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Btyoktmya ABO 

Serbest radil<aller ve antloksJdantlar gOm.i
mUZOn 1cak ve bilimselliteratUrde s1k~a yer alan 
konulanndan biris1. BugUnlerde s1k<;a ~u slogan
larla ve ba~hklarla kar~1la~1yoruz : "uilamin E 
kapsi.iiU kullanmak kalp krizleri111 onluyor". 
"Alzheimer hasral1gl lie serbest radikallerin 
baglanttsl saptand1 ", "serbest radikal olu~u 

munu onleyen yenl km~1k gidenci crlt 
kremi. . " ve bunlara benzer bir siirU acrklama 
Fakat konu brrc;ok okuyucu rc;rn hala g1zemli ve 
trbbi olarak gorUimektedir. 

Se rbest radikal nedir? Atom. b1r c;ekJr
dekten ve etrafrnda genellikle c;Jitler halinde 
donen elektronlardan olu~ur. Serbest radikal b1r 
ya da daha lazla ~iltl~memi~ elektron 1<;eren. 
ba~ka bir deyi~le partnersiz eleklrqnlar 1c;eren 
atom ya da molekullere verilen add1r. <;:iltle -
memi~ elektronlar. atomun ya da molekUIUn 
kimyasal reaktivitesini tamamen degi~irerek 

genellikle radikal ohnayan lormuna gore daha 
reaktil hale gelirir. Ancak. radikallerin k1myasal 
reaktiviteleri de birbirlerine gore olaganUstU 
larkllhklar gosterir. 

Serbest radikaller list indis bir nol\la ile belir-
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tilir. Hidrojen radikali (H . hidrojen atomu ile aymd1rl bir 

proton ve bir elektron ic;erir (c;iftle~memi~) . Bu en basil 

serbest radikaldir. Serbesl radikal zincir reaksiyonlan 

genellikle molekUiden bir H uzakla~tmlmas1 ile ba~lar , 
lipid peroksidasyonunda oldu~u gibi. 

Serbest radikaller insan vUcudunda da yap1hr. Etkileri 

antioksidant savunma sisteminin tersi y6nUndedir. Baz1 

antioksidantlar besinlerle ahmrken baz1lanm vUcut ken

disi Uretir. 
Oksijen ve evrim 
Ya~yan organizmalar atrnosferde c;ok az miktarda 

oksijen varken ortaya <;:1km~lard1r. 0 ortamda ancak, 

~imdi kolon, kangrenle~mi~ yaralar, c;Uruk besinler ve 

dental pla~m ic; tabakalan gibi sa~hks1z ko~ullarda ya~
yanlar gibi , oksijensiz solunum yapabilen mikroorga

nizmalar ya~yabiliyorlardi. ;;u anki atmosferik oksijen 

seviyesine (yUzde 21) maruz kahnca bu orga

nizmalann geli~imleri durmu~ ve genellikle ol

m~lerdir. Uzak gec;mi~te , atmosferin oksijen 

ic;eri~i fotosentez yapabilen organi~malann 

evrimi ile yUkselmi~ ve birc;ok ilkel organizma 

olmU~tUr. GUnUmUzde anaeroblar muhteme

len bu ilkel organizmalann artan oksijene kar~1 

kendilerini oksijen girmeyen yerlere gizleyerek 

adapte olmu~ torunland1r. 

prematUre c;ad1rlanndaki yUksek oksijen konsantrasyo

nundan l<aynakland1g1 anla~1lamad1 . Oksijen konsant

rasyonunun daha dikkatli kontroiU ve yagda c;ozlinebi

len antioksidant alfa tokoferol (vitamin E) verilmesi ile 

hastahgm ortaya c;1k1~1 azalm1~hr. Fakat prematUre be

beklerin ya~yabilmek ic;in daha fazla oksijene gereksi

nimi olmas1 hala problem olu~turmaktad1r. 
Oksijen toksisitesi ile ilgili ilk olarak yap1lan ac;lkla

malar, oksijenin d~rudan enzimleri inhibe ettigi. dola

YISiyla metabolizmay1 bozdugu yonUndedir. Ancak, ae

roblarda oksijenin d~rudan zarar verdi~i c;ok az hedef 

tammlanm1~1r. 1954 y1hnda Gerschman adh bir bili

madaml oksijenin zarar verici etkilerinin oksijen radika

linin ol~umu nedeniyle oldugu gorU~UnU ortaya atml~

lir. Bu gorU~ . 1968'de serbest radikal subsralin 

uzakla~tmlmasma spesifik sliperoksit dismutaz enzimle-

Diger organizmalar kendilerini , toksik oksi

jene kar~1 antioksidant ~vunma sistemleri ge

li~irerek korumu~lard1r. Bu, ilkine gore aaha 

Antloksidant etki ve Vi· 
tamin E geri donOljOmu, 
C vitamininin say1s1z 
faydalar1 arasmdadJr. 

