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G1R1S 

Sağlıklı yasamın temeli yeterli ve dengeli beslenmedir. Yeterli 
ve dengeli beslenmenin gerçekleştirilmesinde besin maddelerinin var
lığı kadar, tüketilmeve bunların vücut tarafından kullanılma durumla
rı da önem taşır (1). 

GünUmüzde çocuk morbidite ve mortalite oranlarının yilksek olması
nın önemli bir nedeni de beslenme yetersizliğidir. Gelişmekte olan ül
kelerde hastalık ve ölümlerin nedenlerinin basında enfeksiyonlar, para~ 
ziter hastalıklar ve malnutrisyon gelmektedir (2-4). Yapılan çalışmalar
da, beslenme yetersizliğinin spesifik veya non-spesifik immun sistemi 
etkilediği belirtilmiştir. Klinisyenlerin uzun yıllar yaptıkları çalış

malarda malnutrisyonlu ve malnutrisyona eğilimli olanlarda, enfeksiyon
lara yakalanma riskinin ~'iiksek olmasına immun sistemdeki bozuklukların 

neden olduğu gösterilmiştir (3).-

Vitaminler yapılarında heterojenik gruplar içerme~elerindendolayı 
normal fizyolojik fonksiyonların yerine gelmesinde önemli roller oynar
lar (5)u Bugün bazı vitaminler ile immunolojik fonksiyonlar arasında 
iliskiler tanımlanmış ve bu konuda halen çalısmalar yapılmaktadır (2-4). 
Vitaminlerin vücuda giren patojenlere karşı immun sistemde rol alan im
munokomponentlerin oluşumunda ve bunların sürekliliğinin sağlanmasında 
önemli roller aldığı kabul edilmektedire Bu sistemde vitamin A'nın büyük 
önem taşıdığı bilinmektedir. Vitamin A'nın immun sistemdeki olası etkisi; 
no-rmal epitel hücrelerin· sentezi ve devamlılığının sağlanmas"'1ndaki rolü
ne ve immunokomponentlerin oluşumundaki etkinliğine bağlanmıştır. Vitamin 
A yeters1zliğinde, epitel dokunun işlevini yeterince yapamaması sonucu 
vücuda enfeksiyonların girisi artmakta ve aynı zamanda enfeksiyon etken
lerine karşı immun sistem içinde görev alan immunokomponentlerin olusurnun
da bozukluklar görülmektedir. 

ülkemizde yapılmış olan beslenme araştırmaları sonuçlarına göre 
ileri derecede klinik belirtiler fazla görülmemekle birlikte incelenen 
ailelerin çoğunluğunun yetersiz düzeyde vitamin A tükettikleri saptan
mıştır (6)w Ayrıca yüksek öğrenim gençliğinde -özellikle yurtta kalanlar 

.; 
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arasında -enfeksiyonların sık görüldüğü rapor edilmiştir (7)~ Bu neden
le, bu çalısma, serum vitamin A düzeyi 20 ~g/100 ml 1 nin altında bulunan 
yüksek öğrenim gençliğine normal diyetlerine ek olarak verilen vitamin 
A 1 nın, sıvısal immunite faktörleri içinde yer alan immunoglobulinlerine 
olan etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır • 

. ~ 



YAYIN öZETLER! 

AVitaminin Tarihçesi 

Tarihin ilk beslenme yetersizli9i olan "gece körlüğü" Milattan 
önce 1500 yıllarında Mısır'da tanımlanmış ve bunu önlemek için de piş
miş karaciğer yenmesi gerektiği belirtilmiştir (5). Daha sonraları bes
lenme biliminin gelişmeye başlaması ile birlikte bu konudaki çalısma

lar derinleştirilmiştir. 1906 - 1912 yılları arasında Ingiltere'de ya
p.ılan araştırmalarda deney hayvanları için sütte bir büyiine faktörünün 
varlığı gösterilmiştir (5,8). Bu konuyla ilgili çalışmalara Almanya 
ve A.B.D. 'nde devam-edilmiştir. Bunu takip eden yıllarda deney hayvan
larında tereyağı ve yumurta sarısında bulunan bir faktörün büyüme için 
elzem olduğu gösterilmi s ve madde "yağda erir A11 maddesi olarak ta
nımlanmıştır. 1919 yılında vitaminin S-karoten ve retinol olmak üzere iki 
formunun olduğu ve bunların birbirlerine dönüşebildiği rapor edilmiş-
tir (9)~ Daha sonra İngiltere'de bitkilerde bulunan S-karotenin kara
ciğer hücrelerinde-bulunan renksiz bir forma, retinole dönüştüğü tüm 
açıklığıyla isaret edilmiştir (9). 1920'1i yılların ilk yarısında A.B.D. 
nde ve Danimarka'da çocuklar üzerinde vitamin A yetersizliği klinik ola
rak gösterilmiştir (5). 1930 yılında İsviçre'de S-karoten ve vitamin A' 
nın kimyasal yapıları açıklanmış ve bu vitaminin türevlerinin sentezi 
yapılmaya başlanmıştır (5,9). Sonraki yıllarda vitamin A'nın görme iş

leffiif{ci'e; vitamin A türevlerinin, bir proteinle kompleks oluşturarak 
fonksiyon yaptığı gösterilmiştir {5,6). 1940'1ı yıllarda all-trans vita
min A'nın S-iyonin (siklohekzenil) halkasından sentezlendiği ileri sürül
müş tür ( 1 Of .. 

Vitamin A'nın Yapısı 

Vitamin A (retinol), dört adet izopren unitesinden oluşan, ampirik 
formülü c20H30o ; molekül ağırlığı 286.46 olan doymamıs bir primer alkol-

·.~.dür (ll). Retinol vitamin A alkol, vitamin A1, vitamin A1 alkol ve ak

seroftol olarak ta isimlendirilmesine karşın The International Union 
of Pure and Applied Chemistry {IUPAC) tarafından "retinol" ismi öneril

mistir {12). 

,,. 
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Vitamin A'nın tatlı su balıklarının karaci~erinden elde edilen ve 
A2 vitamini (3-(fehidroretinol) olarak isimlendirilen bir baska aktif 
formu daha vardırw Sekil l'de bazı retinol türevleri görülmektedir (13). 

17 19 

2 ~10 
3 

4 18 

20 

11 

~12 1~1. 

15 

R 
R = CH20H, all-trans retinol 
R = CHO, all-trnns retinal 
R = COOH, all-trans retinoikasit 
R = CH3 , all-trans deoksiretinol 

Şekil 1 : Retinol ve Retinol Türevleri 

Vitamin A bitkilerde bulunmamasına karşın, bitkiler karotenoidler 
olarak bilinen izoprenoid yapısındaki bileşikleri içerirler ve bu bile~ 

sikler, hayvanlar tarafından alınarak enzimatik olarak barsak mukozasın

da ve karaci~erde A vita;ilir.1ine dönüstliriirler (5,9, 11). 

Karotenoidler (pro-vitamin A'lar) "tetraterpenler" grubundan bile- -
sikler olup, karatenler ve bunların oksijenlenmis türevleri olan ksant
rofiller olmak üzere sınıflandırılabilirler {5). Doğada dörtyüzden faz-
la karotenoid bulunmasına karsın bunların otuz ila elli kadarı provitamin 
A aktivitesi gösterirler (14). Bunların bazıları Tablo l'de gösterilmiştir. 

Tablo 1 : Provitamin A Aktivitesi Tasıyan Bazı Karotenoidler 

Karotenoid 

S-karoten 

a.-karoten 

1-karoten 

s-zeokaroten 

S-ka ro ten- 5, . 
6 mono-epaks it 

3,4 dehidro
S-karoten 

Lutein 

Yapı 
Provı t A 
Aktivitesi (%) 

100 

50-54 

42-50 

20-40 

21 

75 

o 
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Ayrıca karotenoidlerin çeşitli fotosentetik mikroorganizmalar 
tarafından da sentezlendiği bilinmektedir (15)., En yüksek provitamin 
A biyolojik aktivitesine sahip olan (Tablo 1), S-karotenin teorikte 
yıkımı ile iki mol A vitamini oluşmasına karşın (Şekil 2) bir mol A 
vitamini aktivitesi gösterir (5,9,11) .. 

CH3 CH3 CH3 

~ ~ ~ ~ ~ 
t3.Carotene CH3 CH3 CH1 CH3 

Şekil 2 !3-Karotenin Kı rı lması Noktası 

Vitamin A'nın önemli Analogları 

Vitamin A 1 nın analoglarından olan 13-cis retinoik asit, doğada 
bulunan retinoik asidin bir izomeridir ve genellikle bazı deri hasta
lıklarında ve kanser tedavisinde yüksek dozlarda kullanılmaktadır (5). 
Retinil-metil eter, genellikle doğada bulunnamakla beraber insan ve 
deney hayvanlarında vitamin A'dan dönüştürülebilmektedir. 15-Dimetil 
retinol, deney hayvanlarında vitamin A'dan sentezlenip sentezlenrnediği 
bilinmemektedir. Vitamin A'nın bazı sentetik ti.irleri, deney hayvanların
da· karsinojenik tümör çağalmalarına karşı kullanılmaktadır (5) .. Bununla 
birlikte metil, fluro ve klora bileşikler içeren analogları da sentez
lenmekte ve bunlarla halen çeşitli kanser tipleri üzerinde çalısmalar 
yapılmaktadır- (5) .. 

Vitamin A'nın ticari türlerinden olan all-transretinil asetat ve 
all-trans retinil palmitat'ın piyasada kullanıldığı zaman dayanma süre
leri daha uzun olmakta, yağ gibi besinlere katıldıklarında iyi karısım
lar ~)~e edilmekte ve böylece katıldıkları yiyecekleri oksidasyondan 
daha uzun süre koruyabilmektedir~ Tüm bu özelliklerinden dolayı, besin
ıerin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek en iyi türler olduğu düşü

nülmektedir (5). 

_,. 
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Vitamin A'nın Analiz Yöntemleri 

Günümüze kadar vitamin A'nın analizi ıçın birçok yöntemler denen
mis ve geliştirilmekle beraber bu yöntemlerin hemen hemen hepsi birçok 
sorunu beraberinde getirmiştir. Bugün labratuvarlarda en çok kullanılan 

yöntemler ; kalorimetrik (5,16,17 ,18,19) ve fluorometrik (30,21) yöntem
ler olmuştur. Kalorimetrik yöntemler genellikle antimontriklorid, tri
fluoroasetik asit ve trikloroasetik asit kullanılarak olusan mavi ren
gin ölçülmesi ilkesine dayanırv Fluorometrik yöntemde ise, analiz besin
de yapılacaksa kolondan fluorasans veren maddeyi geçirerek ayırdıktan 
sonra veya serumda vitamin A analizi için doğrudan fluorometrede okun
ması ilkesine dayanır. Yapılan çalışmalarda fluorometrik yöntemlerin 
kalorimetrik yöntemlere göre daha hassas olduğu çalışmalarla belirtil-

miştir (5,20)~ 

Son yıllarda yapılan çalısmalarda doku, plazma vitamin A analiz
lerinde yüksek basınçlı sıvı krcmotografisi kullanılmaya başlanmıştır 

(22,23)g Bu yöntemin diğer bütün yöntemlere göre daha hassas olmasının 
yanısıra, pahalı bir sistem olması nedeni ile az kullanılmaktadır. 

Vitamin A'nın Sindirimi, Emilimi, Metabolizması ve Atımı 

Besinler alındıktan sonra hayvansal kaynaklı Avitamini ve bitki

sel kaynaklı provitamin A, karotenoidler mide ve ince bağırsağın üst 
kısmında proteolitik enzimlerin etkisiyle proteinlerden ayrılırlar. Mi
dede serbest karotenoidler ve retinil esterleri yağ globullerine sarıla
rak duadenuma geçerler~ Duodenumda safra tuzlarının etkisiyle daha küçük 
yapılara dönüşerek, pankreatik lipaz, retinil ester hidrolaz, kolesterol 
ester hidrolaz ve benzeri enzimlerin etkisiyle miçelleri oluştururlar. 
Bumiçellerin yapısında retinol, karotenoidler, steroller, bazı fosfo
lipidler, mono ve digliseritler ve yağ asitleri bulunur. Bundan sonra 
miçeller ilk olarak ince bağırsağın üst kısmında bulunan ve glikoprotein 
yüzeylerle kaplı mikrovillere geçerler ve daha sonra da mukozal hücre

ler tarafından absarbe edilirler (5,24). 

-~ 
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Vitamin A ve karotenoidlerin emilimini birçok faktör etkilerv 
Bunlar ; ince bağırsak mukbzasının durumu, besinlerde bulunan yağ, 
protein ve antioksidantlar ile safra, pankreatik enzim, miktarlarıdır. 

Normal bir diyetle alınan vitamin A 1 nın genellikle% 80-90'ını, S-kara
tenin ise % 50-60 1 ı emilebilmektedir~ Fakat vUcuda alınan miktar fazla~ 
laştıkça emilim oranları düşmektedir (25). Ayrıca malabsorbsiyon durum
larında (çölyak, şupru, karaciğer hastalıkları, diyare v,b.) vitamin A' 
nın emilimi ve kullanımı azalmaktadır (26). 

