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L İ P İ D L E R 

Yapılarında yağ asitleri bulunan bir kısım organik maddeler ile 
bunlarla ilişkili diğer bir grup maddelere L i p i d adı verilmektedir. 
Lipidler suda çok az fakat  nonpolar solvanlar diye adlandırılan, kloro-
form,  eter ve benzen gibi solvanlarda kolaylıkla çözülebilen heterojenik 
yapıda bileşiklerdir. Hayvansal organizmanın başlıca besin kaynakla-
rından birisini meydana getiren lipidler enerji verme ve enerji depo etme 
yönünden karbohidratlardan da daha üstün niteliğe sahiptir. Lipidlerin, 
yapılarında yer alan yağ asitlerine göre : 1 - Membranlarda yapı taşı 
görevi yapmak, 2 - Metabolizma için gerekli hücresel yakıt maddesi 
olarak depo edilmek, 3 - Metabolizma için gerekli yakıtın taşınabilir 
şekli olmak, 4 - Böcekler, bakterilerin hücre duvarları, bazı bitki yap-
rakları ve cilt için koruyucu madde olmak, gibi başlıca dört fonksiyon-
ları vardır. Bunun dışında lipidlerin hayvansal canlılarda cilt altı izo-
lasyon maddesi ve iç dokulara destek olarak ayrıca önemli görevleri ol-
duğu görülmektedir. Bazı vitaminlerin absorbsiyonunun sağlanması 
ve Prostoglandinler gibi önemli biyolojik etkiye sahip maddelerin ön 
maddesi olarak kullanılmaları yönünden de lipidler çok değerli organik 
maddelerdir. 

Bu çeşit maddeler için genellikle lipid terimi kullanılır. Ancak 
bazı yazarlar lipid yerine lipoid terimini de kullanırlar. Gerçekte lipoid 
yağa benzer anlamına gelmektedir. Bunların yağ asitleri ile herhangi 
bir ilişkilerinin bulunmaması da mümkündür. 

Lipidlerin büyük kısmı organizmaya dışarıdan alınır, bir kısım 
lipidler ise doğrudan doğruya organizmada yapılırlar. Esansiyel yağ 
asitleri gibi bazı önemli lipidlerin mutlaka bu yağ asitlerini ihtiva eden 
gıdalarla birlikte dışarıdan alınması lazımdır. 

Lipidler genellikle suda erimezler, buna karşılık eter, benzen, klo-
roform gibi organik eritkenlerde kolaylıkla çözünürler. Yağ asitleri ile 
ester teşkil etmek gibi bir ilişkileri vardır. 



LİPİDLERİN SINIFLANDIRILMASI: 

Öğretim amaçlarına uygun olarak, lipidleri de karbohidrat ve 
proteinlerde olduğu gibi basit, bileşik ve türev lipidler diye üç sınıfa  ayır-
mak mümkündür. Genel olarak açılgliseroller (trigliseıidler veya nötral 
yağlar) ile mumlar basit lipidler diye adlandırılırlar. Şeker, fosfat,  sifingo-
zin, sülfat  gibi maddeler ihtiva eden lipidlere Bileşik lipidler adı veril-
mektedir. İsminden de kolayca anlaşılacağı üzere yağ asitleri, sterol-
ler, mono ve di-gliseridler gibi lipidlerin yapısında yer alan maddelere 
Türev lipidler denilir. Ancak günümüzde lipidlerin daha çok aşağıdaki 
şekilde bir sınıflandırılmaya  tabi tutulması tercih edilmektedir: 

1 - Yağ Asitleri 
2 - Yağ asitlerinin gliserolle yaptıkları Mono-Di ve Triaçilgliserol-

ler (Nötral Yağlar) 
3 - Yağ asitlerinin gliserolden başka alkollerle yaptıkları esterler 

(Mumlar) 
4 - Yağ asitlerinin fosforik  asit bileşikleri (Fosfolipidler) 
5 - Yağ asitlerinin sifingozin  ile yaptığı bileşikler (Sifingolipidler 

ve Glikolipidler) 
6 - Steroidler, Kollesterol, Safra  Asitleri v. b. diğer maddeler. 
7 - Terpenler, (İzopren Polimerleri) (3- Karoten, Squalen ve benzeri 

maddeler. 

Ancak yukarıdaki şekilde genel bir sınıflandırılmaya  tabi tutulmuş 
bulunan lipidler hakkında ayrı ayrı açıklamalarda bulunmadan önce 
lipidlerin temel maddesini teşkil eden yağ asitleri gözden geçirilecektir. 

YAĞ ASİTLERİ: 

Yağ Asitleri, bunlar doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri 
diye iki sınıfa  ayrılırlar. Doymuş yağ asitleri içerisinde çifte  bağ bulun-
mayan yağ asitleridir. 4-24 Karbon atomu ihtiva ederler. Doğada mevcut 
yağ asitleri düz zincirli olup genellikle çift  karbon atomu sayısına sahip-
tirler. Bunlardan butirik asit 4, kaproik asit 6, kaprilik asit 8, kaprik 10, 
laurik 12, miristik 14, palmitik 16, stearik 18 ve lignoserik asitler 24'er 
karbon atomu ihtiva ederler. Doymuş yağ asitlerinden 8 karbon atom-
luya kadar olanlar sıvı halde bulunurlar. Doku ve hücrelerden doğal 
olarak elde edilen yağ asitlerinin sayısı 70'i aşmaktadır. 

Yağ asitleri aşağıdaki genel formülle  gösterilirler: 

CH3 (CH2)n COOH 



Bazı önemli doymuş yağasitler 

Adı: yapısı erime noktası 

Laurik asit CH3 (CH2 )10 COOH 44 

Miristik asit C H3 (CH2 )1 2 COO H 54 

Palmitik asit C H ^ C H ^ COOH 63 

Stearik asit CH3(CH2)16 COOH 70 

Arak idik asit CH3 (CH2 )1 8 COOH 75 

Behenikasit CH3 (CH2 )2 0 COOH 80 

Lignoserik asit CH3 (CH2 )2 2 COOH 84 

Butirik asit CH3CH2CH2COOH 

Serebronik asit CH^CH^H.COOH alfa-hidroksi yağasidi 

Doymamış yağ asitlerinden oleik asit, palmitoleik asit ve nervonik 
asit birer çifte  bağ ihtiva ederler. Oleik asit hemen bütün yağlarda bulu-
nur. Palmitoleik asit 16 karbonludur. 9-10 karbon atomları arasmda bir 
çifte  bağ vardır. Oleik asit 18 karbonludur, 9-10 karbon atomları arasında 
yine bir çifte  bağ bulunur, nervonik asit 24 karbon atomludur, çifte  bağı 
15-16 karbon atomları arasındadır. Linoleik asit 2 çifte  bağ, linolenik 
asit 3 çifte  bağ ihtiva ederler. Linoleik asit mısır yağı, yer fıstığı  yağı, 
pamuk yağı ve soya fasulyesi  yağı gibi tohum yağlarmda, linolenik asit 
ise bunların dışında, özellikle keten tohumu yağında bulunur. Her ikisi 
de 18 karbon atomludur. Birincide çifte  bağlar 9-10 ve 12-13, ikincide 
ise 9-10, 12-13 ve 15-16. karbon atomları arasmda yer alır. 

Arakidonik asitte ise 4 çifte  bağ vardır. 20 karbon atomuna sahiptir. 
Çifte  bağları 5-6, 8-9, 11-12, 14-15. karbon atomları arasındadır. Araki-
donik asit, linoleik ve linolenik asitlerle birlikte bulunur. Yer fıstığı  ya-
ğında ise fazla  miktarda arakidonik asit vardır. Şolmogrik asit 18 karbon 
atomlu siklik bir yağ asitidir. Eskiden lepranın tedavisi için kullanılır-
dı. 



CH = C H 
| / C H ( C H 2 ) 1 2 - C O O H 
C H 2 - C H 2 

Şolmcgrık asit 

Esansiyel Yağ Asitleri: Yukarıda adları açıklanan linoleik, linolenik 
ve arakidonik yağ asitlerine "Esansiyel Yağ Asitleri" denir. Bunlar hay-
van organizması tarafından  sentez edilemezler. Diyette bulunmaları 
lazımdır. Esansiyel yağ asitlerinin bulunmaması halinde o kimsede 
cilt lezyonlan görülür. Ciltte kuruma ve kanamalar olur. Büyüme yavaş-
lar. Bu semptomlar B 6 vitamini ile tedavi edilebilirler. Hayvansal organiz-
ma ancak bir tek çifte  bağ yapabilme yeteneğindedir. Onun için 2, 3, 4 
çifte  bağlı esansiyel yağ asitlerini yapma yeteneğinden yoksundur. 

Bazı önemli doymamış yağ asilleri 

A d ' yap ;şı erime noktası 

Oleik asit CH3(CH2)7CH=CH(CH2>7C00H 1 3 

Vaksenik asit Ch3(CH ?)5Ch=CKCh2)9 COOH u 

Linoleik asit CHj(C^ ^(CHrCHCH^CH^COOH -5 

Linolenik asit CH3CH2(CH = CHCH2)3(CH2)6COOH _IO 

Arakidcnık asit CHG((>^)A(CH=CHCH2)4CH2 )2COOH .50 

Yukardaki asitlerin tümü c s konfigürasyonu gösterirler 

Çifte  karbon atomu ihtiva eden yağ asitleri organizma tarafından 
bazı önemli biyolojik maddelerinin yapımı için kullanılır. Özellikle ara-
kidonik asitten halkalı bir bileşik olan prostoglandinler meydana gelir. 
Prostoglandinlere bu isim ilk defa  prostat bezinden elde edildiği için 
verilmiştir. Halbuki prostoglandinler hayvansal organizmada yaygın 
halde bulunurlar. Değişik prostoglandin türleri elde edilmiştir. 

Prostoglandinler düz kaslar üzerine olan kısmen kontraktif  kısmen 
dilatatör etkileri, özellikle yağ dokuları metabolizması adrenalin ve 
glikojen üzerine olan antagonist etkileri nedeni ile çok önemli bileşikler-
dir. Seminal plazma ve diğer dokularda da bulunurlar. 
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YAĞ ASİTLERİNİN BAZI FİZİKO KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

Yağ asitleri uzun veya kısa zincirli olabilirler. Zincir içerisindeki kar-
bon atomlarının numaralanması cebirsel sayılara veya Yunan alfabesine 
göre yapılır. Sayılarla açıklanmasında karboksil gurubundaki karbon 
atomundan başlamak üzere, 1, 2, 3, diye numaralanır. 

Yunan harfleri  ile işaretlenmede ise karboksil grubundaki karbon 
atomundan sonra gelen karbon atomundan başlamak üzere a, (3, y, 
şeklinde işaretlenir. 

Yağ Asitlerinin Çözünürlükleri: Yağ asitleri daha önce de belirtildi-
ği gibi organik solvanlarda kolaylıkla çözünürler. 

Kısa zincirli yağ asitleri suda çözünürler. Kaproik asit ve daha 
uzun zincirli olanlar ise suda çözünmezler. Bunlar ancak yağ eritkenlerin-
de çözünürler. Uzun zincirli yağ asitlerinin sadece alkali metal tuzları 
suda çözünebilirler. 

Yağ Asitlerinin Optik Aktivitesi: Çifte  bağ ihtiva eden yağ asitleri 
geometrik izomerizm gösterebilirler. Geometrik izom.erizm daha çok 
"cis" şekillerinde görülür. Çifte  bağın yerine ve çift  bağ ekseni etrafındaki 
radikallerin durumuna göre değişik izomerler meydana gelir. 
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Örneğin oleik asidin cis ve trans şekilleri vardır. Bu nedenle oleik 
asitin 15 değişik izomerinin olması mümkündür. Oleik asitin trans şek-
lindeki izomerine elaidik asit denir. 

z— COOH 

H (CH2 )7COOh 
C 

CLS ıı 
C H, 

/ \ / z 
H C H 

\ / 
C 

CLS ıı 
C 

H 3 C(CH 2 ) / n H 

Linoleik asit 

Yağ Asitlerinin Esterleşmeleri: Yağ asitleri karboksil gruplarının en 
önemli reaksiyonlarından birisini alkollerle esterler yapmaları teşkil 
eder. Reaksiyon sonucunda bir molekül ester ve bir molekül su meydana 
gelir. Bu reaksiyonun yeterli bir hızda meydana gelebilmesi için ısı ve 
hidrojen iyonları yardımı ile katalize edilmesi gerekmektedir. 

Yağ Asitlerinin Işık Absorbsiyonu: Doğal olarak elde edilen sature 
ve ansature yağ asitleri vizibil ve ultraviolet'ye yakın alandaki ışınları 
absorbe etmezler. Ancak yapılarında birden fazla  çifte  bağ bulunan 
yağ asitleri KOH ile ısıtıldıklarında bunların içerisinde konjuge halde 
çifte  bağları bulunan izomerleri meydana gelir. Bu çeşit izomerler 230-260 
nm dalga uzunluğundaki ışınları absorbe etmek yeteneğindedirler. Izo-
merize edilen yağ asitlerinin bu özelliklerinden yararlanılmak sureti ile 
spektrofotometrik  olarak miktar tayini yapmak olanağı vardır. 

Yağların Bozulması: Işık, sıcaklık, oksijen ve luzumlu katalitik 
madde de dahil olmak üzere uygun şartları buldukları vakit doymamış 
(Volatil) yağ asitlerini ihtiva eden yağlar autooksidasyona maruz 

C = C 

Trans sekli 
(Elaidik asit) 

H H 
\ / 
C=C 

CH3- COOH 

Cis sekli 
(Oleik asit) 
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kalırlar. Belki de bu, "Ransidifikasyon"  deneıı değişiklikler komplek-
sinde meydana gelen ana faktörü  teşkil etmektedir. Ransidifikasyon, 
ekşime, bozulma demektir. Bozulmuş bir yağın sadece lezzet ve kokusu 
değişmekle kalmaz. Böyle bir yağ aynı zamanda peroksit tipi grupları 
da ihtiva eder. Bu gruplar münhal vitaminler üzerine tahrip edici bir 
etki husule getirirler. Ancak E grubu vitaminleri (Tckoferoller)  ve yağda 
eriyen diğer vitaminler antioksidan olarak tesir ederek yağların oksidas-
yonuna mani olurlar. Bozulma böyle oksidatif  bir şekilde olduğu gibi, 
yağ asitlerinin hidrolizi yoluyla da olabilir. Doymamış yağ asitlerinin 
çifte  bağlarının oksidasyonu suretiyle asit grupları teşekkül edebilir. 

Sabunlaşma: Yağlar asit ve alkali ile hidroliz olarak yağ asitleri ve 
gliserole parçalanırlar. Bu olay bağırsaklarda enzimler aracılığı ile 
olur. Yağların alkalik hidrolizinin endüstriyel bir önemi vardır. Buna 
saponifikasyon,  yaııi Sabunlaşma denir. Yağ asitlerinin metalik 
tuzları olan sabunların alkalik metallerle yaptıkları tuzlarının suda 
çözünür olmasına rağmen, ağır metal tuzları çözünmezler. Doymamış yağ 
asitlerinin sabunları doymuşlara kıyasla daha çok çözünürler. 

Yağ Asidi Türevlerinin Deterjan Etkileri: Triaçilgliserollerin ince-
bağırsaklarda hidrolizi ile di ve monoaçilgliserroller meydana gelir. Mo-
noaçilgliseroller zincir yapısının bir ucunda hidrofilik  diğer ucunda 
hidrofobik  bir grup ihtiva ederler. Böylece monoçilgliserollerde olduğu 
gibi bir ucunda hidrofobik  (yağda eriyen bir grup) öbür ucunda hid-
rofilik  (suda eriyen bir grup) ihtiva eden kimyasal bileşikler deterjan 
ve emülsifiyan  olarak etki yaparlar. Yağların bu hali bunların sindi-
riminde önemli bir rol oynayabilir. Bu tip maddeler sentetik olarak 
yapılan deterjanlar için model olarak kullanılmıştır. 

Yağ Asitlerinin Ayırd Edilmeleri: Nötral yağların hidrolizleri ile elde 
edilen yağ asitleri karışımından yağ asitlerinin ayrı ayrı elde edilmeleri 
yeni kimyasal teknikler sayesinde kolaylıkla mümkün olabilmektedir. 
Bu amaçla yetersiz olsa da kağıt ve tinleyer kromatografilerinden  yarar-
lanılabilir. Fakat gaz-likid kromatografisi  yağ asitlerinin ayırd edilmeleri 
için yararlanılabilen en mükemmel tekniği oluşturmaktadır. Gaz-likid 
kromatografisi  ile yağ asitlerinin ayırd edilme tekniği özet olarak şöy-
ledir: 

Gaz-likid kromatografi  cihazının bu amaç için kullanılan 1-2 M 
uzunluğunda ve 0,2-2 cm çapındaki cam veya metalden yapılmış ko-
lonu, çok ince olarak öğütülmüş ateş tuğlası veya diatomasöz toprak 
ile doldurulmuş ve yağlama gresleri, silikon yağları, yüksek molekül 
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ağırlıkdaki alkollerin poliesterleri ve dibazik asitler gibi uçucu olmayan 
likidlerden birisi ile doyurulmuş haldedir. Kolonun bir ucundan uygu-
lanan değişik yağ asitlerinin metil esterleri, 170-225 C dereceye kadar 
ısıtılmış bulunan kolon içerisinden inert bir gaz yardımı ile (Azot, Ar-
gon veya Helium gibi) diğer uca doğru gönderilirler. Karışım içerisinde 
bulunan yağ asitlerinden herbirisi kendine özel gaz fazı-likid  faz  (Stas-
yoner faz)  arasındaki dağılım koefisiyanma uygun olarak değişik hız-
larda kolonun öbür ucundan dışarı çıkarlar. Çıkan inert gaz içerisinde yer 
alan yağ asitlerinin metil esterleri fiziksel  veya kimsayal metodlarla 
ayırd edilirler. Örneğin bu metodlardan birisi, [3 ışınlarına maruz bırakı-
lan gaz fazının  iyonizasyon özelliklerinde meydana gelen değişikliklerin 
bir kağıt üzerine kaydedilmesi şeklinde uygulanır. Değişik zirveler şek-
linde kağıt üzerinde görülen grafiksel  çizgilerden herbirisi ayrı bir yağ 
asidinin varlığını gösterir. Meydana gelen eğrilerin alanı yağ asidinin 
miktarı ile doğru orantılıdır. 

TRÎAÇİLGLİSEROLLER: (NÖTRAL YAĞLAR) 

Bunlara Mono-, Di - veya Triaçilgliseroller de denilir. Daha önce-
leri nötral yağlara sadece trigliseridler deniliyordu, şimdi bu deyimden 
vazgeçildiği anlaşılmaktadır. Mono- ve Di-gliseridler de nötral yağlar 
olarak kabul olunmaktadır. Kısaca tanımlanmak istenirse, bir alkol 
olan gliserolün yağ asidi esterlerine nötral yağlar denilebilir. Sadece 
gliseridler denilmesi de mümkündür Nötral yağlar hayvansal ve bitki-
sel hücrelerin başlıca depo yağlarım teşkil ederler. Özellikle omurga-
lıların yağ depoları nötral yağlardan meydana gelir. Ancak nötral yağ-
ların büyük kısmı trigliseridlerden oluşmaktadır. Bir trigliserid bir gli-
serol molekülünün her üç - O H grubuna birer yağ asidi bağlanması 
ile meydana gelir. Eğer gliserolün sadece iki alkol grubuna birer yağ 
asidi bağlanmışsa buna bir di-gliserid veya diaçilgliserol, fakat  sadece 
bir alkol grubuna bir yağ asidi bağlanmış ise monogliserid veya daha 
doğru deyimiyle monoaçilgliserol denilir. 

Bir gliserolün her üç alkol grubuna da aynı yağ asidi bağlanabilir, 
böyle yağlara basit triaçilgliseroller denilir. Örneğin tristearin veya 
trip al ini t inde olduğu gibi. Birden fazla  değişik cinsten yağ asidi ihtiva 
eden nötral yağlara ise miks triaçilgliseroller denilir. Örneğin oleodi-
stearinde olduğu gibi. Oleodistearinde bir molekül oleik asit iki molekül 
stearik asit vardır. Bir molekül gliserole üç değişik yağ asidinin bağlan-
ması da mümkündür. Bu taktirde yağ asitlerinin bağlandıkları karbon 
atomlarının numaralarından da yararlanılmak sureti ile triaçilgliserol 
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adlandırılır. Örneğin 1 - Palmito- 2 - stearomonolavrinde olduğu gibi. 
Halbuki şimdi böyle bir trigliseridi adlandırmak için daha çok 1 - pal-
mitoyl- 2 - stearoyl- 3 - lavroyl deyimi kullanılmaktadır. 

Nötral yağların yapısında yer alan yağ asitlerinin zincir uzunluk-
ları ne kadar kısa ve ne derecede doymamış halde bulunurlarsa bu yağ-
ların erime noktaları o derece düşük, besin değerleri de o derece büyük 
olur. Örneğin tristearin oda ısısında katı halde bulunur, erime noktası 
71°C dır. Buna karşılık içerisinde oleik asit bulunan trioleinin erime nok-
tası -17° santigrattır. Çok kısa zincirli yağ asitleri ihtiva eden tribu-
tirininki ise daha da düşüktür. 