Vitamin E, kalp-damar 
hastahklarma kar~u korun
mada onemli bir anti oksi· 
dantt1r. 

· verimli bir strateji olm~tur. Oksijeni tolere eden 

organizmalar, onu metabolik donU~Umlerde kullanabil

mek ic;in (oksidaz, oksijenaz ve hidroksilaz enzimleri 

omek verilebilir) ve terminal elektron ahc1 olarak oksi

jenle birlikte, mitokondrilerdeki gibi , elektron ta~1ma 

zincirini kullanarak elkin bir enerji Uretimi ic;in evrimle~

meliydiler. Mitokondri, hUcrelerimizin gereksinim duy

dugu adenozin trifosfatm (ATP) yUzde 80'inden fazlasm1 

Uretir. Bunu engelleyen oldUrUcU etkiler , ome~in siya

nlir gibi , bu organellerin ne kadar onemli oldugunu 

gostermektedir. 

VUcudumuzun antioksidant savunma sistemi yUzde 

21 oksijen h;:in geli~tirilmi~tir , daha fazlas1 ic;in degil. 

TUm aerobik tUrler yUzde 21'in Uzerinde oksijene maruz 

kald1klannda zarar gorUrler. Omegin, sadece alt1 saat 

boyunca sal oksijen soluyan bir yeti~kinde g~Us agns1, 

oksUrUk ve ~az agns1 olu~ur. Daha fazla sUreyle 

maruz kahnmas1 akcigerlerdeki alveollere zarar verir. 

lnsanlarda oksijen toksisitesinin en belirgin omekle

rinden birisi de retinal hasard1r. Bu retrolental fibropla

sia'nm gortilme oram 1940'1ann ba~mda prematUre 

d~an bebeklerde ani bir~kilde artm1~1ir. Bu durum 
Slkilkla koriUge neden olmaktayd1. 1954'e kadar bunun 
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rin (SOD) bulunmas1yla popUier olmu~ ve sUperoksit 

teorisine donU~mU~tlir. En basil ~kliyle bu teori. oksijen 

toksisitesinin sUperoksit radikalinin (02) a~m Uretimi ile 

olu~tugunu ve antioksidant savunmada SOD enzimlerin 

onemli rolu oldu~unu belirtmektedir. 
Serbest radikaller: lyi ve kotli 
Gama 1~mlan gibi yUksek enerjili (k1sa dalgaboylu) 

radyasyona maruz kahnmas1 hUcre membranlan ve 

DNA 'ya zarar vererek hUcre oiUmUne neden olur. DNA 

hasan daha sonra artan kanser olu~ma riskini getirir. 

Radyasyon. su molekUIUndeki kovalent baglardan birini 

k1rarak oldukc;a reaktif hidroksil radikallerinin (OH) olu

~umuna yol ac;ar. 

H-0 -H H' +OH • 
Hidroksil radikalleri genellikle "kotU" dO(, hUcre ic;e

risinde proteinlere, lipidlere, DNA'ya sald1rarak uzun 

y11lar boyunca sUrecek hasara yol ac;abilen radikal zincir 

reaksiyonunu ba~la!lr. lnsanlann kullanabilecegi ilk ser

best radikal yakalay1Cilar a~ITI radyasyona maruz kalm1~ 

insanlann tedavisi ic;in radyasyon biyologlan taraflndan 

geli~irilmi~tir. Her zaman d~al c;evreden radyasyona 
maruz kalma durumu sbz l<onusudur ve dolay1s1yla her 
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zaman bir miktar hidroksil radikali vlicutta olu~ur. 

Baz1 radikaller kullam~h da olabilir. Bir ornek, serbest 

radikal gaz nitrik oksittir, NO. Hemen hemen her do

kuda Uretilir. Ome~in. kan damarlanmn duvarlannda 

NO kan basmcmm kontroiUnU saglar, beyindeki baz1 

hUcrelerde NO haf1zada rol ahr. Nitrik oksit beyaz kan 

hUcrelerinde de Uretilir ve yabanc1 organizmalann oldU

rUimesinde yard1mc1 rol oynar. Vocut aynca, oksijene 

tek bir elektron ekleyerek sUperoksit radikalini de Ure

lir. 

