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 ÖZET 

 Oksidatif stres, vücut metabolizması sırasında üretilen serbest radikaller ve 
bunların vücuttan temizlenmesi ile ilgili antioksidan sistem elemanları arasın-
daki dengenin serbest radikaller lehine bozulması durumudur. Kanser, 
kardiyovasküler hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıkların etiyolojisinde etkili 
olduğu düşünülen oksidatif stres, aynı zamanda şizofreni, duygudurum bo-
zuklukları, otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi bazı ruhsal 
bozuklukların patogenezinde de sorumlu mekanizmalardan birisi olarak gö-
rülmektedir. Bu bağlamda ruhsal bozuklukların bilinen mevcut tedavileri 
dışında antioksidan vitamin ekleme tedavileri gündeme gelmiştir. Bu süreçte 
yer alan A, C ve E vitaminleri antioksidan savunmayı desteklemek dışında 
bazı ruhsal bozukluklarda görülebilen beslenme sorunlarına ikincil eksiklikler-
de de kullanılabilmektedir. Bu yazıda A, C ve E vitaminlerinin vücuttaki 
süreçlerine ilişkin biyokimyasal, moleküler ve genetik veriler gözden geçirile-
cek daha sonra antioksidan vitaminlerin ekleme tedavilerinin psikiyatride 
hangi koşullarda gündeme gelebileceği ve uygulanması halinde dikkat edilmesi 
gereken faktörler tartışılacaktır.  

 Anahtar Sözcükler: Vitamin A, vitamin E, askorbik asid 
  

ABSTRACT 
 Oxidative stress can be defined as imbalance between prooxidant molecules 

produced during body metabolism and members of antioxidant system for 
favor of former. Oxidative stress, which is included in the pathogenesis of 
cancer, aging, cardiovascular and neurodegenerative disorders, is also consi-
dered for pathogenetic mechanisms underlying psychiatric disorders including 
schizophrenia, mood disorders, attention deficit hyperactivity disorder. Due 
to important role of antioxidant vitamins in antioxidant defense mechanisms, 
vitamin supplementation therapies are considered in addition to conventional 
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treatment choices for psychiatric disorders. This paper will attempt to review 
the biochemical, molecular and genetic data on biological processes related to 
vitamins A, C and E. Besides, the circumstances under which the antioxidant 
vitamin supplementation could be used in psychiatry and the factors that 
should be taken into consideration during these therapies will be discussed. 

 Keywords:  vitamin A, vitamin E, ascorbic acid 
 

 
anser, kardiyovasküler hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıkların 
patogenezinde rolü olan oksidatif stres, şizofreni, duygudurum bo-
zuklukları, anksiyete bozuklukları, otizm ve dikkat eksikliği 

hiperakivite bozukluğu (DEHB) gibi ruhsal bozuklukların patogenezinden de 
sorumlu tutulmaktadır.[1-6] Beyin, vücut ağırlığının ancak %2’ sini oluştur-
masına rağmen, toplam oksijen tüketiminin %20’sinden sorumludur.[7] 
Dolayısı ile beyinde birim ağırlık başına düşen oksijen tüketimi fazladır. Ayrı-
ca beyin; sınırlı antioksidan kapasitesine, yüksek enerji gereksimine ve yüksek 
lipid ve demir içeriğine bağlı olarak oksidatif strese oldukça duyarlıdır.[5] 

Oksidatif stres, reaktif oksijen türlerinin (ROT) oluşumu ile antioksidan 
savunma mekanizmaları arasındaki dengenin bozulması sonucu ortaya çı-
kar.[8] ROT oldukça toksiktir ve lipidler, proteinler, karbonhidratlar ve 
nükleik asitler ile etkileşir. Oksidatif stresteki artış, nekroz veya apoptozis 
aracılığıyla hücre ölümüne neden olabilir.[9] ROT iki mekanizma ile uzaklaş-
tırılır. Birincisi ROT’un enzimatik inaktivasyonudur. İkinci mekanizma başlı-
ca kimyasal özellikleri toksik oksijen radikallerini inaktive etmek olan antiok-
sidan vitaminler ve diğer moleküllerdir. Antioksidan vitaminlerin başında 
vitamin A (retinol), vitamin C (askorbik asit) ve vitamin E (α-tokoferol) ge-
lir.[10]  

Genel olarak literatürde ruhsal bozukluklarda antioksidan vitamin ekleme 
tedavileri üç nedenle gündeme gelmektedir ve henüz bu vitaminlerin tedavi-
deki yerleri tartışmalıdır. Bunlar; antioksidan savunmayı güçlendirme amacıy-
la, besinlerle yetersiz alınmaları halinde (sınırlı beslenme durumlarında)  ve 
bazı antipsikotik ilaçların üretimini arttırdığı reaktif oksijen radikallerine karşı 
koruyucu amaçlı olarak kullanımlarıdır.[11-14]  

Bu yazıda öncelikle A, C ve E vitaminlerinin vücuttaki süreçlerine ilişkin 
biyokimyasal, moleküler ve genetik veriler gözden geçirilecektir. Daha sonra 
antioksidan vitamin ekleme tedavilerinin psikiyatride hangi koşullarda gün-
deme gelebileceğine dair literatür bilgisi verilecek  ve uygulanması halinde 
dikkat edilmesi gereken faktörler tartışılacaktır.  

