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Tiyamin
Nilgün SÜMER (*)
Gülberk YILDIRIM ('')

cll.Y~.~nin

(B 1 l

vitaınini)

karbchidrat. protc.in, lipid ve nüitgörev yapan birçok enzimin kofJktörü olan
c _··~'-·'.:_.iye! bir vitan1indir. Eksik:iğindc kas zayıf.ı!i;ı YC ka::; yo.·gun:u~u,
L.ı ·~'i:.c1::;1on b,)~ukluğu, pcrifcral nörit, mcntal tonfüzyon, c.pati; kal_;ı
111: 1:1c~:::ı, clüşr.·-_<c. kalp yetmezliği, kalp büyümesi ve ödcnı ile k::trcktcrizc
lc:1iicl

n1"t2bol~;_:1nasında

tl·: nJro·o}L1c
n1)1:n

ıı~~s~a.Jık

biyckhny:ısı,

cLsikli,'in:;1

olan .. beriberi"
fizyolojik işlevleri,

biyokirny::ısal

orlay~ı, çıkar.
yctınez:ik

olaro.k tesbitindc

Bu nıal~al-:::Qc ti:;-·abclirti:cri ve tiyamin

l.:ullaııılan

yöntcn1lcr

turtış1l-

THIAMINE
Suınnıary

-ıhüunine (•'itnmin B l is an CsD·.:nüJ.l \ito.min in '-\u1
'Xhlch has u maior rol:; as t.hc C'.)-f;_c~c;;_- ofa nuınb:;r af
iıı-volved ln carbohyra.te, protein, lip:'..d and nucleotld mt:tı.;.

:

n-ı~'D nu~ri'.icn

:'LZJ

ın~:::.

to'is:_n.
[;(_cal

llıL-ı.nıinc

clisca~;'.)

lcck cf

dcficicncy g~ııerally rssu:t':)d in "bo;;rib~ri", a ncurolo\Vhich h=ts symptoms ::c.s muscl: ,,\TCC.'.k.:ıcss [,'.lld 'iv::ıstin0·,

coord~nıtion,

perlp-hcral ncuriLs, ıncnL;'.l co:1f;.ısion, a,p::ıthy lo\v
fa-Uurc, heart cnlargeıncnt a.nd cdcma. In this rey'.c'i'.' t:'.'.: b_i.ochc~-nislry of thiaınine, ils physiological function0, dcfici'.)ncy syndroınes and the methods for the b:'..o:::hemical dctcrm:ncıtion
ur thi.:ırrünc dcfic~cncy J.rc djscusscll.
I(cy nroı-ds Thiaınine, thiamine pyrophosphzıtc, thiamine deficiency.

h
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GiRiŞ ı

taminin

B kompleks vitaminlerinden
biri olan tiyamin {B 1 vitaminD hemen heınen bütün canlı organizma-

minin
kimyasal

ve bazı mikroorganizmalar

Pirimidin ve tiyazol halkalarını
içeren tiyamin, insan dokularında
aktif formu olan tiyamin pirofos, fat (TPPl şeklinde bulunur (3,5l.
Tiyamin pirofosfat, karbohidrat metabolizmasında rol oynayan
karboksilaz, pirüvik dehidrogenaz,

İlk kez 1897 yılında Eijkmen ..~a
çıkartılmış pirinçle beslebukları
nen tavuklarda denge kaybı ve ·felç
gibi sinir sistemi bozuklukları olduğunu

fark

etmiş;

hastalığın

besin

ğUnu bulmuştur.

J90J'de Grijns
kaynaklı

oldu-

yılında

Funk

1912

bundan sorumlu olan
kabuklarından

1927

yıllarında

tiyamini tam
başarmışlardır

bileşiği

izole

transketolaz, fosfoketolaz gibi birçok önemli enzimin koenzimidir
(1). Kofaktör olarak görev aldığı
biyokimyasal tepkimeler]
başlıca

pi-

etmiş

olarak izole etmeyi
(1-3}. Williams'ın vi-

şöyle

Alfa • ketoasitlerin oksida tif

1 -

a - Pirüvik asit

+

TPP bu tepkimede
ko A'ya transfer eder.

dehjdrogenaz,

alfarketoglutarik

ve
Jansen ve Donath

rinç

(4J.