02 + e· • 02 • · 

0 2'nin olu~masmm bir nedeni, insan vUcudundaki 

baz1 molekUllerin kimyasal olarak yava~ yava~ okside 

olarak 0 2'ye donU~mesidir. Bu ~kilde kendiliginden 

okside olan maddelere omek olarak adrenalin, norad

renalin . dihidroksifenilalanin ve indirgenmi~ art1klar ve-

savunma mekanizmas1 konusunda dUnya c;apmda bir 

c;ah~ma yUrUtlilmektedir. 

SOD enzimi, sliperoksidi hidrojen peroksite. H202 

donU~tUrerek zarars1z hale getirir. Daha sonra hidrojen 

peroksit diger enzimler ile. katalaz ve glutatyon perok

sidaz, parc;alamr. Glutatyon peroksidaz enzimi H 20 2'yi 

bUtUn hUcrelerde bulunan subsrali glutatyonu (GSH) 

yUkseltgemek Uzere kullanarak harcar. 

Demir ve bak1r iyonlan. elektron transferine olanak 

veren yUkseltgenme basamaklanna sahip olmalan ne

deniyle (Fe2+, Fe3+, Cu2 ... , Cu+) serbest radikal reaksi

yonlannda kuwetli katalizorlerdir. <;:ok say1da proteinin 

(hemoglobin, sitokromlar ve baz1 enzimler gibi) aktivite 

gosterebilmesi ic;in insan vUcudunun bu metallere ge

reksinimi vard1r, ancak serbest radikal hasanm onlemek 

ic;in bunlann ahnma miktan kontrol altmda tutulmahd1r. 

Demir ve bak1r iyonlan vUcutta proteinlere ta

klh olarak dolawlar ve gereksinim duyulma

yan miktan da yine proteinlerle depo edilirler. 

Demir ve bak1r iyonlanmn proteinlere bagh 

olarak tutulmas1 . serbest radikal hasanm kata

lizlemelerini onler. 

Gunde bir kadeh ljarap an· 
tioksidant flauanad i~teri· 
ginden dolay1 koruyucu et· 
kiye sahiptir. 

C ve E vitaminleri gibi, 
karotenoldlerde serbest 
radikal avcllarJdlr. 

Besinlerden gelen antioksidantlar 
Reaktif serbest radikalter hUcre memb

ranlanna sald1rd1klan zaman. membran1 

y1kan. lipid peroksidasyonu ad1 verilen bir 

seri zincir reaksiyonu ba~la!irlar . Bu reaksi

yonda hedef, hUcre membramndaki doyma

rilebilir. SUperoksit radikalleri ozellikle de Uretilebilir, 

omeQin, beyaz kan hUcrelert yabanc1 materyalle temas 

etti~inde bu radikalleri Uretir. 

Hidroksil radikallerinin aksine 

sUperoksit radikalleri ve nitrik 

oksit vUcut ic;in faydahd1r. Ancak 

miktarlan kontrol altmda tutul

mahdlr. Eger c;ok a~m miktarda 

1. PUFA+OH 
2. PUFA+ 02 
3A. PUFA02 + PUFA 
39. PUFA2 + EH 

Uretilirlerse, OH ve dtger tehlikeli tUrlerin olu~umuna yol 

ac;acaklanndan tehlikeli olabilirler. Bu nedenle serbest 

radikalleri yakalayan ya da olu~n miktarlan azaltan 

antioksidant bile~iklere ihtiyac1m1z vard1r. 

Antioksidant savunma 
lnsan dokulan se1 Wst radikallere kar~1 koruyucu en

zimler ic;erirler. SUperoksit dismutaz (SOD) enzimi, sU

peroksitlerin elimine edilmesine yard1mc1 olur. Son c;:a

h~malarda, baz1 amyotropik lateral sklerozis (kaslan 

kontrol eden sinirlerin c;:ah~mamas1 ve paralizle sonuc;:· 

lanan bir motor sinir hastah91) hastalanmn anormal de

recede d~Uk SOD aktivitesiyle sonuc;:lanan kahtsal bir 

bozukluga sahip olduklan bulunmu~tur. Ancak, bin;:ok 

hastanm SOO aktiviteleri ise normaldir. Bu hastalar 
Uzerinde serbest radikallerin zararlan ve antioksidant 
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ml~ (karbon-karbon c;:ift baglanna sahip yag asitleri , 

PUFA) yaglard1r. 

