ELECTRO VOLL

Yaşam İçin Değer...

ELECTRO VOLL
Günümüz teknolojisi ile tıp alanında oldukça hızlı ilerlemeler kaydediliyor. Ancak tıp alanındaki
gelişmenin, teknolojideki gelişmeler olduğu da aşikardır. Son yapılan araştırmalar ile hastalıklara
neden olan etiyolojiler değişmekte ve sahip olduğumuz tanı yöntemleri bunları karşılamakta zorlanmakta, karşılasa dahi tanı için harcanan test birim maliyetleri artmaktadır. Böylelikle birçok
hastalığın etkeni ve teşhisi bilinememekte, dolayısıyla tedavisi etkili olarak yapılamamaktadır.
EVOLL test panelleri olarak, hastalıkların etiyolojilerini saptayıp, tanılarını koyup, tedavilerinde çok
rahat ilerleyebilmemiz adına 11 farklı test paneliyle değerli hekim ve hastalarımızın kullanımına
sunduk;
Ağır Metaller
Allerjenler
Bağırsak Flora
Besin Duyarlılığı
Candida
Enzim
Fruktoz İntoleransı
Laktoz İntoleransı
Latent Doku Asidozu
Mineral Düzeyleri
Vitamin Düzeyleri
Yukarıda belirtilen tahlil veya tahlilleri hastalarınıza yaptırmak artık Türkiye’de mümkün. Anlaşmalı
hastane, klinik ve laboratuvarlarımızda kanınızı aldırmanız yeterli olacaktır. Sonucunuz çıktığında
raporunuz size veya hekiminize ulaştırılacaktır.
Sağlıklı kalmanızı diler, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.
Saygılarımızla
Uzm. Dr. Ercüment İLGÜZ
Klinik Biyokimya Uzmanı
Electro Voll Türkiye
Genel Müdür

1

AGIR METALLER
EVOLL METAL
Günümüzde, sanayi ve endüstrinin gelişmesiyle
çevreye toksik metallerin salınımı artmış, çevresel
kirlilik düzeyleri en üst düzeye çıkmıştır. Kimyasal
ürünler, gübreler, endüstriyel boyalar, inşaat malzemeleri, balık, gümüş diş dolguları ve aşılar sadece
gündelik hayatta maruz kaldığımız ağır metal
kaynaklarının bazılarıdır. Toksik ağır metaller, normal
olarak, çok düşük seviyelerde vücut içinde mevcut
olabilir, fakat sürekli maruz kalındığında veya metabolik detoksiﬁkasyon aşamalarındaki genetik defektler sayesinde, beyinde daha sonra da vücut dokularında birikime yol açabilir.

Bu açıdan EVoll Ağır Metal Testi, dokularda birikmiş, vücudun genel ağır metal yükünü yansıttığı
için değer kazanmaktadır.

ALUMİNYUM
Uçaklardan mutfak gereçlerine, deodorantlardan
ilaçlara kadar birçok yerde kullanılan ve haﬁf bir
metal olan alüminyum uzun zamandır hayatımızın
bir parçası. Bu metalin faydaları milyonlarca kişinin
hayatını kolaylaştırdı. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar, Aluminyumun Alzheimer, Otizm gibi nörodejeneratif hastalıklar ve allerjilerin oluşmasında
önemli rol oynadığını gösteriyor.

Ağır Metal Testi Neden Önemlidir?
Aluminyum
Civa
Kurşun
Kadmiyum
Arsenik
Krom
Antimon
Kalay
Bakır
Akut ve kronik ağır metal zehirlenmelerinin belirtileri,
çoğu nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların belirtileri
ile aynıdır; bu nedenle, gelişmiş laboratuvar testleri
yapılmadan bu hastalıkların gerçek nedenini saptamak zordur. Ağır metaller çoğu zaman gelişimsel
bozuklukların, Otizm, Alzheimer, Multiple Sclerosis
gibi nörolojik hastalıkların, kronik yorgunluk sendromunun yanı sıra, görünüşte %100 sağlıklı gibi görünen bireylerde duygu durum bozukluklarının da
nedeni olabilmektedir.
Konvansiyonel laboratuvar testleri ile ağır metal
tayini, akut zehirlenme durumunda kanda o anda
mevcut olan düzeyleri göstermekte olup, dokularda
birikmiş metal düzeylerini gösterememektedir.
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CIVA
Cıva, günümüzde aşılardan boyalara kadar birçok
üründe bulunmaktadır. Sinir sistemi ve beyin hücrelerine toksititesi oldukça yüksektir. Bu yüzden,
birçok ülke bu ağır metalin kullanımına sınırlama
getirmiştir. Cıva ile ilişkilendirilen hastalıklar çoğunlukla nörolojik hastalıklar olup, Otizm, Allerjiler, Cilt
Hastalıkları ve Kromozom bozuklukları gibi klinik
etkisi ağır olan hastalıklardır.

KURŞUN
Oldukça toksik olan bu ağır metal, günümüzde özellikle boya sanayinde ve kimyasal ürünlerde kullanılmaktadır. Yaşadığımız ortamda kullandığımız birçok
ürün kurşun içermektedir. Kurşun insana gıdalarla ve
solunum yoluyla bulaşabilir. Vücuda giren kurşunun
büyük bir kısmı kemik ve dişlerde birikir. Ancak en
büyük hasarı beyin, böbrek, karaciğer, kalp, kas ve
kan hücrelerinde yapmaktadır. Kronik zehirlenme
durumunda, etkilediği sisteme göre nörolojik hastalıklara, anemiden böbrek ve karaciğer yetmezliğine
kadar birçok hastalığa yol açabilmektedir.

AGIR METALLER
EVOLL METAL
KADMİYUM
Kadmiyum, gıdalar, içme suyu, hava, sigara ve
çalışma ortamı havasıyla insan vücuduna girebilmektedir. Vücuttan böbrek ve karaciğer yoluyla
atılır ve bu atılım sırasında bu organlara zarar vererek hasara yol açarlar. Solunum yoluyla alınması ise
akciğer ödemi ve ölüme kadar giden ağır klinik
durumlara yol açabilir.
ARSENİK
Özellikle tarımda pestisit olarak kullanılan arsenik,
günümüzde LED, laser ve yarı iletkenlerin de yapısında bulunur. Vücutta böbrek, karaciğer, kemik ve
ciltte birikerek bu organların hasarına yol açar. Akut
zehirlenmeleri ölümle sonuçlanır. Arsenik kanserojen olarak da bilinmektedir.
KROM
Krom vücuda solunum ve gıdalar yoluyla girer.
Solunum yoluyla girdiğinde akciğerlerde birikir ve
sonra dolaşıma geçer. Akciğerlerde astım ve
kansere neden olur. Su ve gıdalarla alındığında çok
az bir kısmı barsaklardan emilerek metabolizmada
kullanılır. Aşırı alımda ise karaciğer ve böbrek
hasarı, bilinç kaybı, koma ve ölüme yol açabilir.

ANTİMON
Antimon kozmetik ürünlerde, pil yapımında, kalaykurşun alaşımlarında, matbaa işlerinde, elektrotlarrda, kauçuk yapıştırmada, tekstilde, boyalarda ve
plastiklerde alev almayı önlemede, cam ve seramik
üretiminde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
Termoelektrik
malzemelerin,
nanopartiküllerin
önemli bir bileşenidir. Vücuda başlıca solunum yolu
olmak üzere, ağız ve cilt yoluyla da girer. Akciğerlerde Pnömokonyoz, ciltte “Antimon Dermatozu”,
Kalp-Damar sistemi hastalıkları, kanser, immün
sistem bozuklukları ve kadınlarda düşüklere
neden olabilir.

KALAY
Kalay çeşitli organik maddelerde kullanılır. Kalay
bileşikleri tarım alanında; tarım ilaçları gibi, plastik

endüstrisi, boya endüstrisi gibi çok sayıda endüstride
kullanılır. Organik kalay maddelerinin kullanıldığı
alanların sayısı her gün artmaktadır.
Organik kalay maddelerinin etkileri çeşitlilik gösterebilir. Zararlı etkisi bulunduğu maddenin çeşidine ve
etki altında kalan organizmaya bağlıdır. Trietilkalay
insanlar için en tehlikeli organik kalay bileşiğidir.
İnsanlar kalay bileşiklerini gıdalarla, solunumla ve
deri yoluyla alabilirler.
Kalay bileşiklerinin alınması; uzun dönem etkileri
kadar, akut etkilere de sebep olabilir. Akut etkileri göz
ve cilt tahrişleri, baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı ve
baş dönmesi, nefes darlığı; kronik etkileri ise depresyon, karaciğer hasarları, bağışıklık sistemlerinin
yetersizliği, kromozom hasarı ve anemidir.

