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Besin Biyokimyası

Besin kimyası bir bilim dalıdır
• Yiyecek ve içeceklerin bileşimlerinden
• Oluşum, üretim, hazırlanma, analiz ve
saklanma yöntemlerinden
• Sindirim, emilim ve metabolizma sırasındaki
durum ve değişimlerinden
• Halk sağlığından
• Besin maddeleri alışverişini denetlemeden

Diğer kaynaklar

Beslenme Nedir?
Canlılarda büyüme ve gelişmenin sağlanması,
canlılık fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi
amacıyla dışarıdan besin alınması ve optimum
etkinlikle kullanılmasına beslenme denir. Bunun
için vücuda alınan hammaddeye de besin adı
verilir. Alınan besin,
• Vücut
bileşenlerinin
onarılmasında
ve
üretilmesinde
• Enerji gereksiniminin karşılanmasında
• Metabolik
işlemlerin
gerçekleşmesinde,
kullanılır.

sorumludur.

Abraham Maslow, 1943 yılında yayınladığı
İnsan Motivasyon Teorisi başlıklı yazısında bireyin yaşam
boyunca karşılamak için uğraş verdiği gereksinimlerini
basitten komplekse doğru hiyerarşik bir sıraya dizmiştir.

İnsanın kendi potansiyelini ortaya çıkarabilmesi, başarılı
olması ve dolayısı ile kendini tatmin edebilmesi için öncelikle
iyi beslenmesi gerekir.
İyi beslenme ya da doğru beslenme, sağlığın korunması için
doğru besinlerin, doğru miktarlarda alınmasıdır.
Öncelikli
gereksinimler
karşılanmadıkça
bir üst basamağa
ilerlemek zorlaşır.

Doğru beslenme nedir?
1. Canlılığı sürdürebilmek, büyüme ve gelişmeyi sağlamak için
dışarıdan hangi besinler alınmalıdır?
2. Her bir besin maddesinin biyolojik görevi nedir?
3. Biyolojik görevi karşılayan günlük minimum gereksinim ne
kadardır?
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Besin elementleri temelde 6’ya ayrılır
1.
2.
3.
4.

Proteinler
Yağlar
Karbohidratlar
Makromineraller

MAKRO besin elementleri

5. Vitaminler
6. Eser elementler

MİKRO besin elementleri

Besin elementleri, gereksinimlerine göre makro ve mikro besin
elementleri olarak da sınıflandırılır.
Günlük gereksinime göre alınması gereken ve genellikle gram ile
ifade edilen protein, karbonhidrat, yağ ve makromineraller (Ca2+,
K+, Na+, Cl-, Mg2+) makro besin maddeleri grubuna girer.
Vitaminler, eser elementler gibi miligram ya da mikrogram
düzeyinde alınması gerekenler ise mikro besin maddeleridir.

Yiyecek ve içecekler
1. Besinler (Besin elementi fazla)
2. Uyarıcı veya keyif verici maddeler (Besin
elementi ya hiç yok ya da besinlere göre çok
az miktarda)
a. Baharatlar
b. Alkaloidli keyif vericiler
c. Alkollü keyif vericiler

Kalori Nedir?
Kalori 1 g suyun sıcaklığını 1 derece artırabilmek için gerekli enerjidir.
1 kilokalori 1000 kaloridir. 1 kcal = 1000 cal
Beslenme konularında kaloriden bahsedilirken
yiyeceklerin kalori değeri genellikle kcal terimi ile
ifade edilir ve genellikle kilo söylenmeyip sadece
kalori olarak belirtilir. Gıda uzmanlarının 1 cal
dedikleri aslında 1000 kaloridir. Beslenmedeki
kalori besinlerin içinde bulunan, vücudumuzun
kullanabileceği enerji miktarıdır.
Bir insanın kilogramı başına 1 saatte, 1 kcal’ye
ihtiyacı vardır. 1 kcal/kg.saat

Besin elementleri vücutta bulunuşlarına göre
2’ye ayrılır
1. Esansiyel
İnsan organizmasında sentezlenemeyen ve besinlerle
alınması gereken bileşikler esansiyeldir. Bunlar
arasında bazı amino asitler, bazı yağ asitleri, suda
çözünen vitaminlerin tümü, yağda çözünen A, E, K ve
D (çocuklar ve güneş görmeyen yerlerde yaşayanlar
için) vitaminleri ile mineraller yer alır.
2. Non-esansiyel (Esansiyel olmayan)
İnsan organizmasında sentezlenen bileşiklerdir.

Besin maddesinin minimum ihtiyacı
• Günlük gereksinim yaş, yaşam tarzı ve cinsiyete
göre değişir. Bir günde alınması gereken miktarlar
çocuklarda ve erkeklerde daha yüksektir.
• Çocukluk çağında maksimum mental ve fiziksel
gelişim sağlanması, gereksinimin karşılandığını
gösterir.
• Erişkin dönemde sağlıklı yaşam süresinin uzunluğu
da doğru beslenmenin genel bir göstergesidir.
• Kadında gebelik ve laktasyon döneminde normal
değerlerin %20-30’u kadar artar.
• Fiziksel aktivite enerji tüketimini arttıran başlıca
etkendir. Hareketsiz yaşam tarzı olanlar günlük
ortalama enerji sarfı 2500-2700 kcal iken, orta
derecede fiziksel güç harcayanlarda 3000 kcal, ağır
bedensel güç gerektiren işlerde çalışanlarda ise
3500-4000 kcal dolayındadır.

Kalori değeri nasıl hesaplanır?
1 g yağ = 9 kcal
1 g karbohidrat/protein = 4 kcal
1. Protein, yağ ve karbohidrat yüzdeleri belirlenir.
2. Bulunan yüzdeler her besin elementinin fizyolojik kalori
değeri ile çarpılır.
3. Toplam değer, besin maddesinin 100 g’ının vereceği
kalori miktarını gösterir.
Örn. Yumurta
%12.8 protein, %11.8 yağ ve %1 karbohidrat içerir.
[4 x (12.8 + 1)] + (11.8 x 9) = 161.4 kcal
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Sağlıklı her bireyin dışarıdan alması
gereken vitamin ve biyoelement
miktarı “Recommended Dietary
(Daily) Allowance”, RDA yani
“Önerilen
Diyetsel
(Günlük)
Gereksinim” ifadesiyle belirtilir.

Her besinin bir kalori
değeri vardır ve sizin ne
şekilde tükettiğinize bağlı
olarak bu değer değişir!

100 gram patates
Haşlanmış patates, 76 kcal
Kızarmış patates, 280 kcal
Patates cipsi, 568 kcal

• Malnütrisyon (kötü beslenme), besinlerin doğru
miktarlarda alınamamasıdır.
– Fazla beslenme
– Az beslenme
• Diyet, kontrollü besin alımını
beslenme=spesifik nütrisyon

ifade

eder.

Özelleşmiş

3

11.05.2017

Organizmada sindirim ve emilimi takiben dolaşıma geçen
biyomoleküllerin katıldığı biyokimyasal reaksiyonların tümü
metabolizmayı oluşturur.
Hücrede sentez ve yıkım reaksiyonları sırasıyla anabolizma ve
katabolizma adıyla metabolizmanın iki alt grubunu oluşturur.
Katabolizmada amaç enerji (ATP), indirgeyici güç (NADPH) ve gerekli
yapı taşlarını elde etmek; anabolik reaksiyonlarda amaç yapısal ve
fonksiyonel biyomolekül ve makromolekülleri sentez etmektir.
Katabolik reaksiyonlardan sağlanan ATP ve NADPH sentezler sırasında
kullanılır.

Biyokimyanın İlgi Alanları
Biyokimya (canlı kimyası) canlının yapısını, organizasyonunu ve fonksiyonunu molekül
düzeyinde inceleyen bilimdir. Canlı organizmanın yapısını ve yaşamsal fonksiyonların
gerçekleşmesinde görev alan reaksiyonları moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.
1. Canlıyı oluşturan kimyasal bileşiklerin türü
2. Cansız moleküllerin canlı organizmada yapısal ve fonksiyonel farklılaşması,
konformasyon ve fonksiyon arasındaki ilişki
3. Canlı organizmada makromoleküllerin sentezi ve yıkımı, metabolizmada ortak ara
ürünler ve metabolizmanın kontrolü,
4. Canlı ortamda yer alan reaksiyonların katalizi için farklılaşmış biyomoleküller, enzim
aktivitesinin düzenlenmesi, kovalent ve allosterik kontrol mekanizmaları
5. Canlılık işlevleri için temel gereksinim olan enerji oluşumu ve depolanımı

Bazal metabolizma tam dinlenme anında organizmada meydana gelen
temel yaşamsal olaylardır. Solunum, kan akışı, iyon transportu, en
uygun sıcaklığın korunması gibi bazal fonksiyonlar için enerji harcanır.
Beslenmeden 12 saat sonra (post-absorptive state) bazal metabolizma
ölçülür. Bazal metabolizma enerjisinin yaklaşık %50’si iyonların (Na+, K+,
Ca2+) hücreye giriş-çıkışı için kullanılır. Geriye kalanı kas kasılması,
solunum, kalp atımı ve vücut sıcaklığının korunmasında harcanır.
Bazal metabolizma hızı kişinin yağsız vücut ağırlığı ve yüzey alanı ile
orantılıdır. Erişkinde yaşlanmayla birlikte bazal metabolizma hızı her on
yılda %2 azalır. Bazal metabolizma için gerekli enerji kadında 14001650 kcal/gün, erkekte 1600-2000 kcal/gün olarak belirlenmiştir.

6. Canlı için gerekli olan oksijenin dokulara transportu ve kullanımı
7. Canlı ile çevresi arasında madde alışverişi, temel besinler, biyokimyasal
döngüler
8. Canlıdaki genetik özelliklerin aktarımı, kalıtımda görevli makromoleküller
9. Hormonlar
10. Vücut sıvılarının içeriği ve fonksiyonları, sıvı dağılımının ve bileşiminin
dengede tutulması
11. Hücrelerin farklılaşarak dokuları oluşturması, doku biyokimyası
12. İmmün yanıtta görevli hücre ve biyomoleküller
13. Canlının genetik yapısını oluşturan makromoleküllerde kopyalama
sırasında oluşan hataların moleküler düzeydeki sonuçları, genetik hastalıklar
14. Sürekli olarak yenilenme yeteneği gösteren
15. Özelleşmiş yapı ve fonksiyonlarda oluşabilen bozuklukların yol açtığı
hastalıkların tanımlanması
16. Nutrigenomiks, insanın genetik yapısının beslenme ile ilişkisi

Canlının Kimyasal Bileşimi

Neden C?

İnsan vücudunun kimyasal bileşimi ilk defa 1859’da tanımlanmıştır.

• Canlıların temel bileşenleri denen maddeler, belirli element
atomlarının ya da küçük moleküllerin birbirine kimyasal bağlarla
bağlanmasıyla oluşur.

Canlılarda en çok bulunan ve yapının % 98’ini oluşturan elementler
karbon, azot, oksijen, hidrojen, fosfor ve kükürttür. (C, N, O, H, P, S)

• Tetrahedral yapı

C, H, O, N

– Çeşitli konformasyonlarda bileşiklerin oluşmasını sağlar.
– Dayanıklı bağ yapar.

Canlılığın şifresi

Elementler

%

Biyomoleküller

%

Karbon
Oksijen
Hidrojen
Azot
Kalsiyum
Fosfor
Potasyum

50
20
10
8.5
4
2.5
1

Protein
Yağ
Karbohidrat
Su
Mineral

17
14
1.5
60-65
6.1

C-H
C-C
C-N

350-400 kJ/mol

Silisyum-Oksijen

800 kJ/mol

4

11.05.2017

1. İnorganik Bileşikler
•
•
~ %65-70

Canlı vücudunda sentezlenmezler.
Bu bileşiklerin yapılarında C (karbon), H (Hidrojen), ve O (0ksijen)
atomlarının üçü bir arada bulunmaz.
Organizmada yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapar.
Enerji kaynağı olarak kullanılmazlar.

~ %30-35

•
•

2. Organik Bileşikler
•
•

Canlı vücudunda sentezlenebilir.
Bu bileşiklerin yapılarında C (Carbon), H (Hidrojen) ve O (Oksijen)
elementleri bir arada bulunur.
Organizmada yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak
görev yapar.
Canlılar tarafından yapı maddesi ve enerji kaynağı olarak
kullanılırlar.

