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LİPİDLER

• Suda çözünmeyen ancak eter, kloroform gibi
organik çözücülerde çözünen biyomoleküllerdir.

• Yağ asitlerinin alkollerle esterleşmesi ile meydana 
gelirler.

• En önemli enerji kaynağıdır.

1 g yağ            9 kkal



1 mol gliserol molekülü ile yağ asitlerinin yaptığı 
esterlerdir. 

Bir asitle bir alkol 

arasındaki 

etkileşiminden

meydana gelen bu 

bağa ester bağı denir.





Lipitler neden suda çözünmez?

Polar veya iyonik gruplar 
taşımadıkları için suda 

çözünmezler!!!

Karbon atomlarının yağ molekülünde 
gruplanması yağın suda çözünmesini önler!!!



Fonksiyonları;

• Hücre membranının yapısını oluşturmada,

• Metabolik olaylarda hücre üretiminde,

• Enerji gerektiren taşınma olaylarında,

• Hücre zarındaki glikokaliks oluşumunda ve böylece 
hücrelerin birbirini tanımasında,

• Canlı organizma dışında koruyucu kılıf oluşturmada 
rol oynarlar.



YAĞ ASİTLERİ

• Yağ moleküllerinde lipitlere özel karakterini veren 
birimler yağ asitleri'dir. 

• Her yağ asiti molekülü, üzerine hidrojen atomları 
bağlanmış olan ve bir ucunda bir karboksil (–

COOH) grubu bulunan zigzag şeklinde uzun bir 
karbon zincirinden yapılmıştır. Karboksil grubu 

moleküle asit özellik verir.



• Zincirdeki karbon sayısı 4-24 (veya 
daha fazla) arasında değişebilir. 

• Yağ asitlerinin fiziksel özelliklerini C 
zincirleri tayin eder!!!



1.Kısa zincirli
2.Orta zincirli
3.Uzun zincirli

1. Doymuş
2. Doymamış 

- Tekli doymamış
- Çoklu doymamış

1. Elzem 
2. Elzem olmayan



Yağ asitlerinin gösterilmesi

C sayısı            Çift Bağ Sayısı

10:0 (10 C’lu, çift bağ yok,0) 

18:1 (18 C’lu, tek çift bağ var) 

20:4 (20 C’lu, 4 çift bağ var)  



C sayısına göre yağ asitlerinin 
sınıflandırılması

1. <6 C olanlar Kısa Zincirli Yağ Asitleri
(2,4 C)

2. 6-10 C olanlar Orta Zincirli Yağ Asitleri
(6, 8, 10 C)

3. >10 C olanlar Uzun Zincirli Yağ Asitleri
(12 C ve üstü)



Kısa Zincirli Yağ Asitleri

• Asetoasetik Asit (2:0)

CH3-COOH

• Bütirik Asit (4:0)

CH3-(CH2)2-COOH



Orta Zincirli Yağ Asitleri

• Kaproik Asit (6:0)

CH3-(CH2)4-COOH

• Kaprilik Asit (8:0)

CH3-(CH2)6-COOH

• Kaprik Asit (10:0)

CH3-(CH2)8-COOH



Uzun Zincirli Yağ Asitleri
• Laurik Asit (12:0)

CH3-(CH2)10-COOH

Miristik Asit (14:0)
CH3-(CH2)12-COOH

• Palmitik Asit (16:0)
CH3-(CH2)14-COOH

Stearik Asit (18:0)
CH3-(CH2)16-COOH



Uzun Zincirli Yağ Asitleri
• Araşidik Asit (20:0)
CH3-(CH2)18-COOH

• Behenik Asit (22:0)
CH3-(CH2)20-COOH

• Lignoserik Asit (24:0)
CH3-(CH2)22-COOH

• Melisik Asit (30:0)
CH3-(CH2)28-COOH



C atomları arasındaki çift bağlara göre

1. Doymuş yağ asitleri (Saturated Fatty Acids-
SFA). Çift bağ içermez.

2. Doymamış yağ asitleri (Unsaturated Fatty
Acids). Çift bağ içerir.

a. Tekli doymamış (Mono Unsaturated Fatty
Acids – MUFA. Tek çift bağ içerir.

b. Çoklu doymamış (Poly Unsaturated Fatty
Acids – PUFA. Birden çok çift bağ içerir.



