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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada antioksidanların özelliklerini, çeşitlerini, kullanım 

alanlarını ve faydaları incelenecektir. Gıda içerisinde bulunan 

antioksidan maddeler insanlar tarafindan yıllarca farkında olmadan 

tüketilmiş, ancak faydaları hakkında bilgi eksikliği bulunmaktadır. 

Aynı şekilde, fenolik bileşiklerin insanların sağlığında, antidiyabetik, 

antioksidatif, antiülserojen, antienflamatuar, antialerjik, 

antimikrobiyal, antiviral, antipatojenik, antitrombotik hepatoprotektif 

ve hipolipidemik etkiler gösterdiği bilinmektedir. Ayrıca, farklı 

epidemiyolojik araştırmalardan elde edilen sonuçlar dikkate 

alındığında, fenolik bileşiklerce zengin diyet beslenmenin kanser ve 

birçok kronik hastalığa karşı koruyucu etkisinin olduğu 

belirtilmektedir. Bu kitapta verilecek bilgiler antioksidan ve fenolik 

maddeler konusunu irdeleyerek daha anlaşılır bir hale gelmesinde 

yardımcı olacaktır. 
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1. GİRİŞ 

Ortaklanmamış elektrona sahip kararsız atomlar, atom grupları ya 

da molekül bileşikleri serbest radikaller şeklinde ifade edilmektedir. 

Serbest radikaller ortaklanmamış elektronlarından ötürü hayli reaktif 

özellik göstererek çevrelerinde bulunan atomlar ile moleküllere 

saldırırlar. Bir hayli kısa yaşama sahip olsalar dahi radikal özellikte 

olmayan maddeler ile tepkimeye girerek onları da serbest radikale 

dönüştürmeleri ile bir seri zincir reaksiyonun başlamasına sebebiyet 

verirler (Akkuş, 1995; Gülçin ve diğerleri, 2003). 

Biyolojik sistemleri düşünecek olursak, serbest radikaller en çok 

electron (e-) transport zinciri ile meydana gelmektedir. En hususi 

serbest radikallerin oksijenden meydana gelen radikaller olduğunu 

belirtmek de fayda vardır (Gülçin, 2012). Aldığımız besinlerin 

vücudumuzda yanarak enerjiye donüşmesi esnasında ortaya çıkan 

serbest radikallerin mühim bir bölümü bağırsak, böbrek, ter bezleri ve 

akciğerler vasıtası ile dışarıya atılmaktadır. Fakat dışarıya atılamayıp 

içeride kalan serbest radikaller, hücre zarına yapışarak, onların darbe 

almasına, yaşlanmasına, ve hatta DNA’sına zarar vererek kanserojen 

bir özelliğe bürünmesine yol açmaktadır. Oksidasyonun artışına bağlı 

olarak bağışıklık sisteminde zararlar oluşarak vücut direncinin 

zayıflamasına neden olmaktadır. Oksidasyona uğrayan yağlar, damar 

sertliğinin meydana gelmesinde önemli bir etken olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Diğer taraftan, oksidasyon olayı ve yaşlanma arasında 

oldukça sıkı bir bağlantı bulunması da bilinen bir gerçektir. Yaşlanma 

sürecinin tek başına sorumlusu olduğunu söylemek doğru olmasa da 

mühim bir parçası olduğu söylenebilir. Bu bahsi geçen zararlı toksinleri 



Doç. Dr. Gökçen YILDIZ  & Doç. Dr. Gülçin YILDIZ | 12 

 

 

vücudumuzdan dışarı boşaltmak adına bedenimiz ekstradan antioksidan 

güçlere ihtiyaç duymaktadır. Doğada bilhassa da meyve ile sebzelerde 

oldukça yüksek oranlarda bulunan bir kısım mineral ve vitaminlerö 

polifenoller, flavonoller, bu ilave antioksidan güçlerimizin en etkili 

silahlarıdır. 

Serbest radikal, organizmalarda normal metabolik yolların 

işleyişi sürecinde ortaya çıkabildiği gibi dışarıdan müdahalelerle de 

oluşabilmektedir. Örnek verecek olursak, kimya endüstrisinin gelişmesi 

neticesinde ortaya çıkan atık olarak nitelendirilen maddeler, farklı 

alanlarda kullanım alanına sahip herbisit ve pestisitler, çözücü 

maddeler, petrokimya ürünleri somatik hücreler ile bağışıklık 

sistemimize saldırada bulunan serbest radikallerin ortaya çıkışını 

fazlalaştırarak oldukça önemli sağlıksal problemleri de beraberinde 

getirmektedir (Gülçin ve diğerleri, 2007). Bunların yanı sıra,  

- fazla alkol alımı,  

- sigara tüketimi,  

- elektromanyetik radyasyon,  

- ultraviyole ışını (UV),  

- kroniksel inflamasyon,  

- fazla miktarlarda demirin yüklenmesi,  

- aşırı oranlarda yapılan fiziksel egzersizler,  

- yaşlalık ve 

- doğum kontrol hapı diğer serbest formdaki radikal 

kaynaklarıdır.  
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Moleküler oksijen, aerobik yaşamların enerji 

metabolizmalarındaki üstlendiği rol sebebiyle oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Oksijen, solunum amaçlı ihtiyaç duyulmasının yanı sıra gerek 

karbon ve gerekse de hidrojen bakımından zengin gıdaların 

oksidasyona uğramasında da etkilidir (Yanbeyi, 1999). Solunumda yer 

alan moleküler haldeki oksijenin toksik bir etkisinden söz etmek 

mümkün değilse de moleküler haldeki O2’den reaktif oksijen türlerinin 

meydana gelmesi ve bu söz konusu reaktiflerin de organizmalarda 

hasara yol açmaları metaboliksel anlamda bir tezatlık oluşturmaktadır 

(Sies, 1997). Moleküler O2’den serbest formdaki radikal oluşumunu 

Şekil 1’de görmek mümkündür. Bunun yanı sıra, bir takım enzimatik 

tepkimeler de serbest oksijen radikalinin oluşmasına sebebiyet 

vermektedir (Stalh ve Sies, 2002). 

 

 

Şekil 1. Serbest oksijen radikallerinin oluşumu (Stalh ve Sies, 2002). 

Hücreler ile dokuların yapısal anlamda bütünlüğünün 

devamlılığında normal işlevlerini devam ettirmelerinde oksidan ve 
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antioksidan sistemlerin arasında mevcut olan dengenin bozulmamasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer söz konusu bu denge bozulacak olursa 

serbest radikaller metabolizma içerisinde lipit, protein, nükleik asit 

(NA) ve karbohidrat (KH) tarzı biyomoleküllerin oksidatif anlamda 

zarar görmesine yol açarlar (Gülçin ve diğerleri, 2003). Serbest 

radikallerin hücre ile dokularda sebep olduğu hasarları şu şekilde 

sıralamamız mümkündür: 

• Deoksiribonükleik asit (DNA)’in mutasyona uğraması ve 

hasar meydana gelmesi 

• Nükleotit yapısında bulunan koenzimlerin yıkılması 

• Enzimlerin aktivitesinde ve lipitlerin metabolizmalarında 

meydana gelen değişimler 

• Mukopolisakkaritlerin yıkılması 

• Proteinde yapısal anlamda hasarın ortaya çıkması 

• Lipitlerin peroksidasyon reaksiyonu ile bununla ilişkili 

membran yapısında meydana gelen bozulma 

• Membran proteinlerinde meydana gelen hasar ile membran 

transport sistemlerinde ortaya çıkan bozulma 

• Steroit ve yaş pigmenti olarak ifade edilen bir kısım maddenin 

birikmesi 

Ortaya çıkan bu zararlar, kanser, yaşla alakalı bağışıklık 

sisteminin güçsüz kalması ve hipertansiyon gibi çok sayıda rahatsızlık 

ve biyolojik olarak yaşlanma sürecinde etkin rollere sahiptir. 

Günümüzde de çok sayıda rahatsızlığın bir noktaya dek oksidatif stres 
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ile ilişkili olduğu tahmin edilmektedir. Oksidatif strese gelecek olursak 

organizmalardaki mevcut prooksidan ile antioksidan dengesinin zarar 

görmesi olarak tabir edilmektedir (Gülçin, ve diğerleri, 2007). 

Serbest radikallerde yer alan ortaklanmış e- ‘lar kararlı hale 

gelmek amacı ile kararlı durumda bulunan diğer bileşiklerden e- 

sahiplenerek, bu bileşiğin yeni bir serbest radikale dönüşmesine neden 

olmaktadır (Gülçin ve diğerleri, 2003). İnsan vücudunda bir nevi kalkan 

fonsiyonu gören antioksidan maddeler ise kendilerindeki e- ları 

bağışlayarak serbest radikallerin nötralize olmasını sağlarken bu esnada 

da serbest radikal haline dönüşmemektedrler.  

Antioksidan maddeler, otookside olabilecek nitelikteki 

maddelerin oksidasyon sürecinin başlamasını erteleyen ya da 

oksidasyon hızını düşüren bileşiklerdir. Hem doğal ve hem de yapay 

binlerce maddenin antioksidan özellik sergilediği bilinmektedir. 

Günümüzde endüstriyel işlemlerde gıda malzemelerinin muhafaza 

stabilitesini devam ettirmek ve uzatmak maksadı ile en yoğun olarak 

kullanılan antioksidan maddeleri aşağıdaki şekilde sıralamak 

mümkündür:  

- Butillendirilmiş hidroksianisol (BHA),  

- Butillendirilmiş hidroksitoluen (BHT),  

- propilgallat (PG) ve  

- Tersinir-Bütil Hidrokinon (TBHQ).  

Bu doğal olmayan yapay antioksidan maddeler genel olarak gıda 

ve farmakoloji proseslerinde kendilerine yer bulabilmektedirlar. Gıda 

maddelerinde gerek katı ve gerekse de sıvı yağların çözünürlüklerini 
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artırmak amacıyla alkiller ile yer değiştirmektedirler. Fakat, BHA ve 

BHT’nin toksik özellikte ve kanser yapıcı etkilere sahip olmaları 

sebebiyle kullanımlarında legal olarak kısıtlamaya gidilmiştir (Gülçin, 

2012). Bu nedenle de günümüzde bir kısmı bitkisel orijinli olan çok 

sayıdaki madde, gıda ürünlerinde antioksidan madde olarak 

kullanılabilirlikleri bakımından teste tabi tutulmaktadır. 

Canlılardaki mevcut antioksidan savunma sistemleri aşağıda 

belirtildiği şekilde 2 ana kategoriye ayrılmaktadır (Cizelge 1). 

- metabolizma ierisinde meydana gelen, yani endojen, ve  

- bir dğeri ise dışarıdan diyet aracılığı ile salanan, yani ekzojen 

antioksidan sistemleridir.  

Endojen antioksidanlar olarak nitelendirilen maddeler küçük 

moleküler yapıya haiz basit bileşikler olabileceği gibi kompleks yapıya 

sahip enzimler şeklinde de karşımıza çıkabilirler (Bursal, 2009). 

 

Antioksidan maddeler 

Endojenik antioksidan maddeler Ekzojenik antioksidan maddeler 

Enzim Ufak moleküller Yapay Doğal 

Katalaz C vitamini Butillendirilmiş 

hidroksianisol 

Tokoferol 

Peroksidaz Glutatyon Butillendirilmiş 

hidroksitoluen 

Karoten 

SOD Melatonin Tersinir-Bütil 

Hidrokinon 

Fenol 

GSH-Px Serotonin PG Flavon 

Glutatyon redüktaz Adrenalin Troloks Katekin 

Çizelge 1. Antioksidanların farklı şekillerde sınıflandırılması 
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Antioksidan maddeler temel olarak 4 farklı etki mekanizması ile 

oksidan maddeleri etkisiz bir duruma getirmektedirler. Bu yollar ya da 

etkileri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 

1. Giderici etki: Oksidan maddeleri daha düşük seviyede etkiye 

sahip farklı bir moleküle dönüştürme yoluyla 

etkisizleştirmektedir. Antioksidan yapısındaki enzimler ile 

mikromoleküller bu yol ile etki göstermektedir. 

2. Söndürücü etki: Oksidan maddelere bir hidrojen molekülü 

aktarma suretiyle inaktif hale getirmesi biçiminde 

etkisizleştirmektedirler. Vitaminler, flavanoidler, timetazidin 

ve de mannitol söz konusu bu mekanizma vasıtası ile etki 

etmektedir. 

3. Zincir reaksiyonlarını kırıcı etki: Hemoglobin, serüloplazmin 

ve ağır mineral maddeler serbest haldeki O2 radikalini 

kendilerine bağlama suretiyle zincirlerini kırmakta ve oksidan 

maddelerin zararlı yönlerini engelleyici şekilde etki 

etmektedir. 

4. Onarıcı etkisi: Oksidatif anlamda hasar gören 

biyomoleküluleri onarma suretiyle etkisiz hale 

getirmektedirler. 

 

Antioksidan maddeler, serbest radikallerin etkisini bu bahsi geçen 

4 yöntem ile gidermekte ve metabolizmayı da bu şekilde 

koruyabilmektedirler. Buna ek olarak, bir çok kronikleşmiş 

hastalıkların ilerleyişin ile lipit peroksidasyonun reaksiyonunu da 

geciktirmektedirler (Gülçin, 2012). Bu sebeple, alternatif olarak ve 
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güvenilir bitkisel kaynaklı doğal antioksidan maddeler tercih sebebi 

olmaktadır. Literatürde doğal antioksidan maddelerin sentetik 

antioksidan maddelere kıyasla daha etkili oldukları ile alakalı pek çok 

rapor mevcuttur. Bitkilere (yağlı tohumlar, tahıl ürünleri, sebze ve 

meyveler, baharatlar ve çay) ek olarak bir takım hayvansal kaynaklı 

ürünler (peptit, aminoasit ve karotenoid gibi), enzimler (glutatiyon 

peroksidaz, SOD ve CAT gibi) ile bir kısım mikroorganizmalar en 

kayda değer doğal özellikteki antioksidan maddeler içerisinde 

kendilerine yer bulmaktadırlar. Bu kaynakların antioksidatif etkileri 

askorbik asit, fenolik maddeler, karotenoidler ve E vitamini gibi 

bileşiklerin mevcudiyetinden kaynaklanmaktadır (Üstün ve Turhan, 

1999). 

Hücrelerin antioksidan seviyesinin reaktif oksijen seviyesine 

nazaran yetersiz kalması neticesinde toksik bir etkinin başlaması söz 

konusu olabilmektedir. Bunun nedeni ya antioksidan savunma 

mekanizmasının yetersiz kalışı ya reaktif oksijen türlerinin haddinden 

fazla üretilmesi veyahut da her iki durumun birden vuku bulması 

sonucunda oluşmaktadır. Reaktif oksijen turleri (ROT) üretiminin çok 

fazla artışı ya da antioksidan savunmanın azalışından kaynaklanan her 

2 sistemin dengesizliğe ulaşması oksidatif strese neden olmaktadır. 

Antioksidanların meknizmasını açığa kavuşturmak için gıda 

maddelerinin oksidasyonu hadisesinin üzerine biraz eğilmek 

gerekmektedir. Bilindiği üzere gıda maddelerini oluşturan başlıca 

kaynaklar: 
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- karbonhidrat,  

- protein ve  

- yağ bileşenleridir.  

Bu yukarıda sayılan kaynaklar gıda maddesinin kayda değer bir 

bölümünü meydana getiren su molekülü ile entegre bir şekilde varlık 

göstermektedir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde gıda maddelerinde 

meydana gelen oksidasyon olayını aşağıda belrtilen 3 başlık halinde 

incelemek mümkündür: 

1. Karbonhidratların Oksidasyonu: Gıda maddelerinde 

karbonhidratların oksidasyona uğraması sonucunda gıdanın 

rengi ve aromasında değişiklikler ortaya çıkmaktadır. 

Renklerde meydana gelen bozulmalar genel anlamda 

kahverengi, gölgeli, gri ve sarı renklerinin mevcudiyeti ile 

kendisini belli etmektedir. 

2. Protein Oksidasyonu: Gıdada meydana gelen bozuk koku ve 

tatlar ilk asamada kendilerini belli etmeyebilir (Saldamlı, 

1985). Proteinler kimi zaman proteolitik enzimlerinn 

varlığıyla parçalanabildikleri gibi ısıtma işlemi ve hidrolitik 

reaksiyonlar neticesinde de denatürasyona uğramaktadırlar. 

Özellikle de proteine bağlı olarak bulunan hemepigmentler, 

oldukça hızlı bir şekilde oksidasyona uğrayarak renk 

değiştirmektedirler. Bu tarzda meydana gelen renk 

değişimlerinin, herhangi bir gıdasal katkı maddesi vasıtasıyla 

önlenmesi söz konusu değildir. 
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3. Yağların oksidasyonu: Yağlar ya da serbest haldeki yağ 

asitlerinin bilhassa da çoklu doymamış özellik gösteren yağ 

asitlerinde ortaya çıkan oksidasyon hadisesi, lipitlerin 

kimyalarında meydana gelen en önemli reaksiyonlardan 

birisidir. Yağlar ile yağ barındıran gıda maddelerinin kalitesnn 

düşmesine neden olan en önemli unsur oksidasyon olayıdır 

(Ünsal ve Gökalp, 1992). 

