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Besinsel Lipitler

Besinde Lipitler

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
–
–
–
–
–

1.
2.
3.
4.
5.

Besinsel lipitlerin fonksiyonu nedir?
• 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)

Karaciğer
Böbrek
Et
Süt
Yumurta

• Bitkisel ürünler
– Bitki tohumları
– Fındık, ceviz gibi yemişler

1. Trigliseritler

• Hayvansal yağlar (balık yağı hariç)
kolesterol
ve
doymuş
yağ asitleri

esansiyel
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,
–
–
–
–

Kardiyovasküler hastalıklar
Obezite
Kolon kanseri
Meme kanseri

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

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
• Progesteron, testosteron, östrojen

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

Vücutta
sentezlenir.

– 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.

Besin ile
dışarıdan
almak
gerekir.
(esansiyel)
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Esansiyel yağ asitleri

Esansiyel yağ asitleri

• Esansiyel y.a.leri vücuttaki fonksiyonları nedeniyle sağlıklı bir yaşam için
gereklidir ancak vücutta sentezlenemediği için dışarıdan besinlerle alınan
y.a.leridir.

• Diğer omega-3 yağ asitleri

• Linolenik asit ve linoleik asit sentezi için gereken desatüraz enzimi insanda
bulunmaz. Bu nedenle besinle alınır.
– 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.

– 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.

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.

Lipitlerin Sindirimi
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• Hücreler yağ
edebilirler:

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.

• Gastrik lipaz midede ana hücrelerden salınır.

• 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.

• Diğer lipitler nasıl sindirilir?

– 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.

– 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.

– 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.
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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 Nedir?
•
•
•
•
•

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

Kan Beyin Bariyeri

Neden oluşur?

Transport nasıl olur?

• Beyin damar endoteli diğer
endotel hücrelerden farklıdır.

• Bariyer arasından transport şekilleri

– 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.

–
–
–
–

Basit difüzyon
Kolaylaştırılmış difüzyon
Aktif transport
Veziküler transport
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Yağ asitlerinin beyne transportu
• 2 teori ile sürülmüştür
– 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.
•
•

•
•

Çözünür lifler
Kalınbağırsakta bakteriler
tarafından parçalanır.
Kısa zincirli yağ asitleri
oluştururlar bu nedenle
beslenmede kalori hesabına
dahil edilirler (2kcal/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 0kcal olarak
hesaplanırlar.
Tam tahıl, buğday ve mısır kepeği,
keten tohumu, karnıbahar, kabak,
kereviz, avokado, muz, sebze
kabuğu
(domates,
havuç)
çözünmez lif kaynaklarıdır.

Lifli Besinler

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.

• 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 kalınbağırsakta bakteriler tarafından sindirilir, prebiyotik etkilidir.

Liflerin bir kısmı bağırsaktaki bakteriler
tarafından fermentasyona uğrar
• Beta-glukan
• Pektin
• İnülin
• Oligosakkaritler, dirençli dekstrinler

• 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)
Özellikle kolon, bütirik asidi enerji kaynağı olarak kullanır.
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Kısa zincirli yağ asitleri ne işe yarar?

Fitik asit etkisi nedir?

• 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.

• 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.

Trans yağ nedir?
1.

Fitik asit oranı düşük veya fitaz aktivitesi yüksek ürünler veya tanedeki
fitik asidi öğütme ile kolayca uzaklaştırılabilecek noktalarda toplamak.
2. 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.

• 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.
– 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.

Trans yağların sağlık sorunlarına
yol açtığı bilinmektedir.
– 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.

7

13.04.2017

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.

Besinde Proteinler
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