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OKSİDATİF STRES VE SERBEST RADİKALLERİN 
VÜCUT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

OXIDATIVE STRESS AND FREE RADICALS EFFECT ON THE BODY

Özet
Hücresel solunum sonucu açığa çıkan ATP enerjisi hücresel işlevler için kullanılır. Serbest Oksijen Radikalleri, endojen ve ekzojen reka-
siyonlar sonucu oluşur. Serbest radikaller özellikle reaktif oksijen içerirler. Serbest Radikallerin Ömürleri çok kısadır ve hızla tepkimeye 
girerler. Serbest oksijen radikalleri oksidatif stres kaynağıdır. Serbest radikaller, dokularda lipid, protein ve DNA ile birleşerek, normal 
fonksiyonlarını yapamaz hale getirir. Serbest oksijen radikallerinin neden olduğu toksinler detoks organları tarafından vücuttan uzaklaştı-
rılmaya çalışılmaktadır. Uzaklaştırılmayan toksinler ise bağ dokuda depolanmaktadır. Serbest oksijen radikalleri Organların yaşlanmasını 
hızlandırır, kronik hastalıkların ilerlemesine neden olurlar. serbest oksijen radikallerini vücutta yaptığı etkilerin azaltılmasında ve toksin-
lerin uzaklaştırılmasında nöralterapi-procain etkin olarak kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, oksijen radikalleri, detoks, peroksidasyon, nöralterapi, prokain.

Abstract
ATP energy released by cellular respiration is used for cellular functions. Endogenous and exogenous reactions occur Free Oxygen 
Radicals. Free radicals contain particularly reactive oxygen. The lives of Free Radicals are very short and they react quickly. Free 
oxygen radicals are the source of oxidative stress. Free radicals combined with Lipid, protein and DNA in the tissues and make them 
unable to perform normal functions. Detox organs are trying to get rid of toxins caused by free oxygen radicals from the body. Non-
ablated toxins are stored in the connective tissue. Free oxygen radicals accelerate the aging of organs and lead to the progression of 
chronic diseases. Neural therapy-procain can be used effectively the effect of reducing the free radicals in the body and removing 
toxins.
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Ekosistemdeki enerji akışında canlılardaki mitokondri-

ler, fotosentezin organik ürünlerini yakıt olarak kullanırlar. 

Organik ve inorganik maddeler değişime uğrarken, ener-

ji dönüşüme uğrar. Hücresel solunum sonucu açığa çıkan 

ATP enerjisi hücresel işlevler için kullanılır. Ekosisteme gi-

ren güneş enerjisi ısı olarak ekosistemi terk eder (Şekil 1).

Serbest Radikaller, eşleşmemiş bir ya da daha fazla ba-

ğımsız elektronu bulunan yapılardır. Reaktiviteleri çok yük-

sektir, özellikle reaktif oksijen içerirler(Hidrojen peroksit, 

Alkoksit). Stabil değillerdir. Diğer moleküllerden elektron 

yakalamaya çalışırlar. (1, 2)

Şekil 1 | Ekosistemdeki enerji akışı.

DERLEME / REVIEW
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Membranların lipit peroksidasyonu, membranda çift 

bağlı poliansatüre lipitler oksijen türevleri ile kolayca etki-

leşerek, değişken olan peroksitleri oluşturur ve otokatalitik 

zincir reaksiyonları meydana gelir. Proteinlerin çarpraz bağ-

lanması, çarpraz bağlar oluşturarak parçalanma veya enzi-

matik aktivite kaybına neden olur. SOR reaksiyonları direkt 

olarak polipeptitleri parçalar. Proteinlerden özellikle glisin, 

prolin, histidin ve arjinin aminoasitleri Oksidatif Radikallere 

karşı dayanıksızdırlar. DNA parçalanması reaksiyonlarında, 

SOR’lerin reaksiyonları nükleer ve mitokondriyal DNA’da 

tek-ipli kırılmaları oluşturur (9, 10, 11, 12).

Serbest oksijen radikallerinin neden olduğu toksinler 

detoks organları tarafından vücuttan uzaklaştırılmaya ça-

lışılmaktadır. Uzaklaştırılmayan toksinler ise bağ dokuda 

depolanmaktadır. Bağ dokuda biriken toksinlerin organ 

fonksiyonlarını bozarak sistemler üzerinde oluşturduğu dis-

fonksiyonlar bir çok kronik hastalığın temelini oluşturabil-

mektedir. Oksidasyon Etkileri yaklaşık olarak yirmibeş yaş-

larında başlar, kırklı yaşlarda artarak ilerler ve ellili yaşlar-

dan itibaren dramatik bir şekilde çoğalır. Böylece fark edilen 

bir yaşlanmaya neden olurlar (13, 14, 15).

DNA hasarı hücre ölümüne ve/veya hücrelerin malign 

değişimine yol açar. İnsan vü cudunun her hü cresinde DNA 

gü nde 1000 kez oksidatif hasara maruz kalmaktadır. SOR 

seviyesi DNA hasarı üzerinden hücre yaşlanmasının şidde-

tini belirler. 

