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HÜCRESEL METABOLİK YOLLAR ve
METABOLİK HASTALIKLAR
KARBONHİDRATLAR
Karbonhidratlar içerdikleri şeker sayısına göre;
Monosakkarit
Disakkarit
Oligosakkarit
Polisakkaritler olarak sınıflandırılır
DİSAKKARİTLER:
Laktoz= Galaktoz + Glukoz’dur. (En sık görülen disakkaridaz eksikliği)
Sukroz= Glukoz + Fruktozdur. (Yenidoğanda en sık disakkaridaz eksikliği)
Maltoz= Glukoz + Glukoz

POLİSAKKARİTLER
Nişasta : alfa 1.4 bağlarığla bağlı lineer glukoz polimeridir.
Glikojen: Alfa 1.4 bağlarıyla bağlı olup, dallanma yerlerinde 1.6 bağları bulunur. 8-12 glc
biriminde dallanır.
Selüloz : Beta 1.4 bağı bağlı olması nedeniyle, insan amilazı etki gösteremez.
Amilopektin ise 24-30 glukoz biriminde dallanır.
Mukopolisakkaritler (Glikozaminoglikanlar)’dir
Kan grubu antijenleri oligosakkarit yapıdadır. (A, B, O)
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İnülin: enginar benzeri bazı bitkilerde yer alan bir nişasta olup, tekrarlayan fruktoz
birimlerinden oluşur ve sadece fruktoza hidrolize edilebildiği için bir fruktozandır. İnülin intestinal
enzimlerle parçalanamaz ve suda iyi çözünür ve glomerular filtrasyonu saptamak için kullanılır.
Selüloz: bitki iskeletinin temel yapı taşıdır ve glukozlar birbirlerine β-1,4 glikozidik bağlarla
bağlanırlar. İnsan sindirim sisteminde β-1.4 glikozidaz bulunmaz bu yüzden de selüloz sindirilemez.
Kitin: omurgasızlarda görülen önemli bir yapısal polisakkarittir ve yine β-1,4 glikozidik
bağlarla bağlanmış N-asetilglukozaminlerden oluşur. Böceklerin ve eklem bacaklıların dış iskeletini
oluşturur.
KARBONHİDRATLARIN SİNDİRİMİ
Dietin

yarısından

fazlasını

oluşturur.

Bu

karbonhidratlar;

polisakkaritler

ve

disakkaritlerdir.
Polisakkaritlerden selüloz insanda gerekli sindirim enzimleri olmadığı için sindirilmeden atılır.
Polisakkarit olan nişastanın sindirimi ağızda amilazla başlar. Nişasta harici karbonhidratlar ince
barsakta sindirilir.
İnce barsaktan sadece monosakkarit emilebilir o nedenle tüm karbonhidratlar kendilerini
oluşturan monosakkaritlere parçalanmalıdır.
Amilaz alfa 1- 4 glukozit bağını ayırır ve glikojeni maltoz, maltotrioz ve alfa limit dextrinlere
(alfa 1-4 bağları parçalanmış glikojene verilen ad) ayırır. Amilaz mide asiti ile inaktive olur. Amilaz
nişastadaki 1- 4 bağlarını kırarak molekülü küçültür. (Oligosakkarit)
Maltaz, laktaz, sükraz ince bağırsak fırçamsı kenarında bulunurlar ve disakkaritleri ilgili
monosakkaritlere ayırırlar.
Söz konusu disakkaridazlar, akorboz ve miglitol ile inhibe edilerek monosakkarit emilimi
kısıtlanabilir.
Glukoz ve galaktoz lümenden Sodyum kotransportu ile geçerler. Fruktoz lümenden
kolaylaştırılmış difüzyonla (GLUT-5) absorbe olur.
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NOT:
Karbonhidratların emilmediği durumlarda su lümene geçeceğinden osmotik diyare oluşur.
Laktoz intoleransı en sık görülen karbonhidrat sindirim bozukluğudur. Fırçamsı kenarda laktaz
enziminin eksik olması nedeniyle oluşur.

NOT:
Laktaz eksikliği edinsel ve kalıtsal olmak üzere iki formda görülmektedir. Edinsel olanı daha sıktır.
Edinsel olanına post-Gastroenterit laktaz eksikliğide denir. Rotavirus enfeksiyonları
sonrası oluşur. Rota ishalinin uzaması ile karakterizedir.
Kalıtsal laktaz eksikliği ise 8-10 yaşlarında prezente olur. Akdeniz tipi laktaz eksikliği adı
verilir.

KARBONHİDRATLARIN EMİLİMİ
Aktif transport (Na bağımlı) (Ko transport)
Glukoz ve galaktoz bu şekilde taşınır,
Konsantrasyon gradiyentine karşı çalışır.
Enerji gerektirir.
Şeker Na+ iyonu ile birlikte taşıyıcı proteine bağlanır. (SGLT)
GLUKOZUN HÜCREYE ALINMASI
GLUT1,3
Beyin, eritrosit membranında bulunur.
İnsulinden bağımsızdır.
GLUT–2
İnce barsak, renal tubul, karaciğer, pankreas beta hücrelerinde bulunur.
İnsulinden bağımsızdır.
GLUT–4
Yağ dokusu, kalp kasında ve iskelet kasında bulunur.
Sayısı ve aktivitesi insülin tarafından arttırılır. Tip 2 DM de GLUT4 yapısı bozuktur.
GLUT–5
İnce barsaklar ve spermde bulunur.
İşlevi fruktozu taşımaktır.
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METABOLİK OLAYLAR
GLİKOLİZ
Glukozdan piruvat ve onun aracılığı ile laktat oluşumuna glikoliz denir.
Hücre sitoplazmasında gerçekleşir.
Glikoliz sonucunda 4 ATP (net ATP kazancı 2 ATP’dir. Çünkü 2 tanesi kullanılır) ve 2 NADH
üretilir.
Glikolizi düzenleyen hız kısıtlayıcı enzimler
1. Hekzokinaz, glikokinaz
2. Fosfofruktokinaz
3. Piruvat kinaz
Hekzokinaz: Tüm heksozların fosforilizasyonunu katalizler, Glukoz 6 -P ile inhibe olur. Km
değeri düşük, glukoza afinitesi fazladır. Vmax düşüktür. İnsülinden etkilenmez. Açlıkta glukoz
düşük iken çalışır.
Glukokinaz, sadece D glukoza spesifiktir. Glukoz 6P ile inhibe olmaz. Km yüksek, glukoz
afinitesi düşüktür. karaciğerde ve pankreasın b hücrelerinde sentezlenir. Vmax yüksektir. İnsülin ile
aktivitesi artırılır. Postprandial işlev yapar.
Fosfofruktokinaz I enzimi hız kısıtlayıcı ve iyi regüle edilen bir enzimdir. Bu enzimin
düzenleyicileri AMP, ADP dir.

NOT:

Vmax değeri yüksek olması, enzim substrata doymuyor. Ne kadar subtrat varsa yıkabiliyor

demektir.

NOT: Vmax

değeri düşük olması, enzim az miktarda substrat ile doyuyor demektir. Yani enzimin

subrat afinitesi çok yüksektir. Az miktardaki subrat bile enzimi doyuruyor demektir.

HEKZOKINAZ

GLUKOKİNAZ

Tüm hücrelerde bulunur.

Karaciğerde ve pankreas β hücrelerinde bulunur.

Fruktoz, marınoz gibi heksozları da fosforlar.

Sadece glukoza spesifik.

Km düşük (glukoza yüksek affinite).

Km yüksek (glukoza düşük affinite).

Vmax düşük.

Vmax yüksek.

Glukoz-6-fosfat ile allosterik olarak inhibe olur.

Glukoz-6-fosfat ile allosterik inhibe olmaz, insülinle
indüklenir.

O.E

95

TUS DERS NOTLARI

Gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenaz ilk NADH elde edilen basamaktır. Bu basamaktaki
enzimi iodoasetat inhibe eder.
Glikoliz’de su oluşturan tek basamağı enolaz (2-PG yi, PEP yapar) katalizler ve bu enzimi
flourid inhibe eder.
Enerji açısından en önemli basamak fosfogliserat kinaz (1.3 DPG den,3PG oluşumu)
enzimin katalizlediği basamaktır. Substrat düzeyinde fosforilasyon basamağı olup enzim arsenat
tarafından inhibe edilir. Substrat düzeyinde fosforilasyon ADP+PATP oluşmasıdır. (Pirüvat kinaz
basamağıda substrat düzeyinde fosforilasyondur)
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NOT:
Glikoliz enzim defektleri:
Hekzokinaz eksikliği: Kalıtsal eritrosit defektidir. Glukoz 6fosfat az miktarda yapılır ve
sonuçta glikolitik ara ürünlerinin miktarı düşer. 2-3 difosfogliserat miktarıda düşer ve sonuçta
hemoglobinin oksijene ilgisi artar. Dokuların oksijenlenmesi bozulur.
Piruvat kinaz eksikliği: Genetik bir defekt olup hemolitik anemiler oluşur. Eritrositlerde 2-3
difosfogliserat birikip hemoglobinin oksijen bağlaması inhibe olur. Sonuçta akciğerlerden oksijen
alımı bozulur. En sık görülen glikoliz enzim defektidir.
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FRUKTOZ METABOLİZMASI ve HASTALIKLARI

HEREDİTER FRUKTOZ İNTOLERANSI
Herediter fruktoz intoleransı, OR geçen ve fruktoz-1- fosfat aldolaz enziminin eksik olduğu
bir metabolik hastalıktır.
Fruktoz alımından sonra hipoglisemi ve dokuda fruktoz-1-fosfat birikimi ile karakterizedir.
Bu birikim glikojen yıkımı yapan glikojen fosforilazı inhibe eder. Bu nedenle çocuklarda fruktozla
tetiklenen hipoglisemi oluşur. Çocuklar şeker almadıkları için dişlerinde çürüme olmaz.
Diğer önemli bulguları;
Gelişme geriliği
Kusma
Sarılık
Hepatomegali
Proteinüri
Böbrekte Fankoni sendromu (Fosfatüri, bikarbonatüri, aa.üri, glukozüri)
Tedavi edilmeyen vakalarda karaciğer yetmezliği sonucu ölüm görülür.

ESANSİYEL FRUKTOZÜRİ
Bir diğer fruktoz metabolizma bozukluğu olan Esansiyel Fruktozüride ise Fruktokinaz
eksikliği vardır. Klinik tablo olarak daha selim gidişlidir ve prognozu iyidir. İdrarda reduktan madde
olarak çıkan fruktoz, yanlış DM teşhisi koydurabilir.
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GALAKTOZ METABOLİZMASI ve HASTALIKLARI

GALAKTOZEMİ
Otozomal Resesif geçişlidir. Galaktoz 1- P Üridil Transferaz enzimi eksikliği vardır.
Belirtiler yeni doğan döneminde dikkati çeker. Süt (laktoz içerir) ile beslenmeyi takiben
karaciğer yetersizliği (bilirubinemi, koagülasyon bozuklukları, hipoglisemi) bulguları ortaya çıkar.
Galaktoz-1-fosfatın KC, beyin ve renal tübüllerde birikmesi hepatik parankimal hastalık,
mental retardasyon ve renal fankoni sendromuna yol açar. Galaktoz, aldoz reduktaz enzimi ile
Galaktitol’ün lenste birikmesi de katarakta neden olur.
Tedavisiz genellikle ilk birkaç ay içerisinde, özellikle

E.coli sepsisine

bağlı ölüm

görülür. Yine tedavisiz vakalarda iki ayda, katarakt ve hepatik siroz gelişir.
En sık

sarılık yapan metabolik hastalıktır. Galaktoz overlere toksik olup, erken menapoz

(< 35 yaş) oluşmasına neden olur.
Galaktokinaz eksikliğinde ise diğer bulgular olmayıp sadece jüvenil katarakt ile prezente
olur.
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PENTOZ FOSFAT YOLU( HEKSOZ MONO-FOSFAT ŞANTI )

NADPH:
Serbest yağ asidi ve steroid sentezinde kullanılır. Pentoz fosfat yolu yağ ve hormon
sentezleyen dokularda önem taşır. Adrenal, karaciğer ,over, testis, eritrosit , yağ dokusu gibi
NADPH, enerji üretimi için kullanılmaz. NADPH, H+ verici olarak kullanılır. Kullanılan
olaylar yağ asidi sentezi, kolesterol sentezi, steroid sentezi, zehirsizleştirme, H2O2 redüksiyonu ve
GSH rejenerasyonu (Glutatyon redüktaz NADPH kullanır.)
Pentoz fosfat yolunun düzenlenmesi
Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi düzenleyici enzimidir. Bu enzimin aktivatörü
insülindir. inhibitörü ise Glukagon ve NADPH’tır.

NOT: G6PD eksikliğinde NADPH üretilemez. Membranlarda H+ verici olmadığı için
indirgenme reaksiyonları sekteye uğrar. Oksidasyona bağlı membran hasarı ve
hemoliz gelişir. Baklada bulunan viçini ve diviçini adlı oxidanlar
tetikler.
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GLUKURONİK ASİD YOLU
Glukuronik asit
Pentozlar
Askorbik asit (insanda yoktur) sentezlendiği yoldur.

UDP glukoz pirofosforilaz enzim kademesi hız kısıtlayıcı basamağı oluşturur. Bu enzim
vücuttaki toksik maddeler ve ilaçlar tarafından düzenlenir. Hormonal düzenleme söz konusu
değildir.
C vitamini sentezleyebilen organizmalarda, L-glukanolakton oksidaz enzimi ile askorbik asit
oluşturur. İnsanda bu enzim yoktur bu nedenle C vitamini sentezlenemez.
Glukronik asidin temelde 3 fonksiyonu vardır.
İlaç detoksifikasyonu: Glukronik asid ilaçların suda çözünür hale gelmesini sağlar.
İndirekt Bilirubin konjugasyonu
UDP glukuronik, asit mukopolisakkaritlerin temel yapı taşıdır.

NOT:
Esansiyel idyopatik pentozüride Ksiluloz dehidrogenaz enzimi eksiktir ve idrara

L-ksilüloz çıkar. Klinik bulgu yoktur. İdrarda redükleyici şekerin saptanmasıyla tanıya varılır.
Kromatografi ile tanı kesinleştirilir. Tedavi gereksizdir.
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KREBS SİKLUSU

Sitrik asit siklusunda enzim inhibitörleri maddeler:
Fluroasetat, Akonitazı inhibe eder.
Arsenit ve civa, a ketoglutarat dehidrogenaz’ı inhibe eder
Arsenik ve civa iyonları lipoik asit ile kompleks oluşturarak piruvat dehidrogenazın
inhibisyonuna yol açar.
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NOT: Piruvat dehidrogenaz ve alfa-ketoglutarat dehidrogenaz enzimlerinin kofaktörleri aynıdır.
B1(Tiamin), B2 (riboflavin), B3(niasin), B5 (pantotenik asid CoA), lipoik asit

BİYOENERJİTİKLER VE FOSFORİLASYON

NOT: ETS bütün kompleksler demir- kükürt içerirken, kompleks 4 bakır içermektedir.
ETS ve ATP SENTEZİ
Hücrede ATP iki yolla sentezlenir.
1- Substrat düzeyinde fosforilasyon ile:
Fosfogliserat kinaz ve Piruvat kinaz katalizi ile ADP’den ATP sentezi ve süksinat kinaz
katalizi ile GDP’den GTP sentezi örnektir.
2- Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezi= Solunum zinciri=ETZ (Elektron transport zinciri);
Mitokondri iç zarında yerleşmiş 5 ayrı enzim kompleksi tarafından gerçekleştirilir.
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İlk 4’ü ETZ’nin elektron transport kısmını oluştururken 5. kompleks ATP sentezini katalizler.
Her bir kompleks e alır ve bunu kendinden sonraki taşıyıcıya aktarır ve sonuçta e’lar oksijen ve
protonla kombine edilerek su oluşur.
Bu zincirin bileşenleri:
1-NADH dehidrogenaz veya Kompleks I
2-Süksinat dehidrogenaz veya Kompleks II
3-Kompleks III
4-Sitokrom C oksidaz (Sitokrom aa3 veya Kompleks IV)
5-ATP sentetaz (Kompleks V)
Kompleks I, III ve IV birer proton pompasıdır.
ETZ’DE İNHİBİTÖRLER
Kompleks I inhibitörleri
Amital (Amobarbital)
Sekonal (Sekobarbital)
Rotenon (Balık zehiri, insektisid)
Piperisidin A (Antibiyotik olup ubikinonla yarışır)
Kompleks II inhibitörleri
Karboksin
TTFA
Bunlar süksinat dehidrogenazdan ubikinon’a e transferini inhibe eder. Malonat süksinat
dehidrogenazın yarışmalı inhibitörüdür.
Kompleks III inhibitörleri
Antimisin A
Dimerkaprol (BAL)
Kompleks IV inhibitörleri
Hidrojen siyanid (CN, siyanür).
Azid (N3)
Karbon monoksit
H2S (Hidrojen Sülfür)