Yirminci yüzyılın ortalasında, gıda maddelerinin raf ömürlerini 

uzatma amacıyla araştırmalar yapan bilim insanları, antioksidan 

maddelerı besinlere ekledikleri zaman doymamış yağların parçalanması 

neticesinde meydana gelen kötü koku ve tatların diğer bir ifadeyle 

bozulma olmadığını tespit etmişlerdir. Bu alandaki ilerlemeler ve hali 

hazırda süren çalışmalar neticesinde kişinin gündelik tüketilen besinler 

vasıtasıyla vücutlarına almış oldukları vitaminlerden bir kısmının 

antioksidan madde şeklinde kategorize edilebileceğinin farkına 

varılmış ve insanların hemen hemen bin yıldır tüketmiş oldukları bir 

takım besin maddeleri ile antioksidan aldıkları görülmüştür. İlerleyen 

zamanlarda, antioksidan maddelerin insan vücudu ve sağlığında etkili 

olan faydaları, hayatta kalma süresini uzatması ve yaşlanmayı 

geciktirmesi gibi nedenler ile araştırılma ve tartışılmaya başlanmıştır. 

Buna karşın diğer yandan kimi zamanlarda mevcut antioksidan 

savunma mekanizmasının serbest radikallerin yol açtığı etkilere 

tümüyle engel olamadığı durumlarla da karşılaşılabilmekte ve işte o 

zaman serbest radikal seviyesinin artması sonucunda oksidatif stres 

şeklinde ifade edilen hadise meydana gelmektedir. Beynimizin 
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oksidatif stres karşısında savunmasız bir durumda sebebiyle ortaya 

çıkan beyinsel hasarların tedavisinde antioksidan maddeler sıklıkla 

kullanılmaktadır. Tedavilerde yer alabilecek antioksidan maddelerin 

sinir hücrelerinde oluşan oksidatif stresi engelleyerek hücre ölümleri ile 

nörolojik hasarların önüne geçtikleri bilinmektedir. Antioksidan 

maddelerin alzheimer hastalığı, parkinson hastalığı ve motor nöron 

hastalığı şeklinde ifade edilen ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz) ve 

gürültü sebebiyle oluşan işitsel anlamda ortaya çıkan kayıplarının 

tedavisinde kullanımına dair çalışmalar hala devam etmektedir. 

Selenyum ile C, E ve A vitaminlerinin en etkin antioksidan maddeler 

olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunlara ilave olarak diğer bir kısım 

vitamin, mineral ve enzimler de antioksidan karakterlere sahiotirler. 

Hücrede üretimi söz konusu olmayan antioksidan maddeler sadece 

besinler vasıtasıyla veyahut da bir takım hazır haldeki antioksidan 

destekleri ile alınabilmektedir. Antioksidanlar ve bulundukları gıda 

kaynakları Çizelge 2’de yer almaktadır. Gerçekleştirilen bir araştırmada 

günlük olarak 5 porsiyon meyve ile sebze tüketen bireylerin felç 

geçirme olasılıklarının %25 oranında düştüğü bildirilmiştir. Farklı 

farklı çalışmalarda antioksidan maddelerce zengin olan besinlerin 

tüketildiği beslenmenin, pek çok hücre ve dokuların çeşitli yapısal 

değişikliklere uğraması neticesinde meydana gelebilecek 

rahatsızlıklara yakalanma olasılığını azalttığı görülmüştür (Yılmaz, 

2010). 
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Antioksidan 

maddeler 

Yüksek oranda antioksidan barındıran besin 

maddeleri 

Vitamin C Maydanozgiller, yeşil biberler, ıspanak otu, asma 

yaprakları, brokoli ve benzer yeşil sebzeler, turunçgil, 

çilekler, kızılcık, kuşburnu ve kirazlar 

Vitamin E Bitkisel kaynaklı yağlar, yeşil yapraklara sahip sebze 

ürünleri, yağlı olarak tabir edilen tohumlar, tahıl 

daneleri ve kuru baklagil 

Polifenolik 

antioksidanlar 

(resveratrol ve 

flavonoid) 

Soğan, pırasa, patates, lahana, brokoli, ıspanak, 

çilekler, elmalar, vişneler, kirazlar, erikler, siyah 

üzümler ve turunçgil 

Karotenoidler 

(likopen, 

karoten lutein) 

Kayısılar, havuçlar, domatesler, portakallar, ıspanak, 

brokoli, şeftaliler, lahana ve benzer yeşil ve sarı 

renklere sahip sebze ile meyveler, karaciğer, balıklar, 

süt ve yumurta 

Selenyum Tahıllar, baklagil familyası, kırmızı etler, balıklar 

Çizelge 2. Antioksidanlar ve bulundukları gıda kaynakları (Yılmaz, 2010). 

Antioksidanlar, besinler dışında ilaç desteği şeklinde de alınabilir. 

Beta-karoten, askorbik asit, vitamini E, selenyum ve Zn mineralleri, 

pycnogenol proantosiyanidinler, likopenler, alfa lipoik asitler, milk 

thistle, ginkgo biloba, koenzim Q10 tarzı beslenme destekleyicileri de 

doktorların tavsiyesi üzerine kullanılabilmektedir. 

1.1. Doğal Antioksidanlar ve Gıdalarda Kullanımı 

Antioksidan şeklinde kullanılan kimyasal maddelerin olası 

zehirleyici etkileri sebebiyle son zamanlarda doğal antioksidan 

maddelere olan ilgi hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Çünkü doğal 

antioksidan olarak ifade edilen maddeler, insanoğlunun asırlardır 

tüketmiş olduğu ya da gıda maddelerine ilave ettikleri şeklinde ifade 

edilen katkı maddeleridir (Koca ve Karadeniz, 2005). Bu nedenden 
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ötürücü tüketicilerin gözünden güvenilir olarak görülmektedir. Yakın 

zamanlarda pek çoğu bitkisel kökenli olan çok sayıda madde gıda 

ürünlerinde antioksidan olarak kullanılabilirlik bakımından teste tabi 

tutulmaktadırlar. 

1.1.1. Doğal Antioksidan Bileşikler 

1.1.1.a. C Vitamini 

Askorbik asitler, son derece önemli bir besin unsuru olmasının 

yanı sıra, antioksidan özellik sergilemesi sebebiyle de önem arz 

etmektedirler. Antioksidan etkileri çok yönlü bir özellik gösterip, 

lipitlerin oksidasyona uğramasını çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla 

engellemektedir. Bu bahsi geçen mekanizmaları,  

- Serbest haldeki radikaller ve O2 yok edici şeklindeki indirgen 

özellikleri ile bir takım okside olabilir özellikteki bileşenleri 

muhafaza etmek,  

- daha az düzeyde reaktif özellik sergileyen 

semidehidroaskorbat ile dehidroaskorbik asit radikallerine 

dönüşmek vasıtasıyla O2 ve C merkezli radikalleri indirgemek 

ve  

- bir kısım antioksidan maddeleri rejenere etmek şeklinde üç 

grup altında toplanamak mümkündür.  

Turunçgiller, biberler, kabaklar, çilekler, lif ihtiva eden yeşil 

sebze ve lahanagil ailesi en değerli askorbik asit kaynaklarına örnek 

gösterilmektedir (Koca ve Karadeniz, 2005). 
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1.1.1.b. Fenolik Bileşikler 

Fenolik bileşenler, bitkiler aleminde yaygın olarak bulunan 

ikincil metabolit şeklinde ifade edilen maddelerin büyük bir kısmını 

oluşturup hidroksil gruplarının sayı ve pozisyonu ile bağlantılı olarak 

farklı kategorilere ayrılmaktadır. Polifenol maddelerin en bilinen ve 

yaygın sınıfı C6-C3-C6 flavon iskeleti üzerinde kurulu olan 

flavonoidlerdir. Doğada dörtyüz den daha çok sayıda flavonoid bileşik 

tanımlanmış ve bu bileşikler halka yapıları göz önünde tutularak;  

- flavonoller,  

- flavonlar,  

- flavanonlar,  

- katesinler,  

- antosiyanidinler ile  

- izoflavonoidler şeklinde sıfatlar ile ifade edilmiştirler (Koca 

ve Karadeniz, 2005).  

Buna ek olarak, meyve ile sebzelerde benzoik ya da cinnamik asit 

türevleri gibi çeşitli fenolik bileşenler de tanımlanmaktadır. Flavonoid 

bileşenler, meyve ve sebzeler kadar tahıl ürünlerinde de sıklıkla yer 

almaktadır. Flavonoid bileşenlerin lipit oksidasyon hadisesi üzerine 

olan etkileri, peroksin radikalleri ile tepkimeye girmeleri neticesinde e- 

transfer yolu ile hidroksil ve süperoksit radikallerini yakalamaları ile 

bağlantılıdır (Koca ve Karadeniz, 2005).  
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1.1.1.c. Karotenoidler 

Karotenoidler, pek çok meyve ve sebzelerde yer alan sarımsı, 

turuncumsu ve kırmızımsı renkler ihtiva eden pigmentlerdir. Çoklu 

doymamış özellikteki yapıları sayesinde bu pigment maddelerine 

oldukça kolay bir şekilde okside olan ve stabil bir durum sergilemeyen 

yapısal bir özellik kazandırmaktadırlar. Karotenoid bileşikler;  

- hidrokarbonlar (karoten ile likopen) ve  

- ksantofiller (lutein ile kapsantin) olacak şekilde iki kategori 

altında sınıflandırılmaktadır (Koca ve Karadeniz, 2005).  

Bünyelerinde yer alan konjuge çift bağlardan kaynaklanan gerek 

serbest radikal toplayıcısı ve gerekse de singlet oksijen bastırıcıları 

şeklinde işlev görmektedirler. Karotenoidlerde yer alan çift bağların 

sayısı fazlalaştıkça antioksidan aktivitesi de yükselmektedir. 

Karotenoid bileşenler içinde en etkin ve önemli oksidan likopen olup, 

likopeni de sırası ile kriptoksantin ve karoten bileşenleri izlemektedir. 

Diğer taraftan, ksantofiller ise en az antioksidan aktivite sergileyen 

bileşenlerdir. Kırmızımsı, sarımsı ve turuncumsu renklere sahip 

meyveler, kök bitkileri ile sebzeler en değerli karotenoid kaynakları 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Koca ve Karadeniz, 2005).  

1.1.1.d. Tokoferoller 

Tokoferoller, fenolik hidroksil grubundan H- ya da e- 

bağışlayarak ilk aşamada serbest yağ asit radikali üretimini önleyerek 

lipit oksidasyonu inhibe etmektedir. Tokoferoller, hem hayvansal ve 
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hem de bitkisel yapılarda yaygın bir şekilde bulunmaktadırlar. Doğada 

yer alan 8 ya da daha çok sayıdaki tokoferol formlarından; 

- alfa,  

- beta,  

- gamma ve  

- delta en yoğun bir şekilde bulunanlarıdır ve tamamiyle 

antioksidatif özellk sergilerler.  

Antioksidanları etkinlikleri açısından değerlendirecek olursak 

delta > gamma > beta > alfa sıralamasını yapmak mümkündür. Fakat 

bu sıralama substrat ve sıcaklık değerleri gibi çeşitli şartlara bağlı 

olarak değişiklik göstermektedir (Üstün ve Turhan, 1999). 

1.1.2. Enzimler 

1.1.2.a. Süperoksid Dismutaz (SOD) 

SOD enzimi süperoksidin, hidrojen peroksit ve moleküler O2’ne 

dönüşümünü katalizlemektedir. İnsanlarda süperoksid dismutaz’ın 2 

çeşidi mevcuttur. Bu çeşitler: 

- Sitozolde mevcut olan dimerik, bakır ile çinko barındıran 

izomerler (Cu-ZnSOD) ile  

- mitokondrideki mevcut olan tetramerik mangenez barındıran 

izomerler (Mn-SOD).  

Söz konusu enzimin fiziksel olarak işlevi, O2’ni metabolize eden 

hücrelerdeki süperoksit seviyesini alçak düzeylerde sabitlemek ve lipit 

peroksidasyon reaksiyonunu inhibe etmektir. Süperoksidaz dismutaz 
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etkinliği, özellkle fazla oranda O2 kullanımı olan dokularda yüksektir 

(Akkuş, 1995). 

1.1.2.b. Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) 

GSH-Px, hidroperoksitin indirgenmesinden mesul olan bir 

enzimdir. Diğer antioksidan maddeler ile beraber solunumun patlaması 

esnasında serbest radikal peroksidasyonu neticesinde fagositik 

hücrelere hasar gelmesine engel olmaktadır. Eritrositlerdeki oluşan 

oksidatif stres karşısında en güçlü etkiyi sergileyen antioksidan bileşik 

glutatyon peroksidaz’dır (Akkuş, 1995). 

1.1.2.c. Glutatyon S-Transferaz (GST) 

Öncelikli olarak araşidonik asitler ile lineolat hidroperoksitler 

olacak şekilde lipit peroksitleri karşısında selenyum, bağımsız 

glutatyon s-transferaz aktivitesi sergileyerek antioksidan savunma 

mekanizmasını meydana getirmektedirler. Hem katalitik ve hem de 

katalitik özellik göstermeyen pek çok sayıda işleve sahiptirler. Hücre 

içindeki taşıyıcı ve bağlayıcı özellikleri vasıtası ile detoksifikasyon 

yaparlar. Ayrıca, karaciğerlerde sitokrom P450 enzim sistemleri 

aracılığı ile reaktif özellikteki ara ürüne dönüştürülen yabancı 

maddelerin daha düşük seviyede reaktif özellik gösteren konjugatlara 

dönüşümünü katalize etmektedirler (Akkuş, 1995). 

1.1.2.d. Katalaz (CAT) 

Katalaz, hidrojen peroksitlerin (H2O2) degredasyon olayını 

katalize eden enzimlere verilen genel bir isimdir. 

H2O →H2O2 + 1/2 O2 
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Bu enzimler, oksijen ile solunum yapan bütün canlıların 

hücrelerinde yer almaktadırlae ve oldukça yüksek bir aktiviteyle de 

çalışmaktadırlar. Cünkü oksijenli solunum esnasında daimi bir şekilde 

H2O2 üretimi oluşmakta ve bu maddenin de hücreler için hat safhada 

toksik bir özellik göstermesi nedeni ile hızlı bir biçimde ortadan yok 

edilmesi gerekir. Enzimler, H2O2’yi suya indirgemek amacıyla bir 

takım maddeleri e- vericisi şeklinde kullanmaktadır. İnsanlarda bu 

tepkime için gerekli olup tercih edilen e- vericisi glutatyondur (GSH). 

Bu bileşiğin moleküler ağırlığı 225.000 dalton kadardır ve her biri 

57.500 daltonluk 4 adet, eşit alt birimlerden oluşmaktadır. Yapılarında 

hem grubu ve bununla alakalı olarak da bağlı ferrik demir (Fe+3) yer 

almaktadır. Bu sebepten ötürü, sitokromlar gibi, siyanür etkisiyle büyük 

oranda inhibasyona uğramaktadır. Doğada bilinen en aktif enzimler 

arasında yer alıp turnover sayısı da 5x106’dır (Aydilek ve Aksakal, 

2003). 

1.1.2.e. Mitokondriyal Sitokrom Oksidaz (MSO) 

Söz konusu enzim, solunum zincirinde yer alan en son enzimdir 

ve süperoksidi (O2) detoksifiye etmektedir. Bu tepkime fiziksel 

koşullarda daimi bir şekilde süregelen normal bir tepkimedir. Bu metot 

ile yakıt maddelerinin oksidasyonu tamamlanmakta ve yüksek 

miktarlarda da enerji üretimi gerçekleşmektedir. Fakat bazı zamanlarda 

süperoksit üretiminin MSO enziminin kapasitesini aştığını ve bu 

durumda da öteki antioksidan enzimlerinin müdahale ederek 

süperoksidin olumsuz anlamdaki yan etkilerini önlediğini söylemek 

mümkündür (Akkuş 1995). 
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1.1.3. Karotenoidler 

Karotenoid bileşikler, hidroksil, süperoksit ve peroksil 

radikalleriyle reaksiyon vererek radikal süpürücüsü şeklinde fonksiyon 

göstermektedir. Yapılarında yer alan çift bağların yerleşik konumda 

bulunmayan eşleşmemiş e-‘lara bağlanması ile antioksidan etki 

sergilemektedir. Yüksek konsantrasyon seviyelerinde, lipid 

peroksidasyonuna engel olmaktadırlar. Serbest radikallerin 

karotenoidler ile olan ilişkilerinde başlıca 3 temel mekanizmadan söz 

etmek mümkündür. Bu mekanizmalar:  

- serbest radikale farklı bir radikalin eklenmesi,  

- yapılarından bir H atomu koparmak suretiyle radikalleri 

etkisiz bir duruma getirme ve  

- yapılarından bir e- transferi sağlayarak radikalleri yüksüz bir 

hale getirme şeklindedir (Aydilek ve Aksakal, 2003). 

