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KISALTMALAR 

ARS ..•.. Arilsülfataz 

NC Nitrokatekol 

ng • ..••• Nanogram 

p-NCS •.• p-Nitrokatekol sülfat 

pg ....•• Pikogram 

St • • • • • • Saat 



GİRİŞ VE AMAÇ 

Arilsülfatazlar (ARS, arilsülfat sülfohidrolaz (E.K. 

No: 3.1.6.1) bakteriler ve memeliler gibi dogadaki de~i

şik organizmalarda yaygın bulunan enzimlerdir. İnsanlarda 

olgun eritrosit hari~ her hücre tipinde bulunur.Bu enzim

ler aromatik sülfat esterlerini fenol ve sülfat iyonuna 

hidroliz ederler. Dogada çok yaygın dagılımları nedeniyle, 

önemli fizyolojik fonksiyonlara sahip oldukları düşünül

mektedir. Ancak fizyolojik fonksiyonlarını anlamak çok 

güç oldugundan yıllarca ilgi çekmemiş enzimlerdir. Bunun

la beraber, ARS'iarın fertilizasyon, askorbik asidin mobi

lizasyonu, miyelin yapım-yıkımı ve bag dokusunun yeniden 

yapılanması gibi çeşitli fizyolojik olaylara katıldıgı sa

nılmaktadır (18). 

ARS'lar; erirlilikleri, subsellüler yerleşimleri ve 

substrat özgünlükleri bakımından A,B,C tiplerine ayrılır

lar. Erir ARS-A ve ARS-B lizozomlarda ve erimez ARS-C 

mikrozomlar~a bulunur. Lizozomal ARS-A ve B farklı pH op

timaları, substrat özgünlükleri, inhibitörlere karşı ya

nıtları, elektroforetik _mobiliteleri ve diger özellikleri 

bakımından birbirlerinden ayrılabilirler. 

ARS-A, serebrosid-3-sülfataz olarak da bilinir. Se

rebrosid-3-sülfat bu enzimin dogal substratıdır. Çeşitli 

organlardaki ARS-A'lar farklı substratlara ilgi gösterir

ler. Böbrek ve karaciger ARS-A enzimi serebrosid-3-sillfatı 
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yıkar, domuz testisinden izole edilen seminolipidi yıkar, 

insan fibroblastlarındaki askorbik asid-2-sUlfat sülfo

hidrolaz aktivitesine sahiptir. ARS-B; uridin difosfat 

N-asetil - galaktozamin-4-sillfatı hidroliz eder ve glikoza

minoglikan metabolizmasında rol alır. 

ARS'lar çeşitli dokularda farklı konsantrasyonlarda 

bulunurlar. Karaci~er, pankreas, böbrek, suprarenal bez

ler özellikle yüksek ARS aktivitesine sahiptir. Deri, çiz

gili kas ve serumda çok düşük degerlerde bulunurlar. 

ARS-A ve B, daha bol oluşları ve klinik önemleri ne

deniyle daha fazla incelenmiş olan enzimlerdir. Son 20 

yıldır, erir ARS'ların özellikle genetik hastalıklarla 

ilişkileri açısından sayısız biolojik ve biokimyasal 

çalışmalar sürdürülmektedir. 

ARS-A enziminin kalıtımsal olarak eksikli~i santral 

sinir sistemindeki oligogendritlerin lizozomlarında ve 

periferik sinir sisteminin Schwann hücrelerinde sülfatid 

birikimine yol açar. Bunun sonucunda hastalı~a tutulmuş 

hücrelerin ölümü, metakromatik lökodistrofi (MLD) için 

karakteristik olan demiyelinizasyona yol açar. MLD'li has

talarda ARS-A aktivitesinin azalması primer defekt olarak 

iyice belirlenmiştir (15) .Bu hastaların doku ve idrarlarında 

ARS-A devamlı olarak azalmış bulunmuştur (1). Lökositler, 

ARS'ların zengin bir kayna9ıdırlar. Enzimin lökositlerde 

ve fibroblastlarda aktivitesinin ölçülmesi hem bu hasta

lıga yakalanmış hastaların ve hem de taşıyıcıların saptan

ması için yararlıdır. 

ARS-A, genetik kaynaklı olmayan birçok patolojik du

rumda kanda artar (26) ve sonra da idrarla artmış miktar

larda atılır (16,18,53). Gebelik, yara iyileşmesi, inf

lamınatuar . olaylar,intoksikasyonlar ve malign hastalıklar 

gibi fizyolojik ve patolojik çok geniş çaplı durumlarda . 
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biolojik materyallerde ARS aktivitelerinde artma olur 

(16,26,29,30,46,48,53). 

Gebe kadının serumunda ARS-A, normal kişilere göre 

artmış bulunmuştur. Bu artış gebelik toksemisinde daha 

da belirgindir. Buna karşı l ık ARS-B'nin azalmış oldugu 

ve toksemide bazen eser düzeylere indi9i saptanmıştır 

(26). Bazı durumlarda ARS-A aktivitesinin normallere gö

re artması ve ARS-B'nin ise azalması ile ilgili bu göz

lemler, iki enz i min farklı metabolik olaylarda rol alma

larından ileri gelebilecegini düşündürmüştür {26). 

Ayrıca, karaciger, pankreas, neoplastik doku, yara

lar ın iyileşmesi ve kemik büyümesinde oldugu gibi hızlı 

protein sentezi olan yerlerde yüksek ARS düzeyleri oldu

gu gösterilmiştir ( 54 ) 

Klinik önem bakımından ARS'larla ilgili birçok ça

lışma enz i min i drardaki konsantrasyonlarının ölçülmesine 

dayanır. İdrarda ARS aktivitesi oldugu ilk defa Huggins 

ve Smith (29) , tarafından gösterilmiştir. İdrarda ARS sag

lıklı insanlardan başka, genitoüriner ve diger bölgele

rinde tümör olan kişilerin,akciger, böbrek tilberkülozu 

olanların, Kwashiorkor'lu hastaların idrarında gösteril

miştir (16,30,46,48,53). Romatoid artritli ve osteoart

rozlu hastalarda da ARS aktivitesi normallere göre 4-8 

defa daha yüksek bulunmuştur (50). Ancak patolojik durum

larda idrarda enzim aktivitesinin normallere göre daha 

yüksek oldugu dikkati çekmiştir. 

ARS'ların çeşitli hormonların kan v~ doku düzeyle

rinin düzenlenmesinde - merkezi bir rolü oldugunu gösteren 

bir hayli kanıt vardır (42,54). 
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ARS aktivitelerinin, ·aiger lizozomal enzimler gibi 

steroid hormonlarla degiştirilebildigi gösterilmiştir 

{36,37). Bazı araştırıcılar, steroid hormon tedavilerin

den sonra enzim aktivttelerinin arttıgını bildirmişler

dir (36,37,56,72,74). Buna karşılık bazıları, büllü 

pamfigus'un bül sıvısında 2-8 kat artan ARS-A ve B'nin 

prednisolon tedavisi ile belirgin azaldı9ını (27), bir 

başka grup araştırıcı da hücre kültürlerinde ARS-A akti

vitesinin hidrokortizonla inhibe olabildi9ini göstermiş

lerdir (45). 

Son yıllarda yapılan hayvan . deneylerinde, ARS-A ve 

B aktivitelerinin fizyolojik şartlar altında seksüel 

s teroid hormon konsantrasyon ları ile kuvvetle etkilendi-

9i dikkati çekmiştir (69 ,7 0, 71, 72,73,74 ) . Tavşanlar ve 

s ıçanlarda fizyol o jik östrus d urumunda tükürük bezleri 

v e yumurta kesesinde ARS-A ve B aktivi t elerinin hayli 

arttıgı gözlenmiş (3 6 ,68,69,71) . ve bu art ı şın kan dola

ş ımına östrojen salgılanış ı s o nucu o ldu 9u i l eri sürülmüş

t ür {68, 6 9 ,7 0,71 ) . 

Steroid hormonların moleküler düzeyde protein sen

tezi ve özellikle de enzim sentezi {indüksiyonu) üzerine 

etkisi iyice ortaya konulmuştur (42). Plazmada bulunan 

birçok steroid hormon kısmen glikuronik veya · sülfürik 

asidle baglanrnıştır. Bunlardan bazıları, örnegin andros

teron ve etiokolanolon hemen hemen tarnamiyle sülfatlar 

halinde dolaşımda bulunurlar, fakat %90-95'i glikuronid 

şeklinde atılır. Aynı şekilde, insanlara östron sülfat 

verildiginde, başlıca glikuronid şeklinde atılır (20). 

Bu gözlemler, glikuronidlerin terminal metabolitier, bu

na karşılık sülfatların "transport şekilleri" olarak gö

rev yaptıgı sonucuna yol açmıştır (20). Bunun dışında 

slilfat esterlerinin, steroidlerin biokimyasal transfor

masyonlarında maskeleyici gruplar olarak görev yaptıgı 
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gösterilmiştir (54). Buna dayanarak, slilfatazların hedef 

organda inaktif sülfatlanmış steroid hormonu biolojik 

aktif şekline dönüştürerek özel steroid hormonların etki

sini (örne9in enzim indükle yicisi olarak) düzenleyebile

ce~i düşünülmüştür (54). östrojen sülfatların %99 ' u ser

best şekline dönüşerek aktiflenirler. Bu anabolik olay 

hedef organda hormona! kontrol altında oldugunda hormonun 

aktif şekline hidrolizini sa9layan arilsülfatazların da 

hormonal etkiyle aktiflenebilecekleri ileri sürülmüştür 

(54) . 

Bu bilgilere göre; ARS aktivitesi miktarı moleküler 

düzeyde steroid hormonların ·enzim indüksiyonu yolu ile 

y ani t rans l asyonel ya da post-translasyonel (glikoz i l as

yonı sül fatasyon gibi) mekanizmalar a ve i nhibi t örlerinin 

e tkisine ba9lıdır. Translasyonel mekanizmal ar özel l ikle 

s teroid hormonl a r la direkt o l arak kontrol edilir . 

Bütün vücut hücreleri nde yaygın olan ARS- A enziminin 

normal fonksiyonları yet erince aç ıklıga kavuşamadıgı gibi, 

genetik ve non- genetik hastalıklar dahi l ç ok geniş patolo

jik dur umlardaki enzim degişiklikleri ile ilgili koşul ve 

nedenler de tam olarak aydınlatılamamıştır. özellikle tü

möral durumlarda enzim aktivitesi artışı, hastalı9'ın tanı

sı ve prognozu bakımından gösterge bile kabul edilmektedir 

(12). Jinekolojik kanserler , kadınlardaki kanser türleri

nin başında geldiginden, bu durumlarda enzim aktivitesi 

yolu ile hastalıgın tanı ve prognoz unu do~ru olarak de~er

lendirebilmek için, öncelikle normal durumlardaki hormonal 

aktivite degişiklikleri ile ARS- A aktivitesinin ne yönde 

etkilendiginin kesin olarak bilinmesi gerekir. Ancak ARS- A 

aktivitesinin insanlarda seksüel steroidlerin aktif ve 

inaktif oldugu fizyolojik durumlardaki de~işiklikleri ile 

ilgili bir yayın bulunmamaktadır. 
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Bu nedenle çalışmamız, saglıklı kadınlarda fizyolo

jik durumlardaki steroid hormon degişikliklerinin ARS-A 

aktivitesine nasıl yansıyacaginı araştırmak için planlan

mış ve enzimin normal fonksiyonları ile ilgili bilgileri 

daha da açıklı9a kavuşturabilme amacıyla yapılmıştır. 

Bu amaçla pre-ve postmenopozik sa~lıklı kadınlarda 

de9işik fizyolojik hormonal dönemlerdeki ARS-A aktivite

leri, enzimin doku düzeylerini yansıtabilen zengin bir 

kayna9ı olan lökositlerde ve paralel olarak yine aktif 

oldugu organlardan biri olan böbreklerden salgılandı9ı 

idrarda incelenmiştir. 
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GENEL BfL"GİLER 

ARİL SULFATAZ'LAR ( Enz i m Komisyon No: 3.1.6.1)* 

• Genel özellikler: 

Sülfohidrolazlar (E.K.No:3.1.6) sülfat este rlerini 

~R.o-soi) a ş agıdaki r e aksiyona g6re hidroliz eden enzim

l e rdir. Burada, R.OH bir a l kol, bir fenol, bir karbonhid

rat veya bir steroid olabilir. 