NOT:
Siyanür zehirlenmesinde amilnitrit kullanılır. Amilnitrit Methemoglobinemi yapar. MetHb,
siyanürü sıkıca bağlar dokuya bırakmaz. Arkasından tiyosülfat verilerek. Siyanürün, tiyosülfata
bağlanması sağlanır. Bu kompleks idrarla atılır.
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Kompleks V (ATP sentezi) inhibitörleri
Oligomisin
Venturisidin
Adenin translokasyonunun inhibisyonu:
Atraktilozid: Adenin nükleotid translokazı inhibe eder ve mitokondri içi ADP seviyeleri azalır,
oksidatif fosforilasyon inhibe olur.
Bangkoik asit
Eşleşmeyi ayıran bileşikler (Uncouplers):
Hidrofobik proton taşıyıcılardır. Oksidasyonu fosforilasyondan ayırırlar. e transportu
hızlanarak üretilen enerji ısı olarak ortaya çıkar. Bu maddeler;

Dinitrofenol
Dinitrokrezol
Pentaklorofenol
Karbonil siyanid fenilhidrazon
Aspirin ve diğer salisilatlar
Warfarin
Thermogenin: Doğal ayırıcı olup, protonlar için bir iyon kanalı oluşturur.
Valinomisin
Nigerisin

NOT:

Eski yıllarda DNF kilo vermek için kullanılmıştır. Ancak hipertermi yaptığı için ölümle

sonuçlanan yan etkiler yapmıştır. Bu nedenle kullanımı terk edilmiştir.
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YÜKSEK ENERJİLİ FOSFAT BİLEŞİKLERİ
Süper yüksek enerjili fosfat bileşikleri: Fosfat grubu transfer potansiyelleri ATP’den
yüksektir ve ADP’den ATP sentezleyebilirler.
Bunlar:
Fosfoenol piruvat
Karbamoil fosfat
1.3bifosfogliserat
Kreatin fosfat, Arginin fosfat
Fosfoguanidler

GLİKOJEN METABOLİZMASI
GLİKOJEN SENTEZİ

Glikojen sentezinde glukoz-6-fosfat öncelikle mutaz enzimi ile glukoz-1-fosfata çevrilir. Daha
sonra Glc-1-P, Glc-1-P uridil transferaz(pirofosforilaz) tarafından UTP ile birleştirilir. Oluşan UDPglikoz, glikojen sentaz aracılıklı alfa 1-4 bağları ile birleştirilir.
Glikojen sentazın çalışması için glikogenin denen protein primer gerekir. 11 adet glikoz
birleştirildiğinde, brancher enzim 6 glukozu koparıp dallandırır. Dallanma noktasında alfa 1-6 bağı
oluşturulur.
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GLİKOJEN YIKIMI
Glikojen yıkımı yapan enzim glikojen fosforilazdır. Bu enzim glikojendeki alfa 1-4 bağlarını
yıkarak, glikoz-1-fosfat oluşur. Glikoz-1-fosfat, mutaz ile glc-6-fosfata dönüştürülür. Glc-6-fosfataz ile
Glc-6-fosfat, glikoza dönüştürülür.
Dal koparıcı enzim, dallanma noktasındaki alfa-1,6 bağını yıkar. Bu yıkımdan serbest glikoz
oluşur.

GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI
TIP I (Von Gierke hastalığı)
Glukoz-6-fosfataz eksikliğidir. Sadece hepatik enzim yetersizliği vardır. İskelet veya kalp
kası tutulumu yoktur.
Bu hastalar yenidoğan döneminde semptomatik açlık hipoglisemisi, hafif hepatomegali ve
hafif ketozis ile tanınırlar.
Hepatomegali, laktat seviyesinin yüksekliği, hiperlipidemi (HiperTrigliseridemiye bağlı
yanaklarda birikim sonucu doll face) hiperkolesterolemi , hiperürisemi ile beraber KC dokusunda
enzim eksikliğinin gösterilmesi tanı koydurur.
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NOT:
Glukoz-6-fosfat yıkılamadığı için kana serbest glikoz verilemez. Hipoglisemi oluşur. G6P
glikoliz ile DHAP çevrilir. DHAP, gliserol dehidrojenaz ile gliserole çevrilir. Gliserol, yağ asitleri ile
birleşip trigliserid oluşturur. Trigliseridler çoçuğun yüzünü yuvarlak (doll face) gösterirler. Glikoliz
sonucu bol miktarda oluşan laktik asid, böbrek tubullerinde ürik asid ile yarışır. Bu da
hiperürisemiye neden olur.
Tedavide, sık beslenme ile hasta hipoglisemi ve asidoz ataklarından korunmaya çalışılır.

TIP II (Pompe hastalığı)
Alfa1- 4 ve alfa1-6 glukozidaz eksikliği (Lizozomal alfa glukozidaz enzim eksikliği )
Lizozomal enzim kusuruna bağlı tek glikojen depo hastalığıdır.
Klasik infantil formunda hastalık;
Hızla gelişen konjestif kalp yetmezliği
Kardiyomegali
Kas hipotonisi
Güçsüzlük ve makroglossi
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TIP III
Amilo1-6 glukozidaz eksikliği (Debrancher enzim eksikliği, Forbes hastalığı, Cori
hastalığı)
KC, myokard ve iskelet kası tutulumu vardır. Klinik olarak Tip 1 e çok benzer.
Tip 1 den farklı olarak laktik asidoz ve hiperürisemi oluşmaz.
Asidoz, hipoglisemi veya hiperlipidemi görülebilir. Mental gelişim normaldir.
TIP IV
Amilo1-4, 1- 6 transglukozidaz eksikliği (brancher enzim eksikliği, Anderson hastalığı);
Birkaç aylıkken başlayan karaciğer sirozu ve erken dönemde karaciğer yetersizliğinden
kaybedilir. Tüm dokular etkilenir. Mental gelişim normaldir.

TIP V
Kas fosforilazı eksikliği (Mc Ardle hastalığı)
KC ve düz kaslar etkilenmez. Glikojen yıkılamadığı için egzersiz sırasında kramplar oluşur.
Kas harabiyetine bağlı kas enzimleri (kreatin kinaz) yükselir. Egzersizler sonrasında, kan laktat
düzeyinde yükselme görülmez.
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GLUKONEOGENEZ
Yeterli seviyede glukoz olmadığı zaman vücutta bazı maddelerden glukoz sentezlenmesine
glukoneogenez denir.
Asetil KoA glukoneogenezde kullanılmaz.
Normalde glukoneogenezin %85-95’inden karaciğer sorumludur. Açlıkta glukoneogenezin
%50’sinden böbrek sorumludur. Total glukoneogenezin sadece %5’inden barsak epiteli sorumludur.
Glukoneogenezde kullanılan maddeler;
Laktat (kas kaynaklı)
Gliserol (Trigliserid kaynaklı) (Gliserol kinaz ve GA3P dehidrogenaz ile DHAP üzerinden)
a ketoasitler (aminoasit Amonyaksız formu)
Propionil KoA’dır.
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Glukoneogenezin regülasyonu:
Birinci dereceden fosfoenol pirüvat karboksikinaz,ikinci dereceden Fruktoz 1.6 bifosfataz
enzimleri tarafından regüle edilir.
Kortizol, GH, glukagon glukoneogenezde indüktör olarak rol oynar. Özellikle amino
asitlerden glukoneogenezi stimüle eder.

NOT:
Fruktoz 1.6 Bisfosfataz eksikliğinde gecikmiş hipoglisemi, fruktoz alınca oluşan
hipoglisemi tipiktir. (Sunday sendrom)
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NOT :
Glukoneogenez

Yapan

Hormonlar:

GH,

Kortizol,

Glukagon

Glikojenoliz Yapan Hormonlar: Katekolamin, Glukagon, ADH
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BAĞ DOKUSU ve HASTALIKLARI
Fibroblast, yağ hücreleri, makrofajlar, mast hücreleri gevşek bağ dokusunda yer alan
hücrelerdir.
Bağ dokusunda kollagen fibriller bulunurlar. Bunlar gerilmeye karşı direnci oluştururlar.
Elastin ise esnekliği sağlar.
Glikozaminoglikanlar (mukopolisakkaridler) genellikle bir üronik asit ve bir de heksozamin
tarafından

oluşturulan

karakteristik tekrarlayan

disakkarit

birimlerinden meydana

getirilmiş

polisakkaritlerdir.

KOLLAGEN
Tip 1 kollagen deri, kemik, tendon, korneada bulunur.
Tip 2 kollegen kıkırdak ve embriyonik dokularda
Tip 3 kollagen düz kas, damar duvarı
Tip 4 kollagen bazal membranda bulunur. Diğerlerinin aksine fibriler değil amorf bir yapıya sahiptir.
Gly-X-Y tekrarlayan dizilimini içermez.
Tip 5 kollagen plasenta bazal membranında bulunur.

Kollageni

meydana getiren ana aminoasidler glisin (% 33.5), prolin (% 12) ve

hidroksi prolin (% 10) dir.
Kollagen bu proteine has olan 2 amino asit taşır: Hidroksiprolin ve hidroksilizin. Bu amino
asitler, protein molekülünde aynen bu şekilde yer almazlar. Bunlar kollagen sentezi esnasında GER
içinde gelişmekte olan kollagen polipeptitlerinin Iizin ve prolinin hidroksilasyonun bir ürünüdürler.
Daha sonra zincir içi ve zincirler arası kovalent çapraz bağlar üretilir. Lizil oksidaz enzimi
(kofaktör olarak bakırı kullanır).Bu enzim aracılıklı lizin ve hidroksilizin artıklarıyla çapraz bağlar
oluşturularak fibrillerin gerilme gücü ve dayanıklılığı arttırılmış olur.

Kemik yapım ve yıkım markırları:
Kemik yapım markırları:


Osteokalsin: Kemikte en fazla bulunan nonkollajen protein



Serumda Kemik ALP

Kemik yıkım markırları:


O.E
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Serum ve idrar ACP



İdrar OH prolin



İdrar OH lizin: Glikozil OH lizin, glukozil-galaktozil OH lizin sadece matür kollajende yer alırlar.



Piridinolin-deoksipiridinolin



N-terminal telopeptid (Ntx) (idrar)



C-terminal telopeptid (Crosslaps) (idrar-serum)

ELASTİN
Akciğer ve geniş damar duvarlarında yer alan, kollajenin aksine lastik benzeri özellikleri olan
bir bağ dokusu proteinidir.
Başlıca akciğer, büyük arterler ve bazı elastik ligamentlerde bulunur. Kollajenin aksine tek
genetik tiptedir. Elastin başlıca glisin, alanin ve valin gibi küçük nonpolar amino asitlerden meydana
gelir.
Prolin ve lizin açısından da zengin olmasına rağmen çok az miktarda hidroksiprolin içermesine
karşın hidroksilizin içermez.
Kollajenden farklı olarak üçlü heliks yapısı yoktur ve karbonhidrat içermez. Ekstrasellüler
matrikse salınımından sonra lizil oksidaz enzimi sayesinde kovalent çapraz bağlar oluşur. Çapraz
bağlar lizin içerir (desmosin çapraz bağı; 4 lizin yan zincirinin kovalent olarak birleşmesiyle oluşur).
Yapısında desmosin, izodesmosin ve aidimin çapraz bağları vardır. Desmosin ve izodesmosin
sayesinde elastin uzayıp kısalabilir.
Williams sendromu, bir elastin defektidir. Bağ dokusu ve santral sinir sistemini etkiler.

Kollajen ve elastin arasındaki başlıca farklılıklar
KOLLAGEN

ELASTİN

Bir çok farklı genetik tipte

Tek genetik tipte
Üçlü
sarmal
yok,
rastgele
konformasyonu (gerilmeye izin verir)

Üçlu sarmal yapıda
Gly-X-Y yineleyen çatı

Gly-X-Y yineleyen çatı yok

Yapıda karbonhidrat var

Yapıda karbonhidrat yok

Molekül

içi

aldol

çapraz

Molekül içi desmozin çapraz bağları

bağları
OH-prolin ve OH-lizin içerir
Biyosentez
polipeptid uzantılar var

O.E

sırasında

zemberek

Az miktarda OH-prolin içerebilir fakat OH-lizin
içermez
Polipeptid uzantılar yok
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KERATİNLER:
Saç, tırnak ve dış epidermal tabakada bulunur, intermediate filament olarak adlandırılan protein
sınıfının geniş bir kısmını oluştururlar. Saç α-keratini tamamen α-helikslerden meydana
gelmektedir.
İki α keratin zinciri birbirlerinin üzerine sarılarak süpersarmal heliksi oluşturur. İki heliksin
birbirine değdiği yüzler hidrofobik amino asitlerden zengindir ve bu amino asitlerin R grupları birbirleri
içine girerek kenetlenirler, α-keratinler komşu polipeptid zincirleri arasında kovalent disülfid çapraz
bağlar yaparak dördüncül yapılarını oluştururlar ve böylece çözülmeye ve gerilmeye dirençli lifler yapar.
Keratin, sisteinden zengindir.

GLİKOPROTEİNLER
Bağ dokusunda diğer bulunan yapı

glikoproteinlerdir. Fibronektin, laminin, fibrillin

glikoproteindir. Görevleri bağ doku hücrelerinin bağ dokusuna yapışmasını sağlamaktır.
Entaktin; glikoprotein yapıdadır, laminine bağlanır ve hücre bağlanma faktörü olarak iş yapar.

Laminin

büyük bir glikoproteindir, bazal laminada tespit edilmiştir ve epitel hücrelerinin bazal

membrana bağlanmasından sorumludur.

BAĞ DOKUSU PATOLOJİLERİ
NOT: C vit olmadığında hidroksilasyon olmaz. Skorbit oluşur. (Diş eti kanaması, periost alt
kanmaya bağlı psodopralizi)

NOT:

Tip 1 kollagen defektinde

osteogenezis imperfekta

oluşur. Multipl kemik

fraktürleri, mavi sklera, skolioz, mitral yetmezlik hastalığın bulgularıdır.

O.E
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NOT:
Fibrillin eksikliğinde otozomal dominat kalıtılan Marfan Send. Oluşmaktadır.
Fibrillin genlerinden biri 15 kromozomun uzun kolunda mevcuttur. Bu bölgeye Marfan
sendromu lokusu denir (15q21.1)
Bu hastalarda fibrillin defekti var. Kollajende çapraz bağlanma bozuk olup uzun ve ince
ekstremiteler, Lens subluksasyonu (ektopia lentis), iskelet kası deformiteleri, aort anevrizması
gibi kardiyovasküler problemler izlenir. Etkilenen hastalar 30-45 yaşlarında kardiyovasküler nedenlerle
ölürler. Aort rüptürü ile herhangi bir yaşta ölüm olur.
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NOT:
Lizil hidroksilaz

eksikliğinde

Ehler-Danlos sendromu

oluşur.

Bu

sendromda kas ve kemiklere ait deformasyonlar, özellikle eklemlerde hipermobilite, hiperelastik
deri ve yara iyileşmesinde gecikme bulunmaktadır. Bu hastalarda göz rüptürü ve kifoskolyoz olabilir.

NOT:
Alport sendromunda renal glomerüllerin bazal membranındaki başlıca kollagen olan
tip IV kollajen fibrillerinin yapısı etkilenmiştir. Böbrek yetmezliği ile sonuçlanır.