Bitkisel kaynaklı besinlerle alınan 6-karoten, ince bağırsak muka
zasında 6-karoten -15,15 1 dioksijenaz ve safra tuzlarının etkisiyle, mo
lekülün orta yerindeki bağdan kırılarak (Şekil 2) iki molekül retinal
dehite, retinaldehit de indirgenmiş nikotinamid adenin dinükleotid fos
fat (NADPH) kullanan retinaldehit redüktaz ile indirgenerek retinole 
dönüşür (11,14)w S-Karotenin yıkımı sonucu ortaya çıkan retinaldehit'in 
bir kısmı da retinoik aside akside olur (Şekil 3) ve retinoik asit por
tal sistem yolu ile karaciğere gider. Retinoik asit, genellikle, kara
ciğerde ya da diğer dokularda depolanmaz, epoksit gibi daha polar bile
şiklere dönüşerek, idrar ve safra yolu ile vücuttan atılır. Karotenoid
lerin çok az bir kısmı ile· değişmedenemilir ve plazmadayoğunluğu 1~21 
gr/ml 1den küçük olan lipoproteinler tarafından tasınırlar {15). Hayvan
sal kaynaklı besinlerle alınan retinil esterleri ile ince bağırsak lümeni 
içinde hidroliz olarak retinole dönüşür {11,14) • 

. ~ 



CH, 

8 

B-ka reten CH, 

8-karoten 1 02, 
dioksijenaz Safra tuzları 

CH, CH, 1 • 

;H 
'C 

~ ~ ~ ·:~-. 
+'00 

c~ ~c 

CH1 

CH 1 

cH Ret i na 1 de h it ~H cH, 

, (retin;cal vitaminAı) 
CH, CH, 

Retinaldehit NADPH 
+H• 

redUktaz • 
'---------' NAOP \ 

CH, CH, CH, CH, CH, OH 
1 

~ c~ 
o 

CH, Retinol CH, Retinoik asit 
(A vitamini) 

Şekil 3 B-Karotenin Retinaldehit, Retinol ve Retinoik Aside 
Dönüşümü 

Mukoza hü_cresine emilen retinol, retinol asil transferaz aracılı
ğı ile yeniden yağ asidi asil KoA'ları ile esterleşir ve silomikronlar 
şeklinde kan dolasımına girerek karaciğere gelir (5,14,24). Karaciğer
de retinil esterler hidroliz edilir ve retinil palmitat seklinde ester
leşerek depo edilirler. Organizmada Avitaminin% 90'ı bu sekilde kara
ciğerde depolanır (Şekil 4). Bununla beraber, retinil esterlerinin hid
roliz edilerek, açığa çıkan retinolün mobilizasyonu henüz tam anlamıyla 

açıklık kazanmamıştır (27). 
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Şekil 4'de görüleceği gibi, retinol karaciğerden çevre dokulara 
taşıyıcı bir sistem aracılığıyla taşındığı bilinmektedir. Bu sistem 
hepatositlerde sentezlenen apo-retinol-bağlayıcı protein (apo-RBP) 
ve prealbuminden (PA) veya transtiretin (TTR)'den oluşur~ Retinol, 
plazmada holo-retinol bağlayıcı protein kompleksi {holo-RBP) şeklinde 

taşınır .. Hedef hücrelerin holo-RBP için özgül bir reseptöre sahip olduk
ları ; sığır kornea ve retina hücrelerinde (28,29), maymun ince bağır
sak mukoza hücrelerinde (30) ve gonodal hiicrelerde (31,32) gösterilmiş
tir~ Ayrıca karaciğerin parankima ve yağ depolayan hücrelerinde reti
nolün, sitoplazmada sitoplazmik retinol-bağlayıcı protein {c-RBP) ile 

taşındığı öne sürülmektedir (33). 

Plazma 

Reseptör 

Retinol 

Retinil ester 

~ Holo RBP ya da 
UUU pRRP-retinol 
rı==;ı Apo RBP ya da 
U U pRBP 
~ i~odifiye 

pRBP 

_ Karaciğer 

Retinil esterleri halinde 
lipid damlaları içinde 
depolanan retinol 
Prealbumin 

cRBP 

Şekil 4 Retinolün Plazmada Taşınması ve Karaciğerde Depolanması 

.1'" 
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Bağlayıcı proteinler ile kompleks halinde bulunan retinolün, aksi
dasyana karşı daha dayanıklı olduğu, bağlayıcı proteinl€re badlı bulun
mayan serbest retinalUn ise hücrede ve zarlarda toksik etki yaptığı gös
terilmiştir (34,35)u 

Retinol-bağlayıcı protein (RBP), ilk olarak 1968 yılında isole 
edilmiştir (36). Molekül ağırlığı 21 bin olan ve kanda genellikle TTR 
ile 1:1 oranında kuvvetli bir ilişkiye giren bir polipeptiddir (37)o 
Retinol-bağlayıcı proteinin bir molekül retinol bağlama yeteneği var
dır (38)o Normal koşullarda RBP'nin % 90 1 ı retinol ile doymuş halde 
bulunur (5). Çocuklarda normal plazma RBP'nin düzeyi 20-30 ~g/ml iken 
bu ye~işkinlerde 40-50 ~g/ml'ye ulaşır, Kanda bulunan RB?-PA tetramer 
yapısı (Şekil 5) aynı zamanda tiroid hormonlarını da taşımaktadır_ (24, 
34)o 

Böbreklerde metabolize olan RBP'nin RBP-PA kompleksi sayesinde 
böbreklerden geçişi sırasında fizyolojik kaybı da en aza innektedir (5). 

PA 

Şekil 5 : Retinol-Bağlayıcı Protein - Prealbumin Kompleksi 

Yapılan bazı çalısmalarda ; kronik böbrek yetersizliği durumların
da plazma retinol ve RBP düzeylerinin arttığı (39), protein-kalari mal
nutrisyonu durumlarında ise yaklaşık % sp oranında düştüğü gösterilmis
tir (40)u Ayrıca RBP sentezini etkileyen önemli bir faktörün de diyette 
yer alan çinko olduğu bilinmektedir (4l)v Çinko yetersizliği durumların

da plazma retinol düzeyi azalırken karaciğer vitamin A düzeyinin arttığı 
ratlar üzerinde yapılan çalışmalarda gösterilmiştir {42,43,44,45,46,47). 
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Mathias (48) protein-enerji malnutrisyonlu çocuklarda, çinkonun 
plazma vitamin A ve RBP üzerine olan etkisini incelemiştir. Çinko kat
kısı yapılmadan yeterli düzeyde vitamin A, protein ve enerji verildiği 
durumlarda plazma düzeylerinde bir değişikliğin olmadığı, çinko katkısı 
ile plazma vitamin A ve RBP düzeylerinin arttığı gözlenmiştir. Çinko
nun bu olumlu katkısının nedeni ise, RBP sentezi üzerindeki etkisine 
bağlanmıştır~ Vitamin A'nın metabolizması Şekil 6'da özetlenmiştir. 

Vitamin A'nın Fonksiyonları 

Vitamin A'nın fonksiyonları aşağıdaki şekilde sıralanabilir (6): 

(a) Vitamin A görmede ; (b) büyürnede hem epitel hücrelerin gelişimi ve 
devamı hem de kemiklerin büyüme ve gelişiminde ; ve (c) üremede hem 
sperm yapımı hem de fetüsün gelişiminde gereklidir. 

Vitamin A'nın moleküler düzeyde en iyi açıklanabilen fonksiyonu 
görme olayındaki yeridir. Vitamin A'nın görmedeki fonksiyonu Şekil 7'de 
görülmektedir (ll). Omurgalı hayvanların gözünde iki çeşit ışık alıcısı 

All·u.ıns·retinal 

VOpsiny 

h)Rodopsi{ 
(Işık fotonları) 

CH, 

ll 

11-ciı-retinal H~ 
~o 

Şekil 7 : Vitamin A'nın Görmedeki-Fonksiyonu 

vardır ; rodopsin karanlık ve alacakaranlığa, iodopsin parlak ışığa ve 
renklere karşı duyarlıdır. Bu pigmentler vitamin A·türevi ve protein 
bileşiğidirleru Vitamin A'nın bu bileşiği yapabilmesi için aldehit şek
linde olması gerekir. Görme olayı Şekil 7'de görüldüğü gibi ışık (hr) 

etkisiyle pig~entin uyarılması sonucu başlar, pigmentin protein ve 
vitamin A türevine ayrışması ile son bulur. Böylece opsin ve all-trans 
retinal görme işlemi için hazırdırlar. Pigmentin parçalanması görme 
sinirinin uyarılmasını sağlar. Vitamin A yetersizliğinde bu olay geci
kir, gece körlüğü , konjuktiva sklerozu, bitot lekeleri ve kornea kuru
ması gelişir (6,49,50). 

_,. 
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Vitamin A'nın hücrenin büyüme ve farklılaşmasındaki rolü tam ola
rak açıklanmamakla birlikte iki hipotez ileriye sürülmektedirv Bunlar
dan birincisi;bazı özel glikoproteinlerin sentezinde rol aldığı için 
hücresel farklılaşmayı kontrol ettiği, ikincisi ise ; retinol ve reti
ncik asidin, bazı hücresel retinol veya retinoik asit bağlayıcı protein
leri ile hücrenin çekirdeğine taşınarak, kromatine bağlandıkları ve henüz 
belirlenneyen bir mekanizma ile gen düzenini etkiledikleri düşLinUlnekte. 
dir (51)~ Hücre çekirdeğinde hücresel bağlayıcı proteinlerin retinoid -
lerl~,bağlanma bölgeleri arasındaki birleşmeyi kolaslastırdıkları öne 
sürülmekle beraber, bağlayıcı proteinlerin bulunmadığı hücrelerde de 
retincirllerin farklılaşmayı etkilerlikleri gösterilmiştir (52). 

Vitamin A bazal hücrelerin epitel hücrelere farklılasmasında, 
dolayısıyla epitel doku yapımında etkindir, Bu etkinliğin, rnukoprotein 
ve mukopolisakkarit yapımı ile ilgili olduğu ve bu ögelerin rnukoz ya-

-
pımını sağladıkları sanılmaktadır. Vitamin A yetersizliğinde mukoz yapan 
hücreler özelliklerini kaybetmekte ve epitel doku görevini yapamamakta
dır (53)~ Mide, bağırsak kanalı gibi dokulardaki epitel hücreleri, rnukus 
adı verilen glikoproteinlerce zengin bileşikler salgılarlar, Bu bileşik
ler, daha çok hücreler arası boşluklarda bulunurlar. Mukus sindirimi ko
laylaştırır ve mide-bağırsak yüzeylerinde koruyucu olarak rol alırlar. 
Korneadaki epitel tabakası ile tükürük, gözyası ve ter bezleri gibi bez
lerin epitel hücreleri, aynı şekilde glikoprotein bileşikleri salgılar7 

lar. Vitamin A eksikliği sonucu bu hücrelerin işlevleri değisir ve bun
lar artık glikoprotein bileşikleri sentezleyenezler .. Bunun yerine, hücre
ler kollojen sentezlemeye, fibroblastlara benzerneye ve dejenere olmaya 

başlarlar (24). 

Vitamin A'nın membranlar üzerinde de fonksiyonu olduğu düsünülmek
tediru Membranlar fizyolojik koşullarda çok az miktarda Vitamin A içe
rirleru Buna bağlı olarak dikkate değer bir fonksiyonun bulunup bulun
madığı bilinmemektedir. Yalnız, A vitamini·ve analoglarının fizyolojik 
dozunUzerinde zarların dayanıklılığını azalttığı, düşük dozlarda ise 
lizozomal salgı salınımını arttırdığı gösterilmiştir_ Bu etkinin lizo
zomal zarları misel yapısına dönüştürerek gösterdiği düsünülmektedir(54)~ 

.,. 
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Vitamin A noksanlığı, glikoprotein sentezine ait anormal küçük 
molekül ağırlıklı, oligosakkarid-lipit ara maddelerinin, örneğin(r.ıan
noz)5 (N-asetilglikozamin) 2, delikolpir ofosfat'ın birikmesine neden 
olur ve deney hayvanlarında karaciğer glikoproteinlerine bağlanmış 
mannoz miktarında% 80'lik bir azalış meydana gelebilir (55). !şte 

vitamin A'nın glikoprotein sentezi üzerindeki varolabilecek etkisinden 
dolayı, immun sistemde de rol alabileceği düşünülmektedir (41). 

Glikoproteinler, molekül ağırlığı açısından 15WOOO-l.OOO.OOO 
arasında değişirler. Genellikle oligosakkarit zincir üzerinde onbeş 
veya daha az şeker ünitesi içerirler .. Ağırlıklarının~~ 1 ile~~ 85 
arasında değişen karbonhidrat içeriğine sahiptirler. Glikoproteinler 
bitkiler, bakteriler, mantarlar, viruslar ve hayvanlar dahil çoğu 

organizmada bulunur ve çeşitli fonksiyenlara sahiptirler .. Birçok memb
ran proteinleri ve salgılanan proteinler, glikoprotein yapısındadır(ll). 
Tablo 2'de, çeşitli glikoproteinlerin fonksiyonları görülmektedir. 

Glikoproteinlerin oluşmasında ilk aşama proteinlerin glikozillen
mesidir (55). Proteinler endoplazmik retikulumda Golgi cisimciğine daha 
ilerki işlemler için gitmeden önce burada glikozillenirler. Glikozillen
me aşamasında hidrofobik şeker-nükleotid parçalarının, lipit kökenli en~ 

doplazmik retikuluma transferinde lipofilik tasıyıcılara gereksinim var
dır. Bu taşıyıcılar, poliisoprenoid türevleri olan, delikol mannasil 
fosfat (DMP) ve mannasil retinol fosfattır (MRP) (55-62). Sekil 8'de 
MRP ve DMP'un kimyasal formülleri görülmektedir • 

.,.~o . 1: 
o-i>-o 

! 
t40 

Mannasil Retinil Fosfat 

woe~ ~I~l.-1 
o-P-o~'-'"'" 

A 
1 lfO . 

Delikol Mannesil Pasfat 

Sekil 8 : Mannasil Retinil Fosfat ve Delikol Mannasil Fosfat (14) • 

. ,. 
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Tablo 2 : Glikoproteinlerin Bazı Fonksiyonları 

Glikoproteinler 

Yapısal Moleküller 

Kayganlastırıcı ve Koruyucu Maddeler 

Tasıma Molekülleri 

Hormonlar 

Enzimler 

Hücre Bağlanması 1 Tanıma Yerleri 

Antartik Bal ık larda Antifiriz 
Lektinler 

Fonksiyonları 

Hücre duvarı 
Kollojen, elastin 

Fibrinler 
Kemik ma tr i ksi 
Musinler 
MU koz Sa lg ı lar 
Vi tam i n ler 
Lipidler 
Mineral ve elementler için 
Kroionik gonadotropin 
Triotropin (TSH) 
Proteazlar 
Nükl eazl ar 
Glikozidazlar 
Hidrolazlar 
Hücre - hücreye 
Virus - hücreye 
Bakteri - hücreye 

Hormon reseptörleri 
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Organizmada genellikle dolikol fosfat ; mannoz, glukoz ve gluko
zarnini transfer ederken, retinol fosfatın yalnız mannoz için spesifik 
olduğu gösterilmiştir (14,62). Bu reaksiyona bakacak olursak (Şekil 9); 
ilk olarak retinol fosforlanarak retinil fosfat oluşmaktadır~ Bu ara 
reaksiyonun mekanizması henüz tam olarak bilinmemekte ve burada bir 
enzim tanımlanamamaktadır. Oluşan retinil fosfat, guanosin-difosfat-

·-

mannoz ile reaksiyona girerek MRP'i oluştururken guanozin-di-fosfat 
açığa çıkmaktadır. Bu reaksiyonu mannoz transferaz enzimi katalize 
eder (56). 