1.1.3.a. β-Karoten 

A vitamini;  

- normal bir şekilde görmemizde,  

- hücrelerin farklılaşması ile çoğalmasında,  

- epitel bütünlüğü sağlamada,  

- immun yanıtta ve 

- genitoüriner sistemin üzerinde önemli rollere sahiptir.  

A vitamininin öncü maddesi olarak ifade edilen karoten 

bileşeninin singlet oksijeni bastırabilme özelliğine sahip olduğu, 

süperoksit radikallerini temizlediği ve peroksit radikalleri ile doğrudan 
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etkileşeme girerek antioksidatif özellik gösterdiği ifade edilmektedir. 

Karoten ile E vitaminin sigara kullanan bireylerde akciğer kanserine 

yakalanma olasılığını engellediği, düşük düzeyde mevcut olan DNA (8-

OHdG) ile protein (karbonil) oksidasyon değişkenleri vasıtası ile 

belirtilmiştir. Karotenin antioksidan veya prooksidan özelliği, 

akciğerdeki O2 basıncı ile karoten oranına bağlıdır. Yüksek seviyedeki 

O2 basıncında antioksidan özelliğin azaldığı, düşük düzeylerdeki basınç 

da ise etkin bir singlet oksijen tutucusu olarak işlev gördüğü tespit 

edilmiştir (Aydilek ve Aksakal, 2003).  

1.1.4. Likopen 

Likopenler, kırmızı renge sahip bir karotenoid çeşitidir. 

Yapılarındaki çift bağ sayısının yüksek oluşu sebebiyle diğer 

karotenoidlere kıyasla daha fazla singlet oksijen yakalamaktadırlar. 

Buna ek olarak, hidrojen peroksit ile nitrojen dioksiti de inaktif duruma 

getirme yetenekleri söz konusudur. Diğer karotenoid bileşikler gibi tiyil 

ve sülfonil radikallerini tutma özellğine sahiptirler. Nitrojen dioksitin 

yol açtığı membrandaki hasar ve hücre ölümleri karşısında lenfositleri 

koruyucu bir role sahiptirler. Likopen, antioksidan özeliklerinin yanı 

sıra hücreler arasındaki iletişimde sahip olduğu rolü vasıtasıyla da 

hücreyi kansere karşı koruyucu bir görev sergilemektedir (Aydilek ve 

Aksakal, 2003).  

İşlenmiş domateslerde cis izomer yapısının daha çok oluşu, 

işlenmemiş çiğ domateslere kıyasla daha fazla oranda likopen 

biyoaktivitesinin gözlenmesinin nedenidir. Gerçekleştirilen bir 

araştırmada, domates ve ürünlerini yüksek oranlarda tüketen bireylerde, 
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likopen maddesinden kaynaklanan prostat kanser hastalığına 

yakalanma riski daha nadir olarak gözlemlenmiştir. Ayrıca, kolon, 

rektum, mide, meme ve mesane türü kanserlerin engellenmesinde 

likopenin etkinliği tespit edilmiştir. Beyaz adipoz dokusundan elde 

edilen biyopsi örnekleri ile akut miyakard infarktüsü geçiren bireylerde 

likopenin düzeyi araştırıldığı zaman daha düşük tespit edilmiştir. HIV 

virüsü ile enfekte olan kadın ve çocuklar ile gerçekleştirilen bir 

çalışmada aynı şekilde serum likopen düzeylerinin normal bireylere 

kıyasla daha düşük seviyede bulunduğu rapor edilmiştir (Dernek ve 

diğerleri, 2000). 

1.1.5. Melatonin (MEL) 

Doğumdan sonra yaklaşık üç aylık bir sürece kadar oldukça 

düşük seviyede olan melatonin salınımı, zaman geçtikçe yükselmekte 

ve sirkadien doğasına kavuşmaktadır. Pineal bezinden salgılanabilen, 

uyku, üreme, sirkadiyen ritim ve immünite tarzı bir takım biyolojik 

işlevin düzeninde görev alan bir hormon türüdür. Normal yetişkin 

bireylerde gündüz vakitlerine nazaran geceleri 3 ila 10 kat daha fazla 

oranlarda bulunmaktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak melatonin 

sentezinin düştüğü tespit edilmiştir. Hem in vivo ve hem de in vitro 

araştırmalar vasıtasıyla antiproliferatif ve antioksidan özellikler 

sergilediği gözlemlenen melatoninin kanser hastalığı ile yaşlanma 

sürecinin ertelenmesinde etkin bir özellik sergileyebileceği öne 

sürülmüştür (Dernek ve diğerleri, 2000). 

Doğrudan antioksidan etkiyle HO; H202, HOCI, NO; ONOO gibi 

oksidatif strese neden olan serbest formdaki radikal maddeleri 
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detoksifiyeye uğrattığı ve bu vasıtayla da bu maddelerin biyomoleküller 

üstündeki olumsuz etkileri engelleyebildiği rapor edilmiştir. Melatonin 

hormonlarının antioksidan etkisi, yapılarında mevcut olan pirol 

halkalarından kaynaklanmaktadır (Dernek ve diğerleri, 2000). 

Askorbat, alfa-tokoferol ve glutatyon tarzı zincir reaksiyonları 

kırma özelliğine sahip diğer antioksidan maddelerden farklı bir şekilde, 

peroksil radikalini yakalama suretiyle lipit peroksidasyonunun son 

bulmasını sağlamaktadırlar. Melatoninin bu bahsi geçen antioksidan 

maddelerden çok daha etkili olduğu, glutatyon ve mannitolden daha 

etkin bir biçimde hidroksil radikallerini tuttuğu in vitro araştırmalar ile 

rapor edilmiştir. 5-OH-triptofan, 5-OH-triptamin ve serotonin ile 

karşılaştırıldığı zaman azot monoksit üretimini daha yüksek oranlarda 

düşürdüğü tespit edilmiştir (Dernek ve diğerleri, 2000). Çekirdek içine 

dek ulaşma karakteri, DNA'nın oksidatif zarara karşı korunması 

olayında melatonin hormonuna ayrı bir üstünlük avantajı sunmaktadır. 

Organofosfat bileşeni olarak adlandırılan fenthion kullanımıyla 

gerçekleştirilen toksikolojik alanda yapılan bir araştırmada, azalan β-

karoten ve retinol düzeylerini olması gereken seviye yükseltmiş, 

yükselen seruloplazmin düzeyini azaltmış, katalaz ile glutatyon 

peroksidaz enzimlerinin düzeylerini yükseltmiştir (Büyükokuroğlu ve 

diğerleri, 2008). 

1.2. Tiyol Bileşikleri 

1.2.1. Glutatyon (GSH) 

Glutatyon bileşiği, karaciğerlerde sentezlenen bir tripeptittir. 

Oksidasyona uğramış hali ise glutatyon disülfittir (GSSG). Hücrelerde 
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sitozol, çekirdek ve mitokondri yapılarında yer almaktadırlar. 

Organizmalarda hücrelerin içerisinde depolanır ve GSH/GSSG miktarı 

hücrelerdeki oksidatif stresin oranını yansıtır (Büyükokuroğlu ve 

diğerleri, 2008). 

Glutatyon ile indirgenen formunda, oksidatif zarar ve zehirleyici 

durumlar karşısında hücreyi savunan oldukça fazla oranda tiyol grubu 

yer almaktadır. Dokularda ortaya çıkan lipid peroksitler, hidrojen 

peroksiti, C vitaminini ve serbest formdaki radikalleri indirgemektedir 

(Aydilek ve Aksakal, 2003). Oksidatif stres karşısında detoksifikasyon 

işleminde rol alan GSH-Px, glutatyon transferaz tarzı enzimlere 

kofaktör şeklinde tepkimelere katılmaktadırlar (Büyükokuroğlu ve 

diğerleri, 2008). 

Eritrositlerin, lökositlerin ve göz lenslerinin oksidatif strese karşı 

korunmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Transplantasyon amacı 

ile organları korunma ve siklofosfamid gibi sitotoksik ilaçların 

organlarda oluşturabileceği hasarların meydana gelmesini 

önlemektedir. Buna ek olarak, kistik fibrosis gibi rahatsızlıklarda aktif 

fagositlerin neden olduğu reaktif oksjen türlerinin yol açtığı akciğer 

hasarının da azalmasını sağlamaktadır (Akkuş, 1995). 

1.2.2. Sistein 

Yapısında tiyol barındırından aminoasitlerin içerisinde yer alan 

sistein aminoasiti, glutatyonun sentezlenmesinde etkin bir rol 

oynamaktadır. Glutatyon sentezinde hızın belirlenmesinde görevli 

enzimin onarılmasında rol oynamaktadır. Dolayısıyla sisteinin, 

glutatyon sentezinde hızın belirlenmesinde rol oynayan bir aminoasit 
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kaynağı şeklinde kabul görmesi mümkündür. Sistein, proteinlerin 

sentezinde oldukça önemli bir substrat olmasına ek olarak glutatyon ve 

taurin sentezleri için hız belirleyici bir ayraç rolü üstlenmektedir. Buna 

ilaveten, hücre dışı indirgeyici ajan şeklinde de oldukça etkin bir role 

sahiptir (Büyükokuroğlu ve diğerleri, 2008). 

1.2.3. N-Asetilsistein (NAC) 

Sisteinin türevlerinden biri olan N-asetil sistein, sisteinin 

glutatyona dönüşümü olayında bir ara ürün olarak işlev görmektedir. 

Endojen olacak şekilde üretilebilen ve besin maddelerinde yer alan N-

asetilsistein, serbest radikallerin temizlenmesinde rol oynayan sülfidril 

gruplarını barındırmaktadır. Buna ek olarak, hücresel redükte glutatyon 

oranını yükselterek doğal antioksidan savunmasını güçlendirmektedir. 

Bu etkileri sebebiyle KOAH rahatsızlığına sahip hasta bireylerde artan 

oksidatif hasarın engellenmesinde önemli bir rol üstlenmektedirler 

(Büyükokuroğlu ve diğerleri, 2008). 

N-asetilsistein, GSH’nin sentezlenmesinde prekürsir şeklinde rol 

oynarken glutatyon düzeyini rejenerasyona uğratan enzimlerin 

stimülasyonuna yardımcı olmaktadır. Bu etkisi araclığı ile endojen bir 

antioksidan özelliği gösteren GSH düzeyi muhafaza etmektedir. 

Organofosfat bileşenlerinin yol açtığı oksidatif streste, N-asetilsistein 

oksidatif anlamda hasar oluşumunu engellemiş, GSH, nitrit-nitrat 

düzeylerini arttırmış ve malondialdehit düzeyini azaltmıştır (Yürümez 

ve diğerleri, 2007). 

 

 



35 | ANTİOKSİDANLAR VE FENOLİK MADDELER 

 

1.2.4. Metiyonin 

Metiyonin, etkin bir metil bağışlayıcısı olup protein sentezi 

hadisesinde elzemdir. Vücudumuzda yer alan sülfür elementinin başlıca 

kaynakları arasında bulunup hayvanlar tarafından sentezlenememekte 

ve besin maddeleri ile yeterli oranlarda alınabilmektedir. Metiyonin, 

zehirleyici özelliğe sahip asetaldehidin seviyesini azaltarak alkolün 

yaratmış olduğu zararlı etkileri düşürebilmektedir. Kronik alkol 

kullanılarak zehirlenen sincapların karın kısımlarında meydana gelen 

oksidatif stres sistein, metiyonin ve C vitamininin katkıları sayesinde 

engellenebilmektedir (Amanvermez ve diğerleri, 2008). 

Metiyonin, indirgenme ve yükseltgenme kimyasal tepkimelerine 

bağlı olarak katalitik bir etki meydana getirmektedir. Hücrelerin 

oksidatif hasarlara karşın korunmasında önemli bir role sahiptir. Bu 

etkinin parkinson rahatsızlığının iyileştirilme safhasında yararlı 

olabileceği tespit edilmiştir (Yürümez ve diğerleri, 2007). 

1.2.5. Taurin 

Taurin, öncelikli bir şekilde retina olmak üzere pek çok dokuda 

yoğun bir şekilde yer almaktadır. Safra asidi konjugasyonunda, 

detoksifikasyon işleminde, membran stabilizasyonunda, osmoregülator 

ve nörotransmitter fonksiyonlarına ek olarak vücudumuzdaki pek çok 

dokuda antioksidan görevi görmektedir.  

- Epilepsi ile farklı konvulsif rahatsızlıkların,  

- kardiyovasküler rahatsızlıkların,  

- maküler dejenerasyonun,  

- hiperkolesteroleminin ve de 
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- alkolizm gibi farklı problemlerin iyileştirilmesinde 

kullanılmaktadırlar (Yürümez ve diğerleri, 2007). 

Ateroskleroz meydana gelmiş tavşanlar ile gerçekleştirilen bir 

çalışmada, taurin uygulaması ile plazma, karaciğer, aort ile VLDL ve 

LDL fraksiyonlarında yükselmiş düzeydeki lipitlerin peroksit 

seviyelerinin düştüğü, karaciğerin C vitamin oranının yükseldiği ve 

düşmüş olan GST aktivitesinin arttığı tespit edilmiştir. Bunun 

sonucunda, taurine elementinin ateroskleroz oluşturulan tavşanlarda 

oksidatif stresin düşürülmesinde antioksidan etkinliği işlevininin 

bulunduğu sonucu çıkarılmıştır (Balkan ve diğerleri, 2004).  

1.2.6. Merkaptopropionilglisin (MPG) 

Merkaptopropionilglisin; 

- vücuttaki sülfür gruplarını serbest duruma getirmekte,  

- radyasyon zararlarına karşın koruyucu olarak görev almakta 

ve  

- kardiyoprotektif etki sergilemektedir.  

İskemi-reperfüzyon esnasında süperoksit sentezlenmesini 

inhibasyona uğratarak karaciğer parenkimisi üzerinde güçlü bir 

koruyucu etki sağlamaktadır (Abdo ve digerleri, 2003). Bir OH- radikal 

süpürücüsü olarak rol oynayan merkaptopropionilglisin, iskemi-

reperfüzyonun yol açtığı kalp kası kontraktil işlevinin kaybı karşısında 

koruyucu bir etki sergilemektedir. Bu etkiyi de kardiyak membranını 

serbest formdaki radikallerin zararına karşı muhafaz ederek ve iskemik 

miyokard da sitosolik sodyum yüklemesini önleyip mitokondriyal 
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membranın bütünlüğünü sağlama suretiyle yaptığı ileri sürülmektedir 

(Yürümez ve diğerleri, 2007). 

1.2.7. Lipoik Asit (LA) 

Gerek lipoik asitin kendisinde ve gerekse de redükte formu olan 

dihidrolipoik asidin (DHLA) yapısında 2 tiyol grubu yer almaktadır. 

Lipoik asitler farklı organizmaların hücresinde dihidrolipoik aside 

indirgenmektedir. Lipoik asitin; 

- İskemi reperfüzyon zararı,  

- diyabet oluşumu,  

- kataraktın meydana gelmesi,  

- nörodejenerasyon hadisesi,  

- yaşlanma ile  

- radyasyon zararı tarzı pek çok durumda faydalı olduğu tespit 

edilmiştir (Yürümez ve digerleri, 2007).  

LA, hidroksil radikali ile hipokloröz asidin temizlenmesinde rol 

oynamaktadır. Ancak, süperoksit ile peroksil radikalleri üzerinde 

etkinlik göstermemektedir. Diğer taraftan DHLA, GSH’den daha etkili 

bir antioksidan güce sahiptir ve hipokloröz asit, peroksil ve hidroksil 

radikallerini tutucu özellik sergilemektedir (Yürümez ve digerleri, 

2007). 

LA ile metaboliti dihidrolipoik asit; 

- metal şelasyonu yapmak suretiyle,  

- serbest radikalleri tutma suretiyle ve de 
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- endojenik antioksidan maddeleri onarma suretiyle oksidatif 

hasarın önlenmesinde rol oynamaktadır.  

LA, demir iyonunu bağlarken DHLA ise daha yoğun bir şekilde 

kadmiyum iyonunu bağlamaktadır. LA, metabolitinin prooksidan 

özelliğine karşı antioksidan ajan olarak davranış göstermektedir 

(Balkan ve diğerleri, 2004).  

1.3. Flavonlar 

Flavonlar, antioksidan özelliklerini;  

- ksantin oksidaz, lipooksijenaz ile siklooksijenaz tarzı 

enzimleri inhibisyona uğratarak,  

- metaller ile şelat meydana getirerek, 

- öteki antioksidan maddeler ile etkileşime geçerek,  

- süperoksit anyonları, lipit peroksil ile hidroksil radikalleri gibi 

serbest halde bulunan radikalleri yakalama suretiye 

sergilemektedirler (Balkan ve diğerleri, 2004). 