K 
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Antioksidan Vitaminler 

Vitamin A 
Retinoidler, vitamin A’dan türeyen bir grup bileşiktir ve bunlar hem geliş-
mekte olan hem de erişkin omurgalı sistemlerde birçok işleve sahiptir. Vita-
min A’ nın biyolojik olarak aktif metaboliti retinoik asittir ve çekirdekteki bir 
grup reseptör ailesine bağlanarak gen ekspresyonunu düzenler.[15] 

Metabolizması 
Vitamin A, hayvansal kaynaklı gıdalarda retinil esterleri olarak bulunur ve 
barsak lümeninde retinol ve serbest yağ asitlerine parçalanır. Barsak hücresine 
alınan retinolden tekrar retinil esterleri oluşturulur. Vitamin A’nın diğer kay-
nağı β-karoten gibi provitamin A karotenoidleridir ve bitkisel kaynaklı besin-
lerden elde edilir.[16] Barsak lümenindeki β-karoten, SR-BI (scavenger 
receptor class B Tip 1) aracılığı ile barsak hücresine alınır ve başta β,β-karoten 
15,15′-monooksijenaz-1 (BCMO1) olmak üzere bir dizi enzim ile retinoik 
asit veya retinole çevrilir.[17,18] Retinil  esterleri ve karotenoidler 
şilomikronların yapısına katılarak lenfatiklere salınır. Esterifiye olmamış 
retinolün ise lipid taşıyıcısı ABCA1 aracılığı ile bazolateral membrandan 
portal dolaşıma katıldığı iddia edilmektedir.[17]  

Retinolün enterositteki taşınmasında CRBPII (Cellular Retinol-Binding 
Protein II)’nin rolü vardır ve bu protein birincil olarak barsak mukozasında 
eksprese edilir.[19] Vitamin A ve karotenoidlerin barsaktan emiliminde rol 
oynayan birçok protein vardır. Bu proteinleri kodlayan genlere ilişkin 
polimorfizmler, vitamin A ve karotenoidlerin metabolizması ve taşınması 
bakımından bireysel farklılıklar oluşmasına neden olmaktadır.[16]  

Barsaklardan lenfatiklere daha sonra genel dolaşıma katılan şilomikronlar 
bazı enzimatik işlemlerden geçtikten sonra şilomikron kalıntıları oluşur. Bun-
lar karaciğer ve birçok doku tarafından alınır. Hepatositlerde, şilomikron 
kalıntıları içinde alınmış olan retinil esterleri tekrar hidrolize edilir. Retinol, 
retinol bağlayıcı protein ile birlikte dolaşıma katılır, ihtiyaç fazlası ise karaci-
ğerde depo edilir. All-trans retinoik asitin yıkımı da retionik asitin hücre ve 
dokulardaki düzeylerini kontrol etmede önemlidir. Retinoik asitin yıkımı 
sırasında görev yapan tanımlanmış bazı enzimler vardır.[20] 

Antioksidan vitaminlerin biyoyararlanımlarını etkileyebilecek ilk basamak 
olan barsaktan emilimlerinde genetik ve çevresel faktörler birlikte rol oyna-
maktadır. A ve E vitaminlerinin de dahil olduğu yağda eriyen vitaminlerin 
barsaktan emilmeden önce hangi yapıların (miçeller, veziküller, belki de pro-
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teinler) içine dahil olduğunun da bu vitaminlerin emilim mekanizmasını 
etkileyebileceği iddia edilmektedir. Yağda eriyen vitaminlerin enterositlerden 
emilimini etkileyebilecek diğer bir mekanizma da taşıyıcıların enterositin 
apikal ve bazolateral membranlardaki dağılımının barsak boyunca değişkenlik 
gösterebilmesidir.  Sonuç olarak bu vitaminlerin tercihi emilim bölgesi alınan 
diyetin niteliğine ve bireysel genetik farklılıklara bağlı olarak kişiler arasında 
farklılıklar gösterebilir.[21]  
Beyine Taşınması, Kan-Beyin Bariyerini Geçme Mekanizmaları 
Vitamin A’nın büyük bir kısmı karaciğerde depolanmaktadır. Vitamin A, 
kanda retinol bağlayıcı protein (retinol binding protein-RBP) ile taşınmakta-
dır.[22] Yakın zamana kadar retinolün hücreler tarafından hangi moleküler 
mekanizma ile alındığı bilinmezken Kawaguchi ve arkadaşları  RBP için özgül 
bir membran reseptörü (STRA6) tanımlamışlardır.[22] STRA6, sadece retinol 
bağlayıcı proteini bağlamakla kalmaz aynı zamanda vitamin A-RBP komplek-
sinden vitamin A’ nın ayrılmasını katalize eder.[22,23]  Embryonik gelişimde 
ve erişkinde yaygın olarak eksprese edilen bu molekülün aynı zamanda koroid 
pleksus da dahil olmak üzere çeşitli beyin bölgelerinde ekpresyonu mevcut-
tur.[24]   
Gen Regülasyonu ve Sinyal Yolakları Üzerine Etkileri 
Retinoik asit, transkripsiyon regülasyonunda görev alan bir grup reseptörün 
ligandıdır. Retinoik asit, özellikle erken embryogenezde önemli bir sinyal 
molekülüdür.[25] Vitamin A ve türevleri, retinoid reseptörleri aracılığı ile gen 
transkripsiyonunu düzenleyerek hücresel süreçlerde rol oynar. Bu reseptörler, 
retinoik asit reseptörleri (RAR) ve retinoid X reseptörleri (RXR) olmak üzere 
2 gruba ayrılır. Bugüne kadar vitamin A, oksidatif stresin aracılık ettiği bazı 
hastalıklara karşı koruyucu etkileri olan antioksidan bir vitamin olarak bilinir-
ken bazı araştırmalar retinol ve diğer retinoidlerin bazı özel koşullarda 
prooksidan rolleri olabileceğini göstermiştir. Retinol ve onun retinoik asit gibi 
türevlerinin, RAR ve RXR aracılı gen tranksripsiyonu eşlik etmeden bazı sin-
yal yolaklarını aktive ettiği ve bazı transkripsiyon faktörlerinin düzenlenmesini 
sağladığı gösterilmiştir. Bir çalışmada retinolün serbest radikal üretimini arttı-
rarak Sertoli hücrelerinde ERK1/2 MAPK’ in Src bağımlı aktivasyonuna ve 
transkripsiyon faktörü CREB’ in ERK1/2 aracılı fosforilasyonuna neden ol-
duğu gösterilmiştir. Böylece retinol ve türevlerinin hızlı ve genomik olmayan 
bir yol ile reaktif oksijen türevlerinin yapımını arttırabileceği ve hücre döngü-
sünde bozulmalara ve malign dönüşüme neden olabileceği belirtilmekte-
dir.[26]    
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Sinyal Yolaklarının Psikiyatrik Hastalıkların Patogenezindeki Rolleri 
Retinoik asit, beyinde dopamin, serotonin ve noradrenalin (NA) sistemleri 
üzerinde düzenleyici etkilere sahiptir.[27-29] Retinoik asitin beyinde 
hipokampus ve striatumdaki nörotransmiterler üzerinde etkili olabileceği 
belirtilmektedir.[30,31] Retinoik asitin etkili olduğu bir alan da prefrontal 
kortekstir ve izotretinoin tedavisi insanda orbitofrontal korteks metabolizma-
sında azalmaya neden olabilmektedir.[32] Son zamanlarda retinoik asitin 
sadece gelişmekte olan merkezi sinir sisteminde değil erişkin beyninde de 
oldukça önemli işlevleri olduğu iddia edilmektedir.[33] Retinoik asitin etkili 
olduğu beyin bölgelerinin depresyon patogenezinde rol oynadığı düşünülen 
alanlarla örtüşüyor olması retinoidlerin depresyon gelişiminde de rolü olabile-
ceğini düşündürmektedir. Hayvan modellerinde de 13-cis-retinoik asit 
maruziyetinin depresyon benzeri davranışlara, öğrenme ve bellekte bozulmaya 
neden olduğu belirtilmektedir.[15] Akne tedavisinde kullanılan aktif 
metabolit 13-cis-RA’in depresyon ve özkıyım düşüncelerine neden olabileceği 
iddiaları mevcuttur.[34] 13-cis-retinoik asitin erişkindeki nörogenezi azaltarak 
ve serotonerjik nörotransmiter sisteminin bileşenlerinin ekspresyonunu değiş-
tirerek hayvanlarda depresyon benzeri davranışları indüklediği öne sürülmüş-
tür.[35] Ayrıca vitamin A eksikliğinin sıçanlarda uzaysal öğrenme ve belleği 
olumsuz etkilediği de gösterilmiştir.[36] Bu durumda, otizm hastalarında 
tabloya vitamin A eksikliğinin eklenmesi zaten hastaların çoğunda mevcut 
olan öğrenme sorunlarını derinleştiriyor olabilir.    

