TUS DERS NOTLARI

NÜKLEİK ASİTLER, VİTAMİN VE MİNERALLER
PÜRİN VE PİRİMİDİNLER
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PÜRİN SENTEZİ

Adenin ve Guanin pürin bazlardır. Pürin sentezinde ilk olarak Riboz- 5 fosfat ve ATP
birleşerek PRPP oluşur.
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PRPP, glutamin aminoasidinden amonyak alıp, fosforibozilamine dönüşür. (PRPP, glutamin
amino transferaz) Bu basamak hız kısıtlayıcı basamaktır.
Pürün sentezinde ara ürün olan IMP, AMP ve GMP ye dönüşür.

NOT:
IMP dehidrogenaz, IMP yi GMP ye dönüştürmektedir. IMP dehidrogenaz inhibitörü olan
mikofenolat

mofetil,

immun

supresif

olarak

organ

nakilleri

ve

romatolojik

hastalıklarda

kullanılmaktadır.

PÜRİN SALVAGE YOLU
Pürin kurtarma yolu: Pürinlerin yıkımı sırasında reaksiyonun tersine döndürüp yıkımdan
kurtarılmaya verilen isimdir.
Lesh-Nyhan Sendromu, HGPRT eksikliğinde oluşur.
Kurtarma oluşamadığı için pürün bazlarının sürekli yıkımı vardır. Bu nedenle ürik asit
üretimi artar.
Klinik
Ürik asite bağlı gut, böbrek yetmezliği
Adenin devamlı yıkıldığından ATP azalır buna bağlı enerji matabolizması bozulur. Beyin
hasarı oluşur.Beyin hasarına bağlı spastisite ve self mutilasyon görülür.
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PÜRİN YIKIMI
Pürin yıkımında oluşan ürün ürik asidtir. İdrarla atılır.
Pürün

yıkımında

görev

alan

temel

enzimler

adenozin

deaminaz(ADA) ve ksantin oxidazdır.
ADA eksikliği: ADA eksikliğinde, yoğun miktarda adenozin
birikir. T hücre fonksiyonu ve buna bağlı B hücre fonksiyonu
bozulur. SCID (Severe Combine Immun Defisit) meydana gelir.
Hipoürisemi vardır. Gen terapisi uygulanan ilk hastalıktır.

NOT:
ADA inhibitörü: Pentostatin ADA inhibitörüdür. Hair cell
lösemide kullanılır.

NOT:
Allopürinol, ksantin oxidazı inhibe ederek ürik asidi azaltır.
Hiperürisemi tedavisinde kullanılır.
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PİRİMİDİN SENTEZİ

Pirimidin sentezinde ilk basamak karbondioksit ve amonyak birleşip karbomoil fosfat
oluşturur. Sonrasında dihidroorotik asit oluşur.
DHOA, DHOA dehidrogenaz ile oratata çevrilir. Oratat, oratidilat dekarboksilaz ile UMP
ye çevrilir.
UMP sonrasında ribonukleotid reduktaz ile dUMP yapılır. dUMP timidilat sentaz ile TMP
ye çevrilir.

NOT: Ribonukleotid reduktazı inhibe edrek pirimidin sentezini durduran hidroksiüredir. Bu ilaç
polisitemia verada kullanılmaktadır.

NOT:

DHOA dehidrogenazı inhibe eden ilaç leflunomide’ dir. Romatoid artrit tedavisinde

kullanılır.

NOT: Timidilat sentazı inhibe eden ilaç 5-FU dur.
PİRİMİDİN SENTEZ defekti:
OROTİK ASİDüri:
Orotik asid, UMP ye çevrilemez. (Dekarboksilaz eksikliği).
Pirimidin yapılamadığı için Megaloblastik anemi oluşur.
İdrarda orotik asid atımı artmıştır.

PİRİMİDİN YIKIMI
Beta alanin ve BAIB (Beta Amino İzobütirat) oluşur.
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NÜKLEİK ASİTLERİN, YAPI VE FONKSİYONLARI
Nükleik asitlerin monomerik birimleri nükleotidlerdir; her bir nükleotid heterosiklik bir azot baz,
bir şeker ve fosfat içerir. DNA; adenin (A), guanin (G), sitozin (C) ve timin (T) bazları içerirken, RNA ise
adenin, guanin, sitozin ve timin yerine urasil (U) içerir. DNA'da deoksiriboz, RNA'da ise riboz
şeklinde şeker bulunur.

DNA'NIN YAPISI
Genetik bilgi, polinükleotid zinciri boyunca yerleşmiş baz dizelerinde bulunur. Polinükleotidler,
3', 5'-fosfodiester köprüleriyle bağlı nükleotidlerden oluşmuştur. Çift zincirli bu nüklear materyal
antiparaleldir. Yani bir zincir 5' → 3' yönüne giderken, karşıt olan diğer zincir ters yönde, 3'→5'
yönüne gider.