BİYOKİMYASI,

için esansiyel olan bir bileşiktir (lJ.

bu

zamani.cı.

fonksiyonları

açıklığa kavuşmuştur

omurgalıların

larda bulunabilen,
birçoğu

kimyasal yapısını açıkla
sonra (1936 yılında) tiyabeslenmedeki rolü ve biyo-

masından

özetleyebiliriz (4,61:

dekarboksilasyonları

Pirüvikasit dekarboksilaz
Asctilko A
koenzim A
TPP
pirüvatın

alır

aldehit grubunu üzerine

+ C0 2

ve asetil-

Alfa-ketoglutarat dehidrogenaz

b -

Alfa • ketoglutarat

------------.~

süksinilkoA

TPP

Bu reaksiyonda da tiyamin, aldehit grubunu transfer eder.

c -

zincirli aminoasitlerin katabolizması: valin, isolösin ve
lösin gibi dallı zincirli aminoasitlerin yıkımındaki oksidatif dekarboksilasyon basamağında görev yapan
kompleks enzim sisteminin tiyamin

pirofosfata gereksinimi
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2 -

Dallı

vardır,

Transketolaz reaksiyonu

Başlıca

eritrositlerde bulunan

transketolaz enzimi TPP'ye
lı

bir enzimdir ve

fat

heksozrnonofos-

şantının aşağıdaki

ni katalizler,

bağım

tepkimeleri-

Transketolaz; TPP
Ksiluloz - 5 - fosfat

+

riboz -5 -fosfat

sedoheptüloz - 5 - fosfat

+

Ksiluloz - 5 - fosfat

+

fruktoz - 6 - fosfat
Tiyamin
transketolaz

+

<-----------glise raldehit - 3 - fosfat
Transketolaz; TTP
eritroz- 4 - fosfat ___________,,

<-·--------gliseraldehit- 3 - fosfat

eksikliğinde

eritrosit

aktivitesinin

düştüğü

gözlenmiştir.

3 - Oksidatif olmayan
boksila,syonlar

dekar-

Genellikle bira mayasında ve
E. coli gibi mikroorganizmalarda
piruvatın asetaldehite
dönüŞtüğü
reaksiyonlardır ve TPP gerektirirler.
Sonuçta aldehit veya aldehitin oksidatif formları Caçiloinler)
meydana, gelir.

rı

4 - Fosfoketolaz -reaksiyonla(fosforoklastik parçalaiımaJ

reaksiyonlarda ketozların
açil grupları ·açil fosfatlara düuüşür, TPP gereklidir.
Bu

Tiyamin, önemli biyokimyasal
etkin rolü nedeniyle
karbohidrat metabolizması, nükleotid sentezi ve redükte NADP yapımında (7), lipid ve protein sentezinde görev yapar Cs-10).
tepkiınelerdeki

Tiyamin başlıca duodenum ve
proksimal jejunumdan emilir (11).
Emiliminde hem aktif hem de pasif difüzyon rol oynar. Absorpsiyon
hız sınırlayıcı

bir yöntemle kont-

rol edilmektedir.

Serum_ tiyamin

düzeyi de diğer B grubu vitaminlerinde olduğu gibi oral yükleme dozundan etkilenmez. ~bsorpsiyonu
henüz, ,bilinetkileyen faktörler
memekle birlikte kortikosteroidlerin
tiyamin absorpsiyonunu kontrol ettikleri sanılmaktadır (3l. Tiyaınin
kan dolaşımında büyük oranda albumine bağlı halde taşınır (3) .
Hücre zarlarından özgül zarsal fosifaltazlar yardınu ile g\~çtiği saptarunıştır (12).
Vücutta en fazla
kalp, böbrek, karaciğer ve beyin
dokularında
bulunur. Kanda 9
µg/100 mi oranında; plazma, serebrospinal sıvı ve tükrükte 0-1,S ,µg/
100 mi oranında bulunur (2). Normal kişilerde 24 saatte idrarla
atılan tiyamin miktan 100 µg kadardır Cl3l.
Tiyamin, özellikle glukoz meönemli bir rol oy·
nadığından günlük tiyamin gerek·
sinimi vücudun enerji ihtiyacı ile
bağlantılıdır. Her 4400 kj enerji ihtiyacı için Q.33 mg tiyamine gerek
vardır. Normal bir yetişkinin günlük tiyamin gereksinimi yaklaşık 9
tabolizmasında

mg'dır

(3).

