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nf la mas yon ve so nu cun da re ak tif ok si jen ürün le ri nin bi ri ki mi nin in san
de ri sin de ki in trin sik yaş lan ma ve fo to yaş lan ma da önem li rol oy na dı ğı
in vi vo ola rak gös te ril miş tir. Gü neş gi bi UV ma ru zi ye ti, si ga ra iç mek,

çev re kir li li ği gi bi çev re sel fak tör ler ve do ğal yaş lan ma sü re ci ser best ok si -
jen ra di kal le ri olu şu mu na kat kı da bu lu nup de ri de ki inf la ma tu var sü re ci et-
ki le mek te dir. Elas taz ve ka tep sin G gi bi nöt ro fil ler den sa lı nan pro te az lar,

Deri Yaşlanmasında Beslenmenin Yeri

ÖZET Deri yaşlanmasında reaktif oksijen ürünlerinin önemli rolü olduğunun  kanıtları giderek
artmaktadır. Vücudun en dış katmanı olan deri özellikle UV ışını gibi değişik ekzojen oksidatif stres
kaynaklarına maruz kalmaktadır. Bu yüzden meyve ve sebze içeriklerinde olan düşük moleküler
ağırlıklı antioksidanların alımını arttırmak mantıklı gibi görülmektedir. Gerçekten de değişik in
vitro ve hayvan çalışmalarında özellikle vitamin C, E, eser elementler ve mineraller gibi mikro
besin maddelerinin oksidatif strese karşı koruyucu etkileri tanımlanmıştır. Hastalar yaşlanmayı
önlemek için çoğunlukla tezgah üstü ürünleri almaktadır. Bunlardan en popüler olanlar vitamin,
mineral ve botanik ekstreleridir. Antiaging etkide önerilen mekanizmaları antioksidan özellikleriyle
kollajen sentezini uyarıp, parçalanmasını önlemektir. Bununla birlikte bu ürünlerin kontrollü uzun
dönem çalışmalarla yaşlanmayı engelleme üzerine etkinliği hala kesin olarak kanıtlanmamıştır. Bu
derlemede son yayınlar çerçevesinde yaşlanma tedavisindeki bu bileşikler ve beslenme yöntemleri
gözden geçirilmiştir..
Anahtar Kelimeler: Deri, yaşlanma, beslenme

ABSTRACT There is increasing evidence that reactive oxygen species play a pivotal role in the
process of skin ageing. The skin, as the outermost barrier of the body, is exposed to various exoge-
nous sources of oxidative stress, in particular UV-irradiation. It therefore seems reasonable to try
to increase levels of protective low molecular weight antioxi-dants through a diet rich in fruits and
vegetables. Indeed, various in vitro and animal studies have proved that micronutrient, especially
vitamins C and E, trace elements, and minerals exert protective effects against oxidative stress. To
reduce the signs of aging, patients often seek over-the-counter antiaging products. Some of the most
popular ingredients used in these products are vitamins, minerals and botanical extracts. Proposed
mechanisms for antiaging effects on the skin range from antioxidant properties to improved colla-
gen synthesis or protection from collagen breakdown. However, controlled longterm studies on
the efficacy of these products in the prevention or treatment of skin ageing in humans are still lack-
ing. In this presentation, recent published studies on the most common of these ingredients and nu-
trition methods for the treatment of aging skin are reviewed.?
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inf la mas yo nu ve mat riks me tal lop ro te i naz (MMP)
ak ti vas yo nu nu da ha da art tı rır. De ği şik mat riks de-
gar de eden MMP’lar non fonk si yo nel mat riks kom-
po nent le ri nin bi ri ki mi ne yol açar.1

UV ta ra fın dan baş la tı lan ve fo to ha sa ra yol
açan re ak si yon kas ka dı nı en gel le mek için de ri ye
UV pe net ras yo nu nu fi zik sel ve kim ya sal gü neş ko-
ru yu cu lar la en gel le mek, sik lo ok si je naz in hi bi tör -
le ri, si to kin olu şum in hi bi tör le ri gi bi
an ti inf la ma tu var bi le şik ler le inf la mas yo nu ön le -
mek ve azalt mak, an ti ok si dan lar la re ak tif ok si jen
ra di kal le ri nin te miz len me si ve gi de ril me si, nöt ro -
fil elas taz ak ti vi te si nin in hi bis yo nu ile eks tra se lü -
ler mat riks ha sa rı ve MMP ak ti vas yo nu nun
ön len me si gi bi stra te ji ler uy gu la na bi lir. Eser ele-
ment ler, vi ta min ler ve mi ne ral ler gi bi mik ro bes-
len me ajan la rı nın, vü cu dun sa vun ma
me ka niz ma la rı nın ak ti vas yo nun da rol oy na dı ğı
ba zı ça lış ma lar la gös te ril miş tir fa kat pre ma tür,
pre ma tür de ri yaş lan ma sı nı en gel le dik le ri ne da ir
kli nik ça lış ma he nüz ya pıl ma mış tır. De ney sel ça-
lış ma lar da ise ba zı se çil miş mik ro be sin mad de le -
ri nin de ri yaş lan ma sın da et ki li ola bi le cek le ri
gös te ril miş tir. Ba zı be sin mad de le ri pre ma tür de ri
yaş lan ma sın da fo to ha sar ve eks ter nal stre si en gel -
le ye cek an ti ok si dan özel lik le re sa hip ol duk la rı
gös te ril miş tir.2

De ri yaş lan ma sı nı en gel le mek için bes len me
alış kan lı ğı nın de ğiş ti ril me si ve tak vi ye be sin alı mı -
gi bi de ği şik yak la şım lar uy gu la na bil mek te dir. Bun-
lar;

1. An ti ok si dan vi ta min, mi ne ral, bit ki ler, ve
bit ki sel eks tre ler

2. Po li an sa tü re yağ asit le ri
3. Hor mon lar
4. Di et uy gu la ma la rı

AN TĐ OK SĐ DAN VĐ TA MĐN, MĐ NE RALBĐT KĐ VE BĐT KĐ SEL EKS TRE LER
De ri yaş lan ma sı te o ri le ri içe ri sin de üze rin de en faz -
la du ru lan te o ri ser best ra di kal olu şu mu dur. Bu te -
o ri de ser best ra di kal le rin, li pid pe rok si das yo nu,
DNA ha sa rı ve inf la mas yo na ne den olup yaş lan -
ma ya ne den ol du ğu dü şü nül mek te dir. An ti ok si -
dan lar ser best ra di kal le ri azal ta rak bu olay la rı

ön le ye bi lir ler. Bu me ka niz may la an ti ok si dan la rın
an ti inf la ma tu var, an ti a ging, ve an ti kar si no je nik et-
ki le ri var dır. Yaş lan may la en zi ma tik ve no nen zi -
ma tik an ti ok si dan lar azal mak ta dır. An ti ok si dan lar
oral yol dan vü cu dun ken di an ti ok si dan me ka niz -
ma sı na des tek şek lin de ve ri le bi lir.1-3 Mey ve, bit ki,
ye şil çay ve şarap gi bi yi ye cek ler de bu lu na bi len fla-
ve no id gi bi mad de ler de an ti ok si dan et kin li ği art tı-
rır. Bit ki or jin li ba zı po li fe no lik an ti ok si dan la rın
fo to ha sa rı ve de ri inf la mas yo nu nu ön le di ği gös te -
ril miş tir. Bu po li fe nol ler ye şil çay, üzüm çe kir de ği,
nar gi bi bir çok bit ki ler den el de edi le bi lir. Tüm ça-
lış ma lar oral an ti ok si dan alı mı nın inf la ma tu var ya-
nı tı azalt ma da önem li ro lü ola bi le ce ği ni
dü şün dür mek te dir.1 İla ve dü şük mo le kül ağır lık lı
an ti ok si dan la rın (to ko fe rol ve as kor bat) yaş lı bi rey-
le re ve ril me si nin ti yo bar bi tü rik asit me to duy la li -
pid pe rok si das yon ürün le rin de azal ma ya yol aç tı ğı
gös te ril miş tir. De ği şik ça lış ma lar da 60 yaş üze ri bi-
rey ler de an ti ok si dan la rın (to ko fe rol, as kor bat ve β-
ka ro ten) yal nız ve ya vi ta min ler le (vi ta min A, B, D)
ve eser ele ment ler le bir lik te ve ril me si nin im mun
sis te me fay da lı et ki le ri ola ca ğı gös ter miş tir. Alt mış
yaş üze rin de bi rey le re 30 gün bo yun ca 800 mg/gün
vi ta min E ve ril me si nin ge cik miş tip hi per sen si ti vi -
te de ar tı şa yol aç tı ğı gös te ril miş tir.4
I- VĐ TA MĐN AN TĐ OK SĐ DAN LAR
1- E VĐ TA MĐ NĐ
E vi ta mi ni nin, es ter leş miş for mu an ti inf la ma tu var
özel lik le re  sa hip iken, es ter leş me miş ak tif for mu
olan α-to ko fe rol mem bran ko ru yu cu et ki siy le ser-
best ok si jen  ra di kal le ri olu şu mu nu in hi be edip, li -
pid pe rok si das yo nu nu ön le yi ci özel lik le re sa hip tir.5
Ha vuç, do ma tes ve ta ze mey ve ler E vi ta mi nin den
zen gin dir. Seb ze yağ la rı ve ku ru ye miş ler yük sek
vi ta min E se vi ye le ri içer mek te dir. Ame ri ka hal kın -
da ma jör vi ta min E kay nak la rı ise ka tı ve sı vı yağ-
lar, seb ze ler, et, ba lık ve kü mes hay van la rı dır.
Buğ day to hu mu ya ğı, ay çi çe ği ya ğı, pa pa ğan ye mi
ya ğı, ka no la ya ğı ve zey tin ya ğı en çok α-to ko fe rol
for mun da vi ta min E içe rir ken, mı sır ya ğı, so ya ya -
ğı, su sam ya ğı ve ce viz ya ğı γ-to ko fe rol for mun da
vi ta min E içer mek te dir. Gün lük α-to ko fe rol alı mı
15 mg/gün ola rak öne ril mek le bir lik te Ame ri ka ve
Ba tı ül ke le rin de or ta la ma 10 mg/gün doz da alın-
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mak ta dır. Yaş lı lık ta bu alım da ha da düş mek te -
dir.6

Vi ta min E yağ da çö zü nen en güç lü an ti ok si -
dan olup alı mı nın azal ma sıy la, B len fo sit ler den an-
ti kor ya pı mı, T len fo sit pro li fe ras yo nun da azal ma
ve in fek si yon ar tı şı gi bi im mun sis tem bo zuk luk la -
rı göz le nir. Vi ta min E alı mıy la de ri test le ri ne ya-
nıt ta ol du ğu ve me la no ma olu şu mu na kar şı da
ko ru yu cu ol du ğu  gös te ril miş tir. Yaş lı lar da vi ta min
E tak vi ye si nin im mun fonk si yon la rı dü zelt ti ği gös-
te ril miş tir. Vi ta min E tak vi ye si son ra sı 25 μmol/L
se rum se vi ye si ni ge çin ce ge cik miş tip te hi per sen -
si ti vi te ya nı tı nın doz ba ğım lı art tır dı ğı gös te ril miş -
tir. Yaş lı bi rey le rin yük sek vi ta min E se vi ye si var sa
he pa tit aşı sı na da ha iyi ya nıt ver di ği gös te ril miş tir.
Hüc re sel ve mo le kü ler ça lış ma lar gös ter di ği vi ta -
min E’ nin im mun re gü la tör ak ti vi te si nin in di rekt
ola rak sup re sif fak tör ler den pros tog lan din sen te zi -
ni azal ta rak, di rekt ola rak da hüc re bö lün me ka pa -
si te si ni art tı rıp, na i ve T hüc re le rin den IL-2 üre tim
ka pa si te si ni art tı ra rak gös ter di ği dü şü nül mek te dir.
Ay rı ca T hüc re ak ti vas yo nun da mem bran la  iliş ki -
li olan, er ken dö nem T hüc re ak ti vas yo nu nu da et-
ki le ye bi le ce ği gös te ril miş tir. Hay van ça lış ma la rın da
vi ta min E tak vi ye si nin in fek si yon la ra kar şı di ren -
ci art tır dı ğı gös te ril miş tir. Yaş lı lar da vi ta min E
tak vi ye si nin inf lu en za in fek si yo nu na di ren ci art-
tır dı ğı gös te ril miş tir. Özel lik le yaş lı bi rey ler de so -
ğuk al gın lı ğı ve di ğer üst so lu num yo lu
in fek si yo nu ris ki nin vi ta min E tak vi ye siy le azal-
dı ğı gös te ril miş tir.7

Ok si da tif ha sar, fo to ha sar ve fo to kar si no ge -
nez de önem li rol oy na dı ğın dan po tent an ti ok si dan
olan vi ta min E’ nin et ki li ola bi le ce ği man tık lı gö-
rül mek te dir. Bu nun la bir lik te 6 ay bo yun ca yük sek
doz vi ta min E kul la nan lar da gü neş ya nı ğı na kar şı
ko ru yu cu et ki gös te ri le me miş tir. Ben zer şekil de
yük sek doz be ta-ka ro ten (180 mg/gün) kul la nan -
lar da 10 haf ta son ra yal nız mi ni mal eri tem do zun -
da ha fif ar tış dı şın da bir bul gu sap tan ma mış tır. Bu
iki aja nın kom bi nas yo nun da ise SPF-3 gü neş ten
ko ru yu cu krem den ye ter siz ko ru ma sağ la dı ğı gös-
te ril miş tir. Oral vi ta min E tak vi ye si nin kli nik ve
his to lo jik ola rak be lir gin fo to-ko ru yu cu et ki si gös-
te ri le me miş tir. Bel ki de vi ta min E’ nin epi der mal
bi ri ki mi oral alım dan son ra ye ter li ol ma ya bi lir. Bu-

nun la bir lik te vi ta min C’nin α-to ko fe ro le si ner jis -
tik et kiy le ya nık hüc re le ri ni in vi vo in san de ri sin -
de bas kı la dı ğı gös te ril miş tir. Vi ta min C ve
α-to ko fe rol kom bi nas yo nun dan son ra UV-iliş ki li
eri tem ya nı tı nın doz ba ğım lı ola rak dü şe rek, mi ni -
mal eri tem do zu nun art tı ğı be lir gin ola rak gös te -
ril miş tir.8