Fosfodiester bağları bir şekerin 3'-karbonunu bir sonrakinin 5'-karbonuna bağlar. İki
sarmalı birleştiren baz çiftleri molekülün iç tarafında spiral bir merdiven gibi üst üste dizilirken fosfat
grupları heliksin dışında yer alır.
DNA'da, iki polinükleotid zinciri birbirlerine bazlan arasındaki eşleşmelerle bağlanır. Adenin,
timinle ve guanin ise sitozinle karşılıklı bulunur ve aralarında hidrojen bağları vardır.
Bir zincir üzerindeki adenin, diğer zincirdeki timinle iki hidrojen bağı ile bir baz çifti
oluştururken, guanin, sitozinle üç hidrojen bağı ile bir baz çifti oluşturur.
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DNA REPLİKASYONU

DNA polimeraz III, 5’(fosfat)-3’ (Hidroksi)yönünde DNA replikasyon sağlar. DNA sentezi için
ayrıca primer gereklidir.
Primaz, DNA sentezi için RNA primeri oluşturur. RNA primerinin amacı 3’ ucu
oluşturmaktadır. 3’ ucu nukleofoliktir. Nukleik asidin eklenmesini sağlar.
DNA polimeraz I ise exonukleazdır ve RNA primerini ayırır.
DNA polimeraz III, 5’-3’ yönünde çalışmaktadır. DNA karşı taraf zinciri sentez edilirken kısa
parçalar halinde sentez edilir. Bu kısa parçalara okazaki fragmanı denir.Ligaz okazaki fragmanlarını
birleştirir.
DNA polimeraz II, DNA tamiri ve mitokondrial DNA sentezini yapar.
Topoizomeraz (giraz) DNA yı süperkoil oluşumundan kurtarır.
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TRANKRİPSİYON

DNA'ya bağımlı RNA polimeraz I: r RNA
DNA'ya bağımlı RNA polimeraz II: m RNA (Amanita falloides amanitin toxini ile inhibe olur)
DNA'ya bağımlı RNA polimeraz III: t RNA
RNA polimeraz 2, DNA üzerinde spesifik bağlanma yerine (promoter bölge) bağlanır.( TATA
box). TATA box gen olan bölgelerin başında bulunur. DNA polimerazın aksine RNA polimeraz
(primeraz), primere gerek duymaz.
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Sentez edilen m-RNA içinde intron ve exon bölgeleri vardır. İntron bölgeleri işlevini yitirmiş
gen bölgeleridir. Bu nedenle intronlar m-RNA dan çıkarılır. Ardından exon bölgeleri tekrar
birleştirilir.

m-RNA 5’ ucuna metil-guanin cap getirilir. Bu cap m-RNA yı exonukleazlardan korur. 3’
ucuna getirilen AAUAA (poli-A kuyruğu) yine exonukleazlardan koruma görevi yapar.
m-RNA nın transkripsiyon sonrası işlemlenmesine posttranskripsiyonel modifikasyon denir.
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Small RNA
Ökaryotik hücrelerde, yüksek oranda korunmuş, küçük RNA parçacıkları bulunmuştur. Bu
moleküllerin birçoğu proteinlerle kompleks yapmış ribonükleoproteinlerdir; nükleus ve sitoplazmada
dağılmış halde bulunurlar.

VİTAMİN VE MİNARALLER
1.VİTAMİN A
Retinol, retinal, retinoik asid olmak üzere 3 tip A vitamini bulunur. Retinal, retinada
rodopsin yapısına girer. Rodopsin ışığın algılanmasını sağlayan reseptördür. Retinoik asid
epitel maturasyonunda görev yapar.
A vitamini eksikliğinde gece körlüğü (niktalopi) görülür. Uzun süren A vitamini eksikliğinde
kseroftalmi denen konjuktival kuruma olur ve konjuktiva üzerinde küçük gri plaklar (Bitot lekeleri)
oluşur.
Epitelde squamöz metaplazi gelişir. Keratomalazi görülür . Ağır vakalarda göz içi basınç
azalır. Fitizis bulbi oluşur. Solunum yollarındaki metaplazi, solunum yolu enfeksiyon riskini arttırır.
Kızamık enfeksiyonları ölümcül hale gelir.
A vitamini karaciğerde depolanır.

KC de Disse aralığındaki ito hücresinde depo

edilir.Tedavi amacıyla aşırı dozda uygulandığında toksisiteye sebep olabilir. Retinoik asid özellikle
papuler akne tedavisinde kullanılmaktadır.

Kronik toksisitede
Kemik- eklem ağrısı
Saç dökülmesi
Ciltte kuruma
Dudaklarda fissürler
Anoreksi
Kilo kaybı
Hepatomegali görülür.

NOT:
A vitamininin hem eksikliğinde, hemde toksisitesinde psöudotumor serebri oluşur.
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NOT:
PsodoTm serebri beyinde yer kaplayan oluşum olmadan kafa içi basıncın artmasıdır.
İdiopatik intrakranial Hipertansiyon adı da verilir. Etioloji genellikle idiopatiktir. Hastalarda baş
ağrısı, bulantı, kusma, baş dönemsi, kulak çınlaması gibi semtomlar vardır. Bazı ilaçlar (Fenitoin,
sulfonamid, tetrasiklin, A vit), Endokrin bozukluklar (Addison, Cushing, Hipoparatitroidi, Menarş, oral
kontraseptif, gebelik, obezite). Dural venoz tromboz, kafa travması, SLE etiyolojik faktörlerdir.
BT-MRI da yer kaplayan kitle bulunmaz. Lumbal ponksiyonda hastalarda BOS basıncı
artmıştır. Tedavide hastada obezite varsa kilo vermesi sağlanır.
Loop diüretikleri, asetozolamid, ventrikuloperitoneal veya lumboperitoneal şant yararlıdır.
Optik sinir kılıfının fenestrasyonu KİBAS bağlı körlüğü engellemek için kullanılır.