Bu enzimlerin en iyi bilineni olan arilsülfatazlar 

(ARS) veya yeni enzimatik adlandırmaya göre aril-sülfat 

s ülfohidrolazlar (E.K.No: 3.1.6.1)* birçok hayvansal do

ku, bakteri ve bitkilerde sülfirik asidin aromatik alkol

l erle esterlerinin hidrolizini katalizler. 

ARS'lar subselUler dagılımları, kimyasal ve fizik

sel özellikleri ve substrata ilgile rine göre gruplandı

rılırlar (Şekil 1) (11). 

* Her enzim numarası 4 rakamdan oluşur. İlk rakam enz i min ait oldu
ğu asıl özel sınıfı gösterir. Hidro l azlar, 6 temel enzim sınıfı
nın üçüncüsüdür. İkinci rakam; alt sınıfını gösterir. Bu sınıf 
hidrolazlar için hidroliz olan bağın tipini gösterir. Bu bağ es
ter bağıdır, yani 3.1 baş no' lu enzimler es.ter bağlarını hidroliz 
ederler. Üçüncü rakam daha alt sınıfı gösterir, bu rakam daha ke
sin olarak hidroliz olan bağın tipini ve enzimin türünü daha açık 
gösterir. Buna göre 3.1.6~ no'lu enzimler, sülfürik ester hidro
laz.larıdır. Dördüncü rakam enzimin daha alt sınıfındaki seri 
no'dur, aromatik sillfat esterleri üzerine etkili olduğunu göste
rir. 



s·entetik Optimum İzoelektrik Doğal 

Enzim substratları pli nokta · substratları 

Arilsülfataz A p-NCS 4.8-5.3 4.6 
(E.K.No: 3.1.6.1.; lizozomal 4-MUS 5.2:5.7 .. 
= serebrosid sülfataz 4.5-5.3 Galaktozil sülfatid 
E .. K.No:. 3.1.6.8) 4.8 Laktozil sülfatid 
Mal.ağ.: 102.000 4.5 Sülfogalaktozil sfingozin 

4.5;4.6 Sülfogalakto gliserolipid 
4.0-4.5 Askorbik asid-2-sülfat 

Arilsülfataz B p-NCS 5.7;5.8 a.o 00 

(E.K.No: 3.1.6.1.;lizozomal) 4-MUS 5.4;5.5 
Mol. ağ.: 48.000 3.5 UDP-N-asetilgalaktozamin-

4-sülfat 
4 .8 (?) Dermatan sülfat (?) 
4.0 (?) Kondroitin-4-sülfat (?) 

Arils4lfataz C p-NPS 7.1;7.6 6.5 
(E.K.No: 3.1.6.1.;mikrozomal 4-MUS 6.8 
= sterol sülfat· 6.2-7,5 Dehidroepiandrosteron 
sillfohidrolaz (?) sülfat 
E.K.No.: 3.1.6.2) 7 .o Pregnenolon sülfat 
Mal.ağ.: 166.000 , 6.5 Androstenodiol-3-sülfat 

6.6&8.0 Östron sülfat 
7.4 Kolesteril sülfat 

Şekil 1. İnsan arilsülfatazların özellikleri (64) 
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Tip I ARS'lar, organizmalarda yaygın bulunur. Tipik 

olarak, nötral ile alkali arasında bir optimal pH'a sa

hiptirler, S◊~- ve P◊l- ile inhibisyona karşı dirençli

dirler ve tercihen p-asetilfenil sülfat (p-APS) ve 

p-nitrofenilsülfat (p-NPS) dahil çeşitli sente tik subst

ratları hidroliz e derle r. Memelile rin Tip I ARS' ları ti

pik olara k erimez ve hücrelerin mikrozomal fraksiyonunda 

yerleşmiştir . Tip I ARS ge nellikle ARS-C diye adlandırı

lır. 

Tip II ARS'ların,daha sınırlı filogenetik da~ılırnla

rı vardır. Optimal pH'ları a sidiktir. Başlıca lizozomlar

da yerleşmişlerdir. S◊~- ve PO~- i le inhibe olur lar ve 

tercihen sentetik substrat p-nitrokatekolsülfatı (p - NCS ) 

hidroliz ederler . ARS- A ve B, Tip I I enz iml e r dir . ARS- A, 

B ve C ayrıca bir fluorojenik substrat olan , 4-metil

yumbelliferil sül fatı( 4-MUS ) hidroliz ederl e r ve bu yön

tem ARS- A, B ve C için sıras ıyla pH 'ı ve reak siyon orta

mında özgün inhibit örleri de9iştirerek spesifik olabilir 

( 8) • 

ARS'ların fizyolojik substratları da farklıdır.ARS-A, 

sinir dokusunda serebrosid-3-S04'ın hidrolizini kataliz

l e r (47) v e bu enzimin eksikli~i insanda metakromatik lö

kodistrofi (MLD) denile n sülfatid depo hastalıgına yol 

açar(lS,35) .ARS-A askor bik asid-2-S04 1 1 da hidroliz ede r 

(55) ve enzimin bu fonksiyonu büyük b i r grup hayvanda mer

kezi önem taşır (4). ARS-A, proteinlerdeki sülfatlı tiro

zil kalıntılarını hidroliz ede rek prote inlerin posttrans

lasyonel mekanizmalarında da rol alabilir (21). 

ARS-B'nin en büyük biolojik substratı oligosakkarid

lerde ki kondroitin-4-S04'tır ve bu enzimin eksikligi insan

da Maroteaux-Lamy sendromu denilen mukopolisakkaridoza ne

den olur (60). 
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ARS-C in vivo olarak bir ste roid sülfataz etkisi gös

t e rir (31). Steroid sülfataz, ~lasantal östrojenlerin ya

pımında (63) ve sperm verirnliliginde rol alır (40). ARS-C 

ve steroid sülfataz aktivitelerinde yetme zlik, X'e bagım

lı plasantal yetme zlik (22) ve X'e bagımlı ihtiyozisde 

görülmüştür (59). 

Konumuzla ilgisi nedeniyle ARS-A hakkınaa · aşagıda 

dah a geniş bilgi verilmiştir. 

ARİLSOLFATAZ A 

• Dagılımı: 

İnsan böbreg i, karacigeri v e pankreasında en yüksek 

konsantrasyonl arda bulunmuştur ( 10) . Dalak , kalp ve akci

gerlerdeki enzim, böbrektekinin 1/5 'i ile 1/l0 ' u arasında 

dır. İnsan lökositleri , deri fibroblastları ve serumda da 

ARS- A bulunur . Gelişen kemiklerdeki en büyük yapım-yıkım 

bö lgelerinde yüksek ARS- A düzeyl eri bulunmuştur. 

İnsanlarda ka raciger (13,33 , 58 ) plasanta ( 17 ) ve id

rar (.44) dahil çeşitli k a ynakl ardan e nzim saflaştırılabil

miştir. 

• Yapısal ve fiziksel özellikleri: 

Saflaştırılmış insan ARS-A asitlik bir glikoprotein

dir. Oldukça yüksek glutarnik ve aspartik asid kapsaması 

nedeniyle izoelektrik noktası pH 4.6 dır {Şekil 1). Enzi

min oldukça yüksek hidrofobik arninoasid kalıntıları (lö

sin, izolösin, tirozin, fenilalanin ve prolini) vardır. 

Bu aminoasidler·, belki de o0 c ve aşagılarda enzimin nis

bi anstabilitesinden ve yüksek ısı derecelerinde daha bü

yük stabilitesinden sorumludurlar (75), oldukça düşük 

~-heliks ve daha yüksek p-tabakası ve düzensiz yapısı 

yüksek prolin içerigine baglanmıştır ( 7 5) • Enzimin aktif 
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bölgelerinde temel histidin ve arginin kalıntıları gös

terilmiştir (32,34,41). 

İnsan ARS-A enzimi, ortamın protein konsan~rasyonu, 

pH ve iyonik gücüne baglı olarak mono- ve tetramer olur. 

Monorner 102.000, tetramer 400.000 mol.agırlıgındadır(Şe

kil 1) ( 1 7) . 

İnsan ARS-A'nın glikoprotein yapısı konkavalin A'ya 

oldukça sıkı baglanmasıyla da kendini gösterir. İnsan 

ARS-A'nın karbonhidrat bileşimi bilinmemektedir, fakat 

insan plasantal enzimi %15 nötral karbonhidrat ve %0.6 

N-asetilnöraminik asi d kapsar (19). 

İnsan idrarında en zimin herbiri eş 50 . 000 dal ton bü

yüklligünde i ki a l t Unites i vardır (39). Karaciger ARS-A 

enzimi de b i r az farklı büyüklüklerde i k i a l t üniteye sa

hiptir ( 39 ). Pol i a kr i lamid jel e l e ktr o forez i ile ayr ı lan 

karaci9er ARS- A' nın d.. t i p i n i n pH opt imumu 4 . 6' dır ve d ü

şük i yoni k güçte e tki eder ve p t ipi n i n pH optimumu 5 . 15' 

tir v e yüksek iyonik güçlü ortamda etki eder. Yalnı, c(ti

pinin serebrosid sülfat-ayırma aktivitesi saptanmıştır. 

Lökosit ve plasanta ARS-A'nın da poliakrilamid jel elekt

roforezinde iki tipi gösterilmiştir (14,39). 

• Substrat özgünlügü: 

Enzimin p-NCS'ı (Şekil 2) hidrolizi için optimal ak

tivite pH 5.0'de 0.4 mM Km degerindedir (19). ARS-A'ya ARS-A 

antikoru eklenmesi,- p-NCS Km'inde 4 kat artış yapar. En

zim sülfat, sülfit ve fosfat iyonları ile sırasıyla 0.052, 

0.026 ve 0.034 mM'luk Km'de kuvvetle inhibe olur. Buna gö

re sülfit en güçlü inhibitördür, bunu fosfat ve sülfat iz

ler. Enzim, ayrıca askorbik asid 2-fosfatla da kuvvetle 

inhibe olur (19). ARS-A ' nın ditiotreitol ve üre kullanarak 
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HSOt: 

OH 

p- Nitrokatekol sülfat 

Şekil ·2) ARİL SÜLFATAZIN 
SENTETİK SUBSTRATI 

v eya sodyum dodesil sülfatla parçalanışı, aktivitesinin 

t otal kaybına sebep olur ve bu kayıp ayıracın uzaklaştı

rı l ışı ile düzelmez . 

Aromatik sülfatlara ek olarak, insan ARS-A çeşitli 

sül fat esterlerinin sülfatlarını hidroliz eder. Bunlar; 

serebrosid-3-sülfat, serninolipid, psikozin sülfat, askor

bik asid-2-sil l fat ve tirozin 0-slilfattır~ Hem p-NCS'ın 

ve hem de serebrosid sülfatın hidrolizi aynı enzimle ka

talizlenir. Serebrosid sülfatazın fizyolo j ik iyonik kon-
' santrasyonlarda optirnal in vitro aktivitesi için sodyum 

kolat veya taurodezoks i kolat gibi bir safra tuzu ve Mn2+ 
gereklidir. Metal iyonu deterjanın ve serebrosid sülfatın 

karışık misellerinin oluşumunu kolaylaştırır. İn vivo 

olarak safra asidi yerine ısıya dayanıklı aktivatör bir 

protein gerekir. Bu tamamlayıcı faktör, 2~.500 mal. a9ır

lı9ında ve 4.3 i zoelektrik noktası olan non-enzimatik li

zozomal bir glikoproteindir. Taurokolattan daha etkilidir. 

Sülfatidle enzimin gerçek substratı gibi görev yapan 1:1 

bir kompleks oluşturur. Çok düşük iyonik güçlü bir sistem-
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de saflaştırılmış ARS-A serebrosid sülfatı aktivatö r bu

lunmaksızın hidroliz edebilir. , 

Serebrosid sülfa t s ülfataz aktivitesi aktivatörü, 

serninolipid ve deasetile türevleri, lizoseminolipid v e 

psikozin sülfatın hidrolizlerini de uyarır. 