Retinil-Fosfat 
(RP) 

0 N 

HN > HOCI<, . 

~
o.. ...,,.~,. N 

0Hu J.-HO O O -
1 1 

H H O-P-O-P-0 
ı ı 't:H 1 o, 

OH OH -... 

M H ~ H 

OH OH 

Guanosindifosfat 
(GDP-mannoz) 

Mannasil Retinil 
Fosfat (MRP) 

Şekil 9 Mannasil Retinil Fosfat Oluşumu 

Guanosin difosfat 
(GDP) 

Avitamini yetersizliği olan deney hayvanlarının bakteriyal, viral, 
protozoal enfeksiyonlardan fazlaca etkilendiklerini gösteren birçok ra
por yayınlanmıştır. Enfeksiyona duyarlılığın artmasış dış yüzeyleri ör
ten hücrelerde ve epitelyal dokularda değişikliklere ve immun cevabın
bozulmasına bağlanmıştır (63-65) •. Epitel dokunun işlevini yeterince 
yapamaması sonucu vücuda .enfeksiyonların giri~i artmaktadır .. Avitamini 
yetersizliği mukoz membranın üst tabakalarında bulunan siliaların eksik
liğine neden olmakta, sekrasyonun yapılması azaldığı için bakteriler 
çoğalmaktadır (11,24). Ayrıca, Avitamini yetersizliği, lenfoid organ
larının azalmasına yol açarak fonksiyonları ve metabolizmaları üzerine 
etki etmektedir. Dalak ve timusta atrofi meydana gelmekte, timus kor
teksinde lenfasitler azalmakta ve sonuçta immun yanıt bozulmaktadır 
(66-71) .. 

,,. 
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!mmun Sistem 

!mmun sistem, genel olarak vücuda giren yabancı maddelere karşı 
koyması, direnç göstermesi ve immunolojik bir yanıt meydana getirmesi 
olarak tanımlanmaktadır (72-75)~ Bu sistemi konu alan bilim dalı da 
immunoloji adını alırg 

!mmunoloji genellikle hücresel ve sıvısal immunoloji olmak üzere 
iki grup altında incelenir, Bunlar genellikle birbirleriyle çok sıkı 

işbirliği halinde olup organizmada görev bakımından birbirlerini tamam
larlarg Hücresel imrnun sistem tarafından oluşturulan immun yanıt ; or
ganizmada parazitler, mantarlar, karsinojenik maddeler, yabancı dokular 
ve intrasellüler viruslara karşı fonksiyon gösterirken, bakteriyel ve 
viral enfeksiyonlara karşı sıvısal immun sistemin oluşturduğu immun ya
nıt rol alır (76,77). 

!mmun sistemin temelini lenforetiküler sistem oluşturur (78). Len
foretiküler sistem iki bölümde incelenir~ 

au Merkezi Lenfoid Organlar :Merkezi lenfoid organlarda immun ya
nıtta rol alan hücreler yapılır ve farklılaşır. Başlıca lenfoid organlar 
kemik iliği, timus, kuşlarda Bursa fabrikus'tur. 

b. Periferik Lenfoid Organlar : tmmun yanıtı oluşturan hücreler 
bu organlardd antijenle karşılaşır. Böylece immun yanıt meydana gelir. 
Periferik lenfoid organlar sunlardır ; lenf düğümleri, dalak, gastroin
testinal sistem, solunum ve ürogenital sistem yollarını döşeyen kapsül-

- -
süz lenfoid dokulardır. 

Kemik il i ği : Feta 1 _yaşamda kan y.apım görevi önce vi tellüs kesesi, 
karaciğer ve daha sonra kemik iliği tarafından meydana getirilir (78,79). 
Doğumdan sonra yasarn boyu kan yapım görevi kemik iliğine aittir. Kemik 
ilininde tek bir hücre olan ana hücre (stem-cell) 'den tüm diğer 
hücreler meydana gelir (Sekil 10). 

·' 
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Şekil lO : 1mmun Sistan Hücrelerinin Farklı·ıasması (2,4) 

Kemik iliğinde ana hücreden oluşan bazı hücreler timusa göç ede

rek burada T-Lenfosit şeklinde farklılışır. Bazı hücreler ise ; kuşlar
da, Bursa fabrikusa giderek B-Lenfosit seklinde dönerler. insanda ise , 
B-Lenfositleri kemik iliğinde yapılmaktadır (77-79). 

B-Lenfositleriperiferik lenfoid dokuya geçtikten sonra antikor 
üreten plazma hücrelerine dönerler (78). Plazma hücreleri yaşam süre
leri kısa olan (1-2 gün) , yüzeylerinde immuno9lobulin içermeyen ve 
immunoglobulin sentezinden sorumlu olan hücrelerdir. 

Timus : Embiryolojik olarak 4. veya Se brakial keselerden geli
şirw Timus bezinin doğum sırctsında ağırlığı 15-20 gr olup, pubertede 
40 gr 'ı bulur (78). Timus iki lobdan oluşur. Loblar fibröz bantlarla 
lobüllere ayrılır. Lobüller ise ; korteks ve medulla olmak üzere ikiye 
ayrılır. Korteks aktif kısım olup, vücuttaki lenfositlerin __ çoğ_u burada 
üretilirw Burada üretilen lenfositlerin % 96'sı küçük lenfositlerdir. 
Bu lenfositlerin mitetik aktiviteleri yüksektir. Medullada daha az 
sayıda lenfasit ve retiküler hücreler bulunur. Timustaki lenfositlerin 
~~ 95' i üç günde bir yeni 1 eni r .. Yeni 1 enr.ıe~ten 1 er çok uzun ömür 1 ü 1 enf os it
lerdir (78). ·Timusun ·başlıca görevleri şunlardır (79) ; T-lenfosit ya
pımı ve timus epitelinde bazı hormonal faktörlerin sentezi (timozin, 
timik faktör, timik sıvısal faktör, timapoetin I ve ll, lenfasit uya

rıcı hormon {LSH) dır. 
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Dalak : Dalasım sistemindeki en büyük lenforetiküler organ olan 
dalak, insanda 100-200 gr ağırlığında olup, bazı hastalıklarda 5.-10 
katı ~adar büyüyebilir (78)~ 

Bursa fabrikus : Kuşlarda bulunur, yapısı timusa benzer barsak 
epiteli kökenlidir. Sıvısal immun yanıtın oluşması için gerekli olan, 
B-lenfositlerinin gelişimini saglar (78), Fetal karaci~er ve yetişki
nin kemik iliği kuşlardaki Bursa'nın karşılığıdır. 

lmmun Sistem Hücreleri 

lmmun sistemin esas hücreleri lenfasitler ve makrofajlardır {72-
79)Q Bu hücreler tek bir hücre olan ana hücreden gelişir, farklılaşır 
ve çeşitli organlarda fonksiyon kazanırlar (Şekil 10). 

Lenfoid organlar ve periferik kanda bulunan lenfasitler çaplarına 
göre küçük ve hUylik lenfasitler olmak üzere iki gruba ayrılır. !mmunolo
jik fonksiyonları açısından lenfositler, T ve 8-lenfositler olmak üzere 
ikiye ayrılır (78). Bu iki tipimorfolojik yönden ayınma olanağı yoktur_ 
Ancak yüzeylerinde tasıdıkları reseptörlerin farklılığı sayesinde ayrı
labilmektedir (78). B-lenfositleri, membranında immunoglobulin (Ig) ve 
kompleman (c) reseptörleri bulundururken, T-Lenfositleri ise yüzeyinde 
theta antijeni bulundururlar (71,77,78), 

T-Lenfositleri : T-lenfositleri timusa bağımlı olup, gelişimleri 
sırasında timusun etkisinde kalan lenfositlerdir (77-79). T-lenfosit
leri başlıca lenf düğümünde lenfoid foliküler alanda ve dalakta bulu-

__ nurlar .. T-Lenfositleri, 8-Lenfositlerindeki yüzey inrnunoglobülinlerin 
gösterilmesinde kullanılan, immunofluoresans yöntemlerle immunoglobu
lin göstermezler. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda bazı özel 
yöntemler kullanılarak T-lenfositlerinin yüzeyinde Igl-1 olduğu göste .. 
rilmiştir (78). 

T-Lenfositlerinin yüzeyinde koyun eritrositlerine yönelik resep
törler vardır. In vitro olarak koyun eritrositleri ile inkübe edilen 
T-lenfosit1nin etrafında koyun eritrositleri toplanır, buna E-rozet 
testi deniro Periferik kanda T-lenfositlerinin tanınmasında E-rozet 
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testi sık kullanılan bir yöntemdir (78)w T-Lenfositleri periferik kan
daki lenfositlerin yaklaşık % 80'nini teskil eder ve yaşam süreleri 
oldukça uzundur (77,78,79)w 

T-Lenfositleri uygun bir mitojenle karşılaştıklarında ya bizzat 
kendileri (direkt sitotoksisite) ya da salgıladıkları lenfakin adı 
verilen bazı macdeler aracılığıyla, hücresel bağısıklıkta rol oynarlar 
(78,79). Ancak bu hücreler immunoglobulin sentez edemezler (75). Çeşit~ 

li T-Lenfosit alt. grupları tanımlarını ştır. Bunlar T:r .. , T-y, yardımcı T
lenfositi, eyle:11ci - T-lenfositi, sitotoksik- T-lenfositi, baskılayıcı
T lenfosit'leridir~ 

B-Lenfositleri B-lenfositleri sıvısal bağısıklığın esas hücre
leridir (78)Q Kuşlarda Bursa fabrikus'ta, insanlarda kemik iliğinde 
gelisir ve olgunlasır. İnsanlarda B-lenfositlerinin ilk farklılaşması 
fetus karaciğerinde olure B-lenfositleri pre B (virjin 8-lenfosit), 
olgunlasmamıs B ve olgun B-lenfosit aşamalarından geçer (77,78,79). 

B-lenfositi uygun bir antijenle karşılaştığında uyarılarak mor
folojik bir dönüşüm gösterir. Küçük B-lenfositi bazı ara evrelerden 
sonra büyük blastik bir hücreye döner (78)~ Bu hücreye immunoblast 
denir. Daha sonra bu hücreden immunoglobulin sentez eden ve salgılayan 
plazma hücreleri türerv Ayrıca Şekil lO'da görüldüğü gibi immunoblast
tan o immunolojiyi yaşam boyu tanıma yeteneği olan bellek lenfasitleri 
oluşur (2,4,77,78)e 

Olgun plazma hücrelerinde poliribozomlar immunoglobulin sentez 
eder (78). Her plazma hücresi tek bir immunoglobulin sentez edebilirv 
Plazma hücresinin ortalama yaşam süresi JB-48 saattir. Şekil ll'de Ş
lenfositi ve plazma hücresinin immunofluoresan yöntemiyle elde edil
miş şekilleri görülmekt~dir (79). Tablo 3'de de T ve B lenfasitlerinin 
karşılaştırılması görülmektedir (74)~ 

_,. 
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Şekil ll B-Lenfositi (a) ve Plazma Hücresi (b} 

Tablo 3 T ve B-Lenfositleri 

özellik 

Periferik kanda bulunma oranı (%) 

Dalakta bulunma oranı (%) 

Membrandaki antijenler (fare) 

T-Lenfosit 

75-80 

65 

Beyin antijeni ile çapraz reaksiyon + 

Theta antijeni + 
IgG ve IgM reseptörleri 

c3 reseptörleri 

Antikor sentez ve salgılama 

Hücresel cevap etki 

çok az IgM 

+ 

B-Lenfosit 

20-25 

35 

çok sayıda 

+ 
+ 

lmmun sistemin diğer hücreleri ; monosit ve makrofajlar, K~hücre
leri, nötrofil, eozinofil, bazofillerdir (80,81). 

tmmunoglobulinler (lg} 

!mmunolojide önemli buluşlardan birisi, antikor etkisi gösteren 
proteinlerin, serumun gamma globulin bölümünde öulunan bir globulin 
olduğudur (Şekil 12). 1937'de Tiselius negatif yüklü serum proteinlerini, 
pH 8~6 olan elektriksel bir ortamda göçe maruz bırakarak anada en hızlı 

_,. 
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geleninalbumin molekülü olduğunu göstermiştirJ Daha yavaş hareket eden 
globulinlerden en hızlıdan yavaşa hareket edenleri a., s, 'Y ola·rak isim
lendirilmiştir (71). Belirli antijen ile aşırı bağısıklamaya tabi tutul
muş hayvan serumunun elektroforezinde gamma globulin bölümünün artış 
göstermesi, ayrıca bu aşırı bağışıklanmış serumun özgül antijenle absorb
siyonundan sonra, gamma globulin bölümlinün azalma göstermesi, antikor 
etkinliğinin 1-globulin bölümünde olduğunu göstermiştirw 

l~ t$A 1 ii! .gıob. l o( f ~lob 
J gM c:x 2 glob. 