2. D VİTAMİNİ

D VİTAMİNİNİN ETKİLERİ
1- Barsaklarda: kalsiyum ve fosfatın barsaklardan emilimini arttırır. Bu etkiyi calbindin
yapımını arttırarak oluşur.
2 - Böbrekler: kalsiyum ve fosfatın geri emilimini ↑
3- Kemik: Fizyolojik etkisi osteoblastik aktiviteyi arttırmaktadır.
D vitamin Sentezinin düzenlenmesi
D vit oluşumu (1 α- hidroksilaz) plazma Ca++ ve fosfat düzeyleri tarafından geri bildirim
tarzında düzenlenir.
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PTH, 1α -hidroksilaz oluşumunu kolaylaştırır.
Prolaktin 1α - hidroksilaz etkinliğini arttırır.
Östrojen protein sentezini arttırır. Bu nedenle kalbindin sentezini arttırır. Sonuç olarak Dvitamini etkilerini potansiyelize eder.
Hipertiroidizm D vit yıkımı arttırır, osteoporoz insidansını ↑
Metabolik asidoz D vit oluşumunu baskılar.
Büyüme hormonu, hCS, kalsitonin D vit oluşumunu uyarır.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ (RİKETS)
Rikets büyümekte olan kemik dokusunun kalsifiye olamaması sonucu ortaya çıkar.
Büyüme tamamlandıktan sonra görülen ossifikasyon bozukluğuna osteomalazi denir.
Klinik bulgular:
Çocuğun yaşına ve farklı kemiklerin farklı büyüme hızına göre değişir. İlk yıl kafatası, kosta
ve üst ekstremite kemikleri hızlı büyüdüğü için kraniotabes en erken bulgulardan biridir. Ön fontanel
geniştir, kapanması 2 yıla kadar gecikebilir. Kaput kuadratum ve frontal bossing uzun süren
riketslerde frontal ve parietal kemiklerin orta kısımlarında kalınlaşma sonucu gelişir. Başta
terleme dikkat çekicidir.
Dişlerin mine tabakası düzensizdir, çürük diş çoktur, dişlerin çıkması gecikebilir.
Kostokondral eklemler genişlemiştir (raşitik rozary). Toraksın alt kenarında yumuşamış kostaların
diafragma tarafından çekilmesine bağlı Horrison oluğu oluşur. Pektus karinatumgüvercin göğsü ve
kifoskolyoz olabilir.
Bir yaşından sonra bacaklardaki büyüme hızlanır ve vücut ağılığının etkisiyle alt ekstremite
şekilbozuklukları gelişir: Genu varum (bow legO bacak) ve genu valgum (knock kneeX bacak),
koksa vara.
El ve ayak bileklerinde belirgin olmak üzere epifizler genişler. Yeşil ağaç kırıkları oluşabilir
Hipokalsemiye bağlı tetani ve konvülziyonlar, hipofosfatemiye bağlı kas güçsüzlüğü
olabilir. Ağır riketsli çocukların ayakta durması ve yürümesi gecikebilir. Karın, mide ve barsak
kaslarının zayıflığı belirgindir, sıklıkla kabızlık vardır.
Radyolojik bulgular:
Tanı için en uygun bölge el bileğidir. Radius ve ulnanın distalucu “şampanya bardağı”
şeklinde genişlemiş ve konkavlaşmış görünür.
Tedavi:
300.000- 600.000 Ü D vitamini oral veya İM verilir.
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NOT:
ÖN FONTANELİN GEÇ KAPANDIĞI DURUMLAR
Akondroplazi : En sık görülen kıkırdak displazisidir.
Apert sendromu (Kranial sinostoz) : Sütürlerin erken kapanması sonucu KİBAS oluşur.
Hipotiroidizm
Cleidocranial dizostoz
Hallermann- Streiff send.
Hidrosefali
Hipofosfatazya
İntrauterin gelişme geriliği
Osteogenesis imperfecta
Prematürite
Piknodizostoz : Osteoklast yıkım enzimi olan katepsin defektidir. Kısa boy ve bebek yüz
ile karakterizedir.
Rubella sendromu (Katarakt+Sağırlık+mikrosefali+PDA+trombositopeni+sarılık)
RussellSilver sendromu
13-18-21 trizomi

O.E

199

TUS DERS NOTLARI

NOT:
D vitamini en toksik vitamindir. Depolanır ve çok yavaş metabolize edilir. İştahsızlık,
bulantı, susama, poliüri, polidipsi, dehidratasyon, konstipasyon, hiperkalsemi ve dokularda
kalsiyum birikimi (Metastatik kalsifikasyon) görülür.

3. E VİTAMİNİ
En aktif ve en fazla bulunan formu atokoferoldür. Antioksidan etkisiyle doymamış yağ
asitlerinin peroksidasyonunu engeller. Yenidoğanlarda hemolitik sendrom ve retrolental
fibroplazi profilaksisinde kullanılabilir. Eksikliği en çok prematür ve düşük doğum ağırlıklı
infantlarda görülür.
Eksikliğinde;
İrritabilite
Ödem
Hemolitik anemi
Ağır spinoserebellar dejenerasyon görülür. (E vit. Eksikliğinde noron membranlarında
oxidasyon oluşur. Buna bağlı olarak dejenerasyon meydana gekir. Bu dejenerasyon medulla spinalis
arka korda belirgindir.

