
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

• Vitaminler

Biyotik Yazarı
Canset YILDIZ



• Başlıca C, H, O ve N içeren organik bileşiklerdir. 
• Canlıda çok az miktarda bulunan ancak birçok metabolik 

işlemde .....................................  rol alan bileşikledir.
• Bileşik enzimlerde yardımcı kısım olarak kullanılabilirler. 

Organik yapılı bu yardımcı kısma ………………….. denir.
• Hücre zarının ve dokuların yapısına katılmazlar.
• ………................. uğramadan hücre zarından geçebilirler.
• Polimer oluşturamazlar 
• …………………….....  olarak kullanılmazlar

Ototrof canlılar fotosentez ve kemosentez ile bizim için gerekli 
vitaminleri sentezlerken, heterotrof canlılar ya bazı vitaminlerin 

öncüllerinden vitamin sentezi yapabilir ya da yapamadığı için 
dışarıdan hazır olarak alır. Mesela insanlar deride D vitamini 

öncülünü ışık sayesinde D vitaminine dönüştürür. Karaciğerde A 
vitamini öncülünü de A vitaminine dönüştürür. Ama bizler yine 
de öncüller olmadan vitamin sentezi yapamayız. Bağırsağımızda 

yaşayan bazı bakteriler B ve K vitamini üretir.
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Yağda çözünen vitaminler (A,D,E,K)

............................................................................ .

............................................................................................................................... .

........................................................................................................................................................................

Suda çözünen vitaminler (B,C)

....................................................................................................................

...................................................................................................................

Karaciğer ve yağ dokusunda depolanabilirler

Bu sayede uzun süre vücutta kalabilir ve eksiklikleri ile daha az karşılaşılır

Ancak idrarla dışarı atılamadıklarından belli bir değerin üzerinde alınmaları zehirleyici etki gösterebilir

Vücutta depolanmazlar dolayısıyla günlük olarak alınmaları gereklidir

Fazlası kolayca idrarla atılabildiği için zehirleyici etki göstermezler

Vitamin Çeşitleri

Vitaminler kolay bozulan bileşiklerdir. Özellikle, 
• A, B, E, K vitaminleri güneş ışığından; 
• A, C, E, D vitaminleri oksijenden; 
• C ve E vitaminleri metallerle temastan etkilenir. 
Ayrıca yüksek basınç, sıcaklık, uygun olmayan pH değerleri de vitamin yapısını bozabilir.



Vitamin Çeşitleri

A vitamini: Lipit yapıldır. Besinlerden beta karoten
şeklinde alınıp, karaciğerde A 
vitaminine dönüştürülür. Retinada 
bulunan rhodopsin proteinin yapısına 
katılır.

Deri, göz ve iç vücut yüzeylerinin 
kurumasına, büyüme ve gelişmenin 
gerilemesine ve gece körlüğüne neden 
olur. 

Karaciğer, tereyağı, yumurta sayısı, balık, 
kırmızı et, sütte, sarı-turuncu-yeşil renkli 
sebze ve meyvelerde bulunur.

Görevi-yapısı Eksikliği Hangi besinlerde bulunduğu

D Vitamini:
Steroyit yapılıdır. Canlı tarafından 
özellikle deride aktifleştirilerek
karaciğer ve böbrekte hormon
üretiminde kullanılır. Kalsiyum ve 
fosfat emilimi sağlar.

Çocuklarda raşitizm, 
yetişkinlerde osteomalazi

Güçlendirilmiş süt, balık 
yağı, yumurta sarısı

E vitamini: Lipit yapılıdır. Antioksidan özelliği ile 
kansere karşı koruyucu, hücre 
yenilenmesini sağlayan, cildin 
yaşlanmasını geciktiren bir vitamindir. 

Et, süt ürünleri, tam 
tahıllar.

Kas ağrıları, anemi, kısırlık, 
düşük, büyüme ve gelişme 
geriliği

K vitamini: Lipit yapılıdır. Kan pıhtılaşmasında 
görevlidir.

Bağırsak bakterileri, Karaciğer
Kan pıhtılaşmasında gecikme

C vitamini: Antioksidan özellikte olup, bağ 
dokusu oluşumunda görevlidir.

İskorbüt, yaraların geç iyileşmesi, 
zayıf kemik gelişimi

Turunçgiller, domates, patates

B grubu 
vitaminleri:

Hücrelerdeki birçok tepkime 
için koenzim olarak kullanılır.

Halsizlik, deri ve sinir sistemi hastalıkları 
(pellegra, beri beri), anemi 

Karaciğer, et, süt ve süt ürünleri ile tahıl, 
baklagil ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur.