Şekil 12 Serumun Elektroforetik Analizi {78) 

lg'ler fiziksel, kimyasal, biyolojik ve antijenik karekterleri 
üzerinde yapılan çalışmalarda, bunların insanlarda beş ayrı sınıfa 

ayrılabileceği ortaya konulmuş ve bunlar lgG, IgA, lgM, lgD ve lgE 
olarak kodlanmıştır (73,74,75). 

tmmunoglobulinlerin Morfolojik ve Yapısal özellikleri 

Beş sınıfa ait tüm immunoglobulinlerin yapısında, aynı özelliği 
tasıyan bir immunoglobulin molekülü (monomer) bulunur (ki bu da lgG' 
dir). IgG serumda diğer immunoglobulinlere oranla daha çoktur ve diğer 
immuno~lobulinlere morfolojik karakter yönünden model oluşturmaktadır(73) .. 
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1mmunoglobulinler, genel olarak, aralarında disulfid (-S-5-) 
baöla~la birleşmiş iki tane kısa polipeptid (hafif zincir, L-zinciri) 
ve iki tane de uzun polipeptid zincirinden (ağır zincir, H-zinciri) 
oluşmuş, dört polipeptid zincirli temel bir yapı özelliöi gösterirler. 
Bu durum (H2L2)n formülü ile de belirtilir. Hafif zincirlerin her bi
rinde yaklaşık 220 amino asit (MA, 25000 dalton) bulunmasına karşın, 
ağız zincirlerde bu özellik immunoglobulin sınıfıarına göre değişmek
tedir. IgG, IgD ve IgA'larda her bir monomerde hafif zincirinkinin iki 
katı, 440 aminoasit (MA, 50000 dalton) olmasına karşın, monomerleri 
daha uzun olan IgM ve IgE'lerde aminoasit sayısı ve dolayısıyla da 

molekül ağırlıkları daha fazladır (11,18). Hafif zincirinin (L) karbak
si terminalindeki yarısına sabit bölge (CL' constant region) denirken, 
amino terminal yarım ise, hafif zincirin değişken bölgesini oluşturur. 
(VL' variable region). Ağır zincirin (H) arnine terminalindeki, yakla
şık l/4'ü zincirin değişken bölgesi (VH) olarak adlandırılırke~, ağır 

zincirin diğer 3/4'ü, o H zincirinin sabit bölgeleri (CHl, CH2, CH3) 
olarak bilinir. lmmunoglobulin molekülünün spesifik antijen bağlayan 
kısmı, hem H hem deL zincirlerinin arnine terminal yani VH ve VL böl

geleri tarafından oluşturulur (ll). 

Şekil 13'de gösterildiği gibi immunoglobulinler papainle üç par
çaya ayrılır (79). Bu parçaların ikisi birbiriyle özdeştir, antijenle 
birleşir ve çökelmeyen, eriyebilir bir kompleks yapar. Bunlara antijen 
bağlayıcı parça (Fab, fragment antigen binding) denir. üçüncü parça ise, 
antijenle birleşmez ve kristalize olur. Buna kristalize olabilir parça 

fragment crycstallizable) denir. 
'-'u ı:.ab · ı::c 

~~--------------~ 

-.,. 

------~--""-- coo
~--~----~--~---coo-
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Pepsin enzimi ise Fe parçasını molekülden koparır ve geriye anti
jenle çökelti yapabilen, iki değerli F (a;b)2 ile küçük peptid bir yapı 
ka 1 ır o 

Antikor molekülünün yukarıda anlatılan özelliklerinin dışında, 
immunolojik olarak özgül antijen ile birleşme özelliği vardır(2). Anti
kor molekülünün antijeni yakalama özelliğinin Fab kısmında olduğu bili
niro Aynı antikor molekülünün, H ve L zincirleri birbirinden ayrılırsa 
antijen ile birleşme özelliğinin çok azaldığı görülür. Bu bulgulara 
dayanılarak antijen yakalama yerinin H ve L zincirlerinin ortaklığıyla 
meydana geldiği kabul edilmektedir. Yapıda bulunan Fe kısmı ise antijen 
ile nasıl birleşme kurulacağını saptar. 

lmmunoglobulin Sınıfları 

lmmunoglobulin G : Dolaşımdaki total serum immunoglobulinlerin 
% 75 1 ini oluşturur. Ortalama serum konsantrasyonu 1200 mg/dl dir~ Elekt
ron mikroskobu ve X ışını ile, IgG'nin Y biçiminde olduğu gösterilmiş
tir. IgG•nin ağır zincirinin farklılığı ile ilgili alt sınıfları vardır 
(IgG, lgG 2, lgG3 ve lgG4) (Sekil 14). 

l~ 

~ekil 14 Ig 1 lerin Zincir Yapıları (77) 

.; 
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Molekülün Fab parca1arlantijenle bağlanmayı sağlark~n, Fe parçası ise, 
kompleman fiksasyonu, makrofaj ve lenfositlere bağlarınıayı ve transpla
sental geçişi sağlarw IgG plasentadan gecebilen tek immunoglobulindir(78). 
Bu geçiş, fetüsün 3 ve 4u ayında başlar. Çocuk ancak birkaç ay sonra 
kendi IgG'sini yapar. Yetişkin seviyesine 5, yılda ulaşır. IgG antivi
ral, antitoksik aktiviteye sahip, ayrıca güçlü bir opsonindir. 

1mmunoglobulin A ( IgA) : IgA serumda monomerik halinden başka 
dimerik, trimerik ve multimerik şekillerde de görülebilir (79). Poli
merik şekiller birbirler~yle disülfit bağları ile bağlanmıstırw Bu bağ

ıannayı sağlayan "J" polipeptid zincirini içerirler. IgA süt, tükürük, 
göz yaşı, solunum yolu ve barsak salgıları gibi dış salgılarda yüksek 
konsantrasyonlarda bulunur. Salgısal IgA, dimerik IgA ve salgısal par
çadan oluşur. IgA mukoza altındaki lenfoid hücrelerde yapılır.ve lümene 
geçeceği sırada epitel hücrelerinde yapılan salgısal parça ile birleşir 
(74)u Salgısal IgA aglutinasyon, apsenizasyon ve nötralizasyon yetenek
leri ile mukozaları enfeksiyonlardan korur (2). IgA, yeğane savunma 
antikoru değildir. IgA'sı eksik olan şahıslar fazla enfeksiyon geçir-

meyebi 1 ir ( 78). 

IgA, komplemanı fikse etmez ve plasentadan geçmez. IgA'dan yok" 

sun şahıslarda tiroglobulin, adrenal doku ve DNA'ya karşı gelişen oto

antikorlar saptana0ilir (78). 

1mmunoglobulin M {lgM) : Serumda pentamer şeklinde bulunur. Anti
jenlerin çağuna karşı erken meydana gelen bir antikordur (77,78,79). 
Komplemanı fikse eder ve etkili apseninler olarak- görev alıru Bakteri
yal enfeksiyonlarda ilk savunma_~attını olustururlar(2). IgM'den yoksun 

kişilerde sepsis ağır seyreder, 

IgM plasentadan geçmez, bu yüzden yeni doğanlarda Gr(-) mikro
organizmalara bağlı enfeksiyonlar ağır seyreder (75). lgM'ler organiz
mada,B-lenfosit yüzeylerinde diğer immunoglobulinlere oranla daha faz
la bulunurlar (79). lgM tüm bunlardan başka, aglutinasyon, hemagluti
nasyon ve virus nötralizasyonunda etkin bir antikordur (75)w 

·' 
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IgD ve IgE serumda çok düşük oranlarda bulunurw lgD yapısal ola
rak IgG'nin analoğudur (Şekil 14) ve B-1enfositleri yüzeyinde Ig~ı ile 
birlikte bulunur (2,79)w 1mmun sistemin olgunlaşması ve gelişmesinde 
IgD'nin potansiyel bir rolü olduğu düşünülmektedir (78), IgE'nin ise, 
fonksiyonu tam olarak bilinmemekle beraber allerjik reaksiyonlarda rol 
aldığı düşünülmektedir (2,77,78,79). 

Immunojen - Antijen - Hapten 

Organizma için yabancı olan, vücuda verildiklerinde, bir immuno
lojik yanıt (sıvısal, hücresel, her ikisi birden v.bw) oluşturabilen 

maddelere "immunojen" denmektedir (75) .. Antijen ise ; vücutta spesi-
fik antikor sentezini uyaran ve meydana gelen antikorlarla öz~l reak
siyonlar verebilen maddelerdir. Bu iki terim karşılaştırıldığında, immu
nojen ; antijenden daha kapsamlı olmakta, sadece sıvısal yanıt değil 
bütün diğer immunolojik tepkimeleri de içine almaktadır. Aralarında 
böyle ayrıcalıklar bulunmasına karşın, antijen ve immünojen sözcükleri 
bugün birbirinin yerine esanlamlı olarak kullanılmaktadır (73-75). 

Vücutta antikor sentezini uyarınayan ancak, meydana gelmis anti
korlarla in vitro spesifik birleşme yeteneğinde olan maddeler vardır ki, 
bunlar 11 hapten" olarak tanımlanmaktadır. örneğin ; nisasta, dekstran, 

glikojen gibi purifiye olmuş polisakkaritler ve diğer bazı kimyasal 
maddeler (penisilin, hormonlar, nükleik asitler v.b.) vücuda verildik
lerinde antikor sentezini uyarmazlar. Bunlar eğer taşıyıcı bir protein
ı e bi rl es ir se veya birleşti ri 1 ir se, meydana ge l_en kcxnp 1 ek s ( hapten
protein) antijenik bir molekül haline gelmekte ve immunolojik bir uya
rım yapabilmektedir. 

Antijen ve hapten özellliğindeki maddeler vücuda çeşitli yollar
dan girerler. Enfeksiyon ve besin olarak alınma en önemli giriş şekil

leri, sindirim ve solunum yolları da en önemli giriş yollarıdır (74). 
Deri ve mukoza basit kimyasal bileşikler için giriş yolu olabilir, Her
hangi bir antijen madde deri içi, deri altı, kas içi ve damar içi yolu 
ile sırınga edilerek vücuda girebilir, plasenta yolu ile de anne ve 
dolüt arasında imrnunojen madde alıs-verisi olabilir (74). 
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1mmun sistemin önemli özelliklerinden biri de, immun belleğin 
oluşudur~ tmmun yanıt sırasında lenfositlerin bir kısmı bellek hücre
lerine farklılaşır (Şekil 10), böylece aynı antijenle tekrar karsıla
şıldığında immun yanıt çok daha çabuk ve kuvvetli olarak gelişir ve bu 
olayda "immun bellek" olarak bilinir (75). Bir antijenle ilk karşılaşıl~ 
dığı zaman immun yanıt günlerce sonra meydana gelir ve tekrar kaybolur. 
Bu reaksiyon "primer immun yanıt" olarak bilinir. Bir süre sonra aynı 
antijenle tekrar karsılaşılması halinde ilk yanıttan çok farklı olan 
"sekonder immun yanıt" gelişir (Şekil 15). Bu yanıt için geçen süre 
daha kısadır, yanıt daha güçlü ve daha kalıcıdır_ tki yanıt arasındaki 
tüm fark immun bellekten ileri gelmektedir (72,75)~ 

Şekil 15 Primer ve Sekonder tmmun Yanıt 

1mmun Yanıtı Arttıran Faktörler 

Vücutta immun yanıtı etkileyen, kaynağını iç ve dış nedenlerden 
alan, birçok faltör bulunmaktadır. Bunlar immun yanıtı arttırıcı etki 
yapan faktörlerden labratuvarlarda en çok kullanılanı,"adjuvant" adını 
verdiğimiz maddelerdir(73,74,75,79). tmmunojenler uygun adjuvantlar ile 
birlikte verildiklerinde daha yüksek oranda yanıt olusturabilmektedir
ler~ Adjuvantlar genellikle üç grup altında toplanabilir (61)v Bunlar 
organik, bakteriyel ve kimyasal kökenlidirler. Alimunyum fosfat ve 
Freund'un tam•ı, organik kökenlilere ; Kornebakteryu~ parvum, bakteri

yal kökenlilere ; poliribonükleik asit ve vitamin A ise ; kimyasal 
kökenli adjuvantlara örnektir .. 

,,. 



28 

Adjuvantların vücuttaki etkileri, özellikle antijenlere karşı 
olanları değişikt~r~ Bunlar kısaca söyle özetlenebilir : 

a- Antijenlerin depolanmalarını sağlar ve emilmelerini güçlesti-
rerek, aralıklı ve devamlı bir antijenik uyarım sağlarlar ; 

b- Antijenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirirler; 

c- Lenfoid hücrelerin uyarılınalarını ve ürenelerini sağlarlar ; 

d- Sıvısal yanıtın yanısıra hücresel bağışıklık sistemini de 
st i mu 1 e ·eder 1 er. 

Dresser'ir (82) daha önceden immunojenik etkisinin olduğu bilinen, 
4 ila 5 aylık iki grup rata 1-globulin vermiş, gruplardan birine bir gün 
önce adjuvant olarak Bordetella pertusis, diğerine ise, vitamin A'yı 
intraperitonal olarak enjekte etmiş, immunolojik test olarak "antijen-in 
yok edilmesi 11 ve periferal lenfasitler ölçülmüştür. Her iki adjuvantda 
da benzer sonuçlar alınarak, antijenin yok edildiği gösterilmiştir. 
Sonuçta A vitaminin olası bu etkisi ; vitamin A gibi iyonik olmayan 
adjuvantların lizozomal membranları tahrip ettiği ve bu yolla da hücre 
bölünmesini uyardığı belirtilmiştir. 

Cohen ve Cohen (83), fareler üzerinde immun yanıtın oluşumu ve 
vitamin A ile steroid hormon antogonistlerinin durumunu incelemisler
dir. Fareler çalısmanın başlanacağı gün koyun eritrositleri kullanıla
rak bağısıklanmıştır. Dört gün sonra hayvanların bir grubuna vitamin A 
ile beraber hidrokortizon verilirken, bir gruba da sadece hidrokortizon 
verilmiştir_ Sadece hidrokortizon verilen grupta immun cevap baskılanır-
ken, diğer grupta bu etki görülmemiştir. Vitamin A'nın bu olası etkisi 
yine lizozooıal membran _üzerindeki etkisine bağlanmıştır. 

Lizozom membranını etkileyen bazı maddeler kullanılarak gerekti
ğinde lizozom membranını yırtılmaktan korumak, yahut kanserli dokuyu 
tahrip etmek amacıyla lizozom membranının yırtılmasını kolaylaştırmak 

mümkün olabilir (84). Bu tür maddeler mevcuttur. örneğin vitamin A 
lizozom membranı zayıflatırken, kortizon ve türevleri ise daha stabil 

hale sokar (84,85)v 

_,. 
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1mmun Yanıtı Baskılayan Faktörler 

Antijenin bedene girisinden immun yanıt meydana gelinceye kadar 
çeşitli safhalara etki yapılarak immun yanıtda baskılama yapılabilir 
(73,74,75). tmmun yanıtı baskılayan önemli faktörler ; x ısınları, elekt
rik şoku, ultraviyole ısınları, ısı! lenfoid organlarda bulunan anomali
ler, noksan gelişme, yas durumu, yorgunluk, sindirim, solunum ve üroge
nital sistemlerde bulunan mikroorganizmalar, enfeksiyonlar, bazı viral 
maddeler, bazı ilaçlar (alkilan maddeler, kortikosteroidler, antibiyo
tikler v.b.) ve beslenme durumurluru 

Yapılan çalısmalarda beslenme yetersizliklerinin immun sistemde 
bazı bozukluklara neden olduğu gösterilmiştir (86-89)Q Beslenme yeter
sizliği durumlarında özellikle hücresel immun parametrelerde olumsuz 
değişiklikler olduğu bildirilmiştir. Lenfoid organlarda atrofik durum 
ve lenfasitlerde azalma en sık görUlen olgular arasındadır (90,91). 