BAKIR
Bakır çok yaygın bulunan bir maddedir ve doğada
doğal olarak bulunur. Bakır birçok çeşit gıdada, içme
suyunda ve havada bulunabilir. Bundan dolayı her
gün yiyerek, içerek ve soluyarak önemli bir miktar
bakırı vücudumuza alırız. Bakır normal metabolizma
için gereklidir, çünkü insan sağlığı için gerekli olan
bir iz elementtir. Çoğu bakır bileşiği ya su tortusuna
ya da toprak parçacıklarına yerleşip bağlanır. Çözünür bakır bileşikleri insan sağlığı için en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Genellikle doğada suda çözünür
bakır bileşikleri, tarım uygulamalarında kullanımı
sonucu ortaya çıkmaktadır.
Havadaki bakır konsantrasyonu genellikle oldukça
düşüktür, bundan dolayı soluma ile bakıra maruz
kalma ihmal edilebilir. Bakırdan tesisata sahip evlerde yaşayan kişiler çoğu kişiye oranla daha fazla
bakır miktarına maruz kalmaktadırlar, çünkü bakır,
korozyona uğramış borulardan içme suyuna
geçmektedir.
Bakıra uzun süreli maruz kalma burun, ağız ve göz
tahrişine ve baş ağrılarına, karın ağrılarına, baş dönmesine, kusmaya ve ishale neden olmaktadır. Bakırın kasten yüksek miktarda alımı karaciğer ve bakır
hasarlarına ve hatta ölüme bile neden olabilir. Bakırın kanserojen olup olmadığı da henüz saptanmamıştır. Kronik bakır zehirlenmesi Wilson Hastalığı ile
sonuçlanmaktadır ve karaciğer sirozu, beyin hasarı,
demyelinizasyon, böbrek hastalığı ve korneada
bakır birikmesi ile karakterize edilmektedir.
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ALLERJENLER
EVOLL ALLERJEN
ALLERJİK
HASTALIKLAR

Normalde vücudu koruyan ba�ı�ıklık sistemi, bazı
insanlarda zararlı olmayan birtakım maddelere
kar�ı a�ırı yanıt verir. Bu reaksiyonlara "a�ırı duyarlılık" ya da "allerji" adı verilir. Allerjik reaksiyona yol
açan antijene de "alerjen" denir. Alerjik reaksiyonlar
tek tip de�ildir, birçok yolla ortaya çıkarlar, vücudun
de�i�ik bölümlerinde meydana gelebilirler ve çe�itli
�iddette olabilirler.
Bu maddeler solunum yolu ile alınabildi�i gibi,
ciltten temas ya da yiyecek �eklinde a�ızdan da
alınabilir. Bu maddeler alerjik reaksiyon geli�ebilmesi için vücuda daha önceden girmi� olmaları
gerekir. Yani vücudun ba�ı�ıklık sisteminin bu maddeyle daha önce kar�ıla�ması ve bunlara duyarlı
hale gelmesi gerekir. Daha sonraki kar�ıla�malarda
çok hızlı bir �ekilde reaksiyonlar geli�ir.

ALLERJEN MADDELER NELERDİR?
Besin
Deterjan
Fotoallarjen
Hayvan
Kimyasal
Polen
Ev tozu, gözle görülemeyecek kadar küçük böcekler (akarlar), polenler en sık rastlanan alerjiye
neden olan maddelerdir. Ayrıca kedi-köpek gibi
hayvanların tüyleri, bazı yiyecekler, güne�, bazı
ilaçlar, küf mantarları, parazitler, bazı kimyasal
maddeler, so�uk ya da kirli hava ve bunun gibi
birçok faktör allerjen özelliktedir. Bunlar solunum ya
da sindirimle, ciltle ve enjeksiyonla vücuda girerler
ve reaksiyona neden olurlar.
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Allerjik astım, allerjik orta
kulak iltihabı ve burun nezle
si, egzema dediğimiz atopik
dermatit, böcek sokmalarına
karşı oluşan allerjiler, alerjik
sinüzit, gıda allerjisi,allerjik
göz nezlesi, ilaçlara karşı
olan allerji, güneş allerjisi,
lateks allerjisi bazı allerjik
rahatsızlıklardır. Bu hastalık
lar tekrarlayıcı olduğundan
önemlidir. İnsan yaşamını
sınırlandırır ve performansını etkiler. Hatta anaﬂaksi
dediğimiz, ani ölümle sonuçlanabilen tehlikeli bir
duruma sokabilir.
Bir kişide allerji olduğunu söyleyebilmek için doktor
veya laboratuvar tarafından bazı testler yapılması
gerekir.

ALLERJİK HASTALIKLARIN TANISI
Öncelikle şunun iyi bilinmesi gerekir; erken teşhis
hastalığın tedavisi ve ilerlemesinin durdurulması
için çok önemlidir. Oluşabilecek krizlerin de önüne
geçilmiş olur. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden doktora başvurmanızda fayda vardır.
Allerjik hastalıklar için tanı bazen zor hale gelebilir.
Laboratuvar veya cilt testleriyle çoğu zaman allerjiye neden olan etken saptanırken, kimi zaman da
etken bulunamaz. Bu durumda hastanın klinik
öyküsü dikkate alınarak, allerjiye yol açabilecek
allerjenleri içeren panel testler yapılır.
EVoll Allerji paneli testleri tek seferde yüzlerce gıda,
polen, hayvansal, kimyasal, deterjan ve fotoallerjenlere karşı oluşan allerjileri saptayarak tanıda
ekonomiklik ve kolaylık sağlar. Doğru allerjenin saptanmasıyla tedavi etkinliği artar ve kişinin allerjenlerden korunmasını sağlar.

BAGIRSAK FLORASI
EVOLL FLORA
“Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar. Bağırsak hasta ise ise vücudun geri kısmı da hastadır.”
Hipokrat
PROBİYOTİKLER
Yeterli miktarda yenildiğinde insan ya da hayvan
sağlığını olumlu yönde etkileyen mikroorganizmalara probiyotik denir. Bağırsaktaki bazı mikroorganizmaların çoğalmasını artıran ve/veya aktivitesini
uyaran ve insan ya da hayvan sağlığını olumlu
yönde etkileyen maddelere (besinsel liﬂer gibi)
prebiyotik denir.
Erişkin bir insan bağırsağında 100 trilyon (1,5 kg)
faydalı bakteri bulunur. Bu rakam insan hücre sayısının 10 katı kadardır. Sayıları 500’ün üzerinde olan bu
bakteriler normal bağırsak ﬂorasını oluştururlar. Bu
bakteriler 400 -500 m2 büyüklüğünde bir yüzey oluşturan bağırsak sümüksü zarını koruyucu bir tabaka
şeklinde döşer.
Bağırsak ﬂorası ile insanlar arasındaki ilişki simbiyotik
ve mutualistik bir ilişkidir, yani her iki tarafa da yarar
sağlar. İnsanlar bağırsak ﬂorası olmadan yaşayabilseler de, bağırsak ﬂorasının, kullanılmayan maddeleri
fermantasyon ile kullanılır maddelere dönüştürmek,
bağışıklık sistemini eğitmek ve zararlı organizmaların
büyümesini engellemek gibi yararlı işlevleri vardır.
Ayrıca bağırsak mukozasında enﬂamasyon oluşumunu engellemek, cilt hastalıklarının oluşumunu azaltmak, daha duru bir beden oluşturmak, karaciğere
gidecek ve onun yükünü artıracak olan patojen mikroorganizmaları önceden elimine etmek, bağışıklık
sisteminin yalnızca patojenlere cevap vermesini
sağlamak ve bazı hastalıklara karşı korumak da bu
görevler arasında sayılabilir. Son yıllarda kanser,
otizm, Parkinson hastalığı gibi birçok kronik hastalığın
etiyolojisinde, bu bakteri ﬂorasının bozukluğu saptanmıştır.
Bağırsaklardaki tüm bakteri türleri tanımlı değildir,
çünkü bazıları kültürlenemez. Kişiden kişiye bakteri
türlerinin sayıları çok fark etse de, belli bir kişi için bu
sayısal oranlar oldukça sabittir. Çoğu bakteri Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Eubacterium,
Ruminococcus, Peptococcus, Peptostreptococcus ve
Biﬁdobacterium cinslerine aittir. Escherichia ve Lactobacillus gibi aeroblar daha az miktarda bulunurlar.
Bacteroides cinsine ait türler bağırsaklardaki bakterilerin %30'unu oluştururlar.
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PROBİYOTİKLERİN GÖREVLERİ
Bağışıklık sistemini güçlendirmek
Yiyeceklerin hazmını kolaylaştırmak.
Vitamin sentezi yapmak.
Bağırsak duvarını zararlı maddelerden korumak ve bağırsak geçirgenliğini azaltmak.
Zararlı maddelerin (toksinler) kan dolaşımına geçmesini engellemek.
Besin alerjilerini ve egzamayı önlemek
Kronik enflamatuvar (iltihabi) hastalıkların
oluşumunu engellemek
Kanseri önlemek
Yaşlanmayı yavaşlatmak
Depresyonu hafifletmek
Otizm bulgularını hafifletmek
İshali önlemek ve tedavi etmek
İdrar yolu iltihaplarını önlemek
Kabızlığı tedavi etmek
Böbrek taşlarının (okzalat) oluşumunu
azaltmak
Günümüzde bağırsak ﬂora bakterilerinin mikrobiyolojik kültür ortamında üretilerek tayin edilmesi zor
ve vakit alıcıdır. Çoğu zaman bakterilerin bazıları
çeşitli nedenlerle kültür ortamında üretilememekte
veya kontaminasyon nedeniyle farklı sonuçlar
çıkmaktadır. Otizmden Alzheimer’a, depresyondan
kansere kadar birçok hastalığın oluşumunda önemi
bulunan bağırsak ﬂora bozukluğunun tespiti günümüz tıbbında bir ihtiyaç haline gelmiştir.
EVoll Bağırsak Flora Testi, bağırsakta bulunan
patojen ve probiyotik bakterileri saptayarak, birçok
hastalığın tanı ve tedavisinde yardımcı olur.
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BESIN DUYARLILIGI
EVOLL BESİN

Yediğimiz Besinlerin Hepsi Bedenimize Faydalı mı !