Retinoik asit sinyal yolağının, Alzheimer ve şizofreni gelişiminde de rol 
oynadığı belirtilmektedir.[37] Şizofreni etiyolojisinde retinoidlerin rolü olabi-
leceğine dair ilk görüş Goodman tarafından 1998’de öne sürülmüştür.[38] 
Goodman bu görüşünü üç önemli kanıta dayandırmıştır: 1. Retinoidlere bağlı 
anormalliklerin şizofreni hastalarının ailelerinde de görülmesi; 2. Şizofreni ile 
bağlantılı olduğu düşünülen bazı gen lokuslarının aynı zamanda retinoid 
sinyal sisteminde ve metabolik yolunda önemi olan genleri içeren lokuslar 
olması; 3- Dopamin D2 reseptörünün ve şizofreni etiyolojisinde aday birçok 
genin transkripsionel aktivasyonunun retinoik asit tarafından düzenleniyor 
olması.[38] 

Vitamin A’nın biyolojik aktif metabolitleri olan 9-cis retinoik asit ve all-
trans-retinoik asit; alkol dehidrogenazlar ve dokuya özgül aldehit 
dehidrogenazlar (ALDH1A1, 2 ve 3) aracılığı ile üretilir ve sitokrom P450 
enzimleri olan CYP26A1,B1 ve C1 ile inaktif metabolitlerine dönüştürülür. 
Retinoik asit düzeyleri retinoik asit sentezinde, metabolizmasında ve taşınma-
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sında rol alan genler tarafından kontrol edilir. Şizofreni hastalarında 
ALDH1A1, 2 ve 3; CYP26A1, B1 ve C1 ve transtiretin genlerine ait 18 tane 
tek nükleotid polimorfizminin (TNP) çalışıldığı bir araştırmada ALDH1A2 
genine ait 2 TNP’ nin şizofreni patofizyolojisinde rolü olabileceği sonucuna 
varılmıştır. ALDH1A2 geni varyantlarının ancak diğer genetik ve çevresel 
faktörler (retinal veya retinoik asit fazlalığı veya eksikliği) ile bir araya geldi-
ğinde şizofreni gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir.[39] 

Vitamin C (L-Askorbik Asit) 
Askorbik asit suda eriyen antioksidan bir vitamindir ve birçok enzimin 
kofaktörüdür.[40] Hayvanların çoğu ve bitkiler askorbik asit sentezleyebildik-
leri halde primatlar, L-gulonolakton oksidaz enziminin eksikliği sebebi ile bu 
vitamini sentezleyemezler ve besinle almak zorundadırlar. Vitamin C eksikli-
ğinde skorbüt gelişir.[41]  

