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ÖZET

Bu çal›flmada, bruselloz tan›s› konmufl 60 hastada eritrosit içi ve lenfosit içi glutatyon peroksidaz (GSH-
Px) aktivitelerine bak›ld›. Tedavi öncesi (grup I: 20 hasta), tedavi s›ras›nda (grup II: 20 hasta), tedavi sonras›
(grup III: 20 hasta) ve sa¤l›kl› kiflilerden kontrol grubu (grup IV: 20 kifli) olmak üzere 4 grup incelendi. Eritro-
sit içi GSH-Px aktivitesi grup I’de 95.07 ± 16.57, grup II’de 99.95 ± 16.63, grup III’de 118.42 ± 33.72 ve grup
IV’de 128.03 ± 39.53 U/g hemoglobin olarak tespit edildi. Lenfosit içi GSH-Px aktivitesi grup I’de 742.02 ±
14.32, grup II’de 681.08 ± 9.12, grup III’de 545.86 ± 8.30 ve grup IV’de 558.09 ± 11.73 U/mg protein olarak
bulundu. Eritrosit içi GSH-Px aktivitesi kontrol grubuna göre tüm gruplarda düflüktü ve kontrol grubuna gö-
re istatistiksel olarak anlaml› fark mevcuttu (p< 0.05). Lenfosit içi GSH-Px aktivitesi kontrol grubuna göre
(grup III d›fl›nda) tüm gruplarda yüksekti. Tedavisini tamamlam›fl grup (grup III) d›fl›nda I ve II. gruplarla kont-
rol grubu aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark vard› (p< 0.05). Sonuç olarak; tedavi alan veya almayan tüm
bruselloz olgular›nda eritrosit içi GSH-Px aktivitesi düflük, lenfosit içi GSH-Px aktivitesi yüksek bulundu. Len-
fosit içi GSH-Px enzimi bruselloz immünyan›t ve tedaviye cevapta primer rol oynayan enzimlerden biridir.
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SUMMARY

Intraerythrocytic and Intralymphocytic Glutathion Peroxidase
Enzyme Activities in Patients with Brucellosis

In this study, the activities of intraerythrocytic and intralymphocytic glutathion peroxidase enzymes
(GSH-Px) were determined in 60 patients with brucella infection. There were 4 groups, each containing 20
individuals. In group I (20 patients) enzyme activities were measured before treatment, in group II (20 pati-
ents) during treatment and in group III (20 patients) after treatment. Group IV (20 people) served as cont-
rol group and included healthy individuals. The intraerythrocytic GSH-Px activity was 95.07 ± 16.57, 99.95
± 16.63, 118.42 ± 33.72, and 128.03 ± 39.53 U/g haemoglobin in groups I to IV, respectively. The intralymp-
hocytic GSH-Px activity was 742.02 ± 14.32, 681.08 ± 9.12, 545.86 ± 8.30, and 558.09 ± 11.73 U/mg pro-
tein in groups I to IV, respectively. The GSH-Px activity in erythrocytes were lower in all groups when com-



Bruselloz; insanlara geçebilen evcil ve yabani
hayvanların (zoonoz) hastalığıdır[1]. Bu hastalık;
1887’de Bruce tarafından Brucella melitensis’in
tespitinden bugüne kadar görülegelmiştir[2]. Daha
sonra Brucella abortus, Brucella suis, Brucella ne-
otomae, Brucella ovis, Brucella canis ve daha ye-
ni olarak da deniz memelilerinde tespit edilen Bru-
cella maris’in tiplendirilmesi ile suşlarda bir artış
gözlenmiştir[2]. Etkili kontrol önlemlerine rağmen
bruselloz birçok ülkede önemli bir sağlık ve ekono-
mik yük olarak görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ)’ne göre; 100 ülkede yılda 500.000’in üzerin-
de bruselloz vakası vardır[3].

Deri, konjunktiva, farenks veya akciğer epitel
hücrelerine penetre olduktan sonra; brusella bakteri-
leri ilk önce aşırı nötrofil cevabı oluştururlar. Nötro-
filler ve doku makrofajları tarafından organizmanın
alımından sonra bölgesel lenf nodlarına yayılım olur.
Lenf nodlarında konağın defans sistemi etkili ola-
mazsa, bakteriyemi meydana gelir. Bakteriyemi, ser-
best dolaşan organizmaların nötrofiller tarafından fa-
gositozuna, primer olarak dalak, karaciğer ve kemik
iliği lokalizasyonu ve granülom oluşumuna eşlik
eder. Brusella türleri nötrofil oksidatif yıkım aktivite-
sini inhibe edebilir. Brusellaya karşı konak defansın-
da humoral faktörler önemli olabilir. Aglutine olabi-
len spesifik antikorların yokluğunda bile; normal in-
san serumu brusella için bakterisidaldir. Bu antikor-
lar opsonik aktiviteye sahiptir. Fakat koruyucu im-
münitenin gelişimi ile korelasyon göstermez. İntra-
selüler yerleşim serumun öldürücü etkisinden bakte-
riyi kurtarabilir. Brusellozda mononükleer fagositler
ve hücresel immünitenin rolü de gösterilmiştir[3].