NOT:Yağda eriyen vitaminler içinde en

az toksik olanıdır. E vitamini eksikliği testisin germinal

epitelinde dejenerasyon ile steriliteye neden olduğundan Anti-sterilite vitamini de denir.

4. K VİTAMİNİ
Koagülasyonda görev alan Faktör II, VII, IX ve X’un karaciğerdeki sentezleri için gereklidir.
Ayrıca K vitamini, osteokalsinin sentezi içinde gereklidir. Antipıhtılaşma sisteminin faktörleri olan
Protein C ve S içinde K vitamini gereklidir.
3 tipi vardır.
K1  Fitanadion (Bitkilerde bulunur)
K2  Menakinon (Özellikle Gram (+) bakteriler sentezlerler)
K3  Menadion (Sentetiktir)
Tedavide kullanılan K vitamini K2’dür.
K vitamini 2,7,9,10, protein c/s, osteokalsin sentezi sonrasında bu proteinlerin glutamik
asid gruplarının karboksilasyonunda (Gla kalıntıları) görev yapar.
Oluşan gama-karboksiglutamik asit Ca++’u daha güçlü bir şekilde bu pıhtılaşma faktörlerine
bağlanmayı sağlar. K vitamini antagonisti Warfarin sodyum (kumadin) dir.

NOT: K vitamin eksikliğinde 2-7-9-10 faktörlerin karboksilasyonu bozulur. Bu bozuk sentez edilen
faktörleri plazmada saptayan test PIVKA testidir.
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SUDA ÇÖZÜNEN VİTAMİNLER
1. B1 VİTAMİNİ (TİAMİN)
Piruvat dehidrogenaz, alfa-ketoglutarat dehidrogenaz, dallı zincirli aa dehidrogenaz gibi
enzimlerin kofaktörüdür. Ayrıca pentoz fosfat yolunda transketolaz enzimleri için kofaktörlük
yapar.
BERİBERİ
Eksikliğinde Beriberi hastalığı görülür
Sinir sisteminin etkilenmesine bağlı;
Ağrı
Duyu kaybı
Periferik nörit (özellikle alkoliklerde )
Kardiovasküler sistem etkilenmesine bağlı;
Yüksek debili kalp yetmezliği (Damar tonusu azalmasına bağlı)
Genel olarak halsizlik ve iş yapamama.
4 klinik formu vardır.
Kuru (sinir sistemi bozuklukları ön plandadır)
Yaş (Kardiovasküler bozukluklar ön plandadır)
Wernicke- korsakoff ensepalopatisi (Psikoz+antegrad amnezi+ oftalmopleji)
İnfaltil Beriberi (emziren annede vitamin eksikliği sonucu gelişir, semptomlar ani gelişir ve
şiddetlidir. İnfant beriberide nöropatiye bağlı ses telleri çalışmaz. Kısık sesle ağlama tipiktir.)
Tanı:
B1 vitamini eksikliğini gösteren en güvenilir test eritrosit Transketolaz testidir.
Testle in vitro tüm kan veya eritrositlerdeki transketolaz etkinliği ölçülür.
B1 eksikliğinde ciddi laktik asidoz oluşabilir.

2. B2 VİTAMİNİ (RİBOFLAVİN)
Aktif şekilleri FMN (Flavin mononükleotid) ve FAD (Flavin adenin dinükleotid)’dir. Bunlar
H+ alıcısı olarak görev yaparlar.
Süt serbest B2 vitamini içeren tek besin kaynağıdır. B2 vitamini görünür ışıkta çabuk
parçalanır. Fototerapide eksilir.
Eksikliğinde;
Anguler stomatit
Müköz membranlarda ülserasyonlar
Morumsu dil (glossit)
Korneada damarlanma artışı
Yüzde seboreik dermatit görülebilir.
Glutatyon redüktaz aktivitesi riboflavinin fonksiyonel durumunu yansıtır.
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3. B3 VİTAMİN (NİASİN)

NAD ve NADP’nin yapısında bulunur. Bunlar da H+ alıcısı olarak görev yaparlar.
Triptofan nikotinamide çevrilebilir.
Eksikliğinde

fotosentivite

ile

karakterize

Pellegra

hastalığı

görülür.

Pallegra semptomları (=3D bulgusu);
Demans (Pediatrik çağda ataxi)
Dermatit
Daire

Hartnup hastalığında da pellegra benzeri semptomlar görülür. Hartnup hastalığında triptofan
emilimi bozuktur. Ayrıca Hartnup hastalığında böbrek tubuluslarından triptofan geri emilimi de
bozuktur. Triptofan idrarda mavi renk oluşturur.
Karaciğer metastazı olan karsinoid sendromlu hastalarda, triptofan yoğun şekilde
hidroksitriptamine dönüşür. Bunun sonucunda pallegra oluşabilir.
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Eksikliği özellikle mısır ile beslenenlerde görülür. Niasin, vazodilatatör ve hipolipidemik
etki gösterir.
Niasin kullanımı, histamin saldırarak şiddetli flushing, kaşıntı, ülserojenik etki ve astım krizi
oluşturabilir. Akantozis Nigrikans oluşabilir.

