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Saçların oluşumu ve yapısı  

• Kıllar insan vücudunda 
duyusal bir reseptör görevi 
görürler, termoregülasyon 
ve dış etkenlerden 
korunmada katkıları vardır 

• İyi gelişmiş kıl yapısındaki 
saçlar UV’ye karşı savunma 
görevi görürler 

• Cinse, ırka, yaşa, sosyal 
konuma ve kişisel özelliklere 
bağlı değişen dış görünümü 
ile sosyal ve psikolojik 
açıdan büyük önem taşırlar 



Saçın anatomisi 

• Saç kılı anatomik olarak 3 
bölümden oluşur: 

• 1. Alt bölüm: dermal kıl 
papillası, matrix, medulla, iç ve 
dış kıl kök kılıfı bulunur 

• 2. Orta bölüm: erektör pili 
kasının bağlantı yeri ile sebase 
kanalın açılma yeri arasında 
kalan kısımdır 

• 3. Üst bölüm: sebase kanalın 
açılma yerinden folikül ağzına 
kadar olan kısımdır 

• Saç kılı oluşumu bulbusta yer 
alan matirx hücreleri ile başlar. 
Matrixteki mitotik faaliyet 
sonrası saç şaftı meydana gelir 
 



Saçların oluşumu ve yapısı  
• Kıl folikülü insan vücudunun en 

karmaşık ve en küçük 
organlarından biridir 

• Kıl folikülleri büyüme (anagen), 
regresyon (katagen) ve dinlenme 
(telogen) peryodlarından oluşan 
ve hayat boyu süren sikluslar 
gösteren tek organdır 

• İnsanlarda kıl folikülleri 
embriyonik gelişimin 9.haftasında 
önce kaş bölgesinde görünür, 
diğer bölgelerde ise 4. ayda 
gelişir.  

• İnsanlarda yaklaşık olarak 5 
milyon kıl folikülü mevcuttur ve 
bunların 80 000-150 000 kadarı 
saçlı deride bulunur 

 
 



• Saçların uzunluğunu anagen safhanın süresi 
belirler: bu süre 2-6 yıl arasında değişir 

• Saçların %85-90 kadarı anagen safhada 
bulunur 

• Katagen dönem birkaç hafta sürer (%1) 

• Telogen safha ise 2-4 ay sürer (%10-13) 

• Saçlı derideki kılların uzaması günlük 0.3-
0.5mm arasında değişir 

Saçların oluşumu ve yapısı  



Saçın yapısı 

• Saç kılı, keratin moleküllerinin sıkı 
bağlarla birbirine yapışarak 
oluşturduğu, çok katmanlı, oldukça 
karmaşık bir biyolojik yapı gösterir 

• Saçı oluşturan keratin molekülleri 
farklı yapılarda ve değişik molekül 
ağırlıkları olan proteinlerdir 

• Keratin yapısında sistein, serin ve 
arginin gibi pek çok aminoasit vardır 

• Bu aminoasitler peptid bağları ile 
bağlanarak uzun zincirler oluştururlar 

• Saçın yapısında ayrıca lipidler 
(fosfolipidler, kolesterol ve yağ 
asitleri), eser elementler ve %20 
oranında su bulunur 
 



Saçın yapısına etki eden faktörler 

• Normal saçın bakımı için ön koşul protein ve 
vitamin gereksinimini karşılayan düzenli bir 
beslenmedir 

• Saç kıllarının keratinizasyonu ve uzamasını 
beslenme, özellikle protein ve vitaminlerin 
besinlerle yeterli miktarda alınması, hormonlar, 
büyüme faktörleri önemli ölçüde etkiler 

• Sigara saç keratinine olumsuz etkileri nedeniyle 
saç sağlığı için zararlıdır 



Saçın yapısına etki eden faktörler 

• Saçlar kişilerin fiziksel 
görünümlerinin önemli bir 
kısmını oluşturur 

• Toplum içinde saçların 
görünümü, sıklıkla sağlığın ve 
kişinin kendini iyi 
hissetmesinin bir ifadesi 
olmuş, saç bakımı ve temizliği 
insanların birbirlerini 
etkilemelerinde ve ilişkilerinde 
önem kazanmıştır. Bazı 
durumlarda saç dökülmesine 
bağlı dış görünüm ile ilgili 
olumsuz kaygılar, psikolojik 
sorunlar oluşturmakta ve 
yaşam kalitesini etkilemektedir 