Virülan brusellanın eliminasyonu aktive makro-
fajlara bağlıdır. Bununla birlikte; protein antijenlere
T-helper tip 1 hücresel cevabın gelişimi gereklidir.
Virülansın önemli bir determinantı fagolizozom füz-
yonunu inhibe eden adenin ve guanin monofosfatın
üretimi, miyeloperoksidaz halid sistemin degranülas-
yonu ve aktivasyonu ile tümör nekroz faktörün üre-
timidir. Sonuçta; canlı kalan pur E mutantlarda bu
inhibitörlerin üretimi engellenir. Cu-Zn süperoksit

dismutazın intraselüler infeksiyonun erken fazında
önemli bir rol oynadığına inanılır[3-8].

Glutatyon peroksidaz (GSH-Px) hidroperoksitle-
rin indirgenmesinden sorumlu bir antioksidan en-
zimdir. Bu çalışmayı, brusellozis tanısı konan olgular-
da eritrosit içi ve lenfosit içi GSH-Px’in araştırılması-
nın hem tedavinin etkinliği hem de hastalığın pato-
genezinin değerlendirilmesinde önemli olacağını dü-
şünerek planladık. 

MATERYAL ve METOD

Hastalar

Grup I: Klinik ve laboratuvar (Wright aglütinas-
yonu > 1/160 ve kan veya kemik iliği kültüründe
Brucella spp. üretilmiş) olarak kesin bruselloz tanısı
almış ve tedavi verilmemiş, 30 ± 15 yaşları arasın-
daki 20 hastadan oluşturulmuştur. 

Grup II: Bruselloz tanısı olan ve rifampisin (1 x
600 mg, oral) ile doksisiklin (2 x 100 mg, oral) teda-
visinin 3. haftası tamamlanmış, 30 ± 15 yaşları ara-
sındaki 20 hastadan oluşturulmuştur. 

Grup III: Bruselloz tanısıyla 6 haftalık rifampisin
(1 x 600 mg, oral) ile doksisiklin (2 x 100 mg, oral)
tedavisini tamamlamış, 30 ± 15 yaşları arasındaki
20 hastadan oluşturulmuştur. 

Grup IV: Kontrol grubu; Turgut Özal Tıp Mer-
kezi’ne gelen antioksidan tedavi kullanmayan, alkol
kullanmayan, ilave bir hastalığı bulunmayan, 30 ±
15 yaşları arasındaki 20 sağlıklı bireyden oluşturul-
muştur.

Lenfosit ve Eritrosit Numunelerinin 
Hazırlanması

Lenfositleri 1968’de Boyum tarafından yapılmış
olan yöntemle diğer hücrelerden Histopaq 1077
aracılığıyla ayırdık[9]. Hastalardan ve kontrol grubun-
dan 10 mL heparinize kan kübital median venlerden
alındı. Alınan kanlar cam tüplere önce 2 mL Histo-
paq-1077 konarak üzerine yavaşca 45° açı ile ilave
edildi. Kanlar 400 x g’de +4°C’de 30 dakika santri-
füj edildikten sonra üstteki plazma kısmı pastör pipe-
ti ile ayrı bir ependorfa alınarak -40°C de saklandı.
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pared to the control group, there was a statistically significant difference between the patient and the cont-
rol groups (p< 0.05). The intralymphocytic GSH-Px activities were higher except group III in all groups when
compared to the control group. The difference in groups I and II was statistically significant (p< 0.05) except
treated group (group III). In conclusion, intraerythrocytic GSH-Px enzyme activities were lower in all pati-
ents with brucellosis, and intralymphocytic GSH-Px enzyme activities were higher in all cases. The intralymp-
hocytic GSH-Px plays an important role in both the immune response to brucellosis and the response to the
treatment.
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Eritrosit tabakasının üzerindeki “buffy coat” kısmı
atılarak alttaki kısmın üzerine pH’sı 7 olan 10 mL
PBS ilave edildi. Yine lenfosit tabakası üzerine de 10
mL PBS’den ilave edilip, 250 x g’de 10 dakika sant-
rifüj edildikten sonra üzerindeki kısım atılarak alttaki
kısmın üzerine yine PBS ilave edilerek 2 defa daha
santrifüj edildi. Eritrositler soğuk su ile 5 kat dilüe
edildikten sonra vorteks ile karıştırılıp -40°C’de çalı-
şılıncaya kadar saklandı. 

