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ÖZET 

Dalo E. (2009). Hidrojen Peroksit ve Hidroksil Radikalinin Serum Proteinleri Üzerine 

Etkisinin Siyalik Asid İçeriği Açısından İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü,  Biyokimya Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.  

Son dönemlerdeki çalışmalarda SA’in in vitro hidrojen peroksit tutucu olduğu, 

radikal düzeylerindeki artışın desiyalilasyona neden olduğu, reaktif oksijen türlerinin 

SA’in glikokonjugatlara bağlandığı glikozidik bağı kırma eğiliminde olduğu şeklinde 

görüşler bulunmaktadır. Bu in vitro çalışmada hidrojen peroksit ve hidroksil radikali ile 

serum proteinlerinde oluşturulacak hasarın SA içeriğini nasıl etkileyeceği incelendi. 

Daha sonra ortama SA ilave edilerek oksidatif hasar tekrar incelendi. Protein oksidatif 

hasar belirteci olarak karbonil grupları ölçümü kullanıldı. Aynı zamanda poliakrilamid 

jel elektroforezi ile proteinler ayrılarak görüntülendi. Çalışmada SA’in oksidatif hasar 

göstergesi olabilirliği sorgulandı, artan siyalik asid düzeylerinin oksidatif hasarı 

azaltıcı/önleyici etkisi olup olmadığını incelendi. Literatürde invitro/invivo ortamda 

SA’in hidrojen peroksit  tutucu özelliğinden faydalanılarak protein hasarının önlendiğini 

gösteren herhangi bir çalışma görülmemektedir. Çalışmada in vitro ortamda oksidatif 

stresin serum proteinlerindeki SA moleküllerini kopardığı, protein karbonilasyonunu 

arttırdığı tesbit edildi. Proteinlerin hasar etkenine eşdeğer siyalik asid ile buluşturulması 

SA ve karbonil grupları içeriğini yükseltmektedir. Albuminin SA ile inkübasyonunda 

SA tespit edilmesi de nonenzimatik bağlanmayı göstermektedir. Yüklü bir molekül olan 

SA’in proteinler üzerinde yer alışı karbonilasyona ve çapraz bağlanmalara katkıda 

bulunabileceğini düşündürmektedir. Sonuçta farklı nedenlerle SA düzeylerinin arttığı 

birçok patolojik durumda molekülün protein karbonilasyonunu artırması ve yeni bağ 

yapılanması proteinlere direnç kazandırırken ortaya çıkan yapısal değişiklik  hücresel 

fonksiyonları da etkileyebilir. Protein SA kaybı oksidatif hasarın göstergesi olabilir. 

Anahtar kelimeler: Siyalik asid, oksidatif stres, radikal, protein karbonilasyonu, 

antioksidan.   

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No:2490 
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ABSTRACT 

 

Dalo E. (2009). Investigation of the Effects of Hydrogen Peroxide and Hydroxil Radical 

on Serum Proteins in Terms of Sialic Acid Content. Istanbul University, Institute of 

Health Science, Department of Biochemistry. Thesis of Master. Istanbul.   

          In recent studies about SA, there are aspects such as SA is an in vitro hyrogen 
peroxide scavenger, the increase in radical level causes desialilation, reactive oxygen 
species have a tendency to break glycosidic bounds located between SA and 
glycoconjugates. In this in vitro study, how the damage generated in serum proteins by 
hydrogen peroxide and hydroxyl radical affects SA content was investigated.  
Afterwards, oxidative damage was investigated after adding SA to the medium. 
Carbonyl group measurement was used as a marker of protein oxidative damage. Also, 
proteins were visualized separating by polyacrylamide gel electrophoresis. In the study 
it was questioned if SA can be a marker of oxidative damage, it was investigated if 
increased sialic acid levels have an effect on decreasing/preventing oxidative damage. 
No study is seen in literature signifying the prevention of protein damage using the 
hydrogen peroxide scavenger property of SA. In this study, it was found that in vitro 
oxidative stress seperates SA molecules  in serum proteins and  increases protein 
carbonylation. Bringing proteins together with SA equivalent to damage factor increases 
SA and carbonyl group content. The determination of SA after incubation with albumin 
also shows nonenzymatic binding. The presence of SA, which is a charged molecule, on 
proteins gives rise to think it may contribute to carbonylation and cross bindings. In 
many pathological conditions where SA levels increase for different reasons, increasing 
protein carbonylation of the molecule and new bond formation give strength to the 
molecule and this structural change in the molecule may affect cellular functions.  
Protein SA deprivation may display oxidative damage. 

 

Key Words: Sialic acid, oxidative stress, radical, protein carbonylation, antioxidant. 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ  

 
Serbest radikaller biyolojik sistemlerde radyoliz, fotoliz, organik materyalin 

termal yıkımı, metal iyonlarının ve enzimlerin kataliz ettiği redoks reaksiyonlar gibi 

birçok durumda oluşur (1,2). Organizmada oluşan bu radikallerin büyük bir bölümü 

oksijen kaynaklıdır, ayrıca azot, karbon ve kükürt merkezli radikaller de oluşur (3-6). 

Hücre içi sistemlerde  oksijen normalde tetravalan redüksiyona uğrar, %1- %2 oranında 

da univalan redüksiyona uğrayarak reaktif oksijen türleri (ROS) olarak adlandırılan 

reaktif ürünler meydana getirir (1,7). Moleküler oksijene tek elektron transferi ile 

indirgenme sonucunda  superoksit radikali, iki elektron transferi ile indirgenme 

sonucunda hidrojen peroksit (H2O2) oluşur (3-6). Hidrojen peroksit çiftleşmemiş 

elekrona sahip olmadığı için radikal değildir (8). Moleküler oksijene üçüncü elekton 

transferi ile son derece reaktif hidroksil radikali, dördüncü elekronun transferi ile de su 

oluşur (3-6). Radikaller, DNA parçalanması, proteinlerin parçalanması ve enzim 

aktivitelerindeki değişiklik, hücre membran lipitlerinin ve organellerinin parçalanması 

örneklerinde görüldüğü gibi hücrenin radikal olmayan birçok bileşeni ile reaksiyona 

girerek bu bileşenlerin yapı ve işlevini değiştirirler (1,7,9). Organizmada oksidan 

moleküllerin oluşturabileceği hasara karşı antioksidan moleküller ile koruyucu 

mekanizma yer alır (10,11). 

ROS fizyolojik şartlarda küçük konsantrasyonlarda bulunur ve hücre içi redoksu 

düzenlerler. Akut hücre stresine bağlı oluşan ROS ise apoptoz veya nekroz ile 

sonuçlanır. Proteinler ROS için majör hedeftir, irreversibl ve non-enzimatik bir işlemle 

sonuçta karbonil grupları oluşur (12-14). Protein karbonilasyonu ROS tarafından 

oluşturulan hücresel hasarı göstermede belirteç olarak kullanılmaktadır (15,16). 

Karbonilasyon irreversibl protein modifikasyonudur, proteinlerin tamir edilemeyeceği 

sinyali oluşur ve yıkıma gider (17).  

Siyalik asid (SA) dokuz karbonlu amino şeker olan nöraminik asidin (Neu) 

5’inci karbonunun asetilenmiş şeklidir (18). SA boyutuna, hidrofilik karakterine ve C-

1’de sahip olduğu negatif yüke bağlı olarak birçok hücresel olayda yer alır, pozitif 

yüklü moleküllerin bağlanma ve transportu, moleküller ve hücreler arası çekme, itme 

olaylarından sorumludur. Glikoproteinleri proteazlara karşı korur, mukusun 



 

 

2

kayganlaştırıcı ve koruyucu özelliği içerdiği SA’ten ileri gelmektedir. İnfeksiyonlarda 

konak hücre SA kılıfı ile bakteri kolonileşmesini sınırlandırılır. SA hücreler ve 

moleküller arası tanınma olaylarında da yer alır. Tanınma özelliğine zıt olarak SA’in 

molekül veya hücreleri maskeleme fonksiyonu da vardır (19). 

Siyalik asid ile ilgili çalışmalar hücre korunması, fertilizasyon, hücre başkalaşım 

ve adezyonu,  inflamasyon ve tümör oluşumu gibi farklı konulara odaklanmıştır . Son 

dönemlerdeki çalışmalarda, radikal düzeylerindeki artışın desiyalilasyona neden olduğu,  

ROS’nin siyalik asidin glikokonjugatlara bağlandığı glikozidik bağı kırma eğiliminde 

olduğu, siyalik asidin hidrojen peroksit tutarak katalaza benzer antioksidan davranışlar 

sergilediği  şeklinde görüşler  ortaya koyulmuştur (20). ROS’in ekstraselüler matriks 

glikozaminoglikan yapısını yıkarak proteoglikan fonksiyonunu zayıflattığı (21,22), 

düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) yapısındaki apolipoprotein B (ApoB) SA 

içeriğinin Cu2+ iyonları ile indüklenmiş lipid peroksidasyonuna bağlı azaldığı tespit 

edilmiştir (23). ROS etkisi ile transferrin SA ve galaktoz içeriği azalmış, oligosakkarid 

zincirlerinin kırılması için de hidroksil radikali gerektirdiği ortaya koyulmuştur (24).  

Çeşitli araştırıcıların çalışmalarında  görüldüğü üzere radikal oluşumu ile protein 

siyalik asid içeriği arasında ilişki dikkat çekmektedir. Düzenlediğimiz bu invitro 

çalışmada  amaç hidrojen peroksit ve hidroksil radikalinin proteinler üzerindeki 

etkilerini siyalik asid ve protein karbonil içeriği bakımından incelemek, reaksiyon 

ortamına SA ilave ederek, oluşacak oksidatif hasara olan etkisini gözlemlemek, serum 

proteinleri yapısındaki SA’in antioksidan davranışta bulunup bulunmayacağını ortaya 

koymaktır. ROS’lerinin desiyalilasyona neden olduğu, protein karbonilasyonunu 

arttırdıkları bilinmektedir. Fakat literatürde invitro veya invivo SA kullanımının  

oksidatif hasarla ilişkisi gösterilmemiştir. Kanser, inflamasyon, diyabet, ateroskleroz 

gibi birçok hastalık serbest radikal artışı ile seyretmektedir, yine bu hastalıklarda SA 

düzeyleri de artmaktadır. Bu iki durumun SA’in koruyucu, antioksidan davranışı ile 

ilişkisi olabilir.   
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. SERBEST RADİKALLER  

 

Atom çekirdeğindeki  elektronlar orbitallerde yer alır. Her orbitalde spinleri 

birbirine zıt (↑↓) iki elektron vardır. Bu elektronlara eşlenmiş veya ortaklanmış 

elektronlar denir. Atom veya moleküllerin  yörüngelerindeki elektronlar eşleşmiş ve ters 

pozisyonda yer aldıklarında kararlı bir yapı gösterirler. Bu kararlı yapı eşleşmemiş 

elektron bulundurduklarında bozulur (25). 

Serbest radikaller yörüngelerinde bir veya daha fazla sayıda eşleşmemiş 

“elektron” bulunduran basit bir molekül, atom veya iyonlardır.Bu yapılar, negatif yüklü 

elektron sayısının, pozitif yüklü proton sayısına  eşit olmadığı moleküllerdir.  

Serbest radikaller bu ortaklanmamış elektronlarından dolayı çevrelerindeki atom 

ve moleküllere karşı oldukça reaktiflerdir. Çok kısa ömürlü olmalarına karşın, radikal 

olmayan moleküllerle reaksiyona girip onları da radikal yapmaları ve bir dizi zincir 

reaksiyonu başlatıp, birçok radikal oluşturmalarından dolayı oldukça tehlikelidirler.  

Biyomoleküllerin çoğu atomları birbirlerine kovalent bağlı ve nonradikal 

yapılardır. Atomlararası kovalent bağlar, elektron çiftlerinin paylaşılmasıyla 

oluştuğundan serbest radikallere de yarım kalmış bağ gibi bakılabilir. Bu özellik onları 

kimyasal olarak reaktif yapar (26-29). 

Serbest radikaller 3 yolla meydana gelirler (30,31).  

1. Homolitik kırılma: 

Kovalent bağlı molekülde bağın ortak kullanılan elektronlardan birinin kalarak kırılması   

X : Y → X
. 
+ Y

. 
  

2. Heterolitik kırılma: 

Molekülden tek bir elektronun kaybı ile kırılma 

X : Y → X:
- 
+ Y

.+
 

3. Elektron transferi: 

Moleküle tek bir elektronun eklenmesi   

A + e
- 
→ A

-. 
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2.1.1. Serbest Oksijen Radikalleri ve Reaktif Oksijen Türleri  
 

Oksijen molekülünün dış yörüngesinindeki p orbitalinde iki elektron eksiktir, bu 

nedenle “diradikal” olarak değerlendirilir. Bu özelliği onun diğer serbest radikallerle 

kolayca reaksiyona girmesini sağlar. Radikal olmayan maddelerle ise daha yavaş 

reaksiyon verir. Oksijen metabolizmada en son suya indirgenirken, kısmi olarak 

indirgenmesi ile de çok sayıda kısa ömürlü ve güçlü oksidan nitelikli oksijen türleri 

oluşur. Bunların başlıcaları, superoksit radikali, hidroksil radikali,  singlet oksijen (delta 

ve sigma singlet), hidroperoksit radikali ve hidrojen peroksittir (Tablo2-1).  

H
2
O

2 
ve singlet oksijen 

1
O

2 
radikal değildir, bu nedenle oksijen radikalleri yerine 

reaktif oksijen türleri terimi kullanılır. H
2
O

2
, OH• ve HOCl gibi moleküller oksidandır,  

O
2 
hem oksidan, hem redüktandır (31, 32). 

Tablo 2-1 Başlıca reaktif oksijen türleri  

 

Radikal olan oksijen türleri                              Radikal olmayanlar oksijen türleri                    

Süperoksit radikali (O
2

.
)                                      Hidrojen peroksit H

2
O

2
 

Hidroksil radikali (OH•.)                                      Lipid hidroperoksit (LOOH)  

 Peroksil radikali (ROO
.
)                                     Hipohaloz asid (HOX)  

Alkoksil radikali (RO
.
)                                        N-Halojenli aminler (R-NH-X)  

Semikinon radikali (HQ)                                     Singlet Oksijen (
1
O

2
)  

Hemoproteine bağlı serbest radikaller                Ozon (O
3
)  

                                                                           Azotdioksit (NO
2
) 

 

Süperoksit Anyon Radikali  (O
2

-. 
) 

 

Oksijen molekülü son yörüngesinde paylaşılmamış iki elektron içerir. Dış 

orbitallere bir elektronun girmesi ile süperoksit radikali (O
2

-.
), iki elektron girmesi ile de 

peroksi anyonu (O
2

2-.
) meydana gelir (33). Süperoksit radikali organizmada 

mitokondriyal solunum esnasında oluşur. Mitokondride kullanılan oksijenin % 2’si 



 

 

5

süperoksit haline gelir. Moleküler oksijene mitokondride sitokrom oksidaz tarafından 4 

elektron eklenmesiyle nontoksik suya redükte olur (34,35).  

Süperoksit anyonu ve hidroksil radikali diğer moleküllerden elektronları çekerek 

enerji gereksinimlerini karşılayabildiklerinden, oksitleyici ajanlar olarak kabul edilirler. 

Ayrıca süperoksit radikali aldığı elektronu başka bir elektron alıcıya vererek tekrar 

oksijene oksitlenebilir ve böylece bir indirgeyici olarak davranabilir. Hücre 

membranındaki siklooksijenaz ve lipooksijenaz enzimleri, lökosit membranındaki 

NADH oksidaz enzimi, sitoplazmadaki ksantin oksidaz ve triptofan dehidrogenaz 

enzimleri aracılığıyla da süperoksit radikali oluşur (36). Süperoksit radikalleri, sulu 

ortamda önemli ölçüde birikmezler ve kendiliğinden dismutasyon ile ortamdan 

temizlenirler (33). 

Superoksit radikalinin esas önemi, hidrojen perokside kaynak olması ve geçiş 

metal iyonlarının indirgeyicisi olmasıdır. Uzun bir yarı ömre sahip olup, lipofilik özellik 

gösterir. Bu özelliğinden dolayı da oluştuğu yerden uzak bölgelere difüzyonla 

yayılabilir. Doğrudan doğruya hasar yapıcı etkisi çok fazla değildir. En çok mitokondri, 

endoplazmik retikulum ve kloroplast gibi hücresel organellerde, elektron transport 

zincirinin çeşitli komponentlerinden O
2
’e elektron sızması ile oluşur. Mitokondriyal 

elektron transport zincirinden elektron iki yerde sızar. Birincisi, NADH-dehidrogenaz 

basamağı, ikincisi ise koenzim Q ya da ubikinon basamağıdır. En son basamakta 

elektronların O
2
’e taşınmasından sorumlu olan sitokrom oksidaz enzimi oksijenin % 97-

99’unu harcayarak suya indirger. Fakat, O
2
’nin % 1-3’ünden, transport zincirinden sızan 

elektronlarla O
2

.- 
oluşur. Süperoksit radikali düşük pH’larda daha etkili bir radikal olan 

HO
2

. 
(perhidroksil) radikali meydana getirir. Fizyolojik pH’larda ise sadece % 1’i 

protonlanmış haldedir (30). 

O
2

.- 
ile HO

2

. 
reaksiyona girince, biri okside olurken diğeri indirgenir. Bu 

dismutasyon reaksiyonunda O
2 

ve H
2
O

2 
meydana gelir. O

2

.- 
ayrıca geçiş metallerinin 

otooksidasyonu sonucunda da meydana gelebilir.  

Fe
+2 

+ O
2 
                 Fe

+3 
+ O

2

.- 
  

Cu
+ 

+ O
2 
                 Cu

+2 
+ O

2

.- 
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 Hidrojen Peroksit (H
2
O

2
)  

 

Oksijen molekülünün iki elektron alması veya süperoksidin bir elektron alması 

sonucu peroksit, peroksitin de iki hidrojen atomu ile birleşmesi sonucu hidrojen peroksit 

(H
2
O

2
) oluşur (30,10). İki süperoksit molekülü iki proton alarak H

2
O

2 
ve moleküler 

oksijen verir. Reaksiyon sonucu radikal olmayan ürünler meydana geldiğinden bu bir 

dismutasyon reaksiyonudur.  

2O
2

. 
+ 2H

+                         
H

2
O

2 
+ O

2
  

H
2
O

2, 
membranlardan geçebilen uzun ömürlü oksidandır. Kendisi bir serbest 

radikal olmadığı halde, geçiş metal iyonları ile hızla gerçekleşen bir reaksiyonla 

süperoksit anyon radikali ile birlikte en reaktif radikal olan hidroksil radikalini oluşturur 

(37,38).   

