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lipitte çözünebilen protein yapısında olamayan 
bileşikler (ürik asit ve tokoferol vs.) tarafından 
engellenmektedir  
 Eğer ROS oluşumu biyolojik sistemlerin 
antioksidan kapasitesini aşarsa oksidatif stres 
oluşur.  
 Meyve ve sebzelerde bulunan fenolikler, 
karotenoidler ve vitaminler gibi antioksidanlar 
reaktif oksijen oluşumunu engelleyebilir veya 
oluşan oluşan aktif oksijen türlerini temizleyebilir. 
Meyve ve sebzeler fenolik bileşiklerin önemli 
kaynaklarıdır. Bitkisel besin kaynakları ile bu 
bileşiklerin tüketilmesi vücutta koruyucu 
antioksidanları artırmaktadır. Bu nedenle gıdalarla 
alınan antioksidanlar kanser ve kardiovasküler 
hastalıklar gibi hastalıklarda veya yaşlanma sürecini 
önlemede önemli rol oynamaktadırlar. Aynı 
zamanda gıdalarda bozulmaya sebep olan 
ROS’lardan gıdaları korumak için “doğal 
antioksidanlar”’ın araştırılmasına olan ilgi giderek 
artmaktadır. Antioksidan aktivite bir bileşiğin pro-
oksidanları yada patolojik olarak önemli reaktif 
türleri azaltabilme gücüdür. Antioksidan 
kapasitesini ölçmek için bu güne kadar çok sayıda 
yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada toplam 
antioksidan kapasitenin ölçülmesini sağlayan 
yöntemler tanımlanmıştır. Antioksidan kapasitesini 
ölçmeye yönelik yöntemler, hidrojen atom transfer 
(HAT) reaksiyonlarına dayanan yöntemler ve 
elektron transferine (ET) dayanan yöntemler olmak 
üzere iki gruba ayrılabilir. HAT temelli yöntemlerin 
birçoğu azo-bileşiklerin bozulması ile sıcaklıkla 
oluşan peroksil radikalleri için antioksidan ve 
substratın rekabetine dayanan kompetetif 
(yarışmacı) reaksiyonları kullanmaktadır. Bu 
yöntemler oksijen radikal absorbans kapasite 
(ORAC), toplam radikal yakalayıcı antioksidan 
parametre (TRAP), Krosin beyazlatma (crocin 
bleaching) yöntemi ve düşük yoğunluklu 
lipoprotein otoksidasyonunun inhibisyonu 
yöntemlerini içermektedir. ET temelli yöntemler 
antioksidanın oksidanı indirgeme yeteneğini renk 
değişimi ile ölçer. Renk değişiminin derecesi 
örneklerin antioksidan konsantrasyonu ile 
alakalıdır. ET temelli yöntemler toplam Folin-
Ciocalteu ayıracı ile toplam Fenolik yöntemi 
(FCR), Troloks eşiti antioksidan kapasite (TEAC), 
Demir iyonu indirgeyici antioksidan güç (FRAP), 
oksidan olarak Cu(II) kompleksini kullanan Toplam 
antioksidan potansiyel yöntemi ve DPPH yöntemini 
içermektedir. Son zamanlarda bitki ekstrakları ve 
fitokimyasalların antioksidan kapasitesini ölçmek 
için hücresel antioksidan aktivite (CCA) yöntemi de 
geliştirilmiştir.  
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 Bilindiği gibi Akdeniz Bölgesi yangınlar 
ile kendini yenileme stratejisine sahip olan 
ekosistemler içermektedir.fakat yangınların hemen 
sonrasında uygulanan farklı rejenarasyon 
(ağaçlandırma) teknikleri (doğal 
ağaçlandırma,yapay ağaçlandırma, kendi haline 
bırakma) alandaki vejetasyon yapısını,tür 
çeşitliliğini,toprak özelliklerini ve erozyon hızını 
etkilemektedir. Bu sunumda çalışmanın erken 
safhasında alınan bitki komüniteleri ile ilgili 
sonuçlar (çeşitlilik, dominansi, örtüş, kapalılık, 
benzerlik v.s) irdelenecektir.  
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 Bu çalışmada, Karabük Demir Çelik 
İşletmelerinin (KARDEMİR) çevrede oluşturduğu 
atmosferik ağır metal birikimini bir biyomonitör 
karayosunu olan (Hypnum cupressiforme) 
üzerinden belirlemeye çalıştık. Öncelikle çalışma 
bölgesi Google-Earth programı kullanılarak 
merkezine KARDEMİR’i aldığımız her biri 4 
km2’lik 24 düzenli kareye bölünmüştür. Bu 
karelerden sahada 22’sine de ulaşılabilmiş ve bu 
noktaların her birine biyomonitör karayosunun ıslak 
ve kuru birikimlerini tespit edebilmek amacıyla iki 
karayosunu çantası yerleştirilmiştir. Bırakılan 
örnekler üçer aylık periyotlarla toplanıp, yerlerine 
yeni temiz örnekler yerleştirilerek bir yıllık 
periyotta bu işlem 4 kez tekrarlanmıştır. Toplanan 
kirli örneklere yaş yakma yöntemi uygulanıp, 
çalışma süresi içerisindeki atmosferik ağır metal 
birikim değerleri ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş 
Plazma Kütle Spektrometresi) ile ölçülmüştür. Elde 
edilen analiz sonuçlarına göre alanda çalışılan 