Lenfositler için alttaki mononükleer hücre taba-
kası olan tabaka, Histopaq’ın içine girilerek temiz bir
tüpe alındı. Bu lenfosit tabakası üzerine de 10 mL
PBS’den ilave edildikten sonra 250 x g’de 10 daki-
ka santrifüj edildikten sonra üzerindeki kısım atıldı,
alttaki kısmın üzerine yine PBS ilave edilerek 2 defa
daha santrifüj edildi. Lenfositler 0.5 mL PBS ile sak-
landı. 30 mW/cm2, 2 MHz 30 cycle’de 72
MS/D’de 10 saniye aralıklarla 3 defa sonifikiye edil-
dikten sonra 10.000 x g’de ultrasantrifüj ile santrifüj
edildikten sonra üstteki kısım alınarak çalışıldı [10,11].
Lenfositlerde protein tayini için “Lowry” yöntemi
kullanıldı[12].

Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) Enzim 
Aktivitesi Ölçümü

GSH-Px, in vitro olarak redükte glutatyonun ok-
sidasyonu aracılığıyla hidrojen peroksitin suya dönü-
şümünü katalizleyen bir enzimdir. Oluşan okside glu-
tatyonun tekrar redükte formuna dönüşmesi için,
glutatyon redüktaz ve redükte NADP (NADPH)’nin
okside formuna dönüşmesi gerekir. Bu, ancak or-
tamda bulunan NADPH varlığında gerçekleşir. Böy-
lece ortamda azalan NADPH’ın miktarı bize GSH-
Px’in aktivitesini gösterir. 

NADPH, 340 nm’de maksimum absorbans ver-
diğinden, GSSG-R aktivitesi devam ettikçe NADPH
azalma miktarı ile ortamdaki GSH-Px aktivitesini he-
saplayabiliriz[13].

GSH-Px GSSG-R
2 GSH + H2O2 2 H2O + 2GSSG 2 GSH

NADPH NADP

Kullanılan reaktifler: EDTA’lı fosfat tampo-
nu: 50 mM KH2PO4, 50 mM Na2HPO4 (1 L hazır-
layıp içerisine 5 mL’lik EDTA ilave edildi), 1 mM
NaN3 (sodyum azid), 2 mM GSH (redükte glutat-
yon), 0.25 mM H2O2 0.2 mM NADPH, 1.2 U/mL
GSSG redüktaz.

Deneyin yapılışı: Eritrosit numuneleri için 100
kat dilüsyonlu numuneler, lenfosit numuneleri için 5
kat dilüe numuneler kullanıldı. Kör tüpüne 2.67 mL

EDTA’lı PBS, test tüplerine 2.65 mL EDTA’lı PBS,
bütün tüplere 100 µL GSH, 100 µL NADPH, 10 µL
GSH redüktaz, 10 µL NaN3, ilave edildikten sonra
test tüplerine 20 µL numune eklenip 30 dakika oda
ısısında inkübe edildi. Spektrofotometre 340 nm’de
distile su ile sıfırlanıp her tüpe 100 µL H2O2 ilave
edilip reaksiyon başlatılarak hemen 3 dakika süre-
since absorbans azalması takip edilecek şekilde
okunmaya başlandı. 

Hemoglobin tayini: Daha önce hazırlanan
1/50 sulandırılmış hemolizat 5000 x g’de 15 daki-
ka santrifüj edildi. Sonrasında daha önceden 1-18
g/dL arasındaki konsantrasyonda hazırlanan stan-
dart grafiğine göre OLYMPUS-AU 600 cihazında
Drabkins solüsyonu ile çalışıldı. 

1 Ünite GSH-Px: Bir dakikada okside olan
NADPH’ın µmol cinsinden miktarıdır.

Spesifik aktivite için ise bulunan sonuçlar eritro-
sit numuneleri için g/Hb’ye bölündü, böylece sonuç
U/g Hb olarak bulundu. Lenfosit için bulunan so-
nuçlar ise mg/proteine bölündü, böylece sonuç
U/mg protein olarak hesaplandı.

