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Oksijen Toksisitesi - 1

� Bilinen bütün canlı türleri, organik 
moleküllerin içindeki oksijene gereksinim 
duyarlar. 

� Anaerobik canlılardaki oksijenin toksik 
etkisinin nedeni, reaktif oksijen türlerine karşı 
savunma sisteminin bulunmamasıdır. 

� Oksijen sadece anaerobik türlerde değil, 
yaşamları için mutlaka moleküler oksijene 
bağımlı olan canlılarda da toksik etkili
olabilmektedir.
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Oksijen Toksisitesi - 2

�Oksijenin canlılardaki toksik etkileri 
başlıca iki tür mekanizma ile 
gerçekleşir: 

� Moleküler oksijenin bazı enzimleri 
inhibe etmesi

� Serbest oksijen radikalleri
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Radikal nedir?Radikal nedir?

� Radikaller, dış orbitallerinde paylaşılmamış 
elektron içeren kimyasal türlerdir. 
� Dış orbitallerde paylaşılmamış elektron 
bulunması reaktiviteye yol açar.
�Organizmada oluşan serbest radikaller, 
radikal olmayan bileşiklerle etkileşerek yeni 
radikaller oluşturur. 
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Biyolojik 
sistemlerdeki 
serbest 
radikaller 
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Radikaller Nasıl Oluşur?
� Radikaller başlıca 3 temel mekanizma ile oluşur:

� Kovalent bağların homolitik kırılması ile: (Yüksek 
enerjili elektromanyetik dalgalar ve yüksek sıcaklık)
Kırılma sırasında bağ yapısındaki iki elektronun her 
biri ayrı ayrı atomlar üzerinde kalır. 

� Normal bir molekülün elektron kaybetmesi ile: 
Örneğin; askorbik asit, glutatyon ve tokoferoller gibi 
hücresel antioksidanlar, radikal türlere tek elektron 
verip radikalleri indirgerken, kendilerinin radikal 
formu oluşur.

� Normal bir moleküle elektron transferi ile: Örneğin,
moleküler oksijenin tek elektron ile indirgenmesi, 
radikal formu olan süperoksidin oluşumuna neden 
olur. 
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� Süperoksit
� H2O2
� Nitrik oksit
� Hidroksil radikali

� Bu radikaller içinde süperoksit ve
nitrik oksitin özel bir yeri vardır.
(Oksidatif ve nitrozatif stres)

Oksijen Radikalleri
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� Oksijen radikallerinin fazla yapımının 
neden olduğu etkilerin toplamı 
“oksidatif stres” diye adlandırılır. 

� Oksidatif stres, genelde nitrik oksidin 
reaktif türlerinden kaynaklanan toksik 
etkilerle (nitrozatif stres) beraberdir. 

� Bu bakımdan, oksidatif hasar,
superoksitten kaynaklanan radikaller ile 
nitrik oksidin reaktif türlerinin neden 
olduğu hasarların bir toplamıdır. 
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Canlılardaki Reaktif Oksijen Türlerinin 
(ROT) ve Reaktif Azot Türlerinin (RAT)

Kaynakları
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ROT Kaynakları
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Memeli organizmada gelişmesi

Kaynaklar
endojen ekzojen

prostaglandin sent. radyasyon, ultrason
solunum zinciri sigara içimi

otooksidasyon ilaçlar

SERBEST RADĐKAL

fagositler sıcak
oksihemoglobin pestisitler

oksidatif enzimler infeksiyonlar
redükte hemogl. birikimi hiperoksi, egzersiz

hava kirliliği (NOx, O3)
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ROT’ların Enzimatik Kaynakları

Ksantin oksidaz
Hypoxanthine + 2O2 → Xanthine + O2

.- + H2O2

NADPH oksidaz
NADPH + O2 → NADP+ + O2

.-

Amin oksidaz
R-CH2-NH2 + H2O + O2 → R-CHO + NH3 + H2O2

Myeloperoksidaz
Hipohalous asit oluşumu

H2O2 + X- + H+ → HOX + H2O
NADH oksidaz reaksiyonu

Hb(Mb)-Fe3+ + ROOH → Bileşik I + ROH
Bileşik I + NADPH → NAD• + Bileşik II    
Bileşik II + NADH → NAD• +  E-Fe3+ 

NAD• + O2 → NAD+ +  O2
.-

Aldehit oksidaz
2R-CHO + 2O2 → 2R-COOH + O2

.-

Dihidroorotat dehidrojenaz
Dihidroorotat +  NAD• + O2 → NADH + O2

.- + Orotik asit
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ROT’nin potansiyel kaynakları
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ROT’ların Enzimatik Olmayan 
Kaynakları ve Otooksidasyon 