ARS-A'nın sentetik substratı NCS'ı hidroliz e tme ora

nı, dogal substratları olan serebrosid-3-sülfatı hidroliz

leme sinden 30 ka t, a s korbik asid sülfatı hidrolizlemesin

den ise 2 kat da ha fazladır. 

• Fizyolojik ve patolojik durumlarda ARS-A: 

ARS- A enzimi gebe kadınların serumunda artabil mekte

dir. Bu artışın bazı detoksikasyon mekanizmaları ile il

gili olabilecegi i l eri sürülüyor (26). 

ARS-A enziminin genetik kaynaklı olmayan birçok pa

toloj i k durumda dokularda ve vücut sıvılarında arttıgı 

saptanmıştır. ARS ' lar ın klinik yönden araştırılmaları i le 

ilgili çalışmaların çogu idrarda enzim aktiv itele rinin 

incelenmesine dayanır. Çeşitli genito-üriner infeksiyon

ları (46), akciger ve retina tüberkülozu (19), karacige r 

hastalıkları (16,19) ola nlarda, iyileşmekte olan yara ve 

cerrahi travmalarda (16), malnütrisyon ve Kwa s hior kor'lu

larda (30), romatoid artrit ve oste oa rtrozlularda (50) 

ve lösemi, Hodgkin lenforna dahil çeşitli malign hastalık

ları olanların idrarlarında (12,19,48,64), ARS-A aktivi

t e lerinde artma bulunmuştur. Kolon kanserinde serumda 

idrardakinden daha yüks ek enzim aktivitesi saptanmış (5) 

ve ARS-A ölçümlerinin kolo-rektal kanse r tanısında deger

li bir gösterge olabilecegi ileri sürülmüştür (38). 

İdrardan başka serumda, diger vücut sıvılarında ve 

dokularında da çeşitli patolojik durumlarda ARS-A aktivi-
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telerinde artma ol ur(6) -örnegin alkoliklerin serumunda (24), 

bronşial astımlıların bronkoalveolar lavaj sıvısında (61), 

büllü pamfizuslarda bül sıvısı'ncıa (27)·, ARS aktivitesi 

artmış bulunmuştur. Bazı tümörlerde tümör dokusunda en

zim aktivitesi artar (49). Buna karşılık şizofrenik has

talarda idrar ve lökositlerde ARS-A aktivitelerinde azal

ma gözlenmiştir (57). 

ARS-A'n ın normal fizyolojik fonksiyonları henliz tam 

olarak acıklı9a kavuşmadıgı gibi, spesifik ve non~spesifik 

hastalıklar, lipidozlar ve tümörler dahil çok geniş pato

lojik durumlardaki enzim de9işiklikleri ile ilgili koşul 

ve nedenler de halen yeterince aydınlanamamıştır. 

e Gonadal steroidler 

• östrojenler: 

östrojenler teorik o larak ana madde "estran" hidro

karbonu türevi o l arak kabul edi lirler. 30'un üzerinde ö st

ro jen belirlenmiş olmasına ra~men, klinik bakımdan östra

diol , östron ve östriol öneml i dir ( Şeki l 3 ) . Dişi cins iyet 

organ larının ge l işimi ve sekonder seks karakterlerinin 

6 

östmdiol 

Sekil 3 

OH 

s 

östron 

o OH 

-OH 

östriot 
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oluşumundan sorumludurlar. MenstrUel siklUsUn düzenlenme

si ve gebeligin ·korunmasında qa r ol alırlar. 

Yapısal olarak, 18 C atomuna sahiptirle r ve karakte 
risti k özellikler i şunlardır: 

@ Aromat i k bir A halkası, 

@ 17.C'da keton (ös tron) veya hi droks i l grubu (östradiol) 

ve bazen 16.C'da hidroksil gr ubu (östriol), 

@ Asidik özel liklerini veren 3.C 1 da f enolik h i droks il 

grubu, 

® 10.C'da met il grubunun olmayış ı . 

Fenolik A halkası ve 17.C'da oksijen fonksiyonu,b io

lo jik aktivite icin temel yapısal özelliklerdir. MolekUl

deki diger durumlardaki atomların yerini alan atomlar di

şilik glicünü azaltır. örnegin 16.C'da hidroksil grubu olan 

östriol ve 2.C'da metoksi grubu olan 2-metoksiöstron'un 

biolojik aktiviteleri çok azdır. 

• Bi,osentezleri: 

Ovaryumlar, östrojen, androjen ve progeste!on · salgı

larlar. Bu hormanlar gianUloza· ve teka hücre ler i i l e çev

rili germ hücre lerini kapsayan foliküller tarafından olu

şur (Şekil 4). Ovaryumlar, testis ve adrenal gibi, andros

tenodion ve tes tosteron türü androjenlerden östrojen sen

tezlerler. Teka hücreleri tarafından sentezlenen androjen

ler (C19 steroidler), granüloza hücrelerinde aromatizasyon

la östrojenler e (Cıs steroi dler) çevrilir. Asetat~ -koleste

rol, progesteron ve testosteron hepsi östrojenlerin öncül

leri olarak görev yaparlar (Şekil 4). 
, 
östradiol, en önemli ovarial östrojendi r, hemen hemen 

tamamen ovaryumlardan salgılanır. Buna karşılık östronun 

ço9u, ovaryumlardan salgılanan başlıca androjen olan andros-
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teko intema 
ü:rczkzri 

ranüloza 
·· re~ri 

'fotikül~r 
sıvı 

Şekil 4) Ovaryum folikütünün histdojik yapısı 

tenodionun karaciger ve subkutan yag gibi ekstra ovarian 

dokular tarafından östrona dönüşümünden ve östradiol meta

bolizmasından türer. Adrenal androjenler de periferik do

kularda östrona dönüşür (günde 15-60 pg). Hem östradiol 

ve hem de östron, metabolik olarak inaktif olan östriole 

metabolize olurlar. 

Premenopozik kadınlarda en bol olan östrojen östradi

ol iken, post-menopozik kadınlarda östron en yüksek kon

santrasyonda olan östrojendir (Şekil 5). 

Yaş ilerledikçe androstenodionun östrona dönüşümü ar

tar. Pre-menopozik kadınlarda · plazma androstenod~briunun 

östrona dönüşümü %1.3'tür ve günde 35-40 pg östron oluşur 

( 2 5) • 

östradiol ve progesteron ovaryuroların salgıladıkları 

başlıca cinsiyet hormonlarıdır. Testislerin aksine ovar-
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EKSTRAGLANDULAR 
AROMATİZASYON 

•o·(j] yag dokusu adrenal 

östradiol östron östron 

ÜREME POSTMENOPOZİK 
DEVRESİ DEVRE 

$ekil 5) ÜREME VE POSTMENOPOZAL DEVRE ESNASINDA 

ÖSTROJENİN KAYNAKLAR! 

yumlar testosteron gibi androjenleri hızla östrojenlere 

çeviren ileri derecede aktif ~romataz sistemine sahiptir

ler. 

Testosteronun aromatizasyonunda ilk biokimyasal olay 

l~.C'daki metil grubunun 19-hidroksitestosteron oluştur

mak üzere hidroksilasyonudur. Bu madde daha sonrft 19-okso

testosterona daha ileri oksitlenir. Bunun 19 . C'undaki C ve 

l.C'daki H+ . atomları formaldehit şeklinde uzaklaşır. Geri 
. ' 

kalan bileşik, spontan olarak östradiole aromatize olur. 

Androstenod~pnun östrona biokimyasal aromatizasyon sırası 

da testoster
1

onunkinin aynıdır. Testosteronun androsteno

diona ve östradiolün östrona dönüşümleri reversibl olsa 

bile, testosteronun östradiole dönüşüm yolu ovaryumlar

da miktarsal olarak daha önemlidir. 

Menopozdaki kadınlarda kandaki en önemli östrojen,ad

renallerden salgılanan androstenodionun periferik dokular-
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da dönüştügü östrondur. Bu dönüşümün başlıca yeri yag do

kusu oldugundan, östron, şişman postmenopozik kadınlarda 

artar, · bazen yeterli östrojen kanama oluşturur (Şekil 5). 

östrojenler menstrüel siklüste bifazik bir şekil 

oluştururlar ve hem ovaryu.m folikülünde ve hem d e korpus 

lute umda yapılırlar. Menstrüel sikl üsün folikül e r fazı 

sırasında, ovarial hormon salgılanması, total östrojen ya

pımının yalnızca l/3'ünü oluşturur. 

Adrenal kortekste de östron yapılır. Salgılanan mik

tar azdır (günde lOpg'dan az) ve vücudun östron havuzuna 

önemli derecede katılmaz. 

Gebelikte , fetoplasantal ünite büyük miktarlarda öst

roj en oluşturur. 

Dolaşımdaki östradiol geniş çapta , spesifik bir glo

bul in olan seks hormonu baglayıcı globuline (SHBG) kuvvet

le baglı olarak bulunur. Albumine gevşek baglıdır. Total 

östradiolün yalnızca %2-3'ü biolo j ik olarak aktif şekli 

olan serbest şekildedir. 

östradiol, preovalutauar devrede ml'de 50 pg'dan az 

bulunur (18.4 pmol/L). Konsantrasyonlar foliküler fazın 

2.yarısı sırasında artar ve LH'un tepe noktasına geldi9i 

günde veya öncesinde 150 ila 500 pg/rnl'lik (550-1836 pmol/ 

L) bir tepe noktasına varır. LH'un siklüs ortası artışı 

bu östrojen dlizeyi artışı ile ilişkilidir, LH'un tepe nok

tasına ulaşmasından sonra, östrojen salgılanması inhibe 

olur, serum östrojen düzeyleri hızla preovulatuar düzeyle

re iner, fakat sonra korpus luteum tarafından sentezlenen 

östrojen düzeyi 100-200 pg/ml'ye (367 ila 734 pmol/L) ya

vaşça yükselir (28). 
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östrojenlerin primer inaktivasyon yeri karaci9erdir . 

Başlıca biokimyasal reaksiyonlar· hidroksilasyon, oksidas

yon; indirgenme ve metilasyondur . Hidroksilasyon 2, 15«: ve 

16~ durumlarında yer alır ve daha az aktif bileşiklerin 

oluşumuna yol açar. Glikuronik veya sülfürik asidle bag

lanrna metabolik yoldaki son basamaktır. östroj enlerin 3. 

16. ve 17.C'larında ba9lanma olur ve suda erirlik kazandı

rarak böbreklerle hızla çıkarılabilmelerini sa9lar. öst ro

jen metabolitleri idrarda başlıca glikuronidler şeklinde 

bulunur, fakat glikuronik ve sülfürik asidlerle kısmen 

çift ba9lantılı şekilde de olabilir. 

• Progest e ron 

Pre-menopoz ik kadınlarda , pr ogesteron başlıca ovar

yumların kor pu s luteumu taraf ından salgılanır. Bu ster oid 

uterus endomet r i umunu embriyonun yer leşimi ve gelişimi 

için haz ır lamada , gebe li9in s ür dürülmes i nde ve üreme s i k

lüsünün düzenl enmesinde özel önem taş ır. Di 9er s t e roidle

rin biosentezinde ara maddedir . Gebelikte plasanta; pro

gesteronun başlıca kayna~ıdır . Her iki cinsin adrenal kor

teksi ve erkekte testisler daha az önemli kaynakladır (62). 

Post-menopozik kadınlarda ve erkeklerde az miktarlar

da progesteron başlıca,adrenal pregnenolonun ve pregnenolon 

sülfatın progesterona ekstraglandular dönüşümü ve adrenal

lerden progesteron salgılanmasından türer. 

Progesteron 21-C'lu steroidlerdendir. östrojenlere 

kıyasla A halkası daha fazla doymuştur. 10.C'da bir metil 

grubu , 17.C'da iki karbonlu bir yan kolu vardır (Şekil 6). 

Progesterona ilaveten memelilerde do9al olarak en az 

iki steroid oluştu9u ve progestasyonel etkileri oldu~u 
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progesteron 

Şekil 6 

bilinir . Bunlar ; 20 d:.-hidroksipregn-4-en- 3- on ve 20 p
hidroksipregn- 4-en-3-on' dur. Bunlar ovaryurn folikülle rin

de, korpus luteum,plasanta ve kanda bulunur. 