MUKOPOLİSAKKARİTLER
Glikozaminoglikanlar (mukopolisakkaridler) genellikle bir üronik asit ve bir de heksozamin
tarafından

oluşturulan

karakteristik tekrarlayan

disakkarit

birimlerinden meydana

getirilmiş

polisakkaritlerdir.
En az yedi farklı GAG tanımlanmıştır: Hyaluronik asit, keratan sülfat I ve II, dermatan
sülfat, kondroitin sülfat, heparin ve heparan sülfat. Hylüronik asit haricinde tüm GAG'lar sülfat
grupları taşırlar.
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BAĞ DOKUSU YIKIM BOZUKLUKLARI (MUKOPOLİSAKKARİDOZ)

HURLER (MPS-I)
Özellikler :
a-Iduronidaz eksiktir.
Dermatan sülfat ve heparan sülfat birikir. Otozomal resesif geçer.
Korneal bulanıklık vardır.
Disoztozis Multipleks (Kaba yüz, J sella, Kosta değişiklikleri, vertebra ve falanx anomalileri,
vertebra gövdeleri oval ve gagalaşma, gibbus deformitesi (kamburluk), radiusun ulnaya doğru
deviasyonu sonucu V oluşumu, uzun kemiklerin korteksinde incelme, medullada genişleme)
Progresif mental retardasyon
Hepatosplenomegali
Kalp hastalığı
Tedavi
Kemik iliği nakli
Enzim replasmanı
Laronidaz (Aldurazyme)-alfa-L-iduronidaz: MPS tip I (Hurler ve Hurler-Scheie)
Idursulfaz (Elaprase)- iduronate-2-sulfataz: MPS II
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HUNTER (MPS-II)
Iduronate sulfataz eksiktir.
Heparan sülfat ve dermatan sülfat birikimi olur.
X’e bağlı geçiş gösterir.
Ağır formunda kalp hastalığı, mental retardasyon, Hepatosplenomegali , dizostozis
multipleks görülür. Genelde 15 yaşlarında ölürler. Korneal bulanıklık olmaz.
SANFLİPPO HASTALIĞI (MPS-III)
Heparin sülfamidaz eksik,
Hastalarda ağır sinir sistemi bozuklukları ve zeka geriliği görülür. Heparan sülfat birikir.
MORQUİO HASTALIĞI (MPS-IV)
Galaktoz 6-sülfataz eksiktir
Şiddetli kemik deformiteleri, korneal bulanıklık, aort yetmezliği, diş mine tabakası ince olması ve
servikal myopati izlenir.
Morateaux-Lamy Sendromu (MPS VI):
Hastalarda arilsülfataz B eksiktir.
Normal zekalıdırlar ve 20’li yaşlara kadar yaşarlar.
Şiddetli kemik ve korneal değişiklikler, valvüler kalp hastalıkları, lökositlerde inklüzyonlar ve kaba
yüz görünümü izlenir.
Dermatan sülfat birikir.
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AMİNOASİTLER ve PROTEİNLER

Proteinler aminoasit, dipeptid ve tripeptid olarak emilir. Tripeptid üstü peptidler çok az
emilebilir. Proteinlerin sindirimi midede pepsinle başlar. Pepsinin yaptığı hidroliz ile oluşan aminoasitler
CCK’yı uyarıp pankreas enzimlerinin salınımını arttırır. Pepsin en iyi pH 1-3 arasında çalışır. pH 5 iken
denatüre olur yani barsaklarda pepsin inaktive olur.
Pankreas enzimleri inaktif salgılanır. İnce bağırsaklardan salınan enteropeptidaz tripsinojeni
tripsine dönüştürür. Tripsin otokatalizile tripsinojeni ve diğer pankreatik proteazları aktive eder.
Karboksipolipeptidaz

ektopeptidaz,

diğerleri

(tripsinojen,

elastaz,kimotripsinojen)

endopeptidazdır.
Aminoasitler Na ile kotransporta uğrar yani sekonder aktif transportla emilirler. Aminoasit
emilimi için nötral, bazik, asidik ve imino olarak 4 çeşit aminoasit taşıyıcısı vardır.
İntestinal hücrelerden de peptidaz salınır. Peptidaz enzimleri fırçamsı kenarda bulunur.
Bunlarda sindirime yardımcı olur. Pankreatik proteazlar protein sindirimi için mutlak gereklidir.
Yokluğunda protein sindirimi önemli derecede bozulur.
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AMİNOASİTLER

20 adet aminosid bulunmaktadır. Aminoasidlerin amino grunu (NH3), karboksi grubu (COOH),
yan zinciri ( R ) bulunur.
Apolar (hidrofobik, nonpolar) amino asitler:
Bu tür amino asitlerin R grupları iyonlaşmaz, proton alış verişi yapmaz, hidrojen ve iyonik
bağların yapısına katılmazlar. Bu amino asitler genellikle proteinlerin iç kısımlarında yer alırlar ve üç
boyutlu yapının kazanılmasında önemli görevleri vardır.
Alanin

Valin

Fenilalanin

Glisin

İzolösin

Triptofan

Prolin

Lösin

Metiyonin

Polar (hidrofilik) amino asitler:
Bu tür amino asitlerin R grupları iyonlaşır, proton alış verişi yapar, hidrojen ve iyonik bağların
yapısına katılır, tuz köprüleri kurarlar. Bu amino asitler genellikle proteinlerin suyla temas eden dış
kısımlarında yer alırlar. Serin, treonin ve tirozin içerdikleri -OH grubu nedeniyle enzimlerin kovalent
modifikasyonla düzenlenmesi sırasında fosforile veya defosforile olabilirler.
Aspartik asit

Glutamik asit

Histidin

Serin

Asparagin

Glutamin

Lizin

Treonin

Sistein

Tirozin

Arginin

Amino asitlerin yan zincirlerinin özelliklerine göre sınıflama
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SADECE KETOJENİK AMİNOASİTLER
(Karbonhidrat sentezine girmeyenler) (asetil KoA’ya dönüşürler) Lösin
GLUKOJENİK VE KETOJENİK AMİNOASİTLER
Fenilalanin, tirozin, triptofan ve izolösin
ÜRE SENTEZİNDE YER ALIP PROTEİN SENTEZİNE KATILMAYAN AMİNOASİT,
Ornitin
EN KISA YAN ZİNCİRLİ AMİNOASİT,
Glisin
ESANSİYEL AMINOASITLER, (10 TANE)
Fenilalanin, valin, triptofan, treonin, izolösin, metionin, histidin, arjinin, lösin ve lizin
YARI ESANSİYEL AMİNOASİTLER
(Yenidoğanda) Arjinin, histidin
FİZYOLOJİK PH’DA EN İYİ TAMPON AMİNOASİT,
Histidin

PROTEİNLERiN YAPISI
Proteinlerin yapısında bulunan 20 amino asit, peptid bağlarıyla birbirlerine bağlanırlar.
A) PRİMER YAPI
Bir proteindeki amino asit dizisine denir. Amino asitler birbirlerine kovalen peptid
bağlarıyla bağlanmışlardır. Bu bağ, bir amino asitin α-karboksil grubu ile diğerinin α-amino grubu
arasında bir molekül su çıkışıyla kurulur. Peptid bağları, proteinleri denatüre eden sıcaklık ve
yüksek üre konsantrasyonu gibi durumlarda kırılmaz. Primer yapıyı enzimler ayırabilir.
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B) SEKONDER YAPI
Lineer dizide, komşu amino asitlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve düzenlenmeleri sekonder
yapıyı oluşturur. Alfa-heliks ve beta-kırmalı olmak üzere iki sekonder yapı bulunur. En önemli
özelliklerinden birisi, bir peptid bağının CO grubuyla, diğerinin NH grubu arasında kurulan hidrojen
bağlarıdır.
Alfa helix yapısına örnek saç, kıl, tırnakta bulunan keratin proteinidir.

C) TERSİYER YAPI
Daha uzak amino asit bakiyeleri arasındaki ilişkiyi yansıtır. Bir polipeptid zincirinin primer
yapısı tersiyer yapıyı da belirler. Nonkovalan bağ olarak, hidrojen bağları dışında, yapıda
stabilizasyonu sağlayan, hidrofobik interaksiyonlar ve yan zincirlerdeki negatif ve pozitif yüklü
gruplar arasında iyonik etkileşimler de vardır.
Kovalan bağ olarak disülfid köprüleri bulunur. Tersiyer yapı, polipeptid zincirlerinin uzaydaki
3 boyutlu düzenlenişini, dolayısıyla da proteinin şeklini belirler.
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D) KUARTERNER YAPI
İki veya daha fazla polipeptid zincirinden oluşan proteinlerin, bu polipeptid alt ünitelerinin
düzenlenmesiyle oluşan yapıdır.

AMİNOASİT YIKIMI
1-Amino grubunun (NH3) aktarılması (Transaminasyon)
Bu en sık rastlanılan mekanizmadır. Amaç çeşitli amino asitlerden gelen amino gruplarını L
Glutamat’ta toplamaktır. Böylece amino grubu yıkım tek bir substratta toplanacaktır.
Transaminazların büyük bir bölümü amino grubu alıcısı olarak alfa ketoglutarat’a spesifik’tir.
Bütün transaminazlar prostetik grup olarak pridoksal fosfat içerirler.
Transaminasyona prolin,

lizin

ve

treonin

dışındaki

tüm

amino

asitler

katılır.

Transaminazların substrat spesifikliği vardır. En önemlileri aspartat aminotransferaz; AST (hem
sitplazma hem mitokondride) ve alanin aminotransferaz; ALT (yalnız sitoplazmada) dır.
Transaminazların arttığı durumlar; akut ve kronik hepatitler, yağlı hepatit, safra yolu
obstriksiyonu, şok veya karaciğer iskemisi, sağ kalp yetmezliğine bağlı akut konjesyon, metabolik
karaciğer hastalıklan, toksik hepatitler ve sistemik hastalıklar olarak sayılabilir. AST hem kalp hem de
karaciğer hastalıklarında artarken, ALT sadece karaciğer hastalıklarında artar, bu yüzden ALT
karaciğer için daha spesifiktir. Karaciğerin parankimal hastalıkları dışında ALT artışları nadiren
gözlenir.
Normalde SGPT/SGOT <1'dir. Bu orana De-ritis oranı denir ve bu oranın tersine dönmesi
(SGPT/SGOT > 1) hepatit düşündürür. Bunun nedeni karaciğer hücrelerinin harabiyetiyle mitokondrial
yerleşimli AST'nin dolaşıma çıkmasıdır. SGOT/SGPT > 2 olması alkolik hepatit düşündürür.
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2-Oksidatif deaminasyon
Glutamat, glutamat dehidrogenaz aracılıklı glutamatın amonyak grubunun çıkarılıp alfaketoglutarata çevrilmesidir. Bu tepkimede NADH ve NADPH çıkışı olur.

NOT:
KC yetmezliği olan hastalarda NH3, üreye çevrilemediği için kanda NH3 artar. Amonyak, alfaketo glutarat ile birleşip glutamat oluşur. Alfa-ketoglutarat azaldığı için Krebs siklusu durur, enerji
ortaya çıkamaz.
Bunun yanında glutamat ile amonyak birleşip glutamin oluşur. Glutamin su tutarak beyin
ödemine sebep olur. Glutamin oluşmasıyla, glutamat azalır. Glutamat uyarıcı Nörotransmitterdir.
Glutamat azalması hepatik ensafalopati oluşumunda diğer bir etkendir. Bu nedenlerle KC
yetmezliğinde Hepatik ensefalopati oluşur.

NOT:
Lenfositlerin, fibroblastların ve gastrointestinal sistemin özellikle de artmış stres durumunda en önemli enerji kaynağı glutamindir. Glutamin katobolik dönemde, duruma göre, essansiyel
amino asittir. Çünkü eksikliği enterositler ve mukozal bütünlük üzerine belirgin olumsuz etki
yapar. Bu etki glutamin verilmesi ile ortadan kaldırılabilir.
TPN sıvılarına yetersiz glutamin konulursa bakteriel translokasyon ve sepsis oluşur.
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ÜRE SENTEZ VE SİKLUSU
·

Üre döngüsü beş basamaktan oluşur,iki basamak mitokondride, geriye kalan üç basamak ise

sitoplazmada oluşur.
I. Basamak;
CO2 + NH4  Karbamoil fosfat reaksiyonunda 2ATP kullanılır. Bu reaksiyonu karbamoil
fosfat sentaz I katalizler. Enzim aktivitesi için N- asetil glutamata ihtiyaç vardır. Aynı zamanda arginin
tarafından sentezi artırılır. Karbamoil fosfat sentetaz I üre döngüsünün hız kısıtlayıcı enzimidir.
II. Basamak
Karbamoil fosfat + L-ornitin  L- sitrullin reaksiyonudur. Reaksiyonu ornitin
transkarbamoilaz katalizler.
III. Basamak
Sitrüllin + Aspartat  Argininosüksinat reaksiyonudur. Reaksiyonu argininosüksinat
sentaz katalizler. 1ATP harcanır.
IV. Basamak
Argininosüksinat 

Fumarat + Larginin reaksiyonudur. Argininosüksinat liyaz

tarafından katalizlenir. Fumarat TCA döngüsüne gider.
V. Basamak
Arginin  Üre + Lornitin reaksiyonudur. Arginaz tarafından katalizlenir. Karaciğerde
sentezlenen üre böbrekle atılır. Fakat bir kısmı kandan barsaklara diffüze olarak bakteriel üreazla CO2
ve NH3’a parçalanır.
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ÜRE SİKLUS DEFEKTLERİ
En sık OTC eksikliğidir. Temel semptomlar emmeme,laterji,taşipne ,apnedir. Glutamin
birikimine bağlı beyin ödemi ,ensefalopati, beyin kanaması oluşur. Amonyağın solunum merkezini
stimule etmesi sonucu respiratuar alkaloz sıktır. Tablo KC yetmezliğindeki hepatik ensafalopatiyi
taklit eder. Kan amonyak yüksek, üre ise düşüktür.
TEDAVİ:
Esansiyel AA alfaketo analogları
Arginin verilmesi
Na benzoat :glisin ile birleşip hipurik a oluşur.İdrar yolu ile atılır.
Na fenil asetat :gluatamini asetiller.İdrar ile atılır.

AMİNOASİT METABOLİK HASTALIKLARI
ANORMAL KOKU İLE BİRLİKTE OLAN AMİNOASİT METABOLİZMA BOZUKLUKLARI

O.E

Glutarik asidemi (tip II)

Terli ayak

Fenilketonüri

Küflü veya faremsi

Maple syrup urine hastalığı

Akçaağaç şurubu (çemen gibi)

İsovalerik asidemi

Terli ayak

Havvkinsinüri

Yüzme havuzu

Metiyonin malabsorpsiyonu

Lahana (pişmiş)

Multipl karboksilaz eksikliği

Erkek kedi idrarı

Trimetilaminüri

Kokmuş balık

Tirozinemi

Lahana (pişmiş), kokmuş tereyağı
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FENILKETONÜRİ (FKU)
Fenilalanin hidroksilaz enzimi XII. kromozomda bulunur. Otozomal resesif geçer. FKU
hastalığını taramada yenidoğanlarda bakteriel inhibisyon testi olan (B. subtilis kullanılır) Guthrie
testi kullanılır. Bu test için bebeğin en az 24 saat proteinli gıda ile beslenmesi gerekir. Yoksa test (-)
sonuç verebilir. Kesin tanı enzim eksikliğinin gösterilmesi ile konur.
Normalde kan fenilalanin düzeyi < 2 mg/dl’dir. FKU’de bu düzey 20 mg/dl’nin üstüne
çıkar. FKU’i hastaların idrarları ve terleri fare idrarı kokusundadır. Bu kokuyu veren temel metabolit
fenil asetik asittir.
Semptomlar:
FKU’lu çocuklarda en erken görülen semptomlar;
Gelişme geriliği
Beslenme zorlukları ve kusma
İdrar ve terin kötü kokması
Geç dönemde görülen semptomlar;
Mental retardasyon
Büyüme ve konuşma bozuklukları
Konvülsiyonlar
Gelişme geriliği
Hiperaktivite
Hipopigmentasyon (Açık saç, açık renk cilt ve mavi göz)
Tremor
Mikrosefali
Seboreik-Egzama tarzı deri döküntüsü
Tanı: Beyinde miyelin yapısında birikerek, dismiyelinizasyona sebep olur. MR tetkikinde
dismiyelinizasyon gösterilebilir.
Tedavi: FKU tedavisinde fenilalaninden fakir diyet önerilir. Diyet adelosan döneme kadar
verilir. Sonra serbest bırakılır. Ancak gebelik döneminde tekrar diyet verilmelidir.
Fenil alaninden fakir diyetle beslenmeyen kadın gebe kalırsa bebek etkilenerek maternal FKU
sendromu oluşur. Annedeki yüksek fenilalanin kan seviyeleri fetusta mikrosefali, mental gerilik ve
doğumsal kalp anomalilerine(Fallot) neden olur.

NOT:
Nadir görülen FKU tipi, malign FKU dur. Bu hastalıkta FA hidroksilaz, Tirozin hidroksilaz,
triptofan hidroksilaz kofaktörü olan tetrahidrobiopterin oluşamaz. Çünkü dihidrobiopterin
reduktaz eksiktir. Bu nedenle tirozin ve triptofan kaynaklı nörotranmitterler yapılamaz. Ölümcül
seyreder. Bu hastalarda dopamin yapılamadığı için hiperprolaktinemi görülebilir.
TMP, metotreksat ve bazı anti-lösemik ilaçlar dihidropteridine reduktaz enzimini inhibe edip,
BH4 eksikliğine neden olabilir.
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TİROZİN METABOLİZMA BOZUKLUKLARI
Tirozinemi tip I
Tirozinemi tip II
Yenidoğanın geçici tirozinemisi
Hawkinsinüri
Albinizm
Alkaptonüri

TİROZİNEMİ
Klinik: Hastalığın iki ana formu vardır;
Tip I
Fumaril asetoasetat hidrolaz enzim aktivitesi eksiktir.
Geni 15 (q) inci kromozom üzerindedir. Otozomal resessif geçer. Kanada, Kuzey Fransa ve
İskandinavya'da sıktır.
Tirozin ve metionin, kanda orta derecede yükselir. Serumda ve idrarda tirozin metabolitleri
(tiramin, PHFPA, PHFLA, PHFAA, homojensik asit, suksinil asetoasetik asit, suksinil aseton) yükselir.
İdrar balık gibi kokar. Lahana kokusu, metionin metabolitleri ile ilgilidir.Bu metabolitler (özellikle
süksinil aseton) karaciğer ve böbrek tübülüleri üzerinde toksik etki yapar. Bu nedenle hepatorenal
tirozinemi denilir. Santral sinir sistemi de etkilenir. Ayrıca pankreatik adacık hücrelerinde hiperplazi
bulunur.
Akut ve kronik formu tanımlanmıştır. Her iki tipi aynı ailede bulunabilir.
A-Akut tirozinemi
İlk 6 ayda semptomatik hale gelir . Hastalarda büyüme ve gelişme geriliği, irritabilite,
kusma, diare ve ateş erken bulgulardır.
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Hepatomegali, sarılık, hipoglisemi, karaciğer yetmezliğine bağlı kanama eğilimi
(melana, hematüri ve ekimoz) sık rastlanan bulgulardır . Hastaların bazılarında artmış metionin
metabolitlerine bağlı çürük lahana kokusu vardır.
Ölüm genellikle 2 yaşından önce karaciğer yetmezliğinden olur.

