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ÖZET 

Catalgol S. Benzimidazol Grubu Fungusidlerden Benomyl ve Carbendazimin 

Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkilerinin Sıçanlarda 

Araştırılması. Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik 

Toksikoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. Đstanbul. 2008. 

Bu çalışmada, günlük yaşamda karşılaşma olasılığımızın yüksek olduğu 

pestisidlerin toksik mekanizmasında oksidatif stresin rolü araştırıldı. Bu amaçla  

benzimidazol grubu fungusidlerden olan benomyl ve carbendazim sıçanlara tek 

dozda uygulandı ve uygulamadan 24 saat sonra servikal dislokasyon yoluyla 

sakrifiye edildi. Karaciğer, böbrek, testis ve beyin dokularında oksidatif stres 

göstergesi olarak lipid peroksidasyon son ürünü malondialdehid (MDA) ve 

indirgenmiş glutatyon (GSH) seviyeleri, süperoksid dismutaz (SOD), katalaz 

(CAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glutatyon redüktaz (GSH-Rd), gama 

glutamil transpeptidaz (GGT) ve glutatyon-S-transferaz (GST) antioksidan 

enzim aktivitelerinin tayini yapıldı. 

Tüm dokularda kontrol grubuna kıyasla MDA düzeylerinin arttığı ve 

antioksidan savunma sistemlerinde değişiklik olduğu gözlendi. Bu sonuçlardan 

benomyl ve cardendazimin lipid peroksidasyonu yolağıyla toksisiteye sebep 

olduğu anlaşıldı. 
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ABSTRACT 

Catalgol S. The Investigation of The Effects of Benzimidazol Fungusides, 

Benomyl and Carbendazim, on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in 

Rats. Đstanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Pharmaceutical Toxicology. Master Thesis. Đstanbul.  2008. 

In this study, the role of oxidative stress in toxic mechanism of pesticides which 

are inevitable in daily life for humanbeing was investigated. 

For this purpose, benzimidazole fungusides benomyl and carbendazim are 

applicated as a high single dose and after 24 hours from application the rats are 

sacrificed by servical dislocation. As an indicator of oxidative stress, the levels 

of malondialdehyde (MDA) and reduced glutathione (GSH) and the activities of    

superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSH-

Px), glutathione reductase (GSH-Rd), γ−glutamyl transpeptidase (GGT) ve 

glutathione-S-transferase (GST) are observed in the liver, kidney, testis and 

brain tissues. 

In all tissues, it is observed that MDA levels are increased and changes in 

antioxidant defence system are occurred. These results suggest that lipid 

peroxidation can be a possible pathway for the toxicity of benomyl and 

carbendazim. 

   

Key Words:Benomyl, carbendazim, lipid peroxidation, antioxidant. 
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1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

Serbest radikal oluşumu günlük yaşamda oksijenli solunumun kaçınılmaz 

bir sonucudur ve vücuttaki antioksidan savunma sistemi bu oluşumun zararlı 

etkilerini en az seviyeye indirgemektedir. Serbest radikal oluşumu ile antioksidan 

savunma sistemi arasındaki dengenin bozulması ile oksidatif stres denilen olgu 

meydana gelmektedir. Lipid peroksidasyonu da hücre membran bütünlüğünü 

zedeleyen oksidatif stresin oluşturduğu en önemli hasarlardandır.     

Oksidatif stres hasarları direkt serbest radikal oluşumu ile ortaya 

çıkabilirken aynı zamanda serbest radikallerin vücuttaki yapılarla oluşturduğu 

ürünlerle de meydana gelebilir. Şimdiye kadar bu konu üzerinde yapılan 

çalışmalarda pestisidler de dahil olmak üzere birçok farklı maddenin radikal 

oluşumuna sebep olduğu gösterilmiştir.   

Bu çalışmada, benzimidazol grubu fungusidlerden benomyl ve 

carbendazimin akut uygulama sonrası sıçanlarda in vivo olarak lipid 

peroksidasyon oluşturma potansiyeli, ve buna cevap olarak antioksidan savunma 

sistemindeki değişikliklerin araştırılması amaçlanmıştır. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1. Oksidatif Stres 

Serbest radikaller organizmada birçok sebeple devamlı oluşabilen ve 

zararları antioksidan sistem tarafından indirgenen moleküllerdir. Organizmada 

antioksidan sistemler ile serbest radikaller arasındaki dengenin radikaller 

yönünde bozulması ve bunun sonucunda hücre hasarı oluşması durumuna 

oksidatif stres denilmektedir. Oksidatif stres, hücrede belli başlı yapılar olan DNA, 

protein ve lipidlere zarar verir (1-3). Bu yapılara zarar vermesiyle hücre yapısının 

bozulmasında ve buna bağlı rahatsızlıkların oluşmasında oksidatif stresin rolü 

büyük önem kazanmıştır (4,5). 

2.2. Serbest Radikaller 

Serbest radikaller dış orbitallerinde bir veya daha fazla ortaklanmamış 

elektron bulunduran, ortaklanmamış elektronunu bir başka moleküle vererek 

veya başka bir molekülden alarak daha kararlı hale gelme eğiliminde olan atom 

veya moleküllerdir. Bu nedenle oksidasyon ve redüksiyon gibi elektron transferi 

olan reaksiyonlara açıktırlar. Serbest radikaller, pozitif yüklü, negatif yüklü veya 

nötral olabilirler (2, 6, 7). 

Serbest radikaller başlıca 3 temel mekanizma ile oluşur: 

1. Kovalent bağların homolitik bölünmesi: Kovalent bağlı molekülün 

bölünme sonrasında her bir parçasında ortak elektronlardan birisi kalır. 

X : Y  →  X˙ + Y˙           

2. Normal bir molekülden tek bir elektron kaybı veya bir molekülün 

heterolitik bölünmesi: Radikal özelliği bulunmayan bir molekülden tek bir elektron 

kaybı sırasında dış orbitalinde ortaklanmamış elektron kalarak radikal formu 

oluşur. 

X : Y  →  X:¯ + Y+          

          3. Normal bir moleküle elektron transferi:  

X + e¯  →  X˙¯         
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 Serbest radikaller; reaktif oksijen türleri (ROS),  reaktif nitrojen türleri (RNS) 

ve diğer reaktif radikaller (R) olmak üzere 3 gruba ayrılır (2). 

2.2.1. Reaktif Oksijen Türleri 

 Moleküler oksijenden türemiş, atom ya da atom grupları olan oksijen 

radikalleri biyolojik sistemlerdeki en önemli serbest radikallerdir (Tablo 2.2). 

Moleküler oksijen, taşıdığı iki ortaklanmamış elektron (O-O) nedeniyle bir 

diradikal olarak değerlendirilir, ancak aktivitesi sınırlıdır. Diğer serbest radikallerle 

kolaylıkla reaksiyona girerken, radikal olmayan maddelerle daha yavaş 

reaksiyona girer. Oksijen elektron alarak en son suya indirgenir. %98 oranında 

mitokondrilerde gerçekleşen bu indirgenme sonucunda çok reaktif ürünler olan 

süperoksid radikali (O2˙¯), hidroksil radikali (OH˙) ve hidrojen peroksid (H2O2) 

meydana gelir (8-10) (Şekil 2.1).  

 

Tablo  2.1- Biyolojik önemi olan reaktif oksijen türleri (2) 

Radikaller Non-radikaller                               

Süperoksid, O2˙¯ Hidrojen peroksid, H2O2 

Hidroksil, OH˙ Hipokloröz asid, HOCl 

Peroksil, RO˙2 Ozon, O3 

Alkoksil, RO˙ Singlet oksijen, O˙ 

Hidroperoksil, HO˙2 Peroksinitrit, ONOO¯ 

Nitrik oksid, NO˙ Hidroperoksid, L(R)OOH 
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Şekil 2.1- Oksijenin suya indirgenmesi ve diğer oksijen radikallerinin oluşumu 
(11) 

2.2.1.1. Süperoksid Radikali 

 Canlılarda oluştuğu bilinen ilk radikal O2˙¯ radikalidir ve başlıca şu 

mekanizmalarla oluşmaktadır (2, 12, 13): 

1. Đndirgeyici özellikteki biyolojik moleküller, oksijene tek elektron verip 

kendileri yükseltgenirken O2˙¯ radikali oluşur. Hidrokinonlar, flavinler, tiyoller, 

katekolaminler, ferrodoksinler ve indirgenmis nukleotidler bunlara örnek 

verilebilir. 

           O2 + e-  →  O2˙¯ 

 2. Başta çeşitli dehidrojenazlar ve oksidazlar olmak üzere, enzimlerin 

katalitik etkisi sırasında O2˙¯ radikali bir ürün olarak oluşabilir.  

 3. Mitokondrideki enerji metabolizması sırasında oksijen kullanılırken, 

indirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid dehidrojenaz (NADH dehidrojenaz) ve 
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koenzim-Q gibi elektron taşıyıcılardan, oksijene elektron kaçağı sonucu tüketilen 

oksijenin % 1-5 kadarı O2˙¯ oluşumuna neden olur. 

 4. Aktive edilen fagositik lökositler, O2˙¯ üreterek O2˙¯ i fagozom içine ve 

bulundukları ortama verirler. Antibakteriyel etki için gerekli olan bu radikal yapımı, 

daha reaktif türlerin oluşumunu da başlatır. 

Süperoksid radikali birçok farklı reaksiyonda yer alır: 

• O2˙¯ radikalinin nitrik oksid ile birleşmesi sonucu reaktif bir oksijen türevi 

olan  peroksinitrit meydana gelir. 

           O2˙¯
  +  NO˙  →  ONOO¯ 

 Böylece nitrik oksidin etkisi inhibe edilir. Ayrıca, peroksinitritlerin doğrudan 

proteinlere zararlı etkileri vardır ve azot dioksit, OH˙ radikali ve nitronyum iyonu 

gibi toksik ürünlere de dönüşürler. 

• Ferrisitokrom c’nin redüksiyonunda bir elektron kaybeder ve oksijene 

okside olur. Bu reaksiyonlar, SOD enzimi tarafından inhibe edilir. Bundan 

yararlanılarak SOD enzim aktivitesi ve fagositler tarafından üretilen O2˙¯ tayini 

yapılır.  

          Sit c (Fe3+) + O2˙¯  →  O2  +  Sit c (Fe2+) 

• O2˙¯ radikali direkt olarak fazla zararlı değildir. Asıl önemi H2O2 kaynağı 

olması ve geçiş metal iyonlarını indirgeyici olmasıdır. 

           O2˙¯ + O2˙¯ + 2H+      SOD       H2O2 

  SOD enzimi tarafından katalize edilen bu tepkime “dismutasyon tepkimesi” 

olarak adlandırılır. O2˙¯ radikali, özellikle hafif asidik koşullarda SOD enzimi 

olmadan da kendiliğinden dismutasyonla H2O2 e çevrilebilir.  

 SOD enziminin yüksek katalitik etkisi ile hücrelerde O2˙¯ birikimine izin 

verilmez. Ancak çeşitli patolojik durumlarda O2˙¯ yapımının artmasıyla O2˙¯ e 

özgü tepkimeler görülmeye başlar (14) : 
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• O2˙¯ radikali,  metal iyonlarını indirgeyerek bağlı olduğu proteinlerden 

salınımına neden olur. Kofaktörlerin oksidasyon düzeylerini bozar ve metal 

iyonlarının katıldığı OH˙ radikali yapım tepkimelerini hızlandırır. 

• Diğer radikallere göre daha az reaktif olsa da bazı aminoasidleri ve 

antioksidan bileşikleri oksidler. 

• O2˙¯ radikali, hücre zarlarının hidrofobik ortamlarında daha uzun 

ömürlüdür ve çözünürlüğü daha fazladır. Zar fosfolipidleri nedeniyle hücre zarı 

yüzeyleri daha asidiktir ve O2˙¯ radikali burada daha kolayca bir proton alarak 

hidroperoksid radikalini (HO2˙) oluşturur. Bu radikal de çok reaktif olup, hücre 

zarlarında lipid peroksidasyonunu başlatabilir ve antioksidanları yükseltgeyebilir 

(24). 

O2˙¯
  + H+  →  HO2

¯ 

2.2.1.2. Hidrojen Peroksid 

Biyolojik sistemlerde O2˙¯ radikallerinin enzimatik ve non-enzimatik 

dismutasyonu sonucu oluşur (2, 7, 12). 

O2˙¯
 + O2˙¯ + 2H+  SOD      H2O2         (enzimatik) 

O2˙¯ + 2e¯ + 2H+   →  H2O2            (non-enzimatik) 

Non-enzimatik dismutasyon pH 4.8’de en hızlıdır. Enzimatik 

dismutasyonda; O2˙¯ radikalinin SOD enzimi tarafından dismutasyonu ise daha 

geniş bir pH aralığında gerçekleşir.  

H2O2 bir serbest radikal olmadığı halde, reaktif oksijen türleri içine girer ve 

serbest radikal biyokimyasında önemli bir rol oynar. Çünkü O2˙¯ radikali ile 

reaksiyona girerek, en reaktif ve zarar verici serbest radikal olan OH˙ radikalini 

oluşturur (Haber-Weiss ve Fenton reaksiyonu) (16,17).  
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Şekil 2.2- O2˙¯ radikali ve H2O2 den OH˙radikali oluşumu (2) 

H2O2 proteinleri, tiyol grubu içeren enzimleri, fosfolipidleri, karbonhidratları, 

ve DNA’yı hedef alıp Fenton reaksiyonu aracılığıyla hasarlara yol açabilir (18). 

Ayrıca moleküler yapısında su bulundurmasından dolayı biyolojik membranları 

kolayca geçebilir. Süperoksid radikalinde ise bu özellik yoktur. 

2.2.1.3. Hidroksil Radikali 

 Serbest radikallerin en reaktiflerinden biri de hidroksil  radikalidir. 

Yarılanma ömrü çok kısa olan hidroksil radikali biyolojik sistemlerde iki 

mekanizma ile oluşabilir. 

 1. Suyun yüksek enerjili radyasyona maruz kalması sonucu oluşur: 

H – O – H                           H˙  +  OH˙ 

           Bu tepkime sonucu üretilen hidroksil radikali, radyasyonunun canlılardaki 

toksik etkisinden sorumlu başlıca türdür 

2. Hidrojen peroksit ve süperoksid anyonunun etkileşmesi sonucu 

oluşur:  

 H2O2  +   O2
˙ֿ                        O2  +  OH˙  +  OHֿ 

           Yukarıda geçen reaksiyon 1934 senesinde F.Haber ve J.Weiss tarafından 

bulunmuştur ve Haber-Weiss reaksiyonu olarak bilinmektedir. Reaksiyonun sulu 

çözeltilerde hız sabiti hemen hemen sıfırdır. Ortamda geçiş metal iyonları 

bulunduğunda ise reaksiyon hızlı bir şekilde cereyan etmektedir. Geçiş metalleri 
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bir veya daha fazla sayıda ortaklanmamış elektron içerirler ve elektron alıp verme 

yeteneğindedirler. Đnsan organizması için en önemli geçiş metalleri demir ve 

bakırdır. Demir ve bakır bir çok enzimin aktif bölgelerinde ve mitokondriyel 

elektron taşıma zincirinde yer almaktadır. Organizmada serbest demir ve bakırın 

biyoyararlanımı kontrol altındadır. Demir, transferrin proteini tarafından 

taşınmakta, ferritin ve hemosiderin şeklinde depo edilmektedir. Bakır ise 

seruloplasmin proteinine bağlıdır. Herhangi bir hastalık nedeniyle normal 

fizyolojik koşulların dışına çıkıldığında kontrol mekanizmalarının da zarar görmesi 

sonucu Haber-Weiss reaksiyonu demir ve bakırın katalizörlüğünde 

gerçekleşebilir.  Demir iyonları ile katalizlenen reaksiyon aşağıdaki şekilde yürür 

(13,16,19). 

  

Haber-Weiss reaksiyonu: 

 

           O2
˙–  +   Fe3+                        O2  +    Fe2+                                             (2) 

 

                Fe2+    +    H2O2                          Fe3+    +     OH˙ +  OH–         (2)
 
 

  

 Net reaksiyon: 

 

    O2
˙–   +   H2O2                         O2 + OH˙ +  OH–                            (2) 

 

En reaktif tür olan hidroksil radikali, membranlardaki çok sayıda yağ 

asitleri,  proteinler, DNA, karbohidratlar gibi özellikle elektronca zengin birçok 

biyomolekülle tepkimeye girer. Bu tepkimeler elektron transferi, hidrojen koparma 

ve katılma tepkimeleri şeklinde yürüyen  ve radikalin dış orbitaline elektron alma 

ilgisinden kaynaklanan tepkimelerdir (19). 

   Serbest radikaller, diğer moleküllerle çeşitli şekillerde reaksiyona girerler  

(Tablo 2.2). 
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Tablo 2.2- Serbest radikaller ve dahil oldukları reaksiyonlar (2) 

Süperoksid ˙O-O¯ 
Fe2+ ve Cu+ iyonlarını geri kazanma yoluyla 
Haber-Weiss reaksiyonunu katalizleme, 
hidrojen peroksid veya peroksinitrit oluşumu 

Hidrojen 
peroksid 

HO-OH Hidroksil radikali oluşumu, enzim 
inaktivasyonu, biyomoleküllerin oksidasyonu 

Hidroksil 
radikali 

OH˙ Hidrojen çıkarılması, serbest radikallerin ve 
lipid peroksidlerin üretimi, tiyol oksidasyonu 

Ozon O=O+- O¯ 
Bütün biyomoleküllerin özellikle çift bağ 
içerenlerin oksidasyonu, sitotoksik aldehid ve 
ozonit oluşumu 

Oksijen O = O 
Çifte bağlarla reaksiyon, peroksidlerin 
oluşumu, aminoasidlerin ve nükleotidlerin 
oluşumu 

Nitrik oksid ˙N = O Peroksinitrit oluşumu, diğer radikallerle 
reaksiyon 

Peroksinitrit O = N - O - O¯ 

Hidroksil radikali oluşumu, tiyollerin ve 
aromatik grupların oksidasyonu, ksantin 
dehidrojenazın ksantin oksidaza dönüşümü, 
biyomoleküllerin oksidasyonu  

Hipoklorit ClO¯ Amino ve kükürt içeren grupların 
oksidasyonu, klorin oluşması 

Radikal R˙ 
Hidrojen çıkarılması; peroksil radikalleri ve 
diğer radikallerin oluşumu, lipidlerin ve diğer 
biyomoleküllerin bozunması 

Peroksil 
radikali 

R - O - O˙ 
Hidrojen çıkarılması, radikallerin oluşumu; 
lipidlerin ve diğer biyomoleküllerin 
bozunması 

Hidroperoksid R - O – OH Biyomoleküllerin oksidasyonu, biyolojik 
membranların bozulması 

Bakır ve 
demir iyonları 

Cu2+ 

Fe3+ 
Fenton ve Haber-Weiss reaksiyonlarıyla 
hidroksil radikali oluşumu 
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2.3. Serbest Radikallerin Kaynakları 

Serbest radikaller organizmada normal olarak meydana gelen oksidasyon 

ve redüksiyon reaksiyonları sırasında metabolik aktivitenin yan ürünleri olarak ve 

ceşitli dış kaynaklı etkenlerin etkisiyle de oluşabilir (20-21). 

2.3.1. Endojen Serbest Radikal Kaynakları  

 Endojen serbest radikal kaynakları Şekil 2.3’de özet olarak verilmiştir. 

 

Şekil 2.3-Endojen serbest radikal kaynakları (21)  

Hücre Membranları 

 Hücre membranları, serbest radikallere hedef olup lipid peroksidasyonun 

gerçeklestiği yer olması nedeniyle büyük öneme sahiptir. 

 Prostaglandin sentezinde araşidonik asidin siklo-oksijenazlar tarafından 

oksidasyonu sırasında radikal ara ürünler oluşur (Şekil 2.4) (22).  
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Şekil 2.4-Araşidonik asit metabolizması sonucu oluşan serbest radikaller (20) 

Enzimler 

Bazı enzimler süperoksid radikali oluşturma özelliğine sahiptir (23). 

          Aktive fagositik hücreler, bir bakteri ile karşılaşınca hücre zarında onu 

kuşatan bir hücre zarı kılıfı (fagozom) meydana gelir ve membrandaki NADPH- 

oksidaz aktive olarak oksijen tüketimi 10 kattan fazla artar, buna paralel olarak da 

oksijen radikallerinin üretimi artar. Bir zararlı tarafından uyarılan bu oksijen 

gereksinimi artışına oksidatif patlama yada respiratuvar patlama denir (24). 

           Nötrofillerin kullandığı , fakat makrofajların kullanmadığı başka bir öldürme 

mekanizması miyeloperoksidaz ile olandır. Bu enzim H2O2 kullanarak klor 

iyonunu hipokloröz aside oksitler (HOCl). Bu asit güçlü bir antibakteriyeldir fakat 

yarı ömrü çok kısadır. Aminoasitler  ve biyojen aminlerle etkileşime girerek 

kloraminleri (R-NHCl) oluşturur (25). 

           Sitokrom P450, detoksikasyon  reaksiyonları sırasında süperoksit 

anyonları olusumuna sebep olur (26). 