4. B5 VİTAMİNİ (PANTOTENİK ASİD)
Koenzim A’nın yapısında yer alır.
Yağ asitleri sentezinde görev alan yağ asidi sentazın yapısında bulunur.

5. B6 VİTAMİNİ (PİRİDOKSİN)
Aktif formu piridoksal fosfattır.
Koenzimi olduğu enzim grupları;
Transaminaz
Dekarboksilaz
Deaminazlar.
Triptofan’ nikotinik asit dönüşümü için gereklidir.
Klinik
Deri döküntüsü
SSS semptomları (Konvulziyon)
Eritropoetik hücreler (Anemi)
Fizyopatoloji:
SSS

bulguları GABA’nın

azalmasına

bağlıdır.

Piridoksin glutamattan GABA

oluşmasında kofaktör olarak görev alır.
ALA sentazın kofaktörü olduğu için eritropoetik hücrelerin etkilenmesine bağlı mikrositik ve
hipokromik anemi gelişir.
B6 vitamini ayrıca hormonların DNA bağlanma bölgesinden ayrılmasında görevlidir. Bu
nedenle B6 eksikliğinde ötrojen, androgen, kortizol, ve vitamin D karşı duyarlılık artar. Buna bağlı
olarak hormon bağımlı kanserler olan meme, endometrium, prostat kanserine karşı risk artar.
B6 vitamini izoniazide çok benzer. Bu yüzden izoniazid kullananlarda mutlaka B6 vitamini
de kullanılır.

NOT:
Aminoasitlerin dekarboksilasyonu sonucu aminler oluşur.
Aminoasit
Tirozin

Amin
Tiramin

Triptofan

5-OH Triptamin (seratonin)
5-metoksitriptamin
(melatonin)
Histamin
Etanolamin
Propanolamin
β-merkaptoetanolamin
β-alanin

Histidin
Serin
Treonin
Sistein
Aspartat

O.E

Biolojik önem
↑ Kan basıncı, vazokonstruksiyonuterus kontraksiyonu
↑
↑ Kan basıncı, vazokonstruksiyon
Vazodilatasyon, Kan basıncı , HCl, pepsin ↑
Fosfolipid sentezi
Vit B12’nin yapısal bileşeni
KoA’nın yapısal bileşeni
Pantotenik asit, karnozin ve anserinin bileşeni
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Glutamat
DOPA
Sistein
Lizin
Ornitin
Arjinin

GABA
Dopamin
Taurin
Kadaverin
Putresin
Agmantin

Beyinde presinaptik inhibisyon
E ve NE’nin öncülü
Safra konjugasyonu, Exitasyon
Katyonik molekül, DNA’ya bağlanır
Antihipertansif

6. B9 VİTAMİNİ (FOLİK ASİT)
Pteridin+PABA+glutamik asitten oluşur. İnsanlar ve hayvanlarda PABA sentezi yapılamaz.
Bitkiler ve birçok mikroorganizma folik asit sentezi yapabilir.
Sülfonamidler yapısal olarak PABA’ya çok benzerler. Sülfonamidler bakterilerdeki folik
asit sentezi sırasında PABA ile yarışarak inhibitör etki ederler.

Aktif şekli tetrahidrofolat (THF)’dır. Tek karbonlu bileşiklerin taşınmasında görev alır.
Dihidrofolat redüktaz, dihidrofolattan tetrahidrofolat oluşumunu sağlar.
Tek karbon birimlerinin kaynağı serin aminoasidi ve FIGLU (Formaminoglutamik asit)’tir.
FIGLU Histidinin katabolizması sırasında oluşur.
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Folik asit eksikliğinde idrarda FIGLU atılımı (formimino-glutamik asit) artar. Eksikliğinde
megaloblastik anemi gelişir. Folat eksikliğinde DNA sentezi bozulduğu için çekirdek bölünemez
ancak stoplazma büyür. Bu nedenle kemik iliğinde dev hücreler oluşur. Keçi sütü ile beslenen
çocuklarda sık görülür.

NOT:

Metotreksat, Trimetoprim, primetamin (antimalaryal) gibi ilaçlar dihidrofalatı aktif folat

olan tetrahidrofolata çeviren, dihidrofolat reduktazı inhibe ederler.

NOT:

Gebelere günlük 400 mg folatın verilmesi, hem anemi, hem de nöral tüp defekti ve yarık

damak gelişimini önlemektedir.

7. B-12 VİTAMİNİ (KOBALAMİN)
Korrin halkası porfirin halkasına benzer ve yapısında kobalt (Co) bulundurur.
Metil-malonil-KoA mutazın koenzimidir. Metil malonil KoA’dan süksinil KoA oluşumunda
görev alır. Eksikliğinde metil malonil asidemi oluşur.
Metil kobalamin ise homosisteinden metionin sentezini gerçekleştiren metionin sentazın
koenzimidir. Bu reaksiyon aynı zamanda folat bağımlıdır. Metionin azalması sonucu S-adenozil
metionin oluşumu inhibe olur sonuçta, miyelin ve nöron membran fosfolipidlerinin transmetilasyonu
bozulur. Subakut Kombine dejeneresans oluşur.