• Biosentez ve metabolizması: 

Ova r yuml ar da proge s teron b iosentez i , adrena l kor teks

teki gibi asetat, kolesterol, pregnenolon yolunu izler. 

Bununla beraber, luteal dokuda düşük dansiteli lipoprotein 

kolesterolünUn (DDL-kolesterol) korpus luteurnun asetattan 

de novo progesteron sentezleme gücüne ra9men, tercihli bir 

ön madde olarak görev yaptı9ı sanılıyor (62). Progestero

nun luteal salgısının başlangıcı ve kontrolü, LH ve FSH 

ile dilzenlenir. Progesteron, LH'un tepe noktasına ulaştı-

9ı siklüs ortası ve ovulasyon sonrasına kadar önemli mik

tarlarda yapılmaz. LH, teka bücresi farklılaşmasını ve 

progesteron yapımını artırır. Progesteron, LH'un siklüs 

ortası tepe noktasından yaklaşık 8 gUn sonra 10-20 kat ka

dar maksimum düzeye çıkar • . Sekretuvar endometrium gelişimi 

için östradiolle birlikte sinerjik etki gôsterir. Proges
teron ve östroj~n, vajinal sitoloji ve servikal mukus üze

rine görünür etkilere sahiptir ve progesteron vücut ısısı-
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nı artırır. Bu yanıtlar, ovulas yonu saptamak veya menstrtl

el siklUsün luteal fazını belirlemek açısından östrojen ve 

progesteron ölçümlerinden cok klinik de~er . taşır. 

· Proges teronun spesifik bir baglanrna proteini yoktur, 

fakat kortizol gibi, kortizol baglayıcı globuline (CBG) 

baglanır. Plazma serbest progeste ronu total konsantras yo

nun %2-10 arasında degişir ve serbest progesteron norma l 

rnenstrüel siklüs boyunca sabit kalır . Luteal fa z sırasın

da yapım oranı günde 30 rng'a kadar, buna karşılık gebe li

gen 3 . trimestrinde plasanta tarafı.ndan yapımı günde . yakla

şık 300 rng'a ulaşır. 

Progesteronun inaktivasyonuna yol açan önemli rneta

bolik olayl a r indirgenme. ve ba~lanmadır . Pr ogesteronun 

kimyasal yapısında 3 farklı böl ge hidr ojenasyona (indir

genme) karşı hassastır : 4. ve 5.C atomlar.ı arasındaki 

çift bag ve 3 . C ve 20 . C'daki keto grupları. Her bölge nin 

indirgen~es i So< veya sp i k i izomer oluşturur . Bunl ar 

başlıca glikuroni dler şeklinde idr arl a , kalanı safra ve 

dışkı ile atıl ır. Başlıca met abolit sr-pregnan- 3«., 20(( 

diol (Pregnandiol)dur. 

MenstrUel siklüsün foliküler fazında, bir kısım pro-

. gesteronun adrenaller tarafından yapıldı9ı sanılıyor, fa- · 

kat plazma düzeyleri s abit olarak düşük kalır ( < 1 ng/ml). 

Ovulasyonu t a kiben kor pus lute um hızla progesteron yapı

mını artırır, 4-7 gün içinde 10-20 ng/ml'lik maksimal 

konsantrasyona ulaşır. Sonra 24 saatte menstrüasyon baş

langıcı önces inde bazal düzeylere hızla ine r (28). 

• Menopozun yeni fonksiyonel tari-fi (66): 

Geleneksel olarak insanda klimakte ryum 2 tariften 

biri ile tanımlanır. 
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• Uluslararası tarif: 

Bu tarif 1976'daki 1.Uluslararası Me nopoz Kongresi' 

nde ortaya atılmış ve aşagıdaki devrelerde çok yönlü kli

nik tabloya açıklık getirebilen bir t arif tir (65). 

1. Klimaktery\ll'Q: Yaşlanmakta olan kadınlarda üreme devre

sinden üre menin olmadı~ı devreye geçişi göst e r e n faz. 

2 . Menopoz: Klimakte r yum sırasında,çogunlukla da 51 yaş 

etrafında oluşan son menstrüel periyod. 

3. Klimakteruyumun bazen, fakat her zaman olmayan belir

tilerle görülmesi. Bu be lirtilere "klimakterik send
rom" denir. 

Klimakteryµrnun bu t arifi non- spesifik olup, örnegin 

menopozun gösterges i olan amenore süresini belirleyemez

ken çeşitli egitimsel, sosyoekonomik, etnik ve kültürel 

gruplardaki klimakterik semptomların s ıklıgı ve şeklinde
ki degişikliklerin anlaşılmasını saglar. 

• Korpi l ampi'ni n zamanl a ilişki t ar i fi: 

Menstrüasyonun kesilmesine dayalı standart bir ta

riftir. Bu tarif farklı bilimsel çalışmalar arasında mu

kayese yapılmasını saglar ve tedaviye ne zaman başlanaca

gını gösterir. Böylece do9al bir me nopoz, di9er nedenlere 

açıkça dayandırılmaksızin en az 12 aylık bir amenore ola

r ak tarif edilmektedir. 

• önerilen yeni tanımlama (Utian, 1991): 

önerilen tanımlama ovaryumun fonksiyonel yetene9i 

veya yoklu9una dayanır (67). 

TİP A- Spontan O~trojen - bagımlı klimakteryum (ovaryumlar . 

sa9lam) yani, ovarial kompansasyonsuz . 

TİP B~ Spontan östrojen .- bagımsız klimakteryum (ovaryurn
lar sa9lam) yani ovarial kompansasyonlu . 
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TİP c- Ovarial agenezis 6strojen- -ba~ımlı klimakteryum. 
(ovaryumlar yok). 

TİP D- Yatrojenik östrojen•ba~ırnlı klimakteryum (ovaryum
lar çıkarılmış) yani cerrahi menopoz. 

Bu tan~mlama, bazı kadınların menopozdan sonra over

lerinin endokrin kompansasyonu sürdürmesi veya menopozda 

etkilenen ve etkilenmeyen iki tür overin olması gerçe~ini 

esas alarak yapılmıştır. Bu nedenle, her kadın aynı kli

makterik cevabı vermez, ve böylece hormonal yerine koyma 

tedavisi (HRT) her vakada gerekmez. 
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MATERYAL VE METODLAR 

1, OLGULAR ve BİOKİMYASAL İNCELEMELER 

· Çalışmamız farklı üretim devrelerinde bulunan iki 

kadın grubu üzerinde yapıldı. Olgular aşagıdaki şekilde 

sınıflandırıldı: 

A. Fertil devredekiler 

Yaşları 22-38 (ortalama 28.0 yıl) · arasında de~işen 

düzenli menstrüel siklüsü olan (28-30 günler) ve hiçbir 

anovulatuar tedavi görmemiş tamamen sa9lıklı 20 genç ka

dın seçildi. Bu premenopozik kadınların menstrüal siklüs

lerinin 4-5. günleri (erken foliküler faz), 13-14.günleri 

(ovulasyon fazı), 21-23.günleri(Mid-luteal faz)olmak üze

re 3 kere alınan kan örneklerinden lökosit elde edildi 

ve lökositlerde ARS-A aktiviteleri yine lökosit homojena

tındaki protein miktarları ölçülerek hesaplandı. Serumda 

östradiol ve progesteron düzeyleri ölçüldü. Yukarıda be

lirtilen günlerde sabah saat 9.00-11.00 arasında alınan 

idrarda da ARS-A aktivitesi ölçüldü ve idrarda kreatinin 

üzerinden hesaplandı. 

B. Menopozal devredekiler: 

Yaşları 48-65 (ortalama 55.S yıl) arasında degişen 

ve en az 12 aydan beri menstrüel siklüsları kesilmiş olan 

tamamen saglıklı ya da bilateral ooferoktomi geçirmemiş 

olan 20 kadın üzerinde çalışıldı. Amenoreik kadınlarda 

bilimsel menopoz saptanması için ayrıca serumda FSH öl

çüldü ve) 30 mIU/ml' nin üzerinde FSH de~eri gösteren ka

dınlar postmenopozik devrede kabul edildi. Bu dev redeki 

kadınlardan alınan kanlardan elde edilen lökositlerde ve 
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yine sabah 9.00-11.00 saatleri arasında alınan idrar ör

neklerinde ARS-A aktiviteleri premenopoziklerde oldugu 

gibi ölçüldü ve hesaplandı. Bu. grupta da östradiol ve 

p~ogesteron düzeyleri ölçüldü. 

Olguların hiçbirinin çalışmadan en az 1 yıl öncesi

ne kadar hormonal tedavi görmemiş olmasına dikkat edildi. 

Ayrıca vitamin dahil herhangi bir ilaç kullanılmış olma

sına, herhangi besinsel kısıtlamanın,allerji ya da ana

flaksi hikayesinin olmamasına ve laktasy_onda bulunmamala

rına dikkat edildi. 

2.1. Kimyasal Maddeler, Kaynakları ve Aletler 

2.1.1 . Lökosit homojenatı eldesinde kullanılan kimyasal 
maddeler 

e Heparin (Li quemine , Roche , 500 0 U) 

e Dextran sol üsyonu: 5 g dextran (Sigma Chem) 0 . 79 g Nacı 

(Merek ) , 50 mg = 1 rnl heparin (Li quemi ne , Roche , 5000 U) 

100 ml' ye bi d i sti le su i le tamamlandı 

e Lökosit sayma eri yi gi: Hidrokl orik asit %l'lik (haci m/ 

hacim) 

e %0.9 g Nacı (Merek) 

e Tuz-buz karışımı 

2.1.2. Lökosit homojenatında ve idrarda ARS-A incelenme

sinde kullanılan kimyasal maddeler 

e O.Ol M p-Nitrokatekol sülfat'ın (p-NCS) (sigma Chern.Co.) 

s.ıo- 4 _M -Na4P2O7 ve 10 ag. / h. Nacı kapsayan 0.5 M sod

yum asetat-asetik asid tamponundaki eriyigi: 

0.5 M sodyum asetat-asetik asid tamponu (pH=S), 

1.29 ml %100 asetik asid (0.22 M asetik asid) ve 6.8045 

g CH3COONa. 3H2O, 100 ml'ye bidistile su .ile tamamlandı. 

0.0223 g Na4P2O7. 10 H2O (rnol.ag. 446.06) ve 10 g Nacı 
100 ml tamponda çözüldü . pH= S'e ayarlandı. Buzdolabın

da 10 giln kadar dayanıklıdır . 
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ARS-A Ayıracı : 0.0033 g p-NCS 1 ml'ye tamponla tamam

landı ve günlük hazırlandı . · 

e 1 N HaOH: 4 g NaOH 100 ml'ye bidistile su ile t amam

landı. 

2.1.3. Lökosit homojenatında protein miktar belirtimi 

için kullanılan kimyasal maddeler 

1B Ayıraç A: 1 O g Na2CO3 ve 0-25 g Na-K tarta rat 500 ml 'ye 

0.1 N NaOH ile tamamlandı. 

e Ayıraç B: %0 . 1 g CuSO4.SH2O {%1 potasyum tartarat için
de) 

1B Çalışma ayıracı : 45 ml A ayıracı ile 5 ml B ayıracı ka

rıştırıldı . GUnl ük haz ırlandı. 

e Fo l in-Ciocalteau fenol ayıracı (1 N): 100 g sodyum 

wolframat (Na2WO4.2H2O) 25 g sodyum mol ibdat (Na2MoO4 . 

H2O) 700 ml s uda çözül dü . Çözü l dükten sonr a 50 ml %85 ' 

l ik ortofosfor ik asid ve 1 00 ml derişik HCl ilave edil

d i . 1500 ml'lik dibi düz cam bal on i çinde geri sogutu

cuya ba9'lanarak 10 saat kaynatıldı. Sonra 150 g lityum 

sülfat (LiSO4) 50 ml H2O ve 5-6 damla brom katıldı. Bu 

karışım 15 dakika agıı açık olarak çeker ocakta kayna

tıldı {Brom dumanları uzaklaşıncaya kadar). So~utuldu. 