Açilgliserollerin ayırd edilmelerinde Tin-Leyer kromatografisinden 
yeterli bir şekilde faydalandabilir.  Silika gel bu amaçla kullanılabilecek 
iyi bir stasyoner faz  teşkil eder. 

İnsan, Sığır, Koyun ve İnek sütünde bulanan Triaçilgliserollerin yapısında yer alan 
yağ asitleri 

Yağ Asidi İnsanda Sığırda Koyunda İnek Sütünde 

Miristik 3 7 2 11 % Molara olarak 
Palmitik 23 29 25 23 
Stearik 6 21 26 9 
Palmitoleik 5 — — 4 
Oleik 50 41 42 26 
Linoleik 10 2 5 3 
C20-22 U 

Doymamış Y .A . — — — - — 

Bitkiler de gerek ihtiva ettikleri yağ asitlerinin zincir uzunlukları, 
gerek doymamışlık dereceleri yönünden farklılıklar  gösterirler. Bitki-
sel yağlar genellikle oda ısısında sıvı halde bulunurlar. 

YAĞ ASİTLERİNİN GLİSEROLDEN BAŞKA ALKOLLERLE 
YAPTIKLARI ESTERLER: 

Mumlar: 

Mumlar yağ asitlerinin gliserolden başka alkollerle yaptıkları ester-
lerdir. Bu alkoller daha çok büyük moleküllü monohidroksi alkollerdir. 
Genellikle meyva ve yapraklar üzerinde koruyucu bir tabaka teşkil 
ederler. Örneğin kollesterol palmitat, insan plazmasında bol miktarda 
bulunan kollesterolün palmitik asitle esterleşmesi sonucu meydana 
gelen bir mumdur. Setil alkolün palmitik asitle yaptığı estere ise dilimizde 
İspermeçet mumu denilir. Kaşalot balığının (Sperm Wlıale) baş yağından 
elde edilen bu mum önceleri mum yapımında çok kullanılırdı. Bu gün 
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daha ziyade merhem ve kozmetik yapımında kullanılmaktadır. Bal 
mumu ise mirisil alkolün palmitik asit esterinden ibarettir. 

YAĞ ASİTLERİNİN FOSFORİK ASİT BİLEŞİKLERİ: 

Fosfolipidler: 

Fosfogliseridler  veya Gliserol Fosfatidler  de denilen bu çeşit lipid-
ler, beyaz mumsu maddelerdir. Ancak havaya maruz bırakıldıklarında 
yapılarında yer alan doymamış yağ asitlerinin peroksidasyonu sonucu 
kimyasal değişikliklere uğrayarak renkleri koyulaşır. Fosfolipidler  özel-
likle hücre zarlarında yer alırlar, hücre ve dokulardan kloroform me-
tanol karışımı ile kolaylıkla ekstrakte edilebilirler. Suda miçeller mey-
dana getirdiklerinden erimiş gibi gözükebilirler. Saf  asetonda kolaylıkla 
çözünmezler. Fosfolipidlerin  başlıca örnekleri şunlardır: 

Fosfatidik  Asid: 

Fosfolipidler  genellikle gliserolün 3. Karbon atomunda trigliserid-
deki yağ asidi yerine bir fosforik  asit ve buna bağlı olarak bir baz ihtiva 
eden bileşiklerdir. Fosfatidik  asit ise trigliseridin üçüncü karbon ato-
muna yağ asidi yerine sadece bir mol fosforik  asit bağlanması ile meydana 
gelir. 

RCOOCH2 1 
R'COOCH 0 2 

I II 
H 2 C - 0 - P - 0 H 3 

OH 

L-Fosfatidik asit 

Doğal fosfatidik  asitlerde yer alan iki Mol yağ asidinden birisi doy-
muş, diğeri ise doymamıştır. 

Gliserolün fosforilizasyonu  ile 2. karbon atomu asimetrik hale 
dönüşür. Böyle bir bileşiğe aynı zamanda hem D-Gliserol-l-fosfat  hem 
de L-gliserol-3-fosfat  da denilmektedir. Bu karışıklığın önlenilmesi için 
Uluslararası Biyokimya Derneğinin önerisine uygun olarak, gliserolün 
sekonder hidroksil grubu sol tarafa  gelecek şekilde yazılarak açıklanan 
fosforik  asit izomerinde, üstte kalan C atomu birinci karbon, aşağıya gelen 
karbon atomu da ikinci C atomu olarak numaralanmaktadır. Bu stereos-
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pesifik  numaralama tarzı - s « - kısaltılması ile ifade  edilir. Örneğin fos-
fatidik  asit yazılırken yukarıda görüldüğü gibi '3-sn-fosfatidik  asit' 
şeklinde yazılır. 

Fosfatidik  asit hücre içerisinde çok az miktarlarda bulunur. Ancak 
bu asit diğer fosfolipidlerin  yapımında bir ara maddesi olarak kabul olun-
maktadır. 

FOSFATİDİL KOLİN (LESİTHİNE): 

Lezitin veya yeni teklif  olunan adı ile "Kolin Fosfogliserid"  hay-
vansal hücre zarlarının başlıca önemli maddelerinden birisini teşkil eder. 
Bazı yazarlar yetersiz olması nedeni ile şimdiye kadar bu madde için 
kullanılmakta olan lezitin adının artık terkedilmesi gerektiğini ileri sür-
mektedir. Fosfatidil  kolinin hidrolizi ile iki mol, yağ asidi, bir mol. 
fosforik  asit bir mol. de kolin elde edilir. Yapısında yer alan yağ asitleri 
genellikle oleik ve palmitik asitlerdir. 

RCOOCH2 

R'COOCH 0 
ı n • , 

H2C-0-P-0CH2CH2N=(CH3)3 
Cf 

L-Fosfatıdılkolm (lesıthın) 

Fosfatidil  kolin bazı enzimlerin etkisi ile hidroliz edilerek yapı-
sında yer alan yağ asitlerine ayrılabilir. Fosfatidil  kolinde çoğu zaman 
gliserolün 2. C atomuna bağlanmış olan yağ asidi doymamış bir yağ 
asididir. Fosfatidil  kolinden enzimatik hidroliz sonucu sadece bir yağ 
asidinin ayrılması ile meydana gelen yeni maddeye ,lizofosfandilkolin:i  ve-
ya eski deyimi ile lizolezitin denilir. Birinci karbona bağlı yağ asidinin 
hidrolizi beyinde bulunan ve " Fosfolipaz  B"  denen bir enzim tarafından 
gerçekleştirilir. Daha çok yılan zehirinde, bazı mikroorganizma ve hay-
vansal dokularda yer alan A sınıfı  fosfolipazlar  ise 2. C atomunda bulu-
nan yağ asitlerini hidroliz ederler. 

Lizolezitinler doğal halde dokularda bulunmazlar. Gerçekte bunlar 
toksik maddelerdir. Örneğin bazı yılanların salyaları taşıdığı fosfolipaz 
nedeni ile zehirli bir etki meyana getirir. Lizofosfatidil  kolin ve diğer 
lizofosfatidler  alyuvarlar üzerinde hemoliz yapıcı bir etkiye sahiptirler. 
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FOSFATÎDİL ETANOLAMlN VE FOSFATİDİL SERÎN 
(SEFALİNLER): 

Bunlar kolin ihtiva eden fosfatidlere  benzerler. Fosfatidil  etanola-
min, fosfatidil  kolindekinden farklı  olarak fosforik  aside bağlı bir ami-
noetanol, fosfatidil  serin ise bir hidroksiamiııo asit olan serin ihtiva eder. 
Bu bileşiklere alışılmış adları olarak Sefalinler  denilmektedir. Alkolde 
daha az erimemeleri ile lezitinlerden farklılık  gösterirler. 

RCOOCH2 

R'COOCH 0 
I II 

H2C -0-P-0CH2CH2NH3 
0 " 

Fosfatidıleianolamın 

(Sefalinler) 

Bunlar da fosfatidil  kolin gibi daha çok hücresel zarların yapısın-
da yer alan maddelerdir. Fosfatidil  serinde, amino asidin hidroksil gru-
bu fosforik  asid ile esterleşmiş haldedir. Bu iki fosfolipid  türü için son 
zamanlarda "etanolamin fosfogliserid"  ve "serin fosfogliserid"  adlarının 
kullanılmasının daha anlamlı olacağı ileri sürülmektedir. 

RCOOCH2 

R'COOCH 0 
I 11 

H 2 C - 0 - P - 0 C H 2 C H N H 3 

Ö" COO" 
Fosfatidilserin 

Fosfatidil  İnozitol: 

Bu bileşik de fosfatillerin  inozitolle yaptıkları bir diğer fosfolipiddir. 
Özelliği daha önce açıklanan üç fosfatid  örneğinde olduğu gibi, kolin, 
etanolamin veya serin şeklinde herhangi bir azotlu madde ihtiva et-
memesi bunun yerine halkalı bir polihidroksi alkol ve birden fazla 
fosforik  aside yapısında yer vermesidir. 
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H2COOCR 
OH OH O HCOOCR' 

2 "0 3 P 

H OH 

Fosfoınosıtid 

Fosfatidil  İnozitidde inozitol bir alkol grubu aracdığı ile fosfati-
dik asidin fosforik  asitiyle esterleşmiş vaziyettedir, inozitol diğer alkol 
grupları ile başka fosforik  asit molekülleri ile de esterleşebilir. Genellikle 
fosfoinozitidde  1-3 mol fosforik  asit mevcuttur. Fosfatidil  inozitidler 
beyinde, kaslarda, kalp kasında buğday jermi ve soya fasulyasında  bu-
lunurlar. Diğer bazı bitkisel ve hayvansal dokular da fosfatidil  inozitid-
leri ihtiva ederler. 

Yapısında azot bulunmayan gliserol fosfatlardan  bahsederken: bir-
mol gliserol aracılığı ile birbiri ile birleşen iki mol L-fosfatidik  asitten olu-
şan 'di-fosfatidilgliserolün'  de söz konusu edilmesi gerekmektedir. 

Difosfatidıl  gliserol (kardiolipin) 

Kalp kasından elde edilen ve frenginin  serolojik teşhisinde kullanı-
lan 'kardiolipin' böyle bir difosfatidilgliserol'dür.  Bitkilerde de bu çeşit 
maddeler bulunmaktadır. 

Fosfital  Aminoetarıol (Plazmalogen)  : 

Bunlara sistematik olarak daha çok "Fosfatidal"  1er de denil-
mektedir. Plazmalogenlerde gliserolün bir hidroksil grubu ile esterleş-
miş uzun zincirli bir yağ asidi, diğer bir hidroksil grubunda ise, alfa-
beta karbonları arasında doymamış bağ bulunan bir uzun zincirli yağ 
asidi aldehidi vardır. Gliserolün 3. karbon atomu fosforik  asitle, fosforik 

0 OH 
0 ( 
II 

R2-C-O-I 
II 
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asit de bir alkol olan etanolaminle bağlanmıştır. Fosfatidaller  kas ve 
sinir hücreleri zarlarında bol miktarda bulunurlar. 

0 C H 2 - 0 - C H = C H - R I 
II I z 1 

R ? - C - 0 - C H 0 
L I II 

C H 2 - 0 - P - 0 - C H 2 - C H 2 - N H 2 
OH 

Fosfıtal aminoetanol (plazmaloqen! 

YAĞ ASİTLERİNİN SİFİNGOZİN İLE YAPTİĞİ BİLEŞİKLER 
(SİFİNGOLİPİDLER YE GLİKOLİPİDLER) 

SİFİNGOLİPİDLER: 
Sifingomiyelinler:  Bunlar gliserol ihtiva etmezler bunun yerine 

yapılarında temel madde olarak bir amino alkol olan sifingozin  veya 
bunun indirgenmiş şekli olan dihidrosifingozin  bulunur. Sifingolipidlerin 
tipik bir örneğini sifingomyelin  meydana getirir. Sifingomiyelinin  hid-
rolizi sonucu bir mol Sifingozin,  bir mol uzun zincirli yağ asidi, bir mol 
fosforik  asit ve kolin elde edilir. 

OH N H ? 

I I 

CH3 (CH2 )12-CH=CH-CH-CH-CH20H 

Sifingozin 
Sifingomiyelin  ve sifingolipidler  bitkisel ve hayvansal zarlarda 

bulunurlar. Sinir dokusu ve beyinde ise daha bol miktarda sifingolipid 
vardır. Sifingolipidler  de gliserolipidler gibi, polar bir başla, nonpolar 
iki kuyruk kısmı ihtiva ederler. Bu uzun hidrokarbon kuyruklardan bi-
risini sifingozin'in  diğerini yağ asidinin uzun alifatik  zincirleri meydana 
getirirler. 

0 
II 

HO H N - C R 0 
I I 11 * , 

CH3(CH2)12-CH=CH-CH-CH-CH2-O-P-OCH2CH2N=(CH3)3 
0" 

Sifingomiyelin 
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GLÎKOLİPİDLER: 

Yapı itibariyle sifingomiyelinlere  benzerler. Ancak sifingomiyelin-
lerden farklı  olarak, yapılarında fosforik  asit ihtiva etmezler. Bunun ye-
rine çoğunlukla glukoz veya galaktoz gibi bir şeker ihtiva ederler. Ya-
pısında kolin gibi herhangi bir baz da yoktur. Sifingolipidlerin  kar-
bohidrat ihtiva etmeyen sifingozin  ve yağ asidinden oluşan parçasına 
"Seramid"  denilir. Bir glikosifingolipidde  birden fazla  şeker, galakto-
zamin veya nöyraminik asit bulunabilir. Bunları başlıca üç sınıfa  ayır-
mak mümkündür: Serebrosidler, Gangliosidler ve Seramid oligosakka-
r idler. 

O 
II 

.HO HN-CR 
I I 

CH3 (CH2 )12 —CH=CH—CH—CH—CH2OH 

Seramid 

Serebrositler : Sifingozin,  yağ asidi ve şeker olarak da genellikle 
sadece 1 mol galaktoz ihtiva ederler. Bazı çeşitlerinde galaktoz yerine 
glukoz bulunur. Serebrositler yapılarında yer alan yağ asidinin çeşidine 
göre isimlendirilirler. Eğer yapısında 24 C lu lignoserik asit var ise adına 
'Kerasin'  denilir. Serebronik asit ihtiva eden serebrosite "sere&ron" 
veya "/rerıozin" adı verilir. Bazı serebrositlerdeki şeker grubu sülfat-
laşmış halde bulunur. Bu tip serebrositlere "Sulfatıdatlar"  denilir. Bey-
nin ak cevherinden böyle bir.'galaktoserebrosit izole edilmiştir. Galak-
tozun 3. C atomu sülfürik  asitle esterleşmiş haldedir. Yapısında yağ asidi 
olarak serebronik asit vardır. 

Gangliosidler: Yapı itibariyle serebrositlere benzerler. Bunlar şe-
kerce zengin lipidlerdir. Yapılarında glukoz, galaktoz ihtiva ederler. 
Bunun yanında amin grubu ile asetilleşmiş galaktozamin ve bir veya da-
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ha fazla  N-asetil sialik asit de ihtiva ederler. Gangliosidler, beynin gri 
cevherinde, sinir dokusunda, hücre zarlarının dış yüzeylerinde, alyuvar-
ların stromasmda yer alırlar. 

1_4 1_4 l_3 
Seramid-Glu Gal N-Aset-Gal Gal 

2-3 | | 2-3 
N A N A N A N A N A N A 

2 - 8 

Gangliosidin yapısı 

(NANA=N-Asetil Nöyraminik asidi, sayılar bağların hangi kar-
bonlar arasında olduğunu göstrmektedir.) 

TERPENLER: 

Terpenler, B-Karoten, skualen, fitol  ve steroidler gibi zincirli mad-
delerdir, bunlar izopren denen beş karbonlu ünitelerden oluşurlar. İzop-
renin kimyasal adı 2-metil-l, 3- butadien dir. 

CH3 

I 
CH2 = C — CH = CH2 

İzopren Ünitesi 

İki izopren ünitesinden oluşan zincire monoterpen denilir. Dört 
izopren ünitesinden meydana gelen zincire diterpen, altılıya, triterpen 
adı verilir. Uç izopren ünitesinden oluşan zincire ise "Seskuiterpen" 
denilir. Doğada terpen ihtiva eden birçok bileşikler vardır. Özellikle 
bitkilerin kendilerine has koku ve tadları bu terpenlerden ileri gelir. Uçu-
cu yağların başlıca maddeleri de terpenlerden oluşur. Terpenlerin oluşu-
munda izopren üniteleri birbirlerine baş kuyruk şeklinde bağlanırlar. 
Zincirlerin kuyruk kuyruğa bağlandıkları terpenler de vardır. Bitkilerden 
elde edilen monoterpenlere örnek olarak, limondan elde edilen "limo• 
nen"i  nane yağından elde edilen "mentoldü,  terebentin yağından elde 
edilen "j»inera"i kamfor  yağından elde edilen "kamfor^u,  diterpenlere 
örnek olarak "/itoZ" ve "vitamin A" yı, triterpenlere örnek olarak da 
kolesterol sentezinde ön madde olarak meydana gelen "squalen"i  ve 
"lanosteroVü  göstermek mümkündür. Kauçuk ise bir politerpendir. Ter-
penler düz zincirli veya steroidlerde olduğu gibi halkalı olabilirler. 

Beta Karoten:  Bitkilerde ve hayvanlarda meydana gelen pigment-
lerden karotenoidler önemli bir grup maddeleri meydana getirirler. Ka-
rotonler a, (3, y gibi alt sınıflara  ayrılırlar. Süte, yumurtaya, yağ doku-
larına ve tüylere rengini veren (örneğin, kanaryaya) maddeler de karo-
tenlerdir. 
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H3<^ ,CH3 T H3C. >CH3 
J R H H CHOH H H CH^H H H H CHOH HHCH^HH XR > \ l l l ^ l l l l ^ l I I I I I I I I I I S 
H2C C— C=C-C=C-C=C-C=C-C=C-C=C— C=C-C=C— C=C—CH CH2 I I! II I 
S 2 C C-CH3 H3C-CN /CH2 

c e 
h 2 -y-Karoten H 2 

Alfa  ve beta karotenler iyouon halkalarının farklılığı  ile ayırd 
edilirler. Alfa  karotende bir alfa  iyonon bir beta iyonon halkası, buna 
karşılık beta karotende izoprenoid zincirin iki ucunda iki tane beta 
iyonon halkası vardır. Beta iyonon halkasında 5. ve 6. karbon atomları 
arasında bir çifte  bağ bulunmasına karşılık alfa  iyonon halkasında 4. ve 
5. karbon atomları arasında çifte  bağ vardır. Gamma karotende ise bir 
uçta beta iyonon halkası bulunmasına karşılık diğer ucda 1-6. karbon 
atomları arası açıktır ve halka yoktur. 

SkualerıHn  : formülü  kolesterolün biyosentezi kısmında verilmiştir. 
Fitolde açık zincirli bir terpendir. Klorofilin  hidrolizinden elde edilen al-
kolik bir maddedir. 
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CH=CHo CH-, 
I H I J 

S  c 
/ \ / \ / \ 

H3C-C C C C-C2H5 
\ I 1 / 

C — N N — C 

/  \ - \ 
HC Mg CH 

\ \ / 
C = N N C 

/ I I \ 
H3C-CH r c C-CHo 

V / V / V / 
CH Nc C 

V p.tol 

ÇH2 HC — 
Ç h 2 C=0 
C=0 l 

• C=0 

CH3 

C?nH 20 39 

Klorofil 
Fit ol 

Fıtanik asit 
cX-Oksıdasyon 

Aromatik bir halka ve izoprenoid bir yan zincir ihtiva eden toko-
ferollerden  (E  vitamini) ve naftokinon  halkası ile, yine izoprenoid bir yan 
zincir ihtiva eden K  vitaminlerinden vitaminler bölümünde bahsedilecek-
tir. 

Steroidler: Terpenlerle ileri derecede benzerlik gösteren bu madde-
lerin temel yapısını steroid nüve denilen halka sistemi meydana getirir. 
Bu dörtlü halkaya "sikloperıtanoperhidrofenantren"  halkası denilmektedir 
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Fenantren ve pentan halkalarından oluşur. Steroid nüveye sahip madde-
ler, yan zincirlerinin özelliği ve halkada yer alan gruplara göre ayırd 
edilirler. Kolesterol, ergosterol, D vitaminleri, safra  asitleri, steroid hor-
monlar bu gruba dahil maddelerdir. Bazı kalp glikozidleri de, aglikon 
kısım olarak steroidleri ihtiva ederler. Örneğin digitonin beş sakkarid 
ihtiva eden bir steroid bileşiğidir. Beta sitosterol bitkilerde çok sık rast-
lanan bir steroldür. 24. C atomunda beta pozisyonunda bir etil grubu 
vardır. Hayvansal organizmaya verildiğinde kolesterol biyosentezini 
inhibe eder. 

Bunun dışında istiridye ve diğer kabuklu hayvanlarda en çok 
rastlanılan steroid türü olan 24-metilkolesterol ve diğer steroidlerden 
sözetmek mümkündür. 