Kuşkonmaz, brokoli, ıspanak, narenciye tarzı bitkilerin 

bünyesinde mevcut olan çeşitli flavon türevleri antioksidan özellik 

sergilemektedirler. Yakın geçmişte gerçekleştirilen araştırmalarda 

kateşin, kersetin, mirsetin, luteolin, morin, siyanidin tarzı flavonların 

antioksidan özellikleri üzerine hayli odaklanılmıştır (Yürümez ve 

diğerleri, 2007).  

Kateşin bileşiğinin askorbik asit ve E vitaminleri ile birlikte 

kullanılması neticesinde kronikleşmiş böbrek hastası bireylerde, insülin 

rezistansı ile atherosklerotik durumlarında farklı değişimler ortaya 
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çıkmıştır. Antioksidan aktivte yükselirken, malondialdehit düzeyi ile 

kan basıncı seviyesi düşüş göstermiştir (Akkuş, 1995). Kuersetin 

flavonoidi, akciğerler, böbrekler ve karaciğerler gibi organlarda 

meydana gelen nikotin kökenli oksidatif hasarlar karşısında koruyucu 

bir görev üstlenmektedir. Bu söz konusu organlarda; 

- lipit peroksidasyon seviyesini azaltmakta,  

- antioksidan sistem dengesini düzenlemekte ve 

- DNA’yı koruyucu bir rol üstlenmektedir (Yürümez ve 

diğerleri, 2007). 

Soya fasülyesinde hayli yüksek oranlarda mevcudiyet gösteren 

fitoöstrojen özelliğine sahip genistein, izoflavonlar içerisindeki en fazla 

antioksidan etki sergileyen madde şeklinde ifade edilmektedir. 

Gerçekleştirilen bir araştırmada genistein ve daidzein uygulanması 

neticesinde, karbontetraklorüre bağlı karaciğer hasarının GST enzimi 

vasıtasıyla GSH düzeyinin muhafaza edilerek sağlandığı ve lipit 

peroksidasyonunun engellendiği rapor edilmiştir (Akkuş, 1995). 

Alyuvar hücrelerinde izoniazid kökenli oksidatif anlamda hasar 

karşısında CAPE’nin düzeltici etkisi görülmüştür. Skin-flap 

uygulamasının yapıldığı sincaplarda meydana gelen bölgesel iskemi 

reperfüzyon sonrasında uygulanan CAPE, dokuları oksidatif hasar 

karşısında korumuştur (Aydoğan ve diğerleri, 2007). 

1.4. Polifenoller 

Polifenolik bileşikler, antioksidatif, antikanserojenik, anti-

mutajen, anti-alerjik ve anti-aging özellikler barındıran bileşikler olarak 
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ifade edilmektedir. Adaçayları, biberler, balkabakları, yeşil baklalar, 

bezelyeler, pırasalar, brokoliler, ıspanaklar, üzümler, böğürtlenler ve 

soya fasulyeleri tarzı pek çok sayıdaki meyve ve sebze ürünlerinde 

antioksidan özelliğe sahip fenolik maddelere rastlanılmıştır (Türkmen 

ve diğerleri, 2005). Polifenolik bileşikler; 

- serbest radikal indirgeyici,  

- H- verici,  

- singlet O2 tutucu,  

- metal şelatorü şeklinde antioksidan özellik göstermektedir 

(Aydoğan ve diğerleri, 2007). 

Bitkisel kaynaklı ürünlerde sıklıkla rastlanan fenolik 

bileşenlerden, kateşin, klorojenik asit, siyanidin, epikateşin ve peonidin 

tarzı bileşiklerin yalnız başlarına da kendi karakteristik antioksidatif 

etkileri sergiledikleri tespit edilmiştir (Türkmen ve digerleri, 2005). 

Böğürtlen meyvesinden elde edilen fenolik ekstratlar, sincaplarda açığa 

çıkan iskemi-reperfüzyon zararına karşı kullanılmış, lipit 

peroksidasyonunu yavaşlatıcı ve serbest radikal tutucu özelliğe bağımlı 

olarak antioksidan ve kardiyoprotektif özellik gözlemlenmiştir 

(Aydoğan ve digerleri, 2007).  

1.4.1. Resveratrol 

Resveratrol (3,4,5-trihidroksistilben), üzümler, yer fıstıkları, 

çilekler ve kiraz tarzı meyvelerde oldukça yüksek miktarlarda yer alan, 

polifenol yapısına sahip doğal bir antioksidan bileşiktir (Aydoğan ve 

diğerleri, 2007). Atherosklerozun meydana gelmesini engelleyici, anti-
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inflamatuar, anti-kanserojen, immunomodülator, anti-mutajenik ve 

anti-fungal etki göstermektedirler. Önemli bir antioksidan madde 

özelliği gösterip reaktif haldeki serbest radikalleri bağlayarak ve metal 

şelasyonu oluşturarak oksidatif anlamda zararı önlemektedir (Dernek 

ve diğerleri, 2004). İskemi-reperfüzyondan kaynaklanan oksidatif 

anlamda stresi engelleyerek kalbin dokusunda, iskelet kasında ve spinal 

korda bu yapıları koruyucu özellik sergilemektedir. İskeminin hemen 

öncesinde uygulanan resveratrol bahsi geçen koruyucu özelliği daha da 

güçlendirmektedir. Ayrıca, iskelet kaslarında da iskemik zarara engel 

olduğu belirtilmektedir. Sigaranın dumanı, alveoler epitel hücrelerinde 

GSH düzeyini azaltarak oksidatif zarara neden olmaktadır. Resveratrol 

glutamat-sistein ligaz enzimleri vasıtasıyla glutatyon düzeyini 

yükseltmekte ve serbest radikalleri tutmaktadır (Türkmen ve diğerleri, 

2005). 

1.4.2. Ferulik Asit 

Sincaplarda nikotinden kaynaklanan lipit peroksidasyon 

reaksiyonu üzerine ferulik asitin etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada;  

- laktat dehidrojenaz aktivitesinde azalma,  

- akciğerler, karaciğerler ve dolaşım sisteminde lipitlerin 

peroksit oranında azalma,  

- DNA kırılmalarında düşme,  

- karaciğerler ile akciğerlerin antioksidan düzeyinde ortalama 

bir yükselme tespit edilmiştir. Gözlemlenen bu bulgular, N-

asetilsistein ile kıyaslanmış ve birbirlerine oldukça benzer 

neticelere ulaşılmıştır. 
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Başka bir araştırmada ise bir çeşit çay numunesindeki ferulik 

asitlerin, COX-1 ve COX-2’yi inhibasyona uğratarak antioksidan 

özellik sergilediği bildirilmiştir (Türkmen ve diğerleri, 2005).  

1.5. Selenyum 

Selenyum kimyasal elementi, insan vücudu için ihtiyaç duyulan 

elementlerden biri olup, oksidatif zarara karşı proteinleri, DNA’yı ve 

kromozomları korumaktadır. Selenyum elementi, glutatyon 

peroksidazların faaliyeti için de lazımdır. Glutatyon peroksidaz, 

H2O2’yi metabolize etmekte ve de antioksidan savunma 

mekanizmasının da temelini oluşturmaktadır (Türkmen ve diğerleri, 

2005). 

Normal hücrelerin malign hücreye dönüşümüne engel olarak 

antimutajenik özellik göstermektedir. Glutatyon peroksidaz ile 

tiyoredoksin redüktaz enzimlerini bünyelerinde bulundurmaları 

nedeniyle DNA ve öteki hücresel yapıları oksidatif zarara karşı 

koruyucu bir görev görmektedir. Selenyum elementinin, 

karsinogenezisin oluşma ve ilerleme aşamalarını inhibe ettiğine ve 

hedefteki hücrelerde proliferasyonun hızını azalttığını bildiren bir 

takım bulgulara da rastlanmıştır (Türkmen ve diğerleri, 2005). 

1.6. Karnitin 

Karnitin maddesi, et, süt ve yumurtalarda yer alan, besin 

maddeleri ile dışarıdan takviye edilen yağ metabolizmasında rol 

oynayan bir bileşiktir. Karnitin bileşeni yağ asitlerini taşıma suretiyle 

lipit peroksidasyonuna engel olmaktadır. Fe iyonları ile beraber şelat 

meydana getirmektedir. Enerjinin meydana gelmesindeki işlevi 
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sebebiyle, hücrelerdeki protein ve antioksidan enzim düzeyleri 

yükselmektedir. Bünyelerinde yer alan bileşenler nedeniyle E 

vitamininin, tiyol gruplarının ve glutatyonun yenilenmesi sürecinde 

görev almaktadırlar. Diyabet hastalığında hücrelerin membran 

stabilitelerinde bozukluklar meydana gelmektedir. Karnitin bileşeni, 

fosfolipitler, glikolipitler ve proteinler ile tepkime vererek hücre 

membran stabilitesini korumaktadır (Türkmen ve diğerleri, 2005). 

1.7. Erdostein 

Erdostein, 10 yılın üzerinde bir zamandır kronik akciğer 

rahatsızlığında kullanım alanı bulan bir ilaç niteliğindedir. Yapılarında 

yer alan sülfidril grubu nedeniyle mukolitik, serbest radikal tutucu ve 

antioksidan özellikleri mevcuttur. Söz konusu bu madde, lipid 

peroksidasyonu, nötrofil infiltrasyonu ile hücre apoptozisini 

önlemektedir (Türkmen ve digerleri, 2005). Bleomisinden kaynaklanan 

akciğer fibrozunda, akciğerdeki GSH ve SOD düzeylerinin azaldığı 

tespit edilmiştir. Oral yolla alınan erdostein maddesi, bu etkileri yok 

ederek nötrofil aktivitesini önlemiş ve serbest radikal tutucu özelliği ile 

lipit peroksidasyonun derecesini düşürmüştür (Boyacı ve diğerleri, 

2006). 

Kolon iltihap olaylarında hem makroskobik ve hem de 

mikroskobik dokuların hasarları yükseliş göstermektedir. MDA, 

kollojen süzeyinde, miyeloperoksidaz aktivitesinde ve DNA 

fragmentasyonunda yükselme ve GSH düzeyinde azalma 

gözlemlenmiştir. Erdostein maddesi ise bu bulguların hepsini tersine 

dönüştürmüştür (Şener ve diğerleri, 2007). 
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Solunum vasıtasıyla bünyeye alınan kömür tozları, bilhassa 

maddened çalışan işçilerde akciğer rahatsızlıklarına neden olmaktadır. 

MDA, azot monoksit ve ksantin oksidaz düzeyleri artmakta, akciğer 

dokuları ve eritrositlerinde IL-6 ile TNF-α meydana gelmektedir. 

Erdostein maddesi, antioksidan enzim düzeylerini yükselterek ve 

miyeloperoksidaz etkinliğini düşürerek akciğer dokularındaki zararı 

önlemektedir (Armutçu ve diğerleri, 2007).  

- Sisplatin ve doksorubisinden kaynaklanan hepatotoksisite,  

- vankomisin ve gentamisinden kaynaklanan nefrotoksisite,  

- sisplatinden kaynaklanan ototoksisite,  

- izoniazidden kaynaklanan nörotoksisite,  

- parasetamolden kaynaklanan karaciğer ve böbrek zararları 

erdostein maddesinin uygulanması ile önlenmiştir.  

Erdostein maddesinin bahsi geçen bu aktiviteleri, serbest 

formdaki radikalleri bağlama ve antioksidan enzim düzeylerini 

arttırmasıyla doğru orantılı bir şekilde gerçekleşmektedir (Koç ve 

diğerleri, 2005). 

1.8. Karvedilol 

Karvedilol maddesinin, hipertansiyon ve aterogenez 

patogenizinde görev alan serbest formdaki radikalleri yakalama ve 

baskılama özellikleri gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, antiinflamatuar 

özelliklerin gözlemlenmesi de kalp hastalıklarının iyileştirilmesinde bu 

bileşiğe farklı bir kullanım alanı yaratmıştır. Miyeloperoksidaz 

enzimlerinin etkinliklerini düşürmektedir. Metoprolol ile beraber 
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kullanılması sonucu antioksidan etki güçlenmektedir. Buna ilaveten, bu 

bileşiğin iskemi olaylarında nötrofil birikimine engel olarak 

antioksidan özellik sergilediği de tespit edilmiştir (Koç ve diğerleri, 

2005). 

2. MEMELİLERDEKİ ANTİOKSİDAN MADDELER 

Antioksidan maddeler, düşük konsantrasyonda oksidasyona 

uğrayabilen ve başka bir substratın okside olma seviyesini düşüren ya 

da önleyen diğer bir ifadeyle oksidasyon reaksiyonuna karşı mücadele 

veren bileşiklerdir. Antioksidan maddeler, oksidatif strese karşı olan 

etkilerini 4 değişik biçimde sergilemektedirler. Örnek verecek olursak; 

α- tokoferol, lipit fazında zincirleri parçalayan antioksidan bir madde 

olarak zincirleme şeklinde devam eden lipit peroksidasyonu gibi serbest 

radikal oluşturan aşamalara etkide bulunarak tepkimeleri bir nevi 

bozguna uratmaktadır. GSH tarzı antioksidan maddeler ise doğrudan 

reaktif oksijen oranını düşürmektedirler. SOD gibi antioksidan 

maddeler serbest formda radikal oluşumuna start veren ilk radikali 

etkisiz bir duruma getirmektedirler. Bir takım antioksidan madde ise 

geçiş metalleriyle beraber şelat meydana getirerek etkilerini 

göstermektedirler. Bu şekilde laktoferritin, transferrin ve ferritin Fe ile, 

seruloplazmin ve albumin ise Cu ile ortaya çıkan oksidatif stresi 

engellemektedirler (Baskın ve Salem, 1997). 

2.1. Antioksidan Sistem 

Bütün hayvansal ve bitkisel kökenli organizmalar serbest 

radikallerin etkilerini engellemek için endojenik antioksidan sistemlere 

sahiptirler. Bu sistemleri; 
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- enzimatik ile  

- enzimatik özellikte olmayan şeklinde 2 sınıfa ayırmak 

mümkündür.  

2.1.1. Enzimatik Antioksidanlar 

2.1.1.a. Süperoksit Dismutaz (SOD) 

SOD, endojenik olarak ortaya çıkan ve organizmaları meydana 

getiren her bir hücre için elzem bir enzim niteliğindedir. Hücresel 

süperoksit dismutaz şeklinde ifade edilen yapı, çeşitli prostetik grupları 

taşıyan metallo enzimlerinin bir grubudur. Vücutta en fazla miktarda 

yer alan CuZn-SOD, sitoplazmada yer almaktadır. Diğer yandan, Mn- 

SOD ise mitokondride yer almaktadır. 

2.1.1.b. Bacteroides Fragilis ve Propionibacterium 

Shermanii mikroorganizmalarında oksijensiz koşullarda demir 

barındıran, oksijenli şartlarda ise mangeneze sahip olan süperoksit 

dismutaz enziminin yer aldığı özel bir sistem biçiminde bulunmaktadır. 

Ni-SOD, Streptomyces griseus bakterilerinde tanımlanmış 

homotetramerik yapıda Ni barındıran izoenzimlerden birisidir (Baskın 

ve Salem, 1997). Ekstraselüler süperoksit dismutaz (EC-SOD), 

Marklund tarafından 1982 yılında tanımlanmış olup CuZn-SOD’dan 

ayrı olarak Cu ve Zn içeren salgısal bir süperoksit dismutazdur. Ekstra 

selüler süperoksit dismutaz, yalnızca fibroblast ve endotelyal 

özellikteki hücrelerin aracılığı ile sentezlenmekte ve heparan sülfata 

bağlı şekilde hücrelerin yüzey kısımlarında eksprese edilmektedir. 

Damar endotellerinden salınmış endotelyal heparin gevşetici unsur 

plazmada süperoksit aracılığı ile nötralizasyona uğradığından dolayı 
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EC-SOD damar tonusunun regule edilmesinde olası bir rol 

oynamaktadır: H2O2-+H2+ +SOD→H2O2+O2. SOD, reaktif oksijenden 

süperokside bir e- bağışlayarak hidrojen peroksite indirgerken; CAT ve 

Se bağımlı glutatyon peroksidaz ise hidrojen peroksiti H2O’ya 

indirgemektedir. Süperoksit dismutazun antioksidan özelliği süperoksit 

ile ‘’Fe3+’’ ün ‘’Fe2+’’ ye indirgenmesi neticesinde hidroksil 

radikallerinin açığa çıkmasının önlenmesi biçimindedir (Baskın ve 

Salem, 1997). 

2.1.1.c. Glutatyon Peroksidaz (GPx) 

Glutatyon redoks döngüsü, hücre içindeki hidroperoksitlerin 

indirgenmesi olgusunda merkezi bir rol oynamaktadır. Glutatyon 

peroksidaz, 4 atom selenyum bağladığı için seleno-sistein bileşikleri 

kategorisine dahil edilmektedir ve katalitik özelliğini de bu etki 

sağlamaktadır. Co-subtsrat olarak GSH’ye ihtiyaç duymaktadır. 