Doymuş Yağ Asitleri
CH3-(CH2)n-COOH



Doymamış Yağ Asitleri

Tekli Doymamış
(MUFA)

Çoklu Doymamış
(PUFA)



İlk çift bağın olduğu C atomuna göre 
doymamış yağ asitlerinin sınıflandırılması

w-3 veya
n-3

w-6 veya
n-6

w-9 veya
n-9



w-3, w-6, w-9

YAĞ ASİTLERİNDEKİ KARBON ATOMLARI KARBOKSİL GRUBUNDAN İTİBAREN SAYILIR. SON METİL GRUBUNDAKİ KARBON 
ATOMU OMEGA YADA N KARBON OLARAK BİLİNİR.







Basit Lipidler

• 3 molekül yağ asidinin 1 molekül gliserolle
birleşmesiyle oluşurlar. Bunlara genel olarak 
gliseridler denir.

• Nötral yağlar ve mumlar

Nötral yağlar (Trigliseridler)

Hayvan ve bitki dokularında depo edilen yağlardır.

Triasil gliseritler (trigliserid) üç yağ asidi zincirinin bir 
molekül gliserinle teşkil ettiği esterdir. Gliserine üç 
yağ asidi bağlandığı için bu isim verilir. 











MUMLAR

• Yüksek molekül yağ  asitlerinin, yüksek 
moleküllü doymuş monoalkoller ile 

yaptıkları esterlerdir. 

• Mumlar endüstride merhem ve 
kozmetik üretiminde kullanılır.



Gliserine bir veya iki yağ asidi zinciri de bağlı 
olabilir. 

O zaman monoasil gliseritler (monogliserit) ve 
diasil gliseritler (digliserit) meydana gelir. 

Gliserinin üç hidroksil grubunun da yağ asitleriyle 
bağlanması triasil gliseritlerin başka 
moleküllerle birleşmesine olanak vermez. 

Buna karşılık, diasil ve monoasil gliseritler kutuplu 
davranırlar ve başka moleküllerle birleşerek 
kompleks yapılar teşkil ederler.





Yağlara İhtiyacımız Var mı?

Sağlığımızı korumak için çok 
küçük miktarlarda esansiyel
yağ asitlerini almamız gerekir

Günlük 2-4 yemek kaşığı 
bitkisel yağlar Haftada en az 2 kez 



Kanalo yağı, soya yağı ve ceviz 
balıkta bulunan esansiyel yağ 

asitini kısmen 
karşılayabilmektedir. 



Vejeteryanlar enerji ihtiyaçlarının %10’unu 
yağlardan sağlayarak ve sağlıklı bir şekilde 

hayatlarına devam edebilirler. 



Günlük yağ tüketiminin 
enerji ihtiyacımızın % 35’ini 

aşmaması önerilmektedir. 



Tüm Lipitlerin Ortak Özelliği

Suda çözünmezler

Eter, kloroform, benzen, aseton gibi organik 
çözücülerde çözünürler



Yağ asitleri doymuş ve doymamış olarak iki 
gruba ayrılır.

En az C sayısı Bütirik asit'te (4C) 
bulunur.

Eğer karbonların hepsine iki tane 
hidrojen bağlanmışsa bu yağlara 
doymuş yağlar (satüre yağlar)

denir. Örnek: Stearik asit (18C). 



Lipitlerin en basit formu

Hem diyette hem de vücudumuzda en 
fazla bulunan lipittir.

Yağ Asitleridir

Karboksil 
Grubu 

Metil Grubu Doymuş Yağ: 
Çift Bağ yok 

1 2  3  4  5  6  7  8  9 ……………………..  17 18

Stearik Asit (18:0)