1 lt'ye bidistile su ile tamamlandı. 

Normalitesinin ayarlanması: 0.1 ml konsantre folin ayı

racı 5 ml suya ilave edildi. İndikatör olarak fenol 

ftalein kullanılarak 0.1 N NaOH ile titre edildi. Tit

rasyona pembe-gri renk elde edilinc eye kadar devam 

edildi. 

Çalışırken ayarlanmış ayıraç . 1:2 oranında su ile sulan

dırıldı. 

e Standart sı9'ır serum albumini (1 mg/ml) {Sigma Chem.Co.) 
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2.1.4. İdrarda kreatinin miktar belirtiminde kullanılan 

kimyasal maddeler 

e Pikrik asid: 0.04 mol/lt 

0~93 g pikrik asid az miktarda so0 c 1 deki sıcak bidis

tile su ile çözüldükten sonra 50 ml'ye tamamlandı. Oda 

sıcaklıgında sogutuldu. Bidistile su ile 100 ml'ye ta

mamlandı. İndikatör olarak fenol ftalein kullanılarak 

0.1 N NaOH ile titre edildi (0.04 M yapmak için gere k

li miktar sulandırılır). 

e 0.75 N NaOH: 3 g NaOH bidistile su ile çözüldü ve 100 

ml'ye tamamlandı. 

e Kreat inin stok standartı: 1 mg/ml 

0. 05 g kreatini n 50 ml 0 . 1 M HCl' de çözül dü . 

Buzdolabında saklanmalıdır. 

e Kreatinin çalışma standartı : 20 p g/ml 

2 ml stok standart 100 ml ' ye bidistile su ile tamamlan

dı . Koruyucu olarak birkaç daml a k l oroform ilave edildi . ' 

2.1.5 . Se rumda progesteron, östradiol, FSH ölçülmesinde 

kullanılan kitler {Amerlite) 

2.2. Aletler 

e Hassas terazi, Precisa 80 A 

e Santrifüj, Heraus Christ 

e Vortex Mixer, Nüve NM 110 

e Corning pH metre 125 

e Magnetik karıştırıcı ve ısıtıcı, IKA Combinag RCH 

e Spektrofotometre, LKB Biochem Navospec 

e Terazi, Mettler p 12~0 

e Derin dondurucu, Bosch Automatic 
e Otomatik pipetler, Pa steur pipetleri ve lökosit sayma 

pipeti · 
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e Mikroskop 

e Thoma sayma kamarası ve lamel 

e pH kag-ıtları 

e Dializ membranları 

e özel cam dializ kapları 
e Elektrikl i sabit su banyosu, Medisan El ektroteknik 

M:E T ODLAR 

1. İdrarların analize hazırlanması 

Sabah 9.00 ile 11.00 saatleri arasında alınan bir 

miksiyonluk idrar sogutulduktan sonra pH 6.0-6.3 ' e get i 

ri l erek 10 da kika 1500 rpm'de santrifüj edildi. Ust kı

sımdan alınan 4 ml idrar özel cam dializ kabında soguk 

bidistile suya karşı 24 saat süresince so~utucuda dializ 

edildi. Alt kapta bulunan bidistile su 7-8 kere degişti

r i ldi. Dializat dereceli bir tüpe boşaltılarak hacmi 6 

ml' ye bidistile su ile tamamlandı. 

2. ARS-A aktivitesinin ölçillmesi(3) 

ARS-A aktivitesi inkUbasyon sı rasında ortama konu

lan p-NCS'ın hidrolizi ile açıga çıkan 4-Nitrokatekollin 

(4-NC) spektrofotometrik olarak ölçü l mesi prens i bine da

yan ır. 

HO'O'. 
OH o-

pH:5,0 

H~ o~o ~' ARS-A NoOH 

' 1 ) ➔ tOi S04 
' N!:O ' ~N-Cı . . ~=0 

1 
er 1 1 

(j o-
4...Nltrokawkol süffat 4- Nitr6katekol 4- Nitrokatekol 

scrı sarı kırmızı 
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ArilsUlfataz A ve B icin optimum pH sırasıyla 5.0 ve 

6.0'dır. Arilsillfataz A ' nın belirlenmesinde sodyum klorid 

ar i lstllfataz B'nin aktivitesinin inhibisyonu ic i n kullanı

lır. 

3. İdrarda ARS-A aktivitesinin ölcülmesi (3) 

Dializ edilmiş ve hacmi 6 rnl'ye tamamlanmış idrardan de

ney tüplerine 0.2 ml konuldu.0.2 ml sodyum asetat_asetik _ 

asid tamponu ile(pH=S)hazırlanmış 4-nitrokatekol sülfat so

lüsyonu substrat olarak hem köre, hem de deney tüplerine 

konuldu ve bütün tüpler a9zı kapatılarak 37°c 1 lik su ban

yosunda 1 saat inkübe edildi . Süre sonunda tüpler buzlu 

suda s O9ut uldu ve 0 . 6 ml N NaOH ilaves i ile r e aks iyon dur

duruldu . Deney körüne 0.2 ml i drar konuldu. Bütün deneyler 

çif t örnek olarak çalışıldı . Oluşan renk hemen 515 nrn'de 

spektrofotometrede suya karşı okundu. Enzim aktivitesi 

l s aatte mg kreatinin başına serbestleşen pg nitrokatekol 

o l a rak aşa9ıdaki formülle hesaplandı: 

İdrar 

6 (D- Dk) X 155.10 X 2.5 X 6 

12400.103 X 4 X 0.2 
= f 9 NC 

155= 4-Nitrokatekol sülfatın mol agırlıgı 
12,400= 4-Nitrokatekol sülfatın moleküler extinction 

sayısı 

Diger · faktörler, çalışmalar sırasında çeşitli su
landırma ve alınan miktarlarla ilgilidir. 

İdrarda ARS-A deney şeması 

Deney körü Deney I Deney II 

- 0.2 ml 0.2 ml -
4- Ni trokatekol sillfa1t 0.2 ml 0.2 ml 0.2 ml 

37°c 1 de 60 dakika inkübasyon 

1 N NaOH 0.6 ml 0.6 ml 0.6 ml 

İdrar 0.2 ml - -
vortekslenir. 515 nm'de suya 
karşı spektrofotometrede okunur 



- 30 -

4. Tarafımızdan modifiye edilmiş lökosit homojenatı eldesi 

(23,51) 

12 ml venöz kan heparinli tüpe alındı. Alt üst edile

rek karıştırıldı. 2.4 ml dextran solüsyonu içeren tüpe ya

vaşça aktarıldı. Dikkatlice alt üst edilerek (4-5 kez) ka

rıştırıldı. Oda _sıcaklıgında 90 dakika kendi halinde kı

pırdatmadan bırakıldı. Lökosit içeren süpernatan bir pas

teur pipeti aracıııgı ile başka bir tüpe aktarıldı ve bun

da lökosit sayımı yapıldı. 30.106 lökosit içeren süperna

tan dibi sivri bir tüpe (kalsiyum tüpü) aktarıldı. 10 da

kika 1500 rpm'de (s09ukta) santrifüj edildi, süpernatan 

atıldı. Dipte toplanan pellet üzerine 3 ml bidistile su 

hızla ilave edildi, 10 saniye vortekslendi.1 mı %0. 9 g Nacı 

eklendikten sonra 45. saniye vortekslendi. 10 dakika 1500 

rpm'de santrifüj edildi. Aynı işlem ortamda eritrosit kal

mayıncaya kadar 3-4 kez tekrarlandı. Süpernatan ayrıldı ve 

atıldı . ve dipte toplanan lökosit kitlesi üzerine 1 mı bi

distile su ilavesi• ile tekrar süspansiyonlaştırıldı ve 

vortekslendi. Lökosit süspansiyonu 5 kez tuz-buz karışımı 

ile dondurulup çözüldü (Bu şekilde lökositlerdeki enzim 

açıga çıkarıldı). Bu işlemden sonra 10 dakika 3400 rprn'de 

santrifüj ·edildi. Elde edilen homojenatta ARS-A ve protein 

ölcüldil. 

5. Lökosit ho?)ojenatında ARS-A aktivitesinin ~lcülroesi (3) 

Deney tüplerine 0.2 ml lökosit homojenatı konuldu .0 .3 

rnl sodyum asetat-asetik asid tamponu ile (pH=S) hazırlan

mış 4-nitrokatekol sülfat solüsyonu substrat olarak hem kö

re, hem de deney tüplerine konuldu ve bütün tüpler _ a9zı ka

patılarak 37°C 1 lik su banyosunda 1 saat inkübe edildi. Süre 

sonunda tüpler buzlu suda s09utuldu. Tüplere 1 N NaOH'in 

0.5 ml ilavesi ile reaksiyon durduruldu. Deney körüne 0.2 

mı lökosit homojenatı konuldu. Bütün deneyler çift Brnek 

olarak çalışıldı. Oluşan renk hemen 515 nm'de suya karşı 

spektrofotometrede okundu. 
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Lôkosit homojenatındaki protein miktar belirlenme
si için Lowry metodu kullariıldı~ 1 saat (st) 37oc•ae ARS

A'nin 1 mg protein başına 4-nitrokatekol sülfatı hidroli

zine dayanan enzim aktivitesi aşa~ıdaki gibi hesaplandı: 

A515 (mO.D.) 
12.4 x protein (mg) x ~aman . (saat) = 

nanomol 4-nitrokatekol (serbest)/mg protein/1 saat 37°c 

12.4 = 4-Nitrokatekol sülfatın moleküler extinction sayı-
sı. 

Lökosit homojenatında ARS-A deney şeması 

Deney körü Deney I Deney II 

Homojenize lökosit - 0.2 ml 0.2 ml 

4-Nitrokatekol sülfat 0.3 .ml 0.3 rril 0.3 ml 

37°c•d~ 60 dakika inkübasyon 

1 N NaOH o.s ml 0.5 ml 0.5 rol 

Homojenize lökosit 0.2 mı - -
vortekslenir. 515 nm'de suya 
karşı spektrofotometrede okunur 

6. Lökosit homojenatının içerdi~i protein düzeyinin . ölçül
mesi ( 43) 

Protein ' miktar belirtimi Lowry yöntemine göre yapıldı. 

Bu yöntemde, proteine ba9lı tirozin ve triptofan, fosfomo

libdat tungstat kompleksini molibden mavisine indirger. 

Reaksiyon Cu'la belirginleştirilir. Kör tüpüne Ol. ml bi

distile su, standart tüpüne %40 mg protein solüsyonundan 

0.1 ml ve lökosit homojenatından her iki deney tüpüne o.ı 

ml konuldu. 5 ml calışma · ayıracından 4 tüpe de ekle~erek 

15 dakika oda sıcaklı9ında bekletildi. 0.5 ml seyreltil

miş Folin ayıracı tüplere ilave edildikten sonra 30 dakika 

oda sıcaklıgında bekletildi ve çift örnek olarak çalışılan 
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absorbanslar spektrofotometrede 750 nm'de okundu. Stan

dart olarak kullanılan sıgır s~rurn albuminine göre pro

tein miktar belirtimi aşagıdaki forrnUlle hesaplandı: 

Deney O.D. 
x standart konsantrasyonu 

Standart O.D. 

= mg protein (0.i ml homojenatta) 

7. İdrarda kreatinin miktar belirtimi (62): 

Kreatinin sulandırılmış idrarda ölçüldü. Kreatinin, 

alkali pikrat solüsyonu ilavesi ile oluşan kırmızı renk

te kreatin pikratın spektrofotometrik olarak ölçülmesi 

prensibine dayanır. 

Sabah 9.00 ile 11.00 saatleri arasında alınan bir 

miksiyonluk idrar 1/400 kez sulandırıldıktan sonra krea

tinin miktarı aşa~ıdaki şemada belirtildi9i şekilde ya

pıldı. 