Smyteh ve arkadaşları (92) malnutrisyonlu çocuklarda dalak ağır
lığının ortalama % 50 oranında azaldığını göstermişlerdir~ Bu olgular
da aynı zamanda dalak hücrelerinde parakortikal alanlarda bozulmaların 
olduğu da gösterilmiştir. 

Yapılan bir başka çalışmada, protein ve enerjiden yetersiz bes
lenen ratlarda ilk haftada periferal dolaşımdaki T-lenfositlerinde olum
suz değişiklikler olduğu saptanmıştır (93). Bu konuda yapılan birçok 
çalısmalar birbirlerini desteklemektedir (94,95,96,97. 

Y~pılan bir çalışmada (68) enfeksiyon durumlarında ~-globulin 
sentezinin arttığı, dolaşımdaki B-lenfositlerinin normal veya yüksek 
olduğu, tüm immunoglobulinlerin de arttığı gösterilmiştire Bu artıs
ların nedeni olarak, organizmaya giren enfeksiyon etkenine karşı vücu
dun korunması için antikor sentezinin artısı gösterilmiştirv 1mmunoglo
bulin -M düzeyindeki yükselis genellikle kronik.enfeksiyonlarda -özel~ 
likle intrasellüler patojenlerle oluşan - görülürken, IgA'daki artış 
gastrointestinal ve solunum sistemindeki mukozal enfeksiyonlarda görül

mektediru 

.; 
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Anderson ve Altman'ın (98) çocuklar üzerinde yapmış oldukları 
bir çalışmada ; kuvasiorkor vakalarında serum albumin düzeyinde düşüş 
görülmüş ; hipoalbunemi durumlarında ekstravasküler albumin havuzun
daki azalma, dolaşımdaki albumin miktarındaki azalmadan daha fazla ol
duğunu isaret etmişlerdir. Aynı araştırmada, kalari yetersizliği duru~
larında (Marasmus) albumin konsantrasyonunun normal veya çok az miktar
larda düştüğü, total protein ve 1-globulin konsantrasyonlarının normal 
veya az miktarlarda yükseldiği ileri sürülmüstür. 

Benzer bir araştırma (99), enfeksiyonlu ve enfeksiyonsuz kuvasi
orkorlu cocuklarda albumin ve 1-globulin dönüşümünü incelemek amacı ile 
yapılmış ; kuvaşiorkorlu olup enfeksiyonlu olmayan olgularda total vücut 
.albumin sentezinin azaldığı ve bunun bir sonucu olarakta katabalik hızın 
da azaldığı görülmüş, fakat 1-globulin değerlerinde herhangi bir deği
şiklik gözlenmemiştir. Enfeksiyonlu olgularda ise ,1-globulin sentezin
de artış olduğu halde katabclik hızın yine düşük· olduğu belirtilmistirw 
Aynı çalışmada Gambialı yetiskinlerle İngiltere'nin yetişkinleri 1-globu
lin sentezi açısından karşılaştırılmış, Gambialı yetişkinlerde, 1-globu
lin sentezi 169 mg/kg/gün bulunurken, !ngilterelilerde bu değer 50 mg/kg/ 
gün olarak tespit edilmiştir. Bu fazlalığın nedeni ise o bölgede görülen 
yerleşik çevresel enfeksiyona bağlanmıştır. 

Chanara (100) protein-enerji malnutrisyonlu {PEM) ve kontrol grubu 
çocuklarda immunoglobulinleri karşılaştınmış ; PEM'lu parazit bulunan 
çocuklarda, lgE düzeyinin yüksek olduğunu belirterek bunun, IgE'nin para
zitlere karşı vücudu koruyucu bir faktör ~labileceğini ve ayrıca T hücre 
fonksiyonlarında da bozukluk olabileceğini ileri sürmüstürw Bu yönde bir 
baska çalışma Kikkawa ve arkadasları {101) tarafından yapılmış ; lgG ve 
diğerlerinin sentezinin beslenme yetersizliğinden bozulabileceği fakat 
beslenme yetersizliği durumlarında enfeksiyonlarında bulunması halinde 
bunların sentezlerinin kesinlikle bozulacağı belirtilmiştir. Ayrıca en
feksiyon ve malnutrisyon durumlarında gastrointestinal bozuklukların 
olması halinde (protein kaybı ile seyreden gastroenteropatide olduğu 
gibi) immunoglobulinlerde kayıpların olabileceği belirtilmiştir. 

·' 
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Yapılan bir baska çalışmada (102) PEM'lu olgularda, serum immuno
glebulin düzeylerinin normal olduğu ve B-lenfGsit fonksiyonlarının et
kilendiği görülmüştür. Dalasımda bulunan B-lenfositlerin yüzeysel memb
ran immunoglobulinleri incelendiğinde bir değişikliğin olmadığı görül
müştür~ Bununla birlikte B-lenfositlerinin tasıdığı a-ağır zingir mik
tarının değiştiği, buna neden olarak da, malnutrisyonlu çocuklarda gö
rülen gastrointestinal ve solunum yolu enfeksiyonları gösterilmiştir. 

Yapılan iki çalışmada malnutrisyonlu çocuklar, hücresel immunite 
açısından değerlendirildiklerinde ; T-lenfositlerindeki olumsuz farklı
laşmanın serum timik hormon aktivitesinin düşüklüğü ile ilişkili olduğu 

belirtilmiştir. Aynı zamanda bu olgularda null nücrelerin yükseldiği, 
yardımcı T-lenfositlerinin düştüğü, baskılayıcı T-lenfositlerinin arttı
ğı gösterilmiştir (103,104). 

Yapılan çalısmalar göstermistir ki, malnutrisyon olgularında; 
periferal kandaki T-lenfositlerinde azalma görülmektedir~ Orta düzey
deki malnutrisyonlu çocukların% 15'inde lenfopeniye rastlanmaktadır. 
Aynı olgularda önce hücrelerde timik hormon aktivitesinde azalma, null 
hücrelerde ise, artış görülmüştür. Bu null hücreler genellikle gelis
memis T-lenfositlerini andırınakla birlikte yüksek oranlarda deoksinükleo
tidil transferaz içermektedirle~- Aynı olgularda serum immunoglobulin
ieri, T-lenfositlerinde azalma veya enfeksiyona bağlı olarak, normal 
veya yüksek bulunmuştur. Bu olgularda IgG turneveri yüksek görülmüş, 
pa~aziter hastalıklara bağlı olarak lgE düzeyleri yük?elm~stir. Total 
lökosit ve nötrofillerde herhangi bir değişiklik gözlenmemekle birlik
te fagosit fonksiyonları bozulmuştur (2,3,4,105), 

Chandra (106) enfeksiyon ve malnutrisyon arasındaki sinerjistik 
etkiyi incelemek için yasları 12 ila 36 ay olan 90 çocuğun % 16'sında 
lenfopeni tesbit etmiş ve serum siderofilin düzeyini de düşük bulmuş
tur~ Ayrıca serum kompleman {C3) düzeylerinin önemli derecede düştüğünü, 
serum immunoglobulinlerinin {lgG, IgA, IgM) enfeksiyonu olan çocuklarda 
yükseldiğini enfeksiyonu olmayanlarda ise, düştüğünü belirtmiştir. 
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Neumann (107) Gana'da hafif ve orta derecede malnutrisyonlu çocuk
ları kontrol çocuklarla malnutrisyon ve immunolojik parametreler açısın
dan karşılaştınmış ; malnutrisyonlu çocuklarda kontrollere göre trans
ferin, total protein, pridoksin, riboflavin, serum demiri, transferin 
doygunluğu, hemoglobin, karaten ve vitamin A düzeylerini düşük, immino
globulin düzeylerini de yüksek bulmuşturu 

Brown ve arkadaşları (108) tarafından yaşları 1-6 olan, hastanede 
yatarak veya ayaktan akut diyare tedavisi gören çocuklara yüksek dozda 
vitamin A vererek immunolojik fonksiyonlarındaki değişiklikleri incele
miştir. Bunun için çalısmanın başlangıçında tüm deneklere adjuvantsız 
tetanoz toksoidi intramüsküler olarak verilmiş, enfeksiyonlardan 4 haf
ta sonra bireylerin serum protein, hematokrit ve tetanoz antitoksin 
düzeyleri başlangıçtaki verilerle karşılaştırılmıştır. Bundan sonra bu 
deneklere ikinci k~7 tetanoz tok~oidi ile beraber adjuvant olarak 200,000 
lU suda erir vitamin A palmitat-verilmiş ve 8. hafta sonunda aynı ana~ 
lizler tekrarlanmıştır. Çalışma sonunda çocukların vitamin A düzeyi ile 
antitoksin düzeyi arasında bir iliski bulunmamış, kontrol grubu ile 
adjuvant verilen grup arasında da bir fark bulunmamıştır. 

Yapılan bir başka çalışmada (109) vitamin A yetersizliği olan 
çocuklarda B-lenfosit miktarı ile plazma IgA, IgG ve IgM düzeylerine, 
bakılmış ; ve normal sınırlar içinde olduğu bulunmuştur. tki hafta son
ra vitamin A yetersizliği olan çocuklar difteri ve tetanoz toksaidleri 
ile aşılandıklarında immunoglobulin düzeylerinde artış olduğu gözlen
mekle beraber normal çocuklarla karsılastırıldıklarında, istatistiksel 
fark bulunmamıştır. 

Faruque ve arkadaşları (110) Bangladeş'te yaşları 2-5 arasında 
ve kan vitamin A düzeyleri kontrollere göre yarıyarıya düşük olan ll 
çocuğun IgG ve IgA düzeylerinin kontrollere göre önemli derecede düşük, 
lgM düzeyinin ise, yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Kan vitamin A 
düzeylerine göre çocuklara iki hafta süreyle 100,000 - 200.000 lU suda 
erir vitamin A palmitat vererek sonuçları tekrar değerlendirmişlerdir. 
Bunlara göre IgG, lgA ve IgM düzeylerinde sırası ile % 49v4, %14~2 ve 

-~ 
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% 8o0 1 lik ; vitamin A düzeylerinde ise% 47u6 1 lık bir artış bulunmuş
turu Çalışma sonunda vitamin A 1 nın immunoglobulin sentezine adjuvant 
etki yaparak arttırdığı belirtilmiştiru 

·' 



ARAŞTIRMA YöNTEM! VE ARAÇLAR! 

Araştırmanın Genel Planı 

Araştırma 1987 Kasım- 1988 Haziran tarihleri arasında Hacettepe 
üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü laboratuvarlarında yürütülmüş
tür. 

Araştırmada yer alan denekler ; Hacettepe üniversitesi öğrenci 
Yurtlarında kalan yaş ortalamaları 21, vücut ağırlıkları acısından be

den kitle indeksine (BK1) göre değerlendirildiklerinde (lll), normal 
sınırlar (21-25) içinde olan gönüllü 32 (8 erkek, 22 kız) öğrenciden 

oluşmuştur. Calışmanın başlangıcında 32 kişi serum vitamin A düzeyleri 
yönünden taranmış, standart düzeye göre, serum vitamin A miktarı 20 ~o/ 

100 ml •den düşük olan 12 kişi gruptan ayrılarak takibe alınmıştır. Se
rum vitamin A düzeyi 20 ~g/100 ml•den yüksek olan diğer 20 kişi !.Grup • 

olarak isimlendirilmiş, takibe alınan 12 kişide II.Grup olarak ele alın
mıştır. Gönüllü 32 öğrencinin üç günlük besin tüketimleri (Ek 1) birey

sel besin tüketimi yöntemi (112) ile alınmıştır. Daha sonra takibe alı
nan 12 kişiye (II.Grup) normal gereksinimin 10 kat fazlası (50.000 lU) 

A vitamini (akseraftol palmitat, Roche) günlük bir ay süresince oral 
olarak verilmiştir. Araştırmanın basında yapılan serum IgG, IgA, IgM 
vitamin A, çinko, total protein,RBP, albumin ve kapiller kanda total 
beyaz ve kırmızı kan hücre sayımları, ek vitamin A verilmesinden sonra 

tekrarlanmıştır. 

Kan örneklerinin Sağlanması ve Saklanması 

Araştırma kapsamı içinde yer alan deneklerden kan örnekleri dis
pozıbıl enjektör kullanarak vena•dan (V.saphena parva) alınmıştır (113, 

114). Kan örnekleri Size-2 Model K International ve Nüvefüj 615 Santr
füjleri kullanılarak santrfüj edilip~ serumlar ayrılarak, derin dondu
rucuda (-20°C) etkilenmeyecek tüplerde saklanacak hale getirilmiştir. 

örnekler bekletilmeden en kısa sürede -20°C dondurulup bir hafta 
içinde serumda calısılan analizler yapılmıştır. 

Parmak ucundan sağlanan kapiller kanda ise hemo9lobin , hemotokrit 
ve beyaz kan hücrelerine bakılmıştır. 

·' 
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Analiz Yöntemleri 

SerumA Vitamini ve Karaten Analizi :Genellikle vitamin A tayinin
de kullanılan metodlar vitamin A•nın antimontriklorid (115,116), triflu
oroasetik asit (5,16,17,18,19), trikloroasetik asit (117) gibi ayırnç

larla renk meydana getirmesi esasına dayanmaktadır, fakat antimontriklo 
ridneme çok duyarlı olduğu için (en ufak nemden etkilenerek) Carr-Price 
reaksiyonunun bozulmasına neden olabilir. Ayrıca bu madde, çok toksik 
bir maddedir. Trifluoroasetik asit ile analiz bu dezavantajları yok 

eder (118,119,120). 