Doymuş Yağlar 



Doymuş Yağ Asitleri
Yağ asidinin adı Karbon iskeleti Yapı formülü 

Asetik asit 2: 0 CH3COOH 

Propiyonik asit 3: 0 CH3CH2COOH 

Butirik asit 4: 0 CH3(CH2)2COOH 

Kaproik asit 6: 0 CH3(CH2)4COOH 

Kaprilik asit 8: 0 CH3(CH2)6COOH 

Kaprik asit 10: 0 CH3(CH2)8COOH 

Laurik asit 12: 0 CH3(CH2)10COOH 

Miristik asit 14: 0 CH3(CH2)12COOH 

Palmitik asit 16: 0 CH3(CH2)14COOH 

Stearik asit 18: 0 CH3(CH2)16COOH 

Araşidik asit 20: 0 CH3(CH2)18COOH 

Behinik asit 22: 0 CH3(CH2)20COOH 

Lignoserik asit 24: 0 CH3(CH2)22COOH 

Serotik asit 26: 0 CH3(CH2)24COOH 
 



Doymamış Yağ Asitleri

Bazen karbona bağlı hidrojen atomları noksandır 
ve bu karbonlar arasında çift bağlar meydana 

gelir. Bu yağlara da doymamış yağlar
(ansatüre yağlar) denir. Örnek: oleik asit

(18C).



1 Çift Bağ

1     2 3  4  5  6  7  8 9=10 ……………………..  17 18

Oleik Asit (18:1)

Tekli Doymamış Yağ Asitleri
Monounsaturated Fatty Acids (MUFA)



Kanola ve Zeytin Yağları 
Yüksek Oranda Tekli 

Doymamış Yağ Asitleri İçerir



Tekli Doymamış Yağ Asitleri

• Miristoleik Asit (14:1) 

• Palmitoleik Asit (16:1) 

• Oleik asit (18:1) 

• Gadoleik Asit (20:1) 

• Nervonik Asit (24:1)



Çoklu Doymamış Yağ Asitleri

Doymamışlık C zincirinin birkaç noktasında da 
olabilir ve poliansatüre yağ asitleri meydana 

gelebilir. 

Örnek: Linoleik asit (18C).

C zincirinde 1’den fazla çift bağ 
bulunur!!!!



1    2  3  4  5  6=7  8  9=10 ……………………17 18

Linoleik Asit (18:2)

Çoklu Doymamış Yağ Asitleri
Polyunsaturated Fatty Acids (PUFA)



Çoklu Doymamış Yağ Asitleri

Eicosapentoenoik Asit (EPA)

Decosahexaenoik Asit (DHA)

Araşidonik Asit



Cis-Trans Yağ Asitleri

doğal yağ değildirler…Yani tamamen sentetik, yapay yağlardır. Trans Yağlar; sıvı bitki 
yağlarının hidrojen ile ısıtılması sonucu oluşan yağlardır. Kimyasal bir tanım yapılacak 
olursa; sıvı yağların çoklu bağlarının hidrojenle doyurularak katı hale getirilmesidir.

Çift bağlar ucundaki karbon atomlarına bağlı hidrojen atomlarının 
konfigürasyonuna göre şekillenir; cis ve trans olarak iki izomer oluşur.



Cis-Trans Yağ Asitleri
• Geviş getiren hayvanların (koyun kuzu inek 

gibi) işkembelerinde bakteriler tarafından

doğal olarak oluşabilir.

• Yağların çok yüksek sıcaklıklarda ısıtılması 
ile oluşabilir. Yağların kızartılması veya 
defalarca kullanılması sonucu ortaya 
çıkabilir.

• Bitkisel sıvı yağların kısmen hidrojenasyonu
ile de oluşabilir.



trans yağ asidi içeriği yüksek yağların büyük çaplı ticari
üretimleri, gelişen margarin endüstrisiyle başlamıştır.
Margarinler ve şorteningler, genellikle kısmi
hidrojenasyon yöntemleriyle elde edilen bitkisel
yağlardan üretilmektedir. Hidrojenasyon işlemleri
süresince, doymamış yağ asitlerinin trans izomerleri
meydana gelmektedir.



Hidrojen atomları karbon zincirinin aynı
tarafında ise cis, aksi yönlerde ise trans
izomeri oluşur.



1.Trans yağ asitleri, trans konfigürasyonda en az bir çift bağa 
sahiptir. Bu asitlerde çift bağ açısı cis izomerlere göre daha 
küçük, açil zinciri daha doğrusaldır. Dolayısıyla, erime 
noktası ve termodinamik stabilitesi daha yüksek olan farklı 
fiziksel özellikte sert bir molekül ortaya çıkmaktadır. 

 Trans yağ asitleri, ruminal aktiviteden dolayı süt kaynaklı
yağlarda, ayrıca hidrojenasyonla oluşmaktadır.
Margarinler, ve fırın ürünleri nispeten daha fazla trans yağ
asidi içermektedir.