Kolesterol:  Kolesterol sadece hayvansal organizmada yer alan 
bir steroldür. Bitkilerde bulunmaz. Siklopentanoperhidrofenantren  hal-
kasının 3. karbon atomunda bir hidroksil gurubu, 5. ve 6. C atomları 
arasında çifte  bağ, 17. karbon atomuna bağlı 8 karbon ihtiva eden bir 
yan zinciri vardır. 

CH3 CH3 

CH-CH2-CH2-CH2-CH 
CH3 

Kolesterol 

Bütün hayvansal lipidler içerisinde, kan ve safrada  yaygın halde 
bulunur. Beyinde % 2.3, böbrek üstü bezlerinde % 5, kan serumunda ise 
% 150-200 mg. kadar kolesterol vardır. Bir insanın vücudunda ortalama 
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olarak 150 gm. kadar kolesterol mevcuttur. Tabii bu miktar kişiye göre 
değişiklikler gösterir. Kolesterolde " B " halkasının 7-8. karbon atomları 
arasına çifte  bağ girmesi ile 7-dehidrokolesterol denen ve ciltte bulunan 
bir kolesterol türevi meydana gelir. Vitaminler konusunda görüleceği 
gibi 7-dehidrokolesterolden ultraviyole ışınlarının etkisi ile D, vitamini 
elde edilir. 

Mayadan da bitkisel kaynaklı bir kolesterol türü elde edilmiştir. 
Bu maddenin adı ergosteroldür. Ergosterolün kolesterolden farkı,  hal-
ka yapısının 7-dehidrokolesterole benzemesine karşılık, yan zincirinde 
9 karbon atomu ve 22-23. karobon atomları arasında çifte  bağın bulun-
masıdır. Ayrıca 24. karbon atomuna bir metil grubu bağlanmıştır. 

CH3 ÇH3ÇH3 
CH-CH=CH-CH-CH 
] CH3 

Ergosterol 
Kolesterolün, B halkasmdaki çifte  bağının indirgenmesi ile doy-

muş bileşikleri meydana gelir. Kolesterolün 5. ve 6. karbon atomları 
arasındaki çifte  bağının indirgenmesi ile koprostanol ve izomeri olan ko-
lestanol meydana gelirler. Bu son iki madde ince bağırsaklarda bak-
terilerin etkisi ile oluşur. Kolesterol absorbe edildiği halde bunlar absorb-
siyona uğramadan gaita ile dışarı atılırlar. 

LanosteroVde  ilk defa  yün yağından elde edilmiş bir steroldür. 
Organizmada kolesterolün yapımında bir ara madde olarak meydana 
gelir. Kolesterolden farklı  olarak 4. karbon atomuna iki metil grubu 5. 
ve 6. karbon atomları yerine 8. ve 9. karbon atomları arasmda bir çifte 
bağ, ayrıca 14. karbon atomunda angüler bir metil grubu, 24. ve 25. 
karbon atomları arasında da yine bir çifte  bağ vardır. 

24 



Safra  Asitleri: Safra  asitleri de steroid nüve ihtiva ederler. Yan 
zincirler daha kısa olup, karboksil grubu ile sonuçlanır. Ön madde olarak 
kolesterolden yararlanılması sureti ile insan organizması ve diğer hay-
vansal organizmalar tarafından  biyosentez edilebilirler. Kolesterolün 
yan zincirindeki son üç karbon atomu oksidasyona uğrayarak parçalanır 
ve safra  asitleri teşekkül eder. Safra  asitleri başlıca karaciğer tarafından 
yapılır. C1 4 ile etiketlenerek parenteral yoldan vucuda enjekte edilen 
kolesterolün % 85 den fazlasının  karaciğer tarafından  safra  asitlerine 
çevrildiği görülmüştür. Safra  asitleri taurin ve glisin ile konjuge halde 
bulunurlar. Kolik asit (safra  asidi) 3. 7. 12. karbon atomlarında alfa 
konfigürasyonu  gösteren birer hidroksil gurubu ihtiva ederler 

3a, 7a, 12a, trihidroksi kolanik asit safra  asidinin en bol bulunan 
şeklidir. 3, 12- dihidroksi, 3-7- dihidroksi ve sadece 3 - hidroksi kolanik 
asit şekilleri de vardır. 3, 12- dihidroksi kolik aside "deoksikolik asit", 
3, 7 - kolik aside "kenodeoksikolik asit,'>  ve sadece 3 - hidroksi kolik aside 
de "litokolik asit" denilir. 

Kolik asidin glisin konjugatı safra  içerisinde en çok rastlanan 
şeklidir. Kolik asit korboksil gurubu ile glisin veya taurin ile peptid bağı 
yaparak birleşir. 
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CHo 
I 

HO' 

OH CHCH2CH2CNHCH2 

O COOH 

Glıkokolık asit 

Steroid nüve ihtiva eden hormonlardan ve bunların adlandınlma-
larından hormonlar bölümünde bahsedilecektir. 

Steroidlere benzer halkalı nüve ihtiva eden maddeler genellikle 
karsenogenik maddelerdir. Örneğin "metilkolanteretı" kuvvetli karsino-
jenik bir m.addedir. 

Metılkolantrene 

LİPİDLER VE HÜCRESEL ZARLAR: 

Hücresel zarları, hücrenin çevresini sınırlayan plazma membranı, 
endoplazmik retikulum ve mitokondrial zarlar diye tanımlayabiliriz. 
Hücreler ve subsellüler yapıtlar bu membranlar sayesinde şekillenirler. 
Hücre, iç çevre düzenini plazma membranı sayesinde sağlar. Zarlar 
genellikle % 40 oranında lipid ve % 60 oranında proteinden oluşurlar. 
Lipidler daha ziyade polar tipte lipidlerdir. Yüksek yapılı hayvanların 
plazma zarlarında bol miktarda kollesterol ve triaçilgliseroller vardır. 
Hücrelerdeki fosfolipidlerin  büyük kısmı hücre zarında yer alır. özellikle 
bakteri hücrelerindeki fosfolipidin  % 95'i plazma membranında yer alır. 
Fosfolipidler  polar ve nonpolar fonksiyon  gösterdiklerinden bunlara 
"amfipatik"  maddeler denilir. Bunlar bilindiği gibi hem hidrofilik  (lipo-
fobik)  hem de hidrofobik  (lipofilik)  gruplar ihtiva ederler. Fosfoli-

26 



pidler suda çözünmezler, fakat  bir fosfolipid  solüsyonu kısa süreli olarak 
şiddetli bir sonik patlamaya (ses dalgalarına) tabi tutulacak olursa fos-
folipidler  suda kolaylıkla çözünebilen miçellere dönüşürler. Bu miçel 
şeklindeki düzenlemede fosfolipidlerin  hidrofobik  fonksiyona  sahip yani 
hidrokarbon zincirleri iç kısma gelecek şekilde, hidrofilik  yani fosfat  ve 
baz ihtiva eden kısımları ise dışa gelecek şekilde bir düzen içerisinde 
bulunurlar. İç kısma gelen hidrokarbon zincirleri hidrofobik  interak-
siyon gücü (zincirler arası interaction force)  sayesinde bir arada tu-
tulurlar. Yan yana sıralanan miçellerden bu suretle yapay bir zar mey-
dana getirmek mümkündür. H. Davson ve J. Danielli'nin 1935 de ortaya 
attıkları ve birkaç yıl sonra Robertson tarafından  değişikliğe uğratılan 
teoriye göre (Ünit Membran Hipotezi) " Ünit  membran''''  miçellerde oldu-
ğu gibi miks polar lipidlerden oluşan bir çift  tabakadan meydana gelir. 
Hidrokarban zincirler içe, hidrofilik  yüzeyleri ise dışa gelecek şekilde 
sıralanmışlardır. Bu lipid tabakalarının her iki yüzü boyunca tek sıra 
amino asitlerden oluşmuş (beta konfigürasyonunda)  birer polipeptid 
zinciri uzanır. Bu lipid tabakasının kalınlığı 60 A° ve ünit membranın 
kalınlığı ise 90 A ° kadardır. 

-Protein 

—Hidrofilik kısım 

Lipid il )| I) (( || II I) II li Hidrofobik kısım ÎIHTIÎÎt 
u ı u ı u ı 
IKI ÜNITELI MEMBRAN MODELI 

Ancak son araştırmalar ve bazı zarların değişik kalınlıklarda olma-
larının gözlenmesi zarlar için yeni modellerin ortaya atılmasına yol 
açmıştır. Bazılarına göre lipid tabakalarının iki yüzü boyunca uzanan 
polipeptid zincirleri yer yer lipid tabakaları içine doğru uzanarak orada 
polipeptid yumakçıkları meydana getirmektedir. Gene bazı araştırma-
cılara göre polipeptid zincirleri lipid tabakaları boyunca da globuler ta-
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necikler halinde sıralanmışlardır. Bazı araştırmacılara göre de poli-
peptid zincirleri miçellerin hidrokarbon fazı  içinde yer almaktadır. 

Polıpeptıc* zinciri 

grîTÎÎTÎTTI 
lljjUUl 
'İKİ ÜNİTELİ MEMBRAN MODELİ 

Plazma membranın yapısı hakkındaki teorilerin ayrıntı yönünden 
farklı  olmasına rağmen, görülüyor ki, zarların yapısında yer alan lipid 
üniteleri birbirleri ile ve peptid zincirleri veya globuler proteinlerle tama-
men hidrofobik  ve polar interaksiyon güçlerin etkisi ile bir arada bulun-
maktadırlar. Ne lipidler arasında ne de birbirini takip eden protein mo-
lekülleri ve ne de protein molekülleri ile lipid molekülleri arasında her-
hangi bir kovalan bağın bulunması söz konusu değildir. Zarlar anlaşıl-
dığına göre asgari enerji ile kendiliğinden biraraya gelen yapıtlardır. 
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L İ P İ D L E R İ N M E T A B O L İ Z M A S I 

Daha önce de açıklandığı gibi lipidler hayvansal organizmanın 
karbohidratlardan sonra ikinci derecede önemli yakıt kayanağını teşkil 
ederler. Evvelce sanıldığı şekilde lipidler hayvansal organizma için "ol-
masa da olur" diye nitelendirilebilecek önemsiz bileşikler değildir. Ge-
rek yağda eriyen vitaminler, gerek belirli doymamış yağ asitleri yönün-
den diyetle bir miktar lipid alınması gereği vardır. Bunun yanında li-
pidler organizmanın başlıca enerji deposunu meydana getirirler. İnsan 
vücudunun karbohidrat depolama yeteneğinin çok sınırlı olmasına 
karşılık lipidlerin ki sınırsız denecek şekilde geniştir. Şişman bir insan, 
vucudunda onlarca kilo yağ depo edebilir. Yağların diğer bir özelliğini 
de bunların karbohidrat ve proteinlere kıyasla iki katı daha fazla 
enerji vermeleri teşkil eder. 

Lipidler insan organizmasına başlıca triaçilgliserol (nötral yağ) 
şeklinde dahil olurlar. Kolesterol ve diğer lipidler de kısmen besin 
maddeleleri ile alınırlar. Lipidler diğer iki tür besin maddelerine (karbo-
hidrat ve protein) kıyasla daha çok karbon fakat  daha az O ihtiva ederler. 
Bu hal yağların diğer iki besin maddesine göre daha az oksidlenmiş 
halde bulunduğunu ve daha çok oksidlenebileceğini yani daha çok enerji 
verebileceğini göstermektedir. 

LİPİDLERİN SİNDİRİM YE ABSORBSİYONU : 

Lipidler ağızda emilmezler, midede mevcut pH derecesi mide 
lipazının etkisi için uygun değildir. Lipidlerin başlıca absorbsiyon yeri 
ince bağırsaklardır. Sadece bazı yağ asitlerinin midede serbest hale 
geçtikleri görülmektedir. Mide lipazı daha çok süt çocukları yönünden 
önemlidir. Bunların midelerindeki pH derecesi yetişkinlerinkine kıyasla 
daha yüksek olduğundan ve süt lipidleri daha fazla  emülsifiye  halde bu-
lunduklarından bir kısım yağın midede yağ asitleri ve gliserollere parça-
lanması mümkündür. 
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İnce bağırsaklarda lipidler, safra  asitleri, pankras lipazı ve diğer 
ilgili enzimlerin etkisi ile gliserol, mono ve diaçilgliseroller ve yağ asit-
lerine parçalanmak suretiyle emilirler. Bir hidrolaz (esteraz) olan "Lipaz" 
enzimi etkisi ile triaçilgliseroller aşağıdaki şekilde yağ asitleri ve gliserole 
parçalanırlar. 

HUCOOCR H.COH 
" I " I 

H COOCR + 3H,0 3R - COOH + HCOH 
I ~ ! 

H2COOCR H,COH 

Safra  tuzlarının emülsifiye  edici etkisi ve nötral yağların yarı hid-
rolizi ile meydana gelen mono ve di-açilgliserollerin aynı şekildeki et-
kileri ile emülsifiye  olan ve çözünür hale gelen lipidler ince bağırsak-
ların lumeninden kolaylıkla absorbe olurlar. 

Safra  tuzları gerek deterjan etkileri gerek, sabunlar ve monoaçilg-
liserollerle miçeller yapmaları sayesinde yağ asitlerinin absorbsiyonunda 
etkili olurlar. Meydana gelen miçeller 1 mikron çapından ufak  olup suda 
kolaylıkla çözünürler. Bazı araştırıcılarca kabul olunduğuna göre be-
sinle alınan nötral yağların ancak dörtte bir kadarı tamamen parçala-
lanarak gliserol ve yağ asitlerine ayrılırlar, izotopla etiketlenen triaçilg-
liserolle yapılan denemeler, bağırsak lumenine gelen triaçilgliserollerin 
% 40 kadarının gliserol ve yağ asitlerine parçalandıklarını, % 50 
veya daha fazlasının  başlıca 2- monoaçilgliserollere dönüştüğünü ve an-
cak % 3-10 unun triaçilgliserol şeklinde absorbe edildiğini göstermiş-
tir. 

İnce bağırsak mükoza hücresi tarafından  emilen mono, di-ve triaçilg-
liseroller ile yağ asitleri ve gliseroller burada değişik bir işleme tabi tu-
tulurlar. 10 karbondan daha kısa zincirli yağ asitleri esterleşmeden 
"portal  ven"  yolu ile doğrudan doğruya karaciğere nakledilirler. Halbu-
ki 14 C atomundan daha uzun zincirli yağ asitleri ister serbest yağ asidi, 
ister triaçilgliseroller halinde verilmiş olsunlar bunların hemen tamamı 
ortalama 1 mikron büyüklüğünde parçacıklardan oluşan şilomikron-
ların yapısında yer alır ve tamamen triaçilgliserollere dönüşerek duktus 
torasikus yolu ile dolanıma dahil olurlar. Anlaşıldığına göre uzun zin-
cirli yağ asitleri bağırsak duvarı mukozasında triaçilgliserollerin resen-
tezi ve şilomikron sentezi için kullanılmaktadır. 

Bu husus bağırsak duvarı mukoza hücresinde aynı zamanda protein 
sentezinin de meydana geldiğini göstermektedir. 
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jugularıs 
ınterna 

DUK1US TORASIKUS ve iljskil«r. 

Miçeller içerisinde absorbe olunan safra  asitleri lenf  dolaşımına 
girmeyerek portal dolanım yolu ile karaciğere gelir ve burada rejeneras-
yona tabi tutulduktan sonra tekrar safra  ile duodenuma aktarılırlar. 

Safra  yollarının tıkanması veya herhangi bir karaciğer hastalığı 
nedeni ile safranın  yeterli bir şekilde ince bağırsak kanalına akmaması, 
lipid absorbsiyonunu önemli derecede azaltır. Safranın  çok azalması ve-
ya bulunmaması gaitanın renksiz bir hal almasına yol açar. İçerisindeki 
yağ miktarı fazlalaşır.  Bunun sonucu olarak yağda eriyen vitaminlerin 
özellikle K  vitaminlerinin emilmesi de güçleşir. Gaitada fazla  lipid bulun-
masına "steatorrhea'''  denilir. Safra  yokluğundan, pankreas salınımının 
bulunmayışından veya bağırsak mukozası bozukluğundan ileri gelebilir. 
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KAN LİPÎDLERİ: 

Kan lipidleri, başlıca triaçilgliseroller, lipoproteinler, fosfolipidler,  ko-
lesterol ve serbest yağ asitlerinden oluşurlar. Ortalama olarak kan plaz-
masında 500-600 mg kadar lipid bulunur. Bu lipidlerin tümüne birden 
"plazma  total lipidi" adı verilir. Total lipid sınırları 350-800 mg arasında 
değişiklik gösterebilir. Kanın lipid içeriği yaşa, cinse, alınan besin şek-
line ve ırklara göre değişik olabilir. Yemeklerden sonra özellikle yağlı 
yemeklerden sonra kan plazması bulanık bir hal alır. Bu bulanıklık 
plazmada çoğalan ve adına "şilomikron"  denen yağ taneciklerinden ileri 
gelir. Şilomikronlar ortalama 1 mikron çapında tiraçilgliserol, kolesterol, 
fosfolipid  ve proteinden yapılmış taneciklerdir. Etrafları  proteinden olu-
şan bir zar ile çevrili olan bu taneciklerin yapısında % 80 kadar triaçilg-
liserol, % 10 kadar kolesterol, % 7 kadar fosfolipid  ve % 3 kadar da pro-
tein bulunur. Şilomikronlar çok düşük dansiteli lipoproteinlerdir. Li-
poproteinler elektroforezde  (3- globulin fraksiyonları  içerisinde yer alır-
lar. Ultrasantrifüjde  flotasyon  (yüzme) değerleri ile birbirinden ayırd 
edilirler. Bilindiği gibi saf  yağın dansitesi sudan daha azdır. Bir lipoprote-
in bileşiği içerisindeki yağın miktarı arttıkça molekülü büyür, buna kar-
şılık dansitesi düşer ve bununla orantılı olarak da ultrasantrifüjün  ağır-
lık alanında merkeze doğru daha büyük bir yaklaşım olanağı gösterir. 
Bir lipoproteinin ultrasantrifüjde  spesifik  gravitesi 1063 olan sodyum 
klorür solüsyonu içerisinde, santrifüj  miline doğru yükselme derecesi 
Svedberg Flotasyon derecesi (Sevedbergin yüzme derecesi) kısaca Sf 
derecesi ile ölçülür. Bir Sf  ünitesi 26 derecede 10~13 cm /saniye /dyne /g 
ye eş değerdedir. 

Svedberg ünitesi yönünden değerlendirildikleri taktirde, şilo-
mikronlar ve çok düşük dansitedeki lipoproteinler ultrasantrifüjde  bira-
rada bulunurlar. Bunların ayırd edilmeleri güçtür. Şilomikronlar Sf 
değeri 400 Svedberg ünitesinden daha yüksek olan lipoproteinlerdir. 
Bunun dışındaki lipoproteinler çok düşük dansitesiteli düşük dansiteli 
ve yüksek dansiteli diye üç gruba ayrılırlar. 

Plazma lipoproteinlerinin özelliklerini gösteren bir cetvel aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Insaıı Kan Plazması Lipoproteinler! 

Fraksiyonu Mol Ağır. Dansitesi Sf  değ. Elektroforezde  yeri 

Şilomikronlar 10» - 10'° 1 .006 400 Alfa,  fraksiyonunda 
Çok düşük dansiteli 
Lipoproteinler 5 -10 x 106 1.006-1019 12-400 Beta, fraksiyonunda 
Düşük dansiteli 
Lipoproteinler 2 x 106 1 .019 -1 .063 0 -12 Beta, franksiyonunda 
lipoproteinler 1 -4 x 105 1 .063 -1 .210 — Alfa,  fraksiyonunda 
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Lipoproteinlere çok yüksek dansiteli lipoproteinler diye bir dör-
düncü grup da eklemek mümkündür. Dansitesi 1.210 dan daha fazla 
olan lipoproteinler çok yüksek dansiteli lipoproteinler olarak sınıflan-
dırılırlar. Lipoproteinlerin dansitesinin artması protein içeriğinin artması 
anlamına gelmektedir. Düşük ve yüksek dansiteli lipoproteinler de kendi 
aralarında düşük dansiteli 1. fraksiyon,  2. fraksiyon  ve yüksek dansiteli 
1., 2. ve 3. fraksiyonlar  şeklinde bir ayırıma tabi tutulmaktadır. Bu şe-
kilde ayrılan lipoprotein fraksiyonlarının  klinik teşhis yönünden de 
anlamı vardır. 

Çeşitli lipoprotein fraksiyonlarının  protein, total lipid ve diğer lipid 
türleri yönünden içeriğini gösteren tablo aşağıya çıkarılmıştır: 

Yapısında yer alan maddelerin % olarak miktarı 

Fraksiyonun Niteliği Protein Total Triaçil Koleste- Fosfo Serbest 
Lipid gliserol rol(total) Lipid Yağ asidi 

Şilomikron 1 - 2 98-99 88 4 8 _ 
Çok düşük dansiteli 
Lipoprotein 7 - 9 91-93 56 23 20 1 
Düşük dansiteli 
Lipoproteinler 9 -11 79-89 29 43 26 1 
Yükek dansiteli 
Lipoproteinler 33-57 33-57 13 35 46 6 
Çok Yüksek dansiteli 
Lipoproteinler 57 den 43 den Her üç fraksiyonda da azalma vardır. 

fazla az Serbest yağ asidi yoktur. 

