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Ö Z E T
Çal ma; antioksidanlar ve bir antioksidan olan taurinin antioksidan etkinli i ile 
ilgili literatür bulgularnn birle tirilmesi çabasdr. Vücutta non-esansiyel olarak 
bulunan birçok fizyolojik ve biyokimyasal olayda rol ald  farkedildi i günden bu 
yana yo un biçimde tart lan taurine olan medikal ilgi gün geçtikçe artmaktadr. 
Günümüzde bir gda deste i olarak yaygn biçimde kullanlan taurinin antioksidan 
etki haritasnn çkarlmas oksidatif strese kar  bilinçli ve güvenli kullanm için 
oldukça önemlidir. Bu nedenle derlememiz, antioksidanlar hakknda ksa ancak 
güncel bir veri sunumu yan sra güçlü bir antioksidan olan taurinin, oksidatif 
stresi önlemedeki rolü hakkndaki bilgileri güncellenmi  literatür e li inde gözden 
geçirerek ara trmaclar ve ilgililerin dikkatine sunmay amaçlam tr. 
 

 

Antioxidants and Taurine As an Antioxidant 
 
 

S U M M A R Y 
  
The study is an attempt to integrate findings of relevant literature on the role of 
antioxidants and antioxidant efficiency of taurine as an antioxidant. Medical 
interest on taurine is located on body as non-essential and discussed intensively 
since it is examined that have a role on many physiological and biochemical 
events has been increased day by day. It is very important mapping the 
antioxidant efficiency of taurine is used common as a food support nowadays for 
conscious and confident usage of taurine against oxidative stress. For this reason, 
our collected-work aims bringing the knowledge about the role of taurine in 
preventing oxidative stress by browsing it in consideration of updated litterateur 
to the attention of researchers and people interest in this subject. 

      
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Anahtar Kelimeler 
Antioksidanlar 

Taurin 
Oksidatif Stres 

Serbest Radikaller 

 
Key Words 
Antioxidants 

Taurine 
Oxidative Stress 

Free Radicals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U ak Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji Bölümü 
U ak 

Türkiye 

 
 

* Corresponding Author 
Tel: 0276 263 43 26 
Fax: 0276 263 43 26 

 

Antioksidanlar ve 
Bir Antioksidan Olarak Taurin
 
 

 

Yasemin SUNUCU KARAFAKIO LU 

 

REVIEW 

DERLEME 

Kocatepe Vet J (2010) 3 (1): 55-61

Kocatepe Veteriner Dergisi     Kocatepe Veterinary Journal



Sunucu Karafako lu  Antioksidan Taurin / Antioksidan Taurin 
 
 
 

Kocatepe Vet J (2010) 3 (1): 55-61  56 

G R  
 
Sa lkl ve zinde bir ya am sürdürebilmenin arka 
plannda hem hücresel ve hem de organizmann 
oksidan-antioksidan dengesi öne çkmaktadr. Ser-
best radikal olu umundaki art a veya antioksidan 
sistemdeki yetersizli e ba l olarak organizmada 
oksidatif stres geli mektedir. Bu nedenle, serbest ra-
dikal üreten reaksiyonlar ve antioksidan savunma bi-
yolojik sistemlerde önemli yer tutmaktadr.  

Serbest radikaller bir veya daha fazla e le memi  
elektrona sahip, ksa ömürlü, kararsz, molekül a rl-
 dü ük ve çok etkin moleküller olarak tanmlanr. 