H
2
O

2 
+ O

2

.-                       
 OH

. 
+ OH

- 
+ O

2
  

Bu reaksiyona Haber- Weiss reaksiyonu adı verilir. Katalizör olmadan gerçekleşen 

reaksiyon yavaş ilerler ve ortamdaki H
2
O

2 
ve O

2

.- 
antioksidanlar tarafından kolayca 

temizlenir. Demir gibi geçiş metalleri ile katalizlenen ikinci şekil ise çok hızlıdır. 

Bu reaksiyonda önce ferri demir (Fe
+3

), süperoksit tarafından ferro demire (Fe
+2

) 

indirgenir. Sonra bu ferro demir kullanılarak “Fenton Reaksiyonu” ile hidrojen 

peroksitten OH
- 
ve OH

. 
üretilir.  

O
2

-. 
+ Fe

+3                      
O

2 
+ Fe

+2 
 

Fe
+2 

+ H
2
O

2                      
 Fe

+3 
+ OH

. 
+ OH

- 
 

H
2
O

2 
üretimi, hücrelerde  mitokondride, mikrozomlarda ve kloroplastlarda olur. 

H
2
O

2
’nin reaktivitesi sınırlıdır, ancak eritrosit membranı, vasküler endotel hücre 

membranında olduğu gibi diğer oksijen ürünlerinin, geçebilecekleri bir anyon kanalı 

olmadıkça biyolojik membranlardan çok yavaş geçebilir.   

Peroksizomlar çok önemli hücre içi H
2
O

2 
kaynağıdırlar. Bu organeldeki D-

amino asid oksidaz, ürat oksidaz, L-hidroksil asid oksidaz ve yağ asidi açil- CoA 

oksidaz gibi oksidazlar süperoksit üretmeden, bol miktarda H
2
O

2 
üretimine sebep 
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olurlar. Fakat, peroksizomlarda katalaz aktivitesi çok yüksektir. Bu sebeple bu 

organelden sitozole ne kadar H
2
O

2 
geçtiği bilinmemektedir (39).  

 

Hidroksil Radikali  

 

Hidrojen peroksitin geçiş metalleri varlığında indirgenmesi ile (Fenton 

reaksiyonu) oluşan son derece reaktif bir radikaldir. Ayrıca hidrojen peroksitin 

süperoksit radikali ile reaksiyonu sonucunda da (Haber-Weiss reaksiyonu) meydana 

gelir. Bu reaksiyon katalizörsüz çok yavaş olduğu halde Fe
+3 

katalizörlüğünde çok hızlı 

oluşur (30).  

O
2

-. 
+ Fe

+3                         

        
O

 2 
+ Fe

+2 
 

Fe
+2 

+ H
2
O

2                            
Fe

+3 
+ OH

. 
+ OH

- 
(Fenton reaksiyonu) 

H
2
O

2 
+ O

2

.-                             
OH

. 
+ OH

- 
+ O

2 
(Haber-Weiss reaksiyonu)  

Suyun iyonizan radyasyona maruz kalması sonucunda da hidroksil radikali 

oluşur. Bir hidroksil radikali, yüzlerce yağ asidini ve yan zincirini lipid hidroperokside 

çevirebilir. Hidroksil radikali, organik ve inorganik bileşiklerde elektron transfer 

tepkimelerine neden olur. Ancak normalde OH
. 
radikali oluşamaz. Çünkü OH

. 
oluşumu 

için moleküler oksijenin üç değerlikli olarak indirgenmesi gerekir ki, bu oldukça zordur. 

OH
. 
meydana gelebilmesi için O

2

-. 
ve H

2
O

2 
gereklidir. Bunlarda SOD, CAT veya GSH-

Px sistemiyle uzaklaştırılır. Böylece fizyolojik şartlarda fazla miktarlarda OH
. 
oluşamaz. 

 

Singlet Oksijen (
1
O

2
)  

 

Singlet oksijen, ortaklanmamış elektronu olmadığı için radikal olmayan reaktif 

oksijen molekülüdür. Oksijenin yüksek enerjili ve mutajenik formudur. Oksijenin 

eşleşmemiş elektronlardan birinin verilen enerji sonucu bulunduğu orbitalden başka bir 

orbitale veya kendi spininin ters yönünde yer değiştirmesiyle oluşur (10,48).  

Singlet oksijen in vivo ortamda sitokrom P
450

, endoperoksit sentetaz ve miyelo 

peroksidaz reaksiyonlarıyla oluştuğu gibi iyonize radyasyonla da oluşabilir. Serbest 
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radikal reaksiyonları sonucu meydana geldiği gibi serbest radikal reaksiyonlarının 

başlamasına da sebep olur (10,41). Singlet oksijenin delta ve sigma olmak üzere iki 

şekli vardır.  

 

2.1.2. Antioksidan Sistem 
 

 Organizmada oksidan moleküllerin yapacakları hasara karşı koruyucu 

mekanizmalar bulunur. Oksidan düzeyi ile antioksidan sistem arasında denge söz 

konusudur. Oksidanların düzeyi yükselir ve antioksidanlar yetersiz kalırsa bu denge 

bozulur ve oksidan moleküller hücrenin birçok bileşenini (protein, lipid, karbohidrat, 

nükleik asid, enzimler) etkileyerek hücre hasarına yol açarlar (10,42)(Tablo 2-2). 

Antioksidanların fonksiyonları arasında serbest radikal oluşumunu sınırlandırması, 

tetiklenen biyokimyasal reaksiyonların kırılmasını sağlaması, oluşan serbest radikallerin 

ortadan kaldırılması, hasarlı moleküllerin tamir ve temizlenmesi yer alır (5,43,44). 

  

Tablo 2-2 Organizma antioksidan sistemleri 

 

     Enzimler                          Suda çözünen       Yağda çözünen         Metal iyonlarını  

                                              radikal tutucılar     radikal tutucular       bağlayan proteinler 

                                  

Superoksit dismutaz                    Glutatyon      E Vitamini              Ferritin 

Katalaz                                        Vitamin C      β-Karoten               Transferrin 

Glutatyon peroksidaz                  Ürik asid        Bilirubin                 Haptoglobin 

Glutatyon redüktaz                      Glukoz          Ubikinol                 Seruloplazmin   

Glutatyon transferaz                    Sistein          Flavonoidler            Albumin 

 

Superoksit Dismutaz (SOD) 

 

 SOD aerobik organizmaların mitokondri ve sitozolünde bulunur. Bu enzimin tek 

substratı superoksit radikalidir (9,45,46,47). SOD superoksit radikalini dismutasyona 

uğratarak H
2
O

2
 ve moleküler oksijene dönüşümünü sağlar (5,43). Bu reaksiyon iki 

basamakta gerçekleşir. Birinci basamakta superoksit dismutazın okside formu 

superoksit anyonunu bağlar, ve daha sonra bu radikalden bir proton alarak onun 
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moleküler oksijene dönüşmesini sağlar. Bu arada kendisi de indirgenir. İkinci 

basamakta ikinci bir peroksit anyonu ve protonu bağlar ve H
2
O

2
serbestleşirken kendisi 

de okside olur (48-51). 

O
2

-. 
 + O

2

-. 
 + 2H

+
    SOD    O

2
 +  H

2
O

2
  

SOD’un yüksek ökaryotlarda 3 izoenzimi mevcuttur. Sitoplazmada bulunan ve 

Cu ile Zn içeren SOD1, Cu-Zn SOD; mitokondride bulunan ve Mn içeren SOD2, Mn-

SOD; hücre dışı ortamda bulunan ve Fe içeren SOD3, Fe-SOD’dır (52-55). 

Hayvan modellerinde superoksid dismutazın antiinflamatuvar etkiye sahip 

olduğu saptanmıştır. Miyokardiyal enfarktüste süperoksid dismutazın trombolitik ajan 

ile kullanılması fonksiyonel aktivitede artışa, mortalitede azalmaya neden olur. Teorik 

olarak anlamlı bu bilginin aksine Petch ve arkadaşları trombolitik ajanların tek başına 

da kullanılabilirliğini de göstermişlerdir (56). 

 

Katalaz  (CAT) 

 

Katalaz tüm hücre tiplerinde bulunan tetramerik bir hemoproteindir (5,57). Bu 

enzim peroksizomlarda yerleşim gösterir. Metabolik reaksiyonlar sonucu oluşan 

H
2
O

2
’nin su ve oksijene dönüşmesini katalizler (5,43). 

 2H
2
O

2
      CAT     2H

2
O + O

2
 

 

Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) 

 

  Tetramerik yapıda olan ve her alt ünitesinde bir Se içeren bu antioksidan 

enzim, H
2
O

2
 ve organik hidroperoksitleri metabolize ederek su ve oksijene dönüştürür 

(58,59). Bu enzim hücre içi lipitleri peroksidasyondan koruyan başlıca 

antioksidanlardan biridir (58,60,61). 

H
2
O

2
+ 2GSH       GSH-Px      GSSG + H

2
O 

ROOH + 2GSH      GSH-Px     GSSG + ROH + H
2
O 

Normal koşullarda hücrede H
2
O

2
 detoksifikasyonundan sorumlu olan enzim 

glutatyon peroksidazdır. H
2
O

2
nin arttığı durumlarda katalaz önemli bir etkiye sahiptir 

(8). Glutatyonun (GSH) bir hidrojen vericisi olarak görev yaptığı bu reaksiyonlarda , 
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H2O2 ve lipit hidroperoksitleri indirgenirken, glutatyon okside şekline dönüşür (GSSG). 

Oksitlenmiş glutatyon ise NADPH’a bağımlı glutatyon redüktaz tarafından tekrar 

glutatyona indirgenir (5,43). 

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

+
 

Biylojik sistemlerde 4 tip glutatyon peroksidaz buunmaktadır (58,60,61). 

a. Selenyuma bağımlı olan tip  

b. Fosfolipit hidroperoksit tip (GPx II) 

c. Selenyuma bağımlı  olmayan tip  

d. Plazmada bulunan tip  

 

Glutatyon S-Transferaz (GST) 

       

Se bağımsız glutatyon peroksidaz gibi aktivite göstererek membran lipitlerinin 

peroksidasyondan sadece fosfolipaz A2 varlığında koruyan antioksidan bir enzimdir. 

ROOH + 2GSH        GST       GSSG + ROH + H
2
O  

 

Glutatyon (GSH) 

       

Başta karaciğer olmak üzere birçok dokuda bulunan antioksidan bir enzimdir. 

Radikal ve peroksitlerle reaksiyona girerek hücreleri oksidatif hasardan korur. Sülfhidril 

grupları açısından zengin glutamat, sistein ve glisinden sentezlenen bir tripeptidtir. 

Glutatyon peroksidaz, glutatyon redüktaz ve glutatyon S-transferaz  enzimlerinin 

fonksiyonu için gereklidir. GSH ayrıca zehirsizleştirme reaksiyonlarında ve 

aminoasitlerin membrandan transportunda rol oynar (5,43,44). 

 Transplantasyon amacıyla organların korunmasında,sitotoksik ilaçların yaptığı 

hasarı engellemede, kistik fibrosis gibi hastalıklarda aktive fagositlerden kaynaklanan 

serbest radikallerin yaptıkları hasarı azaltmada glutatyonun rolü bulunmaktadır (62). 

 

Metal Bağlayıcı Antioksidanlar  

 

 Genellikle hücre dışında bulunurlar. Transferrin ve benzeri olan laktoferrin 

demir bağlayıcı proteinlerdir. Demirin bu proteinlere bağlanması ile metalin serbest 
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radikallere bağlı yıkımı katalizlemesi önlenir. Bakır taşınmasında görev yapan 

seruloplazmin demirin transferrinle taşınmasına da yardım eder. Sülfhidril grubu içeren 

albümin de radikallerin temizlenmesinde rol oynar. Ayrıca bakır iyonlarına da 

bağlanabilmektedir (8,63). Ferri demirin güçlü bir bağlayıcısı olan desferrioksamin 

demir iyonuna bağlı lipid peroksidasyonunu önlemektedir (64).  

 

E Vitamini ( - Tokoferol) 

 

 Antioksidan etkiye sahip izopren türevi moleküller olan  tokoferoller arasında bu 

etkiyi en güçlü gösteren  -tokoferoller- E vitaminleridir. Antioksidan etkiyi sağlayan 

molekülün aktif kısmını oluşturan fenolik hidroksil grubudur (53,65). 

 Yağda eriyen bir vitamin olan E vitamini insanlar için esansiyeldir ve nörolojik 

fonksiyonlarda, hücre korunmasında rol oynamaktadır (66). E vitamininin uzun süreli 

eksikliği yağ malabsorbsiyonunda olduğu gibi nörolojik hasar oluşturabilir (67). E 

vitamininin ateroskleroza karşı koruyucu etkisi de bildirilmiştir. Prematüre bebeklerde 

bu vitaminin terapötik kullanımı retrolental fibroblazinin ilerlemesini geciktirir, serebral 

kanama ve hemolitik sendrom insidansını azaltır (68). 

 E vitamini lipid peroksi radikalleri ile etkileşerek tokoferoksil radikaline 

dönüşür. Reaktivitesi az olan bu radikal membran yüzeyine geçtiğinde askorbik asid 

veya glutatyon ile reaksiyona girerek tokoferole indirgenir (69). 

 

C Vitamini (Askorbik Asid) 

       

  Karbohidrat türevi olan C vitamini suda eriyen bir antioksidandır. Radikal 

temizleme etkisi E vitamininden daha düşük olan C vitamini superoksit radikali, 

hidroksil radikali ve singlet oksijen ile kolayca reaksiyona girerek onları etkisizleştirir 

(1,43,44,70). Yapısal olarak heksozlara benzemektedir, organizmada dehidroaskorbik 

aside oksitlenir (43,44). Demir ve hidrojen peroksit varlığında redoks reaksiyonlarına 

katılarak mikrozomal lipid peroksidasyonunda prooksidan rol oynar (70,71). 

 C vitamini birçok hidroksilaz enzim sisteminin kofaktörü olduğu için mutlaka 

diyetle alınmalıdır. Sigara içimi bu vitaminin tüketimini artırır. Akciğerlerin antioksidan 

savunmasında C vitamininin  önemli bir rolü olduğu için sigara içenlerin bu vitamine 

ihtiyaçları daha fazladır (72). 
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2.2. SİYALİK ASİD 

2.2.1. Yapısı 
 

Siyalik asid (SA) doğada yaygın olarak memelilerde bulunmakla birlikte 

Escherichia coli, Neisseria meningitidis gibi patojen bakterilerde ve virüslerde de 

bulunan negatif yüklü monosakkarittir (73,74). Dokuz karbonlu amino şeker olan 

nöraminik asidin (Neu) 5’inci karbonunun asetilenmiş hali N-asetil nöraminik asid 

(NANA, Neu5Ac) siyalik asid olarak bilinir. İkinci karbonda keto, üçüncü karbonda ise 

deoksi grubu yer almıştır. Asimetrik karbon atomu içermesi nedeni ile optikçe aktiftir 

(Şekil 2-1). 

 

                   

 

                                       R5                                      R 4,7,8,9 

                     
 

Şekil 2-1 Siyalik asidin yapısı 

 

Nöraminik asid doğada tek başına bulunmaz, asid veya alkali ortamda 

halkalaşarak Shiff bazı oluşturur, daha sonra asidik ortamda hümik asidi vermek üzere 
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yükseltgenir. Bu reaksiyon amino grubunun bloke olduğu şartlarda ve glikozidik bağlar 

oluştuğunda gerçekleşmez. 

Nöraminik asid iskeletinde amino ve hidroksil gruplarında çeşitli substitüentler 

taşır. Amino grubu asetilenmiş veya glikozillenmiştir. C-4, C-7, C-8 ve C-9 

konumlarında yer alan OH grubuna sulfat, metil, fosfat gruplarının bağlanmasıyla 

50’nin üzerinde doğal SA analogları oluşmuştur. Genellikle O-9’da  O-asetil grubu yer 

alırken, di- tri-O-asetillenmiş SA’ler de bilinmektedir. Laktil ve fosforil kalıntıları O-9, 

metil ve sulfat grupları O-8’de yer alır. Fakat 8-O-metil, 9-O asetil ve N-glikol bütün bu 

farklı gruplar yan yana da bulunabilir.  Doymamış SA anhidro ve lakton yapısındadır.  

Memelilerde SA dağılımı çok farklılıklar gösterir. Müsinlerde bulunan 

nöraminik asid maymunlarda N-glikol, sığırlarda ise 9-O-asetil türevleridir. İneklerde 

14 farklı nöraminik asid vardır, doğada hiçbir şeker bu kadar modifiye olmamıştır.  

SA (doymamış SA’ler hariç) ve N-asetil nöraminik asid 9-fosfat (Neu5Ac9P)  

glikozidik bağ ile bağlı durumda oligosakkaritler, polisakkaritler (polisiyalik asitler), 

glikoproteinler, gangliozitler ve lipopolisakaritlerin yapısında yer alır. N-

asetilnöraminik asit (Neu5Ac), N-glikolnöraminik asit (Neu5Gc) ve N-Asetil-9-O 

asetilnöraminik asit (Neu5,9Ac2) en çok raslanan SA ailesi üyeleridir. 

Hiçbir zaman tek bir hücre veya organizasyonda bütün SA tiplerinin bulunduğu 

görülmemiştir. SA tipinin dağılımı türe, hücre çeşidine ve hücrenin fonksiyonuna bağlı 

olarak gen yoluyla kontrol altında tutulur. İnsanda SA çeşitleri oldukça sınırlı olup en 

çok Neu5Ac görülür, bunu O-asetil, O-laktil türevi takip eder. Bunlardan sadece 

Neu5Ac ubikitindir, diğerleri tüm türlerde bulunmaz. Neu5Gc tüm hayvanlarda 

bulunur, fakat sağlıklı insanlarda bulunmaz, bazı tümorlerde küçük miktarda tespit 

edilmiştir (19,73,74). 

Siyalik asidler birbirlerine α (2→8) bağı ile bağlanırlar. Bu bağlanmanın tekrarı 

ile glikoproteinlerin ve gangliozitlerin oligosakkarit zincirinin oligosiyalil grupları 

oluşur. Glikoproteinlerde SA genellikle galaktoza α (2→3) veya  α (2→6) şeklinde 

bağlıdır (18,19). 

