ile ayarlandıktan 

sonra hacmi destile su ile 1 litreye tamamlandı. 

4. 25 mM Na2HPO4 /1 M NaCl, pH: 6,3 (Kolana tutunmuĢ olan hCA I izoenziminin 

elüsyonu için kullanılan tampon çözelti): 200 mL destile suda 2,2 g Na2HPO4 ve 14,625 

g NaCl çözünerek pH: 6,3‟e ayarlandıktan sonra son hacim 250 mL‟ye destile su ile 

tamamlandı. 
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5. 0,1 M CH3COONa/0,5 M NaClO4, pH: 5,6 (Kolona tutunmuĢ olan hCAII 

izoenziminin elüsyonu için kullanılan tampon çözelti): 9,187 g NaCl04 ve 2,04 g 0,015 

mol CH3COONa.3H2O 120 mL destile su içerisinde çözüldü. 1 N HCl ile pH:5,6‟ya 

ayarlanıp toplam hacim destile su ile 150 mL‟ye tamamlandı. 

6. 0,15 M Na2CO3/0,1 M NaHCO3, pH: 10 (CO2-hidrataz aktivitesi ölçümünde 

kullanılan tampon): 15,9 g (0,15 mol) Na2CO3 ve 8,4 g (0,1 mol) NaHCO3 alınıp 1 L saf 

suda çözünmesiyle hazırlandı. 

7. 0,05 M Tris-SO4, PH: 7,4 (Esteraz aktivitesinde kullanılan tampon çözelti): 6,055 g 

Tris 950 mL saf suda çözünerek, 1 N H2S04 ile pH‟sı 7,4‟e ayarlanıp son hacim 1 litreye 

tamamlandı. 

8. 0,025 M veronal tamponu; 0,025 mol sodyum barbitalin 950 mL saf suda çözünüp  

0,1 M HCl ile pH sı 8,7‟ye titre edildikten sonra hacmi saf su ile 1 litreye tamamlandı. 

9. CO2 çözeltisi(CO2-hidrataz aktivitesinde kullanılan çözelti): 0°C‟de yarım saat 

süreyle saf suyun içerisinden CO2 gazı geçirilerek hazırlandı. 

10. Coomassie Brillant Blue G-250 reaktifi (Proteinlerin kantitatif tayininde 

kullanılan çözelti): 100 mg Coomassie Brillant Blue G-250, 50 mL %95‟lik etanolde 

çözüldü ve bu çözeltiye %95‟lik fosforik asit ilave edilerek çözeltinin hacmi saf su ile 1 

litreye tamamlandı. 

11.İndikatör çözeltisi (CO2-hidrataz aktivitesinde kullanılan çözelti): 0,0125 g fenol 

kırmızısı ve 0,2184 g NaHCO3 alınıp 1 litre saf suda çözündü. 

12. Brom Timol Mavisi çözeltisi, (%0,04’lük): 0,1 g indikatörün 16 mL 0,01 N NaOH 

içinde çözünerek hacminin saf su ile 250 mL‟ye tamamlanmasıyla hazırlandı. 
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13. Stok 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan çözeltisinin hazırlanması: 1 mg 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan tartılıp 1 mL etanol içerisinde çözüldü. 

14. p-Nitrofenilasetat (PNF) çözeltisinin hazırlanması: 0,0135 gr PNF tartılır. 1mL 

asetonda çözünür. Sonra yavaĢ yavaĢ 24 mL saf suya eklendi. 

3.1.3.b. GST enziminin saflaştırılması ve aktivite ölçümlerinde kullanılan çözeltiler 

1. 10 mM KH2PO4/150 mM NaCl, (pH:7,4)(Kolonun paketlenmesi, dengelenmesi ve 

yıkanması için kullanılan çözelti): 0,68 g KH2PO4 ve 4,38 g NaCl alınarak 400 mL saf 

suda çözünüp pH:7,4‟e ayarlandıktan sonra son hacim saf su ile 500 mL‟ye tamamlandı. 

2. 2,5 mM, 5 mM ve 10 mM GSH çözeltisi içeren 50 mM Tris-HCl Tamponu 

(pH:9,5) (Afinite jeline tutunan GST enziminin elüsyonu için kullanılan tampon): 50 

mM Tris- HCl çözeltisi (pH:9,5) içerisinde GSH çözülerek 10 mM‟ lık GSH çözeltisi 

hazırlandıktan sonra 5 tüpten oluĢan gradient oluĢturuldu ve düĢük konsantrasyondan 

baĢlanarak sırayla afinite kolonuna uygulandı.  

3. 0,1 M H3BO3/ 0,5 M NaCl, (Borat Tamponu), (pH:8,5)(Afinite kolonunun 

rejenerasyonu için kullanılan tampon 1): 1,545 g H3BO3 ve 7,31 g NaCl alınarak 200 

mL saf su da çözülüp, pH 8,5‟e ayarlandıktan sonra son hacim saf su ile 250 mL‟ye 

tamamlandı. 

4. 0,1 M NaCH3COO ve 0,5 M NaCl, pH:4,5 (Asetat Tamponu) (Afinite kolonunun 

rejenerasyonu için kullanılan tampon 2): 2.05 g NaCH3COO ve 7.31 g NaCl alınarak 

200 mL saf su da çözülüp pH:4,5‟e ayarlandıktan sonra hacim saf su ile 250 mL‟ye 

tamamlandı.  
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5. %0,02 NaN3 çözeltisi (Kromatogrofi kolon materyallerini bakterilerden korumak 

için kullanılan çözelti): 20 mg NaN3 alınarak saf suda çözülüp ve hacmi saf su ile 100 

mL‟ye tamamlandı. 

6. 0,1 M KH2PO4(pH:6,5):(Aktivite ölçümünde kullanılan tampon)0,68 g KH2PO4 ve 

0,014 g EDTA tartılarak 30 mL saf su içerisinde çözüldü ve pH 6,5‟a ayarlandı. Toplam 

hacim saf su ile 50 mL‟ye tamamlandı.  

7. 20 mM GSH Çözeltisi: 0,03 g indirgenmiĢ glutatyon alınarak bir miktar saf suda 

çözüldü ve hacim saf su ile 5 mL‟ye tamamlandı. 

8. 25 mM CDNB Çözeltisi: 0,025 g 1-kloro 2,4 dinitrobenzen alınarak bir miktar 

%95‟lik etanol çözeltisi içerisinde çözüldü ve hacmi etanol ile 5 mL‟ye tamamlandı.  

3.1.3.c. SDS-Poliakrilamit jel elektroforezi (SDS-PAGE) için kullanılan çözeltiler 

1. SDS-PAGE’de kullanılan numune tamponu: 0,65 mL 1M Tris-HCl (pH: 6,8) 1 

mL %10‟luk SDS ve 1 mL %100‟lük gliserin, 1 mL %0,1‟lik brom timol mavisi 

karıĢtırılarak, son hacim saf su ile 10 mL‟ye tamamlanması ile hazırlandı ve bu 

tamponu kullanmadan hemen önce, 950 μL numune tamponundan 50 μL olacak Ģekilde 

β merkaptoetanol ilave edildi.  

2. SDS-PAGE’de kullanılan yürütme tamponu: 1,5 g Tris ve 7,2 g glisin 50 mL suda 

çözüldü, daha sonra bunun üzerine 5 mL %10‟luk SDS ilave edilerek toplam hacim saf 

su ile 500 mL‟ye tamamlandı. 

3. Akrilamit-Bisakrilamit çözeltisinin hazırlanması: 30 g akrilamit ve 0,8 g 

bisakrilamit karıĢımı 100 mL suda çözüldü.  

4. SDS çözeltisinin hazırlanması (%10’luk): 10 g SDS 90 mL saf suda çözüldü.  
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5. Tris-HCl çözeltisinin hazırlanması (3 M, pH:8,8): 36,3 g Tris alındı, 48 mL ve 1 

M‟lık HCl ile karıĢtırıldı ve hacmi 100 mL‟ye tamamlandı.  

6. Jel fiksasyon çözeltisinin hazırlanması: %50 izopropil alkol, %10 TCA ve %40 

sudan oluĢan çözelti hazırlandı.  

7. Jel boyama çözeltisinin hazırlanması:(elektroforez jelinin boyanmasında kullanılan 

çözelti): 0,1 g Coomassie Brillant Blue R-250, %50 metanol, %10 asetik asit ve %40 saf 

su olacak Ģekilde yeterli miktarda hazırlandı. 

8. Jel yıkama çözeltisinin hazırlanması: (Elektroforez jelinin yıkanmasında kullanılan 

çözelti) %50 metanol, %40 su ve %10 asetik asit ile oluĢan çözelti hazırlandı. 

3.1.3.d. Kuprak metoduna göre indirgeme kapasitesi tayininde kullanılan çözeltiler 

1. 0,01 M’lık CuCl2 çözeltisinin hazırlanması: 47 mg CuCl2 alındı ve 50 mL destile 

suda çözüldü. 

2. 7,5x10
-3

 M’lık etanolik neokuprin çözeltisinin hazırlanması: 78 mg Neokuprin 

alındı ve 50 mL etanol içinde çözüldü.  

3. 1 M’lık CH3COONH4tamponunun hazırlanması (pH:6,5): 7,7 g CH3COONH4 

alındı ve 80 mL saf suda çözüldü. pH‟sı 6,5‟e ayarlandıktan sonra toplam hacim 100 

mL‟ye saf su ile tamamlandı. 

3.1.3.e. Fe
3+

-Fe
2+

 indirgeme kapasitesi tayininde kullanılan çözeltiler 

1. Fosfat tamponunun hazırlanması (0,2 M, pH: 6,6): 6,24 g Na2HPO4 yaklaĢık 180 

mL destile suda çözüldü ve pH metre ile pH‟sı 6,6‟ya ayarlandı. Toplam hacim saf su 

ile 200 mL‟ye tamamlandı. 
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2. TCA çözeltisinin hazırlanması (%10’luk): 15 g TCA destile su ile çözündü ve 

toplam hacim 150 mL‟ye destile su ile tamamlandı. 

3. FeCl3 çözeltisinin hazırlanması (%0,1’lik): 165 mg FeCl3.6H2O destile suda 

çözüldü ve toplam hacim 100 mL‟ye tamamlandı. 

4. K3Fe(CN)6 çözeltisinin hazırlanması (%1’lik): 1,5 g K3Fe(CN)6 destile suda 

çözündü ve toplam hacim 150 mL‟ye destile su ile tamamlandı. 

3.1.3.f. FRAP metoduna göre indirgeme kapasitesi tayininde kullanılan çözeltiler 

1. Asetat Tamponunun Hazırlanması (0,3 M’lık): 2,46 g NaCH3COO alındı, 80 mL 

destile suda çözüldü. pH metre kullanılarak pH‟sı 3,6‟ya ayarlandı ve toplam hacim 100 

mL‟ye destile su ile tamamlandı. 

2. FeCl3 Çözeltisinin Hazırlanması (20 mM’lık): 0,54 g FeCl3.6H2O alınıp, 100 mL 

destile suda çözüldü. 

3. HCl Çözeltisinin Hazırlanması (40 mM’lık): 0,334 mL %37 lik HCl çözeltisinden 

alınıp, toplam hacim 100 mL‟ye destile su ile tamamlandı. 

4. TPTZ Çözeltisinin Hazırlanması (10 mM’lık): 0,312 g TPTZ alındı ve 40 mM‟lık 

100 mLHCl içerisinde çözüldü. (bir önceki hazırlanan çözelti içinde) 

5. FRAP Reaktifinin Hazırlanması: 10 hacim 0,3M‟lık asetat tamponu, 1 hacim 10 

mM‟lık TPTZ ve 1 hacim 20mM‟lık FeCl3.6H2O karıĢımından FRAP reaktifi 

hazırlandı. 
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3.1.3.g. DPPHserbest radikal giderme aktivitesi ile ilgili çözeltiler 

1. 10
-3

 M’lık DPPH çözeltisinin hazırlanması: 39 mg DPPH 100 mL etanol içerisinde 

tamamen çözününceye kadar manyetik karıĢtırıcı ile bir gece boyunca karıĢtırıldı. 

3.1.3.h. ABTS
∙+

 giderme aktivitesi tayini ile ilgili çözeltiler 

1. Fosfat tamponunun hazırlanması (0,1 M, pH:7,4): 2,84 g Na2HPO4 180 mL destile 

suda çözündü. pH metre kullanılarak pH‟sı 6,6‟ya ayarlandı. Son hacim destile su ile 

200 mL‟ye tamamlandı. 

2. ABTS
∙+

 çözeltisinin hazırlanması (2 mM): 11 mg ABTS 0,1 M‟lık pH‟sı 7,4 olan 

fosfat tamponunda iyice çözününceye kadar bir gece boyunca karıĢtırıldı. Toplam hacim 

saf su ile 100 mL‟ye tamamlandı. 

3. Potasyum persülfat çözeltisinin hazırlanması (2,45 mM): 66,25 mg K2O8S20,1 

M‟lık pH‟sı 7,4 olan fosfat tamponu içerisinde tamamen çözününceye kadar manyetik 

karıĢtırıcı yardımı ile karıĢtırıldı. Toplam hacim saf su ile 100 mL‟ye tamamlandı. 

3.1.3.i. DMPD
∙+

 giderme aktivitesi tayini ile ilgili çözeltiler 

1. FeCl3 çözeltisinin hazırlanması (0,05 M): 0,81 g FeCl3tartılıp, 100 mL saf su 

içerisinde çözülerek hazırlandı. 

2. Asetat tamponunun hazırlanması (0,1 M, pH:5,3): 2,05 g CH3COONa 230 mL saf 

suda çözüldü. pH-metre yardımı ile pH‟sı 5,3‟e ayarlandı. Son hacim destile su ile 250 

mL‟ye tamamlandı. 

2. DMPD
∙+

 çözeltisinin hazırlanması (0,1 M): 209 mg DMPD alınıp, 10 mL destile 

suda çözülerek hazırlandı. 



46 

 

 

3. 0,001 M’lık DMPD
∙+

 çözeltisinin hazırlanması (0,001 M): 0,1 M‟lık DMPD 

çözeltisinden 1 mLkadar alındı. 100 mL‟lik ve 0,1 M‟lık (pH:5,3) asetat tamponu 

içerisine aktarıldı. Bunun üzerine 0,2 mL ve 0,05 M‟lık FeCl3 ilave edilerek hazırlandı. 

3.1.3.j. Metal şelatlama aktivitesi tayini ile ilgili çözeltiler 

1. FeCl2 çözeltisinin hazırlanması (2 mM ): 0,014 g FeCl2.3/4H2O alındı ve 50 mL 

etanolda çözüldü. 

2. Ferrozin çözeltisinin hazırlanması (5 mM): 6,2 mg ferrozin 25 mL saf etanol 

içinde tamamen çözününceye kadar karıĢtırıldı. 

3.1.3.k. Bipiridil metal şelatlama aktivitesi tayini ile ilgili çözeltiler 

1. HCl çözeltisinin hazırlanması (0,2 M): 1,60 mL %37‟lik HCl çözeltisinden alındı 

ve toplam hacim 100 mL‟ye destile su ile tamamlandı. 

2. Tris-HCl tamponunun hazırlanması (0,1 M): 1,21 g Tris alındı, 90 mL destile suda 

çözüldü. pH metre yardımı ile pH‟sı 7,4‟e ayarlandı ve son hacim 100 mL‟ye destile su 

ile tamamlandı. 

3. FeSO4 çözeltisinin hazırlanması (2 mM): 0,028 g FeSO4.7H2O alındı ve 50 mL saf 

su içinde çözüldü. 

4. Bipiridil çözeltisinin hazırlanması (%0,2’lik): 0,2 g Bipiridil alındı ve 100 mL‟lık, 

0,2 M‟lık HCl çözeltisi içinde çözündü. 
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3.1.3.l. Süperoksit radikali giderme aktivitesi tayini ile ilgili çözeltiler 

1. Fosfat tamponunun hazırlanması (0,05 M, pH:7,8): 1,42 g Na2HPO4yaklaĢık 

olarak 160 mL destile suda çözüldü. pH metre yardımı ile pH‟sı 7,8‟e ayarlandıktan 

sonra son hacim saf su ile 200 mL‟ye tamamlandı. 

2. Metiyonin çözeltisinin hazırlanması (4,46x10
–5

 M): 0,665 mg metiyonin alınıp 100 

mL, 0,05 M ve pH‟sı 7,8 olan fosfat tamponu içerisinde çözününceye kadar karıĢtırıldı. 

3. Riboflavin çözeltisinin hazırlanması (1,33x10
–5

 M): 12 mg riboflavin alınıp 100 

mL, 0,05 M ve pH‟sı 7,8 olan fosfat tamponu içerisinde çözününceye kadar karıĢtırıldı. 

4. NBT çözeltisinin hazırlanması (8,15x10
–8

 M): 6,1 mg NBT alındı ve toplam hacim 

50 mL‟ye fosfat tamponu ile (pH: 7,4 ve 0,1 M) tamamlandı. 

3.1.3.m. Total antioksidan aktivitesi tayini ile ilgili çözeltiler 

1. Fosfat tamponu hazırlanması (0.04 M, pH:7,4): 0,48 g NaH2PO4alındı ve 80 mL 

destile su içerisinde çözüldü, pH metre ile pH‟sı 7,4‟e ayarlandıktan sonra son hacim 

100 mL‟ye destile su ile tamamlandı. 

2. HCl çözeltisinin hazırlanması (%3,5’lik): %37‟lik HCl çözeltisinden 9,46 

mLalınarak destile su ile 100 mL‟ye tamamlandı. 

3. Linoleik asit emülsiyonunun hazırlanması: 0,017 M linoleik asit emülsiyonu 

hazırlamak için 265 цL linoleik asit 50 mL pH:7,4 fosfat tamponu içerisine ilave edildi. 

Emülgatör olarak Tween-20 ilavesi yapılarak karıĢım homojenize edildi. 

4. FeCl2 çözeltisi hazırlanması (20 mM): 281 mg FeCl2.3/4H2O, %3,5‟lik HCl 

çözeltisi içinde çözülerek son hacim aynı çözelti ile 100 mL‟ye tamamlandı. 
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5. NH4SCN çözeltisinin hazırlanması(%30’luk): 15 g NH4SCN saf suda çözüldü ve 

toplam hacmi 50 mL‟ye saf su ile tamamlandı. 

3.2. İnsan Kanından Saflaştırılan Karbonik Anhidraz (hCAI veII) İzoenzimlerinin 

Üzerine 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan’ın Etkisi İle İlgili Çalışmalar 

3.2.1. Deneyde kullanılan kanın temini 

Ġnsan kanı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kan Merkezi‟nden taze 

olaraktemin edildi. Deneylerde kullanılıncaya kadar +4
0
C‟de muhafaza edildi. 