Enzimler: (1) Fenilalanin hidroksilaz, (2) Karbinolamin dehidrataz, (3) dihidrobiopterin reduktaz,
(4)pyruvoyltetrahydropterin sentaz, (5) guanozin trifosfat (GTP) cyclohydrolase, (6) tirozin
aminotransferase, (7a) intramolecular rearrangement, (7+7a) 4-hidroksipfenilpirüvat dioksijenaz, (8)
homogentisik asid dioksijenaz, (9) maleylacetoacetate isomerase, (10) Fumaril asetoasetat hidrolaz
B-Kronik tirozinemi
1 yaşına kadar klinik manifestasyonları belirgin değildir. Büyüme ve gelişme geriliği,
ilerleyici karaciğer hasarı (siroz), renal tubuler fonksiyon bozukluğu (Fankoni sendromu) ve
vitamin D’ ye dirençli rikets gelişimi karakteristiktir.
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Hastaların yaklaşık %40’da akut porfiriyi taklit eden akut polinöropati görülür. Bu epizod
sırasında ayak ağrıları, ciddi karın ağrısı, hipertoni ve kusma, paralitik ileus, kendi kendini
sakatlamazarar verme (selfmutilasyon) olur.
Ölüm genellikle 10 yaş civarında karaciğer yetmezliği ve hepatoma(HCC) nedeni ile olur.
Tanı:
Serum ve idrarda süksinil asetoasetatın ve süksinil asetonun gösterilmesi tanıda önemlidir.
Enzim çalışmaları tanıyı doğrular. Ayırıcı tanıda hepatit ve hepatik yetmezliğin diğer nedenleri,
galaktozemi, herediter früktoz intolerans ve dev hücreli hepatit düşünülmelidir.
Tedavi:
Karaciğer transplantasyonu yapılır. Tirozin ve fenilalaninden fakir diyet önerilir. Ancak her
hastada yararlı değildir. Klinik seyri değiştirmez. NTBC (Nitro-trifloro-metilbenzoil sikloheksandion)
(PHFFA oksidazı inhibe eder) bazı hastalarda yararlı olmuştur.

TİP II
Karaciğer sitozolik tirozin aminotransferaz yetersizliği vardır.
Mental retardasyon, palmar ve plantar punktat hiperkeratoz ve herpetiform korneal
ülserasyonlarla karakterizedir. Gözlerde aşırı sulanma, kızarıklık, ağrı ve fotofobi cilt lezyonlarından
önce görülebilir. Göz lezyonları yaşamın ilk aylarında, cilt lezyonları ise daha sonra çıkar
Tedavi:
Tirozinden ve fenilalaninden fakir diyet kullanılır. İyi cevap alınır. Deri ve saç lezyonlarında
dramatik iyileşme olur. Erken tedavi ile mental retardasyon düzelir.

HAWKİNSİNURİA (İLK ETKİLENEN AİLENİN ADINDAN)
Hidroksifenilpiruvik asit oksidaz enzim kompleksinden birisi eksiktir. OD geçer. Hastalık
sadece süt çocukluğu döneminde semptomatiktir
Semptomlar genellikle çocuğun sütten kesildikten sonra yüksek proteinli diyet ile
beslenmeye başlamasıyla ortaya çıkar. Ciddi metabolik asidoz, ketozis, büyüme geriliği,
hepatomegali ve anormal koku (yüzme havuz kokusu) en karakteristik klinik tablosunu oluşturur.
Bu infantlara fenilalanin ve tirozinden kısıtlı diyet verilir ise semptomlar düzelir. Mental
gelişim normaldir. Adultlara diyet verilmese bile asemptomatikdirler.

O.E

134

TKB DERS NOTLARI

ALBİNİZM
Melanin biyosentezi ve dağılımı bozuktur. Melanin melanositlerde tirozinden sentezlenir.
Klinik: Cilt, iris ve retinada depigmentasyon vardır. Nistagmus, strabismus, fotofobi, görme
keskinliğinde azalma vardır. Binoküler görme bozulmuştur. Albinizmin geç sekeli olarak körlük ve
cilt kanseri, (özellikle squamöz cilt kanseri) gelişir.

Albinizmin klinik formları:
1-Okulokütanöz (Jeneralize) Albinizm
Tirozinaz pozitif albinizm : Tirozinin melanozom membranından geçişinde bozukluk olduğu
sanılmaktadır. 15. kromozomda mikrodelesyon vardır. Bu nedenle Prader Willi ve Angelman
sendromu ile ilişkilidir.
Tirozinaz negatif albinizm :Tirozinaz enzimi eksikliğine bağlıdır. Kromozom 11q
delesyonuna bağlıdır.
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NOT:
Prader Willi, Angelman 15. kromozom kısa kol mikrodelesyon mevcuttur.Diğer taraftan bu
sendromlara kromozomal imprinting denmektedir.
Anneden delesyone kromozom geliyorsa Angelman(mental retardasyon, ataksi, epilepsi,
kontrolsüz gülme), babadan delesyone kromozom geliyorsa Prader-Willi (kısa boy, mentar
retardasyon, hipogonadizm, küçük el ve ayaklar)

2-Chediak Higashi sendromu
Lökositlerde anormal degranülasyon vardır. Defektin veziküler transportta görev alan protein
olduğu bilinmektedir.Bu protein asıl fonksiyonu mikrotubul fonksiyonunu sağlamaktır.Mikrotubul
defektine bağlı kemotaksi bokuktur. Ayrıca yapılan melanin diğer epidermis hücrelerine
aktarılamadığı için kızıl saç ve açık cilt rengi dikkati çeker. Enfeksiyonlara eğilim artmıştır.
Hastalarda progresif noropati görülür. Lenfoma benzeri malignensiler sık görülür. Tanıda
periferik yaymada nötrofil içi dev garnulasyonlar tipiktir.
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ALKAPTONÜRİ
Otozomal resesif geçer. Homogentisik asid oksidaz eksiktir. Günde idrarla 4-8 gr
homogentisik asit atılır.

Homogentisik asitin bağ dokusunda birikip siyaha çalan mavi bir renk

oluşturmasına Ochronosis denir. Bu renk değişikliği 20 yaşından sonra daha belirgindir.
Sklera ve kulak kepçesi de mavi-siyah renktedir. Homogensitik asit, lizil hidroksilaz enzimini
inhibe ederek kollagen sentezini engeller.
Alkaptonüride; lumbal vertebralarda dejenerasyon, intervertebral aralıkta daralma, kalan disk
meteryalinde yoğun kalsifikasyon izlenebilir.
Eklemlerde erken dejeneratif değişiklikler görülebilir. Kalp kapaklarında kalsifikasyon
görülebilir. Homogentisik asid reduktan olduğu için idrarda Fehling veya Benedikt ayracı ile
reaksiyon verir.
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DALLI ZİNCİRLİ AMİNOASİTÜRİ
Maple şurup veya ardıç ağacı şurubu hastalığı da denir.
Valin, lösin ve izolösin’in dekarboksilasyonu tiamin pirofosfat’ı kofaktör olarak kullanan
kompleks enzim sistemi (dallı zincirli α-ketoasid dehidrogenaz) ile sağlanır. Dallı zincirli α-ketoasid
dehidrogenaz kademesinde bozukluk vardır.
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Klasik MSUD
En ciddi klinik tablo bu tipte görülür. Yenidoğan doğumda normaldir. Birinci haftanın
sonlarına doğru hastanın beslenmesi bozulur, zayıf emmeye başlar ve kusmalar ortaya çıkar.
Hasta günler içinde letarji ve koma tablosuna girer.
Hastaların fizik muayenesinde hipertonisite, kas rijiditesi ve opistotonüs dikkati çeker.
Nörolojik bulguları nedeni ile sepsis ve menenjit tablosu ile karışır.
Konvülziyon ve hipoglisemi sık görülür. Neonatal tetanoz ayırıcı tanıda mutlaka göz önüne
alınmalıdır.
Tanı:
İdrar ve terde akçaağacı şurubu kokusunun olması ile hastalıktan şüphelenilir. Aminoasit
analizinde plazma valin, lösin ve izolösin’inde artma saptanır. İdrarda lösin, izolösin, valin ve
ketoasidlerde artma vardır. 2,4-dinitrofenilhidrazinin testi ile tanı konur.
Tedavi:
Dalı zincirli aminoasidlerin ve metabolitlerinin dokulardan ve vücut sıvılarından hızla
uzaklaştırılmasıdır. Bunların böbrekle atılımı iyi olmadığından hastaların sadece hidrate edilmesi
problemi çözmez. Bunların vücuttan temizlenmesinde en etkili yol periton diyalizidir.

ORGANİK ASİDEMİLER
İzovalerik asidemi
Lösin yıkımı sırasında görev yapan izovalerilkoa dehidrogenaz eksikliğine bağlıdır. Kusma
ve metabolik asidozla başlar. Terli ayak kokusu tipiktir. Tedavide, asidoz ataklarında I.V glc ve
HCO3 yararlıdır. Uzun süreli tedavide glisin verilir. Glisin, isovalarilCoa yı isovalerilglisine çevirip
atılımını kolaylaştırır. Ayrıca karnitinde izovalerilkarnitin oluşumu yoluyla idrarla izovalarik asit
atımını arttırır.

Propionik asidemi
Valin, izolösin, treonin, metionin, tek karbonlu yağ asitlerinin yıkım ürünüdür.
Metilmalonilkoa dönüşümünü sağlayan karboksilaz eksiktir. Bulgular diğer metabolik asidozlara
benzer. (Kusma, uykuya meyil, asidoz, koma vb).
Mental reterdasyon, distoni, koreatetoz, tremor yaşayan olgularda gözlenebilir. Tedavide
karnitin, periton diyalizi yararlıdır. Ayrıca protein kısıtlaması yapılmalıdır. Yüksek doz biotine cevap
verebilirler.

Metil malonik asidemi
Metilmalonil Koa mutaz eksikliğine bağlıdır. Metabolik asidoz tablosu mevcuttur. Karnitin
desteği ve protein kısıtlaması yapılmalıdır

Biotidinaz eksikliği:
Biotinin barsak emilimi için gerekli enzimdir. Bitin olmazsa karboksilaz enzimleri
çalışmaz. Propionik asidemi benzeri tablo oluşur. Atopik veya seboreik dermatit, alopesi, ataksi,
miyokonik nöbetler, hipotoni, gelişme geriliği, işitme kaybı ve immünyetmezlik görülebilir. Metabolik
asidoz atakları olabilir. Biotine cavap verirler.
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Tüm organik asidemilerde ortak özellik olarak: Protein alımı veya enfeksiyonun indüklediği;
Mental retardasyon
Epizodik ketoasidozis
Nötropeni
Trombositopeni
Osteoporoz
Hiperglisinemi ile karakterizedirler.

HOMOSİSTİNÜRİ
Sistationin beta sentetaz eksiktir. Metionin ve homosistein artar. Mental retardasyon,
Marfanoid görünüm, Osteoporoz, lens subluksasyonu, kifoz, erken ateroskleroz (MI) görülür.
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Homosistinüri ve Marfan Sendromunda Ayırıcı Tanı
Belirtiler

Homosistinüri

Göz

Lens dislokasyonu (genellikle aşağı doğru),
glokom, retina ayrılması, miyopi, katarakt

İskelet
Merkez
sistemi

sinir

Araknodaktili, hipermobilite, pektus ekskavatum,
düz tabanlık, dolikoskternomeli, osteoporoz, genu
valgum, diş bozuklukları
Zeka genellikle geri, konvülziyonlar, EEG
bozuklukları,
spastisite,
fokal
nörolojik
bozukluklar, psikiatrik bozukluklar

Kardivasküler
sistemi

Arteriyel ve venöz trombuslar, yüz kızarması,
livedo reticularis

Genel anestezi
Sülfitüri

Kontrendike
Var
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Marfan Sendromu
Lens dislokasyonu (genellikle
yukarı doğru), mikrofaki, glokom,
retina ayrılması
Araknodaktili,
hipermobilite,
pektus ekskavatum, düz tabanlık
Zeka geriliği nadir
Dissekan
anevrizma,
kapak
prolapsusu,
dilatasyonu, ASD
Yapılabilir
Yok

mitral
aort
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SİSTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI
Sistinüri:
Sistin, ornitin, arginin ve lizin gibi di-bazik amino asitlerin renal tübüllerden ve GIS’den
emilimi bozuktur. Otozomal resesif geçer ve idrarda yüksek konstrasyonu sistin taşı oluşturabilir.
Sistinozis:
Lizozomlardan sistin transportu için gerekli bir protein kalıtsal olarak kusurludur. RES’de ve
böbrek gibi parankimatöz organlarda sistin kristalleri birikir. Böbrek harabiyeti ve fankoni
sendromu, poliüri, polidipsi, rikets oluşur. Korneada sistin kristalleri gösterilerek tanı konabilir.
Tedavide sisteamin kullanılır. Sisteamin, sistine bağlanarak dokularda birikimi önler.

ASPARTİK ASİD METABOLİZMA BOZUKLUKLARI
CANAVAN HASTALIĞI:
Aspartoaçilaz enzim eksikliğidir. Aspartik asit beyinde N-asetilaspartikasid halinde sentez
edilir. Sonrasında açilaz enzimi ile N-asetil grubu ayrılır.
Beyaz cevherde spongioform dejenerasyon sözkonusudur. 3-6 aya kadar semptom
vermez. Makrosefali, hipotoni ile semptom verir. Çocukluk çağında hiperrefleksi, optik atrofi ile
seyreder.
Tanıda enzim eksikliğinin fibroblast çalışmasında gösterilmesi, MR da beyaz cevherde
artmanın olması.
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Inherited Disorders of Amino Acid Metabolism
Aminoacid(s)

Condition

Enzyme Defect

Clinical Findings

Phenylalanine

Phenylketonuria type I

Phenylalanine hydroxylase

Mental
retardation, AR
microcephaly,
hypopigmented
skin
and hairs, eczema,
"mousy" odor

Phenylketonuria type II

Dihydropteridine reductase

Mental
retardation, AR
hypotonia, spasticity,
myoclonus

Phenylketonuria type III 6-Pyruvoyl-tetrahydropterin
synthase

Dystonia,
neurologic AR
deterioration, seizures,
mental retardation

GTP cyclohydrolase I GTP cyclohydrolase I
deficiency

Mental
retardation, AR
seizures,
dystonia,
temperature instability

Carbinolamine
dehydratase deficiency

Transient
AR
hyperphenylalaninemia
(benign)

Tyrosine

Tyrosinemia
(hepatorenal)

type

Tyrosinemia type
(oculocutaneous)

O.E

Pterin-4-carbinolamine
dehydratase

Inheritance

I Fumarylacetoacetate
hydrolase

Liver failure, cirrhosis, AR
rickets, failure to thrive,
peripheral neuropathy,
"boiled cabbage" odor

II Tyrosine transaminase

Palmoplantar
AR
keratosis,
painful
corneal erosions with
photophobia, mental
retardation (?)