Thi e le ve ark.nın en son ça lış ma sın da α-to ko -
fe rol’ ün epi der mis te ki ma jor an ti ok si dan ol du ğu,
azal ma sı nın çev re sel ok si da tif ha sar için er ken ve
has sas bir be lir le yi ci ol du ğu gös te ril miş tir. Ric ci a -
rel li ve ark, de ği şik in vit ro ça lış ma lar da α-to ko fe -
rol ’ün pro te in ki naz C’yi in hi be ede rek yaş lı lı ğa
bağ lı art mış kol la je naz eks pres yo nu nu azalt tı ğı nı
gös ter miş ler dir.9

Ye ter li vi ta min E alı mı nın fo to yaş lan ma da
azal mış du rum da olan E vi ta mi nin ek alı mıy la çok
et ki li an ti ok si dan tak vi ye ola bi le ce ği gös te ril miş -
tir. Bu yüz den ya zar lar sis te mik kul la nım için ye ni
vi ta min E for mü las yon la rı nın ge liş ti ril me si nin ge-
rek li li ği ni gös ter miş ler dir. Vi ta min E’ nin fo top ro -
tek tif ve an ti kar si no je nik et ki le ri de var dır.
Ger çek te, vi ta min E’ nin in san de ri sin de her han gi
bir fo to ko ru ma sağ la ya bil me si için di ğer vi ta min C,
se len yum, ve ya ti yol ler gi bi an ti ok si dan lar la kom-
bi nas yo nu ge re kir ve bun lar to ko fe rol deg ra das yo -
nu nu ön ler. De ri kan se ri ni ön le yip ön le me di ği
tar tış ma lı dır. Vi ta min E sis te mik alın dı ğın da çok
et ki li olup yük sek doz 2 gram/gün gi bi gün lük E vi-
ta mi ni alı mı nın, gü neş ya nı ğı hüc re le ri olu şu mu
azal ta rak mi ni mal eri tem do zu nu art tır dı ğı gös te -
ril miş tir. Vi ta min E’ nin yaş lan ma ve kan ser te da -
vi sin de et kin li ği ni tes bit et mek için da ha faz la
ça lış ma ya ih ti yaç var dır.8,10
2- VĐ TA MĐN C
Vi ta min C (as kor bat) su da eri ye bi lir vi ta min olup,
tu runç gil ler ve seb ze ler de bu lu nur. Bit ki sel gı da lar
de ği şen mik tar lar da vi ta min C içe re bil mek te dir.
Ör ne ğin turp gil ler den bro ko li as kor bik asit le bir-
lik te de hid ro as kor bik asit de içer di ğin den yük sek C
vi ta mi ni içe ri ği ne sa hip tir. Sık tü ke ti len mey ve ler -
den tu runç gil ler, çi lek, ve ahu du du nun da yük sek
se vi ye de vi ta min C içe ri ği var dır. Ay nı mey ve nin
fark lı tür le ri ara sın da da vi ta min C dü ze yi de ğiş -
mek te dir. Bro ko li nin 50 de ği şik çe şi di ara sın da da
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vi ta min C içe ri ği 56-120 mg/100 gram ta ze ağır lık
ara sı, 308 çi lek çe şi di ara sın da da 32-99 mg/100
gram ta ze ağır lık ara sı de ği şe bil mek te dir. El ma la rın
2 çe şi di ara sı vi ta min C içe ri ği 2 kat ka dar ola bil -
mek te dir.6

Vi ta min C, UV’ ye bağ lı ser best ra di kal le ri gi-
de re bil di ği ve di ğer po tent an ti ok si dan olan vi ta -
min E’ nin re je ne ras yo nu nu sağ la dı ğın dan
yaş lan ma yı ön le yi ci ola rak il gi çek mek te dir.11 An-
ti ok si dan özel lik le ri ya nın da im muns ti mü la tör,
pros tog lan din sen tez mo dü las yo nu ve in tra se lü ler
sik lik nük le o tid dü zey le ri ni,  si to kin ya pı mı nı art-
tı rı cı özel lik le ri de var dır. L-as kor bik asit, vi ta min
C’nin en bi yo ak tif for mu olup de ri de bir çok fay da -
lı et ki si var dır. Vi ta min C’nin et ki li fiz yo lo jik me-
ka niz ma sı nın kol la jen üre ti min de ar tış ve der mal
kol la jen deg ra das yo nu nu sağ la yan mat riks me tal -
lop ro te i naz üre ti min de azal ma ile gös ter di ği be lir -
til miş tir. Kül tü re in san de ri si fib rob last la rın da tip 1
ve 3 pro kol la jen mRNA’ sı nı art tı rır. Di ğer bir ça-
lış ma da as kor bik asi din kol la jen mat riks te kol la jen
sen te zi ni uyar dı ğı gös te ril miş tir. Elek tron ve ri ci si
ola rak, L-as kor bik asit an ti ok si dan özel lik te dir. Üs-
te lik, an ti ok si dan as kor bik asi din, UVB bağ lı ser-
best ra di kal olu şu mu nu nöt ra li ze eden vi ta min E
gi bi fo top ro tek tif ro lü de var dır.9 Gün lük 3 gram
alı mı nın mi ni mal eri tem do zu nu art tı rıp gü neş ya-
nı ğı hüc re le ri ni olu şu mu nu azalt tı ğı gös te ril miş tir.
Vi ta min C alı mı nın de ri test le ri ne ya nı tı art tır dı ğı,
ay rı ca me la no ma ve di ğer de ri kan ser le ri ne kar şı
ko ru yu cu ol du ğu gös te ril miş tir. Ça lış ma lar, vi ta -
min C’nin de ri sağ lı ğı nın ida me sin de ki de ği şik rol-
le rin den do la yı ku ta nöz yaş lan ma da önem li bir
med ya tör ol du ğu nu gös ter mek te dir.4

Bes len me de vi ta min C ve E’ nin bir lik te di ye -
te ek len me si, in vi vo an ti ok si dan ko run ma için esas
teş kil et mek te dir. Vi ta min C ve E’ nin bir lik te kul-
la nı mı, re ak tif ok si jen ürün le ri ne kar şı ko ru yu cu
ola rak ok si das yo na ma ruz ka la bi len po li an sa tü re
yağ asi di içe ren özel lik le mi to kon dri yal mem bran -
la rın ha sa rı nı ön le ye bil mek te dir. Ok si jen stre si nin
yol aç tı ğı mi to kon dri yel ha sar ve apop to si si, yal nız
vi ta min E kul lan mak tan çok vi ta min C ile bir lik te
alı mı nın da ha et ki li ön le ye bil di ği gös te ril miş tir. Bu
iki an ti ok si dan be sin mad de si, di ğer fiz yo lo jik an-
ti ok si dan olan glu tat yo na da yar dım edip, faz la sü-

pe rok sit ve nit rik ok sit olu şu ma kar şı mi to kon dri -
yal ko ru yu cu dur. Bu iki an ti ok si dan dan zen gin
mey ve ve seb ze ler le bes le nen le rin kar di yo vas kü ler
has ta lık ris ki nin azal dı ğı gös te ril miş tir. Bu ris ke sa -
hip has ta la rın tak vi ye vi ta min C ve E kul lan ma sı
öne ril mek te dir. Bu vi ta min le rin ser best ra di kal
olu şu mu, LDL ok si das yo nu, pla te let ag re gas yo nu
ve faz la pro inf la ma tu var si to kin olu şu mun en gel -
le ye rek bu na yol aça bi le ce ği dü şü nül müş tür. Yaş lı
ka dın lar da di yet le vi ta min C ve E tak vi ye si nin im -
mun fonk si yon lar da dü zel me yi sağ la dı ğı gös te ril -
miş tir.9,12 Ge le cek ça lış ma lar kı rı şık lık, yaş lan ma,
me laz ma ve yaş lı lık iz le ri te da vi sin de ger çek et ki -
si ni de ğer len di re bi le cek tir.
3- β-KA RO TEN
β-ka ro ten vi ta min A pre kür sö rü olup, po tent, li pit -
te eri yen, re ak tif tek li ser best ok si jen ra di kal le ri
bağ la yan an ti ok si dan lar dır. Ha vuç, do ma tes ve ta -
ze mey ve ler β-ka ro ten den zen gin dir. Vi ta min C gi -
bi ka ro te no id le rin içe ri ği de mey ve ve seb ze ler
ara sın da de ğiş mek te dir. La ha na ka ro te no id ler den
zen gin olup özel lik le pro-vi ta min A ak ti vi te si ne (β-
krip tok san tin, α-ka ro ten ve β-ka ro ten) sa hip tir. Is-
pa nak, ha vuç ve do ma tes yük sek ka ro te no id
içe ri ği ne rağ men la ha na dan az dır. To tal ka ro te no -
id içe ri ği ıspa nak tür le ri ara sın da 1.3 kat ka dar de-
ği şe bil mek te dir. Ha vuç ta β-ka ro ten to tal
ka ro te no i din %45-80’ini oluş tur mak ta dır. Ha vuç
çe şit le rin den 19’un da β-ka ro ten içe ri ği nin 2.2 kat
de ği şe bi le ce ği ve or ta la ma mik ta rı nın 6300 μg/100
gram ta ze ağır lık ta ol du ğu bu lun muş tur. Se çi li ha -
vuç me lez le rin de β-ka ro ten içe ri ği 20 000 μg/100
gram ta ze ağır lık ta’ ya ka dar çı ka rı la bil miş tir. Tat lı
mı sır da, ze ak san tin ve lu te in ma jör ka ro te no id ler -
dir. Tat lı ve diş li mı sır la rın 44 çe şi din de to tal ka ro -
te no id içe ri ği nin 200 ka ta (0.40-33.1 μg/100 gram
ta ze ağır lık ta) ka dar de ği şe bi le ce ği gös te ril miş tir.
Ze ak san tin var lı ğı ise 700 kat ka dar de ği şe bi lir ken,
lu te in içe ri ği 0-20 μg/100 gram ta ze ağır lık ta ola-
rak de ği şe bil mek te dir. Di yet le sık alı nan önem li
ka ro te no id kay na ğı do ma tes özel lik le li ko pen içe-
rir. Do ma tes tip le ri ne gö re de ka ro te no id içe ri ği 20
kat ka dar de ği şe bil mek te dir. Sa la ta do ma te si çe şi di
en az içe rir ken, ki raz ti pi do ma tes en faz la içer mek-
te dir. Sa la ta do ma te si nin 12 çe şi di ara sın da to tal ka-
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ro te no id içe ri ği 1.5 kat de ği şe bil mek te dir. Bu 12 çe-
şi di ara sın da ol gun do ma te sin ka ro te no id içe ri ği -
nin %75’ini oluş tu ran li ko pen içe ri ği 1.6 kat ka dar
de ği şe bil mek te dir. Di ğer bas kın ka ro te no id olan β-
ka ro ten ise 2 kat ka dar de ği şe bil mek te iken, lu te in
ise 4 kat de ği şir.6

Be ta-ka ro ten li pid pe rok si das yo nu nu en gel le -
ye rek UV’ nin de ri de oluş tur du ğu eri te mi azal tır.11
An ti ok si dan, im mun mo dü la tör ve UV emi ci özel-
lik le ri var dır. Ka ro te no id ler den β-ka ro ten en çok
ça lı şıl mış ol ma sı na kar şın, di ğer ka ro te no id olan li-
ko pen β-ka ro ten den da ha güç lü an ti ok si dan dır.
Do ma tes pü re si nin gün lük 40 gram alı mıy la UV
eri tem olu şu mu nu %40 azalt tı ğı gös te ril miş tir. β-
ka ro te nin me la no ma ve di ğer de ri kan ser le ri ni ön-
le yi ci et ki si de var dır. Mi to jen le re B ve T len fo sit
ya nı tı nı art tı rır. Kan ser ris ki ni azalt mak için en az
100 mg/gün β-ka ro ten alın ma lı dır. Bu nun ter si ne
β-ka ro ten ek len me si nin ko ru yu cu et ki si ni araş tı -
ran 2 ge niş, ran do mi ze, pla se bo kon trol lü ça lış ma -
da sku a möz ve ba zal hüc re li kan ser ge li şi mi nin 5
yıl bo yun ca 50 mg/gün be ta-ka ro ten kul la nı mıy la
et ki len me di ği gös te ril miş tir.4