Reaktivitesi yüksek olan bu moleküller, hem hücresel 
solunumun ve hücredeki redoks potansiyelinin ürün-
leri olarak, kovalent ba larn homolitik krlmas, 
normal bir molekülün elektron kaybetmesi ve nor-
mal bir moleküle elektron transferi mekanizmalar i-
le1,2,3 hem de radyasyon, ilaçlar ve zararl kimyasallar 
gibi çe itli d  faktörlerin etkisi sonucunda ortaya ç-
kabilirler. 3,4,5,6 Radikaller, reaktif yaplar nedeniyle 
ba ta lipitler, proteinler ve nükleik asitler olmak üze-
re tüm hücre bile enleri ile etkile ebilme ve onlara 
zarar verme özelli indedir.4 
Hücre ve dokular, radikal ürünleri ve reaksiyonlar 
inhibe eden bir sisteme sahiptir. Bu sistem elemanlar 
oldukça hzl reaksiyonlara girerek 
otooksidasyon/peroksidasyonun ilerlemesini önleyen 
antioksidanlar olarak tanmlanr. Antioksidan madde-
ler, organizmann oksidan-antioksidan dengesini iyi 
bilinen be  antioksidan yoldan en az biri ile koruma-
ya çal rlar. Lipit, protein ve DNA moleküllerinde 
olu an hasarn onarlmas; olu an serbest radikallerin 
etki alanlarndan toplanarak temizlenmesi; hücresel 
kinaz kayplarnn önlenmesi; serbest radikal üreten 
kimyasal reaksiyonlarn durdurulmas ya da reaksiyon 
hznn basklanmas ve organizmadaki Süperoksit 
dismutaz (SOD) gibi endojen antioksidan enzimler 
ile enzimatik olmayan antioksidanlarn sentezinin ar-
trlmas ba lca antioksidan mekanizmalardr.7-12 

Antioksidanlar oldukça özel rollerini hücre içi, 
membranlar ve ekstraselüler ortamlardan biri veya 
bir kaçnda oksidanlar ve oksidatif stres tablosunun 
olu masn önlemek ya da basklamak üzere bozulan 
hücresel metabolizmann, moleküler ykmn ve doku 
hasarnn önlenmesi amaçl olarak sürekli yerine geti-
rirler. 

 
Taurinin Kimyas ve Metabolizmas 
Tiyol içeren aminoasitlerden biri olan taurin, ilk 
kez, yakla k 150 yl önce s r safrasndan izole e-
dilmi tir. 1975 ylnda Hayes ve arkada larnca, 
taurin üzerine yaplan ara trmadan sonra, bu kim-
yasal maddeye biyokimyasal ve medikal ilgi artm -
tr.15 

Organizmada sisteinden sentez edilen taurin (2-
aminoetan sülfonik asit) ( ekil 1), renksiz, suda çö-
zünebilen, protein yapsna katlmayan, molekül a-
rl  125 dalton olan ve serbest olarak bulunabilen 

bir amino asittir.15-19 Ayrca amino grubu  karbo-
nunda bulundu u için bir  aminoasittir (18). 
Sülfonat grubu nedeniyle güçlü asidik özellik göste-
ren taurin, 1.5 pKa de erine sahip ve fizyolojik 
pH�larda zwitterionik yapdadr.20,21 
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ekil 1. Taurin19 



Diyetle alnan kükürtlü aminoasitlerin endojen me-
tabolizmas, organizmadaki taurin havuzunu belir-
ler. Bu yüzden taurin düzeyi, diyetle alnan öncü 
aminoasitlere ve sentezlenen taurin miktarna ba l-
dr.18 Taurinin endojen olarak yo un ekilde beyin 
ve karaci erde, sistein sülfinik asit dekarboksilaz 
(CSAD) tarafndan katalizlenen bir reaksiyonla, 
metionin ve sisteinden sentezlenir ( ekil 2).22  
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Taurinin esansiyel bir aminoasit olan metionin ve 
nonesansiyel bir aminoasit olan sisteinden sentez-
lenmesinde,15,23-25 sistein öncellikle sistein sülfonik 
aside oksitlenir, daha sonra dekarboksilasyona u -
rayarak hipotaurine dönü ür. En son basamakta ise, 
hipotaurin dehidrojenaz enzimi ile taurine dönü -
mektedir.23-25 Bu zincir nedeniyle, sistein sülfinik a-
sit dekarboksilaz enzim aktivitesinin, dokularda 
taurin kapasitesini yanstt na ili kin genel bir kan 
vardr.26 CSAD kapasitelerine göre, insanlarn 
ratlara göre karaci er taurin sentez kapasiteleri dü-
üktür.27 CSAD, B6 vitaminini koenzim olarak kul-