En çok çalışılan enzimlerden biri de ksantin oksidazdır(27). Đn vivo olarak 

ksantin/hipoksantin oksidasyonunun çoğu ksantin dehidrojenaz enzimiyle 

katalizlenir. Bu enzim substratlardan elektronları O2 ‘den çok NAD+’ya taşır(5) 

 Ksantin dehidrojenaz purifikasyon esnasında proteolitik enzimler 

tarafından tutulmasi veya tiol(-SH) gruplarının oksidasyonu nedeniyle ksantin 

oksidaza dönüşür. Hayvan ve bitki dokularının sitozollerinde yerleşmiş olan bu 

enzimle ksantin ve hipoksantin metabolizması, normal in vivo koşullarda 
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süperoksid radikali oluşturmaz. Bununla birlikte doku hasarı oluştuğunda, 

dehidrojenaz-oksidaz dönüşümü meydana gelir (28) 

Otooksidasyon Reaksiyonları 

Bazı biyolojik moleküller oksijen varlığında oksitlenir ve bu esnada O2,  

O2˙¯
 e  dönüşür. Bu moleküller, gliseraldehid, indirgenmiş flavin mononükleotid 

(FMNH2), indirgenmiş flavin adenin dinukleotid (FADH2), adrenalin, noradrenalin, 

L-dopa, dopamin, tetrahidropteridinler ve sistein gibi tiyol bileşikleridir. 

Tetrahidropteridinler;  nitrik oksid sentetaz, fenil alanin hidroksilaz ve tirozin 

hidroksilaz gibi oksijenaz enzimlerinin kofaktörüdür.  

O2, çok reaktif olmadığı için bu otooksidasyonlar demir ve bakır gibi geçiş 

metal iyonlarının eklenmesiyle hızlandırılır, yani metal iyonlarıyla katalizlenir (2, 

20). 

Hem Proteinleri  

Demir, hemoglobin ve miyoglobinin hem halkalarında Fe2+ şeklindedir ve 

O2 bağlanana kadar bu şekilde kalır.               

hem – Fe2+ – O2  ↔  hem – Fe3+ – O2˙¯ 

Fe2+ ye O2 nin bağlanmasıyla, Fe3+ e de O2˙¯ bağlanır. Oksihemoglobin 

molekülünün dekompozisyonu ile ise O2˙¯ açığa çıkar. 

hem – Fe2+ – O2  →  hem – Fe3+ + O2˙¯   

Hem halkasındaki Fe3+ O2 ne bağlanamaz, bu yüzden inaktiftir ve 

methemoglobin olarak bilinir (metmiyoglobin için de durum aynıdır). Đnsan 

eritrositlerindeki hemoglobinin %3’ünün her gün bu şekilde oksidasyona uğradığı 

saptanmıştır. Hemoglobin ve miyoglobin oksidasyonu nitrit iyonu veya geçiş 

metal iyonlarının (özellikle bakır) varlığında hızlanır (29, 30). 
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Mitokondriyel Elektron Transportu 

Çoğu  aerobik hücrelerde de O2˙¯ radikalinin en önemli kaynağı, elektron 

transport zincirleridir. Bunlar bakteriyel membranlarda ve ökaryotik hücrelerin 

mitokondri ve endoplazmik retikulumlarında  bulunur. 

Mitokondrilerde solunum zincirindeki elektron taşıyıcılarından kaçan 

elektronlar moleküler oksijenle birleşerek O2˙¯ oluşturabilir. 

Memeli  sitokrom oksidaz aktivitesinin O2 ne doygun olduğu durumlarda  

elektron taşınma oranı ve dolayısıyla O2˙¯ radikal oluşumu mitokondriler 

tarafından arttırılır. 

Fizyolojik O2 düzeylerinde,  O2 nin yaklaşık %1-3’ü mitokondride O2˙¯ e 

dönüştürülür. Mitokondrinin hasarı sonucu elektron taşınması ve O2˙¯ oluşumu 

artar (31). 

Mitokondriyel DNA  

Solunum zincirinde mitokondri tarafından O2 radikallerinin oluşumu; 

mitokondriyel proteinlere, lipidlere ve DNA’ya hasar verir. Mitokondriyel DNA’daki 

mutasyonlar yaşlı dokularda birikir (32). 

Bakteriyel Süperoksid Oluşumu 

E. Coli üzerindeki çalışmalar, bazı sitozolik enzimlerin O2˙¯ oluşturduğunu 

fakat başlıca O2˙¯ kaynağının elektron transport zinciri olduğunu göstermiştir (33). 

Peroksizomlar 

 Peroksizomlar, yüksek konsantrasyonlarda oksidazlar içermelerinden 

dolayı hücresel H2O2 in önemli kaynaklarıdır ve H2O2 in prekürsörü olarak da O2˙¯ 

in oluştuğu gösterilmiştir. Peroksimal H2O2 oluşturan enzimler arasında             

D-aminoasid oksidaz, ürat oksidaz, L-α-hidroksiasid oksidaz ve yağ asidi-açil-

CoA oksidaz bulunur (34). 
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Endoplazmik Retikulum  

Farklı dokulardan izole edilen ve endoplazmik retikulum içeren mikrozomal 

fraksiyonların, yüksek O2 konsantrasyonlarında NADPH ile inkübe edildiğinde 

O2˙¯ ve H2O2 oluşturduğu gösterilmiştir (35). 

Çekirdek 

Hücre çekirdeğini çevreleyen membran, NADH veya NADPH varlığında ve 

O2 konsantrasyonlarının artması ile O2˙¯ oluşturan elektron transport zinciri içerir. 

Bu yol, oluşan oksijen radikallerinin nükleer DNA’ya yakın olmasından dolayı 

canlılar açısından önemlidir (2). 

 Metal Đyonlarının Ayrışması  

 Geçiş metalleri, özellikle demir ve bakır, fizyolojik şartlarda çeşitli 

oksidasyon basamaklarında yer alırlar. Oksidasyon basamakları arasındaki 

elektron alışverişi yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları ile olur.  

 Fe3+  + e¯  ↔  Fe2+ 

           Cu2+ + e¯  ↔  Cu+                             

Geçiş metalleri bu özelliklerinden dolayı serbest radikal reaksiyonlarında 

katalizör vazifesi görürler. Haber-Weiss ve Fenton reaksiyonları ile H2O2 ve O2˙¯ 

den OH˙ sentezini katalizlerler. 

 Metal iyonlarının serbest radikal reaksiyonlarındaki asıl önemli 

reaksiyonları ise lipid peroksidasyon üzerindeki etkileridir (2, 10, 36). 

2.3.2. Eksojen Serbest Radikal Kaynakları 

Eksojen serbest radikal kaynakları olarak ise radyasyon, doğal gaz, sudaki 

klor ve ozon gibi çevre kirlilikleri, sigara dumanındaki nitrik oksid ve aldehidler ve 

ayrıca ilaçlar, pestisidler ve diğer ksenobiyotikler gösterilebilir (37,38). 
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2.4. Serbest Radikallerin Hasar Yapıcı Etkileri  

 Serbest radikaller hücreleri DNA, protein, lipid, karbonhidrat ve enzim gibi 

önemli tüm biyomoleküllerde fonksiyon kaybına ve yıkımına neden olabilirler. 

Özellikle membran lipidlerinin peroksidasyonu  membranlarda akıcılığın 

azalmasına, membrana bağlı reseptör ve enzimlerin inaktivasyonuna ve iyonların 

membrandan geçişinin artmasına neden olur. Oksidatif stresin hedefi hücrenin 

cinsine, maruz kalınan strese ve şiddetine göre değişir. Örneğin 

karbontetraklorür hücrelerde genellikle lipid peroksidasyon yoluyla hasar 

oluşturur (20,21).  

2.4.1. Nükleik Asitler ve DNA’ya Etkiler 

Reaktif oksijen türleri, DNA üzerine direkt kimyasal saldırı ile ya da indirekt 

mekanizmalarla DNA hasarına neden olabilir. DNA hasarına neden olan radikal 

oluşum mekanizmaları şunlardır:  

� Đyonize radyasyona maruz kalma, yüksek O2 konsantrasyonu, aktive 

fagositik hücreler, redoks döngü  kimyasalları, sigara dumanı veya 

ozona maruziyet, 

� H2O2, peroksinitrit, nitröz asid ve organik hidroperoksidlerin artışı, 

� Otooksidasyon kimyasallarına maruz kalma (dihidroksifumarat, 

dopamin, L-dopa, noradrenalin, adrenalin) 

� Ksantin oksidaz substratları olan ksantin veya hipoksantine maruziyet, 

� Tümör nekroz faktör (TNFα) artışı.  

  DNA hasarı, baz değişiklikleri, tek ve çift zincir kırılmaları veya 

kromozomal ayrılmalar şeklinde gerçekleşmektedir. Oksidatif DNA hasarının 

mutajenez, karsinojenez, yaşlanma, diyabet, karaciğer hastalıklarının gelişiminde 

önemli rolü olduğu ileri sürülmektedir (39). 

 Oksidatif strese maruz kalmış memeli hücrelerinde, guaninin OH˙ radikali 

tarafından oksidasyonu sonucu 8-hidroksi-2-deoksiguanozin (8-OHdG) 

oluşmaktadır, bu ürün DNA oksidayonunda başlıca üründür. Bu ürünü, idrarda 

takip etmek suretiyle oksidatif DNA hasarının derecesini saptamanın mümkün 

olduğu ileri sürülmekte ve bu amaçla çeşitli yöntemler geliştirilmektedir (40).  
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2.4.2. Proteinlere Etkiler 

Oksidatif stres sonucu okside proteinlerin oluşumu da organizmadaki 

önemli etkilerden biridir. Proteinlere karşı olan primer oksidasyon reaksiyonları 

yanında lipid peroksidasyonu ürünlerinin proteinlerle okside ürünler oluşturması 

gibi sekonder reaksiyonlar da olabilir. Bu reaksiyonlar sonucu aminoasitlerin yan 

zincir modifikasyonları yanında polipeptid yapının parçalanması sonucu daha 

küçük fragmanlar da oluşabilir. Daha ileri aşamalarda ise proteolitik enzimler 

tarafından parçalanamayan çapraz bağlı agregatlar oluşur. Bu agregatlar 

alzheimer, parkinson, kronik obstruktif akciğer hastalığı gibi birçok hastalıkta ve 

yaşlanmada etkili bulunmuştur (41,42). Okside proteinlerin agregasyonunu 

önlemek için hücrenin farklı kompartmanlarında proteolitik sistemler mevcuttur. 

Örneğin çekirdek ve sitoplazmada proteazomlar, mitokondride lon proteazlar, 

lizozomlarda katepsinler okside proteinlerin degradasyonunda rol oynayan 

enzimlerdir (43-44).  

Protein oksidasyonu tayininde kullanılan en önemli metodlardan biri 

protein karbonillerin miktar tayinidir. Protein karbonillerin çoğu pirolin, arjinin ve 

lizin oksidasyonu ile oluşur. Bu metodda protein oksidasyonu sonucu oluşan 

aldehidik gruplar dinitrofenilhidrazin ile derivatize edilir ve ardından ELISA ve 

immunokimyasal tekniklerle tayin edilir. Đmmunokimyasal yöntemler ayrıca uygun 

antikorlarla 3-nitrotirozin ve 4-hidroksinonenal modifiye proteinler gibi diğer 

protein oksidasyon ürünlerinin tayininde de kullanılabilir (45).   

2.4.3. Karbonhidratlara Etkiler 

  Serbest radikallerin etkisiyle oksidasyona uğrayan karbonhidratlardan 

peroksid ve okzolaldehid yapısında ürünler meydana gelmektedir. DNA, RNA ve 

proteinlere bağlanan bu ürünlerin kanser ve yaşlanma olaylarında rolü olduğu 

düşünülmektedir (46). 

2.4.4. Membran Lipidlerine Etkiler 

Biyolojik membranlar ve hücre içi organeller (mitokondri, endoplazmik 

retikulum), membran fosfolipidlerindeki çoklu doymamış yağ asidlerinin varlığı 
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dolayısıyla oksidatif ataklara duyarlıdırlar. Bundan dolayı, serbest radikallerin 

atakları sonucunda lipid peroksidasyonu denilen bir seri reaksiyon başlar. Lipid 

peroksidasyonu, membran lipidlerinin oksidatif hasarı sonucunda hücre membran 

yapısının bozulmasıdır. Hücre membranlarının bütünlüğü ve akıcılığı, hücrenin 

devamlılığı açısından önemlidir (2).  

2.4.4.1. Non-enzimatik Lipid Peroksidasyon 

Lipid peroksidasyonu üç aşamada gerçekleşir (Şekil 2.5) (47-50): 

1- Başlangıç Aşaması: Organizmada oluşan bir serbest radikalin 

membran yapısında bulunan çoklu doymamış yağ asidi (LH) zincirindeki bir 

metilen grubundan H+ atomunu koparması ile başlar. Yağ asidlerindeki çifte bağ 

varlığı C-H bağını zayıflatarak H+ atomunun kopmasını kolaylaştırır. Đlk H+  

atomunu koparacak aktivitedeki radikaller; OH˙, alkoksil, peroksil ve hidroperoksil 

radikalleridir. Hidrojen kopması sonucunda yağ asidi zinciri, karbon merkezli bir 

lipid radikali (L˙) özelliği kazanır. Bir veya sıfır çifte bağı olan yağ asidleri, bu tip 

saldırılara çoklu doymamış yağ asidlerine oranla daha dirençlidir. 

2- Gelişme Aşaması: Karbon radikali, moleküler bir düzenleme ile 

konjuge dien formuna dönüşerek stabilize edilir. Bunu takiben moleküler oksijen 

ile reaksiyon sonucu lipid peroksil radikali (LOO˙) oluşur. 

L˙ + O2   →  LOO˙ 

Lipid peroksil radikali, komşu yağ asidlerini de etkileyerek yeni lipid 

radikallerinin (L˙) oluşumuna yol açarken, kendisi de açığa çıkan H˙ alarak lipid 

hidroperokside (LOOH) dönüşür. Böylece zincir reaksiyonları kendi kendine 

katalizlenerek devam eder. 

LOO˙ + LH  →  LOOH + L˙ 

Sonuçta, birçok yağ asidi zinciri lipid hidroperoksidlere çevrilmiş olur. 

Hidrofilik özellikteki lipid hidroperoksidler, membranlarda bütünlüğü, akıcılığı ve 

geçirgenliğini önemli ölçüde zarara uğratır.  
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Şekil 2.5- Lipid peroksidasyon mekanizması (50) 

Lipid hidroperoksidler, oldukça dayanıklı moleküllerdir. Fakat 

yıkımlanmaları yüksek sıcaklık ve metal iyonlarının varlığında artar ve böylece 

lipid peroksidasyon hızlanır.   

     Cu+2, Fe+2 

2 LOOH           LOO˙ + LO˙ + H+ + OH¯     
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Reaksiyon zincirinin sonlanması, oksijen konsantrasyonu ve zincir kırıcı 

antioksidanların miktarı gibi faktörlere bağlıdır. 

 3- Sonlanma Aşaması: Lipid peroksidasyon zincir reaksiyonları, iki lipid 

peroksid radikalinin  etkileşimi ile radikal olmayan bir ürün oluşuncaya kadar 

devam eder.  

LOO˙ + L˙  →  LOOL  

L˙ + L˙  →  LL  

  Lipid hidroperoksidlerin yıkımı sonucunda sekonder lipid peroksidasyon 

ürünleri olan hidrokarbon gazları ve aldehidler oluşur. Bu ürünler, 

peroksidasyonun olduğu bölgeden hücrenin diğer bölümlerine difüze olarak 

hücre bileşenlerine zarar verirler (47, 51). 

2.4.4.2. Enzimatik Lipid Peroksidasyon 

 Siklooksijenaz ve lipoksijenaz enzimleri, kendilerinin substratları olan yağ 

asidlerinde belirli bir oranda lipid peroksidasyonu meydana getirirler ve bunun 

sonucunda önemli biyolojik fonksiyonlara sahip hidroperoksidler ve 

endoperoksidler oluşur. Prostaglandinler, siklooksijenazlar tarafından katalize 

edilen araşidonik asidin peroksidasyonu sonucu oluşurlar (52).  

2.5. Lipid Peroksidasyon Ürünlerinin Ölçülmesi  

 Lipid peroksidasyon düzeyi, çoklu doymamış yağ asitlerinin hasarı, birincil 

ve ikincil peroksidasyon ürünlerinin ölçülmesi ile belirlenir (Şekil 2.6) (48,49, 53).  

2.5.1. Aldehidlerin Ölçümü 

Aldehidler, biyolojik sistemlerde lipid hidroperoksidlerin yıkımı sonucunda 

oluşurlar. Bunlardan en önemli olanları 4-hidroksi-2-trans-nonenal (HNE) ve 

malondialdehid (MDA)’dir (54). 
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Şekil 2.6-Lipid peroksidasyonu ürünlerinin tayini (53) 

2.5.1.1. Malondialdehid (MDA) 

 MDA,  uçucu, düşük molekül ağırlığa sahip (MA=72,07 g/mol), zayıf asid 

karakterde (pKa=4,46), kısa zincirli bir 1,3-dikarbonil bileşiğidir. Nötral ve alkali 

koşullarda enolat iyon formunda bulunur (Şekil 2.7). MDA asidik (λmax: 245 nm) 

ve alkali ya da nötral çözeltilerde (λmax: 267 nm) ışığı UV alanda absorbe eder. 

MDA, 2 ya da daha fazla çifte bağ içeren çoklu doymamış yağ asitlerinin 

(linolenik asid, araşidonik asid, dokosaheksaenoik asid) oksidatif peroksidasyonu 

sonucu oluşur.  

 

Şekil 2.7- MDA’nın kimyasal yapısı (55) 

Fizyolojik koşullar altında orta derecede reaktiftir ve hem elektrofilik hem 

de nükleofilik olarak etki gösterebilir. Primer amin grubu içeren protein, nükleik 

asid, amino fosfolipidler gibi fizyolojik moleküller ile reaksiyona girer. Memeli 
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dokularında MDA hızlıca metabolize olur. Aldehid dehidrojenazlar tarafından 

malonik aside okside olur. Malonik asid, mitokondride süksinat dehidrojenaz 

enziminin yarışmalı inhibitörüdür (2,55). 

Biyolojik örneklerde lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olarak MDA 

tayini yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. MDA, biyolojik materyallerde serbest 

ve bağlı şekillerde bulunur. Serbest MDA normalde çok azdır. Bağlı MDA ise 

sıcak asid veya alkali ile serbestleşebilir (53,55).  

2.5.1.1.1. Tiyobarbitürik Asid ile Reaksiyon Veren Maddelerin (TBARS) 
Ölçümü  

1944 yılında Kohn ve Liversedge tarafından bulunan yöntemin esası, 

malondialdehidin asid ortamda ve yüksek sıcaklıkta tiyobarbitürik asid (TBA) ile 

reaksiyonuna dayanır. Asidik koşullar altında ısıtıldığında; bir molekül MDA, iki 

molekül TBA ile reaksiyona girer ve sonucunda UV alanda 532 nm’de 

(fluoresans: 553 nm) maksimum absorbans gösteren pembe renkli bir kompleks 

oluşur. Fakat, TBA testi spesifik değildir. Çünkü MDA’dan başka diğer birçok 

aldehidler de TBA ile reaksiyona girerek kompleks oluşturabilir ve ayrıca, 

analizde inkübasyon esnasında lipid peroksidlerin parçalanması sonucu oluşan 

ürünler de TBA ile reaksiyona girebilir. Đnkübasyon ortamında metal iyonlarının 

bulunması da MDA oluşumunu arttırır (54-59). 

Analiz esnasında oluşabilecek lipid oksidasyonları önlemek için örneğe 

önceden antioksidan olarak butilhidroksitoluen (BHT) ya da (etilendiamin 

tetraasetik asit) EDTA eklenebilir. Ayrıca doku homojenatları ile yapılan 

çalışmalarda ise, proteinler ve okside lipidler trikloroasetik asid (TCA) ile 

çöktürülerek uzaklaştırılabilir. Ve böylece TBA ile reaksiyon verebilen bileşiklerin 

oluşturdukları girişim en aza indirilmiş olur (54,59). Bu yöntemin spesifikliği, 

oluşan MDA-TBA kompleksini yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile de 

tayin ederek geliştirilebilir. Uygun temizleme işlemlerinin ardından ters faz-HPLC 

ile yapılan çalışmalarda girişimlerin minimum olduğu belirtilmektedir (60-65) ve 

ayrıca fluoresans dedektör de kullanılarak hassasiyet arttırılabilir (66-68). 
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2.5.1.1.2. Dinitrofenilhidrazon (DNPH) Metodu 

Aldehidlerin dinitrofenilhidrazin ile reaksiyonu sonucu DNPH türevleri 

oluşur. Oluşan hidrazon türevleri stabildir ve 370 nm’de maksimum absorpsiyon 

gösterirler. Türevin UV dedektör donanımlı HPLC kullanılarak yapılan analizi ile 

aldehidleri oldukça düşük düzeyde tayin etmek mümkün olmaktadır (69,70). 

 2.5.1.1.3. Sikloheksandion Metodu 

Aldehidlerin, 3-sikloheksandion ile verdikleri türevler fluoresans dedektör 

donanımlı HPLC kullanılarak tayin edilmektedir  (71). 

2.5.1.1.4. Fluoresans Gösteren Lipid Peroksidasyon Ürünlerinin Ölçümü  

MDA reaksiyonu sırasında fluoresans gösteren kompleksler oluşabilir. 

Lipidde çözünen ve fluoresans gösteren bu maddeler 420-430 nm emisyon ve 

360 nm eksitasyonda ölçülebilirler (72).  

2.5.1.2. Hidroksinonenal (HNE)  

Molekül ağırlığı 156,2 g/mol olan 4-hidroksi-2-trans-nonenal’in kimyasal 

formülü Şekil 2.8’de gösterilmiştir. HNE ışığı UV alanda absorbe eder (λmax: 221 

nm). HNE, ω6 çoklu doymamış yağ asitlerinin (linolenik asid, araşidonik asid) 

oksidatif peroksidasyonu sonucu oluşan ana ürünlerdir. Fizyolojik pH 

seviyelerinde HNE tiyol ve amino grupları ile hızlıca reaksiyona girer. Bu 

özelliğinden dolayı HNE’nin, lipid peroksidasyonu sonucu oluşan sitotoksik, 

hepatotoksik, mutajenik ve genotoksik özelliklere sahip en toksik ürün olduğu 

belirtilmiştir (54, 73).  