Askorbik asitin beyinde antioksidan etkisi dışında da işlevleri vardır. 
Katekolamin biyosentezinde önemli olan askorbik asit, dopaminin 
noradrenaline çevrilmesinde çalışan dopamin β-hidroksilazın 
kofaktörüdür.[42] Bunun dışında askorbik asit, hem glutamat hem de 
dopamin aracılı nörotransmisyonda görev yapan bir nöromodülatördür.[43] 
Ayrıca askorbik asit membran fosfolipidlerinin peroksidasyonunu inhibe 
eder.[44] Askorbik asit membranlardaki α-tokoferoksil radikallerine hidrojen 
vererek E vitaminini tekrar yenileme potansiyeline sahiptir.[45]  

Metabolizması 
Vitamin C’ nin taşınmasında rol alan 2 yol vardır. Bunlardan birincisinde 
askorbik asit iki sodyum bağımlı vitamin C taşıyıcı proteini aracılığı ile 
membranlardan doğrudan taşınır. Bu taşıyıcı proteinler olan SVCT1 
(sodium-ascorbate co-transporters-sodyum askorbat ko-taşıyıcısı)  ve SVCT2 
proteinleri sırası ile SLC23A1 (5q31.2) ve SLC23A2 (20p13) genleri tarafın-
dan kodlanır. Diğer taşıma mekanizması ise sodyumdan bağımsızdır ve 
askorbik asitin okside formu olan dehidroaskorbik asitin (DHA) GLUT taşı-
yıcıları (heksoz taşıyıcıları) ile alınması ve tekrar askorbik asite indirgenmesi 
esasına dayanır. Baskın taşıyıcı mekanizma sodyum bağımlı olanıdır. SVCT1 
ve SVCT2 taşıyıcıları askorbik asitin barsaklardan emiliminden, dokulardaki 
birikiminden ve böbrekten geri emiliminden sorumludur.[46] SVCT1 daha 
çok vücut homeostazisinde, askorbik asitin barsak ve böbreklerden emilimin-
de rol alırken [40];  SVCT2 en fazla adrenal bezlerde ve beyinde olmak üzere  
dokuların çoğunda eksprese edilir.[47] Glomerüler filtrattaki askorbik asitin 



Mazlum  492 
 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 
 

%98’i böbrekler tarafından SVCT-1 ile absorbe edilir  ve bu askorbik asit 
sentezleyemeyen memelilerde düşük alımlarda bile koruyucu nitelik taşır.[48]    

Askorbik asit okside olduğunda dehidroaskorbik asit oluşur. Eğer müm-
künse dehidroaskorbik asit tekrar askorbik asite indirgenir ya da fizyolojik 
pH’ da çok kararsız bir bileşik olması sebebi ile hızla hidrolize olur. Bir dizi 
reaksiyondan sonra oluşan 5 karbonlu bileşikler pentoz fosfat yoluna girer. 
Diğer bir yol ise dehidroaskorbik asitin hidrolizinden sonra karbon zincirleri-
nin kırılması ile bazı yıkım ürünlerinin oluşmasıdır.[49]   
Beyine Taşınması, Kan-Beyin Bariyerini Geçme Mekanizmaları 
Askorbik asit konsantrasyonu memelilerde plazma, beyin omurilik sıvısı 
(BOS) ve tüm beyinde sırası ile yaklaşık olarak 0.05, 0.2 ve 1mM’dır.[48] 
Koroid pleksusta bulunan askorbik asite oldukça özgül olan aktif taşıma sis-
temi, beyinde askorbik asit için olan homeostatik mekanizmanın bileşenlerin-
den biridir. Bu durumda plazmadaki askorbik asit düzeyleri düştüğünde kan-
dan BOS’a göreceli olarak daha fazla askorbik asit pompalanır. Plazma 
askorbik asit düzeyleri arttığında da BOS’a pompalanan askorbik asitin görece 
miktarı azalır. Askorbik asitin barsaklardan emilimi, böbreklerden geri emili-
mi, koroid pleksustaki ve beyin hücrelerindeki taşıyıcı mekanizmaların hepsi 
beyindeki askorbik asit miktarı üzerinde etkilidir.[50]   

Merkezi sinir sistemindeki askorbik asit homeostatik sistemi sayesinde be-
yin diğer organlara göre askorbik asit eksikliğinden daha iyi korunmaktadır. 
Bu sistem normal plazma konsantrasyonlarında yarı doymuş olduğu için oral 
veya damar yolu ile verilen yüksek askorbik asit miktarlarından da etkilenme 
düzeyi azalmaktadır. Fakat damar içine verilebilecek dehidroaskorbik asit ise 
kan-beyin bariyerindeki GLUT1 aracılığı ile beyne girerek beyin askorbik asit 
konsantrasyonlarını yükseltebilir.[48] SVCT2, beyinde yoğun olarak eksprese 
edilen tek askorbik asit taşıyıcısıdır.[40] Askorbik asit, koroid pleksus epitel 
hücresinin basolateral membranındaki aktif SVCT-2 taşıyıcısı ile kandan 
hücre içine alınır ve bilinmeyen bir taşıyıcı ile BOS’a salınır.  BOS’tan ve 
beyinde hücre dışı alandan alınan askorbik asit ise yine SVCT2 ile nöronlara 
taşınır.[48]  