PUFA (PUFA RADIKALl) 
PUFA02 (PUFA PERAKSIT RADIKALl) 
PUFA + PUFA02H (LIPID PEROKSIT) 
E + PUFA02H 

FormUI 3B'de goriildogu gibi besinlerle ahnan yagda 

c;ozlinen vitamin E (alfa tokoferol, EH olarak gosteril

mi~ir), hUcre membranlannda c;ozlinerek zincir reaksi

yonunu durdurur. 
Zay1f reaktif alfa tokoferol radikali (E) besinlerden 

gelen suda c;:ozlinebilen vitamin C (askorbik asit) ile tek

rar vitamin E'ye don~Or. Ravonoidler gibi c;:e~itli bitki 

fenolikleri de PUFA02 radikallerini vitamin E gibi ya

kalayarak etkisiz hale getirebilirler. 

Besinlerle birlikte c;:ok az miktarlarda selenyum ele· 

mentinin de ahnmas1 gereklidir, c;:UnkU, bu element ol

maksiZin glutatyon peroksidaz enzimi hidrojen peroksiti 

par~alayamaz. Avrupa ve Amerika'da selenyum yeter· 

sizligine henUz rastlanmam1~!lr , ancak <;:in 'de ozellikle 

kalbi etkileyen, kas gUc;sUz!OgUne sebep oldugu durum-
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Jar tammlanmt~lir. 

Besrnler. msan saghgr i<;m onemi yen i yeni saptanan 

<;ok sayrda diger antioksidanllan da t~erirler (Tablo 1). 
Ornegin. az miktarlarda ktrmtzt ~rap anlloksidant bile

~m nedeniyle onerilmektedir. 

Serbest radikaller ve insan hastahklan 
lnsan vOcudu slirekli olarak ve <;ogunlukla faydah 

ama<;lar t<;ln serbest radikaller liretir. Antioksidantlar. 

bunlann sevryesini kontrol eder ve hasara ugramt~ si -

temleri onanr. Ozelhkle serbest radikal ya da diger za

rarlara kar~t DNA yr onaran enzrmler <;ok onemlidir. 

Bir<;ok hastahkta, serbest radikal ve antioksidant den

gesrnin bozulmast. olduk~a ciddt hasara yol a<;ar. Bun

lara ornek olarak. rheumatord arthritis. Parkinson ha -

tahgr ve kalp-damar hastahklan verileblirr 

Bir kesik ya da bir igne deligi enfekte oldugunda, 

notrofiller bakterileri oldi.irmek ilzere harekete ge<;erler. 

Bu oolge ata~lenir . Bakteri oldi.irullince i~lem durur ve 

ryde~me ger<;ekl~ir. Rheumatoid arthnlls litihaplanma

nm onlenemedigl <;ok sayrda hastahktan birisidir. Nede

ni bilinmemektedir. ancak. hastanm eklemleri ortamda 

oldi.ili.ilecek bakteri olmakstzm. serbest radikal ve diger 
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Antioksidant savunma mekanizmalar. t;e, itli 
substratlar (glutatyon ve v i tamin E gibi) ve 
bir seri enzimler it;erir. Glutatyon peroksi
doz, iki GSH moleki.ili.ini.in disi.ilfit kopri.isi.i ile 
bagland1g1 yi.ik seltg.enmi ' glutatyonun 

zehrrh maddeleri lireterek bakterileri oldunneye c;<~hsun 

notrohllerle doludur. Bu slirekh inflamasvon hah. ekl m 

yrktmma ve deformasyonuna neden olur. Bircok brli

madamt hasann eklemlerde ~In serbest radikal uretrmt 

sonucu oldugunu di.i unmektedir l<ronik tnflama yon 

hastahklanna diger orneklet . ulseratif kohtt . ' rohn 

Hastahgr ve akut solunum gi.t<;lligli sendromudut 

Parkinson hastahgr. genellikle SO'h yaslardan sonra 

ba~lar. Beynm anahtar noktalanndakt hi.tcrelenn oli.imu 

(ozellikle substantta nrgradaki). nomml hat ekeun kaybt 

na yol a<;ar. ba~langr~ta ngtdtte ve ellenn sallanma ·ryla 

karaktenzedir. Arasttrmalar. Parl1inson hastahgrnda. 