Yemeklerden sonra lipidlerin absorbsiyonu sonucu artan şilomik-
ronlar nedeni ile bulanık bir hal alan kan plazması aradan bir süre 
geçtikten sonra tekrar berrak! aşır. Bu berraklaşma serumda bulunan, 
"lipoprotein  lipaz" denen bir enzimin etkisi sonucudur. Lipoprotein lipaz 
sadece serumda bulunmaz. Kalp, akciğer dokularında özellikle yağ do-
kusunda da değişik tipte bir lipoprotein lipaz mevcuttur. Heparin ve 
diğer bazı polisakkaritler lipoprotein lipazm etkisini kuvvetlendirirler. 
Enzimin aktivite gösterebilmesi için Ca++, Mn++, veya M g + + iyonlarına 
ihtiyaç vardır. Kanda bulunan lipoprotein lipaz şilomikronlardaki tria-
çilgliserollerin hidrolizini sağlar. Hidroliz sonucu açığa çıkan yağ asitleri 
albuminlere bağlanarak taşınırlar. Yağ depolarındaki değişik türdeki 
lipoprotein lipaz ise depoları meydana getiren triaçilgliserollerin hidroli-
zini sağlar. Epinefrin,  norepinefrin,  glukagon, adrenal steroidler ve hi-
pofiz  hormonlarının bazıları ve seratonin, lipolizisisitimule ederler. Hor-
monların lipid metabolizması üzerindeki etkilerinden daha sonra bah-
sedilecektir. 
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PLAZMA LİPİDLERİNİN KULLANILMASI: 

Kan lipidleri organizma tarafından  çeşitli amaçlar için kullanılırlar. 
1 - Enerji elde etmek için oksidasyona uğrarlar. 
2 - Vücut için gerekli diğer maddelerin yapımında kullanılırlar 
3 - İlerde kullanılmak amacı ile depo edilirler. 
4 - Süt ile dışarı salınırlar. 
5 - Gaita ile atılırlar. 
Daha önce açıklandığı gibi lipidler hayvansal organizmanın en 

zengin enerji kaynağını teşkil ederler. Organizmanın karbohidratlarla 
karşılanamayan enerji ihtiyacı kısmen lipidlerin oksidasyonu ile elde 
edilir. Lipidlerden organizma için gerekli başka lipidler (hücre zarları, 
kolesterol, prostoglandinler, fosfolipidler  ve diğerleri) yapılır. Veya li-
pidler geniş ölçüde depolanabilirler. Depo lipidleri aynı zamanda orga-
nizmada organları koruyucu, destekleyici ve izole edici bir görev de 
yaparlar. Lipidler fizyolojik  olarak anne sütü ile salındıkları gibi gaita 
ile de dışarı atılırlar. Anne sütünde % 3-4, inek sütünde ise % 3-5 ora-
nında lipid vardır. Sağlıklı kimselerin gaitası % 10-20 oranında lipid 
ihtiva eder. Bu lipidler besinlerle alınan ve fakat  absorbe edilemeyen 
lipid kısımları ile bağırsak boşluğuna ekskrete edilen lipidlerden ibarettir. 
Gaita lipidlerinin önemli bir kısmını yağ asitleri teşkil ederler. 

YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU: 

Hayvansal organizmada yağ asitleri başlıca Beta Oksidasyon 
diye adlandırılan bir yoldan oksidasyona uğrarlar. Bunun dışında 
bazı serebrosit ve gangliosidlerde yer alan alfa  hidroksi yağ asitleri 
alfa  oksidasyonuna ve daha sonra da omega (w) oksidasyona maruz ka-
larak bunlardan (a), (w) dikarboksilik asitler meydana gelirler. Alfa 
ve omega oksidasyonlar oldukça kısıtlı oksidasyon şekilleridir. Hayvan-
sal organizmada yağların çok büyük bir kısmı ((3) oksidasyonu ile yıkı-
lırlar. Beta oksidasyonunun varlığı 1901 yılında Alman biyokimyacısı 
Knoop tarafından  henüz radyoaktif  etiketlemenin kullanılmadığı 
bir çağda adeta dahiyane denebilecek bir usuller açıklanmıştır. 

Knoop 'un Beta Oksidasyon Teorisi: Knoop fenil  halkası ile bir tür 
etiketlediği yağ asitlerini deney hayvanlarına vererek bu yağ asitlerinin 
organizmada glisinle yaptıkları bileşikleri incelemiştir. Bu amaçla Knoop 
deney hayvanlarına sırayla benzoik asit, fenilasetik  asit, fenilpropionik 
asit ve fenilbutirik  asit vererek bu deney hayvanlarının idrarlarından 
aldığı örnekler içerisinde bu asitlerin glisinle yaptıkları bileşiklerini sap-
tamıştır. 
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Bilindiği gibi glisin hayvansal organizmada benzoik asit veya yapı-
sında fenil  halkası bulunan yağ asitleri ile yeni bileşikler meydana getir-
mektedir. 

Knoop aşağıda formülleri  ile açıklanan bir dizi deneylerinde deney 
hayvanlarına benzoik asit verildiğinde bunların idrarlarında hippurik 
asit bulunduğunu saptamıştır. Benzoik aside kıyasla bir (CH2) grubu 
daha fazla  yan zincire sahip bulunan fenil  asetik asit verildiğinde fena-
setürik asidin bulunduğunu görmüştür. Üçüncü deneyinde ise yan 
zinciri fenilasetik  asitten bir (CH2) daha uzun zincirli bir yağ asidi, 
feniipropiyonik  asit vermiş, bu defa  deney hayvanının idrarında fena-
setürik asitten bir C atomu daha uzun zincirli bir fenil  asitin meydana 
gelmesini umarken tekrar hippurik asit bulunduğunu saptamıştır. Dör-
düncü deneyinde fenil  halkasına bağlı yan zincirinde 4 C atomu bulunan 
fenilbütirik  asit kullanmış ve sonuncu deneyinde de fenasetürik  asitten 
2 C atomu daha uzun yan zincirli bir yağ asidi ve glisin bileşiğinin meyda-
na gelmesi yerine yeniden fenasetürik  asit teşekkül ettiğini saptamıştır. 

0 H 

Benzoik asıl Glisin Hippurik asit 

H 0 H 

Fenil asetik asit Fenasetürik asit 

H 0 H 

Fenil propiyomk asit Hippurik asit 

H O H 
• 

Fenil butırık asit Fenasetürik asit 
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Knoop'un yukarıda formülleri  ile açıklanan deneyleri sayesinde, fenil 
halkası ile etiketlenmiş yağ asitlerinin organizmada glisinle birleşmeden 
önce ikişer karbon atomluk son bölümlerini kaybederek daha kısa zincirli 
bir hale geldikleri ve ancak bu iki C atomu daha kısa zincirli kısmın gli-
sinle birleşme olanağını bulduğu anlaşılmış oldu. Knoop bu gözlemlerine 
dayanarak yağ asitlerinin daima beta karbon atomlarından oksidasyona 
uğradıklarını, okside olan beta karbon atomunun karboksil grubu şek-
line dönüştüğünü, alfa  karbon atomu ile karboksil grubunun yağ asidin-
den ayrıldıklarını saptamış ve kanıtlamıştır. 

Yağ Asitlerinin [3- Oksidasyonu: 

Daha önce açıklandığı gibi yağlar lipaz etkisi ile gliserol ve yağ 
asitlerine hidroliz edilirler. Gliserol esasda bir karbohidrattır. Fosfog-
liseraIdehid-3-fosfat  şekline dönüşerek glikolitik reaksiyonlar zincirin-
deki yerini alır. Bu nedenle yağların oksidasyonu bir anlamda yağ asit-
lerinin oksidasyonu demektir. Yağ asitlerinin oksidasyonu mitokondri-
ler içerisinde meydana gelir. Bu husus 1948-1949 yıllarında Kennedy  ve 
Lehninger'in  müşterek çalışmaları ile aydınlatılmıştır. Ancak uzun ve 
kısa zincirli yağ asitlerinin mitokondri içerisine girebilmeleri için" Kar-
nitine,'>  ihtiyaç vardır. Yağ asitlerinin mitokondrilerden dışarı çıkabil-
meleri için de karnitinin bulunması gerekmektedir. Yağ asitleri her iki 
yönde de hareket ederken karnitinle esterleşmiş halde bulunurlar. Aşa-
ğıda formülü  açıklanmış olan karnitinin kimyasal adı "L-fi-Hidroksi-
y-trimetil ammoniumbutiral"tır 

(CH3 )3N+ — CH2 — CH — CH2 — c o o -
I 

OH 

Yağ asitlerinin karnitinle esterleşmeden önce ATP enerjisinden 
yararlanmak sureti ile Co-A ile ester yapmasına ihtiyaç vardır. Yağ 
asidi ancak bu şekilde esterleşdikten sonra karnitin ile birleşebilir. 
Bu reaksiyon mitokondrial barier içerisinde yer aldığı sanılan iki enzim 
tarafından  katalize edilir. Bunlardan birisi kısa zincirli yağ asitlerinin 
açil-Co-A sından açil kısmını karnitine transfer  ederek asetilkarnitinin 
yapımını katalize eden enzimdir. Adına 'Asetil Co-A-karnitin asetil trans-
feraz'  denilmektedir. Diğeri ise uzun zincirli yağ asitleri ile karnitinin 
asetilasyonunu katalize eden enzimdir, bunun adına da 'Palmitoyl Co-A-
karnitin palmitoyl transferaz'  adı verilmektedir. Reaksiyonlar aşağıdaki 
şekilde meydana gelmektedir. 
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Asetil - SCo - A + Kamitin >• Asetilkarnitin + Co-A 

Palmitoyl-SCo-A - f  Karnitin > Palmitoyl karnitin + Co-A 

CH3 

C H 3 - N-C HJ-Ç H-C H2 -COOH 
CH/ O 

R 

Yağ asidi açil karnitin 

Yukarıdaki formülden  de anlaşılacağı gibi karnitinin hidroksil 
grubu yağ asidinin karboksil grubu ile eter bağı yapmak sureti ile bir-
leşmektedir. Bu birleşim esnasında standart serbest enerji değişimi 
çok ufak  olduğundan meydana gelen oksijen ester bağı oldukça yüksek 
enerjili bir bağ şeklindedir. 

Mitokondri içerisine dahil olan yağ asidi açil karnitin bileşiği bu-
rada tekrar Co-A ile reaksiyona girerek, açil Co-A teşekkül eder ve 
karnitin ayrılır. Yağ asidi açil karnitin ile Co-A nın reaksiyonunu kata-
lize eden enzime 'Thiokinaz'  denilmektedir. Ancak yağ asidinin mito-
kondri içerisindeki aktivasyonunu katalize eden thiokinaz enzimi 
mitokondri dışındakinden farklı  olarak ATP yerine GTP den yararlanır. 
Sitoplazmada yağ asitlerini aktive eden enzimlere genellikle ''yağ  asidi 
thiokinazları, denilir. Fakat bunların uluslararası adı 'yağ asidi-Co-A-
ligaz' dır. Yağ asitlerinin zincir uzunluklarına göre Co-A ile bağlanma-
sını katalize eden başlıca üç çeşit yağ asidi Co-A-ligaz enzimi mevcut-
tur. Bunlar İki ve üç C atomu zincirli yağ asitlerini, 4-12 C atomu ihtiva 
eden yağ asitlerini ve 12-22 C zincirli yağ asitlerini aktive eden ligazlardır. 
Bu son iki orta ve uzun zincirli yağ asitlerini aktive eden ligazlar hem 
alfa  ve beta hidroksi yağ asitlerini hem de doymuş ve doymamış yağ 
asitlerini aynı zamanda aktive etme yeteneğine sahiptirler. 

Yağ asitlerinin aktivasyonundan sonra beta oksidasyon sonuç-
lanıp iki karbon atomu ihtiva eden bir zincir parçası asetil - Co-A şek-
linde ayrılıncaya kadar dört basamaktan ibaret bir reaksiyonlar dizisi 
daha meydana gelir. Bunlardan birincisi açil-Co-A nın birinci dehid-
rogenizasyon basamağıdır. 

'Açil-Co-A  dehidrogenaz''  denen enzimin etkisi ile açil-Co-A' nın alfa 
ve beta karbon atomlarından hidrojen almak sureti ile her iki karbon 
atomu arasında çifte  bağ meydana gelmesi sağlanmış olur. Aktivatör 

37 



kısım olarak FAD ihtiva eden bu Co-Enzimlerin de değişik yağ asitleri 
üzerine etkisi bulunan dört değişik şeklinin mevcut olduğu kabul 
olunmaktadır. Bu değişik enzimler değişik zincir uzunluğuna sahip yağ 
asitlerini etkilemektedir. Alfa  ve beta karbon atomlarından H alarak 
indirgenen ve FADH 2 şekline dönüşen Co-enzim aldığı hidrojeni doğrudan 
doğruya sitokrom b ye transfer  etme yeteneğinde değildir. Bunun için 
aracı olarak elektron transferi  yapan bir flavoproteine  ihtiyaç vardır. 
Yağ asidi açil-Co-A nın bu ilk dehidrogenizasyonu sonucu meydana 
gelen ara maddeye a, (3-doymamış açil-Co-A''  denilmektedir. 

Dehidrogenizasyon safhasını  bir hidratasyon safhası  izlemektedir. 
Bu defa  doymamış açil-Co-A bir molekül su almak suretiyle "L-(3-
hidroksiaçil - Co-A" ya dönüşür. Bu reaksiyon "Enoyl hidraz" (3-hidrok-
siaçil Co-A hidrolaz) denen enzim tarafından  katalize edilir. Bu enzime 
(crotonase) da denilmektedir. Enzimin Co-faktöre  ihtiyacı yoktur. 

Bundan sonraki basamak ikinci dehidrogenizasyon basamağıdır. 
Bu sırada (i karbon atomu hidrojen kaybetmek suretiyle keto şek-
line dönüşür. Meydana gelen ara maddenin ismi 'fi-keto-Açil  Co-A' dır. 
Dehidrogenizasyonu katalize eden enzim '$-hidroksiaçil-Co-A dehidro-
genaz''  veya diğer deyimi ile 'L-fi-hidroksiaçil-Co-A  dehidrogenaz''dır. 
Co-Enzim NAD den ibarettir. NAD spesifik  bir elektron akseptö-
rüdür. NADH + H+ şekline dönüşür ve sahip olduğu elektron ekivalan-
larını solunum zincirindeki NADH dehidrogenazlarına verir. 

Beta oksidasyonunun son basamağı (3- ketoaçil Co-A nm yeni bir 
Co-A ile reaksiyona girerek bir mol asetil - C o - A nın ayrılması safha-
sıdır. Geriye iki karbon atomu daha kısa zincirli bir yağ asidi açil Co-A 
sı kabr. Bu basamakta keto şekline dönüşmüş bulunan (3 karbon atomu 
yeni bir Co-A ile birleşir. Bu bir tiolitik reaksiyondur. Reaksiyonu ka-
talize eden enzime 'thiolaz' veya '[3-ketothiolaz''  denilmektedir. 

Yağ asitlerinin mitokondri içi yıkımı reversible'dir. Bu reaksiyon-
ların ters yönde gelişimi ile yağ asitleri teşekkül eder. Sitoplazma içeri-
sindeki yağ asidi sentezinden farkı,  bu sentezin aynı enzimlerle meydana 
gelişi ve kısa zincirli yağ asitlerinden mitokondriler içerisinde bu yoldan 
daha uzun zincirli yağ asitlerinin yapılışı şeklindedir. 

[3 oksidasyon reaksiyon basamakları ve reaksiyonlar dizisinin olu-
şumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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MITAKONDIRİDE (1 - OKSİDASYON 

C H \ . 
CH3-^ N-CH2-CH-CH2-COOH . Co-ASH 
C H 3 9 (Thıokmaz) 
V - , C=0 (GTP) Yag asıtı ı 
acil karnitin R 

R-CH2-CH2-CO-S.CoA • Karnitin 

R-CH2-CH2-CO-S.CoA 

Acıl-CoA dehidrogenaz F P — » F P H 2 • 2 .ATP 

R-CH=CH-CO-S.CoA 

Enoyl hidraz 
OH ı 

H20 

R-CH-CH2-CO-S .CoA 
LM,f3-Hidroksı acil 
CoA dehidrogenaz 

NAD 
H 2 0 

NADH • H4 

3. ATP 

Thiolaz 

ıı £ 

0 I 
• Co-ASH 

R-CO-S.CoA . CH3-CO-S.CCA 
Acil-CoA Asettf-CoA 

YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU İLE ELDE EDİLEN ENERJİ 

Yukarıda verilen yağ asitlerinin -(3-oksidasyonu ile ilgili tablonun 
incelenmesinden anlaşılacağı gibi açil-Co-A'nm a, [3-doymamış açil-Co-A 
ya oksidlenmesi sırasında flavoproteinli  dehidrogenaz hidrojen alarak 
indirgenir, daha sonra su teşekkül etmek üzere bu hidrojenlerini aracı va-
sıtası ile solunum zincirine transfer  eder. Bu sırada 2 ATP teşekkülüne 



olanak sağlanır. (3- hidroksiaçil-Co-A'nın oksidlenmesi sırasında ise bu 
defa  (3 karbon atomundan hidrojenleri alan NAD li bir dehidrogenazdır. 
Hidrojenlerini solunum zincirine nakletmek suretiyle 3 ATP meydana 
gelmesine olanak sağlar. Bu suretle yağ asidi açil-Co-A dan iki karbonlu 
bir ünitenin asetil-Co-A şeklinde ayrılması için meydana gelen reaksiyon-
lar dizisi sırasında 5 ATP teşekkül etmiş olur. Beta oksidasyon yolu ile 
parçalanan yağ asidinin bir palmitik asit olduğu düşünülecek olursa, 
16 karbonlu bu yağ asidinin tamamen asetil-Co-A lara parçalanabilmesi 
için bu şekilde yedi reaksiyon dizisinin meydana gelmesi gerekecektir. 
Her asetil-Co-A teşekkülü sırasında 5 ATP elde edileceğinden tekrar-
lanan 7 reaksiyon dizisi sırasında 35 adet ATP teşekkül etmiş olur. 

Palmitik asidin oksidasyonu ile oluşan 8 adet asetil-CoA nın, 
sitrik asit siklusuna dahil olması ile herbirinden 12 adet ATP lik enerji 
elde edileceği daha önce aerobik glikolizisin enerji hesabı yapılırken açık-
lanmıştı. Buna göre 8x12 = 96 ATP meydana gelmiş olur. Daha önce 
teşekkül etmiş bulunan 35 ATP nin de ilavesi ile, 1 mol palmitik asidin 
oksidasyonu sonucu 131 adet ATP teşekkül eder. Yağ asidinin aktivas-
yonu için reaksiyon başlangıcında sarfedilmiş  bulunan 1 ATP bu mik-
tardan çıkarılırsa geriye net olarak 130 ATP kalmış olur. 

Bir ATP nin . 7.000 den fazla  kalori sağlayacağı kabul olunduğu 
taktirde toplam 130 ATP den en az 7.000 x 130 = 910.000 kalorinin elde 
edileceği görülür. Halbuki yakma kalorimetresinde elde edilen sonuçlara 
göre bir mol palmitik asidin sağladığı kalori 2.340.000 küçük veya sa-
dece 2.340 büyük kaloriye eşdeğerdedir. Biyolojik oksidasyon sonucu 
elde edilen bu -910 Kkal. lik enerji kalorimetrede elde edilen enerji ile 
kıyaslandığında, palmitik asidin biyolojik oksidasyonu sonucu mey-
dana gelen enerji veriminin aşağı yukarı % 39 civarında veya biraz daha 
fazla  olduğu saptanmış olur. 

Doymamış Yağ Asitlerinin Oksidasyonu: Doymamış yağ asitlerinin 
oksidasyonu da mitokondri içerisinde meydana gelir. Ancak bu reaksi-
yonlar doymuş yağ asitlerindekinden daha değişiktir ve başka enzimlere 
de ihtiyaç gösterir. Normal şekilde meydana gelen (3- oksidasyon reaksi-
yonları sırasında yağ asidi açil Co-A' sının dehidrogenizasyonu ile a-(3-
doymamış açil Co-A meydana gelmektedir. Halbuki ekseri doymamış 
yağ asitlerinin, beta oksidasyonu ile ikişer karbonlu ünitelerin ayrılması 
sonucunda zincir içerisinde a-(3 yerine (3-y doymamış açil - C o - A 1ar 
teşekkül ederler. 