Glutatyon peroksidaz, GSH’yi okside ederek H2O2’yi H2O’ya 

indirgemektedir (1. denklem. 

GSH’nin okside formunun (GSSG) tekrar glutatyona 

indirgenmesi ise glutatyon redüktaz (GR) aracılığıyla sağlanmaktadır 

(2. denklem). Süperoksit dismutazun azami verimliliği için Cu, Zn ve 

Mn; GPx selenyum ve katalaz demir gibi geçiş metallerinin 

kofaktorlüğüne gereksinim duymaktadır. 

H2O2 + 2GSH → GSSG + 2H2O (1. denklem)  

GSSG + NADPH + H+ → 2GSH + NADP+ (2. denklem). 
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2.1.1.d. Fosfolipit Hidroperoksit GPx ve Peroksidazlar 

Söz konusu enzim, membranı oksidatif stres karşısında muhafaza 

etmekte ve glutatyon eşliğinde fosfolipit hidroperoksitlerin 

rejenerasyonunu sağlamaktadır. Peroksidazlar ise GSH’yi oksidasyona 

uğratarak yüksek oranlarda mevcut olan H2O2’yi H2O’ya 

indirgemektedir (Çaylak ve diğerleri, 2007). 

2.1.2. Enzimatik Olmayan Antioksidanlar 

2.1.2.a. Alfa Tokoferol (Vitamin E) 

Hücrede yer alan yağlarda çözünebilen ana antioksidan maddedir. 

Doğada yan zincirlerin doyrulması ve metilasyon açısından 

birbirlerinden farklı α, β, γ, ve δ-tokoferol ile α, β, γ, ve δ-tokotrienol 

isimleri ile sekiz tür E vitamini mevcuttur. Bu türler arasında, plazmada 

yoğun bir şekilde yer alan ve en fazla antioksidan etkiye sahip olan α-

tokoferol’dür. 

E vitamini, insanlar için elzem olarak nitelendrilen antioksidan 

maddelerden birisidir ve bundan dolayı dışardan telafi edilmesi 

zorunludur. Tokoferoller; 

- yağlarda,  

- fındıklarda,  

- çimlenmiş tohumlar ile  

- tahıl ürünlerinde mevcuttur.  

E vitamininin bağırsaklardan emilimi yağların emilimi ile birlikte 

gerçekleşir ve ortalama olarak %40’ının emilimi söz konusudur. 

Emilmelerinin ardından şilomikronlar aracılığı ile lenflere ulaştırılarak 
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kan dolaşımına katılırlar. Yağ dokularda depolanmaktadır. Bilhassa 

mitokondri, endoplazmik retikulum ve plazma membranlarında mevcut 

olan fosfolipitlerin alfa tokoferoller karşısında afinite göstermesinden 

dolayı bur kısımlarda yoğunluk göstermektedirler.  E vitamini, bir 

vitaminden daha ziyade antioksidan bir madde şeklinde ifade 

edilmektedir. Bunun nedeni diğer vitaminlerin enzimsel reaksiyonlarda 

kofaktör görevi görürken E vitamininin bu tarz bir özelliği 

bulunmamaktadır (Çaylak ve diğerleri, 2007). 

E vitamininin temel işlevi membran fosfolipitlerin 

peroksidasyonu ile hücre membranının zarara uğramasının 

engellenmesidir. Lipofilik etkileri sebebiyle hücre membranının bilayer 

yapısı içirisine girebilmektedir (Çaylak ve diğerleri, 2007). Tokoferol-

OH, bir H atomu ile serbest radikale bir e- bağışlayarak hücre membran 

proteinleri ile tepkime vermelerini veya lipit peroksidasyonunun 

başlamasını önlemektedir. Tokoferol-OH, serbest radikaller ile 

reaksiyona girdiğinde tokoferol-O radikalini ortaya çıkarmaktadır. 

Şayet C vitamini ortamda yeteri kadar bulunuyor ise tokoferol-O ile 

askorbat tepkime vererek tokoferol-OH ve yanında da zayıf özellikte 

bir radikal olarak ifade edilen semidehidroaskorbat açığa çıkmaktadır. 

Bu sayede güçlü özelliğe sahip bir radikal etkisiz duruma getirilirken, 

zayıf özellikteki bir radikal (dehidroaskorbat) meydana gelmekte ve 

tokoferol-OH yeniden kazanılmaktadır.  

Alfa tokoferol + LOO → Alfa tokoferol˙+ LOOH  

Alfa tokoferol˙+ LOO˙ → LOO-alfa tokoferol 
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Alfa-tokoferolün ferrik iyonunu ferröz iyonuna (kuvvetli bir pro-

oksidan) indirgemesi de bildirilmiştir. Ortamda daha çok miktarda alfa-

tokoferol bulunması ile bu meydana gelen ferröz demir 

etkisizleştirilebilmektedir (Çaylak ve diğerleri, 2007).  

2.1.2.b. Beta-Karoten (Vitamin A) 

Karotenoid maddeler, sebzeler ile meyve ürünlerine renk 

sağlayan bileşiklerdir ve A vitamininin öncüleri şeklinde antioksidan 

etkileri söz konusudur. Bunlar arasında en önemlilerini, 

- α-karotenler,  

- β-karotenler,  

- likopenler,  

- krosetilern,  

- kantaksantinler ve  

- fukoksantinler olarak ifade etmek mümkündür. 

Bunlar arasından β-karoten, 2 molekül vitamin A’nın (retinol) 

birleşmesinden meydana gelmektedir. Beslenmedeki β-karoten, ince 

bağırsak mukozası tarafından emilerek retinole dönüştürülmektedir. β-

karotenin antioksidan özellikleri; singlet oksijeni yakalamak, serbest 

formdaki radikalleri temizlemek ve hücre membran lipitlerini oksidatif 

anlamdaki dejenerasyona karşı korumaktır. Enerji, singlet oksijenden 

karotenoide aktarılmakta ve geçici olarak ara bir molekül meydana 

getirmektedir. Fotosensitif bir hastalık olarak tabir edilen eritropoietik 

porfiride, β-karotenin singlet oksijeni temizleme etkisinden 

faydalanılmaktadır. β-karoten yüksek seviyedeki dozlarda pro-oksidan 



51 | ANTİOKSİDANLAR VE FENOLİK MADDELER 

 

şeklinde davranış sergilemekte ve proteazları aktif hale getirmektedir. 

Buna ek olarak, β-karoten diğer reaktif oksijen türlerini de etkisiz 

duruma getirmektedir. Alçak seviyedeki O2 basıncında β-karoten, 

peroksil radikalleri ile doğrudan reaksiyon vermekte ve bu durum da 

yüksek seviyedeki O2 basıncında E vitamininin benzer etkisi ile 

sinerjistik bir oluşum meydana getirmektedir (Çaylak ve diğerleri, 

2007). 

2.1.2.c. Vitamin E 

Tokoferol ile tokotrienoller şeklinde ve α, β, γ, δ alt sınıfları 

olarak sekiz ayrı tipte E vitamini mevcuttur. Tokoferoller, yalnızca 

bitkisel kaynaklı organizmalarca sentezlenmekte ve bitkilerin bütün 

bölümlerinde bulunmaktadırlar. Bilhassa kloroplastların membranında 

α-tokoferol yoğun bir şekilde mevcuttur ve bu bölümde oksijen 

varlığıyla ortaya çıkan oksidatif stres karşısında koruyucu bir özellik 

sergilemektedir (Baskın ve Salem, 1997). Hücre membranındaki lipit 

peroksidasyonu neticesinde meydana gelen alkoksil, lipit peroksil ve 

alkil radikallerin karşısında koruyucu özellik göstermekte ve açığa 

çıkan tokoferil radikalleri ise askorbat, redükte glutatyon ve koenzim Q 

ile tokoferollere çevrilmektedir. Tokoferoller doğrudan AOS’ları 

etkisiz bir hale getirmekte, özellikle de singlet oksijeni tokoferolün geri 

dönüşümü olmayan oksidasyon ile etkisizleştirilmektedir. Bunlara ek 

olarak, membranların akıcılığı ile geçirgenliğini düzene sokarak 

stabilizasyonu da gerçekleştirmektedir. Bilhassa tokoferollerin 

membranlardaki yağ asitleri ile lizofosfolitlerle kompleks meydana 
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getirmesi membranı olumsuz durumlar karşısında korumaktadır 

(Baskın ve Salem, 1997). 

2.1.2.d. Askorbik Asit 

C vitamini, bitkilerin pek çok hücresinde, organellerde ve 

apoplastlarda varlık göstermektedir. Sulu fazda pek çok enzimatik ve 

enzimatik özellikte olmayan tepkimelerde e- transfer etme özelliği 

sayesinde ana AOS temizleyicisi olarak ifade edilmektedir. Bitkilerin 

yaprakları ile kloroplastın bilhassa stromasında yaygın şekilde askorbat 

durumunda redükte formda bulunmaktadırlar. Kloroplastlarda fazlaca 

uyarılmış haldeki enerjiyi vasıfsızlaştıran violaksantin-de-epoksidaz 

enziminin kofaktorü şeklinde davranmaktadırlar. Doğrudan 

AOS’lardan süperoksit, OH radikali ve singlet oksijeni 

temizlemektedir. Diğer taraftan da, H2O2’yi ise askorbat peroksidaz 

reaksiyonu aracılığıyla suya indirgemektedir (Baskın ve Salem, 1997). 

Tokoferoksil radikalinden tokoferolün tekrardan rejenerasyonunu 

gerçekleştirerek membranların korunmasında katkı sağlamaktadırlar 

(Baskın ve Salem, 1997). 

2.1.2.e. Glutatyon 

Bitki ürünlerinin sitozol, endoplazmik retikulum, vakuol ve 

mitokondrileri başta olacak şekilde bütün hücrelerde yoğun bir şekilde 

varlık göstermektedirler. Yapılarında sülfür barındırmaları sebebiyle 

glutatyon konjugasyonu ile ksenobiyotiklerin detoksifikasyonunu 

sağlamaktadır (Baskın ve Salem, 1979). Antioksidan özelliğini ise 

yapılarında merkezi olarak yer alan sistein rezidüsü aracılığı ile yerine 

getirmektedirler. Sitotoksik, H2O2’yi direk biçimde OH, süperoksit 
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radikalleri ile singlet oksijeni ise enzimsel olmayan bir şekilde 

etkisizleştirmektedir (Çaylak ve diğerleri, 2007). Askorbat glutatyon 

döngüsü ile suda çözünebilen kuvvetli bir antioksidan madde olan 

askorbatın rejenerasyonunu sağlamaktadır. 

2.1.3. Diğer Antioksidan Moleküller 

2.1.3.a. Koenzim Q10 (CoQ10) 

Ubiquinon şeklinde de ifade edilmektedirler. Canlı hücrelerin 

tümünde varlık gösterirler ve mitokondriler tarafından enerjinin 

üretilmesinde ihtiyaç duyulurlar. Buna ek olarak, serbest radikaller 

karşısında vücudu korumakta ve immun direncini arttırmaktadırlar 

(Çaylak ve diğerleri, 2007). 

2.1.3.b. Ürik Asit 

Endojen şekilde serbest radikal temizleyicisi ve antioksidan 

madde olarak davranış göstermektedirler. Vücut sıvısında ortalama 

olarak 0.5 mol/L civarında bulunmakta ve pürin metabolizmasının nihai 

ürünü olarak sentezlenmektedir. Ürik asit, kuvvetli bir singlet oksijen, 

peroksil radikali (ROO.) ve OH temizleyicisi olarak ifade edilmektedir 

(Çaylak ve diğerleri, 2007). 

2.1.3.c. Albumin 

Albumin, her bir ayrı molekülünde 1 adet sülfhidril grubu 

taşıdığından dolayı kendi başlarına serbest formdaki radikallere karşı 

koymakta ve esas olarak ekstraselüler antioksidatif savunma sisteminin 

ana üyesi olarak adlandırılmaktadırlar. Albumin de kendisini bir nevi 

kurban eden bir molekül olarak Cu’ı güçlü bir şekilde, Fe’i ise zayıf bir 
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şekilde bağlar ve bağlı metallerin yüzeyinde kalırlar. Bu metal, haber-

weiss reaksiyonlarında rol oynayabilirler. Ancak, ortaya çıkan hidroksil 

grubu albumin tarafından oldukça hızlı bir biçimde etkisiz hale 

getirilmektedir. Albuminde oluşan hasarlar, plazmalarda albuminin 

oldukça yüksek oranlarda bulunması ve serbest formdaki radikallerin 

öteki antioksidan maddeler ile etkisiz hale getirilmesi sebebiyle önem 

taşımamaktadır. Diğer plazma proteinleri serüloplazmin ve transferrin 

de antioksidan etki sergilemektedir (Çaylak ve diğerleri, 2007). 

3. BİTKİLERDE YER ALAN ANTİOKSİDAN 

MADDELER 

Hayvansal organizmalardaki gibi bitkisel organizmalar da 

hayatlarını devam ettirebilmek amacıyla serbest formdaki radikaller ile 

AOS’lara karşı farklı antioksidan maddelere sahiptirler. Bu antioksidan 

maddeler, enzimatik olan ve olmayanlar şeklinde 2 sınıfa 

ayrılmaktadırlar. Enzimatik olanların bir kısmı doğrudan AOS’ları 

temizleyen süperoksit dismutaz, katalaz ve glutatyon peroksidazlar; 

antioksidan maddelerin aktif formlarının rejenarasyonunu 

gerçekleştiren GR, dehidroaskorbat redüktaz ve monodehidroaskorbat 

redüktaz; lipit peroksit ürünlerini etkisizleştiren glutatyon S-

transferazlar (GST), fosfolipithidroperoksit glutatyon peroksidaz ve 

askorbat peroksidaz ile antioksidan moleküller olan tokoferoller, 

askorbat, glutatyon ve fenolik maddelerdir. 
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3.1. Lipit peroksit ürünlerini detoksifiye edici antioksidanlar 

3.1.1. Enzimler 

Bu enzimler;  

- aldehit dehidrojenaz,  

- GST,  

- fosfolipit-hidroperoksit GPx,  

- askorbat peroksidaz,  

- NADPH-bağımlı quinon oksiredüktaz ile 

- aldoketoredüktazdır.  

Aldehit dehidrojenaz enzimi, bitkisel organizmaların 

mitokondrilerinde oldukça yavaş bir biçimde lipit peroksidasyon 

ürünlerinden biri olan 4-hidroksi-2-nonealı (HNE)’yi etkisiz bir 

duruma getirmektedir (Çaylak ve digerleri, 2007). Diğer taraftan, GST 

ise HNE’yi GSH ile konjuge etmek suretiyle mitokondrilerde 

detoksifiye etmektedir (Çaylak ve diğerleri, 2007). NADPH-bağımlı 

quinon oksiredüktaz lipit peroksidasyon ürünlerinden biri olan 2-

alkenalların α-β- hidrojenasyon ile indirgenmesini katalize ederek 

etkisiz hale getirmektedir (Çaylak ve diğerleri, 2007). Aynı şekilde, 

NADPH-bağımlı aldoketo redüktaz da bitkisel organizmaların 

mitokondrisinde mevcut olan HNE’yi detoksifiye etmektedir (Baskın 

ve Salem, 1997). Askorbat peroksidaz, monodehidroaskorbat redüktaz, 

dehidroaskorbat redüktaz ve GR, bitkilerde meydana gelen askorbat-

glutatyon döngüsüne dahil olmaktadırlar. Membrana bağımlı 

antioksidatif enzim olarak tabir edilen askorbat peroksidaz ile 

monodehidroaskorbat redüktaz, peroksizomlardaki metabolizma için 
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ihtiyaç duyulan NAD+’ın NADH’dan oksidasyonunu ve 

peroksizomlardan sızma ihtimali olan H2O2’nin inaktivasyonunu 

sağlamaktadırlar (Baskın ve Salem, 1997). 

4. FENOLİK BİLEŞİKLER 

Fenolik maddeler, 1 ya da 1’den fazla hidroksil grubunun 

bağlandığı benzen halkası ile fonksiyonel grublara sahip, esas kaynağı 

olarak ifade edilen bitkisel ürünlerin sekonder özellikteki metobolitler 

şeklinde meydana getirdiği bileşenlerdir. Doğada mevcut olan bitkilerin 

tümü stres koşulları altında kendilerini korumak amacıyla çok sayıda 

fenolik bileşeni çeşitli miktarlarda ve özelliklerde üretmektedirler 

(Yildiz, 2021a; Cemal ve Yildiz, 2022a; Yildiz ve Bayat, 2022; İzli ve 

diğerleri, 2022). Günümüzde yapılan araştırmaların sonucuna göre beş 

binin üzerinde fenolik bileşen yapısının tanımlandığı tespit edilmiştir 

(Yildiz ve Izli, 2019a; Yildiz ve Izli, 2019b; Yildiz, ve İzli, 2022; Cemal 

ve Yildiz, 2022b). Fenolik bileşikler çok sayıda bitkisel kaynaklı gıda 

ürünlerinde (meyve, sebze, fındık vs.), içeceklerde (şarap, bira, çay, 

kahve vs.) tahıllarda ve baklagillerde bulunduğundan insanların 

beslenmesinde kayda değer oranlarda yer almaktadır (Balasundram ve 

diğerleri, 2006; Yildiz, 2022; Yildiz ve İzli, 2022). Bitkiler alemine 

bakıldığında fenolik bileşik oranı en yüksek olan bitkinin Camellia 

sinensin olduğu belirtilmektedir (Wilson ve Clifford, 1995). İnsanların 

sebze, meyve ve içecek tüketim düzeyinin birbirinden değişik olması 

nedeni ile bireysel günlük fenolik madde tüketimi 50 ile 800 mg 

aralığında değişmektedir (Pietta, 2000). 
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Fenolik maddelerin bir bölümü meyve ile sebzelerin lezzetlerinin 

meydana gelmesinde, özellikle de ağzımızda meydana gelen acılık, 

burukluk gibi önemli tat öğelerinin meydana gelmesinde etkilidirler. 