B-12 EMİLİMİ:
Vitamin B12 asidde kolaylıkla bozulan bir vitamindir. Sadece hayvani gıdalarda bulunur.
Bu nedenle öncelikle tükrük bezinden salınan R faktör ile bağlanarak mide asidinden korunur.
R-B12 kompleksi daha sonra duedenumda pakreatik tripsinojen ile ayrılarak, mide parietal
hücreleri tarafından salınmış olan IF ile birleşir. Daha sonra IF- B12 komplexi Terminal ileumdan
reseptör aracılıklı olarak emilmektedir.
VİTAMİN B-12 EKSİKLİĞİ :
Pernisyöz Anemi ( Subakut Kombine Dejenerasyon )
Bu hastalıkta mide paryetal hücresine ve IF karşı otoimmun yanıt gelişir. Bu nedenle B12
emilemez.
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Klinik
Polinöropati: Duyu lifleri orta derecede, motor lifleri ise şiddetle etkiler.
Demans
Posterior kolon tutulumu: Vibrasyon ve pozisyon duyusu kaybolur. Romberg testi (+)
dır.
Kortikospinal traktuslar tutularak paraparezi, kuadriperezi ortaya çıkar.

NOT:
Derin Duyu ve Arka Kord
Kuneatus ve Grasilis: Vibrasyon, proprioseptif derin duyu taşır. Medulla spinaliste çapraz
yapmadan yukarı çıkar. Bulbusta çapraz yapar. Çapraz yaptıktan sonra karşı tarafa geçen lifler
lemniskus medialis adını alır. Lemniskus medialis önce talamusa sonra duysal kortex’e (gyrus
postsentralis) gelir.
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8. BİOTİN (H VİTAMİNİ)
Yağ asidi sentezi ve glukoneogenezde görev alır. (Karboksilazların koenzimidir.)
Organik bileşiklere CO2 katılmasında rol alır.
Avidin biotini irreversible bağlayarak emilimini azaltır.

Avidin en çok çiğ yumurtada

bulunur.
Biotin eksikliğinde; alopesi, dermatit, hipotoni, propionik asidemi oluşur.

9. C VİTAMİNİ (ASKOBİK ASİT)
İnsanlar glanolakton oksidaz olmadığı için C vitaminini sentezleyemezler.
C vitamini vücutta;
Hidroksilasyon reaksiyonlarında
Safra asidi sentezi
Demir emilimi
Tirozinden adrenalin sentezi.
Antioksidan olarak görev yapar.
Kollajen sentezi için gereklidir.
Kollajen; Glisin (%33), prolin (%10), hidroksiprolin (%10) ve hidroksilizin (%5)’den oluşur.
Hidroksilasyon bozukluğunda;
Kıkırdak,
Dentin,
Kemiklerdeki intraselüler bağ doku proteinlerinin sentezi bozulur.
C vitamini eksikliğinde skorbüt hastalığı oluşur.
Kemik büyümesi geriler
Kan damarları kolay zedelenir.
Yaralar geç iyileşir.
Diş gelişimi bozulur.
Diş eti kanamaları olur.
Kapiller damarların zedelenmesine bağlı peteşi ve ekimozlar görülür.
Pseudoparalizi
Kostokondral eklemlerde şişlik
Çocuklarda C vitamini eksikliği sonucu Barlow hastalığı (İnfantil skorbüt) görülür.
Kurbağa pozisyonu görülür.
Diş etleri şişer ve kanar.
Peteşial kanamalar ve ekimoz görülür.
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MİNARELLER
KALSİYUM
Ca hücrede iki ayrı yerde depolanır:
Mitokondri
Endoplazmik Retikulum (kalsiozom)
Görevleri
Sinir sisteminde presinaptik uçtan nörotransmitter salınması da Ca’a bağımlı bir süreçtir.
Vücutta Ca’un büyük bölümü kemikte hidroksiapatit kristalleri şeklinde çözünmez halde
bulunur

Parathormon:
PTH salınımını uyaran tek faktör kan kalsiyumunun düşmesidir. Kemikte osteoklast
aktivasyonu yaparak kan kalsiyumunu yükseltir. Kan fosfatı arttığında PTH artar. Bunun sebebi
fosfat arttığında, kan kalsiyuımu düşer. Bu nedenle PTH artar. Ayrıca Magnezyum azlığıda PTH
artar.
Böbrekten distal tubulde Ca++ geri emilimini artırır. PTH, proksimal tubulde ise Fosfat,
bikarbonat, aminoasit atımını arttırır. PTH, etkilerini cAMP üzerinden yaptığından PTH
yüksekliğinde idrarda cAMP atılımı artar.
Böbrekten D vitaminini 1.25 (OH)2 - D3 haline dönüşümünü hızlandırır.

BAKIR
Bakırın yer aldığı enzimler:
Sitokrom c oxidaz
Superoksid dismutaz
Tirozinaz
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Dopamin b hidroksilaz
Lizil oksidaz
Amin oksidaz
Seruloplazmin
Kolaylaştırılmış tranport ile protein aracılıklı intestinal sistemden emilir. Taşıyıcı proteine
bağlamak için demir veya çinko ile yarışır. Bunun nedeni tüm +2 değerlikli iyonlar aynı taşıyıcı
ile absorbe olurlar. (Divalan katyon pompası) Bu nedenle diyetle yüksek çinko alınımı bakır
emilimini engeller.
Dolaşımda, bakırın az bir kısmı albumin ve transkuprein ile taşınırken , büyük çoğunluğu
seruloplazmine bağlı olarak taşınır.
Seruloplazmin karaciğerde sentezlenir ve ferrooksidaz aktivitesi ile Fe+2’yi Fe+3’e
çevirerek transferin yapısında yerleşmesini sağlar.
Seruloplazmin aynı zamanda akut faz reaktanıdır ve anti oksidan etkisi bulunur. Bakırın
başlıca atılımı safra yolu iledir.