İdrarda kreatinin miktar belirtimi deney şeması 

Standartlar 
Kör I 11 III Deney I Denev II 

Bidistile su 4 ml 3 ml 3.5 ml 3.75 ml 2 ml 2 ml 

Kreatinin çalışma - l ml 0.5 ml 0.25 ml - -
standartı 

1/400 dilüe idrar - - - - 2 ml 2 ml 

0.04 M Pikrik asid 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 1 ml 

0.75 N NaOH l ml 1 ml ı ml 1 ml ı ml l ml 

Oda sıcaklığında 15 dakika bekletildikten sonra 
absorqanslar spektrofotometrede 500 nm'de 
okundu 

İdrardaki kreatinin miktar belirtimi aşa~ıdaki formü

le göre . hesaplandı: 
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Deney O.D. 
Standart O.D. x standart konsantrasyonu= pg/ml 

Standart I konsantrasyonu: 20 pg/ml 

Standart II konsantrasyonu; 10 pg/ml 

Standart III konsan~rasyonu; 5 pg/ml 

8. Progesteron ve östradiol ölçülmesi (9,76): 

Serumda progesteron ve östradiol ölçülmesi artmış 

parlaklıga (luminesansa) dayalı bir yarışmalı immunolo

jik tekniktir. Yöntem serumda bulunan progesteron ve öst

radiol ile bu hormonlarla işaretlenmiş kırmızı turp pe

roksidazı arasında progesteron ve östradiole özgü antikor 

üzerindeki (Tavşan. antiprogesteronu ve tavşan antiöstra

diolü) sınırlı sayıdaki baglanma yerleri için yarışmaya 

dayanır. 

9. Bulguların degerlendirilmesinde kullanılan bio-ista

tistik ba~ıntılar: 

Her iki gruba ait bulguların degerlendirilmesinde 

Mann Whitney-u testi, hormon degerleri ile enzim aktivite

lerinin karşılaştırılmasında Spearman· testi kullanılmış

tır. 
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BULGULAR 

Çalışmamız yaşları 22-38 arasında (ortalama 28.0) 

degişen 20 saglıklı pre menopoz ik ve yaşları 48-65 a ra

sında (ortalama 55.5) degişen 20 saglıklı postmenopo zik 

olmak üzere topl am 40 kadında yapıldı. Olgularda n alı

na n kanda n e lde edilen lökositle rde ve idrarda ARS-A ak

tiviteleri ve serumda ayrıca gonadal steroid ler ölçüldü. 

3 . 1. ARS- A AKTİVİTESİ İLE İLGİLİ BULGULAR 

3 .1.1 . Lökositle rde: 

Premenopozik kadınlarda lökosit ARS- A akti viteleri 

s ikl üsün folikül ~r faz ı başında , ovul asyon fazında ve 

mid-luteal fazda ölçülmüştür. Ortalama ARS- A aktivitele~ 

r i (nrno l NC/mg prot/saat) : 

~ Er ken f oli kül er faz : 77.66 ± 19.11 

~ Ovuiasyon fazı :103.30 ± 25.21 

~ Mid-luteal faz : 95.24 ± 30.57 

olarak bulunmuştur (Tablo 1). Lökosit enzim aktivitele 

rinin foliküler fazda en düşük ovulasyon fazında en yük

sek oldugu dikkati çekmektedir. 

Postme nopozik kadınlarda ARS-A aktiviteleri ortala

ma 76.18 ± 8.45 nmol NC/rng prot/saat olarak bulunmuştur 

(Tablo 1, Şekil 7). 

Bu deger prernenopozik kadınlardaki steroid hormonla
rının aktivitelerinin en az oldugu erken foliküler fazdaki 

de9'erlere göre farklı bulunmamıştır (Tablo l_; .·P >O. 05). 

Ancak premenopoziklerin ovulasyon ve mid-luteal fazların-
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daki enzim aktiviteleri ile postmenopozlardakilerin lö

kosit enzim aktiviteleri aras~nda p<0.05 düzeyinde an

lamlı farklılıklar bulunmuştur. 

3.1.2. İdrarda 

Premenopozik kadınlarda idrar ARS-A aktiviteleri lö

kosit ARS-A aktivitelerinde oldugu gibi siklüsün erken 

foliküler, ovulasyon ve rnid-luteal fazları sırasında sa

bah alınan taze idrarlarda ölçülmüştür. Buna göre orta

lama enzim aktiviteleri aşa~ıdaki şekilde bulunmuştur 
(pg NC/rng kreatin): 

© Erken foliküler faz 

© Ovulasyon fazı 

© Mid-luteal f~z 

: 5.39 ± 3 . 05 

: 9.98 + 5.87 

9.87 ± 5 . 47 

ARS-A aktiviteleri lökositler için oldu~u gibi id

rarda da erken foliküler fazda en düşük bulunmuştur (Tab

l o 2, Şekil 8) 

Postmenopozik kadınlarda idrar ARS-A aktiviteleri 

premenopozik kadınların tüm fazlarındaki enzim aktivite

lerine göre daha yüksek olup, bu deger 11.12 ± 4.75 pg 
NC/mg kreatinindir. Yalnızca erken foliküler faz degeri 

ile arasındaki farklılık p<0.05 düzeyinde anlamlılık 

göstermektedir. 

3.2. SERUMDA GONADAL STEROİDLERE AİT BULGULAR 

Premenopozik kadınlardaki gonadal steroid degerleri 

de siklüsün faz başı, ovulasyon ve mid-luteal fazlarında 

alınan serumlarda ölçülmüştür. 

3.2.1. Progesteron düzeylerine ait bulgular 

Ol~ular tek tek incelendiginde mid-luteal fazda se

rum progesteronu en yüksek düzeylerde bulunmuştur. Bu 
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d e ~er en yüks ek 13.9, en düşük 4.3 ng/ml arasındadır. 

Premenopozik kadınlarda ortalama progeste ron düzeyleri 

şöyle bulunmuştur (ng/ml): 

© Erke n -folikül e r faz 

© Ovulasyon fazı 

© Mid-lute al faz 

0.36 ± 0.15 

1.55 ± 1.45 

9 . 51 ± 3 . 33 

Postmenopoz i klerde s e rum progesteron düzeyler i or

tal ama 0.17 ± 0.10 ng/ml bulunmuştur (Tablo 3). Bu grup

taki hormon düzeyi premenopozikleri n progesteron düzeyle

rinin en düşük oldu9u erken foliküler fazındaki degerin 

1/2'den daha düşük olup p<0.05 düzeyind e anlamlıdır . 20 

pos tme nopozik kadından b i r i hariç (No :27) heps inin ( %95) 

progesteron degeri , p r emenopoz i klerin foliküler fazında

k i ortalama progester on degerinin ( 0.36 ± 0. 1 5 ) altında

dır . 27 No' l u ise bu degere hemen hemen eş degerdedir 

(0 . 4 ng/ml ). Postmenopozlardaki ser um progesteronunun 

premenopozik lerin ovul asyon ve luteal fazlarındaki p ro

gesteron degerleri aras ında p < 0.05 düzeyi nde anlamlılık 

vardır (Tablo 3, Şekil 7, 8 ) . 

3.2.2. östradiol düzeylerine ait bulgular 

Olgular tek tek i ncel endiginde saglıklı genç kadın

ların hepsinde siklüsün ovulasyon fazında serum östra

idol de9erleri, en yüksek düzeyde bulunmuştur (Tablo 4, 

Şekil 7,8). östradiol en yüksek 179 . 8, en düşük 40 . 8 pg/ 

ml arasındadır. Mid-luteal fazda serum östradiolü ovu

lasyondaki degerin hemen hemen yarısına inmiştir. En 

yüksek 100.4, en düşük 1 7 .3 pg/rnl düzeyleri araiındadır. 

Premenopozik kadınlarda ortalama östradi ol düzeyleri aşa

gıdaki gibi bulunmuştur (pg/ml): 

@ Erken foliküler faz 16.85 ± 13.40 

® Ovulasyon fazı :103 . 70 ± 41.89 

® Mid-luteal faz : 48.72 ± 25.45 
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Premenopoziklerde östradiol düzeyleri ovulasyon fa

zında en yüksek degerde bulunmuştur. En düşük deger fo

liküler faz başındadır. 

Postmenopoziklerde ortalama serum östradiol düzey

leri 5.12 ± 5 . 62 pg/ml olarak bulunmuştur . Bu grupta öst

radiol premenopoziklerin sikl üsün bütün fazlarında bulu

nan de9erlerinden düşük düzeydedir. Bu de9er foliküler 

faz degerinin l/3'ü kadardır . Premenopoziklerin bütün 

fazlar ındaki östradiol degerleri ile postmenopoziklerin 

östradiol dege rleri arasında p < 0.05 düzeyinde anlamlılık 

bulunmuştur. 20 postmenopozik kadından 2 ' si hariç (No:33 

ve 40) 18 ' inde (%90) serum östradiolü , premenopoziklerin 

ortalama foliküler faz degerinin (16.85 ± 13.40) çok al

tındadır . İki sinde bu deger e h emen hemen eşittir (17 .0 ve 

1 8 . 0 pg/ml) . 

Ayrıca p o s t menopozi k kadınların b ilimse l olarak me

nopozda oldugunu göstermek amacıyla ö l çül en ortalama FSH 

d üzeyleri 129 . 96 ± 41 .12 mI U/ml o l arak bulunmuştur. Bu de

ger menopoz sınırı ol arak kabul e dilen degerin ( 30 mIU/ml) 

4 kat üzeri nded ir . 

3.3 . İSTATİSTİK KORRELASYON BULGULARI 

Lökosit ve idrar enzim aktivitelerinin gonadal ste

roidlerle ilişkisi Spearman korrelasyon testine göre he

saplanmiştır. 

Buna göre premenopoziklerde ovulasyon östradiol ar

tışı ile lökosit ARS-A akti viteleri arasında pozitif an-
-··· -

lamlı ilişki bulunmuştur ( r
5

= 0 . 47) . Mid-luteal östrojen 

ile mid- luteal lökosit ARS- A arasında anlams ız bir · iliş

ki bulunurken , bu fazda artan progesteron ile enzim ara

sındaki ilişki de anlamsızdır. Ovulasyon ve foliküler 

faz progesteron düzeyleri ile enzim aktiviteleri arasın-
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daki ilişkiler anlamsız bulunmuştur . Foliküler fazdaki 

östradiol düzeyi ile ARS- A aktivitesi arasında anlamsız 

bir ilişki vardır . 

Ovulasyon fazındaki östradiol düzeyleri ile idrar 

ARS-A aktiviteleri arasında da yine anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r
5

= 0.47). Mid luteal fazdaki östradiolle 

mid-luteal ARS- A arasında ve foliküler östradiolle idrar 

ARS- A arasında anlamsız ilişki bulunmuştur. 