beyntn elkilenen oolgelennde antiokstdanl Sdllllllllla 

sislemtndek.t bazt degisikliklerle b1rhkte. DNA da hptd ve 

protetnlerde artan btr scrbest radikal hasan oldugunu 

go termektedir. En belirgtn olam. li ~02vr uzakla ttr

mak uzere glutatyon peroksrdaza gerekh olan ·ub t rat 

GSH seViyesmdeki ylizde 40'hk azalmadrr Bunun nastl 

ol~tugu, hastahgm ilk asamalannda mt yoksa sonrakt 

~malannda mr ger<;ekle~tigi ve onlenmest icm yent 

ledavi yontemleri halen ara~ttnlmaktad t r. 

Amerika ve Avrupa'da kalp knzlen oli.imlenn ana 

(GSSG) olu,umunu katalizler indirgenmi ' 
glutatyon (GSH) t;ok saytda metabolik fonk
siyona sahip bir tripeptiddir (glutomik asil· 
s istein-glisin). Glutatyon redi.iktaz GSSG'nin 
GSH'ye geri doni.i ~i.imi.ini.i katalizler. 
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Tablo 1: BESINSEL ANTIOKSIDANTLAR 
Tahtl , meyve, ftndtk ve sebzelerce zengin bir beslenme kalp-damar hastallklan ve bazr kanser tOrlerine kar~t ko
ruyucu etkiye sahiptir. Bunlarm baztlan ya da tlimli icerdikten antioksidanta gore etk1 gosterirler. 
ViTAMiN C: <;:ok sayrda metabolik i~ leve sahip suda cozunebilen bir vitamindir. Antrokstdant etkisi laydalanndan 
sadece birisidir. Solunum bo~ lugunu, yukseltgeylci hava kirleticilere (03, N02 gibi) kar~1 korumada onemli roiU ol
dugu dli~linGimektedir. Vitamin E'nin geri donO~umunde de yardrmcr olur. 
ViTAMIN E: Yagda yozunur. lnsanlar iyin yOk gerekli antioksidanlltr. Yetersiz allm1 kalp-damar hastahklan riskrn1 
artrm, ctddi eksikligi norodejenerasyona yol acar. 
Flavonoidler, dlger bilkl fenollklerl , ~a rap fenollklerl: Bircok bitki fenotu (ozellikte ftavonotdler) 1n v1vo tip1d pe
roksidasyonunu inhibe eder. Bitki fenotiklerinin abrospsiyonu ve biyokullant labirli ligi ic;;in daha c;;ok veri gereklidir 
ancak ~arap ve cay lenoliklerinin absorpsiyonu ve kan lipidlerini peroksidasyona kar~t daha dtrencli yaptrgtnt gOs-
teren veriler vardtr. . 
Beta-karoten, dlgerarotenoldler, benzer bltkl plgmentlerl: Bu pigmentlenn kanda yuksek miktarda bulunmasr
ntn ozellikle sigara tiryakilerinde kanser ve kalp hastahgt riskinde azalmaya yol actrgt uzenne epodem1otor•k venter 
artmaktadrr. "Antioksidant besinler" olarak vitamin Eve C ile birllkte gruplandmllrlar. 

nedenidir. Koroner arterler ttkandrgr 

ve kalbin <;ah~mast durdugu zaman 

kriz ger<;ekle~ir. Bu, iki ~kilde olu

~bilir. Birincisi atherosklerosisdir. 

Damarlanmtzda biz ya~landtk<;a Ia

bakalar olu~ur. Bu i~lem , yi.iksek kan 

bastnct, yliksek miktarlarda yag 

altmt, sigara ve yetersiz beslenme ile 

hrzlantr. lkinci durumda. damann 

geri kalan ktsmmt trkayan bir kan 

p1hlts1 olu~ur ve kalbe y~mast l<;ln 

gerekli olan kamn akt~tnt engeller. 

Prhtt genellikle atherosklerosisin ileri 

a~malannda lezyonun kopmast ve 

kana saltnmast sonucu olu~ur. 

Bu lezyonlardaki bil~nler arastn· 

da· lipidlere saldrran serbest radikal 

lirlinleri de (lipid peroksitler) yer ahr. 