SA kalıntıları konjugasyonla birleşerek polisiyalik asid oluşturur (PSA). Bu 

homopolimerlere kolominik asid de denir. Posttranslasyonel olarak nöron yapışma 

molekülüne   (NCAM) aktarılır. NCAM glial hücreler ve iskelet kası hücre yüzeylerinde 

bulunan bir proteindir. Bu birleşme SA’in nöron gelişiminde ve birçok nörolojik olayda 

yer almasını sağlar. C-1’deki (-) yük, yüklü moleküllerin itme veya çekilmesine neden 



 

 

14

olur. Biyofarmasötiklerde SA’in maskeleme, degredasyon ve nötralizasyonu azaltma 

yeteneği nedeniyle polisiyalilasyon yapılmaktadır. Zira glikan zincirinden bağımsız SA 

için spesifik hiçbir bilinen reseptör bulunmamaktadır (18).  

 

2.2.2. Fonksiyonu 

 

SA boyutuna, hidrofilik karakterine ve sahip olduğu negatif yüke bağlı olarak 

birçok hücresel olayda yer alır. (19).  

Negatif yüklerinden dolayı SA, Ca gibi pozitif yüklü moleküllerin bağlanma ve 

transportu, moleküller ve hücreler arası çekme, itme olaylarından sorumludur. 

Karbohidrat zincirinde terminal  pozisyonda yer alması, boyutu ve yükü, yer aldığı 

molekül veya hücre için koruyucu kılıf  oluşturur. Glikoproteinleri proteazlara karşı 

korur, solunum yolları epitelinde mukus koruyucu tabaka oluşturur. İnfeksiyonlarda 

konak hücre SA kılıfı ile bakteri kolonileşmesi sınırlandırılır. Diğer bir önemli özelliği 

SA içeren moleküllerin negatif yüke bağlı olarak birbirlerini itmelerine bağlı yayılma 

özelliğidir (75).  Mukus epitelinde ve gözde mukusun koruyucu ve kayganlaştırıcı 

özelliği için gerekli olan enzim veya hücre membranı glikoproteininin doğru 

konformasyonunu stabilize eder (76).   

 

Tanınma: 

 

SA’ler hücreler ve moleküller arası tanınma olaylarında da yer alır. İmmun 

sistem kendine ait olanı veya olmayanı SA’e göre ayırır, kan grupları, hormon ve 

sitokinler gibi reseptörlerin endojen maddeleri gibi örneklerde görüldüğü üzere şeker 

antijenik belirleyiciyidir. Toksinler (kolera toksini), virüsler (influenza), bakteriler 

(Escherichia coli, Helicobacter pylori) ve protozoa (Tripanosoma kruzi) konakçı 

hücreye SA-içeren reseptörlerle bağlanır (77). 

SA’in tanınma özelliğini yansıtan diğer bir molekül lektinlerdir. Lektinler 

oligomerik proteinlerdir, spesifik şeker kalıntılarını tanırlar. En önemli lektinler wheat 

germ agglutinin (WGA), Limulus polyphemus agglutinin (LPA), Sambucus nigra 

agglutinin (SNA) ve Maackia amurensis agglutinin (MAA)’dir. Lektinler  -2,6 ve  -

2,3 bağlı SA’leri tanır. Bitkiler SA içermezler. Bu nedenle lektinler bitkiler için 
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fonksiyona sahip değildirler fakat SA içeren mikroorganizmalara ve otcul memelilere 

karşı müdafaa için gereklidir. Bitkisel lektinlerin memelilerdeki karşıtı Sialoadesin (Sn), 

CD22, CD33, myelin-ilişkili glikoprotein (MAG) ve Schwann hücre myelin protein 

(SMP)’i içeren siyaloadezin ailesinin (siglec) üyesi selektinlerdir.  Selektin ve siglek 

moleküller birkaç bölgeden oluşmuşlardır, bunlardan birisi şeker bağlar. Selektinler 

lokositlerdeki sialy Lewis (Le)x ve sialy Lea yapılarını tanıyarak endotele bağlanmasını 

sağlar. Selektinlere tumör hücrelerinde de raslanmıştır, bu nedenle metastaz için 

gerekliliği düşünülmüştür (19). 

 

Tanınmayı engelleyici özellik 

 

Tanınma özelliğine zıt olarak SA’in molekül veya hücreleri maskeleme 

fonksiyonu vardır. Eritrositler SA tabakası ile kaplıdır, eritrositlerin kanda yaşam 

süreleri 120 gün olup serum siyalidazı tarafından yüzey SA’leri koparılarak altındaki 

galaktoz kalıntıları ortaya çıkarılır. Bu şekilde maskeleme ortadan kalkarak makrofajlar 

tarafından fagosite edilmesi sağlanır. SA eritrositlerdeki galaktoz kalıntılarını 

maskeleyerek yıkıma karşı korur. Aynı mekanizma diğer kan hücreleri (trombosit, 

lökosit) ve serum proteinleri için de geçerlidir. Bazı tümörler de normal dokuya oranla 

büyük miktarda SA içermektedir. Tümörlerde görülen aşırı siyalilasyon immunosupresif 

etki ve artmış  siyaliltransferaz aktivitesi ile ilişkilidir. Terminal galaktoz kalıntıları aşırı 

hücre büyümesini ve yayılmasını inhibe eder. SA’lerin maskeleme etkisi parazit 

hücrelerinde antijenik bölge oluşturur. SA’ler bağlı oldukları glikokonjugatların 

fonksiyonlarını da düzenlerler (19).  

 

Negatif yüklerin fonksiyonu 

 

Total hücre SA’nin %70’i membranda yer alır, hücre membranının %1.2’i 

SA’dir. Tek bir eritrosit yüzeyinde ~107 SA bulunur. Fizyolojik pH’da protonunu 

kaybeden SA membranın negatif (-) yükünden sorumludur ve bu durum membran 

fonksiyonlarını da etkiler. Yüzeylerindeki negatif yüklü SA’ler sayesinde trombositler 

ve eritrositler birbirlerini iterek pıhtılaşmayı engellerler. Fare ovumlarında zona 

pellucida bölgesinden SA’in çıkarılması sonucunda spermlerin içeri girişi ve 
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fertilizasyon bozulur. Serotoninin düz kas hücrelerine ve GİS’de pek çok molekülün 

mukusu kullanarak dolaşıma girmesinde SA’in rolü vardır. SA’in negatif yüklü 

karboksil grubunun kas ve beyin hücresinde Ca2+ bağladığı gösterilmiştir. Kas 

hücresinden SA uzaklaştırıldığında Ca2+ girişi artar. Nöron aktivitesi gangliosidlerin 

siyalilasyon derecesi ile ilişkili olduğu, gangliosid SA’lerinin Ca2+ bağlayarak sinaptik 

iletiyi azalttığı gösterilmiştir. SA sinir uçlarında fonksiyonel  Ca2+ deposu oluşturarak 

membran stabilitesine yardımcı olur. Aynı zamanda itici elektrostatik gücüyle hücre 

dayanıklılığına katkıda bulunur.  

İn vitro çalışmalarda SA’in LDL’nin arteryel proteoglikanlara bağlanışında 

önemli rolü olduğu bilinmektedir. Daha zayıf negatif yüke sahip desiyale LDL’ler 

tercihen negatif yüklü proteoglikanlara bağlanarak, agregatlar oluşturur (78). Oluşan 

kompleks makrofajlar tarafından alınımını uyarabilir. İnvitro desiyalile edilmiş LDL’nin 

kültür ortamında düz kas hücrelerinde kolesterol birikimini indüklediği ve bu gücün de 

desiyalilasyon derecesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (79). Aterojenik kişilerin LDL’i 

sağlıklı insanlara göre 2-9 kat düşük SA düzeyleri  bulundurmaktadır (80). 

 

Makromoleküllerin yapısına etkisi 

 

SA ve bazı müsinlerdeki sulfat ester grupları solunum sistemi, sindirim sistemi, 

ürogenital yollar, göz içi ve eklem sıvıları gibi müsin yapılı salgılarda vizkoziteyi 

sağlar. Bu özellik SA’lerin negatif yüklerinin bibirlerini itmelerinden kazanılır. Mide 

müsini SA’lerini kaybettiğinde koruyucu görevini yapamaz. Birçok siyaloglikoprotein 

proteolitik aktiviteye yapısındaki SA’ler ile direnir. Transferin yapısında 4 SA bulunur, 

SA içeriğindeki küçük değişiklikler elektroforetik mobilite üzerinde büyük farklılıklar 

yaratır (81). Serüloplazminin antijenik yapısı SA’lerin çıkarılması ile artar (74).  Plazma 

glikoproteini olan koagulasyon faktörü IX dan SA çıkışı pıhtılaşma aktivitesinin 

kaybına neden olur. SA içermeyen protrombinin de hızla trombine dönüştüğü tespit 

edilmiştir. Sıçan karaciğer monoamin oksidazının (MAO) aktivite kaybı, asetilkolin 

esterazın substrat spesifisitesinin bozulması, alkali fosfatazın kinetik özelliklerinin 

değişmesi, α-D-galaktozidazın enzim stabilitesinin bozulması örneklerinde görüldüğü 

gibi pek çok enzim SA’lerini kaybettiğinde özelliklerinde değişiklik olur (82). 
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2.2.3. Sentezi 

 

            SA sentez ve yıkılımı hücrenin farklı kompartımanlarında gerçekleşir.  Sitozolde 

N-asetilmannozamin-6-fosfat ve fosfoenolpiruvattan (PEP) SA sentezlenir. Reaksiyon 

ürünlerinin defosforilasyonundan sonra ( Neu5Ac-9-fosfat ) molekül, CTP’den CMP’ın 

aktarılması ile aktive edilir, bu reaksiyonu CMP-Neu5Ac sentaz katalizler. Bu şeker 

nukleotidi  - bağı içerir, glikokonjugatlarda ise SA ile diğer molekül arasında  -bağı 

vardır. Daha sonra CMP-Neu5Ac Golgi veya ER’a gider (82,83). Burada aktiflenmiş 

SA glikokonjugatların oligosakkarid zincirine aktarılır. Bağlı SA mature 

glikokonjugatın hücre yüzeyine taşınmasından önce O-asetilasyon veya O-metilasyon 

şeklinde modifiye edilir. Glikokonjugatlara aktarılmadan önce yapılan tek modifikasyon 

CMP-Neu5Ac’nin asetil gruplarının hidroksilasyonu ile sitozolde CMP-Neu5Gc’nin 

oluşumudur (84) (Şekil 2-2). 

 

 

Şekil 2-2 Siyalik asidin sentezi  
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SA sentezinde enzimler   

 

UDP-N-asetil glukozamin 2-epimeraz 

 

SA sentezinin ilk basamağı UDP-N-asetil glukozamin 2-epimeraz (hidroliz 

edici) tarafından katalizlenir. Bu enzim şekerlerin C-2’de dönüşümünü, glikozidik fosfat 

bağlarını hidroliz ederek serbest N-asetilmannozamin ve UDP oluşumunu katalizler. 

Reaksiyon geri dönüşümsüzdür, enzim tam bir epimeraz değildir. Bakteriyel UDP-

GlcAc 2-epimeraza benzer (hidroliz etmeyen). Memeli hidroliz edici UDP-GlcNAc 2-

epimeraz çift fonksiyonludur, ManNAc aktivitesi gösterir.  Saf elde edilen enzim dimer 

veya hekzamer yapıdadır. SA sentezinde enzim hız sınırlayıcı basamağı katalizler, 

hücre yüzey siyalilasyonunda regülatordür. Sıçanlarda enzimin N-terminal bölgesi 

epimeraz, C- terminal bölgesi ise kinaz aktivitesi göstermektedir. Bölgeler birbirinden 

bağımsız çalışır ve birindeki mutasyon diğerini etkilemez. SA sentezinin bu ilk 

basamağı memeli ve bakterilerde aynıdır, kinaz aktivitesi görülmez. UDP-GlcNAc 2-

epimeraz’ın çalışması ile ilgili 3 mekanizma görülmektedir. A yolunda ilk basamak 

epimerizasyon, ikinci hidroliz, B yolunda hidroliz ilk basamaktır, sonra epimerizasyon 

görülür. C yolunda ise UDP’nin uzaklaştırılması sırasında 2-asetamidoglukal ara ürünü 

oluşur. Bu ürünün hidratasyonu ManNAc verir (85).  

 

Siyalik asid sentaz 

 

Siyalik asit sentaz PEP’ın bakterilerde ManNAc, memelilerde ise ManNAc-

6P’ın NeuAc veya NeuAc-9P kondenzasyonunu katalizler. Metalloenzim olup iki 

değerli katyonlara ihtiyaç duyar, Mn2+ varlığında en yüksek aktiviteyi gösterir. PEP’ın 

aldehitle kondenzasyonunda iki mekanizma düşünülmüştü.  İlk mekanizmada (A) PEP 

C-3’ün ManNAc karboniline atağı ile  okzokarbenyum iyonu oluşur, bu da su ile 

tetraedral araürün verir.  Tetraedral ara ürün fosfat kaybederek açık zincirli SA keto 

formu oluşur, sulu ortamda ise kendiliğinden siklik yapıya dönüşür. B yolunda su 

PEP’ın fosforuna atak yaparak piruvat enolatı ve serbest fosfat oluşturur. Enolat 

ManNAc karboniline atak yaparak açık zincir NeuAc oluşturur (85).   
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2.2.4. Katabolizması 

 

SA katabolizmasında anahtar enzim siyalidazdır. Hücre yüzeyinden veya 

glikokonjugatlardan SA kalıntıları membrana bağlı siyalidaz tarafından uzaklaştırılır. 

Genellikle yıkıma karşı zayıf olan glikokonjugatlar reseptör aracılı endositoz ile hücre 

içine alınır. Endozomların lizozomlarala birleşmesinden sonra terminal SA kalıntıları 

lizozomal siyalidazlarla uzaklaştırılır (77,84). Serbest SA molekülleri (Neu5Ac veya 

Neu5Gc) lizozomal membrandan sitozole salınır. Sitozoldeki SA tekrar Golgide 

glikokonjugat yapımı için kullanılabilir veya sitozolik asetil nöraminat liyaz ile 

asetilmannozamin ve piruvata yıkılır.  

 

Siyalil transferaz (EC 2.4.99.1) 

 

CMP-aktiflenmiş SA’i trans Golgiden Golgi membranına geçişi sırasında 

substratı üzerine  aktarır. Sialil transferazlar SA’i  alıcı moleküle  α (2→3), α (2→6),     

α (2→8), α (2→9) bağları ile bağlayan en az 15 üyeli bir ailedir. Yaklaşık 50 aminoasit 

içerir, substrat bağlama bölgesinde siyalil motifi gerektirmektedir.   

Genellikle bu enzim proteinler N-terminal sitoplazmik bölge, sinyal membran 

ankor bölge, stem bölge ve büyük C-terminal katalitik bölgeden ibarettir. Enzim 

aktivitesi Ca2+/kalmodulin ve fosfat ile düzenlenir. Heparin ve bazı proteinler 

siyalokonjugatların sentezinin regülasyonunu sağlar. Kanser tedavisinde siyalilasyonun 

inhibisyonu önemlidir (86,87).  

 

CMP-N-asetilnöraminik asid hidroksilaz (EC 1.14.99.18) 

 

Neu5Gc’den CMP-Neu5Ac oluşumunu katalizler. SA türevleri 

ekinodermalardan memelilere kadar birçok hayvan türünde mevcuttur. Neu5Gc  

erişkinlerde gençlere oranla daha fazladır. Neu5Gc insanlarda yoktur fakat bazı 

tümörlerde küçük miktarda tesbit edilmiştir (82).  Neu5Gc Neu5Ac’e oranla siyalidaz 

ve asetilnöraminat liyaz tarafından daha düşük hızla koparılır. Bu modifikasyon 

glikokonjugatın yaşam süresini uzatır. SA-spesifik reseptör ile Neu5Gc  etkileşimi , 

Neu5Ac’e göre daha zayıftır. CMP-Neu5Ac hidroksilaz multikomponent sistemdir, 
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indirgeyici ekivalan- NAD(P)H gerektirir (84).  Buradan elektronlar NAD(P)H 

sitokrom b5  redüktaz enzimi ile sitokrom b5’e aktarılır. O2 molekülünün bir oksijeni 

CMP-Neu5Ac’e aktarılarak CMP-Neu5Gc oluşur, diğeri ise H2O’a indirgenir. 

Hidroksilaz monooksijenazdır, sitokrom P450-bağımlı hidroksilaz, NAD(P)H  sitokrom 

b5 redüktaz, sitokrom b5  membrana bağlı oldukları halde CMP-Neu5Gc sitoplazmada 

yer alır.  

 

Siyalat-8-O-metiltransferaz (EC 2.1.1.78) 

 

Serbest veya glikoprotein bağlı ve gangliozidlerdeki SA’lerin 8 pozisyonuna S-

adenozil metiyonin tarafından metil grubunun transferini katalizler. Bu SA türevi sadece 

ekinodermlerde bulunur (88).  

 

Siyalat-4-O-asetiltransferaz (EC 2.3.1.44) ve  

Siyalat-7(9)-O-asetiltransferaz (EC 2.3.1.45) 

 

SA yapısındaki 4,7,8 ve 9 konumlarındaki hidroksil gruplarının asetil grupları ile 

yer değiştirmesini katalizler. Neu5Gc gibi O-asetillenmiş SA doku spesifiktir ve 

oluşması regüle edilir (88).  İnsanlarda ve sıçan kolonunda doğum sonrası süratle artar, 

ekspresyonu çevresel uyarıya göre değişkendir (89,90). O-asetil SA insanda 

gangliosidlerde ve kolon mukozasında bulunur. Melanoma ve basaliomanın tersine 

kolon kanserlerinde normale göre daha düşük düzeyler tespit edilmiştir. O-asetilasyon 

SA molekülünün boyut ve net yükü üzerinde etkilidir, bu değişiklik gangliosidlerin 

konformasyonunu etkiler (74,77,85,88,91,92). Molekülün şekli değişir, ve daha az 

hidrofilik karakter kazanır. O-asetilasyon molekül veya hücrenin çevreye 

adaptasyonunu etkiler. O-asetillenmiş türevler değişimi veya tümor antijenini yansıtır. 

Retina serebellum ve adrenal gland  morfogenez ve gelişmesinde, nöral doku 

fonksiyonlarında O-asetilasyon önemlidir. Esterleşmiş SA’ler kolonu 

mikroorganizmalara karşı korur, siyalidazlara karşı koruduğu için asetillenmemiş 

SA’lere göre hücre ve moleküllerin yaşam süresini uzatır.  
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O-asetil gruplarını SA’lere sokan iki enzim siyalat-4-O-asetiltransferaz ve siyalat-

7(9)-O-asetiltransferaz’ın ikisi de Golgi-membranına bağlıdır.  