Tiyamin bakımından zengin
besinler arasında kııru fasulye, be75

buğdaygiller ln

fındık,

&elye, ceviz,

tü!mü, sebzelerin çiçek, meyv:c

hayv:ınlaon

doınuzeti,

kökleri,

YC

beyin
böbrek,
k~tlp,
karacigcr,
gibi organları, yumurta sarısı sayı
labilir (2,5,6J.
TİYAMİN EKSİKLİGİ

1897

Eijkman, kabukla-

yılında

rı çıkarılmış

ısısı

vücut

felç ve cc -,i

kaybı,

vuklarda denge
bir

t:ı

pirinçle beslenen
düşüşü

ile karcktcrJz::
mik-

hastalığı keşfetmiş; yaptıgı

roskobik incelemede periferal sLür
sisteminde de jenerasyonlar o:d '..:ğunu görmüştür.

Bu

gallinanım"

nöritis

durunıa

"Poli-

adını

v.;'rc:1

Eijkınan, hastalığa nişastalı be::>iıı

lerde bulunan bir zehirin neden olduğunu, antidotunun ise pirinç lzu_buklarında

bulunclugunu

i__;~-..c

c:--r··

hastalığı,

hastalıktır.

h::-.~:

vanlarda gözlenen bu lıa~t::ı.'.ı:-:. iJ:..:
insanlarda gözlenen «b:..ribcri,, nin
benzer yanlc..rı olduğunu farkctrni~~
Grijns ise 1912'de sözedile:.:ı bcUrcilere yolaçan anti-nöritik f:::tktörü pirinç

kabuklarından

buklan

çıkartılmış

nenlerde tiyamin

eksikli,ği

Peters, tiyamin
nızca

periferal sinirleri
sistemini de

yal-

değil, ıner
etkilediğini

(2).

Beriberi teri.mi besin
üyamin

yılında

yetersizliği:ıi11

kezi sinir

göstermiştir

gözl-::n.d:-

(1). 1822

bildirmiştir

ğini

izole ederek kapirinçle b,..."ı '

eksikliğini

kullanılmaktadır

ka.yna~dı

ifade etmek için

(14L Asya'da

ısoo·

!erde ve 1900'lerin

başında

lıısanın

yolaçan beriberi
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ölümüne

binlerce

görülen bi:·

Kabukla:-ı

çıkartılm ·.~

pirinçle beslenmenin yaygu1 oltluğl:
Tayland, Filipinler, Endonezya ve
bazı Afrika ülkeleri ı:rlbi birçok ü'-

kede beriberi ciddi problemler yuratmaya devam etmektedir (3,13).
Tiyamin eksikliği iin baş·ıca lY>
lirtileri genel olarak halsizlik,
kusına,

tahsızlık, bulant;ı,

i~

bnşL!.ğTı

ağrıları, yorgunluk, peıifc·
mental konfü.zyon, irritanörit,
ral
korku1::ır
depresyon, ani
bilite,
kalp hızında düşme, kalp büyü1nc
sı,

kas

si, kondisyon

düşüklüğü,

kol ve

b_~

caklarda ödemdir. Kronik beriberi·
de kalple ilgili belirtiler hastayı so
nuçta ölüme götürebilir {4). G:nel
olarak iki tip beriberi vardır (L1,6).
l{uru

ı

yılında v~ondern1u~1,

sıklıkla

kelerinde halen

müştür (1).

1896

diyetlerinin ana maddeGüneydoğu Asya ü'-

si pirinç olan

beriberi: Pcrircrik

nörit ile karekterizeclL".
beriberi:
2 ~ Yaş
kalp

yetmezliği

ve ödem il:: karc.:.k-

tcrizcdir.
Günlük tiyan1in
dan az

olduğunda

alımı

or'.aya

0.4

ı;ıg·

çık(:n b~

riberinin yalnızca B 1 vitamini yetersizliği ile ilgili olmn.yıp bc:ı.zı risk
faktörleri ve

diğer bazı bileşikleri 1

yetersizlikleri_ eşliğinde
bildirilmektedir

o:·ta:--:~ çık

tığı

(3.4). l: -·
alyaşlılarda ve
a:yrıca
riberi
rasıl::ı.sıklıkla
de
koliklerde
nan bir durun1<lur (3,15-20). Al·
koliklerde gözlenen kalp ve b~yi 1
dokusu hasarları, nörolojik_ bazı belirtiler büyük oranda tiyamin eksikliğine bağlıdır.

Alkoliklerde rast-

ensef3.lo_::ı~ı~is'ı
lanan <<Wernicke's
mental bozukluklar, felç, göz hare-

zayıflık,

ketlerinde

nedenleri

-

ı

(4).