lanr. Dolaysyla, B6 vitamini, metionin28 ve toplam 
protein21 almndaki azalmalar taurin biyosentezinde 
eksikli e neden olabilir.  
Bitkisel gdalarda bulunmayan taurinin, fena bes-
lenmeye ba l olarak eksikli i söz konusu olabilir. 
Normal bir beslenme rejiminde taurin miktar 40-
400 mg/gün�dür.15 Taurin biyosentezi, sistationaz 
veya sistein oksidaz enzim aktivitelerinin snrl ol-
masndan dolay, gençlerde, eri kinlere göre daha 
dü üktür.22 Taurin biyosentezinin tam olarak ger-
çekle ti i yeti kinlerde, taurin ihtiyac yeni do an-
lardaki kadar fazla de ildir. Ancak stres, travma, 
kronik hastalklar gibi tablolar, yeti kinde taurin 
deri imini azaltr.29-32 Süt çocuklarnda, CSAD akti-
vitesinin az olmasna ba l olarak, taurin sentezle-
yebilme kapasitesinin dü ük olmasndan dolay 
1984 ylnda A.B.D.�de formül mamalara 50 mg/l 
taurin ekleme zorunlu u getirilmi tir.15  
Vücut taurin dengesi böbreklerle ayarlanr.18 Taurin, 
hayvanlarda, ba rsaklarda bakteriler tarafndan, 
kaslarda da deaminasyon sonucu isetiyonik aside (2-
hidroksietansülfonik asit) çevrilerek, vücuttan idrar 
yolu ile atlr.32 Böbreklerdeki taurin geri emilim ka-
pasitesi dü ük oldu u için taurin idrarda fazla bulu-
nan bir aminoasittir.22 Böbreklerden, safra asitleri 
ile konjuge olmu  taurin yeterli miktarda emilir.33 
Diyetteki taurinin dü ük miktarda olmas halinde, 
beyin taurin deri imini sabit tutmak amac ile böb-
rekler uyum göstermektedir.34,35  

 
Taurinin Vücutta Da lm ve Dokulardaki 
Miktarlar 
 
Toplam vücut taurini, insanda 12-18 g kadardr. 
Bunun 15-66 mg� plazmada bulunur.21 Çizelge 2�de 
de görüldü ü gibi taurin miktar beyin, kalp, dalak, 
böbrek ve vücut kas hücrelerinde oldukça yüksek-
tir.36 Taurinin ya da çözünürlük özelli inin zayf 
olmas, hücre içi taurin deri iminin, hücre d na gö-
re yüksek bir oranda tutulmasna neden olur.20,37 
Hücrelerdeki taurin, protein ve peptitlere ba l ola-
rak bulunmad  için proteinlerin ykmlanmas, 
taurinin hücre içi deri imini de i tirmez. Taurinin 
hücre içi deri iminin de i mesi için hücre 

membrannn travma veya radyasyon gibi faktörler-
ce haraplanmas gerekir.22  

 
Taurin, merkezi sinir sisteminde hem nöronlarda 
hem de glial hücrelerde farkl yo unluklarda bulu-
nur. skelet ve kalp kasnda hücre içinde en fazla 
miktarda bulunan serbest amino asittir.22 Adrenal 
bezlerde ve pankreasta da göreceli olarak yüksek 
deri imlerde bulunur.38,39 Di er organlarn aksine 
taurin yetmezli i durumlarnda da beyin taurin deri-
imi sabit tutulur.22 

 
 
 

Çizelge 1. Intraselüler, membransel ve ekstraselüler antioksidanlar ve etki-
leri13,14 

       


Antioksidan Ekileri 
Askorbik Asit Hidroksil radikal giderici ve tokoferolü indirgeyici antiok-

sidan vitamin 
Transferrin Serbest demir iyonlarn ba layarak fenton reaksiyonu-

nu inhibe eder 
Laktoferrin Dü ük pH�l ortamlardaki demir iyonlarn ba lar 
Haptoglobinler Hemoglobin ba layarak �hem�in salnmasn önler 
Hemopeksin Ortamdaki serbest hem proteinlerini ba layarak 

oksidasyonu inhibe eder 
Albumin HOCL radikalini toplar, hem proteini ve bakr metal iyon-

larn ba lar 
Serüloplazmin Süperoksit radikalini nötralize eder, bakr iyonlarn ba -

lar 
Bilirubin Önemli bir peroksit radikali toplaycsdr 
Mukus Hidroksil radikali toplayc olarak i lev yapar 
Ürik Asit Genelde metal ba layc olarak çal rken de i ik radi-

kalleri de toplar 
 karoten Radikal türleri toplar, ayrca singlet oksijen olu umunu 