3.2.2. Karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması ile ilgili çalışmalar 

a. Sepharose-4B-L-tirozin afinite jelinin hazırlanması: Afinite jeli CNBr ile 

aktifleĢtirilmiĢ olan Sepharose-4B matriksi üzerinde hazırlandı. Hazırlanan kolon 

materyaline L-Tirozin, kovalent olarak takılması sağlandı. Sonra sülfanilamit 

diazollanarak L-tirozine kenetlendi. Burada sülfanilamit, enzimi spesifik olarak 

bağlayan kısmını, tirozin ise afinite jelinin uzantı kolunu oluĢturmaktadır. Sülfanilamit, 

karbonik anhidraz enziminin spesifik inhibitörü olduğundan dolayı, afinite jelinin 

yapısına girerek söz konusu olan enzimin yüksek oranda saflaĢtırılmasını sağlamaktadır. 

AĢağıda anlatılan prosedüre göre afinite jeli hazırlandı. 

CNBr ile aktifleştirilmiş olan Sepharose-4B’ye tirozin takılması: CNBr ile 

aktifleĢtirilmiĢ Sepharose-4B, soğuk 250 mL 0,1 M NaHCO3 tamponu (pH:10) ile 

yıkanarak bir behere aktarıldı. Aynı tamponun 20 mL‟sinde 80 mg tirozin çözünmüĢ 

soğuk çözelti behere ilave edilerek karıĢtırıldı. Yıkama, tirozin çözeltisi ilavesi ve 

bagetle karıĢtırmanın, 90 saniyeden az bir sürede tamamlandığı gözlendi ve bundan 

sonra süspansiyon, 4°C‟de 2 saat süreyle manyetik karıĢtırıcıda karıĢtırıldı ve 16 saat 

boyunca 4°C‟de bekletildi. Bu sürenin bitiminde yıkama suyu 280 nm‟de absorbans 

vermeyinceye kadar bol su ile yıkandı. Böylece reaksiyona girmeyen tirozin tamamen 
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uzaklaĢtırılmıĢ oldu. Yıkama 100 mL‟lik 0,2 M NaHCO3 tamponu ile (pH:8,8) 

tekrarlanarak tirozin takılı jel, aynı tamponun 40 mL‟si içine alındı. 

Sülfanilamit kenetlendirilmesi: 25 mg sülfanilamit, yaklaĢık 0°C civarında 10 mL, 1 

M HCl içerisinde çözüldü ve içinde 75 mg NaNO2 bulunan 0°C‟deki 5 mL çözelti, 

sülfanilamit çözeltisine damla damla katıldı. 10 dakikalık reaksiyondan sonra 

diazolanmıĢ bulunan sülfanilamit 40 mL Sepharose-4B-L-tirozin sülfanilamit 

süspansiyonuna ilave edildi. 1 M NaOH ile pH:9,5‟a çıkarılıp sabit tutularak 3 saat 

süreyle oda sıcaklığında yavaĢça karıĢtırıldı. Daha sonra 1 litre saf su ve 200 mL 0,05 M 

Tris-SO4 (pH:7,4) tamponuyla yıkandı. Sonra da üzerine bir miktar daha aynı 

tampondan konularak saklandı. 

Afinite kolonunun paketlenmesi: Hazırlanan jel dengeleme tamponu (Tris-HCl, pH: 

7,8) içine alınarak jel süspanse edildi ve su trombu kullanılarak vakum ile havası alındı. 

Süspanse edilmiĢ olan jel, 1x10 cm‟lik kapalı sistemden oluĢan soğutmalı kolona 

aktarıldı. Jel çöktükten sonra peristaltik pompa yardımıyla yıkama ve dengeleme 

tamponu ile yıkandı. Kolonun dengelenmiĢ olduğu toplanan eluat ile tamponun 280 

nm‟de absorbanslarının veya pH‟larının eĢit olmasından anlaĢıldı. 

b. Karbonik anhidraz enzim hemolizatının hazırlanması: Alınan taze kan santrifüj 

tüplerine eĢit miktarda doldurularak, 15 dakika boyunca 2500xg‟de santrifüj edildi. 

Santrifüjden çıkarılan tüplerin üst kısmında kalan plazma ve lökosit tabakası damlalıkla 

dikkatli bir Ģekilde alınarak, tüplerin altında kalan eritrosit peleti 0,154 M NaCl çözeltisi 

(izotonik) ile üç defa yıkandı. Her defasında 2500xg‟de 15 dakika santrifüj edildi. Elde 

edilen eritrositler hacimlerinin yaklaĢık 5 katı kadar buzlu su ile hemoliz edildi. 

Hemolizat içerisinde bulunan eritrosit hücre zarlarını uzaklaĢtırmak için 4°C‟de 

20.000xg‟de 30 dakika santrifüj edildi. Üst kısımdaki hemolizat damlalıkla dikkatlice 

alındıktan sonra sonraki çalıĢmalarda kullanılmak üzere 4°C‟de muhafaza edildi 

(Hunaiti and Soud 2000; Çoban et al.2008). 
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c. Afinite kolonuna numune tatbik edilmesi ve elüsyonu: Katı Tris ile pH‟sı 8,7‟ye 

ayarlanmıĢ olan hemolizat kolona tatbik edildi ve kolon 400 mL 25 mM Tris-HCl/22 

mM Na2SO4 (pH: 8,7) çözeltisi ile yıkandı. Böylece hCA enzimi kolona tutunmuĢ ve 

diğer safsızlıklar uzaklaĢtırılmıĢ oldu. Sonra 1 M NaCl/25 mM Na2HPO4 (pH:6,3) 

tamponu tatbik edilerek hCA I enzimi daha sonra 0,1 M NaCH3COO/0,5 M NaClO4 

(pH:5,6) çözeltisi kolona tatbik edilip hCA II enzimi elüe edildi. Fraksiyon toplayıcı 

yardımıyla elüatlar 5‟er mL halinde tüplere alındı ve 280 nm‟deki absorbanslarına 

bakıldı. Peristaltik pompa vasıtasıyla kolonun akıĢ hızı 20 mL/saat‟e ayarlandı. 

3.2.3. Karbonik anhidraz enzim aktivitesi tayini 

3.2.3.a. Hidrataz aktivitesi 

hCA enzim aktivitesi tayini Rickli ve arkadaĢları tarafından modifiye edilen Wilbur-

Anderson metodudur (1964). CO2‟in hidrasyonu sonucunda açığa çıkan H
+
iyonundan 

kaynaklanan pH değiĢiminin brom timol mavisi indikatörü sayesinde belirlenip, geçen 

sürenin ölçülmesi esasına dayanmaktadır. 

Kör olarak hazırlanan tüpe 1 mL veronal tamponu (0,025 M, pH: 8,2), 0,1 mL 

%0,04‟lük brom timol mavisi, 0,6 mL saf su ve 2,5 mL CO2 çözeltisi ilave edildi. 

Böylece aktivite ölçüm ortamında toplam hacim 4,2 mL oldu. Daha sonra bir 

kronometre yardımıyla CO2 çözeltisi katıldığı andan itibaren indikatörün mavi renginin 

sarımsı yeĢile dönüĢmesi (pH:6,3) için geçen süre belirlendi (to). Numune tüpüne ise 

sudan 0,05 mL azaltarak bunun yerine enzim çözeltisi ilave edildi ve yine en son olarak 

CO2 çözeltisi ilave edilir edilmez, indikatörün mavi renginin sarımsı yeĢil renge 

dönüĢmesi (pH: 6,3) için geçen süre(tc) bir kronometre vasıtasıyla belirlendi. 

Bu yönteme göre karbonik anhidraz enzim aktivitesi için enzim ünitesi (EU) enzimsiz 

olarak meydana gelen CO2 hidratasyonu süresini yarıya indiren enzim miktarı olarak 

tanımlanmaktadır. 
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formülüne göre kullanılan enzim çözeltisi hacmi için enzim ünitesi hesaplandı (Maren 

1960).  

3.2.3.b. Esteraz aktivitesi 

Karbonik anhidraz enziminin esteraz aktivitesinin prensibi kıcaca Ģöyledir; karbonik 

anhidraz enzimi, substrat olarak kullanılan p-nitrofenilasetatı 348 nm‟de absorbsiyon 

veren p-nitrofenolata hidroliz etmektedir. Reaksiyon mekanizması aĢağıdaki gibidir. 

 

 
Şekil 3.1. p-Nitrofenilasetatın p-Nitrofenole dönüĢüm mekanizması (Göçer 2014). 

p-Nitrofenol ve p-Nitrofenolat 348 nm‟de aynı absorbansı göstermektedirler. Bu olay 

gösteriyorki fenol grubundaki H
+
 iyonunun ayrıĢıp ayrıĢmaması ölçümü 

etkilememektedir (Göçer and Gülçin 2013). 

348 nm‟de 1mL‟lik kuvarz küvetler kullanılarak yapılan ölçümde aktivite tayini 

iĢlemlerinde reaksiyon karıĢımını oluĢturan maddelerin katılım sırası ve miktarları 

aĢağıda verilen çizelgedeki gibi uygulandı. 
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Çizelge 3.1. Esteraz aktivitesinde kullanılan maddelerin miktarları ve kullanım sırası 

Kullanılan Maddeler Numune Tüpü(µL) Kontrol Tüpü(µL) 

Tris-SO4 (0,05 M, pH:7,4) 400 400 

p-Nitrofenol asetat 360 360 

Saf su 220 240 

Enzim çözeltisi 20 - 

Toplam hacim 1000 1000 

 

Çizelge 3.1‟deki gibi reaksiyon karıĢımı ayarlandıktan sonra, 1 dakikada bir absorbans 

değeri okundu ve 3 dakika sonunda 25°C de 348 nm‟de absorbans değeri okunarak ikisi 

arasındaki fark alındı. Daha önce spektrofotometreye enzim yerine saf su konularak elde 

edilen karıĢımın 3 dakika sonundaki absorbans değeri sıfırlandı. Yapılan deneyde 

kullanılan p-nitrofenil asetat çözeltisi, günlük hazırlandı. Bu çözelti Ģu Ģekide 

hazırlandı: 27,2 mg p-nitrofenil asetat alınıp, 2 mL aseton içinde çözünerek, magnetik 

karıĢtırıcıda hızlı karıĢtırılan 48 mL saf suya damla damla ilave edildi. Bu çözelti ıĢıktan 

çabuk etkilendiği için beherin etrafı alüminyum folyo ile kaplandı. Çözelti 3 mM‟lıktır 

ve daha deriĢiğini hazırlamak esterin sınırlı çözünürlüğü dolayısıyla mümkün değildir. 

Aseton, hidroliz reaksiyonunu diğer çözücülere göre en az inhibe eden çözücü 

olduğundan dolayı seçildi (Verpoorte et al. 1967). 

3.2.4. Protein tayini 

3.2.4.a. Kantitatif protein tayini 

Afinite kromatografisi ile saflaĢtırılan karbonik anhidraz enzim çözeltisi ve 

hemolizattaki protein miktarları bu metot ile belirlendi. Bu yöntem,proteine Coomassie 

Brillant Blue G-250‟nin bağlanması esasına dayanır. Proteine bu boyanın bağlanması 

çok hızlı bir Ģekilde gerçekleĢmektedir. OluĢan kompleks 595 nm‟de maksimum 

absorbans gösterir. Bu yöntemin hassasiyeti 1-100 µg arasındadır (Bradford 1976). 
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Kantitatif protein tayini iĢlemlerindeki prosedür Ģu Ģekildedeir: 1 mL‟sinde 1 mg protein 

bulunan standart sığır albümin çözeltisinden tüplere 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100 µL konuldu. Tüm tüplerin hacmi 0,1 mL‟ye saf su ile tamamlandı. Renklendirme 

reaktifi 5 mL ilave edilip vorteks ile iyice karıĢması sağlandı. 10 dakika karanlıkta 

bekletildikten sonra 595 nm‟de köre karĢı absorbans değeri okundu. 

Kör olarak 0,1 mL tampon ve 5 mL renklendirme reaktifinden oluĢan karıĢım kullanıldı. 

Absorbans değerlerine karĢılık gelenµg protein değerleri standart grafik haline getirildi. 

Aynı yöntem protein tayini yapılacak olan numuneler için de uygulandı. Çizilen 

standart grafik yardımı ile miktar tayini yapıldı. 

3.2.4.b. Kalitatif protein tayini 

Kalitatif protein tayini, proteinlerin yapısında bulunan fenilalanin, triptofan ve tirozin 

gibi aromatikaminoasitlerinin 280 nm‟de maksimum absorbans göstermesi esasına 

dayanmaktadır (Segel 1968). Bu metot yardımı ile kromatografi iĢlemlerinde fraksiyon 

toplayıcısıyla eĢit hacimlerde alınan bütün fraksiyonlarda kalitatif protein tayini yapıldı. 

Fraksiyonlar kuvarz küvetlere alınarak, spektrofotometrede absorbansları köre karĢı 

okundu. 

3.2.5. SDS-poliakrilamid jel elektroforezi ile enzim saflığının kontrolü 

Laemmli tarafından anlatıldığı gibi SDS-PAGE tekniğiyle karbonik anhidraz enziminin 

saflaĢtırılmasından sonra enzim saflık derecesi kontrol edildi (1970). Numuneler jele 

yüklenmeden önce %10‟luk 2-merkaptoetanol ve %1 SDS ile muamele edildi. Daha 

sonra 5 dakika kaynar su banyosunda bekletildi. Numunelerin %20 ayırma jelinde 

elektroforezuygulandıktan sonra jeller alınıp boyama çözeltisine ve ardından yıkama 

çözeltisiyle muamele edildi ve bu iĢlemler sonucundaoluĢan bantlar tespit edildi (Çoban 

et al.2008). 
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3.2.6. Karbonik anhidraz (hCA I ve II) izoenzimleri aktiviteleri üzerine 1,1,2,2-

Tetrakis(p-hidroksifenil)etan’nın etkisinin belirlenmesi 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın saflaĢtırılan karbonik anhidraz izoenzimleri 

üzerindeki etkisi araĢtırıldı. Ölçümler hidrataz ve esteraz aktivite tayin yöntemleri ile 

ayrı ayrı yapıldı. Bundan sonra IC50 ve Ki değerleri bulunarak inhibisyon türlerine karar 

verildi. Ayrıca karbonik anhidraz enziminin standart inhibitörü olan asetazolamid için 

de aktivite ölçümü yapılıp 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan ile kıyaslandı. 

3.3. Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan’ın 

Etkisinin Belirlenmesi 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın asetilkolinesteraz enzimi üzerindeki etkisi 

araĢtırıldı. Asetilkolinesteraz enzimi hazır olarak temin edildi. Kolinesterazlar, 

asetilkolinin tiyokolin ve asetata parçalanma reaksiyonunu katalizlerler. Açığa çıkan 

ürün 412 nm‟de absorbsiyon göstermektedir (Ellman et al.1961). Reaksiyon 

mekanizması aĢağıda gösterilmektedir. 

 

Şekil 3.2. Asetilkolinesteraz enziminin reaksiyon mekanizması (Ellman 1961). 
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Asetilkolinesteraz enziminin iki substratı vardır. Ġlki DTNB, ikincisi ise 

asetilkoliniyodat‟tır. DTNB hazırlamak için 0,01 g DTNB ve 0,5 g sodyum sitrat 

tartılıp, 50 mL saf su içerisinde iyice çözünmesi sağlandı. Bu çözelti günlük olarak 

hazırlandı. Asetilkoliniyodatı hazırlamak için 0,145 g asetilkolin tartılıp 50 mL saf su 

içinde çözündürüldü. Ayrıca bu enzim için aktivite tayin yönteminde Tris/HCl tamponu 

kullanılır. Bu tamponu hazırlamak için 30,27 g Tris ve 0,37 g (5 mM) EDTA tartılıp, 

yaklaĢık 230 mL saf suda çözündü. pH metre ile pH:8‟e ayarlandıktan sonra son hacim 

250 mL‟ye tamamlandı. 

412 nm‟de 1 mL‟lik kuvarz küvetler kullanılarak yapılan ölçümde, reaksiyon karıĢımını 

oluĢturan maddelerin katılım sırası ve miktarları aĢağıda gösterilen çizelgedeki gibi 

uygulandı. 

Çizelge 3.2. Asetilkolinesteraz enziminin aktivite tayin yönteminde kullanılan 

maddelerin miktarları ve kullanım sırası 

Kullanılan Maddeler 

 

Numune Tüpü (µL)         Kontrol tüpü (µL) 

Tris/HCl 100 100 

Saf su 790 800 

DTNB 50 50 

Enzim çözeltisi 10 - 

Asetilkoliniyodür 50 50 

Toplam hacim 1000 1000 

 

Çizelge 3.2‟deki gibi reaksiyon karıĢımı ayarlandıktan sonra 1 dakikada bir absorbans 

değeri okundu ve 5 dakika sonunda 25°C‟de 412 nm‟de absorbans değeri okunarak ikisi 

arasındaki fark alındı. Yapılan bu deney 5 farklı inhibitör konsantrasyonu için 

tekrarlandı. IC50 ve Kideğerleri hesaplanarak inhibisyon türüne karar verildi. Ayrıca 

asetilkolinesteraz enziminin standart inhibitörü olan takrin için de aynı iĢlemler 

tekrarlandı. IC50 ve Ki değerleri hesaplanarak 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan ile 

kıyaslandı. 
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3.4. Bütirilkolinesteraz Enzimi Üzerine 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan’ın 

Etkisinin Belirlenmesi 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın bütirilkolinesteraz enzimi üzerindeki etkisi 

araĢtırıldı. Bütirilkolinesteraz enzimi hazır olarak temin edildi. Yukarıda bahsedildiği 

gibi kolinesterazlar, kolinin tiyokolin ve asetata parçalanma reaksiyonunu katalizlerler. 

Açığa çıkan ürün 412 nm‟de absorbsiyon göstermektedir (Ellman et al.1961). 

Bütirilkolinesteraz enziminin iki substratı vardır. Ġlki DTNB, ikincisi ise 

bütirilkoliniyodattır. DTNB çözeltisini hazırlamak için 0,0034 g DTNB tartılıp, 25 mL 

saf su içerisinde iyice çözünmesi sağlandı. Bu çözelti günlük olarak hazırlandı. 

Bütirilkoliniyodatı hazırlamak için ise 0,145 g bütirilkolin tartılıp, 50 mL saf suda 

çözündürüldü. Ayrıca BChE enziminin aktivite tayin yönteminde sodyum fosfat 

tamponu kullanılır. Bu tamponu hazırlamak için 3 g sodyum fosfat (NaH2PO4) (50 mM) 

tartılıp, yaklaĢık 450 mL saf suda çözüldü. pH metre ile pH: 8‟e ayarlanıp son hacim saf 

su ile 500 mL‟ye tamamlandı. 