•
•

Canlılardaki İnorganik Bileşikler-Su
•
•

•
•
•
•
•
•

Canlılardaki İnorganik Bileşikler-ASİTLER-BAZLAR ve TUZLAR
ASİT Nedir? Su içerisinde çözündüğünde H+ veren bütün bileşikler asit
özelliğindedir. Tatları ekşimsidir, suda çok çözünürler ve çözeltileri elektrik
akımını iletir, yakıcı ve parçalayıcıdırlar, aktif metallerle tepkimeye
girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkar.
Yapılarında C (Karbon) içeren asitlerin çoğu organiktir.
– Organik asitler: sirkede bulunan asetik asit (CH3COOH), kaslarda oluşan laktik asit
(CH3CHOHCOOH)
– İnorganik asitler: hidroklorik asit (HCI), sülfürik asit (H2SO4)

Besinlerin veya ilaçların yapısında bulunurlar;
•
•
•
•
•

Limon -Sitrik asit,
Sirke-Asetik asit,
Elma- Malik asit,
Aspirin -Asetilsalisilik asit,
Yoğurt- Laktik asit

İnorganik bileşiktir.
– Canlılar için vazgeçilmez yaşam sıvısı
Organizmanın su içeriği yaş ve metabolizma etkinliği ile ilgilidir.
– İnsan vücudundan normal koşullarda bir günde 2-3 litre su atılır. Bu nedenle
kaybolan su her gün düzenli olarak alınmalıdır.
Su, her şeyden önce iyi bir çözücüdür. Hücre içindeki birçok madde suda çözünür.
Maddelerin vücutta taşınmasında taşıyıcı ortam olarak görev yapar.
Canlılık için önemli birçok kimyasal tepkimelerin (solunum, sindirim gibi) meydana
geldiği ortamı oluşturur. Enzimler %15 sulu ortamda çalışırlar.
Metabolizma sonucu oluşan zararlı atıkların seyreltilmesi, vücuttan atılması ve
vücut ısısının düzenlenmesini sağlar.
Fotosentezle organik maddelerin üretiminde kullanılan temel hammaddedir.
Yüksek yüzey gerilimine sahiptir. Bitkilerde suyun taşınmasını sağlar. (Kılcallık olayı
ve kohezyon kuvveti)

BAZ Nedir? Suda çözündüğü zaman OH- iyonu veren bileşiklerdir. Tatları
acımsıdır. Genellikle suda çözünürler ve çözeltileri elektrik akımını iletir. Sulu
çözeltileri ele kayganlık hissi verir. Metallerin büyük çoğunluğuna etki
etmezler.
Yapılarında C ve N bulunduran bazlar genellikle organik bazlardır.
– Metil amin (CH3NH2), anilin (C6H5NH2)

• İnorganik bazlar
– sodyum hidroksit (NaOH)
– potasyum hidroksit (KOH)

• Genelde temizlik için kullanılırlar.
–
–
–
–

Sabun -Sodyum stearat
Çamaşır suyu- Sodyum hidroksit + Sodyum hipoklorit
Yağ çözücü Sodyum hidroksit
Lavabo açıcı Sodyum hidroksit
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pH Değeri Nedir? Bir çözeltide bulunan H+ ve OH- iyonlarının derişimi çözeltinin
asidik veya bazik olma özelliğini belirler. Çözeltilerin pH değeri 0 ile 14 arasında
değişir.
•

Neredeyse tüm biyolojik işlemler pH’a bağımlıdır.

•

Kimyasal reaksiyonları katalizleyen enzimler karakteristik pKa değerlerine sahip
iyonlaşabilen gruplar içerirler.

•

Hücreler ve organizmalar spesifik ve sabit bir pH değerini korurlar. Çok hücreli
organizmalarda ekstraselüler sıvıların pH’sı sıkı bir şekilde düzenlenir.

Herhangi bir zayıf asidin
titrasyon eğrisi Henderson –
Hasselbalch denklemi ile
tanımlanabilir.

Tampon Çözelti Nedir? Az miktarda asit H+ ve baz OH- eklendiğinde pH değişimine
dayanıklı olan sulu çözeltilerdir.
•

Asetik asidin titrasyon eğrisi incelendiğinde dönüm noktası olan pH 4,76
noktasının bir birim altında ve üstünde baz eklenmesiyle pH değişiminin az
olduğu görülür.

•

Bu bölgeye asetik asit- asetat tampon çözeltisinin tamponlanma aralığı denir.

•

Biyolojik olarak önemli iki tampon sistemi fosfat ve bikarbonat sistemleridir.
– Fosfat tampon sistemi 6.86 pKa değerine sahip olduğundan bu pH değerinde
maksimum tamponlama etkisine sahiptir. pH 5.9 – 7.9 aralığında pH
değişimlerine direnme eğilimine sahiptir.

Tuz Nedir? Asitler ve bazlar ya da asitler ve bazı metaller tepkimeye girdiklerinde tuz
oluşur ve bir molekül su açığa çıkar.
•

– Kan plazması kısmen bikarbonat sistemi ile tamponlanır. Burada karbonik asit
H2CO3 proton verici bikarbonat HCO3- ise proton alıcı olarak görev alır.

•

– İnsan kan plazması 7.35 - 7.45 arasında bir pH’ya sahiptir ve kanda fonksiyon
gösteren pek çok enzim bu pH değerlerinde maksimum etki gösterecek
şekilde evrimleşmişlerdir.

•

•
•

Enzimler optimum pH olarak bilinen karakteristik bir pH değerinde maksimum
aktivite gösterirler. Bu optimum pH değerinin dışında enzim aktivitesi hızlı bir
şekilde azalır, bu nedenle pH’daki küçük değişiklikler bile enzimlerin görev
yapamamasına ve dolayısıyla organizma için olumsuz durumların ortaya çıkmasına
yol açabilir.

•

•

Genellikle hücrede ve hücreler arasındaki sıvılarda çeşitli tuzlar bulunur. Bunların
en önemlileri Na, K, Ca ve Mg tuzlarıdır.
Tuzlar canlının yapısında suda çözünmüş yani iyonlarına ayrılmış halde bulunur.
Hücreler ve hücreler arası sıvılarda anyona Cl- , katyonlara Na+, Ca2+, K+ örnek
verilebilir.
Çeşitli iyonların hücre içi ve hücre dışı sıvılarda konsantrasyonu farklıdır. Genellikle
Na, Cl, Ca iyonları hücreler arası sıvıda daha yüksek bulunurken buna karşılık K, Mg
ve P iyonları hücre içinde yüksek konsantrasyonlarda bulunur.
Canlı, tuzların vücut sıvısındaki oranını belirli sınırlar arasında tutar. Canlı vücut
sıvısındaki tuz oranının belirli sınırlar dışına taşması, canlının yaşamını tehlikeye
sokar.
Bunlar hücrede asit baz dengesinin sağlanması için hücreye su alışverişini
düzenlemede etkilidir. Eğer hücrenin içinde tuz oranı yüksekse hücre içine su girer.
Hücre dışındaki ortamın tuz oranı daha yüksek ise hücre içindeki su dışarı çıkar.
Tuzlar osmotik basıncın ayarlanmasında önemlidir.

Canlılardaki İnorganik BileşiklerMineraller
• İnorganik tuzlardır.
• Besin, su ve tuzlarla alınırlar.
• Hücrede tuz halinde, iyon halinde ya da protein, yağ, karbonhidrat gibi
organik maddelerin yapısına katılmış olarak bulunurlar.
• Tüm canlıların doku ve organlarında bulunurlar.
• Yaşamsal olaylarda düzenleyici işleve sahiptirler.
• Mineraller ter, idrar ve dışkı ile atıldığından sürekli yenileri alınmalıdır.
• Mineraller, fazla ya da çok az miktarda alınması gerekenler olarak iki
kısımda incelenebilir.
– Fazla miktarda alınması gerekenler: Na (Sodyum), K (Potasyum), Ca (Kalsiyum),
P (Fosfor)
– Çok az miktarda alınması gerekenler: Cu (Bakır), Mg (Magnezyum), Zn (Çinko),
I (İyot), F (Flor)
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Canlılardaki Organik Bileşikler
• Yapılarındaki temel element C, daha sonra ise H
ve O’dir.
• Bunların dışında birçok organik bileşikte N, P, S
gibi elementler de bulunur.
• Genellikle çok sayıda atom içeren büyük
moleküllerdir.
• Hücrede yapı maddesi, enerji verici, metabolizma
düzenleyici ve denetleyici olarak görev yaparlar.
• Ototrof canlılar tarafından inorganik maddeler
kullanılarak doğrudan üretilirler.

a)Hücrede yapı maddesi olarak kullanım sırası:
• Proteinler
• Yağlar
• Karbonhidratlar
• Vitaminler
• Nükleik asitler
b)Hücrede enerji kaynağı olarak kullanım sırası:
• Karbonhidratlar
• Yağlar
• Proteinler
c)İçerdikleri enerji miktarına göre çoktan aza doğru şöyle sıralanır:
• Yağlar
• Proteinler
• Karbonhidratlar
Uzun süreli açlık hallerinde; İlk önce depo karbonhidratlar, yağlar, eşeysel
organ proteinleri, kas proteinleri ve en son sinirsel hücre proteinleri
yakılarak enerji elde edilmeye çalışılır.

Sindirim ve emilim sırasında enerji harcanır. Proteinlerdeki
enerjinin %30’u, karbonhidratlardakinin %6’sı, yağlardakinin
ise %4’ü bu besinlerin sindirim ve emilim sırasında tüketilir.
Besinle sağlanan enerji organizmanın gereksiniminden az
olduğu sırasıyla hangi olaylar meydana gelir?

• Depo yağlar tükenir (kilo kaybı)
• Serum proteinlerinin sentezi azalır. İlk bulgu olarak
hipoalbüminemi görülür. Daha ileri aşamada kas
proteinlerinin yıkımı başlar. Azot dengesi negatif olur.
• Metabolik değişiklikler (ketoasidoz, katyon kaybı,
dehidratasyon…) ortaya çıkar.
• Enfeksiyonlara yatkınlık olur.
• Bu olaylar ilerledikçe ve tedavi edilmedikçe ölümle
sonuçlanır.

Canlılarda bulunan en önemli organik
bileşikler;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karbohidratlar
Yağlar
Proteinler-Enzimler
Vitaminler
Nükleik asitler
ATP

Genellikle günlük enerjinin %55-60’ı karbonhidrat, %25-35’i yağ,
%10-15’i proteinden sağlanır. Yağların 1 gramının oksidasyonu 9
kcal, protein ve karbonhidratların 1 gramı yaklaşık 4 kcal enerji
sağlar.

Temel besin maddelerinin günlük kaloriye katkıları

Enerji kaynakları, enerji tüketiminden fazla ise;

• Yağlanmaya bağlı olarak vücut ağırlığında artış görülür
• Bu durum uzun süre devam ettiği takdirde obezite denilen durum
ortaya çıkar. Obezite, vücutta birçok fonksiyonun bozulmasına yol
açar.
• Obeziteye bağlı olarak ateroskleroz, koroner kalp hastalığı, tip 2
diyabet, meme, kolon kanseri, serebrovasküler hastalıklar, inme,
siroz gibi çeşitli hastalıkların görülme riski artar.
Bazı fizyolojik vaya patolojik durumlarda enerji sağlanımı, tüketiminden
fazla olmalıdır
• Fizyolojik örnekler büyüme gelişme çağı ile gebelik ve laktasyon
dönemleri
• Patolojik örnekler ise stres, travma, ağır yanıklar, ameliyat sonrası
dönem ve sepsis verilebilir.
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• Karbohidratlar dünya üzerinde en bol bulunan organik
bileşiklerdir.
• Hayvan ve bitki metabolizmalarında merkezi roller üstlenirler.

KARBOHİDRATLAR

• Karbohidratlar polihidroksi aldehitler veya polihidroksi
ketonlardır. Hidrolizlendiklerinde polihidroksi aldehit ve
polihidroksi keton oluşturan bileşikler de karbohidrat olarak
isimlendirilirler.
• Cn(H2O)n ampirik formülüne sahiptir.
• Bazı karbohidratlar bu elementlerin yanı sıra N, P ve S
elementlerini de içerebilirler.

• Her yıl, fotosentez ile 100 milyar tondan daha fazla CO2 ve H2O
karbohidratlara dönüşür.
• Elde edilen karbohidratlar diğer canlılar (hetetroflar) için besin
kaynağıdır.
• Karbohidratların besinsel enerji değerleri 17 Kj/g ya da 4.1 kcal/
g dır.

Gıda sektöründe nasıl kullanılırlar?
• Karbohidratların
sindirilemeyen
türleri
de
bulunmaktadır. Bu özel karbohidratlar besin kimyası
sektöründe, özellikle dengeli beslenmede özel yer tutar.
• Ticari besinler içerisinde karbohidratlar önemli
fonksiyonlar üstlenirler,
–
–
–
–
–
–
–

Tatlandırıcı
Jel oluşturucu
Hamur oluşturucu
Kalınlaştırıcı
Stabilizatör
Aroma öncülleri
Termal işlem sırasında renk oluşturucu

Karbohidratlar yapısal özelliklerine göre 2’ye
ayrılır
• Basit karbohidratlar Sindirim sisteminde kısa sürede hidroliz edildiği için
kan glikozunu hızlıca yükselten monosakkarit ve disakkaritleri içeren
besinlerdir (meyve suyu, şeker, bal, çikolata, bisküvi…)
• Kompleks karbohidratlar Lif içeren, sindirim ve emilimleri yavaş seyreden,
bu nedenle kan glikozunun birden yükselmesine yol açmayan, polisakkarit
içeren besinlerdir. Tam tahıllı ekmek, lifli kahvaltı gevreği, esmer pirinç,
yulaf… bu gruptaki besinlere örnek olarak verilebilir.
Glisemik indeks Besinsel karbohidratların kan şeker düzeyini yükseltme
sürelerine göre sınıflandırıldığı bir ölçüttür. Glisemik indeksi yüksek besinler,
basit karbohidratları içerir. Beslenmede ilk seçenek daima karbohidratlar
olmalıdır. Kompleks karbohidratlarla beslenme hipertansiyon, tip 2 diyabet ve
kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.
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Karbohidratların Biyolojik Önemleri

Karbohidratların Sınıflandırılması

•

Enerji Eldesi Çeşitli karbohidratlar (Nişasta ve şeker gibi) dünyanın pek çok yerinde
başlıca besin kaynağıdır. Karbohidratların oksidasyonu fotosentetik olmayan pek
çok hücrenin merkezi enerji elde etme reaksiyonlarını oluşturur.