    

Şekil 2.8- HNE’nin kimyasal yapısı (2) 

 



23

HNE tayininde birçok yöntem geliştirilmiştir. Doğal molekül UV dedektör 

donanımlı likid kromatografisi (LC-UV) kullanılarak yüksek seviyelerde tayin 

edilebilir. Düşük seviyelerde tayin edebilmek için ise türevlendirme gereklidir ve 

sonrasında LC-UV, kütle spektrometri donanımlı gaz kromatografisi (GC-MS) ve 

elektrokimyasal dedektör donanımlı LC (LC-ECD) kullanılarak HNE’nin tayini 

gerçekleştirilir. Biyolojik moleküllere bağlı HNE’nin tayini ise GC-MS, LC-MS ve 

immunolojik teknikler kullanılarak yapılabilir (74-76). 

2.5.2. Kısa Zincirli Hidrokarbonların Ölçümü 

Lipid peroksidasyon esnasında; etan ω3 çoklu doymamış yağ asitlerinin, 

pentan ise ω6 çoklu doymamış yağ asitlerinin oksidatif peroksidasyonu sonucu 

oluşan kısa zincirli hidrokarbon gazlarıdır. Lipid peroksidasyonun minör ürünleri 

olan etan ve pentanın, lipid hidroperoksidlerin ısı veya metal iyonlarının 

varlığında bozunması sonucu oluştuğu belirtilmiştir. Tayinleri ise solunum 

havasında alev iyonizasyon dedektör donanımlı GC kullanılarak yapılmaktadır 

(77). 

2.5.3. Lipid Hidroperoksidlerin Ölçümü 

   Lipid hidroperoksidler, lipid peroksidasyonunun başlıca ürünlerinden 

biridir. Çok çabuk parçalanan bu ürünlerin tayini, fluoresans dedektör donanımlı 

HPLC, kemiluminesans dedektör donanımlı HPLC, GC-MS ve iyodometrik 

yöntemler kullanılarak yapılmaktadır (78-81). Ayrıca asidik ortamda Fe2+ nin 

hidroperoksidler tarafından Fe3+ e oksidasyonuna dayanan demirin 

ksilenoloranjda oksidasyonu (FOX) yöntemi de kullanılmaktadır (82,83). Lipid 

hidroperoksidlerin enzimatik tayini ise glutatyon peroksidaz ve siklooksijenaz 

enzimleri kullanılarak yapılır (84).  

2.5.4. Konjuge Dienlerin Ölçümü 

Konjuge dienler, lipid peroksidasyonun başlangıç safhasında; çoklu 

doymamış yağ asitlerinin oksidatif peroksidasyonu sonucu tek bağ-çifte bağın 

molekül içi düzenlenmesi sırasında oluşur. 234 nm’de güçlü absorpsiyon 
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gösteren konjuge dienler spektroskopik olarak tayin edilebilirler. Fakat, çoğu 

biyolojik materyalin de bu dalga boyunda belirgin bir şekilde absorbans 

göstermesi nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, ikincil türev spektroskopisi 

kullanılarak  giderilebilir  (85). 

2.5.5.F2 Đzoprostanların Ölçümü 

 Đn vivo oluşumları ilk kez 1990 yılında Morrow ve arkadaşları tarafından 

gösterilmiş olan izoprostanlar, serbest radikallerin indüklediği lipid 

peroksidasyonun spesifik göstergesi olarak ortaya çıkmıştır (86,87).   

 Đzoprostanlar, serbest radikaller tarafından indüklenen araşidonik asidin 

nonenzimatik peroksidasyonu sonucu oluşan prostaglandine (PG) benzeyen 

ürünlerdir. PG’lerden farklı olarak, biyosentezleri için siklooksijenaz enzimine 

gerek duymazlar ve araşidonik asid membran fosfolipidlerine bağlı iken de 

oluşabilirler. PGG2 endoperoksid ara ürünlerinin indirgenmesi sonucu kimyasal 

olarak 4 farklı stabil F2 izoprostan regioizomerleri oluşur (88,89).  

  Oluşan F2-izoprostan izomerleri içerisinde en önemlisi, 8-izo-

prostaglandin F2α  (8-iso-PG F2α)’dır. Vazokonstriksiyon ve bronkokonstriksiyon 

gibi biyolojik etkilere sahip 8-iso-PG F2α nın çeşitli vücut sıvıları ve dokularındaki 

seviyesinin tayininin, lipid peroksidasyon tayininde en güvenilir yaklaşım olduğu 

bildirilmektedir (90). 8-iso-PG F2α oluşumunun, serbest radikallerin indüklediği 

oksidatif hasarın bağlı bulunduğu diyabet, hiperkolesterol, ateroskleroz, 

alzheimer, alkolizm ve siroz gibi çeşitli patolojik durumlarda insan vücut 

sıvılarında arttığı belirtilmiştir (91-93). 

 Serbest ve total (serbest ve bağlı) 8-iso-PG F2α, GC-MS, LC-MS, enzim 

immunoassay, radio immunoassay gibi farklı teknikler kullanılarak tayin edilebilir 

(94-97). 

2.6. Antioksidan Savunma Sistemleri 

Serbest radikallerin oluşumunu ve meydana getirdikleri hasarları önlemek 

ve detoksifikasyonunu sağlamak için normal fizyolojik şartlarda çeşitli 

“antioksidan savunma sistemleri”  gelişmiştir (2, 98-100).  
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Antioksidanlar, 

• oksijeni uzaklaştırarak, 

• geçiş metal iyonlarını uzaklaştırarak, 

• reaktif oksijen türlerini baskılayarak veya temizleyerek, 

• başlamış olan zincir reaksiyonunu kırarak etkili olurlar  (101). 

Çeşitli özellikteki serbest radikaller için hidrofilik ve lipofilik  

antioksidanlara ihtiyaç vardır. Hidrofilik özellikteki antioksidanlar sitozol ve 

ekstraselüler sıvılarda, lipofilik özelliktekiler ise membranlarda ve 

lipoproteinlerde bulunurlar (102).  

Endojen kaynaklı antioksidanlar, enzimatik ve non-enzimatik olarak 

sınıflandırılmaktadır. Hücresel seviyede etkili olan enzimatik sistemler içinde 

birincil olan antioksidan enzimler arasında SOD, CAT, GSH-Px ve glutatyon-S-

transferaz (GST) bulunur. Bu birincil enzimlerden başka dolaylı olarak 

antioksidan sistem içinde yer alan GSH-Rd, glukoz-6-fosfat dehidrojenaz 

(G6PD), γ-glutamil transferaz (GGT) enzimleri de vardır ve bunlara ikincil 

antioksidan enzimler denilmektedir. Non-enzimatik antioksidanlar ise, 

indirgenmiş glutatyon (GSH), N-asetilsistein ve tiyoller gibi protein olmayan 

sülfidriller, A, C ve E vitaminleri ve daha başka moleküllerdir (2, 103). Biyolojik 

sistemlerdeki antioksidan savunma sistemi elemanları Tablo 2.3’de topluca 

verilmiştir. 

2.6.1. Enzimatik Antioksidanlar 

2.6.1.1. Süperoksid Dismutaz  

Đlk olarak 1968 yılında Mc Cord ve Fridovich tarafından tanımlanan SOD 

enzimi O2˙¯ radikalini katalitik olarak uzaklaştıran bir metalloenzimdir (104).  

           O2˙¯
  + O2˙¯

  +  2H+  →  H2O2  +  O2                              

Normal metabolizma esnasında hücreler tarafından yüksek oranda O2˙¯ 

radikali  üretilmesine rağmen intraselüler düzeyi SOD sayesinde düşük tutulur. 

Yukarıdaki denklemde görüldüğü gibi bu reaksiyon sonucunda membranları 
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geçemeyen O2˙¯
 radikali, membranları kolayca geçebilen H2O2 e dönüşmektedir. 

H2O2 ise geçiş metal iyonlarının varlığında Fenton ve Haber-Weiss  reaksiyonu 

ile son derece aktif olan OH˙ radikaline dönüşmektedir. Bu nedenle SOD 

aktivitesindeki artışın oluşturabileceği aşırı H2O2 birikmesinin ancak CAT ve 

GSH-Px enzimlerinin artan aktiviteleri ile kontrol altında tutulabileceği ileri 

sürülmektedir (2,16). 

Tablo 2.3- Biyolojik sistemlerdeki antioksidanlar (2) 

SĐSTEM ÖZELLĐKLER 

Nonenzimatik  

α-Tokoferol 
Membrana bağlı kromanoksil radikalina 
dönüşüp rejenere olur 

Askorbik asit Suda çözünür 

Glutatyon  
Glutatyon peroksidaz ve                glutatyon 
S-transferaz için kofaktördür 

Flavonoidler  Bitki antioksidanları (rutin, kersetin) 

Kimyasallar 
BHA (butil hidroksianisol), BHT gibi gıda 
katkı maddeleri 

β-Karoten, Ürat Singlet oksijen baskılayıcı 

Plazma proteinleri  Seruloplazmin 

Enzimatik  

Süperoksid dismutazlar CuZn-SOD enzimi, Mn-SOD enzimi 

Glutatyon peroksidazlar Selenoenzim; non-Se enzim:                       

Katalaz Hem enzimi; peroksizomal matrikste yoğun  

Glutatyon S Transferazlar Non-Se, genetik polimorfizm 

Yardımcı Enzimler  

NADPH-kinon oksidoredüktaz Đki elektron redüksiyonu, dikumarole duyarlı 

Epoksit hidrolaz konjugasyon 
enzimleri 

UDP-glukuroniltransferaz, 
sülfoniltransferaz,                              
glutatyon-S-transferazlar 
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Glutatyon redüktaz  

NADPH 

Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz,                 6-
fosfo-glukonat dehidrojenaz,            
izositrat dehidrojenaz,                            
enerji-bağımlı transhidrojenaz 

Transport sistemleri GSSG taşınması, konjugat taşınması 

Gama glutamil transferaz GSH siklusu 

 

SOD’ın  aktif merkezindeki metale bağlı olarak 3 farklı çeşidi mevcuttur (2, 

14). 

CuZn-SOD 

1939 yılında Mann ve Keilin, sığır kanından bakır içeren mavi-yeşil renkte 

hemokuprein olarak adlandırılan bir protein izole etmiştir. 1953’de benzer bir 

protein at karaciğerinden izole edilmiş ve hepatokuprein adı verilmiştir. 1970’de 

eritrositteki bu proteinin bakır yanında çinko da içerdiği tespit edilmiştir. 

Başlangıçta bu proteinin hiçbir enzimatik etkinliği tespit edilmemiş ve sadece bir 

metal deposu olduğu ileri sürülmüştür. 1969’da McCord ve Fridovich adlı 

araştırmacılar bu proteinin eritrositte  O2˙¯ i katalitik olarak yıktığı ve bir SOD 

aktivitesi gösterdiğini ortaya koymuşlardır (2, 104).  

CuZn-SOD’lar oldukça stabildirler. Eritrositlerden saflaştırmada hücreler 

hemoliz edilir ve kloroform-etanol uygulamasının ardından santrifüjle hemoglobin 

uzaklaştırılır. Enzim organik faza geçer, soğuk aseton eklenmesiyle çöktürülür ve 

iyon değiştirme kromatografisiyle tam olarak saflaştırılır. Birçok enzim bu 

prosedürlere dayanıklı değildir. Ayrıca CuZn-SOD’lar ısıya, proteazların 

saldırısına ve guanidin klorür, sodyum dodesil sülfat ve üre tarafından 

denatürasyona dirençlidirler (105). Hayvan hücrelerinde CuZn-SOD’lar daha çok 

sitozolde yerleşmiştir aynı zamanda lizozomlarda, çekirdekte ve iç ve dış 

mitokondriyel membran arasındaki boşlukta bulunurlar. Siyanür iyonları, CuZn-

SOD’ların güçlü inhibitörleridir. Ayrıca dietilditiyokarbamatlar, enzimin aktif 
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bölgesindeki bakırı bağlayarak aktif bölgeden uzaklaştırmak suretiyle enzimi 

etkisiz hale geçirirler (106). 

Bugüne kadar ökaryotik hücrelerden izole edilen tüm CuZn-SOD 

enzimlerinin moleküler kütlesi 32.000 Da civarındadır ve iki protein alt ünitesi 

içerir. Bu iki alt üniteden birisi bir Cu2+ ve bir Zn2+ iyonu içeren aktif kısmı 

oluşturmaktadır. 

CuZn-SOD enziminde bulunan bakır iyonları, oksidasyon ve redüksiyona 

uğrayarak dismutasyon reaksiyonunda fonksiyon görür. Çinkonun ise katalitik 

olarak bir rolü yoktur, sadece enzimi stabilize ettiği bildirilmektedir. 

           SOD – Cu2+ +  O2˙¯  →  SOD – Cu+ + O2 

        SOD – Cu+   +  O2˙¯  + 2H+  →  SOD – Cu2+ + H2O2 

Net reaksiyon:  

O2˙¯  +  O2˙¯ +   2H+  →  H2O2 + O2         

O2˙¯ anyonu, enzimdeki Cu2+  ve guanido grubuna bağlanır ve bu esnada 

O2˙¯ den bir elektron Cu2+ ye transfer olurken Cu+ ve moleküler oksijen meydana 

gelir. Đkinci bir O2˙¯ anyonu Cu+ den bir elektron ve iki proton alarak H2O2 

oluştururken, enzim tekrar Cu2+  formuna döner (105). 

Mn-SOD 

Đlk kez Escherichia coli’den izole edilen, Mn-SOD’ın CuZn-SOD’dan 

tamamen farklı olduğu ortaya konulmuştur. Bu enzimin mavi-yeşil yerine pembe 

renkli olduğu, siyanür veya dietilditiyokarbamat ile inhibe olmadığı, moleküler 

kütlesinin 40.000 Da olduğu, kloroform-etanole karşı dayanıksız olduğu ve aktif 

bölgesinde Mn3+ içerdiği ortaya konulmuştur. Bu farklılıklara karşın, Mn-SOD’lar 

da CuZn-SOD’lar gibi aynı reaksiyonu katalizle ederler (2,105). 

Mn3+ + O2˙¯  ↔  [Mn3+ - O2˙¯]  →  Mn2+ + O2 

Mn2+ + O2˙¯  ↔  [Mn2+ - O2˙¯]  + 2 H+  →  Mn3+ + H2O2 

pH 7.0’de Mn-SOD’ların,  O2˙¯ dismutasyon oranı CuZn-SOD ile aynıdır, 

fakat, CuZn-SOD’lardan farklı olarak yüksek pH’larda, Mn-SOD’ların 
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dismutasyon oranı azalır. Ayrıca Mn-SOD’lar, ısıya ve kimyasallara daha az 

dirençlidir (105).  

Mn-SOD’lar; çoğunlukla hayvan dokusu ve mayalarda mitokondride 

yerleşmişlerdir. Mn-SOD aktivitesi doku ve türe bağlı olarak değişmektedir. 

Memeli eritrositleri Mn-SOD içermemektedir. Sıçan karaciğerinde total SOD’ın 

%10’u, insan karaciğerinde ise daha fazlası Mn-SOD’dır. Bakır alımı kısıtlanan 

durumlarda Mn-SOD sentezi artmakta, tam tersi olarak mangan alımı kısıtlanan 

durumlarda da CuZn-SOD aktivitesi artmaktadır (103).  

Fe-SOD 

E. Coli bakterisinde saptanan Fe-SOD genelde iki protein alt ünitesi içerir, 

her proteinde bir veya iki demir iyonu bulunur. Enzim normal halde iken demir 

iyonu +3 değerliklidir, katalitik döngüde Fe3+ ve Fe2+ arasında dönüşüm 

gerçekleşir. Diğer SOD tiplerine göre Fe-SOD’ın O2˙¯  dismutasyon oranı ve Mn-

SOD gibi yüksek pH da aktivitesi düşüktür. Bu enzim de siyanür ile inhibe 

edilemez (107).  

Fe3+ + O2˙¯  ↔  [Fe3+- O2˙¯]  →  Fe2+  + O2 

Fe2+ + O2˙¯  ↔  [Fe2+- O2˙¯] + 2 H+  →  Fe3+ + H2O2 

Henüz hiçbir hayvan dokusunda Fe-SOD olduğu bulunmamışsa da ginkgo 

biloba, domates ve hardal yaprağı gibi bazı bitkilerde tespit edilmiştir.  

SOD’ın vücut sıvıları ve organlardaki aktivitesini belirlemek için çeşitli 

yöntemler geliştirilmiştir. SOD enziminin aktivitesini, substrat tüketimi ya da ürün 

oluşumunu enzimatik ortamda ölçerek tayin etmek zordur. Çünkü substratı olan 

O2
˙¯ radikali ve reaksiyon sonunda oluşan ürünler stabil değildir. Bu nedenle, 

SOD aktivitesinde kullanılan rutin yöntemler, test ortamında enzimatik veya 

nonenzimatik olarak oluşturulan O2˙¯ radikalinin indikatör bir madde ile 

reaksiyonuna dayanan indirekt yöntemlerdir. Örnekteki SOD aktivitesi, indikatör 

ile O2˙¯ radikali arasındaki reaksiyonun SOD tarafından inhibisyon oranına göre 

hesaplanmaktadır. Bu amaçla geliştirilen yöntemlerde en sık kullanılan O2˙¯  

radikal kaynağı ksantin-ksantin oksidaz sistemidir ve  O2
˙¯ indikatörleri olarak ise  
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nitroblu tetrazolyum (NBT), tetranitrometan, hidroksilamin ve sitokrom c’nin 

redüksiyonundan yaralanılmaktadır (108-112). Ayrıca O2
˙¯ radikali oluşturucu 

diğer kaynaklar olarak da epinefrin, pirogallol, 6-hidroksidopamin kullanılmaktadır 

(113-115). 

O2˙¯  radikalinin doğrudan izlenmesine dayalı SOD ölçüm yöntemleri ise 

pulse radyoliz tekniği, polarografik teknikler ve hızlı dondurma EPR tekniğidir, 

ancak bu yöntemler yüksek örnek saflığı ve özel laboratuvar donanımını 

gerektirmektedir. Ayrıca enzimatik metodlara göre daha spesifik olduğu belirtilen 

immünokimyasal yöntemler de kullanılmaktadır (116). 

2.6.1.2. Katalaz  

CAT, 1937 yılında Sumner ve Dounce tarafından sığır karaciğerinden elde 

edilmiştir. Molekül ağırlığı yaklaşık 240.000 Da civarındadır. CAT’lar, aktif 

kısmına hem grubu (Fe3+- protoporfirin) bağlı dört protein alt ünitesinden oluşur. 

Her alt ünite aynı zamanda enzimi kendi substratı H2O2 e karşı koruyan bir 

molekül indirgenmiş NADPH içerir. Depolama, dondurarak kurutma, asit ve 

alkaliye maruziyet alt ünitelerin ayrılmasına ve enzim aktivitesinin kaybolmasına 

yol açar  (2,103,117).  

CAT, hayvanlarda tüm organlarda bulunur, ancak özellikle karaciğer ve 

eritrositlerde yoğunlaşmıştır. Hücre içinde ise başlıca peroksizomlarda 

yerleşmişlerdir ve mitokondri, kloroplastlar ve endoplazmik retikulumda da az 

miktarda bulunurlar (2). 

CAT aktivitesi azid veya siyanürle inhibe edilmektedir, fakat bu inhibitör 

etki spesifik olmayıp diğer birçok enzimi de inhibe eder. En çok kullanılan 

inhibitör aminotriazoldür (2, 103). 

CAT, SOD’a benzer bir dizmütasyon reaksiyon mekanizmasıyla,  H2O2  i 

O2 ve H2O ya parçalayarak biyolojik sistemler için zararlı olan H2O2 e karşı 

koruma sağlar (2, 118). 
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CAT- Fe+3 + H2O2  →  Bileşik I 

           Bileşik I  + H2O2   → CAT- Fe+3  + 2 H2O + O2         (119) 

CAT enzimi, H2O2 varlığında bazı peroksidaz tipi reaksiyonları da yürütür. 

Böylece bileşik I,  metanol ve etanol gibi alkolleri, aldehidleri olan formaldehid ve 

asetaldehide oksitler (103).  

AH2 + H2O2  →  A + 2H2O    (120) 

Ayrıca CAT, in vitro koşullar altında nitriti (NO2¯), nitrata (NO3¯) 

dönüştürebileceği gibi, vücuda absorbe olan elementel cıvayı (Hg) cıva II (Hg2+) 

ye okside edebileceği ileri sürülmüştür (120). 

CAT aktivitesinin tayininde en çok kullanılan yöntem H2O2 yıkımının 

spektrofotometrik yöntemle 240 nm’de izlenmesidir. Birim zamanda 

absorpsiyondaki fark CAT aktivitesinin bir ölçütüdür. Analiz esnasında enzimin 

inaktivasyonunu önlemek için düşük konsantrasyonda substrat kullanmak 

gerekmektedir. Diğer yöntemler ise reaksiyon sonunda oluşan O2  miktarının 

ölçümüne dayalı oksijen elektrodu veya polarografi ile yapılan tayinlerdir 

(121,122). 

2.6.1.3. Glutatyon Peroksidaz  

GSH-Px enzimi, ilk kez 1957 yılında Mills tarafından hayvan dokusunda 

keşfedilmiştir. Genellikle yüksek bitkilerde ve bakterilerde bulunmamasına 

rağmen, bazı alg ve mantarlarda bulunduğu bildirilmiştir (2, 123).  