 Bu bileşikler, doymuş yağ asitleri gibi LDL kolesterol
miktarını artırırken HDL kolesterol miktarını düşürür ve
kalp hastalıkları riskini yükseltir. Söz konusu hastalıkların
oluşum riskini artırması nedeniyle, yüksek miktarda trans
yağ asidi tüketimi üzerinde önemle durulması gereken bir
konudur.



Trans yağ asiti nasıl oluşur?

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Elaidic-acid-2D-skeletal.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Elaidic-acid-2D-skeletal.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Oleic-acid-skeletal.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Oleic-acid-skeletal.svg


(9-cis-C18:1)
mp:  13-14ºC

(9-trans-C18:1)
mp:  44-45ºC
Düz ve daha stabil

Oleik asit

Elaidik asit

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Oleic-acid-3D-vdW.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Oleic-acid-3D-vdW.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Elaidic-acid-3D-vdW.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Elaidic-acid-3D-vdW.png


Trans konfigürasyonu t harfiyle belirtilir. Bu harf, yağ
asidinin karboksil ucundan itibaren sayılmak üzere çift
bağın moleküldeki pozisyonunu belirtir.

Cis izomeri ise c harfiyle gösterilir.

Buna göre, 18:1 9t, elaidik aside (trans-Δ-9-
oktadesenoik asit) karşılık gelmektedir.
18:1 9c ise, oleik asidi (cis-Δ-9- oktadesenoik asit)
göstermektedir



Trans Yağ Asitleri

1    2  3  4  5  6  7  8  9=10 ……………………17 18

Elaidik Asit (18:1)

İşlenmiş gıdalarda en fazla bulunan yağ asiti





HİDROJENASYON

 Bitkisel yağlara ve bazı ülkelerde de balık yağlarına 

uygulanan hidrojenasyon işlemi o yağın kimyasal, 

fiziksel ve duyusal özelliklerini değiştirerek ürünlerin 

üretiminde kullanılmaya elverişli hale getirmektedir.

 Hidrojenasyon koşullarına bağlı olarak reaksiyonlar 

meydana gelebilmektedir. Hidrojenasyon koşullarına 

(sıcaklık, karıştırma hızı, hidrojenasyon basıncı, katalist

ve konsantrasyonu) bağlı olarak üç tip reaksiyon 

meydana gelebilmektedir. 

 Hidrojen, cis-karbon-karbon çift bağına ilave edilip 

hidrojen ile doymuş hale getirilebilir.

 Alternatif olarak, Kısmi hidrojenasyon ile yağ asitlerinin 

kompleks bir karışımı elde edilir



cis formu hidrojen almadan trans formuna izomerize
olabilir. ilave olarak, çift bağın yağ asiti molekülü
boyunca hareketiyle pozisyon (yerel) izomerleri
oluşabilir.
Sıvı yağ daha katı bir ürüne dönüşmüş olsa da yağ asiti
molekülüne hiç hidrojen katılmamaktadır. Bu nedenle,
bitkisel yağ endüstrisinde geniş bir kullanım alanı
olan bitkisel yağların kısmi hidrojenasyonu ile yağ
asitlerinin kompleks bir karışımı elde edilir

Bu son iki işlem hidrojenasyon değil 
izomerizasyon olarak isimlendirilmelidir.



Kısmi hidrojenize bitkisel 
yağlarda trans-C18:1
en fazla bulunan yağ 
asididir…….



• BİYOHİDROJENASYON:

• Çoklu doymamış yağ asitlerinin biyohidrojenasyonu;

inek, koyun ve diğer ruminantların rumenlerinde

gerçekleşmektedir.

• Ruminant hayvanlar tarafından tüketilen yağlardaki

ester bağları mikrobiyal lipazlar tarafından

katalizlenen reaksiyon ile hidroliz edilir. Bu oluşum

doymamış yağ asitlerinin biyohidrojenasyonu için

gereklidir.

• Rumende, doymamış yağ asitlerinin

biyohidrojenasyonundan çoğunlukla bakteriler

sorumludur.

• Oksijensiz ortamda, bakteriler yağ asitlerinin çift

bağlarını metabolizma sırasında üretilen hidrojen için

akseptör olarak kullanır. Bu işlem, doymamış yağ

asitlerinin doymasına ve trans yağ asitlerinin oluşumuna

yol açmaktadır.