inhibe eder 
Koenzim Q Mitokondriyel enerji metabolizmasnda bir antioksidan 

olarak rol alr 
Vitamin E Membran lipitlerinde çözünerek peroksidasyon zincirini 

krar 
Süperoksit 
dismutaz 

Süperoksidin giderilmesi reaksiyonlarnda katalizör 

Glutatyon 
peroksidaz 

H2O2�nin dü ük konsantrasyonlarnn giderilmesinde 
kullanlr  

Sitokrom 
oksidaz 

Oksijen indirgenmesi basamaklarnda reaktif tür olu -
masn önler 

Glikoz Hidroksil radikali giderici antioksidan moleküldür 

Çizelge 2. Çe itli organlarn taurin miktarlar (mM/kg doku)36 



 
Organ Taurin  Organ Taurin  

Kalp 30 Karaci er 2 
Frontal korteks 6 Böbrek 11 
Pons 4 Dalak 16 
Orta Beyin 3 Mide 9 
Serebellum 3 nce Barsak  15 
M. Spinalis 4 Kaln Barsak 12 
Timus 11 Kaslar 15 
Akci er 13   
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Taurinin Etkileri 
 
Taurin, organizmada birçok biyokimyasal ve fizyo-
lojik fonksiyonun sürdürülmesinde rol oynamakta-
dr.32 Günümüzde taurinin iyi bilinen fonksiyonu, 
safra asitleri ile konjuge olmasdr. Ya larn ve ya -
da çözünen vitaminlerin emiliminde önemli görev-
leri olan safra asitlerinin, fizyolojik pH da çözüne-
bilmeleri için glisin ve taurinle ba lanmalar gerekir. 
Bu aminoasit, karaci erde kolil-CoA ile konjüge o-
larak taurokolik asidi meydana getirir.22 Ayrca 
litokolik asit ile olu turulan kolestazisin, taurin ile 
önlendi i gösterilmi tir.40 

Taurinin, detoksifikasyon, ozmoregülasyon, 
Ca+2 ak n düzenleme, membran stabilizasyonu ve 
sinaptik aktivite nöronal uyarlabilme regülasyonu, 
gibi önemli olaylarda rol ald  ileri sürülmekte-
dir.15,41 

Taurin kullanm, hücreye iki bölgede avantaj 
sa lamaktadr. Taurin, özellikle Ca+2 için membran 
fonksiyonlarnn düzenlenmesine izin verir. Bunun 
için bünyesinde nötral membran fosfolipitlerinin 
özelliklerini barndrr. Taurinin alnm, membran 
çevresinin iyonik bile enlerinden özellikle sodyum 
deri iminde de i ikliklerle kontrol edilir. Bu düzen-
leme, cAMP tarafndan da ba arlmaktadr. Taurin, 
çevreden gelecek ozmotik strese kar  daha emin ve 
daha dayankl bir selüler membran yapsna neden 
olur.20,37,41-44 Hücrede ozmotik düzenleyici olarak, 
sitoplâzmada çözünmü  ve metabolize olmayan bir 
maddenin kullanmnn önemli katklarndan biri, 
ta nmn düzenlenmesiyle ozmotik strese kar  da-
ha hzl adaptasyona olanak sa lamas, di eri ise, 
hücreyi hücre d ndaki olaylardan izole ederek ko-
rumasdr.20,37,43-46 

Son yllarda, taurin ile fosfatidilkolin ve 
fosfatidiletanolamin gibi membran fosfolipitleri ara-
snda iyonik, sterik ve elektronik benzerlik ve ili ki-
ler oldu u ileri sürülmü tür.21,41,47 Çift katl lipit ya-
psndaki membranlarda asidik fosfolipitler, Ca+2 i-
çin önemli ba lanma bölgeleridir. Burada taurinin 
olas rolünün, asidik fosfolipitlerin katyon ba lama 
özelliklerini de i tirerek, membrann çevreye uyu-
munu sa lamak oldu u dü ünülmektedir. 
Fosfolipitlerin ba  gruplarnn sulu faza do ru me-
yilli oldu u ve taurinin iyon çifti olu turarak bu 
gruplarn arasna girdi i, taurinin ba lanmas ile 
serbest enerji ve membran konformasyonunda 
meydana gelen de i imin dolayl olarak katyon ba -
lama bölgelerinin says ve affinitesini etkiledi i gös-
terilmi tir.20,21,37 
Kalp kasndaki serbest amino asitlerin %60�n 
taurin, olu turur. Kalp dokusunda taurin sentezlen-
di i halde, miyokard taurininin büyük ksm plaz-
madan sa lanr.15,48-50 Taurinin kalp kaslmasna 
katksna yönelik ara trmalarda, taurin ile Ca+2 ara-
sndaki ili kinin çok zayf oldu u ancak 
sarkolemmaya Ca+2 ba lanmasn taurinin arttrd  
gözlenmi tir. Bu etkinin, aksiyon potansiyeli sra-
snda taurinin hücre içi Ca+2 miktarn arttrmasna 

