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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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