Seg ger ve ark. yap tık la rı bir ça lış ma da vi ta min
C, E, ka ro te no id ler, se len yum, çin ko, ami no a sit ler,
gli ko za mi nog li kan lar, ya ban mer si ni eks tre le ri ve
pycno ge nol içe ren (Evel le®) oral be sin des tek te da -
vi si alan has ta la rın 6 haf ta son ra de ri elas ti ki ye tin -
de an lam lı dü zel me sap ta mış lar dır. Ay rı ca de ri
pü rüz len me sin de 12 haf ta son ra %6 ola rak an lam -
lı azal ma gös ter miş ler dir. Bu ka rı şı mın de ri yaş lan -
ma sın da po tan si yel dü zel ti ci özel lik te ola bi le ce ği ni
dü şün müş ler dir.13
4- VĐ TA MĐN A
Ka ra ci ğer, yağ, süt, pey nir ve yu mur ta sa rı sı iyi bir
vi ta min A kay na ğı dır.14 A vi ta mi ni ek sik li ğin de
epi tel yal tü mör olu şu mu art mak ta dır. A vi ta mi ni
kim ya sal kar si no jen ler ve UV ile in dük le nen tü-
mör le ri in hi be et mek te dir. Hüc re sel di fe ran si yas -
yo nu dü zen ler ve ek sik li ğin de sku a möz me tap la zi
olur. Vi ta min A nor mal di fe ran si yas yo nu art tı rıp
ma lign de je ne ras yo nu ön ler. Tü mö re kar şı im mun
ce va bı art tı rır. Vi ta min A ile te ra pö tik et kin li ğe
ulaş mak için yük sek doz ge re kir. Sen te tik re ti no -
id ler 0.5-1 mg/kg/gün doz la rın da kan ser olu şu mu -

nu ön le ye bil mek te dir. Da ha dü şük doz lar da ise
ön le ye me mek te dir. Re ti no id ler gü neş ten ko ru -
mak tan çok kar si no je nik yo la ğı de ğiş ti re rek et kin
olur lar.4 Vi ta min A’ nın kan ser ön le yi ci et ki si 2297
has ta yı içe ren bir kli nik ça lış ma da in ce len miş tir.
On dan faz la ak ti nik ke ra to zu ve 3’ten az de ri kan-
se ri olan or ta de re ce de ye ni de ri kan se ri ge li şi mi
ris ki olan has ta la ra 5 yıl bo yun ca 25 000 IU vi ta -
min A ve ril miş ve be lir gin de re ce de az sku a möz
hüc re li kan ser ge li şi mi sap tan mış tır. Ta kip eden
baş ka bir ça lış ma da yük sek risk li 4 ve ya da ha faz -
la de ri kan se ri öy kü sü olan has ta la ra 25 000 IU ve-
ril di ğin de ise fay da lı et ki göz len me miş tir.
İsot re ti no in ve et re ti nat gi bi A vi ta mi ni de ri ve le -
ri nin ke mop ro tek tif et ki le ri da ha yük sek gü ven lik
pro fi liy le de ğer len di ril miş tir. İsot re ti no in ilk de-
ğer len di ri len ajan olup, kli nik ça lış ma lar da ba zal
hüc re li kan ser ler de %20 ya nıt alı nır ken, tam kür
ora nı %10 ola rak tes pit edil miş tir. Sku a möz hüc re -
li kan ser ler de ya pı lan kli nik ça lış ma da ise yak la -
şık %40 ora nın da ya nıt alın mış tır. Kse ro der ma
pig men to zum lu has ta lar da isot re ti no in kul la nı mı -
nın tü mör olu şu mu nu be lir gin azalt tı ğı gös te ril -
miş tir. Ke mop ro tek tif et ki si nin isot re ti no in
baş lan dık tan 2 ay son ra or ta ya çı kıp ke sil me sin den
son ra 3 ay da ha de vam et ti ği bu lun muş tur. Bu hız -
lı et ki baş la ma sı ve son lan ma sı isot re ti no i nin kar-
si no je nik yo la ğın geç fa zın da et ki li ol du ğu nu
dü şün dürt müş tür. Et re ti nat, bu gün için ye ri ni asit-
re ti ne bı rak mış olup, yük sek risk li or gan trans p-
lan tas yon has ta la rı na ke mop ro tek tif ol du ğu
gös te ril miş tir. Vi ta min A ve de ri ve le ri de ri kan-
ser le ri ne kar şı et ki li ol du ğu bu gün için açık ça gös-
te ril miş tir.8
5- VĐ TA MĐN B6 VE DĐ ĞER B GRU BU VĐ TA MĐN LER
B gru bu vi ta min kay nak la rı et, ci ğer, fa sul ye, ku-
ru ye miş ler, buğ day, süt, yo ğurt, pey nir, ye şil seb ze
ve ba zı mey ve ler, yu mur ta, ba lık, ek mek, mid ye ve
bak la gil ler dir.14 B6 vi ta mi ni ye ter li GSH/GSSG ora-nı nın ida me si için te mel ge rek li olan bir be sin tak-
vi ye si dir. Nor mal yaş lan ma, ve ya yaş lan may la
iliş ki li has ta lık lar da glu tat yon ve di ğer ti yo lik bi le -
şik le rin prog re sif pe rok si das yo nu için bu oran
önem li dir. Bu oran da azal ma mi to kon dri de, eks tra-
mi to kon dri yal bö lüm den da ha faz la ol mak üze re
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ok si da tif ha sa ra yol açar. Bu yüz den B6 vi ta mi niyaş lan ma ve yaş lan may la iliş ki li has ta lık la ra kar şı
sül für ha vu zu nun ok si das yon se vi ye le ri nin kon tro -
lü ve mi to kon dri nin ti yol ler den ko run ma sı na yar-
dım ede rek bi yo e ner je tik ve fiz yo lo jik
fonk si yon la rın de va mı nı sağ lar. Vi ta min B6 ka ra -ci ğer ve kalp te ok si jen ra di ka li ve li pid pe rok sit le -
ri nin olu şu mu nu ön le yip, mi to kon dri
fonk si yon la rı nı sağ la ya rak, ate rosk le ro zu ön le di -
ğin den anah tar bir vi ta min dir. Vi ta min B6’nınesan si yel an ti ok si dan özel li ği böb rek te de gös te ril -
miş olup ek sik li ği nin po li an sa tü re yağ asit le rin de
pe rok si das yon ar tı şı, vi ta min E ve GSH/GSSG oran-
la rın da azal ma ya ne den ol du ğu gös te ril miş tir. Ay-
rı ca ek sik li ği nin se len yum gi bi an ti ok si dan be sin
mi ne ral le ri nin me ta bo liz ma sın da da bo zuk lu ğa yol
aça bi le ce ği gös te ril miş tir. Di ğer B gru bu vi ta min -
ler den olan vi ta min B2 (ri bof la vin) glu tat yon re-dük ta zın ko fak tö rü ola rak, B12 vi ta mi ni
met yo nin-ho mo sis te in me ta bo lik yo la ğın da glu tat -
yon re je ne ras yo nun da rol ala rak, ni ko ti na mid de
ok si jen stre sin de nük le er apop to tik DNA par ça lan -
ma sı na kar şı ko ru ya rak an ti ok si dan özel lik ler ta şı -
mak ta dır.12 Ni a sin de ri ve si olan ni ko ti na mi din
ça lış ma lar da, an ti inf la ma tu var et ki si ol du ğu gös te -
ril miş tir. Araş tır ma cı lar an ti inf la ma tu var et ki si ni
lö ko sit pe rok si daz sis te mi ni azal ta rak gös ter di ği ni
dü şün müş ler dir. Ni ko ti na mid, ko en zim le ri olan
NAD ve NADP ’nin bir kıs mı nı oluş tu rur. İnvit ro
ça lış ma lar ni ko ti na mi din, se ra mid gi bi stra tum cor-
ne u mun ma jör kom po nen ti olan sfin go li pid le rin
sen tez ve mRNA eks pres yon la rı nı art tır dık la rı nı
gös ter miş tir. Ni ko ti na mi din, kül tü re ke ra ti no sit -
ler le in kü be edil di ğin de ser best yağ asit le ri, ko les -
te rol, ve se ra mid le ri stra tum cor ne um da art tır dı ğı
gös te ril miş tir.15
6- VĐ TA MĐN K
Ka ra ci ğer ve ye şil yap rak lı seb ze ler önem li vi ta min
K kay nak la rı dır.14 Vi ta min K1, fi to na din, mul tip lepıh tı laş ma fak tö rü nün ka ra ci ğer de üre ti mi için ge-
rek li dir. Pa ren te ral vi ta min K ka na ma za ma nı nı
uza tıp, de ri de kan eks tra va zas yo nu nu ön le di ği için
fo to yaş lan ma da dü zel ti ci fonk si yo nu ola bil mek te -
dir.11

7- KO EN ZĐM Q
Mi to kon dri yal elek tron trans fer pro te i ni olan ko-
en zim Q’nun an ti a ging et ki le ri ko nu sun da ya yın lar
na dir dir. Ko en zim Q10 (CoQ10), ubi qu i non ola rak -
ta bi li nip, en do jen hüc re sel an ti ok si dan ola rak tüm
do ku lar da ve de ri de bu lu nur. De ri de ser best ra di -
kal le ri azal ta rak, vi ta min E’ yi ko rur. CoQ10 yağ da
eri yen bi le şik olup ener ji üre ti min den so rum lu
elek tron trans fer zin ci ri nin bir par ça sı ola rak tüm
hüc re ler de bu lu nur. Re dük te for mu hüc re mem-
bran la rı ve se rum LDL’le rin de li pid pe rok si das yo -
nu nu in hi be ede rek ok si da tif stre si ön ler. CoQ10
ço ğu bit ki ve hay van hüc re sin de bu lun ma sı na kar-
şın, sı ğır kal bi, do muz, sar dal ya, ham si, us kum ru,
so mon, bro ko li, ıspa nak ve fın dık ta da bol mik tar -
da bu lu nur.10 Ubi qu i non eks trin sik ve kro no lo jik
yaş lan ma da kul la nış lı ola bi lir. İnsan ke ra ti no sit
kül tür le ri kul la nı la rak ya pı lan bir ça lış ma da, ko en-
zim Q ile mu a me le edil me si nin UVA’ ya bağ lı ok si -
da tif ha sa rı kon trol le re gö re %60-70 azalt tı ğı
gös te ril miş tir.9 Araş tır ma cı lar kül tü re hüc re ler de
UV ışı nı na kar şı an ti ok si dan olup epi der mis ve der-
mi se pen te re ola bi le ce ği ni gös ter miş tir. İnsan de-
ri sin de an ti ok si dan et kin li ği ko nu sun da ye ni
ça lış ma la ra ih ti yaç var dır.9,10
8- VĐ TA MĐN D
Mar ga rin, ba lık ya ğı, yu mur ta sa rı sı ve gün lük tü-
ke ti len ta ze gı da lar UV var lı ğıy la iyi bi rer vi ta min
D kay na ğı dır.14 Vi ta min D alı mı nın ve ya sen te zi -
nin ar tı şı PTH se vi ye le ri ni azal ta rak, do ku lar da ak -
tif me ta bo li ti olan kal sit ri ol sen te zi ni art tı rıp
kan ser ris ki, vas kü ler sağ lık, im mun re gü las yon ve
ke mik dan si te si üze ri ne olum lu et ki ler de bu lu na -
bil mek te dir. Ve je ter yan di yet gi bi dü şük fos for
alım lı di yet ler re nal kal sit ri ol sen te zi ni azal ta rak
PTH se vi ye le ri ni art tı rıp bun la ra ters et ki de bu lu -
na bi lir. Ke mik sağ lı ğı için vi ta min D ka dar fos for
alı mı da önem li dir. Kal si yum alı mı nın ar tı şı PTH
ve kal si ti rol üre ti mi ni bas kı la ya rak kan ser, hi per -
tan si yon ve oto im mun has ta lık üze ri ne za rar lı et ki-
ler de bu lu na bi lir. Ve je ter yan di yet ya pan la rın
yük sek doz vi ta min D tak vi ye si yap ma sı öne ri le -
rek, bu nun sis te mik ve otok rin kal sit ri ol üre ti mi ni
art tı rıp PTH sek res yo nu nu bas kı la yıp yaş lan ma yı
ge cik ti re bi le ce ği dü şü nül mek te dir.16 Yük sek vi ta -
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min D se vi ye le ri nin yaş lı lar da sağ lık lı is ke let sis te -
mi, kas gü cü ve den ge ile iliş ki li ola rak os te o po ro -
za bağ lı kı rık la rı ön le yip, dü şük kan ba sın cı, kan ser
mor ta li te si ni azal ta rak di ya bet ve mul tip le skle roz
gi bi oto im mun has ta lık ris ki ni azalt tı ğı gös te ril -
miş tir. Bu yüz den yük sek 25-hid rok si vi ta min D se-
vi ye le ri sağ la yan gün lük vi ta min D tak vi ye si
yap mak yaş lı lar da öne ril mek te dir.17
II- NON VĐ TA MĐN EN ZĐ MA TĐK AN TĐ OK SĐ DAN LAR
1- Li po ik asit: Li po ik asit ve onun re doks de ri ve si
di hid ro li po ik asit, sis te mik ola rak po tent an ti ok si -
dan et ki le riy le fay da lı bu lun muş tur. Li po ik asi din
hid rok si ra di kal le ri, hi pok lo röz asit, tek li ok si jen
gi bi ser best ok si jen le ri te miz ler. Nor mal ge li şim ve
me ta bo liz ma için gö rev li re gü la tu var pro te in ve
gen le ri et ki le di ği ka nıt lan mış tır.11 Al fa-li po ik asit
mi to kon dri de çok hid ro fo bik kom po nent olup -S-
S gru bu içe ren he te ro sik lik hal ka içe rir. Ba zı mo -
del sis tem le rin de al fa li po ik asi tin hid rok sil ve tek li
ok si jen gi bi ra di kal le rin güç lü nöt ra li ze edi ci si ol-
du ğu gös te ril miş tir. An ti ok si dan et ki si, ok si dan ba-
ğım lı li zo zo mal rüp tür ve apop to si si ön le me siy le
vi ta min C ve E ek sik li ği olan hay van mo del le rin -
de gös te ril miş tir. Yaş lı rat la ra ve ril di ğin de be yin
do ku su, ve myo kar dı ko ru ya rak an ti ok si dan des-
tek le de je ne ras yo nu ön le yip ha fı za, fi zik sel ak ti vi -
te ve kalp fonk si yon la rın da ko ru yu cu et ki si
ta nım lan mış tır. Hi per tan si yon ve in sü lin di ren ci -
ne kar şı ko ru yu cu et ki si de ta nım lan mış tır. Di ğer
ti yo lik bi le şik ler den ti ya zo li din kar bok si lik asit ve
ok so ti ya zo li din kar bok si lik asi tin mi to kon dri de
önem li an ti ok si dan ak ti vi te le ri ta nım lan mış tır. Bu
2 an ti ok si dan et ki le ri ni glu tat yon ve di ğer ti yo lik
bi le şik le rin ok si das yo nun da GSSG/GSH ora nın da -
ki de ği şik lik le ri dü zen le ye rek ok si jen siz ser best ra-
di kal de tok si fi ye me ka niz ma la rı üze rin den
gös te rir. Yaş lı lık la iliş ki li ok si jen stre si bu bi le şik -
ler le, sis te in ve glu tat yon sen te zi uya rı mı yo luy la
sağ la nır. Sik lik ti yo lik bi le şik olan ti ya zo li din kar-
bok si lik asit an ti ok si dan ve ser best ra di kal le rin
top la yı cı sı ola rak dro zo fi la ve fa re ler de ya şam sü-
re si ve fiz yo lo jik fonk si yon lar da fay da lı et ki le ri ol-
du ğu gös te ril miş tir miş tir. İnsan la ra yaş lan ma
ön le yi ci ajan ola rak dı şar dan des tek şek lin de ve-
ril me si, im mun sis tem de güç len mey le bir lik te yaş -