1.

Monosakkaritler Monosakkaritler, tek bir polihidroksi aldehit
veya keton birimi içerir.

•

Yapısal Karbohidrat polimerleri (glikanlar olarak da adlandırılırlar) bakterilerin ve
bitki hücrelerinin hücre duvarlarında, hayvanların bağ dokularında yapısal ve
koruyucu elemanlar olarak yer alırlar.

2.

•

Yapısal DNA ve RNA’nın yapısına katılırlar (riboz, deoksiriboz).

Oligosakkaritler Glikozit bağı ile birbirine bağlanmış kısa
monosakkarit zincirlerinden oluşmuştur. En yaygın olarak
bulunanları iki monosakkarit biriminden oluşan disakkaritlerdir.
Tüm yaygın mono- ve disakkaritlerin isimleri –oz son eki ile
sonlanır.

•

Tanıma Hücre yüzeyindeki proteinlere bağlı olarak bulunan karbohidratlar
moleküler tanımlamaya yardımcı olurlar.

3.

•

Sinyalizasyon Glikokonjugatlar olarak isimlendirilen kompleks karbohidrat
polimerleri protein ve lipitlere kovalent olarak bağlanarak bu biyomoleküllerin
hücre içi yerleşimlerinin ve metabolik sonlarının belirlenmesinde sinyal görevi
görürler.

Polisakkaritler Polisakkaritler yaklaşık olarak 20 ve daha fazla
monosakkarit zincirinden oluşmuş polimerlerdir. Selüloz gibi bazı
polimerler düz zincirli yapıya sahipken, glikojen gibi bazı
polisakkaritler dallanmış yapıya sahiptirler.

1.Monosakkaritler

Fisher Projeksiyonda D- Aldozların Formülleri

• Basit şekerler olarak da bilinirler. Genel
formülleri Cn(H2O)n dir.
• Yapılarıında aldehit veya keton grubu
taşımalarına göre aldo şekerler (aldoz) ve keto
şekerler (ketoz) olmak üzere 2 gruba ayrılırlar.
• Karbon sayıları 3 - 7 arasındadır.

Fisher Projeksiyonda D- Ketozların Formülleri

Monosakkaritlerin Siklik (Haworth) Yapıları
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Glukoz (üzüm şekeri)

Fruktoz (meyve şekeri)

• Tüm tatlı lezzet veren meyvelerde,
bazı sebzelerde, balda ve kanda
bulunur.
• Disakkaritlerin ve polisakkaritlerin
yapısında bulunur.
• Ticari olarak mısır ve patates
nişastasından elde edilir.
• Sakkarozun (çay şekeri) ¾’ü kadar
tatlıdır.
• Şekerlemelerde, şuruplarda ve
meşrubatlarda tatlandırıcı olarak
kullanılır.

• Fruktoz serbest formda genelde
glukozla beraber tatlı meyvelerde
ve çiçek nektarlarında, bitkilerin
tatlı kısımlarında bulunur.
• Birleşik
formda
rafinoz
ve
polisakkaritlerin yapısında yer alır.
• Tatlılık derecesi çok yüksektir.
• Gazlı
içeceklerde,
meyveli
sodalarda ve soğuk çayda fruktoz
şurupları kullanılır.

Galaktoz
• Serbest formda bulunmaz.
• En iyi kaynağı laktozdur (süt
şekeri).
• Laktoz, rafinoz ve bazı
polisakkaritlerin yapısında yer
alır.
• Galaktozu
ancak
belirli
mayalar fermente edebilir.
• Süt ve süt ürünlerinde yer alır.

2.Disakkaritler ve Oligosakkaritler
• Bir monosakkaridin asimetrik karbon
atomuna bağlı OH grubu bir başka
monosakkaridin
veya
bir
başka
maddenin OH grubu ile birleşir, bir
molekül su açığa çıkar ve arada
glikozidik bağ oluşur. Bu bağ kovalent bir
bağdır.
• Yapıya katılan asimetrik
karbon
atomuna ait OH grubunun konumuna
göre glikozidik bağ, α veya β özelliğini
alır.
• Glikozidik bağlar asitler ile kolayca
hidroliz olabilirler ancak baz ile hidrolize
dirençlidirler.
• Disakkaritler
seyreltik
asitlerle
kaynatılarak
kendilerini
oluşturan
monosakkaritlere dönüştürülebilirler.

Sukroz/Sakkaroz (çay şekeri)
• Sakkaroz şeker kamışı ve şeker
pancarından elde edilir.
• Ananas, mısır, hurma, havuç ve
şeftalide de sakkaroz vardır.
• Reçel ve marmelat hazırlamada
sıkça kullanılır.
• Direkt fermantasyona uğramaz.
• Sindirim
sistemimizde
parçalanarak kullanılır.
• Bir molekül glukoz ve bir
molekül fruktoz biriminden
oluşur.

10

11.05.2017

İnvert Şeker

Maltoz (malt şekeri)

• İnvert şeker sukrozun hidrolizi ile elde edilen ve glukozfruktozdan oluşan bir karışımdır.

• Çimlenmiş arpada, malt ekstraktı ve nişasta
şurubunda parçalanma ürünü olarak
bulunur.
• İki molekül glukozdan oluşmuştur.

• İnvert şeker sükrozun sitrik asit veya askorbik asit
çözeltisi ile kaynatılması ile elde edilebilir.
• Sükroz ile kıyaslandığında invert şeker daha tatlıdır ve
bu şeker ile üretilen ürünler kristallenmeye daha az
meyillidir.
• Sükroz invertaz enzimi ile de hidrolizlenebilir.

Laktoz (süt şekeri)
• Süt veren hayvanların sütlerinde bulunur.
• Direkt fermentasyona uğrar.
• Anne sütü %6, tam yağlı içme sütü %4.5 oranında laktoz
içerir.
• Bir glukoz ve bir galaktoz biriminden oluşur.

3.Polisakkaritler
• Pek çok karbohidrat doğada polisakkarit yapısında bulunur.
• Çok sayıda monosakkaritten meydana gelmişlerdir. Monosakkarit
sayısı 200-3000 arasındadır. Ancak selüloz gibi büyük moleküllerde
7000- 15000 arasındadır.

• Bazıları suda jelleşme özelliği gösterirler.

Sindirilemeyen Oligosakkaritler
• Bebek mamaları, fermente süt ürünleri, kahvaltılık tahıllar,
dondurma, fırıncılık ürünlerinde yaygın olarak kullanılırlar.
• Çoğu incebağırsakta sindirilemez. Aralarındaki bağ β
formunda olduğu için insanlardaki sindirim enzimleri ile
parçalanamazlar.
• Anne sütünde bulunan oligosakkaritler bağışıklık sisteminde
olumlu etki yapar.

• Homopolisakkaritler sadece tek bir tip monomer içerir.
– Nişasta ve glikojen gibi homopolisakkaritler bazı
monosakkaritlerin depo edilmiş şeklidir.
– Selüloz ve kitin gibi homosakkaritler bitkilerin hücre
duvarlarında ve hayvanların dış iskeletinde yapısal eleman
olarak bulunur.

• Heteropolisakkaritler
monomer içerir.

iki

veya daha fazla çeşitte

– Hücre dışı desteği sağlarlar. Bu sayede hücreler birarada
tutulur; koruma ve şekil verme sağlanır.

• Polisakkaritler, glikanlar olarak da adlandırılırlar ve birbirlerinden
dört ana özellikleri ile ayrılırlar;
–
–
–
–

Monosakkarit birimlerinin yapısı
Oluşan zincirin uzunluğu
Glikozit bağının çeşidi
Dallanma dereceleri
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Nişasta

Depo Polisakkaritler
• Polisakkaritlerin en önemli depo şekilleri bitkilerde nişasta, hayvanlarda
glikojendir.

•

Bitkisel depo polisakkarittir. Pek çok bitki hücresi nişasta üretme özelliğine
sahiptir ve nişasta depolanması patates gibi tüberlerde (yer altındaki dallarda)
ve tohumlarda çok yaygındır.

• Her iki polisakkarit de hücre içinde büyük granül demetleri şeklinde
bulunur.
• Nişasta ve glikojen molekülleri yapılarındaki serbest OH grupları nedeniyle
suyla hidrojen bağı yapar ve büyük oranda hidratlanmış haldedirler.

Domates ve mısırda yer alan nişasta granülleri
•
•

Tahıl taneleri %70, baklagiller %50 ve patates % 24 nişasta içerir. Teknik olarak
nişasta patates, mısır, buğday ve pirinçten elde edilir.
Nişasta genelde % 10-30 amiloz ve % 70-90 amilopektin adı verilen iki tip
polisakkaritten oluşur.

Amiloz

Amilopektin

Amiloz uzun, dallanma yapmamış, bir birlerine (α14) glikozit
bağı ile bağlanmış glukoz birimlerinden oluşmuştur.

Amilopektin yüksek moleküler ağırlığa sahiptir (200 milyona
kadar) ve yüksek ölçüde dallanmış bir yapıdır.
Zincir yapısı tıpkı amilozdaki gibi (α14) bağlı glukoz
altbirimlerinden oluşmuştur.
Dallanma noktaları ise her 24-30 kalıntıda bir meydana gelir ve
(α16) bağı ile bağlanmıştır.

Amiloz, basit moleküler yapısı nedeniyle sarmal bir yapı
kazanmaya uygundur.

69

Nişasta, fotosentetik olarak
oluşan D-Glukozdan
kloroplastlarda oluşturulur
(tek bir kloroplasttaki
nişasta granülü)

• Sıcak suda jel oluşturur.
• Alkol üretiminde, glikoz şurupları yapımında ve tatlıcılıkta
önemlidir.
• Dekstirinler oluştururlar. Bunlarda kağıt ve tekstil
endüstrisinde kullanılır.

70

Glikojen
• Glikojen hayvan hücrelerinin ana depo polisakkarididir. Özellikle
karaciğerde bulunur. Kaslarda da depo edilir.
• Amilopektin gibi glikojen de (α14) bağlı glukoz birimlerinden
oluşmuş bir zincir ve bu zincire (α 16) bağlı dallanmış glukoz
birimlerinden oluşmuştur.
• Glikojen nişastadan daha çok dallanmış (8-12 kalıntıda bir) ve daha
kompakt bir yapıdadır. Suda kolay çözünür.
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Dekstranlar
• Dekstranlar (α16) bağlı
poly-D-Glukoz
yapısındaki
bakteri
ve
maya
polisakkaritleridir.
(α13)
dallanması içerirler.
• Antitrombotik olarak kan
viskozitesini
azaltmada
kullanılırlar.
• Aynı
zamanda
bakteri
tarafından
diş
üzerinde
oluşturulan diş plakları da
dekstranlar
yönünden
zengindir.

Yapısal Homopolisakkaritler Selüloz
• Selüloz, fibröz yapılı, sağlam, suda çözünmeyen bir
bileşiktir.
• Bitkilerin özellikle sap, dal, gövde ve bitki yapısının tüm
odunsu kısımlarında bulunur
• Odunun büyük ölçüde bileşeni selülozdur ve pamuk
neredeyse tamamen saf selülozdan oluşmuştur.
• Amiloz gibi selüloz da lineer, dallanmamış bir
homopolisakkarittir. 10,000 ila 15,000 D-glukoz biriminden
oluşmuştur.
• Ancak çok önemli bir farklılığa sahiptir, selüloz yapısında
glukoz kalıntıları β konfigürasyonundadır ve (β14)
glikozidik bağı ile bağlanmıştır. Bu nedenle insanlar
tarafından sindirilemez.
76

• İNÜLİN Fruktoz moleküllerinden
oluşmuştur. Tatsız ve kokusuzdur.
Hindiba, yıldız çiçeği, acı marul
köklerinde bulunur. Sıcak suda
kolayca çözünür, jelleşmez.
Amilaz ile parçalanamadığından,
inülinin insanlar için fazla bir
besin değeri bulunmaz. Mide
asidi etkisiyle kısmen fruktoza
hidrolizlenir,
ısıtmakla
karamelleşir. Bu nedenle kahve
katkı maddesi olarak da
kullanılır.

• GRAMİNİN 10 fruktoz molekülünden oluşmuştur.
Çavdarda bulunur. Buğdayda bulunmadığı için iki cins
unu birbirinden ayırmak mümkündür.
77

13

11.05.2017

• AGAR Galaktoz moleküllerinden
oluşmuştur. Bazı deniz kırmızı algleri
ve bazı deniz yosunları agar içeren
hücre duvarlarına sahiptirler. Agaroz
ve agaropektinden oluşmuştur. Jöle
materyali olarak kullanılır. Şekerleme
yapımında önemlidir.
• PEKTİN D-galakturonik asit birimlerinden oluşur.
Bitkilerin iskelet maddesini oluşturur. Jelleşme
yaparak reçel, marmelat, jöle ve meyveli
şekerlemeler gibi ürünlerde kullanılır. Dayanıklı
jel oluşumu pektin yüzdesine ve pektinin molekül
ağırlığına bağlıdır. Yaklaşık olarak iyi bir jöle %1
pektin içerir. İyi olması, şekil değişikliği olmadan
durabilmesi
ve
ekmek
üzerine
iyi
yayılabilmesinden anlaşılır. Pektin yüzdesi
arttıkça, soğuma esnasında jölenin kuvveti de
artar.