Bakır eksikliği;
Malnütrisyon, malabsorbsiyon durumlarında yaygın olarak görülür. Nötropeni,lokopeni,
hipokrom anemi, osteoporoz, depigmentasyon, apne en önemli klinik bulgulardır.

Menkes hastalığı
Bakır emilimi için gerekli olan ATPaz ‘larda genetik defekt bulunur ve X’e bağlı kalıtılır. Bakır
emilim bozuktur.
Saçlar kırılgandır. (Lizil oksidaz çalışmıyor), Saçlar kırılgan olması nedeniyle pili torti adı
da verilir.
Şiddetli zaka geriliği (Stc C çalışmıyor) vardır.

Wilson hastalığı
Bakır intestinal mukozadan emilimi normaldir. Karaciğere taşınır, ancak karaciğerden
dışarıya taşınamaz ve safraya atılamaz. Burada da ATPaz defekti (lizozomal membran) söz
konusudur. Bakır lizozomlara girer, ancak dışarı çıkamaz.
Sonuçta bakır, karaciğer ve beyinde birikir. Bakır plazmada olmadığı için, bakırı taşıyan
serulopazmin seviyeside azalmıştır. İdrarla bakır atılımı artar, ve korneada birikim Kayser Fleischer
halkasına yol açar.
Karaciğerde birikim, kronik KC hastalığına sebep olur. Beyinde bazal ganglionlarda
birikir. Parkinsonizm benzeri tablo oluşturur. Kişilik değişikliği gelişebilir. Eklemlerde birikim
donucu artropati gelişebilir.
Nadiren Wilson hastalığı akut KC yetmezliği ve hemoliz ile prezente olabilir. Bu nedenle
pediatrik çağda akut KC yetmezliğinde etiyolojide Wilson hastalığıda düşünülmelidir.
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Tanı
24 h idrar bakırı
KC biopsisi
Tedavi:
D-penisilamin, çinko (Çinko barsakta bakır ile yarışıp emilimi önler)

ÇİNKO
Çok sayıda enzim ve proteinin yapısında bulunur.
Bunlar: Karbonik anhidraz, Laktat dehidrogenaz, Glutamat dehidrogenaz, Superoksid
dismutaz, Alkalen fosfataz, Gliseraldehid 3 fosfat dehidrogenaz, DNA - RNA polimeraz, Retinol
bağlayıcı protein, Gustin, Proinsulin
Çinkolu enzimler büyüme, yara iyileşmesi, üreme, immun sistem ve antioksidan sistemler
üzerine etkilidir. Kollajen oluşumu için gerekli, insülin bileşeni olan eser elementtir..
Çinko eksikliği ile beraber olan klinik tablolar; Tayanç anemisi, akrodermatitis enteropatika

Tayanç-Riman- Prasad Anemisi :
Tanımlayanlar

arasında

Diyarbakırlı

Tayanç

vardır.

Çocuklarda

anemi,

PICA,

hipogonadizm ve splenomegali bulunur. Bir tad alma proteini olan gustin ‘ın çinko eksikliğinde
fonksiyonu bozulur ve tat ve koku bozuklukları (PICA) görülür.
Akrodematitis Enteropatika:
Zn emilim bozukluğudur.OR geçer. Zinc/iron-regulated transporter–like protein (ZIP)
eksikliğine bağlı gelişir. (8 q24). Parmak uçları ve perioral egzamatiform döküntü ve ishalle
seyreder.
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DEMİR
Vücutta demirin büyük kısmı hem bileşiklerinin yapısında, geri kalan kısmı ise nonhem
bileşiklerinin yapısında bulunur.
Hem

demir içeren bileşikler; hemoglobin, miyoglobin, Methemoglobin, sitokromlar,

peroksidaz ve katalazdır.
Nonhem

demir

bileşiklerinin

yapısını,

flavonükleotidler,

FAD,

NADH,

sitrat

dehidrogenaz transferrin ve ferritin oluşturur.
Demir metabolizması: Emilen demir +2 demirdir. HCL ve Askorbik asid ‘in katalizlediği
reaksiyonla +3 demir, ferro (Fe+2) haline dönüşür. Bu reaksiyonda Dcytb (duodenal
ferric reduktaz) da görev yapar.
Emilim proksimal jejenum ve duedonum ‘dan, DMT1 (divalent metal transporter 1) aracılıklı
olur.
Demirin, demir transfer eden hücreler olan enterosit, hepatosit ve makrofajlardan çıkışını
sağlayan tek protein olan ferroportin aracılıklı salınımı, demir homeostazının sağlanmasında
önemlidir.
Emilen demir +2, hephaestin (Heph)/seruloplazmin aracılıklı +3 haline çevrilir. +3 demir,
Transferin ile dokuya taşınır.