Reaksiyonları

Fe2+ + O2 → Fe3++ O2
.-

Hb(Mb)-Fe2+ + O2 → Hb(Mb)-Fe3++ O2
.-

Katekolaminler + O2 → Melanin + O2
.-

Redukte flavin

Lökoflavin + O2 → Flavin semiquinone + O2
.-

Koenzim

Q-hydroquinone + O2 → Koenzim Q (ubiquinone) + O2 
.-

Tetrahidropterin + 2 O2 → Dihidropterin + 2 O2
.-
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Süperoksit Radikali

�Canlılarda oluştuğu ilk gösterilen radikal olan 
süperoksit, başlıca şu mekanizmalarla 
üretilmektedir:
� İndirgeyici özellikteki biyomoleküler oksijene tek 

elektron verip kendileri oksitlenirken süperoksit 
radikali oluşur. (Hidrokinonlar, flavinler, tiyoller, 
katekolaminler, ferrodoksinler, indirgenmiş 
nükleotidler)

� Enzimlerin katalitik etkisi sırasında (dehidrogenazlar, 
oksidazlar)

� Mitokondrideki enerji metabolizması sırasında 
(NADH-dehidrogenaz ve koenzim-Q)

� Aktive edilen fagositik lökositler tarafından üretim
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�Aerobik canlılarda süperoksitlerin H2O2’e 
çevrilmesi “dismutasyon tepkimesi” katalitik 
aktivitesi çok yüksek bir enzim olan süperoksit 
dismutaz (SOD) tarafından katalizlenir. 

�Süperoksit, özellikle hafif asidik koşullarda
SOD olmadan kendiliğinden dismutasyonla da
H2O2’e çevrilebilir.
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Patolojik durumlarda süperoksit yapımının 
artmasıyla süperokside özgü tepkimeler 

�Süperoksit metal iyonlarını indirgeyerek bağlı 
olduğu proteinlerden salınımına neden olur, 
kofaktörlerin oksidasyon düzeylerini bozar ve 
metal iyonlarının katıldığı hidroksil radikali 
yapım tepkimelerini hızlandırır.

� İndirgenmiş nükleotidlerin, bazı amino asitleri ve 
antioksidan bileşikleri oksitler. 

�Hücre zarlarında lipid peroksidasyonunu 
başlatabilir ve antioksidanları oksitleyebilir. 
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Hidrojen Peroksit
�Oksijenin enzimatik olarak iki elektronla 

indirgenmesi ya da süperoksitlerin enzimatik ve 
non-enzimatik dismutasyonu tepkimeleri sonucu 
oluşur.

�Özellikle proteinlerdeki hem grubunda bulunan 
demir ile tepkimeye girerek yüksek oksidasyon 
düzeyindeki reaktif demir formlarını oluşturur. 

�Bu formdaki demir çok güçlü oksitleyici 
özelliklere sahip olup, hücre zarlarında lipid 
peroksidasyonu gibi radikal tepkimeleri 
başlatabilir.

�Oksitleyici özelliği nedeniyle antioksidan enzimler 
olan katalaz ve peroksidaz tarafından 
uzaklaştırılır.
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Hidroksil Radikali

�Biyolojik ve kimyasal sistemlerde üretilen 
hidroksil radikali (.OH) canlılarda iki 
mekanizma ile oluşabilir.
� İyonlaştırıcı radyasyonun etkisi ile sulu 

ortamda su moleküllerinin iyonlaşması 
gerçekleşir.

� Hidrojen peroksitin eksik indirgenmesi ile 
.OH yapımı. 



20

�Biyolojik sistemlerin tanıdığı en reaktif tür olan 
.OH, su dahil ortamda rastladığı her biyomolekülle 
tepkimeye girer. Hidroksil radikalinin tepkimeleri 
başlıca:
� Elektron transfer tepkimeleri 
� Hidrojen çıkarma tepkimeleri
� Katılma tepkimeleri

�Hidroksil radikali ile oluşan en iyi tanımlanmış 
biyolojik hasar, lipid peroksidasyonu olarak 
bilinen serbest radikal zincir reaksiyonudur.
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�Her tür biyolojik molekül .OH’ın bir hedefi ise de 
özellikle elektronca zengin bileşikler tercihli 
hedeflerdir. (Nükleik asitler, proteinler ve lipidler)
� DNA ile tepkimesi sonucu baz 

modifikasyonları, baz delesyonları, zincir 
kırılmaları gerçekleşebilir. 