Tyrosinemia type III

4-Hydroxyphenylpyruvate
dioxygenase

Hypertyrosinemia with AR
normal liver function,
occasional
mental
delay

Hawkinsinuria

4-Hydroxyphenylpyruvate
dioxygenase

Transient failure to AD
thrive,
metabolic
acidosis in infancy

Alkaptonuria

Homogentisic acid oxidase

Ochronosis, arthritis, AR
cardiac
valve
involvement, coronary
artery calcification

Albinism
(oculocutaneous)

Tyrosinase

Hypopigmentation of AR
hair, skin, and optic
fundus; visual loss;
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photophobia
Albinism (ocular)

Different
enzymes
transporters

DOPA-responsive
dystonia

Tyrosine hydroxylase

GABA

4-Hydroxybutyric
aciduria

Succinic
semialdehyde Seizures,
mental AR
dehydrogenase
retardation, ataxia

Tryptophan

Tryptophanuria

Unknown

Mental
retardation, AR
ataxia,
skin
photosensitivity

Hydroxykinureninuria

Kynureninase

Mental
spasticity

Histidinemia

Histidine-ammonia lyase

Benign

AR

Urocanic aciduria

Urocanase

Benign

AR

Formiminoglutamic
aciduria

Formiminotransferase

Occasional
retardation

mental AR

Glycine encephalopathy Glycine cleavage (4 enzymes) Infantile
lethargy,
profound
retardation

seizures, AR
apnea,
mental

Histidine

Glycine

Serine

Proline

Methionine

O.E

Rigidity,
truncal AR
hypotonia,
tremor,
mental retardation

retardation, AR

Sarcosinemia

Sarcosine dehydrogenase

Benign

Hyperoxaluria type I

Alanine:glyoxylate
aminotransferase

Calcium
oxalate AR
nephrolithiasis, renal
failure

Hyperoxaluria type II

D-Glyceric
acid Calcium
oxalate AR
dehydrogenase/glyoxylate
nephrolithiasis, renal
reductase
failure

Phosphoglycerate
dehydrogenase
deficiency

Phosphoglycerate
dehydrogenase

Seizures,
microcephaly,
retardation

Hyperprolinemia type I

Proline oxidase

Benign

Hyperprolinemia type II

1

Febrile
seizures, AR
mental retardation

-Pyrroline-5-carboxylate
dehydrogenase

AR

AR
mental
AR

Hyperhydroxyprolinemia Hydroxyproline oxidase

Benign

Prolidase deficiency

Prolidase

Mild
retardation,
dermatitis

Hypermethioninemia

Methionine
adenosyltransferase

Usually benign

SAdenosylhomocysteine
hydrolase deficiency

S-Adenosylhomocysteine
hydrolase

Hypotonia,
mental AR
retardation,
absent
tendon
reflexes,
delayed myelination

Glycine
methyltransferase
deficiency
Homocystine

or Hypopigmentation of AR, XL
optic fundus, visual
loss

N- Glycine N-methyltransferase

Elevated
transaminases

AR
mental AR
chronic
AR

liver AR

Homocystinuria

Cystathionine -synthase

Lens
dislocation, AR
thrombotic
vascular
disease,
mental
retardation,
osteoporosis

Homocystinuria

5,10Methylenetetrahydrofolate

Mental retardation, gait AR
and
psychiatric
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reductase
Homocystinuria

abnormalities,
recurrent strokes

Methionine synthase (cblE, - Mental
retardation, AR
G)
hypotonia,
seizures,
megaloblastic anemia

Homocystinuria
and Vitamin B12 lysosomal efflux Mental
retardation, AR
methylmalonic acidemia and metabolism (cbl C, -D, -F) lethargy, failure to
thrive,
hypotonia,
seizures,
megaloblastic anemia
Cystathionine

Cystathioninuria

-Cystathioninase

Cystine

Cystinosis

Cystinosin CTNS (lysosomal Renal
Fanconi AR
efflux)
syndrome,
rickets,
photophobia,
hypotonia, renal failure

S-Sulfo-Lcysteine

Sulfocysteinuria

Sulfate
oxidase
or Seizures,
mental AR
molibdenum
cofactor retardation, dislocated
deficiency
lenses

Lysine

Hyperlysinemia,
saccharopinuria

-Aminoadipic
synthase

Pyridoxine-dependent
seizures

L-Piperideine-6-carboxilate
dehydrogenase

-Ketoadipic acidemia

-Ketoadipic
dehydrogenase

Lysine,
tryptophan

Benign

semialdehyde Benign
Seizures

acid Benign

Glutaric acidemia type I Glutaryl-CoA dehydrogenase

AR

AR
AR

?

Progressive
severe AR
dystonia and athetosis,
mild mental retardation

Glutaric acidemia type II Electron transfer flavoprotein Hypoglycemia,
AR
or
ETF:ubiquinone metabolic
acidosis,
oxidoreductase
"sweaty feet" odor,
hypotonia,
cardiomyopathy
Ornithine

Gyrate atrophy of the Ornithine--aminotransferase
choroid and retina

Urea cycle

Carbamylphosphate
synthase-1 deficiency

Carbamylphosphate synthase- Lethargy progressing AR
1
to
coma,
protein
aversion,
mental
retardation,
hyperammonemia

N-Acetylglutamate
synthase deficiency

N-Acetylglutamate synthase

Lethargy progressing AR
to
coma,
protein
aversion,
mental
retardation,
hyperammonemia

Ornithine
transcarbamylase
deficiency

Ornithine transcarbamylase

Lethargy progressing XL
to
coma,
protein
aversion,
mental
retardation,
hyperammonemia

Citrullinemia type I

Argininosuccinate synthase

Lethargy progressing AR
to
coma,
protein
aversion,
mental
retardation,
hyperammonemia

Argininosuccinic

Argininosuccinate lyase

Lethargy

O.E

Myopia,
night AR
blindness,
loss
of
peripheral
vision,
cataracts, chorioretinal
degeneration

progressing AR
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acidemia

to
coma,
protein
aversion,
mental
retardation,
hyperammonemia,
trichorrhexis nodosa

Arginase deficiency

Arginase

Spastic tetraparesis, AR
mental
retardation,
mild hyperammonemia

Hyperornithinemia,
hyperammonemia,
homocitrullinuria

Mitochondrial ornithine carrier Vomiting,
lethargy, AR
ORNT1
failure to thrive, mental
retardation,
episodic
confusion,
hyperammonemia,
protein intolerance

Citrullinemia type 2

Mitochondrial
aspartate/glutamate
CTLN2

Neonatal intrahepatic AR
carrier cholestasis,
adult
presentation
with
sudden
behavioral
changes and stupor,
coma,
hyperammonemia

Proline,ornithine, pyrroline-5-carboxylate pyrroline-5-carboxylate
arginine
synthase
deficiency synthase

Hypotonia,
seizures, AR
neurodegeneration,
peripheral neuropathy,
joint
laxity,
skin
hyperelasticity,
subcapsular cataracts,
hyperammonemia

Glutamine

Glutamine
deficiency

Brain malformations, AR
pachygyria, seizures,
hypotonia, dysmorphic
features

Valine

Hypervalinemia

Valine aminotransferase

Vomiting, fever, failure AR
to thrive, hypotonia

Isobutyryl-CoA
dehydrogenase
deficiency

Isobutyryl-CoA
dehydrogenase

Failure
to
thrive, AR
anemia, and dilated
cardiomyopathy(?)

Hyperleucineisoleucinemia

Leucine-isoleucine
aminotransferase

Seizures, failure to ?
thrive,
mental
retardation

Leucine,
isoleucine

synthase Glutamine synthase

Valine, leucine, Maple
syrup
urine Branched
chain
isoleucine
disease (defective E1, dehydrogenase
E1, E2, E3)

Leucine

O.E

ketoacid Lethargy,
vomiting, AR
encephalopathy,
seizures,
mental
retardation,
"maple
syrup" odor, protein
intolerance

Isovaleric acidemia

Isovaleryl-CoA dehydrogenase Acidosis,
ketosis, AR
vomiting,
coma,
hyperammonemia,
"sweaty feet" odor,
protein intolerance

3-Methylcrotonyl
glycinuria

3-Methylcrotonyl-CoA
carboxylase

Stress-induced
AR
metabolic
acidosis,
hypotonia,
hypoglycemia,
"cat's
urine" odor

3-Methylglutaconic
aciduria type I

3-Methylglutaconyl-CoA
hydratase deficiency

Stress-induced
AR
acidosis,
mental
retardation, hypotonia,
hepatomegaly
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Isoleucine

Valine,
isoleucine,
methionine,
threonine

3-Hydroxy-3methylglutaric aciduria

3-Hydroxy-3-methylglutarylCoA lyase

Stress-induced
AR
hypoketotic
hypoglycemia
and
acidosis,
encephalopathy,
hyperammonemia

2-Methylbutyrylglycinuria

2-Methylbutyryl-CoA
dehydrogenase

Fasting-induced
AR
metabolic
acidosis/hypoglycemia

2-Methyl-3hydroxybutyryl-CoA
dehydrogenase
deficiency

2-Methyl-3-hydroxybutyrylCoA dehydrogenase

Developmental
XL
regression, seizures,
and rigidity sometimes
triggered by illnesses

3-Oxothiolase
deficiency

3-Oxothiolase

Fasting-induced
AR
acidosis and ketosis,
vomiting, lethargy

Propionic
(pccA,-B,-C)

acidemia Propionyl-CoA carboxylase

Metabolic
AR
ketoacidosis,
hyperammonemia,
hypotonia,
lethargy,
coma,
protein
intolerance,
mental
retardation,
hyperglycinemia

Multiple
Holocarboxylase synthase or Metabolic
AR
carboxylase/biotinidase biotinidase
ketoacidosis,
diffuse
deficiency
rash,
alopecia,
seizures,
mental
retardation
Methylmalonic acidemia Methylmalonyl-CoA
(mutase,
cb1A,
-B, mutase/racemase
or
racemase)
cobalamin
reductase/adenosyltransferase

O.E

Metabolic
AR
ketoacidosis,
hyperammonemia,
hypertonia, lethargy,
coma,
protein
intolerance,
mental
retardation,
hyperglycinemia
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Genetic Disorders of Membrane Transport
Class of Substance Individual
and Disorder
Substrates

Tissues
Manifesting
Transport
Defect

Molecular Defect

Major
Clinical Inheritance
Manifestations

Amino Acids
Cystinuria

Cystine, lysine, Proximal
Shared
dibasic- Cystine nephrolithiasis
arginine,
renal tubule, cystine transporter
ornithine
jejunal
SLC3A1, SLC7A9
mucosa

AR

Dibasic
aminoaciduria

Lysine,
arginine,
ornithine

Hartnup disease

Neutral amino Proximal
Neutral amino acid Constant
neutral AR
acids
renal tubule, transporter
aminoaciduria,
jejunal
SLC6A19
intermittent symptoms
mucosa
of pellagra

Methionine
malabsorption

Methionine

Proximal
Dibasic transporter Type I: Benign
AR
renal tubule, SLC7A7
jejunal
Type
II:
Protein
mucosa
intolerance,
hyperammonemia,
retardation

Jejunal
mucosa

Methionine
transporter

Proximal
Histidine
renal tubule, transporter
jejunal
mucosa

White
hair,
retardation,
convulsions,
hyperpneic
edema

mental Probable
AR
attacks,

Histidinuria

Histidine

Mental retardation

AR

Iminoglycinuria

Glycine,
Proximal
Shared
glycine– None
proline,
renal tubule, imino
acid
hydroxyproline jejunal
transporter
mucosa

AR

Dicarboxylic
aminoaciduria

Glutamic acid, Proximal
Shared
None
aspartic acid
renal tubule, dicarboxylic amino
jejunal
acid transporter
mucosa

Probable
AR

Cystinosis

Cystine

Lysosomal
membranes

D-Glucose

Proximal
Sodium-dependent Watery diarrhea on AR
renal tubule, glucose/galactose feeding
glucose,
jejunal
transporter SGLT1 lactose, sucrose, or
mucosa
galactose

Lysosomal cystine Renal
failure, AR
transporter
hypothyroidism,
blindness

Hexoses
Glucose-galactose
malabsorption

D-Galactose
Glucose-transport
defect

D-Glucose

Ubiquitous
Facilitative glucose Seizures,
blood brain transporter GLUT1 retardation
barrier

mental AD

Fanconi-Bickel
syndrome

D-Glucose

Liver, kidney, Facilitative glucose Growth
retardation, AR
pancreas,
transporter GLUT2 rickets,
hepatorenal
intestine
glycogenosis,
hypoand hyperglycemia

Uric acid

Proximal
renal tubule

Urate
Hypouricemia

O.E

Urate transporter Hypouricemia, uric acid AR
SLC22A12
urolithiasis
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Anions
Congenital
chloridorrhea

Chloride,
sulfate

Dent disease, X- Chloride,
linked
recessive phosphate
hypophosphatemic
rickets
and
nephrocalcinosis

-

-

Ileal
and Cl /HCO3
colonic
exchanger
mucosa

Hydramnios,
watery AR
(DRA) diarrhea, elevated fecal
chloride,
metabolic
alkalosis with volume
depletion,
hyperaldosteronism
-

Proximal
renal tubule

Voltage-gated Cl Proteinuria,
channel
CLCN5 hypercalciuria,
nephrocalcinosis,
nephrolithiasis, rickets

XL

Pancreatic
cell

Sulfonylurea
Neonatal
receptor SUR1, K+ hypoglycemia,
channel KCNJ11 hyperinsulinemia

AR

Brain

Voltage-gated K+ Neonatal
seizures, AD
channels KCNQ2, normal development
KCNQ3

Renal
collecting
tubule

Aquaporin 2 (water Polyuria, dehydration, AR
channel)
hypostenuria

Ubiquitous

Thiamine
transporter
SLC19A2

Cations
Hyperinsulinemic
hypoglycemia

Potassium

Benign
familial Potassium
neonatal epilepsy

Water
Nephrogenic
Water
diabetes
insipidus
type 2
Vitamins
Thiamine-responsive Thiamine
megaloblastic
anemia

Megaloblastic anemia, AR
deafness,
diabetes
mellitus

Other
Carnitine deficiency

Carnitine

Kidney,
Carnitine
Hypoketotic
muscle, heart transporter OCTN2 hypoglycemia,
cardiomyopathy,
hypotonia

Creatine deficiency

Creatine

Brain

Creatine
transporter
SLC6A8

AR

Mental
retardation, XL
seizures, hypotonia

Note: AR, autosomal recessive; AD, autosomal dominant; XL, X-linked recessive.
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PLAZMA PROTEİNLERİ
SPE bölgesi

Protein

Fonksiyonu

Prealbumin (-)
Prealbumin
Retinol

Nutrisyonel durumu ve karaciğer fonksiyonunu

Transport proteini (T3, T4)

gösterir.

Azaldığı

durumlar:

karaciğer

sirozu,

bağlayıcı Transport proteini (Vitamin A- inflamasyon, malnutrisyon. Arttığı durumlar: Kronik

protein (RBP) (-)

renal hastalık ve Hodgkin Hastalığıdır.

retinol)
Transport

Albumin

Klinik özellikleri

Albumin (-)

proteini,

onkotik

basıncın sürdürülmesi, amino
asitlerin endojen kaynağı.

Nutrisyonel durumu, karaciğer fonksiyonunu gösterir.

durumlar:

Malnutrisyon,

nefrotik

birçok hastalık.
α1

α1-antitripsin (+)

Azaldığı

sendrom, inflamasyon, karaciğer sirozu ve diğer

Antiproteaz.

bantının

%90'nını

oluşturur.

Konjenital

eksikliğinde erken dönemde amfizem ve sirozla
sonuçlanan infantil hepatit oluşur.

α1-asit glikoprotein (+)

Akut faz reaktanı.

α1-lipoprotein (HDL)

Transport proteini.

α1-fetoprotein

Temel fetal protein.

Enflamasyon, kanser ve ağır travmalarda artar.

α1

Artmış fetal düzeyleri nöral tüp defektini gösterir,
yetişkinde artmış düzeyleri hepatosellüler tümörleri
gösterebilir.
α2

β

Haptoglobin (+)

Hb'ni

Antiproteaz.

Serüloplazmin (+)

Bakır

Transferin (-)

Demir transportu.

β-lipoprotein
(apoprotein B)

bağlar

Nefrotik sendromda dramatik olarak ↑, pankreatit ve

metabolizmasında

Dolşımdaki hem molekülünü
bağlar

IgM (+)

Hemolitik olaylarda ↓

Lipitleri taşır.

Koagülasyon faktörü

IgA {+)

Wİlson hastalığında azalır, Cu toksisitesinde artar.
Demir eksikliğinde ↑, inflamasyonda ↓

Fibrinojen (+)

IgG (+)

rol

alır.

İmmün sistem faktörü

CRP (+)(+)

İV hemolizde azalır, akut inflamasyonda artar.

prostat Ca'da ↓

C3 (+), C4 (+)

β2 mikroglobulin (+)

ve

transport eder.

α2-makroglobulin

Hemopeksin

γ

Serbest

Tüm

çekirdekli

β ile γ bölgesi arasında bulunur.

hücrelerin

yüzeyinde yer alır.

immün fonksiyon.

Renal tübüler fonksiyonun göstergesidir. Özellikle
renal transplant rejeksiyonunun ve B hücreli tm'lerin
izlenmesinde yararlıdır.
β-γ bölgesine göç eder. Nonspesifik fakat en hassas
akut faz reaktanıdır.

immün fonksiyon (en yüksek Monoklonal artışı myeloma gibi B hücreli tümörlerde
konsantrasyonlu Ig'dir).

görülür.

immün fonksiyon.

Monoklonal artışı karaciğer sirozunda izlenir.

immün
cevap).

fonksiyon,

(erken Monoklonal

artışı

Waldenström's

makroglobulinemisinde izlenir.

Plazma proteinlerinin elektroforez bantları ve bu bantları oluşturan proteinler aşağıdaki şekildedir. Proteinlerin yanlarında
bulunan (-) ve (+) işaretleri akut faz yanıtına düşme ile mi artma ile mi cevap verdiklerini gösterir.
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Elektroforezde proteinlerin bantlara göre sıralanışı; Albumin, a-1 globulin, a-2 globulin, bglobulin ve gama-globulin şeklindedir.