 

Siyalat-O- asetilesteraz (EC 3.1.1.53) 

 

O-asetil grupları siyalidazla uzaklaştırıldıktan sonra SA’lerin glikozidik bağlarının 

hidrolizi daha kolaylaşması görüldükten sonra varlığı ortaya koyulmuştur. Virüs, 

bakteri, insan ve diğer omurgalılarda tespit edilmiştir (77,84,88).   Genellikle 9-O-asetil 

gruplarını serbest veya bağlı SA’lerden ayırır. 4-O asetil grupları üzerinde de etkilidir. 

7-O-asetil grupları ise nonenzimatik olarak 9 pozisyonuna yer değiştirir, ve enzim 

tarafından koparılır. Memelilerde 2 çeşit enzim tesbit edilmiştir. Sitozolik enzim serbest 

SA’i, diğeri ise suda çözünür glikoprotein, kompleks ve yüksek mannoz tipi N-bağlı 

şeker zincirlerini etkiler.  

 

Siyalidaz , nöraminidaz (EC 3.2.1.18) 

 

Oligosakkaritlerin ve glikokonjugatların karbohidrat zincirlerinde yer alan 

SA’lerin glikozidik bağlarını kırar, SA metabolizmasında anahtar enzimdir. Serbest SA 

acilnöraminat liyaz enzimi ile yıkılır veya aktiflenerek sialiltransferaz enzimi ile 

glikokonjugatlara aktarılır. Enzim virüsler, bakteriler ve protozoalar gibi çeşitli 

mikroorganizmalarda da bulunur. Bu organizmaların kendileri SA oluşturmazlar, fakat 

yüksek yapılı organizmalar ile konakçı ilişkisi içine girerek SA’leri karbon ve enerji 

kaynağı olarak kullanırlar. Siyalidazların rolü konakçı dokuya invazyonu ve yayılmayı 

sağlamasıdır (19).  

Siyalidazlar anemiye sebep olurlar. Eritrositler SA ile kaplıdır, siyalidazlar SA 

kalıntılarını uzaklaştırdıklarında galaktoz kalıntıları ortaya çıkar ve hepatositlerde 

yıkıma gider (85). Eritrosit yüzeyinde negatif yük kaybı agregasyonlara sebep olarak, 

trombosis götürür (75,92). Yüksek siyalidaz aktivitesinde enzimler, hormonlar ve serum 

glikoproteinleri inaktive olur (75,93). Siyalidazların diğer bir rolü de kolerada 

görüldüğü üzere konakçı hücrenin maskelenmesini kaldırarak parazitler ve toksinler için 

reseptör haline getirmesidir. SA’in patogenez faktörü olmasındaki rolü çelişkilidir.  



 

 

22

Siyalidazlar şeker metabolizmasında yaygın olarak yer alır, sadece 

mikroorganizmaların patojenik ve parazitik potansiyellerinde çevrelerine zararlı olurlar. 

Bu türlerde enzim beslenme fonksiyonuna sahiptir. Transsiyalidazlar, siyalidaz ve 

siyalil transferaz kombinasyonu ile oluşmuştur. Memeli siyalidazları lizozomlarda 

(siyalooligosakkaritler,glikoproteinler ve gangliositler için spesifik), Golgide, plazma 

membranında ve sitozolde (siyalooligosakkaritler ve glikopeptitler) bulunmalarına göre 

substrat spesifisitesi gösterirler. Birçok genetik hastalik siyalidaz aktivitesi ile ilişkilidir 

(94). Lizozomal siyalidaz eksikliği otozomal resesif genetik hastalık siyalidozis’e sebep 

olur. TipI (geç dönem) ve TipII (çocukluk) olmak üzere iki tip sialidozis görülmektedir. 

İnsan siyalidaz geni 6. kromozomda yer alır. Normalde siyalidaz 45.5 kD prekürsör 

olarak sentezlenir, 47 aminoasitlik sinyal peptidin uzaklaştırılmış, glikozile olmuş 48.3 

kDa’luk matür protein lizozomlarda ve plazma membranında tesbit edilmiştir. Enzim 

sadece katepsin A ile etkileşim sonucunda  doğru konformasyonu alır ve aktifleşir, aynı 

zamanda lizozomal proteolizden korunur. Aynı durum β-galaktozidaz için de geçerlidir. 

Galaktosiyalidoziste katepsin A ile etkileşim olmadığında siyalidaz ve galaktozidaz 

yetersizliği ortaya çıkar ve her iki proteinin hızlı proteolitik yıkımı görülür.  

Memeli siyalidazları ilk kez 1960’da Warren ve Spearing tarafından tespit 

edilmiştir. Hücre içinde bulunduğu yere göre lizozomal (Neu1) (95), sitozolik (Neu2) 

(96), lizozomal membran ve plazma membranı (Neu3) olmak üzere 4 tip siyalidaz 

vardır (97). Lizozomal siyalidazlar yalnızca oligosakkaritler, glikopeptitler, sentetik 

substratlar gibi sınırlı substratlara spesifisite gösterir. Sitozoldeki siyalidazlar ise aksine 

nötral pH’da glikoprotein ve gangliozid hidroliz ederler. Bu iki siyalidaz membran bağlı 

olanlardan farklıdır. Plazma membran siyalidazı sadece oligosakkarit ve glikoprotein 

hidroliz ettiği halde lizozomal membran siyalidazı oligosakkarit, glikoprotein ve 

gangliozidler (GM1 ve GM2) üzerinde etkilidir. Bu siyalidazların farklı proteinler 

olduğu, her birinin subsellüler yerleşimine ve katalitik özelliklerine göre tek bir rolü 

olduğu görüşü mevcuttur. Örneğin lizozomal siyalidazlar glikoprotein katabolizmasında 

lizozomal proteazlar veya endoglikozidazlarla beraber glikopeptit ve oligosakkarit 

zincirlerinin fragmentasyonunda yer alırlar. Lizozomal siyalidazların aksine sitozolik 

siyalidazlar nötral pH’da glikoproteinlerin desiyalilasyonu üzerinde regülatör etkiye 

sahiptirler. Plazma membran siyalidazı sinyal ileti mediatörü olan gangliozidlerinin 

ayarlanmasıyla hücre büyümesi ve farklılaşmasının düzenlenmesi için gereklidir.   
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Farklı siyalidazlar farklı genlerin ürünüdür. Lizozomal siyalidaz koruyucu 

protein karboksipeptidaz A ve β-galaktozidaz ile kompleks yapmış halde bulunur ve 

kompleksin ayrılışı siyalidazın inaktivasyonuna neden olur (98). Lizozomal siyalidaz 

yetersizliği siyalidozis’e neden olur. Lizozomal siyalidaz aktivitesi (Neu1) immun 

cevapta T lenfositlerin mitojen aktivasyonunda artmıştır.  

Sitozolik siyalidaz kas differensiyasyonunda önemli rol oynar (99). Gangliozid 

siyalidaz ise birçok hücresel fonksiyonda önemli rolü vardır. NeuAc2en ile inhibisyonu 

fibroblastlarda büyümede yavaşlamaya neden olmuş, bu şekilde hücre büyümesinde 

regülatör etkisi ortaya çıkmıştır (100). Membran bağlı siyalidaz (Neu3) gangliozidlerin 

işlevini düzenleyerek sinyal iletide kritik rol alırlar.   

 

Acilnöraminat liyaz (EC 4.1.3.3) 

 

      Acilnöraminik asidi acilmannozamin ve piruvata parçalar. Memelilerde SA 

molekülün tekrar kazanılmasında önemlidir. Mikroorganizmalarda da tesbit edilmiştir. 

Burada sadece besinsel değil hücre içi SA konsantrasyonunun düzenlenmesinde de 

önemlidir. Endüstride sentetik SA ve analoglarının sentezinde de kullanılır. 

Acilnöraminat liyaz proteinleri siyalidaza göre çok homojendir.  Tetramer yapıya sahip 

bu enzimler termostabildir, stabilite tuz köprüleri ile (glutamik asid ve Ca2+) artar. 

Acilnöraminat liyaz Neu5Ac bağları yanında düşük hızda  Neu5Gc bağlarını da kırar. 

SA katabolizmasında Neu5G’i Neu5Ac’e dönüştüren fazla reaksiyon yoktur, bu durum 

Neu5Gc düzeyinin düşük olmasını sağlar. Sadece acilnöraminat liyaz ManNGc ve 

piruvata kırar (19).  

 

2.2.5. Biyolojik rolü 

 

Anatomi ve fizyoloji 

 

SA negatif yükü ve hidrofilik karakteri nedeniyle birçok olayla ilişkilidir (101). 

Eritrositlerde ve diğer hücrelerde negatif yüklerin birbirlerini  itmesi ile  istenmeyen 

etkileşimler engellenir. Glomerüler bazal membranda SA yoğunluğu organı süzme 

fonksiyonunu devam ettirmede (102,103), artmış polisiyalik asid zinciri de nöronal 
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plastisitede önemlidir (104-107). Vasküler endotelin luminal yüzeyi aşırı 

siyalillenmiştir. SA sirkülasyondaki bazı proteinlerin yarı ömürlerini düzenler 

(108,109). İnfeksiyonlar gibi patolojik olaylara siyalidaz eksprese eden bakteriler neden 

olmaktadır.  

 

Farmakoloji 

 

SA’ler glikoproteinlerin yarı ömürleri için kritik faktördür, SA kaybedildiğinde 

altındaki galaktoz karaciğer ve diğer organlarda reseptörler tarafından tanınır ve hızla 

temizlenir (109). Bu mekanizmanın glikoproteinlerin intrinsik yarı ömürlerini 

düzenleyip düzenlemedikleri henüz tam açık değildir, birçok biyoterapötik ürün 

(antikorlar, sitokinler, hormonlar) de glikoprotein olduğundan konu pratikte önemlidir 

(110). Terapötik glikoproteinler üzerindeki SA düzeyi kültüre ve üretime bağlıdır, az ise 

(uncapping) kolaylıkla temizlenir. Farmakoloji açısından SA’ler ile ilgili diğer bir 

önemli nokta insanlarda bulunmayan Neu5Gc ile kontaminasyondur (111-115). Normal 

sağlıklı insanlarda Neu5Gc’e karşı az miktarda antikorlar vardır. Kontamine olmuş 

kişiler, anti-Neu5Gc antikorları oluşturacaklardır, patolojik durumda da ayırt 

edilemeyecektir. Bu durumda insanlarda bulunmayan potansiyel immunojenik 

maddelerin injeksiyonundan kaçınılması gerekliliği ortaya çıkar. 

 

Fertilizasyon ve gelişme 
 

SA içeren birçok glikanın sadece sperm-yumurta temasında değil spermin 

ovuma ulaşmasından önce dişi üreme organında  birçok sıvı ve yüzeyle teması sırasında 

da fertilizasyonu etkilediği görülmüştür (116). Endometriumdaki  aglutinin SA tanır, 

SA bazı sistemlerde doğrudan gereklidir (117). SA’ler embriogenezi etkiler, kültür 

hücreleri bu şekerler olmadığı zaman yaşayabilirler ve bölünebilirler bilgisine rağmen 

SA’in üretimi genetik olarak durdurulduğunda fareler erken embriyonik ölüme 

uğramışlardır. Ölüm mekanizması bilinmemektedir (118). 
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Genetik 
 

SA biyolojisinde yaklaşık 60 gen bilinmektedir (119). Embriyonik ölüm SA 

sentez enzimlerini kodlayan GNE geninin inaktivasyonu ile indüklenir. İnsanlarda bu 

genin mutasyonu siyalilasyonla ilgili genetik hastalığı (miyopati) ortaya çıkarır.  Fakat 

miyopati primer olarak SA kaybına mı, henüz tam bilinmeyen GNE geninin 

fonksiyonuna mı yoksa, her ikisine mi bağlıdır? Bu konuda çelişki mevcuttur (120,121). 

Başka bir hastalık GNE geninin ürünlerden CMP tarafından feedback inhibisyonunun  

olmamasına bağlı aşırı SA sentezidir, SA vücut sıvılarında artar (siyalilüri) (122-124). 

Hastalığın patolojik mekanizması detayları henüz açıklanmamıştır. Diğer bir genetik 

hastalık SA’in lizozomlardan sitozole transportunda defekte bağlı gelişen infantil SA 

depo hastalığıdır (125,126), daha ılımlısı Salla hastalığı olarak bilinir (127). Siyalidozis 

ise siyalidaz enzimindeki defekte bağlı olarak glikokonjugatlardan aşırı SA’in 

çıkarılması ve lizozomlarda aşırı SA içeren makromoleküllerin birikmesidir (128). 

 

Patoloji 

 

Klinik patolojide SA ölçümleri birçok hastalık riskini önceden bildirir. Bu 

hastalıklarda ortak indikasyon akut faz cevabıdır, hepatositler veya fazlaca SA içeren 

glikoproteinler artar (129,131). Diğer bir ihtimal de bu tip glikoproteinlerin inhibitör 

Siglecs’ler kullanmaları ve doğuştan immun cevabı zayıflatmalarıdır (132). Literatürde 

lipoproteinlerin endotel ilişkisine bağlı, lipoprotein SA düzeyleri ile kardiyovasküler 

hastalık riski arasında ilişki tespit edilmiştir (133,134). Bazı siyalillenmiş moleküller 

kanser progresyonu için serum belirteci olarak gösterilmiştir. Serum transferrin 

siyalilasyonunun kaybı kronik alkol kullanımı ve konjenital glikozilasyon 

hastalıklarında  görüntüleme testi olarak olarak kullanılır (135-137).  

 

Mikrobiyoloji ve infeksiyon hastalıkları 
 

Terminal pozisyonu ve geniş dağılımı SA’leri birçok patojenik organizma ve 

toksinler için hedef bağlanma noktası oluştur (138). İnfluenza virüsünün solunum 
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yollarına bağlanması infeksiyonun ilk basamağıdır (139,140). Son dönemlerde virüsün 

kuşlardan insanlara geçmesi konusu tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu olay virüsün 

hemaglutinin komponentinin spesifik mutasyona uğramasını gerektirir, virüs kuş 

intestinal epitelinde SA’e  (2 3) şeklinde bağlanma yerine  insan solunum sisteminde 

 (2 6) bağlanmayı tercih eder (78,81,82). Bu olay 1918’de bir kez daha olmuş ve 10 

milyon kişi ölmüştü. İnsandan insana kuş virüsün geçişi henüz olmamıştır. Patojen 

bağlanma solunum yollarında büyük miktarda SA içeren müsin tarafından bloke 

edilmektedir (141). 

 

İmmunoloji 

 

SA’ler hücre adezyon moleküllerinin Siglec ailesi için liganttır ve bu moleküller 

immun cevabın düzenlenmesi için gereklidirler (142-144). İmmun hücrelerin gelişmesi 

sırasında SA bağlanmalarında değişiklik olur.  

 

Kardiyovasküler hastalıklar 

 

Endotelin luminal yüzeyindeki yüksek SA konsantrasyonunun bir fonksiyonu da 

lökosit üzerindeki L-selektin tarafından tanıma için ligant oluşturmasıdır (145). E- 

selektin aktive edilmiş endotel üzerinde, P-selektin aktive edilmiş endotel veya 

plateletler üzerinde eksprese edilir.  Kan pıhtılaşmasında, reperfüzyon hasarında, 

lenfosit resirkülasyonunda görüldüğü gibi selektin aracılı etkileşimler fukosilasyon, 

sulfatasyon gibi ilave glikan modifikasyonlarına bağlıdır (145,146). Genetik çalışmalar 

P- ve E-selektinin ateroskleroz gelişmesinin erken safhasında önemli rol oynadığını 

göstermiştir (147). Düşük dansiteli lipoproteinler (LDL) üzerindeki SA’lerin lipidlerin 

endotel tarafından tutulmasında ve ateroskleroz gelişmesinde rolü vardır (123,124).  

Değişik P- ve E- selektin allelleri kardiyovasküler risk faktörüdür (148,149).  
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Hematoloji ve onkoloji 

 

Eritrositlerde SA içeren glikanlar bazı soğuk aglutinin hastalığı antikorları için 

tanıma hedefidir. Malin transformasyonda siyalilasyonda değişiklikler vardır. SA yapı 

ve bağlanmasındaki değişikliklerle  kanserin kötü prognozu ve ilerlemesi arasında ilişki 

mevcuttur. Bu ilişki malin hücrelerin selektinler tarafından tanınması ve tümör 

hücrelerinin plateletler, lökositler ve endotel hücrelerle etkileşmesi şeklinde 

açıklanabilir (150,151). Tümor hücreleri bazı sebeplerle Faktör H salgılarlar. Tümör 

hücresinde SA içeriğinin artmasının amacı, plazma faktör H’ı membrana alarak 

komplement aktivasyonu alternatif yollarından korunmadır. Sekrete edilen veya 

proteolitik olarak salınan karsinoma müsinleri alışılmamış siyalilasyon formlarına karşı 

dirençlidir, kanserlilerde diagnostik ve prognostik amaçlı kullanılır (152,153). Bu 

müsinlerin siyalillenmiş formları karaciğer reseptörleri tarafından temizlenmeye karşı 

dirençlidir (154).  

Tümörler normalde insanda bulunmayan NeuGc sentezler ve buna karşı da 

antikor eksprese edilir, immun cevap azalır, lökosit infiltrasyonu ve anjiogenez artar. 

NeuGc birikmesinin yanında artmış makropinositoz ve hipoksinin indüklediği 

lizozomal taşıyıcıların upregülasyonu görülür. Son zamanlardaki ilginç bir gelişme 

Siaα2-3GalNAcα-Ser/Thr (Tn)-poliaglutinin sendromunda görülen anormal 

siyalilasyonu açıklayan, hematopoetik stem hücrede X-bağlı Cosmc geninin kaybının 

bulunmasıdır (155). Benzer olarak birçok karsinomda tümör antijen siyalil-Tn’nin aşırı 

ekspresyonu görülür  (156).   

 

Nöroloji 

 

Organizmada beyin çoğu gangliozitlerde olmak üzere en büyük oranda SA 

içeren organdır. Polisiyalik asid nöronal tomurcuklanma ve plastisiteyi sağlar. Hasardan 

sonra nöral sproutingin inhibisyonunda ve miyelin stabilitesi mediatingte kritik rol 

oynar (157). Siyalidaz verilmesi Siglec-4 gangliozıd ligant’ı yıkarak spinal akson 

büyümesini artırır. Otozomal resesif gangliozid GM3 sentezindeki defekt gelişme 

durgunluğu ve körlük oluşturan çocukluk çağı epilepsisine neden olur (158).  
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SA içeren sinir sistemi moleküllerine karşı immun reaktivite birçok patolojide 

görülür. Guillian-Barré sendromu Camplyobacter jejuninin  intestinal infeksiyonu ile 

tetiklenir, nöral gangliozid üzerindeki lipooligolisakkaritlerin taklitleri sentezlenir 

(159,160). Bu tip infeksiyonlarda  nöral hücrelerde gangliozitlerle çapraz reaksiyon 

veren antikorlar üretilir. Antikorlar gangliozid yapısına spesifiktir, birçok sendroma 

neden olur. Botulinum ve Tetanus gibi bazı bakterial toksinler beyindeki SA içeren 

gangliozitlerle toksisiteye aracılık eder.  