� Proteinlerde oksidasyonlar sonucu proteoliz
� Hücre zarı lipidlerinin peroksidasyonu zarın 

yapısını bozar ve geçirgenliğini artırır
�Özellikle .OH yapımını katalizlemelerindeki etkileri 

nedeniyle, canlılarda metal iyonların radikal 
hasarlarından birinci derecede sorumludurlar.
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Singlet Oksijen
�Oksijenin enerjetik olarak uyarılan bu formunda 

reaktivite çok yüksektir. Başlıca şu 
mekanizmalarla vücutta oluşabilir: 
�Pigmentlerin (örn.flavin içeren nükleotidler, 

retinal, bilirubin) oksijenli ortamda ışığı 
absorblamasıyla 

�Hidroperoksitlerin metaller varlığındaki yıkım 
tepkimelerinde

�Kendiliğinden dismutasyon tepkimeleri 
sırasında 

�Prostaglandin endoperoksit sentaz, sitokrom 
p450 tepkimeleri, myelo/kloro/laktoperoksidaz 
enzimlerinin etkileri sırasında 



23

Nitrik Oksit

� NO sentezini sağlayan mekanizmalar son derece 
kısıtlıdır. 

� Endojen NO oluşturan tek kaynak nitrik oksit sentaz 
(NOS) enzimidir. 

� Bu enzimin nöronal, endotelyal ve indüklenebilir
olmak üzere 3 formu vardır.
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�Radikal olarak reaktivitesi düşük olan NO, metal 
içeren merkezler ve radikaller ile büyük bir hızla 
tepkimeye girer. Özellikle lipid radikaller ile 
tepkimeye girmesi NO’e antioksidan bir etki de 
kazandırır. 

�Oksijen radikallerindeki durumun aksine, nitrik 
oksidi ortamdan temizleyen herhangi bir özel 
enzim yoktur. 

�Aerobik ortamda NO stabil değildir. 
�Derişiminin artması ile oksidasyonu hızlanır. 
�Bu nedenle ortamdaki derişimi ile kendi ömrü 

arasında ters bir orantı vardır. 
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�Radikalik tepkimeler;

� Oluşan radikallerin antioksidanlar ile 
indirgenmesi 

� Radikallerin birbirleri ile tepkimeleri

� Ortamda tepkimeye girebilecek bileşik 
kalmaması

durumlarında sona erer. 

�Buna göre hücresel koşullarda, oluşan radikalin 
çok erken safhalarda indirgenmesi 
biyomoleküllerin korunması bakımından hayati 
öneme sahiptir. 
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Ne Kadar Radikal Yapımı?

�Canlıların yaşlanması, radikallerin neden 
olduğu kalıcı hasarların bir birikimi olarak 
değerlendirilmektedir. 

�Vücutta üretilen radikaller her zaman tehlikeli 
kimyasal türler olarak değerlendirilmemelidir. 

�Oksijenin biyokimyasal tepkimelerde 
kullanılması için reaktif formlarına çevrilmesi 
zorunludur.
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�Steroid yapıdaki çok sayıdaki bileşiklerin, 
eikozanoidler gibi biyolojik aktif moleküllerin 
sentezi 

�Ksenobiyotiklerin detoksifikasyonu 
�Çok sayıdaki oksidaz ve hidroksilaz 

enzimlerinin etkileri için
�Sitotoksik etkilere sahip hücrelerin 

fonksiyonları için 

radikal yapımı olmazsa olmaz bir koşuldur.
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Serbest Oksijen Radikallerinin Etkileri

�Serbest radikaller yaşam için gereklidir. 
Elektron transferi enerji üretimi ve pek 
çok diğer metabolik işlevde temel 
oluşturur.

�Ama eğer zincir reaksiyonu kontrolsüz 
bir davranış gösterirse hücrede hasarlara 
neden olur. 
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� Hücre membranı proteinlerini yıkarak hücreleri 
öldürmek

� Membran lipit ve proteinlerini yok ederek hücre 
membranını sertleştirip hücre fonksiyonunu 
engellemek

� Çekirdek membranını yararak çekirdekteki genetik 
materyale etki edip DNA'yı kırılma ve mutasyonlara 
açık hale getirmek

� Bağışıklık sistemindeki hücreleri yok ederek 
bağışıklık sistemini zorlamak 

Bu etkiler oksidatif stres olarak bilinen DNA 
mutasyonları, hücre ölümleri ve hastalıkları gibi 
hasarlara neden olur. 
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Serbest Radikallerine Bağlı Hücre 
Hasarı Nasıl Oluşur?

�Membran Lipitlerinin Peroksidasyonu: Hücre 
membranının stabilizasyonunu bozar.

�Disülfit Bağı Oluşumu: Proteinlerin 
konfigürasyonlarını bozarak vücuttaki 
metabolik aktivitelerini engeller. 