Saç rengi 
• Saçın rengini veren 

pigment granülleridir. 
Granüller saçın kortex 
hücrelerinde bulunur. 
Granül içindeki 
pigmentler, dermisdeki 
melanositler tarafında 
yapılır ve dendritleri 
kanalıyla saç hücrelerine 
aktarılır. 

• Zencilerdeki granüller 
beyaz ırka göre daha 
büyük ama daha az 
sayıdadır. 



• İnsan saçının rengini 
veren 2 pigment vardır: 
kahverengi veya siyah 
rengi veren eumelanin 
ile sarı veya 
kırmızımtrak rengi veren 
phaeomelanin. 

 

Saç rengi 



Saçın Beyazlaşması 
• Saç kökündeki tirozinaz 

aktivitesinin azalmasına bağlı 
saçlar beyazlayabilir 

• Bakır veya pantotenik asit 
eksikliğinde saçlar beyazlayabilir 

• Yaştan bağımsız olarak meydana 
gelen erken yaşlanma, genetik, 
otoimmün hastalıklar veya erken 
yaşlanma sendromu 

• Saçların beyazlamaya başlaması 
ve ilerlemesi kronolojik olarak 
yaşlanma ile çok yakından 
ilişkilidir ve cinsiyet veya ırktan 
bağımsız olarak sonunda tüm 
bireylerde değişen derecelerde 
ortaya çıkar.  

 



Saç ve Beslenme 



Enerji 

• Kıl folikülü yüksek mitoz hızını devam 
ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu 
enerji karbonhidratlardan alınır. 

• Düşük kalorili diyetler yeterli enerji alımını 
azaltır. Sonuç olarak saçlar incelir, kolay kırılır, 
yoğunluğu azalır.  



Proteinler 

• Kılın kimyasal yapısının %80’i keratinden 
oluşur.  

• Proteinlerin eksik alımında saçlarda matlaşma, 
dökülme görülür. 

• Saçlar yumuşar, elastikiyeti azalır. 

• Saç rengi açılabilir. 



Aminoasitler 

• Kılın %80’ini oluşturan keratin içeriğinde 
yüksek miktarda sülfür vardır. Bu sülfür sistin 
aminoasidi kaynaklıdır. Sistein oksitlenerek 
sistin oluşur ve saç gelişiminde sisteinin 
olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir.  

• Lizin saç için önemli bir aminoasittir. Lizin 
kaynakları et, balık ve yumurta ile sınırlı 
olduğu için özellikle vejeteryan beslenmede 
saçlarda zayıflamalar görülmektedir 



L-sistin 

 

 

 L-Sistin, keratin ön maddelerinden birisidir, 

çinko varlığında keratin sentezinde 

kullanılmaktadır. Direkt olarak ve keratin 

üzerinden saça kalitesini veren maddedir. 

Vücutta sistin eksikliği keratin sentezini 

azaltacağından saç kırıklarında artış olur. 

Özellikle saçların uç kısımları sistin alımının 

azaldığı durumlarda kırılma eğilimine girer. 

Saç kalitesini artırmanın en etkin yolu sistin 

alımıdır. Özellikle uçlarda çatallanma L-sistin 

eksikliğinden kaynaklanabilir. 

 

 Saç kalitesinin arttırılması için günlük 40 mg L-

sistin alımı uygun olarak değerlendirilmektedir. 



L-metiyonin 

 

 

 Uzayan insan saçı, bir keratin geçmişi içerir ve protein hasarı çalışmaları için 

benzersiz bir model sağlamaktadır. Gerçekleştirilen bir çalışmada, zamanla 

özellikle saçların uçlarında homosistein artışına bağlı olarak keratinin 

öncü maddesi olan ve keratin sentezinde kullanılan L-metiyonin 

miktarlarında azalma olduğu gösterilmiştir.  