 

Pulmonar Hastalıklar 

 

SA solunum yolları epitel tabakada ekprese edilir, müsinin ana komponentidir. 

İnfluenza virüsü gibi patojenlerin bağlanma bölgesidir. Negatif yükü, hidrofil yapısı ile 

solunum yollarına kaydırıcı, istenmeyen komponentleri ve patojenleri tutucu  özelliği 

sağlar. Aşırı veya  anormal mukus patolojiktir. Kistik fibroziste klor kanallarında 

glikozilasyonu değişmiş müsin, azalmış siyalilasyon ve artmış sulfatasyon görülür 

(161). Glikozilasyondaki değişiklikle mukusun fiziksel özelliklerindeki değişiklikler 

arasındaki bağlantı henüz açıklanamamıştır. Bu konu ile ilgili olarak kistik fibroziste 

Pseudomonasların SA’i bağlayıcı bölge olarak kullanarak kolonileştiği bilinmektedir 

(162).  

 

Endokrinoloji 

 

SA’ler sirkülasyondaki LH, FSH, hCG gibi glikoprotein yapılı hormonlarda 

bulunur. hCG ve FSH’ın N-glikan yapısı tamamiyle siyalillenmiş olmasına karşın LH 

alışılmadık şekilde modifiye olmuş GalNAc terminal 4-O-sulfatlanmıştır. Sulfatlanmış 

moleküller karaciğerde reseptörler tarafından hızlı şekilde tutulur. Bu durum 

hormonların sirkülasyondaki yarı ömürlerini, piklerini ve üreme sikluslarını etkiler. 

Farelerde bu glikan farklılıklarının üreme biyolojisinde anahtar rol aldığı gösterilmiştir 

(163). Tersine olarak plasenta kaynaklı siyalillenmiş hCG sirkülasyonda daha uzun süre 

kalır, bu da gebelik durumu ile uyumludur.  
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Nefroloji 

 

SA’ler glomerüler bazal membran podositleri majör glikoproteinleri üzerinde 

yüksek konsantrasyonda yer alır ve membran filtrasyonu üzerinde etkili olurlar 

(102,103). Minimal değişikliğin olduğu nefroziste SA kaybı vardır. SA kaybının nedeni 

henüz bilinmemekte, bazı hemolitik üremik sendromlarda da bakterial infeksiyon 

sırasında artan siyalidaz aktivitesine bağlanmıştır. IgA nefropatide tipik olmayan 

siyalilasyon antikor salgılayan hücrelerdeki somatik X-bağlı Cosmc geni kaybı ile 

açıklanmıştır.   

 

Gastroenteroloji 

 

Gastrointestinal (GİS) sistemde, akciğer ve solunum sisteminde olduğu gibi hücre 

yüzeyinde ve sekresyon moleküllerinde de büyük miktarda SA bulunur. Mide SA’in 

kimyasal olarak salındığı asidik bir çevreye sahiptir. Bu ortamda  SA içeriği düşmeye 

meyillidir, sıklıkla sulfatasyon ile yer değiştirir. Fakat yine de ülser ve gastrik 

kanserlerin nedeni olan patojen Helikobakter pilori için reseptör olarak kullanılacak 

yeterli miktarda SA kalır (164). GİS’in alt bölgelerinde özellikle O-asetil esterlerinin 

baskın olduğu fazlaca modifiye SA’ler yer alır (165). Sebebi bilinmemektedir fakat  bu 

tip değişiklikler çeşitli patojenlerin bağlanmasını bloke ettiği gibi patojenlerin 

salgıladığı siyalidazların etkinliğini de önler. Yüksek düzeyde değişikliğin olduğu 

kolonda di-O-asetil, hatta tri-O-asetil türevleri görülür. Ülseratif kolitte ve kolon 

kanserlerinde bu değişiklikler SA azalmasına meylettirir (166). 

 

Hepatoloji 

 

Karaciğer kana glikan zincirlerinin terminal bölgesinde siyalillenmiş çok sayıda 

glikoprotein salgılar. Serum proteinleri SA’lerini kaybettiklerinde hızla kandan 

temizlenirler. Bu durum glikoprotein yapılı ilaç üretiminde önemlidir, hızlı 

temizlenmeden kurtulmak için glikanların üzerinde yeterli miktarda SA bulundurmaları 

gerekir. Son zamanlarda hepatik asiyaloglikoprotein Ashwell receptör’ünün daha 



 

 

30

önceden sepsis sırasında pinomokok gibi organizmalar tarafından salınan siyalidazın 

desiyalile ettiği platelet, Von Willebrand faktör gibi koagülasyon determinantlarının 

düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir (167). Bu kandan temizleme işleminin organizmayı 

damar içi koagulasyon ve ölümden koruduğu görülmüştür.  

 

Dermatoloji 

 

İnflamatuar deri hastalılarında lenfositlerin infiltrasyonu SA içeren, selektin için 

ligant olan moleküller vasıtasıyla olmaktadır. İnflamasyon bölgesine immun hücrelerin 

girişi selektinler vasıtasıyla olur. Melanomlarda eksprese edilen gangliositlerdeki 

modifikasyon tümör antijen spesifik 9-O-asetil-GD3  oluşmasına neden olur (168,169).  

 

2.2.6. Oksidatif stres ve SA 
 

Oksidatif stresle SA ilişkisi yakın tarihlerde dikkati çekmiştir. Fakat bu konuda 

fazla çalışma yoktur.  

İskemi-reperfüzyonun endotel glikokaliks yıkımına neden olduğu, bu hasarın 

SOD ile engellendiği gösterilmiştir (170). ROS ekstraselüler matriks glikozaminoglikan 

yapısını yıkarak proteoglikan fonksiyonunu zayıflatır. Oligosakkaritler ROS için hedef 

oluştururlar ve onların biyolojik fonksiyonlarını değiştirirler (21,22).   

1997’de Tanaka ve arkadaşları radikal reaksiyonlarının LDL’nin 

desiyalilasyonuna sebep olduğunu ortaya koymuşlar ve  takiben SA-radikal ilişkisini 

gösteren çalışmalar artmıştır. Tanaka ve arkadaşları LDL yapısındaki ApoB SA 

içeriğinin Cu2+ iyonları ile indüklenmiş lipid peroksidasyonuna bağlı azaldığını tespit 

etmişlerdir. Cu2+  serbest SA yapısını ise etkilememiştir. Bu durumda LDL yapısındaki 

SA’in o gün için bilinmeyen olarak niteledikleri bir yapıya dönüştüğünü ifade 

etmişlerdir (23). LDL’de yer alan SA radikal tutucu, antioksidan davranış 

göstermektedir. 2002’de Goswami K. ve arkadaşları çalışmasında  oksidatif stresin 

platelet glikoproteinlerinde desiyalilasyona neden olduğunu göstermişlerdir (171). Fakat 

yine mekanizma henüz açıklığa çıkmamıştır. Araştırıcılar daha sonraki çalışmalarında 

hipertiroidi hastalarında serum proteinleri SA içeriği ile protein karbonil içeriği arasında 

negatif korelasyon tesbit etmişler, oksidatif stresin desiyalilasyona neden olduğunu 
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ortaya koyulmuştur (172). Proteinlerdeki değişiklik gen ekspresyonundaki değişikliğe 

değil, oksidatif  hasara bağlı olduğu sonucu çıkmıştır (172).      

2004’te Iijima ve arkadaşlarının çalışmasında L-amino asid oksidazın sitotoksitesi 

H2O2 tutucuları ile inhibe edilirken SA’in katalaz gibi davrandığını gözlemişlerdir. SA 

1/1 oranında toksik H2O2 elimine ederek dekarboksilasyona uğrar, Baeyer-Villiger 

çevrimine benzer şekilde asiklik, toksik olmayan 4-(asetilamino)-2,4-dideoksi-D-

glisero-D-galakto-oktonik aside (ADOA) dönüşür (20)(Şekil 2-3).  SA’in sadece serbest 

formu bu reaksiyonu vermektedir, α-ketokarboksilik asid grubunun  bağ oluşumuna 

katıldığı zaman  H2O2 ile reaksiyon veremeyecektir. Kolominik asid (poli-2,8-NANA), 

homopolimerik SA’ler, müsin ve fetuin siyaloglikoproteinlerdir, siyalidaz ile üç gece 

bekletildiklerinde H2O2 elimine ederler. SA içermeyen albumin ise H2O2 elimine etmez. 

 

 

Şekil 2-3 H2O2 tarafından SA’in dekarboksilasyon mekanizması ve ADOA’nın oluşumu 

 

 2005’te Cavas ve arkadaşları judo yapan sporcularda eksersiz sonrası tükrük 

serbest SA düzeylerinde ve antioksidan enzim aktivitelerinde tespit ettikleri artışın 

nedenini H2O2 düzeyleri yükselmesine bağlanmış ve SA’in hidrojen peroksidin 

uzaklaştırılmasında rol alabileceğini bildirilmiştir (173).  

2006’da Yasuda ve arkadaşları  Long-Evans Cinnamon (LEC) sıçanlarda akut 

hepatitis modelinde glikoprotein oligosakkarit zincirine H2O2 ve Cu2+ ile oluşturulan 

ROS etkisini incelenmiş, ROS etkisi ile transferrin SA ve galaktoz içeriğinde azalma 

olduğunu, oligosakkarid zincirlerinin kırılması için hidroksil radikali gerektirdiği, ROS 
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transferrine bağlanışları azaltmış, katalaz ilavesi ile bağlanma tekrar sağlanmıştır. Fakat, 

H2O2 ile inkübasyonda lektine bağlanışta azalma görülmemiştir (24).  

     

2.3. PROTEİN KARBONİLASYONU  

2.3.1. Tanımı 

 

Fizyolojik şartlarda hücrede enzimatik veya nonenzimatik yollarla düşük 

konsantrasyonlarda üretilen ROS hücre içi redoksu düzenlerler (Şekil 2-4). Akut hücre 

stresine bağlı oluşan ROS üretimi apoptoz veya nekroz yoluyla hücre ölümü ile 

sonuçlanabilir (174). 

 

■  Peroksizom                                                       ■ Lizozom 
peroksidaz, katalaz                                                                     miyeloperoksidaz 

oksidaz ,  flavoproteinler                                                            elektron transport sistem 

 

■ Mitokondri                                                         ■ Sitoplazma 
elektron transport sistem                                                             ksantin oksidaz 

kompleks I, kompleks IV                                                           katekolaminler, riboflavin, 

 

■ Geçiş metalleri                                                   ■ Endoplazmik retikulum 
Fe 2+  , Fe 3+                                                                                              karma fonksiyonlu oksidaz 

Cu +, Cu 2+                    ■ Plazma membranı               sitokrom P450 

                                  lipoksijenaz, siklooksijenaz 
                                             prostaglandin sentaz 

 

Şekil 2-4 Hücrede ROS kaynakları 

 

Hücre hasarı ROS oluşturan ve yakalayan sistem arasındaki dengeye bağlıdır. 

Oksidatif stresin primer hedefi hücre tipine, oksidasyon ürünlerinin mutlak düzeyine ve 

süresine, üretilmiş ROS türüne, üretildiği bölgeye (hücre içi veya dışı), oksidanın 

spesifik hücresel substrata yakınlığına bağlıdır.  Belirli bir hedefe olan zararın boyutu da 

birçok faktöre bağlıdır.  Proteinler ROS için majör, ROS yan ürünleri için ise ikincil 

 

HÜCRE 
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hedeftir.  ROS’in indüklediği protein modifikasyonları protein yapısındaki değişiklikleri 

gösterir, bazıları da zararsızdır. Örneğin S-glutatyonilasyon, S-nitrozilasyon ve 

metiyonin sulfoksidasyon değişimleri geri dönüşlüdür ve geri dönüşümsüz olan 

oksidasyonlardan korunmada ve redoks regülasyonda çift role sahiptir (175,176). 

Oksidatif protein değişiklikleri biyolojisi karmaşıktır ve iyi anlaşılamamış olmasına 

rağmen protein karbonilasyonu oldukça iyi bilinmektedir. 

Protein karbonilasyonu irreversibl ve non-enzimatik bir işlemdir, sonuçta karbonil 

grupları oluşur (12-14).  

 

 

Şekil 2-5 Karbonil gruplarının proteinlere giriş yolları 

 

Karbonil grupları proteinlere çeşitli oksidatif yollardan girer (Şekil 2-5). ROS ya 

doğrudan protein ile reaksiyon verir veya şeker ve lipitler gibi moleküllerle reaksiyona 

girerek daha sonra proteinlerle reaksiyon veren reaktif karbonil türleri (RCS) oluşturur. 

ROS ile direkt reaksiyonda ya metal katalizli oksidasyonla yan dallarda yer alan lizin, 

arjinin, prolin ve treoninin oksidasyonu ile ya da α-amidasyon veya glutamil 

kalıntılarının oksidasyonu ile peptid bağlarının kırılması sonucunda reaktif karbonil 

ürünleri oluşur.  Arjinin ve prolinin oksidasyon ürünü glutamik semialdehid ve lizinin 

oksidasyon ürünü aminoadipik semialdehid, Thr’den 2-amino-3-ketobütirik asid metal 

katalizli protein oksidasyonun başlıca karbonil ürünleridir. Bu reaksiyon biyolojik 

örneklerde protein karbonilasyonuna götüren majör yoldur (15,174). Sekonder yolda 

reaktif karbonil grupları, reaktif karbonil türleri (ketoaminler, ketoaldehitler, 

deoksosonlar) ile lizinin primer amino grubu arasındaki reaksiyonla oluşur (15,16).  
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Lipid ve karbohidratlardan gelen reaktif karbonil türleri (RCS) ile protein 

karbonilasyonu ilk kez Miyata tarafından “karbonil stres” olarak adlandırılmıştır (177). 

Reaktif karbonil türleri indirgen şekerlerin veya onların oksidasyon ürünlerinin 

proteinlerin lizin kalıtları ile reaksiyonunda (glikasyon/glikoksidasyon reaksiyonları) 

oluşur. İleri glikasyon ürünleri ortaya çıkar (AGEs). Diğer protein karbonilasyonu yolu 

poliansature yağ asitlerinin metal katalizli oksidasyon ürünü olan karbonil içeren okside 

lipitlerin proteinler içine girmesidir. Malondialdehid lizin kalıntısı ile reaksiyona girer, 

α,β-ansature aldehidler (4-hidroksi-2-nonenal, HNE, akrolein) oluşur. Reaksiyon C=C 

çift bağı ile sisteinin SH grubu, lizinin ε-amino grubu veya histidinin imidazol grubu 

arasında oluşur, sonuçta ileri lipoksidasyon ürünleri (ALEs) meydana gelir. Protein 

karbonilasyonu ROS tarafından oluşturulan hücresel hasarı gösteren belirteçtir 

(15,16,178).  

 

2.3.2. Protein karbonilasyonuna neden olan moleküller 

 

Lipoksidasyon türevi reaktif aldehidler 

 

Serbest radikallere göre lipid türevi RCS’ler (reaktif karbonil türleri) daha 

stabildir, hücre dışına difüze olabilir, uzaklarda bir yere atak yapabilir. Bu nedenle 

çözünür ara ürünler, ALEs öncülleri sadece toksik değil aynı zamanda mediatör, 

oksidatif stres ve doku hasarını yaygınlaştıran sitotoksik ikinci habercidir.  

α,β Ansature aldehidler 

 

Hydroksi-Trans-2-Nonenal (HNE) 

 

ω-6 PUFAs’dan hidroperoksitlerin β-kırılması ile elde edilir (179). Kolaylıkla 

oluştuğu yerden diffüz olur, toksik ikinci haberci olarak oksidatif stresi yaygınlaştırır. 

DNA sentezi inhibisyonu, enzim inaktivasyonu, fosfolipaz C’nin uyarılması, 

siklooksijenaz 2’nin indüklenmesi gibi birçok biyolojik aktivitede yer alır. HNE gen 

ekspresyonu ve hücre sinyal iletisini düzenler. Oksidatif stresin indüklediği apoptoziste 
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mediatördür, kaspaz kaskadının aktivasyonunu indükler, mutajendir (180). Hücresel 

nukleofillerle, protein ve peptidlerin SH grupları ile reaksiyona girer. HNE histidinin 

imidazol halkası ile lizinin ε-amino grubuna katılır. HNE’nin iki fonksiyonlu karakteri 

(C3 elektrofil ve karbonil grubu) proteinlere çapraz bağlanmayı yapar (181,182,183). 

 

Akrolein (ACR) 

 

Akrolein (ACR) sadece lipoksidasyon son ünü değildir, miyeloperoksidazın 

(MP) katalizlediği hidroksi aminoasidlerin metabolizmasında da üretilir (178). Poliamin 

oksidaz katalizörlüğünde spermin ve spermidin deaminasyonunda da üretilir (184,185). 

Çevrede petrol, kömür, odun, plastik materyalin tam yanmadığı şartlarda da oluşur. 

Sigara dumanında da vardır (25-140 µg/sigara). ACR allil bileşiklerinin 

biotransformasyonu sırasında da oluşan bir toksik metabolittir (186). 

ACR kuvvetli elektrofilik α-β ansature aldehittir, tiyollere ve aminlere karşı 

kuvvetli reaktiftir. GSH’a ilgisi HNE’den 100 kat daha fazladır. Proteinlere Cys, Lys ve 

His’e tercihle bağlanır. ACR potansiyel alkilleyicidir, matriks veya yüzey proteinlerine 

bağlanarak membran yapı ve fonksiyonlarını bozar, birçok enzimi inhibe eder (187-

189). Muhtemelen apoptozisi arttırarak (hücre ölümüne neden olmadan) hücre 

proliferasyonunu inhibe eder  (190). 

 

Dialdehidler 

 

Malondialdehid (MDA) 

 

İkiden fazla ankonjuge çift bağ içeren yağ asitlerinin (PUFAs) oksidatif 

yıkımında oluşur. Bu nedenle MDA araşidonik asid ve dokohekzanoik asitten 

kaynaklanır. MDA fizyolojik şartlarda reaktif değildir. Sulu çözeltide, pH=7.4’te enolat 

anyonu şeklinde bulunur, yapı konjuge π bağı sistemi ile stabilize edilir. Rezonans 

stabilizasyonu MDA’nın (proteinlerin Lys, Arg vb. amin gruplarına) elektrofil özelliğini 

indirger. Düşük pH’da β-hidroksi akrolein baskındır, elektrofilliği arttırır, reaktiftir 

(178). 