DEODORİZASYON

(BUHAR DİSTİLASYONU):
Bitkisel sıvı yağların rafinasyonu sırasında buhar

distilasyonu aşaması sonrasında trans yağ asiti oluşumu

belirlenmiştir.

Bazı araştırmacılar, buhar distilasyon aşamalarının yüksek

sıcaklık uygulamalarından dolayı yağ asiti bileşimlerine

etkili olduğunu belirtmişlerdir.

Rafinasyon tekniklerinde buhar distilasyonu aşamasında

uygulanan sıcaklık derecesi ve süresi, basınç miktarı ve

kullanılan buhar oranı trans yağ asiti oluşumunda önemli

etkilere sahiptir.



Hangi gıdalar trans asit 
içerebilir?

• Sürülebilir yağlar ve margarinler
• Susuz katı yağlar ve kızartma yağları
• Süt yağları ve hayvansal gıdalar

Fast food,
Patates kızartması,
Kızarmış tavuk,
Sandviç, kek ve diğer pastane ürünlerinde,
Margarin ve diğer katı yağlarda,
Dondurulmuş yiyeceklerde (pizza, milföy hamurları vs.)
Cips, kraker ve çerezlerde,
Süt ürünleri içermeyen kremalarda,
Süt ve kahve tozlarında,
Salata soslarında,
Et suyu ürünlerinde,
Patlamış mısırlarda
Dondurmalarda,
Hindistan cevizi,
Kakao yağı,
Kümes hayvanlarının derisi ve
Yumurta sarısında bulunur.



Bitkisel ürünler
Bitkisel dokulardaki doymamış yağ asitleri cis formda olup çift
bağlar genellikle n-3, n-6 ve/veya n-9 pozisyonunda yer
almaktadır

Bitkisel yağ kaynaklarından (yağlı tohum ve yağlı meyveler)
elde edilen ve yemeklik bitkisel yağ olarak kullanılan yağların
yağ asiti bileşimlerinde yer alan yağ asitlerinin hemen hemen
tamamı cis formdadır.

Endüstriyel rafinasyon şartlarında deodorizasyon aşamasında
linoleik ve linolenik asitlerin geometrik izomerlerinin oluştuğu
belirlenmiştir



Trans izomerlerin teşekkülünün
deodorizasyon/buhar distilasyon aşaması
sıcaklık ve süresine bağlıdır.

Yüksek sıcaklıkta ve uzun sürede
gerçekleştirilen deodorizasyon işlemleri
sonucu elde edilen sıvı yağlarda %3.5’ten fazla
toplam trans izomerleri oluşur



Fiziksel rafinasyon tekniğinde buhar-distilasyon aşamasında kimyasal 
rafinasyon tekniğine göre daha yüksek sıcaklık uygulanmasından dolayı 

fiziksel rafinasyon ürünü ayçiçeği yağlarında trans yağ asiti içeriği yüksektir 



Hidrojenize yağlar ve işlenmiş gıdalar

Margarindeki trans yağ asidi oranını margarin
formülasyonunda yer alan kısmi hidrojenize yağ oranı ve bu
yağın trans yağ asidi içeriği belirlemektedir. Kısmi hidrojenize
bitkisel yağları yüksek oranda içeren sert tip margarinlerin
trans yağ asidi içerikleri yumuşak tip margarinlerden oldukça
yüksek düzeylerdedir. Yumuşak margarinler daha az miktarda
kısmi hidrojenize bitkisel yağ içermektedir.



Kısmi hidrojenize yağlardan üretilen erime noktası
yüksek olan sert tip margarinler ve şorteninglerin
trans yağ asidi içerikleri oldukça yüksektir

Ülkemizde üretilen sert tip
margarinlerde trans yağ asiti
miktarı %10-35 arasındadır

Yumuşak tip margarinlerin
trans yağ asiti içerikleri %0.8-
8.9 arasında değişmektedir



Kısmi hidrojenize yağlar kek, bisküvi, kurabiye,
mayonez, cips, milföy hamuru, pizza, gofret ve
benzeri bir çok ürünün üretiminde ve derin yağda
kızartılmıŞ fast-food tipi gıdaların hazırlanmasında
kullanılmaktadır.