Bu enzimin iki ana tipi tanımlanmıştır. Bu tiplerden biri aktif bölgesinde 

selenosistein formunda kovalent bağlı selenyum içeren “selenyuma bağımlı 

GSH-Px (Se-GSH-Px)” dır. Se-GSH-Px, organik hidroperoksidler ve  H2O2 e karşı 

aktiftir. H2O2 dahil çeşitli hidroperoksidlerin yıkımını, GSH’un oksidasyonu yoluyla 

katalizler. Okside glutatyon (GSSG) ise GSH-Rd enzimi aracılığıyla  ile tekrar 

GSH a indirgenir (2, 124,125).  
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H2O2  (ROOH) + 2 GSH  →   GSSG + 2 H2O (ROH)  

GSSG + NADPH + H+        GSH-Rd   2 GSH + NADP+                                  

 Se-GSH-Px, her ünite aktif bölgesinde bir atom Se elementi  içeren dört 

protein alt ünitesinden oluşur. Molekül ağırlığı yaklaşık 85.000 Da’dur. Sitozol ve 

mitokondrilerde bulunur. Se elementi selenosistein şeklinde olup, normal 

sisteindeki sülfür yerinde Se bulunur (R-SH yerine R-SeH). GSH, enzim 

içerisindeki Se u indirger ve indirgenmiş enzim H2O2 ile reaksiyon verir. Se-GSH-

Px enziminin katalitik döngüsü Şekil 2.13’de görülmektedir. Se-GSH-Px’ın 

selenolat formu (E-Se¯) peroksid substratını (ROOH) alkole indirgerken, kendisi 

okside aside dönüşür (E-Se-OH). GSH bu devrede reaksiyona katılarak 

selenosülfidi oluşturur (E-Se-S-G). Đkinci bir GSH’un selenosülfide bağlanması ile 

enzim aktif formu olan selenolat formuna dönerken GSH da GSSG’a okside olur 

(4).  

 Se-GSH-Px enzimi, karaciğerde yüksek, kalp, akciğer ve beyinde orta ve 

kasta düşük aktivitede bulunur. Karaciğerde ise sitosolde ve mitokondride 

yerleşmiş olarak bulunurlar (103).   

 

 

Şekil 2.9-Se-GSH-Px enziminin katalitik döngüsü (103)  
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Enzimin diğer tipi ise, katalizleme işlemleri için selenyuma bağlı olmayan 

proteinlerden oluşur ve H2O2 e karşı ihmal edilebilir bir aktivite gösterir. Bu grup 

enzimler GST olarak adlandırılır ve elektrofilik bileşikler ile GSH’un 

konjugasyonunu katalize eden proteinler olarak tanımlanırlar (2). 

Bunlardan başka fosfolipid hidroperoksid GSH-Px enzimi (PL-GSH-Px) 

vardır ve molekül ağırlığı 20.000 Da’dur. Bir selenyum atomu ihtiva eden sitosolik 

bir enzim olup membran fosfolipid hidroperoksidlerini alkollere indirger. 

Membranlara bağımlı en önemli antioksidan olan E vitamini yetersiz olduğu 

zaman membranın peroksidasyona karşı korunmasını sağlar (2, 11) . 

GSH-Px enzim aktivitesinin tayini için en çok kullanılan yöntemler, substrat 

olarak H2O2, kümen hidroperoksid ve tersiyer butil hidroperoksidin  kullanıldığı 

ortamda GSH’un oksidasyonu sonucu oluşan GSSG’un  GSH-Rd ve NADPH ın 

varlığında indirgenmiş forma dönüşmesi esasına dayanır. Bu dönüşüm 

esnasında  NADPH’ın oksidasyonunun  spektrofotometrik veya florimetrik olarak 

izlenmesi ile GSH-Px aktivitesi tayin edilir. Enzim aktivitesi, dakikada okside olan 

µmol NADPH üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca reaksiyon esnasında 

hidroperoksidlerin ve GSH’un  tüketimini esas alarak yapılan tayinler de 

mevcuttur (126-128).  

Serbest radikallerin detoksikasyonunda rol oynayan antioksidan etkili üç 

enzimin O2˙¯ radikalinin detoksikasyonundaki rolleri Şekil 2.14’de özetlenmiştir. 

 

 

Şekil 2.10- O2˙¯ radikalinin detoksikasyonu (4)   
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2.6.1.4. Glutatyon Redüktaz  

Se-GSH-Px tarafından H2O2 veya diğer lipid peroksidlerin indirgenmesi 

sırasında GSH’un GSSG’a dönüştüğünden 2.7.1.3’de bahsedilmiştir. Bu okside 

formun tekrar redükte forma dönüşerek reaksiyonlarda kullanılması gereklidir. 

Çünkü organizmanın GSH deposu sınırlıdır. GSH-Rd enzimi NADPH varlığında 

bu indirgenme olayını yürütmektedir (2, 103, 129,130).  

GSSG + NADPH + H+         GSH-Rd       2 GSH + NADP+         

Burada gerekli olan NADPH hayvan veya bitki dokularında çeşitli enzim 

sistemleri tarafından sağlanabilir fakat en çok bilinen sistem oksidatif pentoz 

fosfat yolağıdır. Bu yolaktaki ilk enzim glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) 

enzimidir. 

G6PD + NADP+  →  6-Fosfoglukonat + NADPH + H+ 

Oluşan 6-fosfoglukonat ise 6-fosfoglukonat dehidrojenaz enzimi aracılığıyla yine 

NADPH’a dönüştürülür.  

6-Fosfoglukonat + NADP+  →  CO2 + NADPH + H+ + Ribuloz-5-fosfat        

 Molekül ağırlığı 120.000 Da olan GSH-Rd enzimi iki protein alt ünitesi 

içerir ve her bir alt ünite aktif bölgesinde FAD bulundurur. NADPH, FAD’i 

indirgemekte ve bu FAD’deki elektronlar da GSSG’daki disülfür (-S-S-) 

köprüsüne aktarılarak disülfür bağı kırılmakta ve molekül GSH haline 

dönüştürülmektedir (103).  

GSH-Px enzim aktivitesinin tayini için substrat olarak H2O2 in  kullanıldığı 

ortamda GSH’un oksidasyonu sonucu oluşan GSSG’un,  GSH-Rd ve NADPH’ın 

varlığında indirgenmiş forma dönüşmesi esasına dayanır. Bu dönüşüm 

esnasında  NADPH’ın oksidasyonunun spektrofotometrik olarak izlenmesi ile   

GSH-Rd aktivitesi tayin edilir. Enzim aktivitesi, dakikada okside olan µmol 

NADPH üzerinden hesaplanmaktadır (131,132). 
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2.6.1.5. Glutatyon-S-Transferaz 

 GSH ile konjugasyon metabolizmasını katalizleyen en önemli enzimlerden 

biri de GST’ lardır. Bu enzimler potansiyel alkilleyici ajanlar ve çeşitli kimyasallar 

ile glutatyonun –SH grubu arasındaki reaksiyonu hızlandırarak elektrofilik 

kısımların nötralize olmasını ve suda çözünebilen ürünlerin oluşmasını sağlar. 

Glutatyon konjugatları ileri basamaklarda 2.7.2.1.de de bahsedileceği gibi 

sisteinil grubunun asetilasyonu ile son ürün olarak merkaptürik asid oluştururlar. 

Bu yüzden de glutatyonun merkaptürik asid oluşumunda ilk enzimatik basamağı 

oluşturduğu düşünülmektedir (133)   

RX + GSH → RSG + HX  

 Memelilerde sitozolik, mitokondriyel, mikrozomal olmak üzere üç çeşit 

glutatyon s-transferaz enzimi bulunduğu bilinmektedir. Bu enzimler genel olarak 

kimyasal karsinojenler, çevresel kirleticiler, pestisidler ve antitümör ajanları 

detoksifiye etmenin yaninda oksidatif stres esnasinda sekonder metobolitler 

olarak meydana gelen endojen α,β doymamis aldehitler, kinonlar, epoksidler ve 

hidroperoksidleri inaktive eder. Ayrica lökotrienlerin, prostaglandinlerin, 

testosteron ve progesteronun biyosentezinde ve tirozin degredasyonunda yer alir 

(133,134).  

 GST ‘lar glutatyonun tiyol grubunun cesitli sekonder substratlarla tiyoeter 

olusturma reaksiyonunu katalizleme kabiliyetinden dolayi merkapturik asit 

sentezindeki ilk dort basamaginda rol oynar. Bu yolaktaki reaksiyonlar ile γ –

glutamyl ve glisin glutatyon konjugatindan ayrilir ve bunun sonucunda sistein 

konjugati N-asetillenir (135). 

 Sitoplazmik GST’ lar genel olarak alfa, pi, mu, sigma ve theta olarak, 

mitokondriyel GST ise kappa olarak siniflandirilir. 

GST geninde enzimin aktivitesini değiştiren cok çeşitli polimorfizmler 

bulunabilir ve bu genotipler nedeniyle maruziyetlere farkli duyarliliklar olusabilir. 

Polimorfizme göre A,B,C,D ve E şeklinde de sınıflandırılmaktadır (136).   

Glutatyon S transferaz enzim aktivitesinin tayini için substrat olarak 1,2 
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dikloro-4-nitrobenzenin (DCNB) substrat olarak kullanıldığı pH 8.0 ortamında 

glutatyon konjugasyonu esasına dayanır. Oluşan ürün spektrofotometrik olarak 

izlenir. DCNB haricinde 1-kloro-2,4-dinitrobenzen, ethacrynic acid, 1,2-naftalen 

oksid gibi substratlar da aktivite tayininde kullanılmaktadır (136,137). 

2.6.1.6. γγγγ-Glutamil Transferaz 

 GGT, γ glutamil grubunu akseptör bileşiklere aktaran, özellikle karaciğer, 

böbrek, beyin ve ince barsakta bulunan bir enzimdir.  

 γγγγ-glutamil-X + akseptör   →  γγγγ-glutamil-akseptör + X 

GGT’in başlıca rolü prekürsör aminoasitleri intraseluler GSH sentezi icin 

kullanılır hale getirerek ekstraseluler GSH’u metabolize etmek ve bu yolla plazma 

membranlarında meydana gelen GSH siklusunu devamlı hale getirmektir. GGT 

ayrıca reaktif oksijen türlerinin oluşumunda da yer alabilir. Bu etkinin genelde 

demir ve diğer geçiş metallerinin varlığında oluştuğu gözlemlenmiştir. Özellikle 

GGT aktivitesinin ürünü olan sisteinil glisinin Fe+3’ü Fe+2’ye redükleme kabiliyeti 

vardır ve bu da serbest radikal olusumunu indükler. Ayrıca GGT kaynaklı 

oksidatif streste lipidlerin oksidasyonu, protein tiyollerin oksidasyonu ve protein 

fosforilasyonunda değişikliklerin meydana geldiği birçok çalışmada rapor 

edilmiştir (138-140).  

 Klinikte serum GGT aktivitesi fazla alkol tüketimi veya karaciğer 

rahatsızlıkları için bir belirti olarak kullanilir. Đstatistik calismalarinda serum GGT 

duzeyleri ile bircok kardiyovaskuler hastaligin arasinda guclu iliski 

gozlemlenmistir. Ayrica GGT enziminin lokotrien biyosentezinde ve kemik 

metabolizmasinda gerekli oldugu enzim ekspresyonunun az oldugu insanlarda 

gosterilmistir (141). 

 GGT enzim aktivite tayini klinik sartlarda rutin olarak kolay bir şekilde 

yürütülmektedir. Dokularda aktivite tayini için γ−glutamil kaynağı olarak L-

 γ−glutamil-p-nitroanilid kullanılır ve γ−glutamilin akseptör olarak kullanılan 

glisilglisine transferi sonucu açığa çıkan p-nitroanilinin oluşumu spektrofotometrik 
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olarak tayin edilir. Kaynak olarak ayrıca γ-glutamil-β-naftilamid, γ-glutamil-3-

karboksi-4-nitroanilid de kullanılmaktadır (141).     

2.6.2. Non-enzimatik Antioksidanlar  

2.6.2.1. Glutatyon  

GSH, L-glutamik asid, L-sistein ve glisinden iki basamaklı reaksiyonla 

oluşan düşük molekül ağırlıklı bir tripeptiddir. Bu reaksiyonlarda, δ-glutamil sistein 

sentetaz ve glutatyon sentetaz aracılık yapar. Her basamakta bir mol ATP görev 

alır. Organizmada en yüksek seviyede bulunduğu organ karaciğerdir. Hücrede 

ise en fazla sitozol, mitokondri ve nükleusta bulunur. Hücre içi glutatyonun büyük 

bölümü tiyol (indirgenmiş glutatyon, GSH) formunda, daha az oranda ise disülfür 

(okside glutatyon, GSSG) formunda bulunur (2, 143-145). Sekil 2.15 de GSH’un 

formülü görülmektedir. 

 

 

Şekil 2.11- GSH’un yapısı (143) 

Kuvvetli nükleofilik özellikte olan GSH, elektrofilik özellikteki bileşiklerle 

konjugasyona girerek onların detoksifikasyonunu sağlar. Bu reaksiyon  tiyoeter 

(merkaptürik asid ve N-asetil-sistein türevleri) oluşumu ile sonlanır ve oluşan 

ürünler idrar ile atılır. GSH’un elektrofilik madde ile konjugasyonu GST enzimi 

katalizörlüğü ile başlar (Şekil 2.12)  (4, 145).  
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Şekil 2.12- GSH konjugasyonu ve merkaptürik asit biyosentezi (146) 

GSH, Se-GSH-Px ve dehidroaskorbat redüktaz enzimlerinin substratı 

olmasının yanında OH˙ ve singlet O2 temizleyicisidir. GSH, aynı zamanda çeşitli 

peroksidler ve serbest radikaller için indirgeyici özelliktedir. Serbest radikallerin 

indirgenmesi non-enzimatik olarak yürümekte iken, peroksidler GSH-Px’ler 
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tarafından indirgenmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi hidropeoksidler ve 

H2O2 lerin GSH-Px  ile metabolizması GSH’un oksidasyonu ile ilgilidir. GSSG, 

GSH-Rd tarafından indirgenir ve NADPH varlığında GSH yeniden oluşur (2, 103).               

H2O2  (ROOH) + 2 GSH   →  GSSG + 2H2O (ROH)   

Karaciğer ve diğer organlarda GSH ve GSSG  arasındaki denge GSH-Rd 

ve GSH-Px  enzimleri tarafından düzenlenmektedir (Şekil 2.13) (2). 

 

Şekil 2.13- GSH ve GSSG döngüsü (146) 

Ayrıca GSH, membran geçirgenliğinin sağlanması, DNA sentezi, protein 

konformasyonu ve enzim aktivitesinin ayarlanması gibi görevlerde de yer 

almaktadır (146).  

Dokularda ve kanda glutatyon tayininde Ellman tarafından geliştirilmiş olan 

yöntem yaygın olarak kullanılmaktadır. Değişik modifikasyonlarla geliştirilen bu 

yöntemin esası, GSH’un 5,5’-ditiyobis-2-nitrobenzoik asid (DTNB) ile reaksiyonu 

sonucu oluşan renkli ürünün 412 nm’de absorbansının ölçülmesine dayanır (147-

149). Bunun dışında, GSH’un tayini farklı türevlendirici ajanlar kullanılarak 

fluorometrik olarak ve ayrıca HPLC kullanılarak da  yapılmaktadır (150-152).   

2.6.2.2. E Vitamini  

Tokoferol ve tokotrienol türevleridir. Alfa, beta, gama ve delta gibi çeşitleri 

vardır. E vitamininin in vivo koşullarda en aktif formu α tokoferoldür (153) . Hücre 

membranlarının fosfolipid tabakası ve plazma lipoproteinleri (LDL) α-tokoferol 

içerir. Singlet oksijen, süperoksid radikali ve lipid peroksil radikallerini indirger.  E 

vitamini, plazma ve eritrosit membranlarında bulunan yağda çözünen tek 

antioksidandır (147), peroksil radikallerini ortadan kaldırmak suretiyle doymamış 
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yağ asidlerinin peroksidasyonunu engelleyerek zincir kırıcı etki yapar (154). α-

tokoferol zincir kırıcı reaksiyonda peroksil ve alkoksil radikaline bir hidrojen 

atomu verir, böylelikle kendisi oksidlenir ve tokoferol-O˙ (kromanoksil) radikaline 

dönüşür. Kromanoksil radikalinin aktivitesi zayıftır, komşu yan zincirlere 

saldıramaz, bu nedenle de zincir reaksiyonu durur.  Kromanoksil radikali, 

membran yüzeyinde hücrenin sulu fazındaki C vitamini ile reaksiyona girerek 

yine sonuçta α –tokoferole dönüşür (155,156). Ayrıca GSH da E vitamininin 

rejenerasyonunda rol oynar (157). 

 LOO· + Tokoferol- OH→ LOOH + Tokoferol- O˙         

  Tokoferol- O˙ +  askorbat →  Tokoferol- OH + Askorbat˙    (156)   

Peroksil radikalleri diğer lipidlerle 50 Mֿ¹sֿ¹ oran sabitinde reaksiyon 

verirken, tokoferol 104 veya 105 kat daha hızlı reaksiyon verir. Bu nedenle lipid 

peroksidasyon esnasında oluşan peroksil ve alkoksil radikalleri başka yağ asidi 

ile birleşmek yerine α-tokoferolle reaksiyona girerler (158). Yüksek dozda E 

vitamini lipid peroksidasyon sorumlusu olabilir. Bu nedenle C vitamini ve GSH ile 

denge halinde olması önemlidir (156). 

Tokoferoller radikal temizleyiciliği dışında singlet O2 molekülüyle 

reaksiyona girerler. Vitamin E ayrıca eritrositlerin membran stabilitesi için 

esansiyeldir; yani hemolizi önler. Membran akışkanlığını ve membran 

enzimlerinin modülasyonunu sağlar. Midede nitritlerin nitrözaminlere 

dönüşümünü engelleyerek antikanserojen etki gösterir (156).  

2.6.2.3. Askorbik Asit (C Vitamini) 

 Beyaz renkli kristalize bir madde olan C vitamininin moleküler formülü 

C6H8O6’dır. C vitamini suda çözünen en önemli antioksidandır. C vitamini kornea, 

lens, aköz hümör, adrenal, hipofiz, beyin, kalp, karaciğer, dalak, böbrek ve 

pankreasta yüksek miktarda bulunur. Yeşil renkli taze sebze, meyve ve 

turunçgiller önemli C vitamini kaynaklarıdır (2).  

 C vitamini organizmada birçok hidroksilasyon reaksiyonlarında kuvvetli 

indirgeyici olarak görev yapar ve bu reaksiyonlarda semihidroaskorbat radikal ara 
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ürünü üzerinden kolaylıkla dehidroaskorbik aside (DHA) okside olur. C 

vitamininin, bitkisel ve hayvansal yağları, balık, margarin ve süt gibi yağ içeren 

yiyecekleri oksidatif bozunmaya karşı koruduğu bilinmektedir (159,160).  

           Vit C + 2 H+ + 2 O2˙¯  →  2 H2O2 + DHA    

C vitamini antioksidan etkisi yanında oksidan etki de göstermektedir. Bu 

etki Fe3+ ü Fe2+ ye indirgeme esnasinda ortaya cikar.  

 Fe3+ + Vit C  →  Fe2+ + Vit C˙ + 2H+        

Reaksiyon sonucunda olusan Fe2+ Fenton reaksiyonu içinde rol alır ve  

H2O2 ile etkilesmeye girer. Yani O2˙¯ üretimine katkıda bulunur. Bu özelliğinden 

dolayı C vitamini serbest radikal reaksiyonlarının önemli bir katalizörü veya bir 

prooksidan olarak değerlendirilir (161). 

C vitaminin Fe3+  ile doğrudan reaksiyonunda C vitamini radikali (DHA 

radikal anyonu, Vit C˙) meydana gelir. Bu şekilde oluşan C vitamini radikali çok 

reaktif değildir. Ya NADH redüktaz tarafından indirgenir ya da iki proton alarak 

serbest radikal reaksiyonlarının ilerlemesini durdurur (162). 

2 Vit C˙ + 2H+  →  Vit C + DHA            

Ayrıca C vitaminin oksidasyonu sırasında  H2O2  de  oluşabilir (162). 

           Vit C + O2  →  DHA + H2O2          

2.6.2.4. Diğerleri 

 Karotenoidler 

 A vitaminin metabolik ön maddesi olan β-karoten, bitkilerde kloroplast 

membranının bir bileşenidir. Son derece güçlü singlet O2 temizleyicisi olup ayrıca 

OH˙, peroksi ve alkoksi radikalleriyle de doğrudan reaksiyona girerek lipid 

peroksidasyon zincir reaksiyonunu önleyebilir. α-Tokoferolden daha düşük 

konsantrasyonda bulunur, tokoferollerin çözünürlükleri nedeniyle etki edemediği 

hidrofobik kısımlara karşı koruma sağlar. Singlet O2 uzaklaştırıcı olarak bilinen en 

etkili karotenoid likopendir (4, 163). 



42

Melatonin 

OH˙ radikalini ortadan kaldıran lipofilik özellikte çok güçlü bir 

antioksidandır. Hücrenin tüm organellerine, hücre çekirdeğine ulaşarak ve kan-

beyin engelini geçerek geniş bir dağılımla antioksidan aktivite gösterir. 

Melatoninin diğer bazı antioksidanlar gibi prooksidan etkisi yoktur (164). 

Taurin 

Organizmada sistein ve metiyoninden  sentez edilen taurin protein 

yapısına katılmaz ve çoğu dokuda serbest halde bulunur. Taurinin safra 

asitlerinin konjugasyonu, kolestrol atılımı, osmoregülasyon, ksenobiyotiklerin 

detoksifikasyonu, hücre membranı stabilizasyonu ve hücresel kalsiyum 

seviyelerinin modülasyonu gibi önemli biyokimyasal ve fizyolojik fonksiyonlarda 

rolü bulunmaktadır (165,166). 