Oluşan MDA’nın %80’i proteinlere bağlanır (191), serbest MDA ise 

böbreklerden hızla atılır. Proteinler Lys ve Arg amino asitlerine bağlanan MDA 
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tarafından modifiye edilir. Modifiye proteinler proteazlara karşı hassastırlar. Proteinler 

daha önce glike iseler daha kolay modifiye olurlar (178). 

 

Glioksal (GO) 

 

  Glukozun veya glike proteinlerin yıkımı sırasında (askorbat otooksidasyonu, 

lipid peroksidasyonu) oluşan α-keto aldehid ara ürünüdür (192,193). GO proteinlerin 

serbest amino asid grupları ile Schiff bazı (nonenzimatik glikasyon) vermek üzere 

reaksiyona girer. Daha sonra yeniden düzenlenir, stabil ketoaminler oluşur (Amadori 

ürünleri). Glike proteinler dehidratasyon, siklizasyon, oksidasyon ve tekrar düzenlenme 

ile ileri glikasyon son ürünleri (AGEs) oluşturur. 

Dikarbonil yapısı GO’in Lys ve Arg’e bağlanışıni sağlar, CML (karboksi metil 

lizin), CMA (karboksi metil arginin) oluşur. GO 2 Lys’e  bağlanarak GO-Lys dimeri 

GOLD, ve Lys-Arg’e bağlanarakta GO-Lys-Arg dimeri GODIC oluşturur. GO Cys ile 

de hızla bağlanarak ireversibl son ürün CMC (S-karboksi metil sistein) oluşturur (194-

196).  

GO mutasyonları indükler, bu etki tiyol grupların tarafından inhibe edilir. GO 

düşük konsantrasyonlarda H2O2’ye hassasiyeti artırır. GSH düzeyi düşer, birçok selüler 

kritik proteinler inaktive olur (GSH redüktaz, GSH peroksidaz, SOD vs). GO ve metil 

gliokzal (MGO) gibi dikarbonil bileşikler sinyal kaskadı tetikler, etki karbonil kıran 

aminoguanidin ile bloke edilir (178).  

 
Ketoaldehidler 
  
4-Okzo-trans-2-nonenal (ONE) 

 

HNE’nin 2 elektron oksidasyon ürünüdür (197,198). C4’teki fonksiyonel keton 

grubu molekülü HNE’ye gore ONE’yi daha reaktif  yapar. Bu grup ilave nukleofilik 

bağlanma bölgesidir.  

Birçok protein ONE tarafından modifiye edilir. ONE HNE’ye göre tiyol ve aminlere 

karşı daha reaktiftir. ONE Lys’in ε-amino grupları ile Schiff bazı oluşturmada 6-31 kat 

daha reaktiftir (199).  
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İzoketaller 
 

Araşidonik asid oksidasyonunda H2-izoprostan yolunda oluşan ürünler γ-

ketoaldehitlerdir. Bisiklik prostaglandin H2 IsoK olarak bilinir. IsoK Lys ile α-β 

ansatüre aldehitlerdeki gibi hemiaminal oluşturur, daha sonra dehidratasyona uğrayarak 

reversibl imin (Schiff bazı) oluşturur. α-β ansatüre aldehidlerin tersine di karbonil 

hemiasetal ansatüre pirolidin oluşturmak üzere amin ile nukleofilik atak yapar. Pirol 

ileri oksidasyonu IsoK’ı protein çapraz bağlanmalarına meyilli olmasını sağlar (178). 

 

2.3.3. Karbonilasyonun protein fonksiyonuna etkisi 

 

Yaşlanmada ve oksidatif strese cevapta karbonillenmiş proteinlerde artış tesadüfi 

değildir, bazı proteinler daha duyarlıdır. Farelerde yaşlanmaya bağlı protein 

karbonilasyonu iki proteinde (albumin ve transferinde), sıçan plazmasında ise albumin 

ve  α1-makroglobulinde görülür (200). Alzhemier (AD) ve Parkinson (PD) hastalığında 

insan beyni Cu-Zn SOD’ı oksidatif stresin majör hedefidir. Buna rağmen 4 izomerden 

sadece SOD1 izoformu yüksek derecede karbonillenmiştir (201). Sineklerde yaşlanma 

ile birlikte sadece kanat kasların mitokondrilerinde akonitaz ve adenin nukleotid 

translokaz’daki karbonilasyon artışı fonksiyonel kayba neden olmuştur (202-204). 

Mitokondrilerde bol miktarda sitokrom c bulunmasına rağmen yaşlanmada tayin 

edilebilir karbonilasyon düzeyi tespit edilmemiştir (205). Bu tespitler karbonilasyonda 

seçiciliğin nedenini düşündürür. Stadtman  bu seçicilik için (206) metal katalizli 

oksidasyonlarda geçiş metallerinin bağlanma bölgelerinin varlığını öngörmüştür. 

Proteine bağlı geçiş elementleri reaksiyon kaskadını başlatan serbest radikallerin 

kaynağıdır. Diğer faktörler, moleküler konformasyon, döngü hızı, aminoasitlerin 

oransal çokluğu, metal katalizli oksidasyona duyarlık, protein karbonilasyonuna 

seçicilik kazandırır (207,208). Krebs siklusu ve elektron transport zinciri enzimleri gibi 

bazı proteinler ROS üretim bölgesi yakınında olduğu için çoğunlukla karbonillenir.  

ROS ökaryotik ve prokaryotiklerde görülen homoloji yapısal ve fonksiyonel 

ilişki için önemlidir. Protein yapısı oksidatif hedef olma için çok önemlidir.  Isı-şok 

proteini (Hsp)60 ve Hsp70 şaperon DnaK benzerlik göstermezler fakat şaperon 

fonksiyonu selektif hasarın sebebidir.  
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Proteinlere karbonil türlerinin (aldehid ve ketonlar) girişi polipeptid zincirinin 

konformasyonunu değiştirir ve kısmi veya total inaktivasyonu belirler. Protein 

karbonilasyonu selektiftir ve hücreler protein karbonilleri tekrar tamir edemezler. 

Karbonil gruplarının proteinlere girişi farklı ROS veya sekonder olarak oksidatif stres 

yan ürünleri tarafından tetiklenir, farklı bölgelerde farklı mekanizmalarla oluşur. 

Karbonilasyon protein modifikasyonlarına neden olur, onların biyolojik aktivitelerinde 

spesifik etki yaratabilir veya yaratamazlar. Aktin ve bazı glikolitik enzimler (α-enolaz, 

trioz fosfat izomeraz, fosfogliserat mutaz, fruktoz bis-fosfat aldolaz) HL60 hücrelerinin 

etoposid (VP16) ile indüklenmiş apoptozisi sırasında karbonillenir. Karbonillenmeye 

bağlı glikolitik enzimlerin aktivite kaybetmesine bağlı olarak da glukoz kullanımında 

azalma görülür (209). Protein karbonilasyonu septik sıçan diyaframında kreatin kinaz ve 

aldolaz enzimleri (210) aktivitesi azalmasına sebep olur. Metal katalizli  

karbonilasyonun indüklenmesi peroksizomal enzim aktivitesi kaybına neden olur (211). 

Sıçanlarda iskemi/reperfüzyon hasarında Na+ K+ ATPaz (212), adenin nükleotid 

translokator (213) ve sitokrom c oksidaz gibi bazı mitokondrial enzimler HNE 

bağlanmasından sonra  inaktive olur (214). Üç farklı yaşta fare kalp ve iskelet kasında 

akonitaz, uzun zincir açil koenzim A dehidrogenaz, ATP sentazın mitokondrial F1 

kompleksi β-polipeptidi ve α-ketoglutarat dehidrogenaz kompleksinin E2 

komponentinde MDA-indüklenmiş karbonilasyon tespit edilmiştir. MDA-modifiye 

proteinler yaşlanma ile değişmez.  Akonitaz ve ATP sentaz yaşlanma ile aktivite 

kaybeder, uzun zincir acil koenzim A dehidrogenaz ve α-ketoglutarat dehidrogenaz 

aktivitesi değişmez.    

 

2.3.4. Karbonilasyonun protein katlanmalarında önemi 

 

Proteinler sentez sonrası posttranslasyonal değişiklikler ve katlanmaların 

yapılması için Golgiden salınmadan önce ER’a yönlendirilirler. ROS proteinlerin 

işlemlenmesinde  ER şaperon proteinleri yapı ve fonksiyonunu etkiler, dolayısı ile 

doku/hücre fonksiyonunu da etkiler. ER’da katlanan proteinler salınmadan önce kalite 

kontrolden geçerler, bu nedenle  burada katlanmaları katalizleyen çok sayıda şaperon 

yer alır. Hücre dışında da az miktarda  şaperon vardır (clusterin). Kalite kontrol 

mekanizması bir seri glikozilasyon/deglikozilasyon reaksiyonu gerektirir, doğru 
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katlanmamış, doğru katlanmıştan ayrılır, hatalı olan, sitoplazmada proteazlarla yıkıma 

yollanır (215). Kistik fibrozis ve bazı kanser türlerinde hatalı katlanmalar olur, ve bu 

katlanmalar protein fonksiyonlarını etkiler. Bazen de tüm koruyucu mekanizmalara 

rağmen hücre içinde çözünmeyen agregatlar oluşur, amiloidoziste bu agregatlar hücreler 

arası boşlukta yer alır. AD, PD, spongiform ensefalopatiler, TipII Diyabet gibi birçok 

hastalıkta dokuda protein agregatları çöker (216). Enzimlerin anormal davranışlarına 

bağlı olarak metabolik hastalıkların ortaya çıkışı gibi şaperonların  veya polipeptid 

konformasyonunu düzenleyen mekanizmaların davranışlarındaki anormallik yanlış 

katlanmalara ve agregat birikimlerine neden olur (217-219). Bu durum birçok amiloid 

hastalıkların neden yaşlılıkta ortaya çıktığını açıklar. Birçok hastalığın da direkt veya 

indirekt olarak yanlış katlanma ile ilişkisi vardır. Yanlış katlanmış proteinler sadece 

hücresel fonksiyon kaybına neden olmazlar, aynı zamanda  toksik de olabilirler, AD’de 

amiloid öncül molekül, PD,  Huntington hastalığında amiotropik lateral sklerozis (ALS) 

fibriller agregatlar oluştururlar.  

Şaperonlar hatalı katlanmış protein yüzeylerini kılıflayarak zararsız hale 

getirirler, tekrar katlanmaları veya yıkımı için yardımcı olurlar. Agregasyon 

hastalıklarında toksik yanlış proteinlerin miktarı şaperonların koruma kapasitelerinin 

üstündedir.  

Nyström ve arkadaşları protein karbonilasyonunun kalite kontrolde rolü 

olduğunu düşünmüşlerdir (17). Prokaryotlardaki çalışmalarında yanlış katlanmış 

proteinlerin karbonilasyona daha yatkın olduklarını göstermişlerdir. Karbonilasyon 

irreversibl protein modifikasyonudur, proteinin tamir edilemeyeceği sinyali verilir ve 

yıkıma gider. Benzer çalışma AD ve birçok hastalıkta yapılmıştır.  

Bazı normal düzenlenmiş hücresel işlemler spesifik proteinlerin 

karbonilasyonunu yıkımları için tetikleyici olarak kullanır. Örneğin demir düzenleyici 

protein 2 (IRP2) yeterli Fe olan hücrelerde hızla yıkılır. IRP2 Fe bağlar, oksijen 

varlığında oksidatif modifikasyona uğrayarak yapısına karbonil grupları girer. 

Karbonillenmiş IRP2 ubikitin bağlar, proteozomlarda yıkılır. Demir yetersizliği varsa 

IRP2 stabil ve aktiftir (220). 
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2.3.5. Karbonilasyonun proteolizde önemi 
 

Hücre içi majör proteolitik sistem lizozomal proteazlar (katepsinler), kalsiyum 

bağımlı proteazlar (kalpain) ve multikatalitik proteazlardan (20S proteozom) oluşur. 

Proteozom, ubikitin-bağımlı veya ubikitin-bağımsız olarak lizozomal olmayan yolla 

proteinleri yıkar. Hücresel proteinler öncelikle  ATP bağımlı olarak ubikitinle işaretlenir 

sonra 26S proteozomla küçük peptidlere ayrılır. Okside proteinler 26S değil 20S 

proteozomla yıkılır, ubikitin bağlanmasına ve ATP’a gerek yoktur (221,222). 20S 

denature veya yanlış katlanmış proteinlerin artan yüzey hidrofobik yamalarını tanır.  

Ilımlı oksidasyon proteinlerin proteozomlar tarafından yıkılmasına neden 

olurken, kuvvetli oksidasyonda proteinlerde oluşan çapraz bağlar proteolitik yıkıma 

karşı dirence yardımcı olur. Yapısal zorlama agregat oluşumuna sebep olur ve enzim 

katalitik bölgesine yerleşecek yapısal değişikliğe engel olur (223). Bu nedenle kuvvetli 

okside olmuş, çapraz bağlı protein agregatları proteozomları inhibe eder, hücrede 

protein agregatları birikir, apoptoz indüklenir (223-226). Bu durum özellikle beyin, 

kalp, iskelet kası gibi post-mitotik dokularda önemlidir. Proteozom aktivitesi yaşlanma 

ile azalır, proteaz okside proteinler ve artan protein agregatları tarafından inhibe edilir. 

Teratokarsinoma ve nöroblastoma hücrelerinde proteozomların inhibisyonu oksidatif 

hasarı, NO oluşumunu, protein nitrasyonunu ve protein agregatlarının oluşumunu 

arttırmıştır (227). Ubikitin-proteozom sistemin (UPS) yıkılması nörodejeneratif 

hastalıkların mekanizmasınının altında yatan sebebidir. HNE-çapraz bağlı amiloid β-

peptid proteozomları inhibe eder fakat orta derecede yoğunlukta ne amiloid β-peptid ne 

de HNE yalnız başına proteozom aktivitesini inhibe edemez (228). HNE yüksek 

konsantrasyonlarda dokuda birikir. Protein turnoveri ve proteozomal aktivitedeki 

azalma inhibitör HNE-modifiye protein agregatlarının oluşmasına bağlıdır. PD ve 

ALS’de HNE ile protein modifikasyonu olur, HNE ve HNE-modifiye proteinler 20S 

proteozomla konjuge olur, proteozomal fonksiyon azalır (223,224,228-230). 

Myokardial iskemide proteozomların okside proteinlerin uzaklaştırılmasında önemli 

rolleri vardır. Post-iskemik proteozom aktivitesi ile karbonillenmiş veya ubikitinlenmiş 

proteinler arasında ters ilişki tespit edilmiştir. 20S proteozomun inhibisyonu protein 

karbonili yükseltir, 26S proteozomun postiskemik inhibisyonu da ubikitinlenmiş 

proteinlerin birikmesine neden olur  (226,231). Son dönem yapılan çalışmada ise post 

iskemik sıçan kalbinde proteozomum inhibisyonu karbonilenmiş proteinlerin artmasına 
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neden olmuştur. Proteozom altbirimlerinin kendileri de karbonilasyon için hedef 

olabilirler. Oksidasyona hassas proteinlerle yapılan proteomik analizlerde 26S  

proteozom regülatör altbirimi S6ATPaz’ın majör hedef olduğu, S6ATPaz’ın protein 

karbonil düzeyinin arttığı, aktivitesinin azaldığı ve 26S proteozom’un substratını yıkma 

yeteneğinin azaldığını göstermiştir (232).   

 

2.3.6. Protein karbonilasyonu, hücresel fonksiyon ve hastalık prognozu 

 

Proteazom inhibitörleri kaspaz aktivasyonu, sitokrom C salınımı, P53 

ekpresyonu artışı, kromatin fragmentasyonu gibi birçok apoptozis belirteçlerini 

indükler. Protein karbonilasyonunun NO ile indüklenmiş apoptoziste erken uyarı olduğu 

öne sürülmüştür. Bcl-2, adenin nukleotid translokator ve GAPDH’ın karbonilasyonu 

DNA fragmentasyonunu ilerletir. ALEs inhibitörleri NO bağımlı karbonilasyonu bloke 

eder, sonuçta GAPDH inhibisyonu, DNA fragmantasyonu ve kaspaz aktivasyonu 

engellenir (233,234).  

Protein karbonilasyonu hastalıkların erken devresinde hastalık gelişmesine bağlı 

mı oluşuyor yoksa sadece oksidatif doku hasarının bir sonucu mudur? Bu konuya 

açıklık oluşturacak çeşitli çalışmalar yapılmıştır.  

Romatoid artritli çocuklar sağlıklılara oranla daha fazla plazma protein karbonil 

düzeyine sahiptir (235). Bu nedenle inflamasyon ile protein karbonilasyonu arasında 

ilişki kurulabilir. Premature bebeklerde ventilasyon terapisi yapılırken 

miyeloperoksidaz aktivitesi ile protein karbonilasyonu arasında da ilişki görülmüştür 

(236). Sepsis ve majör travmada bronkoalveolar lavaj sıvı ve plazmada protein karbonil 

konsantrasyonu yüksek bulunmuş, nötrofil aktivasyonu ile korelasyon görülmüştür 

(237). Akut pankreatitte de protein karbonil düzeyleri yüksektir (238). Yeni teşhis 

edilmiş çocuk ve genç diyabette oksidatif streste artışı komplikasyona değil, hastalık 

oluşumuna bağlıdır. Tip I diyabette plazma proteinleri karbonillenmesi artmış, 

mikrovasküler komplikasyon geliştiğinde ise artış yükselmiştir (239). Diyabette protein 

karbonilasyonu komplikasyon patogenezinde erken tanı için önemlidir.  

Çeşitli hastalıklarda reaktif karbonil öncüllerinin (AGEs/ALEs) artışı karbonil 

stres olarak tanımlanır. Karbonil stres substratlarının artışı veya detoksifikasyonda 

azalma arasında dengeye tabidir. Oksidatif/karbonil stresin artışı, doku proteinlerinde 
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AGEs/ALEs artışı, ateroskleroz, vasküler ve nöral disfonksiyon gibi komplikasyonların 

gelişmesine neden olur (240-246). AGEs özellikle kollajen, miyelin, lens kristallini gibi 

uzun ömürlü proteinler üzerinde oluşur ve çözünmeyen, fonksiyonel olmayan agregatlar 

zaman içerisinde birikir. Glikasyonu takiben molekül içi veya dışı oluşan çapraz 

bağlanmalar kollajende yapısal değişikliğe neden olur, proteolitik yıkıma direnç kazanır 

(247,248). Diyabetik komplikasyonları önlemek için AGEs/ALEs birikmesini azaltan, 

kardiyoprotektif ilaçlar geliştirilmiştir. Bunları başlıcaları, aminoguanidin, AVE7688, 

piridoksamin, karnozin, benfotiamin, OPB-9195, LR-90 ve çapraz bağ kırıcıları olan 

ALT-946 ve tiazolyum tuzlarıdır. Anjiotensin konverting enzim inhibitörleri, 

anjiotensin reseptör antagonistleri, metformin, peroksizom proliferatör reseptör 

agonistleri, metal şelatörler ve bazı oksidanlar da diyabette AGEs/ALEs birikimini 

önler.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1. ÖRNEKLERİN TOPLANMASI 
  

Çalışmamızda, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya 

Anabilim Dalı çalışanları arasından seçilen sağlıklı gönüllülerden Ocak 2008-Mayıs 

2009 tarihleri arasında alınan kanlar kullanıldı. Kuru tüpe alınan 10 cc kan 1500 rpm’de 

santrifüj edildikten sonra  elde edilen serumlar –80ºC’de derin dondurucuda saklandı. 