PLAZMA PROTEİNLERİ
Kan plazmasının en önemli proteinleri şunlardır:
Prealbumin (transtretin)
Tiroksin bağlanmasını sağlar ve retinol taşır.
Albumin:
Osmotik ve transport fonksiyonları vardır.
Bilirubin, Ca+2, Cu, Zn, serbest yağ asitleri, triptofan, steroid hormonlar ve birçok ilaçlar
albuminle taşınırlar.
ALFA -1 GLOBULİNLER
a -1 glikoprotein
Tiroksin bağlayıcı protein
a -1 lipoprotein (HDL)
a -1 antitripsin: Tripsin inhibitörüdür.
Retinol bağlayıcı protein
a - 1 antikimotripsin: Kimotripsin inhibitörüdür.
a- 1 seromukoid
Transkortin (Kortizol bağlayıcı Globulin)
ALFA - 2 GLOBULİNLER
a -2 glikoprotein
Seruloplazmin: Oksidaz fonksiyonu vardır. Cu içerir. Fe’i +2 değerinden +3 değerine
yükseltgeyebilen oksidazdır.
a - 2 makroglobulin:Nefrotik sendromda artar.
Protrombin
Haptoglobulin: Serbest Hb’i bağlar.
a-2 lipoprotein (VLDL)

O.E
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BETA GLOBULİNLER:
b - lipoprotein (LDL):
Hemopeksin: Serbest Hem’i bağlar. AFR proteini değildir.
Transferrin: Fe bağlar ve plazmada taşır.
C- Reaktif protein (CRP): İlk yükselen Akut faz reaktanıdır. IL6, KC den AFR proteinlerini
sentez ettirir.
Kompleman faktör C3
B2 –mikroglobulin (HLA1 yapısına girer): Hemodiyaliz alan hastalarda diyaliz porlarından
geçemediği için özellikle karpal tünelde birikip, karpal tünel sendromu oluşturur.

Fibrinojen: Kan pıhtılaşmasında görev alır. Fibrinojen artışı beta-gama köprüleşmesine
neden olur.
GAMA GLOBULİNLER
Antikorlar gama globulin bandını oluştururlar. Ayrıca Kriyoglobulinler gama bandında
bulunur. Kriyoglobulin +4 C de plazmada çöken antikorlara verilen addır. Hepatit C ile ilişklidirler.
Kriyoglobulinler damar duvarında birikip vaskulit oluşturabilir.
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NOT:
Haptoglobin en büyük plazma proteinlerinden biridir ve renal kaçağı mümkün değildir.
Hemoglobin, haptoglobin ile bağlanıp Hp-Hb kompleksi oluşturmasaydı böbreklerden kolayca süzülür
ve idrarla atılırdı. Bu kompleksin molekül kütlesi büyük olduğu için, hemoglobinin renal atılımı
engellenmiş olur. Böylece hemoglobin ile birlikte yapısındaki kaybedilecek olan demirin vücutta
kalması sağlanmış olur

α2-Makroglobulin (AMG): Bir antiproteazdır. Moleküler ağırlığı en fazla olan plazma
proteinidir. Bu yüzden renal kaçağı mümkün değildir. Monosit, hepatosit ve astrosit (RES hücrelerinde)
dahil birçok hücre tarafından sentezlenebilen bir glikoproteindir. Total plazma proteinlerinin %8-10'unu
oluşturur. Plazmadaki çinkonun %10'unu taşır. Plazmada esas çinko taşıyıcısı ise albumindir (%90'ını
taşır).

Transferrin (Siderofillin): Karaciğerde sentezlenen bir glikoproteindir. Tek bir polipeptid
zincirden oluşur. Demiri barsaktan, başta kemik iliği olmak üzere ihtiyaç olan dokulara taşıdığı için
demir metabolizmasında merkezi bir rol oynar. Hergün yaklaşık 200 milyar (yaklaşık 20 mL) eritrosit
yıkılır ve 25 mg demir serbest kalır; bunun çok büyük bir kısmı transferin tarafından tutulur.
Hücrelerin yüzeyinde transferin reseptörleri (TfR1 ve TfR2) vardır ve bu reseptörlerle
etkileşen transferin hücreye, reseptör-aracılı endositoz ile girer ve lizozomla birleşir. Lizozomun asidik
pH'sında demir transferinden ayrılır. Sonra hem demir hem de apotransferrin lizozomu terk ederek
sitoplazmaya geçerler. Demir sitoplazmada kalırken, transferin tekrar membrandaki reseptörleriyle
etkileşir ve plazmaya yeni bir demir bağlamak ve taşımak için geri döner.

AKUT FAZ PROTEİNLERİ
Fibrinojen, alfa1 antitripsin, haptoglobulin, CRP(ilk yükselen AFR) , serüloplazmin, C3, alfa1
asit glikoprotein artar. CRP ilk yükselen AFR iken, C3 ve seruloplazmin en geç yükselen AFR dir.
Albumin, transferrin, preabumin düşer ve negatif akut faz reaktanı denir.

NOT:
İnterlökin-1, mononukleer fagositik hücrelerden salgılanan bir polipeptiddir ve hepatositte akut
faz reaktanlarının sentezini arttırır. Nükleer faktör kappa-B (NFKB) bazı akut faz reaktanlarının
sentezinin arttırılmasıyla ilgili bir transkripsiyon faktörüdür.
NFKB immunolojik olaylarda, bazı sitokinlerin, kemokinlerin, büyüme faktörlerinin ve hücre
adezyon moleküllerinin ekspresyonunu ile ilgili önemli bir faktördür. Normalde hücre sitozolünde inaktif
halde bulunan NFKB, inflamasyon ve enfeksiyon gibi durumlarda bazı moleküller (IL-1 gibi) tarafından
aktive edilir.
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ENZİMLER
ENZİM AKTİVASYONUNUN DÜZENLENMESİNDE ROL ALAN MEKANİZMALAR
Allosterik düzenleme: Allosterik bölgeye bağlanarak enzim aktivitesini arttırır veya inhibe
ederler.(Feed back mekanizmalar)
Zimojen aktivasyon: İnaktif salınan enzimin proteazlar aracığı ile aktivasyonudur.
Kovalent modifikasyon: Bir enzime kovalent olarak bir grubun (Fosfat) bağlanmasıyla o
enzimin aktivitesinde değişiklik meydana gelmesi demektir.

KOENZİMLER
Enzimin işlevi için gerekli olan ancak enzime kovalent olarak bağlanmayan, genellikle
vitamin yapısında olan bileşiklere koenzim denir.
Enzimlerin bir kısmının aktivite gösterebilmesi için gereksinim duydukları, enzime yada
koenzime bağlanarak etkinlik gösteren metal katyonlara kofaktör denir. Bunlar; Mn, Co, Mg, Zn ve
Cu’dur.
Metallo enzimler ve bağımlı olduğu metal iyonları:
Cu+2 → Seruloplazmin, Dopamin beta hidroksilaz, sitokrom c

oksidaz, lizil oksidaz,

tirozinaz ve süperoksid dismutaz.
Zn+2 → Karbonik anhidraz, karboksi peptidaz, ALA dehidrataz (Porfobilinojen sentaz)
Mg+2 → Fosfotransferaz
Mn+2 → Arginaz
Fe+2/Fe+3 → Sitokrom, katalaz, peroksidaz, myeloperoksidaz ve homojentisik asid
oksidaz
K+ → Piruvat kinaz
Na+ → Na+/K+ ATP’az
Ca+2 → Fosfolipaz A2, Amilaz
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PORFİRİNLER
4 adet pirol halkasından oluşurlar. Yapısında porfirin bulunan bileşiklerdir.
Hemoglobin
Klorofil
Sitokrom C
Myoglobin
B12 vitamini
Katalaz
Peroksidaz
Vitamin B12 kobalt ile, Klorofil magnezyum ile, diğerleride demir
ile Şelatlaşmıştır.
Porfirin sentezi için;
Glisin ve Süksinil KoA’nın birleşmesi gerekir. Glisin + Süksinil KoA’dan Aminolevulinik asit
(ALA) oluşur. Bu reaksiyonu ALA sentaz katalizler. Hız kısıtlayıcı reaksiyondur. Bu reaksiyon için
piridoksal fosfat (B6 vitamini) gereklidir. Serbest hem, ALA sentazı inhibe eder. Fenobarbital ALA
Sentaz’ı indüklerler.
Porfirin sentezinin 2. basamağında 2ALA birleştirilerek porfobilinojen (PBG) sentezlenir.
Reaksiyonu porfobilinojen sentaz (Ala dehidraz) katalizler. Kurşun hem PBG sentaz’ı hem de
ferroşelataz inhibe eder.
4 adet porfobilinojenin birleşmesi sonucu üroporfirinojen oluşur. Bu basmaktaki enzim
üroporfirinojen sentaz(Porfobilinojen deaminaz) dır.
Uroporfirinojen, dekarboksilaz ile koproporfirinojen oluşur. Koproporfirinojen oksidaz,
koproporfirinojeni protopofirine çevirir.
En son basamakata protoporfirin, ferroşelataz enzimi ile Fe ie birleştirilir. Hem oluşur.
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PORFİRYALAR
Hem sentez yolundaki enzim eksiklerine bağlı oluşan hastalıklardır.

Akut intermittent porfirya
Otozomal dominant geçer. Kadınlarda sıktır. Porfobilinojen deaminaz (Üroporfirinojen
sentaz) eksiktir. İdarda aminolevulinik asit ve porfobilinojen atılımı artar.
İdrar havaya ve ışığa maruz kalınca koyulaşır. Genellikle asemptomatiktir ancak, ALA sentazı
aktive eden enzim induktörleri hastalığı semptomatik hale getirir. Östrojen, sülfonamid ve
barbitürat alınımıyla semptomatik hale geçebilir.
Semptomatik olduğundaki semptomları;
Akut abdominal ağrılar (İntermittant epizotlar şeklindedir)
Nörolojik semptomlar (Psikoz ve paralizi)

Porfirya kutanea tarda
UPG

dekarboksilaz eksiktir. En sık görülen porfiryadır. Otozomal dominant geçer.

Hexochlorobenzen ve polikloro hidrokarbonlar edinsel porfirya kutunea tarda’ya sebep olabilirler.
İdrarda üroporfirin atılım artar.

Semptomları;
Fotosensitivite, Deri minör travmalara bile duyarlıdır.
Hipo veya hiperpigmentasyon
Hipertrikozis

NOT:
Porfiryalı hastalar dışarıdan hem grubu (kan) alırsa
endojen porfirin sentezi durur. Ara metabolitler birikmeyeceği için
semptomlar azalır. Ayrıca hastalar gündüz fotosensivite olduğu
için gece dışarı çıkarlar.
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HÜCRE İÇİ ANTİOKSİDANLAR
a. Superoksid dismutaz(SOD)
Superoksid radikalini dismutasyona uğratarak detoksifiye eder. Organizma substrat olarak
serbest radikal kullanan tek enzim SOD’dir .
SOD’un CuZn ve Mn kapsayan iki ayrı izoenzimi bulunmaktadır. Cu ve Zn içeren tipi
sitozolde, Mn içeren tipi ise mitokondride yerleşim gösterir
b. Katalaz
Yüksek konsantrasyonda oluşan hidrojen peroksidin detoksifikasyonunu sağlar.
c. Glutatyon peroksidaz
Düşük konsantrasyonda oluşan hidrojen peroksidin detoksifikasyonunu sağlar.
d. Glutatyon
Hücre içinin en önemli antioksidan moleküdür. Tri peptid yapılıdır. Sülfidril grupları
açısından oldukça zengindir
Glutatyon, glutatyon peroksidazin fonksiyonu için gereklidir. Glutatyon peroksidaz hidrojen
peroksidin detoksifikasyonu sırasında redükte GSH’ın tüketimine yol açar.
Detoksifikasyonun devamı için meydana gelen okside glutatyon redükte formuna dönüştürülmesi
gerekir. Glutatyon redüktaz, NADPH bağımlı bir enzim olup okside glutatyonun redüksiyonunu
sağlar.
Glutatyon peroksidaz, aktif bölgesinde 4 tane selenyum içerir. Hücre zarı lipidlerini ve
hemoglobini lipid peroksidasyonun zararlı etkilerinden korur.
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YAĞLAR
Lipidler karbonhidrat ve proteinlerin tersine difuzyon ile emilir.Lipid sindirimi Lingual lipazla
başlar. Lingual lipaz dilde Ebner bezinde yapılır. Lingual lipaz midede aktiflenir. Lingual ve gastrik
lipaz çok az sindirim sağlar. Asıl sindirimi pankreatik lipazlar sağlar. Mide hareketleri lipidleri
parçalayarak enzimlerin işlevi için geniş bir yüzey alanı oluşturur. Yağ alımında CCK salınır. Bu da
mide boşalmasını geciktirir. (Enterogostrik reflex)
Pankreastan pankreatik lipaz, kolesterol ester hidrolaz ve pankreatik fosfolipaz A2 salınır.
Pankreatik lipaz trigliseridlerin 1 ve 3 bağlarını kırarak yağ asitlerini ayırır. Sonuçta 2 mono
asil gliserol oluşur.
Kolesterol esteraz, kolesterol esterlerindeki yağ asitini ayırarak serbest kolesterol yapar.
Safra tuzları kritik misel konsantrasyonunun üstünde miselleri oluşturur. Emulsifiye olmuş lipid
ürünleri olan kolestrol, 2 monoaçilgliserol ve yağ asitleri (24- 26C)misellere girerler. Ayrıca yağda
çözünen vitaminlerde misele alınır. Safra asidleri primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılır.
Primer safra asitleri: Hepatositlerde kolesterolden sentezlenirler(Hız kısıtlayıcı basamağı
7alfa Hidroksilaz) iki tipi vardır. Kenodeoksikolik asit ve kolik asit. Bu iki safra asidi karaciğerde
glisin ve taurinle konjuge edilir ve katyonlarla özelliklede Na ile safra tuzlarını meydana getirirler.
Safra tuzları duedonumdan gastrointestinal kanala girer, ileumun son kısımlarından absorbe olur.
Bu absorbsiyonda görev yapan taşıyıcı sodyum bağımlı işlev yapan ISBT (=ileal sodyum bile asid
transporter) proteinidir.
Sekonder safra asitleri barsak bakterilerince primer safra asitlerinin dekonjuge ve
dehidroksile edilmesiyle oluşur. Sekonder safra asitleri deoksikolikasit ve litokolik asittir.
Sekonder safra asitlerinden özellikle litokolik asit terminal ileumdan emilmez.

Uzun zincirli yağ asitleri miçel yapısana girererek emilirken, kısa zincirli yağ asitleri miçel
yapısınagirmeden doğrudan portal ven ile karaciğere taşınırlar.
Miseller mikrovilluslarla temasa geçince 2 monoaçil gliserol (monogliserid), yağ asitleri ve
kolesterol luminal membrandan hücre içine difüze olur. Misellerin mikrovilluslerle teması bu
nedenlelipid emiliminde hız sınırlayan basamaktır.
Enterositlerde reesterifikasyonla tekrar trigliserid, fosfolipid ve kolesterol esterleri
oluşturulur. Apolipoprotein B-48 ince barsak hücrelerinde sentezlenen bir proteindir. Enterositlerde
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oluşturulan lipidler Apolipoproteinler ile birleştirilerek şilomikronlar oluşturulur. Şilomikronlar
egzositozla lenfatik sisteme ve buradanda duktus thoracicus ile kan dolaşımına geçerler.

NOT:
Apolipoprotein B-48 yokluğunda abetalipoproteinemi denen hastalık oluşur. Şilomikronlar
barsak hücrelerinden dışarı taşınmazlar. Bu çocuklarda bu nedenle steatore yaşanır. ADEK
vitaminleri absorbe edilemeyeceğinden yağda çözünen vitaminlerin eksikleri oluşur. Ayrıca kolesterol
emilimi bozuk olduğundan membranlarda kolesterol miktarı azdır. Eritrositlerde akontosit denen
tırtıklanma oluşmaktadır.
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NOT:Lipidler travma sonrası primer enerji kaynağıdırlar. ACTH, kortizol, katekolaminler, glukagon
ve GH artışı; insülinin azalması ve sempatik sinir sistemi hiperaktivitesi lipolizisi hızlandırır.
Katekolaminler lipaz aktivasyonu için majör uyarandır.

NOT:

Uzun zincirli yağ asitleri şilomikron yapısına girdiğinden lenfatik sisteme girer. Bu

nedenle şilotoraksta kısa-orta zincirli yağ asidi diyetle verilmelidir.

LİPAZLAR ve ÖZELLİKLERİ
Gastrik lipaz, midede kısa zincirli yağ asidli trigliseridleri hidroliz eder.
Pankreatik lipaz, pankreastan salgılanır, etki yeri barsak lümenidir. Etkisi için kolipaz
gereklidir. Trigliseridleri hidroliz eder.
Lipoprotein lipaz, ekstrahepatik dokulardan kaynaklanır. Kapiller endotel yatakta etkilidir.
Şilomikron ve VLDL’yi hidrolizler. Heparin tarafından plazmaya salınır. Apo C II tarafından
aktiflenir.
Hormona duyarlı lipaz, yağ hücrelerinde etkilidir. Depo trigliseridleri hidroliz eder. cAMP
bağımlı kinaz tarafından aktiflenir.
Asid lipaz, birçok dokuda lizozomlarda bulunur. Fagositoz sırasında hücre içine alınan
lipidlerden yağ asidlerini hidroliz eder.