Taurin bir antioksidan olarak sınıflandırılır ve oksidan bir bileşik olan 

hipokloröz asidi N-klorotaurine dönüştürerek intraselüler hasar oluşturmasına 

engel olur (167).  

Ürik asid 

 Đnsan dokuları ürat oksidaz içermez, bu yüzden purin metabolizmasında 

son ürün olarak oluşan ürik asit birikir. Ürik asit, singlet O2, peroksil radikalleri, 

OH˙, ozon ve HOCl için güçlü bir temizleyicidir ve in vivo antioksidan olarak kabul 

edilmektedir (168).  

 Ürik asidin OH˙ ile reaksiyonunda karbon merkezli radikaller ve bunların 

da oksijen ile reaksiyonu ile ürat peroksil radikalleri meydana gelmektedir. Ürik 

asidden türeyen bu radikaller, OH˙ dan daha az reaktif olsalar bile tam olarak 

zararsız kabul edilemezler (2).  

Deferoksamin 

Deferoksamin, demir için spesik kelat yapıcı bir ajandır. Deferoksamin, 

Fe3+ ü bağlar ve oluşan bu kompleksteki demiri indirgemek son derece zordur. 

O2˙¯ ve ya peroksidler ile yavaş reaksiyon verir. Bir çok sistemde lipid 
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peroksidasyonu önlemektedir. Demir bağımlı olan H2O2 den OH˙ oluşumunu 

inhibe eder. Fe2+ solusyonlarının oksidasyonunu arttırır ve sonuçta oluşan Fe3+ 

ile birleşir. Peroksil radikalleri için de iyi bir temizleyicidir (103).   

Ubiquinol (Koenzim Q, QH2) 

Ubiquinol, mitokondriyel elektron taşıma zincirinde, iç mitokondriyel 

membranın iki tarafı arasında proton alışverişi oluşturmada rol oynar. Đki 

basamaklı oksidasyon olayında ubiquinol hem O2˙¯  oluşturur hem de özellikle 

lipid fazdaki serbest radikalleri yok eder (169).  

 Lipoik asid 

Lipoik asid, dihidrolipoik asidin indirgenmesi ile oluşur. Her ikisi de metal 

kelat yapıcıları ve reaktif oksijen türlerini yok edicidir. Dihidrolipoik asid, ayrıca C 

ve E vitaminlerinin rejenerasyonunda da rol oynar (170). 

Metallotioneinler 

Metallotioneinler, geçiş metal iyonlarına bağlanan sisteine bağlı küçük 

proteinlerdir. Bunlar metalleri detoksifiye ederken aynı zamanda metallerin, OH˙ 

radikali oluşumuna neden olan Haber-Weiss ve Fenton reaksiyonlarını 

katalizlemelerine de engel olur (171). 

         Ayrıca yukarıda bahsedilenlerin haricinde melanin, albumin, sistein ve 

bilirubinin de antioksidan aktivite gösterdiği saptanmıştır (2). 



44

2.7. Benomyl ve Carbendazim 

2.7.1. Kimyasal Yapı ve Özellikleri   

 

Şekil 2.14- Benomylin kimyasal yapısı 

 

Şekil 2.15- Carbendazimin kimyasal yapısı 

 Benomyl (Metil 1-(butilkarbamoil)-2-benzimidazolkarbamat) ve 

carbendazim (Metil-2-benzimidazolkarbamat) yaklaşık 50 ülkede 70 ürün 

üzerinde hasat öncesi sera ve süs bitkilerinde meydana gelen botritis sinera gibi 

patojenik fungal enfeksiyonların tedavisinde geniş kullanıma sahip benzimidazol 

grubuna ait kristalize katı sistemik fungusidlerdir (172, 173). Molekül ağırlıkları 

290.3 ve 191.2 g/moldur, erime dereceleri ise 140 ve 250 ºC’dir. Benomyl pH 5 

ve 25 °C’de 3.6 mg/litre, carbendazim ise pH 7 ve 20 °C’de 8 mg/litre  gibi çok 

düşük suda çözünürlük özelliklerine sahiptirler (174, 175).  

2.7.2. Maruziyet 

 Genel popülasyonda maruziyetin asıl kaynağı gıda ürünlerinde olan 

benomyl ve carbendazim kalıntılarıdır. USA’da ve Hollanda’da yapılan maruziyet 

analizlerinde ortalama günlük alımın benomyl için 0.02 mg/kg ve carbendazim 

için 0.01 mg/kg olan günlük kabul edilebilir alımın (ADI) 10 kat üstünde olduğu 
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gözlenmiştir. Üretim esnasındaki mesleksel maruziyetler ise eşik limit değerlerin 

(TLV) altındadır (176).  

2.7.3. Kinetik Özellikleri ve Metabolizması 

 Her iki madde de normal saklama koşullarında stabilken çevresel 

koşullarda benomyl suda 2 saatte ve toprakta 19 saatte, carbendazim ise  suda 

2-25 ayda ve toprakta 6-12 ayda genellikle mikroorganizmalar tarafından 

parçalanır (174, 175).   

 Benomyl çözeltilerde, bitkilerde ve toprakta carbendazim, 2-AB (2-

aminobenzimidazol),STB(3-butil-1,3,5-triazino[1,2a]-benzimidazol-2,4(1H,3H) 

dion) ve BBU (1-(2-benzimidazolil)-3-n-butilurea) gibi metabolitlere degrade olur. 

Benomyl ve carbendazim deney hayvanlarında ağız ve solunum yolu maruziyet 

sonrası hızlıca, dermal maruziyet sonrası ise kısmen yavaşça absorbe edilir. 

Absorbe edilen benomyl ve carbendazim hızlıca metabolize olur, idrar ve feçesle 

vücuttan atılır. Đn vivo koşullarda benomyl, carbendazime hidrolize olur ve 5-

HBC’e hidroksilasyon veya butilkarbamoil grubunun uzaklaştırılması şeklinde 

metabolizasyonu devam eder (Şekil 2.16) (177-179). Bir çalışmada benomylin 

butilkarbamoil grubunun in vivo koşullarda  nükleofilik yer değiştirme ile GSH’a 

transfer olduğu rapor edilmiştir (180). 

  Ratlarda yapılan çalışmada doku dagılımı incelendiğinde benomyl ve 

carbendazimde hiçbir şekilde biyokonsantrasyon gözlenmemiştir. Yapılan başka 

bir calışmada ise sıçan karaciğerinde oluşan en fazla carbendazim 

konsantrasyonunun uygulanan oral dozun %1’inden daha az olduğu gözlenmiştir.   

 Her iki fungusidin de oral uygulamadan 72 saat sonra verilen miktarın 

%98’inin atıldığı görülmüştür (174, 175, 181).  
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Şekil 2.16- Benomylin sıçanlardaki metabolik yolağı (174) 

 Benomyl ve carbendazim arasındaki farklı toksikolojik etkileri konu alan 

çalışmalarda benomylin degradasyonu esnasında butilisosiyanat oluşumunun da 

toksisitede etkili olduğu belirtilmiştir. Butilisosiyanatın benomyl yapısındaki 

butilcarbamoilin metabolizması sonucu oluştuğu ve bu karbamoilasyonun enzim 

inaktivasyonları, makromoleküler bileşiklerin sentezlerinin inhibisyonu ve DNA 

tamirinin aşamasal inhibisyonunda rol oynadığı rapor edilmiştir (180, 182).     

2.7.4. Laboratuar Hayvanlarında ve Đn vitro sistemlerdeki etkileri 

 Benomyl ve carbendazim düşük oral toksisite gösterirler. Benomylin 

ratlarda 10 g/kg dan büyük oral LD50 değeri ve 4mg/litre/4 saat gibi inhalasyon 

LC50 değerleri vardır.  Carbendazimin de sıçanlarda ana bileşiği benomyl gibi 10 
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g/kg dan büyük LD50 değeri vardır. Çevre Koruma Örgütü (EPA) nün pestisid 

sınıflandırmasına göre benomyl ve carbendazim sınıf IV- pratik olarak nontoksik 

fungusidlerdir (174, 175, 179). 

 Benomyl in vitro koşullarda asetil kolinesteraz enzimini inhibe 

etmemektedir. In vivo calışmalarda ise fare ve sıçanlarda karaciğer epoksid 

hidrolaz, gama-glutamil transpeptidaz ve glutatyon-s-transferaz enzimlerini 

indüklediği gözlenmiştir. Carbendazimin ise belli başlı karaciğer mikrozomal 

enzimleri etkilediği, stiren-7,8-hidrolaz, epoksid hidrolaz ve sitozolik glutatyon-s-

transferazi indüklerken 7-hidroksikumarin O-deetilaz aktivitesini redüklediği 

gözlenmiştir (174, 175). 

 Benomylin sıçanlarda 90 günlük 125 mg/kg/gün gavaj ve dermal 

uygulamalarında karaciğer ağırlıklarını azalttığı, 45 mg/kg/gün uygulamada erkek 

üreme organlarında testis ve epididimal ağırlıklarda ve sperm üretiminde azalma 

gibi etkiler oluşturduğu gözlenmiştir. Tavşan ve denek hayvanına dermal 

uygulamada hiçbir irritasyon ve sensitizasyon görülmemiştir. Sıçanlarda göze 

uygulamada geçici konjuktival irritasyon gözlenmiştir. Sprague Dawley sıçanlarda 

gebeliğin 7 ve 21. günlerinde gavaj yoluyla uygulamada 31.2 mg/kg dozlarda 

benomyl teratojenik bulunmuştur. Etkiler mikroftalmia, hidrosefali, ve 

hidrosefaloselestir. Sıçanlarda 15.6 mg/kg’dan yüksek dozlarda postnatal 

gelişimde advers etkiler gözlenmiştir (174). 

 Carbendazimin  90  günlük  360  mg/kg  uygulamasında  dişi  sıçanlarda 

karaciğer   ağırlıklarında  az  (slight)  etkiler  gözlenmiştir.  Sıçanlarda  yapilan 90 

günlük  gavaj  uygulamasında  ise  hepatotoksisite  üzerindeki  NOEL  düzeyi  16 

mg/kg/gün bulunmuştur. 1500 mg carbendazim/kg uygulanan erkek farelerde ise 

önemli ölçüde sentrilobüler hipertrofi, nekroz ve karaciğer büyümesi saptanmıştır. 

Tavsanlar üzerindeki 10 günlük dermal calışmada 200 mg/kg uygulanan tek 

dozda hiçbir sistemik toksisite,  tavşan ve deneklerde cilde uygulanması sonrası 

hiçbir irritasyon ve cild hassaslasmaşı gozlenmemistir. Tavsanlarda goze yapılan 

uygulama sonrası ise hafif konjuktiva irritasyonu gözlenmiştir (175).  

 2500 mg/kg carbendazim verilen dişi ve erkek sıçanlarda eritrosit 

sayisinda, hemoglobin ve hematokrit değerlerinde azalma erkek sıçanlarda 
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özellikle diffüze testiküler atrofide ve prostatta minimal artma saptanmıştır. 

Sıçanlarda NOEL değeri 500 mg/kg diettir. 500 mg carbendazim/kg dozda 1 yıl 

veya daha uzun uygulama yapılan köpeklerde artan serum kolesterol ve alkalin 

fosfataz aktivitesi ve diğer hepatotoksisite endikasyonları gözlenmiştir (175). 

 Carbendazimin 500 mg/kg ve üzeri düzeylerde sıçanların üreme 

sistemlerinde hiçbir yan etki oluşurmadığı gözlenmiştir. Bir başka çalışmada ise 

erkek sıçanlarda 85 günlük 200 mg/kg/gün gavaj yoluyla carbendazim 

uygulamasında erkek sıçanlarda üremenin deprese olduğu gözlenmiştir. Aynı 

çalışmada 50 mg/kg/gün uygulamada epididimal sperm sayısında önemli ölçüde 

azalma görülmüştür. Carbendazim sıçanlara gebeliğin 7-16. günlerinde günlük 

10 mg/kg dozlarda uygulandığında malformasyon ve anomalilerde artışa neden 

olmuştur. Ayrıca 20 ve 90 mg/kg günlük uygulamada azalan hamilelik oranı ve 

artan erken doğumların yanında fetal ağırlıklarda önemli ölçüde azalma, 90 

mg/kg uygulamada ise fetal malformasyonlarda önemli ölçüde artış saptanmıştır. 

Bu malformasyonlar başlıca hidrosefali, mikroftalmi, anoftalmi, aksial iskelette 

malformasyonlar şeklindedir (175).  

 Mutajenite analizlerinde memeli ve memeli olmayan in vitro ve in vivo 

sistemlerde yapılan calışmalarda benomyl ve carrbendazimin gen mutasyonları 

ve yapısal kromozomal hasara neden olmadığı, direkt olarak DNA ile 

etkileşmediği, bununla birlikte anoploid ve poliploid gibi kromozom 

aberasyonlarına sebep oldukları gözlenmiştir (174, 175).     

 Karsinojenik etkilerde ise benomyl ve carbendazimin CD-1 ve SPF gibi iki 

çeşit farede karaciğer tümörlerine sebep olduğu gözlenmiştir. Buna karşıt 

carbendazim NMRKf farelerde karsinojenik bulunmamıştir (174, 175).  

2.8.5. Toksik etki mekanizmaları  

 Benomyl ve carbendazimin fungusidal aktiviteleri yanında birçok toksik 

etkilerinin tubuline bağlanma ve mikrotübül bütünlüğünü inhibe etme 

özelliklerinen kaynaklandığı düşünülmektedir. Fungal ve memeli tubuline 

bağlanma afinitesi arasındaki fark  bu benzimidazol grubu fungusidlerin düşük 

memeli toksisitesini açıklamada kullanılır. (183). Aynı etki tubulin kaynaklı 
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miktotübülce zengin beyin ve testis gibi organlardaki yüksek toksisiteyi 

açıklamada da kullanılır (184). 

 Bu özellikler göz önüne alınarak benomyl ve carbendazimin kronik, 

subkronik ve akut uygulama sonrası sıçan ve farelerde erkek üreme sistemine 

hasar verdiği bilinmektedir. Bu hasar özellikle testiküler ve epididimal ağırlıklarda, 

epididimal sperm sayısında ve üreme kapasitesinde azalma, histolojik olarak ise 

seminifer tübüllerde atrofi, üreme (germ) hücrelerinde değişme ve eferent 

kanalcıkta tıkanma şeklinde baş göstermektedir (185).  Bu etkilerle ilgili yapılan 

çalışmalarda; benomyl ve carbendazimin testis sitoplazmasında vakuol 

oluşturması yanında epitelde sıyrılma ve ayrılmanın oluştuğu, tek doz 

carbendazim uygulanmasının 2 ve 3 saat ardından seminifer tübüllerden erken 

spermatid salımının oluştuğu (186, 187), carbendazim uygulamasından 90-120 

dakika sonra olgunlaşmamış üreme hücrelerinde değişim oluştuğu (188), 

carbendazimin spermatidlerde çekirdek şeklinde anormallikleri indüklediği (189), 

eferent kanalcıklarda meydana gelen tıkanmanın sıvı geri emilimiyle, sperm 

hareketinin durmasını takiben lökositlerin etkilenmesi, sperm granüloma fibrozu 

ve anormal mikrokanalların oluşmasıyla ortaya çıtığı (190) gözlenmiştir. 

Carbendazimin 50, 100, 200 veya 400 mg/kg subkronik uygulaması sonucu doza 

bağımlı serum folikül stimüle hormonda ve lutein hormonunda artış gözlenmiştir 

(191).  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler 

Amonyum sülfat        Riedel 11225 

Bakır klorür dihidrat      Merck 2731 

Bakır sülfat       Merck 2787 

Benomyl (%.       Agrosan 

n-Butanol       Merck 1.00988 

Carbendazim (%      Teknik  

Dikloronitrobenzen 

Disodyum etilendiamintetraasetik asid  

dihidrat                                 Sigma E5134 

Disodyum hidrojen fosfat 12 hidrat                      Merck 6573 

5,5’-ditiyobis-2-nitrobenzoik asid     Sigma D8130 

Etanol 

 Folin Fenol Reaktifi      Merck 1.09001 

Gama glutamil transferaz 

Gama glutamil p-nitroanilid     Sigma G6133 

Glisilglisin       Fluka 50200 

Glutatyon peroksidaz       Sigma G6137 

Glutatyon redüktaz       Fluka 49755 

Hidrojen peroksid (%30)     Riedel 18312  

Hidroklorik asid      Merck 1.00317 

Đndirgenmiş glutatyon      Sigma G4251 

Đndirgenmiş nikotinamid adenin  

dinükleotid fosfat      Sigma N1630 

Ksantin       Sigma X7375 

Ksantin oksidaz      Sigma X4376 

Kloroform       Merck 2431 
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Magnezyum klorür-6- hidrat    Merck 1.05832.1000 

Metafosforik asid            Merck 1.00546 

Metanol (HPLC)      Merck 1.06007 

Nitroblue tetrazolyum klorür       Sigma N6876 

Okside glutatyon      Sigma G-4376 

Potasyum dihidrojen fosfat     Riedel 33110 

Potasyum hidroksit      Riedel 06009 

Sığır serum albumini      Fluka 05470 

Sodyum azid       Riedel 35088 

Sodyum hidroksid      Merck 6462 

Sodyum karbonat      Merck 6398 

Sodyum klorür      Merck 1.06400 

Sodyum potasyum tartarat     Merck 1.08085 

Sodyum sitrat      Merck 1.06448 

Superoksid dismutaz     Sigma S2515 

1,1,3,3, Tetraetoksipropan                        Sigma T9889 

Trikloroasetik asid       Merck 1.00807 

Trishidroklorür tamponu 

Trisodyum sitrat dihidrat         Merck 1.06448     

Tris tamponu       Sigma T6066 

2-Tiyobarbitürik asid      Sigma T5500 

3.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 

Balon joje (5, 10, 25, 50 ml) 

Beher  (25, 50, 100 ml) 

Eppendorf tüp (1,5 ml) 

Erlen (25, 50, 100, 250 ml) 

Enjektör (100 µl)      Hamilton 

Etüv         Nüve FN500 

Girdap karıştırıcı      Vm20 Vortex, Biobac  

Hassas terazi      Mettler H20 
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Hesap makinesi      Texas Instruments TI-60 

Homojenizatör      T18 Basic Ultra-Turrax 

Kapaklı polipropilen tüp (16x100mm) 

Laboratuvar Şişeleri (250, 500, 1000 ml) 

Mavi ve sarı pipet ucu 

Membran filtre (0,2 µm, 47 mm)    Phenomenex 

Mikro pipet 10-100, 100-1000 µl     Biohit proline 

Milli Q su cihazı      Millipore  

Mobil faz filtrasyon sistemi     Phenomenex 

pH metre       pH 211, Hanna  

Soğutmalı santrifüj       Universal 32R, Hettich 

-80°C soğutucu      Nuaire ultralow freezer 

-20°C soğutucu      Bosch economic frozer 

Spektrofotometre       Shimadsu UV-1210 

Spektrofotometre küveti (polistren ve kuvarz)  

C18 SPE kartuş (1 mg/ml)     Alltech 

Su banyosu        Memmert  

Terazi        Precisa XB 220 A 

Ultrasonik banyo      Ultrasonik LC 30H 

Vakum pompası      Speedivac ES 35 

Vida kapaklı cam tüp (16x100mm) 

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) 

Thermo Separation Products Liquid Chromatograph with Model Spectra System 

(TSP-USA)    

HPLC pompa (Spectra Series Pump P4000; TSP)  

Likid kromatografisi için vakum degazer (Solvent degaser SCM 1000; TSP) 

Rheodyne enjektör (Berkley, CA, USA; Enjeksiyon hacmi: 50µl) 

Photo-Diode Array Dedektor (UV 6000LP; TSP) 

Sistem kontrolörü (SN 4000; TSP) 

Bilgisayar Programı (PC 1000 System Software, TSP) 
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Kolon (LiChrospher RP-18e C18 kolon 5 µm, 4,6x250 mm; Phenomenex) 

Koruyucu kolon (C18, 4 mm L x 3 mm ID; Phenomenex) 

C18   Koruyucu kolon  kiti (Phenomenex) 

3.3. Kullanılan Çözelti ve Reaktifler 

3.3.1. Sodyum Klorür Çözeltisi (%0,9) 

9 g NaCl bidistile suda çözülerek 1000 ml’ye tamamlandı. 

3.3.2. Protein Tayininde Kullanılan Çözelti ve Reaktifler 

Protein Standart Çözeltileri: 10 mg Sığır serum albumini (BSA) bidistile 

suda çözülerek 10 ml’ye tamamlandı. Bu ana stoktan konsantrasyonları 0,1, 0,2, 

0,3, 0,4, 0,5, 0,7 ve 1 mg/ml olacak şekilde BSA standart çözeltileri taze olarak 

hazırlandı ve bu çözeltiler protein tayininde standart eğri çizimi için kullanıldı. 

Sodyum Hidroksid Çözeltisi (0,1 M): 4 g NaOH bidistile suda çözülerek 

1000 ml’ye tamamlandı. 

 A Reaktifi (Sodyum Karbonat Çözeltisi %2):  2 g Na2CO3 0,1 M NaOH 

çözeltisinde çözülerek 100 ml’ye tamamlandı.  

Sodyum Potasyum Tartarat Çözeltisi (%1): 1 g Na-K tartarat bidistile 

suda çözülerek 100 ml’ye tamamlandı. 

B Reaktifi (Bakır Sülfat Çözeltisi, %0,5): 0,05 g CuSO4 %1’lik Na-K 

tartarat çözeltisinde çözülerek 10 ml’ye tamamlandı. Her deney günü taze olarak 

hazırlandı. 

C Reaktifi (Alkali Bakır Sülfat Çözeltisi): 50 ml A reaktifi ve 1 ml B 

reaktifi karıştırılarak hazırlandı ve bu çözelti 30 dakika içinde bozunduğu için, her 

kullanışta taze olarak hazırlandı. 

