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Bazı Bitki Eksraktlarının Glutatyon-S-Transferaz Aktivitesi Üzerine 
Etkisi ve Polifenol İçeriği ile İlişkisinin İncelenmesi 
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Amaç: Glutatyon-S-Transferaz (GST, EC 2.5.1.18) birçok biyolojik proseste önemli göreve sahip 
olan dimerik yapıda bir faz II enzimidir. Kanser tedavisinde en önemli ilaç grupları alkilleyici 
bileşiklerdir. Bu bileşiklere direnç gelişmesi ve geçirgenliğin değişmesi hücrede GSH ve GST 
seviyelerinin artması ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle GST enziminin inhibe edilmesi üzerine 
araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmada 35 farklı bitkinin Glutatyon-S-Transferaz aktivitesi üzerine 
etkisinin incelenmesi ve polifenol içerikler açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: Marketten temin edilen sığır karaciğeri 0,1M pH:6,5 sodyum-fosfat 
tamponunda homojenize edildi ve 10.000g’de 30 dakika 40C’de santrifüjlendi. Üst faz enzim 
kaynağı olarak kullanıldı. Protein tayini; mikrobradford yöntemi ile gerçekleştirildi. Glutatyon-S-
Transferaz aktivitesi 1-kloro-2,4-dinitrobenzen (CDNB) substrat varlığında oluşan tiyoeter bağının 
340 nm’de 2 dk boyunca 10 sn aralıklarla ölçüldü. 35 farklı bitkinin metanollu ekstraktlarının 
inkübasyon ortamına ilavesi ile GST enziminin aktivitesi üzerine etkisi incelendi. Yüksek 
inhibisyon gösteren bitkilerde total flavonoid, fenol miktarları ve IC

50
 değerleri hesaplanarak GST 

inhibisyonunda en etkin olan bitki belirlendi.

Bulgular: 35 farklı bitki ekstraktının tarandığı çalışmada 8 bitkinin (Apium graveolens, Prunus 
laurocerasus, Rubus fruticosus, Melisa officinalis, Alchemilla vulgaris, Juglans regia, Arctium 
tomentesum, Trigonella foenum-graecum) en yüksek inhibisyon etkisi olduğu gözlendi. En yüksek 
total flavonoid miktarı ve total fenol miktarı sırasıyla Alchemilla vulgaris ve Arctium tomentesum‘da 
elde edildi.

Sonuç ve Tartışma: Alınan sonuçlar doğrultusunda; hazırlanan preparatların potansiyel GST 
inhibitör bileşenlerini içerdiği, ancak törepatik anlamda kullanımları için ilgili bileşenlerin 
izolasyonları, karakterizasyonları ve invivo çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği açıktır. Yüksek 
inhibisyon gösteren bitkiler kemoterapi tedavisinde gözlenen direncin önlenmesi konusunda 
geliştirilecek çözümler için yol gösterici olarak kullanılabilir.
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