Sağlıklı olduğunu düşündüğümüz ve tükettiğimiz
birçok besin vücudumuzda olumsuz etkiler yaratıyor
olabilir. Örneğin çok sağlıklı olduğunu düşündüğümüz peynir veya yoğurt eğer vücudumuz tarafından
doğru olarak sindirilemiyor ise, vücudumuz bu peynirin içindeki proteinlere karşı bağışıklık tepkisi gösterir.
Bu olumsuz etki "Besin Duyarlılığı" olarak adlandırılır
ve vücutta kilo almadan, birçok kronik rahatsızlığa
kadar olumsuz etkilere sebep olur.
Besin Duyarlılığı Besin alerjisi ile karıştırılmamalıdır.
Besin alerjisi az kişide görülür ve kısa bir süre içinde
öldürücü etkilere kadar varan sonuçlar doğurabilir.
Örneğin fıstığa veya herhangi bir deniz mahsulüne
besin alerjileri olan kişiler 30 dakika ile 1 saat arası
kısa bir sürede anaﬂaktik şoka girerek nefes bile
alamaz duruma gelebilirler. Besin duyarlılığının aksine
besin alerjisi tamamen bir kısa dönem bağışıklık
sistemi reaksiyonu olarak tanımlanır.
Besin duyarlılığı besin alerjisinden daha sıklıkla görülür. Normal beslenen bir insan, bir kaç saat veya bir
kaç gün içinde birçok yiyecek yediği için, yaşadığı
sorunun besinden olduğunu tahmin etse bile hangi
besinden olduğunu tespit etmesi çok zordur.
Avrupa ve ABD toplumun %15-40’ı besin duyarlılığına
bağlı sağlık sorunları yaşamaktadır.

56

BESİN DUYARLILIĞININ BELİRTİLERİ
Vücudunuzun bazı besin maddelerini pek
de iyi tolere etmediğini düşünüyorsanız,
Yemeklerden sonra kendinizi hep yorgun
hissediyorsanız,
Gaz, kabızlık, ishal, İrritabl Barsak Sendro
mu gibi sorunlarınız varsa,
Kilo sorununuz varsa ve kilonuz bir
günde bile kayda değer şekilde azalıp
artabiliyorsa,
Yemek yemediğiniz zaman sorunlarınız
azalıyorsa,
İltihapla seyreden cilt sorunlarınız varsa
ve kaşınıyorsanız,
Migren, kronik yorgunluk hatta depresyo
nunuz varsa,
Hiperaktivite ya da dikkat toplayamama
gibi sorunlarınız varsa,
Kas, doku, eklem problemleri, romatizmal
yakınmalarınız varsa

Besin intoleransınız olabilir.

EVoll Besin Duyarlılığı testi ile tek seferde
duyarlı olduğunuz besin maddesi tespit edilerek, tanı ve tedaviye yardımcı olabilirsiniz.

CANDIDA
EVOLL CANDIDA

Candida albicans normal şartlar altında ağzımızda,
boğazımızda, bağırsaklarımızda, idrar yollarında bulunan ve bağırsak ﬂoramızın bir parçası olarak kabul
edilen fırsatçı bir maya mantarıdır. Floramızın dengesi
bozulduğunda, ya da çeşitli sebeplerden dolayı bağışıklık sistemiz sekteye uğradığında patojenik (hastalığa
sebep olma) bir hale dönüşebilirler. Candida enfeksiyonu teşhisi çok zor bir hastalıktır. Tedavisi uzun zaman
alabilir ya da yetersiz kalabilir.Ancak kan testleri, dışkı
tahlili neticesinde teşhis edildiğinde doğru tedavi
yöntemleri kullanıldığı takdirde müsbet sonuçlar
alınabilir.Bazı doktorlar laboratuvar sonuçları kafa karıştırıcı olabildiğinden sadece hastayı sorgulama yoluyla
teşhis koymaktadırlar.
Candida albicans’ların görevi vücudumuzdaki zararlı
mikropları tanıyıp onları ortadan kaldırmaktır. Onlarsız
bir çok patojenik bakterilere karşı savunmasız bir
duruma düşeriz. Candida albicans’ların vücudumuzdaki sayıları yaklaşık milyonla ifade edilir ve sağlıklı bir
bağışıklık sistemi ve yararlı mikroplar (probiotikler)
tarafından bu denge kontrol altında tutulur. Yararlı
mikropların sayısı azaldığı ve bağışıklık sistemi zayıﬂadığı takdirde candida albicans maya yapısından (yeast
form) miçelial (mycelial form) yapısına şekil değiştirerek
vücudumuzu işgal etmeye başlıyacaklardır.
Maya halinde Candida işgalci olmayan şeker fermentasyonu yapan bir organizmadır, ancak mantar halinde
rizoidler (çok uzun kökler) geliştirerek istila etmeye
başlar. Rizoidler mukoza ve bağırsak duvarlarında
mikroskobik delikler açarak, bakterilerin, toksinlerin,
maya ve sindirilmemiş besin parçacıklarının kana karışmasını sağlar ve zehirlenmeye sebep olur.
BULAŞMA
Candida mantarı hava yolu ile bulaşmaz. Cinsel ilişki,
uzun öpüşme candidayı genital organlardan ve
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ağızdan bir başka şahısa bulaştırabilir. Eğer Candida
bulaşan şahıs sağlıklı ise bağışıklık sistemi bu hücreleri
ortadan kaldırır, ancak bağışıklık sistemi zayıf ise ve
çok miktarda şeker ve karbonhidrat tüketiyorsa enfeksiyon gelişebilir.

ERKEN BELİRTİLER

Genital bölgede kaşıntı
İdrar yaparken yanma
Yoğun ve kokusuz vajinal akıntı

Candida enfeksiyonunun belirtileri, salgılanan toksinler
nedeniyle oluşur ve yaklaşık 20 kadar belirti gösterir:
Soğuk el ve ayaklar
Vücut ısısının düşmesi
Ağız kokusu
Dilde beyaz lekeler
Yorgunluk hissi
Nefes daralması
Depresyon
Konsantre bozuklukları
Kilo kaybı
Bulanık görüş
İdrar yolu enfeksiyonu
Baş ve kulak ağrısı
Şişmiş ve ağrılı eklemler

İktidarsızlık
Cinsel isteksizlik
Kas ağrısı ve gerilim
Tad kaybı
Ağız kuruluğu
Gaz
Hazımsızlık
Aşırı kilo alma
Hafıza kaybı
Ağrılı idrar
Gözlerde sulanma
Bulanık beyin
Tatlıya aşırı istek

TEŞHİS

Bu konuda yapılan laboratuvar testleri her doktor
tarafından farklı yorumlandığından kafa karıştırıcı olabilmektedir. Geleneksel laboratuvar testleri ile Candida
varlığı mikrobiyolojik, serolojik veya PCR tabanlı testlerle saptanabilmekle beraber, bazı durumlarda negatif
sonuç verebilmektedir.
EVoll Candida testi ile vücudunuzda bulunan ve zararlı
hale gelmiş Candida mantarlarını kolaylıkla tespit
edebilirsiniz.
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ENZIMLER
EVOLL ENZİM

Metabolizma, hücre bileşenlerinin sentezlenmesi
için kullanılan canlı hücrelerdeki tüm kimyasal reaksiyonların toplamıdır. Hemen hemen tüm hücresel
reaksiyonlar, enzim olarak adlandırılan kompleks
protein molekülleri tarafından katalize edilir. Enzimler, reaksiyonları yüz milyonlarca faktör ile hızlandırabilir. Canlı hücredeki çoğu yapı karmaşıktır ve
periyodik olarak yenilenmeleri gereklidir. Bu yeni
moleküller oluşturma sürecine anabolizma denir.
Artık kullanılmayan yapılar daha küçük moleküllere
parçalanır ve ya tekrar kullanılır ya da atılır; bu
önemli sürece katabolizma denir.
Vücudun, yediğimiz gıdalardan değerli besinleri
alması için gıdaların düzgün bir şekilde sindirilmesi
ve metabolize olması gereklidir. Sindirim enzimleri
sindirim işini yapar. Örneğin, Amilaz, karbonhidratları parçalar. Metabolik enzimler, hücrelerin içindeki
enerji üretimi ve detoksiﬁkasyon gibi çeşitli kimyasal reaksiyonların katalize edilmesine yardımcı olur.
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Enzim Eksikliği
Bazı insanların vücudunda gerekli enzimlerin üretilememesi ve eksikliği çeşitli rahatsızlıklara yol açar.
Enzimler metabolizmanın tamamına yakın kısmında
görev görürler ve eksiklikleri sonucu metabolizmanın işleyişinde bozukluklara yol açarlar. Klinik laboratuvarlarda kanda bulunan birçok enzim saptanabilmekteyse de, kana geçmeyen ve özellikle gastrointestinal sistemde görev alan enzimler saptanamamaktadır. Bundan dolayı, hekimler özellikle
karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi ile ilgili
bilgiyi tam olarak elde edememektedirler.
EVoll Enzim testi ile tek seferde alınan kandan
Pepsin, Lipaz, Proteaz, Amilaz ve Pankreatin
enzimlerinin hepsinin tayini yapılabilmekte olup, bu
alandaki tek test panelidir

FRUKTOZ
EVOLL FRUKTOZ

Meyvelerde doğal olarak bulunan şeker, fruktoz
olarak adlandırılır. Fruktoz ayrıca balda, sebzede ve
birçok işlenmiş gıdada tatlandırıcı olarak bulunur.