E Reaktifi (Folin Fenol Reaktifi, 1/1): Folin fenol reaktifi 1/1 (v/v) 

oranında seyreltilerek hazırlandı. Her deney günü taze olarak hazırlandı. 
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3.3.3. Malondialdehid Tayininde Kullanılan Çözelti ve Reaktifler 

1,1,3,3, Tetraetoksipropan (TEP) Standart Çözeltileri: TEP ana stok 

çözeltisi 100 nmol/ml konsantrasyonunda bidistile suda çözülerek hazırlandı. Bu 

ana stoktan konsantrasyonları 0,625, 1,25, 2,5, 5, 10, 20 nmol/ml olacak şekilde 

TEP standart çözeltileri hazırlandı ve bu çözeltiler malondialdehid tayininde 

standart eğri çizimi için kullanıldı. HPLC analizi için ise; TEP standart çözeltileri 

0,2, 0,5, 1, 2,5, 5, 7,5, 10 nmol/ml olacak şekilde hazırlandı.  

 Hidroklorik Asid Çözeltisi (0,25 M): 7,5 ml %37’lik HCl bidistile suda 

çözülerek 1000 ml’ye tamamlandı. 

           2- Tiyobarbitürik Asid (TBA) Çözeltisi (%0.37): 0,037 g TBA 0,25 M HCl 

çözeltisinde çözülerek 10 ml’ye tamamlandı. Her deney günü taze olarak 

hazırlandı. 

           Trikloroasetik Asid (TCA) Çözeltisi (%15): 15 g TCA 0,25 M HCl 

çözeltisinde çözülerek 100 ml’ye tamamlandı. (pH : 6,8)         

3.3.4. Đndirgenmiş Glutatyon Tayininde Kullanılan Çözelti ve Reaktifler 

           GSH Standart Çözeltileri: 25 mg GSH bidistile suda çözülerek 25 ml’ye 

tamamlandı. Bu ana stoktan konsantrasyonları 3,9, 7,8, 15,6, 31.25, 62,5, 90, 

125 µg/ml olacak şekilde GSH standart çözeltileri taze olarak hazırlandı ve bu 

çözeltiler indirgenmiş glutatyon tayininde standart eğri çizimi için kullanıldı. 

           Çöktürme Çözeltisi: 1,67 g metafosforik asid, 0,2 g Na2EDTA.2H2O ve 

30 g NaCl bidistile suda çözülerek 100 ml’ye tamamlandı. Çözelti +4 °C ‘de 3 

hafta dayanıklıdır. 

           Sodyum Sitrat Çözeltisi (%1): 1 g sodyum sitrat bidistile suda çözülerek 

100 ml’ye tamamlandı. Bu çözelti belirtme reaktifi hazırlamada kullanıldı. 

           Belirtme Reaktifi (5,5’-ditiyobis-2-nitrobenzoik asit, DTNB): 40 mg 

DTNB %1’lik sodyum sitrat çözeltisinde çözülerek, bu çözelti ile 100 ml’ye 

tamamlandı. Hazırlanan reaktif +4 °C’de 13 hafta dayanıklıdır. 

  Disodyum Hidrojen Fosfat Çözeltisi (0,3 M): 107,44 g Na2HPO4.12H2O 

bidistile suda çözülerek 1000 ml’ye tamamlandı.  
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3.3.5. Süperoksid Dismutaz Aktivitesi Tayininde Kullanılan Çözelti ve 

Reaktifler 

           SOD Standart Çözeltileri: 0,5 mg eritrosit CuZn-SOD, bidistile suda 

çözülerek 5 ml’ye tamamlandı. Bu ana stoktan konsantrasyonları 60, 120, 240, 

300, 420, 540, 720, 900 ng/ml olacak şekilde SOD standart çözeltileri taze olarak 

hazırlandı ve bu çözeltiler SOD tayininde standart eğri çizimi için kullanıldı. 

Sodyum Hidroksid Çözeltisi (0,1 N): 0,4 g NaOH bidistile suda 

çözülerek 100 ml’ye tamamlandı. 

Stok Ksantin Çözeltisi (3 mM): 4,6 mg ksantin tartılıp, 1 ml 0,1 N NaOH 

çözeltisinde hafif ısı uygulaması ile çözülerek bidistile su ile 10 ml’ye tamamlandı.  

Çözelti +4 °C’de bir hafta dayanıklıdır. 

Ksantin Çözeltisi (0,3 mM): Stok ksantin çözeltisinden 1 ml alınarak 

bidistile su ile 10 ml’ye tamamlandı. Her deney günü taze olarak hazırlandı. 

Etilendiamintetraasetik Asid Çözeltisi (0,6 mM): 22,32 mg Na2EDTA. 

2H2O bidistile suda çözülerek 100 ml’ye tamamlandı. 

Sodyum Karbonat Çözeltisi (400 mM): 4,24 g Na2CO3  bidistile suda 

çözülerek 100 ml’ye tamamlandı. 

BSA Çözeltisi (1 g/L): 10 mg BSA bidistile suda çözülerek 10 ml’ye 

tamamlandı. 

Nitroblu Tetrazolyum (NBT) Klorür Çözeltisi (0,15 mM): 1,226 mg NBT 

klorür bidistile suda çözülerek 10 ml’ye tamamlandı. Her deney günü taze olarak 

hazırlandı. 

SOD Çalışma Reaktifi: 10 ml 0,3 mM ksantin, 5 ml 0,6 mM Na2EDTA,    3 

ml 400 mM Na2CO3, 1,5 ml 1 g/L BSA, 5 ml 0,15 mM NBT karıştırılarak her 

deney günü taze olarak hazırlandı.  

 Amonyum Sülfat Çözeltisi (2 M): 26,428 g (NH4)2SO4 bidistile suda 

çözülerek 100 ml’ye tamamlandı. 

Ksantin Oksidaz Çözeltisi (167 U/L): 2 mg ksantin oksidaz soğutulmuş 

(NH4)2SO4 çözeltisinde çözülerek 1 ml’ye tamamlandı. 

Bakır Klorür Çözeltisi (0.8 mM): 13,64 mg CuCl2.2H2O bidistile suda 

çözülerek 100 ml’ye tamamlandı. 
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3.3.6. Katalaz Aktivitesi Tayininde Kullanılan Çözeltiler 

Potasyum Dihidrojen Fosfat Çözeltisi (A): 0,681 g KH2PO4 bidistile 

suda çözülerek 100 ml’ye tamamlandı. 

Disodyum Hidrojen Fosfat Çözeltisi (B): 2,77 g Na2HPO4.12H2O 

bidistile suda çözülerek 155 ml’ye tamamlandı. 

Fosfat Tamponu (50 mM, pH 7,0): A/B oranı 1/1,55 olacak şekilde 

karıştırılarak hazırlandı ve pH 7’ye ayarlandı. 

Hidrojen Peroksid Çözeltisi (30 mM): 34 µl %30 luk H2O2 10 ml’ye fosfat 

tamponu ile tamamlandı. 

3.3.7. Glutatyon Peroksidaz Aktivitesi Tayininde Kullanılan Çözelti ve 
Reaktifler 

GSH-Px Standart Çözeltileri: 20 U GSH-Px bidistile suda çözülerek 1 

ml’ye tamamlandı. Bu ana stoktan konsantrasyonları 0,1, 0,2, 0,3, 1, 2, 3 U/ml 

olacak şekilde GSH-Px standart çözeltileri taze olarak hazırlandı ve bu çözeltiler 

GSH-Px enzimi tayininde standart eğri çizimi için kullanıldı. 

Hidroklorik Asid Çözeltisi (0,1 M): 0,3 ml %37’lik HCl bidistile suda 

çözülerek 100 ml’ye tamamlandı. 

           Tris Tamponu (50 mM, pH 7,6): 0,305 g tris tamponu bidistile suda 

çözülerek 0.1M HCl ile pH’ı 7,6 ya ayarlandı ve bidistile su ile 50 ml’ye 

tamamlandı. 

Reaksiyon Karışımı: Hazırlanan 50 ml tris tamponuna 18,61mg 

Na2EDTA.2H2O, 30,73mg GSH, 8,335mg indirgenmiş nikotinamid adenin 

dinükleotid fosfat (NADPH), 13 mg sodyum azid ve 27,86µl glutatyon redüktaz 

(1000 U/L olacak şekilde) eklenerek GSH-Px  reaksiyon karışımı hazırlandı. 

3.3.8. Glutatyon Redüktaz Aktivitesi Tayininde Kullanılan Çözelti ve 

Reaktifler 

GSH-Rd Standart Çözeltileri: 5 U GSH-Rd bidistile suda çözülerek 5 ml 

ye tamamlandı. Bu ana stoktan konsantrasyonları 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5 mU/ml 
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olacak şekilde standart çözeltileri taze olarak hazırlandı ve bu çözeltiler GR 

enzimi tayininde standart eğri çizimi için kullanıldı. 

Potasyum Hidroksid Çözeltisi (%30): 30 g KOH bidistile suda çözülerek 

100 ml’ye tamamlandı. 

Potasyum Dihidrojen Fosfat Tamponu (0,1 M, pH 7,6 ve 30 mM EDTA 

içeren): 13,61 g KH2PO4 ve 11,166 g Na2EDTA.2H2O 930 ml bidistile suda 

çözülerek, %30’luk KOH ile pH’ı 7,6 ya ayarlandı ve bidistile su ile 1000 ml’ye 

tamamlandı. 

NADPH (1 mM): 8,33 mg NADPH fosfat tamponunda çözülerek 10 ml’ye 

tamamlandı. Her deney günü taze olarak hazırlandı. 

Okside glutatyon (GSSG) (100 mM): 613 mg GSSG bidistile suda 

çözülerek 10 ml’ye tamamlandı. Her deney günü taze olarak hazırlandı. 

3.3.9. Glutatyon-S-Transferaz Aktivitesi Tayininde Kullanılan Çözelti ve 

Reaktifler 

 GSH (100 mM): 0,03 g GSH bidistile suda çözülerek 1 ml’ye tamamlandı. 

Her deney günü taze olarak hazırlandı. 

DCNB (20 mM): 0,096 g DCNB absolü etanolde çözülerek 25 ml’e 

tamamlandı. 

 Fosfat Tamponu (pH 8.0): 3,402 g KH2PO4 ve 8,955 g Na2HPO4.12H2O 

bidistile suda çözülerek 250 ml’e tamamlandı. 

3.3.10. Gama Glutamil Transpeptidaz Aktivitesi Tayininde Kullanılan Çözelti 

ve Reaktifler 

 Tris-HCl Tamponu (pH 8,2, 0,05 M): 788 mg Tris-HCl bidistile suda 

çözülerek 100 ml’e tamamlandı.  

GGT Standart Çözeltileri: 11 U GGT soğutulmuş 0,05 M Tris-HCl 

tamponunda çözülerek 1 ml’e tamamlandı. Bu ana stoktan konsantrasyonları 

0,11, 0,22, 1,1, 3,3, 5,5 U/ml olacak şekilde standart çözeltileri taze olarak 

hazırlandı ve bu çözeltiler GGT enzimi tayininde standart eğri çizimi için 

kullanıldı. 
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Tris Tamponu (0,05 M): 0,121 g Tris base bidistile suda çözülerek 20 

ml’e tamamlandı. 

Glisilglisin (0,16 M): 211,4 mg glisilglisin 0,05 M Tris tamponunda 

çözülerek 10 ml’e tamamlandı. 

MgCl2.6H2O (0,016 M): 33 mg MgCl2.6H2O 0,05 M Tris tamponunda 

çözülerek 10 ml’e tamamlandı. 

Substrat Solüsyonu: 120 mg gama-glutamil-p-nitroanilid 33 ml 0,16 M 

glisilglisin, 33 ml 0.016 M MgCl2.6H2O ve 33 ml 0,05 M tris tamponunda 

çözülerek hazırlandı. 

3.3.11. Đntragastrik (i.g.)  Benomyl ve Carbendazim Uygulama Çözeltileri 

 Benomyl ve carbendazimin sıçanlara uygulanacak çözeltileri; 1 g 

benomyl/kg, 0,64 g carbendazim/kg ve 0,5 g benomyl+0,32 g carbendazim/kg 

dozlarda olacak şekilde mısırözü yağı içinde hazırlandı. Sıçanlara 0,5 ml hacim 

içinde i.g. olarak uygulandı.  

3.4. Deneysel Đşlemler ve Yöntemler 

3.4.1. Kullanılan Deney Hayvanları 

 Bu çalışmada Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney 

Hayvanları Laboratuvarı’ndan sağlanan 40 adet 200-250 g ağırlığında (90 

günlük) Wistar-Albino sıçanlar kullanılmıştır. Hayvanların 1 hafta önceden 

laboratuvar koşullarına uyumları sağlanmış olup yem ve su tüketimleri 

sınırlanmamıştır. 

 Hayvanlara ilaç ya da çözücü uygulaması, sabah 09.00-10.00 arasında 

yapılmıştır. Sakrifikasyondan önceki 12 saat boyunca hayvanlara yem 

verilmemiştir. 

 Đ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deney Hayvanları Etik Kurulu’nun 

14.06.2005 tarih ve 15559 sayılı karar ile etik kurul onayı verilmiştir. 
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3.4.2. Deney Grupları 

Sıçanlar, herbir grupta 10 hayvan olacak şekilde 4 deney gruplarına 

ayrılmıştır 

3.4.2.1. Tek Doz Benomyl Uygulanan Grup 

Bu gruptaki sıçanlara 1 mg/kg (1/ 10 LD50) dozda benomyl, i.g. olarak 

uygulandı ve sıçanlar 24 saat sonra sakrifiye edildi.  

3.4.2.2. Tek Doz Carbendazim Uygulanan Grup 

Bu gruptaki sıçanlara 0,64 mg/kg (1/ 10 LD50) dozda carbendazim, i.g. 

olarak uygulandı ve sıçanlar 24 saat sonra sakrifiye edildi. 

3.4.2.3. Tek Doz Benomyl + Carbendazim Uygulanan Grup 

Bu gruptaki sıçanlara 0,5 mg/kg (1/ 20 LD50) dozda benomyl, 0,32 mg/kg 

(1/ 20 LD50) dozda carbendazim, i.g. olarak uygulandı ve sıçanlar 24 saat sonra 

sakrifiye edildi. 

3.4.2.4. Kontrol Grubu 

Aynı hacim ve yola uygun olarak da çözücü uygulaması yapılarak kontrol 

grupları oluşturuldu. 

3.4.3. Doku Örneklerinin Hazırlanması 

Servikal dislokasyonu takiben 2-3 dakika içinde çıkarılan karaciğer, 

böbrek,beyin ve testis çalışma süresince buz içinde tutuldu.  

%0,9 ’luk NaCl ile yıkanan dokular deney gününe kadar % 0,9’luk NaCl 

içinde -80 °C’de saklandılar. Deneyin yapılacağı günden 1 gece önce dokular -20 

°C’ye alınarak çözülmeleri sağlandı. Ağırlıkları saptanan doku örnekleri, 1 g 

dokuya 10 ml %0,9’luk NaCl eklenerek homojenizatör yardımı ile homojenize 

edildi. %10’luk homojenatlar MDA, GSH, SOD ve protein tayinlerinde kullanıldı.  
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CAT, GSH-Px, GSH-Rd, GST, GGT ve protein tayinleri için ise  %10’luk 

homojenatlardan 10.000 g fraksiyonu elde edildi. %10’luk doku homojenatı, 

10.000 g’de +4 °C’de 20 dakika santrifüj edildi.  

3.4.4. Protein Tayini 

Protein tayini Lowry (192) tarafından tarif edilen yönteme göre yapıldı. 

Yöntemin esası, protein yapısındaki aromatik halka içeren aminoasitler ile alkali 

bakır ve folin reaktifinin verdiği mavi renkli kompleksin renk şiddetinin 500 nm’de 

ölçülmesi esasına dayanır. 

3.4.4.1. Protein Tayini için Doku Homojenatının Hazırlanması 

10 µl %10’luk doku homojenatı ve 10 µl 10.000 g süpernatant 

fraksiyonunun üzerine 490 µl %0,9’luk NaCl eklenerek 1/50 oranında seyreltildi. 

3.4.4.2. Yöntemin Uygulanışı 

0,5 ml BSA standart çözeltisine, 0,5 ml seyreltik doku homojenatı veya 

10.000 g süpernatant fraksiyonunun üzerine 2,5 ml C Reaktifi ilave edildi, 

vorteksle karıştırıldı ve oda sıcaklığında 10 dakika bekletildi. Üzerine 0,25 ml E 

Reaktifi ilave edildi, vorteksle karıştırıldı ve oda sıcaklığında 30 dakika 

bekletildikten sonra çözeltinin absorbansı 500 nm de köre karşı ölçüldü.  

3.4.4.3. Protein Miktarının Hesaplanması 

Her bir örnek için protein miktarı, BSA standart çözeltileri ile hazırlanan 

ölçü eğrisine göre hesaplandı. %10’luk doku homojenatlarında ve 10.000 g 

süpernatant fraksiyonlarında protein miktarı mg olarak hesaplandı. 

3.4.5. Lipid peroksidasyonun Ölçümü 

Lipid peroksidasyonun ölçümünde tiyobarbitürik asid reaktif materyel 

(TBARS) yöntemi kullanıldı. Yöntemin esası, lipid peroksidasyon sonucu oluşan 

MDA in TBA ile reaksiyonu ile meydana gelen pembe renkli kompleksin 532 

nm’de spektrofotometrik tayinine dayanmaktadır (Şekil 3.1).  
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Şekil 3.1- Malondialdehidin tiyobarbitürik asid ile reaksiyonu (2) 

3.4.5.1. Spektrofotometrik Yöntem 

Malondialdehid tayini, Buege ve Aust tarafından tarif edilen yönteme göre 

yapıldı (57). 

0,8 ml TEP standart çözeltisine veya %10 luk doku homojenatına 0,8 ml 

%15’lik TCA çözeltisi ilave edildi, vorteksle karıştırıldı, 2000 rpm’de 15 dakika 

santrifüj edildi. Supernatanttan 1.2 ml alınarak üzerine 0.6 ml %0,37’lik TBA 

çözeltisi eklendi. Vorteksle karıştırıldıktan sonra 15 dakika kaynar su banyosunda 

tutuldu. Soğutulduktan sonra 1,8 ml n-butanol ilave edildi ve 1 dakika kuvvetlice 

vortekslenerek ekstraksiyon yapıldı. 1500 rpm de 3 dakika santrifüj edildi. 

Süpernatant alınarak absorbansı 532 nm’de n-butanol körüne karşı ölçüldü. 

3.4.5.2. HPLC Yöntemi 

 MDA-TBA materyalinin tayini UV-diode array dedektör (UV-DAD) 

donanımlı ters faz yüksek basınçlı sıvı kromatografisi kullanılarak LiChrospher 

RP-18e C18 kolonda gerçekleştirildi. Mobil faz olarak metanol-fosfat tamponu 

(60:40) kullanıldı. 1ml/dak. akış hızı ile ve 532 nm dalga boyunda tayin 

gerçekleştirildi.  

3.4.5.1’de yapılan yöntem ile elde edilen MDA-TBA kompleksi HPLC’ye iki 

farklı yöntem uygulanarak verildi. Đlk olarak n-butanol ile ekstraksiyonu sonucu 

elde edilen ekstreden 50 µl HPLC kolona enjekte edildi. Đkinci olarak da oluşan 

sulu kısımdaki MDA-TBA kompleksi C18 katı faz ekstraksiyon (SPE) kartuşundan 

geçirildikten sonra HPLC’ye uygulandı (59). Kartuş, 2 ml metanol ve 2 milli-Q su 

ile kondüsyone edildi, kurutulmadan 1 ml sulu MDA-TBA kompleksi vakum 

altında kartuştan geçirildi ve kartuş 10 dakika vakum altında kurutuldu. MDA-TBA 
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kompleksi, 1 ml etanol ile elüe edilerek cam kapaklı tüpe aktarıldı ve 40 °C’de, 

zayıf azot akımında kuruluğa kadar uçuruldu, 1ml metanol-fosfat tamponu 

(60:40) nunda çözüldü ve 50 µl HPLC kolona enjekte edildi. Her iki yöntem ile 

elde edilen sonuçlar kıyaslandığında bir fark olmadığı gözlendi ve bütün örnekler 

n-butanol ile ekstraksiyonu sonucu HPLC’ye uygulandı. 

3.4.5.3. MDA Miktarının Hesaplanması 

Her bir örnek için, lipid peroksidasyon ölçütü olan MDA miktarı, TEP 

standart çözeltileri ile hazırlanan ölçü eğrisine göre hesaplandı. %10’luk doku 

homojenatlarında protein tayini yapılarak ve seyreltme faktörleri de dikkate 

alınarak sonuçlar nmol/mg protein olarak hesaplandı. 

3.4.6. Đndirgenmiş Glutatyon Tayini  

GSH tayini, Sedlak ve Ellman tarafından tarif edilen yöntemin Beutler 

tarafından yapılan modifikasyonuna (132) göre yapıldı. Yöntemin esası, 

reaksiyon ortamında kullanılan DTNB nin dokulardaki serbest sülfhidril grupları 

ile indirgenerek bir mol -SH grubuna karşılık bir mol 2-nitro-5-merkaptobenzoik 

asid vermesine ve bu nitrobenzoik asidin oluşturduğu sarı rengin şiddetinin 

spektrofotometrede 412 nm’de ölçümüne dayanmaktadır (Şekil 3.2).  