Atherosklerosis, ya~mm ilk a~ma· 

lannda ba~lar ve bu ilk a~malarda 

bile lezyonlardaki lipid peroksitleri 

te~his edilebilir. Kan daman duvar

lannm hasan. omegin yi.iksek kan 

basmct ile bazt beyaz kan hlicreleri 

tUrlerinin yapr~masma ve orta dere

cede bir inflamasyona yol a<;ar. 

l<andaki yaglar, zarar gormli~ alana 

girerler ve serbest radikallerce yi.ik· 

seltgenerek lezyonun bliylimesine 

neden olurlar. Sigara dumant i~erdi
gi serbest radikaller nedeniyle athe

rosklerosisi daha da ~iddetlendirir. 

Farklt ulkeleri kar~tla~tran bazt 
<;alt~malar. kanlannda yi.iksek mik
tarda vitamin E bulunan loplumlar· 

da (bol tahtl , ftndtk ve sebze ti.iketi

mi ile sa~lan1r) kalp hastalrklanndan 
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oli.imlerin digerleriyle benzer kan

yag seviyeleri. kan basmct ve sigara 

ah~kanhklanna ragmen daha az ol

dugunu gostermi~tir . Fazladan vita
min E tableti ahnmasmm atherosk

leroslsln geli~mesine etkileri uzerine 

uzun donemli ara~llrmalar ylili.itUI

mektedir; bazt <;ah~malardan olum· 

lu sonu<;lar ahnmr~ttr. Meyveler. 

sebzeler ve ~rap, vitamtn Eve C'ye 
ek olarak karotenoid ve navonoidler 

gibi antioksidant etki gosteren bir

<;ok bile~ik i<;erirler (T ablo 1). 

Kalp hastahklannt onlemek i<;in 

daha az yag, ozellikle daha az cloy· 

mu~ yag tliketilmelidir. Daha az yag 
tliketimi ve doymamt~ yaglann ter

cih edilmesi. kandaki toplam yag 

seviyesini di.i~lirlir ve kanm pthltla~

masmt azalttr. Ancak. doymamt~ 

yaglar doymu~ olanlara gore ser

best radikal ataklanna daha <;ok 

maruz kaltrlar. Bu problem sadece 

vOcut i<;in degil , grda Oreticileri i<;in 

de ge<;erlidir. Doymamt~ yagca 

zengin pi~irme yaglan ve marga
rinler kolayhkla peroksitlere yi.ik

seltgenerek. ho~ olmayan bir tada 

ve kokuya neden olurlar ve potan· 

siyel olarak da zehirlidirler. Antiok· 
sidantlar. hem vitamin E gibi dogal 

olanlar hem de bi.itillenmi~ hidrok
sianisol (BHA) ve bi.itillenmi~ hid

roksitoluen (BHn gibi sentetik 

olanlar. bu durumu onlemek i<;in 

stkltkla kullamhrlar. BHA ve BHT 

de vitamin E gibi PUFAOz radikal-

lerint yakalayarak liptd peroksrdas

yonu zincir reaksiyonu durdururlar. 

Tedavi ve onleme 

Son birka<; ytldtr. serbest radil~aller 

sadece kimya ile rlgili bir konu ol

maktan <;tktp bryolojt. ttp vc beslen

me alamnda merkezt btr yere otur

mu~tur. Ozellikle rheumatoidis 

arthiritis. iltihabi bagu"Sak hastalrg1. 

norotravma ve atherosklerosi tn te· 

davisi i<;in geli~irilen birc;ok ila~ ser

best radikallere kar 1 yonlendirilmi~

lir 

T edavi ama<;h kullantlan ilac;lann 

baztlan serbe t radikal yakalanma

sma kar~t faydalt olabilirler. olasrhk

lar arasmda captopril. probucol. 

sulfasalazinin aminosalisilat meta
bolitleri. bazt Ca2+ blokorleri ve 

penisilamin sayrlabilir. 

Son olarak. meyve ve sebzelerin 

kalp-damar ha tahklan ve bazt kan

ser tlirlerine kar~1 koruma sagladt· 

gma clair deliller ortaya <; tkanlmak

tadrr. Vitamin E ve C kadar <;ok 

saytda diger besin bile~nlerinin de 

antioksidant rolil vardtr. Yaktn ge

lecekte. besinlerle ahnan karoteno
idler ve benzeri bitki ptgmentleri 

nin. flavonoidler ve diger bitkisel 
fenolik bile~enler gibi koruyucu 

ozelliklerinin a<;tQa kavu~turulacagr 

nt bekleyebiliriz. Fakat su anki de

liller de beslenmemizin kadenmiz 
olabilecegini gostermeye yetecek 

kadar kuwetlidir. 

Kaynak: Odyssey • 
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