412 nm‟de 1 mL‟lik kuvarz küvetler kullanılarak yapılan ölçümde, reaksiyon karıĢımını 

oluĢturan maddelerin katılım sırası ve miktarları aĢağıda gösterilen çizelgedeki gibi 

uygulandı. 

Çizelge 3.3. Bütirilkolinesteraz enziminin aktivite tayin yönteminde kullanılan 

maddelerin miktarları ve kullanım sırası 

Kullanılan Maddeler 

 
Numune Tüpü (µL)    Kontrol Tüpü  (µL) 

Saf su             780  800 

Sodum fosfat(NaH2PO4) 100  100 

DTNB 50   50 

Enzim çözeltisi 20  - 

Bütirilkoliniyodür 50  50 

Toplam hacim 1000 1000 
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Çizelge 3.3‟deki gibi reaksiyon karıĢımı ayarlandıktan sonra 1 dakikada bir absorbans 

değeri okundu ve 5 dakika sonunda 25°C‟de 412 nm‟de absorbans değeri okunarak ikisi 

arasındaki fark alındı. Yapılan bu deney 5 farklı inhibitör konsantrasyonu için 

tekrarlandı. IC50 ve Kideğerleri hesaplanarak inhibisyon türüne karar verildi. Ayrıca 

bütirilkolinesteraz enziminin standart inhibitörü olan takrin için de aynı iĢlemler 

tekrarlandı. IC50 ve Ki değerleri hesaplanarak 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan ile 

kıyaslandı. 

3.5. İnsan Kanından Saflaştırılan Glutatyon S-Transferaz (GST) Enzimi Üzerine 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan’ın Etkisi İle İlgili Çalışmalar 

3.5.1. Glutatyon S-transferaz enziminin saflaştırılması ile ilgili çalışmalar 

Enzimin saflaĢtırılmasında kullanmak üzere Glutatyon-agaroz jeli 1 gram tartılarak 200 

mL saf su da 2°C ile 4°C aralığında bir gece bekletildi ve daha sonra safsızlıkları 

uzaklaĢtırmak amacıyla jelin 10 katı kadar saf suyla ya da dengeleme tamponuyla birkaç 

defa yıkandı. Yıkama esnasında jel iyice ĢiĢirilmiĢ oldu. ġiĢirilmiĢ jelin havası su 

trompuyla vakum uygulanarak alındı. Hazırlanan jel, 1x10 cm‟lik kapalı sistemden 

oluĢan soğutmalı kolona paketlendi. Jel çöktükten sonra kolon dengeleme tamponu ile 

dengelendi. Kolonun dengelendiği elüat ile tamponun 280 nm‟de absorbanslarının veya 

pH‟larının eĢit olmasından anlaĢıldı. Afinite kolonu böylelikle hazırlanmıĢ oldu 

(Güvercin et al.2008; Toribio et al.1996). 

Önceden hazırlanan homojenat (insan kanı) dengelenmiĢ olan Glutatyon-agaroz afinite 

kolonuna yüklendi. Numune kolondan geçirildikten sonra, 280 nm‟de elüsyonlardaki 

absorbans farkı 0,05 olana kadar kolon dengeleme tamponuyla yıkandı. Daha sonra 10 

mM GSH içeren 50 mM Tris/HCl (pH=7,5) tamponuyla gradientli elüsyon yapıldı ve 

elüatlar 1,5 mL‟ler halinde tüplere alındı ve 340 nm‟deki absorbanslarına bakıldı. 
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3.5.2. Glutatyon S-Transferaz enziminin aktivite tayini 

GST enzimi, glutatyon molekülü ilearomatikelektrofilin konjugasyonunu katalizler. En 

fazla kullanılan aromatik elektrofil ise 1-kloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB)‟dir. Bu 

substratın kullanılması ile oluĢan dinitrobenzen 5-glutatyon (DNB-SG) ürünü 340 

nm‟de maksimum absorbans göstermektedir (ġekil 3.3). Böylece bu dalga boyundaki 

absorbans artıĢından yararlanılarak aktivite ölçümü yapılır. 

 

Şekil 3.3. GST aktivitesinin belirlenmesinde oluĢan ürünün oluĢum mekanizması 

Aktivite ölçümü için toplam hacim 1mL olacak Ģekilde Çizelge 3.4‟de verilen çözelti 

ortamı hazırlandı. Küvetler spektrofotometrede okunmaya baĢlandı. Kronometre 

kullanılarak baĢlangıçta ve dakikada bir olmak üzere üç dakika süresince absorbans 

değerleri ölçülüp kaydedildi (Habig et al.1974). Okunan absorbans değerlerinden enzim 

ünitesi hesaplandı. Enzim ünitesini hesaplamak için aĢağıdaki formül kullanıldı 

EÜ = (ΔOD ⁄ 9,6) × (VT ⁄ VE) × SF 

EÜ: 1 mL‟deki enzim ünitesi,  

ΔOD: Bir dakikadaki absorbans değiĢimi,  

9,6: 340 nm‟de 1 mM DNB-SG‟nin ekstinksiyon katsayısı, 

VT: Ölçümün yapıldığı küvetin toplam hacmi,  

VE: Ölçüm yapılan küvete ilave edilen enzim numunesinin hacmi,  

SF: Seyreltme faktörü (seyreltilen örnekler için kullanılır) 

CDNB DNB-SG 
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Çizelge 3.4. GST enziminin aktiviye tayin yönteminde kullanılan çözeltilerin miktarları 

ve kullanım sırası 

Kullanılan Maddeler Kör(µL) Numune (µL) 

0,5 M KH2PO4 tamponu 200        200 

25 mM CDNB 20        20 

20 m M GSH 50        50 

Saf su 730        720 

Enzim numunesi -        10 

Toplam hacim 1000 1000 

Daha sonra GST enzimi için protein tayini yapıldı. CA enziminde yapılan kalitatif ve 

kantitatif protein tayini prosedürü aynen GST enzimi için de yapıldı. Elde edilen 

sonuçlar elüsyon grafiği ve saflaĢtırma tablosunu oluĢturmak için kullanıldı. 

3.6. Antioksidan Çalışmalar 

3.6.1.  Cu
2+

-Cu
+
 indirgeme kapasitesi (Kuprak metodu) 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın Cu
2+

indirgeme aktiviteleri bakır iyonları 

indirgeme metodunun (Apak et al.2006) hafif bir modifikasyonu ile yapıldı (Ak and 

Gülçin 2008). Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etantüplerine saf su, 0,25 mL CuCl2 çözeltisi (0,01 M), 0,25 mL etanolik 

neokuprin çözeltisi (7,5x10
-3

 M) ve 0,25 mL CH3COONH4 tampon çözeltisi (1 M) 

sırasıyla eklendi. Saf su miktarı numune miktarına göre değiĢmektedir. Kör olarak saf 

su kullanıldı. Yarım saat sonra 450 nm‟de köre karĢı absorbans değerleri ölçüldü. 

3.6.2. Fe
3+

-Fe
2+

 indirgeme kapasitesi 

Fe
3+

-Fe
2+

 indirgeme tayini Oyaizu yöntemine göre yapıldı (1986). Bunun için öncelikle 

1 mg/mLkonsantrasyonunda stok çözelti hazırlandı. Bu stok çözeltiden farklı 

konsantrasyonlarda olacak Ģekilde deney tüplerine aktarıldı ve hacim destile suyla 1 

mL‟ye tamamlandı. Daha sonra her bir tüpe 2,5 mL fosfat tamponu (0,2 M‟lık pH:6,6) 

ve 2,5 mL%1‟lik potasyum ferrisiyanür [K3Fe(CN)6] ilave edilerek karıĢım 50°C‟de 
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yaklaĢık 20 dakika inkübe edildi. Bu iĢlemlerden sonra reaksiyon karıĢımına 2,5 mL 

TCA (%10‟luk) çözeltisi ilave edildi. Çözeltinin üst fazından 2,5 mL alındı ve bunun 

üzerine 2,5 mL destile su ve 0,5 mLFeCl3 (%0,1‟lik)ilave edildi. Kontrol olarak numune 

yerine saf su kullanıldı. Kör olarak saf su kullanıldı. Absorbans değerleri 700 nm‟de 

köre karĢı ölçüldü. 

3.6.3. FRAP indirgeme kapasitesi 

Öncelikle deney tüplerine farklı konsantrasyonlarda 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etançözeltisiaktarıldı. Hacimleri tampon çözelti ile 0,5 mL‟ye tamamlandı. 

Daha sonra deney tüplerine sırasıyla 2250 µL FeCl3 (20 mM‟lık) çözeltisi ve 2250 μL 

FRAP reaktifi ilave edilerek toplam hacmin 5 mL olması sağlandı. Deney tüplerinin 

vorteks ile iyice karıĢması sağlandı. Kontrol tüpüne numune yerine saf su kullanıldı. 

Kör olarak asetat tamponu kullanıldı. 10 dakika sonra 593 nm‟de absorbans değerleri 

ölçüldü ve kaydedildi. 

3.6.4. DPPH (1,1-Difenil 2-pikril hidrazil) serbest radikalleri giderme aktivitesi 

DPPH
.
serbest radikal giderme aktivitesi Blois metoduna göre yapıldı (1958). Serbest 

radikal olarak DPPH
.
‟ın 1 mM‟lık çözeltisi kullanıldı. Numune olarak daha önce 

hazırlanan 1 mg/mLkonsantrasyonundaki stok çözeltiler kullanıldı. Deney tüplerine 

farklı konsantrasyonlardaayarlanan stok çözeltiler aktarıldı ve toplam hacimleri 3 mL 

olacak Ģekilde etanol ile tamamlandı. Daha sonra her bir numune tüpüne stok 

DPPH
.
çözeltisinden 1 mL ilave edildi. Tüplerin vortex ile iyice karıĢması sağlandı. 

Kontrol olarak hazırlanan tüplere 3 mL etanol ve 1 mL DPPH
.
çözeltisi konuldu. Kör 

olarak ise etanol kullanıldı.Yarım saat oda sıcaklığında ve karanlıktabekletildi. Daha 

sonra 517 nm‟de köre karĢı absorbans değerleri ölçüldü. Artan konsantrasyonlara göre 

azalan absorbans değerleri okundu ve kaydedildi. Azalan absorbans geriye kalan 

DPPH
.
çözeltisi miktarını yani serbest radikal giderme aktivitesini verdi. 
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3.6.5. ABTS (2,2-azino-bis (3-etilbenzo-tiyazolin-6-sülfonik asit)) radikali giderme 

aktivitesi 

ABTS radikali giderme aktivitesi Re ve arkadaĢlarının yaptığı metoda göre belirlendi 

(1999). Öncelikle ABTS (7 mM‟lık) çözeltisi hazırlandı. Bu çözeltiye persülfat çözeltisi 

(2,45 nM‟lık) ilave edilerek ABTS radikalleri üretildi. ABTS radikal çözeltisi 

kullanılmadan önce kontrol çözeltisinin 734 nm‟de absorbansı fosfat tamponu (0,1 M ve 

p H:7,4) ile 0,700±0,025‟e ayarlandı. ABTS radikal giderme aktivitesine bakılacak olan 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın farklı konsantırasyonlarına (10-30 μg/mL) birer 

mL ABTS radikal çözeltisi ilave edildi. Tüpler vorteks ile karıĢtırılması sağlandı ve 

yarım saat inkübe edildi. 734 nm‟de etanoldan oluĢan köre karĢı absorbans değerleri 

okundu ve kaydedildi. 

3.6.6. DMPD (N,N´-dimethil-p-fenilendiamin dihidroklorür) radikali giderme 

aktivitesi 

DMPD radikali giderme aktivitesi tayini Fogliano ve arkadaĢlarının metoduna göre 

belirlendi (1999). Bu metotta, ilk olarak renkli radikal katyon (DMPD
∙+

) elde edildi. 

Bunun için 100 mL‟lik DMPD çözeltisine (pH:5,3; 100 mM) 0,05 M olacak Ģekilde 0,2 

mL FeCl3ilave edildi. Bu çözeltinin 1 mL‟si için 505 nm‟de ölçüm yapıldı. DMPD
∙+ 

radikal çözeltisi kullanılmadan önce kontrol çözeltisinin 505 nm‟de optik yoğunluğu 0,1 

M‟lık ve pH:5,3 olan fosfat tamponu ile 0,900±0,100‟e ayarlandı. Günlük taze olarak 

hazırlanan DMPD
∙+

 çözeltisinin absorbansı 12 saate kadar kararlı kalabilir. 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın ve standart antioksidanların farklı 

konsantrasyonlardaki çözeltileri (10–30 μg/mL) deney tüplerine aktarıldı ve hacim 

destile su ile 0,5 mL ye tamamlandı. Bunun üzerine 1 mL DMPD
∙+

çözeltisi eklendi. 

Karanlıkta 50 dakika inkübe edildi. Daha sonra 505 nm‟de köre karĢı absorbans 

değerleri ölçüldü. Kör olarak tampon çözelti kullanıldı. Sonuçlar standart 

antioksidanlara göre kıyaslandı. 
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3.6.7. Ferroz iyonları (Fe
2+

) şelatlama aktivitesi 

Metal Ģelatlama aktivitesi Dinis ve arkadaĢlarının uyguladıkları metoda göre yapıldı 

(1994). Bu iĢlem için 0,05 mL FeCl2.4H2O (2 mM‟lık) ve 0,35 mL saf su içeren çözelti, 

değiĢik konsantrasyonlarını oluĢturacak Ģekilde 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etanihtiva eden 0,2 mL‟lik çözeltiye ilave edildi. Son hacim 4 mL olacak 

Ģekilde etanol ile tamamlandı. Reaksiyon 0,2 mL ve 5 mM‟lık ferrozin çözeltisi ilave 

edilmesiyle baĢlatıldı. 

Çözelti vortekste kuvvetli bir Ģekilde karıĢtırıldıktan sonra oda sıcaklığında 10 dakika 

bekletildi. Kontrol olarak stok çözelti hariç geriye kalan çözelti içeriği kullanıldı. 

Ġnkübasyondan sonra çözeltinin 562 nm‟de absorbansı etanoldan oluĢan köre karĢı 

kaydedildi. 

3.6.8. Bipiridil metal şelatlama aktivitesi 

Bipiridil reaktifi ile ferröz iyonları (Fe
2+

) Ģelatlama aktivitesi Re ve arkadaĢlarının 

belirlediği metoda göre yapıldı (1999). Bu amaçla deney tüplerine 0,25 mL FeSO4 

çözeltisi (2 mM) aktarıldı. Bu çözeltinin üzerine farklı konsantrasyonlarda hazırlanan 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etançözeltisi ilave edildi. Daha sonra sırasıyla 1 mL 

Tris-HCl tamponu (pH: 7,4) ve HCl (0,2 M) içerisinde çözünmüĢ 1,5 mL‟lık ve 

%0,2‟lik bipiridil çözeltisi ilave edildi. 30 dakika inkübasyonun ardından 2,5 mL etanol 

ve 0,63 mL saf su ilave edildi. 522 nm‟de absorbans değerleri köre karĢı okundu ve 

kaydedildi. Kör olarak Tris-HCl tamponu kullanıldı. Kontrol olarak da numune yerine 

Tris-HCl tamponu ilave edilerek hazırlanan çözelti kullanıldı. 

3.6.9. Süperoksit anyon radikali (O2
.-
) giderme aktivitesi 

Süperoksit anyon radikali giderme etkisi, nitroblue tetrazolium (NBT) ürünün 

spektrofotometrik ölçümüyle belirlendi. Bu amaçla Zhishen ve arkadaĢlarının (1999) 

kullandığı metot hafif bir modifikasyonla kullanıldı. Daha önce hazırlanan1 
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mg/mLkonsantrasyonundakistok çözeltibu amaç için de kullanıldı. Bunun için 

hazırlanan stok çözelti ve standart antioksidanların farklı konsantrasyonları oluĢacak 

Ģekilde 0,05 M‟lık ve pH‟sı 7,8 olan fosfat tamponu ile hazırlandı. Numune içeren 

tampon çözeltiye riboflavin, metiyonin ve NBT‟den 1,33x10
-5

, 4,46x10
-5

 ve 8,15x10
-8

 

M konsantrasyonlarına denk gelen miktarları sırasıyla ilave edildi. OluĢan reaksiyon 

karıĢımı vortexte iyice karıĢtırıldıktan sonra oda sıcaklığında 40 dakika boyunca 20 

W‟luk floresan ıĢığa maruz bırakıldı. 560 nm‟de absorbans değerleri sudan oluĢan köre 

karĢı okundu ve kaydedildi. 

3.6.10. Total antioksidan aktivite tayini 

Total antioksidan aktivite tayini tiyosiyanat metoduna göre belirlendi (Yen and Chen 

1995). Bu amaçla daha önce hazırlanan 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etanstok 

çözeltisi kullanıldı. Ġstenilen miktarlara karĢılık gelen hacimde stok çözelti vezin 

kaplarına otomatik pipetlerle aktarıldı ve toplam hacim sodyum fosfat tampon çözeltisi 

(0,01 M‟lık pH: 7,4) ile 2,5 mL‟ye tamamlandı. Daha sonra her bir vezin kabına 2,5 mL 

linoleik asit emülsiyonu ilave edildi. Kontrol olarak da 2,5 mL tampon çözelti ve 2,5 

mL linoleik asit emülsiyonu kullanıldı.Ġnkübasyon 37°C‟de ve karanlıkta 

gerçekleĢtirildi. Her 12 saatte bir vezin kaplarından 100‟er μl alınarak 4,7 mL etanol 

bulunan deney tüplerine konuldu ve sırasıyla 100 μL Fe
2+

 çözeltisi ve 100 μL SCN
- 

çözeltisi ilave edildi. Kör numune ise 4,8 mL etanole 100 μL Fe
2+

 çözeltisi ve 100 μL 

NH4SCN çözeltisi ilave edilerek hazırlandı. Numunelerin 500nm‟deki absorbansları 

köre karĢı okundu. Ġnkübasyon iĢlemine kontrol maksimum absorbansa ulaĢtığı 

noktadan sonra son verildi 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

4.1. Karbonik Anhidraz Enzimi İle İlgili Yapılan Çalışma Bulguları 

4.1.1. Karbonik anhidraz izoenzimlerinin (hCA I veII) afinite kromatografisi ile 

saflaştırılması sonuçları 

SaflaĢtırma iĢlemi insan eritrositlerinden hCA I veII izoenzimleri için ayrı ayrı yapıldı. 