Doymamış yağ asitlerinin, doymuş olanlardan farklı  olan diğer bir 
özellikleri de bunların çift  bağlarının "cıs" konfigürasyonları  gösterme-
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leridir. Halbuki doymuş yağ asitlerinin dehidrogenizasyonu sonucu 
meydana gelen oc - (3 doymamış açil Co-A lardaki çift  bağlar trans 
halindedir. îşte yukarıda açıklanan bu değişiklik nedeni ile doymamış 
yağ asitlerinin (3- oksidasyonu için değişik enzimlere ihtiyaç vardır. 
Doymamış yağ asitlerinin son zamanlara kadar açıklanamayan [3- oksi-
dasyon basamakları bazı yeni enzimlerin bulunuşu ile daha iyi anlaşı-
labilir hale gelmiştir. Kolonya Üniversitesi profesörlerinden  W. Stoffe' 
in varlığını ortaya çıkardığı bu enzim.lerden birisi ' " A 3 , 4 -cis A 2 , 3 -trans-
-enoyl Co-A izomeraz'''  dır" Adı geçen enzim açil Co-A içerisindeki 3,4. 
karbon atomları arasında bulunan -cis-konfigürasyonundaki  çift  bağı 
2, 3. karbonlar arasına nakletmekte ve trans şekline çevirmektedir. Örne-
ğin oleik asidin beta oksidasyonu için diğer yağ asitlerinden farklı  olarak 
yukarda adı geçen enzime de ihtiyaç vardır. Linoleik asit gibi polian-
sature yağ asitlerinin örneğin linoleik asidin [3-oksidasyonunun tamam-
lanması için, doğal yağ asidi açilinde enoylhidraz ile oluşan ve D 
konfigürasyonu  gösteren D-(3-hidroksiaçil Co-A nın, doymuş yağ asit-
lerinin yıkılması sırasında meydana gelen normal substrat olan L-(3-
hidroksiaçil Co-A ya dönüşmesi lazımdır. Bu reaksiyon ise yeni bulu-
nan ikinci bir enzim tarafından  katalize edilir. Bu enzimin adı Ç>-hidroksi 
yağ asidi açil-Co-A epimeraz" dır. Bu iki ek enzim sayesinde doğal 
olarak meydana gelen bütün doymamış yağ asitlerinin (3-oksidasyon 
yolu ile okside olmaları mümkün olabilmektedir. Adı geçen ve yeni bu-
lunan enzimlerin katalize ettikleri basamaklar dışında kalan reaksiyon-
lar, normal beta oksidasyonundaki gibi devam etmektedir. 

TEK KARBON SAYILI YAĞ ASİTLERİNİN OKSİDASYONU: 

Tek karbon atom sayılı zincir ihtiva eden yağ asitlerinde (3 oksi-
dasyonu karbon atom sayısı üçe ininceye kadar normal şekilde devam 
eder. Ancak üç karbon atomlu zincire sahip yağ asidi gerçek adıyla pro-
piyonik asit teşekkülünden sonra izlenen yol değişiktir. Bu değişik (3-
oksidasyon, hayvanlarda ve bitkilerde yine farklı  olarak iki şekilde mey-
dana gelir. Propiyonik asidin hayvansal organizmada oksidasyonu için 
Biotin ve B 1 2 vitaminine ihtiyaç vardır. Son basamakda iki karbonlu 
ünitenin ayrılması ile meydana gelen propiyonil-Co-A, bir mol C0 2 ile 
birleşerek metilmalonil Co-A'ya dönüşür. Bu basamakda biotinli bir 
enzim olan Propiyonil-Co-A  karboksilaz"'  enzimine, ATP ve Mg+2 na 
ihtiyaç vardır. Bundan sonra meydana gelen metilmalonil Co-A, bir 
mutasyon reaksiyonu ile suksinil Co-A ya dönüşür. Bu reaksiyon için 
de ''metilmalonil  Co-A mutaz' denen ve B 1 2 vitamini ihtiva eden bir 
diğer enzim (5- deoksiadenozilkobalamin) gerekmektedir. 
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O CH-,0 
II I II 

CH3CH2-C-S-CoA • ATP • C02 HOOC-C-C-S-CoA • ADP • P, 
H 

Propıyonıl —CoA Metil malonıl — CcA 
CHoO 0 
I J II II 

HOOC-C — C-S-CoA HOOC-CH2-CH2-C-S-CCVA 
MUTASYON 

H 

Metil matoml-CoA Suksinil-CoA 

Meydana gelmiş olan suksinil Co-A "suksinil thiokinaz"ın etkisi 
sonucu serbest suksinik aside dönüşür ve trikarboksilik asit siklusuna 
dahil olur. 

Tek sayıda karbon atom zincirli yağ asitlerinin oksidasyonu bitki-
lerde daha değişik bir yoldan olur. Propiyonil Co-A önce (3-hidroksip-
ropiyonil Co-A ya Bu da malonilsemialdehid üzerinden malonil Co-Aya 
dönüşür. Malonil Co-A dekarboksilasyona uğrayarak asetil Co-A mey-
dana gelir. Bitkilerde yıkılımm bu yoldan meydana gelmesinin nedeni 
bunlarda B 1 2 vitamini ihtiva eden enzimin bulunmayışıdır. 

DİĞER OKSİDASYON YOLLARI : 

Yağ asitleri, beta oksidasyon kadar yaygın olmamakla beraber di-
ğer bazı yollarla da oksidasyona uğrayabilirler. Bu değişik oksidasyon 
yolları başlıca "alfa  oksidasyon''''  ve "omega oksidasyon" diye tanımlanır-
lar. 

a - Oksidasyonu: Doğada mevcut uzun zincirli a-hidroksi yağ asit-
leri alfa  oksidasyon yolu ile oksidlenerek karboksil grubu karbonu C 0 2 

şeklinde ayrılır. Karbon atomu önce bir aldehid grubuna dönüşür, 
bunun için hidrojen peroksitten yararlanılır Daha sonra NAD aracdığı 
ile bir karbon atomu daha kısa zincirli bir yağ asidi meydana gelir. Yeni 
yağ asidi tek sayılı karbon atomuna sahiptir. Hidroksi yağ asidinin yağ 
aldehidine dönüşümünü katalize eden enzim uyağ asidi peroksidazi'''dır. 
Bu enzim sadece 13-18 karbon atomu ihtiva eden zincirlere etki yapar. Bu 
nedenle alfa  oksidasyon yolu, sonuca ulaşan bir oksidasyon şekli değil-
dir. 
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R - C H 2 CH • C02 

peroksıdazı 

* RCH2COOH 
NAD—» NADH * H 

cx—Oksıdasyon 

a- hidroksi yağ asitleri, uzun zincirli yağ asitlerinin alfa  karton 
atomlarının oksidasyonu ile meydana gelirler. Memelilerin beyin ve kara-
ciğerinde bu çeşit yağ asitleri vardır. Özellikle serebrosit ve gangliosit-
lerde yer alırlar. Hidroksi yağ asitleri bitki yapraklarında, germinasyon 
gösteren tohumlarda da vardır. Son zamanlarda a-oksidasyon yolunun, 
yeşil sebzelerle alman kloforilin  parçalanması ile meydana gelen 
'Fitol' ün oksidasyon ürünü olan 'Fitanik Asit'in oksidasyonunda önemli 
bir rolü olduğu, bu sayede fitolün  C 0 2 ve suya parçalandığı açıklanmış-
tır. Normal memeli dokusu fitanik  asidi süratle parçalar. Bu nedenle 
serumda fitanik  asit pek bulunmaz. Ancak alfa  oksidasyon yolundan ya-
rarlanamayan kimselerde doku ve serumda fitanik  asit birikimi olur. 
Bu hastalığa "Refsum  hastalığı" denir. Kalıtsal olan hastalıkta sinir 
sistemi bozuklukları görülür. 

w- Oksidasyon: Omega oksidasyon reaksiyonu, karaciğerde mik-
rosomlarda ve bakterilerde görülen bir oksidasyon sistemidir. Genellikle 
orta ve daha kısa zincirli yağ asitlerinin metil grupları omega oksidas-
yonu sırasında hidroksil grubu şekline dönüşerek w hidroksi yağ asidi 
daha sonra da alfa  omega dikarboksilik asid haline dönüşür. Bundan 
sonra yağ asidi her iki karboksilik uçtan başlamak üzere (3- oksidasyonu 
ile parçalanmaya devam eder. Omega oksidasyonunun yararı halen 
bilinmemektedir. 

Karaciğerin, lipid metabolizmasında çok önemli bir yeri vardır. 
Yağ asitlerinin oksidasyonu sonucu meydana gelen asetil Co-A molekül-
leri ile yine karbohidratlar bölümünde açıklanan ve pirüvik asidin 
dekarboksilasyonu sonucu meydana gelen asetil Co-A molekülleri kara-

KETOGENEZÎS YE KETOZİS 
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ciğerde enzimatik bir reaksiyon sonucu "Asetoasetat", '[3-hidroksibu-
tirat'lara dönüşürler. Meydana gelen her iki madde diffüzyon  yolu ile 
kana geçerler.Asetoasetat'lar spontan bir şekilde dekarboksilasyona uğra-
yarak aseton meydana gelir. Bu üç maddeye 'keton risimlerV  denir. Keton 
cisimleri çevresel dokular tarafından  kandan alınarak trikarboksilik 
asit siklusu yolu ile C02 ve suya parçalanırlar. Dokuların keton cisimle-
rini trikarboksilik asit siklusu ile harcamalarına 'ketolizis' denilir. Kara-
ciğerin normal şekilde keton yapımı ise 'Ketogenezis'  diye adlandırıbr. 
Normal hayvansal bir organizmada ketogenezis ve ketolizis denge ha-
lindedir. Eğer karaciğer çevresel dokular tarafından  kullanılmayacak 
kadar fazla  keton cismi yapacak olursa kanda keton cisimleri birikimi 
olur. Kanda normal halde keton cisimlerinin miktarı % 1 mg'ı (aseton 
ekivalarını olarak) aşmaz. Ancak ileri derecede açlık hali ve şeker hasta-
lığında keton cisimlerinin miktarı çok fazla  yükselebilir. Bu taktirde 
keton cisimleri özellikle aseton bol miktarda idrara geçer. Bu durum tıp-
ta 'KetonurV  diye adlandırılır. Kanda keton cisimlerinin artmasına 'Ke-
lonemia' denilir. Genel tablo 'Keiozis' diye tanımlanır. Keton cisimlerinin 
devamlı olarak fazla  miktarlarda yapımı kanın yedek alkalisinin azal-
masına sebebiyet verir. Kan pH sı düşer., bu hale de 'Asidozis' veya 'JCe-
toasidozis''  denilir. Diyabetlilerde herzaman görülmesi mümkün olan bu 
hal kontrol altına alınmazsa öldürücü olabilir. Fakat genellikle asidozis 
daha ziyade laktik asit birikimi ile birlikte görülür. 

Keton Cisimlerinin Yapımı ve Birbirlerine Dönüşümü: Ortamda 
bulunan iki mol asetil Co-A thiolaz enziminin katalitik etkisi ile kon-
danse olarak 

CH3COSC0-A + CH3CO.SC0-A CH3CO.CH2CO.SCo-A + Co-A 
asetoasetil Co-A yı meydana getirirler. Bundan sonra bir deaçilasyon 
reaksiyonuna gerek vardır. "Asetil Co-A deaçilaz" enzimi tarafından  ka-
talize edilen reaksiyon şu şekildedir: 

CH 3 COCH 2 CO.SCo -A + H 2 0 ^ C H 3 C O . C H 2 C O O H + Co-A.SH 

Asetoasetil Co-A dan asetoasetik asidin meydana gelişinin ikinci 
bir yolu da bir mol asetoasetil Co-A nın bir başka asetil Co-A ile kon-
dansasyonu sonucu p-hidroksi-(3-metilglutaril-Co-A teşekkül etmesi, 
ikinci Co-A nın ayrılması ve mitokondri içerisinde mevcut 'hidroksime-
tilglutaril-Co-A liyaz''  enziminin etkisi ile (3, hidroksi-^, metilglutaril 
Co-A 'nın serbest asetoasetik asit ve asetil Co-A ya parçalanması şek-
linde oluşmaktadır. Kabul olunduğuna göre asetoasetik asit büyük 
ölçüde bu ikinci yoldan teşekkül etmektedir. 
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Bu şekilde meydana gelen asetoasetik asit Co-Enzim olarak NAD 
ihtiva eden akacak 'D-(3- hidroksibutirat dehidrogenaz' enzimi tarafından 
'D-(3-hidroksibütirata indirgenir. 

0 0 o 
II II II 

C H 3 - C - C H 2 - C - S - C o A • CH3-C-S - C 0 A , H 2 O • 

hidroksi 
Asetoasetil -CoA ^utarıl CoA A s e t l l - C o A 

sen t et az 

COOH CHo 0 
I I J II 
CH? • C=0 - CH ? C-S-CoA 
1 L 

HoC-t-OH 0 CH2 
6 I II I 

CH2 —C-S-CoA COOH 

HMG-CoA Asetoasetat Asetil-CoA 
HMG-CoA üzerinden asetoasetik asit teşekkülü 

(3- hidroksibutirik asit keton cisimlerinin kanda kantitatif  olarak 
en çok bulunan şeklini teşkil eder. Bu suretle meydana gelen asetoasetat 
ve (3- hidroksibutiratlar karaciğer hücrelerinden diffüzyon  yolu ile kan 
damarlarına geçer ve çevresel dokuya naklolunurlar. Dokularda (3- hid-
roksibutiratlar tekrar asetoasetatlara oksitlenir ve Co-A ile birleşerek 
aktif  hale geçerler. Bu aktif  hale geçişlerde serbest asetoasetat, suksinil 
Co-A ile reaksiyona girer ve suksinil -Co-A dan Co-A yı devralır. Bu 
reakiyon "Suksinil-Co-A-asetoasetil-Co-A  transferaz''''  denen bir enzim 
tarafından  katalize edilir. Asetoasetatların aktif  hale geçmelerinin diğer 
bir yolu da doğrudan doğruya ATP den yararlanılması şeklindedir. 

Asetoasetat - f  ATP + Co-A > Asetoasetil-Co-A - f  AMP + PPi 
Meydana gelen asetoasetil -Co-A daha sonra 'thiolaz' enzimi etkisi ile 

iki mol asetil-Co-A ya parçalanır ve sitrik asit siklusuna dahil olarak 
oksidlenmeye devam eder. Keton cisimleri kandaki konsantrasyonları 
oranında ekstrahepatik doku tarafından  oksidlenir. Keton cisimlerinin 
kandaki miktarı 100 ml de 70 mg'a varıncaya kadar oksidlenme sürer. 
Bu miktarın daha da artması halinde hem kandaki keton cisimleri hem de 
bunların idrara geçen miktarlarında artma görülür. Ketozis genel olarak 
kandaki serbest yağ asitleri seviyesinin artması ile birlikte görülür. 
Serbest yağ asitlerinin keton cisimlerinin başlıca kaynağmı teşkil ettiği 
zannedilmektedir. 
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LİPİDLERİN BİYOSENTEZLERİ 

YAĞ ASİTLERİNİN BİYOSENTEZİ (LİPOGENEZİS): 

Yağ asitleri sentezi hücrede başlıca iki şekilde meydana gelir. 
Bunlardan birincisi zaten mevcut olan kısa zincirli yağ asitlerinin her 
defasında  ikişer C atomu ilavesi ile daha uzun zincirli yağ asitlerine dö-
nüşmeleri şeklinde, ikincisi ise hücre içerisinde yeniden yağ asidi (de 
novo-sentez) yapımı şeklindedir. Organizma yeni yağ asitleri sentezinde 
material olarak diyetle alınan yağ asitleri ile metabolizma sırasında mey-
dana gelen asetil Co-A'lardan yararlanır. Yağ asitlerinin sentezi hücrede 
başlıca üç sistemde meydana gelir. Bu sistemler, 'Sitoplazmik sistem', 
'mitokondrial sistem', ve mikrozomal sistem' lerden oluşur. Yağ asit-
lerinin de novo sentezleri sitoplazmik sistem tarafından  gerçekleştirilir. 
Mitokondrial ve mikrozomal sistemler sadece kısa ve orta zincirli yağ asit-
lerinden (12-16 C lu) daha uzun zincirli yağ asitlerini sentez etme yete-
neğindedirler. 

Yağ Asitlerinin Sitoplazmik (de novo) Sentezi: Yağ asitlerini si-
toplazma içerisindeki yeniden sentezleri için gerekli asetil Co-A ünite-
leri, glikolizis sonucu meydana gelen piruvik asit moleküllerinin dekar-
boksilasyonu ve uzun zincirli yağ asitlerinin ^-oksidasyonu sonucu 
meydana gelirler. Ancak bu reaksiyonlar özellikle mitokondriler içeri-
sinde olduğundan meydana gelen Asetil Co-A nın mitokondri zarını aşa-
rak sitoplazmaya geçmesi gerekmektedir. Halbuki mitokondri zarı asetil 
Co-A ya karşı geçirgen değildir. Asetil Co-A nın bu zarı aşabilmesi için 
önce oksalasetat ile birleşerek sitrik aside dönüşmesi gerekmektedir. 
Ancak sitratın da mitokondri zarını aşabilmesi için taşıyıcı bir sisteme 
ihtiyaç vardır. Mitokondriden sitoplazmaya geçen sitrat orada ATP ye 
bağımlı sitratı parçalayan enzimin katalitik etkisi ile tekrar oksalase-
tat ve asetil-Co-A ya parçalanır. 

Sitrat + Co-A + ATP Asetil Co-A + Oksalasetat + ADP + PPi 
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Daha önce açıklandığı gibi kısa zincirli yağ asitlerinin mitokondri 
içerisine taşınmasında yardımcı olan karııitin, asetil Co-A nın mitokondri 
dışına taşınmasında da yardımcı olmaktadır. Ancak bu taşıma sisteminin 
sitrat kadar önemli olmadığı zannedilmektedir. 

Yağ asidinin teşekkülünde kullanılacak asetil Co-A molekülü sitop-
lazmada önce malonil Co-A ya dönüşür. Bunun için, C0 2 kaynağı ola-
rak HCO~ ATP, Mn^+ ve 'Asetil Co-A karboksilaz' denen ve kofaktör 
olarak biotin ihtiva eden enzime gerek vardır. 

Mn++ 
CH3COSC0-A + HCO-j + ATP —HOOC.CH,COSCo-A + ADP-hPİ 

Bazı organizmalarda, örneğin maya ve güvercin karaciğerinde, yağ 
asitlerinin biyosentezinde görev alan bütün enzimlere ait proteinler 
'Açil Taşıyıcı  Protein'  denen (acyl carrier protein) bir proteinle birara-
da ve kompleks halinde bulunurlar. Örneğin mayada, yağ asidinin bi-
yosentezinde katkısı bulunan 7 adet enzim proteini bir kitle halinde 
birarada bulunurlar. Malonil Co-A nm teşekkülünde bikarbonattan 
alman C0 2 molekülü, malonik asidin Co-A ile bağlanmayan karboksil 
grubunu meydana getirir. Reaksiyonda biyotinin rolü C0 2 taşıyıcılığı 
yapmaktır. 

Yağ asitlerinin biyosentezinde görev alan (Açil Carrier Protein) 
ACP'nin bu görevi yağ asitlerinin (3-oksidasyonunda aktivasyonu temin 
eden Co-A nmki gibidir. Sentez sırasında meydana gelen bütün açiller, 
ACP'nin prostetik grubunu meydana getiren '4-fosfopantetcin'in  sülfidril 
grubu ile esterleşerek reaksiyona devam ederler. Fosfopantetein'in  fos-
forik  asidi, ACP proteininin peptid zincirinin 36. sırasında yer alan 
hidroksi amino asid "serinin" hidroksil grubu ile birleşmiş haldedir. 

ACP polipeptid zinciri 

A-Fosfopantetein 

0 = c , Serin 0 HqC OH 0 H O H 
\ ; II 0 I I II I II I 
/CH-CH2-0tP-0-CH2-C-C-C-N-(CH2 )2-C-N-(CH2 )2-SH 

H -N OH H3C H 
A 
) ı y 

Rantotenik .asit 
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4 - fosfopantetein  sülfidril  grubu ile de asetil Co-A ve malonil Co-A 
ile birleşir. Co-A üniteleri ayrdır ve asetil - S - ACP ve malonil-S-ACP 
teşekkül ederler. Reaksiyonları katalize eden enzimin adı ,transaçilaz,A\T. 

Şimdi malonil-Co-A teşekkül ettikden sonra butiril-S-ACP teşekkül 
edineiye kadar meydana gelen reaksiyonları gözden geçirelim. Zira bu-
tiril-S-ACP teşekkülünden sonraki kademelerde, her seferinde  yeni bir 
malonil-S-ACP, uzamakta olan yağ asidi zincirine eklenmekte ve ayrı 
bir özellik göstermemektedir. 

Meydana gelen malonil-S-ACP, bir mol asetil-S-ACP ile birleşerek 
asetoasetil-S-ACP teşekkülüne yol açar. Bu sırada malonil-S-ACP nin 
şerbet karboksil grubu C0 2 kaybeder, asetil S-ACP yeni teşekkül eden 
asetoasetil-S-ACP'nin 3. ve 4. C atomlarım meydana getirir. Reaksiyonu 
katalize eden enzimin adı "fi-ketoaçil-AC  P-sentetaz"  dır. 

O O C0 2 O 
II II ^ II 

CH3 - C - S - ACP + HOOC - CH2 - C - S - ACP CH, - C - CH, -
o 

= C - S - ACP + ACP - SH 

Kaybolan C atomu asetil CO-A dan malonil Co-A nın teşekkülü 
esnasında asetil - Co- A ya eklenen C atomudur. 