Şekil 3.2- Glutatyonun DTNB Đle Reaksiyonu (2) 

3.4.6.1. Yöntemin Uygulanışı 

1,2 ml %10 luk doku homojenatına 1,8 ml çöktürme çözeltisi eklendi,  

vorteksle karıştırıldı, 3000 rpm de 5 dakika santrifüj edildi. 0,6 ml GSH standart 

çözeltisine veya santrifüjden sonra alınan süpernatantın 0,6 ml’sine 2,4 ml 
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sekonder sodyum fosfat çözeltisi ve 0,3 ml DTNB çözeltisi eklendi, vorteksle 

karıştırıldı ve oda sıcaklığında 5 dakika bekletildikten sonra çözeltinin absorbansı 

412 nm’de köre karşı ölçüldü. 

3.4.6.2. GSH Miktarının Hesaplanması 

Her bir örnek için GSH miktarı, GSH standart çözeltileri ile hazırlanan ölçü 

eğrisine göre hesaplandı. Ölçü eğrisi üzerinden yapılan hesaplamalarda µg 

olarak alınan sonuçlar µmol e çevrildi. %10’luk doku homojenatlarında protein 

tayini yapılarak ve seyreltme faktörleri de dikkate alınarak sonuçlar nmol/mg 

protein olarak hesaplandı.                                

3.4.7. Süperoksid Dismutaz Enzim Aktivitesi Tayini   

SOD aktivitesi tayini, Sun (110) tarafından tarif edilen yönteme göre 

yapıldı. Yöntemin esası, ksantin-ksantin oksidaz tarafından oluşturulan 

süperoksid radikalinin NBT’yi, NBT formazan bileşiğine indirgeme 

reaksiyonunun, SOD aktivitesi ile inhibisyonu sonucu, ortamdaki formazan 

bileşiğinin 560 nm’deki absorpsiyonunun ölçülmesine dayanmaktadır (Şekil 3.3).  

 

Şekil 3.3- NBT un süperoksid radikali tarafından redüksiyonu (2) 
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3.4.7.1. SOD Aktivitesi Tayini için Doku Homojenatının Hazırlanması 

Mn-SOD ve Fe-SOD’ları uzaklaştırmak için; 0,5 ml %10’luk doku 

homojenatına 0,8 ml kloroform/etanol (3/5) eklendi ve 1 dakika kuvvetlice 

vortekslenerek ekstraksiyon yapıldı. Ardından 10.000 g de +4 °C’de 20 dakika 

santrifüj edildi. Santrifüjden sonra alınan süpernatantta SOD aktivite tayini 

yapıldı. 

 3.4.7.2. Yöntemin Uygulanışı 

125 µl SOD standart çözeltisine veya 125 µl süpernatanta, 600 µl SOD 

çalışma reaktifi ilave edildi. 25 µl ksantin oksidaz çözeltisi 30 sn aralıklar ile ilave 

edildikten sonra karışım 25 °C’lik su banyosunda 20 dakika inkübe edildi. 

Đnkübasyon sonrası, yine 30 sn aralıklar ile 250 µl CuCl2 ilavesi ile reaksiyon 

durduruldu. Çözeltinin absorbansı 560 nm’de köre karşı ölçüldü. 

3.4.7.3. SOD Aktivitesinin Hesaplanması 

Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan SOD standart çözeltilerinin her biri 

için aşağıdaki formül kullanılarak % inhibisyon değerleri hesaplandı ve SOD 

standart eğrisi çizildi. 

                                      (A kör - A örnek) 

% inhibisyon=                                    x 100     

                                              A kör  

Hazırlanan SOD standart eğrisi kullanılarak, ve NBT’nin NBT formazan  

bileşiğine indirgenmesi reaksiyonunda %50 inhibisyona neden olan enzim miktarı 

1 ünite kabul edilerek, örneklerin SOD aktiviteleri hesaplandı. 10.000g 

süpernatant fraksiyonunun protein tayini yapılarak ve seyreltme faktörleri de 

dikkate alınarak spesifik aktivite U/mg protein cinsinden ifade edildi. 

3.4.8. Katalaz Enzim Aktivitesi Tayini  

CAT aktivitesi tayini Aebi (118) tarafından tarif edilen yönteme göre 

yapıldı. Yöntemin esası, H2O2 substratının CAT ile enzimatik yıkımlanmasının 

240 nm de izlenmesidir.  
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 H2O2         
CAT          2 H2O + O2        

3.4.8.1. Yöntemin Uygulanışı 

Kuvarz spektrofotometre küvetlerine 10 µl 10.000 g süpernatant fraksiyonu 

ve üzerilerine 1990 µl fosfat tamponu ilave edildi. Örnek küvetine 1 ml 30 mM 

H2O2, kör küvetine de 1 ml fosfat tamponu ilave edildi ve hemen karıştırılarak 

örneğin absorbansındaki azalma köre karşı 3 dakika boyunca 10 saniye aralıklar 

ile 240 nm’de izlendi. 

 3.4.8.2. CAT Aktivitesinin Hesaplanması 

H2O2 in enzimatik yıkımlanması mevcut peroksid oranı konsantrasyonu ile 

orantılı bir hızda, birinci derece reaksiyonla yürütülmektedir. Birinci derece 

reaksiyon hız sabitesi (k), katalaz konsantrasyonunun direkt ölçütü olarak 

kullanılmaktadır (118). Bu esasa dayanarak ve aşağıdaki formül kullanılarak CAT 

spesifik aktivitesi hesaplanmıştır. 10.000 g süpernatant fraksiyonunun protein 

tayini yapılarak ve seyreltme faktörleri de dikkate alınarak spesifik aktivite k/mg 

protein cinsinden ifade edildi. 

k = 2,3/∆t x (lnS1-S2)          

∆t = ilk ölçüm ve son ölçüm arasındaki zaman farkı (dak) 

S1 = ilk ölçümdeki absorbans değeri 

S2 = son ölçümdeki absorbans değeri 

3.4.9. Glutatyon Peroksidaz Enzim Aktivitesi Tayini 

 GSH-Px aktivitesi tayini Paglia ve Valentine tarafından tarif edilen 

yöntemin Pleban tarafından yapılan modifikasyonuna (128) göre yapıldı. 

Yöntemin esası, substrat olan H2O2 ile reaksiyona giren glutatyonun, GSH-Px’in 

katalizörlüğünde oksidasyonu ve oluşan okside glutatyonun, NADPH ve GSH-Rd 

varlığında tekrar indirgenmesi esasına dayanmaktadır. Ortamdaki NADPH ın 

NADP+’e dönüşmesi, 340 nm’deki absorpsiyonda meydana gelen azalma ile 

izlenmektedir.  
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2 GSH + H2O2 (ROOH)      GSH-Px       GSSG + ROH (H2O)  + H2O 

GSSG + NADPH + H+            GSH-Rd        2GSH + NADP+                

3.4.9.1. Yöntemin Uygulanışı 

Kuvarz spektrofotometre küvetine 20 µl 10.000 g süpernatant fraksiyonu 

ve üzerine 980 µl reaksiyon karışımı ilave edilidi. Karışım, 37 °C’de su 

banyosunda 5 dakika inkübe edildi. 10 µl 8.8 mM H2O2 eklenerek reaksiyon 

başlatıldı ve hemen karıştırılarak NADPH absorbansındaki azalma, suya karşı    

3 dakika boyunca 30 saniye aralıklar ile 340 nm’de izlendi. Körün nonenzimatik 

reaksiyon oranını saptamak için ise küvete 10.000 g süpernatant fraksiyonu 

yerine su konuldu ve NADPH absorbansındaki azalma suya karşı 3 dakika 

boyunca 30 saniye aralıklar ile 340 nm’de izlendi. 

3.4.9.2. GSH-Px Aktivitesinin Hesaplanması 

Her bir örnek için GSH-Px aktivitesi tayini, GSH-Px standart çözeltiler ile 

hazırlanan ölçü eğrisine göre hesaplandı. Kör için de aynı şekilde hesaplanan 

aktivite değeri örneğe ait aktivite değerinden çıkarıldı. 10.000 g süpernatant 

fraksiyonunun protein tayini yapılarak ve seyreltme faktörleri de dikkate alınarak 

spesifik aktivite U/mg protein cinsinden ifade edildi.  

3.4.10. Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitesi Tayini 

GSH-Rd aktivitesi tayini Carlberg ve Mannervik (131) tarafından tarif 

edilen yönteme göre yapıldı. Yöntemin esası, GSSG nin, NADPH ve GSH-Rd 

varlığında indirgenmesi esasına dayanmaktadır. Ortamdaki NADPH ın NADP+ e 

dönüşmesi, 340 nm’deki absorpsiyonda meydana gelen azalma ile izlenmektedir.  

GSSG + NADPH + H+       GSSG-Rd    2GSH + NADP+         

3.4.10.1. Yöntemin Uygulanışı 

Kuvarz spektrofotometre küvetine 50 µl 10.000 g süpernatant fraksiyonu, 

820 µl fosfat tamponu ve 100 µl NADPH ilave edildi ve daha sonra 30 µl GSSG 

eklenerek reaksiyon başlatıldı ve hemen karıştırılarak NADPH absorbansındaki 
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azalma, suya karşı 5 dakika boyunca 30 saniye aralıklar ile 340 nm’de izlendi. 

Körün nonenzimatik reaksiyon oranını saptamak için ise küvete 10.000 g 

süpernatant fraksiyonu yerine su konuldu ve NADPH absorbansındaki azalma 

suya karşı 5 dakika boyunca 30 saniye aralıklar ile 340 nm’de izlendi. 

3.4.10.2. GSH-Rd Aktivitesinin Hesaplanması 

Her bir örnek için GSH-Rd aktivitesi tayini, GSH-Rd standart çözeltiler ile 

hazırlanan ölçü eğrisine göre hesaplandı. Kör için de aynı şekilde hesaplanan 

aktivite değeri örneğe ait aktivite değerinden çıkarıldı. 10.000 g süpernatant 

fraksiyonunun protein tayini yapılarak ve seyreltme faktörleri de dikkate alınarak 

spesifik aktivite mU/mg protein cinsinden ifade edildi. 

3.4.11. Glutatyon-S-Transferaz Enzim Aktivitesi Tayini 

GST aktivitesi tayini Habig ve arkadaşları (136) tarafından tarif edilen 

yönteme göre yapıldı. Yöntemin esası substrat olarak 1,2 dikloro-4-nitrobenzenin 

(DCNB) kullanıldığı pH 8,0 ortamında glutatyon ile konjugasyonuna dayanır. 

Reaksiyon sonucunda G-DCNB konjugatı oluşumu, 345 nm’deki absorpsiyonda 

meydana gelen artış ile izlenmektedir. 

 GSH + DCNB         GST         G-DCNB Konjugat + HCl 

3.4.11.1. Yöntemin Uygulanışı 

 1 ml’lik kuvarz spektrofotometre küvetine 75 µl 10.000 g süpernatant 

fraksiyonu, 50 µl GSH  ve 600 µl fosfat tamponu ilave edildi ve 25 µl DCNB 

eklenerek reaksiyon başlatıldı, hemen karıştırılarak G-DCNB konjugatı 

absorbansındaki artış, suya karşı 3 dakika boyunca 15 saniye aralıklar ile 345 

nm’de izlendi. Körün nonenzimatik reaksiyon oranını saptamak için ise küvete 

10.000 g süpernatant fraksiyonu yerine fosfat tamponu konuldu ve 

absorbansdaki artış suya karşı 3 dakika boyunca 15 saniye aralıklar ile 345 

nm’de izlendi.  
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3.4.11.2. GST Aktivitesinin Hesaplanması 

 Her bir örnek için GST aktivitesi tayini, glutatyon ve DCNB arasındaki 

konjugasyon reaksiyonu için verilen ekstinksiyon katsayısına göre hazırlanan 

aşağıdaki formül ile hesaplandı. 10.000 g süpernatant fraksiyonunun protein 

tayini yapılarak ve seyreltme faktörleri de dikkate alınarak spesifik aktivite U/mg 

protein cinsinden ifade edildi. 

U/ml enzim = (∆A345 nm/dk örnek – ∆A345 nm/dk kör)(0,75)(10)/ 0,0085 x 

0.075 

0,75 = Reaksiyon ortamındaki toplam hacim (ml) 

10 = seyreltme faktörü 

0,0085 = µmol ekstinksiyon katsayısı 

0,075 = Enzim hacmi (ml) 

3.4.12. γγγγ-Glutamil Transferaz Enzim Aktivitesi Tayini 

 GGT aktivitesi tayini Tate ve Meister (138) tarafından tarif edilen yönteme 

göre yapıldı. Yöntemin esası L-γ-glutamil-p-nitroanilid  ile glisilglisin arasındaki 

reaksiyona dayanır. Reaksiyon sonucunda açığa çıkan p-nitroanilinin oluşumu, 

405 nm’deki absorpsiyonda meydana gelen artış ile izlenmektedir. 

 L-γγγγ-glutamil-p-nitroanilid  + Glisilglisin         GGT       Glisilglisin -γγγγ -

glutamil + p-nitroanilid 

3.4.12.1. Yöntemin Uygulanışı 

 1 ml’lik kuvarz spektrofotometre küvetine 725 µl 3.3.10da açıklandığı gibi 

hazırlanan substrat solüsyonu konularak 37 °C’de 5 dakika boyunca inkübe 

edildi. Đnkübasyon sonrası 25 µl 10.000 g süpernatant fraksiyonu eklenerek 

reaksiyon başlatıldı. P-nitroanilid absorbansındaki artış, suya karşı 5 dakika 

boyunca 30 saniye aralıklar ile 405 nm’de izlendi. Körün nonenzimatik reaksiyon 

oranını saptamak için ise küvete 10.000 g süpernatant fraksiyonu yerine %0.9 

NACl konuldu ve absorbanstaki artış suya karşı 5 dakika boyunca 30 saniye 

aralıklar ile 405 nm’de izlendi.  
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3.4.12.2. GGT Aktivitesinin Hesaplanması 

 Her bir örnek için GGT aktivitesi tayini, GGT standart çözeltiler ile 

hazırlanan ölçü eğrisine göre hesaplandı. Kör için de aynı şekilde hesaplanan 

aktivite değeri örneğe ait aktivite değerinden çıkarıldı. 10.000 g süpernatant 

fraksiyonunun protein tayini yapılarak ve seyreltme faktörleri de dikkate alınarak 

spesifik aktivite U/mg protein cinsinden ifade edildi.  

3.5. Đstatistiksel Değerlendirme 

 Veriler Graphpad Prism bilgisayar programı kullanılarak Tek Yönlü 

Varyans (ANOVA) analizi: Bonferroni post-test ile istatistik olarak değerlendirildi. 

p<0,001, p<0,01,  p<0,05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

 Standart eğriler “Doğrusal Regresyon Analizi” yapılarak saptandı. 
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4. BULGULAR 

4.1. Protein Tayini 

4.1.1. Protein Standart Ölçü Eğrisi 

Dokuda protein tayini, standart olarak BSA kullanılarak hazırlanan ölçü 

eğrisi üzerinden hesaplandı. 3.3.2’de anlatıldığı şekilde hazırlanan, reaksiyon 

ortamında son konsantrasyonları, 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,35; 0,5 mg/3,25 

ml olan BSA standart çözeltileri ile çizilen standart ölçü eğrisi Şekil 4.1’de 

verilmiştir. 
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Şekil 4.1-Protein standart ölçü eğrisi 
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4.2. Lipid peroksidasyon Düzeylerine Đlişkin Bulgular 

4.2.1. MDA Ölçü Eğrileri 

Dokuda MDA düzeyi, standart olarak TEP kullanılarak hazırlanan ölçü 

eğrileri üzerinden hesaplandı. 3.3.3’de anlatıldığı şekilde hazırlanan, reaksiyon 

ortamında son konsantrasyonları spektrofotometrik yöntem için, 0,5; 1; 2; 4; 8; 

16 nmol/1,8ml ve HPLC yöntemi için 0,0052, 0,0104, 0,0208, 0,0416 ve 0,0832 

nmol/50µl olan TEP standart çözeltileri ile çizilen standart ölçü eğrileri Şekil 4.2 

ve Şekil 4.3’de verilmiştir. 

 

y = 0,1187x - 0,0139
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Şekil 4.2- Spektrofotometrik yönteme göre hazırlanan MDA ölçü eğrisi  

y = 5E+07x - 23071

R2 = 0,9994
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Şekil 4.3-HPLC yöntemine göre hazırlanan MDA ölçü eğrisi  
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4.2.2. Benomyl ve Carbendazim Uygulanan Sıçanlarda Ölçülen MDA 

Düzeyleri 

3.4.2’de anlatılan protokole uygun olarak yapılan tek doz benomyl, 

carbendazim ve benomyl+carbendazim (1, 0,64, 0,5+0,32 g/kg) uygulamasının 

ardından ölçülen MDA düzeyleri Tablo 4.1 ve Şekil 4.4’de gösterilmiştir.. 

Tek doz benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan 

sıçanlarda karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularında MDA düzeyinin, 

kontrol grubuna kıyasla arttığı gözlenmiştir. 

Tablo 4.1- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan 
sıçanlarda karaciğer, böbrek, beyin ve testis MDA düzeyleri  (nmol/mg protein)  

Doku Kontrol   
(n=10) 

Benomyl 
(n=10) 

Carbendazim 
(n=10) 

Benomyl+Carbendazim 
(n=10)     

Karaciğer 0,041±0,005 0,047±0,006  0,066±0,009 $ 0,052±0,008 

Böbrek 0,045±0,003 0,065±0,006 & 0,066±0,007 & 0,064±0,008 & 

Beyin 0,047±0,007 0,051±0,008 0,060±0,009 $ 0,048±0,007 

Testis 0,022±0,002 0,025±0,001 0,025±0,003 0,035±0,004 & 

Tüm değerler Ortalama ± Standart Sapma olarak verilmiştir. 
ANOVA-Bonferroni’s Multiple Comparison Testi sonuçlarına göre: 

Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0.05), $ (p<0.01), &(p<0.001). 
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Şekil 4.4- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan 
sıçanlarda karaciğer, böbrek, beyin ve testis MDA düzeyleri  (nmol/mg protein) 
Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 

4.3. Đndirgenmiş Glutatyon  Düzeylerine Đlişkin Bulgular 

4.3.1. GSH Standart Ölçü Eğrisi 

Dokuda GSH tayini, GSH standartları kullanılarak hazırlanan ölçü eğrisi 

üzerinden hesaplandı. 3.3.4’de anlatıldığı şekilde hazırlanan, reaksiyon 

ortamında son konsantrasyonları, 3,8; 7,6; 15,2; 30,5; 61; 88; 122 nmol/3,3 ml 

olan GSH standart çözeltileri ile çizilen standart ölçü eğrisi Şekil 4.5’de 

verilmiştir. 
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Şekil 4.5- GSH standart ölçü eğrisi  
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4.3.2. Benomyl ve Carbendazim Uygulanan Sıçanlarda Ölçülen GSH Düzeyleri 

3.4.2’de anlatılan protokole uygun olarak yapılan tek doz benomyl, 

carbendazim ve benomyl+carbendazim (1, 0,64, 0,5+0,32 g/kg) uygulamasının 

ardından ölçülen GSH düzeyleri Tablo 4.2 ve Şekil 4.6’da gösterilmiştir. 

Tek doz benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan 

sıçanlarda karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularında GSH düzeyinin, kontrol 

grubuna kıyasla azaldığı gözlenmiştir. 

 

Tablo 4.2- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis GSH düzeyleri  (nmol/mg protein)  

Doku Kontrol    
(n=10) 

Benomyl   
(n=10) 

Carbendazim 
(n=10) 

Benomyl+Carbendazim 
(n=10)     

Karaciğer 6,62±0,87 5,50±0,65 & 5,26±0,75 & 6,07±0,94& 

Böbrek 12,42±2,38 10,73±1,92 & 12,17±1,43 9,92±0,92 & 

Beyin 5,58±0,55 3,74±0,36 & 4,18±0,65 & 3,36±0,37 & 

Testis 6,59±0,62 4,74±0,63 & 5,86±0,74 4,11±0,60 & 

Tüm değerler Ortalama ± Standart Sapma olarak verilmiştir. 

ANOVA-Bonferroni’s Multiple Comparison Testi sonuçlarına göre: 

Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0.05), $ (p<0.01), &(p<0.001). 
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Şekil 4.6- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis GSH düzeyleri  (nmol/mg protein) 
Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 

4.4.Süperoksid Dismutaz Enzim Aktivitelerine Đlişkin Bulgular 

4.4.1.SOD Standart Ölçü Eğrisi 

Dokuda SOD aktivitesi tayini, SOD enzim standartları kullanılarak hazırlanan 

ölçü eğrisi üzerinden hesaplandı. 3.3.5’de anlatıldığı şekilde hazırlanan, reaksiyon 

ortamında son konsantrasyonları, 7,5; 15; 30; 37,5; 52,5; 67,5; 90; 112,5 ng/0,75 ml 

olan SOD standart çözeltilerinin % inhibisyon değerleri hesaplandı. Küvetteki standart 

konsantrasyonlarının hesaplanan logaritma değerlerine karşılık % inhibisyon 

değerleri ile çizilen SOD standart ölçü eğrisi Şekil 4.7’de verilmiştir. %50 inhibisyona 

neden olan enzim miktarı 1 ünite kabul edilerek, örneklerin SOD aktiviteleri 

hesaplandı. 

y = 28,974x - 12,5
R2 = 0,9973
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Şekil 4.7- SOD standart ölçü eğrisi   
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4.4.2. Benomyl ve Carbendazim Uygulanan Sıçanlarda Ölçülen SOD Aktiviteleri 

3.4.2’de anlatılan protokole uygun olarak yapılan tek doz benomyl, 

carbendazim ve benomyl+carbendazim (1, 0,64, 0,5+0,32 g/kg) uygulamasının 

ardından ölçülen SOD aktiviteleri Tablo 4.3 ve Şekil 4.8’de gösterilmiştir. 

Tek doz benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan 

sıçanlarda karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularında SOD düzeyinin, kontrol 

grubuna kıyasla azaldığı gözlenmiştir. 