ba l oldu u ileri sürülmektedir.49 Taurinin, epinef-
rin veya digoksin ile indüklenmi  aritmilerde 
antiaritmik; sarkoplazmik retikulumda membran 
stabilize edici; deneysel olarak geli tirilmi  nöbet-
lerde antiepileptik etkileri ortaya konmu tur.37 
Karbonhidrat metabolizmasn ve taurin ili kisine 
dair bulgularn ilki 1942 ylnda McCallum ve 
Sivertz tarafndan rapor edilmi , bu çal mada 
taurinin hipoglisemik etkili oldu u ortaya konul-
mu tur.51 Donadio ve Formageot da, taurinin sçan-
larn diyafram hücrelerinde glikoz kullanmn art-
trd n bildirmi lerdir.51 Ayrca Tokunaga ve arka-
da lar, streptozotosin ile diabet olu turulmu  
ratlarda,37 Nakagawa ve arkada lar ise, so uk ve 
immobilizasyon stresi uyguladklar hayvanlarda o-
lu an hiperglisemi nedeniyle taurinin hipoglisemik 
etkilerini vurgulayan çal malar yapm lardr.38 
Taurin, karbonhidrat metabolizmasnda yalnzca 
insülinin etkilerini taklit etmekle kalmayp, hücreye 
aminoasit almn da arttrmaktadr. Bu sonuçlar, 
taurinin potent bir insülin agonisti oldu unu ve et-
kilerini, insülin reseptörlerine ba lanarak gösterdi-
ini akla getirmektedir.52 Taurinin, izole ve perfüze 

sçan kalbinde insülinin etkilerini potansiyalize etti-
i,53 glikoz enjeksiyonu ile hiperglisemi olu turul-

mu  sçanlarda, taurinin kan ekerini dü ürdü ü ve 
karaci er glikojen sentezini arttrd  bildirilmi tir.51  
Travmatize hastalarda, serum taurin düzeyindeki 
azalma, dikkat çekilen bir di er noktadr.29-31 
Taurinin intestinal emiliminde,  aminoasit ta yc-
lar, taurin ta yclar, iminoasit ta yclar olmak 
üzere 3 ta yc protein rol almaktadr.16,17,54 Taurin, 
bir immüno düzenleyici ve önemli antioksidan ol-
du undan travma ve cerrahi giri imler gibi 
stresörlerin taurin düzeyi üzerine basklayc etkileri, 
defans mekanizmalarn zayflatabilir. Ancak ope-
rasyon veya di er streslerin taurin düzeyini azaltc 
etkileri hakknda hala çok az bilgi mevcuttur.17,54,55 
 
Taurinin Antioksidan Etkinli i    
 
Vücutta oksidan antioksidan dengeyi ve hücre bütünlü-
ünü korumas, vücut direncini artrmas özellikleri ile 