Kısmi hidrojenasyon sırasında balık yağlarının
karakteristik yağ asitleri olan eikosapentaenoik (EPA;
C20:5 n-3) ve dokosahekzaenoik asit (DHA; C22:6 n-
3) kısmen doymuş hale gelirken trans formları da
oluşmaktadır



Et ve süt ürünleri
Trans yağ asitleri yalnızca geviş getiren hayvanların
rumenlerinde bulunan flora aracılığı ile oluşmakta ve
dolayısıyla bu hayvanların yağlarının bileşimlerinde doğal
olarak düşük miktarlarda bulunmaktadır

Ruminant hayvanların etlerinde trans yağ asiti oranı %1-11
arasında değişmektedir. Keçi, koyun ve inek sütlerinden
üretilmiş tereyağlarında 0.11-0.26 arasında değişen
oranlarda trans yağ asiti belirlemişlerdir.



Anne sütünde trans yağ asitleri

Anne sütündeki trans yağ asitleri beslenme sırasında alınan
gıda maddelerinden kaynaklanmaktadır. Anne sütlerindeki
trans yağ asitlerinin farklı miktarlarda ve çeşitlerde
bulunmasına neden olarak beslenmede yer alan
gıdalardaki farklı trans yağ asiti miktarları ve çeşitleridir.



Trans yağ asitleri
doymuş yağ asitleri gibi LDL 

kolesterol
miktarını artırırken HDL kolesterol

miktarını düşürür ve kalp hastalıkları
riskini yükseltir. 



Doymamış Yağ Asitleri Neden
Doymuş Yağ Asitlerine Göre  
Daha Düşük Sıcaklıkla Erir? 



ERİME NOKTASI:
• ZİNCİR UZUNLUĞU VE DOYMAMIŞLIK DERECESİ

• UZUN ZİNCİRLİ Y.A ERİME NOKTASI› KISA ZİNCİRLİ Y.A 
ERİME NOKTASI

BU YAĞLARIN KRİSTAL YAPISI KUVVETLİDİR VE 
KRİSTALLER ARASI BAĞLARI KOPARMAK İÇİN DAHA FAZLA 
ISI GEREKİR.

ÇİFT BAĞ SAYISI ARTTIKÇA ERİME NOKTASI AZALIR!!!!

DOYMAMIŞLIK ARTTIKÇA ERİME NOKTASI DÜŞER. ÇİFT 
BAĞLI YAĞ ASİTLERİ DÜZ ZİNCİRİ BOZAR VE KRİSTAL 
OLUŞTURMAYI ZORLAŞTIRIR.



• Uzun zincirli doymuş yağ zincirleri
içerenler oda sıcaklığında katıdır.

• Orta zincirli (6-10 C) doymuş yağ
asitleri oda sıcaklığında sıvıdır. 

(Hindistan cevizi yağı)

• Kısa zincirli doymuş yağ asitleri de oda
sıcaklığında sıvıdır. Süt ürünleri

• Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri
oda sıcaklığında sıvıdır. Zincir

uzunluğundan etkilenmez

Trigliserit Yan Zincirlerinde:



Trans Yağ Asitleri

Kan lipit profilini değiştirir
İmmün sistemi etkiler
İnsülinin fonksiyonunu düşürür
KC fonksiyonlarını (detoksifikasyon) 

Üreme sağlığını olumsuz etkiler



Trans yağ alzheimer, kanser, diyabet, obezite, karaciğer
bozukluğu, kadında kısırlık ve depresyon gibi sağlık
açısından birçok tehlikeye yol açmamaktır.
Trans yağ kanımızda bulunan “HDL” adı verilen iyi
kolesterolü düşürürken, “LDL” adı verilen kötü
kolesterolün artmasına neden olur. Bu durum kalp krizi
riskini artırır.
Kalp krizi ; Trans yağ arter damarlarının daralmasına ve
sertleşmesine neden olur. Kandaki kolesterol miktarını
artırır. Ateroskleroz adı verilen bu durum kalp sağlığı için
zararlıdır.
Ayrıca hücre zarının seçiciliğini azaltarak hücre yapısını
bozar!!!!



Esansiyel Yağ Asitleri

• Hayati öneme sahiptir

• Bağışıklık sistemini güçlendirir

• Eksikliğinde görme problemleri başlar

• Eikozanoid adı verilen hormon benzeri 
bileşiklerin sentezlenmesini sağlarlar. 