SOR moleküllerinin yüzelliden fazla kronik hastalıkta etki-

si vardır. Organların ve cildin yaşlanmasını hızlandırır, kronik 

hastalıkların ilerlemesine neden olurlar. Bu kronik hastalıklar 

bedenin her sisteminde gelişebilmektedir (16, 17, 18). (Şekil 3)

Santral sinir sisteminde, baş ağrısı, huzursuzluk, de-

mans, alzeimer, multipl skleroz, parkinson. 

Lokomotor sistemde, fi bromyalji sendromu, kronik ağrı 

sendromları, romatoid artrit, ankilozan spondilit. 

Bağışıklık sisteminde, enfeksiyonlar, alerjiler, otoimmün 

hastalıklar, tümoral gelişimler, 

Serbest oksijen radikalleri, endojen ve ekzojen rekasi-

yonlar sonucu oluşur. 

Endojen: Aerobik metabolizma kullanan tüm organiz-

malarda oksijen kullanımının doğal sonucu olarak oluşur. 

Mitokondriyal elektron transportu , bütün sentez ve degra-

dasyon reaksiyonlarında ve oksidatif fagositoz (Enfeksiyon) 

reaksiyonlarında serbest oksijen radikalleri oluşur. (3, 4, 5)

Eksojen: Toksinler (kimyasallar, sigara, alkol), hava kirli-

liği, güneş ışını, X-ray ışınları etkisi ile serbest oksijen radi-

kalleri oluşur. (5, 6)

Süperoksit radikalleri, hidroksil, peroksil , alkoksil, azot 

oksit, azot trioksit bedende sıklıkla görülen serbest radikal-

lerdir. Serbest Radikallerin Ömürleri çok kısadır ve hızla 

tepkimeye girerler. Yarılanma ömürleri oldukça kısadır. Sü-

peroksit radikalleri (O
2

- ) 10-5 sn, Hidroksil radikalleri (OH-) 

10-9 sn, Hidrojen peroksit (H2O2) nispeten kararlı, Nitrik ok-

sit (NO-) 1-3 sn, Peroksilnitrit (ONOO-) 0.05-1 sn’dir.

Serbest Radikallerin Doza bağımlı etkileri vardır. Düşük 

dozda: Detoks reaksiyonları, immün fonksiyonlar, hücre içi 

haberleşme olaylarında uyarımlara neden olurlar.

Yüksek dozlarda ise: Lipid, protein ve DNA’ya zarar ve-

rirler Hücre fonksiyonlarını bozarlar, hücre ölümüne (nek-

roz/apoptoz) neden olurlar.

Serbest oksijen radikalleri (SOR) oksidatif stres kayna-

ğıdır. Yaşlanma serbest oksijen radikalleri (SOR) tarafından 

oluşturulur. Serbest radikaller, dokularda lipid, protein ve 

DNA ile birleşerek, normal fonksiyonlarını yapamaz hale ge-

tirir. Erişkin kişi 3.5 ml/kg/dk oksijen tüketir. Günlük tüketim 

352.8 lt (14.7 mol). Erişkinde bu tüketimin yaklaşık %1'i sü-

peroksit radikallerine dönüşür. Bu durumda yılda 53.66 mol 

yani yaklaşık 1.7 kg süperoksit radikali oluşur (6, 7, 8).

Besinler ve mitokondride oksijenin kullanıldığı enerji 

sistemleri, serbest oksijen radikallerinin (SOR) oluşumuna 

neden olurlar. SOR molekülleri lipd peroksidasyonu, prote-

in peroksidasyonu ve DNA zararlanması ile bedende hasar-

lar oluştururlar (Şekil 2).

Şekil 2 | Endojen ve ekzojen oksidatif hasarlanma ve oksidan/antioksidan dengelenme.
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malıdır. Bağ dokusunun (Temel Maddenin) Reğülasyonu 

çeşitli yöntemlerle ve tedavilerle sağlanmaya çalışılmak-

tadır. Bağ dokudaki toksin birikimi kendisini latent sidoz 

olarak gösterir. Latent asidozun tedavisi çeşitli infüzyon ve 

medikal destekler, yeterince ve kaliteli su tüketimi. Asidik 

metabolitli gıdalardan kaçınma. Metabolite alkali besinlerle 

beslenme tavsiyeleri bunları içermektedir. (13, 15)

Gastrointestinal sistem regülasyonu, özel önem arz et-

mektedir. Barsaklarımız, aynı zamanda bağışıklık sisteminin 

en büyük organıdır. Barsak iç duvarının direncini arttırılma-

sına yönelik probiyotik-prebiyotik gıda takviyeleri ve me-

dikasyonların kullanılması gerekmektedir. Kollejen içeriği 

zengin besinlerin tüketilmesi bağ dokunun yeniden yapılan-

dırılmasında katkı sağlayacaktır (15, 19, 20). 