�DNA Hasarı: Serbest radikal etkisiyle DNA'nın 
yapısının değişmesi mutasyonlara ve hatta 
canlının eşey hücrelerindeki mutasyona bağlı 
olarak döllerin ölmesine neden olur. 
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ROT’nin artırdığı hücre hasarının mekanizmaları

Lipid                   Thiollerin oksidasyonu DNA hasarı Schiff bazları
peroksidasyonu Karbonil oluşumu

Ca2+ ve diğer iyon Poli ADP     Değişmiş gen
transport sistemlerinin ribozilasyonu ekspresyonu

hasarı
Amadori ürünleri

Membran         Normal iyon gradyentinin ATP ve NAD(P)(H)
hasarı idamesinde dengesizlik azalması

Değişik enzim sistemlerinin AGEs
Aktivasyonu/Deaktivasyonu (ileri glikasyon 

son ürünleri)

Hücre Hasarı

LİPİDLER PROTEİNLER DNA                 ŞEKERLER
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Serbest Radikale Bağlı Hastalıklar

�Serbest radikal hastalıkları üç grupta 
toplanabilir:
� Genetiğe bağlı (Fanconi's anemisi, bloom 

sendromu)
� Çevresel bileşenler (meslek hastalıkları, 

zehirlenmeler, virus ve bakteriyal 
enfeksiyonlar) 

� Hem genetik hem de çevresel (bronşial 
astım, diabetes mellitus, kanser, 
kardiovasküler hastalıklar ve diğerleri)
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ROT’nin sık hedefleriROT’nin sık hedefleri

O2
••••-

H2O2

HOCl
••••OH

bağırsaklar

kalp & 
damarlar

Solunum yolları

beyin &
sinirler
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Serbest Radikallerinin Rol Aldığı 
Hastalıklarla İlişkili Durumlar

�İnflamasyon
�Mikropların Öldürülmesi
�Oksijen ve Diğer Gazların Toksisiteleri
�Yaşlanma
�Radyasyon
�Ateroskleroz
�DNA'ya Etkisi
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Antioksidan Savunma

� Organizmayı oksidatif etkilere karşı 
dengede tutabilmek için gerekli olan 
endojen ve ekzojen antioksidanların 
toplam etkisi antioksidan kapasiteyi 
oluşturur. 

� Antioksidanlar hedef moleküllerdeki 
oksidatif hasarı engelleyen veya 
geciktiren maddelerdir.  
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Antioksidanlar etkilerini başlıca iki şekilde gösterirler:

Serbest radikal oluşumunun önlenmesi: 
� Başlatıcı reaktif türevleri uzaklaştırıcı etki
� Oksijeni uzaklaştırıcı veya konsantrasyonunu 

azaltıcı etki
� Katalitik metal iyonlarını uzaklaştırıcı etki
Oluşan serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesi:
� Toplayıcı etki: (ör: enzimler) 
� Bastırıcı etki: (ör: flavinoidler, vitaminler)
� Onarıcı  etki
� Zincir kırıcı etki: (ör: Hemoglobin, seruloplazmin, 

mineraller) 
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Antioksidanlar,

� Hücre lokalizasyonuna göre;
� İntrasellüler
� Ekstrasellüler

� Fonksiyonuna göre; 
� Radikal oluşumunu önleyen
� Radikallerin dokudaki etkilerini önleyen

� Yapısına göre;
� Enzimatik

� Non-enzimatik

olarak sınıflandırırlar.
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Antioksidan savunma mekanizmaları

Organizmadaki savunma mekanizmaları
a. Katalitik serbest radikal temizleyici

O2
.- - spontan dismutasyon

- superoksit dismutaz (SOD)  
- Seruloplazmin

H2O2 - glutatyon peroksidaz (GTPx)
- Katalaz (CAT) 

Organik hidroperoksidaz - GTPx
Disulfid - GTPx
Oksidize askorbat - GTPx

b. Serbest radikal çöpçülleri (antioksidanlar)
Vitamin E (αααα-tokoferol) O2

.-, .OH, LPO
Azalmış askorbik asit

yüksek konsantrasyonda O2
.-, .OH, LPO

Düşük MA thioller (ör. sistein)  
Geniş MA thioller (ör. albumin)

c. Fe ve Cu’ın temizlenmesi
Ferritin, transferrin, laktoferrin (Fe)
Seruloplazmin (Cu, Fe)
Serum albumin (Cu)

H2O2

H2O + O2 
H2O

O2
.-

.OH

LPO

GSH

GSSG

Fe2+
Fe3

+
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Antioksidan 
Savunma 
Molekülleri
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Enzimatik 
Antioksidanlar
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Süperoksit Dismutaz (SOD)

�SOD enzimleri; süperoksit radikallerini daha az 
reaktif olan hidrojen peroksit formuna çeviren 
metalloenzim ailesidir.

�SOD’ın farklı izoenzimleri mevcuttur:
� Sitozolik SOD ve vasküler endotele bağlı 

bulunan ekstrasellüler SOD’ın kofaktörleri 
çinko ve bakırdır. (CuZn-SOD) Bu enzimlerin 
aktivitelerinden bakır, stabilitelerinden çinko 
sorumludur. 