la iliş ki li ok si jen stre si ne kar şı di ren ci art tı ra bi lir.
İmmun fonk si yon lar için pro ok si dan ve an ti ok si -
dan me ka niz ma lar ara sı den ge ge rek li olup GSH
mer ke zi rol oy nar. GSH, GSH pe rok si da zı ka ta liz -
le ye rek pe rok sit le rin mi to kon dri yal ha sa rı nı azal -
tıp ok si jen stre si nin yol aç tı ğı ha sa rı ön ler ve bel ki
de bu nun so nu cun da im mun hüc re le rin apop to si -
si ni en gel ler. GSH pre kür sör le rin den ti ya zo li din
kar bok si lik asi tin di ye te ek len me si im mun hüc re
fonk si yon la rı na fay da lı et kiy le yaş lan ma da kul la -
nı la bi lir. Di ğer ti yo lik an ti ok si dan ok so ti ya zo li din
kar bok si lik asi tin sis te in pre kür sö rü ola rak in tra -
sel lü ler glu tat yon se vi ye le ri ni art tı rıp GSH sen te -
zin de sis te in subs tra tı sağ la dı ğı gös te ril miş tir.
Ay rı ca in tra mi to kon dri yal ve fa re si to zol lü ti mo sit
ha vu zun da glu tat yon kon san tras yon la rı nı art tı rıp,
dek sa me ta zo na bağ lı apop to tik hüc re ölü mü nü ön -
ler. Ok si jen stre si nin pa to lo jik et ki le ri ni ön le di ği,
de ney sel ser best ra di kal oluş tur ma mo de li olan,
eta nol le bes le nen rat la rın ka ra ci ğer ha sa rı mo de li -
ni ön le ye rek gös te ril miş tir. İmmun sis tem üze ri ne
de fay da lı et ki si olan bu bi le şik ile ya pı lan di yet
tak vi ye si nin kar di yo vas kü ler ko ru yu cu et ki si de
var dır.12

2- Glu tat yon pe rok si daz ve sü pe rok sit dis mu -

taz: Glu tat yon pe rok si daz hid ro jen pe rok sit ve li -
pit pe rok sit le ri par ça lar ken, sü pe rok sit dis mu taz
ser best ra di kal olu şu mu nu en gel le yen bir en zim -
dir. Ba kır ve se len yum bu et ki yi art tı ran an ti ok si -
dan me tal ler dir. Sı ğır ka ra ci ğe ri, erit ro sit ler den
ba kır, çin ko ile bir lik te el de edi lir.18,19 Yaş lı lık te da-
vi sin de uy gu la na bil me po tan si yel le ri var dır.

Fo top ro tek tif ve an ti ok si dan ak ti vi te le ri ol du -
ğu gös te ri len di ğer bi le şik ler de var dır. Sper min gi -
bi po li a min ler, epi der mal an ti ok si dan olup, UVB ’ye
bağ lı ok si da tif stre se kar şı ko ru yu cu dur. Me tal şe-
la tör ola rak gö rev yap tı ğı hi po tez edil mek te dir. De -
mir gi bi tran sis yon me tal le rin li pid pe rok si das yo nu
için ge rek li dir. Di ğer de mir şela tö rü, 2-fu ril di o xi -
me ’in UVA ve B’ye kar şı fo top ro tek tif et ki le ri gös-
te ril miş tir. Pi ne al hor mon olan me la to ni nin,
in san lar da UV’ ye bağ lı eri te mi in hi be et ti ği gös te -
ril miş tir.11 Ran do mi ze kon trol lü çift kör bir ça lış -
ma da 30 yaş lı bi rey de 2 ay bo yun ca na no kol lo i dal
jel ile bir lik te oral an ti ok si dan la zen gin leş ti ril miş
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ka rı şım for mü las yo nu (me la to nin, as kor bik asit, to-
ko fe rol, al fa-li po ik asit, emb li ca) gün de iki kez uy-
gu lan mış tır. Ça lış ma so nun da ok si da tif stres ve
li pid pe rok si das yo nu nun %30 ve 40 ora nın da kan -
da azal dı ğı to pi kal ve oral an ti ok si dan bi le şik des-
te ği alan lar da göz len miş tir. An ti ok si dan te da vi si
alan la rın UVB ışı ğın da in vit ro re ak tif ok si jen üre-
ti mi nin az ol du ğu gös te ril miş tir. So nuç ta bu bi le -
şik le rin an ti ok si dan özel lik le riy le fo to ko ru yu cu
ola rak fo to yaş lan ma da te da vi ama cıy la kul la nı la bi -
le ce ği be lir til miş tir.20

An ti ok si dan kul la nı mı na faz la il gi ve şevk ol-
ma sı na kar şın, an ti ok si dan la rın yaş lan ma yı azal tı -
cı ve ön le me yi ci et ki le ri ni tes pit için ya pı lan kli nik
ça lış ma lar çok az dır. Et kin lik le ri ni tes pit için ye ni
kli nik ça lış ma lar ya pıl ma lı dır.

II I- Mi ne ral ler

An ti ok si dan en zim le rin düz gün ça lı şa bil me si
için di et le se len yum, ba kır ve çin ko alı mı nın düz-
gün ol ma sı ge rek mek te dir. Ay rı ca bu mi ne ral ler
im mun sis tem için de önem li dir.4 Et, yu mur ta, de -
niz ürün le rin den özel lik le mid ye, bak la gil ler, ta-
hıl lar ve kü mes hay van la rı çin ko dan zen gin iken,
et, ma ya lı gı da lar, buğ day, ku ru fa sul ye, ku ru tul -
muş mey ve ler, ve ye şil seb ze ler de mir den zen gin -
dir. Se len yum dan zen gin yi ye cek ler ise de niz
ürün le ri, ka ra ci ğer, böb rek ve di ğer et ler dir. Ta hıl -
lar ve to hum lar da da se len yum bu lun ma sı na kar-
şın bu bit ki nin ye tiş ti ği top ra ğın se len yum
mik ta rıy la doğ ru dan iliş ki li dir.14

Se len yum ek sik li ğin de fa go sit le rin mik ro bi yo -
si dal ak ti vi te si, B len fo sit an ti kor ya pı mın da azal ma
ve T len fo sit fonk si yon la rın da bo zuk luk olur. Se-
len yum ek len me si nin ko ru yu cu et ki si ni araş tı ran
ge niş, ran do mi ze, pla se bo kon trol lü 1312 has ta lık
ça lış ma da sku a möz ve ba zal hüc re li kan ser ge li şi -
mi nin or ta la ma 4.5 yıl bo yun ca 200 mg/gün se len -
yum kul la nı mıy la et ki len me di ği gös te ril me si ne
kar şın, ak ci ğer, ko lo rek tal ve pros tat kan se ri sık lı -
ğın da an lam lı azal ma gös te ril miş tir.8 Ba zı ça lış ma -
lar da se len yu mun gü neş ya nı ğı ve de ri kan se ri
olu şu mu nu ön le di ği göz len miş tir. An ti ok si dan
özel li ğiy le de ri kan ser le rin de azal ma göz len miş tir.
Kan ser öy kü sü olan la ra 200 μgr/gün alın ma sı öne-
ril mek te dir.4

Çin ko ek sik li ğin de T hüc re ce va bı ve NK hüc -
re ak ti vi te si azal mak ta olup in fek si yon ris ki de ar -
tar. Ba kır ek sik li ğin de, çin ko ek sik li ği bul gu la rı da
olur.4 Eser ele ment ler ara sın da bu lu nan ba kır pep-
tit le rin, de ri yaş lan ma sın da et kin ola bi le ce ği gös-
te ril miş tir. Pre za tid ba kır ase ta tın %5’lik
for mü las yon la rı nın re ti kü ler der mis te pro kol la jen
mik ta rı nı art tır dı ğı im mun his to lo jik ola rak gös te -
ril miş olup sis te mik tak vi ye si nin de ben zer et kin -
li ği dü şü nü le bil mek te dir.21

De mir, de ri, saç ve tır nak koz me tik le rin de
renk ve ri ci ajan ola rak kul la nı la bil me si ne kar şın
ok si jen me ta bo liz ma sı ve mi to kon dri yal fonk si yon
için esan si yel bir be sin içe ri ği olup, nor mal de ri,
sağ lık lı saç ve tır nak la rın bü yü me si, fonk si yo nel
ma tu ras yo nu için önem li bir eser me tal dir. Me ta -
bo liz ma da ve ok si jen ra di kal le ri nin te miz len me -
sin de ma jör fonk si yo nu ne de niy le ya ra iyi leş
me sin de önem li ro lü olup, de ri in fek si yo nu ge li şi -
mi ni de ön le mek te dir. Di ye ter de mir ek sik li ği im-
mu no lo jik fonk si yon la rı da bo zup T len fo sit sa yı sı
ve inf la ma tu var hüc re gö çü nü azalt mak ta dır.22
IV- BĐT KĐ LER VE BĐT KĐ SEL EKS TRE LER
Re dük te glu tat yo nun yaş la azal ma sı gi bi en do jen
an ti ok si dan se vi ye le rin de dü şük lük, ek zo jen an-
ti ok si dan ek len me si nin UV’ ye ya nıt ola rak ve ya
yaş lan ma sü re cin de olu şan inf la ma tu var ya nı tı
ön le ye bi le ce ği dü şü nül mek te dir. Bit ki or jin li do -
ğal an ti ok si dan bi le şik le rin ser best ra di kal olu şu -
mu nu ve de ri de fo to ha sa rı ön le di ği gös te ril miş tir.
İnvit ro mo del ler de di et le an ti ok si dan olan qu er -
ce ti nin yaş la iliş ki li glu tat yon azal ma sı nı ve ok si -
da tif stre si ters çe vir di ği gös te ril miş tir. Ger çek te,
bit ki or jin li ba zı po li fe no lik an ti ok si dan la rın fo-
to ha sa rı ve de ri inf la mas yo nu nu ön le di ği gös te ril -
miş tir. Bu po li fe nol ler ye şil çay, üzüm çe kir de ği,
nar gi bi bir çok bit ki ler den el de edi le bi lir.23 Do ğal
bit ki sel po li fe no lik an ti ok si dan lar Tab lo 1’de gös-
te ril miş tir;1

Bir çok gı da da bu lu nan fla vo no id le rin de an ti -
ok si dan özel lik le ri gös te ril miş tir. Bun lar dan özel-
lik le ye şil çay da UV-B ve A eri te mi nin doz ba ğım lı
in hi bis yo nu, ve ya nık hüc re le rin de his to lo jik ola-
rak azal ma gös te ril miş tir.23 Fla vo no id içe ren bit ki -
ler den ba zı la rı aşa ğı da be lir til miş tir;
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I- So ya: Ge nis te in, so ya fa sul ye sin de bu lu nan
isof la von olup, ti ro zin pro te in ki naz in hi bis yo nuy -
la an ti kan ser özel lik le ri var dır. We i ve ark., ge nis -
te in eks tre le ri nin an ti kar si no je nik ak ti vi te de
bu lu na rak DNA’ ya bağ lan ma olu şu mu nu ve ok si -
da tif olay la rı in hi be ede rek de ri kan se ri baş la ma ve
iler le me si ni ön le di ği ni gös ter miş ler dir. Ay nı za-
man da ge is te i nin in san de ri sin de UVB bağ lı eri te -
mi in hi be et ti ği gös te ril miş tir. So ya de ri ve le ri nin
fo to kar si no ge nez ve fo to yaş lan ma yı ön le ye bil di ği
dü şü nül müş tür.10Di ğer so ya bi le şi ği, Bow man-Birk
pro te i naz in hi bi tö rü (BBI), de ri fib rob last la rın da
rad yop ro tek tif et ki le ri gi bi in vi vo bir çok ya ra rı
gös te ril miş tir. Pa i ne ve ark., BBI ve so ya trip sin in-
hi bi tö rü (STI)’nün UV’ ye bağ lı pig men tas yo nu ön-

le di ği ni gös ter miş tir.9 Ca i ve We i, di et le ge nis te in
tak vi ye si nin SEN CAR fa re de ri sin de an ti ok si dan
en zim ak ti vi te si ni be lir gin ola rak art tır dı ğı nı gös-
ter miş tir. İnsan ke ra ti no sit hüc re di zi si NCTC 2544
ge nis te in le mu a me le edi lin ce UV-B ba ğım lı ti ro zin
ki naz in hi bi tö rü ola rak DNA’ ya bağ la nan STAT-1
ak ti vi te si ni ön le ye rek li pid pe rok si das yo nu nu ve
re ak tif ok si jen ürün le ri olu şu mu nu azal tır. Ay rı ca
UV-B ba ğım lı in san de ri si nin ku ta nöz pro li fe ras -
yon dan ko ru ma, ona rım yap ma, ok si da tif ve fo to -
di na mik DNA ha sa rı nı ön le me özel lik le ri de
var dır.23

Ge nis te in ve da id ze in gi bi isof la von la rı içe ren
so ya fa sul ye si ve sü tü nün pro te in eks tre le ri, en son
po pü ler olan bit ki sel ajan lar dır. İnsan ke ra ti no sit

Bileşik (Sınıfı) Doğal kaynaklar Biyolojik aktivitesi ve deride faydası
Kafeik asit, ferulik asit Fesleğen (reyhan), kekik, Lipid peroksidasyonuna karşı UV’ye bağlı
(sinnamik asit deriveleri) şeytantersi (çadır uşağı otu), elma, yerfıstığı eritemden korumada etkili fotoprotektif ajan
Quercetin (flavonoid) Soğan, çay, eşekotu Doğal flavonid olup, güçlü antioksidan, MMP

inhibitörü, deri antioksidan sistemini korur,
antiinflamatuvardır. UV’ye bağlı lipid
peroksidasyonundan korur

Apigenin (flavonoid) Elma, fasulye, soğan, brokoli vb. UV’ye bağlı karsinogenezi, ornitin dekarboksilaz 
aktivitesini inhibe eder, antioksidan özellik gösterir.