Temin edilen eritrositten belli hacimde alınarak yaklaĢık 15 dakika magnetik 

karıĢtırıcıda karıĢması sağlandı. Bu karıĢım santrifüj tüplerine alınarak 13000 rpm‟de 

yarım saat santrifüj edildi. Daha sonra katı Tris ile pH:8,7‟ye ayarlanan hemolizat 

kolona yüklendi. Kolondan, ilk olarak 1 M NaCl/25 mM Na2HPO4(pH:6,3) tamponu 

geçirilerek hCA I enzimi, daha sonra 0,1 M NaCH3COO/0,5 M NaClO4(pH:5,6) 

çözeltisi geçirilerek hCA II enzimi elüe edildi. Fraksiyon toplayıcısı yardımı ile elüatlar 

3‟er mL halinde tüplere toplandı ve 280 nm‟de absorbans değerlerine bakıldı. 

Absorbans gösteren fraksiyonlar için CO2hidrataz aktivitesine bakıldı.Bu saflaĢtırma 

iĢleminin sonuçları ġekil 4.1‟de gösterildi. 

 

Şekil 4.1. Ġnsan eritrositlerinden elde edilen hCA I veII izoenzimlerinin sırasıyla 1 M NaCl/25 

mM Na2HPO4 pH: 6,3 ve 0,1 M NaCH3COO/0,5 M NaClO4 pH:5,6 tamponlarıyla elüsyonu 

sonucu yapılan aktivite-absorbans grafiği 
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4.1.2. Kantitatif protein tayini için hazırlanan standart grafik 

Kantitatif protein tayininde Coomassie Brillant Blue yöntemi kullanıldı (Bradford 

1976). Coomassie Brillant Blue yöntemi için önce bir standart eğri hazırlandı. Ġnsan 

kanıyla hazırlanan hemolizat ve saflaĢtırılan enzim çözeltisindeki protein miktarı bu 

eğriye göre belirlendi. Kantitatif protein miktarları ġekil 4.2‟den elde edilen 

denklemden hesaplandı.(r
2
:0,9968) 

 

Şekil 4.2. Coomassie Brillant Blue yöntemi ile sığır serum albümin kullanarak protein 

tayini için hazırlanan standart grafik 

Ġnsan kanından elde edilen hemolizattan ve saf enzimden 1‟er mL numune alınarak 

hidrataz aktivitesi ve Coomassie Brillant Blue yöntemi ile protein tayini yapıldı. Elde 

edilen sonuçlar hesaplanarak saflaĢtırma tablosuna aktarıldı. Bulunan değerlere göre 

hemolizatın Sepharose-4B-L-tirozin-sülfanilamit afinite kolonuna uygulanması sonucu 

kaç kat saflaĢtırma yapıldığı hesaplandı ve sonuçlar Çizelge 4.1‟de gösterildi. 

  

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

0 20 40 60 80 100

A
b

so
rb

a
n

s 
(5

9
5

n
m

) 

Protein miktarı (mg) 



66 

 

 

Çizelge 4.1. Ġnsan kanından afinite kromatografisi kullanarak elde edilen, hemolizattan 

saflaĢtırılan hCA I ve II enzimlerinin enzim ünitesi, spesifik aktivite ve saflaĢtırma katsayısı 

sonuçları 

Numune      

Türü 

 

 
Aktivite 

(EÜ/mL) 

Toplam      

Hacim(

mL) 

Protein 

(mg/mL) 

Toplam 

Protein        

(mg) 

Toplam 

Aktivite 

(EÜ) 

Spesifik 

Aktivite 

(EÜ/mg) 

Verim 

(%) 

Saflaştırma 

Katsayısı 

Hemolizat  
694,50   25 115,93 2898,25 17362,50 5,99 100      1 

Sepharose-4B-L-

tirozin-sülfanilamid 

afinite kolon 
kromatografisi 

CAI 

 

CAII 

1500,80    7 0,9162 6,41 10505,60 1638,07 60,50  273,44 

 2114,9    4 0,4309 1,72 8459,60 4908,09 48,72 819,30 

 

4.1.3. SDS-Poliakrilamit jel elektroforezi sonuçları 

Afinite kromatografisi yöntemi kullanılarak, insan kanından elde edilen hemolizattan 

saflaĢtırılan hCA I veII enzimlerinin molekül ağırlığı ve saflığını tespit etmek amacı ile 

SDS-poliakrilamit jel elektroforezi yapıldı. Standart olarak molekül ağırlığı bilinen 

standart protein markırları kullanıldı. SDS-poliakrilamit jel elektroforezine saflaĢtırılan 

izoenzimler denatüre edilerek tatbik edildi. Belirli aĢamalardan geçtikten sonra protein 

bantları belirginleĢti ve fotoğrafı çekildi. Sonuçlar molekül ağırlıkları bilinen standart 

protein markırları ile kıyaslandı. 

 

Şekil 4.3. Afinite kromatografisi ile saflaĢtırılan karbonik anhidraz izoenzimlerinin 

SDS-poliakrilamit jel elektroforezi fotoğrafı 
*a: hCA I, b: Standart proteinler (1: 170 kDa 2: 130 kDa 3: 100 kDa, 4: 70 kDa 5: 55 kDa 6: 40 kDa 7: 35 

kDa), c: hCA II 
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4.1.4. hCA I ve hCA II izoenzimlerinin aktiviteleri üzerine 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan’ın inhibisyon etkisinin belirlenmesi ile ilgili yapılan çalışma 

sonuçları 

4.1.4.a.  hCA I izoenzimi üzerinde inhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan ile ilgili sonuçlar 

Ġnsan kanından saflaĢtırılan hCA I izoenzimi üzerindeki 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın ve karbonik anhidraz enziminin standart inhibitörü olan 

asetazolamid‟in etkisi araĢtırıldı. Ölçümler esteraz aktivite tayin yöntemine göre yapıldı. 

Ġnhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etaniçin Aktivite (%)-[I] ve 

Ki grafikleri çizildi. Aktivite (%)-[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] grafiği çizmek 

için 5 farklı inhibitör konsantrasyonunda ölçüm yapıldı. Ki için ayrıca 3 ayrı 

inhibitörkonsantrasyonu seçilip, 5 ayrı substrat konsantrasyonunda (50-100-150-200-

250 μL) çalıĢıldı. Çizilen grafiklerden IC50 ve Ki değerleri hesaplandı. Aynı iĢlemler 

karbonik anhidrazın standart inhibitörü olan asetazolamid için de tekrarlandı. Elde 

edilen sonuçlar birbirleri ile kıyaslandı ve tartıĢıldı. 

 

Şekil 4.4. hCA I izoenziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 5 farklı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonunda çizilen Aktivite (%)-[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] 

grafiği 

y = 100e-3,77x 
R² = 0,9913 
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Şekil 4.5. hCA I izoenziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 3 farklı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonu ve 5 farklı substrat konsantrasyonunda çizilen Lineweaver-

Burk grafiği 

Karbonik anhidraz enziminin standart inhibitörü olan asetazolamid için de Aktivite (%)-

[I] grafiği ve Lineweaver-Burk grafiği çizildi. 

 

Şekil 4.6. hCA I izoenziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 5 farklı Asetazolamid 

konsantrasyonunda çizilen Aktivite (%)-[Asetazolamid] grafiği 
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Şekil 4.7. hCA I izoenziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 3 farklı Asetazolamid 

konsantrasyonu ve 5 farklı substrat konsantrasyonunda çizilen Lineweaver-Burk grafiği 

Çizelge 4.2. hCA I izoenziminin üzerinde inhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etanve Asetazolamid‟in IC50, Ki değerleri ve inhibisyon türleri 

İnhibitör IC50  R
2
 Ki Ortalama İnhibisyon Türü 

Tetrakis etan 0,1838 0,9913  0,176±0,02 YarıĢmasız 

Asetazolamid 0,2078 0,9904        0,205±0,05 YarıĢmasız 

 

4.1.4.b. hCA II izoenzimi üzerinde inhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etanile ilgili sonuçlar 

Ġnsan kanından saflaĢtırılan hCA II izoenzimi üzerindeki 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın ve karbonik anhidraz enziminin standart inhibitörü olan 

asetazolamid‟in etkisi araĢtırıldı. Ölçümler esteraz aktivite yöntemine göre yapıldı. 

Ġnhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etaniçin Aktivite (%)-

[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] ve Ki grafikleri çizildi. Aktivite (%)-[I] grafiği 

çizmek için 5 farklı inhibitörkonsantrasyonunda ölçüm yapıldı. Ki için ayrıca 3 ayrı 

inhibisyon konsantrasyonu seçilip, 5 ayrı substrat konsantrasyonunda (50-100-150-200-
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250 μL) çalıĢıldı. Çizilen grafiklerden IC50 ve Ki değerleri hesaplandı. Aynı iĢlemler 

karbonik anhidrazın standart inhibitörü olan asetazolamid için de tekrarlandı. 

 

Şekil 4.8. hCA II izoenziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 5 farklı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonunda çizilen Aktivite (%)-[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] 

grafiği 

 

Şekil 4.9. hCA II izoenziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 3 farklı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonu ve 5 farklı substrat konsantrasyonunda çizilen Lineweaver-

Burk grafiği 

Karbonik anhidraz enziminin standart inhibitörü olan Asetazolamid için de Aktivite 

(%)-[I] grafiği ve Lineweaver-Burk grafiği çizildi. 
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Şekil 4.10. hCA II izoenziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 5 farklı 

Asetazolamidkonsantrasyonunda çizilen Aktivite (%)-[Asetazolamid] grafiği 

 

Şekil 4.11. hCA II izoenziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 3 farklı Asetazolamid 

konsantrasyonu ve 5 farklı substrat konsantrasyonunda çizilen Lineweaver-Burk grafiği 

Çizelge 4.3. hCA II izoenziminin üzerinde inhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etanve Asetazolamid‟in IC50, Ki değerleri ve inhibisyon türleri 

İnhibitör IC50  R
2
 Ki Ortalama İnhibisyon Türü 

Tetrakis etan 0,2218 0,9911  0,180±0,01 YarıĢmasız 

Asetazolamid 0,0407 0,9927 0,027±0,00 YarıĢmasız 
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4.2. Asetilkolinesteraz (AChE) ve Bütirilkolinesteraz (BChE) Enzimleri İle İlgili 

Yapılan Çalışmalar 

4.2.1. AChE enzimi üzerinde inhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etanile ilgili sonuçlar 

Hazır olarak temin edilen asetilkolinesteraz enzimi üzerindeki 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın ve AChE enziminin standart inhibitörü olan Takrin‟in etkisi 

araĢtırıldı. Ölçümler esteraz aktivite yöntemine göre yapıldı. Bu ölçümler 5 dakika bir 

ve 412 nm‟de gerçekleĢtirildi. Ġnhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etaniçin Aktivite (%)-[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] ve Ki 

grafikleri çizildi. Aktivite (%)-[I] grafiği çizmek için 5 farklı inhibitör 

konsantrasyonunda ölçüm yapıldı. Ki için ayrıca 3 ayrı inhibitörkonsantrasyonu seçilip, 

5 ayrı substrat konsantrasyonunda (8-12-16-20-24μL) çalıĢıldı. Çizilen grafiklerden IC50 

ve Ki değerleri hesaplandı. Aynı iĢlemler AChE enziminin standart inhibitörü olan 

Takrin için de tekrarlandı. Elde edilen sonuçlar birbirleri ile kıyaslandı. 

 

Şekil 4.12. AChE enziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 5 farklı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonunda çizilen Aktivite (%)-[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] 

grafiği 

y = 100e-3,747x 
R² = 0,9813 
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Şekil 4.13. AChE enziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 3 farklı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonu ve 5 farklı substrat konsantrasyonunda çizilen Lineweaver-

Burk grafiği 

Asetilkolinesteraz enziminin standart inhibitörü olan Takrin için de Aktivite (%)-[I] 

grafiği ve Lineweaver-Burk grafiği çizildi. 

 

 

Şekil 4.14. AChE enziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 5 farklı 

Takrinkonsantrasyonunda çizilen Aktivite (%)-[Takrin] grafiği 
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Şekil 4.15. AChE enziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 3 farklı Takrinkonsantrasyonu ve 5 

farklı substrat konsantrasyonunda çizilen Lineweaver-Burk grafiği 

Çizelge 4.4. AChE enziminin üzerinde inhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etanve Takrin‟in IC50, Ki değerleri ve inhibisyon türleri 

İnhibitör IC50  R
2
 Ki Ortalama İnhibisyon Türü 

Tetrakis etan 0,1849 0,9913  0,087±0,00 YarıĢmalı 

Takrin 0,3605 0,9909        0,197±0,08 YarıĢmalı 

 

4.2.2. BChE enzimi üzerinde inhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etanile ilgili sonuçlar 

Hazır olarak temin edilen bütirilkolinesteraz enzimi üzerindeki 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın ve BChE enziminin standart inhibitörü olan Takrin‟in etkisi 

araĢtırıldı. Ölçümler esteraz aktivite tayin yöntemine göre yapıldı. Bu ölçümler 5 dakika 

bir ve 412 nm‟de gerçekleĢtirildi. Ġnhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etaniçin Aktivite (%)-[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] ve Ki 

grafikleri çizildi. Aktivite (%)-[I] grafiği çizmek için 5 farklı inhibitör 

konsantrasyonunda ölçüm yapıldı. Ki için ayrıca 3 ayrı inhibitörkonsantrasyonu seçilip, 

5 ayrı substrat konsantrasyonunda (5-10-15-20-25μL) çalıĢıldı. Çizilen grafiklerden IC50 
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ve Ki değerleri hesaplandı. Aynı iĢlemler bütirilkolinesteraz enziminin standart 

inhibitörü olan Takrin için de tekrarlandı. Elde edilen sonuçlar kıyaslandı ve tartıĢıldı. 

 

Şekil 4.16. BChE enziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 5 farklı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonunda çizilen Aktivite (%)-[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] 

grafiği 

 

Şekil 4.17. BChE enziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 3 farklı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonu ve 5 farklı substrat konsantrasyonunda çizilen Lineweaver-

Burk grafiği 

Bütirilkolinesteraz enziminin standart inhibitörü olan Takrin için de Aktivite (%)-[I] 

grafiği ve Lineweaver-Burk grafiği çizildi. 

y = 100e-4,354x 
R² = 0,991 

0

20

40

60

80

100

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

A
k

ti
v

it
e(

%
) 

[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan]  nM 

0

100

200

300

400

-16 -11 -6 -1 4 9 14 19

1
/V

 (
E

U
/m

L
)-1

 

 

1/[S] (nM)-1 
 



76 

 

 

 

Şekil 4.18. BChE enziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 5 farklı 

Takrinkonsantrasyonunda çizilen Aktivite (%)-[Takrin] grafiği 

 

Şekil 4.19. BChE enziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 3 farklı Takrinkonsantrasyonu ve 5 

farklı substrat konsantrasyonunda çizilen Lineweaver-Burk grafiği 

Çizelge 4.5. BChE enziminin üzerinde inhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etanve Takrin‟in IC50, Ki değerleri ve inhibisyon türleri 

İnhibitör IC50  R
2
 Ki Ortalama İnhibisyon Türü 

Tetrakis etan 0,1591 0,9910  0,029±0,01 YarıĢmalı 

Takrin 0,4350 0,9813        0,196±0,06 YarıĢmalı 
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R² = 0,9813 

0

20

40

60

80

100

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

A
k

ti
v

it
e(

%
) 

[Takrin] nM 

0

20

40

60

-18 -14 -10 -6 -2 2 6 10 14 18

1
/V

 (
E

U
/m

L
)-1

 

 

1/[S] (nM)-1 

 



77 

 

 

4.3. Glutatyon S-transferaz (GST) Enzimi İle İlgili Yapılan Çalışma Bulguları 

4.3.1. Glutatyon S-transferaz (GST) enziminin glutatyon-agaroz afinite 

kromatografisi ile saflaştırılması sonuçları 

Hazırlanan homojenat dengelenmiĢ olan Glutatyon-agaroz afinite kolonuna yüklendi. 

Kolon uygun tamponla yıkandıktan sonra gradientli elüsyon yapıldı. Enzim %32,41 

verimle 123,52 kat saflaĢtırıldı. Toplanan elüatların aktivite değerleri ölçülerek elüsyon 

grafiği elde edildi. 

 

Şekil 4.20. Ġnsan kanından saflaĢtırılan GST enziminin elüsyon grafiği 

Çizelge 4.6. Afinite kromatografisi ile saflaĢtırılan GST enziminin saflaĢtırma sonuçları 

Numune Türü Toplam 

Hacim 

(mL) 

Aktivite 
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Toplam 

Protein  

 (mg)      

Toplam 

Aktivite 

  (EÜ)  
 

Spesifik 

Aktivite 

(EÜ/mg) 

Verim 

  (%) 
Saflaştırma   

  Katsayısı 

Homojenat 20 0,085 1,934 38,68  1,71  0,044 100   1 

Afinite 

Kromatografisi 

4 0,138 0,025 0,101 0,555  5,46 32,41      123,52 
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4.3.2. SDS-Poliakrilamit jel elektroforezi sonuçları 

Ġnsan kanından saflaĢtırılan GST enziminin saflığını kontrol etmek için SDS-

poliakrilamit jel elektroforezi yapıldı. Standart olarak molekül ağırlığı bilinen standart 

protein markırları kullanıldı. SDS-poliakrilamit jel elektroforezine saflaĢtırılan enzim 

denatüre edilerek yüklendi. Belirli aĢamalardan geçtikten sonra protein bantları 

belirginleĢti ve fotoğrafı çekildi. Sonuçlar molekül ağırlıkları bilinen standart protein 

markırları ile kıyaslandı. 

 

Şekil 4.21.SaflaĢtırılan GST enziminin SDS-poliakrilamit jel elektroforezi fotoğrafı 
*1: 250 kDa, 2: 130 kDa, 3: 95 kDa, 4: 72 kDa, 5: 55 kDa, 6: 36 kDa, 7: 28 kDa, 8: 17 kDa, 9: 10 kDa, a: 

GST 

4.3.3. Glutatyon S-Transferaz enzimi aktivitesi üzerine 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan’ın inhibisyon etkisinin belirlenmesi ile ilgili yapılan çalışma 

sonuçları 

Ġnsan kanından saflaĢtırılan GST enzimi üzerindeki 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın etkisi araĢtırıldı. Ölçümler esteraz aktivitesine göre yapıldı. 

Ġnhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın Aktivite (%)-[1,1,2,2-

Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] ve Ki grafikleri çizildi. Bu grafikler yardımı ile IC50 ve Ki 

değerleri hesaplandı. 
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Şekil 4.22. GST enziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 5 farklı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonunda çizilen Aktivite (%)-[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] 

grafiği 

 

Şekil 4.23. GST enziminin esteraz aktivitesi ile çalıĢılan 3 farklı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonu ve 5 farklı substrat konsantrasyonunda çizilen Lineweaver-

Burk grafiği 

Çizelge 4.7. GST enziminin üzerinde inhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın IC50, Ki ve inhibisyon türü 

İnhibitör IC50     R2 KiOrtalama İnhibisyon Türü 

Tetrakis etan 0,3477 0,9877 0,482±0,02 YarıĢmasız 
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4.4. Antioksidan Çalışmaları İle İlgili Araştırma Bulguları 

4.4.1. Cu
2+

-Cu
+ 

indirgeme kuvveti (Kuprak metodu) bulguları 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın kuprik iyonlarını (Cu
2+

) indirgeme kapasitesi 

farklı konsantrasyonlardaki çözeltilerinin 450 nm‟deki absorbans değerleri ölçülerek 

belirlendi (ġekil 4.24). Aynı Ģekilde standart antioksidan olan BHA, BHT, α-tokoferol 

ve troloks için de farklı konsantrasyonlarındaki çözeltilerinin absarbans değerlerine 

bakıldı.1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın kuprik iyonlarını (Cu
2+

) indirgeme 

kapasitesi, konsantrasyonla doğru orantılı bir Ģekilde arttığı gözlemlendi.1,1,2,2-

Tetrakis(p-hidroksifenil)etançözeltilerinin ve standart antioksidanların kuprik iyonlarını 

(Cu
2+

) indirgeme grafiğini çizdikten sonra her bir antioksidan ve stok çözelti için belli 

konsantrasyona karĢılık gelen absorbans değerleri Çizelge 4.8‟de verilerek birbirleri ile 

kıyaslandı ve sonuçlar tartıĢıldı. 

 

Şekil 4.24.1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın farklı konsantrasyonlardaki kuprik 

iyonlarını (Cu
2+

) indirgeme aktivitesinin birer standart antioksidan olan BHA, BHT, α-tokoferol 

ve troloks ile karĢılaĢtırması 
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Çizilen grafik yardımıyla 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etanve standart 

antioksidanların kuprik iyonlarını (Cu
2+

) kupröz iyonlarına (Cu
+
) indirgeme kapasiteleri 

karĢılaĢtırıldı. Sonuçlar aĢağıdaki gibi belirlendi. 

BHA > BHT > Troloks >1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan>α-tokoferol 

4.4.2. Fe
3+

-Fe
2+

 indirgeme kuvveti bulguları 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın Fe
3+

 iyonlarını indirgeme kapasitesi farklı 

konsantrasyonlardaki çözeltilerinin 700 nm‟deki absorbans değerleri ölçülerek 

belirlendi (ġekil 4.25). Bu çalıĢmada test çözeltisinin sarı rengi ortamda bulunan 

antioksidan maddelerin indirgeme aktivitelerinden dolayı farklı tonlarda yeĢil renge 

dönüĢmektedir. BileĢiklerin renginin değiĢmesi, onun potansiyel antioksidan 

aktivitesinin önemli bir belirteci olarak görülür (Gülçin 2006; Gülçin et al.2006; Gülçin 

2012).1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın indirgeme kapasitesi artan konsantrasyon 

ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 

 

Şekil 4.25.1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın farklı konsantrasyonlardaki ferrik 

iyonlarını (Fe
3+

) indirgeme kuvvetinin birer standart antioksidan olan BHA, BHT, α-tokoferol 

ve troloks ile karĢılaĢtırması 
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1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın ferrik iyonlarını (Fe
3+

) ferröz iyonlarına (Fe
2+

) 

indirgeme kapasitesi grafiği çizildikten sonra her bir standart antioksidanların ve 

Tetrakis etan‟ın belli konsantrasyonlarına karĢılık gelen absorbans değerleri Çizelge 

4.8‟de verilerek birbirleri ile kıyaslandı. 

Çizilen grafik yardımıyla 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etanve standart 

antioksidanların ferrik iyonlarını (Fe
3+

) ferröz iyonlarına (Fe
+2

) indirgeme aktiviteleri 

karĢılaĢtırıldı. 

BHA > BHT > Troloks >α-Tokoferol>1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan 

4.4.3. Ferrik indirgeme kuvveti (FRAP) bulguları 

FRAP metodu elektron vererek antioksidan aktivite gösteren bir metottur. Bu metotta 

ferrik iyonları (Fe
3+

) ferröz iyonlarına (Fe
2+

) indirgenir. OluĢan ferröz (Fe
2+

) iyonları ise 

Tripiridil triazin (TPTZ) ile mavi renkli bir kompleks oluĢturur. Bu mavi renkli 

kompleks ise 593 nm‟de maksimum absorbans gösterir. 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın FRAP metoduna göre ferrik iyonlarını (Fe
3+

) ferröz iyonlarına 

(Fe
2+

) indirgeme kapasitesi, konsantrasyon ile doğru orantılı olarak arttığı gözlendi 

(ġekil 4.26). 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan çözeltilerinin ve standart 

antioksidanların ferrik iyonlarını (Fe
3+

) indirgeme grafiğini çizdikten sonra her bir 

antioksidan ve 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etaniçin belli konsantrasyona karĢılık 

gelen absorbans değerleri Çizelge 4.8‟de verilerek birbirleri ile kıyaslandı ve sonuçlar 

tartıĢıldı. 
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Şekil 4.26. FRAP metoduna göre farklı konsantrasyonlardaki 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın indirgemeaktivitesinin birer standart antioksidan olan BHA, BHT, α-

tokoferol ve troloks ile karĢılaĢtılması 

Çizilen grafik yardımıyla 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etanve standart 

antioksidanların indirgeme aktiviteleri karĢılaĢtırıldı. Sonuçlar aĢağıdaki gibi belirlendi. 

BHA > BHT > Troloks >α-Tokoferol>1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan 

Çizelge 4.8. Farklı konsantrasyonlardaki 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etançözeltilerinin 

ferrik iyonlarını (Fe
3+

), kuprik iyonlarını (Cu
2+

) ve frap metodu ileindirgeme kapasitelerinin 

birer standart antioksidan olan BHA, BHT, α-tokoferol ve troloks ile karĢılaĢtırması 

 

Antioksidanlar 

 

Kuprak metodu 

(450 nm) 

 

Fe
3+

 indirgeme metodu 

(700 nm) 

 

FRAP metodu  

(593 nm) 

 

 λ450 r
2
 λ 700 r

2
 λ 593 r

2
 

BHA 2,067 0,9986 2,070 0,9989 2,812 0,9957 

BHT 1,986 0,9995 1,436 0,9962 2,460 0,9922 

α-tokoferol 1,035 0,9977 1,125 0,9601 1,956 0,9645 

Troloks 1,339 0,9900 1,349 0,9582 2,027 0,9977 

Tetrakis etan 1,257 0,9939 0,651 0,9415 1,112 0,9837 
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4.4.4. DPPH serbest radikal giderme aktivitesi bulguları 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın ve BHA, BHT, α-tokoferol, ve troloks gibi 

standart antioksidan bileĢiklerin DPPH serbest radikal giderme metoduna göre 517 

nm‟de absorbans değerleri ölçüldü ve standart grafik oluĢturuldu (ġekil 4.27). DPPH 

radikali giderme aktivitesi tayininden sonra geriye kalan DPPH radikal miktarı standart 

grafikten elde edilen ve aĢağıda verilen denklemden hesaplandı. 

Absorbans (λ517) = 0,0027x [DPPH] 

DPPH radikali giderme ile ilgili hesaplamalar aĢağıdaki eĢitliğe göre hesaplandı. 

 

 

 

Burada λ517-N DPPH serbest radikal çözeltisine numune ilavesinden sonra bulunan 

absorbans değeri, λ517-K ise sadece DPPH serbest radikal çözeltisi içeren kontrol 

değerinin absorbans değerini ifade eder. Pozitif kontrol olarak BHA, BHT, α-tokoferol 

ve troloks kullanıldı.  

 

Şekil 4.27. DPPH radikal giderme aktivitesi tayini için hazırlanan standart grafik 

100-1(%) aktivitesi giderme DPPH 
K517

N-517 
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Şekil 4.28. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın farklı konsantrasyonlardaki DPPH 

serbest radikali giderme aktivitelerinin birer standart antioksidan olan BHA, BHT, α-tokoferol 

ve troloks ile karĢılaĢtırması 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan çözeltilerinin DPPH radikali giderme aktivitesi 

ġekil 4.28‟de görüldüğü gibi artan konsantrasyon ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 

Bu grafik çizildikten sonra stok çözelti ve her bir standart için ayrı ayrı IC50 değerleri 

hesaplandı ve karĢılaĢtırıldı (Çizelge 4.9). 

4.4.5. ABTS radikal giderme aktivitesi bulguları 

DPPH serbest radikal giderme aktivitesi gibi ABTS
∙+

 giderme aktivitesi de sulu 

karıĢımların, içeceklerinveya saf maddelerin radikal giderme aktivitelerinde sıklıkla 

kullanılmaktadır (Miller et al.1996; Gülçin et al. 2007b). Bunun için öncellikle 

ABTS‟den ABTS
∙+

‟nin oluĢturulması gerekmektedir. Bu amaçla bir erlen içerisinde 0,1 

M, pH:7,4 olan fosfat tamponu içerisinde 2 mM‟lık ABTS çözeltisi hazırlandı. Daha 

sonra bu çözeltiye 2,45 mM‟lık potasyum persülfat ilave edildi (Gülçin 2007). Erlenin 

dıĢ yüzeyi alüminyum folyo ile kaplandı, manyetik karıĢtırıcı ile oda sıcaklığında 12 

saat boyunca karıĢtırıldı. Çözelti hazırlandıktan sonra 734 nm‟deki absorbans değeri 

0.750±0.02 olacak Ģekilde tampon çözelti ile seyreltildi. 
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1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın ve BHA, BHT, α-tokoferol, ve troloks gibi 

standart antioksidan bileĢiklerin ABTS serbest radikal giderme metoduna göre 734 

nm‟de absorbans değerleri ölçüldü ve standart grafik oluĢturuldu (ġekil 4.29). ABTS 

radikali giderme aktivitesi tayininden sonra geriye kalan ABTS radikal miktarı standart 

grafikten elde edilen ve aĢağıda verilen denklemden hesaplandı. 

Absorbans (λ734) =0,001 x [ABTS
∙+

] 

ABTS
∙+

 giderme ile ilgili hesaplamalar aĢağıdaki eĢitliğe göre yapıldı. 

 

Burada λ734-NABTS
∙+ 

çözeltisine numune ilavesinden sonra bulunan absorbans değeri, 

λ734-K ise sadece ABTS
∙+

 çözeltisi içeren kontrol değerinin absorbansını ifade eder. 

Pozitif kontrol olarak BHA, BHT, α-tokoferol ve troloks kullanıldı. 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan çözeltilerinin ABTS radikali giderme aktivitesi 

ġekil 4.30‟de görüldüğü gibi artan konsantrasyon ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 

Bu grafik çizildikten sonra stok çözelti ve her bir standart için ayrı ayrı IC50 değerleri 

hesaplandı ve karĢılaĢtırıldı (Çizelge 4.9). 

100-1(%) Giderme ABTS 
K734

N-734 
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Şekil 4.29. ABTS
∙+

 giderme aktivitesi tayininde kullanılan ABTS
∙+

 için hazırlanan 

standart grafik 

 

Şekil 4.30. Farklı konsantrasyonlardaki 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın ABTS
.+

 giderme 

aktivitesinin BHA, BHT, α-tokoferol ve Troloks gibi standart antioksidanlar ile karĢılaĢtırılması 

4.4.6. DMPD radikal giderme aktivitesi bulguları 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın farklı konsantrasyonlardaki çözeltisi ve standart 

antioksidan çözeltilerinin DMPD
.+

 giderme aktivite tayini için 505 nm‟deki absorbans 

değerleri ölçüldü ve standart grafik hazırlandı. DMPD
.+

 giderme aktivite tayininden 

sonra standart grafikten elde edilen denklemden geriye kalan DMPD
.+

 miktarı 

hesaplandı. 
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(Absorbans λ505) =0,0011 x [DMPD
∙+

] 

DMPD
∙+

miktarındaki azalma yüzde olarak aĢağıda verilen eĢitlikten bulundu. 

 

Burada λ505-N DMPD
∙+

çözeltisine numune ilavesinden sonra bulunan absorbans değeri, 

λ505-K ise sadece DMPD
∙+

 çözeltisi içeren kontrol değerinin absorbansını ifade eder. 

Pozitif kontrol olarak standart antioksidanlar kullanıldı. 

 

Şekil 4.31. DMPD radikal giderme aktivitesi tayini için hazırlanan standart grafik 

1001 (%) aktivitesi giderme  ] [DMPD 
K505

N505 
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Şekil 4.32. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın farklı konsantrasyonundaki DMPD
.+ 

giderme 

aktivitesinin standart antioksidan olan BHA, BHT, Troloks ve α-tokoferol ile karĢılaĢtırılması 

4.4.7. Ferröz iyonları (Fe
2+

) şelatlama aktivitesi bulguları 

Metal Ģelatlama aktivitesinde azalan absorbans ferrozin bağlanmadan önce metal 

iyonlarının Ģelatlandığını gösterir. ġelatlanan metal iyonu miktarı aĢağıda gösterilen 

denklemden hesaplandı. 

Ferröz iyonları (Fe
2+

) Ģelatlama aktivitesi( )  (
             

      
)      

Yukarıdaki eĢitlikte verilen  562-K değeri ortamda sadece kompleks oluĢturan maddeler 

olan ferrozin ve Fe
2+

 iyonlarının varlığındaki kontrol numunesinin absorbans değeridir. 

 562-N ise su veya etanol ekstrelerinin ya da çalıĢmada kullanılan standart 

antioksidanların absorbans değerleridir. 
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Şekil 4.33. Farklı konsantrasyonlardaki 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın ferröz (Fe
2+

) 

iyonlarını Ģelatlama aktivitelerinin birer standart antioksidan olan BHA, BHT, α-tokoferol ve 

troloks ile karĢılaĢtırması 

4.4.8. Bipiridil reaktifi ile metal şelatlama aktivitesi bulguları 

Bipiridil reaktifi ile metal Ģelatlama aktivitesi için hazırlanan numunelerin absorbansı 

522 nm‟de ölçüldü. Bipiridil metal Ģelatlama aktivite tayini için öncelikle standart 

grafikhazırlandı.Bipiridil metal Ģelatlama aktivitesi tayininden sonra geriye kalan 

bipiridil miktarı standart grafikten elde edilen ve aĢağıda verilen eĢitlikten hesaplandı. 

Absorbans ( 522 nm) ═ -0,0031x[bipiridil]+ 0,0726 

Bu tayinde farklı konsantrasyonlarda bulunan stok çözeltinin grafiğinden (ġekil 4.35) 

yararlanarak IC50 değerleri hesaplandı ve Çizelge 4.9‟da verildi. 
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Şekil 4.34. Bipiridil metal Ģelatlama aktivite tayini için hazırlanan standart grafik 

 

Şekil 4.35. Farklı konsantrasyonlardaki 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın bipiridil 

reaktifi kullanılarak metal Ģelatlama aktivitesinin birer standart antioksidan olan BHA, BHT, α-

tokoferol ve Troloks ile karĢılaĢtırması 

4.4.9. Süperoksit radikal giderme aktivitesi bulguları 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın süperoksit anyon radikalleri giderme aktivitesi 

riboflavin / metiyonin / ıĢık metoduna göre uygulandı. Ortamdan yok edilen süperoksit 

anyon radikalleri aĢağıda verilen denklemden hesaplandı. 
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Formülde verilen  560-K kontrol numunesinin absorbans değeridir.  560-N ise çalıĢmada 

kullanılan antioksidan numunelerin absorbans değeridir.Bu tayinde farklı 

konsantrasyonlarda bulunan stok çözeltinin grafiğinden yararlanarak IC50 değerleri 

hesaplandı ve Çizelge 4.9‟da verildi. 

 

 

Şekil 4.36. Farklı konsantrasyonlardaki 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etançözeltisinin 

süperoksit anyon radikalleri giderme aktivitelerinin birer standart antioksidan olan BHA, BHT, 

α-tokoferol ve troloks ile karĢılaĢtırması 

Çizelge 4.9. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etançözeltilerinin DPPH
.
, ABTS

.+
, DMPD

.+
, Metal 

Ģelatlama, Bipiridil metal Ģelatlama ve O2
.-
 radikali giderme aktivitelerinin IC50 değerlerinin 

standart antioksidan olan BHA, BHT, α-tokoferol ve troloks ile karĢılaĢtırılmaları 

 

Antioksidanlar 

DPPH. 

giderme 

(517 nm) 

ABTS.+ 

giderme 

(734 nm) 

DMPD.+ 

giderme 

(505 nm) 

Ferrozin 

ile metal 

şelatlama 

(562) 

Bipiridil ile 

metalşelatlama 

(522 nm) 

O2
.- 

giderme 

(560 nm) 

BHA 8,66 5,13 23,89 63,00 22,35 9,00 

BHT 15,40 5,29 28,87 86,62 15,06 7,87 

α-tokoferol                  8,88 6,79 21,65 36,47 13,58 10,19 

Troloks 6,93 5,92 13,58 40,76 9,24 7,70 

Tetrakis etan 31,50 7,00 25,66 53,30 12,15 6,66 
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4.4.10. Total antioksidan aktivitesi bulguları 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın total antioksidan aktivitesi “Tiosiyanat 

Metoduna” göre belirlendi. Bu metotta linoleik asit emülsiyonunun oto-oksidasyonu 

sonucu oluĢan peroksitler ferröz iyonlarını (Fe
2+

) ferrik iyonlarına (Fe
3+

) yükseltger. 

Daha sonra yükseltgenen ferrik iyonları (Fe
3+

) tiyosiyanat (SCN
-
) ile 

Fe(SCN)
2+

kompleksi oluĢturur. OluĢan bu kompleks ise spektrofotometrik olarak 500 

nm‟de maksimum absorbans değerini gösterir. Gözlemlenen yüksek absorbans değeri, 

peroksidasiyon sonucu meydana gelen peroksit miktarının fazlalığını gösterir. Total 

antioksidan aktivitesi, 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın 30 μg/mL 

konsantrasyonundaki emülsiyonunun etanoldeki çözeltisinin 500 nm‟deki absorbansı 

ölçülerek belirlenmiĢtir. 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan ve standart antioksidanların linoleik asit 

emülsiyonunun peroksidasyonunu inhibe etme miktarı aĢağıdaki eĢitlikten bulundu. 