Vücutta sentezlenemeyen diyetle alınması gereken yağ asitleridir. Linoleik asit 
18:2, linolenik asir 18:3 esasnsiyel yağ asidleridir. Linoleik asitten araşidonik asit 

20:4 sentezlenebilir.eğer diyette araşidonik asidin öncüsü linoleik asit 
bulunmuyorsa o zaman araşidonik asitte esansiyel sınıfına girer.



Eikozanoidler yirmi karbon atomlu yağ
asidlerinden türeyen ve güçlü biyolojik etkinlik
gösteren endojen maddelerdir.
Eikozanoidler, prekürsör yağ asidlerinden
oluşmalarında rol oynayan enzim türüne göre
siklooksijenaz ürünleri, lipoksijenaz ürünleri ve
450 monoksijenaz ürünleri seklinde üç ana gruba
ayrılırlar



Çoklu Doymamış Yağ Asitleri

⍺-Linolenik Asit Linoleik Asit 

Omega-3 Omega-6 

Eikosapentaenoik Asit
(EPA) 20:5

Dokosaheksaenoik Asit
(DHA) 22:6

Gama-Linoleik Asit
18:3

Araşidonik Asit
(AA) 18:2



Eikozanoidler

 Çok sayıda fizyolojik yanıta neden
olurlar

 Hormon gibi davranırlar

 Depolanmazlar

 Sentez bölgelerinde etkileri bittikten
sonra inaktif ürünlere metabolize olurlar

 Etkileri hücreden hücreye farklılıklar
gösterir



Tromboksanlar
 Kan  pıhtılaşmasında oldukça önemlidir 
 Trombositler ile birlikte bu hücrelerden 

üretilen tromboksan A kanın pıhtılaşmasını 
sağlar ve kan damarlarının daralmasını sağlar. 

 Kanın pıhtılaşamaması sonucunda aşırı kan kaybı 
olabilir. Bu yüzden çok ciddi bir durumdur.  

Prostasiklinler kanın pıhtılaşmasını 
önlemektedir. 

Tromboksanlar ve Prostasiklinler zıt yönlü 
çalışırlar

Araşidonik asitten sentezlenen, kan pıhtılaşması esnasında 
kan pulcuklarının bir araya toplanmasına yol açan yerel 
düzenleyici bileşikler.



Eikosapentaenoik Asit
(EPA)Araşidonik Asit

Tromboksanlar
&

Prostasiklinler

Siklooksijenaz
(COX) 

Kan Pıhtılaşması



• Kutuplarda yaşayan Eskimo’larda kan 
pıhtılaşma seviyeleri çok düşük. 

• Başlıca diyet kaynakları balık

• Balık yağı çok miktarda EPA içerir. 

• Bu yüzden EPA’dan sentezlenen 
Tromboksanların miktarı daha düşük. 



• Haftada 2 kez veya daha fazla balık 
tüketen bireylerin kalp krizi riski, balık 
tüketmeyen bireylere göre daha az.

• Balık yağında bulunan omega-3 yağ 
asitleri kan pıhtılaşmasını düşürücü bir 
rolü vardır.  



Aşırı omega-3 yağ asiti tüketimi 
beyin damarlarının parçalanmasına 

neden olur 



Aşırı Omega-3 Tüketimi
Kanda Trigliseritlerin Azalmasına 

Neden Olur



• Balık sevmeyenler doktor gözetiminde balık 
yağı tüketebilirler. 

• Kanama problemleri olanlar, kan 
pıhtılaştırıcı ilaç kullananlar, ameliyat 
olmayı planlayanlar için balık yağı 
önerilmez. 

• Genelde günlük 1g balık yağına karşılık 
gelen 3 kapsül balık yağı önerilmektedir. 
Haftada 2 kez balık tüketimi ile eş değer.  



Prostaglandinlerin (PG) Önemi

• PG: Yaralı dokular tarafından yapılır. 

• Yangı, ağrı/ateş, kan pıhtılaşması 

• Prostanoidler diye de adlandırılan siklooksijenaz
ürünü eikozanoidler, Siklooksijenaz enzimleri 
(COX-1 ve COX-2) araşidonik asidin, adı geçen 
prostanoidlerin prekürsörleri olan prostaglandin G 
ve   H'ye dönüşümünü katalize eder. 