Genistein (isoflavone) Soya fasulyesi, Lima fasulyesi Tümör protektör, fitoöstrojen, UV’ye bağlı hidrojen per
oksit oluşumundan korur, inflamasyonu azaltır.

Resveratol (fitoaleksin) Üzüm kabuğu, üzüm çekirdeği, yer fıstığı UV’ ye bağlı tümör indüklenmesinden korur,
lipooksijenaz, ornitin dekarboksilaz, ve siklooksijenaz
inhibitörü, UV’ye bağlı lipid peroksidasyonundan
korur, fitoöstrojen

Nordihidroguaiaretik asit Yeşil meşe yaprakları Güçlü antioksidan, MMP inhibitörü, lipoksijenaz ve
siklooksijenaz inhibitörü

Karnosik asit, ursolik asit, Adaçayı, biberiye, Kemoprotektif, elastaz inhibitörü
rosemarinik asit (triterpinoidler) Cezayir menekşesi, kekik
Silymarin (flavonolignan) Taze süt UV’ye bağlı eritem inhibisyonu, siklooksijenaz 

inhibisyonu, ornitin dekarboksilaz inhibisyonu, UVB’ye 
bağlı NFκB aktivasyonunu inhibe eder, UV’ye bağlı 
lökosit infiltrasyonunu önler

Epicatechin, epicatechin-3-gallate, Tüm çay yaprakları (Carneillia sinesis), UV’ye bağlı karsinogenezi önler, UV’den korur, tümör 
epigallocatechin ve epigallocatechin gallate özellikle yeşil çay invazyonunu önler, UV ödemini önler, lipid

peroksidasyonu, UV’ye bağlı deri
yaşlanmasından korur

Prosyanidinler, proantosyanidinler, Kırmızı üzüm kabuğu, gözotu UV’ye karşı bitkileri korumak için üretilir. Hidrojen per
gallotaninler ve ellagotaninler (taninler) oksit oluşumunu, tümör insidansını azaltır. Ornitin 

dekarboksilazı ve DNA sentezini inhibe eder.
Pycnogenol Çam ağacı kabuğu UV’ye bağlı tümör indüksiyonunu önler,

(pinus maritime) antiinflamatuvardır.

TABLO 1: Doğal bitkisel polifenolik antioksidanlar.
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kül tür le rin de hya lu ro nik asit üre ti mi ni art tır ma la -
rı ve to pi kal kıl sız fa re ler de de der mis te hya lu ro -
nik asit bo ya ma la rıy la yo ğun luk ar tı şı nın ol du ğu
gös te ril miş tir.9

Üs te lik, so ya isof la von la rın fi to ös tro jen ai le -
sin den ol du ğu dü şü nül mek te, son bil gi ler ös tro -
jen re sep tö rü ne bağ lan ma ka pa si te si ni işa ret
et mek te dir. Bu bul gu lar so ya pro te in le ri nin post-
me na po zal de ri de ös tro jen ben ze ri et ki ye ne den
ola bil di ği ni dü şün dür mek te dir. Za yıf ös tro jen ler
olan fi to ös tro jen ler ge le nek sel so ya fa sul ye si, so -
ya sü tü ve izo le so ya pro te i nin de bu lu nup içe cek
ve ya yi ye cek ola rak tü ke til mek te dir. Fi to ös tro -
jen ler pe ri ve post me na po zal ka dın la rın di ye ti ne
hor mon rep las man te da vi le ri ne al ter na tif ola rak
ek le ne bil mek te dir. Li pid ok si das yo nu, ar te ri -
yosk le roz ve kan ser olu şu mun da önem li rol le ri
ol du ğun dan, an ti ok si dan di fe no lik bi le şik ler olan
so ya izof la von la rı nın yaş lı lık ta kul la nıl ma sı man-
tık lı gö rün mek te dir. Üs te lik gün lük 168 mg isof-
la von kul la nı mı nın ok si de LDL se vi ye le rin de
azal ma ya yol açıp kar di yo vas kü ler has ta lık ris ki -
ni azalt tı ğı gös te ril miş tir. Ay rı ca 2 yıl bo yun ca 76
mg isof la von kul la nan post me na po zal ka dın lar da
os te o po roz ve sı cak bas ma sı nı ön le di ği gös te ril -
miş tir.12

So ya nın ös tro jen ben ze ri et ki siy le ös tro jen
sen si tif tü mö rü olan lar da uy gu lan ma sı nın uy gun
olup ol ma dı ğı ko nu su açık de ğil dir. So ya ve isof la -
von lar ümit ve ri ci bi le şik ler ol ma sı na kar şın, uy -
gun kul la nı mı nın ve in san de ri si ne et ki si nin tes pi ti
için da ha faz la kli nik ça lış ma ya pıl ma lı dır.13

II- Di ğer bir fla vi no id olan sily ma rin, de ve di -
ke ni sü tün den de ri ve olup, fa re ler de UVB ’ye bağ lı
ya nık ve apop to tik hüc re for mas yo nu nu in hi be et-
ti ği gös te ril miş tir.11

II I-Çay: Çay için de ki bi le şik ler ca tec hin ler,
the a ni ne, çay po li sak ka rid le ri ve the a sa po nin olup
mo dern tıp için an la mı ge niş şekil de de ğer len di ril -
miş tir. Kan se ri içe ren de ği şik has ta lık la rı ön le me -
de po tan si yel et ki si gös te ril miş tir. Ça yın için de
13’ten faz la et kin mad de bu lun mak ta dır. Çay po li -
fe nol le ri, mi ne ral ler (te mel ola rak se len yum, flo-
rin), çay pig ment le ri (te mel ola rak the af la vin ler,
the a rub gin ler, β-ka ro ten), çay po li sak ka rid le ri, the -

a sa po nin, ami no a sid ler (te mel ola rak the a nin, ve
GA BA) ve ka fe in dir. Bun lar ara sın da çay po li fe -
nol le ri, özel lik le epi gal la ca tec hin-3-gal la te (EGCG)
en çok ça lı şı lan mad de dir. Ça yın bi yo ak tif et kin li ği;
an ti ok si dan (te mel de ca tec hin ler), önem li be sin le -
ri sağ la ma sı (Flo rin, se len yum, β-ka ro ten, ve vi ta -
min ler), rad yas yo na kar şı ko ru ma, an ti mik ro bi yal
et ki ve im mun fonk si yon la rı art tır ma, hüc re sel fiz-
yo lo ji ve me ta bo liz ma dü zen len me si, an ti-kar si no -
ge ne sis, kan ba sın cı dü zen len me si, kan şeke ri ve
yağ se vi ye le ri nin dü zen len me si dir. Bu ak ti vi te le ri
ara sın da ser best ra di kal te miz le yi ci ve an ti ok si dan
et ki si en önem li fonk si yo nu dur.24

Çay eks tre le ri: Ca mel li a si nen sis bit ki si nin
yap rak la rı ve to mur cuk la rı ye şil çay, si yah çay ve
oo long çay gi bi bit ki sel ol ma yan çay la rın üre til me -
sin de kul la nı lır. Tüm bu çay lar po li fe no lik bi le şik -
ler içe rip, önem li an ti inf la ma tu var ve an ti ok si dan
ak ti vi te le ri var dır. Tüm dün ya da su dan son ra en
çok tü ke ti len 2. içe cek tir.9

Ye şil çay (Çin ça yı): Fla ve nol ler, fla vo no id ler
ve fe no lik asit ler içe rir. An ti inf la ma tu var et ki si
olan bu eks tre hya lu ro ni da zı in hi be eder. UV-B’ye
kar şı blo ke edi ci özel li ği var dır. E vi ta mi ni ile bir-
lik te kul la nı lır lar.18 Çay eks tre le ri üze ri ne eli miz -
de ki en iyi  bil gi ye şil çay da ki po li fe nol ler
hak kın da dır. Son za man lar da, ye şil ça yın UVA ışı-
nı na kar şı fo to ko ru yu cu et ki si ola bi le ce ği, ay rı ca
UV’ ye bağ lı de ri tü mö ro ge ne zi, kim ya sal kar si no -
ge nez ve UVA’ ya bağ lı DNA ha sa rı na kar şı be lir -
gin ko ru yu cu ol du ğu gös te ril miş tir.9 Ye şil çay
yap rak la rın da do ğal ola rak bu lu nan po li fe nol le rin
an ti ok si dan özel lik le ri dü şü nü le rek di e te ek len -
mek te dir. Po li fe nol le rin en önem li bi le şi ği fla va -
nol ler olup ca tec hin ler ola rak bi li nir. Bu
ca tec hin ler, epi ca tec hin (EC), epi ca tec hin-3-gal la -
te (ECG), epi gal lo ca tec hin (EGC) ve en önem li si
de epi gal lo ca tec hin-3-gal la te (EGCG)’tır. Bu bi le -
şik ler hüc re pro li fe ras yo nun da, inf la ma tu var ya-
nıt ta, ve tü mör baş lat ma da önem li bi yo kim ya sal
yo lak la rı dü zen ler.10 Tüm bu po li fe nol ler po tent
an ti ok si dan lar olup, re ak tif ok si jen bi le şik le ri olan,
li pid içer me yen ra di kal ler, sü pe rok sit ra di kal le ri,
hid rok sil ra di kal le ri, hid ro jen pe rok sit ve tek li ok-
si jen bi le şik le ri nin top la yı cı sı dır lar. EGCG ye şil
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çay da en bol bu lu nan po li fe nol olup, to tal po li fe -
nol ka rı şı mı nın %40’ı nı oluş tu rur. Ye şil çay dan
ha zır lan mış po li fe nol bi le şik le ri nin oral alı mı nın
fo to kar si no ge ne zi ön le di ği la bo ra tu ar ça lış ma la -
rın da gös te ril miş tir. Fa re ler de uzun sü re li ye şil çay
po li fe nol le ri ile bes len me, kro nik UV ışın lan ma -
sın da dü şük tü mör olu şu muy la iliş ki li bu lun muş -
tur. SKH-1 kıl sız fa re le re oral yol dan ve ril di ğin de
UV-B iliş ki li ödem olu şu mun da, epi der mis te ani-
tok si dan sa vun ma sis te min de azal ma, epi der mal
or ni tin de kar bok si laz ve sik lo ok si je naz en zim ak-
ti vi te le rin de de ği şik lik le ri ön le ye bil di ği gös te ril -
miş tir. Oral ye şil çay, si yah çay, ka fen siz ye şil ve
si yah çay ek len me si nin ma lign ve non ma lign tü -
mör olu şu mu nu in hi be et ti ği gös te ril miş tir. Fa re -
le re oral yol la ve ri len ye şil çay son ra sı ge liş miş
tü mör ler de ge ri le me de gös te ril miş tir. Oral ye şil
çay po li fe nol le ri ve ri len kıl sız SKH-1 fa re ler de
UV-B iliş ki li art mış epi der mal vah şi tip p53, p21
ve apop to tik gü neş ya nı ğı hüc re le ri nin epi der mis -
te azal dı ğı -
ı gös te ril miş tir. Lu ve ark. ise oral ye şil çay, si yah
çay ve ka fe i nin tü mör al tın da ki der mal yağ ta ba -
ka sı nın ar tı şı na yol aç tı ğı nı gös ter miş ler dir. Kül-
tü re hüc re le rin UV ma ru zi ye tin de EGCG ile
mu a me le sin de MMP-2, 9 gi bi mat riks me tal lop ro -
te i naz in hi bi tör le ri ve nöt ro fil elas taz in hi bis yo -
nu na yol aç tı ğı gös te ril miş tir. Fa re de ri si ne kro nik
UVB ma ru zi ye tin de, ye şil çay po li fe nol le riy le bes-
le me son ra sın da MMP in hi bis yo nu ol du ğu gös te -
ril miş olup po tent fo to yaş lan ma ön le yi ci ola rak
dü şü nül müş tür.23

Ye şil çay eks tre le rin de ki fe nol le rin an ti ok si -
dan et ki le ri ne kar şın, bu bi le şik le rin oral tak vi ye -
si nin de ri yaş lan ma sı na et ki si ni in ce le yen
kon trol lü kli nik ça lış ma lar yok tur. Bun la ra kar şı
ye şil çay nis be ten za rar sız bir ürün ol du ğu için
ümit ve ri ci bir an ti ok si dan ajan dır.10

Si yah Çay: Fa re ça lış ma la rın da si yah ça yın
ben zer özel lik te ol du ğu gös te ril miş tir. Fa re mo del -
le rin de si yah çay eks tre le ri UVB ’ye bağ lı epi der mal
bü yü me fak tö rü re sep tö rü nün ti ro zin fos fo ri las yo -
nu nu ve p53 on ko gen bi ri ki mi ni in hi be et ti ği gös-
te ril miş tir.9

Oo long Ça yı (Si yah Ej der ça yı): Si yah gü zel

ko ku lu bir çay dır. Ben zer po li fe nol ler içe rir. An ti -
inf la ma tu var özel lik le ri nin ol du ğu dü şü nül mek te -
dir.9

Po li fe nol ler ve di ğer çay eks tre le ri nin an ti ok -
si dan ak ti vi te le ri gös te ri lip fo to yaş lan ma da fay da lı
ola bi le ce ği be lir til me si ne rağ men, bu an ti inf la ma -
tu var ak ti vi te si nin kı rı şık lık ve dis pig men tas yon
gi bi fo to yaş lan ma bul gu la rın da dü zel me sağ la ma sı
açık de ğil dir.9