Fruktoz Duyarlılığı ve Belirtileri
Fruktoz duyarlılığı bağırsaklardaki emilim bozukluğudur. Bazı kişiler ince bağırsaklarında fruktozu
tam olarak sindiremezler. Sindirilemeyen fruktoz
kalın bağırsağa taşınır ve burada bakteriler tarafından fermantasyona uğrar. Fruktozun parçalanması
sırasında açığa çıkan gaz; kramplara, karın ağrısına ve şişkinliğe yol açar. Dolayısıyla dışkılama
alışkanlıklarında da değişiklikler olur ve ishal ya da
kabızlık görülebilir. Fruktoz duyarlılığına bağlı
olarak vitamin ve mineral eksiklikleri ( folik asit,
çinko, demir, triptofan, kalsiyum, vitamin C ve E )
görülür. Anemi sıklıkla karşılaşılan belirtiler arasındadır. Hastaların %30-50’sinde fruktoz duyarlılığına
bağlı postprandial (yemek sonrası) hipoglisemi
gelişir. Özellikle fruktoz içeren (meyve gibi) besinleri tükettikten birkaç saat sonra kan şekeri ani bir
şekilde düşer. Ani baygınlık hissi, şiddetli acıkma,
terleme, sinirlilik, çarpıntı ve baş dönmesi gerçekleşir. Depresyon, yorgunluk, şekerli yiyeceklere karşı
isteksizlik ve kilo kaybı da fruktoz duyarlılığı belirtileri arasındadır.
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Fruktoz Duyarlılığının Nedenleri
Uzun süreli antibiyotik ya da ağrı
kesici kullanımı
İnce bağırsakta oluşan bakteri
dengesizliği
Fruktozun taşınmasını sağlayan
GLUT-5 proteinindeki anormallik
İnce bağırsaktaki mukoza bozukluğu
Fruktoz içeren besinlerin aşırı tüketimi
EVoll Fruktoz Duyarlılık testi, mide-bağırsak sorunları yaşayan kişilerde, duyarlılığı saptamak ve tedavisini ona göre düzenlemek üzere hekim ve hastalarımıza yardımcı olur.
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LAKTOZ
EVOLL LAKTOZ

Laktoz duyarlılığı, sütte bulunan laktoz şekerinin sindirilememesini ifade eder. Özellikle ince
bağırsakta salgılanan laktaz enziminin eksikliğine bağlı olarak oluşur. Bu durumda kişide
gaz, bulantı, şişkinlik, ishal ve kramp gibi
durumlar görülür. Yakınmalar genellikle besin
tüketildikten 30 dakika ile iki saat sonrasında
başlar. Laktoz duyarlılığı sindirim sisteminde
bulunan laktaz enzimi aktivitesinin yeterli
düzeyde olmaması nedeni ile ortaya çıkan bir
hastalık olmakla birlikte her yaşta görülebilir.

Laktoz duyarlılığı dünyada en fazla görülen
besin duyarlılığı çeşididir. Dünyadaki toplam
nüfusun yüzde 50’sinde bulunduğu belirtilmekle birlikte bazı insanlarda laktoz duyarlılığı
olmasına karşın etkilerinin gözlenmediği biliniyor. Bağırsakta sürekli sindirim şikayeti yaşayan bireylerin tükettikleri besinleri iyi analiz
etmeleri şarttır. Eğer süt ve süt ürünleri tüketildiğinde sürekli olarak problem yaşıyorlarsa, en
kısa zamanda doktor ve diyetisyen ekibi ile
birlikte çalışmaları gerekiyor.

EVoll Laktoz duyarlılığı testi, kişiden alınan kan
ile laktoza karşı duyarlı olup olmadığı konusunSütlü domates çorbası, hazır çorbalar da bilgi verir.
Bisküvi, kraker, çikolata, gofret vb
Margarin, tereyağı, kaymak, krema
Süt ve türevlerinin girdiği kek,
kurabiye, pasta vb
Sütlü tatlılar (muhallebi, sütlaç, sütlü
puding vb)
Yağ içeriği yüksek besinler

Bu kişiler hangi gıdaları tüketemez?
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LANTENT DOKU ASIDOZU
EVOLL LANTED
ASİDOZU 4 TİPE AYIRABİLİRİZ :
1- Asit Baz Denge Bozukluğu
2- Akut Latent Asidoz
3- Kronik Latent Asidoz
4- Metabolik Asidoz
LATENT DOKU ASİDOZUN NEDENLERİ
Kontrolsüz ilaç kullanımı (NSAİ,
antibiyotikler, kortizon ve hormon
preparatları…)
Disbiyozis
Kronik konstipasyon
İhtiyacın altında su tüketimi
Beslenme hataları
Hareketsizlik
Kötü ağız florası
Stres ve konik yorgunluk
Kronik sistemik hastalıklar
Aslında çok iyi bildiğimiz ama zaman içerisinde
göz ardı ettiğimiz; ancak neredeyse tüm kronik
hastalıklarda var olan; çok zaman tedaviye dirençten sorumlu olan; kişinin kendisinin de fark ettiği
tanımlayamadığı; genç yaşlı herkeste olabilen;
yaşam şeklimizle şekillenen ve yaşam kalitemizi
etkileyen bir durum: LATENT DOKU ASİDOZ

AKUT VE KRONİK LATENT DOKU ASİDOZ

Asit-Baz denge bozukluğunun devamı halinde
ortaya çıkan tablo latent doku asidozdur. Latent
doku asidoz süresine bağlı olarak tüm hastalıklarda
olduğu gibi akut ve kronik olmak üzere iki klinik
değerlendirme sürecine sahiptir.

LATENT DOKU ASİDOZDA KLİNİK

Kronik latent asidoz, vücuttaki kronik sistemik
hastalıkların hemen hepsinin etyopatogenezinde
yer alır. Latent asidozun temelinde "bağ dokusunda
yerleşmiş olan ve beden tarafında atılamayan
toksinler" gibi öncelikle biriken yıkım ürünleri vardır.
Regülasyon tıbbında eğer siz kişinin rahatsızlığı her
ne olursa olsun bedenden bu toksinleri uzaklaştıramıyor ve bedenin gerçek manada
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olması gereken regülasyonunu sağlamıyorsanız, bir
adım sonrasında organ ve dokularda fonksiyonel
düzensizlikler, daha sonra da kronik hastalıklar
yerleşecek ve yapısal hasarlar oluşacaktır. Şimdi bu
sistem ve hastalıkların latent asidoz ile olan bağlantısını değerlendirelim.
1- Asidoz ve Eklemler: Özellikle hayvansal proteini fazla tüketenlerde oluşan ürik asit, ürik asit
kristallerine dönüştürülerek depolanır. Böbrekler
idrar yoluyla belli miktardaki ürik asidi dışarı atar.
Eğer protein alımı özellikle hayvansal gıdalar tüketilmeye devam edilirse böbrekler bu kristalleri dışarı
atamazlar. İşte vücuttan dışarı atılamayan bu
oluşumlar ürik asit tuzuna çevrilerek depolanır. Bu
kristaller öncelikle bağ dokusu ve kıkırdak dokusuna yerleşerek eklem ve yumuşak dokularda romatizmal ağrıları ortaya çıkarır. Latent asidoz varlığında bağ dokusunda biriken asit metabolitler pek çok
kronik eklem ve eklem çevresi hastalığının oluşmasına bu şekilde zemin hazırlar;
2- Asidoz ve Kalp Dokusu: Kalp kasının pH'sı 6.9
yani çok haﬁf asidik özellikte olmalıdır. 6.5'in altına
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LANTED DOKU ASIDOZU
EVOLL LANTED
Düşerse kalp fonksiyonlarında bozukluk ortaya çıkabilir. Kan ve hücrelerarası asit yoğunlaşması, kalp
kasına zarar vererek kalp krizi, beyin kanaması, kan
dolaşımında çeşitli anormallikler ve iyileşmeyen yaralara neden olur.
3- Latent Asidoz ve Mide: Vücudun asitleşmesine
neden olan bir diğer faktör mide asididir. Pankreas
bezi salgıladığı sodyum bikarbonat ile mide asidini
nötürleştirir. Eğer pankreas yetersizliği söz konusu
ise yeterli enzim üretilemez ve kandaki asit–baz
dengesi bozulabilir.
4- Asidoz ve Bağırsaklar. Bağırsakların pH’ı 5-7 yani
ortam haﬁf asit olmalıdır. Çünkü bağırsak ﬂorasının
en önemli ve faydalı bakterilerinden biri olan laktik
asit bakterileri ancak bu ortamda yaşayabilirler.
Bağırsak ﬂorasındaki düzensizlik ve değişiklik sebebi
ile bağırsaklardaki toksik gazlar dışarı atılamazsa
zehirlenmeye neden olur. Bedendeki toksin birikiminin asıl nedeni burada yatmaktadır. Artmış asitlerin
vücutta oluşturduğu asidoz mantar özellikle de bağırsak mantarlarının çoğalmasına zemin hazırlar .
5- Asidoz ve Lenf: Bağ dokusu, periferik kan dolaşımı ve lenf dolaşımı asidozdan en çok etkilenen dokulardır. Varis, selülit, gelozlar, triger nokta, dermal
döküntüler, akne, siyanotik görüntü, pletorik görüntü .
6- Asidoz ve Dispne: Asidozla birlikte artık madde
oranındaki fazlalık kanda koyulaşmaya neden olur,
kanın akışkanlığı yavaşlar ve bunun sonucunda
organ ve hücre düzeyinde oksijenlenme bozulur.
Nefes darlığı da ortaya çıkar çünkü eritrositlerin oksijeni taşımalarında ve kılcal damarların kendi görevlerini yapmalarından zorluklar oluşur .
7- Asidoz ve Keratin Doku: Toksinler için harcanan
mineraller saç, tırnak ve kemiklerden alındığı için,
kemiklerin yoğunluğu azalır, tırnaklar kırılır ve saçlar
dökülür .
8- Asitleşme Kolesterol Yüksekliği: Vücutta biriken
toksinler asit özelliktedir ve kalsiyumu kendine bağlarlar. Eğer kan ve bağ dokusunda yeterli kalsiyum
bulamazlarsa damarların iç duvarındaki kalsiyumu
alırlar; burada da bulamazlarsa kalsiyumu kemiklerden alırlar. Damarların iç duvarından alınan kalsiyumun yerine kolesterol geçer. Damarlar sertleşir ve
arterioskleroz ortaya çıkmaya başlar.