Bu nedenlerden dolayı bu araştırmada serum vitamin A analizinde 

trifluoroasetik asit yöntemi kullanılmıştır(l19). Bu yöntem Ek 2'de 
verilmiştir. Yöntemin esası ; plazma ya da serum proteinleri alkol ile 

çöktürülür. Karaten ve vitamin A petroleterle ekstrakte edilir. Plazma
da vitamin A•nın büyük bir bülümü, alkol formunda (retinol) bul~nduğun

dan genellikle sabunlaştırmaya gerek duymaksızın doğrudan doğruya ekst
rakte edilir. Ekstraktın absorbsiyonu 450 nm dalga buyunda okunarak 
S -karoten konsantrasyonu tayin edilir. Geride kalan tortu Uzerine 
kromojen çözelti yani trifluoroasetik asit ilave edilir. Meydana gelen 

mavi rengin yoğunluğu 620 nm dalga boyunda okunur ve vitamin A'nın mik
tarı hesaplanır. Ancak kromojen çözelti ile karaten de renk reaksiyo

nuna katıldığından, burada bir kareten düzeltmesi, mevcut vitamin A'ya 
bağlı rengin miktarını elde etmek için yapılması gereklidir. 

Vitamin A ve Kareten Standartlarının Hazırlanması-: Vitamin A ve 

kareten faktörleri bir spektrofotometreden diğerine değiştiği için, 
standart kareten ve vitamin A eğrileri hazırlanmalı ve her aletin fak

törleri hesaplanmalıdır. 

S-Karoten Referans Standardı : 1 gram saf B-karoten (Art.2236) 
içeren ambalajlar, Merck, A.B.D. firmasından sağlandı. Ambalajlar açıl
dıktan sonra bekletilmeksizin kullanıldı. Açılmıs ambalajlardaki 6-ka
rotenin desikatörde ve azot altında saklanması önerilmekte ise de, sta
bil olmadığı için açılmış ambalajlardaki S-karoten ikinci kez kullanıl

dı. 

-., 
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Vitamin A Referans Standardı : Araştırmada kullanılan retinol 
standardı, 25 miligramlık özel ambalajlar (R2750) halinde olup, Sigma, 
A.B.O. firmasından sağlandı. Madde ışığa maruz bırakılınadan kullanıldı. 

Standart· S-karoten ve vitamin A eğrilerinin hazırlanması Ek-3 1 

de verilmiştir. 

Serum Çinko Analizi : Serum çinko analizleri Hacettepe üniversi
tesi Eczacılık Fakültesi-Bölümler Arası Araştırma Laboratuvarlarında 
atomik absorbsiyon spektrofotometreyle (AAS) yapıldı. Analizde Perkin
Elmer Model 2380 atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanıldı. 

Serumlardan alınan 1 mı•ıik örnekler süzülerek (Whatman 42) 50 
ml •ye deiyonize su ile tamamlanmış ve elde edilen berrak çöz~ltiler 

atomik absorbsiyon spektrofotometresinde analiz edildi (120,121). 

Serum Immunoglobulin Analizleri : Günümüzde serum immunoglobulin 

analizleri değişik yöntemlerle yapılabilmektedir (79,120). Bunlardan 
en çok kullanılanları ; 

a- !mmunodifizyon (RIO), 

b- Elektroforez (EP) ve lmmunoelektroforez (IEP), 
c- immunokimyasal ve fizikokimyasal metodlar, 

d- Bağlayıcı ligann yöntemi, 
e- 1mmunohistokimyasal teknikler (immunofluoresans), 

f- Aglutinasyon, 
g- Kompleman (C) fonksiyonu'dur. 

Bu araştırmada RIO kullanıldı (122). Bu analizde kullanılan immu
nodifizyon plakları, Behring, Batı Almanya firmasından sağlandı. Kulla
nılan plakların cinsi ; Nor-IgG, Nor-IgA ve Nor-IgM•dir. Bu yöntem Ek-4' 

de verilmiştir. 

Bu analizin ilkesi; antijen-antikor presipitasyonudur. 48 saat 
inkUbasyona bırakılan serum konmuş plaklarda presipitasyon halkasının 

ölçülmesi ilkesine dayanır. 

Serum RBP Analizi : Retinol-bağlayıcı protein organizmadaki yarı 
ömrü albumin, transferin ve prealbumine göre daha azdır (26,120). Bundan 
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dolayı RBP, vitamin A düzeyinin gösterilmesinin yanısıra, beslenme düze
yinin gösterilmesinde de iyi bir kriterdir. 

Bu araştırmada RBP analizi Ek-4'de verilen RIO yöntemine göre ya
pıldı (122). Retinol-bağlayıcı protein analizinde kullanılan LC-RBP 
plakları yine, Behring, Batı Almanya firmasından sağlandı. Bununla bir
likte getirtilen RBP standardı ile 1.150-2.300 mg/100 ml 'lik olacak 
sekilde standart çözeltiler hazırlandı ve bunlara göre bir RBP standart 
eğrisi elde edildi (Grafik ı ). 

Araştırmada total protein (113), albumin (114), hemoglobin (120) 
analizleri kalorimetrik yöntemlerle yapıldı. Hematokrit analizi mikro
kapiller tüp kullanılarak, hematokrit santrfüjü ile (114), beyaz kan 
hücre sayımı Thoma lamı (Batı Almanya) kullanılarak mikroskop altında 
yapıldı (114). Kırmızı kan hücre sayımı, hematokrit sonuclarından asa
ğıdaki denkleme göre hesaplandı (114). 

1 mikrohematokrit ünit = 107.000 kırmızı hücre milyon /mm3 kan 

Besin Tüketimi :Gönüllü 32 öğrencinin üç günlük besin-tüketim

leri bireysel besin tüketimi yöntemi ile (123) araştırıldı ve besin 
bileşi~i cetvelinden (112) ortalama günlük tüketilen besin ögeleri 
hesaplandı . Denekıerin vücut ağırlıkları beden kitle indeksine 
(lll) göre de~erlendirildi. 

Verilerin Değerlendirilmesi : Ek vitamin A verilim öncesi ve 

sonrası elde edilen parametrelerde "iki.eş arasındaki farkın önemli-
l ik testi 11

, serum vitamin A düzeyi yeterl ;-~olanlar ile olmayanlar 
arasındaki karşılaştırmada_ ~'iki ortalama arası farkın önemlilik testi 11

, 

ek vitamin A verilim öncesi ile sonrası, RBP-Zn karşılaştırmasında 

"korelasyon 11 ve "regresyonu analizleri uygulandı {124,125) • 

. .-
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BULGULAR 

Tablo 4'de gruplar arası üç günlük besin tüketim karşılaştırması 
görülmektedir. Bu karşılaştırmada istatistik açıdan "iki ortalama ara
sında farkın önemlilik testi 11 uygulanmıştır. 

Tablo 4 : Gruplar Arası üç Günlük Ortalama Besin Tüketi~i~arşıl~ştırması 

Grup I 
(n=20) 

Grup II 
(n=l2) 

Besin ögeleri - + - - + sx X - Sx X - t p 

Enerji (k.kal/gün) 2179 ! 423 1906 + 531 0.40 >0.05 -
Karbonhidrat (qr/9ün) 327 :!: 73.3 323 + 93.4 o. 14 >0.05 -
Yaö (0r/cıün) 

+ 66.7- 4.07 + 50.0- 5.40 2.47 >0.05 

Protein (qr/g!in) + 67.2- 15.0 + 54.7- 15.7 2.50 >0.05 

A vitamini (lU/gün) - .4873 ~ ı 090 3640 ~ 1052 4.19 <O. 001 

Çinko (mg/gün) + 17.19- 3.84 + 12.06- 0.47 1.33 >0.05 

Tablo 4 1 den görüleceği gibi gruplar arasında enerji ,karbonhidrat, 
yağ, protein ve çinkoda istatistik açıdan fark bulunmazken, A vitamini 
tüketim ortalamaları arası önemli fark bulunmuştur. 

Bir ay süresince ek olarak verilen vitamin A 1 nın serum proteinleri 
ve hemoglobin, hematokrit ve kan hücreleri üzerine etkisi incelendiğin-

- de (Tablo 5) dikkati çeken nokta; standartıara {ek 5)göre yüksek olma
yan fakat ek vitamfn A-verilmesinden önce, sonraki döneme göre düşen 
lökosit miktarıdır. Bu düşüş istatistik açıdan da önemli olduğu sap

tanmıştır. 

·' 
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Tablo 5 Ek Vitamin A Verilim öncesi ve Sonrası Serum Total Protein, 
Albumin, Albimurr : Glubulin Oranı, Hemoglobin, Hematokrit, 
Lökosit ve Eritrosit Değerleri 

Vit.Veril. Vit.Veril. 
tincesi Sonrası 

ölçümler - + sx - + - + -
" - x - Sx d - dx t p 
~' 

Total protein(qr/dl)7.37! 0.18 + 6.88- 0.18 + 0.49 - 0.22 2.16 >0.05 
Albumin(gr/dl) + 4.85- 0.12 + 4.94- 0.11 + 0.08 - 0.07 ı. ı o >0.05 
Albumin:Globulin 2.20 + 0.31 + + 2.05 >0.05 - 2.90 - 0.38 0.70 - 0.34 
Hemoglobin{gr/dl) 14.05 + + - 0.35 14.12- 0.35 + 0.07- 0.17 0.43 >0.05 
Hematokrit{%) + + 42.25 - 0.76 42.50 - 0.98 0.25 : 0.49 0.49 >o.05 

Lökosit(hücre/mm3) 6550 + - 233 5779- ~ 130 77r'J ~ 250 3.07 <D. 05 
Eritrosit 3 4.5 + : o .10 + 0.00 >0.05 {hücre milyon/mm ) - 0.83 4.5 0.00 - 0.06 

Tablo 6'da !.Grup ile II.Grubun, ortalama serum vitamin A düzey
leri görülmektedir. Bunların istatistik değerlendirmesinde "iki orta

lama arasındaki farkın önemlilik testi" kullanılmıştır. Tablodan da 
görüleceği gibi gruplar arası ortalam serum vitamin A düzeyleri ista

tistik açıdan farklı bulunmuştur. 

Tablo 6 : Grupların Serum Vitamin A Düzeyleri 

Serum Vitamin A 
( prı/100 1111) 

I. Grup_ 

x ~ Sx 

+ 27.30- 0.96 

I I. Grup 

x ~ Sx 

+ 17.06- 0.82 

t p 

8.19 <-o .o o ı 

II.Gruba bir ay süresince ek vitamin A sağlanmasından sonra, 

öncesine göre ortalama serum vitamin A düzeyleri, RBP ve çinko değer
leri Tablo 7'de görülmektedir. 
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Tablo 7 Ek Vitamin A Verilim öncesi ve Sonrası Serum Vitamin A, 
Retinol-Bağlayıcı Protein ve Çinko Değerleri 

Vit Veril. Vit.Veril. 
öncesi Sonra s ı 

ölçümler - + -x - Sx - + -x - Sx + -d - dx 

Serum vi ta mi n A 

t p 

( ı.ıg/100 ml) + 18.99 + 0.75 1.93 ! 0.73 2.63 <0.05 17.06- 0.82 -
Retinol-bağlayıcı 

! o .18 + ! 0.15 prot.(mg/dl) 3.02 3.38 - 0.24 0.35 2.38 <0.05 

Çinko ( ı.ıg/dl) 73.9 ! 2.67 73.7 ! 3.17 + 0.16- 1.00 o .16 >o. 05 

Tablo 7'den de görüleceği gibi; ek vitamin A verilim öncesi ve 
sonrası dönemlerde serum vitamin A ve RBP'de istatistik açıdan önemli 

bir fark varken, çinko'da böyle bir fark tespit edilmemiştir. Ek vita
min A verilim sonrası RBP ile çinko korelasyonuna bakıldığında ; ara

larında pozitif bir ilişki bulunmuştur (r=0.68302, p ·< 0.05). Bundan 
yola çıkılarak elde edilen RBP-Zn regresyon doğrusu (Grafik 2 ) 

y = 49 + 7x ile ifade edilebilir 

!!.Grubun serum IgG, lgA ve IgM değerleri ile Türkiye koşullarına 
göre elde edilmiş sağlıklı erişkinlerde IgG, IgA ve IgM değerleri Tab
lo 8'de görülmektedir. Ek vitamin A verilim öncesi ve sonrası "iki es 
arasındaki farkın önemlili testi" uygulanmış, ek vitamin A verilim 
öncesi ve sonrası-ayrı ayrı·kontrol grubuyla karsılastırılırken "iki 
ortalama arasındaki farkın önemlilik test;•• uygulanmıştır. 

Tablo 8 : Grupların lmmunoglobulin (IgG, IgA, Igf1} Değerleri 

Kontrol Grubu Vit.Veril.öncesi Vit.Veril.Sonrası 

lmmunoglobulinler - + - - + sx - + -
X - Sx X - X - Sx 

IgG u~ mg) 1865 ~ 256 + 1715 - 115 1762 : 106 
+ + + * lgA ( ~~ mg) 295.0- 34.1 325.5- 24.5 343.0- 28.0 

I gM ( ~~ mg) + 250.0- 42.1 + 236.0- 24.8 + 258.0- 21.0 

(* p ~ 0.05, kontrol grubu değerine göre) 

,,. 
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Tablo 8'den görüleceği gibi ek vitamin A verilim öncesi ve sonra- . 
+ - + + - + sı IgG (d- dx = 47.5- 181, t = 0.26), IgA (d- dx = 17.6- 39.5, 

t = 0.44), IgM (d: dx = 22.0 ~ 29.7, t = 0.74) değerleri birbirleriy

le karşılaştırıldıklarında istatistik açıdan bir fark bulunmamıştır 
(p > 0.05). Ek vitamin A verilim öncesi ile kontrol grubu karşılaştı
rıldığında ise ; IgG (t = 0.53, p > 0.05),- IgA (t = [.72, p > 0.05), ı 

IgM (t = 0.28, p > 0.0~) değerleri ile aralarındaki farklar önemsiz 

bulunmuştur. Ek vitamin A verilim sonrası ile kontrol grubu karşılaş

tırıldığında ise ; IgG (t = 0.37, p > 0.05) ve IgM (t = 0.09, p > 0.05)' 

ler arasındaki fark önemsiz bulunurken, lgA (t = 2.22, p < 0.05J'lar 
arası fark istatistik açıdan önemli bulunmuştur. 