V-Bo ta nik eks tre le ri: Bo ta nik eks tre le ri gün-
lük di e te şu an da çok sık ka tı lan bi le şik ler dir. De-
ği şik bo ta nik eks tre le ri müm kün olan
aro ma te ra pö tik et ki le ri yü zün den ol duk ça po pü le-
ri ze ol muş lar dır. Son ça lış ma la rın id di a sı, bu eks-
tre le rin an ti ok si dan özel lik le ri olup de ği şik çev re -
sel ha sar la rı ön le ye bi le cek le ri dir.9

Gink go bi lo ba bit ki si, de mans ve ha fı za kay-
bın da di e te ek le me nin sis te mik fay da sı iyi bi lin -
mek te dir. Ay nı za man da de ri de yaş lan ma yı
ön le yi ci et ki si de dü şü nül mek te dir. Fib rob last la rın
de ği şik Gink go Bi lo ba eks tre le ri ve as kor bik asit
kom bi nas yo nuy la in ku be edil di ğin de, yal nız as kor-
bik asit le te da vi ye oran la da ha faz la kol la jen ve eks-
tra se lü ler fib ro nek tin sen te zi ne yol aç tı ğı
gös te ril miş tir. Ay rı ca an ti ok si dan ve an ti inf la ma -
tu var özel lik le ri var dır. Gink go bit ki si de ği şik fla-
vo no id ler içe rip ser best ra di kal te miz le yi ci özel li ği
olup sik lo ok si je naz ve li pok si je na zı in hi be et ti ğin -
den an ti inf la ma tu var ak ti vi te ye sa hip tir. Qu er ce -
tin ve sci a do pity sin gi bi Gink go fla vo no id le riy le
mu a me le edi len UVB ile ışın lan mış fib rob last si to -
tok si si te le ri azal mak ta dır. La bo ra tu ar ça lış ma la rın -
da ging ko eks tre le ri nin li po-pe rok si das yo na kar şı
in hi bi tör et ki le riy le su pe rok sit dis mu taz ak ti vi te si
gös te ril miş tir.9

Üzüm çe kir de ği eks tre le ri, po li fe nol ler den
zen gin olup ben zer po li fe nol ler çay eks tre le rin de
de var dır. Bu nun la bir lik te ço ğu po li fe nol, çay eks-
tre le rin de kin den fark lı olup proc ya ni din ler ola rak
bi li nir. Proc ya ni din le rin an ti ok si dan ve an ti inf la -
ma tu var ak ti vi te le ri ve ya ra iyi leş me si üze rin de
fay da lı et ki le ri hak kın da önem li ve ri ler var dır.
Üzüm çe kir de ği po li fe nol le ri nin vi ta min C ve E’ ye
gö re da ha güç lü ok si jen ra di ka li te miz le yi ci et ki le -
ri ola bi lir. Zha o ve ark., fa re mo de lin de üzüm çe-
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kir de ği eks tre le ri nin çay po li fe nol le ri ne oran la da -
ha az kon san tras yon da epi der mal li pid pe rok si das -
yo nu nu in hi be ede bil dik le ri ni gös ter miş ler dir.9

Res ve rat rol (trans-3,4’,5-tri hid rok sis til ben),
bir po li fe no lik fi to a lek sin olup de ri de, üzüm çe kir -
de ğin de, fın dık, ce viz, mey ve ler ve kır mı zı şarap ta
bu lun mak ta dır. Res ve rat rol po tent an ti ok si dan, an-
ti inf la ma tu var ve an tip ro li fe ra tif özel lik te dir. Nor-
mal in san ke ra ti no sit le ri nin res ve rat rol ile
mu a me le si UV-B ba ğım lı NF-κβ yo la ğı nın ak ti vas -
yo nu nu in hi be eder. Kıl sız fa re le re to pi kal uy gu -
lan ma sın da UV-B ba ğım lı de ri öde mi ni, hid ro jen
pe rok sit olu şu mu nu ve lö ko sit in fil tras yo nu nu in-
hi be et ti ği gös te ril miş tir. Res ve rat ro lin, mul tip le
UV-B ma ru zi ye ti ne kar şı cki-sik lin-cdk ağı ve
MAPK yo la ğı mo dü las yo nu va sı ta sıy la ko ru yu cu
et ki si var dır. Uzun dö nem ça lış ma lar da, to pi kal res-
ve rat rol uy gu la ma sı nın de ri kan se ri in si dan sı nı az-
al tıp, tü mö ro ge ne zin baş la ma sı nı ge cik tir di ği
gös te ril miş tir. Kı sa dö nem ça lış ma lar da ise UV-B
ön ce si to pi kal uy gu lan ma sı nın UV-B ba ğım lı hüc-
re sel pro li fe ras yon, sur vi vin pro te in ve mRNA se-
vi ye le ri ve sur vi vin fos fo ri las yo nu nu in hi be et ti ği
SKH-1 kıl sız fa re ler de gös te ril miş tir. Fo to yaş lan -
ma da res ve rat ro lün et kin li ği için kli nik ça lış ma la -
ra ih ti yaç var dır.23

Hes pe ri tin, asit li mey ve ler de bu lu nan bir fla-
vo non olup an ti ok si dan, ko les te rol dü şü rü cü ve an-
ti inf la ma tu var özel lik le ri var dır. Nük le er fak tör-κβ
re doks du yar lı trans krip si yon fak tö rü olup yaş lan -
ma sü re cin de rol al mak ta dır. Hes pe ri din le bes le -
nen rat lar da ya pı lan ça lış ma da nük le er fak tör- κβ
ak ti vas yo nu ve gen eks pres yo nu nu in hi be et ti ği
gös te ril miş tir. Bu nu hes pe ri ti nin 4 sin yal ile tim yo-
la ğı nı bas kı la ya rak sağ la dı ğı gös te ril miş tir;
NIK/IKK, ERK, p38 ve JNK. Ay rı ca re doks du ru -
mu na fay da lı et ki ola rak Trx/Ref-1 trans lo kas yo -
nu nu in hi be et ti ği de gös te ril miş tir. Hes pe ri tin,
po tan si yel yaş lan ma yı ön le yi ci ajan ola rak dü şü -
nül mek te dir.25

Gin seng, özel lik le ge le nek sel Do ğu tıb bın da en
yay gın kul la nı lan ajan lar dan bi ri dir. De ği şik gin-
seng eks tre le ri nin ge niş çap ta far ma ko lo jik ak ti vi -
te le ri ol ma sı na kar şın, en iyi bi li nen özel li ği tü mör
hüc re le ri ne si to tok sik et ki le ri dir. Gin sen gin an ti -

ok si dan ve an ti inf la ma tu var et ki le ri üze ri ne ya pı -
lan ça lış ma la ra kar şın, fo to yaş lan mış de ri de et ki le -
ri üze ri ne ça lış ma bu lun ma mak ta dır. Gin seng, fa re
de ri sin de re ak tif ok si jen bi le şik le ri ni te miz le yip,
kim ya sal tü mör pro mos yo nu nu in hi be eder.9

Bi be ri ye eks tre le ri, fe no lik di ter pen ler gi bi de-
ği şik an ti ok si dan bi le şik ler içe rir. Bi be ri ye eks tre -
le ri ok si da tif ha sar dan ko ru ma da, çay ve üzüm
ka bu ğu eks tre le ri ne gö re da ha et ki li dir. Bu sık kul-
la nı lan ev bit ki si nin di ğer özel lik le ri an ti tü mör ve
an ti inf la ma tu var ol ma sı dır.9

Ya ban mer si ni (blu e berry) po li fe nol le ri: Mey -
ve ve seb ze ler de ki po li fe nol bi le şik le ri nin fay da -
lı et ki le ri in vit ro ça lış ma lar ve kı sa dö nem di yet
tak vi ye si ile gös te ril miş tir. Ma li yet ve sü re yü zün-
den bu ça lış ma lar özel lik le yaş lan ma yı ön le yip
ön le ye me di ği ko nu sun da ye ter siz kal mış tır ve
hay van lar da da hi ça lış ma lar kı sıt lı ya pıl mak ta dır.
Ne ma tod lar dan, Ca e nor hab di tis ele gans ta ile ya-
pı lan ça lış ma da ya ban mer si ni po li fe nol le ri nin ne-
ma tod la rın ya şam sü re si ve yaş lan ma be lir ti le ri
üze ri ne et ki le ri in ce len miş tir. Ya ban mer si ni ka-
rı şım komp lek sin de ki po li fe nol le rin ya şam sü re -
si ni art tı rıp yaş lan ma yı azalt tı ğı gös te ril miş tir.
Fay da sı nın yal nız ca ok si da tif stre se kar şı an ti ok -
si dan ak ti vi te si ne bağ lı ol ma dı ğı, ay rı ca ısı stre si
gi bi du rum la ra da di ren ci art tır dı ğı gös te ril miş tir.
Ya ban mer si ni eks tre si 3 ma jör an ti ok si dan özel-
lik te frak si yon içer me si ne kar şın, yal nız ca zen-
gin leş ti ril miş pro an tos ya ni din bi le şik le ri nin
ya şam sü re si ve ısı di ren ci ni art tı rı cı özel lik te ol-
du ğu gös te ril miş tir.26 Ya ban mer si ni gi bi bir çok ta-
ne li mey ve ağa cı ürün le ri ve so ğan da fe no lik
an ti ok si dan içer mek te dir. El ma, so ğan ve çay Ba -
tı Av ru pa top lu mun da sık tü ke ti len be sin ler dir.
Ba zı ta ne li mey ve ağa cı ürün le ri yük sek vi ta min
C içer me le ri ne rağ men, fe no lik içe rik le ri an ti ok -
si dan ka pa si tey le iliş ki li dir. Tür ler ara sın da da bu
içe rik de ği şe bil mek te dir. Yo ğun renk li gı da lar dan
kuş üzü mü, mür ver, ya ban mer si ni po li fe nol ler -
den yük sek an ti ok si dan ka pa si te li an tos ya nin içe-
rir.6

El ma la rın ma jör fe no lik içe rik le ri de tür ler
ara sın da 1.6 kat ka dar de ği şe bil mek te dir. Klo ro je -
nik asit el ma nın ana fe no lik bi le şi ği dir. El ma çe-
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şit le rin den 46’sı nın su yun da fe no lik bi le şik le rin
%80’ini klo ro je nik asit, epi ca tec hin ve pros ya ni -
din B2’nin oluş tur du ğu sap tan mış tır. El ma tür le ri
ara sın da klo ro je nik asit 21-351 mg/L, epi ca tec hin
0-206 mg/l, pros ya ni din B2 ise 0-247 mg/L ara sı
de ğiş mek te dir. Pros ya ni din içe ri ği kır mı zı tat lı
tür ler de en faz la, al tın tat lı tü rün de ise en az ola-
rak gös te ril miş tir. Fe no lik an ti ok si dan olan res ve -
rat rol ve izo mer le ri nin an ti ok si dan
özel lik le rin den do la yı kar di yo vas kü ler has ta lık lar
ve kan se re kar şı ko ru yu cu et ki si ni gös te ren de ği -
şik ça lış ma lar ya pıl mış tır. Bun lar dan en iyi si
üzüm, şarap üze ri ne ya pıl mış olup res ve rat rol
hem kır mı zı hem de be yaz üzü mün özel lik le dış
ka bu ğun da bu lun mak ta dır. Ba zı ta ne li ağaç mey-
ve le rin de ve Ame ri kan fıs tı ğın da da res ve rat rol
bu lun mak ta dır.6

So ğan da yük sek oran da fla vo no id an ti ok si dan
içer mek te olup özel lik le bun lar dan fla vo nol qu er -
ci tin ve gli ko zid le ri ni içe rir. So ğan la rın 12 çe şi di
ara sın da ve sa rı, kır mı zı ve be yaz tip le ri ara sın da
to tal fla vo no id içe ri ği 1.2-980 mg/kg ara sı de ğiş -
mek te dir. Sa rı so ğan en faz la içe rir ken be yaz so ğan
en dü şük oran da içer mek te dir.6

Me yan kö kü eks tre si: Sa po nin ler, fla vo nid ler
ve şeker içe rir. An ti inf la ma tu var et ki le ri mev cut -
tur.18

Ao sa in: Elas taz in hi bi tö rü dür.18
Se sa mol, an ti ok si dan ak ti vi te siy le, fa re de ri -

sin de ya pı lan ça lış ma da kro nik UV ma ru zi ye tin de -
ki lez yon, ül ser ve de ri bü tün lü ğün de ki
de ği şik lik ler le ka rak te ri ze fo to ha sa rı ön le me de et -
kin ola bi le ce ği bu lun muş tur.27

Nar, iki tip po li fe no lik bi le şik içer mek te dir;
an tos ya ni din ler (del fi ni din, sya ni din ve pe lar go ni -
din) ve hid ro li ze edi le bi lir ta nin ler (pu ni ka lin, pe-
dun ku la gin, pu ni ka la gin, gal la nik ve el la gik glu koz
es ter le ri) güç lü an ti ok si dan ve an ti inf la ma tu var
özel lik te dir. Afaq ve ark. yap tık la rı ça lış ma lar da
nor mal in san ke ra ti no sit le ri nin nar eks tre le riy le
mu a me le sin de UV-B ba ğım lı ERK1/2, JNK1/2 ve
p38 pro te in fos fo ri las yo nu nu doz ve za man ba ğım -
lı ola rak in hi be et tik le ri ni gös ter miş ler dir. Ay rı ca
UVB ba ğım lı IκBα ve IKKα fos fo ri las yo nu nu, ay rı -
ca Ser536’da NF-κβ/p65’nın nük le er trans lo kas yon

ve fos fo ri las yo nu nu da doz ve za man ba ğım lı ola rak
in hi be et tik le ri ni gös ter miş ler dir. So nuç ola rak nar
eks tre le ri nin NF-κβ ve MAPKs yo lak la rı mo dü las -
yo nuy la UVB ba ğım lı yan et ki le ri ön le ye rek mo le -
kü ler ola rak fo to ke mop ro tek tif et ki de bu lun du ğu
gös te ril miş tir. Ay rı ca doz ba ğım lı ola rak UV-A iliş-
ki li Tyr705, Ser473’te AKT, ERK1/2’de STAT3 fos fo -
ri las yo nu nu da in hi be et mek te dir. Nar eks tre le ri
UV-A iliş ki li Bax ve Bad (pro a pop to tik) pro te in
eks pres yo nun da ak ti vas yon, Bcl-XL (an ti a pop to tik)pro te in eks pres yo nun da azal ma sağ lar. Son ola rak
kıl sız SKH-1 fa re le rin oral nar eks tre si ile bes len -
me siy le UV-B’ye bağ lı de ri öde mi, hi perp la zi, lö-
ko sit in fil tras yo nu, hid ro jen pe rok sit olu şu mu ve
DNA ha sar ürün le ri olan 8-hid rok si-2-de ok si gu a -
no zin, sik lo bu tan pi ri mi din di mer le ri olu şu mu nu
in hi be et ti ği gös te ril miş tir. Ay rı ca oral nar eks tre -
si tak vi ye si UV-B’ye bağ lı PCNA, ODC ve COX-2
pro te in eks pres yo nun da in hi bis yon, UV-B ba ğım -
lı p21 ve p53 pro te in eks pres yo nun da azal ma sağ-
lar.23

Bit ki eks tre le ri üze ri ne şid det li araş tır ma la rın
az ol du ğu aşi kar dır. La bo ra tu var ve ufak çap lı hay-
van ça lış ma la rı, ba zı bo ta nik eks tre le ri nin öl çü le -
bi lir an ti ok si dan ve an ti inf la ma tu var ak ti vi te le ri
ol du ğu nu gös te rir. Bir çok vi ta min ve an ti ok si dan
bi le şik le rin tar tı şıl ma sı na kar şın, kli nik et kin lik
için op ti mal du rum ve kon san tras yon la rı ha la be-
lir le ne me mek te dir.