Tansiyonun yükselmesi arteriosklerozu arttırır. Damarların yağlanarak sertleşmesi, beyin, kalp, penis ve
vajina gibi organlara yeterince kan gidememesi
demektir. Bu da felç, beyin kanaması, yüksek tansiyon, erkeklerde iktidarsızlık ve kadınlarda cinsel
isteksizliğe neden olur .
9Asidoz ve Yorgunluk: Hayvansal besinler örneğin peynir, et ve et ürünleri vücudumuzdaki H+ ve C+
iyonlarının yükselmesine neden olur. Bunu nötürleştirmek için O2 iyonları gerekir ve sonuç olarak H2CO3
ortaya çıkar. H2CO3’nin aşırı yükselmesi kanın
asitleşmesi demektir. Oluşan H2CO3, H2O yani idrar
yolları ile; CO2 ise solunum yolları ile dışarı atılır. Etin
kendisi aslından fazla asidik değildir ancak vücut
bunu asitleştirerek işleme tabi tutar ve bu işlem esnasından vücudumuzda asit birikmeye başlar. Asitleşmeyi durdurmak için beyin akciğerlere oksijen alımını
yavaşlatmayı emreder. Oksijen alımının yavaşlaması
ile birlikte hücreler iyi beslenemez ve kişi çabuk yorulur. Bu yorgunluk uyumakla geçmez .
durdurmak için beyin akciğerlere oksijen alımını
yavaşlatmayı emreder. Oksijen alımının yavaşlaması
ile birlikte hücreler iyi beslenemez ve kişi çabuk yorulur. Bu yorgunluk uyumakla geçmez .

LATENT ASİDOZUN TEDAVİSİ
Kronikleşmiş ve dejeneratiﬂeşmiş olan organ ve
dokulara yönelik yapılacak olan tedaviler, hastanın
şikayetlerinde azalmaya neden olsa da, sorunu
kökünde çözmemektedir. Bu çözümsüzlüğün altında
bağ dokusunda biriken toksik yük, diğer bir deyişle
latent asidoz yatmaktadır. Onun için tedavilerin etkinlikleri ancak uzun süren gözlemler sonucunda görülebilmektedir. Bu açıdan nörovejetatif sinir sisteminin
regülasyonu ve bağ dokusunun temizlenmesi doğru
bir şekilde yapılmadan, kronik rahatsızlıklarda insanları yeniden sağlıklarına kavuşturmak pek mümkün
olmamaktadır. Bunun için araştırma ve farklı tedavi
yöntemleri (gerektiğinde konvansiyonel tıbbi bilgi ve
prosedürleri içeren) kullanmanız da gerekebilir .
Hiçbir hasta diğeriyle aynı olmadığı gibi rahatsızlıkların da benzer olsa da ortaya çıkış şeklinin farklı olduğunu biliyoruz.
Günümüzde konvansiyonel laboratuvar testleri ile
Latent Asidozu belirlemek mümkün değildir.
EVoll Latent Doku Asidozu testi ile artık kolayca tanı
koyulabilmektedir.
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MINERALLER
EVOLL MİNERAL

KALSİYUM

Yaşayan canlıların ﬁzyolojik kimyasında kalsiyum
önemli rol oynar. İnsan vücûdundaki kalsiyumun %
99’u kemiklerde ve dişte bulunur. Kalsiyumun büyük
bir kısımı kanda Albumine bağlanarak taşınır. Vücutta
birçok ﬁzyolojik fonksiyonu olan kalsiyumun yeterli
miktarlarda alınmaması, barsaklardan emiliminde
bozukluklar, yetersiz güneş ışığına maruz kalmak
kalsiyum eksikliğine sebep olur.
Çocuklardaki klinik tablo Raşitizm, yetişkinlerde ise
Osteomalazi olarak isimlendirilir. Kalsiyumun dokularda kullanılabilmesi için C ve D vitaminlerinin de
yeterince bulunması lazımdır. Hatta kandaki fosfor ve
kalsiyumun birbirine oranları da uygun olmalıdır.
Peynir kalsiyumca, ceviz fosforca zengin bir yiyecektir.
Kalsiyumun, kasların gerginliği ve kalbin çalışmasında, gebelik ve doğumdan sonra süt yapımında
büyük rolü vardır. Kemik gelişimi ve yapısı üzerindeki
etkileri nedeniyle özellikle bebeklerde ve çocuklarda
yeterince kalsiyum alınmasına özen gösterilmelidir.
Kalsiyum, süt ve süt ürünlerinde, yeşil sebzelerde bol
miktarda bulunur. Ayrıca, badem, fındık gibi kuru
yemişler de kalsiyum içerir. Keçiboynuzundaki kalsiyum oranı, inek sütündekinden üç kat daha yüksektir.
Çok Fazla alınması durumunda ise kas güçsüzlüğü,
kireçlenme gibi belirtiler görülebilir.

DEMİR

Demir, bakır ve kalsiyum gibi bazı minerallerin emilimi
ve kanda oksijeni taşıyan kırmızı kan hücrelerinin ve
çeşitli enzimlerin üretimi için gereklidir. Ayrıca, bağışıklık sistemini de güçlendirir. Besin maddeleri ve
suda bulunur. Toprakta da bol miktarda demir bileşikleri bulunur. Günlük ihtiyaç 8 - 10 mg kadardır.

5

Bu miktar gebelik, emzirme ve adet dönemlerindeki
kadınlarda biraz daha fazladır. Demir için en iyi
kaynaklar karaciğer, böbrek, kalp, sakatatlar, yumurta
sarısı, balık, istiridye, fasulye, ıspanak, buğday ve
yulaf unu, hurma, ceviz, fındık, kuru kayısı ve
pekmezdir.
Organizmada hemoglobin, miyoglobin, solunum
enzimlerinde bulunur. Besinlerde Fe3+ şeklinde bulunur.
Etlerde porﬁrin sisteminde kompleks halde
Sebzelerde anorganik demir halinde
Hayvan ve insan organizmasında ise iyon
laşan demir halinde bulunur.
Demir eksikliğine, Demir Eksikliği anemisi
(kansızlık) denir.
Demirin fazlası insanlar için zehirleyicidir, çünkü aşırı
miktarda alınan iki değerli demir (ferros demir) vücuttaki peroksitlerle reaksiyona girerek serbest radikaller
yapar.
İnsan vücudu demirin emilimini çok sıkı kontrol eden
bir mekanizmaya sahipse de vücuttan atılmasına
ilişkin ﬁzyolojik bir yetisi yoktur. Dolayısıyla, alınan
aşırı miktardaki demir, sindirim sisteminin tüm bölgelerindeki hücrelere zarar verebilir ve kan dolaşım
sistemine girebilir. Kan dolaşımına giren demir, kalp,
karaciğer ve diğer organların hücrelerine de zarar
vermeye başlar ve bu da, uzun süreli organ hasarları
veya aşırı dozdan ölümlere kadar gidebilir.
Aşırı veya yanlış yerlerde bulunduğu zaman demir
çok toksiktir: diğer ağır metallerde olduğu

ÇİNKO

Temel bir eser element olan çinko bitkiler ve hayvanlar için azımsanmayacak derecede biyolojik öneme
sahiptir. Çinko insan vücudunda çok sayıda farklı
işlevlerden sorumludur ve 100 farklı enzimin etkinliğini sağlamaya yardımcı olur. Faydalarından istifade
etmek için yalnızca çok küçük bir miktarda çinko
alımı gereklidir. Düşük miktarda çinko almak bireyi
hastalıklara ve rahatsızlıklara karşı daha duyarlı hale
getirir. Bu element çok sayıda farklı yiyecekte doğal
olarak bulunur.
DNA sentezini sağlayan, çocukların sağlıklı gelişimini
sağlayan ve yaraları iyileştiren çinko sağlıklı bir bağışıklık sistemi için önemlidir.
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Çinko bir dizi günlük yiyecekte mevcuttur. Kırmızı et
veya kanatlı hayvan eti de çinko kaynağıdır.

ÇİNKONUN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini düzenleme
Diyareyi Tedavi Etme
Öğrenme ve Hafızayı Etkileme
Soğuk Algınlığını Tedavi Etme
Yaraları İyileştirme
Yaşa Bağlı Sarı Nokta Hastalığını Engelle
me (YBMD)
Akne
Dikkat eksikliği- Hiperaktivite bozukluğu
Osteoporoz (kemik erimesi)
Zatürreyi engelleme ve tedavi etme

SELENYUM

Selenyum eksikliği toprağın selenyum açısından
zenginliği ile doğrudan bağlantılıdır. Selenyum
açısından fakir topraklarda yaşayan ailelerin çocuklarının diğer çocuklara oranla daha yavaş büyümekte
oldukları gözlemlenmiştir. Toprakları bu mineral
açısından fakir yörelerde selenyumdan zengin yörelere oranla bazı kanser çeşitlerinin sık görülmesi söz
konusudur. Eksikliğinde kas yapısında şiddetli bir
zayıﬂık belirir kalp ve damarlardaki esneme kabiliyeti
azalır. Çocuklarda selenyum eksikliği fetal kardiyomyopatiye neden olmaktadır. Vücudun antioksidan
enzimlerinin yapısına girerek, oksidatif stresten
korunmayı sağlar.

FOSFOR

Bütün organizmalar için fosfor birleşimleri DNA yapıları için büyük önem taşır. Bunun dışında insan
vücudu fosfora kemik ve diş oluşumu, hücre büyümesi ve onarımı, enerji üretimi, kalp kasının kasılması,
sinir ve kas hareketleri, böbrek işlevleri açısından
ihtiyaç duyar.