Karbohidratların Genel Özellikleri
1. Suda Çözünürlük

Karbohidratların Genel Özellikleri
2. Tatlılık Dereceleri

Karbohidrat

Suda Çözünme

Fruktoz

İyi çözünür

Laktoz

Glukoz

İyi çözünür

Maltoz

Sakkaroz

İyi çözünür

Galaktoz

Maltoz

Çözünür

Laktoz

Zor çözünür

Nişasta

Çözünmez

İnvert Şeker

Selüloz

Çözünmez

Fruktoz

Glukoz
Sakkaroz
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Karbohidratların Vücuda Alınması
• Gelişmiş ülkelerde yetişkin bir insan, günlük kalori gereksiniminin
yaklaşık %40-50 gibi büyük bir kısmını karbohidratlardan sağlar.

• Karbohidratlar günlük diyetin büyük bir kısmını oluşturur.
• Günde yaklaşık 300 g karbohidrat alınır ve bunun büyük bir
bölümününü nişasta (∼160 g) ve sakkaroz (∼120 g) oluşturur. Ayrıca
bir miktar laktoz (∼30 g) ve glukoz ile fruktoz (∼10 g) da alınır.
9%

Karbohidratların Sindirimi

3%

50%
38%

Nişasta

Sakkaroz

Laktoz

Glukoz+Fruktoz
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Karbonhidratların Sindirimi

Besinlerle hangi karbohidratları alırız?

• Polisakkaritlerin sindirimi ağızda başlar, midede durur ve
incebağırsakta tekrar devam eder.

• Bitkisel besinlerle
– Selüloz
– Nişasta
– Sakkaroz

• Hayvansal besinlerle
– Glikojen (diyette az miktarda bulunur)
– Laktoz

• Nişasta ve glikojen tükürükteki α-amilaz etkisiyle ağızda enzimatik
olarak parçalanmaya başlar. Tükürük bezlerinden günde yaklaşık 1
litre tükürük salgılanır. Tükürük α-amilazı amilopektin ve amilozdaki
α(1→4) glikozid bağlarını rastgele parçalayarak kısa polisakkarit
zincirlerinin ve oligosakkaritlerin oluşmasını sağlar. α-amilaz,
polisakkaritlerdeki iç bağları hidrolizler, uçtaki bağlara etki edemez.

• Diyetle alınması zorunlu olan spesifik bir şeker yoktur.
Karbohidrat metabolizmasının merkezinde bulunan glukoz
vücutta karbohidrat olmayan bazı bileşiklerden sentez
edilebilmektedir. Ayrıca insanda gerekli tüm şekerler
glukozdan sentez edilebilirler.

• Besin maddeleri mideye geldiğinde midenin
asidik pH’ında karbonhidrat sindirimi durur.
• Besin maddeleri mideden duodenuma
geçtiğinde pankreastan salınan ve bikarbonat
(HCO3−) ile pankreas α-amilazı içeren
pankreas özsuyunun etkisi ile sindirilmeye
devam eder. Pankreas özsuyu duodenuma
günde 1,5 litre kadar salgılanmaktadır.

• Pankreatik α-amilaz’ın ürünü genellikle maltoz, maltotrioz ve sınır
dekstrinler adı verilen α(16) dallanma noktaları içeren α(14)
glikozidik bağı ile bağlanmış glukozlardan oluşmuş kısa oligosakkarit
zincirleridir. Bu oligosakkarit zincirleri sınır dekstrinler olarak
adlandırılırlar ve amilopektin parçalarıdır.

• Sınır dekstrinlerdeki α(1→6) glikozid bağlarının hidrolizi ince
bağırsak epitel hücrelerinin salgısı olan ince bağırsak salgısında
bulunan ince bağırsak 1,6-glikozidazı etkisiyle olur. Böylece sınır
dekstrinlerdeki dallı durum ortadan kalkar ve α-amilazın
tamamlayıcı rolüyle en sonunda trisakkaritler ve disakkaritler oluşur.

• Tükürük
α-amilazı,
pankreas α-amilazı ve
ince
bağırsak
1,6glikozidazı
etkisiyle
gerçekleşen karbonhidrat
sindirimi sonunda ince
bağırsak lümeni içinde
maltoz, izomaltoz, laktoz
ve sakkaroz disakkaritleri
ile glukoz, fruktoz ve
galaktoz
gibi
monosakkaritler bulunur.
• Disakkaritler, ince bağırsak
epitel hücresi zarında
yerleşik
enzimler
tarafından tutulurlar; geçiş
sırasında hidrolizlenerek
monosakkaritlere
ayrılırlar.

•

Maltaz, izomaltaz, sakkaraz ve laktaz, ince bağırsak epitel hücrelerinin fırçamsı
kenarında yerleşmiş olarak bulunan enzimlerdir.

• Laktaz, laktozun yapısında bulunan galaktoz ve glukoz arasındaki β(1,4) glikozid
bağını hidrolizler.
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Ağız

Duodenum

Tükürük αamilazı

Pankreas αamilazı

Hastalık: Disakkaridaz
eksikliği
• Genetik, yaşlılık veya
bağırsak mukozası hasarı
gibi nedenlerle görülür.

α(14) glikozid bağlarını yıkar
Maltotrioz, Maltoz, Sınır Dekstrini

• En sık görüleni laktaz eksikliğidir.
İncebağırsak
Laktaz β(14)

Sukraz α(12)

Maltaz α(14)

İzomaltaz α(16)

Son ürünler
Glukoz, Galaktoz, Fruktoz

Hastalık: Laktoz
intoleransı
• Laktoz intoleransı olan insanlarda laktoz, bağırsaktaki bakteriler
aracılığı ile organik asitler ve CO2’e dönüştürülür. Organik asitler
ve CO2 mide bulantısına, şişlik hissine, karında kramp
oluşmasına, gaz ve birçok ishal semptomlarına neden olur.
• Bu nedenle; süt içemeyen ya da süt tüketmekten
hoşlanmayanlar için, laktoz içermeyen süt üretilmektedir. Laktoz
içermeyen süt, inert bir zemine bağlanmış olan laktaz enziminin
süte katılması ile elde edilir. Bu durumda sindirimi daha kolay
olan glikoz ve galaktoz meydana gelir.
• Laktaz eksikliğinde, süt rahatsızlık verir ancak yoğurt tolere
edilir. Çünkü yoğurt oluşurken laktoz hidrolize uğrar.

– Laktaz, sağlıklı kişilerde yoğun olarak jejunumda
bulunur. Bu enzim doğumdan sonra 27-32.haftalarda
artar ve 5-7 yaşa kadar bu yükseklikte kalır, bundan
sonra erişkindeki düzeye düşer. Akdeniz ülkelerinde,
Asya ve Afrikada toplumun ~%70’inde laktaz
eksikliğine rastlanmaktadır.

Endüstride laktaz enzimi
• Laktaz, süt endüstrisi sırasında oluşan atık sularda, peynir üretimi
sonucu oluşan peynir altı suyunda bulunan laktozu işlemek için de
kullanılır.
• Peynir altı suyunda bulunan laktozun geri kazanılması ile elde edilen
süt tozuna alternatif olarak kullanılan bir ürün elde edilir. Bu ürün
özellikle gıda sektöründe bazı ürünlerin (bisküvi, dondurma, hazır
çorba…) üretiminde kullanılır. Böylece önemli kirleticilerden olan
peynir altı suyu bu şekilde kullanılarak hem işlenmiş olur hem de
ekonomiye katkı sağlar.

• Aynı zamanda laktaz enzimi oligosakkaritlerin sentezlenmesinde de
kullanılmaktadır.

Selülaz enzimi
• Hayvanlar selülozu enerji kaynağı olarak kullanamaz.
• Termitler bağırsaklarında selülaz enzimi salgılayan Trichonympha
mikroorganizmalarını içermelerinden dolayı selülozu sindirebilirler.

Karbohidratların Emilimi

• Odun çürütme mantarı ve bakteriler de selülaz enzimi içerirler.
• Omurgalılardan sadece sığırlar ve diğer geviş getiren hayvanlar selülozu
besin olarak kullanırlar. Çünkü midelerinde selülaz salgılayan bakterilere
sahiptir.
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Monosakkarit birimlerini elde ettikten sonra?
• Glukoz
polar
bir
moleküldür,
hücre
membranı
ise
fosfolipitlerden
oluşur.
Yani
daha
apolar
yapıdadır. Bu nedenle
hücre
membranından
geçebilmesi
için
transport
proteini
gereklidir.

• Glukozun ince bağırsak lümeni içinden ince bağırsak epitel hücresi
içine geçişi Na-bağımlı transport sistemi ile gerçekleşir. Taşıyıcı
proteinin iki bağlanma yeri vardır; bunlardan birine Na+ diğerine
glukoz bağlanır. Pankreas sıvısı içeriğinde bağırsak lümenine gelen
Na+ taşıyıcı proteine bağlanır; daha sonra besinlerden gelen ve ince
bağırsak lümeninde bulunan glukoz da taşıyıcı proteine bağlanır.
• En son olarak Na+ ve glukoz, taşıyıcı protein tarafından ince bağırsak
epitel hücresi sitoplazması içine salıverilir.
Taşıyıcı protein
(SGLT)

• İnce bağırsak lümeni
içindeki
glukoz
ve
galaktoz
aktif
transportla, fruktoz ve
diğer monosakkaritler ise
kolaylaştırılmış
diffüzyonla ince bağırsak
epitel
hücresi
içine
alınırlar.

• Glukozun ince bağırsak epitel hücresinden kana geçişi ise
kolaylaştırılmış difüzyon ile GLUT (glukoz transport proteinleri)
aracılığı ile olur. Glukozla birlikte epitel hücreye girmiş olan Na+
Na+/K+ATPaz pompası ile hücrelerarası boşluğa atılır.

Hastalık: İdrarda Glukoz
Varlığı
• Kan dolaşımındaki glukoz böbrek glomerüllerinden süzülür ve
tübülüsten geri emilir. Tübüler geri emilim için kandaki
konsantrasyonunun 160 mg/dL’yi aşmaması gerekir. Bu değer
böbrek eşik değeridir.
• Kontrol altına alınmamış diyabette kan glukozu yüksek olduğundan
idrarda glukoz testi pozitif sonuç verir. İdrarda glukoz bulunmasına
renal glikozüri denir. Test pozitif ise, kan glukoz düzey ölçümü ile
sonucu doğrulamak gerekir.
• Kronik diyabet hastalarında ise eşik değeri yükselmiş
olabileceğinden konsantrasyon 160 mg/dL’yi aşsa bile idrarda glukoz
görülmeyebilir.
• Bazen de bu eşik değer normalin altına iner. Nedeni, glukozun aktif
transportunda görevli SGLT taşıyıcı proteinindeki genetik defekttir.

Glukozun Kullanım Yolları

Glukoz neden glikojen halinde depolanır?

• Glukoz (+ az miktarda fruktoz ve galaktoz)önce kan yoluyla
karaciğere gelir, buradan diğer dokulara dağılır. Fruktoz ve galaktoz
karaciğerde glukoza dönüştürülür.
• Glukozun metabolik yolları:

• Glukozun, nişasta ve glikojen gibi yüksek molekül
ağırlıklı polimerler olarak saklanması, göreceli olarak
düşük sitozolik osmolaritede yüksek miktarda glukoz
biriminin depolanmasına olanak sağlar.
• Organizmanın enerji ihtiyacı olduğunda glukoz bu hücre
içi depo polimerlerinden hidroliz edilebilir ve ATP
üretimi için kullanılabilir.
• Her glikojen taneciği en fazla 55.000 glukoz birimi
taşıyacak kapasitedir. Dallanma sayısı en fazla 2.000’dir.
• Glikojen yeteri kadar büyüdüğünde “glikojen sentaz”
enzimi durdurulur.

– Glikojen sentezi: sağlıklı bir kişide glukoz; kas ve karaciğerde glikojene
dönüştürülür. Kasta ~150g, karaciğerde ~90g glikojen vardır. Glikojen
depoları, ancak kısa süreli (12saat) açlıkta vücudun glukoz ihtiyacını
karşılar.
– Glikoliz ile bir molekül glukozdan iki molekül piruvat (veya laktat)
oluşur.
– TCA siklusu ile su ve karbondiokside yıkılır.
– Pentoz fosfat yoluna girerek; riboz, karbondioksit ve NADPH oluşturur.
– Karaciğerde yükseltgenerek
zehirsizleştirme
reaksiyonlarında
kullanılır.
– Diğer karbohidratlara dönüşerek glikolipit ve glikoprotein sentezine
gider.
– Trigliserit sentezine gider.
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Kas glikojenini paylaşmaz, kendine
saklar!
• Enerji
ihtiyacı
olduğunda, karaciğerde
depo edilen glikojen
molekülünden
glukoz
molekülleri tek tek
koparılır ve kana verilir.
• Kas dokusunun glikojeni
ise
sadece
kas
tarafından kullanılır. Kan
glukozuna destek veren
tek organ karaciğerdir.

Hastalık: Glikojenozis

Hastalık: Glikojenozis

Glikojen sentezinde ya da yıkımında oluşan bozukluklar nedeniyle
meydana gelen patolojik durumdur. Glikojen depolama hastalığı olarak
bilinir. 12 farklı alt tipi vardır. Genelde enzim eksikliği ile ortaya çıkar.