SVCT2 mRNA’sı beyinde en yoğun olarak nöronlarda ve bazı nörogliyal 
hücre tiplerinde eksprese edilmektedir. SVCT2 proteininin erişkin sıçan bey-
nindeki dağılımının incelendiği bir immünhistokimya çalışmasında ise prote-
in yoğunluğunun serebral kortekste, hipokampusta ve serebellumda Purkinje 
hücrelerinde yoğun olduğu görülmüştür.[51] Diğer yandan hipokampal nö-
ron kültüründe yapılan bir immünhistokimya çalışmasında SVCT2 boyanma-
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sının nöronların aksonlarında yoğunluk kazandığı gösterilerek, SVCT2’ nin 
aksonal taşıyıcı ailesine ait olduğu iddia edilmiştir. SVCT2, nöronlardaki 
askorbik asit içeriğinin idamesini sağlayarak nöronal gelişimde ve nöronal 
işlevlerin matürasyonunda, eksitotoksisite ve oksidatif stresten korunmada 
önemli rol oynamaktadır. Glial hücrelerin çoğunda SVCT2 olmadığından 
nöronlar gliyalara kıyasla daha fazla askorbik asit içerirler.[52] Beynin 
askorbik asit ihtiyacı doğumda en fazladır ve postnatal gelişim döneminde 
azalır.[47]  
Gen Regülasyonu Üzerine Etkileri 
Son zamanlarda askorbik asitin mevcut bilinen işlevlerine ek olarak gen eks-
presyonunun regülasyonunda da rol oynadığına dair görüşler vardır. Askorbik 
asit özellikle cAMP (siklik adenozin monofosfat) bağımlı yollarla düzenlenen 
bir dizi genin ekspresyonunun düzenlenmesinde rol oynayabileceği belirtil-
mektedir.[41]   
C Vitamini İle İlişkili Proteinlerin Eksikliklerinin Beyindeki Sonuçları 
Farelerde yapılan ve SVCT2 geninin homozigot olarak silindiği bir çalışmada 
yavruların doğduktan kısa bir süre sonra diffüz serebral kanama ve solunum 
sorunu ile öldüğü gösterilmiştir.[52] Bu çalışma, SVCT2’ nin ve dolayısı ile 
askorbik asitin merkezi sinir sistemi için öneminin belirgin kanıtıdır. 

Vitamin E 
Vitamin E, insanlarda bulunan yağda çözünebilen en önemli antioksidan 
moleküldür.[53] Antioksidan rolüne ek olarak gen ekspresyonu regülasyo-
nunda, hücre sinyalizasyonu ve proliferasyonunun modülasyonunda rol 
alır.[54] Vitamin E ailesinin biyolojik olarak en aktif üyesi α-
tokoferoldür.[55] 
Metabolizması 
Vitamin E plazma düzeyi, Vitamin E’nin ağızdan alınan miktarına, 
barsaklardan vitaminin emilimine ve dolaşımdaki bir lipoproteine olan trans-
ferine bağlıdır. Bu son basamak alfa-tokoferol transfer proteini tarafından 
kontrol edilir.[56] SR-BI (Scavenger receptor class B member 1) ve NPC1L1 
(Niemann-Pick C1-like 1) taşıyıcıları, vitamin E’nin barsaktan enterosite 
taşınmasında rol oynarken, SR-BI aynı zamanda vitamin E’nin tekrar barsak 
lümenine bırakılmasını da sağlayan çift yönlü çalışan bir proteindir.[21]  

Alfa-tokoferol transfer proteini (α-TTP), vitamin E’nin en önemli hücre 
içi taşıma proteinidir. α-TTP mRNA’ sı karaciğer, dalak, akciğer, böbrek gibi 
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dokulara ek olarak insan beyninde de bulunmaktadır. Bu protein, insan pla-
sentasında da mevcuttur.[53] 

Vitamin E taşınmasında önemli diğer bir protein, fosfolipid transfer prote-
inidir (PLTP). PLTP, plazma ve dokularda vitamin E düzeylerinin regülasyo-
nunda önemli rol oynar. PLTP’ nin beyinde 3 izoformu bildirilmiştir. PLTP, 
hem BOS’da hem de beyin dokusunda mevcuttur ve fosfolipid transferinde 
aktif rol alır. Apolipoprotein E (apoE), insan beynindeki temel 
apolipoproteindir ve BOS’da apoE ve PLTP aktivitesi arasında yüksek kore-
lasyon vardır. PLTP, astrositlerdeki apoE ekspresyonunu ve salınımını düzen-
leyerek apoE’ nin önemli olduğu nöronal işlevlerde dolaylı olarak etkili olabi-
lir. Ayrıca hipokampusa ait CA1 ve CA2 bölgelerinin komşu nöronlarında da 
hücre içi PLTP seviyeleri farklılık göstermektedir. PLTP’nin hücre ve doku-
lardaki Vitamin E içeriğini düzenlemedeki rolü gözönüne alındığında; 
CA1’deki düşük PLTP ekspresyonu, bu nöronlardaki antioksidan potansiyel-
deki azalmaya eşlik ediyor olabilir.[57] 

Metabolizma sırasında ise vitamin E adı altında toplanan bileşikler, başta 
sitokrom P450 enzimleri aracılığı ile ω-oksidasyona uğrarlar. Ortaya çıkan 
ürünler bir dizi β-oksidasyon reaksiyonundan sonra konjuge olurlar, idrar ya 
da safra ile atılırlar.[58]  