Diğer bir bölümü ise meyve ile sebzelerin sarı, sarımsı esmer, 

kırmızımsı mavi tonlarındaki renklerin meydana gelmesinde önemli bir 

role sahiptir. Aynı zamanda meyve ile sebzelerin işlenmelerinde 

enzimsel esmerleşme tarzı istenmeyen reaksiyonlara da yol 

açmaktadırlar. Fenolik bileşenlerin oksidasyonuna yol açan bu 

tepkimeleri katalize eden enzimler genel itibariyle polifenoloksidaz 

(PPO) enzimleri şeklinde ifade edilmektedir. Enzimatik esmerleşme 

genel anlamda gıda ürünlerinde ortaya çıkan kalitesel kayıp şeklinde 

ifade edilmekte ve fenolik bileşiklerin oksidasyonu farklı metotlar ile 

engellenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca beslenmenin fizyolojisine olan 

pozitif etkilerinden dolayı fenolik bileşikler “biyoflavonoidler” olarak 

da adlandırılmaktadır. Gıda ürünlerinin bileşenleri olan bu bileşikler, 

enzimlerin inhibisyonuna yol açmaları ve çeşitli gıda kalite kontrol 

kriterleri özelliği taşımaları gibi sebeplerden ötürü de önem teşkil 

etmektedir. Meyveler, özellikle bünyelerinde barındırdıkları fenolik 

maddelerin antioksidatif ve antimikrobiyolojik özelliklerine bağlı 

olarak insan sağlığı üzerinde pozitif etki yaratmakta ve fonksiyonel gıda 

şeklinde değerlendirilmektedir. Fenolik maddeler insan sağlığı 

üzerinde;  

- anti-diyabetik,  

- anti-oksidatif,  

- anti-ülserojen,  
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- anti-enflamatuar,  

- anti-alerjik,  

- anti-mikrobiyal,  

- anti-viral,  

- anti-patojenik,  

- antitrombotik hepatoprotektif ve  

- hipolipidemik özellik göstermektedir (Manach ve diğerleri, 

2004).  

Pek çok sayıdaki epidemiyolojik araştırmalardan elde edilen 

bulgulara göre, fenolik bileşiklerce zengin diyet beslenmenin kanser ve 

birçok kronik hastalığa karşı koruyucu etkisinin olduğu belirtilmektedir 

(Yochum ve diğerleri, 1999). 

Fenolik bileiklerin gıda endüstrisinin yanı sıra farmakoloji 

alanında da hayli geniş bir kullanım alanı mevcuttur. İlaç endüstrisinde 

fenolik bileşiklerin bilhassa antimikrobiyal etkilerinden 

faydalanılmaktadır (Shahidi ve diğerleri, 1995). Fenolik maddeler 

endüstride;  

- patlayıcı maddeler,  

- farmasötikler,  

- plastikler,  

- kâğıtlar,  

- boyalar,  

- pestisitler ve  

- antioksidanların üretilmesi gibi pek çok yerde 

kullanılmaktadır. 
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Fenolik maddeler, aromatik bir halkaya bağlı fonksiyonel 

türevleri de dahil olmak üzere bir veya birden fazla hidroksil grubuna 

sahip bileşiklerdir. Fenolik bileşikler, lipid ile reaktif oksijen türlerinin 

bağlarını parçalayan radikaller (ROO-) aynı metal iyonlarının meydana 

getirdiği şelatlar gibi bağlar ile bağlanarak süpürülebilen antioksidan 

maddelerdir (Pellegrini ve diğerleri, 2009). Fenolik maddelerin emilim 

işleminde;  

- şelat meydana gelmesi,  

- moleküllerin büyüklüğü,  

- gıda maddelerinin kompozisyonu (yağ, protein, karbonhidrat),  

- parçalama ile pişirme işlemleri,  

- lipofiliklik,  

- midede kalma zamanı,  

- çözünürlük,  

- pKa gibi fizikokimyasal etkenler,   

- lumenin pH’sı,  

- ilk geçiş etkisi,  

- bağırsak membranlarının geçirgenlikleri ve  

- karaciğerlerdeki biyotransformasyon veya konjugasyon gibi 

unsurlar vasıtasıyla farklılık gösterebileceği ifade edilmektedir 

(Stahl ve diğerleri, 2002). 

Fenolik maddeler yapısal özelliklere ve sahip oldukları halka 

sayısına göre adlandırılırlar ve beş ana gruba ayrılmaktadırlar: 
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- Fenolik asitler  

- Flavanoidler  

- Tanenler 

- Stilbenler  

- Lignanlar 

Polifenolik maddeleri antioksidan şeklinde sınıflayabilmek için 2 

ayırt edici özellik sergilemeleri gerekmektedir: 

• İlki, düşük seviyedeki konsantrasyon oranlarında dahi 

oksidasyon reaksiyonunu geciktirebilmeli, oksidasyonu 

engelleme ya da yavaşlatma etkisine sahip olmalı,  

• Diğer unsur ise kendisinin serbest radikallere dönüştüğünde 

yapısının stabil durumda kalmasıdır (Scalbert ve diğerleri, 

2005).  

Antioksidan aktivite etkisi sergileyen fenolik bileşiklere yer 

fıstığı flavonoidi, soya fasulyesi, fenolik asitler, izoflavon glikozitleri, 

pirinç dış kabuğu, yulaf fenoliği, susam tohumu fenoliği, buğday kepeği 

fenoliği, çay fenolikleri ve biberiye fenolikleri örnek olarak 

verilebilmektedir (Anıl, 2006). Fenolik maddeler, antioksidan özellikte 

olmalarının yanında mikrobiyal güvenlik bakımından da önem arz 

etmektedir. Meyve türlerinin fenolik madde içerikleri Çizelge 3’de yer 

almaktadır. Çizelgeden de anlaşılacağı üzere bilhassa aronya, yaban 

mersini ve siyah frenk üzümlerinin fenolik madde içeriklerinin oldukça 

yüksek seviyede olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 3. Bazı meyvelerin toplam fenolik içeriği 

 

4.1. Fenolik Asitler 

Fenolik asitler, genel itibariyle canlı bitkisel organizmalarda 

serbest bir şekilde yer almazken bitkilerin işlenmesi esnasında hidrolize 

bir biçimde açığa çıkmaktadır. Karboksil grupları olarak ifade edilen 

karbonhidrat, glikozid, aminoasit ya da proteinler ile reaksiyon 

verebilmekte ve alkoller ile fenolik esterler, amino bileşikler ile 

amidleri meydana getirmektedir. Fenolik asitlerdeki fenol halkalarına 

bağlı hidroksil grupları da oldukça etkin olup, şekerler ile tepkime 

vererek glikozidlerin oluşmasına neden olurlar (Şekil 2). Bu söz konusu 

asitlerin meyvedeki nispetleri olgunluk durumu göz önünde 

bulundurulduğunda değişiklik göstermektedir.  
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Şekil 2. Fenolik asitlerin genel yapısı: a) Benzoik asit türevi b) Sinamik asit türevi 

(Shahidi ve diğerleri, 1995). 

Fenolik asitler kendi içlerinde hidroksisinamik asit ve 

hidroksibenzoik asit olacak şekilde 2 sınıf altında categorize 

edilmektedir: 

4.1.1. Hidroksisinamik Asitler 

Hidroksisinamik asitler (Şekil 3), bitkisel kaynaklı gıda 

ürünlerinde yoğun bir şekilde varlık göstermektedir. Fenilpropan 

halkalarına bağlanan hidroksil grubunun miktarı ve bulunduğu konuma 

göre çeşitlilik gösteren alt sınıflara ayrılmaktadırlar. Bu bileşenler 

içerisinde:  

- p-kumarik asitler,  

- kafeik asitler,  

- ferulik asitler,  

- sinapik asitler ile  
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- o-kumarik asitler oldukça önem taşımaktadır.  

Yapıları ferulik asitlere benzerlik gösteren kafeik asitler 

kafeinden ayrı bir bileşendir ve en bol şekilde kahvelerde mevcuttur. 

Kahvenin yanı sıra; kekik, adaçayı, nane, anason, kırmızı şarap, elma, 

kayısı, erik tarzı bitkisel ürünler esas kaynakları arasında yer almaktadır 

(Pokorny, 1991). Kafeinde olduğu gibi antioksidan etkiye sahip olan 

kafeik asit, bitkisel organizmalarda yer alan selüloz ile beraber bitkinin 

direncini yükselten ligninin biyosentezinde ferulik asit ile beraber ana 

hattın ara ürünüdür. Kafeik asitler, lipid peroksidasyon reaksiyonu ve 

hücre hasarları karşısında baskılayıcı, immünmodülatör, 

antienflamatuar ve nefroprotektif özellik sergilemektedir (Doğanyiğit, 

2015). 

Diğer taraftan, sinapik asitler ise tahıl danelerinde kabuk kısmına 

yakın bölümlerde yer almaktadır. Gerçekleştirilen araştırmalarda 

sinapik asitlerin antimikrobiyolojik, antikanserojenik ve 

antiinflamatuar özellik sergilediği, ayrıca diyabetik hayvanlarda da 

anti-hiperglisemik özellik gösterdiği bildirilmiştir (Cherng ve diğerleri, 

2013). Buna ek olarak, kan üre, serum kreatin ile asit miktarlarında 

düşmeye, total proteinler ile albümin miktarlarında ise yükselişe sebep 

olduğu tespit edilmiştir (Wilson ve diğerleri, 2011). 
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Şekil 3. Hidrosisinamik asitler 

Bitkilerde meydana gelen hidroksisinamik asitlerin biyosentezi 

fenil alanin ile başlamakta ve 4 basamakta 4 ayrı enzim katalizörlüğü 

altında reaksiyon tamamlanmaktadır. Hidrosisinamik asitin 

antimikrobiyal, anti-kanserojen, anti-diyabetik özelliklerinin 

bulunduğu yapılan çalışmalar ile tespit edilmiştir (Kolaç ve diğerleri, 

2017). 

4.1.2. Hidroksibenzoik Asitler 

Bitkisel kaynaklı gıda ürünlerinin dokusunda genel anlamda 

oldukça düşük miktarda (10 ppm’e dek) ya bulunan ya da hiç 

bulunmayan hidroksibenzoik asitler fenilmetan yapısında özellik 

göstermektedir (Kolaç ve diğerleri, 2017). Hidroksibenzoik asitler 

(Şekil 4), hidroksisinamik asitlerden yağ asitlerinin ß-oksidasyonu 

analog olan bir reaksiyon dizisi neticesinde meydana gelmektedir. 

Bunlara, 

- salisilik asitler,  

- m-hidroksibenzoik asitşer,  

- p-hidroksibenzoik asitler,  

- protokateşik asitler,  
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- gallik asit,  

- siringik asit ile  

- vanilik asit örnek verilmektedir. 

 
Şekil 4. Hidroksibenzoik asit 

Salisilik asitler ilk kez söğüt kabuklarından elde edilmiş ve 

antienflamatuar, analjezik, keratolitik ve anti-koagülan özellikleri ile ön 

plana çıkmıştır (Norn ve diğerleri, 2009). Protokateşik asitler ise akai 

üzümleri ve soğan türleri içerisinde yüksek oranlarda mevcudiyet 

göstermektedirler. Ardisia elliptica bitkilerinde bol miktarlarda bulunan 

siringik asitlerin kanser hastalığı ve hastalarındaki etkinliği ile 

diyabetik katarakt oluşumunu önlediğini gösteren araştırmalar söz 

konusudur (Orabi ve diğerleri, 2013). 

4.2. Flavonoidler 

Flavonoidler, önem arz eden antioksidan maddeler arasında olup 

düşük molekül ağırlığına sahip olan ve en geniş çaplı bitkisel fenolikler 

sınıfında yer almaktadır. 6 C’lu A, B ile C halkalarından meydana gelen 

heterosiklik bileşenler hetero halkanın yükseltgenme seviyesine bağlı 

olarak farklılık göstermektedir. Aromatik halka A ile B, heterohalka ise 

C şeklinde ifade edilmektedir (Şekil 5). 
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Temel kaynakları meyve ve sebze olmakla birlikte, kahve 

çekirdeği, yeşil çay, baharatlar ve soya ürünlerinde de bulunmaktadır 

(Güven ve diğerleri, 2010). Flavonoid bileşenler; aminoasitler, 

karbonhidratlar gibi birincil metobolitlerden türerler. Yiyecek 

maddelerinde genel olarak glikozidler ve polimerler şeklinde yer alan 

flavonoid bileşenler bitkiler aleminde kırmızı, yeşil ve turuncu 

pigmentlerden sorumludurlar. 

Flavonoid bileşikler, bitkisel ürünlerde antioksidan, enzim 

inhibitörü ve aynı şekilde UV ışınlarından korunma tarzı oldukça 

önemli fonksiyonlara sahiptirler. 

 
Şekil 5. Flavonoidin kimyasal yapısı (Kolaç ve diğerleri, 2017) 

Farklı flavonoid bileşikler arasındaki mevcut farklar;  

- bağlanmış hidroksil grubunun sayısından,  

- doymamışlık düzeyinden ve  

- 3’lü karbon segmentinin oksidasyon düzeninden 

kaynaklanmaktadır (Kolaç ve diğerleri, 2017). 
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Flavonoid bileşenler, fenolik maddeler arasında en önemli 

grupların meydana gelmesinde rol alan flavan (2- fenolbenzo-dihidro-

piran) türevleridir ve çeşitli gruplara ayrılmaktadırlar.  

 
Şekil 6. Farklı flavonoidlerin kimyasal yapıları (Dai ve Mumper, 2010) 

4.2.1. Antosiyanidinler 

Latincede çiçek ve mavi anlamına gelen antosiyanidinin temel 

yapı taşı flavilyum iyonudur (Keşkekoğlu, 2011). Antosiyanin glikozit 

formunda bulunmakta ve birçok bitkiye pembeden mora kadar değişen 

renkleri vermektedir. Pek çok gıdasal ürünün renklendirilmesi 

hadisesinde sentetik kaynaklı boyalara karşı önemli bir alternatif olarak 

yer almaktadır.  
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Antosiyanidin maddeler, renklendirici amacıyla gıda 

maddelerinde, başlıca: 

- reçellerde,  

- jölelerde,  

- içeceklerde,  

- dondurmada,  

- yoğurtlarda,  

- konserve meyvelerde,  

- yiyecek süslerinde ve 

- şekerlemeler gibi oldukça geniş aralıklarda kullanılmaktadır.  

Antosiyanin grubu pigmentler özellikle böğürtlen, ahududu, nar, 

kırmızı lahana, kuş üzümü, erik gibi bir çok meyve ve sebzede 

bulunmaktadır. 

Antosiyanidinlerin a-glikon kesimini meydana getiren fenolik 

maddelerin yapısında bulunan hidroksil gruplarının sayısı yükseldikçe 

maviliğin yoğunluğu, OCB3 grublarının miktarı yükseldikçe ise 

kırmızılığın yoğunluğu artmaktadır. Antosiyanidin maddeler, bitki 

ürünlerinde şekerler ile meydana getirdiği glikozit ya da antosiyanin 

formunda bulunurlar. Bitkisel ürünlerde tozlaşma, üreme, savunma, 

antioksidan özellik ve UV ışınlarına karşı koruma gibi proseslerde rol 

oynamaktadır. Buna ek olarak, yetiştiği yıl ile olgunluk seviyesi, hasat 

sonrasındaki depolama süresi ve aynı şekilde depolama sıcaklığı da 

meyvelerdeki antosiyanin miktarları üzerinde etkilidir. 

Antosiyanidinler doğada yirmi üç adet bulunmasına rağmen;  
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- moleküllerdeki hidroksil grupları miktarına,  

- hidroksil grubunun metilasyon seviyesine,  

- moleküllere bağlanmış şekerlerin miktarına ve  

- şekerlerin bağlanma şekline,  

- moleküllerdeki şekerlere bağlanan alifatik ve aromatik 

asitlerin yapısı ile sayılarına bağlı olarak beş yüzden fazla 

antosiyanin meydana gelmektedir.  