 

3.2. KULLANILAN GEREÇLER 
 

Derin Dondurucu (-30ºC)   Sanyo  

Derin Dondurucu (-80ºC)   Rua Instruments   

Soğutmalı Santrifüj    Hettich UNV 320 R  

Soğutmalı Santrifüj         Hettich MICRO 200 R  

Çalkalamalı Su Banyosu   Memmert WNB 14 L 4  

Spektrofotometre    Hitachi U- 1900  

Distile su cihazı    Kottermann  

İyon değiştirici sistem    Millipore 

Etüv      Heraeus  

Hassas terazi     Shimadzu  

Otomatik pipetler                                      Gilson , Socorex 

El tipi Seri Pipetör     Ependorf Multipette Plus  

PH metre CG840    Schott  

Vortex      Elektro-mag 

Dikey Elektroforez Ünitesi   SurelockX CELL,INVITROGEN   

Elektroforez Güç Kaynağı   Powerrease 500-220/240 VAC  

                INVITROGEN  
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3.3. KULLANILAN KİMYASAL MALZEMELER 
 

3.3.1. Kimyasal maddeler 
 

Periyodik asid      Sigma  375810    

Sulfat asidi (H
2
SO4)     Azür Kimya  

Sodyum arsenit     Sigma S 7400  

Hidroklorik asid (HCl)    Carlo Erba Reagenti 302626  

Tiyobarbitürik asid     Sigma T 5500  

Sodyum hidroksid (NaOH)    Merck 323 C 401782  

Dimetil sulfoksid     Sigma D 8418  

N- asetil nöraminik asid (standart)   Sigma A 0812  

2.4 dinitrofenilhidrazin (DNPH)   Merck 37551  

Triklor asetik asid (TCA)    Merck 927 K 11542010  

Etanol       Sasma B.V.  

Etilasetat      Proses  

Guanidin hidroklorür     Sigma G4505  

Bakır II sulfat  (CuSO4. 5H2O)   Merck 844 A339787 

Potasyum sodium tartrat     Merck 9628817 

Hidrojen peroksit     Merck K 313551100 249 

Demir II sulfat      Carlo Erba Reagenti 302626  

Asetik asid                 Merck 5237402  

Albümin, Bovin (Standart)    Sigma A- 7638 

Susam yağı       Doğu İlaç 

 

3.3.2. Elektroforez malzemeleri 
 

% 14-12 Bis-Tris Jel     Nupage 0302BOX  

MES SDS Yürütme tamponu    Nupage 0002  

Örnek redükte edici ajan    Nupage 0004  
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LDS Örnek tamponu     Nupage 0007  

Prestained Protein Ladder (Protein belirteci)  Benmarch 10748010  

Coomassie Brilliant Blue R 250 boyası  Merck K 37824253 806 

 

3.4. YÖNTEMLER 

3.4.1. Siyalik Asid Tayini 

 

Total ve serbest SA tayini  Aminoff’un tiyobarbitürik asid metodu ile Skoza ve 

Mohos’un dimetil sulfoksid metodunun kombine modifiye edildiği Tram metodu ile 

yapıldı (249-251).  

Tiyobarbitürik asid alkali ortamda Na tuzu olarak çözünür, asidik ortamda  

çözünürlük azalır. Temperatür azaldıkça, çözelti konsantrasyonu arttıkça çözünürlük 

azalır. Bu nedenle modifikasyonda konsantrasyon düşürülmüştür. Aynı zamanda renkli 

çözeltinin stabilitesinin arttırılması için kullanılan organik solvente ekstraksiyon 

işlemlerine de gerek kalmamıştır.  

9 Karbonlu serbest siyalik asid kuvvetli asidik ortamda Na-periyodat ile 6 

karbonlu aldehid , daha sonra  aldol C4-C5 bağı kırılmasıyla kromojen β-formil pirüvik 

asid oluşturur. Bu madde tiyobarbitürik asid ile pembe renkli bileşik verir. Renkli 

bileşiğin absorbansı 549 nm’de ölçülür. 

 

Çözeltiler: 

 

Periyodat çözeltisi: 25 mM, 0.125 N sulfat asidi içerisinde 

Sodyum arsenit çözeltisi : %2, 0.22 M HCl içerisinde 

Tiyobarbitürik asid çözeltisi : 0.1 M, pH=9.0 

Dimetilsulfoksid  

SA standartı: % 1 mg/dL 

 

Serbest SA tayini:  

 

Üç ayrı tüpe 140 µL örnek, standart ve distile su koyulur. Örneklere 70 µL 

periyodat çözeltisi koyularak 37ºC’de 30 dakika inkübasyona bırakılır. Reaksiyon 70 
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µL sodyum arsenit çözeltisi ilavesi ile durdurulur. Tüplere 140 µL tiyobarbitürik asid 

çözeltisi eklenerek 7.5 dakika kaynayan su banyosunda tutulur, tüpler soğutulduktan 

sonra 560 µL dimetilsulfoksid eklenir, renkli çözeltinin absorbansı 549 nm dalga 

boyunda spektrofotometrede ölçülür.  

 

Total SA tayini: 

 

Bağlı SA’i serbestleştirmek için örnekler 0.05 M H2SO4 içerisinde 80 ºC’de su 

banyosunda 1 saat hidroliz edilir. Hidrolizattan 140 µL alınarak total siyalik asid (TSA) 

tayini yapılır.  

Metod serbest SA tayini için düzenlenmiştir. Serum SA tayini için bir seri seyreltme 

oluşturularak çalışma yapıldı ve serumların 1/50 oranında seyreltilmesinin uygun 

olduğu tespit edildi, bu seyreltiklikte örneklerden %1’lik standardın absorbansına yakın 

değerler alındı. Sonuçlar grafik yardımı ile veya standart çözelti kullanılarak hesaplandı.  

 

 

Şekil 3-1 Siyalik asid standart eğrisi 
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3.4.2. Protein Karbonil Tayini 

 

Protein karbonilasyonu Levin’in 2,4-dinitrofenil hidrazin (DNPH) metodu ile 

tayin edildi (252). Keto veya aldehid grupları 1 molekül fenil hidrazin ile reaksiyon 

verir. Molekül yeniden düzenlenerek keto grubu oluşur ve ikinci fenilhidrazin moleküle 

girer. Sarı-portakal renkli yeni ürün spektrofotometrik olarak tayin edilir.  

 

 

Şekil 3-2 Fenilhidrazin reaksiyonu 

 

Çözeltiler:                 
DNPH çözeltisi: 10 mM, 2M HCl içerisinde 

Triklor asetik asid (TCA): % 20 

Etanol/etilasetat : 1/1, v/v 

Guanidin-HCl : 6 M  

 

0.1 mL örnek 0.5 mL DNPH çözeltisi ile 1 saat oda sıcaklığında inkübe edilir, 

bu süre içerisinde 15 dakika aralıkla çalkalanır. İnkübasyon sonrası proteinler TCA ile 

çöktürülür, 11.000 rpm’de 5 dakika santrifüj edilir. Çökelti 3 kez 1 mL etanol/etilasetat 

ile yıkanır, 1 mL guanidin hidroklorürde çözülür. 2 M HCl blank olarak kullanılarak 

360 nm’de absorbans okunur. Ekstinksiyon katsayısı (Ɛ=22,000 M-1 cm-1) kullanılarak 

hesaplar yapıldı.  

3.4.3. Protein Tayini 

 

Total protein tayini biüret metodu ile yapıldı (253). 

 Metod proteinlerdeki peptid bağlarının, alkali ortamda Cu2+ iyonları ile menekşe 

renkli bakır-peptid bağı-protein koordinasyon kompleksini oluşturması prensibine 

dayanır. Renkli çözeltinin absorbansı 546 nm’de ölçülür.  
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Çözeltiler: 

Biüret çözeltisi: 3 g CuSO4. 5H2O, 5 g sodyum potasyum tartarat, 1 L  6 M NaOH 

içerisinde.  

Protein standardı: 5 g/dL  

Örnek, standart ve blank tüplerine sırası ile 0.05 mL serum, protein standartı ve 

distile su kuyulur. 5 mL biüret çözeltisi eklenerek 10 dakika oda sıcaklığında 

inkübasyona bırakılır. Absorbanslar 546 nm’de okunur, sonuçlar; 

C örnek = (A örnek / A standart ) X 5 formülünden hesaplanır.  

                        

3.4.4. Sodyum Dodesil Sulfat-Poliakrilamid Jel Elektroforezi (SDS-PAGE) 

 

Elektroforez işlemi Surelock X Cell INVITROGEN Elektroforez Sistemi 

kullanılarak gerçekleştirildi. İlk aşamada %5’lik yürütme tamponu hazırlanması için 

25mL yürütme tamponuna 475 mL distile su eklendi. 500 mL hazırlanan tampon 

elektroforez tankına yüklendi. Çalışmada % 4-12’lik Bis-Tris Jeli kullanıldı. 

Elektroforez tankına yürütme tamponu yüklendikten sonra bant ve tarak çıkarılarak jel 

tanka yerleştirildi. İkinci aşamada örnekler uygun konsantrasyonda (1/10) seyreltilerek 

jele aplikasyon için hazırlandı. Ependorflara 5 µL örnek tamponu, 2 µL örnek redükte 

edici ajan, 20 µL seyrelilmiş örnek ve 13 µL distile su koyuldu. Ependorflar 70°C’deki 

su banyosunda 10 dakika bırakıldı. Soğutulan örneklerden 25 µL alınarak jel 

kuyucuklarına pipetlendi. Son kuyucuğa 10 µL protein belirteci pipetlendikten sonra 

200 V, 125 mA elektrik akımı 35 dakika uygulanarak proteinlerin ayrılması sağlandı.  

Üçüncü aşamada boyama işlemi gerçekleştirildi.  

  

Coomassie- Jel Boyama Çözeltisi  

Coomassie Blue R250   1 g 

Etanol % 95    420 mL 

Asetik Asid    100 mL 

Distile Su    480 mL 
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Coomassie Destain- Jel Yıkama Solüsyonu  

Etanol % 95    420 mL 

Asetik Asid    100 mL 

Distile Su    480 mL 

 

 Jel, boya içerisinde 15-20 dakika çalkalamalı su banyosunun shaker’ında çalkalanarak 

bekletildi. Daha sonra jel, Coomassie Destain çözeltisine alındı, 3-4 kez 10-15’er dakika 

yıkandı ve fotoğraf çekimi yapıldı.  

 

3.4.5. Çalışma Protokolü 

 

Proteinler reaksiyon ortamından % 5’lik TCA ile çöktürüldükten sonra çökeltide 

(proteinlerde) SA ve PCO tayin edildi. 

 

Deney1 

100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
  

Dört saat inkübasyondan sonra PrSA düzeyi tayin edilir. 

Deney2 

100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 100 µL 0.1 M SA  

Dört saat inkübasyondan sonra PrSA düzeyi tayin edilir.  

Deney3 

100 µL serum + 100 µL 0.1 M  H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O 

Dört saat inkübasyondan sonra PrSA düzeyi tayin edilir. 

Deney4 

100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O   + 100 µL 0.1 M SA 

Dört saat inkübasyondan sonra PrSA düzeyi tayin edilir. 
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Deney5 

100 µL serum + 100 µL 0.1M H
2
O

2
 + 100 µL susam yağı 

Dört saat inkübasyondan sonra PrSA düzeyi tayin edilir. 

Deney6 

100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O  + 100 µL susam 

yağı 

Dört saat inkübasyondan sonra PrSA düzeyi tayin edilir. 

Deney7 

150 µL albümin (%5) + 100 µL 0.1 M SA  

Dört saat inkübasyondan sonra PrSA düzeyi tayin edilir. 

Deney8 

100 µL serum + 100 µL 0.1M H
2
O

2
 

Dört saat inkübasyondan sonra protein karbonil düzeyi tayin edilir. 

Deney9 

100 µL serum + 100 µL 0.1M H
2
O

2
 + 100 µL 0.1M SA   

Dört saat inkübasyondan sonra protein karbonil düzeyi tayin edilir. 

Deney10 

100 µL serum + 100 µL 0.1M H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O             

Dört saat inkübasyondan sonra protein karbonil düzeyi tayin edilir. 

Deney11 

100 µL serum + 100 µL 0.1M H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O  + 100 µL 0.1M SA  

Dört saat inkübasyondan sonra protein karbonil düzeyi tayin edilir. 

Deney12 

100 µL serum + 100 µL 0.1M H
2
O

2
 + 100 µL susam yağı 

Dört saat inkübasyondan sonra protein karbonil düzeyi tayin edilir. 
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Deney13 

100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O  + 100µL susam yağı 

Dört saat inkübasyondan sonra protein karbonil düzeyi tayin edilir. 

Deney14 

500 µL 10 mM DNPH, 2M HCl içerisinde + 100 µL 0.1M SA + 400 µL distile su 

Dört saat inkübasyondan sonra spektrofotometrik olarak absorbans 360 nm dalga 

boyunda ölçüldü. Kör olarak 500 µL 10 mM DNPH, 2M HCl içerisinde + 500 µL 

distile su kullanıldı. 

 

3.4.6. İstatistiksel Analiz 

 

Çalışmanın istatistiksel değerlendirilmesinde verilerin ortalama ± standart sapma                   

( x ± SD ) ve median verildi. Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi testi kullanıldı. p<0.05 

anlamlı olarak kabul edildi. Parametreler arasındaki ilişkilerin gösterilmesinde  

Spearman’ın rho testi kullanıldı.  
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4. BULGULAR 

Deneklerin (n=10) serum serbest SA düzeyleri 0,38 ± 0,12 mg/dL, protein SA 

düzeyleri ise 71,2 ± 8,1 mg/dL olarak bulundu (Tablo 4-1). Serum 0.1 M H2O2 ile 4 saat 

inkübe edildiğinde PrSA düzeyleri 62,7 ± 6,5 mg/dL (n=10)(Deney1); reaksiyon 

ortamına H2O2’e ekivalan SA koyulduğunda ise 165,9 ± 42,0 (n=8) (Deney2) olarak 

bulundu (Tablo 4-1). Deney1’deki değerler kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlı düşüş göstermiştir (p=0,001) (Şekil 4-1); Deney1 ile Deney2 arasında 

da  istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark görüldü (p=0,003) (Şekil 4-2). 

Serum, hidroksil radikali ile 4 saat inkübe edildiğinde PrSA düzeyleri 55,1 
 
± 

3,5mg/dL (Deney3)(n=8); ekimolar SA ilave edildiğinde ise 187,6 ± 17,9 mg/dL olarak 

bulundu (n=8)(Deney4) (Tablo 4-1). Deney3’teki değerler kontrol grubuna göre anlamlı 

düşüş göstermiştir (p=0,011) (Şekil 4-4); Deney3 ile Deney4 arasında da  istatistiksel 

olarak çok ileri derecede anlamlı fark görüldü (p=0,00) (Şekil 4-5); Deney1 ile Deney3 

değerleri arasında  anlamlı fark görülmedi (p=0,168) (Şekil 4-7). 

Kontrol grubu PrSA düzeyleri ile Deney1 (rs= 0,86; p< 0,01) arasında aynı 

yönde bir ilişki bulundu. 

Deneklerin protein karbonil düzeyleri 70,3 ± 8,4 µmol/L (n=8) ; H2O2 ilave 

edildikten sonra, 83,4 ± 14,2 µmol/L (n=8)(Deney8); ortama SA koyulduğunda ise 

197,8 ± 121,5 µmol/L (n=8)(Deney9) olarak bulunmuştur (Tablo 4-1). Deney8 değerleri 

ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü (p=0,038)(Şekil 4-

10); standart sapmalar Deney8 ile Deney9 ortalamalarında yüksek olduğu için bu iki 

deney arasındaki değerlerde büyük farklar tespit edilmesine rağmen  fark istatistiksel 

olarak anlamlı  bulunmadı (p=0,291) (Şekil 4-11). 

 Serum hidroksil radikali ile 4 saat inkübe edildiğinde protein karbonil düzeyleri 

119,2 ± 26,8 µmol/L (n=8)(Deney10); reaksiyon ortamına SA koyulduğunda ise 228,9 

± 99,5 µmol/L (n=8)(Deney11) olarak bulundu (Tablo 4-1). Deney10 değerleri kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı artış göstermiştir (p=0,003) 

(Şekil 4-13); standart sapmalar Deney10 ile Deney11 ortalamalarında yüksek olduğu 

için bu iki deney arasında büyük fark tespit edilmesine rağmen fark istatistiksel olarak 
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anlamlı bulunmadı (p=0,125) (Şekil 4-14); Deney8 ile Deney10 arasında da istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı fark görüldü (p=0,004) (Şekil 4-15). 

Kontrol grubu protein karbonil düzeyleri ile Deney8 (rs=0,73; p<0.05),kontrol 

grubu protein karbonil düzeyleri ile Deney10 (rs=0,83; p<0,05); Deney8 ile Deney10 

(rs=0,90; p<0,01) arasında aynı yönde bir ilişki bulundu. 

Protein karbonil düzeyleri nmol/mg protein olarak hesaplandığında değerler 

sırası ile 0,95 ± 0,14; 1,12 ± 0,19 (Deney8); 2,74 ± 1,78 (Deney9); 1,62 ± 0,38 

(Deney10); 3,16 ± 1,52 (Deney 11) olarak bulundu (Tablo 4-1). 

 Deney8 değerleri ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

görüldü (p=0,028); standart sapmalar Deney8 ile Deney9 ortalamalarında yüksek 

olduğu için bu iki değerler arasında büyük farklar tespit edilmesine rağmen  fark 

istatistiksel olarak anlamlı  bulunmadı (p=0,302).  