Yağda eriyen vitaminler olan vitamin E ve karotenoidler, plazmada 
lipoproteinler ile taşınır. Lipid metabolizmasında rol alan proteinleri kodlayan 
genlere ilişkin polimorfizmlerin de bu vitaminlerin emilimini, plazmada ta-
şınmasını ve dolayısıyla  plazma konsantrasyonlarını etkileyebileceği iddia 
edilmektedir.[59]  
Beyine Taşınması, Kan-Beyin Bariyerini Geçme Mekanizmaları  
Tokoferolün, karaciğerden plazma lipoproteinlerine transferini sağlayan α-
TTP, en çok  karaciğerde sentezlenen ve tokoferolü hücre içinde bağlayan 
özgül bir proteindir.[21] SR-BI’nın, HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) ile 
birlikte olan α-tokoferolün, kan beyin bariyerini oluşturan hücrelere alımına 
aracılık ettiğine ilişkin araştırma verileri mevcuttur.[55] SR-BI’nın knock-out 
olduğu fare modellerinde plazma α-tokoferol düzeyleri artarken safra sıvısı, 
beyin, akciğer ve gonadlardaki α-tokoferol konsantrasyonlarında belirgin 
azalma olmuştur.[53] 
Sinyal Yolakları ve Gen Ekspresyonu Üzerine Etkileri 
Vitamin E’nin, antioksidan etkileri yıllardır bilinmektedir. Son yıllarda bu 
önemli molekülün antioksidan rolü dışında da etkileri olduğuna dair araştır-
ma sonuçları elde edilmiştir. Vitamin E’nin sinyal iletiminde rol oynayan 
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protein kinaz C, protein fosfotaz 2A  gibi birçok enzimi modüle ettiğine dair 
veriler mevcuttur.[60-62] E vitamininin bu etkileri aracılığıyla proliferasyon, 
farklılaşma, apoptoz, sağkalım, sekresyon, adhezyon ve gen ekspresyonu gibi 
önemli hücresel süreçler üzerine etkileri olduğu ileri sürülmektedir.[63] 
E Vitamini İle İlişkili Proteinlerin Eksikliklerinin Beyindeki Sonuçları 
 α-TTP kodlayan genin mutasyonlarında tokoferolün karaciğerden plazma 
lipoproteinlerine transferi bozulur ve vitamin E eksikliği ile birlikte giden 
ataksi gelişir.[21] PLTP kodlayan genin mutasyonunda beyinde vitamin E 
düzeyinin düşmesine bağlı olarak ataksi ortaya çıkmıştır.[57]  

Psikiyatride Antioksidan Vitamin Ekleme Tedavilerinin Yeri 

Otizm 
Otizm patogenezinde oksidatif stresin rolü olduğuna ilişkin yazın bilgisi gide-
rek artmaktadır.[5] Normal çocuklarla kıyaslandığında otistik bozukluğu olan 
hastaların kanında lipid peroksidasyon ürünlerinin arttığı bildirilmiş-
tir.[64,65] Al-Gadani ve arkadaşları, otizm hastalarında vitamin E ve 
glutatyon düzeylerinin belirgin olarak düşük olduğunu da göstermişlerdir.[65] 
Otistik bozukluğu olan çocuklarda antioksidan enzimlerin ve bunlarla ilgili 
eser elementlerin araştırıldığı bir çalışmada, normal çocuklara kıyasla otizm 
grubunda antioksidan enzim işlevlerinde azalmaya işaret eden sonuçlar elde 
edilmiştir.[66] Ayrıca otistik bozukluğu olan çocuklarda sağlıklı kontrollerle 
kıyaslandığında plazma malondialdehit düzeylerinin artmış olduğu retinol, β-
karoten, C ve E vitamin düzeyleri azalmış olduğu tespit edilmiştir.[67] 

Oksidatif stres otizm patogenezinde eşlik eden sorumlu mekanizmalardan 
biri olabileceği gibi, bu hastalarda sıklıkla görülen beslenme sorunlarına ikincil  
gelişen vitamin eksiklikleri de oksidatif stres artışına katkıda bulunarak hasta-
lığın gidişini ağırlaştırabilir. Bununla birlikte bu hastalardaki vitamin eksiklik-
leri avitaminozlara ilişkin klinik belirtilerle de ortaya çıkabilir. Otizm hastala-
rında vitamin eksikliklerinin klinik sonuçlarına ilişkin olgu bildirimleri mev-
cuttur. Ergen bir otizm hastasında beslenme tarzının sonucu olarak gelişen 
vitamin A eksikliğine bağlı olarak görme sorunu bildirilmiştir. Bu hastada 
optik atrofi gelişmiş olması sebebi ile yerine koyma tedavisine rağmen hastada 
görme sorunu kalıcı olmuştur.[12] Sınırlı besin tercihleri olan başka bir otizm 
hastasında yine vitamin A eksikliğine bağlı kseroftalmi gelişmiş ve yerine 
koyma tedavisine belli oranda yanıt vermiştir.[68] Otizm hastalarında, özellik-
le de  sınırlı sayıda gıda ile beslenme söz konusu ise dönem dönem vitamin 
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düzeylerinin takibi önemli olabilir. Özellikle sonradan artan göz bulguları ve 
agresyon varlığında vitamin A eksikliği düşünülmelidir. Bu iki olguda da 
görme ile ilgili sorunlar yerine koyma tedavisi ile azaldıkça hastaların 
agresyonlarında da azalma kaydedilmiştir. Vitamin A eksikliğinin görüldüğü 
otizm olgularına ek olarak bugüne kadar otistik hastalarda vitamin C eksikli-
ğine bağlı olarak skorbüt tablosunun geliştiğine ilişkin olgu bildirimleri de 
mevcuttur.[13,69]  

Bu hastalarda vitamin yerine koyma tedavisi gerekebilecek klinik durumla-
rın saptanması dışında bu tedaviler sırasında gelişebilecek toksik 
hipervitaminozlara karşı da uyanık olmak gerekmektedir. Vitamin ekleme 
tedavisi alan bir otizm hastasında Vitamin A intoksikasyonuna bağlı olarak 
hiperkalsemi geliştiği bildirilmiştir. A hipervitaminozu, infantil 
hiperkalseminin sık görülmeyen nedenlerindendir. Otizm hastalarında vita-
min ekleme tedavisi verilirken A hipervitaminozuna karşı da dikkatli olmak 
gerekir.[70] Otizm hastalarında multivitamin/mineral ekleme tedavisinin (B 
vitaminleri, folik asit, kalsiyum, çinko, selenyum ve A-D-E vitaminleri) veril-
diği çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada uyku ve gastrointestinal sorunlar-
da iyileşme bildirilmiştir.[71] Otistik bozukluğu mevcut 18 çocuk ile yapılan 
çift kör plasebo kontrollü bir çalışmada ise askorbik asit ekleme tedavisi (8 
gr/70 kg/gün) ile volta atma, kanat çırpma, sallanma ve dönme gibi 
stereotipik hareketlerde belirgin iyileşme olduğu belirtilmiştir.[72] 