POTASYUM

Potasyum beslenmede hayati bir mineraldir. Hücrelerdeki asıl pozitif katyon olduğundan, vücuttaki sıvı
ve
elektrolit
dengesini
sağlamak
için
önemlidir.Potasyum, ayrıca kas kasılması ve sinir
akımı gönderimi için önemlidir.
Vücut sıvısındaki potasyum eksikliği ishal ve kusmaya yol açar, ölümcül olabilir (hypokalemia). Potasyum
eksikliği sonucu kas güçsüzlüğü, kalp atışı anormallikleri ve dolaşım bozukluğu, reﬂeks yavaşlaması ve
nefes almada güçlük, halsizlik görülebilir.
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Yeterli miktarda potasyum almanın en iyi yolu değişik
türde yemekler yemektir. Düzenli beslenen insanlar
genelde potasyum katkısına ihtiyaç duymazlar. Araştırmalar yüksek potasyum içeren besinlerle beslenmenin hipertansiyon riskini düşürdüğünü göstermektedir.

MAGNEZYUM

Vücuttaki toplam magnezyum miktarı 20-30 g kadardır. Bunun % 60-70'i kemiklerde, % 1,5 oranında
magnezyum fosfat halinde yer alır. Geri kalan kısmı
yumuşak dokularda, diğer kısmı ise sıvılarda bulunur.
Plazmadaki magnezyumun üçte biri proteinlere bağlıdır.
Fosfataz, fosforilaz, enolaz, fosfoglukomutaz enzimlerinin aktivatörüdür. ATPaz'ın inhibitörüdür. Magnezyum idrar yollarında magnezyum amonyum fosfat
şeklinde çökerek idrar yolu taşlarının yapısında bulunur. Damara şırınga edilen magnezyum iyonları
narkotik etki gösterir. Magnezyum elementi sinir
sisteminin aşırı duyarlılığını azaltır.
Hipomagnezemi;
Böbrek yetmezliği
Diabetik koma
Hipotiroidizm
İyatrojenik
Addison hastalığında görülür.
Hipermagnezemi ise;
Sindirim sistemi hastalıkları
Böbrek hastalıkları
Endokrin hastalıklar
Metabolik bozukluklar
Terleme, yanık, akut pankreatit
Beslenmeye bağlı olarak görülür.

BAKIR

Askorbik asit, oksidaz, tirozinaz, laktoz ve monoamin
oksidaz gibi yükseltgeyici enzimlerin bir parçası
olarak çok az miktarda bulunan bakır, bunların sağlıklı yaşamı için gereklidir. Bakır, bu proteinlerde, oksijen, kükürt ya da azot atomları içeren bağlanma
bölgelerinde sıkıca bağlanır.
İnsanların normal beslenme rejimi her gün 2-5 mg
arasında bakır gerektirir. Kalıtımsal protein seruloplazmin (Kan plazmasında bulunan protein) eksikliği
aşağı yukarı bütün dokularda, özellikle beyin ve karaciğerde bakır miktarının artmasıyla birlikte gelişir.

MINERALLER
EVOLL MİNERAL
KOBALT

FLOR

MANGANEZ

Flor mide ve ince bağırsaklarda emilir. Kan dolaşımındaki
ﬂor kemik ve dişler gibi dokulara çabucak girer. Normal
oranda alınan ﬂorür yumuşak dokularda birikmez.

B12 vitaminin bir parçası olan bir mineraldir. Kırmızı kan
hücreleri için temeldir. Gıda kaynaklarından elde edilmelidir. Bu mineral için hiçbir günlük miktar tespit edilmemiştir fakat diyette ufak miktarlarda kullanımı gereklidir.
(Genelikle 8 mcg.yi geçmemelidir.) Eğer katı bir vejetaryenseniz, diyeti et ve kabuklu deniz ürünleri içeren birine
oranla bu mineralin eksikliğini daha fazla duyuyorsunuz
demektir.

Vücutta protein sentezlenmesinde, sindirimde ve besinlerden enerji üretilmesinde görev alan önemli minerallerin içinde bulunan etkili bir elementtir. Eksikliğinde sürekli
yorgunluk, hafıza problemleri, kısırlık, kilo kaybı, özellikle
çocuklarda ve bebeklerde büyüme geriliği gibi belirtiler
görülür.

İYOT

İyot, vücudun tiroid hormonu üretebilmek için kullandığı
bir mineraldir. Üreme sisteminin gelişimi, normal işleyişi
ve çocukların beyinlerinin sağlıklı anlamda olgunlaşabilmeleri için esastır. Vücudun kalsiyum ve fosfor kullanımına yardımcı olarak, cilt, saç, tırnak ve kemiklerin sağlıklı
olmasını ve aynı zamanda vücudun gıda ve enerji kullanımını düzenlenmesine yardımcı olması iyotun yararları
arasındadır.

Florür vücuda az oranlarda gerektiğinden bir iz elementtir. ﬂorün diş çürüklerini engellemesine karşın vücudun
büyüme ve hayatın sürdürülmesinde bir rolü olmadığı
için vücut için lazım bir mineral değildir. Bununla beraber
diş çürükleri gibi kronik hastalıkların engellenmesinde
önemli bir rolü olduğundan vücut için önemli bir iz
element olduğu göz önüne alınmalıdır.

Flor çok oranda tüketildiği durumda toksiktir. Dolayısıyla
ﬂorca konsantre ürünlerin kullanımı ve depolanması
sırasında başta çocuklar ve bazı duyarlı kişilerin akut
zehirlenme ihtimalinin dikkatli bir biçimde göz önüne
alınması gerekmektedir. Bulantı, karın ağrısı ve kusma
gibi belirtiler akut ﬂorür zehirlenmesinde oluşur. İshal,
aşırı salgı, gözlerin sulanması, terleme ve genel yorgunluk gibi belirtiler de gözlenir. Yeni yapılan çalışmalarla
fazla kullanılan ﬂorün Otizm’e yol açtığı gösterilmiştir.

MOLİBDEN

İyot, bedenin düzgün büyüme ve gelişmesinde ve aynı
zamanda üreme sisteminin olgunlaşmasında etkin rol
oynayan tiroksin ve triodotironin adlı iki hormonun üretiminde önemli bir role sahiptir. Vücudumuzun kalori yakarak enerji seviyesini koruma şeklinin düzenlenmesinden
sorumludur. Aynı zamanda vücudun güçlü tırnaklar,
kemikler ve sağlıklı bir saç sahibi olmasına yardımcı olur.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, iyot eksikliği, tüm dünyada
zihinsel geriliğin başlıca nedenidir. İyot eksikliğinin diğer
belirtileri, kötü işleyen metabolizma, kuru – pullu cilt, sıra
dışı kilo alımı, sürekli yorgunluk, kabızlık, gerileyen
doğurganlık, kaygı ve değişken derecelerde depresyon,
guatr ve büyüme bozuklukları sayılabilir.

Molibden, alkolü vücuttan atan aldehit oksidaz adlı karaciğer enziminin bir parçasıdır. Molibdenin biyolojik
fonksiyonları genelde bakır metabolizması ile ilişkilidir.
Bakır ile ilişkili olmayan fonksiyonlarının en önemlileri
şunlardır; ksantin oksidaz, aldehid oksidaz ve sülﬁd
oksidaz enzimlerinin yapısına girer, ayrıca sitokrom C ile
ksantin oksidaz reaksiyonuna ve aldehid oksidaz ile
sitokrom C'nin indirgenme reaksiyonuna katıldığı kaydedilmektedir. Sülﬁt oksidaz da sülﬁtin sülfata dönüşümünü
sağlamaktadır. Bunlardan başka; büyüme, hücresel
solunum, pürin ve demir metabolizmasına da katıldığı
belirtilmektedir. molibden bileşikleri, solunduğunda veya
ağız yoluyla alındığında haﬁf derecede zehirleyici olabilirler. Molibdenin zehirleyici özelliği, laboratuvar verilerine
göre, ağır metallere oranla daha düşüktür. İnsanlarda
molibdenin yaratacağı akut zehirlenme, gerekli doz çok
yüksek olduğundan olası değildir.

NİKEL

VANADYUM

İnsan için yararı olup olmadığı tam olarak bilinmiyor.
Ancak, hayvanlar için yaşamsal bir önem taşıyor. Bu
nedenle metali çok az miktarda almak yeterli. Her şeye
rağmen, eksikliği insan büyümesini engelliyor. Yiyeceklerdeki çözülebilir nikel kolayca emiliyor; ancak, metal
nikel, tenle temas ettiğinde Nikel allerjisine ve kaşıntıya
neden oluyor. Bu nedenle jartiyerlerinde metal askı bulunanlarda bu kaşıntılar sıklıkla görülüyor. Son zamanlarda
vücutta aşırı nikel birikiminin kansere ve kısırlığa neden
olduğu söyleniyor.
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Çoğu canlıda bulunan Vanadyum, bazı enzimlerin etkin
bölgesi olarak kullanılır. İnsan vücudu için gerekli bir
başka element olan vanadyum, sağlıklı büyümede etkilidir. Vücutta, ihtiyaç duyulandan daha fazla miktarlarda
bulunur. Fazla miktarda alımı toksisiteye neden olur.

KALAY

Kalay çeşitli organik maddelerde kullanılır. Kalay bileşikleri tarım alanında; tarım ilaçları gibi, plastik endüstrisi,
boya endüstrisi gibi çok sayıda endüstride kullanılır.
Organik kalay maddelerinin kullanıldığı alanların sayısı
her gün artmaktadır.
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Çeşidine ve etki altında kalan organizmaya bağlıdır.
Trietilkalay insanlar için en tehlikeli organik kalay maddesidir. İnsanlar kalay bağlarını gıdalarla, solunumla ve deri
yoluyla alabilirler.
Kalay bileşiklerinin alınması ; uzun dönem etkileri kadar,
akut etkilere de sebep olabilir. Akut etkileri göz ve cilt
tahrişleri, baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı ve baş dönmesi,
nefes darlığı; kronik etkileri ise depresyon, karaciğer
hasarları, bağışıklık sistemlerinin yetersizliği, kromozom
hasarı ve anemidir.