Cilt hastalıklarından, her türden kronik dermatitler, vi-

tiligo, psöriazis 

Gastrointestinal sistemde, iskemik barsak, gıda duyarlılı-

ğı, ülseratif kolit, crohn, karaciğer disfonksiyonları 

Genitoürüner sistemde, kronik intertisyel sistit, glome-

rülonefrit , üreme disfonksiyonları ve, infertilite 

Kardiyovasküler sistemde, aritmiler, hipertansiyon, hi-

potansiyon, iskemi, koroner arter hastalıkları, ateroskleroz 

Solunum sisteminde, nefes darlığı, takipne, siyanoz, as-

tım, kronik restriktif ve obstriktif akciğer hastalıklarına ne-

den olabilmektedir. Adına burada değinilmeyen, örnekler 

çoğaltılabilir (Şekil 4).

Karaciğer, safra kesesi, akciğer, cilt, böbrek, barsaklar 

gibi detoksifi kasyon organlarının regülasyonu dikkate alın-

Şekil 3 | Serbest oksijen radikallerinin dokulara etkileri.

Şekil 4 | Oksidatif stres ile gelişebilecek kronik hastalıklara örnekler.
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Bağ dokusunun temizlenmesinde temel başlangıç noktası 

detoks organlarının ve tüm vücutta perfüzyonun arttırılma-

sıdır. Perfüzyonun erttırılmasındaki temel etki ise sempatik 

aktivitenin regülasyonun sağlanmasıdır. Sempatik aktivite 

regülasyonu en iyi sağlayan girişimsel tedavi nöralterapi uy-

gulamaları olmaktadır (16, 21).

Nöralterapi uygulamalarında kullanılan lokal anestezik-

ler, procain ve lidokainin sempatik aktivite regülasyonu ve 

antioksidan etkileri olmaktadır. Sempatik aktivite regülas-

yonu ve perfüzyon artışı ile toksinlerin dokudan ayrılması 

sağlanır. Nöralterapi ile detoks organ perfüzyonlarının art-

tırılması sonucu organ regülasyonları sağlanmış olmaktadır.

Perüzyonun sağlanması sonucu doku ve organlarda 

oluşan reaksiyonlarda bol miktarda antioksidan etkinliğe 

ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 6). Antioksidanlar serbest ra-

Detoks organları üzerinden zararlı maddeleri arındırıl-

masına yönelik perfüzyonun arttırılması mutlak gereklidir 

(21). Toksik metallerin şelasyonu ve detoks organlarına 

hasar vermeden vücuttan uzaklaştırılması planlanmalıdır. 

Detoksifi kasyon döngülerinde kullanılan vitamin-mineral 

gibi ortomoleküler desteklerin oral veya infüzyonlar yoluyla 

sağlanması önemlidir (Şekil 5). 

Yukarda belirtilen, latent asidozla mücadele, toksin ve 

toksik metallerin bağ dokudan ayrıştırılması ve detoksifi -

kasyon organlarının regülasyonu en iyi şekilde nöralterapi 

uygulamalarıyla mümkün olabilmektedir.

Serbest oksijen radikallarinin reaksiyonları sonucu olu-

şan toksinler ve atılamayan toksik metaller detoks organ-

ların kapasitesini aştığı durumlarda, özellikle bağ duruda 

biriktirilerek hayati organlar korunmaya çalışılmaktadır. 

Şekil 5 | Karaciğerde detoksifikasyon mekanizmalar.

Şekil 6 | Hücresel bazda antioksidan etkinlik.
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dikallerin eksik elektronlarını tamamlayarak, onları kararsız 

durumdan çıkarır ve diğer moleküllere zarar vermesini ön-

ler. Bu nedenle detoks mekanizmalarının işleyişinde antiok-

sidanlar önemli yer tutar ve sürekli bir ihtiyaç vardır (22, 23, 

24, 25).

Hastalık nedeni çoğu kez multifaktoriyeldir. Oksidan/

Antioksidan sistem dengesi özellikle kronik hastalık patolo-

jilerinde önemli bir yer tutar. Tedavi de sorunu doku organ 

ilişkileri ile bütünsel görmek ve değerlendirmek önemlidir. 

Oksidatif stres sonucunda Nöralterapi uygulamaları doku-

ların perfüzyon ve regülasyonunda önemli yer tutmaktadır 

(21, 26). 

Nöralterapi uygulamalarında kullanılan prokainin , lipid 

peroksidasyonunun inhibisyonu, süperoksit anyon üretimi 

inhibisyonu, hidrojen peroksit üretiminin inhibisyonu, mast 

hücrelerinden histamin salımının inhibisyonu, fagositik ak-

tivite indüksiyonu ve hemoglobin oluşumunda artış gibi et-

kileri vardır. Ayrıca parabezoik asit gibi procain yıkım ürün-

lerinin antioksidan etkinlikleri mevcuttur (21).

Serbest oksijen radikallerini vücutta yaptığı etkilerin 

azaltılmasında ve toksinlerin uzaklaştırılmasında nöraltera-

pi-procain etkin olarak kullanılabilmektedir.
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