• von Gierke Hastalığı, Tip I: “Glukoz-6-fosfataz” enzimi yetersizliğidir. Açlık
durumunda kan şekeri, karaciğerden kana salınan glukozla normal
seviyede tutulur (80-110 mg/dl). Enzim eksikliğinde açlıkta, hipoglisemi
gelişir. Ayrıca laktik asit ve lipitler birikir.
• Pompe Hastalığı, Tip II: “α(14) glukozidaz” enzimi eksikliğinde oluşur.
Glikojenin dokularda birikmesi sonucu oluşur. Çocuklarda, gençlerde ve
yetişkinlerde görülen 3 alt tipi vardır.
• Cori Hastalığı, Tip III: “Dallanmayı kaldırıcı=debranching” enzim
eksikliğidir. Daha çok karaciğerde az miktarda iskelet ve kalp kasında
gerçekleşir. Dallanma fazladır ancak dış zincirler kısadır. Bu yeni yapı
metabolizma için toksik olmadığından karaciğer yetmezliği oluşmaz.
Forbes hastalığı da denir.
• Anderson Hastalığı, Tip IV: “Dallandırıcı=branching” enzim eksikliğidir.
Dallanma çok az gerçekleşir. Amilopektine benzer bir yapı oluşturur. Bu
madde toksiktir ve normalde metabolizmada yer almaz. Amilopektin
varlığı nedeniyle karaciğerde siroz oluşumu gerçekleşir.

• Glikojen Depolama Hastalığı, Tip 0: Glikojen sentezini sağlayan
glikojen sentaz enziminin karaciğer ve kasta iki ayrı formu vardır.
Kastaki formu pek çok farklı dokuda bulunabilir ancak karaciğer
formu yalnızca karaciğerde vardır. Bu karaciğer glikojen sentazı
kodlayan gendeki mutasyonlar ile oluşur.
• Genellikle çocuklarda görülür ve kısa açlık sonrası çok düşük kan
glukoz seviyesi (hipoglisemi) ile tanımlanır. Düşük şeker miktarı
karaciğerde glikojen deposu olmadığını gösterir. Çünkü normalde,
karaciğer glukozu yemeğin hemen ardından depolamaya başlar ve
yemek sonrası kan glukozu azalmaya başladığında tekrar yıkar.
• Karaciğer glikojen sentaz enzimi eksikliğinde, kan şekerinin
düzenlenmesi yetersiz kalır.

Hastalık: Glikojenozis
• McArdle Hastalığı, Tip V: İskelet kası “fosforilaz”ı
eksiktir. Aktivite sonrası kramplar, kas güçsüzlüğü vs.
oluşur.
• Hers Hastalığı, Tip VI: Hepatik (karaciğere ait)
“fosforilaz” eksikliğinde görülür.
• Tarui Hastalığı, Tip VII: “Fosfofruktokinaz” enzimi
eksikliğinde görülür. Enzim normalde iskelet kasında ve
eritrositlerde yer alır. Belirtileri Tip V’e benzer.
• X-bağımlı karaciğer glikojenozisi,Tip IX: Karaciğer ve
kaslarda “glikojen fosforilaz kinaz B” enzimi eksikliğinde
oluşur. X kromozomu üzerinden genetik olarak aktarılır.

Karbohidrat Metabolizmasında
Etkili
HORMONLAR
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Tokluk halinde,
• Toklukta kan glukoz düzeyleri artar ve pankreasın
Langerhans adacıklarının beta hücreleri uyarılır. Böylece bu
hücrelerden kana insülin hormonu salgılanır.
• İnsülin; kas, karaciğer ve yağ dokusu membran reseptörüne
bağlanarak sinyal ileti yolunu başlatır.

• İnsülin kas ve yağ dokusunda
glukoz girişi GLUT-4 ile
sağlanır. GLUT-4 insülin
uyarısı
ile
hücre
membranında birikir.
1. Kas ve yağ dokusuna glukoz
girişi artar.
2. Glukozun
parçalanması
hızlanır.
3. Glukozun glikojen şeklinde
depolanması
ve
lipit
depolanması hızlanır.
4. Glikojenin
parçalanarak
glukoz oluşturması azalır.
5. Lipitlerin
parçalanması
azalır.

Açlık halinde,
• Açlıkta kan glukoz düzeyi düşüktür ve pankreasın
Langerhans adacıklarının alfa hücreleri uyarılır. Böylece bu
hücrelerden kana glukagon hormonu salgılanır.
• Glukagon; karaciğer ve yağ dokusu membran reseptörüne
bağlanarak sinyal ileti yolunu başlatır.
Kasta Glukagon Reseptörü Yoktur!

Besinde Lipitler

Besinsel Lipitler
1.
2.
3.
4.
5.

Trigliseritler (%90)
Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde)
Serbest Yağ Asitleri
Fosfolipitler
Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K)

•
•

Suda çözünmezler
En yüksek enerji içeriğine sahip molekül trigliseritlerdir ve
gerektiğinde vücutta yağ dokusu olarak depolanabilirler.
Glikojen depoları kısa süreli açlıklarda enerji ihtiyacını
karşılar. 12 saatten uzun süren açlıklarda trigliseritler, yağ
asitleri ve gliserole yıkılır. Yağ asitlerinin yükseltgenmesiyle
de enerji sağlanır.

•

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?
• Günlük kalori ihtiyacının %30’u yağlardan sağlanmalıdır.
Normal bir beslenmeyle alınan yağ miktarı 60-150g
arasındadır.
• Hayvansal ürünler
–
–
–
–
–

Karaciğer
Böbrek
Et
Süt
Yumurta

• Bitkisel ürünler
– Bitki tohumları
– Fındık, ceviz gibi yemişler
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Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir?

• Hayvansal yağlar (balık yağı hariç)

• Yağda çözünen vitaminlerin (A,D,E,K) emilimini arttırırlar.
• Vücutta sentezi gerçekleşmeyen (esansiyel yağ asitleri) yağ
asitlerini vücuda kazandırırlar.
– Membran akışkanlığı
– Eikozanoid sentezi (prostaglandin, tromboksan, lökotrien)

kolesterol
ve
doymuş
yağ asitleri

• Doymuş yağ asitlerinin kaynağı; et, süt ürünleri ve katı
margarinlerdir.
• Besinler ile birlikte tekli doymamış yağ asitleri, çoklu doymamış yağ
asitleri ve doymuş yağ asitleri (1:1:1 oranında) eş miktarda
alınmalıdır.
• Besinsel alınan kolesterol miktarı en fazla 300mg olmalıdır.
• Aşırı yağlı beslenme ile,
–
–
–
–

1. Trigliseritler

• Bir gliserolün 3 –OH grubu,
birer yağ asidiyle ester
oluşturur.
• Suda çözünmez.
• Oluşan
bu
yapıya
triaçilgliserol ya da trigliserit
denir.

2. Kolesterol

• Bir steran halkası ve sekiz karbonlu bir yan zincirden oluşur.
• Üçüncü karbona bağlı –OH grubu yağ asitleriyle esterleşebilir.
• Besinlerle dışarıdan alınabildiği gibi vücut içerisinde «de novo»
yoluyla da sentezlenebilir.
• Hücre membranının yapısal elemanıdır.
• Pek çok molekülün öncül maddesidir;
– Steroid hormonlar
• Kortizol, aldosteron

– D vitamini
– Safra asitleri
– Erkek ve dişi cinsiyet hormonları

esansiyel
yağ asitleri

Kardiyovasküler hastalıklar
Obezite
Kolon kanseri
Meme kanseri

• Trigliseritler,
yağ
hücrelerinin (adiposit)
sitozolünde
damlacıklar
halinde
depolanır.
• Enerji
verimi,
glikojene göre daha
yüksektir.
• Su
ile
etkileşime
girmediği için daha
fazla
miktarda
depolanabilir.
• Isı yalıtımına katkı
sağlar.

3. Yağ asitleri
• Yapısında çift bağ bulundurmasına göre,
– Doymuş yağ asitleri
– Doymamış yağ asitleri
• Tekli doymamış y.a.
• Çoklu doymamış y.a.

• Uzunluklarına göre,
– Kısa zincirli (2-6 karbonlular)
– Orta zincirli (8-12 karbonlular)
– Uzun zincirli (14-36 karbonlular)

• Progesteron, testosteron, östrojen
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Yağ asitlerinde adlandırma nasıl yapılır?
• Yağ asidinin 2 ucu vardır:
–COOH (asit) ucu zincirin başlangıcı kabul edilir ve
1 no’lu karbondur. Buna komşu olan 2.karbona
alfa-karbon (α-karbon) denir.
Metil grubunun yer aldığı karşıt uç ise omega (ω)
ucudur. Karbon atomlarının numarası sayıldığı uca
göre değişir.

Yağ asitlerinin adlandırması özel
bir numaralandırma sistemiyle
yapılır:
• 16:1, Δ9
– Karbon sayısı: 16
– Çift bağ sayısı: 1
– Çift bağların yeri: 9. karbon

• 18:3, Δ9,12,15
– Karbon sayısı: 18
– Çift bağ sayısı: 3
– Çift bağların yeri: 9. 12. ve
15. karbon

Çoklu doymamış y.a.leri ilk çift
bağın
bulunduğu
karbonun
numarasına göre omega-3 ve
omega-6
şeklinde
de
adlandırılırlar.

Esansiyel yağ asitleri
Vücutta
sentezlenir.

• Esansiyel y.a.leri vücuttaki fonksiyonları nedeniyle sağlıklı bir yaşam için
gereklidir ancak vücutta sentezlenemediği için dışarıdan besinlerle alınan
y.a.leridir.
• Linolenik asit ve linoleik asit sentezi için gereken desatüraz enzimi insanda
bulunmaz. Bu nedenle besinle alınır.

Besin ile
dışarıdan
almak
gerekir.
(esansiyel)

Esansiyel yağ asitleri
• Diğer omega-3 yağ asitleri
– Eikozapentaenoik asit (EPA) / 20:5,
Δ5,8,11,14,17
linolenik
asitten
sentezlenebilir. Sentez yaşlılıkta azalır.
Dışarıdan besinlerle de alınır. Soğuk
denizlerde yaşayan balıklar (somon,
sardalye, istavrit, ringa, hamsi) EPA
açısından zengindir. Sanılanın aksine
ton balığında omega-3 y.a.leri daha
az bulunur. Balıklar bu y.a.lerini
sentezlemeyip alg ve planktonlardan
sağlarlar.
– Dokozahekzaenoik asit (DHA) / 22:6,
Δ4,7,10,13,16,19 EPA’dan sentezlenir.
Besinsel kaynakları EPA ile aynıdır.

– Alfa-Linolenik asit ALA (omega-3 y.a.) / 18:3, Δ9,12,15 / soya, kanola yağı, ceviz,
buğday ve keten tohumu
Anti-enflamatuvar özellik gösterir.
– Linoleik asit LA (omega-6 y.a.) / 18:2, Δ9,12 / bitkisel yağlar

• Linoleik asit ve linolenik asit vücutta daha uzun zincirli y.a.lerinin
sentezinde kullanılır.
– Araşidonik asit (omega-6 y.a.) / 20:4, Δ5,8,11,14 Yenidoğanda beyin gelişimi için
önemlidir. Anne sütü bu yağ asidi için iyi bir kaynaktır. Hatta bu nedenle
bebeklerin formül mamalarına da eklenmiştir.
Organizmada membran yapısında, beyin, kas ve karaciğer dokusunda bulunur.
Vücuda hayvansal besinlerle alınır. Az miktarda da olsa karaciğerde linoleik
asitten sentezlenir.

• Tipik bir batılı mutfağında omega-3/omega-6 oranı 1/20 dolaylarındadır.
Oysa bu oranın 1:1 ile 1:4 arasında olması önerilmektedir.
–
–
–
–

Ayçiçek yağı ve fıstık yağı omega-3 içermez.
Mısır özünde oran 1/46
Zeytinyağında oran 1/10
Soya yağında oran 1/7

• Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar başta EPA olmak üzere DHA ve
linolenik asidinde koroner kalp hastalıklarına karşı koruduğu ortaya
konmuştur. Bu nedenle artık omega-3/omega-6 oranının korunmasından
daha çok bol miktarda omega-3 alınmasının olumlu etkileri olacağı
söylenmektedir.
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4. Fosfolipitler
• Fosforillenmiş bir alkol bileşiği (gliserol ya
da sfingozin) ile fosfat grubuna bağlanmış
bir ek molekül içeren lipitlerdir.
• Emülsiyon yapıcı özelliktedirler. Küçük yağ
damlacıklarının suda düzgün dağılımını
sağlarlar.
• Lesitin bir fosfolipittir ve yumurta sarısında,
buğday tohumunda, karaciğer ve yer
fıstığında bol miktarda bulunur.
– Lesitin, kolin (besinle alınan azotlu molekül)
varlığında karaciğerde sentezlenebilir ve
vücudun günlük ihtiyacını karşılayabilir.

• Hücreler yağ
edebilirler:

Lipitlerin Sindirimi

asitlerini

üç

kaynaktan

elde

– diyetle alınan yağlardan  Triaçilgliseroller karaciğer,
kalp ve dinlenme halindeki iskelet kasları başta olmak
üzere bazı organların enerji ihtiyacının yarıdan
fazlasını karşılarlar.
– depolardan serbest kalan yağlardan  Depolanmış
triaçilgliseroller kış uykusuna yatan hayvanların ve göç
eden kuşların tek enerji kaynağıdır.
– hücre içinde üretilen yağlardan

• Lipit sindirimi ağızda lingual lipaz ile başlar,
midede gastrik lipaz ile devam eder ve ince
bağırsakta pankreatik lipaz ile sona erer.