Tablo 1. Pre- ve postmenopoziklerde lökosit arilsülfataz A aktiviteleri 
(nmol NC/mg prot./saat) 

P R E M E N O P O Z İ K L E R POSTMENOPOZİKLER 

Olgu Erkeµ Olgu 
No Yaş Foliküler faz, Ovulasyon fan Mid-luteal faz No Yaş 

1 29 89.50 111.76 104.30 21. 65 68.58 
2 27 82,50 9.5.00 87.00 22 65 74,16 
3 24 40.43 65,79 56,96 23 48 72,28 
4 27 55.79 72,93 88. 72 24 50 69.20 
5 26 69.00 92.05 89,30 25 54 88.30 
6 35 82.50 67.48 56.45 26 55 75.18 
7 32 70.56 168.·57 71.43 27 50 81.57 
8 28 55.29 77,,49 58,29 28 55 72.92 
9 30 65.44 71,80 68.20 29 53 81.00 

10 28 92.00 109,23 102.67 30 51 92,00 
11 24 81.47 99.00 91. 70 31 53 64.29 
12 23 80.60 107.00 94.90 32 65 74.86 
13 26 69.20 107,60 116, 19 33 50 71.35 
14 25 98.00 117,98 118.00 34 54 75,38 
15 22 74.80 123.70 104.60 35 61 75,80 
16 24 81.85 107.00 99.Sl 36 56 70.60 
17 23 · 97,20 123,80 119.85 37 54 75,22 
18 38 59.35 104,20 88.79 38 61 78,92 
19 32 78.56 107. 11 92.2B 39 58 97.10 
20 37 129.24 136.68 195.80 40 53 65.00 

28.00 t 4.70 77 .66 ± 19. 11 103.30 ± 25.21 95.24 ± 30.57 55.55 ± 5.28 76.18 ± 8.45 
p) 0.05 p <,0.05 pC:.0.05 

p değerleri postmenopoziklere göredir. 

w 
\O 



Tablo 2. Pre- ve postmenopoziklerde idrar arilsiilfataz A aktiviteleri 
(pg NC/mg kreatinin) 

l'llEMENOPOZİKLER POSTMENOPOZİKLER 

Olgu Erk.e.ı:ı, Olgu 
No Yaş Folikiller faz•. Ovulasyon fazı Mıd-luteal faz No Yaş 

ı .29 10.74 ll.49 12.50 21 65 7.99 
2 27 4.76 9.24 6.96 22 65 11.00 
3 24 3.96 7-13 3.59 23 48 11.03 
4 27 3.46 10.80 5.24 24 50 9.60 
5 26 5.27 12.44 6.74 25 54 23.56 
6 35 3. 15 3.45 6.08 26 55 4.60 
7 32 14.47 21.09 19.36 27 50 8.68 
8 28 3.29 9.·77 7.65 28 55 15.20 
9 30 4.02 4,ll 4.54 ' 29 53 14.90 

10 28 4.23 6.99 7.22 30 51 11,28 
11 24 3,60 18,46 8.60 31 53 12.00 
12 23 3,93 4. 71 , a. 10 32 65 6.33 
13 26 2.70 4, 71 6. 11 33 50 12.69 
14 25 3.55 9.88 10. 15 34 54 19.32 
15 22 3.27 4.50 18.30 35 61 5.63 
16 24 5.31 8.60 8.03 36 "56 7.20 
17 23 8.48 11,57 23.32 37 54 6.82 
18 38 5.98 7.96 7.99 38 · 61 10.31 
19 32 9.40 25.90 17.60 39 58 15.52 
20 37 4.33 6.87 9.40 40 53 8.80 

28.00 ± 4.70 5.39 ± 3.05 .9.98 ± 5.87 9.87 t 5.47 55,55 ± 5.28 11.12±4.75 
p <.0.05 p) 0.05 p) 0,05 

p değeTleri postıııenopoziklere göredir. 



Tablo 3. Pre- ve postmenopoziklerde serum progesteron düzeyleri {ng/ml) 

PREMEN0P0ZİKLER POSTMENOPOZİKLER 

Olgu Erke1\ Olgu 
No Yaı FolikUler faz •. OVulasyon fazı Mid-luteal faz No Yaş 

1 29 0.40 1.50 13.4 21 65 0.36 
2 27 0.50 0.60 8.5 22 65 o.ıo 

3 24 0.50 4.80 14.0 23 48 0.16 
4 27 0.30 0.90 8.2 24 50 0.06 
5 26 0.30 0.60 ıo.o . 25 54 o. 10 
6 35 0.30 0.90 7.9 26 ss 0.29 
7 32 0.46 0.90 7.3 27 50 0.40 
6 26 0.21 0:10 6.6 28 55 o.ıo 

9 30 0.20 4.40 5.6 29 53 o.ıo 

10 28 o. 10 o. 70 7.9 30 51 o. 10 
11 24 0.27 o. 70 13. l 31 53 o.ıo 

12 23 0.20 0.70 3.7 32 65 0.17 
13 26 0.29 0.85 13.9 33 50 0.23 
14 25 0.50 2.60 10.3 34 54 o. 10 
1.5 22 0.29 1.27 12.7 35 61 0.05 
16 24 0.49 0.50 13.7 36 56 o.ıı 

17 23 0.20 0.60 7.2 37 54 0.30 
18 38 0.50 0.90 13.0 38 61 0.20 
19 32 0.40 0.90 9.0 39 58 0.34 
20 37 0.70 1.40 4.3 40 53 0.12 

28.00 ± 4.70 0.36 ± 0.15 1.55 ± 1.45 9.51 ± 3.33 55.55 ± 5.28 0.17 ± o. 10 
p <.0.05 P'°' 0.05 p<0.05 

p değerleri postmenopoziklere göredir. 



Tablo 4. Pre- ve postmenopoziklerde serum östradiol düzeyleri (pg/ml) 

PREMENOPOZİKLER POSTMENOPOZİJCLER 

Olgu Erke.n Olgu 
No Yaş Folikµler faz - Ovulasyon fazı Mid-luteal faz No Yae 

1 29 13.00 108.60 61.40 21 65 ı.o 

2 27 ı.oo 95.00 49 .20 22 65 ı.o 

3 24 18. 10 43.20 24.50 23 48 4.2 
4 27 27.80 103.00 82.60 24 50 1.0 
5 26 12.90 69.70 45.10 2S 54 ı.o 

6 35 13. 70 81.10 35.30 26 55 ı.o 

7 32 16.10 116.00 44,50 27 50 ı.o 

8 28 32.30 100·.40 40.70 28 55 ı.o 

9 30 28.30 53.30 26.90 29 53 ı.o -

10 28 1.20 52.80 17 .so 30 51 11.3 
11 24 21.20 126.90 90.70 31 53 3.9 
12 23 28.80 40.80 26.30 32 65 ıı. 1 
13 26 9. 10 135. 10 85.90 33 50 17.0 
14 25 10.00 103.30 50.30 34 54 1.0 
15 22 4.40 160. 40 47.80 35 61 6.0 
16 24 4.41 92.50 21.37 36 56 12.2 
17 23 12.00 179.80 17.30 37 54 4.6 
18 38 16.70 164.40 36.20 38 61 2.5 
19 32 7.90 165.80 100.40 39 58 2.7 
20 37 58.10 82.20 70.50 40 53 18.0 

28.00 ± 4.70 16,85 ± 13.40 103.70 ± 41.89 48. 72 t 25.45 S5.55 ± 5.28 5,12 -± 5,62 
p .(0.05 p <.0.05 p (0.05 

p değerleri postmenopoziklere gBredir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Dogada ve eritrositler hariç bütün vücut hücreleri

nin lizozomlarında yaygın olarak bulunan ARS'ların fizyo

lojik fonksiyonları henüz yeterince acıklı9a kavuşmamış

tır. ARS'lar fonksiyonlarının anlaşılması güç ve dokular

dan izolasyon yöntemlerinin hayli karışık ve zaman alıcı 

olması nedeniyle de, uzun yıllar ilgi çekmemiş enzimler

dir (19). Bununla beraber ARS'ların, çeşitli hormonların 

kan ve doku düzeylerinin düzenlenmesinde merkezi rolleri 

oldugunu gösteren hayli kanıtlar bulundu9u da bildiril

miştir (42,54). Bu bilgiler ışıgında yapılan çalışmamız 

saglıklı kadınlarda fizyolojik gonadal steroid de9işik

liklerinin ARS-A aktivitelerine nasıl yansıyacagını araş

tırmaya yöneliktir. 

ARS-A, genetik kaynaklı olmayan birçok patolojik 

durumda kanda artar (26), sonra da idrarla artmış miktar

larda atılır (16,18, 53) . Kanda ARS konsantrasyonundaki 

fizyolojik ve patolojik degişikliklerin araştırılması ve

rimsiz olup, genellikle de bulgular güvenli de9ildir . Bu 

yetersizlik, enzimin kanda idrardakinden çok daha düşük 

düzeylerde oluşu (serumun litresinde 1 pg) (5,26,38), 

analitik yöntemlerinin hassasiyetinin olmaması ve diger 

başka faktörlere baglı olabilir (16). Buna karşılık löko

sitler ARS'ların zengin bir kayna9ıdırlar (24). Bundan 

dolayı - bu çalışmada enzim aktiviteleri , özellikle doku

lardaki düzeyleri daha güvenli olarak yansıttıgı bilinen 

lökositlerde incelenmiştir . Ayrıca paralel o l arak enz imin 

idrarla atılım degerleri ölçülmüştür . Enzim aktiviteleri, 
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saglıklı genç kadınların herbirinden üreme siklüsünün · 

üç fazında alınan kan ve idrarlarda ölçülmüştür. İdrar 

ARS aktivitelerinin sirkadyan bir ritmi oldugu düşünül

dügünden, sabit bir zamanda idrarın toplanılması öneril

miştir (64) . ARS'ların sabah uyandıktan sonraki 2.idrar

larda yogunlaşmış oldu9u bilgisine dayanarak (2) tüm ol

gulardan sabah saat 9.00-11.00 arasında alınan taze id

rar porsiyonlarının incelenmesi uygun bulunmuştur. 

Olgular tek tek incelendiginde saglıklı genç kadın

ların hepsinde siklüsün ovulasyon fazında serum östra

diol düzeyleri, rnid-luteal fazda da serum progesteronu, 

olması gerektigi gibi en yüksek düzeylerde bulunmuştur. 

Postmenopoziklerde hem serum progesteronu hem de östra

diolü prernenopoziklerin gonadal steroidlerinin en düşük 

oldugu foliküler faz başındaki degerlerinden daha düşük

tür. Buna karşılık, gonadal steroidlerin hipofiz üzerine 

olan (-) feed- back mekanizmasının kalkmış oldugunun bir 

göstergesi olan FSH'un menopoz sınırı kabul edilen dege

rin (30 mIU/ml) 4 kat üzerinde arttıgı bulunmuştur. 

Olgular genel olarak incelendi9inde ise saglıklı 

genç kadınlarda ortalama lökosit ve paralel olarak idrar 

ARS-A aktiviteleri menstrüel sikllisün ovulasyon fazında 

en yüksek, foliküler faz başında en düşük düzeyde bulun

muştur (Tablo 2). Menopoz sonrası kadınlardaki ortalama 

lökosit ARS-A aktiviteleri, genç kadınların foliküler fa

zındaki en düşük aktivite degerine hemen hemen eşdeger

dir. Ancak idrar enzim aktiviteleri biraz yüksek bulun

muştur. 

ARS-A ve B gonadal steroid ilişkileri konusunda li

teratürde insanlarla ilişkili bir çalışma bulunmamakta

dır. Bu nedenle bulgularımızı karşılaştırabilmek olanak

sızdır. Fakat çalışmamız ARS-A'nın fizyolojik fonksiyon

larının aydınlatılmasında yararlı olabilecek bulguları 
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literatüre kazandıracak öncül bir araştırmadır. Yalnız

ca son yıllarda bu konuda sıçan, tavşan ve kurbagalarda 

yapılmış çogunlugu histokimyasal olan çalışmalar bulun

maktadır (36,37,68,69,70,71,72 , 73,74). Fizyolojik koşul

lar altında üreme sisteminde yapılan önceki çalışmalarda 

farklı türlerin yumurta kesesi (69,71,73) ve endometriu

munda (70) fizyolojik östrus durumunda ARS'ların arttıgı 

bildirilmiştir. Tavşanda östrojenik ve erken progesteron 

fazları sırasında özellikle ARS-A aktivitesinin arttıgı 

gözlenmiştir (71) . Bu artışın deneysel koşullarda ste

roid hormon tedavilerini takiben de ortaya çıktıgı gös

terilmiştir (36,37,72,73). 

Çalışmamızda da fizyo l ojik olarak öst rojenik aktivi

tenin en yüksek oldugu ovu lasyon faz ında ve progesteron 

aktivi tes inin hakim oldugu mid-lutea l fazda ARS- A aktivi

teleri artışı, f i zyoloj ik öst r u s durumunda çeşitli hayvan 

türlerinden e l de edilen bulgularla paralellik göst ermekte

dir . 