Bu reaksiyon kuvvetli eksergonik bir reaksiyondur. Yağ asidi sen-
tezini kolaylaştırır. Asetoasetil Co-A, iki mol asetil-Co-A nın thiolaz etkisi 
ile kondansasyonu sonucu da meydana gelebilir ancak bu reaksiyon en-
dergonik bir reaksiyondur ve enerjiye ihtiyaç gösterir. Teşekkül eden 
asetoasetat kolaylıkla asetatlara parçalanm.a eğilimindedir. 

Yukarıda açıklanan ve aşağıda açıklanacak olan bütün reaksiyonlar, 
açil taşıyıcı proteine bağlı olarak ve yine bu proteine bağlı değişik enzim-
lerin birbirlerini takip eden etkileri sonucu meydana gelirler. 

Asetoasetil-S-ACP teşekkülünden sonra bu madde Co-A ola-
rak NADH ihtiva eden, "$-ketoaçil-ACP-redüktaz"  enziminin etkisi ile 
'D-(3- hidroksibutiril-S-ACP'ye indirgenir. Bundan sonraki safhada, 
D-(3- hidroksibutiril-S-ACP dehidratasyona uğrayarak, a-(3-doymamış 
açil - S - ACP ye dönüşür. Reaksiyonu katalize eden enzim ,enoyl-ACP-
dehidrataz''dır.  Bu maddeye aynı zamanda "krotonil-S-ACP"  de denil-
mektedir. a-|3-doymamış açil-S-ACP bundan sonraki safhada  butiril-
S-ACP ye indirgenir. 
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Butiril-S-ACP teşekkülü ile yağ asidinin teşekkülündeki ilk siklus 
tamamlanmış olmaktadır. Bundan sonraki kademelerde yeniden her 
defasında  bir mol malonil-S-ACP tekrar aynı siklusa girmek sureti ile 
toplam 7 kademede palmitik asit teşekkül etmiş olur. Malonil-S-ACP, 
butiıil-S-ACP ve ondan sonraki basamaklarda teşekkül eden diğer ara 
maddelerle birleşirken her defasında  bir mol C 0 2 açığa çıkar ve böyle-
likle reaksiyona giren açil-S-ACP ve sadece iki karbondan oluşan ünite 
bağlanmış olur ve zincir her defasında  2C atomu daha uzun bir hal 
alır. 

Sitoplazmada yağ asidinin teşekkülünü aşağıdaki şekilde özetlemek 
mümkündür. 

1) Asetil-Co-A + HS-ACP Asetil-S-ACP + Co-A 

2) Asetil-S-ACP + Enzim î± Asetil-S-Enz. + HS-ACP 

3) Malonil-S-Co-A + HS-ACP Malonil-S-ACP + HS-Co-A 

4) Malonil-S-ACP+Asetil-S-Enzim^Asetoasetil-S-ACP+Enzim + C0 2 

5) Asetoasetil-S-ACP + NADPH + H+ D(-)(3-hidroksibutiril-S-ACP 
+ NADP 

6) D(-)p-hidroksibutiril-S-ACP Krotonil-S-ACP + H 2 0 

7) Krotonil-S-ACP + NADPH + H+ Butiril-S-ACP + NADP+ 

8) Butiril-S-ACP-f  Malonil-S-Co-A (3-ketokaproyl-S -ACP+HS-CO-A 

+ co2 
Bundan sonraki safhalarda  reaksiyon asetoasetil-S-ACP den iti-

baren olduğu gibi, aynı şekilde devam eder. 

Hayvansal dokuda siklus reaksiyonları sonucu palmitik asit teşekkül 
ettikten sonra "deaçilaz" enziminin palmitik asidi ACP'den koparması 
ile reaksiyonlar dizisi son bulur ve palmitik asit serbest hale geçer. 

Yağ asitlerinin sentezi sırasında meydana gelen indirgeme reaksi-
yonlarında kullanılan NADPH büyük ölçüde glukoz-6-fosfatın  pentoz 
fosfat  yolu ile yıkılışı sırasında meydana gelir. (Karbohidratlara bak.) 
Ayrıca karaciğerde malatların piruvatlara oksitlenmesi sırasında da 
NADPH teşekkül eder. Bitkilerin yapraklarında NADPH mevcut 
NADP den fotoredüksiyon  yolu ile meydana gelir. 
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> .o 

Malonıl-S-CoA 

Ş-Keto-kapralrS-ACP 
tesekul edinceye kadar 
asetoasetil'in yerini 
Butiril-S-ACP alarak 
siklus tekrarlanır 

Mitokondrial Sistemde Yağ Asidi Sentezi: Sitoplazmik sistemde 
meydana gelen palmitik asit zinciri, mitokondrial ve mikrozomal sis-
temlerde uzatdarak daha uzun zincirli (C1 8 , C 2 0 , C 2 2 , C 2 4 ) yağ asitleri ya-
pılır. Palmitik asitten daha uzun zincirli yağ asitlerinin yapımındaki 
bu safha  yağ asitleri oksidasyonunda açıklanan reaksiyonlar dizisinin 
tam tersi bir yönde gelişir. Mitokondride 12-16C atomlu yağ asitlerine 
her defasında  bir asetil-Co-A ünitesi eklemek suretiyle daha uzun zincirli 
yağ asitleri sentez edilirler. Yağ asitlerinin sitoplazmadaki "de novo,, 

sentezlerinden farkı,  C2 donörü olarak malonil-Co-A yerine doğrudan 
doğruya asetil-Co-A dan yararlanılmasıdır. Reaksiyonlar aşağıdaki şe-
kilde gelişir: 
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CH3ıC-S-COA^.R-CH2C-S-COA _ _ R-C^B CHJC-5-COA 4- COA 
•tioiaz 

9 9 o 
R - C ^ C - C ^ C - S - C o A F N A D H T H •• R-CHJCHOH-CHJÜ-SCOA • NAD 

ft -hidroksıaçil 
Ç dehıdrogenaz 0 

R-CH2CHOH-CH2C-SCOA ' R-CH2CHRCH-C-S-COA * H^O 

Ancak yukarıda açıklanan reaksiyonların (i- oksidasyon reaksiyo-
nundan başlıca farkı  son basamakta veya (3 - oksidasyonunun ilk basa-
mağında FAD e ihtiva eden bir dehidrogenaza ihtiyaç bulunmasına 
karşılık, biyosentezin son basamağında (4. basamak) NADPH a ihtiyaç 
gösteren "Enoyl redüktazdan" yararlanılmasıdır. Mitokondrial sistemde 
doymuş ve doymamış yağ asitleri aynı zamanda zincir uzamasına tabi 
tutulurlar. 

Mikrozomal Sistemde Yağ Asidi Sentezi: Mikrozomal sistemde de 
hem doymuş hem de doymamış yağ asitleri zincirleri daha uzun zincir-
lere dönüşürler. Mikrozomal sistemdeki zincir uzamasının mitokondrial 
sistemdekinden farkı  bu sistemde asetil-Co-A yerine sitoplazmik sistem-
de olduğu gibi malonil - Co-A dan yararlanılmasıdır. Ara ürünleri "de 
novo" sistemindeki gibidir. Ancak bunlar ACP'e bağlı değillerdir. 10-16C 
atomlu yağ asitleri ile 18 C atomlu doymamış yağ asitleri bu sistemde en 
hızlı olarak zincir uzamasına maruz kalan yağ asitleridir, indirgemede 
NAD 11 a ihtiyaç gösteren enzimden yararlanılır. 

Çifte  Bağı Bulunan Yağ Asitlerinin Sentezi: Hayvansal organizma 
bir çifle  bağ bulunan palmitoleik ve oleik asitler gibi (monoenoik) doy-
mamış yağ asitlerini sentez etme yeteneğindedir. Birden fazla  çifte  bağı 
bulunan yağ asitlerinin (polienoik) sentezi bitkisel canlılara has bir 
özelliktir. Ancak hayvansal organizma tarafından  sentez edilemeyen li-
noleik ve linolenik asitler gibi esansiyel yağ asitleri bitkisel kaynaklar-
dan diyetle alındıktan sonra hayvansal organizma bunlardan bazı başka 
poliansature (polienoik)  asitleri sentez edebilir. 

Monoansature yağ asitleri daha önce sitoplazmada yapılmış veya 
diyetle alınmış bulunan palmitik ve stearik asitlerin desaturasyonu sonu-
cu sentez edilirler. Bu sentez aerobik ve anaerobik diye adlandırılan iki 
yoldan oluşur, Özellikle adipoz doku ve karaciğerde meydana gelen bu de-

51 



saturasyon reaksiyonları için 'Oksijenaz' denen bir enzime gerek vardır. 
Oksijenaz enzimi özellikle mikrozomlarda yer alır. Reaksiyonda NADH 
veya NADPH dan yararlanılır. 

Palm,toyl - CoA . NADPH . H* . 0 2 » F&lm.ıoleyi - CoA . NAÛP* . 2H^0 

Reaksiyonlarm tam olarak nasıl olduğu bilinmemektedir. Ancak 
bir mol 0 2 e transfer  edilmek üzere iki çift  elektronun bulunması söz 
konusudur. Bunlardan bir çifti  substrattan diğer çifti  ise reaksiyonda 
ko-reduktan olarak kullanılan NADPH + H+ dan gelmektedir. Bu 
alışılmamış bir indirgeme şeklidir. Bu çeşit oksijenazlara 'miks-görevli 
oksijenaz' 1ar denilmektedir. 

Anaerobik yoldan desaturasyona gelince, daha çok bazı bakterilerde 
meydana gelen bu yolla desaturasyonda, örneğin Eşerişia kolide pal-
mitoleik sentezi [i- hidroksidekanoats'm dehidratasyonu ile başlamak-
tadır. "fh-hidroksidekanoyltioester  dehidraz" denen enzimin etkisi ile 10 C 
atomlu bir zincire sahip olan (5-hidroksidekanoyl-S-ACP, (3-y-enoyl— 
S-ACP e dönüşür. Bundan sonra meydana gelen enoyl açilin karboksil 
ucuna malonil-Co-A şeklinde üç tane iki karbonlu parça daha eklenerek 
palmitoleik asitin açil taşıyıcı protein esteri meydana gelir. 

CH3 (CH2)6CHOHCH2CO-S-ACP CH3(CH2)5CH=CHCH2CO-S-ACP 

O-hıdroksıdekanoyl — ACP , n-\f-aesencyl -ACP 

Bu meydana gelen madde beta, gama C atomları arasında doyma-
mış bağ ihtiva eden cis konfigürasyonunda  10 C atom zincirli yağ asidi-
ACP esteridir. Bundan sonraki safhada  malonil-Co-A nın karboksil uca 
ilavesi ile beta-gamma (3-4) C atomları arasındaki çifte  bağ 9-10. C 
atomları araşma doğru kayar. Bir çifte  C atomu ünitesi daha ilave olu-
nacak olursa bu defa  oleik asit-ACP esteri meydana gelmiş olur. 

Poliansature (polienoik) asitlerin sentezlerine gelince, yukarıda da 
açıklandığı gibi hayvansal organizma linoleik ve linolenik asitleri dış 
kaynaklardan sağladıktan sonra desaturasyon ve zincir eklemesi yolu ile 
yeni doymamış yağ asitleri sentez edebilir. Hayvansal organizmada ter-
minal metil grubundan itibaren 7. C atomuna kadar uzanan zincir par-
çası içerisindeki herhangi iki karbon atomu arasındaki bağın desaturas-
yonu mümkün değildir. Bunun dışında, karboksil grubu yönünde yer-
alan diğer C atomları arasında yeni çifte  bağlar meydana getirme olana-
ğı vardır. Bu nedenle metil ucundan itibaren 7.C atomuna kadar uzanan 
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zincir kısmı içerisinde çifte  bağ bulunan doymamış yağ asitleri esansiyel 
yağ asitleridirler ve bunların mutlaka dışarıdan alınmaları gerekmek-
tedir. Bu sebeple linoleik ve linolenik yağ asitleri kesinlikle esansiyel 
yağ asitleri niteliğindedir. Arakidonik asit ise varsa organizmada lino-
leik asitten imal edilebilir. 

Arakidonik asidin sentezi, linoleik asidin önce gamma-linoleik asit, 
sonra homogamma-linoleik aside dönüşmesi ve desaturasyonu ile olur. 
Yağ asitlerinin desaturasyonu mikrozomlarda olmakda, yağ asitlerinin 
Co-A substratlarından yararlanılmakta, aynı zamanda NADPH veya 
NADH ve 0 2 den faydalanılmaktadır. 

Diyetle Alınan Yağ Asidi 

9, 12- C„ 

Linoleik asit 

I ~ 2 H 
6,9,12 - C 1 8 : s 

Y 

y - linolenik asit 
^ +cT 

8 , 1 1 , 1 4 , - C 2 0 : s 

| - 2 H 
5,8,11,14 - C M : 4 

Arakidonik asit 

Linolenik asit 
| _ 2 H ı 

6 , 9 , 1 2 , 1 5 - C 1 8 : 4 

+ C2 
8 , 1 1 , 1 4 , 1 7 - C 2 0 : 4 

| - 2 H 
5,8,11,14,17 - C 2 0 : 1 

| +c2 
7,10,13,16,19 - C,,., 

| -H, 
4,7,10,13,16,19 - C 2 2 : 6 

dekozaheksenoik asit 

TRİAÇİLGLİSEROLLERİN SENTEZLERİ: 
Triaçilgliseroller veya nötral yağların sentezleri öncelikle adipoz 

doku ve karaciğerde medyana gelir. Bunun için endoplazmik retiku-
luma bağlı enzimlere ihtiyaç vardır. Triaçilgliserolün sentezi fosfatidik 
asit üzerinden olur. Fosfatidik  asit hem triaçilgliserollerin hem de bazı 
fosfolipidlerin  ön maddesini teşkil eder. Fosfatidik  asidin kendisinin 
yapısı için L-gliserol-3-fosfat  ve yağ asitlerinin açil Co-A larma gerek 
vardır. E. kolide aynı görevi yağ asidi açil-ACP'i de yapabilir. 

2 RCO - CoA 

Açıl - CoA 

CH20H 

CHOH 
CH2O-C-R 
CH-O-?-R^ 2 CoA 

CH 2 0P0 3 H 2 CH20P03H2 

L-Glıserol 
3-fosfat 

L-Fosfatidik 
asit 
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Gliserol-3-fosfat,  ya glikolizis sırasında meydana gelen dihidrok-
siasetonun indirgenmesi veya gliserolün "gliserokinaz" ve ATP ile fos-
forilasyonu  sonucu elde edilir. Meydana gelen fosfotidik  asit, "fosfataz"" 
enzimi ile hidroliz olarak L-l,2-diaçilgliserol ayrılır. Diaçilgliserol tek-
rar bir mol açil-Co-A ile reaksiyona girerek, triaçilgliserol teşekkül 
etmiş olur. Dihidroksiaseton fosfattan,  gliserol-3-fosfatın  meydana gelişi 
sitoplazmada bulunan "gliserolfosfat  dehidrogenaz" enziminin etkisi ile 
olur. Enzimin Co-enzimini NADH meydana getirir. Bu enzim başlıca 
mikrozomlarda bulunduğu gibi mitokondri içerisinde de vardır. 

Sindirim sırasında bağırsak mukozasından emilen monoaçilgliserol-
ler, mukoza hücrelerinde fosfatidik  asit teşekkül etmeksizin yağ asidi açil 
-Co-A sı ile birleşerek doğrudan doğruya triaçilgliserollere dönüşebilirler. 

FOSFOLİPÎDLERÎN SENTEZLERİ: 

Lipoproteinler halinde kanda nakledilen ve membranların yapısında 
yer alan başlıca fosfolipidler,  yukarda da açıklandığı gibi fosfatidik  asit-
ten hareketle sentez olunurlar. Örnek, bir fosfolipid  olarak fosfatidil 
kolin (lezitin) in sentezi incelenecek olursa, böyle bir sentez için gliserole, 
iki mol uzun zincirli yağ asidine, fosforik  asit ve koline ihtiyaç olduğu 
görülür. Önce baz olarak elde bulunan kolinin fosforilasyonu  gerek-
mektedir. 

Fosfolipidlerin  teşekkülü için bir nükleotid olan "sitidintrifosfata" 
(CTP) ihtiyaç vardır. Ortamda bulunan sitidin trifosfat,  daha önce te-
şekkül etmiş bulunan fosforilkolin  ile reaksiyona girerek sitidindifosfat 
kolin meydana gelir, pirofosfat  ayrılır. 

NH2 

0 o 
II II 

- P - O - P — 0 
1 I 
OH OH 

II II 
CH? 0 
c u 

fS^A Sıtıdın dıfosfat  kolin (CDP kolin) OH OH 
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Daha sonra, meydana gelmiş olan sitidindifosfat  kolin, kolinmono-
fosfat  parçasını diaçilgliserole vermek sureti ile fosfatidil  kolin'in (lezi-
tinin) sentezi tamamlanmış olur. Diğer fosfolipidlerden  fosfatidil  etanola-
min ve fosfatidil  serin de aynı şekilde sentez edilirler. Fosfatidil  serin'in 
enzimatik şekilde dekarboksilasyonu ile fosfatidil  etanolamin meydana 
gelir. 

Kolinin Biyosentezine gelince: Kolinin sentezi, glisin veya serinden 
başlayabilir. Dekarboksilasyona uğrayan serinden önce aminoetanol 
(kolamin) teşekkül eder. Daha sonra kolaminin üç mol metil grubu ile 
metilasyonu sonucu, kolin meydana gelir. Bu arada sırası ile önce meti-
laminoetanol, daha sonra da dimetilaminoetanol ve trimetillaminoeta-
nol (kolin) teşekkül eder. Kolin için gerekli metil grupları, S-adenozil 
metyonin tarafından  sağlanır. Metil grupları N 5 - N 1 0 -metilentetrahidro-
folik  asitin "İV5, İV10 -metilentetrahidrofolat  redüktaz" enzimi ile indir-
genmesi sonucu da meydana gelebilir. Bu taktirde yukarıda adı geçen 
madde, DPNH etkisi ile N5-metiltetrahidrofolat'a  dönüşür (amino asit 
metabolizmasma bak). Ancak metil grubunun aminoetanole transfer 
edilebilmesi için bu tek karbon metabolizması sırasında metilenden olu-
şan metil grubunun önce metyoninde yer alması gerekmektedir. Bu ne-
denle metyoninin, dolayısıyla aminoasitlerin, kolin ihtiyacının giderilmesi 
ile yakmdan ilişküeri vardır. Kolin yetersizliği bir anlamda amino asit ye-
tersizliği demektir. 

COOH - C 0 2 

Kolin yıkılırken, önce betain aldehide dönüşür, daha sonra betain 
meydana gelir. Betain formülü 

Karaciğere mevcut gliserolfosfatidlerin  % 60 kadarı lezitin ve % 20 
kadarı da, fosfatidiletanolamin  (etanolamin sefalin)  den oluşur. Organiz-
mada dokulara nakledilen lipidlerin çok büyük bir bölümü fosfatidilgli-
serol şeklinde karaciğerde imal edilir., 

Fosfatidal  kolin ve Fosfatidal  Etanolamin (Plazmalogenler) in 
sentezi: 

Daha önce de açıklandığı gibi plazmalogenler, lezitinden farklı 
olarak alfa  karbon atomunda yağ asidi yerine yağ asidi aldehidi ihtiva 
eden maddelerdir. Yağ asidi aldehidi, yağ asidi açili-Co-A sının indirgen-

HJNCH-CHJOH NH2-HC2CH2-OH -»• + 3HC2 -S- CH,- N+—CH2CH2-OH 
ı 

Serin Etanolamin Kolin 

(CH3)3N-CH2COOH 
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mesi ile meydana gelir. Meydana gelen "Aldehid-Co-A tiohemiasetal 
bir mono açil gliserol-3- fosfata  naklolunur. Reaksiyonun bundan sonraki 
bölümü teşekkül eden diaçilgliserol-3 fosfatın  kolin veya etanolamin ile 
birleşmesi şeklinde olur. 

SÎFÎNGOLİPlDLERÎN BİYOSENTEZLERİ: 

Sifingolipidlerin  ana maddesini meydana getiren sifingozin  beyin 
hücresinde mikrozomlarda imal edilir. Organizma sifingozin  imalinde 
palmitik asit ve serinden yararlanır. Piridoksal fosfat  ile birleşerek aktif 
hale geçen serin, palmitil-Co-A ile reaksiyona girerek "dihidrosifin-
gozinin" oluşmasını sağlar. Bundan sonra dihidrosifingozin,  flavop-
roteinli bir dehidrogenazla sifingozine  dönüşür. 