Tiyaminin

yetersizliği:ıin

Alkolik tiyamin

vardır:

yc:tmcz·

kişilere

la daha düzensiz ve yetersiz

oran
bes-

kişilerde vitaınin

lendiklerinden bu

faktör

itibare;ı

anlaşıl.

biyokiınyrr

tesbiti için birçok

geliştirilmiştir (2,4).

ları

özetleyebiliriz:

şöyle

1 -

Tlyaııı:n

İntestinal malabsorpsiyon:

i 1 c~

tiyamin c;:;:sik'.i

sal metot

eksiklikleri söz konusudur (2,21).
2 -

besinsel

ve beriberi

bulundu.Gunun

masından
ğinin

esansiy.e~ bi;'

olduğunun

ilişkisinin

bağlı

Beslenmeye

lik: Alkolikler normal

BiYCK:.~.-fYA.SA.L Tl::.lBlTl

ve tiynmin

eksikliğinden kaynaklanır

çeşitli

TİYAMİN IJ{Sİl\LtGiNiN

ataksi ile

hastalıktır

rakterize bir

Du~ı

.:li:·t

dl.~zcyiniıı

filçümü :

Etanolün, tiyaminin barsak mukozasından taşınımı

gellediği gösterilmiştir
I<.araciğer

3 -

(3,22).

fonksiyonların

daki bozukluk: Alkoliklerde karaci··
ğer fonksiyonları

iiyamin, aktif
Jiğe

şekli

olan tiyamin pibu da yetmez ..

Ayrıca

yola.çar (23).

dck i
za

bozuldu~;undan

dönüşemez,

rofosfata

bu

kişilcr

karaciğer y;.ıglanııı::ısı \'C

bağlı

şında

da bozukluklar ortaya

kendi mctabollk
olaıak

yolunda kofaktör
da

olmaktadır.

olarak

çıkan

alkol

eksik.li.ğinc

Ayrıca

yolunda bir

ort;ıya

tiyamini

uzun süre

alanlarda ciddi tiyamin
ınctabolik

n 1ko!ün

ara ürün
asctaldclıit,

transkctolaz apocnzirnini dcnatlirc

ederek

tiyanıin

n1akta<lır

eksikliğine::

~'ol~v~·

eksikliği

bebeklerinde

rastlanmıştır

metotlar

biyolojik

!ardır. Bunların

kullcını:an

·

kısnıı nıikrob:

bir

o'.c.i.uk.';:ı

yolojiktir. Ancak bu tesLler

ve zordurlar {3). 19JG ~,.,.
Ickc serum ve critrosiLlcrdeki

duyarsız

lında

Oyaıninin

tayini için

mikrobiyolojik

otoın~ttizc

yönteın

b;;.

gclis,i:l<rni~·

tir (3J.
yöntcıulcr

l{imyasal

1.2

dan

geliştirilen

ve

tiyaınini

verdiği

mavi

esasına

dayanan «tiyokrom

ferris~

fluoresansı

du", daha sonra
tarafından

ölçn1cl~

meto-

arcıştırıcı

birçok

nıodiJ\yc ectilnıi::;;~ir

26-29). Kolay ve

tem

İ ~·

t'.J..rrrfı::

tiyokrom'a oksit\eycr k

yanür ile

olmasına.

(3,
bir yön·

kullanışlı
karşın

çok

düşük

miktardaki tiyamin için yeterli c1u-

de

olan anneleberiberiye

Diğer

bir yöntem ise

p-aminoasetofenon ile
mor-kırmızı

(3,4). Bebeklerdeki be-

çözünmez
ölçümüne

ma, kalp yetmezliği, oligüri, karave kalp büyümesi, büyüme
geriliği ile karekterizedir {25).

ürikasit, askorbikasit gibi

dayanan

tiyaıni

1i

ı

oluşturduğ~ı

riberi ödem, dispnea, anorcksi, kus·
ciğer

ilk

cso.s:ı daya·1c.ı

yarlı lıkla değildir.

(3,24).

Tiyanıin

rin

tayininde

kez Hcnnessy ve Cerccedo

Alkolün

kullanması

y(ıntem:crj

Biyolojik tayin

Tiyaınin

çık

(3,23).