20 premenop oz i k o l g unun l'i hariç (No : 6 ) hep s i n de 

tek tek ( %95) gerek ovulasyon, gerekse mid-luteal fazda 

lökosit ARS-A aktiviteleri erken foliküler fazdaki enzim 

aktivitelerinden daha yüksektir. Buna göre, gonadal ste

roidlerin etkisi altındaki fazlarda enzim aktivitelerinin 

steroid hormonların en düşük oldugu erken foliküler faz 

enzim degerlerine göre artmış oldugu görülmektedir. Bu 

grubun bireysel olarak hormon düzeylerinin incelenmesin

de ise 6'sı hariç (No: 2,6 , 8,9,10,12) kalan 14'ünde (%70) 

ya ovulasyonda östradiol düzeyleri, ya mid-luteal fazda 

progesteron ve östradiol düzeyleri, 20 olgunun ortalama 

degerlerinin üzerindedir. Yani 14 olgu ya ovulasyonda ya 

da mid-luteal fazda gonadal steroidlerden en az birinin 

yüksek aktivitesi altındadır. Bu bulgulara göre insanda 

fizyolojik olarak ovulasyon ve rnid-luteal fazda dolaşıma 

salgılanan cinsiyet steroidlerinin lökositlerdeki ARS-A 
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aktivitelerini büyük çapta etkiledigi söylenebilir. En

zim aktivitesinin östradiolün hakim oldugu ovulasyon 

fazında en yüksek olması nede niyle ARS-A'nın östradiolle 

progesteronla oldu9undan daha fazla etkiledi gi düşünüle

bilir. 

Ge rçekten de ovulasyonda östradiol artışı ile löko

sit v e idrar ARS-A aktiviteleri arasında pozitif anlamlı 

ilişki bulmamız bu düşüncemizi de stekleyici bir bulgudur. 

Premenopozikle rde gonadal ste roid artışına paralel löko

sit ARS-A aktiviteleri artışı ile birlikte idrar ARS-A 

aktivitelerinde de artma gözlenmiştir. İdrarla atılan 

ARS-A aktivitele rinin bireyse l incelenmesinde 20 premeno

pozik olgunun l ' i hariç (No:3) hepsinin (%95 ) herbirinin 

hem ovulasyon hem de mid-luteal faz sırasında idrar ARS-A 

akt i vi t elerinin erken f o l iküler faz idrar ARS- A de9erle

rinden daha yüksek oldu9u görülmektedir. 3 No ' lu olguda 

i se yalnız ovulasyon fazındaki enzim degeri daha yüksek

tir. İdrar ARS-A aktivitelerindeki erken fol iküler f aza 

göre olan bu artışlar l ökosit ARS- A aktivi tel eri i l e ta

mamen parale l oldugu görülmektedir. 

Buna göre çalışmamızda preme nopozik sa9lıklı kadın

larda gonadal steroidlerin artışına paralel l ökosit ve 

idrar ARS-A aktiviteleri artışının bulunması lizozomal 

sistemin kanda artan bu hormonları~ uyarılmış olmasına 

baglanabilir. özellikle de bu uyarılmanın ~ östrojenle da

ha belirgin oldugu görülmektedir. Gerçekten de lizozomal 

sistemin genellikle steroid hormonlarla uyarıldıgı ve 

özellikle östradiol-17p ve progesteronla aktiflendigi 

bildirilmiştir (7). Kurba9a yumuPta kesesinde ovulasyon

dan hemen s onra plazma östradiolü en yüksek konsantras

yona çıktigı sırada maksimum ARS-A aktivitesinin saptan

dıgını ve dişi tavşanlarda seksüel siklüsün Bstrojenik 

fazı sırasında üreme sisteminde kuvvetli bir ARS-A akti-
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vitesinin bulundugunu bildiren çalışmalar yine östradio

lün ARS-A aktivasyonu üzerine olan bulgumuzu destekleyici 

yöndeki çalışmalardır (52). 

Plazmada bulunan steroid hormonların birço9unun 

glikuronid ya da sülfatlanmış şekillerde oldu9u bilinmek

tedir. Özellikle sülfatlanmış bileşiklerin transport şe

killeri olarak (20) ayrıca sülfat esterlerinin steroidle

rin biokimyasal transformasyonlarında maskeleyici gruplar 

olarak görev yaptıgı ileri sürülmektedir. Lökosit ve id

rarda fizyolojik şartlar altında artmış olan ARS'ların 

hidrolaz olarak görev yaptıktan başka , steroid hormonlar 

gibi çeşitli alıcı moleküllere sülfat taşıyabilen bir 

sUlfotransferaz olarak görev yapabilecegi ve yukarıda be

lirtilen steroid transportu ve post-translasyonel metabo

lik olaylarında indirekt olarak rol alabilecegi düşünü

lebilir. 

20 postmenopozik kadından 2'si hariç (No:33,40). 

18'inde (%90) serum östradiolü premenopoziklerin gonadal 

steroidlerinin en düşük oldu9u erken foliküler fazdaki 

ortalama östradiol degerinin (16.85 ± 13.40) çok altında

dır. No:33 ve 40 ' ın östradiolü ise bu degere hemen hemen 

eşdeger düzeydedir. Progesteron degeri i~e l'i hariç (No: 

27) hepsinde ( %95 ) premenopoziklerin erken foliküler fa

zındaki ortalama degerinden (0.36 ± 0.15) yarı yarıya da

ha düşüktür. 27 No ' lunun degeri ise buna çok yakın bir 

degerdedir (0.4 ng/ml). Bu grupta ortalama lökosit ARS-A 

aktiviteleri premenopoziklerin en düşük lökosit enzim ak

tivitelerinin bulundu9u foliküler faz de9eri ile hemen 

hemen aynı düzeydedir. Bu grubun bireysel incelenmesinde 

14 olgunun (%70 ) lökosit ARS-A düzeyleri ortalama de9erle

rinin altındadır. Fizyolojik olarak gonadal steroid etki

si kalmamış olan menopoz sonrası kadınlarda düşük ARS-A 

aktivitesi bulmuş olmamız hayvanlarda ·fizyolojik anestrus 
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durumunda (69) ve deneysel olarak ovariektomiyi takiben 

ARS-A aktivitesinin azaldı91ni bildiren (72) bulgularla 

uyum göstermektedir. Ancak postmenopoziklerde idrarla 

atılan ortalama ARS-A düzeylerinin premenopoziklerin id

rar ARS-A aktivitelerinin hepsinden daha yüksek oldugu 

görülmektedir. Bu de1er premenopoziklerin yalnız folikü

ler faz ARS-A degerleri ile anlamlı derecede farklıdır. 

Fakat %60 1 ında idrar enzim düzeyleri 20 olgunun ortalama 

de9erinin altındadır. İdrar enzimlerinin atılışının ge

nel olarak artmasının açıklanması anlaşılamamıştır, ancak 

hormon dışı başka faktörlerle ilişkili oldugu düşünülebi

lir. 

ARS-A'lar çok çeşitli fizyolojik ve patolojik durum

da doku ve vücut sıvılarında artan, hatta tümöral durum

larda gösterge olarak bile yararlanılabilen enzimlerdir 

(1 2,48). Ancak çalışmamız bulgularına göre ARS-A'lar , 

gonadal steroidlerdeki fizyolojik de~işikliklere paralel 

olarak etki göstermektedirler. Hayvan deneyleriyle de 

eksojen östradiol verilmesi sonucu enzim aktivasyonunun 

uyarılabildi9i kanıtlanmıştır (72). Bu nedenle fizyolojik 

ve deneysel şartlarda özellikle fazla östrojen etkisi al

tında olan kişilerin lökosit ve idrarlarında ARS-A akti

vitesinin herhangi bir patolojik nedene baglı olmaksızın 

artabilece9i öncelikle düşünülmelidir. 

Sonuç olarak, premenopozik sa9lıklı kadınlarda fiz

yolojik şartlarda artan gonadal steroidlerin lizozomal 

sistemi uyararak lökosit ve idrar ARS-A aktivitelerinde 

paralel bir artışa yo l açabilecegi kanısına varılmıştır. 

Gebe kadınlarda ARS-A enziminin serumda artması da fizyo

lojik durumlarda gonadal steroidlerin bu enzimler üzerine 

olan uyarıcı etkilerini destekleyici yöndedir (26). Ayrı

ca çalışmamızın, enzimin fizyolojik fonksiyonlarının ay
dınlatılması ve patolojik koşullarda AR~-A aktivitesi ar

tışlarının daha do~ru ve güvenli olarak de~erlendirilm~si 

bakımından da yararlı olacagı düşünülebilir. 
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ÖZET 

Bu çalışma , saglıklı kadınlarda fizyolojik koşullar

da oluşan gonadal steroid degişikliklerinin lökosit ve id

rar ARS- A aktivitelerini ne yönde etkiledigini araştırmak 

için yapılmıştır . 

Bu amaçla yaşları 22-38 arasında degişen 20 premeno

pozik ve yaşları 48 - 65 arasında degişen 20 postrnenopozik 

toplam 40 saglıklı kadın ile çalışma yapılmıştır. Prerneno

pozik kadınlarda rnenstrüel siklüsün ilk 4-5. günleri (er

ken foliküler faz ), 13-14. günleri (ovulasyon fazı) ve 

2 1-23. günleri (mid-luteal faz) arasında 3 kere alınan 

kandan hazırlanan lökositlerde ve aynı dönemlerde alınan 

taze idrar örneklerinde enzim aktiviteleri serumlarında da 

östradiol ve progesteron analizleri yapılmıştır. Postmeno

poziklerde de bir defa alınan kan ve idrar örne klerinde 

aynı analizler yapılmıştır. 

Saglıklı genç kadınlarda ortalama lökosit ve idrar 

ARS- A aktivitelerinin ovulasyonda en yüksek, erken foli

küler fazda en düşük düzeylerde oldugu postmenopozik ka

dınlarda da ortalama lökosit ARS-A aktivi telerinin p r eme

nopozik olgularının enzim aktivitelerinin en düşük oldugu 

erken foliküler faz degerlerine eşdeger bulunmuştur . Pre

menopoziklerin ovulasyon ve mid-luteal faz larındaki löko

sit ARS- A aktiviteleri ile postmenopoziklerin lökosit en

zim a ktiviteleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuş

tur . Ayrıca prernenopoziklerde ovulasyon östradiol artışı 

ile lökosit ve idrar ARS- A aktivitelerinin aras ındaki 

ilişki de anlamlıdır. 
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Buna göre fizyolojik olarak ovulasyon ve luteal 

fazda dolaşıma salgılanan gona~al steroidlerin lizo

zomal sistemi uyararak lökosit ve idrar ARS-A aktivi

telerinde paralel bir artışa yol acabilece~i kanısına 

varılmıştır. Böylece artan ARS enzim aktivitesinin 

bir hidrolaz fonksiyonundan başka, steroid hormon gi

bi çeşitli alıcı moleküllere sillfat taşıyan bir sül

fotransferaz görevi de yapabilecegi düşünülmüştür. 
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SUMMARY 

This study was planned to inves tiga te the mode of 

action of gonadal s teroids on ary lsulphatase (ARS-A) 

activity in leucocytes and urines of pre- and postme no

pausic healt~y women. 

A total of 40 he althy adult wornen between the age s 

of 22 and 38 years in r e productive stage and 48 and 65 

years i n menopausal stage were included in this study . 

Bl ood sarnples for the analysi s of l eucocyte ARS-A 

activity , estradiol and progester one concentrations were 

obtained from pre- rnenopausal wornen at various periods of 

t he rnenstruel cycl e: duri ng the early f o l icular phase 

(days 4 or 5 ) , at the ovulation (days 13 or 1 4), and 

du ring ~he mid- luteal phase (days 21- 23 ) . Fr esh urine 

samples were also obtained randomly during the same 

periods of the menstrue l cycle for urinary ARS-A acti

vity measurements. In single blood and urine samples 
which were obtained from postrnenopausal wornen, the same 

analyses were performed. 

In premenopausal healthy women, rneans of the leu~ 

cocyte and urinary ARS-A activity were significantly 

highest at ovulatory phase, whereas lowest at early fo

licular phase. In postmenopausal wornen, mean of the leu

cocyte ARS-A activity was approximately equivalent to 

the mean leucocyte enzyme in premenopausal women at 

early folicular phase in whom the lowest enzymatic acti

vity was observed. Significant differences in leucocyte 

ARS-A activities was observed between premenopausal wornen 
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at ovulatory and mid-luteal phases and postmenopausal 

women. There was also a significant positive correlation 
\ 

between serum estradiol concentration and leucocyte and 

urinary ARS-A activities during ovulatory phase. 

The results of the present study have shown that 

increased arylsulphatases in tissues and body fluids 

rnight function on one hand as hydrolases, on the other 

hand as sulphotransferases which are able to transfer 

sulphate to various acceptor molecules such as steroid 

hormones. 
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