Lipit peroksidasyonu inhibisyonu( )  (  
      

      
)      

 

Burada  500-N, numune veya standart antioksidanların linoleik asit emülsiyonunun 

peroksidasyonu için bulunan absorbans değeri,  500-Kise linoleik asit emülsiyonunun 

peroksidasyonu için bulunan absorbans değerini ifade eder. 



94 

 

 

 

Şekil 4.37. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etançözeltisinin total antioksidan aktivitesinin, 

standart antioksidan olan BHA, BHT, α- tokoferol ve troloks ile karĢılaĢtırması 

ġekil 4.37‟de görüldüğü gibi total antioksidan aktivite yönteminde1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın artan konsantrasyonu ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 1,1,2,2-

Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın total antioksidan aktivitesinin tayininde, linoleik asit 

emülsiyonunun peroksidasyonunda 30 µg/mL konsantrasyonu ve standart 

antioksidanların BHA, BHT, α-tokoferol ve troloks için linoleik asit emülsiyonunun 

peroksidasyonunu inhibe etme miktarı sırası ile;%88,9, %95,2 , %70,8 , %92,9 bulundu. 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etaniçin ise %86,2 olarak hesaplandı. 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Karbonik anhidraz (Karbonat hidroliyaz, E.C 4.2.1.1) enzimi karbon dioksitin 

bikarbonat ve protona dönüĢümünü çok hızlı bir Ģekilde katalizleyen ve pH düzenleyici 

bir enzimdir (Gülçin et al. 2004f). CA enzimi suya proton transfer oranından daha 

yüksek bir turnover sayısına sahiptir (Lindskog and Coleman 1973). 

Bu calıĢmada afinite kromatografisi ile insan eritrosit karbonik anhidraz izoenzimleriI 

veII ayrı ayrı saflaĢtırılarak fenolik yapıya sahip doğal bir antioksidan olan 1,1,2,2-

Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ınher iki izoenzim üzerindeki inhibisyon etkileri incelendi. 

Karbonik anhidraz enzimi insan eritrositlerinden saflaĢtırıldı. Bu saflaĢtırmayı 

gerçekleĢtirmek için öncelikle afinite jeli hazırlandı. Afinite kromatografisinde 

kullanılan jeli hazırlamak için; 

 Matriks olarak seçilen Sepharose-4B, CNBr ile aktifleĢtirildi. Bu iĢlemi jelin 

NaHCO3 (0,1 M, pH:10) tamponu ile yıkanması takip etti. 

 CNBr ile aktifleĢtirilen jele L-tirozin uzantı kolu takıldı.  

 Sülfanilamid diazolanarak tirozine kenetlendirildi. 

Afinite jelinde ligant olarak sülfanilamit kullanılması CA enziminin spesifik inhibitörü 

olmasından dolayıdır. Tirozinin uzantı kolu olarak seçilmesinin sebebi de enzimin ligant 

ile daha iyi etkileĢimini sağlamak içindir. Zira CA‟ın aktif bölgesi enzimin globüler 

yapısının 12-15 A° derinliğinde olduğu X ıĢınları kristallografisi ile belirlenmiĢtir 

(Cuatracases 1970). Tirozin afinite jeline belirtilen derinliğe eriĢebilmek için istenilen 

uzunlukta bir uzantı kolu olduğundan dolayı tercih edilmiĢtir. 

Jele adsorbe olan hCA I veII izoenzimlerinin elüsyonları için, sırasıyla 25 mMNa2HPO4 

/ 1 M NaCl (pH: 6,3) ve 0,1 M CH3COONa/ 0,5 M NaClO4 (pH: 5,6) tampon çözeltileri 

kullanıldı. SaflaĢtırılan izoenzimlerin saflıklarının kontrolu SDS-PAGE ile yapıldı. hCA 
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I veII izoenzimleri icin tek bant gözlendi ve molekül ağırlığı yaklaĢık 30 kDa olarak 

belirlendi (ġekil 4.3). 

hCAI‟in spesifik aktivitesi 1638,07EÜ/mg olup %60,5 verimle 273,4 kat saflaĢtırıldı. 

hCA II izoenzimi ise spesifik aktivitesi 4908,09EÜ/mg olup %48,7verimle819,3 kat 

saflaĢtırıldı (Çizelge4.1). 

Karbonik anhidraz izoenzimlerinin afinite kromatografisi ile saflaĢtırılması 

aĢamalarında toplanan eluatların protein muhtevalarının belirlenmesi için 280 nm‟de 

absorbansları ölçülerek belirlendi. Bu Ģekilde gerçekleĢtirilen kalitatif protein tayini, 

protein yapısında bulunan aromatik aminoasitlerden tirozin ve triptofan‟ın 280 nm dalga 

boyunda maksimum absorbans vermesi esasına dayanır (Segel 1968). Absorbans 

gösteren eluatlar için CO2 hidrataz aktivitesine bakıldı. Bunun sonucunda ise absorbans-

aktivite grafiği elde edildi (ġekil 4.1). 

Kantitatif protein tayini Bradford yöntemi ile belirlendi. Burada Coomassie Brillant 

Blue G-250 kullanıldı. Bu yöntemin esası, Coomassie reaktifi normalde negatif 

yüklüdür. Asidik ortamda bulunan proteinlerle etkileĢtiğinde, proteinler asidik ortamda 

pozitif olduklarından dolayı Coomassie reaktifine bağlanır ve 595 nm‟de absorbans 

verir. Bu yöntemin diğer tayin yöntemlerine tercih edilmesi, bozucu faktörlerin çok 

fazla olmaması, kısa sürede gerçekleĢmesi ve protein-boya kompleksinin çözeltilerde 

uzun süre kalabilmesindendir. Yöntemin hassasiyeti ise 1-100 µg arasındadır (Bradford 

1976). 

Karbonik anhidraz enzim aktivite tayini için iki yöntem kullanıldı. Ġlki; Maren ve 

arkadaĢlarının geliĢtirdikleri Wilbur-Anderson yöntemi olarak bilinen CO2 hidrataz 

aktivitesidir (1960). Bu yöntem CO2‟in H2O ile reaksiyona girmesi sonucu meydana 

gelen H2CO3‟ın H
+ 

ve HCO3
-
iyonlarına ayrıĢarak ortamın pH „sının değiĢme süresinin 

ölçülmesi esasına dayanır ve saflaĢtırma iĢlemlerinde eluatlardaki aktivitelerin 

belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan metotdur. Ayrıca bu aktivite, hCA 

izoenzimlerinin fizyolojik fonksiyonu olduğundan, 1,1,2,2-Tetrakis(p-
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hidroksifenil)etan‟ın hCA izoenzimleri üzerindeki etkisini belirleme amacı ile de 

kullanıldı. 

Enzim aktivite tayini için kullanılan ikinci metot ise esteraz aktivitesidir. Amstrong ve 

arkadaĢları tarafından geliĢtirilen bu yöntemin esası, karbonik anhidrazın ester 

bağlarının parçalanmasına dayanmaktadır (1966). Karbonik anhidraz enzimi p-

Nitrofenil asetatı p-Nitrofenole hidroliz etmektedir ve oluĢan bu ürün 348 nm‟de 

absorbsiyon vermektedir. Bu metot Wilbur-Anderson metoduna göre daha hassastır. p-

nitrofenil asetat, suda çözünmediğinden ilk baĢta az miktarda aseton ile çözündü, daha 

sonra su ile seyreltildi. Aseton hidroliz reaksiyonunu en az inhibe eden çözücü olduğu 

için tercih edildi (Amstrong et al. 1966; Verportee et al. 1967). 

Aktivite ölçüm pH‟sı hCA I ve II izoenzimleri için 7,4 olarak alındı. Bunun sebebi ise 

hCA I veII izoenzimlerinin bulunduğu ortam olan eritrositlerin pH‟sının 7,4 olmasıdır. 

Bir inhibitörün inhibitör etkisinin belirlenmesinde IC50 değerleri kullanılmaktadır. 

Bunun için insan kanından saflaĢtırılan karbonik anhidraz izoenzimleri için beĢ farklı 

inhibitör konsantrasyonunda, 348 nm‟de esteraz aktivite ölçümü yapıldı. Ġnhibisyon 

etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etaniçin Aktivite (%)-[1,1,2,2-

Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] grafikleri çizildi. Bu grafikler yardımıyla IC50 değerleri 

hesaplandı. Aynı Ģekilde karbonik anhidraz enziminin standart inhibitörü olan 

asetazolamid için de aktivite ölçümü yapıldı ve okunan değerler grafiğe aktarılıp IC50 

değeri hesaplandı. Stok çözelti ve standart inhibitör birbirleri arasında mukayese 

edildi.1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın standart inhibitöre yakın derecede 

karbonik anhidraz enzimini inhibe ettiği sonucuna varıldı. 

Son olarak elde edilen hCA izoenzimleri için üç ayrı 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etankonsantrasyonu beĢ farklı substrat konsantrasyonuna karĢı aktivite 

ölçümü yapıldı. 1/V (EU/mL)
-1

 ye karĢı 1/[S] (nM)
-1

 grafiği çizildi. Çizilen bu grafikten 

inhibisyon türü belirlendi ve Ki değerleri hesaplandı. 
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Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glukom hastalığı, göz içi basıncının sıklıkla 

yükselmesi nedeniyle görme sinirinin zarar görmesidir. Buna bağlı olarak kiĢinin görme 

alanı yavaĢ yavaĢ daralır. Bu hastalığın tedavisinde hCA II enzimi üzerine yoğun bir 

Ģekilde inhibisyon çalıĢmaları devam etmektedir. Fenolik asitlerin de hCA 

izoenzimlerinin doğal inhibitörü olduğu bilinmektedir. Doğal kaynaklı fenolik yapıya 

sahip olan 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın glukom hastalığı için yeni ilaçların 

sentez ve dizaynında önemli rol oynayacağı düĢünülmektedir. 

Karbonik anhidraz enziminin aktif bölgesinde bulunan Zn
2+ 

iyonu ile fenollerin 

fonksiyonel aromatik –OH grubunun bağlandığı gözlemlenmiĢtir. Katalitik bölge için 

oldukça önemli bir aminoasit olan Thr 199‟un NH amidinin bir hidrojen bağının 

yanında ikinci bir hidrojen bağı vasıtasıyla –OH‟ını enzim aktif bölgesinin çinko bağlı 

su/hidroksit iyonuna bağlayarak fenolik bileĢiklerin hCA‟ya bağlandığını 

göstermiĢlerdir (ġentürk et al. 2009). 

 

Şekil 5.1. Karbonik anhidraz izoenzimlerinin aktif bölgesinde bulunan Zn
2+

 iyonuna 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etaninhibitörünün muhtemel bağlanma modeli 
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Bu çalıĢmada 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın karbonik anhidraz 

izoenzimleri‟nden (hCA I veII)sonra asetilkolinesteraz (AChE), bütirilkolinesteraz 

(BChE) ve glutatyon S-transferaz (GST) enzimleri üzerine etkileri araĢtırıldı. AChE 

metabolizmada asetilkolinin, kolin ve asetata hidrolizini katalizleyen enzimdir (Polat 

Köse et al. 2015). AChE baĢta sinir ve kas dokusunda bulunmak üzere pek çok dokuda 

bulunan bir enzim olup, esas görevi asetilkolini hidroliz ederek sinir iletimini 

sağlamaktır (Massoulie and Pezzementi 1993). Asetilkolinesteraz enzimi sinir ucunda 

biriken zararlı kimyasal maddeleri parçalayarak temizler. Böylelikle elektron 

taĢıyıcıların engellerini ortadan kaldırarak sinirsel iletimdeki aksaklıkları giderir (Göçer 

et al. 2013). BChE enzimi ise metabolizmada bütirilkolini bütirat ve koline hidrolizini 

katalizler.BChE karaciğerde sentezlenip kana karıĢır (Chatonnet and Lockridge 1989). 

Ayrıca yağ dokusu, ince bağırsak, akciğer ve beyin gibi çeĢitli dokularda bulunur (Dave 

et al 2000).Bütirilkolinesteraz, memelilerde bilinen biyolojik substratı olmayan bir 

enzimdir (Kutty et al.1989). Bütirilkolinesteraz aktivitesinin LDL kolesterol ve total 

kolesterol konsantrasyonu ile iliĢkili olduğu düĢünülmektedir (Kutty et al. 1975). 

Alzheimer hastalığı, günlük yaĢamsal aktivitelerde azalma ve biliĢsel yeteneklerde 

bozulma gibi nöropsikiyatrik septomların ve davranıĢ değiĢikliklerinin eĢlik ettiği 

nörodejeneratif bir hastalıktır.Demansın en sık görülen tipidir. Ġlk defa 1907 yılında 

Aloıs Alzheımer adında bir alman doktor tarafından tanımlanan Alzheimer hastalığı; 

hafıza, konuĢma, yön bulma, insanları tanıma, problem çözme gibi çeĢitli zihinsel 

iĢlevlerin zamanla zayıfladığı, günlük iĢleri yerine getirme yeteneklerinin azaldığı ve 

davranıĢ bozukluklarının görülebildiği ilerleyici bir beyin hastalığıdır (Terry 1983; 

Cummings 1992). Alzheimer hastalığının sebeplerinden biri, beyindeki kolinerjik kayıp 

olduğu bilinmektedir.Kolinerjik kavĢak ve sinapslardan salınan asetilkolin miktarının 

Alzheimer hastalarında azaldığının saptanması ile, 1970‟lerde asetilkolini hidroliz yolu 

ile parçalayan bir enzim olan asetilkolinesterazın inhibe edilerek, asetilkolin miktarının 

artırılması Ģeklinde bir yaklaĢım ortaya çıkmıĢtır (Francis et al. 1992; Quınn 1987). 

Alzheimer hastalığı beyindeki transmitterlerin azalması ile oluĢmaktadır. Asetilkolin ise 

en çok azalma gösteren nörotransmitterdir. Bu hastalığın engellenmesi veya tedavisi 
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için asetilkolinin yıkımı azaltılmalıdır. Bu yıkımın azaltılması asetilkolinin hidrolizini 

katalizleyen AChE enziminin inhibe edilmesi ile gerçekleĢir. Alzheimer hastalığının 

tedavisi amacı ile kullanılan ilaçlar asetilkolin seviyesini ayarlamaktadır (Heinrich and 

Teoh 2004). Genellikle asetilkolinesteraz enzimini inhibe eden inhibitörler ilaç 

üretiminde kullanılmaktadır.Son zamanlarda yapılan araĢtırmalarda, bütirilkolinesteraz 

miktarının, Alzheimer hastalarının beyinlerinde normal beyinlerden daha fazla olduğu 

belirlenmiĢtir (Mossoulie et al. 1993). Dolayısıyla bütirilkolinesteraz inhibisyonun da 

asetilkolinesteraz inhibe eden ilaçlarla doğrudan ilgili olabileceği düĢünülmektedir. 

Fakat bu ilaçlar bulantı, kusma, baĢ dönmesi ve daha birçok yan etkilere sebep olmuĢtur 

(Schulz 2003). Bu ciddi rahatsızlıklardan ötürü, yan etkilere sebep olmayan doğal 

kaynaklı AChE ve BChE enzim inhibitörleri çalıĢmaları artmıĢtır. Bu çalıĢmada 

kullanılan doğal kaynaklı fenolik yapıda bir bileĢik olan 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın AChE ve BChE enzimleri üzerine inhibitör etkisi araĢtırıldı. 

Öncelikle hazır olarak temin edilen asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz enzimleri 

için beĢ farklı inhibitör konsantrasyonunda, 412 nm‟de esteraz aktivite yöntemine göre 

ölçüm yapıldı. Ġnhibisyon etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etaniçin 

Aktivite (%)-[1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan] grafikleri çizildi. Bu grafikler 

yardımıyla IC50 değerleri hesaplandı. Aynı Ģekilde AChE ve BChE enzimlerinin 

standart inhibitörü olan Takriniçin de farklı konsantrasyonlarda aktivite ölçümü yapıldı 

ve grafikleri çizilip IC50 değerleri hesaplandı. 

Ayrıca üç ayrı 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan konsantrasyonu beĢ farklı substrat 

konsantrasyonuna karĢı aktivite ölçümü yapıldı. 1/V (EU/mL)
-1

 ye karĢı 1/[S] (nM)
-1

 

grafiği çizildi. Çizilen bu grafikler yardımıyla inhibisyon türüne karar verildi ve buna 

göre Ki değerleri hesaplandı. Aynı iĢlemler standart inhibitör olan Takrin için de 

tekrarlandı. Standart inhibitör ve 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın AChE ve 

BChE enzimleri üzerine etkileri mukayese edildi ve doğal kaynaklı fenolik yapıya sahip 

olan 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın AChE ve BChE enzimlerinin iyi bir 

inhibitörü olduğuna karar verildi. 
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GST, organizmada savunma görevi üstlenen enzimlerdendir. Bu enzim toksik 

maddelerin elektrofilik bölgelerini indirgenmiĢ glutatyonun –SH grubuyla etkisizleĢtirir. 

Ürün olarak suda çözünebilen merkaptürik asit meydana gelir ve idrar ile vücuttan atılır. 

GST enzimi, karaciğer, böbrek, akciğer, kas ve bağırsak gibi organların sitozol ve 

membranlarında bulunur (Hayes et al. 2005). 

Bu çalıĢmada ayrıca glutatyon S-transferaz enziminin insan eritrosit hücrelerinden, 

afinite kromatografisi tekniği ile saflaĢtırılması yapıldı ve saflaĢtırılan GST enziminin 

üzerine 11,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın inhibisyon etkisi incelendi. Ġnsan 

eritrositlerinden GST enzimi %32,41 verimle 123,52 kat saflaĢtırıldı. SaflaĢtırdığımız 

bu enzimin saflığını ve molekül kütlesini belirlemek için SDS-PAGE yöntemi 

uygulandı. GST enziminin molekül ağırlığı 23 kDa olarak belirlendi. 

GST enzimi üzerine 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın inhibisyon etkisinin 

incelenmesi için öncelikle beĢ farklı inhibitör konsantrasyonunda, 340 nm‟de esteraz 

aktivite yöntemine göre ölçüm yapıldı. Ġnhibitör etkisi gösteren 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan için Aktivite (%)-[I] grafiği çizildi. Ayrıca üç ayrı 

inhibitörkonsantrasyonu beĢ farklı substrat konsantrasyonuna karĢı aktivite ölçümü 

yapıldı. 1/V (EU/mL)
-1

 ye karĢı 1/[S] (mM)
-1

 grafiği çizildi. Çizilen grafikler yardımıyla 

inhibisyon türüne karar verildi Buna göre IC50,Ki değerleri hesaplandı ve 1,1,2,2-

Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın GST enzimini iyi derecede inhibe ettiği sonucuna 

varıldı.  