4 -

neden

siro-

dcpola:ıı

olarak tiyaminin

maktadır

ı.ı.

ve emilimini en-

komp:eksin
koloriınetrik

yöntemdir, ancak ortamda

bulun.:ı.ıı
bilcşik!cr

yöntemi enterfere edebilirler (3J.
"17

Ayrıca

formaldehit-diazolan:rrı1ş

sülfanilik metodu ve broınotimol
mavisi metodu gibi metotlar da
vardır (3,30l.
1.3. İdrar yükleme testleri : Tiyamin yükleme testleri çok çeşitli
olmakla birlikte (3,31), en sık ku1vitamin
lanılanlar, belli miktarda
yüklemesini takiben tiya.1ninin idrarla atılımının ölçülnıesine dayanan testlerdir. Ancak bunların· tiyamin eksikliğini ·belirlem'e açıs1:1dan fazla öne~i yoktur.
1.4. Kromatografik iayin yöntemleri : İnce tabakft kromatogtafisi ve klasik iyon değiştirici kromatografi gibi teknikler tiyaminin
ayırımı ve tayini için uzun sürcdtr
kullanılmaktadır, ancak bunlardan
yalnızca bir ikisi rutin kan düzeyini ölçmeye uygundur {3,32). So~'
yö~ı
yıllarda bu konuda önerilen
temlerden biri de sephadex iyon d(:ğiştirici kolon ile tiyamin fosfortk
esterlerinin ayırımı esasına dayc.nan bir testtir (33).

1.5. Yüksek basınçlı sıvı kroına
tografisi (HPLCJ ile tayini : Bu sistem ile 10-15 dakika gibi kısa sürede ölçüın yapılabilınektedir ve nıg
düzeyindeki tiyamini doğru ve hassas olarak tayin etmek mümkündür (3). Roser (34), HPLC ve tiyokrom yöntemlerini kombine olarak
kullanarak idrar tiyamin düzeyini
ölçmek için duyarlı ve özgül bir
bir
geliştirmiştir. Diğer
yöntem
yöntemle ise pmol düzeyindeki tiyamin ve onun fosfat esterlerinin
tayini yapılabilmekte (35), ayrıca
metotla 0,05 pmol'lük
başka bir
duyarlılıkta olmak üzere serum ti-
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yamin düzeyinin ölçümü mümkün
olmaktadır (36l,
1.6 Yüksek voltaj kağıt elektroforezi: Tiyokrom metodunun enterferans yapan maddelerden etkilenmesi nedeniyle birçok araştırıcı tielektroforetik
yaınin ayırımı için
yöntemleri önermektedirler. Biyolo-

jik ına,terynid,e , çah~ır).;:en önce cleprotcinizasy;on yapil+nakta da)ıa :;on
ra numune liyofilize edilip elektrö-

fÜİ'ei uygul~~maktadıf
2 -

(37).

T~yanıin d,~z;e-yinin

indireli:

ölçüm~ :
2.1. Kan laktat, pİJ'ÜYat ve alfaketoglutarat düzeylerinin ölçümü
Tiya.min, pirüvat ve laktatın enzimatik yıkımlarında, alfa-ketoglutarol
ratın da dekarboksilasyonunda
oynadığından bunlor:ın ka:n · düzeylerinin ölçüınünün tiyamin eksikli-

saptamakta kullanılabileceğl
ileri sürülmüş, ·ancak bu yöntemin
tanı açısından fazla önemi olmadı

ğini

ğı

bildirilmiştir

(3,4).

2.2. Glikolik ve oksalik asti clli.zeylerinin ölçümü: Tiyaınin pirof osfat, glioksilatın karbondioksit ve
formata dönüşümünde kofaktör o!arak görev ya:ptığından tiyamin ekbisikliğinde dokularda glioksalat
gliokso.idraria
ve
rimi olabileceği
lat ve oksalat atılımının artacağı
öne sürülmüştür. Ancak bu konu
henüz kesinlik kazanmamıştır (4).
2.3. Eritrosit lranskctolaz aktivitesinin ölçümü: Transketolaz enzimi (EC 2.2.1.1) eritrositlerde, kaadrenal korteks
raciğer, böbrek,
beyin, iskelet kası ve diğer doh-ularda bulunan TPP°ye bağımlı· bir
Transketolaz reaksiyoenzimdir.

nunda

ketoşekerlerin

keto

grupları

TPP ile glikoaldehit-enzim ara.bileşiği oluşturur ve bir alıcı aldehito
transfer edilir. Memeli hücrelerinde
transketolazın başlıca işlevi ribuloz
-5-fosfat metabolizması ile ilgilidir
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