Yangı giderici glikokortikoidler
fosfolipaz A2’yi inhibe ederler



Prostoglandinler

Araşidonik Asit
Prostoglandinler

&
Tromboksanlar

Siklooksijenaz

mide asid salgısını güçlü bir şekilde inhibe ederler. Aspirin ve benzeri ilaçların ülser yapmaları
ve gizli veya açık mide kanaması yapmaları, midede koruyucu prostaglandinlerin oluşumunu
azaltmalarına bağlı olabilir. BÖBREKLERDE KAN AKIMINI sağlar ve idrar oluşumunda
prostaglandinler işlev görür. Bu yüzden siklooksijenaz inhibitörü ilaçlar böbrek yetmezliğine
neden olabilir. İnfeksiyon hastalıklarında oluşan ateşin PGE LERDEN KAYNAKLANDIĞINA
İNANILIR. BU YÜZDEN ASPİRİN BENZERİ İLAÇLARIN ATEŞİ DÜŞÜRDÜĞÜ GÖRÜŞÜ HAKİMDİR.



Lökotrienlerin (LT) Önemi

• Aşırı derecede hassasiyet sonucunda 
gelişen alerjik reaksiyonlarla yakından 
ilişkilidir



Esansiyel Yağ Asitleri Eksikliği

Büyüme Geriliği
Deri hastalıkları
Yaranın geç iyileşmesi
Enfeksiyonlara
savunmasız
İshal
Kansızlık



Trigliseritler Enerji Kaynağıdır 

Besin yoluyla alınan veya yağ dokuda depo 
edilen TG’ler dinlenme halinde veya hafif 
egzersiz durumunda başlıca kasların ana 
enerji kaynağıdır.



• Sadece ağır egzersiz durumunda, 200 m 
koşusu gibi kısa sürede ağır aktivitelerde, 
yağ asitlerine ilave olarak birçok 
karbonhidrat kaynağı enerji ihtiyacını 
karşılamak için kullanılır. 



• TG’ler yağların başlıca depo 
formudur

• Vücudumuzun yağ depolama 
yeteneği sınırsızdır. 

• Eğer yağ dokuda daha fazla yağ 
depo edecek yer kalmamışsa yeni 
adipoz hücreleri oluşur.

Trigliseritler Enerji İçin Depo 
Edilir



Neden enerji ihtiyacımızı karşılamak 
için yağ depo ediyoruz?

• Yağların enerji yoğunluğu fazladır.
– 9kKal /g

• TG’ler oldukça kararlı bileşikler
– Diğer hücre bileşenleri ile reaksiyona girmezler

• Yağ dokuda TG depo edilirken 
– %80 yağ, %20 su ve protein ile birlikte depo 

edilir

• Kaslarda depo edilirken: 
– %75 su ile birlikte depo edilir. 



Trigliseritler Vücut Savunmasında 
Önemlidir

• Derinin hemen altında bulunan yağ 
tabakası başlıca TG’lerden oluşmuştur.

• Yağ dokusu organları çevreleyerek onları 
dış ortamdan ayırır ve koruyucu bir 
görevi vardır. 



Anoreksiya Nervoza

Fat-Free (YAĞSIZ) vücut



Trigliseritler
Yağda Çözünen 

Vitaminlerin 
Taşınmasında 
Önemlidir!!!



Lipitlerin Görevleri

Organizmada lipitlerin rolü dağılış durumlarına göre
değişebilir.

Gliseritler hayvan hücrelerinde depolanan TEK enerji
maddesidir.

Besinin fazlası vücutta daima yağ olarak depo edilir.
Vücudun glukojen depo etme yeteneği sınırlıdır.

Lipitler hassas iç organlar için koruyucu bir yastık teşkil
ederler. Balina, fok gibi soğuk sularda yaşayan
hayvanlarda deri altına yığılan yağ tabakası hayvanı
soğuktan korur.

VÜCUT ISISININ DENETİMİ

HÜCRELERE MADDE TAŞINMASI



Bazı besinlerin yağ içeriği

• Sade yağ→ %95
• Tereyağı → %80
• Ceviz, fındık vb. →%63
• Çekirdekler →%45
• Et → %20
• Soya fasulyesi →%15
• Yumurta → %12
• Mısır → %4
• Kurubaklagiller, tahıllar →%2