� Mitokondrial SOD’ın kofaktörü ise mangandır. 
(Mn-SOD)

� Ayrıca, bazı bakterilerde Fe-SOD da 
saptanmıştır.

�
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SOD
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Katalaz (CAT)
� CAT tüm hücre tiplerinde değişik 

konsantrasyonlarda bulunan ve 4 adet hem 
grubu içeren bir hemoproteindir. 

�Hidrojen peroksiti yıkar ve diğer tüm 
makromolekülleri peroksitlerin yıkıcı etkisinden 
korur. 

H2O2 ���� 2 H2O +  O2

� % 20 oranında sitoplazmada geri kalanı 
peroksizomlarda lokalizedir. 

�Kan, kemik iliği, mukoz membranlar, böbrek ve 
özellikle de karaciğer olmak üzere birçok 
dokudaki peroksizomlarda konsantrasyonu 
oldukça yüksektir.
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Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) ve 
Glutatyon Redüktaz

�GSH-Px; hidrojen peroksitin uzaklaştırılmasında 
görevli enzimdir. 

�Redükte glutatyonun (GSH) -SH grubundan, su 
oluşturmak için hidroksil radikali ya da hidrojen 
peroksitle birleşmek üzere hidrojen çıkartmasını 
sağlar.  

�4 alt üniteden oluşur. 

�Selenyum içerdiğinden hücreleri çeşitli hasarlara 
karşı koruyan bir selenoenzim olarak kabul 
edilir. 
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GSH-Px

�En fazla aktivite gösterdiği dokular, eritrositler 
ve karaciğerdir. 

�Normal koşullarda hidrojen peroksitin 
detoksifikasyonunu yapar. 

�Bunun yanında, GSH-Px intrasellüler alanda 
lipidleri peroksidasyondan koruyan en önemli 
enzimdir. 

�Substratı basit bir tripeptid olan 
glutatyondur.(GSH)
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H2O2 + 2 GSH (redükte glutatyon) ���� GSSG (okside 
glutatyon)  +  2 H2O

H2O2’lerin indirgenmesi ile (redükte) oluşan GSSG ise 
glutatyon redüktazın katalizlediği rekasiyonla tekrar 
GSH’a dönüşür.

GSSG   +   NADPH   +   H     ���� 2 GSH    +    NADP 

GSH-Px’ın hücredeki dağılımı glutatyon redüktaza bağlıdır.  
Her iki enzim de sitozolde en yüksek konsantrasyonda 
bulunur.
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Glutatyon-S-Transferaz (GST)
� İki protein alt biriminden oluşan bir enzim 

ailesidir. 
�3 sitozolik ve 1 de mikrozomal olmak üzere 

dört ana gruba ayrılırlar. 
�Organizmaya giren ksenobiyotiklerin 

biyotransformasyonunda önemli rol 
oynamaktadırlar. 

�Başta araşidonik asit ve linoleat 
hidroperoksitleri olmak üzere lipid 
hidroperoksitlere (ROOH) karşı GST’lar Se-
bağımsız glutatyon peroksidaz aktivitesi 
gösterirler: 



50



51

� Glutatyon (GSH)

� Vitamin C (Askorbik Asit)

� Vitamin E (Tokoferol)

� Vitamin A (b-Karoten)

� Melatonin

� Ürik Asit

� Albümin

� Sistein

� Bilirübin

� Seruloplazmin
� Ferritin
� Transferrin ve Laktoferrin
� Haptoglobin ve Hemopeksin
� Mannitol
� Oksipurinol
� Probukol
� Deferoksamin (DFO)
� Lipoik Asit
� Flavinoidler

Enzimatik Olmayan Antioksidanlar
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Kalp Hastalıklarında ROT Üretimi

1. Mitokondriyal ETZ

� Normal fizyolojik koşullarda, oksjen 
mitokondriyal oksidatif fosforilasyon ve ATP 
üretimi için temeldir. 

� ROT gibi potansiyel toksik ürünleri 
mitokondriyal ETZ sırasında intrasellüler olarak 
oluşur ve intrasellüler antioksidan savunma 
tarafından kontrol edilir. 
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� Hem hipoksi hem de iskemiyle oksijen 
sunumundaki azalma mitokondtriyal ETZ’ni 
bozarak 
� Toksik metabolitlerin birikmesine
� Asidoza
� ATP eksikliğine
� İntrasellüler Ca2+ artışına
� Mitokondriyal membran depolarizasyonuna
� Matriks şişmesine 
� Hücre ölümüne yol açar. 
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� İskemik hücre nekrozunun ilerlemesini önleyen 
kan akımında düzelme bazen yaşayan 
hücrelerde reperfüzyon hasarına neden olur. 