0 UH NH2 w 0 NH2 

CH3 (CH2 )w-C-S-CO-A • H2C-CH-COOH -MO * CH 3 (CH 2 ) k -C-CH-CH 2 -OH 

Falmitil-Co-A Serin -Co-ASH 3-Ketodıhidrosıfıngozın 
-C02 

0 NH2 0 NH ? 

II I z _ 2 H || | l 
CH3 (CH2 )K-C-CH-CH2-OH — » CH 3 (CH 2 ) , 2-CH=CH-C-CH-CH 2OH 

HP—»FPH2 
3-Ketohidrosifıngozin 3-Ketosıfıngozn 

0 NH2 OH NH, II I | | 1 
CH3(CH2)12-CH=CH-C-CH CH2OH • C H 3 (CH 2 ) 1 2 -CH=CH-CH-CH-CH 2 -OH 

NADPH • H* 
•3-Ketosıfingozin j Sıfingozn 

NADP* 

Sifingomiyelin'nin  meydana gelmesi için önce "Seramid" teşekkül 
eder. Seramid sifingozinin  amin grubunun uzun zincirli bir yağ asidi-Co-A 
sı ile birleşmesi sonucu meydana gelir. Bundan sonra sifingomiyelin 
meydana gelmesi için CDP-kolin'e gerek vardır. Sitidindifosfat  kolin, 
fosforil  kolinini seramide devreder, CMP ayrılır. 

Serebrositlerin Sentezi: Sifingozin  bileşiklerinden olan serebrosit-
lerin temel yapısında da seramid vardır. Ancak serebrosit teşekkülün-
de UTP ye ihtiyaç vardır. UTP den yararlanılarak meydana gelen UDP-
Glukoz (bak karbohidratlarda glikojenezis) veya aynı şekilde oluşan 
UDP-Galaktoz, seramidle reaksiyona girerek glukoserebrosid (glikolipid) 
veya galaktoserebrosit'in oluşumunu sağlar. Serebrositlerin teşekkülünde 
daha değişik bir yolun da izlenebildiği görülmüştür. Burada önce sifin-
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gozin, örneğin UDP-galaktozla reaksiyona girerek galaktoz sifingozin-
le birleşrek Psikozini  meydana getirmekte, bundan sonra pisikozin pal-
mitoyl-Co-A ile bağlanarak bir "Galaktoserebrosit" teşekkül etmek-
tedir. Gangliositlerin biyosentezleri için de gene UDP-galaktoz ve yapı-
sında yer alan diğer maddelere ihtiyaç vardır. 

Kolesterolün Biyosentezi: Hayvansal organizmada steroid yapıya 
sahip bileşiklerin en önemli temsilcisi hiç şüphe yokki kolesteroldür. 
Kolesterol hayvansal organizma tarafından  kolaylıkla sentez edilebilen 
bir steroldür, insan vücudunda günde 1 gr. kadar kolesterol sentez edilir. 
Dışarıdan diyetle alınan kolesterolün miktarı ise bunun ancak üçte biri 
kadardır. Kolesterolün yapısı 1930 larda aydınlatılmıştır. O zamandan bu 
yana yapılan yoğun çalışmalar kolesterolün biyokimyasal olarak nasıl 
sentez edildiğini oldukça ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur. Başta 
karaciğer olmak üzere adrenal korteks, testisler, cilt, ince bağırsaklar 
ve diğer bazı dokular kolesterol sentez etme yeteneğindedir. Radyoak-
tif  C atomu ile etkilenen Asetil-Co-A moleküllerinin her iki karbon ato-
munun da kolesterolün halka ve yan zincir yapısı içinde yer aldığını 
gösteren gözlemler, kolesterolün bütün C atomlarının sentez sırasında 
Asetil-Co-A dan alındığını ortaya koymuştur. Kolesterolün sentezi için 
gerekli bütün enzimlerin de stoplazmanın suda çözünen proteinleri ara-
sında yer aldıkları ve bunların mikrozomlarla ilişkili bulundukları an-
laşılmıştır. 

Radyoaktif  karbon atomu ile etiketlenmiş asetatların karaciğer 
dilimleri ile inkubasyona tabi tutulmaları bunlardan önce Skualen'in, 
skualenin inkubasyonu ile de mevalonik asit ve kolesterolün meydana 
geldiklerini göstermiştir. Bloch, Lynen ve Popjak'm katkıları ile ko-
lesterol metabolizması oldukça yeterli bir şekilde anlaşılabilmiştir. 

Kolesterolün biyosentezini başlıca üç basamağa ayırmak müm-
kündür: 

1) Asetatlardan mevalonik asit teşekkül edinceye kadarki basamak. 

2) Mevalonatlardan Skualen teşekkülüne kadar süren reaksiyon-
lar basamağı 

3) Skualenden kolesterol yapımı basamağı. 

1. Basamak: Altı karbonlu mevalonik asidin teşekkülü basama-
ğıdır. Mevalonik asidin teşekkülü için üç mol asetil Co-A ya ihtiyaç 
vardır. 

57 



2xAsetil-Co-A Asetoasetil-Co-A + Asetil-CoA (3-Hidroksi-p-
metil - glutaril - C o - A 

Hidroksimetilglutaril-CoA 

oluşumu şeklinde gelişir. 

2NADPH+2II+-»2NADP- + CoASH 
^ Me-

HMG-CoA Reduktaz 
valonat 

CHO 1 J ÇH3 
C=0 • c-o | 
S-CoA ÇH2 

c=o 
S-CoA 

CI+> OH 
V / \ CoA 

CH, OH 

< / 
CH2 ÇH2 2 NADPH C H 2 ^ 
C=0 COOH CHoOH COOH 
I 1 

S-CoA 

Asetil-CoA Asetoasetil- (3-Htdroksil 
CoA (3-melılglutarıl-CcA 

Mevalonik' asit 

II. Basamak da: 

Mevalonat Mevalonat 
Mevalonat > 5 - fosfat  — > 5-Pirofosfat 

Mevalonat - 5 - pirofosfat  > Mevalonat-3-fosfo  s- Isopentenil 
5 - pirofosfat  pirofosfat 

İzopentenil > Dimetillalil 
pirofosfat  Pirofosfat 

I I 

Geranil pirofosfat  > Farnesil pirofosfat  > Skualen 
meydana gelir. 

Yukarıda açıklanan bu safhada,  meydana gelen izopentenil pi-
rofosfat,  dimetilalil pirofosfata  izomerize olur. Sonraki safhada  birbir-
lerinin izomeri olan 3-izopentenil pirofosfat  ile dimetillalil pirofosfat 
kondase olarak geranilpirofosfatı  meydana getirirler. Teşekkül eden 
geranilpirofosfat  tekrar bir mol izopentenil pirofosfat  ile farnesil  piro-
fosfatı  oluştururlar. Farnesil pirofosfatta  kendi dimetillallil izomeri olan 
"nerolidol pirofosfatla"  kondanse olur, sonuçta preskualen pirofosfat 
ve skualen meydana gelir. 
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CH2OH 
CH, OH 
\ / 

C 
HsC7 NÇH 2 

COO-

ATP 

ADP 

CH2-0-PP 
CH 

A * 
H £ CH3 

/OH 
CHO0P = 0 
l x O " CHO OH ATP 
\ / \ 

H3C CH2 

COO" 

ADP 

CHO-O-PP 
I 
CH2 R N 

^ 
/ % Pi 

H3C CH2 

OH OH 
I I 

C HO-O—P—O -P=0 
l \ \ 
CH, OH CT CT 

X 
H3C CH2 

ADP 
/ 

COO-

ATP 

ÇH2-0-P-P ] 
C H 2 / 0 - P = O _ 

A 
H3C ÇH2 

cocr 

CH 2-O-PP 
CHo 

/ \ 
H3C CH2 

izopentenil 
pirofosfat 

CH,-O-PP 
I L 
CH 

X " 
H3C CH3 

Dimetilalil 
pirofosfat 

Skualen 

PP 

/CH? /CH3 
S 

CH CH 
^ c ^CH2 

H3C CH3 
Geranil 

pirofosfat 

"O-PP 

CHN-O-PP I 
CH2 

X H-îC 'CH2 

izopententü 
pirofosfat 

[ŝ PP 
CH2-OPP 

NADPH 
-l 

2PP 

Farnesil pirofosfat 
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tarafından  emilerek vena porta yolu ile karaciğere dönerler, bu olaya 
"Enterohepatik  Sirkülasyon''''  adı verilir. 

İnce bağırsaklar yolu ile dışarı atılan safra  tuzları ve kolesterolle bir-
likte birbirlerinin izomerleri olan iki tür sterol daha dışarı atılır. Bunlar 
"Koprostanol" ve "Kolestanol" dür. 

Fosfolipidlerin  Yıkılmaları: Fosfolipidlerin  yıkılmaları "fosfolipaz" 
adı verilen değişik enzimlerin etkileri ile olur. Bu enzimler fosfolipaz 
A, B, C, ve D diye adlandırılırlar. Fosfolipaz  A, Ca++ bulunmasını gerek-
tiren bir enzimdir. Bazı yılanların salyasında, ortamda ve pankreasda 
bulunan bu enzim, fosfolipidde  örneğin lazitinde (3-karbon atomuna 
bağlı çoğunlukla doymamış yağ asidini hidroliz ederek lizolezitinin mey-
dana gelmesini sağlar. Fosfalipaz  A, plazmalogenlerde yer alan (3 C 
atomundaki yağ asidi açillerini de hidroliz etme yeteneğindedir. "Lizo-
fosfalipaz"'''  denen enzim ise lizoletinde bulunan tek yağ asidi radikalini 
hidroliz etmek suretiyle ayırır. Fosfolipaz  B, fosfolipidlerde,  hemoc, hem 
de p C atomuna bağlı yağ asitlerini hidroliz edebilir. Fosfolipaz  C, 3. 
karbon atomu ile fosforik  asit arasındaki bağı parçalar. Bu enzim aynı 
zamanda seramid ile fosfat  arasındaki bağı da parçalama yeteneğinde-
dir. Sadece bitkilerde rastgelinen fosfolipaz  D, fosforik  asit ile kolin 
arasındaki bağlantıyı çözer. 

Sifingolipidlerin  Yıkılmaları: Sifingolipidlerin  parçalanmasını kata-
lize eden enzimler de bulunmuştur. Bunlardan sifingomiyelinin  seramid 
ve fosforil  koline parçalanmasını katalize eden enzimin adı "Sifingo-
miyelinaz"  dır. Dalak, karaciğer ve böbreklerde faaliyet  gösteren bu 
enzim çok spesifik  bir enzim olup sadece seramide bağlı fosforil  kolini 
ayırmakta ve fakat  lezitindeki bağ üzerine herhangi bir etki yapa-
mamaktadır. Bu enzimin Mg++ a ihtiyaç gösteren değişik bir türü de 
dalaktan elde edilmiştir. Seramide bağlı şekerleri hidroliz eden enzimlerin 
varlıkları da saptanmıştır. Bu çeşit enzimlere "Seramid sakkaridaz" 1ar 
denilmektedir. 

Karaciğer ve Lipid Metabolizması: Karaciğer lipid metabolizması 
yönünden son derece önemli bir organdır. Karaciğer intermediar meta-
bolizmanın merkezi kontrol organıdır. Önceki bölümlerde görüldüğü 
gibi sindirim sistemi yolu ile vücuda dahil olan besin maddeleri bir defa 
karaciğere uğramadan geçmezler. Amino asitler karaciğere gelerek bu-
rada protein sentezi, özellikle albumin sentezi için kullanılırlar. Protein 
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III. Basamak: Meydana gelen skualen bu safhada  değişik görevli bir 
oksidaz enziminin etkisi ile "squalen  epoksidaz"  skualen 2,3-okside 
dönüşür. Bu sonuncu madde "Skualen oksid siklaz" enzimi tarafından, 
halka teşkili yolu ile Lanosterolü oluşturur. Lanosterolün kolesterole 
dönüşümü için 4. ve 14. C atomlarına bağlı üç metil grubunun uzaklaş-
tırılması, yan zincirdeki çift  bağın doyurulması ve " B " halkasında 8-9, 
C atomları arasında yer alan çifte  bağın 5-6. C atomları arasına kay-
dırılması gerekmektedir. Lanosterolden kolesterolün meydana gelişi ya 
Zimosterol ve Desmosterol üzerinden veya 24-25 dihidrolanosterol, metil-
kolestenol, kolestenol ve 7- dehidrokolesterol üzerinden olmaktadır. 

Skua len 

Skualen-2 
3-epoksit 

< Skualen oksit. 
""İTCIâS * 

CH3 CH3 • Lanosterol 

[-3 CH3 

Kolesterol 

Kolesterolün Fonksiyonları: Kolesterolün üçte ikisi plazmada yağ 
asitleri ile esterleşmiş halde bulunur. Üçte biri de serbest kolesterol 
halindedir. Kolesterol uzun zincirli yağ asitleri ile 3 numaralı karbon 
atomundaki -OH grubu ile esterleşir. insanlarda ortalama olarak total 
plazma kolesterolü 180-220 mg arasında değişmektedir. Kolestrol 
plazmada lipoprotein halinde naklolunur. Büyük kısmı düşük dansiteli 
lipoproteinler içerisinde yer alır. Kolesterolün plazmada yağ asitleri ile 
esterleşmesi için fosfatidilkoline  gerek vardır. Fosfatidil  kolinde 2 nu-
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maralı pozisyonda bulunan yağ asidi açili kolesterolle ester yaparak 
ayrılır ve lizofosfatidil  kolin teşekkül eder. Bunun için gerekli olan en-
zimin adı, "Fosfatidilkolin-kolesterol  açîltransferaz'''  dır. Kalıtsal olarak 
bu transaçilaz enziminin bulunmaması halinde kanda çok az ester 
kolesterole tesadüf  olunur. Bunlar da muhtemelen diyetle alınan ve ince 
bağırsaklarda esterleştirilen kolesteroldür. 

Karaciğerde mevcut kolesterolün % 80 kadarı çeşitli safra  asitlerine 
dönüşürler. Kolesterol organizma tarafından  ayrıca gonadlarda ve kor-
teksde steroid hormoların yapımı için kullanılır. Ciltte intestinal mükoza 
ve diğer dokularda kolesterol 7-dehidro kolesterole oksidlenebilir bu 
madde Vitamin Dj ün ön maddesini teşkil eder. Kolesterolün büyük 
kısmı organizmadan safra  asitleri şeklinde gaita ile atılır. Kalanı da 
nötral steroider halinde çıkarılır. 

Kolesterol Sentezinin Düzenlenmesi: Kolesterol sentezinin düzen-
lenmesinde en önemli noktayı "3-hidroksi-3-metilglutaril Co-A" nm me-
valonik aside dönüşüm noktası teşkil eder. Besinsel kolesterol anlaşıl-
dığına göre bu dönüşümü inhibe etmektedir. Bu nasıl oluyor bugün için 
kesinlikle bilinmemektedir. Kolesterolün bizzat kendisinin inhibe edici 
bir etkisi yoktur. Lahninger'e göre belkide bu inhibitör bir safra  asidi bir 
protein veya kolesterolü içeren bir lipoproteindir. Açlık hali de koleste-
rol sentezini azaltıcı etki yapmaktadır. 

Safra  Asitlerinin Sentezi: Kolesterolün, hayvansal organizmada yı-
kılışının en önemli yolunu safra  asitlerine dönüşümü teşkil eder. Safra 
asitlerinin teşekkülünde ilk basamak 7-hidrokolesterol teşekkülüdür. 
Bundan sonra 3a, 7a, 12a - trihidroksikoprostan, daha sonra tri-
hidroksikoprastonoik asit ve son basamakta da kolik asit teşekkül eder. 
Glikokolik asit, kolil-Co-A nın glisin taurokolik asit de taurin ile birleş-
mesi ve Co-A nın ayrılması ile meydana gelirler. 

Safra  asitleri karaciğer tarafından  yapıldıktan sonra, safra  kese-
sinde depo edilerek, karaciğerdekinden daha konsantre bir hale getirilir. 
Besinler ince bağırsağa geldiğinde bunların situmulan etkisi ile ince 
bağırsak tarafından  salman "Kolesistokinin"  adlı hormon, safra  kesesi 
sifinkterinin  gevşemesine yol açar ve safra  12 parmak bağırsağına dö-
külür. Bağırsaklarda safra  asitlerinin bir kısmı bakterilerin etkisi ile 
dekonjugasyona ve dehidroksilasyona uğrayarak, deoksikolik asit teşek-
kül eder. intestinal boşluğa salman safra  asitlerinin % 90 kadarı bu-
radaki fonksiyonunu tamamladıktan sonra ince bağırsak mükozası 
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tarafından  emilerek vena porta yolu ile karaciğere dönerler, bu olaya 
"Enterohepatik  Sirkülasyon" adı verilir. 

İnce bağırsaklar yolu ile dışarı atılan safra  tuzları ve kolesterolle bir-
likte birbirlerinin izomerleri olan iki tür sterol daha dışarı atılır. Bunlar 
"Koprostanol" ve "Kolestanol" dür. 

Fosfolipidlerin  Yıkılmaları: Fosfolipidlerin  yıkılmaları "fosfolipaz" 
adı verilen değişik enzimlerin etkileri ile olur. Bu enzimler fosfolipaz 
A, B, C, ve D diye adlandırılırlar. Fosfolipaz  A, C a + + bulunmasını gerek-
tiren bir enzimdir. Bazı yılanların salyasında, ortamda ve pankreasda 
bulunan bu enzim, fosfolipidde  örneğin lazitinde (3-karbon atomuna 
bağlı çoğunlukla doymamış yağ asidini hidroliz ederek lizolezitinin mey-
dana gelmesini sağlar. Fosfalipaz  A, plazmalogenlerde yer alan (3 C 
atomundaki yağ asidi açillerini de hidroliz etme yeteneğindedir. "Lizo-
fosfalipaz''''  denen enzim ise lizoletinde bulunan tek yağ asidi radikalini 
hidroliz etmek suretiyle ayırır. Fosfolipaz  B, fosfolipidlerde,  hema, hem 
de [3 C atomuna bağlı yağ asitlerini hidroliz edebilir. Fosfolipaz  C, 3. 
karbon atomu ile fosforik  asit arasındaki bağı parçalar. Bu enzim aynı 
zamanda seramid ile fosfat  arasındaki bağı da parçalama yeteneğinde-
dir. Sadece bitkilerde rastgelinen fosfolipaz  D, fosforik  asit ile kolin 
arasındaki bağlantıyı çözer. 

Sifingolipidlerin  Yıkılmaları: Sifingolipidlerin  parçalanmasmı kata-
lize eden enzimler de bulunmuştur. Bunlardan sifingomiyelinin  seramid 
ve fosforil  koline parçalanmasını katalize eden enzimin adı "Sifingo-
miyelinaz''''  dır. Dalak, karaciğer ve böbreklerde faaliyet  gösteren bu 
enzim çok spesifik  bir enzim olup sadece seramide bağlı fosforil  kolini 
ayırmakta ve fakat  lezitindeki bağ üzerine herhangi bir etki yapa-
mamaktadır. Bu enzimin Mg++ a ihtiyaç gösteren değişik bir türü de 
dalaktan elde edilmiştir. Seramide bağlı şekerleri hidroliz eden enzimlerin 
varlıkları da saptanmıştır. Bu çeşit enzimlere "Seramid sakkaridaz,, 1ar 
denilmektedir. 

Karaciğer ve Lipid Metabolizması: Karaciğer lipid metabolizması 
yönünden son derece önemli bir organdır. Karaciğer intermediar meta-
bolizmanın merkezi kontrol organıdır. Önceki bölümlerde görüldüğü 
gibi sindirim sistemi volu ile vücuda dahil olan besin maddeleri bir defa 
karaciğere uğramadan geçmezler. Amino asitler karaciğere gelerek bu-
rada protein sentezi, özellikle albumin sentezi için kullanılırlar. Protein 
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tabiatındaki diğer bir çok önemli maddeler, kanın pıhtılaşması için gerekli 
proteinler, kan proteinleri, üre, kreatin, porfirinler,  safra  pigmentleri 
karaciğerde imal edilirler. Karbonhidratların karaciğerde önemli bir yeri 
vardır. Glukozun diğer monosakkaritlere dönüşümü, galaktoz, fruktoz 
metabolizmaları, glikojen teşekkülü ve depolanması karaciğerde yer 
alan metabolik reaksiyonlardır. 

Özellikle lipidler yönünden karaciğer daha da büyük bir değer 
kazanır. Kan plazması lipidlerinin bunlar arasında bilhassa fosfolipidlerin 
sentezleri, kana verilmeleri, yağ asitlerinin zincir uzamaları veya kı-
saltmaları karaciğerde meydana gelir. Ketogenezis başlıca karaciğerde 
oluşan önemli bir olaydır. Kolesterol yapımının en zengin kaynağını 
da karaciğer teşkil eder. Gene lipidler konusu başlığı altında gözden 
geçirilen safra  asitlerinin yapımı da karaciğerde olur. Vücut için zehirli 
etkileri olan aromatik maddeler, fenoller,  alkoller, bazı dallı alifatik  asit-
ler, karaciğer tarafından  gulukuronidler teşkili yolu ile zararsız hale getiri-
lirler. 