One-Way Anova ve LSD (en küçük önemde fark-
lılık) testi kullanılarak gruplar karşılaştırıldı.

BULGULAR

Eritrosit içi GSH-Px aktivitesi grup I’de 95.07 ±
16.57, grup II’de 99.95 ± 16.63, grup III’te
118.42 ± 33.72 ve grup IV’te 128.03 ± 39.53
U/g Hb olarak tespit edildi (Tablo 1). Lenfosit içi
GSH-Px aktivitesi grup I’de 742.02 ± 14.32, grup
II’de 681.08 ± 9.12, grup III’te 545.86 ± 8.30 ve
grup IV’te 558.09 ± 11.73 U/mg protein olarak
bulundu (Tablo 2). Eritrosit içi GSH-Px aktiviteleri
kontrole göre anlamlı derecede düşük (p< 0.05),
lenfosit içi GSH-Px aktiviteleri ise tedavisi tamam-
lanmış grup (grup III) hariç anlamlı derecede yüksek
bulundu (p< 0.05).

TARTIŞMA 

Brusellozlu hastalarda immünpatogenez ve teda-
viye yanıtta sitokinler ve hücre içi enzim sistemleri-
nin etkisiyle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam
etmekte olup henüz mekanizmalar tam olarak açık-
lanamamıştır[1,2,4]. 

GSH-Px hidroperoksitlerin indirgenmesinden
sorumlu bir antioksidan enzim olup hücre içi savun-
ma mekanizmasında rol almaktadır[13]. Hepatit C in-
feksiyonlarında kronik vakalarda özellikle lenfosit içi
glutatyon eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Bu durum
kronik HCV’li hastalarda yüksek glutatyon döngü-

Flora 2001;6(4):249-253 251

Bruselloz Olgularında Eritrosit İçi ve Lenfosit İçi Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri Bay Karabulut A, Sönmez E, Bayındır Y, Gözükara EM.



süne bağlanmıştır. Akut vakalarda yükseldiği, tedavi
gören HCV’lilerde normale yaklaştığı vurgulanmak-
tadır[14,15].

Çeşitli infeksiyonlarda ve brusellozlu olgularda
hücre içi enzim çalışmaları devam etmekte olup lite-
ratürde lenfosit içi ve eritrosit içi GSH-Px aktivitesi-
nin birlikte araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Çalışmamızda Tablo1’de görüldüğü gibi eritrosit içi
GSH-Px aktiviteleri; bruselloz tanısı almış hastalarda
(grup I) kontrole göre %25.7 oranında azalmış, teda-
vi altındaki hastalarda (grup II) %21.9 oranında azal-
mış, tedavi bitiminde (grup III) ise %7.5 oranında
azalmış bulundu. Bu sonuçlar, istatistiki olarak an-
lamlıydı (p< 0.05). Tablo 2’de görüldüğü gibi lenfo-
sit içi GSH-Px aktivitesi, brusellozlu hastalarda (grup
I) kontrole göre %32.9 oranında artmış, tedavi altın-
daki hastalarda (grup II) %22.03 oranında artmış, te-
davi bitiminde ise (grup III) %2.19 oranında artmış
bulundu. Burada da grup I ve grup II ile kontrol ara-
sında istatistiki fark anlamlıydı (p< 0.05).

Sonuç olarak, brusellozlu hastalarda eritrosit içi
GSH-Px seviyesi tedavi alan ve almayan gruplarda
kontrol grubuna göre düşük iken (p< 0.05), lenfosit
içi GSH-Px seviyesi yüksek bulunmuştur (grup III ha-
riç, p< 0.05). Lenfosit içi GSH-Px enzimi bruselloz-
lu hastalarda immünyanıtta ve tedaviye yanıtta rol
alır. İmmünpatogenezin daha iyi anlaşılabilmesi için
kronik tedavi almamış brusellozlu vakalarda ve teda-
vi protokolüne glutatyon ilave edilen çalışmalarda
lenfosit içi ve eritrosit içi GSH-Px enzim aktiviteleri-
nin irdelenmesi gerekir; kanaatindeyiz.
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Tablo 2. Lenfosit içi GSH-Px aktiviteleri 

Grup GSH-Px U/mg protein % Aktivite p

• Grup I 742.02 ± 14.32 32.9 < 0.05

• Grup II 681.08 ± 9.12 22.3 < 0.05

• Grup III 545.86 ± 8.30 2.19 > 0.05

• Grup IV (kontrol) 558.09 ± 11.73 0
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