Bir aylık sürede deneklereekA vitamin verilmesi ile lökosit 
düzeyleri daha (~nce ki döneme göre düşerken, serum vi tam i n A düzeyleri 

ile serum RBP- dUzeyleri yükselmiştir • 

..._,. --



TARTIŞMA 

ülkemizde yapılan arastırma sonuçlarına göre klinik belirtiler 

fazla görülmemekle beraber, ailelerin yetersiz düzeyde A vitamini 
(retinol + karoten) tükettikleri saptanmıştır (126,127,128). Ayrıca 

yapılan bir çalısmadayüksek öğrenim gören gençlerden özellikle yurt
ta kalanlar arasında enfeksiyonların sık görüldüğü rapor edilmistir(7). 
Bunun pek çok nedeni vardır. Yapılan çalışmalara dayanılarak, bunlar
dan birinin deA vitamini yetersizliği olabileceği söylenebilir (5,19, 

49). 

Bu araştırma kapsamı icinde yer alan, yurtta kalan yüksek öğrenim 
gören gençlerden olusan gruplar besin tüketimi açısından karşılaştırıl
dığında, serum vitamin A düzeyinin düşük olduğu grupta (Grup II) A vi
tamini (retinol + karoten) tüketiminin de düşük olduğu ve bunun Grup ! 1 

in değerlerine göre istatistiksel olarakta, aradaki farkın önemli oldu
ğu bulunmuştur (Tablo 4). Buna karşın diğer besin ögeleri; karbonhidrat, 
yağ, protein, çinko acısından gruplar arası bir fark tespit edilmemiş

tir. Serum vitamin A düzeyinin normal olduğu grupta {Grup 1), A vita
min tüketimi normal gereksinimi (5000 lU/gün) karşılarken, II.Grupta 

yaklaşık olarak % 30 oranında bir yetersizlik söz konusudur.- Bunun ne
deni ise ; II.Grupta Avitamini kaynaklarının yeterince tüketilmemesi
dir. II.Grupta yer alan denetler, öğrenci yurtlarında kaldıkları için 
öğünleri karbonhidrat ağırlıklı ~iyec~klere {simit, poğaça, kurabiye 
v.b.) dayalı olmaktadır (7). Bazıları ise ekmek arası döner veya köfte 
ile geçiştirdikleri bilinmektedir. Kuru ve bol karbonhidratlı_yiyecek

lerin sıklıkla tüketilmesi, bunların ülkemizde sağlanması çok kolay 
olan sebze ve meyvalarla beraber alınmamıs olması ciddi bir sorun dağ
masına neden olabilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi A vitamini 
kaynaklarının tüketimi bu grupta yetersizdir. 

Vitamin A 1 nın çeşitli besin öğeleriyle etkileşiminin olduğu gös

terilmiştir {5,129). Bunların en basında yağ ve protein gelmektedir. 
Yapılan çalısmalar göstermistir ki günlük 5 gramın altında tüketilen 

yağ, vitamin A ve karotenoidlerin emilimini önemli sekilde azaltmak
tadır (5,14, 129). Bu araştırmada böyle bir sey söz konusu değildir, 



43 

yağ tüketimi her iki grupta da 50-70 gram arasında saptanmıştır (Tablo 
4). Yine aynı sekilde prot€in yetersizliğinin olduğu durumlarda kara
ciğer depolarında orta derecede A vitamini bulunsa bile bunun dolaşıma 
karışması bozulmaktadır(l29). Protein tedavisi ile serum retinolünde 
yükselme görülebilmektedir. Bu yükselisin nedeni ise RBP sentezinin 
artmasına bağlanmıştır (5,14,129). Türkiye için salık verilen protein 

ve yağ gereksinmeleri (1) araştırma kapsamı içinde yer alan kisiler 
tarafından sağlanmaktadır. 

Grup ıı•nin ek vitamin A verilim öncesi ve sonrası serum total 
protein, albumin değerleri normal sınırlar (Ek S) içinde yer almakta

dır. Albumin : Globulin oranı ise yaklaşık 2.5'tur. Bu değerde malnut
risyon için kabul edilen 1 ve altındaki değerlerden daha yüksektir(l30). 
Kişilerin beslenme durumunun saptanmasında kriter kabul edilen bu değer

lerin hepsi, deneklerimizde, bu noktada beslenme bozukluğu olmadığını 
göstermektedir. 

!nsan ve deney hayvanları üzerinde yapılan epidemiyolojik ve labo
ratuvar çalışmalarında, vitamin A yetersizliğinin olduğu durumlarda 

beslenme anemileri ve özellikle de demir anemisi ile karşı karsıya ka
lınabildiği rapor edilmiştir (131-135). Ratlarda oluşturulan kronik 

vitamin A yetersizliği sonucu, serum demirindeki azalmanın yanısıra 
bu mineralin karaciğer ve dalakta konsantrasyonun artması ile anemi 

karakterizeolmustur. Düsük serum retinol düzeyine sahip okul çağı ön
cesi çocuklarda serum demirinde düsüklük, serum ferritin konsantrasyonun 

da-yükselme tespit edilmiştir (131). 

Hodges ve arkadaşlarının (132) yapmıs olduğu bir calısmada orta 
yas grubuna dahil gönüllü sekiz erkeği 360 ila 770 günlük takibe almış
lardır. !lk etapta günlük 18-19 mg demir içeren fakat vitamin A ve 

B-karoten içermiyen diyetle beslemişler ve bu sürede serum kareten 
düzeyi hızla düşerken serum retinol düzeyinin daha yavas düştüğü gö
rülmüştür. _Bu sırada deneklerde, 18-19 mg demir almalarına rağmen serum 
demirinde düşme olduğu görülmüştür. Bu andan itibaren deneklere 310 

mg/gün demir ilavesi yapıldığı halde, herhangi bir iyilesme görülmemiş

tir. Çalısmanın bu sırasında hemoglobin düzeylerinde anlamlı düsüsler 
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kaydedilmiştir. Bu aşamadan sonra deneklere aynı koşullara ek olarak 

~ -karoten verilmeye ~aslanmıs ve kısa süre içinde hematolojik para
metrelerde düzelme görülmüştür. 

Bu araştırmada,' diyete ek olarak verilen vitamin A'nın hernato
lojik parametrelerde bir değişikliğe neden olmadığı görülmüştür. Bunun 
nedeni ise, Grup II'de yer alan denekıerin hemoglobin ve hematokrit 
değerlerinin başlangıçta normal değerler içinde yer alması, tükettik
leri günlük protein değerlerinin gereksinimleri sınırda da olsa kar
şılamış olmasıdır. Diyete ek olarak verilen vitamin A, ancak düşük 

olan serum vitamin A düzeyini yükseltmek için öncelikle kullanılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda, vitamin A yetersizliğinde immun sistemde 

bozukluklar oluşabilmektedir (2:3,4,63,64,65). Yetersizlik durumların
da epitel hücrelerde ve lenfasitlerde morfolojik ve fonksiyonel bozuk

luklar görülmektedir (4). Avitamini yetersizliği olan deney hayvan
larında lenfositlerin Uzerini örten glikoproteinlerin sentezi bozul

duğu için bu lenfositler, uyarılara etkin cevap veremezler. Çünkü, 
yapılan çalısmalarda hem T hem de B-lenfositlerinin yüzeyinin normal

de bir glikoprotein tabakası ile örtülü olduğu saptanmıştır {66). Ay
rıca, Avitamini yetersizliği, lenfoid organların ağırlıklarının azal

masına yol açarak fonksiyonları ve metaboliimaları üzerine etki etmek
tedir. Dalak ve timusta atrofi meydana gelmekte, timus korteksinde len-

. fositler azalmakta ve sonuçta immun yanıt bozulmaktadır (66-71). 

Vitamin A yetersizliği ile immun sistem arasındaki ilişkiyi gös~ 

teren ilk çalışmalarrtanbiri olan Turner ve LowJın arastırmalarında(3), 
vitamin A yetersizliğinde lökositlerdeki artışın yanısıra-lenfasitler

de azalmanın olduğu gösterilmiştir. 

Lökositler çekirdekli hücreler olup, organizmada amoeboid hare

ket yaparlar. Normal bir kanda kırmızı kan hücrelerinden {eritrosit) 
daha az bulunurlar (36). Lökositlerin ana görevi, fagositoz yaparak 

organizmanın immun sisteminde yer almaktır. 

Organizma, akut bakteriyel bir enfeksiyonla karsılaştığı zaman 

lökositaziz denilen, lökosit sayısındaki artışla bunu karsılama yoluna 

gider. 
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Vitamin A yetersizliği durumlarında lökosit lizozim içeriğinde 
azalma buna bağlı olarak fagositik ve anti-bakteriyel aktivitede azal
ma görülmüştür (50). 

Bu araştırmada II.Gruba ek vitamin A'nın veriliminden sonra önce
ye göre istatistik açıdan önem arzeden, total lökosit sayısında bir 

azalma olmakla birlikte son değer de önceki değer de normal sınırlar 

içinde yer almıştır. Bu düşüşün nedeni vitamin A'nın enfeksiyonlara 

karşı koruyucu olarak görev almasından olabilir. Organizma vitamin A 
varlığında enfeksiyonlara karşı direncini daha kolay gelistirebilmek
tedi r ( 50). 

Yapılan bir çalışmada plazma veya serum retinol düzeyinin bes~ 
lenme açısından değerlendirilmesinde, Avitamini düzeyi için sağlıklı 
bir gösterge olmadığı vurgulanmıştır (137). Bununla birlikte yapılan 
bir baska çalışmada (138), vitamin A yetersizliği olan ratlarda apo

RBP ko~iantrasyonun artmasının yanında, organizmaya verilecek olan 
küçük dozdaki vitamin A ile plazma holo-RBP düzeyinde ani olarak yük

seklik görülmüştür. Sonuç olarak; eğer karaciğer vitamin A deposu ye
terince güçlü ise dışarıdan verilen vitamin A ile plazma retinol kon
santrasyonu değişınernekte bununla birlikte eğer karaciğer vitamin A 
deposu yeterince güçlü değilse ek vitamin A veriliminden bes saat son

ra plazma retinol düzeyi yükselmektedir. 

lyi beslenenlerde karaciğerin vitamin A depolama kapasitesi, alı

n~n vitaminin % 50'sinden daha fazladır. Depo 20 ~n/qr düzeyinin üstü
ne çıkarsa depo yeterli demektir (129). Bu kişilerin total vücut vita
min Adepolarının% 90'ı karaciğerde bulunmasına karşı yetersiz ve sı

nırda beslenenlerin total vücut vitamin A depolarının % 10-50 kadarı 
böbrek gibi organlarda bulunmaktadır (129). 

insanlarda yapılan bir araştırmada ek vitamin verilmesi ile çok 

sıkı olarak karaciğerin kontrolü altında olan serum vitamin A düzeyi-

nin yükseltildiöi gösterilmiştir (139). Diğer taraftan karaciğerin 
deposu dolu ise altı ay gibi uzun süre gereksinimin on katı kadar vi

tamin verilse bile serum vitamin A düzeyi deney hayvanlarında artma

mıştır (140). 

- ,-
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Bu araştırmada, II.Gruba bir ay süresince verilen vitamin ekinden 
sonra serum·retinol düzeyi öncesiyle karşılaştırıldığı zaman, istatis
tik açıdan da önemli olan bir artış kaydedilmiştir. Buna karşın elde 
edilen sonuçtan anlaşılacağı gibi II.Grupta yer alan denekıerin serum 
retinol düzeyleri risksiz bölgeye ulasmamıstır. Bunun nedenlerinden 

biri ek vitamin verilim süresinin az olması veya vitamin A'nın kara
ciğerden hedef hücrelere tasınmasında rol alan RBP sentezinin yeterin
ce yapılmamasıdır. Gerçekten RBP değerlerine bakıldığında vitamin eki 
yapıldıktan sonra öneeye göre istatistik acıdan da önemli bir artış 
olmakla birlikte bu değerler normal sınırların (Ek 5) altında kalmış

tır. RBP'deki bu yetersizlinin en önemli nedeninin ise çinko olduğu 
bilinmektedir (5,11,1~,18,10,24). Çinko yetersizliği durumlarında plaz
ma retinol düzeyi azalırken karaciğer vitamin A düzeyinin arttı~ı yapı
lan çalısmalarda gösterilmiştir (42,47). Mathias•ın (48) PEM'lu cocuk

lar üzerinde yapmış olduğu çalısma da bu doğrultudadır. 

Bu arastırma~a, II.Grupta yer alan denekıerin serum çinko düzey
leri normal sınırın altındadır. Bunun nedenlerinin basında diyette ye

tersiz çinko alımı gelmektedir. !.Grupta ise denekler salık verilen 
çinko gereksinimini karsılamaktadırlar (Tablo 4). 

Yamamoto ve arkadaşlarının (141) yapmış olduğu bir çalışmada 
vitamin A'nın immun sistende rol aldığı belirtilmiştir. Son yıllarda 
yapılan çalısmalarda bazı retinoidlerin immun yanıtı arttırarak ma
lignant transformasyonu azalttığı ve böylece karsinojenesizi _inhibe 

ettiği bildirilmiştir. Yamamoto ve arkadaşlarının yapmış olduğu-~u-
_çalışmada, bazı retinoidler kullanılarak im~un_yanıt incelenmiştir. 

Kullanılan retinoidler ; retinil asetat, retinoik asit ve 5,6-epoksi. 
retinoik asittir. Bunlar, vitamin A yetersizliği oluşturulan ratlara 
verilerek etkileri gözlenmiştir. lmmun parametrelerden deri testi, 
serum protein fraksiyonları, dalağın histolojik incelenmesi, serum 

IgG'lere bakılmıstır. Verilen her retinoidden sonra yapılan inceleme
lerde, vitamin A yetersizliği olan ratların dalaklarında ağırlık ar

tışı, mononükleer hücrelerde, deri testinde artış görülmüştür. Calıs
ma sonucunda retinol asetat ve retinoik asidin B hücrelerin gelişimini 
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en iyi sekilde sağladığı, 5,6-epoksiretinoik asidin retinol asetat ve 

retinoik aside göre daha etkisiz olmakla birlikte, immun yanıtta düzel
tici rol aldığı belirtilmiştir. 