� Bu fenomen mitokondriyal solunuma oksijen 
sunumunun sonucu olarak masif ROT 
üretimiyle birliktelik gösterir. 
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� Önemli deneysel hipoksi veya 
iskemi/reperfüzyon modellerinde, 
miyokardiyumdaki hasarın mitokondriyal 
ETZ’nde oluşan oksijen radikalleri nedeniyle 
olduğu gösterilmiştir. 

� Fazla miktarda ROT oluşumu intrasellüer 
antioksidan savunma ağını yenebilir ve;
� nötröfil aktivasyonu
� lipid peroksidasyonu
� protein modifikasyonu
� DNA kırılmalarına yol açar.   
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2. İmmun hücre infiltrasyonu ve sitokinler: 
� Kalp kası içinde aktive olmuş immun hücrelerin 

infiltrasyonu kardiyak oksidan üretimi için 
potansiyel bir mekanizmadır. 

� Post-iskemik reperfüzyon sırasında ROT hücre 
ölümü ve doku hasarına yol açar ve de akut 
inflamatuvar (iltihabi) yanıtı tetikleyebilir. 

� Özellikle nötrofillerin oluşturduğu bu immun 
hücre aktivasyonu ROT, proteolitik enzimler ve 
pro-inflamatuvar sitokinler gibi medyatörler 
sekrete ederek doku hasarını artırabilir.
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3. Oksidatif enzim indüksiyonu 
� Ksantin oksidaz

� NADH/NADPH oksidaz 

� NOS 
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Ksantin Oksidaz

� XO; pürin degradasyon yolunda anahtar enzimdir.
� Fizyolojik koşullarda bu enzim karaciğer ve ince 

bağırsak mukozasında lokalizedir. 
� Kronik hipoksi sırasında veya artmış inflamatuvar 

sitokin varlığında aşırı ROT üretimi ksantin oksidaz 
aktivitesini artırır ve plazmaya çıkmasına yol açar. 

� Dolaşan ksantin oksidazın artmış seviyeleri vasküler 
dokularda daha fazladır ve bu endotel fonksiyon 
bozukluğunda, hiperkolesterolemik tavşanlarda ve 
insan aterokslerozundaki önemini vurgulamaktadır. 

� Ksantin oksidazın plazmada artışı aynı zamanda 
süperoksitlerin aşırı üretimine katkıda bulunur.    
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NADPH Oksidaz 

� Genellikle fagositik hücrelerde bulunur. 
� Vasküler NADH/NADPH oksidazın tüm vasküler 

kompanentlerde (endotel, medyal düz kas, 
adventisya) süperoksit üretimini önemli 
derecede kolaylaştırdığı gösterilmiştir. 

� Kalp hastalığında anjiyotensin II gibi faktörler 
bu enzim yoluyla vasküler dokularda süperoksit 
üretimini aktive eder.
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Nitrik Oksit Sentaz (NOS)

� Elektron donörü NADPH’dan bir prostetik hem 
grubuna flavin aracılı elektron transportunu 
katalize eden p450 redüktaz benzeri bir 
enzimdir. 

� Sitokin aracılı (interlökin- 1ββββ, IL-6, interferon-γγγγ
ve tümör nekrozis faktör-αααα) kardiyak kontraktil 
disfonksiyon ve kalp hastalığının gelişmesinde 
NOS indüksiyonuyla NO üretimi artışının önemli 
bir mekanizma olduğu gösterilmiştir. 



62

Oksidaz aktivasyon modeli ve kardiyovasküler hücrelerdeki sonuçları

Matriks 
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Oksidatif Stres ve Kalp
� Kalp hastalıklarına karşı miyokardiyal savunma 

birkaç aşama gösterir.
� Birincil savunma, hücre içi antioksidanlardan 

(SOD, CAT, GSH-Px ve GSH-redüktaz gibi) 
oluşur. 

� İkincil savunma lipolitik ve proteolitik enzimleri 
(proteaz, fosfolipaz gibi) içerir. 

� Üçüncül savunma oksidatif stres sonucunda 
artan ROT ile başa çıkabilmek amacıyla kalpteki 
gen ve proteinlerden (redoks duyarlı 
transkripsiyon faktörü olan) nükleer faktör κκκκB 
(NF-κκκκB) ve aktivatör protein I (AP-I) ile (redoks 
ile regüle edilen gen) Bcl-2 geni sayesinde hücre 
içi antioksidanların üretimi artırılır.
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� Oksijenin parsiyel redüksiyonuyla üretilen 
singlet oksijen, süperoksit radikali, hidrojen 
peroksit ve hidroksil radikali gibi aktive olmuş 
oksijen türleri oldukça reaktiftir ve kalp gibi 
organlarda toksik etkilere yol açarlar.