 

 Sülfür içeren bir amino asit olan metiyoninin kollajen üretimini destekleyerek 

cilt elasitisitesinde iyileşme, saç sağlığında artış ve tırnakların 

güçlenmesinde katkı sağladığı gösterilmiştir. 

 

 L-Metiyonin içeren bir güzellik takviyesi almak, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu 

protein yapı taşlarının kullanılabilirliğini artıracaktır. Bu durum, saçların, 

tırnakların ve cildin sağlıklı büyümesini destekleyecektir. 



Demir 

 Demir, kırmızı kan hücrelerinin hücrelerinize oksijen taşımasına yardımcı olmaktadır. 

Bu özellik, demirin saç büyümesi dahil birçok vücut işlevi için önemli bir mineral 

yapmaktadır. 

 

 Hemoglobin yapımı için gerekli olan demirin ilk mobilize olduğu birim kıl follikülleridir. 

Dolayısıyla kanda anemi görülmeden çok önce saçlarda dökülme görülebilir. 

 

 İdeal saç gelişimi için ferritin düzeylerinde standardizasyon gelişmemişse de, yapılan 

çalışmalar, serum ferritini 40 ng/ml altına düştüğünde telogen fazın arttığını, 40-70 

ng/ml ferritin düzeylerinde telogen fazın halen daha uzun olduğu, 70 ng/ml üzerinde 

kılların normal anagen faza geçtiğini göstermiştir. Demir eksikliği olan her kişide saç 

dökülmesi görülmese de, genetik olarak yatkın kişilerde, demir depolarının 

boşalmasının, saçların dökülmesine neden olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla 

saç dökülmelerinde, demir depolarının istenilen düzeylere getirilmesi 

önerilmektedir. 

 



Çinko 

• Çinko büyüme, gelişme, yara iyileşmesi, ümmun 
fonksiyon, kollagen sentezinde önemli rol oynar 

• Çinko vücutta sentez edilmeyen ve dışarıdan 
alınan önemli bir eser elementtir.  

• Yaşlılarda, alkoliklerde, anoreksilerde, 
nefropatilerde, barsak bypass ameliyatlar sonrası 
ve ACE inhibitörü kullananlarda çinko seviyeleri 
azalmaktadır 

• Çinko eksikliğinde progresif, difüz saç dökülmesi, 
saçlarda kuruluk ve kırılganlık artışı görülür 



Vitaminler 

• B12 vitamini: Eksikliğinde saçlarda dökülme ve saç beyazlaması 
olduğuna dair raporlar mevcuttur 

• Biotin: hayvan deneylerinde biotin eksikliğinin kıllarda dökülme 
yaptığı bildirilmiştir. Ancak insanlarda saç köklerini etkilediğine dair 
veri yoktur. 

• Vitamin C: kollagen yapımı ve keratin liflerinin bağlanmasında 
önemli rolü vardır. C vitamini eksikliğinde –özellikle çocuklarda- 
saçlarda dökülme olduğu bildirilmiştir.  

• Vitamin D: kıl gelişiminde etkileri vardır. Kronik saç dökülmesi olan 
kadın hastalarda D vitamininin düşük düzeyde olduğunu bildiren 
raporlar vardır. 

• Niasin: Niasin eksikliğinde saç dökülmeleri görülmektedir. 
• Folik asit: difüz saç dökülmesi olan hastalarda folik asit eksikliği 

saptanan çalışmalar bildirilmiştir.  



Vitaminler 

 B5 vitamini saç sağlığı ve cilt kırışıklıklarının giderilmesi üzerine olumlu 

etkiler sağlamaktadır. 

 B6 vitamini eksikliğinde, kollan üretiminin baskılanmasına neden 

olmaktadır. Ayrıca Vitamin B6’nın, sistinin kıl hücrelerine girişine yardımcı 

olduğu, ve bu sistemin glutatyon aracılıklı detoksifikasyon yaparak kıl 

gelişimine katkısı olduğu düşünülmektedir. 