bir antioksidan olarak koruyucu ve destekleyici terapi-
lerde önemli yer tutmaktadr. Taurinin özellikle 
polimorfonükleer lökositler ve retina ba ta olmak üzere 
birçok dokuda yo un olarak bulundu u; safra asidi 
konjugasyonu, detoksifikasyon, membran 
stabilizasyonu, osmoregülasyon ve nörotransmisyon i -
levlerinde antioksidan özelli inin etkili oldu u; epilepsi 
ve di er konvulsiv bozukluklar, kardiyovasküler hasta-
lklar, maküler dejenerasyon, hiperkolesterolemi, yara 
iyile mesi ve alkolizm gibi oksidatif hasar olu turan du-
rumlarda iyile tirici rolünün bulundu u sklkla vurgu-
lanmaktadr.56-58 Tiyol içeren baz bile iklerin, antioksi-
dan aktivitelerinin kar la trld  çal malarda daha çok 
redükte olan bile iklerin daha güçlü antioksidanlar ol-
du u görülmü tür. Kükürt atomlarnn oksidasyon du-
rumunun, tiyol içeren bile iklerin antioksidan kapasite-
lerinde farkllklara neden oldu u ve tiyol içeren antiok-
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sidan etkili bile iklerin antioksidan etki ve aktivitesinde, 
hem moleküldeki tiyol says hem de kükürt atomlarnn 
oksidasyon durumunun etkili oldu u saptanm tr.59 
Taurinin antioksidan etkinli ine temel te kil eden, radi-
kal toplayc özelli inin,25 aslnda taurinin de il, 
hipotaurinin bu özellikte antioksidan etkiye sahip olma-
sndan kaynakland n;25 özellikle hipoklorit anyonu tu-
tucusu olarak ve hipokloriti daha az reaktif metaboliti 
olan N-klorotaurine dönü türürken bu yolun çal t n 
bildirilmi lerdir.60 Beyin dokusundaki antioksidan etkin-
likte, taurinin metabolik öncülerinden olan hipotaurin 
yan sra di er ön maddeler sisteamin, sistein sülfinik a-
sit ve sisteik asitin de görev aldklar bildirilmi tir.61 Tav-
anlarda, spermatozonlar üzerinde yaplan ara trma, 

taurinin, hipoklorit (HOCl) molekülü ve hidroksil (OH) 
radikalleri için güçlü, hidrojen peroksit molekülü ve 
süperoksit radikalleri için orta derecede antioksidan bir 
etkiye sahip olabilece ini akla getirmi tir.40 Aslnda 
hipoklorit ve hidrojen peroksit bir radikal olmasalar da 
parçalandklarnda oksijen radikalleri için bir kayna a 
dönü mektedirler.61 Akci er dokusu odakl di er bir ça-
l mada, taurin kloraminin, akci erlerdeki pneumosit 
hücre sitoplazmalarnda bulunan nitrik oksit (NO) 
sentataz, geri dönü ümsüz bir ekilde inhibe etti i de 
gösterilmi tir.62 

Taurinin, lipit peroksit düzeyleri üzerine azaltc 
yönde etkisi bakr, kadmiyum ve oksitlenmi  balk 
ya  uygulanan deney hayvanlarnda saptanm tr.63-

65 Bununla birlikte, taurinin H2O2 kaynakl lipit 
peroksidasyonunu ve buna ba l hemolizi önleye-
medi ini ileri süren çal malar da mevcuttur.66 Erit-
rositlerde yaplan baz in vitro deneylerde, taurinin, 
H2O2, 2,2�-azobis (2-amidinopropan) ve hipoklorik 
asit gibi oksidan bile ikler nedeniyle artm  olan 
hemolizi önledi i görülmü tür.67-69 Taurinin, tip II 
diyabet hastalarnn tedavisinde yardmc bir etken 
olarak kullanabilece i ileri sürülmü tür.24 Taurinin 
antiaterojen etkisinde, antilipidemik etkisinin yan 
sra antioksidan etkinli inin de önemli katks oldu-
u bildirilmi tir.70,71 Taurin uygulamasnn, koleste-

rol içeri i yüksek diyetle beslenen deney hayvanla-
rnda, plazma ve dokularda, kolesterol ve trigliserit 
düzeylerini dü ürdü ü, plazmadaki aterojenik in-
deksi düzeltti i ve arterlerde aterosklerotik 
lezyonlarn olu umunu basklad  bildirilmi tir.70-73 

Taurin uygulamasnn, hiperkolesterolemik tav an-
larn aortunda aterom plaklar olu umunu engelle-
di i, bu olayn plazma, VLDL+LDL fraksiyonu, ka-
raci er ve aortda artm  olan lipit ve lipit peroksit 
düzeylerinde azalma ile birlikte oldu u bulunmu -
tur.70 Taurin uygulamasndan sonra apo E�si eksik 
olan farelerde, yükselmi  serum lipit peroksit düzey-
lerinin, azald  bulunmu tur.71 Sçanlarda, kronik 
alkol uygulamasna ba l olarak geli en karaci er 
ya lanmasnda,74,75 akut tiyoasetamit,76 CCl477 ve 
parasetamol78 uygulamas ile olu an karaci er nek-
rozunda, kronik CCl479 ve tiyoasetamit29 uygulamas 
ile olu an karaci er sirozunda, taurinin, karaci er 
hasarn azaltc bir etki yaratt  bulunmu tur. Bu 
etkiyi, karaci erde ortaya çkan oksidatif stresi bas-