Faruque ve arkadaşlarının (110) yapmış olduğu çalışmada ise yas
ları 2-5 arasında olan vitamin A yetersizliği olan çocuklara 100.000-

200.000 IU suda erir vitamin A palmitat vererek Ig'lerdeki değişiklik

ler incelenmiştir. Çalısma sonunda IgG, IgA ve lgM sırası ile% 49.4, 

% 14.2 ve% B'lik artış olduğu belirtilmiştir. 

Bu araştırmada 50.000 lU/gün retinol palmitat'ın biray süresince 

oral veriliminden sonra başlangıca göre lgG, IgA ve IgM 1 de istatistik 
açıdan önemli bir fark bulunmamıştır {Tablo 8). Organizmada lg sentezi, 
kemik iliğinde olusan B hücrelerinden olmakta ve sırası ile IgM, lgG ve 
IgA sentezlenmektedir {79). Buradan da anıasılacağı gibi Ig sentezinin 
uyarılabilmesi için ilk olarak kemik iliğinde B hücrelerinin uyarılmıs 
olması gerekmektedir. Yapılan bir çalışmada özellikle retinoik asidin 

direk olarak B hücrelerini etkilediği ve böylece antikor cevabını de
ğiştirdiği bildirilmiştir (142). Ayrıca yapılan çalışmalarda, vitamin 
A veriliminin lgG ve IgE için adjuvant etki yaparak, bunların sentezini 

uyardığı gösterilmiştir (143,144,145). 

Bu araştırmada Ig'lerde değişikliğin olmamasının nedeni ; lg 
sentezinin uyarılması için ilk olarak B hücrelerinin uyarılması gerek
liliği ilkesinden yola çıkarak verilen vitamin A 1 nın, verilim süresi
nin kısalığı olabilir. Çünkü, ek vitamin veriliminden sonra bütün lg' 
lerde artıs olmakla birlikte, bu istatistik açıdan önemli bulunmamış

tır. Ayrıca, çalısma içinde yer alan kişilerin vitamin Adepolarının 
iyi olmadığı serumdaki değişiklikten anlasılmakta, serum çinko düzey
lerinin de düşük olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Tüm bunlardan dolayı 

ek verilen vitamin A, organizmada öncelikle serum vitamin A düzeyinin 
yükseltilip, vitamininilgili organlarının gereksinimlerini karsılamak 

amacı ile kullanılmış olabileceği düşünülebilir. 

VitaminAile beraber yeterli dozda çinko ve iyi kaliteli protein 
sağlanması bu tip denekıerde immun sisteme vitamin etkisini arttırahi

leceği düşüncesini uyandırmıstır. 



SONUÇ VE öNERi 

1. Bu araştırma, serum vitamin A düzeyinin düşük olduğu II.Grupta, 
A vitamini tüketiminin de düşük olduğu bulunmuştur. 

2. Vitamin A yetersizli§i bulunan, II.Grupta, serum total protein, 

albumin, ~ı~uMin : globulin oranı , hemoglobin ve hematokrit normal sı

nırlar içinde yer al~ış, ek vitamin A veriliminin bunlar üzerine herhan
gi bir etkisi olmamıştır. 

3. II.Grupta başlangıçta normal sınırlar içinde yer alan lökosit 

değerlerinde, ek vitamin A verilmesinden sonra azalma görülmüştür(p < 0.05). 

4. Bu araştırmada; vitamin A yetersizliğinin olduğu durumlarda se-
rum çinko ve .serum RBP düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. 

5. Ek vitamin A verilmesi RBP'de artış sağlamıştır {p < 0.05). 

6. Ek vitamin A verilmesi immunoglobulinlerde (IgG, IgA ve IgM) 

değişiklik yapmamıştır (p > 0.05). 

7. Yeni planlanacak bir çalışmada; vitamin A eki ile birlikte 

çinko ekininde verilmesi gerekmektedir. Ayrca 8-lenfosit, karaciğer 

vitamin A deposu, kemik iliği analizleri ve daha uzun süreli vitamin 
A ekinin yapılması gerekmektedir. 



öZET 

Bu araştırmada vitamin A'nın glikoprotein sentezi üzerindeki et
kisinden yola çıkılarak, ek olarak verilen vitamin A'nın Ig sentezi 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yas ortalarnalar 21, beden kitle in
deksine göre değerlendirildiklerinde normal sınırlar içinde olan, sağ

lıklı 32 gönüllü kişinin serum vitamin A düzeylerine bakılarak, serum 

vitamin A düzey~ yeterli olan(> 20 ır/100 ml.) 20 kişi (I.Grup) ile 
serum vitamin A düzeyi yetersiz olan (~ 20 ~/100 ml.) 12 kişi (II. 

Grup)'lik iki grup oluşturulmuş ve II.Grup takibe alınmıştır. 

Her iki grubun başlangıçta üç günlük besin tüketimleri karsılas
tırılmıs, serum vitamin A düzeyinin düşük olduğu grupta (II.Grup) di
yetlerdeki vitamin A tüketiminin de düşük olduğu görülmüştür. II.Gru-

- ba 50.000 IU/gün A vitamini (akseroftolpalmitat) otuz gün süresince 

oral olarak verilmiş, serum vitamin A, RBP,total protein, albumin, 
albumin:globulin oranı, hemoglobin, hematokrit, lökosit , eritrosit 
serum çinko, IgG, IgA ve IgM değerleri Mncesine gör2 ~e~erlendirilmis
tir. Buna göre serum vitamin A ( r< 0.05), RBP (p< 0.05) değerleri ar
tarken, lökosit değeri (p< 0.05) düşmüştür. Standartıara göre düşük 
olan serum çinko değerinde ve diğer parametrelerde bir değişiklik 

(p > 0.05) görülmemiştir. 



SUt~MARY 

In a Vitamin A deficiency may lead to decreased synthesis of 
glycoproteins in· ot·..,~.nism • It is therefore not surprising that in 
vitamin A deficiency state some defects in the function of immune 

system could be seen. From this point of view , the effect of vita
min A supplementation on the serum levels of immunoglobulins, IgG, 

IgA and IgM has been invastigated in two groups which were consist 
of young and healty university students. One of them has shown to 

be normal level of vitamin A in serum and considered as a Group I, 
and the other one had lower level than 20 ı.ıg/100 ml vitamin A in 

serum and considered vitamin A deficient group and served as a Group II. 

At the beginning of the research, food consumption of the sub

jects were taken for three days and consumed nutrient levels were 
compared between two Groups • It was found that vitamin A consumotion 

in Group II, was lower than Group I. Then Group II has been given 
orally 50.000 lU daily vitamin A as axerophtol palmitat form for a 
month. At the end of this period lgG, lgA, IgM, RBP, total proteins, 
albumin, albumin : qlobulin ratio, hemoglobin, hematocrit, leukoyctes, 
erythrocytes and z i ne va 1 o u es of the Group I I vJere ana 1 yzed i n the 
right samples. Seru~ı vitamin A and RBP levels were found to be increased 
significantly (p < 0.05) after vitamin supplementation, while the 
leukoycteswas decreased significantly (p < 0.05) • The other parameters 
did not shown any alter-ation before and afte-r vitamin supplemantat~<:>n. 

It could be drawn from this result, the supRJ~mentation of vita
min A, to the vitamin deficient group can cause to increase the vita
min level and RBP of the serum as well as to decrease leukoyctes that 
one as an indicator for infPr.tion. Supplementation of vitamin fJ. \·ri th 
zinc may be much more effeCtive than alone when they are given long 

period. Their effect an the immunoglobulins could be also seen in this 
condition. 
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Ek - 2 

Serum Vitamin A Analizi (1)4) 

Uygulama : 

1. Ca8 kapaklı tüplere 2 ml. serum koy. 

2. 2 ml~% 95'lik etil alkolü karıştırarak ekle. 

3. 3 ml. petrolyum eter ekle, tüpün ağzını kapat ve elde 2 dakika 

karı ştır. 

4. 3-5 dakika santrfüj et. 

5. üst kısımdaki petrolyum eter tabakasından 2 ml. al ve spektrofotomet

renin kuvvetine aktar. 

6. 450 nm. dalga boyunda petrolyum eter körüne karşı optik dansitesini 

oku (karoten için). 

7. Karaten tayini yapılan kuvveti ~oektrofotometreden çıkar. 

8. Nitrojen gazı altında, 40-50°C su banyosunda eteri tamamen buharlas· 

tır (eterin sıçramaması için nitrojen gazını kontrol et). 

9. Tüp içindeki kalıntıyı 0.1 ml. kloroform ve 0.1 ml. asetik anhidrit 

ek le. 

10. Kuvveti spektrofotometreye yerleştir. 

ll. üzei~ine 1 ml. TFA ayıracı ekli_ve 6f0 nm dalga boyunda optik dansite
yi vitamin A için, 0.1 ml kloroform + 1 ml. TFA'dan olusan köre 

karşı oku. 
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Ek - 3 

Standart 6-Karoten ve Vitamin A Eğrilerinin Çizimi 

Standart 6 -Karoten Eğrisi :Standart çözelti her defasında taze 
hazırlandı ve en kısa zamanda los ışıkta çalışıldı. Böylece ~karote-

---

nin parçalanmamasınn Kzen gösterildi. Çeşitli dilusyanlar yapılarak, 
0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ~~/~l.lik çözeltiler hazırlandı. Standart eğrinin 
çiziminde paralel örnekler çalısıldı ve faktörler hesaplandı (Grafik 3). 

Bu grafikten de anlaşılacağı gibi, paralel örneklerin optik dan
siteleri söyledir : 

Konsantrasyon ( ııg/ml) Absorbans (A450) 

0.5 0.080 

ı . o 0.165 

ı . 5 0.240 
2.0 0.330 

Faktör hesabı için asağıdaki eşitlik kullanıldı 

A450 X F = ~g 6-karoten/ml. petrol eter 

Bu eşitlik gereğince, her dilusyandaki 8-karoten konsantrasyon
larının faktörleri ayrı ayrı hesaplanarak bulunan ortalama, asıl fak
tör olarak alındıBöylece F _= 6.06 bulundu. Bu faktörden yararlanarak, 
100--ml -serumdaki 8-karoten konsantrasyonu aşağıdaki denklemden hesap
landı 

A 450 x 909 = ııg 6-karoten/100 ml. serum 

··"' 



( Ek-3 devam) 6.8 

40 

30 

20 

10 

o 0.5 ı . o ı . 5 2.0 8 -karoten( ll g/ml) 

Grafik 3 : B-Karoten Standart Eğrisi 
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(Ek-3 devam) 

Standar Vitamin A Eğirisi : -karoten standart eğrisinin hesap
lanmasında dikkat edilen tüm hususlar, bu eğrinin çiziminde de gözönü
ne alınmıştır. Çalısma standartları; cesitli dilüsyonlar yapılarak ; 
5.0, 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 ~9/ml.lik çözeltiler elde edilmiştir. Fak

tör hesabı yukarıda anlatıldığı gibi hesaplandı (Grafik 4). 

Konsantrasyon 

5.0 
10.0 

15.0 
20.0 
25.0 

Absorbans (A620 ) 

o. 140 
0.270 
0.380 
0.500 

0.640 

Faktör hesabı için aşağıdaki eşitlik kullanıl.dı; 

A620 x F = ~g vitamin A/tüp 

Vitamin A için F = 3.82 bulundu. Bundan yararlanılarak 100 ml 

serumdaki vitamin A miktarı, asağıdaki denklemden hesaplandı 

A620 x 286.5 = ~ g vi tam i n A/tüp 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ; serumda, vitamin 

Aile birlikte karoten de kromojen çözelti ile reaksiyona girdiğinden 
bir karoten düzeltmesi yapılmalıdır. Bunun için; 1 g. -karoten 1 ml. 
petrol eterdeve 620 nm dalga boyunda 0.017 absorbans vermektedir.-Bun

dan dolayı düzeltme faktörü 0.206 b~lundu. Sonuc olarak 100 ml. kan 
serumunda vitamin A miktarı asağıdaki denkleme göre hesaplanır ; 

A 6 2 0 - [ ( A 
4 5 0 

x O • 2 O 6 ) 1 x 2 8 6 • 5 = ıı g • vi ta m i n A 1 1 O O m 1 • s e rum 
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Ek - 4 

RIO Yöntemi (117) 

1. Çalışmaya başlamadan plakları, koruyucularından çıkar. 

2. Calışılacak ortamda; plakların üzerinde var olan küçük kuyuların 
a c ı 1 ma s ı i ç i n n e m 1 i o rta m ger e k i r • B u n u n i ç i !l ; n 1 a k ı ar ı n p 1 a s t i ~: 
kapaklarını açarak, ortalarına nemli temiz kağıt parçaları koy ve 
5-10 dakika bekle. 

3. Nor-Plaklar için 5 ul .lik dispenser, LC Plaklar ıçın 20 ul.lik 
dispenser kullanarak serumları kuyulara yerleştir. (Analiz için 
plazma veya serum kullanılabilir. Kullanılan plazma veya- serumlar 
ya taze olmalı ya da derin dondurucularda saklanmış olmalıdır. Ayrıca 
kuyulara yerleştirme sırasında çok dikkatli olunarak, kesinlikle 
kuyu dışına veya yan çeperlere serum veya plazma damlatılmamalıdır. 
Serum veya plazma kuyulara konuldukt~n sonra plaklar kaldırılmamalı 

ve sa ll r..nı:ıar:ıa lı dır). 

4. 48 saatlik oda ısısında inkubasyona bırak. 

5. 48 saatlik in!:ubasyondan sonra, alttan ışık gelecek şekilde, özel 
hazırlanmış ray üzerinde presipatasyon halkalarının çapını mm. 

cinsinden ölç. 
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Ek - 5 

Norma 1 Kan Değerı eri ( 109,115). 
----------------------~'----------------------------------
Hemoglobin 

Kadın 10 - 16 9r/dl 
Erken 13 19 gr/dl 

Hematokrit 
Kadın 

Erkek 

Eritrosit 
Kadın 

Erkek 

Lökosit 

Kadın 

Erkek 

Al bumin 

Total Protein 

RBP 

Zn 

~~ 35 - 50 

% 40 - 60 

3 - 6 milyon /mm3 

4 - 7 milyon /mm3 

3 3.000 - 11.500 /mm 

3.5 - 5.0 qr/dl 

6.0 - ü.IJ f1r/d1 

3 • 5 - 9 • O r.;g 1 d 1 

100 ııq/100 nl. 
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