 B7 vitamini eksikliği belirtileri arasında deri döküntüleri, saç dökülmesi ve 

kırılgan tırnaklar bulunur. 

 B9 vitamininin nükleik asit üretimindeki rolü, saç folikülleri üzerinde anlamlı 

rol oynayabileceğini göstermektedir. 

 

 

 



Selenyum 

• Glutatyon peroksidazın önemli bir komponenti 
olan esansiyel bir eser elementtir.  

• Toprakta bulunur 

• Eksikliğinde saçlarda dökülme ve saç renginde 
açılmaya neden olur 



Bakır 

• Bakır doğada yüksek oranda bulunan bir 
elementtir. 

• Eksikiğinde saç dökülmesi ve saç renginde 
erken beyazlamaya neden olduğu bildirilmiştir.  



 

• Üzüm çekirdeği ekstresi (Vitis vinifera) 

 

 Üzüm (Vitis vinifera L.), "Vitaceae" ailesine 

mensup bitkidir. Üzüm tohumları, fenolik asitler, 

antosiyaninler, flavonoidler ve oligomerik 

proantosiyanidin kompleksleri (OPC'ler) de dahil 

olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir. 

 

 Üzüm çekirdeği ekstreleri, en iyi bilinen 

proantosiyanidin kaynaklarından biridir. 

Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle, hastalığı 

önlemeye ve oksidatif stres, doku hasarı ve 

iltihaplanmaya karşı koruma sağlamaktadır. 

 

 Bunlar prosiyanidin oligomerleri (PCO'lar), 

prosiyanidinler veya kondanse tanenler olarak da 

bilinir ve üzüm çekirdeğinin dış çeperinde 

bulunur. Prosiyanidin oligomerleri, kateşinler ve 

lökosiyanidinlerden oluşur. 

 

 



 

• Üzüm çekirdeği ekstresi (Vitis vinifera) 

 

 Üzüm çekirdeği ekstreleri ile yapılan klinik 

çalışmaların sonucunda, prosiyanidinlerin 

yara iyileştirici olduğu, yangı (enflamasyon), 

ödem, alerji gibi sorunların tedavisinde etkili 

olduğu gösterilmiştir. 

 

 

 Kollajen üzerinde koruyucu etki 

gösteren üzüm çekirdeğindeki 

prosiyanidinler, serbest radikal çöpçüsü 

etkileri nedeniyle, cildi serbest 

radikallerin neden olduğu hasardan 

korumak için kullanılmaktadır ve vücudu 

erken (cilt) yaşlanmaya karşı önemli ölçüde 

koruduğu gösterilmiştir. 

 

 

 



 At kuyruğu bitkisi, “Equisetaceae” ailesinden gelen 

“Equisetum” cinsine ait çok yıllık otsu bitkilerin 

ortak adıdır. 

 

 At kuyruğu ekstresinin iyileştirici güçleri içinde 

bulunan silika, manganez, alüminyum, potasyum, 

saponinler, fitosteroller, fenolik asitler, kafeik asitler, 

alkaloidler, tanenler, ve flavonoidlerden 

gelmektedir. 

 

 At kuyruğunda bulunan silika sadece 

kadınlarda ve erkeklerdeki saç dökülmesini 

yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda yeni saç 

köklerinin büyümesini teşvik eder. Bu kan 

dolaşımını artırır, saç köklerini besler ve saç 

uzamasını teşvik eder. Atkuyruğu bitkisinde 

bulunan amino asitler ve fitosteroller saçlı deri 

üzerinde yağ birikimini azaltırken aynı zamanda 

saç köklerinin güçlendirilmesini sağlar. 

• At kuyruğu ekstresi (Equisetum arvense) 

 



• Cüce palmiye meyve ekstresi (Serenoa repens) 

 

 Erkek bireylerde saç kaybının en sık nedeni olan 

androgenetik alopesi (AGA), kıl folliküllerinin 

minyatürizasyonuyla karakterize özel bir alopesi 

tipidir. Herhangi bir sağlık problemine neden 

olmamasına karşın, kişilerin sosyal ilişkilerini 

önemli derecede etkilemekte ve yaşam 

kalitelerinden anlamlı derecede azaltmaktadır. 