Tablo 4.3- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis SOD düzeyleri  (U/mg protein) 

Doku Kontrol                 
(n=10) 

Benomyl 
(n=10) 

Carbendazim 
(n=10) 

Benomyl+Carbendazim 
(n=10)     

Karaciğer 4,73±0,53 0,42±0,056 &  0,55±0,07 & 3,19±0,33 & 

Böbrek 5,02±0,10 0,53±0,07 & 0,70±0,10 & 2,85±0,36 & 

Beyin 9,62±1,21 1,16±0,19 & 1,37±0,18 & 7,90±0,90 & 

Testis 15,02±2,24 0,81±0,10 & 1,81±0,25 & 8,42±0,55 & 

Tüm değerler Ortalama ± Standart Sapma olarak verilmiştir. 

ANOVA-Bonferroni’s Multiple Comparison Testi sonuçlarına göre: 

Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 
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Şekil 4.8- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis SOD düzeyleri  (U/mg protein) 
Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 

4.5.Katalaz Enzim Aktivitelerine Đlişkin Bulgular 

4.5.1.CAT Aktivitesi  

Dokuda CAT aktivitesi tayini, 3.3.6’da anlatıldığı şekilde formül kullanılarak 

hesaplandı. 

4.5.2. Benomyl ve Carbendazim Uygulanan Sıçanlarda Ölçülen CAT Aktiviteleri 

3.4.2’de anlatılan protokole uygun olarak yapılan tek doz benomyl, 

carbendazim ve benomyl+carbendazim (1, 0,64, 0,5+0,32 g/kg) uygulamasının 

ardından ölçülen CAT aktiviteleri Tablo 4.4 ve Şekil 4.9’da gösterilmiştir. 

Tek doz benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan 

sıçanlarda karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularında CAT aktivitesinin , kontrol 

grubuna kıyasla azaldığı gözlenmiştir. 
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Tablo 4.4- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis CAT düzeyleri  (k/mg protein) 

Doku Kontrol   (n=10) Benomyl 
(n=10) 

Carbendazim 
(n=10) 

Benomyl+Carbendazim 
(n=10)     

Karaciğer 0,33±0,04 0,24±0,03 &  0,13±0,01 & 0,21±0,02 & 

Böbrek 0,15±0,01 0,12±0,01 & 0,12±0,01 & 0,13±0,01 & 

Beyin 0,16±0,02 0,08±0,01 & 0,09±0,01 & 0,01±0,001 & 

Testis 0,28±0,03 0,09±0,01 & 0,15±0,02 & 0,02±0,002 & 

Tüm değerler Ortalama ± Standart Sapma olarak verilmiştir. 

ANOVA-Bonferroni’s Multiple Comparison Testi sonuçlarına göre: 

Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 
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Şekil 4.9- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis CAT düzeyleri  (k/mg protein) 
Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 
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4.6.Glutayon Peroksidaz Enzim Aktivitelerine Đlişkin Bulgular 

4.6.1.GSH-Px Standart Ölçü Eğrisi 

Dokuda GSH-Px aktivitesi tayini, GSH-Px enzim standartları kullanılarak 

hazırlanan ölçü eğrisi üzerinden hesaplandı. 3.3.7’de anlatıldığı şekilde hazırlanan, 

reaksiyon ortamında son konsantrasyonları, 0,002; 0,004; 0,006; 0,02; 0,04; 0,06 

U/ml olan GSH-Px standart çözeltileri ile çizilen standart ölçü eğrisi Şekil 4.10’da 

verilmiştir.  
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Şekil 4.10-GSH-Px standart ölçü eğrisi  

4.6.2. Benomyl ve Carbendazim Uygulanan Sıçanlarda Ölçülen GSH-Px 

Aktiviteleri 

3.4.2’de anlatılan protokole uygun olarak yapılan tek doz benomyl, 

carbendazim ve benomyl+carbendazim (1, 0,64, 0,5+0,32 g/kg) uygulamasının 

ardından ölçülen GSH-Px aktiviteleri Tablo 4.5 ve Şekil 4.11’de gösterilmiştir. 

Tek doz benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan 

sıçanlarda karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularında GSH-Px düzeyinin, kontrol 

grubuna kıyasla azaldığı gözlenmiştir. 

 

 

 

, 
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Tablo 4.5- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis GSH-Px düzeyleri  (U/mg protein) 

Doku Kontrol   
(n=10) 

Benomyl 
(n=10) 

Carbendazim 
(n=10) 

Benomyl+Carbendazim 
(n=10)     

Karaciğer 8,71±1,15 1,68±0,19 &  4,01±0,60 & 3,52±0,55 & 

Böbrek 6,29±0,85 1,47±0,18 & 2,47±0,33& 1,18±0,13 & 

Beyin 3,53±0,51 1,47±0,75 & 2,12±0,66 & 1,51±0,04 & 

Testis 1,83±0,27 0,92±0,13 & 1,22±0,13 & 0,41±0,02 & 

Tüm değerler Ortalama ± Standart Sapma olarak verilmiştir. 

ANOVA-Bonferroni’s Multiple Comparison Testi sonuçlarına göre: 

Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 

 

0

2

4

6

8

10

12

KARACĐĞER BÖBREK BEYĐN TESTĐS

G
S

H
-P

x 
(U

/m
g

 p
ro

te
in

)

Kont

Ben

Carb

Ben+Carb

&

&

 & &
&

&

&  &
&
   &

&

&

 
Şekil 4.11- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis GSH-Px düzeyleri  (U/mg protein) 
Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p,0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 
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4.7.Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitelerine Đlişkin Bulgular 

4.7.1.GSH-Rd Standart Ölçü Eğrisi 

Dokuda GSH-Rd aktivitesi tayini, GSH-Rd enzim standartları kullanılarak 

hazırlanan ölçü eğrisi üzerinden hesaplandı. 3.3.8’de anlatıldığı şekilde hazırlanan, 

reaksiyon ortamında son konsantrasyonları, 3,125; 6,25; 12,5; 25 mU/ml olan GSH-

Rd standart çözeltileri ile çizilen standart ölçü eğrisi Şekil 4.12’de verilmiştir. 
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Şekil 4.12-GSH-Rd standart ölçü eğrisi  

4.7.2. Benomyl ve Carbendazim Uygulanan Sıçanlarda Ölçülen GSH-Rd 

Aktiviteleri 

3.4.2’de anlatılan protokole uygun olarak yapılan tek doz benomyl, 

carbendazim ve benomyl+carbendazim (1, 0,64, 0,5+0,32 g/kg) uygulamasının 

ardından ölçülen GSH-Px aktiviteleri Tablo 4.6 ve Şekil 4.13’de gösterilmiştir. 

Tek doz benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan 

sıçanlarda karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularında GSH-Rd düzeyinin, kontrol 

grubuna kıyasla azaldığı gözlenmiştir. 
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Tablo 4.6- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis GSH-Rd düzeyleri  (mU/mg protein) 

Doku Kontrol   
(n=10) 

Benomyl 
(n=10) 

Carbendazim 
(n=10) 

Benomyl+Carbendazim 
(n=10)     

Karaciğer 8,51±1,05 4,17±0,74 &  2,97±0,44 & 5,01±0.68 & 

Böbrek 9,84±1,33 6,50±0,91 & 7,21±0,86 & 3,93±0.60 & 

Beyin 3,87±0,67 3,82±0,52 3,42±0,60 3,80±0.51 

Testis 4,71±0,53 4,33±0,70 4,10±0,46 4,66±0.70 

Tüm değerler Ortalama ± Standart Sapma olarak verilmiştir. 

ANOVA-Bonferroni’s Multiple Comparison Testi sonuçlarına göre: 

Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 
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Şekil 4.13- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis GSH-Rd düzeyleri  (mU/mg protein) 
Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 
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4.8.Glutatyon-S- Transferaz Enzimi  Aktivitelerine Đlişkin Bulgular 

4.8.1.GST Aktivitesi 

Dokuda GST aktivitesi tayini, 3.4.11’de anlatıldığı şekilde formül kullanılarak 

hesaplandı.  

4.8.2. Benomyl ve Carbendazim Uygulanan Sıçanlarda Ölçülen GST Aktiviteleri 

3.4.2’de anlatılan protokole uygun olarak yapılan tek doz benomyl, 

carbendazim ve benomyl+carbendazim (1, 0,64, 0,5+0,32 g/kg) uygulamasının 

ardından ölçülen GST aktiviteleri Tablo 4.7 ve Şekil 4.14’de gösterilmiştir. 

Tek doz benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan 

sıçanlarda karaciğer, böbrek, beyin ve testis dokularında GST düzeyinin, kontrol 

grubuna kıyasla azaldığı gözlenmiştir. 

Tablo 4.7- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis GST düzeyleri  (mU/mg protein) 

Doku Kontrol   
(n=10) 

Benomyl 
(n=10) 

Carbendazim 
(n=10) 

Benomyl+Carbendazim 
(n=10)     

Karaciğer 113,96±16,34 96,78±10,40 *  57,20±8,18 & 98,82±11,60 * 

Böbrek 12,52±1,77 9,39±1,22 & 9,07±1,20 & 12,27±1,26 

Beyin 14,06±1,84 13,92±1,53  12,74±1,05 13,34±0,95  

Testis 75,67±10,15 61,16±8,40& 74,70±10,92 73,22±8,7* 

Tüm değerler Ortalama ± Standart Sapma olarak verilmiştir. 

ANOVA-Bonferroni’s Multiple Comparison Testi sonuçlarına göre: 

Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 



84

0

20

40

60

80

100

120

140

KARACĐĞER BÖBREK BEYĐN TESTĐS

G
S

T
 (

m
U

/m
g

 p
ro

te
in

)

Kont

Ben

Carb

Ben+Carb

*
 *

&

&  &

&
*

 

Şekil 4.14- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis GST düzeyleri  (mU/mg protein) 
Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 

4.9.Gama Glutamil Transferaz Enzim Aktivitelerine Đlişkin Bulgular 

4.9.1.GGT Standart Ölçü Eğrisi 

Dokuda GGT aktivitesi tayini, GGT enzim standartları kullanılarak hazırlanan 

ölçü eğrisi üzerinden hesaplandı. 3.3.8’de anlatıldığı şekilde hazırlanan, reaksiyon 

ortamında son konsantrasyonları, 0,008; 0,016; 0,08; 0,24; 0,40 U/0,75 ml olan GGT 

standart çözeltileri ile çizilen standart ölçü eğrisi Şekil 4.15’de verilmiştir. 
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Şekil 4.15-GGT standart ölçü eğrisi  
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4.9.2. Benomyl ve Carbendazim Uygulanan Sıçanlarda Ölçülen GGT Aktiviteleri 

3.4.2’de anlatılan protokole uygun olarak yapılan tek doz benomyl, 

carbendazim ve benomyl+carbendazim (1, 0,64, 0,5+0,32 g/kg) uygulamasının 

ardından ölçülen GGT aktiviteleri Tablo 4.8 ve Şekil 4.16’da gösterilmiştir. 

Tek doz benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan 

sıçanlarda karaciğer, beyin ve testis dokularında GGT aktivitesinin kontrol grubuna 

kıyasla azaldığı, böbrek dokularında ise  kontrol grubuna kıyasla arttığı gözlenmiştir. 

Tablo 4.8- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 

karaciğer, böbrek, beyin ve testis GGT düzeyleri  (U/mg protein) 

Doku Kontrol   
(n=10) 

Benomyl 
(n=10) 

Carbendazim 
(n=10) 

Benomyl+Carbendazim 
(n=10)     

Karaciğer 2,41±0,24 0,59±0,05& 0,46±0,03& 0,40±0,05& 

Böbrek 1,52±0,12 2,56±0,32 & 2,60±0,37 & 2,78±0,33 & 

Beyin 1,11±0,12 0,76±0,10& 0,78±0,09& 0,53±0,07& 

Testis 0,65±0,07 0,53±0,06& 0,61±0,08* 0,48±0,06& 

Tüm değerler Ortalama ± Standart Sapma olarak verilmiştir. 

ANOVA-Bonferroni’s Multiple Comparison Testi sonuçlarına göre: 

Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 
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Şekil 4.16- Benomyl, carbendazim ve benomyl+carbendazim uygulanan sıçanlarda 
karaciğer, böbrek, beyin ve testis GGT düzeyleri  (U/mg protein) 
Kontrol grubundan önemli ölçüde farklı * (p<0,05), $ (p<0,01), &(p<0,001). 
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5. TARTIŞMA 

  Sağlıklı bir organizmada reaktif oksijen türlerinin oluşumu genellikle 

antioksidan savunma sistemleriyle dengelenmiştir. Bu denge çeşitli endojen ve 

eksojen faktörlerin serbest radikal oluşumunu indüklemesi ve/veya antioksidan 

savunma sistemini zayıflatması ile bozularak oksidatif strese neden olmaktadır. 

Oksidatif stres başlıca lipid peroksidasyonu, protein ve DNA oksidasyonu gibi 

olgulara neden olur ki sonuçta hücre yapısı ve fonksiyonları zarar görür (2). 

 Toksikolojik açıdan bakıldığında birçok ksenobiyotiğin ve biyoaktivasyon 

ürünlerinin oksidatif stresi indükleme yoluyla toksisiteye neden oldukları bilinmektedir. 

Örneğin başlıca karaciğer toksini olarak bilinen karbontetraklorürün 

hepatotoksisitesinde triklorometil radikalinin etkili olduğu bilinmektedir (193). Bunun 

yanında paraquat ve diquatın hücrelerde süperoksid radikali ve hidrojen peroksid  

oluşumuna yol açtığı, asetaminofenin biyoaktivasyon ürününün moleküler oksijeni 

süperoksid radikaline redüklediği, kinon yapısında maddelerin (adriyamisin ve 

aflatoksin B1)  moleküler oksijene bir elektron transferleri sonucu superoksid 

oluşumuna neden olduğu çalışmalarda gösterilmiştir (194-200).  

 Son yıllarda pestisidlerin toksisitelerinde oksidatif stresin rolü ilgi odağı haline 

gelmiştir. Pestisidler içerisinde toksisiteleri yönünden en fazla araştırılan madde 

grubu organofosfatlardır. Organofosfatlar tarafından indüklenen toksikolojik olayların 

artan reaktif oksijen türleri ve antioksidan dengenin bozulması ile ilişkili olduğu birçok 

çalışma sonucunda ortaya konmuştur. 1/4 LD50  tek dozda, i.g., chlorpyrifos-ethyl 

uygulanan sıçanlarda yapılan çalışmada, eritrositte ve böbrek dokusunda MDA 

düzeylerinin, kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde arttığı, eritrositlerde SOD ve CAT 

aktiviteleri değişmezken GSH-Px aktivitesinde önemli ölçüde azalma olduğu ve 

böbreklerde ise GSH-Px aktivitesi değişmezken SOD ve CAT aktivitelerinde önemli 

ölçüde azalma olduğu belirtilmiştir  (201, 202).   

Bir başka organofosfosforlu insektisid olan methidathion ile yapılan tek doz ve 

tekrarlanan doz çalışmalarda da, eritrositlerde ve kalp dokusunda MDA düzeyi, 

kontrol grubuna kıyasla önemli ölçüde artmış, eritrositlerde SOD, GSH-Px, CAT 

aktiviteleri ise kontrol grubuna kıyasla azalırken sadece GSH-Px, aktivitesinde artış 

gözlenmiştir (203, 204). Çeşitli in vivo çalışmalarda  oksidatif stresi  ve buna bağlı 
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olarak da  MDA oluşumunu indüklediği bildirilen diğer pestisidler endosulfan (205),

heksaklorobenzen (206), lindan (207), paraquat (208), quinalphos (209), dimethoate, 

malathion (210), cypermethrin (211), fenvalerate (212), aldicarb(213),  carbofuran 

(214) ve propoxur (215) dur. 

Benzimidazol grubu fungusidlerden olan benomyl ve carbendazim toksisite 

sınıflandırmasında toksik bulunmadığı için yoğun şekilde kullanılan maddelerdir. 

Kolay metabolize olarak vücuttan birikmeden atılmaları nedeniyle tercih edilen bu 

maddelerin yaygın kullanımları maruziyet risklerini de arttırmaktadır. Toksik etkileri 

genellikle tubulin bütünlüğünü bozarak gerçekleşmektedir. Bu maddelerin 

toksisitesinde oksidatif stresin rolü üzerinde yapılan çalışmalar mevcuttur.  Bu 

çalışmalarda sıçanlarda benomylin MDA düzeyini ve glutatyon tüketimini arttırdığı 

(216), hepatosit hücrelerinde MDA düzeyini ve GSH-Px aktivitesini artırdığı, GSH 

düzeyini ve GSH-Rd aktivitesini azalttığı (217), leydig hücrelerinde ise carbendazimin 

lipid peroksidasyon ürünü ve reaktif oksijen türlerini arttırdığı ve SOD, CAT, GSH-Px, 

GSH-Rd, GST ve GGT hücresel aktivitelerini ve GSH düzeyini azalttığı gözlenmiştir 

(218). Bu çalışmada ise sıçanlarda benomyl ve carbendazimin ayrı ayrı ve birlikte 

uygulanarak farklı dokularda oksidatif stres oluşturma potansiyeli yönünden 

araştırılması amaçlandı. Yaptığımız in vivo çalışmada 1/10 LD50 dozda benomyl , 

1/10 LD50 dozda carbendazim ve 1/20 LD50 dozlarda benomyl+carbendazimin tek 

günlük uygulanmaları sonrası lipid peroksidasyon ürünlerinden olan malondialdehid 

oluşumu ve antioksidan savunmada görevli GSH düzeyindeki ve SOD, GSH-Px, 

CAT, GR, GST, GGT aktivitelerindeki değişikler araştırılmıştır.  

Çalışmada benomyl ve carbendazimin neden olduğu oksidatif hasarın 

derecesi, lipid peroksidasyonun ölçülmesi ile belirlenmiştir. Bu amaçla seçilen 

yöntem, lipid peroksidasyonunun en önemli ürünü olan MDA miktarının ölçülmesine 

dayanan yöntemdir. MDA miktarı tayininde, birçok araştırıcının en fazla tercih ettiği 

ve bazı modifikasyonlarla uyguladığı TBA testi kullanılmıştır. Testte TBA-MDA 

kompleksinin spektrofotometrik ölçümü yanında, TBA’in MDA dışında başka 

bileşiklerle de reaksiyon verme olasılığı nedeniyle, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi 

ile de ayırım ve tayin yapılarak sonuçlar doğrulanmıştır. 

Benomyl, carbendazim, benomyl+carbendazim uygulanan  sıçanlarda 

karaciğer,böbrek, beyin ve testis dokularının tümünde MDA düzeyleri kontrol grubu 

değerlerinden yüksektir. Bu durum benomyl ve carbendazimin tüm dokularda serbest 
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oksijen radikalleri ve/veya diğer radikallerin oluşmasına neden olduğunu 

göstermektedir.  

Antioksidan savunmada en önemli görevi üstlenen ve redoks sistemiyle 

organizmada devamlı düzeyi korunmaya çalışılan GSH, diğer antioksidanlar etkisiz 

olduklarında okside şekilde kalır. Benomyl ve carbendazimin uygulandığı tüm 

gruplarda ve dokularda oluşan lipid peroksidasyonun GSH’u tükettiği görülmüştür. 

GSH düzeyindeki azalma oksidatif stres yanında fungusidlerin metabolizması 

esnasında n-butilizosiyanat-GSH ve S-(N-butilkarbamoil)-GSH oluşumunda bu 

antioksidanı kullanımıyla da açıklanabilir (180).   

Enzimatik antioksidanlar da serbest radikal hasarlarına karşı savunmada 

büyük rol oynamaktadırlar. Benomyl ve carbendazim ayrı ayrı ve birlikte 

uygulandıklarında, sadece böbrekte GGT aktivitesinde artışa neden olurken diğer 

tüm dokularda SOD, GSH-Px, CAT, GSH-Rd, GST ve GGT aktivitelerinde azalmaya 

neden olmuşlardır.  

SOD aktivitesindeki azalma artan süperoksid radikali oluşumunu akla getirir. 

Bu da MDA artışının belli başlı sebebi olabilir. GSH-Px’ın aktivitesi GSH-Rd ile 

bağlantılı bulunmaktadır çünkü GSH-Px’ın oluşması muhtemel H2O2 radikalini 

detoksifikasyonu esnasında ihtiyacı olan GSH, glutatyon redoks düzeninin 

sağlanmasında önemli rol oynayan GSH-Rd enzimi ile indirgenmektedir. Bu yüzden 

GSH-Rd enzim aktivitesindeki azalma direkt olarak GSH-Px’ın aktivitesini de inhibe 

etmektedir. Bunun yanında GST enzimi de detoksifikasyonda GSH’u kullanmakta, 

GSH ve GSH-Rd’daki azalma GST enzim aktivitesini de azaltmaktadır.  

GST enzimi dokularda elektrofilik ksenobiyotiklerin GSH ile konjugasyonunu 

katalizleyerek koruma sağlamaktadır (219). Bu yüzden GST aktivitesindeki azalma 

benomyl ve carbendazimin bu enzimle direkt etkileştiğini gösterir. 

GGT, gama glutamil parçasını uygun bir aminoaside bağlayarak hücre içine 

taşınmasını sağlar (220, 221). GGT aktivitesinde saptanan düşüş GSH sentezinin 

benomyl ve carbendazim tarafından ekstraselüler yolla da inhibe olduğunu gösterir. 

Böbreklerde meydana gelen artış ise tam olarak açıklanamamaktadır.  

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, benomyl ve carbendazimin, direkt veya 

indirekt olarak antioksidan savunma sistemini etkilediğini ve deneklerin lipid 

peroksidasyonuna hassasiyetini artırdığını göstermektedir. Bulgularımızın benomyl 

ve carbendazimin toksisitesinin aydınlatılmasına yönelik çalışmalara katkısı olacaktır.  
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