Çizelge 5.1. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın hCA I, hCA II, AChE, BChE ve 

GST enzimleri üzerindeki inhibisyon etkisine ait ortalama Ki ve IC50 değerleri 

(1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan) 

Enzimler              IC50         Kİ Ortalama 

hCA I 0,184(nM) 0,205±0,05 

hCA II 0,222(nM) 0,027±0,00 

AChE 0,185(nM) 0,197±0,08 

BChE 0,159(nM) 0,196±0,06 

GST 347,7 (nM) 0,482±0,02 
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Bu tez çalıĢmasında 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın karbonik anhidraz 

izoenzimleri (hCA I veII), asetilkolinesteraz (AChE) bütirilkolinesteraz (BChE), 

glutatyon S-transferaz (GST) enzimleri üzerine inhibisyon etkilerinin araĢtırılmasının 

yanında birçok biyoanalitik metoda göre antioksidan kapasitesinin belirlenmesi 

çalıĢmaları da yapıldı. Bu metotlar Ģunlardır; 

1. Cu
2+

-Cu
+
 indirgeme kapasitesi (Kuprak metodu) 

2. Fe
3+

-Fe
+
 indirgeme kapasitesi 

3. FRAP metoduna göre Fe
3+

 -TPTZ indirgeme kapasitesi 

4. DPPH (1,1-Difenil 2-pikril hidrazil) serbest radikalleri giderme aktivitesi 

5. ABTS (2,2-azino-bis (3-etilbenzo-tiyazolin-6-sülfonik asit)) radikali giderme 

aktivitesi 

6. DMPD (N,N´-dimethil-p-fenilendiamin dihidroklorür) radikali giderme aktivitesi 

7. Ferroz iyonları (Fe
2+)

 Ģelatlama aktivitesi 

8. Bipiridil metal Ģelatlama aktivitesi 

9. Süperoksit anyon radikali (O2
.-
) giderme aktivitesi 

10. Total antioksidan aktivite tayini 

Bu metotlar kullanılarak 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın farklı 

konsantrasyonlarında antioksidan kapasitesi belirlendi. Kullanılan antioksidan 

metotlarda bulunan sonuçlar, gıda ve farmokoloji sanayinde yaygın olarak kullanılan 

BHA, BHT, α-tokoferol ve Troloks gibi standart antioksidanlar ile mukayese edildi. 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın çoğu antioksidan aktivite yöntemine göre 

standart antioksidanlara yakın aktivite gösterdiği gözlemlendi. 

Bitkilerde ve meyvelerde bulunan fenolik bileĢiklerin antioksidan etkileri insan sağlığı 

için çok önemlidir (Nizamlıoğlu ve Nas 2010). ÇıkıĢ maddesi fenol olan fenolik 

bileĢikler ve flavonoitler güneĢ ıĢığı sayesinde bitkilerin yaprak, dal, meyve ve 

çiçeklerinde fotomorfogenez reaksiyonu sonucu oluĢurlar. Birden fazla fenol grubuna 

sahip olduklarından polifenoller olarak adlandırılırlar. Polifenoller oldukça önemli 
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antioksidan bileĢikler arasındadır. Bu bileĢikler metal Ģelatlayıcı, lipit peroksidasyonu 

inhibe edici etkilerle oksidasyonu azaltırlar (Stevenson and Hurst 2007). 

Son yıllarda sentetik antioksidanların zararlı etkilerinden dolayı doğal antioksidanlara 

karĢı olan ilgi artmıĢtır. Doğal antioksidanların aktiviteleri biyofonksiyonları ile 

yakından ilgilidir.DNA hasarlarının, kronik hastalıkların, mutasyonların ve 

karsinogenezin azaltılması ile patojenik bakteriyel geliĢimin durdurulması gibiprosesler, 

biyolojik sistemlerde serbest radikal geliĢiminin sonlandırılması ile mümkün 

olabilmektedir. Doğal antioksidanlar ise serbest radikalllerin oluĢumunu engeller veya 

zararını minimuma indirger (Zhu et al. 2002). 

Antioksidan maddeler, antioksidan aktivitelerini peroksitleri parçalama, metal iyonlarını 

bağlama, radikal giderme, singlet oksijeni kuençleĢtirme gibi birçok farklı 

mekanizmalar ile ortaya koyabilirler (Gülçin 2002).  

Kuprak metoduna göre kuprik iyonlarını (Cu
2+

) kupröz iyonlarına (Cu
+
) indirgeme 

kapasitesi, Fe
3+

-Fe
2+

 transformasyonu metoduna göre indirgeme kapasitesi ve FRAP 

metoduna göre Fe
3+

-TPTZ indirgeme kapasitesi gibi üç farklı indirgeme kapasitesi 

metotlarında 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın indirgeme kapasitesinin artan 

konsantrasyona bağlı olarak arttığı gözlendi. 

Ġndirgeme kapasitesi, bir numunenin antioksidan aktivite göstermesinde kullanılan 

önemli parametrelerden biridir(Meir et al. 1995). Ġndirgeme kapasitesi metotlarından 

olan kuprak metodu son zamanlarda Apak ve grubu (2004) tarafından geliĢtirilen, 

Gülçin ve ekibi tarafından oldukça etkili hale getirilen yaygın bir Ģekilde kullanılan 

önemli bir metottur(Gülçin 2008; 2010; Gülçin et al. 2010). Kuprak metodu kromojenik 

redoks reaksiyonu olup, fizyolojik pH‟ya yakın bir pH „da (pH:7) gerçekleĢtirilir. Bu 

metot hızlı, kararlı, rahat uygulanabilir ve düĢük maliyetli bir metottur. Ayrıca 

indirgeyici ajanın tipine veya hidrofilikliğine bakılmaksızın her türlü antioksidan için 

ugulanabilir metottur (Apak et al. 2004; Gülçin 2008; Köksal et al. 2009). 
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Kuprak metodunda 450 nm‟de absorbans ölçüm sonuçlarına dayanarak 1,1,2,2-

Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın indirgeme kapasitesinin standart antioksidanların 

indirgeme kapasitelerine benzer Ģekilde artan konsantrasyona bağlı olarak arttığı 

gözlendi. 

Diğer bir indirgeme kapasitesi metodu Fe[(CN)6]
+3

‟nin Fe[(CN)6]
+2

‟ye indirgenmesi ile 

yapılan yöntemdir.1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etanve Fe
3+

 ilave edildiği zaman, 

700 nm‟de absorbans gösteren prussian mavisi renginde kompleks olan Fe4[Fe(CN)6] 

oluĢur. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın artan konsantrasyonuyla doğru orantılı 

olarak artan absorbanstaki artıĢ, kompleksin oluĢumundan kaynaklanmakta ve 

dolayısıyla artan indirgeme kapasitesini göstermektedir. 

 

 

Bu antioksidan yönteminde hazırlanan test çözeltilerinin sarı rengi, 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan ve standart antioksidanların indirgeme kapasitelerine bağlı olarak 

farklı mavi ve yeĢil renginin tonlarına dönüĢür. Bir bileĢiğin ferrik iyonlarını (Fe
3+

) 

indirgeme kapasitesi, potansiyel antioksidan aktivitesinin önemli bir göstergesidir. Bu 

metoda göre 700 nm‟de absorbans ölçüm sonuçlarına dayanarak 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın indirgeme kapasitesinin standart antioksidanların indirgeme 

kapasitelerine benzer bir Ģekilde artan konsantrasyona bağlı olarak arttığı gözlemlendi. 

Ġndirgenme potansiyelini ölçmek için tasarlanmıĢ pek çok analiz modeli vardır (Wood 

et al.2006). Bu tez kapsamında çalıĢılan üçüncü bir indirgeme kapasitesi metodu FRAP 

metodudur. Bu metotta Fe
3+

-TPTZ kompleksi Fe
2+

-TPTZ kompleksine indirgenir. 

DüĢük pH‟da (pH:3,6) Fe
3+

‟ün Fe
2+

‟ya indirgenmesi renkli Fe
2+

-TPTZ kompleksinin 

meydana gelmesine yol açar. OluĢan renkli kompleks 593 nm‟de maksimum absorbans 

Fe(CN)6
3- Fe(CN)6

4-
Ġndirgeyici Ajan

Fe(CN)6
4- + Fe3+ Fe4[Fe(CN)6]3
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gösterir. Meydana gelen demir kompleksinin redoks potansiyeli 0,70 V‟tur (Benzie and 

Strain 1996). 

 

Şekil 5.2. Fe
3+

-TPTZ kompleksinin Fe
2+

-TPTZ kompleksine indirgenmesi 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın FRAP metoduna göre ferrik iyonlarını (Fe
3+

) 

ferröz iyonlarına (Fe
2+

) indirgeme kapasitesi artan stok çözelti konsantrasyonu ile doğru 

orantılı Ģekilde arttığı gözlemlendi. Bu çalıĢmada 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın indirgeme kapasitesinin belirlenmesi amacıyla yapılan üç 

indirgeme metodu arasında bir korelasyon olduğu görüldü ve bu üç yöntemde de artan 

konsantrasyona bağlı olarak indirgeme kapasitesinde artıĢ gözlendi (Çizelge 5.2). Her 

üç metotta da 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın standart antioksidanlara benzer 

aktiviteler gösterdiği sonucuna varıldı. Bunun sebebi ise 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etanmolekülünde aromatik halkaya bağlı ve indirgenmeye müsait olan 

hidroksil gruplarının (-OH) bulunmasından kaynaklanmaktadır. Aromatik halkalarda 

yer alan elektronların delokalizasyonu aromatik hidroksil gruplarının asitliğini artırır ve 

molekülün daha kuvvetli indirgen olmasını sağlar. 
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Çizelge 5.2. ÇalıĢmada kullanılan 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın farklı 

konsantrasyonunda ferrik(Fe
3+

), kuprik(Cu
2+

) iyonlarını indirgeme kapasitesinin standart 

antioksidan maddelerle kıyaslanması 

Antioksidanlar Kuprak Metodu 

(450 nm) 

Fe
2+

 İndirgeme 

Metodu (700 nm) 

FRAP Metodu 

(593 nm) 

BHA 2,067 2,070 2,812 

BHT 1,986 1,436 2,460 

α-tokoferol 1,035 1,125 1,956 

Troloks 1,339 1,349 2,027 

Tetrakis etan 1,257 0,651 1,112 

 

Bu tez kapsamında antioksidan özellikleri incelenen 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın indirgeme kapasitesinin yanında radikal giderme ve Ģelatlama 

aktiviteleri de araĢtırıldı. Antioksidan özellikte olan bileĢiklerin radikal giderme 

aktiviteleri, biyolojik sistemlerde serbest radikallerin organizmaya verdiği zararları 

engelleme açısından oldukça önemlidir (Min 1998). Serbest radikallerin giderilmesine 

yönelik birçok yöntem geliĢtirilmiĢtir. Bunların baĢında DPPH radikal giderme 

aktivitesi (Gülçin 2006b), ABTS
.+

 giderme aktivitesi (Gülçin et al. 2006a), DMPD
.+

 

giderme aktivitesi (Basile et al. 2006), ksantin-ksantin oksidaz sistemi (Nagai et al. 

2001), PMS-NADH-NBT sistemi (Gülçin 2005) ve riboflavin-metiyonin-ıĢık sistemi 

(Zhishen et al. 1999) gibi radikal giderme metotları kullanılmaktadır. Sayılan bu 

yöntemler hassaslıkları, uygulama kolaylıkları ve analizlerin kısa sürede 

uygulanabilirliği gibi avantajları olduğundan, yaygın olarak kullanılmaktadır (Van den 

Berg et al. 2000; Yu et al. 2002; Awika et al. 2003). 

DPPH
.
, ABTS

.+
 ve DMPD

.+
 giderme yöntemleri basit, hızlı, seçici ve tekrarlanabilir 

prosedürler olmalarından dolayı antioksidan bileĢiklerin radikal giderme aktivitelerini 

belirlemek için çok fazla kullanılan yöntemlerdendir (Özçelik et al. 2003; Gülçin 2012). 

Radikal çözeltilerine antioksidan madde eklendiği zaman, DPPH
.
, ABTS

.+ 
ve DMPD

.+
 

oluĢumu tersine çevrilir ve reaktif türleri indirgeyerek renksizleĢme meydana gelir. 
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DPPH
.
 + AH → DPPH2 + A

.
 

 

ABTS
.+

 + AH → ABTS
+
 + A

.
 

 

DMPD
.+

 + AH → DMPD
+
 + A

.
 

MenekĢe renkli DPPH∙, pembe renkli DMPD∙
+
 ve yeĢil-mavi renkli ABTS∙

+
 kromojenik 

yöntemleri kullanmak ve uygulamak oldukça basittir. Bu metotlar yüksek duyarlılığa 

sahiptir ve aynı anda birden fazla maddenin çalıĢılmasını mümkün kılar(Awika et al. 

2003). 

DPPH radikal giderme yönteminin esası; hidrojen veren gruplara sahip antioksidan 

bileĢiklerin varlığında, DPPH radikallerinin redüksiyonuna dayanmaktadır. Bu 

yöntemde antioksidan bileĢikler DPPH radikallerini, sarı renge sahip olan difenil-

pikrilhidrazine indirger. DPPH radikallerinin redüksiyonu sonucu, radikal olmayan ve 

517 nm‟de herhangi bir absorbans vermeyen DPPH-H molekülü meydana gelmektedir. 

Bu özellikten dolayı DPPH radikali miktarındaki azalma spektrofotometrik olarak 517 

nm‟de ölçülerek aktivite tayini yapılabilmektedir. Ortamda bulunan antiradikal türlerin 

[(AH)n] yada radikal giderici antioksidanların varlığında DPPH radikali indirgenmiĢ 

DPPH-H formuna dönüĢmektedir (Gülçin 2002). 

 

Şekil 5.3. Antioksidan bileĢik tarafından DPPH radikalinin giderilmesi 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın DPPH radikali giderme aktivite çalıĢması 

sonuçlarına bakıldığında IC50 değeri 31,50 µg/mL olarak bulunmuĢtur. Bu sonuç 

literatürdeki çalıĢmalar ile kıyaslandığında 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın etkili 

N

O
2
N NO2

NO2

+ +
N-H

O
2
N NO2

NO2

DPPH-H

N N

DPHPH

(AH)n (A )n
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DPPH radikal giderme aktivitesine sahip olduğu görülmüĢtür. Literatürdeki bazı 

çalıĢmalara örnek verecek olursak; Adrenalin‟in (Gülçin 2009a) DPPH radikali giderme 

aktivitesinde IC50 değeri 30,6 µg/mL, silmarin (Gülçin et al. 2009d) için bu değer 20,8 

µg/mL, kurkumin (Ak and Gülçin 2008) için 34,9 µg/mL, rezveratrol (Gülçin 2010) için 

6,96 µg/mL, α-hederin (Gülçin et al. 2004c) için 69,4 µg/mL, eugenol (Gülçin 2011) 

için 16,06 µg/mL, propolis (Gülçin et al. 2010) için 31,8 µg/mL, CAPE (Göçer and 

Gülçin 2010) için 3,34 µg/mL,taxifolin (Topal et al. 2015) 77,00 µg/mLolarak 

bulunmuĢtur.  

Son zamanlarda radikal giderme aktivitesi ile ilgili birçok çalıĢma yapılıp, 

mekanizmaları iyice aydınlatılmıĢtır. DPPH radikal giderme aktivitesiyle ilgili Gülçin 

ve ekibi tarafından taxifolin ile DPPH radikali arasındaki mekanizma aydınlatılmıĢ olup 

bu mekanizma ġekil 5.4‟de özetlenmiĢtir (Topal et al. 2015). 

 

Şekil 5.4. Taxifolin ile DPPH radikali arasındaki radikal giderme mekanizması 

Benzer bir mekanizma Nishizawa ve arkadaĢları tarafından öne sürülen konjuge 

gruplara sahip olan askorbik asit mekanizmasıdır (2005). Antioksidan vitaminler ile 
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polihidroksi aromatik bileĢiklerin değerlendirilmesinde DPPH radikal giderme aktivitesi 

sıklıkla kullanılmaktadır (Yoshida et al. 1989; Nishizawa et al. 2005). 

 

Şekil 5.5. DPPH radikali ile konjuge gruplara sahip olan askorbik asit arasında meydana 

gelen reaksiyon 

DPPH radikali ile askorbik asit molekülü etkileĢtiğinde askorbik asidin üç numaralı 

karbon atomuna bağlı hidrosil grubundan bir hidrojen kolayca ayrılarak DPPH
.
‟ı 

indirger ve DPPH-H oluĢur. Ġkinci kez askorbik asit DPPH
. 

Ġle etkileĢtiğinde ise bu 

radikali söndürür ve dehidroksi askorbik asite dönüĢür. 

Diğer bir çalıĢmada ise karanfil bitkisinin etken maddesi olan Eugenol için DPPH 

radikali giderme aktivitesinin mekanizması aydınlatılmıĢtır (Gülçin 2011). Bu 

çalıĢmada Eugenol ve Ġzoeugenol karmaĢık yapıdaki dimerik türleri de içererek 

kompleks reaksiyon mekanizmaları aydınlığa kavuĢmuĢtur. Eugenol molekülünün yan 

zincirindeki konjugasyondan dolayı Eugenol bileĢeninin antioksidan özelliği ve radikal 

giderme aktivitesini daha da kuvvetlendirdiği sonucuna varılmıĢtır. Bu çalıĢmada 

Eugenol bileĢeninin iki ya da daha fazla DPPH radikalini giderdiği bulunmuĢtur. Oysaki 

Eugenol sadece bir aromatik hidroksil grubuna sahiptir. Mekanizmada belirtildiği gibi 

A, B ve C molekülleri iki fenolik hidroksil grupları üzerinde dimerleĢir ve bu bileĢikler 

C8-C8 ve C5-C5 arasındaki kapling reaksiyonu sonucu oluĢur. 
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Şekil 5.6. Eugenol molekülünün DPPH radikalini söndürmesi ve radikalik Eugenil ara 

ürünlerinin oluĢumu 

ABTS
.+

 giderme aktivitesi saf maddelerin, sulu karıĢımların, içeceklerin ve ekstrelerinin 

radikal giderme aktiviteleri tayininde sıklıkla kullanılmaktadır (Milleret al.1996; Gülçin 

2006b). Bu metotta ilk olarak ABTS radikalini oluĢturmak gerekmektedir. ABTS 

oksidan vasıtası ile yükseltgenir ve ABTS
.+

 oluĢur. Yoğun bir renge sahip olan ABTS 

radikali farklı oksidan maddelerle hazırlanabilir. Oksidan madde olarak K2S2O8 veya 

Mn2O3 kullanılabilir. Bu oksidanların herhangi birinin varlığında ABTS radikali 

oluĢmaktadır. Bu radikal 734 nm‟de maksimum absorbans gösterir. Bu metotta 

antioksidan kapasite, test edilen madde ile ABTS radikali etkileĢtirildikten sonra test 

maddesi ABTS radikalinin yoğun olan rengini azaltabilme yeteneği ile belirlenir. 
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K2S208 + ABTS → K2SO4 + SO4
.- 

+ ABTS
.+

 

 

Şekil 5.7. ABTS‟nin kimyasal yapısı ve ABTS radikalinin oluĢumu 

ABTS radikal giderme metodu, geniĢ pH aralıklarında kullanılabilir. Gıda maddelerinde 

ABTS
.+

 antioksidanlarla hızlıca reaksiyona girebilir. ABTS
.+

 suda ve organik 

çözücülerde kolayca çözünür ve iyonik Ģiddetten etkilenmez. Tüm bu özellikleri 

sayesinde oldukça kullanıĢlı bir metottur (Gülçin 2012). 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın ABTS radikali giderme aktivite çalıĢması 

sonuçlarına bakıldığında IC50 değeri 7,00 µg/mL olarak bulunmuĢtur. Bu sonuç standart 

antioksidanlarile kıyaslandığında 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın etkili ABTS 

radikali giderici olduğunu göstermiĢtir. 