klayarak yapt  ileri sürülmü tür. Ayrca taurinin, 
endotoksemiye ba l karaci er hasarn Kupffer 
hücre aktivasyonunu engelleyerek azaltt  bildiril-
mi tir.80,81 Taurinin etkisini inceleyen ara trmaclar, 
retinann rod hücrelerinde iki de i ik etken ile lipit 
peroksidasyonu (LPO) ba latm  ve taurinin 
LPO�yu önleyip önleyemedi i incelenmi tir. Yo un 
ve uzun süreli   a maruz braklan retina rod hüc-
relerinde, serbest oksijen radikalleri olu makta ve 
serbest oksijen radikalleri, hücre hasarn ba latmak-
tadr. Ancak ortama 5-25 mM deri imde eklenen 
taurin,   n bu in vitro etkilerini önlemi tir.40 Asi-
dik yapya ve antioksidan özelli e sahip olan 
taurinin yara iyile mesini hzlandrd  da görülmü -
tür.82 Metotreksat (MTX) toksikasyonu ile karaci-
er, ince ba rsak ve böbrekte geli en oksidatif ha-

sarn taurin ile baskland  ve bu antioksidan etki-
de, taurinin, kan hücreleri üzerindeki koruyucu etki-
sinin ve dokuya nötrofil göçünün engellenmesinin 
yer ald  ortaya konmu tur. Bu çal ma sonucunda 
taurinin daha etkin bir kemoterapi için umut vaat 
etti i dü ünülebilir.83 
 
Sonuç 
 

nsanlar bilerek ya da bilmeyerek yüzlerce kimya-
sal maddeye, ilaca ve ksenobiyoti e maruz kalmakta-
dr. Bu maruziyetler, çevresel olarak, mesleki ya da 
besin maddeleri yoluyla olu abilmektedir. Canllarda-
ki biyokimyasal ve fizyolojik süreçler bu 
maruziyetlerden de i en düzeylerde etkilenmekte, ve 
organizmada serbest radikal niteli inde bile ikler o-
lu maktadr. Ancak bu radikallerin organizmaya zarar 
vermesi güçlü bir savunma sisteminin varl  nede-
niyle engellenmektedir. Bu nedenle serbest radikalle-
rin olu um hz ile etkisizle tirilme hznn dengede 
tutulmas son derece önemlidir. Bu denge bozuldu u 
zaman serbest radikallerin zararl etkileri ortaya çk-
makta ve çe itli organ ve sistemler olumsuz etkilen-
mektedir. Bu nedenle güvenli antioksidanlarn ve an-
tioksidan dozlarn bilinmesi, oksidatif stresin yol aç-
t  zararlarn engellenmesi açsndan büyük önem ta-
maktadr. Biyomarkerler, fiziksel, kimyasal ya da bi-

yolojik bir etkile im sonucu ortaya çkan de i imler 
olarak tanmlanmaktadr. Biyomarkerler, son 25 yl 
içinde daha çok kimyasal maruziyetlerin organizma 
üzerinde yaratt  olumsuz etkilerin tanmlanmasnda 
kullanlm tr. Bir biyomarker olan taurin, vücutta 
do al olarak bulunan bir aminoasittir. Protein üreti-
mine katkda bulunan aminoasitlerin, arndrma di er 
bir ifadeyle nötralizasyon ve detoks i lemlerinde rol 
aldklar da elde edilen bulgular arasndadr.

Taurinin hücre membran stabilizasyonu, antioksidasyon, 
detoksifikasyon, ozmoregülasyon, nöromodülasyon, özellikle 
beyin ve retina geli imi gibi bir çok fizyolojik ve biyokimyasal 
olayda rol ald  göz önüne alnd nda,  en önemli özellikle-
rinden birinin antioksidan etkisi oldu u bu nedenle günlük 
ya amda ve hekimlik uygulamalarnda önemsenmesi gerekti i 
söylenebilir   
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