Plazma demir konsantrasyonunun yeterli olduğu durumlarda demir, ferritin yapısında
depolanır. Dokularda da demir ferritin yapısında depolanır. Ferritinin protein kısmına apoferritin
denir ve 4500 kadar ferrik demir atomu tutulur.
Demir depoları yeterli veya yüksek olduğunda, karaciğer hepsidin üretimini arttırır. Hepsidin,
ince barsakta ferroportini internalize ederek demiri enterositlerden plazmaya taşıyan tek yolu bloke
eder.
Aşırı demir depolanması primer hemokromatosis’e veya sekonder olaylara neden olur. Primer
hemokromositosis’te genetik bir defekt sonucu dokuda demir birikimi artmış ve buna bağlı
harabiyet

izlenir.

Sekonder

hemakromatozis

aşırı

demir

yüklenmesi,

tekrarlanan

kan

transfüzyonları ile oluşur.
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DEMİR EKSİKLİĞİ
Fe eksikliğinde ilk olarak depo demiri azalır. Demir Eksikliği Anemisi Çocukluk çağının en
sık görülen anemi nedenidir. İnek sütü alan çocuklarda, inek sütündeki Beta laktalbumine karşı
allerji gelişimi söz konusudur . Bu alerji bvarsak epitelinde mikrohemorajilere neden olur. Sonuçta
demir eksikliği anemisine neden olur.
Monoamin oksidaz (MAO) demir içeren enzim olup, santral sinir sisteminde
nörokimyasal reaksiyonlarda önemli rol oynar. Demir eksikliği anemisinde bu enzimin de aktivitesi
azalır. Nörolojik ve entellektüel fonksiyonlar bozulur. Serum ferritini azalır ve seviyesi 10 ng/ml
altına düşer. Serum demir seviyesi düşer, total demir bağlama kapasitesi artar. Serbest eritrosit
protoporfirin seviyesi artar. Progressif hipokromi ve mikrositozis, RDW artar.
Demir eksikliği anemisi tanısında son geliştirilen yöntem serum transferrin reseptörlerinin
ölçümüdür. (Diğer Lbt bulgularından evvel olur)

SELENYUM
Selenyum proteinlerin yapısında özellikle glutatyon peroksidaz’ın yapısında yerleşmiştir.
Selenyum, tiroidal peroksidaz’ın yapısında da yer alır ve tiroid hormonlarının
metabolizmasında rol oynar.
Eksiklik; Endemik bir kardiomiyopati olan Keshan sendromuna neden olur.

KROM
İnsülin kofaktörü olarak görev alır.
Üç değerli krom “glukoz tolerans faktörünün” bileşenidir. Eksikliğinde kilo almama, glukoz
intoleransı- (DM) ve nöropati görülür.
Eksikliği proteinkalori malnütrisyonu ve uzun süreli TPN ile beslenenlerde görülür.

FLOR
Diş minesini güçlendiricisi etkisi vardır. Eksikliğinde diş çürükleri görülür.
Eksikliği dişler gelişirken ek gereksinim sonucu gelişebilir.
Terapötik sınır dardır. Dental florozis, dişlerin renk değiştirmesine neden olabilir.
Deniz ürünleri ve suda çok bulunur.
Kronik toksisitesi, Florozis olarak adlandırılır. Kemik dansite artımı, böbrek fonksiyonları ve
kas ve sinir fonksiyonları etkilenir.
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MOLİBDEN
Molibden ksantin oksidaz ve aldehid oksidaz gibi iki flavoproteinin yapısına girer.
Eksikliği parenteral beslenmeye sekonder gelişebilir

ERİŞKİNLERDE VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİNİN KLİNİK BULGULARI
Gece körlüğü, kseroftalmi, Bitot spotları, keratomalazi
Vitamin A
Osteomalazi, raşitizm, kemik ağrıları, tetani
Vitamin D
Vitamin E

Kronik kolestaz, spinoserebellar ataksi, hiporefleksi

Vitamin K

Kanama eğilimi, kolay morarma

Thiamin (B1)
Vitamin B2

Beriberi (bilinç değişiklikleri, periferik nöropati), Wernicke ensefalopatisi, periferik
nöropati, KKY
Şelozis, magenta dil

Niasin

Pellegra, dermatit, glossit, periferik paresteziler, omurilik semptomları

Pantotenik asit

Halsizlik, başağrısı, uykusuzluk, paresteziler

Vitamin B6

Stomatit, periferik nöropati, irritabilite

Biotin

Derinin ince, pullu döküntüsü, glossit

Folik asit

İshal, glossit, megaloblastik anemi, B12 ile aynı

Vitamin B12

Glossit, pernisiyöz anemi, nöropati, myelopati

Vitamin C

Skorbit, peteşiler, ekimozlar, eklem ağrıları, şiş jinjiva, perifolliküler kanama

Esansiyel
asitleri

yağ

Kuru deri, saç dökülmesi, egzamatoid dermatit, göz içi basınçta düşme

Kalsiyum

Tetani, ensefalopati

Fosfor

Bilinç değişiklikleri, paresteziler, eritrosit hemolizi

İyot

Guatr

Demir

Mikrositik anemi, yorgunluk, dispne

Bakır

Hipokrom anemi (demire cevap vermez), nötropeni, osteoporoz

Çinko
Selenyum

Dermatit (deri katlantılarında), fotofobi, gece körlüğü, yara iyileşmesinde bozulma,
alopesi, ishal
Kardiyomyopati, myalji, beyaz tırnak yatakları

Krom

Glukoz intoleransı

Molibden

Başağrısı, gece körlüğü, letarji

Mangan

Saç incelmesi, kilo kaybı, dermatit
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