Başlıca antosiyanidin maddeler; 

-  pelargonidin,  

- siyanidin,  

- delfinidin,  

- peonidin ve  

- malvidin’dir. 

 
Şekil 7. Antosiyanidinler ve antosiyanin pigmentlerinin genel yapısı 
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Çizelge 4. Bazı meyvelerin antosiyanin içeriği 

4.2.2. Flavonlar 

Flavonol grubu maddeler, gıda ürünlerinde yoğun bir şekilde 

glikozid formunda mevcut bulunmaktadır. Flavon ve flavon 

gilikozidleri olarak ifade edilen bieleşikler genellikle tüm bitkilerde 

mevcut olan sarı rengindeki maddelerdir. Flavonlarda flavan halkası C4 

pozisyonundan oksidasyona uğramakta ve çift bağ (C2=C3) 

barındırmaktadır. C3 atomuna hidroksil grubunun bağlanması 

neticesinde flavonoller meydana gelmektedir. 
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Şekil 8. Flavonoller ve flavonanların kimyasal yapıları 

Başlıca flavon bileşikleri;  

- apigenin,  

- luteolin,  

- tangeritin,  

- krysin,  

- baikalein,  

- skutellarein ve  

- vogonin’dir.  

Apigenin maddesi, saç spreyleri ile şampuanlarında kullanım 

alanı bulmaktadır. Baikalein kas gevşetici, sakinleştirici ve anksiyolitik 

etkiye sahiptir (Cooper ve Yamaguchi, 2013). Japonya’da yetişme 

koşullarına sahip bazı bitki türlerinde yer alan vogonin’in anksiyolitik 

sedatif ve benzodiazepn benzeri kas gevşetici etkiler gösterdiği tespit 

edilmiştir (Hui, 2002).  
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4.2.3. Flavonoller 

3-hydroxyflavone yapısı sergileyen flavonol grubu maddeler 

flavonlar gibi gıda ürünlerinde yoğun bir şekilde glikozit yapısında 

bulunmaktadır. Temel flavonoller;  

- kaempferol, 

-  kuarsetin,  

- mirisetin ve 

-  izoramnetin şeklindedir (Şekil 8). 

Kaempferol’un antioksidan özelliği ile DNA oksidatif hasarınının 

engellenmesinde faydalı olduğu, bilhassa da kuarsetin ile birlikte daha 

etkili olup kanser hücrelerinin oluşumu ve büyümesini engellediği 

tespit edilmiştir (Chen, 2012). Yapılan çalışmalar kuarsetinin prostat, 

yumurtalık, meme, mide ve bağırsak kanser riskini düşürdüğünü 

bildirmiştir (Huang ve diğerleri, 2012). Kuarsetin aynı zamanda, 

ksantin oksidaz enziminin aktivitesini azaltmak suretiyle ürik asitin 

ortaya çıkmasını kısıtladığından dolayı gut rahatsızlığının tedavisinde 

pozıtif anlamda etkilere sahiptir (Huang ve diğerleri, 2012). Son olarak, 

İzoramnetin’in antienflamatuar aktivitesi ile farklı kanser türlerinde 

pozitif etkisi söz konusudur (Kim ve diğerleri, 2011). 

4.2.4. Flavanonlar 

Flavanonlar da doğada genel olarak glikozid formunda yer 

almakta ve bilhassa turunçgil meyvelerinde yaygın bir şekilde 

bulunmaktadırlar. Başlıca flavanonları;  
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- butin,  

- naringin,  

- hesperidin,  

- eriodisitiyol,  

- ponkrin,  

- sakuranin,  

- sterubin ve  

- naringenin şekinde sıralamak mümkündür. Bunlar arasında 

yer alan naringin flavanonu turunçgil sularına acımsı özellikte 

bir tat vermektedir. 

 

 
Şekil 9. Flavanonların kimyasal yapısı 

Dihidrokalkon yapısında yer alan bileşikler arasında gıda 

bileşenleri anlamında önem arz edenler, floretin ile floridzin’dir. 

Özellikle de elma ile armut meyvelerinde kayda değer oranlarda bir 

dihidrokalkon glikozidi olarak tabir edilen floridzin yer almaktadır. 

Flavanonlardan elde edilen dihidrokalkonların bir kısmı gıda sanayinde 

tatlandırıcı şeklinde kullanım alanı bulmaktadır. 
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4.2.5. Kateşinler (Flavoanoller) 

Kateşin ismi ile ifade edilen flavonoidlerden birisi olan 

flavoanoller, renksiz olarak tebir edilen bileşiklerdir ve büyük 

çoğunlukla her meyvede de mevcut bulunmaktadırlar. Gıda ürünlerinde 

en yaygın olarak bulunan flavonoid grubunu oluştururken aynı 

zamanda flavonoid biyosentezinde rol oynayan ara ürün olarak da yer 

almaktadırlar. Kateşinler, C3 atomunda bir hidroksil grubu 

içerdiklerinden dolayı flavan-3-ol şeklinde ifade edilmektedirler. 

Yapısında 3 adet asimetrik C atomunın yer almasından dolayı 4 

izomerleri mevcuttur. Kateşinler ve epimerleri, süperoksit anyon 

radikalleri direk olarak elimine eden güçlü antioksidanlar olarak da 

bilinmektedir (Kaur ve Kapoor, 2002). 

 
Şekil 10. Kateşinlerin kimyasal yapısı 

Kateşinler, gerek kimyasal olarak gerekse de enzimatik anlamda 

havada mevcut olan O2 ile oldukça kolay bir şekilde reaksiyon 

vermektedir. Ve reaksiyonun neticesinde de yoğun bir biçimde 

proantosiyanidinleri meydana getirmektedirler. 
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4.2.5.a. Proantosiyanidinler 

Kateşinler veyahut da löykoantosiyanidinlerden meydana gelen 

polimerik yapılar proantosiyanidinler olarak ifade edilmektedir. 

Bileşimlerinde yalnızca kateşin ya da epikateşin bulunan 

proantosiyanidinlere prosiyanidin adı verilmektedir. Tabiatlarında 

renksiz olmalarına karşın polimerizasyon düzeyleri arttıkça sari renkten 

kahverengiye, asit yoğunluklu ortamlarda ısıtıldıkları zaman ise 

kırmızımsı mor bir renge bürnmektedirler (Aydın ve Üstün, 2007). 

Proantosiyanidinler birçok meyvenin kendine has tadının 

oluşmasında oldukça etkilidirler. Altmış sekiz adet monomere sahip 

olan proantosiyanidinler, meyve ile sebzelerde burukumsu bir tada yol 

açarken, otuz beş monomere sahip olanların ise acı bir tat verdiği tespit 

edilmiştir. Saf haldeki bir proantosiyanidin tadının, acılık ile burukluk 

gibi 2 farklı duyusal özelliğin birleşmesi sonucu ortaya çıkmaktığı 

bildirilmektedir. Örnek verecek olursak, trabzon hurması meyvesi ile 

ürünlerinin buruksu bir tada sahip olmaları proantosiyanidinlerden 

kaynaklıdır. Yapılan bir çalışma, buruk tadın meyvelerin olgunlaşması 

ve dondurulup çözündürülmesi sonucu kayda değer anlamda azaldığını 

ifade etmiştir (Öztürk ve Tunalıer, 2002). 
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Şekil 11. Proantosiyanidin kimyasal yapısı 

4.2.6. İzoflavonoidler 

İzoflavonoidler, bir takım meyve ile sebze ürünlerinde ve başlıca 

soya fasulyeleri olmak üzere farklı baklagi lürünlerinde mevcut olan 

maddeler olup fitoöstrojenler alt grubuna dahil edilmektedirler. 

Fitoöstrojenler, bitkisel orijinli doğal formdaki bileşikler olup 

insanlardaki östradiol hormonuna karşı gösterdikleri benzerliklerinden 

ötürü östrojenik bir öneme sahiptirler. İzoflavonlar başlıca;  

- daidzein,  

- genistein ve  

- glisitein’dir. 
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Şekil 12. İzoflavonoidlerin kimyasal yapısı 

Yapılan çalışmalarda izoflavanların, fitoöstrejenik etkiler nedeni 

ile endometrium ve meme kanseri riskini azaltıcı etkiler gösterdiği 

belirtilmiştir. 

4.3. Tanenler 

Tannik asit şeklinde de ifade edilen tanenler polifenolik 

bileşenlerdir ve bitkilerin hemen hemen hepsinde bulunmaktadır. 

Tanenler bitkinin köklerinde, kabuklarında, yapraklarında ve 

meyvelerinde yoğun bir şekilde bulunmaktadırlar. Bu dokuların 

gelişimesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Bitkilerin tomurcuk 

dokularına yerleşen tannik asitler, bitkileri donma hadisesinden, yaprak 

dokusunda mevcut olanlar yaprağın lezzetini azaltarak otlar ile 

beslenen otçul hayvanların zararından ve son olarak da kök dokusunda 

varlık gösterenler ise bitkinin köklerini patojenlerin istilasından 

muhafaza etmektedirler. Bunlara ek olarak, tohum dokusunda yer alan 
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tanenler de bitki türlerinin devamlılığını sağlarken allelopatik ve 

bakterisidal etki de göstermektedirler. 

Proteinler ve öteki makro moleküller ile çapraz bağ meydana 

getirme özelliğine sahip olup oldukça fazla sayıdaki fonksiyonel ve 

hidroksil gruplara sahiptirler. Protein ile mineral maddeler gibi 

moleküller ile kompleks meydana getirerek gıda ürünlerinin besinsel 

değerlerinde düşüşe yol açmaktadırlar. Tannik asitler;  

- gallotanenler,  

- kompleks tanenler,  

- ellagitanenler ve  

- kondanse tanenler olacak şekilde 4 sınıf altında katergorize 

edilirler. 

Tannik asitler, meşe palamudu ile çaylarda oldukça fazla 

miktarlarda bulunmaktadırlar. Ticari boyutta elde edildiği en önemli 

kaynağın mazı meşesi olduğunu söylemek mümkündür (Aydın ve 

Üstün, 2007). Antiseptik özellikteki bileşikler arasında yer alan tannik 

asitler, tıpta damarlar ile mukozayı büzücü özellikleri nedeniyle tonsilit, 

faranjit, hemeroid ve bir takım dermatolojik rahatsızlıkların tedavisi 

amacıyla kullanılan ilaçlarının kompozisyonlarında, sentetik tanenler 

ise egzamanın tedavisinde yer alan preparatların içerisinde yer 

almaktadırlar (Aydın ve Üstün, 2007). 

4.4. Stilbenler 

İnsanların kullanabileceği yapıda oldukça düşük miktarda 

stilbenler mevcuttur ve en yaygın olanı da resveratrol’dür. Üzümler, yer 
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fıstıkları ve dut gibi yetmişin üzerinde bitkinin yoğun stres koşulları 

altında (örneğin soğuk hava, mantar enfeksiyonu gibi) resveratrol 

salgıladığı bilinmektedir. Antiaging’de oldukça önemli bir yere sahip 

olan ve yaşlanma üzerinde geciktirici ve hatta yaşam süresini uzatıcı 

özelliği olduğu ifade edilen, en fazla üzüm kabuğunda mevcut olan 

resveratrölün güçlü antioksidan etkisi E vitaminine kıyasla elli kat, C 

vitaminine nazaran ise otuz kat daha yüksektir (Kolaç ve diğerleri, 

2017). Resveratrol’ün ayrıca karaciğerlerden lipoproteinlerin 

üretilmesi, lipid senkresyonunu baskılayıcı ve kan yağlarını azaltıcı 

özelliklerinden de bahsedilmektedir (Xie ve diğerleri, 2013). 

- Anti-oksidan,  

- anti-viral,  

- kardiyoprotektif,  

- yaşlanmayı erteleyici,  

- enfeksiyonlardan korunma,  

- obezite oranını düşürme gibi pek çok faydasından bahsedilen 

resveratrol, tıp ve eczacılık alanlarında sıklıkla kullanım alanı 

bulan bir stilbendir (Karabulut, 2008). 

4.5. Lignanlar 

Lignanlar doğada genel olarak serbest bir halde bulunmaktadır. 2 

fenil-propanların oksidatif dimerizasyonu ilemeydana gelen lignanlar 

stilbenler ile yakın özellikler göstermektedir. Bitkilerde yer alan başlıca 

lignanlar;  
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- matairesinol,  

- sekoizolarisiresinol,  

- larisiresinol ve  

- izolarisiresinol’dur.  

Bilhassa, keten tohumları, yağlı tahıllar ve tahıl danelerinde 

oldukça yüksek oranlarda bulunmaktadırlar (Cong ve diğerleri, 2017). 

Keten tohumunın, sekoisolarikiresinol diglikozid (SDG) lignan 

bakımından en zengin kaynak olduğu dile getirilmektedir (Özkaynak ve 

Ova, 2008). 

5. FENOLİK MADDELERİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Polifenol bileşenlerin;  

- anti alerjik,  

- anti aterojenik,  

- anti inflamatuar,  

- anti mikrobiyal,  

- anti bakteriyel,  

- antiviral,  

- anti mutajenik,  

- anti kanserojenik,  

- anti ülser,  

- antioksidan ve  

- anti itrombotik tarzı bir çok etki sergilediği gerçekleştirilen 

araştırmalar ile tespit edilmiştir (Yıldız, 2021).  
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Flavonoidlerin insan sağlığı üzerine olan en kayda değer 

biyolojik anlamdaki özellikleri antioksidan etki sergilemeleridir. 

Oksijen radikali ile lipid peroksidasyonun, kalp-damar rahatsızlıkları, 

kanser hastalığı ile kronik iltihaplanma tarzı rahatsızlıkların en temel 

nedenini oluşturduğu bilinmekte ve flavonoid bileşenlerin bu 

radikallerin oluşumunu engellediği, metal iyonunu bağlayarak 

lipidlerin oksidasyona uğramasına engel olabildiği ve de radikallerin 

meydana gelmesinde rol oynayan enzimsel sistemleri inhibasyona 

uğratabildikleri tespit edilmiştir (Yıldız ve İzli, 2020). Fenolik 

bileşiklerin yüksek oranda hücre metabolizmasında görev alan 

regülasyon faktörleri olarak ifade edildikleri belirtilmiştir (Schobinger, 

1998). 

Meyve ile sebze ürünlerinin antioksidan etkileri bünyelerinde 

barındırmış oldukları askorbik asit ve E vitaminleri ile α- karotenden 

ziyade; 

- flavon,  

- izoflavon,  

- antosiyanin,  

- kateşin ve  

- izokateşin gibi flavonoid bileşiklerden kaynaklanmaktadır.  

Oksijen radikallerini tutma kapasiteleri şeklinde ifade edilen 

ORTK açısından on iki meyve ile beş ticari meyve sularının araştırıldığı 

bir incelemede oksijen radikalini tutma kapasite değeri en fazla olan 

meyvelerin çilek ile erik şeklinde bulunduğu bu meyveleri de sırasıyla 

portakal ile siyah üzüm meyvesinin takip ettiği, meyve sularının içinde 
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ise oksijen radikalini tutma kapasite değerininin en yüksek üzüm 

suyunda olduğu görülmüştür. Bu çalışmada araştırılan meyve 

ürünlerinin antioksidan etkilerinin bünyelerinde yer alan flavonoid 

bileşenlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir (Wang ve diğerleri, 1996). 

Flavonoid bileşenlerin öncelikli olarak tespit edilen biyolojik 

özellikleri kılcal damar duvarlarında meydana getirdikleri pozitif 

etkileri olmuştur. Bu bileşenlerin kılcal damar sistemine, genel olarak 

kan sızmasına engel olmasında, kırılganlık ile geçirgenliğin ortadan 

kaldırılmasında etki ederken bu etkinin de flavonoidlerin spazmolitik 

özelliklerinden ileri geldiği bildirilmiştir (Bors ve diğerleri, 1990). 

Gerek epidemiyolojik ve gerekse de in vivo ve in vitro araştırmalar 

sayesinde insan vücudu üzerindeki etkileri ispat edilen flanovoid 

bileşiklerinin en önemli etkisi kardiyovasküler olarak ifade edilen 

rahatsızlıklarda koruyucu rol oynadıklarının tespiti olmuştur (Birman, 

2012). Düzenli bir şekilde kullanılması durumunda kalp hastalıkları ile 

kanser gibi diğer rahatsızlıkların yayılma hızlarında bir düşüş meydana 

geldiği tespit edilmiştir (Ignat ve diğerleri, 2011). Flavonoidler, zayıf 

kardiyotonik maddeler olarak ifade edilmekte, kalp ritimlerinin 

kısalmasını engelleme ve amplitüdünü ykseltme etkisi göstermektedir. 

Yapılan bir çalışmadaki elde edilen bulgular dikkate alındığı zaman 

kuarsetin, rutin ve bazı flavonoid bileşiklerin zayıf (hipodinamik) 

durumdaki kalbi güçlendirmede ve nabzı normale dönüştürmede etkili 

oldukları ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, bir takım flavonoid 

bileşiklerin hipotansif özellik sergiledikleri de tespit edilmiştir 

(Karabulut, 2008). Terminalia chebula’da oldukça yüksek oranlarda 

mevcut olan luteolinin, akut lenfoblastik lösemiye yakalanan hasta 
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bireylerde olumlu bir gelişme gösterebileceği bildirilmiştir (Ko, 2002). 