Şizofreni 
Şizofrenide de patolojiye oksidatif hasarın eşlik ettiğine ilişkin yazın bilgisi 
oldukça fazladır.[73] Henüz ilaç başlanmamış ilk atak şizofreni hastalarında 
oksidatif stres artışına ilişkin bulgulara ek olarak antipsikotik tedavinin (özel-
likle klasik antipsikotikler) kronik hastalardaki oksidatif stresi derinleştirebile-
ceği iddiaları da mevcuttur.[73-75] Derin ve arkadaşlarının antipsikotik tedavi 
almakta olan bir grup şizofreni hastası ile yaptığı araştırmada, kontrollerle 
kıyaslandığında hasta grubunda serum malondialdehit düzeyleri artmış olarak 
bulunurken, E ve C vitamini düzeyleri düşük olarak bulunmuştur.[76] Aynı 
çalışmada atipik antipsikotik kullanan hastalarla kıyaslandığında tipik 
antipsikotik kullanan hastaların serum malondialdehit düzeyleri daha yüksek, 
E ve C vitamin düzeyleri ise daha düşük olarak saptanırken aradaki fark an-
lamlı bulunmamıştır.  

Klasik antipsikotiklerin atipik antipsikotikler ile kıyaslandığında belirgin 
olarak daha fazla lipid peroksidasyonuna neden olduğu belirtilmekte ve bu 
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lipid peroksidasyonunun ekstrapiramidal belirtilere neden olan patolojik sü-
reçlerin bir parçası olabileceği iddia edilmektedir.[77] Dolayısı ile şizofrenide 
antipsikotik kullanımı sonucu oluşan ekstrapiramidal belirtilerin (geç 
diskinezi dahil) tedavisinde de antioksidan vitamin (özellikle vitamin E) kul-
lanımı gündeme gelmiştir.  

Antioksidan vitaminleri de içeren ekleme tedavilerinin şizofreni hastala-
rında yarattığı olumlu sonuçlara ilişkin yayınlar mevcuttur. Örneğin çift kör 
kontrollü bir çalışmada şizofreni hastalarına atipik antipsikotik tedavisi ile 
birlikte verilen vitamin C ekleme tedavisinin atipik antpsikotiklere ek olarak 
plasebo alan hasta grubu ile kıyaslandığında oksidatif streste azalma ve psiki-
yatrik belirtilerde iyileşme sağladığı görülmüştür.[78] Şizofreni hastalarında 
yapılan, ω-3 yağ asitleri ve antioksidan vitaminlerin (vitamin E ve C) 
haloperidol tedavisine eklendiği bir çalışmada hastalarda  pozitif ve negatif 
belirtilerde belirgin düzelmeye ek olarak haloperidol yan etkilerinde azalma 
bildirilmiştir.[79] Şizofrenide tedaviye antioksidan vitamin eklenmesine iliş-
kin bazı olumlu çalışma sonuçları olmasına rağmen, geçerli sonuçlara ulaşmak 
için daha geniş örneklemlerde yapılmış kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 
Diğer yandan Dadheech ve arkadaşları, sağlıklı kontrollerle karşılaştırdıkları 
şizofreni hasta grubunda oksidatif stresin işareti olan artmış malondialdehit 
düzeylerine ek olarak düşük α-tokoferol, total askorbik asit ve indirgenmiş 
glutatyon seviyeleri bulmuşlardır.[80] Şizofreni hastalarında artmış oksidatif 
strese eşlik edebilecek antioksidan vitamin eksiklikleri özellikle negatif belirti-
lerin baskın olduğu hastalarda beslenme sorunları ile birleştiğinde daha da 
derinleşebileceğinden bu hastalarda bu vitaminlerin eksikliklerine karşı uyanık 
olmak gerekmektedir.  
Duygudurum Bozukluğu 
Duygudurum bozukluklarında oksidatif stresin sürece katkıda bulunan faktör-
lerden biri olduğu iddia edilmektedir.[81] Can ve arkadaşlarının bir çalışma-
sında sağlıklı kontollerle kıyaslandığında bipolar bozukluk ve unipolar depres-
yon tanıları olan bir hasta grubunda serum malondialdehit seviyeleri yüksek 
bulunurken, süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz enzim aktiviteleri 
azalmış olarak bulunmuştur.[82]  

Duygudurum bozukluklarında  sıklıkla antipsikotik ilaçlar tedaviye eşlik 
etmekte ve buna ilişkin ekstrapiramidal yan etkiler görülebilmektedir. Michael 
ve arkadaşları, duygudurum bozuklukları ve geç diskinezisi olan bir grup has-
tada tedaviye vitamin C ve E eklenmesi ile geç diskinezi belirtilerinde azalma 
olduğunu saptamışlardır.[83] 
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Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu  
DEHB’de oksidatif stresin rolü olduğuna ilişkin çalışma sonuçlarına [6,84] 
rağmen bu hastalarda antioksidan vitamin ekleme tedavilerine ilişkin yeterli 
veri bulunmamaktadır. DEHB olan hastalarla yapılan bir çalışmada alfa-
linolenik asitten zengin keten tohumu yağı ve antioksidan olarak vitamin 
C’nin kombine tedavisinin; dürtüsellik, huzursuzluk, dikkatsizlik ve öz-
denetim sorunlarında belirgin düzelme sağladığı görülmüştür.[85]  

Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde antioksidan tedavilerin faydasına iliş-
kin çalışma sayısı henüz çok yetersizdir ve yöntemsel olarak farklılıklar içer-
mektedir. Bu alanda daha  fazla kontrollü çalışmanın yapılması gerekmekte-
dir.  