• Yağların sindirim ve emilimindeki problem çözünürlüklerini
sağlamaktır. Lipitler hidrofobiktir ancak lipaz enzimi suda çözünür
ve ancak yağ damlacıklarının yüzeyinde etkilidir.
• Yağların daha küçük parçacıklara dönüşmesi için emülsifiye olması
gerekir. Bu işlem gastrik lipazın trigliseritleri hidroliz etmesiyle
gerçekleşir.
• Safra tuzları ve fosfolipitler amfipatik moleküllerdir. Omurgalılarda
yağların çözünürleştirilmeleri taurokolik asit gibi bazı safra tuzları
ve fosfolipitler sayesinde gerçekleştirilir. Böylece damlacıkların
yeniden biraraya gelmesi önlenir.
• Pankreastan ince bağırsağa gelen kolipaz da emülsifikasyona katkı
sağlar.
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• Gastrik lipaz midede ana hücrelerden salınır.
– Optimum aktivitesi, pH 3-6’dır.
– Lingual ve gastrik lipazlar asidik, pankreatik lipaz ise
alkalidir.
– Asidik lipazlar hidrolizin %30unu gerçekleştirir.
– Trigliseritteki 3.ester bağını gastrik ve lingual lipaz
yıkar, sonuçta 1,2-diaçilgliserol oluşur.

• Diğer lipitler nasıl sindirilir?
– Kolesterol Pankreastan salınan kolesterol ester hidrolaz, yağ asitleriyle
esterleşmiş kolesterolü hidroliz ederek serbest hale geçirir.
– Fosfolipit İnce bağırsakta aktif gele geçen fosfolipaz A2, fosfolipitleri
ayrıştırır.

• İnce bağırsakta lipit sindirimi sonucu açığa çıkan ürünler
(monogliseritler ve yağ asitleri) safra tuzları ve fosfolipitler ile alkali
pH’ta miseller oluştururlar. Henüz sindirilemeyen lipit damlacıkları
da bu misellere katılır ve karışık miseller meydana gelir. Yapıda
kolesterol ve yağda çözünen vitaminler de vardır.

• Duodenuma gelen karışımda, lingual ve gastrik lipaz ile
oluşan yağ asitleri ve diaçilgliseroller ve henüz hidrolize
uğrayamamış trigliseritler bulunur.
• Duodenumda pankreastan gelen lipaz enzimiyle sindirim
devam eder. Optimum aktivite için kolipaz da ortama katılır.
– Pankreatik lipaz ile gliserol iskeletinin 1 ve 3 nolu C’una bağlı yağ
asitleri kolaylıkla ayrılır.
– Geriye 2-monoaçilgliserol kalır.
– Az miktarda bulunan 2-monoaçilgliserol izomeraz enzimi ile 1monoaçilgliserole dönüştürülür.

Lipitlerin Emilimi
• Şilomikronlar %99 lipit, %1 protein
içerirler.
• Başlıca yağ dokusu, kalp ve iskelet kası
damarlarında bulunan lipoprotein lipaz
enzimi
şilomikronda
bulunan
trigliseritleri, serbest yağ asidi ve
monoaçilgliserole ayrıştırır.
• Bu bileşikler özellikle kas ve yağ dokusu
olmak üzere tüm dokulara yayılırlar.
• Kalan şilomikron artığı karaciğer
tarafından toplanır.
• Serbest y.a.leri dolaşımda albümine
bağlanarak taşınır ve dokulara verilir.
• Aynı zamanda dokularda bulunan
trigliserit, serbest ve ester haldeki
kolesterol de karaciğerlere lipoprotein
yapısında taşınırlar.

Lipoproteinler
• Şilomikronlar Bağırsakta sentezlenir. Besinsel trigliseritleri
bağırsak hücresinden kas ve yağ hücresine taşırlar.
• VLDL çok düşük dansiteli lipoproteinler Karaciğerde
oluşturulur. Yeni sentezlenen trigliseritleri ve kolesterolü
karaciğerden yağ dokusuna taşır. Kolesterol içeriği arttıkça
IDL’ye dönüşür.
• IDL orta dansiteli lipoproteinler Karaciğere gider veya
dolaşımda LDL’ye dönüşür.
• LDL düşük dansiteli lipoproteinler Kanda kolesterolü taşır.
Kanda LDL yükselmesi sonucunda LDL damar duvarına
girebilir, oksidasyona uğrayabilir. Oksitlenmiş LDL
aterojeniktir.
• HDL yüksek dansiteli lipoproteinler Dokulardan kolesterolü
toplar ve karaciğere getirir.

Kan Beyin Bariyeri
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Kan-Beyin Bariyeri Nedir?

Neden oluşur?

•
•
•
•
•

• Beyin damar endoteli diğer
endotel hücrelerden farklıdır.

Damar endoteli
İç stoplazmik alan
Abluminal membran
Perisit (damarın dış tabakası)
Bazal membran

– Sıkı birleşme (=tight junction)
nedeniyle transportta engel
oluştururlar.
– Moleküllerin
hücrelerarası
hareketleri yoktur. İki bitişik
hücre membranı birleşerek
aşılması zor bir engel oluşturur.
– Endotel hücreleri ile nöronlar
arasında astrosit son ayaklar
denilen uzantılar bulunur.

Transport nasıl olur?

Yağ asitlerinin beyne transportu

• Bariyer arasından transport şekilleri

• 2 teori ile sürülmüştür

–
–
–
–

Basit difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon
Aktif transport
Veziküler transport

– Reseptör aracılı transport ile lipoproteinler endotel
hücreye girer.
– Damar endotelinde bulunan lipoprotein lipaz ile
lipoproteinlerdeki yağ asitleri ayrıştırılır. Yağ asitleri spesifik
taşıyıcı proteinler ile hücreye girer.

Lif nedir?
Lifler, bitkisel kaynaklı besinlerin sindirilemeyen kısımlarıdır.

Lifli Besinler

Çözünür lifler
• Kalınbağırsakta bakteriler
tarafından parçalanır.
• Kısa zincirli yağ asitleri
oluştururlar bu nedenle
beslenmede kalori hesabına
dahil edilirler (2 kcal/g lif).
• Ca2+ emilimini arttırırlar.
• Yeşil
fasulye,
bezelye,
çavdar, yulaf, arpa, erik,
elma, çilek, muz, brokoli,
havuç, enginar çözünür lif
kaynaklarıdır.

Çözünmez lifler
• Parçalanmazlar. Selüloz (β-1,4)
kalınbağırsakta dışkıya hacim
kazandırır.
• Sindirim sistemi boyunca hareket
eder, bağırsak
hareketliliğini
arttırır.
• Çözünmez lifler 0 kcal olarak
hesaplanırlar.
• Tam tahıl, buğday ve mısır kepeği,
keten tohumu, karnıbahar, kabak,
kereviz, avokado, muz, sebze
kabuğu
(domates,
havuç)
çözünmez lif kaynaklarıdır.
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Liflerin bir kısmı bağırsaktaki bakteriler
tarafından fermentasyona uğrar

Lifli besinler organizma için neden yararlıdır?
• Liften zengin yiyeceklerle beslenme, bağırsaktan geçerken su tutarak
yumuşak dışkı oluşumunu sağlar. Kabızlığı önler.
– Ancak liften zengin yiyecekleri yerken fazla su tüketilmezse, lifler
vücuttaki suyu absorbe edecekleri için yine kabızlık oluşabilir.

• Beta-glukan

• Kolon kanseri, diabet ve kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini
azaltır.
– Dimetilhidrazin ile indüklenen kolon kanseri selüloz ve kepekten zengin
diyet ile önlenmiştir.

• Lifli besinler yemek sonrası kan glukozunun daha yavaş yükselmesini
sağlar, böylece insülin daha yavaş salınır.
• Kapladıkları hacim nedeniyle doygunluk hissi oluştururlar ve obeziteyi
önlerler.
• Yağ emilimini geciktirirler.
• Reçine ve pektin gibi suda çözünür lifler midenin boşalma hızını
yavaşlatır, safra asidi ve kolesterolü bağlayarak kan kolesterolünü
düşürür.

• Pektin

• İnülin
• Oligosakkaritler, dirençli dekstrinler

– Pektin kalınbağırsakta bakteriler tarafından sindirilir, prebiyotik etkilidir.

• Bu lifler fermentasyon ile kısa zincirli yağ asitleri
oluştururlar. Etkilerini de bu yağ asitleri aracılığı ile
gösterirler.
– Kısa zincirli yağ asitleri kolondan emilir, karaciğere gider.
Kolesterol sentezini ya da kolesterolün safra asitlerine
dönüşümünü düzenlerler.
– Kolonda bakteri büyümesi için uygun ortam oluşturdukları için,
bakteriler tarafından tutulan safra asidi miktarı da artar.

Kısa zincirli yağ asitleri
6 C’dan daha kısa zincirli yağ asitleridir. Çözünür liflerin
fermentasyonu ile oluşur.
Asetik asit (2C), propiyonik asit (3C), izobütirik asit (4C), bütirik asit
(4C), izovalerik asit (5C), valerik asit (5C), kaproik asit (6C)

Kısa zincirli yağ asitleri ne işe yarar?
• İnsülin salınımını uyarır ve kan glukoz düzeyini kontrol
eder.
• Bağırsak mukozasında GLUT üretimini hızlandırır.
• Karaciğerde kolesterol sentezini baskılar
• LDL düzeyini düşürür, damar tıkanıklığı riskini azaltır.
• Kolon pH’sını asidik hale getirir bu da polip oluşumunu
engeller.
• Mineral emilimini kolaylaştırır.
• Bağırsakların bağışıklık fonksiyonunu arttırır.
• Kolon kanseri riskini azaltır.

Özellikle kolon, bütirik asidi enerji kaynağı olarak kullanır.

Fitik asit etkisi nedir?
• Bazı bitkisel besinler mineral (Ca, Fe, Zn, Mg,
Mn, Cu) ve C vitamini emilimini azaltır.
– Bunun sebebi, bu bitkilerde bulunan fitik
asittir. Bitkilerin fosfat deposudur.
– Tahıl, baklagiller, çekirdek, buğday kepeği ve
keten tohumu, bazı meyve ve sebzeler fitik asit
içerirler.

• Fizyolojik pH’ta çözünmeyen mineral-fitat
kompleksleri oluşumu düşük emilimin
nedenlerinden biridir. Çünkü bu minerallerle
bağ oluşturur ve mineraller fitat tarafından
serbest bırakılmadığı için vücutta mineral
eksikliği oluşur.
• Protein sindirimini de engellemektedir.
• Sindirim sisteminde fitatı hidroliz eden
enzimler bulunmaz bu nedenle ince bağırsakta
sınırlı miktarda hidrolize uğrar.

1.

Fitik asit oranı düşük veya fitaz aktivitesi yüksek ürünler veya tanedeki
fitik asidi öğütme ile kolayca uzaklaştırılabilecek noktalarda toplamak.
Hammaddeki fitik asit çeşitli fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle çözme ya
da taneden uzaklaştırmak.
Örnekler:
• Makarna üretim prosesinde fitaz enziminin etkisiyle fitik asit miktarında
yaklaşık %20‐25’lik bir azalma söz konusudur.
• Çimlenme fitaz aktivitesini artırmaktadır. 7‐ 8 günlük çimlendirme işlemi
ile tanedeki fitat tamamen parçalanabilmektedir. Depolama süresinin
uzaması, sıcaklık ve nemin yüksek olması fitat miktarını azaltan
faktörlerdir.
• Suda ıslatma özellikle baklagillerdeki fitik asit miktarının azaltılmasında en
etkili yöntemdir. Islatarak bekletme ile yaklaşık %80‐90 arasında fitik asit
kaybı belirlenmiştir.
• Öğütme ve kepeğin uzaklaştırılması ile fitik asidin yaklaşık %80’i taneden
uzaklaştırılabilmektedir.
2.
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Trans yağların sağlık sorunlarına
yol açtığı bilinmektedir.

Trans yağ nedir?
• Trans yağ, doymamış yağların trans izomerine verilen
addır. Tekli ve çoklu olabilirler.
• Gıda teknolojisinde çoklu doymamış yağ asitlerinin
işlemden geçirilmesi sırasında oluşurlar.
• Doğal doymamış yağ asitlerinde C-C arasındaki çift bağlar
cis pozisyonundadır.

– Kalp-damar hastalıkları
– Kanda LDL ve CRP düzeyini
arttırır.
– Obezite ve yağ depolanmasını
arttırır.
– Diyabet
ile
de
ilişkisi
araştırılmaktadır.

Neden?
Lipaz enzimi bu yağ asitlerini
hidroliz edemez ve trans
yağlar karaciğerde farklı bir
yolla metabolize olur.
Bu durum, prostaglandin
sentezini de etkiler.

– Kısmi hidrojenizasyon (doyurma) sırasında cis izomerler, transa
dönüşür.
– Aslında hidrojenizasyonda amaç, yağ asidindeki çifte bağları
serbest radikallerden korumak ve ürünün raf ömrünü
uzatmaktır. Oluşan izomerizasyon istenmeyen bir yan etkidir.

Lipit metabolizmasının açlık/tokluk
durumu
• TOKLUKTA İnsülin salınımı;
– Lipaz inhibe olur, böylece trigliseritlerin hidrolizi
engellenir.
– Yağ asitleri ve kolesterol sentezi artar.
– Yağ asitlerinin yıkımı azalır.
– Karaciğerde lipit sentezinde görevli enzimler artar.
– Lipoliz (lipit damlacıklarının hidrolizi) önlenir.