YAĞ ASİTLERİ
Yağ asidi kaynakları;
Diyet (Temel kaynaktır)
Adipositler
De novo sentez
Aminoasit veya karbonhidratlardan yağ asidi sentez edilmesidir.
İçerdikleri C sayısına göre yağ asitleri;
Kısa zincirli (2-4 C)
Orta zincirli (6-10 C)
Uzun zincirli (12-26 C)
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Yağ asitleri genelde yapılarında çift bağ içerirler, bunlara unsatüre yağ asitleri denir.(enoik asid)
Yapısında çift bağ içermeyen yağ asitlerine ise satüre (doymuş) yağ asitleri denir. (anoid asid)
Esansiyel yağ asitleri;
Linoleik asit
Alfa-Linolenik asit (omega 3 yağ asidi)
Araşidonik asittir. ( Omega 6-Eikazotetraenoik asit)

NOT:
Esansiyel YA alım eksikliği özellikle TPN alan hastalarda 3-4 hafta içinde artaya çıkan deri
döküntüsü ile giden tablo oluşturur.
YAĞ ASİTLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİ
Yağ asitlerinin karbonları numaralandırılırken en okside karbon atomu olan karboksil grubunun
karbon atomu bir numaralı karbon atomu olarak numaralandırılır. Sonra zincir sonuna kadar takip
eden numarayla devam edilir.

Aynı zamanda karboksil grubuna komşu olan karbon atomu (her zaman 2. karbon
atomudur) α-karbon olarak harflendirilir. Geri kalan karbonlar alfabetik sıraya göre
harflendirilir. Bu isimlendirmede zincirin sonunda kalan son karbon atomu (metil grubunun
karbonu) yağ asidinin zincir uzunluğuna bakılmaksızın omega karbon atomu olarak
adlandırılır.
Doymamış yağ asidlerin yapısındaki çifte bağın yerinin belirtilmesinde α sembolü
kullanılır. Örneğin, ∆9 sembolü, çifte bağın 9 ile 10. karbonlar arasında olduğunu
gösterir.
Bunun dışında birde ω atomu orjin alınarak yapılan bir adlandırma vardır. Uzun
zincirli doymamış yağ asidleri ω3, ω6 ve ω6 aileleri olmak üzere başlıca üç önemli sınıfa
ayrılırlar. Burada yapıda kaç çift bağ olduğuna bakılmaksızın en sonda bulunan metil
karbonuna (ω-karbon) en yakın çifte bağın yeri belirtilir.
YAĞ ASİDİ SENTEZİ
Sentez sitoplazmada olur. Sentez için kullanılan esas madde asetilKoA’dır. Sentez sırasında
indirgeyici olarak NADPH+ kullanılır.

Asetil KoA karboksilaz yağ asit sentezinin hız kısıtlayıcı

enzimidir. Biotin asetil KoA karboksilazın kofaktörüdür.
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Yağ asidi sentaz kompleksi malonilkoA’ ları birleştirip, yağ asidine çevirir. Yağ asidi sentaz
kompleksi kofaktör olarak pantotenik asit(B5) kullanır. Sentez sonucunda 16C’lu palmitat oluşur.
Bu tam doymuş yağ asididir.

Tam doymuş yağ asitleri mitokondri ve endoplazmik retikulumda bulunan enzimler
yardımıyla doymamış yağ asitlerine çevrilir.
İnsanlar 9. ve 10. C’lardan sonrasına çift bağ yapma yeteneğine sahip değildir. Bu
yüzden bu C’lardan sonra çift bağa sahip olan linoleik ve linolenik asitleri diyetle alması gerekir.

YAĞ ASİTLERİNİN YIKIMI (OKSİDASYONU)
Yağ asitleri
alfa oksidasyon
beta oksidasyon (en çok görülen katabolizma şeklidir)
Omega(w) oksidasyon ile okside edilir.
Adlandırma yağ asidinin okside olan karbonuna göre yapılır. Yağ asidi oksidasyonu
mitokondrial matrikste gerçekleşir. Yağ asidi oksidasyonunda ilk gerçekleşen olay serbest yağ
asidinin KoA ile birleştirilerek aktive edilmesidir. Bu reaksiyonu tiokinaz katalizler.
Kısa ve orta zincirli yağ asitlerini mitokondrial matrikse diffüzyonla geçerler.
Uzun zincirli yağ asitleri mitokondri içine ve dışına taşıyan bileşik karnitindir. Yağ asidi b
oksidasyonunda hız kısıtlayıcı basamak sitoplazmadan mitokondriye taşındıkları basamaktır. Hız
kısıtlayıcı enzim ise karnitin açil transferazdır.
Yağ asitlerinin boksidasyonu İki karbon koparma basamaklarından oluşur. Beta oksidasyonun her
döngüsünde zincirden bir asetilKoA ayrılır.
16 C’lu bir yağ asidinin tamamen oksidasyonu sonucu; 8 asetil KoA, TCA döngüsüne gider.
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Tek sayılı yağ asitlerinin oksidasyonu son 3 karbon(propionil Koa) kalıncaya kadar aynı
reaksiyonlardan geçer. 3 karbon kaldıktan sonra bu süksinil-KoA’ya çevrilerek TCA’ya katılır.
Dallı zincirli yağ asidlerinin katabolizması alfa oksidasyon ile olur. Alfa oksidasyon
peroksizomlarda olur.

YAĞ ASİDİ METABOLİZMA HASTALIKLARI
YAĞ ASİDİ MİTOKONDRİAL OKSİDASYON DEFEKTİ
Klinik bulgular kusma, hızla komaya ilerleyen letarji ve konvülziyonlardır. Aynı zamanda kas
zayıflığı ve kardiyomiyopati vardır.
Laboratuar bulguları: Nonketotik hipoglisemi, yüksek plazma NH3, ALT, AST ve uzun PT,
PTT.
Yağ asitlerinin mikrozomal ve ω oksidasyonundan kaynaklanan idrarda orta zincirli
dikarboksilik asit düzeylerinde artış olur. Sekonder karnitin eksikliği meydana gelir.
Tedavi: Akut atakta acilen % 10 dekstroz İV. verilerek lipoliz baskılanmaya çalışılır. Kronik
tedavi hastaların asla 10-12 saatten fazla aç kalmamaları ile sağlanır.

REFSUM HASTALIĞI
Alfa oksidaz eksikliğidir. Refsum hastalığında dallızincirli yağ asidi olan fitanik asid birikir.
Fitanik Asid insanda bulunmaz. İnek sütünden alınır.
Refsum Semptomları :
Retinitis pigmentoza
İktiyozis
Gece körlüğü ve katarakt
Periferal nöropati (8. kranial sinir tutumuna bağlı sağırlık oluşur)
Ataksi

ZELLWEGER SENDROMU
Tipik yüz görünümü (yüksek alın, çekik gözler, hipoplastik kaş kavsi ve epikantal kıvrımlar)
Hipotoni ve”mongoloid” görünüm nedeniyle Down sendromu ile karışabilir.
Neonatal konvülziyonlar, psikomotor retardasyon Göz bulguları (katarakt, glokom, kornea
bulanıklığı, Brushfield lekeleri, pigmenter retinopati, optik sinir displazisi).
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Mikronodüler siroz, hepatomegali, kolestaz, renal kistler bulunur. Zellweger’li bebekler
nadiren birkaç aydan fazla yaşar.

ADRENOLOKODİSTROFİ
X’e bağlı geçiş gösteren adrenolökodistrofi, doymuş uzun zincirli yağ asidlerinin birikimi,
adrenal korteks ve sinir sistemi beyaz cevherinin progressif fonksiyon bozukluğu ile karakterizedir.
Esas bozukluk çok uzun zincirli doymuş yağ asidlerinirı (C24- C26) birikmesidir. Bu yağ
asidlerinin peroksizomlardaki yıkım kapasitesi azalmıştır. Peroksismal lignoceroyl CoA ligazın
fonksiyonu bozuktur.
Klinik: İlk 3- 4 yaşlarda fenotipik özellikler normaldir, Daha sonra hastalığa özgü bulgular
çıkar. ALD’de ilk semptomlar 4- 8 yaşları arasında ortaya çıkar. İlk ortaya çıkan semptom
hiperaktivitedir. Daha sonra başarılı bir öğrenci iken okul performansının bozulduğu görülür. İşitme
fonksiyonu bozulur. Ataksi, el becerilerinde bozulma, konvülziyon ortaya çıkar.
ALD’de serebral bulgular hızla ilerler, spastisite, paralizi, görme ve işitme bozukluğu,
konuşma ve yutkunmanın bozulması belirginleşir. Bulguların ağırlaşması ortalama iki yıl alır. Addison
ve hiperpigmentasyon tabloya eklenir.
Laboratuar Bulguları: En spesifik ve en önemli laboratuar bulgusu plazma, eritrositler ve
kültür fibroblastlarda doymuş çok uzun zinclrli yağ asidlerinin arttığının gösterilmesidir.
MRI: Serebral beyaz cevherde simetrik cerebellaroksipital dismiyenizan T2 parlak sahalar
Tedavi: Adrenal yetmezlik için steroid tedavisi planlanır. En etkili tedavi kemik iliği
transplantasyonudur.
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KETON CİSİMLERİ
Asetoasetat
Betahidroksibütirat (En çok oluşanı)
Asetondur. (Aseton vücut tarafından enerji kaynağı olarak kullanılmaz. Aseton solunum
yoluyla atılır).
Keton cisimlerinin sentezi mitokondri matriksinde gerçekleşir. Karaciğer sürekli olarak düşük
miktarda keton cismi üretmektedir. Fakat açlıkta keton cismi üretimi çok artar. Keton cisimleri esas
olarak idrarla atılır. Uzun süren açlık ve karbonhidrat alımında yetersizilik keton sentezini arttırır.
KC aktif olarak keton cismi sentezler fakat aseto asetatı asetoasetil KoA’ya
dönüştüremez. Çünkü karaciğerde bu aşama için gerekli olan Tioforaz enzimi yoktur.
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LİPOPROTEİN
Major apolipoproteinler
A-1 → LCAT aktivatörü
B-100 → LDL reseptörüne bağlanır
C-2 → Lipoprotein lipazın kofaktörüdür.
E → Şilomikron kalıntılarının uptake
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Yoğunluklarına göre lipoproteinler
1.

Şilomikronlar

2.VLDL
3. IDL
4. LDL
5. HDL olarak sınıflandırılır.
En fazla lipid içeriği olan şilomikrondur.
En fazla protein içeriği olan ise HDL’dir.
Protein içeriği arttıkça yoğunlukta artar.
Rutin plazma lipid ölçümleri 12 saatlik açlıktan sonra ölçüldüğünden en çok saptanan lipoprotein
LDL’dir.
Lipoproteinler elektroforetik göçlerine göre;
Uygulama yerinde kalan  şilomikronlar
a bandı HDL şeklinde sınıflandırılır
preb bandı VLDL
b bandı LDL
preb-b arası IDL
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HDL (A-1 GLOBULIN)
HDL, plazma lipoproteinleri arasında;
Elektroforez hızı en yüksek
Trigliserit oranı en düşük
Protein ve fosfolipid oranı en yüksek olanıdır.
Karaciğer dışındaki serbest kolesterolü karaciğer’e taşır.
Nascent HDL, lipid çekirdeği olmayan, diskoid bir partikül şeklinde Karaciğer ve
incebarsakta

sentezlenip kana verilen HDL formudur. Kolesterolden fakir olduğundan periferal

dokulardan kolesterolü alabilir.
LCAT enzimi periferik dolaşımda bulunur. LCAT (A-I) bu kolesterole Yağ asidi ekleyerek
kolesterol esteri oluşturmaktadır. Apolipoprotein D (CETP), Kolesterol ester transfer proteinidir.
Özellikle VLDL’den HDL’ye kolesterol ester ve trigliseridlerini taşır. Hepatik lipaz ile KC
de KE ve TG yıkılır. Böylelikle ester kolesterol periferden KC e taşınmış olur.Anti aterojenite
sağlanır.
Hücre içindeki kolesterolün esterleştirilmesi için Açil-Kolesterol açiltransferaz (ACAT)
kullanılır
A-I: Lesitinkolesterol açil transferaz’ı (LCAT) aktive eder.

HDL’deki

major proteindir.

Apo - AII: Lesitin kolesterol açil transferazı inhibe eder.

LDL
Plazmadaki en önemli kolesterol taşıyıcısıdır.
Karaciğer dışındaki dokulara kolesterol taşır.
LDL’ler karaciğer ve karaciğer dışındaki dokularda bulunan spesifik reseptörleri aracılığıyla
endositozla hücre içine alınırlar. LDL reseptörleri Apo B100 ve Apo E’yi tanır.
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Tiroksin, karaciğer’de LDL reseptör sentezini arttırarak plazma LDL düzeyini düşürür.
Hücre içinde kolesterol düzeyi yükselince HMGCoA redüktaz inhibe olur ve hücre içi kolesterol
sentezi durur. Lipoproteinler içinde en aterojenik olan LDL’dir.
Asit lipaz LDL’nin kolesterol esterlerini serbest kolesterole dönüştürür. Lizozomal asit lipaz
eksikliğinde Wolman hastalığı görülür. Hastalıkta vücutta kolesterol esterleri birikir. Bulgular :
Hepatosplenomegali
Steatore
Anemi
Adrenal kalsifikasyonlar görülür.
1 yaşından önce ölümle sonuçlanır.

KOLESTEROL SENTEZİ
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HMG KoA redüktaz basamağı hız kısıtlayıcı basamaktır. Egzojen kolesterol alımı ve statinler bu
basamağı inhibe ederler.
Lovastatin
Mevinolinik asid (Mevinolin)
Kompactin
Pravastatin
Simvastatin
HMG KoA redüktazı aktive eden hormonlar;
İnsülin
Tiroid hormonları

NOT: Mevolanat (Bu bileşik Pirol grubu içeren ilk ara bileşiktir).
ŞİLOMİKRONLAR
Trigliserid içeriği en fazla olan lipoproteindir.
Kolesterol ve protein içeriği en az olan lipoproteindir.
Yoğunluğu ve elektroforez hızı en düşük olan hipoproteindir.
Normalde açlıkta lipoprotein elektroforezinde yer almazlar.
Barsak epitel hücrelerinde sentezlenip ve salınırlar.
Esas görevleri diyetle alınan yağların lenf yoluyla taşınmasını sağlamaktır.
Şilomikronlar plazmada en yüksek seviyeye yağlı bir yemek yendikten 3- 6 saat sonra ulaşır.
Şilomikrondaki trigliseridleri kan damarı endotelinde bulunan lipoprotein lipaz hidroliz eder.
Trigliseridleri hidrolize edilmiş şilomikron, apo A1, AII ve C apoproteinlerini HDL’ye vererek şilomikron
kalıntılarına dönüşür.

O.E

171

TKB DERS NOTLARI
Şilomikron kalıntıları karaciğer’de bulunan reseptörleriyle endositozla alınarak dolaşımdan
temizlenirler. Östrojenler bu reseptörleri arttırarak kalıntıların uzaklaştırılmalarını kolaylaştırır.
LIPOPROTEIN a-LP(a)
Apo B100’e disülfit bağıyla bağlı halde bulunur.
Plazmojenlere çok benzer.
Karaciğer’de sentez edilir.
Lp(a) yüksekliği koroner ateroskleroz riskini arttırır.

LİPOPROTEİNLERİN METABOLİZMA BOZUKLUKLARI
PRİMER HİPERLİPOPROTEİNEMİLER
Tip I
Otozomal resesif geçer.
Lipoprotein lipaz eksiktir. Lipoprotein lipaz veya Apo CII eksikliğinde şilomikronlar
dolaşımdan uzaklaştırılamaz. . Açlık plazması süt görünümündedir.

Semptomlar
Tekrarlayan karın ağrıları (en sık görülendir). En önemli komplikasyonu akut
pankreatittir.
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Erüptif ksantomlar
Lipemia retinalis
Hepatosplenomegali
Hastalar klasik olarak obez değildir.
Tanı genellikle 10 yaşın altında konur. Şilomikronlar büyük partikül olduklarından endotel
içine giremezler. Aterogenez riski artmaz.
Tanı
En önemli bulgu lipemia retinalistir..
Tedavi
Diet uygulanır.
TIP IIA (FAMİLİAL HİPERBETALIPOPROTEİNEMİ)
Otozomal dominant geçer. LDL reseptör bozukluğu vardır. Plazmada LDL düzeyi
yükselmiştir.

Doğumdan

başlayarak

plazma

kolesterol

düzeyi

yükselmeye

başlar.

Elektroforezde b bölgesinde geniş bir bant vardır.
Semptomlar
Aşil veya patellar tendonlarda ksantomlar görülür.
Göz çevresinde ksantolezmalar
Koroner arter hastalığı ve ateroskleroz riski artmıştır.