SİLİKON

Kalsiyum ve D vitamini, kemik gelişimi, yoğunluğu,
kuvveti ve esnekliği için tek başına yeterli değildir. Silikon
kolajen üretimini artırarak kemik ve eklemleri güçlendirir.
Vücudumuzun silikona ihtiyacı vardır. Gençliğimizde
dokularımız yüksek düzeyde silikon absorbe edip muhafaza eder ve böylece vücutlarımız esnek ve enerjik kalır.
Ancak yaşlandıkça dokularımızın silikon düzeyleri
düzenli bir şekilde düşer. Silikon kemik, eklem ve
kıkırdak, deri, tırnak, saç, diş ve diş eti sağlığını desteklemeye katkıda bulunur.
Çalışmalar yeterli silikon olmadan cildin elastikiyetini
koruyamadığını, güçlü saçlar, tırnaklar, diş ve diş eti
sağlığı için silikon’ya ihtiyaç duyulduğunu ortaya
koymaktadır. Ayrıca damarların elastikiyetini artırarak
kalp-damar hastalıklarına karşı korur.

STRONSİYUM

Suda çözünmeyen stronsiyum bileşikleri kimyasal reaksiyonlar sonucunda suda çözünür hale gelebilir. Suda
çözünen bileşikler çözünmeyenlere göre insan sağlığını
daha fazla tehdit eder. İnsanlar, hava ve toz soluyarak,
gıda ve içecek tüketerek yada stronsiyum içeren toprakla
temas ederek düşük miktarlarda radyoaktif stronsiyuma
maruz kalabilirler. Az miktarda bile insan sağlığına zararı
olduğu düşünülen tek stronsiyum bileşiği stronsiyum
kromattır. Stronsiyum kromatın akciğer kanserine yol
açtığı bilinmektedir. Çocuklarda, yüksek oranda stronsiyum alımı sağlık için riskli olabilir, kemik gelişimi ile ilgili
problemlere sebep olabilir. Çok yüksek miktarlardaki
stronsiyum alımı kemik gelişimini olumsuz etkileyebilir.
Fakat bu etki, stronsiyum alımı kg (vücut ağırlığı) için
gram seviyelerinde olursa görülür.

BOR

Bor canlı beslenmesinde muhakkak gerekli bir mikro
besin elementidir. Bor her yerde bulunduğundan ve
beslenmede borun ana kaynağını bitkisel ürünler
oluşturduğundan insanların bor etkisinde kalmasında
sınır çekilemeyeceği kabul edilecektir. Bor beyin fonksiyonları ve zihinsel performans için temel bir elementtir.
Bor kalsiyum, D vitamini ve bazı vücut minerallerinin
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düzenlenmesinde rol almakta, Ca ve Mg’un azalmasını
önleyerek kemik yapısını korumaktadır. Bazı kaynaklarda
bor tozlarıyla temas eden işçilerin sperm sayısında
düşüklük, cinsel hayatlarında gerileme olduğu iddia
edilmiştir. Bor madeninin prostat kanserini önlediği
yönünde olumlu sonuçlar bulunmuştur. Borun toksik
etkisi yetişkinlerde baş ağrısı, kusma, ishal, heyecan ve
depresyon, çocuklarda ise daha çok havale, kanama gibi
beyin zarı tahribi etkileri görülür.

SODYUM

Kan ve vücut sıvılarının sinir uyarılarının nakli, kalp
faaliyetleri ve bazı metabolizma fonksiyonlarının düzenlenmesi için sodyum iyonları gereklidir. Sodyum, hücrelerde ve dokulardaki su metabolizmasında ve organik
sıvıların asit-bas dengesini sağlamakta önemli bir rol
oynar. Dokulardakine yakın bir derişilikte, böbrekler
tarafından organizmadan atılır. Potasyum iyonları ile
sodyum iyonları arasında bir denge vardır ve bu denge
sayesinde potasyum sodyumu etkisiz hale getirir ve
sodyumun dışarı atılmasını yol açar.

KLOR

Daha çok hücre dışı sıvıda bulunan önemli bir mineraldir.
Vücut ağırlığının % 0.15 ini oluşturur. Vücutta yaygın
olarak bulunur. En yoğun olduğu yerler serebrospinal sıvı,
gastrointestinal salgılar, özellikle mide suyudur. Hücre
dışı sıvılarda genellikle sodyuma bağlı, hücre içi sıvılarda
ise potasyuma bağlı olarak bulunmaktadır. Asit – baz
dengesinin sağlanmasında tampon görevi yapar ve
midedeki normal asidite için gereklidir. Azlığı aşırı terleme, kusma veya ishalden oluşabilir. Düşük klorür seviyesi
vücut sıvılarının bazikleşmesi, dehidrasyon ve idrarda
potasyum azlığına neden olur. Sofra tuzunun bileşiminde
klor bulunduğu için sağlıklı bireylerde klor yetersizliğine
pek rastlanmaz. Klor ve sodyum yetersizlikleri birlikte
görüldüğü için yetersizlik belirtileri de benzerdir. Klor
(gaz formu) , gözü ve ciğerleri tahriş eder. Solunum
güçlüğüne, boğazda daralmaya ve akciğer ödemine
sebep olur. Şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve bayılma
klora maruziyetin belirtileri olabilir.
Derinin klor ile temasında haﬁf donma belirtileri, iğnelenme ve etkilenen bölgede kaşıntı, uyuşma vardır. Kabarma, doku ölümü ve kangren gibi durumlar da şiddetli
vakalarda gelişebilir. Klora maruz kalma durumunda
ortaya çıkan belirtiler konjuktiva, burun, farenks, larinks,
trakea ve bronşlarda meydana gelen akut inﬂamasyona
bağlıdır ve genelde bu bölgelerde yanma-batma tarzı
şikayetler ortaya çıkar. Mukozal damarlarda meydana
gelen hiperemiye bağlı gelişen lokal ödem solunum
yollarında ciddi sorunlara neden olabilir. Alveollerde
meydana gelen ödem pulmoner konjesyonla sonuçlanabilir. Şebeke suları proseslerinde kullanılan klor gibi
dezenfektanlar sağlık açısından uzun vadede kanserojen riskler taşır.

VITAMINLER
EVOLL VİTAMİN
A vitamini fazlalığı aşağıdakilere neden olabilir:
Doğum anormallikleri,
Karaciğer problemleri,
Kemik mineral yoğunluğunda azalma
ve osteoporoz,
Uygunsuz kemik büyümesi,
Deride uygunsuz renk değişimi,
Saç dökülmesi,
Yoğun cilt kuruluğu ve pullanmalar

Vitaminler büyümemiz, hücrelerimizin yenilenmesi
ve enerji üretimimiz için zorunlu maddelerdir. İnsan
vücudu vitaminleri kendiliğinden üretemez. Bu
yüzden sağlığımız için gerekli olan vitaminleri ya
yediğimiz yiyeceklerden veya çeşitli ilave vitamin
preparatlarından sağlamamız gerekir.
Vitaminler yağda eriyen vitaminler ve suda eriyen
vitaminler olmak üzere iki alt gruba ayrılırlar. A, D, E
ve K vitamininden oluşan yağda eriyen vitaminler
sentezleri için kolesterol gerektiren, yağ dokusunda
depolanabilen ve ihtiyaç anında salınabilen
vitaminlerdir. B vitamin kompleksleri ailesinden ve
C vitaminin den oluşan suda eriyen vitaminler ise
vücutta depolanamazlar ve hergün belirli miktarlarda dışarıdan alınmaları gerekmektedir.
Sağlığımız kadar gençlik ve güzelliğimizin de temel
taşlarını oluşturan vitaminlerin eksiklikleri bir çok
sorunu da beraberinde getiriyor.

VİTAMİN EKSİKLİĞİNDE GÖRÜLEN
BELİRTİLER

A VİTAMİNİ

Göz sağlığı için çok önemlidir. E vitaminiyle birlikte
alınırsa daha etkili olur. Yumurta, avokado, karaciğer, süt, havuç, sebze, ceviz, balık yağı gibi besinlerde vardır. Oluşumu sırasında böbreklerin rolü
vardır. Zaten A vitamini böbreklerde bulunan tek
vitamindir. Yeşil sebzelerde bulunur. Kalorisi
yüksektir.
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A vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar:
Gece körlüğü,
Bağışıklık sistemi zayıflığı,
Büyüme-gelişme yavaşlaması

B1 VİTAMİNİ

Büyüme döneminde özellikle sinir sisteminin gelişmesi ve metabolizma için B1 vitaminine ihtiyaç
duyulmaktadır. Eksikliğinde kusma, iştahsızlık,
huzursuzluk, nefes almada zorluk, kalp çarpıntısı,
morarma, kalp yetmezliği, merkezi sinir sistemi
bozuklukları, ses kaybı, görme bozuklukları ile beriberi hastalığı yaşanabilir.

B2 VİTAMİNİ

Tek başına bu vitaminin eksiklik belirtilerinin görülmesi nadirdir, genellikle diğer vitaminlerin de eksikliği ile birlikte ortaya çıkar. B2 vitamini eksikliği çocuklarda büyümenin yavaşlaması, kilo kaybı, canlılıkta
azalma ve sindirim sorunları gibi durumları da beraberinde getirir.