• AÇLIKTA Glukagon salınımı;
– Yağ dokusundan karaciğere gelen yağ asitleri, enerji
oluşturmak üzere mitokondride yıkılır.
– Glukagon etkisi ile yağ dokusunda lipoliz aktiflenir.

Protein nedir?
• Proteinler her bir amino asit kalıntısının
kovalent bağ ile birbirine bağlı olduğu
polimerlerdir.
– 20 farklı amino asidin birleşmesi ile
oluşmuşlardır, bu amino asitlerin her
birinin genellikle ilk olarak elde edildikleri
maddeye göre verilmiş olan yaygın
isimleri vardır.
– α-karbona bağlanmış durumda bulunan
en az bir amino ve bir karboksil grubuna
sahiptirler.
– Birbirlerinden, farklı özelliklere sahip R
grupları ile ayrılırlar.

Besinde Proteinler

26

11.05.2017

Peptid bağı nasıl oluşur?
• Peptitler amino asitlerden
oluşmuş zincirlerdir.
• İki amino asit molekülü bir
amit bağı ile kovalent olarak
birbirine bağlandıklarında bir
dipeptit oluşur.
• Bu bağın oluşumu için bir
amino asidin α-karboksi
grubundan ve diğer bir amino
asidin α-amino grubundan bir
molekül suyun ayrılması
gerekir. Peptit bağı oluşumu
bir
kondenzasyon
reaksiyonudur.

Biyokimyasal şartlar
altında bu reaksiyonun
dengesi amino asit
oluşumu yönündedir.

• Üç amino asit iki peptit bağı ile birbirlerine bağlandıklarında bir tripeptit ve
benzer şekilde dört amino asitten tetrapeptit ve beş amino asitten
pentapeptit oluşur. Genellikle 8 ve üzeri amino asitten oluşan peptitler
oligopeptit olarak isimlendirilirler. 20 ve üzeri amino asitten oluşan peptitler
ise polipeptit olarak adlandırılırlar.
• Üç boyutlu yapıya katlanarak bir fonksiyon gösteren polipeptitlere ise protein
adı verilir.
• Küçük peptitler oldukça düşük hücresel konsantrasyonlarda etkilerini
gösterirler.
– Nonapeptit oksitosin ve bradikinin vücutta hormon olarak görev alır.
– Pek çok antibiyotik peptit yapılıdır, ayrıca amanitin gibi mantar zehirleri
de küçük peptitlerdir.
• Daha fazla amino asit sayısına sahip olan insulin ve glukagon polipeptit
hormonlarıdır.
• Proteinlerin amino asit sayıları çok farklı olabilir.
– Bazı proteinler tek polipeptitten oluşurken (çoklu alt üniteli), diğerleri bir
veya daha fazla polipeptidin kovalent olmayan bağlarla bir araya
gelmesiyle oluşmuştur.

Protein nasıl fonksiyon kazanır?
• Primer (birincil) yapı polipeptidin amino asit dizilimidir.
• Sekonder (ikincil) yapı amino asitlerin birbirini tekrar eden kararlı
düzenlenmelere sahip olmasıyla ortaya çıkar.
• Tersiyer (üçüncül) yapı proteinlerin üç boyutlu yapıya nasıl
katlandıklarının bilgisini verir.
• Bir protein birden fazla alt birimden oluşuyorsa bu alt birimlerin
boşluktaki yerleşimleri kuaterner (dördüncül) yapıyı oluşturur.
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Neden protein almalıyız?

• Biyolojik ortamdaki çeşitli etkenler proteinlerin yapısında değişiklik
oluşturur ve bu da fonksiyonunu kaybetmesine neden olur.

• Vücudun ihtiyacı olan azot, sadece proteinler
tarafından karşılanır.
• Proteinlerin yaklaşık %16’sı azot olduğundan, 6.25 g
protein, 1 g azota karşılık gelir.
• Erişkin bir bireyde günlük protein gereksinimi,
organizmanın azot kaybını karşılayacak kadar olmalıdır.

• Bu yapısı değişmiş proteinler için bir tamir mekanizması yoktur. Bu
nedenle özellikle fonksiyonel proteinler, belli bir süre sonra yıkılırlar
ve yeniden sentezlenirler. Sindirim enzimleri ve kan proteinleri gibi
hücre dışı alanda görev alan proteinler çabuk yıkılırken, kollajen gibi
yapısal proteinler daha dayanıklıdır.

– Vücut hiç protein almasa da, her gün üre ve amonyum
tuzları şeklinde azot kaybı vardır.
– Atılan azotun kaynağı protein yıkımıdır. Günde toplam 300400 g protein yıkılır, yeniden yapılır. Buna protein çevrimi
denir. Protein sentezi ve yıkımı arasındaki dengeyi ifade
eder.

–
–
–
–
–

Kas proteini (toplam yapım/yıkım’ ın 1/3’ü, 100g)
Sindirim enzimleri (50g)
İnce bağırsak proteinleri (20g)
Hemoglobin (15g)
Diğer hücrelere ait proteinler

• Protein yıkımı ile ortaya çıkan amino
asitlerin %75-80’i tekrar protein sentezine
katılır.

Azot dengesi

Alınan proteinin miktarı kadar,
biyolojik değeri de önemlidir.

• Sağlıklı bir yaşam için, alınan azot ile vücuttan atılan
azot arasındaki dengenin korunması gerekir. Normal
azot dengesi için besinle 0.8g/kg protein alınması
önerilir. Bu rakam yenidoğanda 2.2g/kg, 2 yaşa kadar
da 2g/kg’dır.

• Vücutta sentezlenemeyen esansiyel amino asitlerden zengin
proteinlerin biyolojik değeri daha yüksektir.
• Besinle alınan proteinin amino asit içeriği, beslenen canlının
kendi proteinine benzer olmalıdır.

– Alınan azot, günlük kayıptan fazla ise buna pozitif azot
dengesi denir. Bu durum büyüme çağında, emzirme,
gebelik ve ağır hastalık sonrası iyileşme döneminde
görülür.
– Atılan azot, alınandan fazla olduğunda negatif azot dengesi
oluşur. Bu durum, ilerlemiş kanser, açlık, yaşlılık ve
ameliyat sonrası görülür.

• Azot dengesinin kontrolü kanda serum albümin ve
transferrin düzeylerinin ölçümüyle gerçekleşir.

• Günlük alınması gereken protein miktarı da sınırsız
olmamalıdır.
• Fazla miktarda protein alımı, katabolizması sırasında
karaciğerin yükünü arttırır ve oksijen kapasitesinin
tükenmesine neden olur.
• Protein alımı, günlük enerji ihtiyacının %40’ını aşmamalıdır.
Normalde bu oran %10-15 aralığındadır.
• Amino asitlerin üreye yıkımı sırasında ATP harcandığından,
proteinlerin enerji amacıyla kullanımı akıllıca değildir.
Çünkü vücut için ekonomik değildir.
• Hücrede protein sentezi, yapımda kullanılan 20 amino asit
de yeterli miktardaysa gerçekleşir. Esansiyel olanlar eksikse,
diğer amino asitler de kullanılmaz ve yıkıma giderler. Bunun
sonucunda büyüme geriler, azot kaybı artar.
• Aynı zamanda, karbohidrat ve yağlardan fakir beslenmede,
besin proteini enerji sağlamak için kullanılacağından protein
sentezi durur.

– Memeli, balık, kümes hayvanları ve bitkisel kaynaklar en
uygunudur.
– Bu nedenle, katı vejetaryen diyetler, esansiyel amino asitlerce
zengin baklagilleri fazla miktarda içermedikçe sağlığa uygun
değildirler.
– İnsan için en ideal amino asit bileşimi laktalbüminde bulunur.
– Bitkisel kaynaklardan fındık ve ceviz en iyi protein kaynağıdır.
Genellikle bitkisel proteinlerde metiyonin, lizin ve triptofan
bulunmaz.
– Buğday ve mısır proteini lizin amino asidince fakir olduğundan son
yıllarda genetik çalışmalarla lizinden zengin mısır üretilmektedir.

Proteinlerin Sindirimi
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• Peptit bağlarının sindirim sisteminde hidrolizine protein
sindirimi denir.
• Mideye besin maddesinin gelmesi gastrik mukozanın
gastrin hormonunu sentezlemesine yol açar. Gastrin
hormonu da parietal hücrelerden hidroklorik asit ve
gastrik salgı bezlerinden pepsinojen salgılanmasını
stimüle eder.
• HCl hem antiseptik olarak davranır hem de proteinlerin
katlanmalarını bozarak iç peptit bağlarının hidrolizini
kolaylaştırır.
• Pepsinojen enzim hidrolizi ile aktif peptin haline geçer ve
Phe, Trp ve Tyr amino asitlerinden keserek proteini
küçük polipeptitlere ayırır.
• Mide içindeki karışım ince bağırsağa geçtiğinde düşük pH
sekretin hormonunun salgılanmasına yol açar. Sekretin
pankreasta bikarbonat sentezlenmesini sağlayarak pH’ın
7’ye gelmesini sağlar.

• Proteinlerin sindirilmesi ince bağırsakta devam eder.
Besin maddeleri duodenuma geldiklerinde kana
kolesistokinin hormonu salgılanır ve bu hormon da
tripsinojen, kimotripsinojen ve prokarboksipeptidaz A
ve B pankreatik enzimlerinin salgılanmasını uyarır.
• Tripsin ve kimotripsin midede pepsin tarafından
oluşturulmuş peptitleri daha da küçük parçalara
ayırırlar. Karboksipeptidaz ve aminopeptidaz enzimleri
proteinin tamamen amino asitlere ayrılmasını sağlar.
• Bu sayede oluşan amino asitler karaciğere taşınırlar.

Amino Asitlerin Emilimi
• En fazla jejunum bölgesinden
olmak üzere;
– Difüzyon
– Kolaylaştırılmış transport
– Na+ bağımlı aktif transport
(amino asitler ile birlikte giren
Na+, Na+K+ ATPaz ile tekrar
lümene ve interselüler boşluğa
atılır)

• Amino asitlerin transport için B6
vitamini gereklidir. Fruktoz ve
galaktoz
emilimi
inhibe
etmektedir.

Özel durumlar: Pinositoz
Yenidoğanda anne sütündeki
immünoglobülinler hidrolize
uğramadan pinositoz ile
emilirler.
Bunun amacı ,
immünoglobülinlerin
etkinliğini kaybetmeden
dolaşıma geçmesi ve bebeğe
pasif bağışıklık sağlamasıdır.

Özel durumlar: Gıda Alerjisi
Erişkin bağırsak
mukozasında eser
miktarda polipeptid
emilimi gerçekleşir.
Hidrolizi tamamlanmamış
peptitlerin emilimi gıda
alerjisine yol açar.
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Hastalıklar: Çölyak
Hastalığı
• İnce bağırsaktaki yapısal bir
bozukluktan kaynaklanan, buğday
proteini olan glutenin bir bileşeni
olan gliadine karşı gelişen alerjik
reaksiyondur.
• Genetik ve besinsel faktörlerin
sebep olduğu düşünülmektedir.
• %70 oranında kadınlarda görülür,
transglutaminaz enzimi gliadini
modifikasyona uğratır, gliadin
parçalanamaz. İnce bağırsak
dokusunda enflamasyon oluşur,
bağırsak villusları atrofiye olur.
Bağırsak yüzölçümü gittikçe azalır ve
alınan gıdalar emilemez hale gelir.
Sonuçta beslenme yetersizliği oluşur.

Hastalıklar: Çölyak
Hastalığı
• Amino asitlerin ve yağ asitlerinin
emilimi de bozulur.
• Kanda gliadine karşı antikorlar
oluşur.
• Bu alerjik reaksiyon ince bağırsakta
kronik hasar yapar. Glutenli gıdalarla
beslenmenin sürüdürülmesi bu
yapısal bozukluğu artırır.
• Kesin tanı, duedenum mukozasının
histolojik incelemesiyle konulabilir
ve bu hastalığa sahip kişilerin ömür
boyu buğday, çavdar, yulaf gibi
tahıllardan uzak durması gerekir.

Hastalıklar: Kwashiorkor
• Çocukluk çağında anne sütünden ve
dolayısıyla proteinden eksik beslenmeyle
ortaya çıkan durumdur.
• Fakirlik, cehalet, vitamin ve mineral
eksikliği, ihmal, ilgisizlik gibi nedenlerle
oluşur. Fakir ülkelerde yaygın görülür.
• Günlük kalori alımı yeterli, protein alımı
yetersizdir.
• Büyüme geriliği belirgin değildir.
• Deri lezyonları, karaciğer yağlanması
görülür.
• Serum albümin miktarı düşüktür.
• Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir.

Hastalıklar: Marasma
• Çocukluk çağındaki proteinkalori malnütrisyonudur.
• Kalori eksikliği ve yetersiz
protein alımı bir aradadır.
• Yaşamın ilk yıllarında görülür.
• Belirgin büyüme geriliği
vardır.
• Serum proteinlerindeki düşüş
azdır.
• Yağlanma ve deri lezyonu pek
görülmez.
• İyileşme süreci uzundur.