Tedavİ
Kolestiramin, nikotinik asit, statinler kullanılır.
Risk durumu

Diet

tedavisi

İlaç

tedavisi

Hedeflenen

önerilen LDL

önerilen LDL

LDL

KAH yok, 2'den az risk

> 160

> 190

< 160

KAH yok, 2 veya fazla risk faktörü

> 130

> 160

< 130

KAH veya DM gibi eşdeğeri var

> 100

> 130

< 100

TIP IIB
Otozomal dominant geçer.
VLDL ve LDL artmıştır. Serumları diffüz olarak bulanıktır.
Ksantomlar, pankreatit ve prematür ateroskleroz görülebilir.
Tedavi Tip 2A ile aynıdır.
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TIP III (DIS B LIPOPROTEINEMI: GENIŞ BHASTALIĞI)
Apoprotein E bozukluğuna bağlıdır.
Şilomikron kalıntıları ve IDL katabolize edilemez.
40- 50 yaşlarında ksantomalar ve periferik damar hastalıkları görülür.
Elektroforezde geniş b bandı vardır.
Tedavi: niasin, fibrat, statin

NOT:Apo

E nin 4 farklı tipi bulunmaktadır. Apo 1-2-3-4 (Apo E3 Normal). Apo E2 alleli taşıyan

kişilerde hiperlipisemi oluşurken, Apo E4 alleli taşıyan kişlerde Alzheimer riski vardır.
TIP IV (ENDOJEN HIPERTRIGLISERIDEMI)
En sık karşılaşılan hiperlipidemi tipidir.
VLDL artışına bağlı olarak endojen trigliserid düzeyi artar. Alkol, Obesite, Östrojen,
glukokortikoid alımı ile ilişkilidr.
Elektroforezde geniş preb bandı vardır. Tedavide Niasin ve Fibrat türevleri kullanılır.

TIP V
Otozomal dominant geçer.
VLDL ve şilomikron düzeyleri yüksektir.
Tedavi: niasin, fibrat, statin

SEKONDER HİPERLİPOPROTEİNEMİLER
Oral kontraseptifler
Östrojenler;
VLDL ve HDL sentezini arttırır.
LDL azalır.
Östrojen LDL yıkımını arttırdığı için premenopozal kadınlarda ateroskleroz ve Mİ gelişme
riski daha azdır.

Hipotiroidizm
Kolesterol düzeyini yükseltir.
LDL reseptör sentezi baskılanır.

Nefrotik sendrom
Lipoprotein lipaz aktivitesi inhibe olur. Bunun sebebi idrarala Apo C- 2 kaybı olmasıdır.
Sonuçta şilomikron ve VLDL artar. Ayrıca Nefrotik sendromda damar içi onkotik basınç
azalacağından, KC’ de protein yapımı artar. Apo- B100 yapımı arttığı için kan LDL de artar. Bu
nedenle nefrotik sendromda hem TG ler, hem de kolesterol yükselir. Aterogeneze yatkınlık oluşur.
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Plazma proteinlerinin başlıca hastalıkları.
ADI

KUSUR
Apo B'nin lipitle yüklenmesini önleyen

Hipolipoproteinemiler

triaçilgliserol aktarma proteindeki (MTP)

Abetalipoproteinemiler

eksiklik nedeni ile hiç şilomikron, VLDL
veya LDL oluşmaz.

Ailesel alfa-lipoprotein

Balıkgözü hastalığı

Enderdir; kan açilgliserolü düşüktür; barsaklar ve
karaciğerde

açilgliseroller

malabsorbsiyon

vardır.

birikir.

Yüksek

Barsaklarda
dozda

yağda

çözünen vitaminler, özellikle E vitamini verilerek
geciktirilebilen erken ölüm gorulur.
Şilomikron veya VLDL oluşumunda azalma yoktur.

eksikliği
Tangier hastalığı

BİLGİLER

Tümünde HDL düşük veya hemen hemen
yoktur.

Lipoprotein lipazı etkinleştiren apo C-ll yokluğuna
bağlı hipertriaçilgliserolemiye eğilim vardır. LDL
düzeyleri düşüktür.

Apo-A-l eksikliği
(a) LPL eksikliği veya
Hiperlipoproteinemiler

(b) Anormal LPL üretimi veya

Şilomikronlar ve VLDL'nin klirensi yavaşlamıştır. LDL

Ailesel lipoprotein lipaz

(c) LPL'nin inaktif olmasına

ve HDL düzeyleri düşüktür. Koroner hastalık

Eksikliği (tip-1)

neden olan apo-C-ll eksikliğine

riskinde artış yoktur.

bağlı hipertriaçilgliserolemi.

Ailesel hiperkolesterolemi
tip-ll)

Ailesel tip III
hiperlipoproteinemi (geniş
beta hastaliğı, artık
uzaklaştırma italiği, ailesel
disbetalipoproteinemi)

Tip-lla: Kusurlu LDL reseptörleri veya apo LDL klirens hızında azalma, LDL düzeylerinde artışa ve
B-100 ligand bölgesinde mutasyon.

hiperkolesterolemiye yol açar. Ateroskleroz ve koroner

Tip-llb: Ek olarak VLDL'de artmaya eğilim. hastalığı açısından artmış risk mevcut.

Normalde E2, E3 ve E4 gibi 3
izoformundan sedece apo E2 bulunur.
Karaciğerin artık (remnant) uzaklaştırma
yeteneğinde eksiklik vardır.

Şilomikronlarda ve dansitesi<1.019 olan VLDL
artıklarında artış, elekroforezde geniş bir B-bantı
olarak görülür (β-VLDL). Hiperkolesterolemi,
ksantoma ve periferik ve koroner arterlerde
ateroskleroza neden olur.
Kolesterol düzeyi, VLDL derişimine paralel olarak

Ailesel
hipertriaçilgliserolemi IV)

VLDL'ni aşırı üretilmesi görülür. Sıklıkla

artar. LDL ve HDL normalden az olma eğilimindedir.

glukoz intoleransı ve hiperinsülinemiye

Bu tipe sıklıkla, koroner kalp hastalığı, tip II insüline

eşlik eder.

bağımlı diabetes mellitus, şişmanlık, alkolizm eşlik
eder.

Ailesel tip V
hiperlipoproteinemi
Ailesel
hiperalfalipoproteinemi

Şilomikronlar ve VLDL artmıştır. Nedeni

HDL düşük ancak hipertriaçilgliserolemi ve

bilinmemekte, ancak LPL veya apo C-

hiperkolesterolemi bulunur. Bazı olgularda koroner

II'nin kusuru olması olasıdır.

kalp hastalığı riski artmıştır.

HDL derişiminde artış.
Enzimdeki eksiklik triaçilgliserolden

Hepatik lipaz eksikliği

zengin büyük HDL ve VLDL artıklarının
birikmesine yol açar.

Uzun ve sağlıklı yaşam için yararlı olan ender görülen
bir durumdur.
Hastalarda ksantoma ve koroner kalp hastalığı
bulunur.

LCAT eksikliği, ters kolesterol
Ailesel lesitin;

taşınmasının engellenmesine yol açar.

kolesterol açiltransferaz

HDL, olgunlaşmamış disk yığınları halinde düşüktür. Kolestazlı olgularda da bulunan anormal bir

(LCAT) eksikliği

veya kolesterol tutamayan ve

Plazma kolesteril esterleri ve lizolesitin derişimleri
LDL (lipoprotein X) vardır. VLDL anormaldir (B-VLDL)

esterleyemeyen rulolar halinde bulunur.
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Ailesel lipoprotein
(a) fazlalığı

Lp (a), 1 mol apo (a)'ya bağlı 1 mol

Ateroskleroza bağlı prematür koroner kalp hastalığı ve

LDL'den oluşur. Apo (a) plazminojene

fibrinoliz inhibisyonuna bağlı tromboz görülür.

yapısal benzerlik gösterir.

ANTİHİPERLİPİDEMİK İLAÇLAR
1 - NİASİN
Asıl olarak vitamindir. (B3)
Antipellegra, antihiperlipidemik ve vazodilatatör etkilidir.
Antitrombotik etkisi vardır.
LDL ve VLDL’yi düşürür, HDL’yi artırır (En fazla artıran)
Kolesterol ve trigliseridleri düşürür.
Yağ dokuda cAMP antagonistidir. Adipoz dokuda lipolizi inhibe eder (Hormon sensitif
lipazı) En geniş spektrumlu ve HDL’yi en çok artıran anti-hiperlipidemiktir. Tip I dışındakilerin
hepsinde etkilidir.
En sık yan etkisi flushing ve kaşıntıdır. Bunun sebebi mast hücresini libere etmesi ve
histamin ve prostoglandin salınımı oluışturmasıdır. Niasin öncesinde alınan aspirin flush yan
etkisini azaltır. Hiperürisemi ve hiperglisemi yapabilir.
2- FİBRATLAR (Fenofibrat ve Gemfibrozil)
Endoteldeki Lipoprotein lipazı aktive ederler. Ayrıca lipid metabolizmasında görev yapan
PPAR-alfa agonistleridirler. (Peroxizom Proliferator aktivasyon reseptör)
Antitrombotik etkileri vardır, kanda fibrinojeni düşürür. VLDL ve TG’i düşürürler
Özellikle Tip 3-4-5 hiperlipidemi tedavisinde etkilidirler.
Yan etkileri, gastrointestinal (en sık), kolelitiasis ve myozit’tir. Safradaki kolesterol miktarını
arttırdıkları için, safra taşı oluşumu artar.
3- SAFRA ASİT BAĞLAYICILAR (Kolestiramin, Kolestipol, Kolesevelam)
Safra asitlerine bağlanarak, bunların enterohepatik döngüsünü bozarlar. Hepatositlerde LDL
reseptör artışı ile periferden Karaciğer’e kolesterol çekerler ve safra tuzu sentezini artırır.
Hiç absorbe edilmeden feçesle atılırlar. Bir çok yağda çözünen vitamin ve digitaller dahil
birçok ilacın absorbsiyonunu bozar ya da engellerler.
Pseudo membranöz enterokolitte C. dificille’in toksinini bağlamak için kullanılabilirler.
En sık ve en önemli yan etkileri gastrointestinal (özellikle konstipasyon) şikayetleridir.
Kolesevelam daha az GIS yan etkisi yapmaktadır.
4- HMG KoA REDÜKTAZ İNHİBİTÖRLERİ

(Lovastatin, simvastatin, movastatin, pravastatin,

atorvastatin, fluvastatin, rosuvastatin)
Atorvastatin,

rosuvastatin

en

potent

statinledir.

HmG

KoA

analoğudur,

geniş

spektrumludurlar. Kolesterol sentezinin hız kısıtlayıcı basamağında enzimi (HMG KoA redüktazı)
inhibe ederler.

O.E

176

TKB DERS NOTLARI
LDL’yi düşürür, HDL’yi arıtırırlar.
En önemlisi yan etkileri myopati ve rabdomyoliz’dir. Bu sebeple CK (Kreatin kinaz) ile takip
edilirler.
Hepatotoksik ve teratojeniktirler ve warfarin seviyesini artırırlar.
5- KOLESTEROL EMİLİM İNHİBİTÖRLERİ :
Ezetimibe diyetle alınan kolesterolün emilimini engeller. ADEK emilimini bozmazlar.

HİPOPROTEİNEMİLER
Analfa-lipoproteinemi (Tangier hastalığı)
Apo A-1ve Apo A- II sentezinde azalma ve katabolizmalarında artma vardır. Plazmada HDL
bulunmaz. Elektroforezde alfa lipoprotein bandı yoktur.
HDL olmayınca serbest kolestrol karaciğere taşınmaz. Taşınamayan kolestrol esterleri
RES’de birikir.
Bu hastaların tonsilleri karakteristik olarak büyüktür. Tonsil, farinks ve rektal mukoza
portakal rengindedir.
Rekürrent periferal nöropati
Splenomegali
Korneal infiltrasyonlar görülebilir.
Prognozu genelde iyidir.

FOSFOLİPİDLER
Membranların temel yapısını oluşturan en önemli lipid fosfolipidlerdir. Membran yapısında
sfingolipd ve kolesterolde bulunmakatdır.
Fosfolipidlerin baş bölümü hidrofilik, kuyruk bölümü ise hidrofobiktir yani amfipatiktir.
Bütün fosfolipidlerle bulunan temel yapı gliserol 3- fosfat’tır.
Hayvan dokularında en fazla bulunan fosfolipid Lesitin (fosfotidilkolin)’dir.
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SFİNGOLİPİDLER
SFİNGOMYELİN
Karbonhidrat içermeyen, fosfat içeren tek sfingolipiddir.
Yapısında;
Sfingozin
Yağ asiti
Fosforik asit
Kolin bulunur.
Sinir dokularındaki membranlarda bulunur.
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Niemann-Pick hastalığı (sfingomyelin lipidozis)
Lizozomal sfingomyelinaz eksiktir.
Sfingomyelin SSS ve RES hücrelerinde birikir.
Otozomal resesif geçer.
SSS tutulumu ağırdır.
Erken dönemde başlar, çoğunlukla 4 yaşlarında ölümle sonuçlanır.
Hepatosplenomegali ve retinada kiraz kırmızısı benekler vardır.
Amniosentez ile prenatal tanı konulabilir.

GLİKOSFİNGOLİPİDLER
1. Serebrozidler
Sadece tek bir monosakkarit taşırlar.
Bunlar glukoz veya galaktoz olabilir.
Beyin hücre membranlarında galaktoserebrozid hakimdir.
Eritrositte ise glukoserebrozid hakimdir.
Glikoserebrozidler kan hücrelerinin yıkımı sonucu oluşur.
Serebrozidler, beta galaktoserobrozidaz veya beta glikoserebrozidaz ile metabolize edilir.

GAUCHER HASTALIĞI
En sık görülen lipid depo hastalığıdır.
Glikoserebrozidler beta glukoserebrozidaz tarafından metabolize edilir.
Eksikliğinde glukoseramid fagositik hücrelerde birikir.
Tip I (Yetişkin tipi)
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En sık görülen tiptir.
SSS etkilenmez. Nörolojik bulgu yoktur.
Özellikle karaciğer, dalak ve kemik iliğinde birikme olur. Kemik iliğinde birikim olduğu için
pansitopeni gelişir. Metafizer genişlemeya bağlı Femur alt ucunda Erlanmayer Flask deformitesi
oluşur.
Hepatosplenomegali vardır. Tanı dalak- Kİ, biopsisinde Gaucher hücresi (Stoplazmasında
serebrozid olan hücre)

Tip II (İnfantil tip)
Şiddetli SSS tutulumu vardır, nörolojik yıkım baskındır.
Karaciğer ve dalak da tutulabilir.
Genellikle 6. ayda ölürler.

Krabbe hastalığı (Globoid Lökodistrofi)
Galakto-serebrozidler, beta- galaktoserebrozidaz tarafından yıkılır.
Eksikliğinde galaktoseramid birikir.
Semptomları :
İrritabilite ve rijidite
Tonik nöbetler
Konvülzyonlar
Quadripleji
Körlük
Sağırlık
Disfaji
Progresif mental retardasyon
Patolojik olarak ilerleyici serebral demyelinizasyon ve beyaz cevherde globoid (büyük, iri)
cisimcikler görülür.
Hastalık bebeklik çağında ölümle sonuçlanır.
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2. Sülfatidler
Seramid ve sülfatlı monosakkaritlerden oluşur.

Metakromatik lökodistrofi (Sülfatid lipidozis)
Sülfatidaz (aril sülfataz eksiktir)
Beyaz cevher, Periferik sinirler, Böbrek ve dalakta birikir.
Zeka geriliği, nistagmus, optik atrofi gelişir. Juvenil formunda psikoz eşlik eder.
İlerleyici felç, bunamayla gider.
10 yaş civarında ölümle sonuçlanır.
Tanı:
İdrarda metakromatik boyanan granüller bulunur.
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3. Globozidler
Seramid ve oligosakkaritlerden oluşur.
Asetillenmiş aminoşeker ve basit heksozlar içerirler.
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Fabry hastalığı (Glikosfingolipidozis)
X’e bağlı geçer.
Alfa- galaktozidaz eksiktir. Görevi uç tarafta bulunan alfa- galaktozu koparmaktır. Enzim
eksikliğinde seramid trihekzozid birikir. Seramil trihexozid’in yapısında; seramid, glukoz, galaktoz,
galaktoz bulunur.
Semptomlar;
Karakteristik olarak deride anjiokeratoma görülür.
Ağrılı nöropati
Katarakt
Damar hastalıkları
Böbrek yetmezliği sonucu hipertansiyon ve ölüm meydana gelir.
4. Gangliozidler
Ana yapısında; seramid, oligosakkarid ve sialik asit bulunur.
Yapısında sialik asit (N-asetilnöraminik asit) bulunur.
Gangliozidler en çok ganglionlarda ve beyinde bulunur.
Membranlardaki reseptör özgüllüğünün oluşmasını sağlarlar.
İnfluenza virüsleride hücreye membrandaki gangliozidlerdeki spesifik sialik asitlere
yapışarak tutunur.
Kolera ve difteri de sialik asitlere yapışarak hücreye tutunurlar.
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Tay-Sachs hastalığı (GM2 gangliozidozis)
En sık karşılaşılan gangliozidoz
Otozomal resesif geçer.
Hekzosaminidaz A eksiktir.
Bu enzim GM-2 gangliozidinin ucundaki Nasetilgalaktozamin’i koparır.
Eksikliğinde GM-2 en çok beyinde birikir.
Semptomları;
Şiddetli nörolojik bozukluklar
Felçler
Zeka geriliği
Körlük
Gürültüye aşırı duyarlılık
Myoklonik ve akinetik nöbetler
Makülanın foveasında Japon bayrağı manzarası (kiraz kırmızısı benek) vardır.
Hastalık 3-4 yaşlarında ölümle sonuçlanır.
Tanı serumda Hekzosaminidaz A düzeyine bakılarak konur.
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