Hint saf ra nı (di fe ru lo me tan), Cu ruc ma lon ga
bit ki sin den el de edi len ve bit ki ye sa rı ren gi ni ve ren
kıs mı olup ke mop ro tek tif ajan ol du ğu dü şü nül -
mek te dir. Hint saf ra nı ba zı TPA ile in dük len miş
sin yal ile tim yo lak la rı nı in hi be ede rek kar si no ge -
nez de ini si yas yon, pro mos yon ve prog res yon saf-
ha la rı nın hep si ni in hi be ede bil mek te dir. Son
ya pı lan faz 1 ça lış ma da hint saf ra nı nın yük sek risk -
li ve pre ma lign lez yo nu olan has ta lar da et kin li ği
de ğer len di ril miş tir. Hint saf ra nı 8000 mg/gü ne va -
ran non tok sik doz lar da 3 ay kul la nı mı son ra sın da 6
Bo wen has ta sın dan 2’ sin de his to lo jik dü zel me göz-
len miş tir.8

Yük sek fe no lik içe rik li ko an ti ok si dan Cu ruc -
ma lon ga hid ro al ko lik eks tre le ri nin güç lü bir ok si -
jen stre si nöt ra li ze edi ci et ki gös te rip fa re ka nın da
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li pid pe rok sit se vi ye le ri ni azal tıp, in san di ye ti ne
ek len me siy le bu pe rok sit ler de azal ma ya yol aç tı ğı
gös te ril miş tir. Ay nı za man da cur cu ma eks tre le ri -
nin de ney sel ar te ri yosk le roz mo de lin de se rum
LDL’si ne kar şı ko ru yu cu an ti ok si dan özel li ği ol du -
ğu ve ka dın lar da ok si de HDL ve LDL se vi ye le ri ni
azal ta rak hiç bir he pa tik ve ya re nal tok si si te ye yol
aç ma dı ğı gös te ril miş tir. Böy le ce kar di yo vas kü ler
has ta lık ris ki ni de azalt tı ğı gös te ril miş tir.12

Nit ron la rın da ba zı yaş lan may la iliş ki li has ta -
lık lar da po tan si yel kul la nım ala nı bu la bi le ce ği öne
sü rül müş tür. Akut is ke mik atak, de ney sel işit me
kay bı, re ti nal ışık ha sa rı, nö ro inf la ma tu var has ta -
lık lar ve kan ser te da vi si bun lar dan ba zı la rı dır. An-
ti inf la ma tu var ak ti vi te sağ la ya rak sin yal ile tim
sü re cin de down-re gü las yo na yol aça bi le cek le ri dü-
şü nül mek te dir. Al fa-fe nil-tert-bü til-nit ro nun ya -
şam sü re si ni art tı rı cı özel lik le ri de ği şik ça lış ma lar da
gös te ril miş tir.28

Ba zı bo ta nik an ti ok si dan la rın et ki me ka niz -
ma la rı Tab lo 2’de özet len miş tir;

PO LĐ AN SA TÜ RE YAĞ ASĐT LE RĐ
Po li an sa tü re yağ asit le ri LT-B4, PG-E2 gi bi pro inf -la ma tu var li pid med ya tör le rin ve IL-2, IFN-α gi bi
si to kin le rin sen te zi ni azal tıp an ti inf la ma tu var et kiy -
le gü neş ten ko ru ma sağ lar. Po li an sa tü re yağ asit le -
rin den zen gin ba lık ya ğı alı mı nın mi ni mal eri tem
do zu nu art tı ra rak gü neş ten ko ru ma sağ la dı ğı gös te -
ril miş tir. Bit ki sel yağ lar dan özel lik le eve ning prim-
ro se oil, li no le ik ve γ-li no le nik asit içe rir. Di ye te
ek len me si li pok si je naz in hi bi tö rü 15-HE TE ve an ti -
inf la ma tu var med ya tör PG-E1 se vi ye le ri ni art tı rırve bu ürün ler LT-B4 ve PG-E2 ile kom pe te tif in hi -bis yo na gi rip inf la mas yo nu azal tır. Ba lık ya ğı yük-
sek oran da ei ka zo pen ta e no ik asit içe rir.
Ei ka zo pen ta e no ik asit, 15-Hek za e i ka zo pen ta e no ik
asit ve LT-B4’e dö nü şe rek, ara şi do nik asit me ta bo -lit le ri ile kom pe te tif in hi bis yo na gi rip inf la mas yo nu
azal tır. N:3 ve n:6 yağ asi di den ge si önem li olup di -
et yağ asit le ri inf la mas yon med ya tör le ri, TNF-α ve
IL-1 ya pı mı nı et ki ler. Ara şi do nik gi bi n-6 po li an sa -

Botanik Antioksidanlar Hedef/mekanizmları
Yeşil, siyah ve siyah ejder çayı UVB-ilişkili deri karsinogenezinde inhibisyon

UVB-ilişkili eritem, ödem, azalmış antioksidan enzim sistemi, ODC ve COX-2 aktivitesinde inhibisyon
UVB-ilişkili epidermiste artan p53 ve p21 (+) hücre sayısında değişiklik
Dermal yağ tabakası kalınlığında azalma
UVB-ilişkili MMP ekspresyonunda inhibisyon
UVB-ilişkili kollajen çapraz bağlanmasında azalma
IL-10 ve 12 üretiminde azalma
UVB-bağımlı intraselüler hidrojen peroksit salınımı ve MAPKs fosforilasyonu ve NF-κβ yolağı inhibisyonu
Mutant p53 (+) plaklarında kaybolma

Nar ekstreleri UVB-ilişkili MAPKs fosforilasyon ve NF-κβ yolağı aktivasyonunda inhibisyon
STAT3, AKT, ve ERK1/2 fosforilasyon inhibisyonu
UVB ilişkili ödem, hiperplazi, lökosit infiltrasyonu, hidrojen peroksit oluşumu,
DNA hasar oluşumunda inhibisyon
UVB ilişkili p53 ve p21 protein ekspresyonunda artış değişikliği

Resveratrol UVB ilişkili deri inflamasyon ve ödeminde azalma
UVB ilişkili NF-κβ aktivasyonunda inhibisyon
Cki-siklin-cdk ağında ve MAPKs yolağında düzenleme
Tümör riskini azaltıp tümörogenez başlamasını geciktirir
Hücre proliferasyonu ve survivin fosforilasyonunu inhibe eder.

Genistein UVA ilişkili TPK inhibitörü olarak etki eden STAT1 aktivitesini inhibe eder
c-fos ve c-jun ekspresyonunu azaltır
Ödem ve kontakt hipersensitiviteyi azaltır
Deri karsinogenezi ve yaşlanmasını inhibe eder.23

TABLO 2: Bazı botanik antioksidanların etki mekanizmaları.
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tü re yağ asit le ri IL-1 üre ti mi ni ve si to kin le re do ku
ya nı tı nı art tı rır ken, ei ko za pen ta e no ik asit ve do ko -
sa hek za e no ik asid gi bi n-3 po li an sa tü re yağ asit le ri
ters et ki de bu lu nur. Al tın da ki hüc re sel me ka niz ma -
lar, fark lı yağ asit le ri nin bas kın lı ğı, mem bran fos fo -
li pid kom po zis yo nu nu de ğiş ti re rek, si to kin re sep tör
bağ lan ma  de ği şik li ği ne ve G pro e tin  ak ti vas yo nu -
na yol açar. Ba zı ça lış ma lar da n-3 po li un sa tü re yağ
asi din den zen gin ba lık ya ğıy la bes len mey le an ti inf -
la ma tu var et ki göz len miş tir. Us kum ru, sar dal ya, so -
mon, rin ga gi bi yağ lı ba lık lar n-3 yağ asit le rin den
zen gin ol duk la rı için yaş lan ma te da vi sin de kul la nış -
lı ola bi lir .Po li an sa tü re yağ asit le ri UV’ nin in dük le -
di ği kan ser ge li şi mi ni azal tır ken, an sa tü re yağ asi ti
ar tı şı nın de ri, ko lon, ve me me kan se riy le iliş ki li ola-
bi le ce ği gös te ril miş tir. Me la nom lu lar da sub ku tan
yağ do ku da po li an sa tü re yağ asit le ri nin faz la ol du ğu
gös te ril miş tir.4

Oral ba lık kar ti laj po li sak ka rid le ri nin, tak vi ye -
si nin to pi kal an ti-aging ajan la rın et kin li ği ni art tı ra -
bi le ce ği ve kom bi ne ve ril me si ge rek ti ği de son
za man lar da dü şü nül mek te dir. Ba lık po li sak ka rid le -
ri nin oral alı mı nın fo to yaş lan ma da (özel lik le elas to -
sis ve kı rı şık lık) ve kro no lo jik yaş lan ma da (özel lik le
de ri de in cel me) et ki li ol du ğu bil di ril miş tir. Et ki me-
ka niz ma sı tam ola rak bi lin me mek le bir lik te kol la -
jen sen te zi ni uya rıp özel lik le pro kol la jen ve tip 3
kol la jen mik ta rı nı der mis te art tır dı ğı dü şü nül mek -
te dir. Yük sek mu ko po li sak ka rid içe ri ği der mal te -
mel mad de de dü zel me sağ la yıp de ri ni ni me ka nik
özel li ği ni ve ka lın lı ğı nı dü zelt mek te dir.29

HOR MON LAR
Yaş lan may la bir lik te ba zı hor mon la rın se vi ye si nin
azal dı ğı gös te ril miş tir. İnsan lar da 30 yaş ci va rı hor-
mon lar azal ma ya baş lar ve bun la rın rep las ma nıy la
genç gö rü nü me ka vu şu la bil mek te dir ler. An ti a ging
hor mon lar ara sın da ös tro jen, pro ges te ron, tes tos te -
ron, ti ro id, me lan to nin ve bü yü me hor mo nu var-
dır. Hor mon rep las man te da vi si, hor mon se vi ye si
dü şük se öne ril mek te dir. Uy gun suz hor mon te da -
vi si öne ril me mek te dir.30

Oral ös tro jen ve pro ges te ron tak vi ye si nin, de -
ri ka lın lı ğı, kı rı şık lık la rı ve nem dü ze yi ni et ki le di -
ği gös te ril miş tir. Ay nı za man da saç gi bi de ri
ek le ri ni de et ki le mek te dir. De ri ne mi üze ri ne et ki -

si; de ri nin su tut ma ka pa si te si, stra tum cor ne um li -
pid ba ri yer özel li ği ve der mal gli ko za mi nog li kan -
lar la (GAG) iliş ki li dir. Er ken ça lış ma lar da
ös tro jen le rin der mis te kol la jen ve GAG ar tı şı ile
de ri kı rı şık lık la rı nı azalt tı ğı gös te ril miş tir. De ri
elas ti te sin de azal ma olan me na poz son ra sı ka dın -
lar da, ös tra di ol ek len me siy le elas tik lif ler de dü zel -
me göz len miş tir. Bu de ği şik lik ler pa pil ler der mis te
elas tik lif ler de ka lın laş ma yı içer mek te dir. Elas tik
lif le rin da ha iyi or yan tas yo nu ve ha fif çe ar tı şı göz-
len miş tir. Ös tro jen; pro li fe ras yon, mor fo ge nez,
fark lı laş ma ve apop toz gi bi fark lı hüc re sel fonk si -
yon la rı re gü le ede bi lir.31 Pro ges te ro nun ka dın vü-
cu dun da ba zı eks tra ge ni tal do ku lar da re mo del ling
et ki si var dır. Bu ila cın pri mer he de fi eks tra se lü ler
mat riks pro te in re mo de lin gi olup MMP’ la rı dü zen-
ler. Ba zı in vit ro ça lış ma lar pro ges te ro nun bu en-
zim le rin ak ti vi te ve eks pres yo nu nu in hi be et ti ği ni
gös ter miş tir.32