Diğer Hastalıklar
• Genellikle protein kalori malnütrisyonundan
doğar.
• Erişkin bireyde protein kalori alımı yetersizdir.
• AIDS, kanser gibi kronik hastalarda, yatan
hastalarda, ekonomik olarak az gelişmiş
toplumlarda görülür.
• Enfeksiyonlara karşı direnç gösterememe,
tüberküloz, sepsis gibi sekonder olaylar ölüm
nedenidir.
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ENERJİ HOMEOSTAZI
Homeostaz Nedir?
Hücre dışı gerçekleşen olaylar karşısında hücrenin kendi
metabolizmasını koruma eğilimidir.

1. Enerji metabolizması ve iştahı kontrol eden beyin
bölgeleri
2. Bu bölgelerde sentezlenen peptitler
3. Vücudun yakıt depoları hakkında bilgi veren glikoz ve
serbest yağ asitleri gibi moleküller
4. Serotonin, dopamin ve noradrenalin gibi
nörotransmitterler
5. İnsülin, leptin gibi hormonlar

Bu kavram, fizyolojiye 1926 yılında Walter Cannon
tarafından sokulmuştur.
Daha sonraları çeşitli bilim insanları bu konu üzerine
yoğunlaştılar.
Köpekler üzerinde bu konuyla ilgili çeşitli deneyler yaptılar
ve homeostazi eğilimini kanıtlamaya çalıştılar.
Çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, homeostatik
dengenin bozulması canlıda birtakım içgüdüsel davranışlara
yol açar.

İştah Kontrolünde Görevli Hormonlar
Adipositlerde (yağ hücresi) ve çeşitli dokularda enerji dengesini ve
glikoz homeostazını düzenleyen hormonlar sentezlenir. Bunlar
endokrin yolla beyindeki iştah merkezine etki ederler.

•
•
•
•
•
•

Leptin
Ghrelin
PYY3-36
Kolesistokinin
İnkretin
İnsülin

Leptin hormonunun yağ depolarına
etkisi
• İştah azalır.
• Leptin
geni
veya
reseptörünün eksikliğinde
yeme kontrolü ortadan
kalkar.
• Obezitede, kanda leptin
artsa bile anorektik etki
ortaya çıkmaz. Sebebi
beyinde artmış olan leptin
direncidir.
• Leptin düzeyi hormonal
etki altındadır. İnsülin,
kortizol ve östrojenler ile
artar. Büyüme hormonu,
testosteron ve epinefrin ile
azalır.

Leptin
Ob (obez) geni tarafından yağ dokusunda fazla miktarda sentezlenen bir
hormondur. Açlık mekanizmasının ana regülatörüdür. Hipotalamustaki
reseptörlerine bağlanarak iştah, yağ depolanması ve enerji sarfını düzenler.
Anorektik (açlık bastırıcı) etkilidir. Yağ dokusu artınca leptin sentezi artar.
Kandaki düzeyi, yağ kütlesi ile orantılıdır.

Yemek yendikten sonra adipositlerden salınan leptin düzeyi
artar ve beyne sinyal gönderir.
«artık toksun, yemeyi bırakmalısın!!»

Ghrelin
Açlıkta mideden salgılanan bir hormondur. Ayrıca
hipotalamusta ve ince bağırsağın bazı bölgelerinde de
sentezlenir. Miktarı arttığında beyne sinyal gönderir.
«şu an açsın, yemek yeme zamanı!!!»

Ghrelin düzeyini
etkileyen faktörler:
• Yaş
• Cinsiyet
• Kan glukoz seviyesi
• Leptin düzeyi
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•
•
•
•
•

Oreksijenik (iştah artırıcı) etkilidir.
Enerji harcanmasını ve yağ yakılmasını azaltır.
Leptin ile zıt yönlü çalışır.
Proteinli besinler ghrelin salgısını uyarmaktadır.
Mide ameliyatları sonrası ghrelin sentezi azalır bu
da kilo kaybının hızlanmasında rol oynar.

Peptid Tirozin Tirozin (PYY3-36)
•
•
•
•
•
•
•
•

36 amino asitten oluşan bir hormondur.
İnce ve kalın bağırsaktan salınır.
Yağ ve proteinden zengin besinle uyarılır.
Kandaki düzeyi toklukta artar, açlıkta azalır.
İştahı baskılar.
Etkisi kısa sürer.
Beyinde nöropeptid Y reseptörlerine bağlanır.
Yüksek protein içeren diyetlerin kilo kaybı
amacıyla kullanılmasında PYY uyarılmasının rolü
vardır.

Kolesistokinin
Yemek sonrası bağırsaktan salgılanır. İştahı baskılar.
Etkisi kısa sürelidir.
İnkretin
Yemek sırasında incebağırsaktan salgılanır. İnsülin
salınımını uyarır.
İnsülin
İştah merkezi üzerindeki etkisi leptinin etkisine
benzer.
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İştah Kontrolünde Görevli
Nörotransmitter ve Peptitler
Beyinde spesifik nöronlarda sentezlenirler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nöropeptid Y (NPY)
Pro-opiomelanokortin (POMC)
Melanokortin reseptörleri (MC-R)
Aguti-ilişkili protein (AgRP)
Kokain ve amfetaminin düzenlediği transkript (CART)
Serotonin
Noradrenalin
Dopamin
Aguti proteini
Endokannabinoidler

Nöropeptit Y (NPY)
36 amino asitten oluşan bir nörotransmitterdir.
Hipotalamusta sentezlenir. Sempatik sinir uçlarından
serbestleşir.
Tekrarlayan stres, besindeki yağ ve şeker miktarının
yüksekliği NPY sentezini uyarır.
Anoreksiya nervoza hastalığında beyinde NPY sentezi
arttığı halde kişide yeme isteği yoktur. Bunun nedeni
NPY’ye karşı direnç gelişmiş olmasıdır.

Seratonin

Triptofandan sentezlenen bir nörotransmitter ve
biyolojik amindir.
%80-90’ı bağırsakta, kalanı beyinde oluşur.
İştah, uyku, ağrı, öfke, bağımlılık, depresyon gibi
duygusal ve fizyolojik durumlar üzerinde etkilidir.
Etkisi bağlandığı reseptörün tipine göre değişir, bazı
nöronları uyarır bazılarını ise inhibe eder.
ÖRN. 1B reseptörü üzerinden iştahı azaltır, 1A üzerinden
iştahı arttırır. Hangi reseptörün sayısı fazla ise, etki o
yönde belirgindir.

Neden obezite oluşur?
• Besinlerle sağlanan enerji günlük enerji
alımının üstünde ise yağlanmaya bağlı vücut
ağırlığında artış görülür.
• Alınan enerji > harcanan enerji durumu uzun
sürdüğünde obezite oluşur.
– Yanlış beslenme
– Genetik özellikler
– Fiziksel aktivite azlığı (yaşam şekli, otomobil, pc
kullanım süresi vs)

• Son yüzyılın önemli bir sağlık sorunudur
• Kardiyovasküler hastalıklar ve kanser ile obezite
arasında kuvvetli pozitif ilişki vardır.
• Yaşlanmada
etkili
mekanizmalar
obezite
nedeniyle aktif hale geçebilmektedir.
• İnsülin ve leptine karşı direnç gelişir. Yağ
dokusunun artmasıyla buradan sentezlenen
hormonlar, obezite ile ilişkili hastalıkların
gelişmesini sağlar.
• Aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutu da
vardır.

2016 WHO RAPORU
• Dünya çapında obezite 1980lerdekinin 2 katından fazlasına ulaşmıştır.
• 2014 yılı rakamlarına göre; >1.9 milyar yetişkin şişman  Bunların
600 milyonundan fazlası obezdir.
• Bu yetişkinlerin %39’unun şişman, %13’ünün obez olduğunu
göstermektedir.
• Dünya üzerindeki erkeklerin %11’i, kadınların ise %15’i obezdir.
• 2014 yılı rakamlarına göre; 5 yaş altı 41 milyon çocuk şişman veya
obez olarak tanımlanmaktadır.
• Dünya nüfusuna bakıldığında, şişman ve obez insanların ölüm oranı
normalden zayıf insanlardan daha fazladır.
• Önceden gelir düzeyi yüksek ülkelerin problemiyken, artık orta ve
düşük seviyeli ülkelerin de artan problemi haline gelmiştir.
• Afrika’da, 1990 yılında 5.4 milyon insan şişman iken, bu rakam 2014
yılında 10.6 milyona yükselmiştir.
• Asya’da yaşayan 5 yaş altı çocukların yarısına yakını şişman ya da
obezdir.
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İdeal ağırlık ne olmalıdır?

Obezite önlenebilir bir durumdur.
• Kardiyovasküler hastalıklar ―kalp krizi ve kalp
hastalıkları başta olmak üzere
• Diyabet
• Kas ve kemik hastalıkları ―osteoartrit
• Bazı kanser türleri ―rahim, meme, over,
prostat, karaciğer, pankreas, böbrek, kolon

Beden Kütle Endeksi
BODY MASS INDEX (BMI)
Vücut ağırlığı (kg) / boyun karesi (m2)
BMI

Sınıflandırma

< 18.5

Zayıf

18.5-24.9

Normal

25.0-29.9

Fazla kilolu (şişman) / Pre-obez

30.0-34.9

Obezite sınıf 1

35.0-39.9

Obezite sınıf 2

>40.0

Obezite sınıf 3 (Aşırı obezite)

Diğer obezite indeksleri
• Bel çevresi indeksi
– Erkekte >102
– Kadında >88

• BMI sınıflandırma ölçütleri ırka göre de
değişkenlik gösterebilir.
– Japonlar için >25
– Çinliler için >28 obez olarak kabul edilir.

İntraabdominal yağ
birikimi
android tip şişmanlık

• Bel/kalça oranı
– Erkekte <0.9
– Kadında <0.85
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Yağ dokusunun vücutta toplandığı
yere göre obezite türleri
• Android obezite (Elma)
– Karın ve bel bölgesinde yağ
birikmesi
– Hipertansiyon,
insülin
direnci,
diyabet,
dislipidemi, koroner kalp
hastalıkları riski bu tip
obezitede ortaya çıkar.

• Jinoid obezite (Armut)
– Kalça ve bacaklarda yağ
birikmesi

İntraabdominal
(Viseral) yağ
dokusunun artması
neden risk
faktörüdür?
• Bu yağ dokusundan gelen serbest yağ asitleri vena porta ile karaciğere
gelir ve karaciğerde trigliserit sentezine girer. Sentezlenen trigliseritler,
VLDL yapısı içinde dolaşıma salınır ve hiperlipidemiye yol açar.
• Derialtı yağ dokusundan gelen serbest yağ asitleri ise genel dolaşıma
girer ve büyük bölümü periferik dokularda oksidasyonla kullanıldıkları
için karaciğere az bölümü ulaşır.
• Viseral yağ dokusu, bir hormon gibi davranarak pek çok madde sentezler.
Bu maddelerin bazıları enflamasyonu tetikleyebilir, insülin direncine yol
açabilir veya aterom plakları oluşturabilir.

Obezite genetik defektten
de kaynaklanabilir
• Beyindeki iştah merkezinde nöronların
sentezlediği çeşitli moleküller yeme isteğini ve
enerji homeostazını düzenler.
• Bu maddelerin veya reseptörlerinin sentezinde
herhangi bir bozukluk, enerji sarfının azalması
ve yeme isteğinin artmasıyla sonuçlanır.
• Bu nedenle obezite nöroendokrin hastalık
olarak da kabul edilir.

• Sosyal nedenler

Duygusal İştah
• Çoğunlukla psikolojik ve sosyal stres faktörlerinin rol
oynadığı aşırı yeme halidir.
• Açlık durumu olmadığı halde rahatlamak amacıyla fazla
miktarda yeme alışkanlığına duygusal iştah=emosyonel
yemek denir. Fazla yeme alışkanlığının %75’i duygusal
nedenlerden kaynaklanmaktadır.

– Sosyal aktivitelerin çoğu (doğum günü, arkadaş toplantıları...)
topluluğa uymak ve gruptan ayrı düşmemek adına gereğinden
fazla yenilebilir/içilebilir.

• Fizyolojik nedenler
– Geçirilmiş hastalık veya aşırı çalışma gibi nedenlerle normal
öğünlerin atlanması ve uykusuzluk

• Çevresel koşullar
– Bir seyahat sırasında karşılaşılan değişik mutfaklar, sunulan
ikramlar, açık büfe organizasyonlar gibi her zaman
tekrarlanmayacak durumlarda açlık duygusu olmadan da yeme
arzusuna yenik düşülebilir.

• Duygusal nedenler
– İç sıkıntısı, yalnızlık vs gibi duyguların etkisiyle boşluk hissini
gidermek amacıyla

• Olumsuz düşünceler
– Kendini değersiz bulmak, dış görünüşünden mutlu olmayıp
kendini cezalandırmak istemek
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Duygusal İştah

Fiziksel İştah

Aniden gelir

Yavaş gelişir

Bazı özel yiyeceklere ihtiyaç duyulur
(dondurma, çikolata, çocukluk döneminde
alışkanlık kazanılmış yiyecekler)

Normal besinler

Doygunluk hissine ulaşılmaz, yemeye
bilinçsizce devam edilir

Yemekle doygunluk sağlanır

Duygusal yemenin sonunda genellikle
pişmanlık ve suçluluk hissi oluşur

Suçluluk duyulmaz

Biyokimyasal boyutu;
Hipotalamustaki iştah merkezinin açlık
ve doygunluk ile ilgili doğru mesaj
gönderemediği düşünülmektedir. Beyin
seratonin düzeylerinin düşüklüğü ile
yeme bağımlılığı arasında ilişki olduğu
bildirilmiştir.
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