
SPORCU SAĞLIĞINDA ANTİOKSİDANLARIN ROLÜ VE ASTAKSANTİN 

Antioksidanlar, metabolizmamız tarafından vücutta üretilen (endojen)  antioksidanlar besinlerle doğal olarak, sentetik yollardan 

veya ilaçlarla (ekzojen) da dışarıdan alınabilen metabolitlerdir. Antioksidanların en büyük önemi serbest radikallerin etkilerinin 

azaltılması ve yapılarının değiştirilerek vücut direncinin arttırılması, hastalıkların engellenmesi ve tedaviye yardımcı görev 

üstlenmeleridir.  

Antioksidanların miktarları önemli olduğu kadar vücutta aktif olma süreleri de büyük önem taşımaktadır. Antioksidanların 

serbest radikalleri yakalamasının kapasitesi antioksidan aktivitesi ile belirlenmektedir.Yapılan araştırmalar koyu renkli meyve ve 

sebzelerin antioksidan gücünün diğerlerine göre daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Güçlü bir antioksidan özelliği bulunan ve karotenoitler arasında yer alan astaksantin, 1970'li yılların başında İngiliz profesör 
Basil Charles Weedon tarafından keşfedilmiş ve sentezlenerek elde edimiştir. Diğer karotenoitler gibi renkli, lipit ve çözünür bir 

pigment olan astaksantin, krill yağına kırmızı rengini vermektedir.   

Yengeçlerin yanı sıra karideslerde, istakozda, kerevitte, somon balığında flamingo ile kızıl aynak benzeri kuşların tüylerinde 

bulunan astaksantin ile algler bitkiler ve fitoplanktondan meydana gelen 800'e yakın doğal pigmentlerle beraber karotenoid 

ailesini meydana getirmektedir.  

Astaksantinlerin arasında bulunan karatenoidler bitkiler, fotosentetik organizmalarda (yosunlar, mantarlar, bakteriler)yer alan 

biyolojik pigmentlerdir. Yer yüzünde altı yüzden fazla karotenoid vardır.  Sebze ve meyvelere rengini veren besin öğelerinden 

olan karotenoidler vücutta üretilemediklerinden yiyeceklerle beraber alınması gerekmektedir.  

Sağlık açısından en önemlileri beta karoten, zeoksantin ve likopendir. Ayrıca karotenoidlerin en önemli özelliği antioksidan etki 

göstermesidir. Bu durum başta serbest radikal oluşumları ve kolesterol olmak üzere bir çok olumlu özellik göstermektedir.  

Astaksantin, immün sistemin yanı sıra anti kanserojen etki göstermekte, kalp ve beyin damar dolaşımına da olumlu etkisi 

bulunmakadır. Alzheimer ve parkinsonu önlemeye yönelik olarak etkileri de bulunan astaksantinler araştırmalar yeterli derecede 

olmasa da diyabeti önleyici etkisinin yanı sıra diğer antioksidanlarda olduğu gibi hücrelerin oksidatif hasara karşı 

korunmasındaki görevi de çok önemlidir. 

Ve aynı zamanda vücudun DNA yapısına zarar veren tümör oluşumları ile serbest radikallere karşı koruyucu etkisinin 

olması sporda performans arttırıcı olarak kullanılmasını gündeme getirmiştir. 

 

Astaksantin ve egzersiz ilişkisi adına yapılan bilimsel araştırmada  elit futbolcularda iki saat süren antremandan sonra kan 

basıncında azalma ile kas hasarı ve oksidatif stres üzerinde iyileştirici etkilere rastlanmıştır. Ve yine başka bir çalışmada ise 
astaksantin kullanılarak yapılan yoğun ağırlık çalışmasında sporculardaki kas ağrısı ile kas hasarının kam parametrelerinin 

olumlu yönde değişmediği rapor edilmiştir.  

Dayanıklılık sporcularında yapılan çalışmada ise 3 ay 4 mg astaksantin kullananlar bisikletle kat ettikleri toplam mesafe için 

gerekli sürenin kısaldığı gözlemlenmiştir.  

Antioksidanlar serbest radikallere karşı dokuları korurken farklı yetenekler ortaya koymaktadır. Çünkü antioksidan kaynakları ile 

alınan antioksidanların madde derişimlerinin yanında antioksidan aktivitesi de önem taşımaktadır. Antioksidanlara bu açıdan 

baktığımızda antioksidanlar arasında en önemli kaynak astaksantin olmaktadır.  

Proje ortağım Ceren DURMUŞCAN' la birlikte  sporcu sağlığını olumsuz olarak etkileyen serbest radikallere karşı savunma görevi 

yapan antioksidanlar arasında en güçlü olan astaksantin maddesinin özellikle sporcu sağlığına, cilt dokusal inflamasyona, kalp 

sağlığına, hücre sağlığına, kansere, bağışıklık sistemine, nörodejeneratif  hastalıklara önemli etkileri olduğunu 
gözlemlemekteyiz.  

Bu konuda araştırmaların artarak devam ettirilmesi ve ekte bilginize sunduğumuz akademik yayınların geliştirlmesi,  astaksantin 

maddesine olan güvenin  artmasına sebep olacaktır.... 
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