Sonuç 
Oksidatif stresin psikiyatrik hastalıkların patogenezinde rol oynadığına dair 
veriler her geçen gün daha da artmaktadır.[4] Ancak oksidatif streste artışın 
mevcut hastalıkların kliniğinin ortaya çıkmasına katkıda bulunan bir neden 
mi yoksa diğer patogenetik süreçlerin sonunda ortaya çıkan bir sonuç mu 
olduğu tartışmalıdır. Oksidatif stresin sonuç olduğunu varsayarsak bunun 
hastalığın ana belirtilerini ağırlaştırabileceği ya da başka komplikasyonlara 
neden olabileceği düşünülebilir. Bu durumda doğal olarak antioksidan vita-
min ekleme tedavileri gündeme gelmektedir. Bu moleküllerin psikiyatrik 
hastalıklarda kullanımına ilişkin yeterli kontrollü çalışma olmadığı gibi mev-
cut araştırma sonuçları da yöntemsel açıdan ciddi boşluklar içermektedir. 
Dolayısı ile antioksidan vitamin ekleme tedavilerinin faydası tartışmalıdır. 
Gerçekte bu tedavilerin neden olabileceği olumlu veya olumsuz bir etki birçok 
değişkene bağlıdır.  

Vitamin A, C ve E’nin antioksidan işlevleri dışında vücutta başka molekü-
ler süreçlerde de etkili oldukları  aşikardır. Bu durumda ilk akla gelen soru 
şöyle olmaktadır: Antioksidan vitaminler, oksidatif stres ile başetme amacıyla 
farmakolojik dozlarda kullanıldıklarında yani düzeyleri vücutta optimum 
miktarın üzerine çıktığında etkili oldukları diğer moleküler süreçler nasıl etki-
lenmektedir ? Eldeki veriler ile bu soruya net bir yanıt vermek henüz müm-
kün değildir. Ancak bazı çalışma sonuçları bu konuda daha temkinli olmak 
için bizi uyarmaktadır. Örneğin vitamin A ve C‘nin bazı koşullarda 
prooksidan olarak işlev gösterebileceğine dair veriler  ışığında antioksidan 
vitaminlerin her koşulda ve konsantrasyonda antioksidan olarak işlev göster-
medikleri söylenebilir.[86-88] Diğer yandan retinoik asit sinyal yolaklarının 
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gelişmekte olan ve erişkin beynindeki plastisiteyi etkiliyor olması, vitamin 
E’nin hücre sinyalizasyonu ve proliferasyonu üzerine olan etkileri ve vitamin 
C’nin gen ekspresyonu üzerine düzenleyici etkilerinin olabileceğine ilişkin 
veriler bu vitaminlerin normalden yüksek düzeylerinin ileride henüz öngöre-
mediğimiz sonuçları olabileceğini akla getirmektedir.[25,41,63]  

Diğer yandan bu vitaminlerin eksikliklerine karşı da uyanık olmak gerek-
mektedir. Özellikle bazı psikiyatrik hastalıklarda hastaların sınırlı yeme tercih-
leri veya beslenme yetersizlikleri sebebi ile antioksidan vitaminler dahil birçok 
vitamin ve mineralin düşük düzeyleri söz konusu olabilir. Bu hastalıkların 
başında otizm gelmektedir ve yukarıda anlatıldığı üzere özellikle vitamin A 
eksikliğine bağlı ağır tablolar görülebilmektedir.[12,68] Bu ağır klinik tablo-
lardan vitaminin gen regülasyonu düzeyinde etkilerinin olumsuz etkilenmesi 
veya antioksidan savunmanın zayıflaması  sorumlu olabileceği gibi bunların 
her ikisi de etken olabilir. Dolayısı ile vitamin ekleme tedavileri söz konusu 
olduğunda öncelikli olarak risk altındaki hastalarda belirli aralıklarla tarama 
yapmak önem kazanmaktadır. Herhangi bir eksiklik saptandığında ise birincil 
amaç bu vitaminlerin optimum kan düzeylerini sağlamak olmalıdır. Vitamin 
A gibi yağda eriyen bir vitamin söz konusu olduğunda olası intoksikasyon 
tablolarına karşı dikkatli  olunmalı ve ekleme tedavisi verilen hastalar yakın 
takip edilmelidir. 

Ayrıca vitaminlerin vücuttaki biyoyararlanımının beslenme tarzı dışında 
kişisel genetik farklılıklardan da etkileniyor olması vitamin ekleme tedavileri-
nin önemli başka bir boyutunu oluşturmaktadır.[21] Bu durumda verilen 
vitaminin miktarına, veriliş şekline, kullanılan formuna bağlı faktörler dışında 
molekülün verildiği kişiye ait bireysel farklılıklar da biyoyararlanımı etkileye-
ceğinden tedavinin etkisi üzerinde belirleyici olacaktır. Vitamin ekleme teda-
vileri planlanırken tedaviye cevabı etkileyebilecek tüm bu faktörler mutlaka 
dikkate alınmalıdır. Eldeki genetik ve moleküler veriler arttıkça vitamin ekle-
me tedavileri ile ilgili şemalar da oluşacaktır.  
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