Me na poz ve di yet:  Hor mon rep las man te da -
vi si sı cak bas ma sı, ar ter yosk le roz ve de ri at ro fi si gi -
bi me na poz be lir ti le ri ni gi der me de en önem li
te da vi yön te mi ola rak gös te ril me si ne kar şın, bu te-
da vi nin trom bo em bo li ve me me kan se ri ris ki ar tı -
şı gi bi yan et ki le ri yü zün den al ter na tif te da vi
yön tem le ri ne eği lim söz ko nu su dur. Me na poz son-
ra sı ka dın la ra an ti ok si dan te da vi des te ği de bun lar -
dan bi ri dir. Yaş lı lık la iliş ki li ok si da tif stre sin ne den
ol du ğu fiz yo lo jik fonk si yon bo zuk luk la rı için di et -
le se çil miş be sin ağır lı ğı nın art tı rıl ma sı kul la nış lı
ola bi lir. Fiz yo lo jik sül für ha vu zu nun prog re sif ok-
si das yo nu için vi ta min B tak vi ye si GSH/GSSG ora-
nı nı nor ma le çe vir di ğin den fay da lı ola bil mek te dir.
Be sin des tek le ri ara sın da anah tar an ti ok si dan lar
olan vi ta min C, E ve β-ka ro ten, ay rı ca ok si jen ra di-
ka li de tok si fi ye eden en zim ler den glu tat yon pe rok-
si daz ve sü pe rok sit dis mu taz en zim le ri nin
ya pı sın da ki mi ne ral ler yer al ma lı dır. Üs te lik di ğer
li po ik asit gi bi an ti ok si dan lar, glu tat yon ti yop ro lin
ve L-2-ok so ti ya zo li din-4-kar bok si lik asit pre kür -
sör le ri, bu nun gi bi so ya izof la von la rı, hint saf ra nı -
nın hid ral ko lik eks tre le ri, ATP sen te zi ve hüc re
fonk si yon kay bıy la bir lik te pre ma tür ok si da tif ha-
sa ra kar şı mi to kon dri yal ko ru may la so nuç la nan an-
ti ok si dan ek sik li ği ni ön le ye bi lir ler. Bu yüz den
hor mon rep las man te da vi si uy gu la ya ma yan ka dın -
lar baş ta ol mak üze re me na poz son ra sı ka dın lar ve
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özel lik le de gün de 5 öğün ta ze seb ze ve mey ve tü-
ke te me yen ka dın la rın yük sek oran da ok si da tif stre -
se kar şı si ner jis tik ola rak tak vi ye an ti ok si dan la rı
kul lan ma sı ge rek li dir.12

Yaş lı Er kek ler de Tes tos te ron Rep las ma nı: Yaş-
lan may la er kek ler de se rum ser best tes tos te ron se-
vi ye le ri yıl da or ta la ma %1 ora nın da azal mak ta dır.
Ya şın 70’e ulaş ma sıy la er kek le rin %30’u hi po go na -
dal tes tos te ron se vi ye le ri ne ula şır. Yaş lı er kek ler -
de tes tos te ron rep las ma nı nın en do jen tes tos te ron
se vi ye si 3 ng/ml’nin al tı na dü şün ce fay da lı ol du ğu
gös te ril miş tir. %40’a va ran oran lar da de ri ir ri tas -
yo nu ya pan tes tos te ron plak la rı nın ye ri ni jel for-
mü las yon la rı al mak ta dır. Trans der mal jel le rin
ye ri ni şim di ler de 12 haf ta da bir in tra mus ku ler uy-
gu la nan uzun et ki li tes tos te ron un de ko nat for mü -
las yon la rı al mış tır. Dü şük tes tos te ron se vi ye le ri ni
art tı ra rak sek sü el fonk si yon la rı, ke mik dan si te si ve
kas gü cün de an lam lı ola rak dü zel me sağ la dı ğı gös-
te ril miş tir. Pla se bo kon trol lü ya pı lan ça lış ma la rın
en uzu nu 3 yıl lık olup tes tos te ron dü ze yi, pros tat
bü yük lü ğü ve PSA se vi ye le ri ta ki bi de ge rek mek -
te dir. Tes tos te ron hor mo nu sa de ce tes ti sin üre ti -
miy le il gi li de ğil di ği, bir çok yaş lan may la il gi li
do ku lar da da dü zel ti ci özel li ği ol mak ta dır.33
KA LO RĐK DĐ YET KI SIT LA MA SI
Ka lo rik di et kı sıt la ma sı nın yaş lan ma da ya vaş la ma,
yaş la iliş ki li has ta lık la rın azal ma sı, kı sa ya şam
ömür lü tür ler de ya şam uza ma sıy la iliş ki li ol du ğu
sağ lam ka nıt lar la gös te ril miş tir. An cak bu bes len -
me mü da ha le si nin bi yo lo jik me ka niz ma sı ve mak-
si mal ya şam sü re si nin özel lik le in san lar da 3 yıl dan
faz la uza ma sı nın me ka niz ma sı bi lin me mek te dir.
Ka lo rik kı sıt la ma, ya şa iliş ki li bi yo lo jik de ği şik lik -
le ri dü zel te bi lir. Ör ne ğin ka lo rik kı sıt la ma ok si jen
ra di kal le ri ha sa rı nı azal tır, gen eks pres yo nu nu de-
ğiş ti rir, ısı şoku gi bi stres le re kar şı di ren ci art tı rır,
glu koz ya kı tı kul la nı mı nı de ğiş ti rir ve bir çok yaş la
iliş ki li fiz yo lo jik sü reç oran la rı nı ya vaş la tır. La ne
ve ark. %30 ka lo rik kı sıt la may la in san ol ma yan pri-
mat lar da an ti a ging et ki yi gös ter miş ler dir. Rhe sus
may mun la rın da ka lo rik kı sıt la may la sek sü el ve is-
ke let ma tu ras yo nun da ge cik me, glu ko re gü las yon da
de ği şik lik ve vü cut ısı sın da azal ma gös te ril miş tir.
Bu bul gu lar ke mi ri ci ve pri mat lar da ki bul gu lar la
uyuş mak ta dır. Vü cut ta en çok bu lu nan ste ro id ler

olan de hid ro e pi an dros te ron (DHE A) ve de hid ro e -
pi an dros te ron sül fat (DHE AS)’ın yaş lan ma ya kar şı
ko ru yu cu ol duk la rı da gös te ril miş tir. Art mış DHE -
AS dü zey le ri nin yaş lan may la iliş ki li di ya bet, kalp
has ta lı ğı ve kan ser gi bi has ta lık la ra kar şı ko ru yu cu
ol du ğu gös te ril miş tir. Ke mi ri ci ler de ya pı lan ça lış -
ma lar da, bu ste ro id le rin kul la nıl dı ğı hor mon te da -
vi le ri nin obe zi te yi ön le me, ko les te rol dü ze yi ni
dü şür me, tü mör le re kar şı di ren ci art tır ma gi bi özel-
lik le ri bil di ril miş tir. Ka lo rik kı sıt la ma ya pı lan fa re -
ler de de art mış DHE A ve DHE AS dü zey le ri
gös te ril miş ol mak la bir lik te nor mal yaş lan ma da
DHE AS dü zey le ri nin azal ma sın dan do la yı DHE AS -
’ın yaş lı lı ğın bi yo mar kı rı ola bi le ce ği dü şü nül mek -
te dir. Rhe sus may mun la rın da ya pı lan ka lo rik
kı sıt la ma da uzun ya şam sü re si DHE AS ’ın azal ma -
sın da ya vaş la may la pa ra lel olup, yaş lı lı ğın bi yo -
mar kı rı ola rak kul la nı la bi le ce ği dü şü nül mek te dir.34

DĐ YET VE DE RĐ KAN SER LE RĐ
Di ye tin ke mop ro tek tif stra te ji de dü şü nül me si tar-
tış ma lı bir ko nu dur. Ba zı tıb bi li te ra tür ler de ve po-
pü ler ba sın da mey ve ve seb ze ile faz la bes len me nin
iç or gan kan se ri ris ki ni azalt tı ğı be lir til miş ken, çok
sa yı da ça lış ma da ise bu ris ke kar şı ko ru yu cu et ki -
le ri gös te ri le me miş tir. Üs te lik epi de mi yo lo jik ça-
lış ma lar da bes len me ye mü da ha le yap mak
komp leks olup, güç tür. Di yet ve de ri kan se ri ara-
sın da ki iliş ki ilk ola rak 1939’da yağ dan zen gin di-
yet le bes le nen hay van lar da de ri kan se ri ge liş me
ris kin de ar tı şın göz len me siy le bu lun muş tur. Son
za man lar da ya pı lan bir ça lış ma da fa re ler sa tü re ve
an sa tü re yağ asit le riy le bes len miş ve UV ışı ğı na ya -
nıt ola rak sa tü re yağ asit le riy le bes le nen ler de da ha
az de ri kan se ri gö rül müş tür. Gü ney Ame ri ka’ da ya-
pı lan ben zer bir ça lış ma da hay van me la nom mo de-
lin de sa tü re yağ asi ti di ye ti nin, an sa tü re yağ asi di
di ye ti ne gö re da ha az oran da me la no ma yol aç tı ğı
bu lun muş tur. Sku a möz hüc re li kan ser ge liş me ris-
kin de ise bir de ği şik lik sap tan ma mış tır.8

İnsan ça lış ma la rın da ise top lam ka lo ri mik ta -
rı nı kı sıt la yan yağ di yet le rin de da ha az ak ti nik ke-
ra toz olu şu muy la bir lik te, be lir gin ye ni de ri kan se ri
olu şu mun da azal ma sap tan mış tır. Kar bon hid rat ve
yağ gi bi ka lo ri içe ren be sin alı mı nı kı sıt la yan ve ya
kı sıt la ma yan di yet le rin ke mop ro tek tif et ki si ko nu -
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sun da ya pı lan ça lış ma lar kı sıt lı dır. Bit ki ler den el de
edi len de ri ve po li fe no lik an ti ok si dan lar ve isof la -
von lar ye ni ümit ve ri ci ke mop ro tek tif ajan lar dır.
Po li fe no lik an ti ok si dan lar ye şil çay, üzüm çe kir de -
ği ve de ve di ke nin den de ri ve dir. Ye şil ça yın ku ru
ağır lı ğı nın %30-40’ı nı oluş tu ran EGCG kan ser ça-
lış ma la rın da ümit ve ri ci olup hem iç or gan kan ser -
le ri hem de kül tü re me la no ma hüc re di zi le ri nin
olu şu mu ön le ye bil mek te dir. EGCG to pi kal ve ya
oral yol dan fa re le re ve ril di ğin de UV ba ğım lı sku a -
möz hüc re li kan ser olu şu mu nu ön le mek te dir.
Üzüm çe kir de ği de po li fe no lik an ti ok si dan içe rip
fa re de ri sin de 2 ev re de de kim ya sal kar si no ge nez
pro mos yo nu nu in hi be eder. Sily ma rin di ğer bir de-
ve di ke nin de bu lu nan po li fe no lik bi le şik olup UV
ve kim ya sal in dük le nen kan ser olu şu mu nu fa re ler -
de in hi be et mek te dir.8

An ti ok si dan ve an ti kar si no jen et ki si bu lu nan
di ğer bi le şik gru bu olan isof la von lar so ya da bu lun -
mak ta dır. Yük sek so ya içe ren di yet le rin kar di-
yo vas kü ler has ta lık, os te o po roz ve ba zı kan ser ris-
ki ni azalt tı ğı gös te ril miş tir. İsof la von lar bun dan so-
rum lu so ya içe ri ği olup, bun lar dan da en po tent
bi le şik ge nis te in dir. De ney sel fa re de ney le rin de
oral ve ya to pi kal ge nis te in uy gu la ma sın da kim ya sal
ve ya UV ile in dük le nen kar si no ge ne sis in hi bis-
yo nu gös te ril miş tir. Ge nis te i nin bu ak ti vi te si po-
tent an ti ok si dan özel li ğiy le bir lik te tü mör iler le -
me si ni sağ la yan sin yal ile tim yo lak la rı nın
dow nre gü las yo nuy la or ta ya çı kar. İla ve ola rak fo-
to yaş lan ma da suç la nan en zim ler olan UV-B ile

uya rı lan mat riks me tal lop ro te i naz en zim eks pres -
yo nu nu da in hi be eder ler.8

SO NUÇ
Or ta la ma ya şam sü re si ni art tır mak eli miz de olup
sağ lık lı di yet, ek zer siz, stres le mü ca de le ve be sin sel
des tek kom bi nas yo nuy la müm kün ola bil mek te dir.
Ge no mik tek no lo ji ler bi rey sel prog ram lar la has ta -
lık la rın er ken ta nı sı nı sağ la ya bil mek te dir. Bi yo tek -
no lo jik te da vi le rin ge liş ti ril me si, kök hüc re
ça lış ma la rı, re kom bi nan DNA, pro te o miks ler, te ra -
pö tik klon lar ve gen baz lı te da vi ler le yaş lan ma nın
önü ne bel ki de iler de ge çi le bi le cek tir. De ri yaş lan -
ma sı ge ri dö nü şüm süz bir sü reç ola rak ken di ni gös-
ter mek te dir. Hiç bir bes len me yön te mi ya şa mın en
do ğal sü reç le rin den bi ri olan bu fe no me ni ta ma men
or ta dan kal dı ra ma mak ta dır. Bu ne den le gü neş ten
ko ru yu cu la rın ve de ri yaş lı lı ğı nı ge cik ti re bi len mik -
ro be sin le rin kul la nıl ma sı önem ka zan mak ta dır.
Bir çok ça lış ma da vi ta min, mi ne ral ve bit ki sel ürün-
le rin di ye te ka tı la rak yaş lı de ri de po tan si yel dü zel -
me ya pa bi le ce ği gös te ril miş tir. Pre li mi ner
ça lış ma lar, te o rik ola rak bu bi le şik le rin çev re sel ve
kro no lo jik yaş lan ma da ya rar lı ola bi le ce ği ni dü şün -
dür mek te dir. Bu et ki le ri nin ob jek tif ola rak kli nik
dü zel me ye yol açıp aç ma dı ğı ko nu su ise faz la be lir -
til me miş tir. Üs te lik bu ça lış ma la rın ço ğu ha la bu
alan da ye ter siz ol mak la bir lik te, ço ğu ça lış ma da az
grup kul la nı lıp, in vit ro ve ya in san ol ma yan mo del -
ler de ya pıl mış tır. Da ha faz la, ge niş se ri ler de, çift kör
kli nik ça lış ma la ra ih ti yaç ol du ğu aşi kar dır.
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