Antioksidan kapasitesi belirleme amacı ile yapılan çalıĢmalarda bir baĢka radikal 

giderme metodu DMPD radikali giderme metodudur. DMPD
.+

 giderme metodu, uygun 

bir oksidan çözeltisi varlığında ve asidik pH‟da DMPD‟nin renkli ve kararlı bir radikal 

katyonu (DMPD
.+

) oluĢturması esasına dayanmaktadır. OluĢan DMPD
.+

 505 nm‟de 

maksimum absorbans gösterir. DMPD radikaline bir hidrojen sağlayabilen 

antioksidanlar test çözeltisi renginin açılmasını sağlarlar ve solüsyonda renksizleĢme 

meydana gelir. Bu reaksiyon on dakikadan daha kısa sürede gerçekleĢir. Ayrıca bu 

metot çalıĢılan diğer radikal giderme metotları gibi yüksek tekrar edilebilirlik ve düĢük 

maliyet imkanı da sağlar. Bu metot hidrofilik bileĢenler için daha uygun olmasının 

yanında biyoaktif hidrofobik bileĢenler için daha az hassas bir metottur (Gülçin 2008; 

Gülçin 2012). 
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Şekil 5.8. DMPD radikali oluĢumu ve giderilme mekanizması 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın DMPD
.+

 giderme aktivitesi, standart olarak 

kullanılan antioksidanlar ile karĢılaĢtırıldı ve 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın 

etkin DMPD
.+ 

giderici olduğuna karar verildi ve IC50 değeri 25,66 µg/mL olarak 

bulundu. Bu metot BHT veα-tokoferol gibi hidrofobik özelliklere sahip standartlar için 

daha az hassas olduğundan ötürü kıyaslama BHA ve Troloks‟a göre yapıldı. 

Radikal giderme kapsamında yapılan çalıĢmalarda son olarak süperoksit anyon 

radikalleri giderme aktivitesi araĢtırıldı. Lipit peroksidasyonunu hemen baĢlatabilen 

süperoksit anyon radikalleri oksijen merkezli radikallerdir. Bu radikaller biyolojik 

makro moleküllerle direk etkileĢerek doku hasarına sebep olurlar (Halliwel and 

Gutteridge 1984). Ayrıca hidroksil radikali gibi daha aktif radikallerin oluĢması için 

süperoksit anyon radikalleri transformasyona uğrayabilirler. Süperoksit anyon 

radikalleri zayıf radikaller olmalarına rağmen, akonitaz gibi dehidratazların demir sülfür 

gruplarını yükseltgeyerek inaktivasyona ve Fe
2+

 oluĢumuna sebep olurlar. Açığa çıkan 

Fe
2+

 fenton reaksiyonu ile oldukça reaktif hidroksil radikalini oluĢturur. Ayrıca 

süperoksit anyon radikalleri Haber-Weiss reaksiyonu ile hidrojen peroksitle doğrudan 

etkileĢerek hidroksil radikali oluĢturabilir (Gülçin et al.2007c). 

Fenton reaksiyonu:Fe
2+

 + H2O2  → Fe
3+

 + OH
. 
+ OHˉ 

Haber-Weiss reaksiyonu:     O2
.
  + H2O2  → O2 + H2O + OH

.
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Süperoksit anyon radikalleri katalaz ve peroksidaz enzimlerini de inaktive edebilir, 

eritrosit membranını parçalayabilir ve oksihemoglobini methemoglobine 

yükseltgeyebilir (Fridovich 1983; Mavi 2005). Ayrıca DNA, lipit ve protein gibi 

biyomoleküllerin hasarına yol açan hidroksil radikali, hidrojen peroksit ve singlet 

oksijen gibi reaktif oksijen türlerinin oluĢumunda da etkilidir (Pietta 2000). Sitokrom c 

gibi demir komplekslerini de indirger (Gülçin 2005). 

Süperoksit anyon radikallerini oluĢturmak için riboflavin/ metiyonin/ ıĢık sisteminden 

yararlanıldı. Elde edilen süperoksit anyon radikalleri NBT
2+

‟yi formazana indirger. 

Formazan ise 560 nm‟de maksimum absorbans gösterir. YeĢil renge sahip olan 

süperoksit anyonu zamanla formazanın mavi rengine dönüĢür. Antioksidan maddeler 

NBT‟nin mavi renkli formunun oluĢmasını inhibe ederler. Antioksidan bir madde 

varlığında gerçekleĢen 560 nm‟deki absorbans azalıĢı, reaksiyon ortamındaki süperoksit 

anyon radikallerinin giderildiğinin bir göstergesidir. 

 

Şekil 5.9. NADH/PMS sisteminde üretilen süperoksit anyon radikallerinin NBT
2+

‟yi 

formazana yükseltgeme reaksiyonu 

Süperoksit anyon radikal giderme aktivitesini belirlemek için pH: 7‟de süperoksit 

radikali oluĢturabilen ksantin/ ksantin oksidaz sistemi de kullanılabilir. Ksantin oksidaz 

enzimi, nikotinamid adenin dinükleotid (NAD
+
)‟e elektron transfer eden bir 

dehidrogenazdır. NADH/PMS sisteminde olduğu gibi üretilen süperoksit anyon 

radikalleri NBT
2+

‟yi formazana yükseltgenmesini sağlar. 
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Şekil 5.10. Ksantin/ ksantin oksidaz sisteminde oluĢturulan süperoksit anyon 

radikallerinin NBT
2+

‟yi formazana yükseltgeme reaksiyonu 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın süperoksit anyon radikal giderme aktivitesine 

ait IC50 değeri 6,66 µg/mL olarak bulundu ve standart antioksidanlar ile 

karĢılaĢtırıldığında etkili bir süperoksit radikal giderici olduğu sonucuna varıldı. 

Bu tez kapsamında antioksidan çalıĢmalarında indirgeme kapasitesi metodu ve radikal 

giderme metotları yanında metal Ģelatlama aktivite yöntemleri çalıĢmaları da yapıldı. 

Bilindiği üzere demir, kalsiyum ve bakır gibi mineraller, çeĢitli enzimlerin ve kanda 

oksijen taĢıyan kırmızı kan hücrelerinin üretimi için oldukça büyük bir öneme 

sahiptirler. Ayrıca bu mineraller bağıĢıklık sistemini kuvvetlendirdiklerinden dolayı 

canlı metabolizması için çok önemlidir. Demir iyonları bağırsaklar tarafından emilir ve 

transferrin proteinleri tarafından ferrik iyonları (Fe
3+

) Ģeklinde demir ihtiyacı olan 

hücrelere taĢınır. Ferröz iyonları (Fe
2+

) Ģeklinde de ferritin ve hemosiferin 
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proteinlerinde depolanır. Transferrine bağlı olan demir iyonları, serbest radikal oluĢumu 

reaksiyonlarına katılmazlar. Fakat bazı hemostatik durumlar değiĢtiğinde hidroksil 

radikali oluĢabilir (Chevion et al. 1993). Doku hasarları sonucu fagositlerin aktivasyonu 

veya liziz olmuĢ hücrelerden metal iyonlarının yayılmasıyla serbest radikalik 

reaksiyonlar meydana gelebilir. 

Metal iyonları Ģelatlama aktivitesi, metallerin katalizlediği oksidasyon reaksiyonlarını 

engellemek veya geciktirmek için yaygın olarak kullanılan antioksidan metottur (Gülçin 

2007). Antioksidan özellikte olan bir bileĢenin metal Ģelatlama aktivitesinin ölçümü test 

çözeltisi ile ferröz iyonu çözeltisinin etkileĢmesiyle oluĢan Fe
2+

-ferrozin kompleksinin 

562 nm‟de absorbans ölçümü esasına dayanır. Fe
2+

-ferrozin kompleksi kırmızı 

renktedir. Ferröz iyonları (Fe
2+

) Ģelatlama metodunda ferröz iyonları (Fe
2+

) 

konsantrasyonu minimuma indirgenmekte buna bağlı olarak serbest radikal oluĢumu 

inhibe olmaktadır (Gülçin 2007b). Ferrozin Fe
2+

 gibi iki değerlikli metal iyonları ile 

kompleks oluĢturmaktadır. OluĢan renkli kompleks 562 nm‟de maksimum absorbans 

gösterir. Metal-ferrozin kompleksi oluĢumu metal Ģelatlayıcı ajanların sayesinde inhibe 

olur. Dolayısıyla metal Ģelatlama aktivite yönteminde 562 nm‟deki absorbans azalıĢı 

metal Ģelasyonunu gösterir. 

 

Şekil 5.11. Metal Ģelatörü olan ferrozinin açık kimyasal yapısı 

ÇalıĢmada kullanılan 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın metal Ģelatlama 

aktivitesinin IC50 değeri ile kullanılan standart antioksidanların IC50 

değerlerikarĢılaĢtırıdı. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan„ın IC50 değeri 53,30 µg/mL 



116 

 

 

olarak bulundu. Standart antioksidanlara yakın metal Ģelatlama aktivitesine sahip 

olduğu gözlendi. 

Metal Ģelatlama aktivitesine yönelik Gülçin (2006b) tarafından L-Karnitinin 

araĢtırılması ile ilgili yapılan çalıĢmada L-Karnitinin ferröz iyonlarını Ģelatladığı 

gözlenmiĢtir. L-Karnitin molekülünün karboksil grubu ile yine aynı L-Karnitin‟in γ-

karbonuna bağlı hidroksil grubu arasında metal köprüsü oluĢarak ferröz iyonu (Fe
2+

) 

Ģelatlanır (Gülçin 2006b). 

 

Şekil 5.12. L-Karnitin ile ferröz iyonları arasındaki metal Ģelatlama aktivitesi 

L-Adrenalin ile ilgili çalıĢmaya bakıldığında L-Adrenalin molekülünün amin grubu ile 

hidroksil grubu arasına ferröz iyonu (Fe
2+

) bağlanarak L-Adrenalin-Fe
2+

 kompleksi 

oluĢtuğu görülmektedir.(Gülçin 2009a).Bazı fonksiyonel gruplara (–OH, –SH, –COOH, 

–H2PO3, C=O, –NR2, –S– ve –O– gibi) sahip olan moleküllerin metalleri kolaylıkla 

Ģelatlayabilecekleri bildirilmiĢtir (Gülçin 2012). Bu grupların bulunması antioksidan 

molekülün metal Ģelatlamada yapı-fonksiyon konfigürasyonunun lehine bir durumdur 

(Ak and Gülçin 2008). 
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Şekil 5.13. L-Adrenalin bir ferröz iyonu (Fe
2+

) ile L-Adrenalin-Fe
2+

kompleksi 

oluĢturması 

Benzer bir çalıĢma kurkumin molekülü için yapılmıĢtır (Ak and Gülçin 2008). 

Kurkumin molekülünün ihtiva ettiği aromatik halkaya bağlı metoksi grupları ile 

hidroksil grupları arasında iki adet ferröz iyonu (Fe
2+

) Ģelatlamanın yanında hidrokarbon 

ara zincirindeki enol ve keto grupları tarafından da bir tane ferröz iyonunun Ģelatlanması 

öngörülmektedir. 

 

Şekil 5.14. Bir kurkumin molekülünün üç ferröz iyonu (Fe
2+

) ile bağlanarak kurkumin-

Fe
2+

kompleksi oluĢturması 

Metal Ģelatlama aktivite yönteminde bir de bipiridil kullanarak metal Ģelatlama 

kapasitesine bakıldı. Bu metal Ģelatlama metodunda 522 nm‟de absorbansta meydana 

gelen azalma metal Ģelasyonunun bir göstergesi olarak kabul edilir. 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın bipiridil metal Ģelatlama yönteminde IC50 değeri 12,15 µg/mL 

bulundu ve standart antioksidanlara yakın derecede metal Ģelatlama aktivitesine sahip 

olduğu anlaĢıldı. 
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Çizelge 5.3. 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın farklı konsantrasyonunda DPPH
.
, ABTS

.+
, 

DMPD
.+

, O2
.-
 giderme ve metal Ģelatlama aktiviteleri ile ilgili IC50 (µg/mL) değerleri ve standart 

antioksidanlar ile karĢılaĢtırılması 

Antioksidanlar DPPH
.
 

giderme 

ABTS
.+

 

giderme 

DMPD
.+

 

giderme 

Ferrozin ile 

metal 

şelatlama 

Bipiridil ile 

metal 

şelatlama 

O2
.-
 

giderme 

BHA 8,66 5,13 23,89 63,00 22,35 9,00 

BHT 15,40 5,29 28,87 86,62 15,06 7,87 

α-tokoferol 8,88 6,79 21,65 36,47 13,58 10,19 

Troloks 6,93 5,92 13,58 40,76 9,24 7,70 

Tetrakis etan 31,50 7,00 25,66 53,30 12,15 6,66 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın antioksidan özelliklerinin belirlenmesi 

kapsamındaki son çalıĢma total antioksidan kapasitesini belirleme çalıĢmasıdır. Total 

antioksidan kapasitesi, gıda maddeleri ve tıbbi biyoaktif bileĢenler için bir parametre 

olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem lipit peroksidasyonu gibi oksidatif bozulmayı 

önlemek için bir bileĢiğin yeteneği olarak belirlenmiĢtir. Lipit peroksidasyonu, 

hidrojence zengin metilen grupları içeren doymamıĢ yağ asitlerinin reaktif oksijen 

türlerinin saldırısına uğramasıyla baĢlayan zincirleme tepkimeleri olarak tanımlanmıĢtır. 

Serbest radikal zincir reaksiyonları sonucu lipit oksidasyonu gerçekleĢir ve organizmada 

birçok biyolojik hasara sebep olur. Bu yöntemde genellikle antioksidan maddenin olası 

etkisini belirlemek için linoleik asit emülsiyonunun peroksidasyonunu azaltabilme 

yeteneği test edilir. Perositler yağ asitlerinin oksidasyonu sonucu oluĢabilir, fakat 

antioksidan maddelerin varlığında bu oksidasyon azaltılabilir. Bu nedenle antioksidanlar 

lipit peroksidasyonunun inhibe edilmesinde ve ayrıca organizmanın reaktif oksijen 

türlerinin zararlı etkilerinden korunmasında oldukça önemli rol oynarlar (Gülçin 2012). 
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Şekil 5.15. α-Linoleik asitin otooksidasyonu sonucu endoperoksite dönüĢümü 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın total antioksidan kapasitesi „Tiosiyanat 

Metoduna‟ göre yapıldı. Bu metotta linoleik asit emülsiyonunun otooksidasyonunda 

oluĢan peroksitler ferröz iyonlarını (Fe
2+

) ferrik iyonlarına (Fe
3+

) yükseltger. 

Yükseltgenen ferrik iyonları (Fe
3+

) ise tiyosiyanat  (SCN
-
) ile [Fe(SCN)

2+
] kompleksini 

oluĢturur. OluĢan bu kompleks 500 nm‟de maksimum absorbans gösterir. Bu deney 

periyodik olarak 12 saatte bir ölçüm alınarak toplam 72 saatte tamamlandı. Okunan en 

yüksek absorbans değeri, peroksidasyon sonucu oluĢan perosit miktarının en fazla 

olduğunu gösterir ve zamanla absorbans değerinin azaldığı görülür. Total antioksidan 

aktivite tayininde, 1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın farklı konsantrasyonundaki 

etanol çözeltisinin 500 nm‟deki absorbans değerleri ölçülerek belirlendi. Daha sonra 

absorbans değerleri inkübasyon süresine karĢı grafiği çizildi. Aynı iĢlemler standart 

antioksidanlar için de yapıldı ve sonuçlar birbirleri ile karĢılaĢtırıldı. 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın iyi derecede linoleik asit emülsiyonunun peroksidasyonunu inhibe 

ettiği anlaĢıldı. 
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Sonuç olarak bu tez kapsamında yapılan tüm çalıĢmalar değerlendirildiğinde;  1,1,2,2-

Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın insan kanından saflaĢtırılan karbonik anhidraz 

izoenzimleri (hCA I veII) üzerinde kuvvetli inhibisyon etkisi gösterdiği anlaĢılmıĢtır. 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan, Alzheimer hastalığında etkisi olduğu düĢünülen 

asetilkolinesteraz (AChE) ve bütirilkolinesteraz (BChE) enzimlerini iyi derecede inhibe 

ettiği gözlenmiĢtir. Ayrıca insan eritrositlerinden saflaĢtırdığımız glutatyon S-transferaz 

(GST) enzimi üzerinde de kuvvetli inhibitör etkisi sağlamıĢtır. Tüm bunlara ek olarak 

1,1,2,2-Tetrakis(p-hidroksifenil)etan‟ın birçok yönteme göre antioksidan kapasitesi 

belirlenmiĢtir. Yapılan bu antioksidan metotların sonuçları 1,1,2,2-Tetrakis(p-

hidroksifenil)etan‟ın iyi bir antioksidan özellikte olduğunu göstermiĢtir. Dolayısıyla bu 

maddenin ileride tedavi amaçlı kullanılacak olan ilaçların üretimi, dizaynı ve 

farmokolojik uygulamaları için önemli katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 
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