 

 AGA gelişiminde sorumlu tutulan en önemli iki 

faktör; genetik yatkınlık ve kıl folliküllerinin 

androjen sensitivitesinin artmasıdır. 

 

 Genetik olarak AGA gelişimine yatkın bireylerde 

saçlı derideki 5α-redüktaz enzim aktivitesi 

artmakta ve testosteron daha aktif formu 

olan dihidrotestosterona dönüşmektedir. 

Dihidrotestosteron kıl follikülerindeki 

androjen reseptörlerine bağlanır ve anajen 

fazın kısalmasına, telogen fazın ise 

uzamasına neden olur. Bunun sonucunda 

saç dökülmesi meydana gelir.  



• Cüce palmiye meyve ekstresi (Serenoa repens) 

 

 Saw palmetto (Cüce palmiye) ekstresinin in vivo 

insan prostat dokusunda dihidrotestosteronu inhibe 

ettiği gösterilmiştir. Ayrıca özellikle testesteron 

olmak üzere steroid hormon sentezini azaltabilen β-

sitosterol içermektedir.  

 

 Yakın zamanda yapılan bir çalışma, Saw Palmetto 

ekstresinin her iki 5-α redüktaz tipini de inhibe 

edebileceğini göstermiştir. 

 

 S. repens 320 mg / gün, ağızdan alındığında, AGA 

hastalarında saç büyümesini arttırabildiği, S. 

repens, topikal olarak kullanıldığında, AGA 

hastalarında saç sayısını ve saç ağırlığını 

artırabildiği gösterilmiştir. 

 

 Saw Palmetto’nun, 23 ila 64 yaşlarında 

androgenetik alopesi olan erkeklerin % 60'ında saç 

büyümesini iyileştirmede etkili olduğu belirtilmiştir. 



Hidrolize Kollajen 

• Kollajenler, çubuk şeklinde üçlü sarmal bir 
yapıya sahip olan bir protein ailesini 
kapsamaktadır.  

 

• Kollajen dermisin birincil yapısal bileşeni 

olarak insan cildine güç ve destek 

sağlamaktan sorumludur.  

 

• Hem endojen hem de eksojen nedenli 
faktörler kollajenüzerinde hem niceliksel hem 
de niteliksel etkilere sahiptir. Her iki faktör de 

kollajen azalmasına yol açar. Kollajen 

azalmasıyla ciltte elastikiyet, nem oranı, 

sıkılık azalır, kırışıklık, pürüzlülük artar. 

 

 



Hidrolize Kollajen 

Hidrolize kollajen oral olarak uygulandığında 

hem küçük kollajen peptitleri hem de serbest amino 
asitler şeklinde ince bağırsaklardan kan 

dolaşımına katılır.  
 

Hidrolize kollajen, insan vücudunda kolayca 

sindirilebilen, emilen ve dağıtılan düşük 

moleküler ağırlıklı küçük peptitlerden oluşur.  

 
Hidrolize kollajen dermiste iki farklı şekilde etki 

eder; 

1. Serbest amino asitler kollajen ve elastin 

liflerinin oluşumu için yapı taşları sağlar.  

2. Kollajen oligopeptitler, fibroblastların 

membranı üzerindeki reseptörlere bağlanan ve 

yeni kollajen, elastin ve hyalüronik asit 

üretimini uyaran ligandlar olarak görev alır. 

Hidrolize kollajen ince çizgilerin ve 

kırışıklıkların en aza indirilmesine, cilt 

esnekliğinin ve pürüzsüzlüğün arttırılmasına 

yardımcı olur. 

 

 



Hidrolize Kollajen 

 İnsan vücudunda en fazla bulunan 

kollajen, tip I kollajendir. Tip I kollalenin 

fibril oluşturma yeteneğine sahip 

benzersiz kollajen tiplerinden biridir ve 

cildin sıkılığını korumasında önemli 

fonksiyonlara sahiptir. 