Baisalin bitkisel fenoliği anti-inflamatuar ve insanlardaki immün 

yetmezliği virüsü olarak ifade edilen Human immunodeficiency virus 

(HIV) üzerinde önemli bir etki sergilediği belirtilmiştir (Fu ve diğerleri, 

2000). 

Kuarsetinin astım tedevisinde kullanılabileceği gibi diyabet ve 

immün yetmezlik virüsü ile enfekte olan hasta breylerde faydalı 

olabileceği belirtilmiştir (Yao ve diğerleri, 2004). Renkli üzüm 

çekirdeğinin kabuk kısmında yüksek oranlarda sentezlenen bir fenolik 

madde özelliğinde olan resveratrol bileşiğinin Alzheimer 

rahatsızlığında tedavi edici özelliğinin olduğu bildirilmiştir (Sovak, 

2001). Aynı şekilde, bitkisel kaynaklı fenolik bir bileşik olarak 

karşımıza çıkan rutinin de antioksidan, anti-inflamatuar ve Aβ oligomer 

aktivitelerini düşürücü özellik sergileyerek Alzheimer rahatsızlığının 

iyileştirilmesinde işe yarayabileceği ifade edilmiştir (Xu ve diğerleri, 

2014). Depominerjik nöronların dejenerasyonu neticesinde vuku bulan 

Parkinson rahatsızlığı olasılığına karşı bitkisel kaynaklı fenolik 

bileşenlerin kullanılabileceği de öne sürülen iddialar arasında yer 

almaktadır (Pandey ve Rizvi, 2009). 

Tümör hücreleri kullanılarak gerçekleştirilen pek çok sayıdaki 

araştırmada, günlük beslenme ile alınan polifenolik bileşiklerin kanser 

hücrelerinde sitotoksik özellik gösterdiği, böylece de bu bileşenlerin 

kanser hastalığının iyileştrlmesinde faydalı olabileceği belirtilmiştir 

(Rao ve diğerleri, 2007).  
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- Proantosiyanidinler,  

- flavonoid,  

- resveratrol,  

- tanenler,  

- epigallokateşin gallat,  

- gallik asit gibi fenolik maddelerin kanser hastalığına karşı 

koruyucu özellik sergilediği ifade edilen araştırmalar 

bulunmaktadır (Li ve diğerleri, 2014).  

Yeşil çayda yer alan polifenol bileşikler, tümor gelişimine engel 

olarak kanser hastalığına karşı koruyu bir özellik sergilemektedir 

(Gansler ve diğerleri, 1996). Buna ek olarak, soya fasulyesinde bulunan 

genisteinin üreme ve hormon sistemleri üzerinde herhangi bir 

zehirleyici özellik sergilemeden kimyasal özellikteki maddelerin yol 

açtığı meme kanser oluşumununda baskı oluşturduğu, portakal 

sularında bulunan ana flavonon glikozidi hesperidinin kolon kanser 

hastalığına karşısında koruyucu etkiler gösterdiği öne sürülmektedir 

(Ren ve diğerleri, 2003). Citrus türü olarak adlandırılan bitkilerde 

mevcut olan limonen bileşiğinn kanser oluşumunda ve tümor 

gelişiminde inhibe edici özelliklerinin bulunduğu gözlemlenmiş ve 

kanser hastalığına karşı koruyucu olarak kullanılabileceği ifade 

edilmiştir (Swenberg, 1991).  

Kumar ve Alagawadi (2013), yaptıkları araştırmada galanga 

olarak ifade edilen fenolik bir bileşik olan Alphina galanga bitkisinin 

etanol ekstraktından özel bir diyet aracılığı ile indüklenen enerji 

alımının, vücut ağırlığında meydana gelen artışı azaltarak obeziteye 
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karşı koruyucu etkisinin bulunduğunu bildirmişlerdir (Kumar ve 

Alagawadi, 2013). Pek çok sayıda bitkinin içeriğinde mevcut olan 

ursolik asidin erkek İsviçre farelerine oral yoldan uygulanan bir 

çalışmada görülen antidepresan etkilerin, fluoksetin, imipramin ve 

bupropion gibi klasik antidepresan etkiler ile benzerlik gösterdiği rapor 

edilmiştir (Machado ve diğerleri, 2012). 

Fenolik bileşiklerin yararlı özelliklerinin yanı sıra olumsuz 

sonuçlarının bildirildiği çalışmalar da mevcuttur. Bunlardan bazıları şu 

şekilde sıralanabilir: 

- protein sindiriminde meydana gelen azalma, 

- enzim aktivitelerinde neden oldukları değişimler ve  

- bir takım mineral maddenin absorpsiyonunu düşürmeleri 

sebebiyle beslenme bozukluklarına yol açmaları (Fergison, 

2001).  

Fenoliklerin düşük konsantrasyonlarda antioksidan özellik 

sergilediği, fakat yüksek konsantrasyonlarda bu bileşenlerin prooksidan 

etkiye sahip oldukları ifade edilmektedir (Wong ve McLean, 1999). 

Bileşiklerin prooksidan etkileri hidroksil grupların total sayısı ile 

ilişkilidir. Yen ve diğerleri (2003) yaptıkları bir çalışmalarında;  

- kersetin,  

- naringenin,  

- hesperidin ve  

- morinin prooksidan etkilerini kişilerin lenfositleri üzerinde 

değerlendirmeye tabi tutmuşlar ve süperoksit radikalleri ve 
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lipid peroksidasyon reaksiyon ürünlerinin oluşumunun bu söz 

konusu fenolik maddelerin miktarının yükselmesi ile beraber 

arttığını tespit etmişlerdir. 

Benzer bir biçimde, yeşil çayda yer alan kateşin ile 

epigallokateşin gallatın miktarına bağlı olarak metal mevcudiyetinde 

H2O2 oluşumuna yol açtığı ve DNA hasarında da yükselişe neden 

olduğu ifade edilmiştir (Furukawa ve diğerleri, 2003). Kurkuminin 

diğer bitkisel kaynaklı fenolik maddelerle kıyaslandığı zaman daha 

düşük seviyede zehirleyici etkiye sahip olduğu dile getirlse de 

hepatositlerde glutatyonu oksidasyona uğrattığı ve fenoksil radikalinin 

açığa çıkmasına yol açtığına dair araştırmalar da söz konusudur 

(Priyadarsini, 1997).   

6. FENOLİK MADDELERİN KULLANIM ALANLARI 

İnsanların bilinçli bir şekilde tüketerek faydalandıkları ilk bileşik 

maddelerden biri eskilerde tanen şeklinde ifade edilen bitkisel kaynaklı 

fenolik maddelerdir (Yıldız ve Baysal, 2003). Proteinler ile kompleks 

oluşturarak çökelti oluşturduklarından deri endüstrisinde kullanım alanı 

bulmaktadırlar. Ham deride yer alan proteinler ile tanenlerin stabil ve 

mikrobiyal bozulmalara dirençli kompleksler meydana getirmesi 

prensibi ile bir çok kullanım alanına sahip bir madde elde edilmektedir 

(Cemeroğlu, 1998). Fenolik maddelerden olan tanenler gıda 

endüstrisinde bulanık olmayan berrak meyve sularının üretilmesinde 

uygulanan jelatinin durutulmasında yardımcı materyal şeklinde 

kullanılmıştır (Schobinger, 1988). Flavonoid bileşikler ile sinamik asit 

en etkili antioksidan, serbest formdaki radikal tutucu ve zincir kırıcı 
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şeklinde ifade edilmektedirler. BHT, propil galat ve tertbütilhidrokinon, 

besin maddesinde ortaya çıkan oksidatif anlamda acılaşmayı önlemede 

kullanım alanı bulmaktadır (De Sotillo ve diğerleri, 1994). Fakat, 

sentetik maddeler yerine doğal formdaki antioksidan maddeler tercih 

edildiğinden dolayı; bitkisel kaynaklı sıvı formunda bulunan yağlarda 

bu amaca hizmet anlaminda flavonoid bileşikler, çay, meyve ve 

çekirdek fenoliklerin kullanılması üzerine odaklanılmaktadır (Yildiz, 

2021b; İzli ve Yildiz, 2021). 

Lin ve diğerleri (1996), yaptıkları bir çalışmada çaydaki polifenol 

bileşenlerin antioksidatif etkileri baz alındığında; sıralamanı 

epigallokateşingallat (EGCG) > gallik asit (GA) > epikateşin (EC) > 

kateşin (C) > kafein biçiminde olduğunu ifade etmişlerdir.  

Yen ve Chen (1995), oolong çayı (yarı-fermente bir çay) öncelikli 

olacak şekilde tüm çay ekstraklarının antioksidan özellik 

sergilediklerini, aktif O2’ni giderme açısından bakıldığında ise sırası 

ile; 

- yarı-fermente,  

- fermentasyona uğramamış (yeşil) ve  

- fermente (siyah) çay ekstraktı olacak şekilde sıralandıklarını 

ifade etmişlerdir. 

Yağlarda kullanım alanı bulan ve ticari şekkde üretimi 

gerçekleştirilen tek doğal antioksidan katkı maddesi biberiye ile 

ekstraktlarıdır. Rosmarik asitlerin karnosik asitler ile beraber biberiye 

ürünlerinde mevcut olan en etkili antioksidan madde özelliği sergilediği 

ve gıda maddelerine eklenmesi gerekliliği belirtilmiştir (Madsen ve 
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Betelsen, 1995). Soya yağı ile zeytin yağının oksidasyona uğrayarak 

bozulmalarını yavaşlatmak amacı ile fenolik bileşen ekstraktının yeterli 

olduğu, soğan (kırmızı) kabuklarından aseton kullanılarak ekstrakte 

edilen flavonol bileşenlerin (kuersetin başta olacak şekilde) 

katılmasıyla peroksit sayısını düşürdüğü, biberiye ile adaçayından 

ekstrakte edilen kokusuz ve tatsız özellikteki antioksidan maddelerin 

patates cipslerine, ayçiçeği ve mısırözü yağına katılarak lezzet koruma 

sağladığı, Phalaris canariensis’ten elde edilen fenoliklerin sardalya yağı 

için hayli güçlü bir antioksidan madde olduğu tespit edilmiştir (Shahidi 

ve Nazck, 1995). 

Şeker pancarının enzimatik sakkarifikasyonu neticesinde; 

- arabinoz,  

- ferulik asit,  

- ramnoz ile  

- galakturonik asitin meydana geldiği ve bu maddelerin ticari 

olarak farklı şekillerde değerlendirildiği bildirilmektedir. 

Örnek vereck olursak, ferulik asit lignolitik 

mikroorganizmalar tarafından aroma verici maddelere 

çevrilmektedir.  

Fenolik bileşikler, gıda ürünlerinde mikrobiyolojik güvenlik 

bakımından da önem arz etmektedir. Baharatlarda yer alan; 

- eugenol,  

- timol,  

- humulan,  
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- lupulon ve  

- allil izotiyosiyanat gibi bileşenlerin antimikrobiyal özellik 

göstermeleri baharatların büyük bir bölümünü Gr pozitif 

bakteriler ile küfler karşısında oldukça güçlü bir duruma 

taşımaktadır. Ayrıca, çeşitli baharatların bir karışım şeklinde 

kullanımının bu söz konusu etkiyi daha da güçlendirdiği 

belirtilmektedir (Micard ve diğerleri, 1996). 

Fenolik bileşiklerin gıda sanayinin yanı sıra farmakoloji alanında 

da kullanımları oldukça geniştir. Örneğin, ilaç sanayinde fenolik 

bileşiklerin bilhassa antimikrobiyolojik etkilerinden 

faydalanılmaktadır. Bir takım fenolik maddenin (örneğin, gallik ve p-

hidroksibenzoik asitler gibi) Clostridium botulinum’un A ve B sporları 

karşısında oldukça etkin olduğu ve sözü edilen bu sporların oranları 

düştükçe fenolik bileşiklerin etkinliklerinin artığı belirtilmiştir. 

Hidroksisinamatların uygun şartlarda küfler ile S. cerevisiae, P. 

fluorescens gibi mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal etki 

sergilediği, A. parasiticus üremesi ile aflatoksinlerin meydana 

gelmesini bütünüyle durdurduğu belirtilmiştir. S. aureus, E. coli, S. 

typhimurium, P. fluorescens ve P. fragi gibi psikotropik yapıdaki 

bakteriler karşısında antimikrobiyal özellik sergilerken; Bacillus 

cereus, B. subtilis ve B. megaterium bakterilerin karşısında 

bakteriostatik etki sergilediği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda 

fenolik bileşiklerin antiviral etkisinin olduğu belirtilmiş; çilek 

tanenlerinin Polio, Enterik ve Herpes virüslerini, kuarsetinin ise Herpes 
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simplex tip 1, Polio tip 1 ve Parainfluenza tip 3 virüslerini inaktif hale 

getirdikleri görülmüştür (Yıldız ve Baysal, 2003). 

Yaban mersininde yer alan fenolik maddeler, Vaccinium myrtillus 

ile fermantasyona uğramasını takiben ekstraksiyona uğrayarak 

damarları koruma amaçlı işlev gören ilaçlarda başlıca bileşen olmuştur 

(Shahidi ve Naczk, 1995). Bir takım flavonoid bileşenler, UV ışınlarına 

karşı koruma özelliğini bünyelerinde barındırmaları nedeniyle 

kozmetik ürünlerde, özelliklede güneş kremlerinde önemli katkı 

maddesi olarak kullanılmaktadır.  

Fenolik bileşiklerin bunlara ek olarak farklı kullanım alanları ve 

olanakları da bulunmaktadır. Çözünebilir kahvelerin üretimi esnasında 

meydana gelen katı atıklar, bitkileri geliştirme ortamı şeklinde ticari 

olarak kullanılmaktadır. İçermiş oldukları oksin ve fenolik maddelerin 

sinerjistik özellikleri sayesinde bitkiler için geliştirici bir etki 

göstermektedirler. Kahve atıkları bunun yanı sıra bünyelerinde; 

- kafein,  

- tanen ve  

- polifenol bileşenler bulundurmasından ötürü hayvan yemi 

şeklinde de kullanılmaktadır (Roussos ve diğerleri, 1995).  
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SONUÇ 

Organizmalarda meydana gelen herhangi bir patolojik olay ya da 

fizyolojik koşullar altında ortaya çıkan serbest radikaller ve bunların 

süpürücüsü şeklinde ifade edilen antioksidan savunma mekanizması 

arasında bir denge söz konusudur. Bu söz konusu dengenin serbest 

formdaki radikallerin lehine doğru hareket etmesi oksidatif stresin 

varlığını göstermektedir. Canlı organizmalar oksidatif zarara karşı 

antioksidan mekanizması ve moleküller ile korunmaktadır. Antioksidan 

mekanizmayı daha da kuvvetlendiren en etkili faktörlerden birisi 

tükettiğimiz besin maddeleridir. Antioksidan maddelerce zengin olan 

besin maddelerini tüketmek insan vücudunun oksidan maddelere karşı 

gösterdiği direnç de etkili bir rol üstlenmektedir. Bu kitabımızda 

antioksidan maddeler ve detayları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 

Elbette ki antioksidan özellikteki gıda maddelerinin miktarını çok daha 

fazlalaştırmak mümkündür. Ancak tek bir kaynakta antioksidan 

özelliğindeki bütün gıda maddelerinin hepsinden söz etmek oldukça zor 

olduğundan mevcut kitapta gündelik yaşamımızda daha sıklıkla 

kullandığımız ve tercih ettiğimiz gıda maddelerinin antioksidan etkileri 

ve etki mekanizmalarından bahsedilmektedir. 

Diğer taraftan, bitkisel kökenli besin maddeleri fenolik bileşikler 

açısından zengin doğal birer kaynaktırlar. Fenolik maddeler bilhassa 

meyve ile sebzelerin renkleri, lezzetleri ve dayanıklılıkları gibi kalite 

kriterleri üzerine önemli rol oynamaktadırlar. Gıda sektöründe 

sentetiklere karşı doğal alternatif olan fenolik bileşikler, deri ve 

farmakolojik alanlar gibi birçok alanda da başarıyla kullanılmaktadır. 

Fenolik maddeler antioksidan etki göstererek antikansorojen, 
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antimutajen ve antibakteriyel aktivite gösterdiklerinden insan sağlığı ile 

yakından ilişkilidir. Yapılan araştırmalar sonucunda fenolik maddelerin 

uygun miktarlarda kullanımı antioksidan özellik sergilerken, aşırı 

dozlarda kullanımı prooksidan özellik göstermektedir. Kitabımızda da 

bahsettiğimiz üzere bitkisel fenoliklerin kullanım alanlarını 

çeşitlendirmek, insan sağlığı üzerine olan olumlu etkilerini belirleyerek 

istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla daha kapsamlı 

araştırmalar gerekmektedir. 
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