Karaciğerde lipid metabolizmasının önemli bir bölümünü lipo-
proteinlerin yapımı teşkil eder. Lipoproteinler den özellikle çok düşük 
dansiteli olanların şilomikronları meydana getirdikleri daha önce açık-
lanmışdı. Lipoproteinlerin yapısında yer alan fosfolipidlerin  yapıla-
maması, özellikle bunların sentezi için gerekli kolinin veya kolinin yapımı 
için gerekli metyonin ve betain gibi metil gurubu donörlerinin bulunma-
ması sonuçta lipoprotein sentezini aksatmaktadır. Plazmanın başlıca 
lipid taşıyıcı fraksiyonu  olan lipoproteinlerin yapilam.am.asi nedeni ile 
kullanılamayan yağ asitleri karaciğer tarafından  triaçilgliserollerin yapı-
mı için kullanılır. Neticede karaciğerde triaçilgliserol birikimi meydana 
gelir. Bu hale " Yağlı  Karaciğer''''  denir. Yağlı karaciğer nedeni ile karaci-
ğerde biriken nötral yağın fiziksel  etkisi ile karaciğer hücreleri baskıya 
uğrayarak yavaş yavaş dejenere olmaya başlarlar. Fibröz bir doku 
ve sonuçta siroz dediğimiz dejeneratif  hastalık meydana gelir. 

Metyonin, kolin veya betain verilmesi yağlı karaciğerin oluşumunu 
önlediği gibi iyileştirici etki de gösterir. Bu çeşit maddelere "Lipotropik 
maddeler''''  veya Lipotropik faktör''''  denilir. Fakat karaciğerdeki protein 
sentezi, örneğin bu sentezi yavaşlatıcı bir antibiyotik olan püromisinle 
önlenecek olursa yine yağlı karaciğerin meydana geldiği görülür. Karaci-
ğerin normal lipid içeriği % 3-4 kadardır. Yağlı karaciğerde bu miktar 
% 20 ye yükselebilir. 
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Yağlı karaciğerin başka nedenleri de vardır. Açlık ve diyabet gibi 
hallerde yağ depolarından çok fazla  miktarda yağ mobilize edilir ve 
plazmadaki serbest yağ asitlerinin miktarı artar. Aynı hal devamlı ve 
çok yağlı yemekler yenilmesi halinde de olur. Eğer meydana gelen bu 
yağ asidi seviyesi karaciğerin bunları kullanarak lipoprotein yapma 
kapasitesinin üstüne çıkacak olursa yine yağlı karaciğer meydana 
gelebilir. 

Üçüncü tip yağlı karaciğer de karbontetraklorüı-, kurşun, kloroform, 
arsenik ve fosfor  zehirlenmeleri sonucu ortaya çıkabilir. Gebelik tokse-
misinde de yağlı karaciğere kadar varan yağ birikimleri olabilir. Alko-
lizm de yağlı karaciğerin nedenini meydana getirebilir. Alkol alındık-
tan sonra serumdaki serbest yağ asitlerinin düzeyinde bir yükselme gö-
rülür. Uzun süre alkol alanlarda karaciğerde endojen kaynaklı yağ asit-
leri birikimi görülmektedir. Alkolün karaciğerin protein sentezini boz-
duğu yolunda bir gözlem yapıldığına ilişkin herhangi bir görüş ileri sürül-
memiştir. 

HORMONLARIN LİPİD METABOLİZMASİ ÜZERİNE ET-
KİLERİ: 

Hormonların lipid metabolizması üzerine olan etkileri ilgi çekicidir. 
En az yedi tür hormonun lipid metabolizması ile direkt bir ilişkisi vardır. 
Bu hormonlar başta insüliin olmak üzere, adrenal korteks hormonları, 
bazı hipofiz  hormonları, adrenal medulla hormonlarından ve tiroid 
hormonundan oluşurlar. 

İnsülinin Etkisi: İnsülünin karbonhidrat metabolizması, protein 
sentezi üzerine olan etkileri yanında, lipid metabolizmasında da önemli 
bir rolü vardır. Insülin yağ dokusunda yağ asitlerinin serbest hale geç-
mesini kuvvetli bir şekilde inhibe eder. ve triaçilgliserollerin ve lipidlerin 
sentezini arttırır. İnsülinin lipogenezisi arttırıcı bu etkisi sırasında aynı 
zamanda lipid biyosentezinde katgısı bulunan, "Asetil CoA Karboksilaz", 
"Enoyl  Hidrataz"  ve gliserol-3-fosfata  yağ asidi açilini transfer  eden 
enzim aktivitesiııde artma görülür. 

İnsüllinin etki nedeninin, bazı maddelerin bu arada aminoasitler, 
glukoz, yağ asitlerinin çeşitli dokulardaki hücre zarlarından geçi-şini 
kolaylaştırmasından ileri geldiği genellikle kabul edilen bir husustur. 
Ancak insülinin her üç çeşit besin maddesinin metabolizmasında mey-
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dana getirdiği değişiklikleri sadece bununla açıklamak mümkün değil-
dir. Bazı dokular, örneğin karaciğer, kas, sinir dokusu, yağ dokusu, 
metabolizmaları için insüline gereksinme duyarlar. Bazı dokular ise lenfa-
tik doku ve alyuvarlar gibi, insülüne ihtiyaç göstermezler. İnsülin ye-
tersizliğinde ise (diyabette) yağ depoları boşalır, yağ asidi oksidasyonu 
artar. Kanda keton cisimleri çoğalır. 

Adrenal korteks tarafından  salman, "Glikokortikoidler" direkt bir 
etki ile yağ hücrelerinde yağın mobilizasyonunu hızlandırırlar. Sanıl-
dığına göre bu etki glukokortikoidlerin, hücre zarı permeabditesini art-
tırmalarından ileri gelmektedir. Kortikoidlerin azalması ile yağ kullanı-
lmada önemli ölçüde azalmaktadir. Glukokortikoidler "Ketojenik" 
maddeler olarak kabul olunurlar. 

Hipofiz  hormonlarından, Adıenokortikortropin, büyüme hormonu, 
vazopressin, treotropin, luteotropin ve adipokiııetik hormonların da lipo-
lizisi hızlandırıcı etkileri olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan özellikle 
kortikotropin ve büyüme hormonunun (Growth Hormon) yağları mobili-
ze eden bir etkileri vardır. Tabiidir ki kortikotropin korteks hormonları-
nı uyarmak sureti ile lipolitik etkisini sürdürmektedir. 

Adrenal medulla hormonlarından epinefrin  ve tıoıepinefrinin  de 
yağ dokularından yağları mobilize eden bir etkileri vardır. Özellikle sitres 
halinde medulladan kana bol miktarda epinefrin  ve norepinefrin  salın-
ması ile kandaki serbest yağ asitlerinin düzeyinde önemli bir yükselme 
görülür. Böyle hallerde serbest yağ asitleri normalin 10-15 katma kadar 
yükselebilir. Amaç sitresle artan metabolizmaya yetecek kadar yağ 
asidinin sağlanmasıdır. Aynı hal kan şekeri için de söz konusudur. 

Troid bezinden salman "tiroksin" de yağların mobilizasyonunu 
sağlayan bir etkiye sahiptir. Kanda yağ asitleri seviyesi artar. 

Depo Yağlarının Mobilizasyonu ve Kullanılması: Organizmaya 
dahil olan ve enerji elde etmek amacı ile oksidasyona uğramayan li-
pidlerden arta kalanlarla, organizmada karbohidratların yıkılması ve 
lipidlerin oksidasyonu sonucu meydana gelen asetil CoA moleküllerinden 
yeniden sentez edilen ve genellikle uzun zincirli yağ asitlerinden oluşan 
lipidler, ileride kullanılmak üzere cilt altında, bazı iç organlar çevresinde, 
karın zarı üzerinde depo edilirler. Depo yağlarınm % 90 dan fazlası  tria-
çilgliserollerden oluşur. Yağ depolarındaki triaçilgliseroller ve fosfolipid-
ler devamlı bir değişim içerisindedir. Bir taraftan  yeni yağ birikimi olur-
ken bir taraftan  da mevcut yağlar lipolizis ile serbest yağ asitleri ve glise-
rollere parçalanırlar. Kronik hastalıklarda, tümörlerin bulunması halinde 
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veya ateşli hastalıklar sırasında yağ depolarmaki yağların çok büyük 
ölçüde çözündükleri görülür. 

Karaciğer ve yağ dokularından yağların mobilizasyonu başlıca hor-
monların etkisi ve toksik maddelerin tesiri ile olur.Hormonların etkisinden 
yukarıda bahsedilmişti. Karaciğerde arızaya sebebiyet veren bazı toksik 
maddeler, örneğin klorlanmış alifatik  ve aromatik hidrokarbonlar henüz 
anlaşılmayan bir mekanizma ile depo yağlarının mobilizasyonuna se-
bebiyet verirler. Karbontetraklorür de bilindiği gibi sık rastlanılan 
zehirlenmelerden biri olup depolardan mobilize olan yağların kara-
ciğerde birikimine nedeıı olur. 

Depo yağlarını meydana getiren "triaçilgliseroller" lipoprotein 
lipazdan daha farklı,  hormonlara karşı duyarlı bir "Lipaz"  tarafından 
hidroliz edilirler. Bu değişik Lipazın etkisi ile serbest hale geçen yağ 
asitleri dokularda yeniden triaçilgliserollerin sentezi için esterleşirler. 
Ancak lipolizis ileri derecede ise serbest yağ asitlerinin fazlası  kana ge-
çerek bu asitlerin düzeyinin artmasına sebep olurlar. Kan serumunda 
serbest yağ asitleri albuminlere bağlı olarak dokulara ve karaciğere naklo-
lunurlar. Dokularda triaçilgliserolün resentezi için glukoza ihtiyaç vardır. 
Yeterli glukoz bulunması halinde yağ dokularında triaçilgliserol sentezi 
artar. Ancak bu çeşit dokularda yeterli miktarlarda aktif  a-gliserofos-
fatm bulunması gereklidir. Yağ dokuları çok düşük miktarda "Gliseroki-
naz" enzim aktivitesi gösterirler. Bu nedenle lipolizis sonucu meydana 
gelen gliserolden yağ dokuları yararlanamazlar. Bunlar ancak gliseroki-
naz aktivitesinin yüksek olduğu karaciğer ve böbrek dokusu tarafından 
fosfatlaştırılmak  sureti ile aktif  hale getirildiklerinden bu dokularda geniş 
bir kullanma alanı bulurlar. 

LlPİD METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI: 

Lipid metabolizması bozuklukları, bazı önemli hastalıkların nede-
nini teşkil ederler. Normal bir lipid metabolizması, lipidlerin sentez-
lerinin, depolanmalarının, mobilizasyonlarının ve yıkılmalarının den- -
geli olarak meydana geldiği bir metabolizma düzenidir. Bu düzenin 
herhangi bir safhasındaki  dengesizlik lipid metabolizması bozukluğuna 
sebeb olur. 

Şişmanlık: Şişmanlık yukarıda açıklanan anlamda bir lipid meta-
bolizması bozukluğudur. Dengeli bir diyette alman kalorinin % 10-15 
nin proteinli besin kaynaklarından, % 60-70 inin karbohidratlardan ve 
ve geriye kalan % 25-30 unun da lipidlerden sağlanması gerekmektedir. 
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Bu diyet dengesinin bozulması, örneğin fazlamiktarlarda  karbohidrat 
ve yağlardan oluşan besin maddelerinin alınması ve özellikle ihtiyaç için 
gerekli olan miktardan daha fazla  besin maddesi alınması bu enerji veren 
maddelerin çoğunlukla triaçilgliserol (nötral yağ) şeklinde vücutta depo 
edilmeleri sonucunu doğurur. Bu hale şişmanlık denilir. Ancak gerçek 
şişmanlıkla bazı hormon hastalıklarından ileri gelen patolojik şişman-
lıkları, su metabolizması sonucu ortaya çıkan şişmanlığa benzer hali 
birbirine karıştırmamak gereklidir. 

Şişmanlığın gerçek ve tek nedeni organizmaya sarfedebileceğinden 
daha fazla  enerji alınmış olmasıdır. Girenle harcanan enerji sabit tutul-
duğu sürece şişmanlık olmaz. Herhangi bir nedenle alınmakta olandan 
daha fazla  besin alınmaya başlanılması sarfedilemeyen  bu besin enerji-
sinin vücutta yağ şeklinde depo edilmesi sonucunu doğurur. 

Bunun gibi yaşlanma nedeni ile biyolojik fonksiyonların  yavaşlaması 
ve belkide aynı zamanda daha az aktif  bir yaşam sürdürülmeye başla-
nılması alınan besin maddelerinde eskiye oranla herhangi bir artma ol-
mamasına rağmen yine de şişmanlığın meydana gelmesine sebeb olabilir. 
Bazan her iki durumun bir arada mevcut olması da mümkündür. 

Ancak kalıtımın, ırksal, bölgesel ve ailesel alışkanlıkların fazla  bes-
lenmede rollerinin bulunduğu bilinmektedir. Psikolojik tatminsizliklerin, 
üzüntü ve başarısızlığın da ruhsal bir tatmin yolu olarak fazla  yemeğe 
yol açtıkları psikologlarea kabul olunan bir husustur. 

Hipotroidide görülen "mı&södem" halinin, adrenal korteks'in hiper 
sekresyonu sonucu meydana gelen "Cushing" sendromundaki özel-
likle yüzdeki şişkin görünüşün ve aldosteron'un yol açtığı ekstrasellüler 
sıvı hacminin artması dolayısı ile meydana gelen ödemlerin ve genel ola-
rak hipofizer  ve gonadal hormon bozukluklarından ileri gelen şişman-
lıkların gerçek şişmanlıkla bir ilişkileri yoktur. Bazı altm tuzları ve sül-
famidlerle  zehirlenmelerde şişmanlığa sebep olabilmektedir. 

Şişmanlığın tedavisi herşeyden önce alınan besin maddelerinin bun-
lar arasında özellikle karbonhidratların smırlandırdmasma bağlıdır. 
Günlük enerji ihtiyacını karşdayabilmek ve denge halinde tutabilmek 
için belirli yaş ve cinsteki kişilerin günlük çalışma şekillerine göre 
belirli miktarda kaloriye ihtiyaçları vardır. Bunun dışında, yetecek mik-
tarda vitamin ve minarellerin alınması da gerekmektedir. Bireylerin yaş 
ortalaması ile günlük kalori ihtiyaçlarını gösteren cetvel aşağıya çıkarıl-
mıştır. 
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GIDA V E Y A Ş A GÖRE G Ü N L Ü K K A L O R İ İ H T İ Y A C I 

Yaş Ağırlık Boy Gerekli Kalori 

(Kg) (Cm) (Kcal) 

Süt çocuğu (Aylık) 0 - 2 4 55 Kg x 120 
2 - 6 7 63 Kg x 110 
6 -12 9 72 Kg x 100 

Çocuklar 1 - 2 12 81 1100 
2 - 3 14 91 1250 
3 - 4 16 100 1400 
4 - 6 19 110 1600 
6 - 8 23 121 2000 
8 -10 28 131 2200 

K E K E K E 

10-12 35 35 142 140 2250 2500 
12-14 44 43 154 151 2300 2700 
13-16 52 157 

59 170 300 
16-18 54 160 2300 
18-22 58 67 163 175 2000 2800 
22-35 58 70 163 175 2000 2800 
35-55 58 70 160 173 1850 2800 
55-75 58 70 157 171 1700 2400 

Yukarıda verilen kalorik değerlere gebelikde 200, emzirenlerde 
1000 kalori ilave edilmelidir. (K, harfi  Kadın, E = harfi  erkek sözcük-
lerini göstermektedir.) 

Yukardaki tabloda açıklanan kalori ihtiyacını karşılamak için 
hangi besin maddelerinden ne kadar alınabileceği aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir. 

Lipid Birikimi Hastahkları: Bazı lipid türlerinin bazı oraganlarda 
veya kanda anormal şekilde birikimi ile lipid birikimi hastahkları adı 
verilen metabolizma bozuklukları meydana gelirler. Lipid birikimi has-
talıkları belirli organlarda genellikle kolesterol, sifingomiyelin  ve diğer 
sifingozin  bileşimleri ile, trigliserid ve lipoprotein gibi lipid türlerinin 
birikiminden ileri gelirler. Bunlar dominant ve resesif  olarak aileden 
intikal eden kalıtsal hastalıklardır. Yaşamın daha ilk yılından itibaren 
belirtileri meydana çıkan, çoğu kez ölümle sonuçlanan ağır bir tablo 
gösterirler. 

Kolesterolden oluşan safra  taşlarını, arteriosklerozda kan damar-
larının intima tabakasında görülen kolesterolden yapdmış atheromatöz 
plakların oluşumunu da bu çeşit hastalıklar arasında saymak müm-
kündür. Kolesterol birikimi ile ilgili olarak "Familial  Hiperkolesterolemi" 
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BAZI B E S l N M A D D E L E R İ N İ N 100 GR. L I K Y E N İ L E B İ L İ R KISIMLARININ 
İ Ç E R D İ K L E R İ K A L O R İ M İ K T A R I 

Kalori Kalori 
Besin Maddesi (Kcal) Besin Maddesi (Kcal) 

değeri değeri 

Alkollü içkiler Et (kemiksiz) 
Bira ( % 6 alkollü) 42 Yağlı dana eti 256 
Viski Skoç ( % 50 alkollü) 350 Yağsız sığır eti 217 
Şarap ( % 12 alkollü) 84 Orta yağh dana eti 145 
Rakı ( % 45 alkollü) 350 Orta yağlı koyun eti 275 

Pastırma cinsi etler 260 
Alkolsüz içkiler 
Pepsi (1 şişe - 240 ml) 105 Sakatat iç organlar 
Gazoz cinsi diğer içkiler Kalp 130 
!1 şişe - 180 ml) 75 Beyin 129 

Karaciğer 137 
Meyva ve Suları Böbrek 140 
Elma (1 adet büyük) 101 Ortalama değer 130—140 
Portakal (1 adet orta 
büyüklükte 63 Diğer bazı besin maddeleri 
Muz (1 adet küçük boy) 88 Pirinç (kabuklu) 357 
Portakal suyu (240 mlj 120 Pirinç (kabuksuz) 360 
Elma suyu (240 ml) 110 Mısır unu 331 
Domates suyu (240 ml) 48 Nişastalar 360 
Üzüm (yaş) 67 Beyaz ekmek 257 
İncir (yaş) 65 Esmer ekmek 232 
Karpuz 26 Patates (yenilen kısım) 82 

Saf  şeker 387 
Sebzeler Reçel 256 
Domates 20 Bal 303 
Havuç 40 Beyaz fasulya 341 
Mantar 27 Kabuksuz fındık-fıstık 610-540 
Yeşil soğan 40 Taze kestane 213 
Yeşil fasulye 35 Salam 500 
Maydonoz 41 Balıklar (yağlı) 176 
Bezelye 80 Yumurta (tavuk) 163 
Lahana 25 Yağlı süt 66 
Pırasa 43 Yağsız siit 37 
Marul 25 Kaymak 330 
Yeşil salata 28 Süt tozu (yağlı) 387 
Ispanak 22 Peynir (yarı yağlı) 250-350 

Yoğurt 68 

den, "Ksantomatozis",  "IIand  Schüller Chı istian Sendromundan" söz et-
mek mümkündür. Familial hiperkolesterolemi kalıtsal bir hastalık olup, 
kanda ileri derecede kolesterol birikimi ile karekterizedir. Ksantomato-
zisde kemiklerde, ciltte, tendonlarda, özellikle göz kapaklarında koleste-
rol nodüllerinin teşekkül ettiği görülür. Kanın kolesterol düzeyinde de 
yükselme vardır. Handschüller Christian hastalığı da esasda bir kolesterol 
metabolizması bozukluğudur. Kafatası  ve diğer kemiklerde kolesterol 
birikimi görülür. 

Sifingomiyelin  birikimi sonucu meydana gelen kalıtsal hastalığın 
adı "İViemonnpicfc"  hastalığıdır. Resesif  olarak naklolunan bu hasta-
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lıkta hasta çocuk çoğu kez iki yaşım doldurmadan kaybedilir. Karaciğer 
dalak hücreleri köpükümsü bir hal almışlardır. Gangliosid birikimi so-
nucu ortaya çıkan bir kalıtsal hastalıkda vardır. "N-Asetil-galakto-
zaminidaz"  enziminin bir defekt  sonucu bulunmayışından ileri gelen 
bu metabolik bozuklukta, beyinde normale kıyasla 100 katı daha 
fazla  gangliosid bulunduğu görülür. 

Serebrosit birikimi ile karekterize bir metabolizma hastalığı da 
"Gaucher  Hastalığı"  dır. Dalak, karaciğer ve lenf  nodüllerinde gliko-
lipidlerin biriktikleri görülür. Seramid-Galaktoz-Sulfat  birikimi görü-
len bir başka anomali de vardır. Bu hastalığa "metakromatik Lökodist-
rofV  veya "Scholz"  hastalığı da denilmektedir. 

Yukarıda adı geçen, Niemann Pick, Gaucher, Tay Sachs ve Scholz 
hastalıklarında genel olarak beyin dejenerasyonunun görülmesi bir kaide-
dir. Bunlar çocuğun ilk yaşam yılı içerisinde meydana çıkarlar, kendileri-
ni daha çok unutkanlık, görme olanağının kaybolması ve nörolojik araz-
larla belli eden yukarıdaki hastalıklarda prognoz daha önce de açıklandığı 
gibi olumlu değildir. 

"Abetalipoproteinemia"  ve "Familial  Yüksek  Dansiteli Lipopro-
tein Yetersizliği"  (Tanca hastalığı) gibi lipid metabolizması bozukluk-
larını da bu tabloya ilave etmek mümkündür. 
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