� İzole edilmiş kalplerde yapılmış çalışmalar, 
oksijen radikalinin oluşumuna yol açan her 
olayın, 
� yüksek enerjili fosfatlarda azalma, 
� kontraktil (kasılma) fonksiyonun kaybı, 
� yapısal anormalliklere neden olduğunu

ortaya koymuştur.
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Kardiyak Oksidatif Stresin Sonuçları 
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Kardiyovasküler Hastalıklarda Artmış 
ROT Üretimiyle İlgili Bulgular
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Oksidatif Stres ve Hipertansiyon

� Dolaşımdaki homeostazın kontrolü, vasküler 
endotelyumun kimyasal, hormonal ve 
hemodinamik değişikliklere olan cevabına 
bağlıdır. 

� Hipertansiyonda, prostaglandinler, endotelden 
derive hiperpolarize edici faktör ve nitrik 
oksitten oluşan endotelle ilişkili vazodilatör 
sistemlerdeki bozukluk endotel disfonksiyona 
neden olmaktadır. 



69

� Yapılan birçok çalışmada hipertansiyonda 
mikrovasküler düzeyde oksidatif stresin arttığı 
gösterilmiştir. 

� Hipertansiyonda serbest radikallerin indüklediği 
nitrik oksit yıkımı kritik rol oynar. 

� Yine NAD(P)H oksidaz ve ksantin oksidaz gibi 
süperoksit üreten enzimlerin hipertansiflerde arttığı 
gösterilmiştir. 

� Kan SOD aktivitesinin hipertansiflerde daha az 
olduğu gösterilmiştir. 

� SOD in vitro olarak endotel disfonksiyonu 
düzeltebilir ve SOD mimetiklerin (tempol) deney 
hayvanlarında kan basıncını düşürebilmektedir.
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� Ayrıca, süperoksit anyonlar hipertansiyonla 
ilişkili kardiyak hipertrofi, inme ve böbrek 
hasarının gelişmesinde rol almaktadır. 

� Kan basıncı normal ratlarda tuz yüklemesinin 
dirençli damarlarda ROT’lerinin üretimini 
artırdığı ortaya konmuştur. 

� Bunların yanında, hipertansiyonda 
vazokonstriktör siklooksijenaz ürünlerinin 
arttığı ve ksantin oksidaz yolundan oluşan O2

-. 
ve OH-. radikallerinin bu olayı olumsuz 
etkilediği gösterilmiştir. 

� Tüm bunlar, ROT’lerinin hipertansiyondaki 
fonksiyonel önemini ortaya koymaktadır. 
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Oksidatif Stres ve 
Endotel Disfonksiyonu

� Endotelyum; vasküler tonus, platelet adezyonu, 
inflamasyon, fibrinoliz ve vasküler 
proliferasyonu düzenleyen lokal medyatörler 
sağlayarak vasküler homeostazı korur. 

� Endotel disfonksiyonu tüm bu olayları olumsuz 
etkileyerek kardiyovasküler risk oluşturur. 

� Mevcut gelişmeler, oksidatif stresin vasküler 
disfonksiyon mekanizmalarını kolaylaştırdığını 
düşündürmektedir. 
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� Oksidatif stres durumunda endotel hücreleri 
koruyucu fenotiplerini kaybederler ve 
proinflamatuvar moleküller sentezlerler. 

� Bunlar arasında VCAM-1, ICAM-1 ve monosit 
kemotaktik protein-1 yer almaktadır. 

� Reaktif oksijen türleri NO inaktivasyonunu 
hızlandırarak vazomotor fonksiyonu bozar.

� Endotel hücrelerinden büyüme faktörlerinin 
sekresyonunu hızlandırarak endotel hücre 
proliferasyonuna yol açar. 

� Ayrıca apopitotik sinyal aktivasyonuyla endotel 
hücre kaybına yol açar. 
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Endotelyum ve nötrofillerde ROT üretimi
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Oksidatif Stres ve Ateroskleroz

� Hiperlipidemi, diabet, hipertansiyon, sigara ve 
yaşlanma gibi ateroskleroz için risk faktörleri 
endotel, vasküler düz kas hücresi ve 
adventisyal hücrelerden ROT’lerinin 
oluşumuna yol açar. 

� Bu ROT’ları aterogenez proçesinde rol önemli 
bir çok faktörü başlatır. 
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� Bunlar arasında; 

� Adezyon molekülü ekspresyonu
� Vasküler düz kas hücre proliferasyonu ve 

migrasyonu
� Endotelde apopitozis
� Lipidlerin oksidasyonu (okside LDL)
� Proteolitik matriks metalloproteinazların 

(MMP) aktivasyonu 
� Vazomotor aktivitede değişiklikler 

yer almaktadır. 
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� Erken dönemde endotel disfonksiyonuyla 
başlayan süreç, oksidan uyarının devamı ve 
antioksidan enzim aktivitesindeki yetersizlik 
devam ederse hızla ilerler ve aterosklerotik 
plaktan aşikar koroner arter hastalığına kadar 
devam edebilir. 