 

 İnce çizgilerin ve kırışıklıkların en 

aza indirilmesine, cilt esnekliğinin ve 

pürüzsüzlüğün arttırılmasına 

yardımcı olur. 

 

 Zayıf veya hasar görmüş tırnak 

yataklarının düzeltilmesine, ince 

saçları kalınlaşmasına, saç 

dökülmelerinin yavaşlatılmasına 

destek olmaktadır. 

 

 



Tırnaklar ve Tırnak Sağlığı 



Tırnaklar 

• Tırnaklar parmak 
uçlarını koruyan, 
cisimleri tutmayı 
kolaylaştıran sert 
boynuzsu bir deri ekidir. 

• Sağlıklı tırnaklar parlak, 
pürüzsüz yüzeyli, esnek 
ve dış etkenlere 
dirençlidir.  



Tırnak Anatomisi 

• Tırnakların yapımı deriye 
bağlandıkları dip kısmının 
arkasındaki matriksten 
gerçekleşir.  

• Tırnağın temel yapısını %90 
oranında saç tipi keratin 
oluşturur, bunun yanında 
yapısında epitelyal tip keratin, 
sülfür, trikohiyalim proteini ve 
mineraller (magnezyum, 
kalsiyum, sodyum, demir, çinko ve 
bakır) bulunur. 

• Beslenme bozuklukları, bazı 
vitamin eksiklikleri tırnaklarda 
yapısal bozukluğa neden olabilir 
veya tırnak uzamasını 
yavaşlatabilir. 
 



Beslenme bozukluklarında görülen 
tırnak değişiklikleri 

• Tırnaklarda çatlama 

• Uzunlamasına renk değişiklikleri 

• Beyaz bantlar 

• Sarı renk değişikliği 

• Beau çizgileri (tırnakta oluklanma) 

• Kolay kırılma 

• Tırnak yapısında yumuşama, düzensizlik 

• Tırnak plağında ayrışma 



Mineraller ve tırnak 

• Demir eksikliğinde; 

• Tırnak yatağında 
solukluk 

• Kaşık tırnak 

• Tırnak plağında ayrışma 

• Tırnak yapısında 
düzensizlik 

• Kırılgan tırnaklar 



Mineraller ve tırnak 

• Kalsiyum eksikliğinde; 

• Tırnaklarda beyaz 
noktalanma şeklinde 
renk değişiklikleri 

• Kırılgan tırnaklar 

• Tırnak yüzeyinde 
bozukluk 

• Yumuşak tırnak 

• Uzunlamasına 
sırtlanmalar 

 



Mineraller ve Tırnak 

 

• Çinko eksikliğinde; 

• Kırılgan tırnaklar 

• Tırnak yapısında bozulma 

• Beau çizgileri 



• Magnezyum eksikliğinde; 

• Yumuşak kırılgan tırnaklar 

• Beyaz renk değişikliği 

Mineraller ve Tırnak 



Vitaminler ve Tırnak 

• Vitamin A, B6, C ve D eksikliğinde tırnaklarda yumuşama görülür 
• Vitamin D eksikliğinde uzunlamasına kahverengi şeritler görülür 
• E vitamini eksikliğinde sarı renk değişikliği görülür 
• B1, B3 ve B6 vitamin eksikliğinde tırnaklarda renk bozukluğu, beyaz 

noktavi lekeler, tırnak plağında ayrışma, yumuşak kırılgan tırnaklar 
görülebilir 

• Biotin eksikliğinde tırnaklarda yapısal bozulmalar görülebilir 
• C vitamin eksikliğinde tırnaklarda yumuşama ve renk değişikliği 

görülebilir 
• B12 vitamin eksikliğinde tırnaklarda uzunlamasına kahverenkli 

şeritler, renk bozuklukları görülebilir. Melanin yapımında rol alan 
tirozinaz enziminin azalmasına neden olan düşük glutatyon 
düzeylerinin B12 eksikliğindeki hiperpigmentasyona neden olduğu 
düşünülmektedir.  
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