Deney10 değerleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı artış göstermiştir (p=0,002); standart sapmalar Deney10 ile Deney11 

ortalamalarında yüksek olduğu için bu iki deney arasında büyük fark tespit edilmesine 

rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,138); Deney8 ile Deney10 

arasında ise ileri derecede fark görüldü (p=0,005). 

100 µL serum (n=3) 100 µL 0.1 M H2O2 ve 100 µL susam yağı ile 4 saat inkübe 

edildiğinde sırası ile PrSA düzeyleri 69,7 ± 7,9 mg/dL; 61,4  ± 4,8 mg/dL; 66,3 ± 8,0 

mg/dL olarak bulundu (Tablo 4-2) (Şekil 4-8).  

100 µL serum (n=3) 100 µL 0.1 M H2O2   + 10 µL 50 mM FeSO4.7H
2
O  ve 100 

µL susam yağı ile 4 saat inkübe edildiğinde sırası ile PrSA düzeyleri sırası ile 64,6 ± 

3,7; 55,5 ± 4,3; 65,0 ± 1,1 olarak bulundu (Tablo 4-3) (Şekil 4-9). 

100 µL serum (n=3) 100 µL 0.1 M H2O2 ve 100 µL susam yağı ile 4 saat inkübe 

edildiğinde sırası ile PCO düzeyleri sırası ile 68,2 ± 14,3 µmol/L; 80,0 ± 22,2 µmol/L; 

82,4 ± 29,7 µmol/L olarak bulundu (Tablo 4-2) (Şekil 4-16) .  

100 µL serum (n=3)  100 µL 0.1 M H2O2  + 10 µL 50 mM FeSO4.7H
2
O  ve 100 

µL susam yağı ile 4 saat inkübe edildiğinde sırası ile PCO düzeyleri 68,2 ± 14,3 
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µmol/L; 109,0 ± 41,4 µmol/L; 126,7 ± 13,9 µmol/L olarak bulundu (Tablo 4-3) (Şekil 

4-17).  

Oksidatif strese susam yağının etkisini SA ve PC açısından değerlendirdiğmizde 

susam yağının SA’de benzer şekilde fakat daha zayıf etki gösterdiği görüldü . 
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Tablo 4-1 0.1 M H2O2 ve hidroksil radikali ile 4 saat inkübasyon öncesi, sonrası ve    
ekimolar  SA ilavesinden sonra PrSA ve PCO düzeyleri   

  

  FSA  

 mg/dL 

 

   PrSA  

  mg/dL 

PCO      

µmol/L 

Total protein 

mg/mL 

 PCO 

nmol/mg protein 

Kontrol 0,38 ± 0,12 

0,2 - 0,66 

n=10 

71,2 ± 8,1 

62,1 - 84,8 

n=10 

70.3 ± 8,4 

56,6 - 84,2 

n=8 

73,8 ± 5,9 

63 - 80,1 

n=8 

0,95 ± 0,14 

0,79 - 1,17 

n=8 

H2O2  62,7 ± 6,5 

55,4 - 73,9 

n=10 

83,4 ± 14,2 

63,8 - 105,4 

n=8 

 1,12 ± 0,19 

0,88 - 1,44 

n=8 

H2O2 +SA  165,9 ± 42,0  

92 - 204 

n=8 

197,8 ± 121,5 

70,1 - 363,6 

n=8 

 2,7 ± 1,70 

0,93 - 5,12 

n=8 

OH
.
  55,1

 
± 3,5 

51 - 59,6 

n=8 

119,2 ± 26,8 

81,4 - 156,6 

n=8 

 1,62 ± 0,38 

1,0 - 2,0 

n=8 

OH
.
 + SA  187,6 ± 17,9 

167 - 216 

n=8 

228,9 ± 99,5 

92,8 - 377,4 

n=8 

 3,16 ± 1,52 

1,15 - 5,31 

n=8 
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Tablo 4-2 H2O2 ile oluşturulan protein oksidasyonunda susam yağının PrSA ve PCO    
düzeylerine etkisi  

 Kontrol H2O2 H2O2 + susam yağı 

PrSA 

mg/dL 

69,7 ± 7,9       

n=3 

61,4 ± 4,8      

n=3 

66,3 ± 8,0          

n=3 

PCO 

µmol/L 

68,2 ± 14,3      

n=3 

80,0 ± 22,2     

n=3 

82,4 ± 29,7         

n=3 

 

Tablo 4-3 Hidroksil radikali ile oluşturulan protein oksidasyonunda susam yağının PrSA 
ve PCO düzeylerine etkisi  

 Kontrol OH
.
 OH

.
+susam yağı 

PrSA 

mg/dL 

64,6 ± 3,7       

n=3 

55,5 ± 4,3      

n=3 

65,0 ± 1,1          

n=3 

PCO 

µmol/L 

68,2 ± 14,3      

n=3 

109,0 ± 41,4    

n=3 

126,7 ± 13,9        

n=3 
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 Şekil 4-1 100 µL Serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 ile 4 saat inkübasyon sonrası PrSA 

düzeyleri (mg/dL) (Deney1)  

 

 

 Şekil 4-2 100 µL serum + 100 µL 0.1 M  H
2
O

2
 + 100 µL 0.1 M SA ile 4 saat inkübasyon 

sonrası PrSA düzeyleri (mg/dL)(Deney2) 
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Şekil 4-3 Kontrol, Deney1ve Deney2’nin kıyaslanması 

 

 

Şekil 4-4 100 µL serum + 100 µL 0.1 M  H
2
O

2
 + 10 µL 50mM FeSO4.7H

2
O ile 4 saat 

inkübasyon sonrası PrSA düzeyleri (mg/dL)(Deney3) 
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Şekil 4-5 100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O + 100 µL 0.1 M 

SA ile  4 saat inkübasyon sonrası PrSA düzeyleri (mg/dL)(Deney4) 

 

 

Şekil 4-6 Kontrol, Deney3 ve Deney4’ün kıyaslaması 
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Şekil 4-7 Deney1  ve Deney3’ün kıyaslaması 

 

 

Şekil 4-8 100 µL serum + 100µL 0.1 M H
2
O

2
 + 100 µL susam yağı ile  4 saat inkübasyon 

sonrası PrSA düzeyleri (mg/dL) (Deney 5) 

 

 

 



 

 

61

 

Şekil 4-9 100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O  + 100 µL 

susam yağı  ile 4 saat inkübasyon sonrası PrSA düzeyleri (mg/dL) (Deney6) 

 

 

 Şekil 4-10 100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 ile 4 saat inkübasyon sonrası protein 

karbonil düzeyleri (µmol/L)(Deney8) 
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Şekil 4-11 100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 100 µL 0.1 M SA  ile 4 saat inkübasyon 

sonrası protein karbonil düzeyleri (µmol/L)(Deney 9) 

 

 

Şekil 4-12 Kontrol, Deney8 ve Deney9’un kıyaslanması 
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Şekil 4-13 100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O ile  4 saat 

inkübasyon sonrası protein karbonil düzeyleri (µmol/L)(Deney 10) 

 

 

Şekil 4-14 100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O  + 100 µL 0.1 

M SA ile 4 saat inkübasyon sonrası protein karbonil düzeyleri (µmol/L) 
(Deney11) 
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Şekil 4-15 Deney8 ve Deney10’un kıyaslanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 4-16 100 µL serum + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 100 µL susam yağı ile 4 saat inkübasyon 

sonrası protein karbonil düzeyleri (µmol/L)(Deney 12)  
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Şekil 4-17 100 µL serum  + 100 µL 0.1 M H
2
O

2
 + 10 µL 50 mM FeSO4.7H

2
O  + 100 µL 

susam yağı ile 4 saat inkübasyon sonrası protein karbonil düzeyleri (µmol/L) 
(Deney13) 
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Şekil 4-18 Serumun 0.5 M H2O2, 0.5 M H2O2 + 50 mM FeSO4.7H
2
O ve oksidana ekivalan 

SA ilavesi ile 4 saat inkübasyon sonrası protein elektroforezi 

1. Kontrol 1 

2. Serum 1 + 0.5 M H2O2 

3. Serum 1 + 0.5 M H2O2 + 0.5 M SA 

4. Serum 1 + 0.5 M H2O2 + 50 mM FeSO4.7H
2
O 

5. Serum 1 + 0.5 M H2O2 + 50 mM FeSO4.7H
2
O + 0.5 M SA 

6. Kontrol 2 

7. Serum 2 + 0.5 M H2O2 

8. Serum 2 + 0.5 M H2O2 + 0.5 M SA 

9. Serum 2 + 0.5 M H2O2 + 50 mM FeSO4.7H
2
O 

10. Serum 2 + 0.5 M H2O2 + 50 mM FeSO4.7H
2
O + 0.5 M SA 

11. Kontrol 3 

12. Protein belirteci 
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  %       58   4.1   9.9    15      12.7                        %   60.4       11.1   5.5  22.9    

   Kontrol      Serum + 0.5 M H2O2 

 

                                           
%      58.5          20.7     20.7          %   58.4        17.84    23.7  

  Serum + 0.5 M H2O2 + 0.1 M SA        Serum + 0.5 M H2O2 + 50 mM FeSO4.7H
2
O

  

Şekil 4-19 Serumun 0.5 M H2O2, 0.5 M H2O2 + 50 mM FeSO4.7H
2
O ve 0.1 M SA ilavesi ile 

4 saat inkübasyon sonrası protein elektroforezi 

 

Serum proteinlerinin 0.5 M H2O2 ve hidroksil radikali ile 4 saat inkübasyonu 

sonrası yapılan SDS- PAGE’nde yüksek moleküler ağırlıklı bantlarda kırılmaların 

meydana geldiği gözlendi; reaksiyon ortamına oksidan’a ekivalan miktarda SA (0.5M) 

koyulduğunda ise çok daha az  kırılma görülüp, 37-26 kD aralığında yeni fraksiyonlar 

tespit edilmiştir.  
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5. TARTIŞMA 

 

Hidrojen peroksit kendisi radikal olmayan, fakat metal iyonları ile son derece 

girişken hidroksil radikali oluşturma yeteneğine sahip olan toksik bir maddedir (37,38). 

Ijima ve arkadaşlarına ait invitro çalışmada SA’in 1/1 oranında toksik H2O2’i elimine 

ederek dekarboksilasyona uğradığı, Baeyer-Villiger çevrimine benzer şekilde asiklik, 

toksik olmayan ADOA’e dönüştüğü gösterilmiştir (20). Araştırıcılara göre SA’in sadece 

serbest formu bu reaksiyonu vermekte, α-ketokarboksilik asid grubu  bağ oluşumuna 

katıldığı zaman  H2O2 ile reaksiyon vermemektedir, ancak kolominik asid (poli-2,8-

NANA), homopolimerik SA’ler, müsin ve fetuin siyaloglikoproteinler siyalidaz ile üç 

gece bekletildiklerinde H2O2 elimine etmektedirler (20). 

ROS protein yapısındaki oligosakkaritleri hedef alır ve onların biyolojik 

fonksiyonlarını değiştirir (21,22) . Oksidatif strese bağlı olarak ekstraselüler matriks 

glikozaminoglikan yapısı yıkılır (21,22), LDL-ApoB ve platelet glikoproteinleri  

desiyalilasyona uğrar (23,171,172).   

Bizim çalışmamızda 0.1 M H2O2 ile serum proteinleri 4 saat inkübe 

edildiklerinde desiyalilasyon oluşmuştur. Bulgular yukarıdaki literatür bilgileri ile 

uyumludur. Ortama ekimolar SA ilave edildikten sonra proteinler ayrılarak SA tayini 

yapıldığında desiyalilasyonun iyileştirilerek bazal değerlerin korunması yerine 

beklenmedik şekilde ileri derecede anlamlı yüksek değerler elde edilmiştir. Burada 

oksidatif strese bağlı desiyalilasyonun engellenmesinde iki farklı yol düşünülebilir. 

Birinde SA H2O2 elimine eder diğerinde ise nonenzimatik bağlanarak proteinleri H2O2 

hasarından korur. İjima’nın çalışmasında (20) H2O2 ve siyalik asidin birlikte olduğu 

ortamda hücrelerin canlılıklarını sürdürdüğü görülmektedir. Bizim çalışmamızda da 

H2O2 bulunan ortamda desiyalilasyon değil nonenzimatik bağlanmanın baskın olduğu 

görülüyor. Ekimolar oranda SA ve H2O2 kullanarak H2O2’in elimine edilmesi 

beklenirken, SA proteinlere nonenzimatik bağlanarak koruyucu etki göstermiştir. SDS-

PAGE’nde oksidatif hasara bağlı oluşan protein fraksiyonlarındaki kayıpların SA 

ilavesinden sonra iyileşmesi SA’in antioksidan davranışını ortaya koymaktadır.  

SA, glukoz ve fruktoz gibi nonenzimatik  yolla proteinlere bağlanır. Yapılan 

çalışmada albumin glukoz ve fruktoz ile inkübe edildiğinde, ortama SA ilavesi bu 
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karbohidratların nonenzimatik bağlanmasına bağlı oluşan fluoresansı azaltmıştır (254). 

Bu çalışmada fruktozun glukoza göre daha fazla fluoresansa neden olması sulu 

çözeltide sahip olduğu daha geniş lineer şekle bağlı olarak amadori ürünleriyle çift 

katılma ürünü oluşturması şeklinde açıklanmıştır. SA de glukoz ve fruktoz gibi sulu 

ortamda halkalaşır, yapısı nedeniyle SA-albumin katılma ürünü daha fazla 

düzenlenmeye yatkın değildir bu nedenle fluoresansın inhibitörü olmuştur.  Biz de 

çalışmamızda SA içermeyen protein olan albuminin SA ile inkübasyonunda proteinin  

nonenzimatik siyalillendiğini gördük.  

Serum proteinleri H2O2 ve hidroksil radikali ile inkübe edildiğinde protein 

karbonilasyonu artmaktadır. Bulgularımız literatür ile uyumludur (171,174,178). 

Oksidatif stres hidroksil radikali ile oluşturulduğunda karbonilasyon H2O2’ye oranla 

daha da artmıştır. Bu bulgu hidroksil radikalinin daha reaktif olduğunu 

desteklemektedir.  Ortama ekimolar SA ilave edildiğinde karbonilasyonun daha da 

şiddetlendiği görülmüştür. Değerlerdeki saçılım fazla olduğu için istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmasa da tüm vakalarda büyük oranda yükselme tespit edildi. Önceki 

bulgularımıza göre oksidatif hasar önleyicisi gibi görünen SA’in protein 

karbonilasyonunu arttırması dikkat çekicidir.  

Oksidatif strese bağlı oluşan ROS ya doğrudan protein ile reaksiyon verir veya 

şeker ve lipitler gibi moleküllerle reaksiyona girerek daha sonra proteinlerle reaksiyon 

veren reaktif karbonil türleri (RCS) oluşturur (12,174,177,178). SA asidik amino 

şekerdir, Lipovac’ın çalışmasında formaldehid salınmasını engellemesi örneğinde 

görüldüğü gibi proteinlere nonenzimatik bağlanması ile birlikte oksidatif strese bağlı 

oluşacak protein çapraz bağlanmalarını  azaltabilir veya farklı bağlanmalar oluşturabilir. 

Yüklü, keto asid yapısındaki SA’in ilavesiyle protein stabilitesi korunmuş, kırılmalar 

azalmış, protein bütünlüğü korunmuş olabilir fakat bu arada fenil hidrazinle reaksiyon 

veren yeni gruplar da oluşabilir. Çalışmamızda siyalik asidin in vitro fenil hidrazinle 

reaksiyon vermediğini gördük. Tespit edilen, oksidatif stres altında ortaya çıkan yeni 

oluşumlardır.    

Hücre içinde ılımlı oksidasyon proteinlerin proteozomlar tarafından yıkılmasına 

neden olurken, kuvvetli oksidasyonda proteinlerde oluşan çapraz bağlar proteolitik 

yıkıma karşı dirence yardımcı olur. Yapısal zorlama agregat oluşumuna sebep olur ve 

enzim katalitik bölgesine yerleşecek yapısal değişikliğe engel olur (223). Bu nedenle 

kuvvetli okside olmuş, çapraz bağlı protein agregatları proteozomları inhibe eder, 
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hücrede protein agregatları birikir, apoptoz indüklenir (223-226). Kollajende molekül 

içi veya dışı oluşan çapraz bağlanmaların yapısal değişikliğe neden olduğu, proteolitik 

yıkıma direnç kazandığı bildirilmiştir (247,248). 

Çalışmamızda 0.5 M H2O2 kullanılarak kuvvetli oksidatif stres oluşturulmuştur. 

Protein elektroforezinde H2O2 ve hidroksil radikali protein fraksiyonlarının 

zayıflamasına sebep olurken SA ilave edildiğinde reaksiyon öncesine yakın görüntü 

elde edildi. Bu durum yukarıdaki  literatür bilgisiyle uyumlu olup yeniden yapılanma ile 

oluşan çapraz bağlar ve bu bağlanmaya katılan SA’in eklenmesi proteinlere kırılmalara 

karşı direnç kazandırmıştır. Burada SA’in proteinleri koruduğu sonucu tekrar ortaya 

çıkmaktadır.  

Oksidatif stresin oluşturulduğu ortama susam yağı ilavesi SA’e benzer tablo 

ortaya çıkarmış, susam yağı desiyalilasyonu kısmen engellemiş ve protein karbonil 

düzeylerini yükseltmiştir. Literatürde susam yağının oksidatif hasarı indirgeyici özelliği 

gösterilmiştir (255,256).   

Kanser, diyabet ve koroner kalp hastalıkları gibi oksidatif hasar 

mekanizmalarının geçerli olduğu bazı patolojik durumlarda serum SA düzeyleri yanında 

siyalidaz aktivitesinin de arttığı bildirilmiştir. Siyalidaz aktivitesine bağlı serbest 

fraksiyonda artış serum proteinlerinde çalışmamızda görülen tabloyu oluşturabilir. SA 

artışları organizmanın kendini koruma yollarından biri olarak görünmektedir (257,258).   

Sonuçta oksidatif hasar proteinlerde desiyalilasyona ve protein 

karbonilasyonuna neden olmakta, ortama SA eklenmesi, yeni bağ yapılanması ile 

proteinleri kırılmalara karşı korumaktadır. SA’in protein karbonilasyonunu artırması ve 

proteinlere kazandırdığı yeni bağ yapılanması moleküle direnç kazandırırken ortaya 

çıkan yapısal değişiklik  hücresel fonksiyonları da etkileyebilir. Susam yağı da SA’e 

benzer davranış sergileyebilir. Oksidatif streste protein SA kaybı oksidatif hasarın 

göstergesi olarak kullanılabilir.  
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Yabancı 
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Okuduğunu 
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Word İyi 
Excel İyi 
Power Point İyi 
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