� İnsan koroner arterlerinden elde edilen 
örneklerde SOD gibi antioksidan enzim 
aktivitesinde azalmanın gösterilmiş olması 
oksidatif stres ve ateroskleroz ilişkisinin güçlü 
bir kanıtıdır. 
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ROT’lerin endotelyumdaki ve ateroskleroz 
gelişmesindeki etkileri

aterosklerotik lezyon            hücre çoğalması büyüme faktörü salınımı

aktif oksijen,
makrofajların kollajenaz, elastaz,                 trombositlerin
görev alması lipazlar, proteazlar kümeleşmesi

Plazma                 endotelyal hücreler

LDL        

Đntima                                                   aktive
oksijen

Yağlı çizgilenme demir/bakır

Oksidatif olarak değişmiş LDL
apoB-bağlı 4-hidroksinonenal, okside llipidler,

yağ asidi hidroksiperoksidaz

Monosit

Monosit

Doku
makrofajları

Köpük 
hücre

Membran 
hasarı
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Aterosklerotik Plak Gelişimi
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Oksidatif Stres ve Reperfüzyon Hasarı

� Serbest oksijen radikallerinin rolünün dolaysız 
olarak görüldüğü kardiyak sorunların başında 
reperfüzyon hasarı yer almaktadır. 

� Reperfüzyon hasarı, tıkanmış koroner arterin (veya 
başka bir arterin) açılmasından sonra daha önce 
iskemik olan alana oksijenli kanın gelmesinin 
yarattığı bir olaylar zinciri sonrası paradoksik 
olarak artan miyokart (veya başka doku) hücre 
hasarıdır.

� Bu olayın kalp için anlamı ya geri dönüşebilir
(miyokardiyal stunning) veya geri dönülemez
(miyokart infarktüsü) hasardır. 
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� Hasar oluşumunun hücresel mekanizması 
koroner endotel hücreleri, dolaşımdaki kan 
hücreleri ve kardiyak miyositlerinden artmış 
serbest oksijen radikali oluşumudur. 

� Bunun kanıtları üç maddede incelenebilir.
� Serbest oksijen radikalerinin postiskemik 

miyokartta artmış olduğunun gösterilmesi
� Dışarıdan serbest oksijen radikali 

verilmesinin iskemi / reperfüzyon hasarına 
benzer hasar yaratması

� Antioksidan enzim / ajanlarla önceden 
tedavinin hayvan deneylerinde iskemi / 
repefüzyon hasarına karşı koruyucu 
olabilmesi.
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Đskemi ve Reperfüzyonda ROT
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İ
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Reperfüzyon hasarının mekanizmaları ve medyatörleri
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Oksidatif Stres ve Kalp Yetersizliği

� Oksidatif stresin önemi olduğu en önemli kap 
hastalıklarından kalp yetersizliğidir. 

� Kalp yetersizliği gelişen hastalarda SOD, CAT, 
GSH-Px ve E vit gibi miyokardiyal 
antioksidanlar azalırken serbest oksijen 
radikallerin ve de oksidatif stresin arttığı 
gösterilmiştir. 

� İlaç tedavisiyle hemodinamik fonksiyonu 
düzelen hastalarda antioksidan rezervde 
düzelme ve oksidatif streste azalma 
sağlanabilmektedir.
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� Son dönem kalp yetersizliği olan hastalarda 
olduğu gibi, miyokart infarktüsü geçiren 
hastalarda miyokardiyumun infarkt 
bölgelerinde miyositlerin apopitozis veya 
programlanmış hücre ölümüyle kaybı 
olmaktadır. 

� Aynı zamanda, in vitro çalışmalar ve hayvan 
modellerinde iskemi/reperfüzyon, miyokart 
infarktüsü ve kronik basınç yüklenmesi 
(hipertansiyon) gibi durumların hepsinin 
oksidatif stres oluşturarak apopitozisle miyosit 
kaybına neden olduğu gösterilmiştir. 
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� Apopitozisdeki oksidatif stresin rolü birçok 
hücre tipinde ortaya konmuştur. 

� Adriamisin (antikanser ilaç), UV radyasyon ve 
TNF serbest radikal oluşturarak apopitozisi 
hızlandırır. 

� Bunun yanında, SOD, vit E ve trolox gibi 
antioksidanların apopitozisi engellediği 
gösterilmiştir. 
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Kalp yetersizliğinin gelişmesinde 
oksidatif stresin rolü
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