B3 VİTAMİNİ

Et, balık ve kuru yemişlerde bulunan ve NAD ile
NADP koenzimlerinin içeriklerinden olan, solunum
için önemli bir vitamindir. Yetersizliğinde pellagra
görülebilir.Kolay yorulma, sinirlenme, iştahsızlık,
hazımsızlık, bulantı, kusma ve ishal, dilde yanma
hissi, kızarma, diş eti hassasiyeti, ağız kokusu,
deride ışığa karşı hassasiyet, cildin sertleşmesi,
huzursuzluk, uykusuzluk, baş ağrısı ile başlayan,
ellerde titreme, artan endişe, korku, kaygı duyguları
ile devam edip psikoz tablosuna kadar giden sinir
sistemi şikayetleri ortaya çıkar.
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VITAMINLER
EVOLL VİTAMİN
B9 VİTAMİNİ

B9 vitamini, B12 vitaminine benzer etki alanları olan
THFA adlı enzimin ön maddesidir. Amino asit,
protein ve sinir sistemi iletisinde kullanılan bazı
iletken maddelerin yapımında rol alır.
Karaciğerde bir miktar depolanabilmekte olan B9
vitamini ayrıca sağlıklı barsak bakterileri tarafından
da üretilebilmektedir. Oldukça dayanıksız olduğundan ışık, ısı gibi etkenlerle, bekleme ve pişirilme
esnasında tahrip olur.

B5 VİTAMİNİ

E vitamininin içeriği olan B5 vitamini, karbonhidrat
ve yağ metabolizmasında yer alır. Raﬁne ve işlenmiş yiyeceklerle beslenme ve antibiyotik etkisiyle
barsak bakterilerinin ölmesi sonucu ortaya çıkar.
Eksikliğinde halsizlik, bitkinlik ve yorgunluk hissi ilk
oluşan yakınmalardır. Topuklarda yanma ve ağrı,
mide asitlerinde azalma ile iştahsızlık, kusma,
barsak bozuklukları ve krampları, uykusuzluk, cilt
bozuklukları, akne oluşumu, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjik yakınmalarda artış
eksiklik ile birlikte görülen etkilerdir.

B6 VİTAMİNİ

Piridoksin, bir diğer adıyla B6 vitamini, özellikle
protein metabolizmasında çok önemli bir koenzimdir ve birçok nörotransmitterin sentezinde rol alır.
Besinler Piridoksamin ve Piridoksal şeklinde de
bulunabilir. Aktif şekli Piridoksalfosfat'tır (PLF).
Kolaylıkla bozulur, bu yüzden güneş ışığından,
bazik ortamlardan uzak tutulmalıdır. İşlenme ve
pişirme sırasında da kolaylıkla bozulur. Eksikliğinde
nevrit, EEG değişiklikleri, koordinasyon bozuklukları, duyu kusurları, dalgınlık, uykusuzluk, bebeklerde
ve çocuklarda havale, kansızlık, huzursuzluk, sinirlilik, baş ağrısı, görme problemleri, sık enfeksiyonlara yakalanma, böbrek taşları, sinir sistemi hastalıkları, kansızlık ve halsizlik görülür ve adale zayıﬂığı
krampları oluşabilir.
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Vücuttaki tüm biyolojik olaylarda yer alan folik asit,
kalp ve damar hastalıkları riskini, pek çok tümör
oluşumunu önlediği gibi kan hücrelerinin yapımı,
çoğalması ve bağışıklık sisteminde antikorların
oluşması için de gereklidir.
Amino asit, protein ve sinir sistemi iletisinde kullanılan bazı iletken maddelerin yapımında rol alır. DNA
ve RNA sentezinde görev alan B9 vitamini, hücre
bölünmesi için gereklidir.
Büyümeyi sağladığı gibi anne karnındaki bebeğin
sinir sisteminin gelişimi için de oldukça önemlidir
B9 Vitaminin Eksiklik belirtileri
Yetersiz beslenme
Sindirim sisteminden emilimin, ameliyat
veya hastalık nedeniyle bozulması,
Sık alkol tüketimi
İlaç kullanımı
Stres
Hamilelik
Gibi durumlarda ortaya çıkar. Bu durumda iştahsızlık, kilo kaybı, dilde şişme ve kızarma, ishal, unutkanlık, huzursuzluk, paranoya durumu, enfeksiyonlara yatkınlık ve kalp çarpıntısı gibi çeşitli belirtiler
görülebilir.
Hamilelikte bebek, annenin karaciğerdeki depolarını kısa sürede boşaltır. Bu duruma bağlı olarak B9
vitamini eksikliğiyle ortaya çıkan riskler erken
doğum, düşük ağırlıklı bebek ile bebekte spina
biﬁda gibi beyin-omurilik anomalisidir.
Hamilelerin, süt veren annelerin, menopoz dönemindeki kadınların, doğum kontrol hapı kullananların, dengesiz beslenenlerin ve sigara içenlerin B9
vitamini ihtiyacı daha fazladır.

VITAMINLER
EVOLL VİTAMİN
C VİTAMİNİ

B12 VİTAMİNİ

Siyanokobalamin veya B12 ciğer, balık ve süt ürünlerinde bulunan ve DNA metabolizmasında koenzim
olarak yer alan bir vitamindir. Alyuvarların olgunlaşmasında da gereklidir. Yetersizliğinde anemi ve kilo
kaybı görülebilir. Hayvansal gıda alınmadığında bu
eksikliğin etkileri kolaylıkla oluşur. Özellikle tam vejetaryen anne çocuklarında doğumdan itibaren eksiklik
arazları ortaya çıkar. Sinir sistemindeki liﬂerde hasar
oluşur. Bu durum ciddi sorunlara; pernisiyöz anemi
denilen bir kansızlığa yol açabilir ve Alzheimer gibi
kalıcı sinir sistemi hastalıklarına ortam sağlayabilir.

BİOTİN

Biyotin, literatürde, H vitamini veya B7 vitamini olarak
da adlandırılan ve güncel haberlerde karşımıza
sıklıkla "güzellik vitamini" adıyla çıkan bir vitamindir.
Biyotin, suda çözünen bir B kompleksi vitaminidir.
Kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından da üretilen
biyotin sağlıklı bir yaşam için gerekli olan önemli bir
vitamindir. Yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmalarında koenzimdir. Aynı zamanda hücre gelişimine katkıda bulunur, kanın şeker seviyesini ortalama
düzeyde tutmaya yardımcı olur. Özellikle kemik iliği
için çok önemli olmasının yanı sıra sağlıklı sinir dokuları için de gereklidir. Biyotinin son zamanlarda
"güzellik vitamini" olarak anılmasının en büyük sebebi
saçlara ve tırnaklara olan pozitif etkisidir. Bugün bu
özelliği yüzünden, biyotin birçok kozmetik ürününde
bulunmaktadır. Eksikliğinin ortaya çıktığı durumlarda,
halsizlik, iştahsızlık, adale incelmesi ve ağrıları, kuru,
pullu ve hassas bir cilt, kansızlık ve kalp sorunları,
saçlarda beyazlama ve dökülme, kan kolesterol seviyesinde artma ve gözlerde kızarma görülür.
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C vitamini veya askorbik asit, turunçgiller, koyu yeşil
sebzeler ve patateslerde bulunan ve kollajen sentezinde yer alan, antioksidan bir vitamindir. Ayrıca
demir emilimini de olumlu etkiler. Yetersizliğinde
eklem ağrıları, yaraların geç iyileşmesi, skorbüt gibi
sorunlara neden olabileceği gibi enfeksiyonlara
karşı kişiyi daha zayıf kılar. Küçük yaşlarda diş eti
kanaması ve grip C vitamini eksikliğinde, fazlalığında da ishal görülür. Eksikliğinde oluşan en ağır
durum skorbüt hastalığıdır. Bunun dışında deride
küçük kanamalar, halsizlik ve iştahsızlık görülen
diğer belirtilerdir. Eksikliğin artması durumunda
burun kanamaları, ağız içinde yaralar, diş kayıpları,
eklem şişmeleri, kemik ağrıları ve nefes darlığı görülmektedir. Çocuklarda büyümenin yavaşlaması,
enfeksiyonlara karşı vücut direncinin azalması ve sık
mikrobik hastalıkların gelişmeye başlaması gibi bir
çok sağlık sorununun C vitamini ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir.

E VİTAMİNİ

E vitamini sinir sisteminin, kasların, hipoﬁz ve sürrenaller gibi endokrin bezlerin ve üreme organlarının
fonksiyonları için öneme sahiptir. E vitamini, biyolojik
bir antidoksidan olup, atardamar hastalıklarının ve
kanserin önlenmesi için gerekli olan bir antioksidandır. Bitkisel ve sıvı yağlarda, kırmızı et, karaciğer,
tahıl, tahıl ürünleri vb. lerde bulunan E vitamini eksikliğinde kaslar gelişemez ve E vitamini yapıcı-onarıcı
özelliğe sahip her şeyi yaptığı için, bazı kozmetik
ürünleri de E vitamini içermektedir.E vitamini özellikle metabolik hızın arttığı ergenlik çağında vücuttaki
zararlı maddeleri temizleyici etkisi ile oldukça önemlidir. E vitamini eksikliğinde kansızlık ve vücutta sıvı
toplanmasına bağlı şişkinlikler görülmektedir.

K VİTAMİNİ

K vitamini, yeşil sebze, çay ve ciğerde bulunan ve
kan pıhtılaşmasında önemli bir yeri olan vitamindir.
Karaciğerde protrombin yapılmasında kullanılır.
Yokluğunda kan ile ilgili belirtiler ortaya çıkar.
Normal olarak bağırsaklarda bulunan bakteriler
tarafından sentezlenir. Yaraların iyileşmesi için K
vitamini gereklidir.
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