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ÖNSÖZ

Sağlıklı yaşam ile ilgili olarak yapılan araştırmalar doğru beslenme 
ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının kronik hastalık riskinin azaltılma-
sında temel rol oynadığını göstermektedir. Hazırlamış olduğumuz bu 
kitap sağlık sorunları konusunda farklı disiplinlerdeki bilim insanları-
nın birbirinden değerli çalışmalarını  bir araya getirerek,  iki temel nok-
tadan mevcut sorunların çözümüne çok önemli  katkı sağlamaktadır. 
Bunlardan birincisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden 
olan toplum sağlığı üzerinde hem önleyici hem de tamamlayıcı bir te-
davi metod olan beslenmenin etkilerini tüm boyutları ve süreçleri ile 
tartışmak, ikincisi ise disiplinler arası çalışma alışkanlığının gelişmesine 
katkı sağlaması  açısından çok önemlidir.

Sağlıklı beslenme, tüm boyutları ile insan sağlığının en önemli un-
surlarından biridir. Yapılan çalışmalar yetersiz ve dengesiz beslenme-
nin çeşitli hastalıklar için en önemli risk faktörlerinin başında geldiğini 
göstermektedir. Sağlıklı yaşam kavramı son yıllarda giderek önem ka-
zanmıştır. Küçük yaşlarda kazanılan doğru beslenme ve egzersiz alış-
kanlıkları; başta obezite olmak üzere birçok sağlık sorununu önlemenin 
yanında daha sonraki yaşlarda sağlığın korunması ve kaliteli bir yaşam 
sürdürülmesi açısından da önemlidir.

Beslenme kaynaklı sorunlar incelendiğinde ciddi bir beslenme eği-
timi eksikliği göze çarpmaktadır, doğal olarak bu sorunun çözümünde 
alınması gereken temel önlemlerin başında doğru beslenme eğitimi gel-
mektedir.
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Beslenme eğitimi temelinde topluma; yeterli ve dengeli besin tüke-
timi alışkanlıklarının geliştirilmesi, yanlış ve olumsuz beslenme alışkan-
lıklarının ortadan kaldırılması amaçlı olmalıdır. Bir kültür göstergesi de 
olan beslenme, aynı zamanda toplum hayatının birleştirici unsurların-
dan biridir. Bu nedenle beslenme eğitimlerinin amacı kesinlikle kişilerin 
kültürel durumlarına müdahale olmamalıdır.

Bir devletin en büyük zenginliği yetişmiş insan gücüdür, bu eğitimin 
ülke politikası olarak algılanması Milli menfaatlerimiz açısından da çok 
elzemdir. Bu nedenle beslenme eğitimi Milli sosyal politikalarımızdan 
biri olmalıdır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı,  
Milli Eğitim Bakanlığı ve ülkenin diğer kurumları görev sorumlulukları 
nispetinde konuya hassasiyet göstererek ortak politikalar ve çözümler 
üretmelidirler.

Bilim baş döndüren bir hızla gelişmekte ve buna bağlı olarak da bilgi 
her geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. Bilim insanları bu çerçeve-
den bakarak bilimsel çalışma ve araştırmalarının temelinde oluşturduk-
ları kanıta dayalı verilerini topluma uygun mesajlar şeklinde vermenin 
başlıca sorumluluğu olduğunu unutmamalıdırlar.

Bölümleriyle bu kitabın oluşmasını sağlayan başta yazarlarımıza,  
Türkçe editörlerimiz; Doç. Dr. Gülsemin HAZAR ve Dr. Öğr. Üyesi 
Mehmet ÖZDEMİR’e,  kitabın basılması ve yayımlanması aşamasına ge-
linceye kadar emeği geçen genç arkadaşlarımız Ahmet DÖNMEZ, Yu-
suf ÇUHADAR, İsmail YAŞARTÜRK ve Merve ÖZYILDIRIM’a da te-
şekkür ederiz. Kitabın sağlık, beslenme, beden eğitimi ve Spor alanlarda 
eğitim-öğrenim gören öğrencilerimiz, Öğretim elamanlarımız, çalışan-
larımız ve farklı alanlardaki meraklıları için yararlı bir kaynak olmasını 
ümit ediyorum.

EDİTÖR
Prof. Dr. Çetin YAMAN
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BESLENMEDE VİTAMİNLERİN ÖNEMİ

Ali TÜRKER1, Oğuzhan YÜKSEL2

1Muş Alparslan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  
Muş / Türkiye

2Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  
Kütahya / Türkiye 

Öz: Canlılar, yaşamlarını sürdürebilmek için beslenmeye ihtiyaç duymak-
tadır (Kılıç ve Şanlıer, 2007).  Vitaminler insanoğlunun sağlıklı şekilde büyü-
mesi ve gelişmesini sağlayan, yaşamın devamı için gerekli besin öğeleridir. 
Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi besin öğelerinden oluşturması, sinir ve sin-
dirim sisteminin stabil çalışması, büyüme ve vücut sağlığının korunması gibi 
konularda yardımcı olurlar. Yağda eriyen vitaminler (A-D-E-K) uzun süre ge-
reğinden fazla tüketildiğin de vücutta birikerek zehirlenmelere yol açabilmek-
tedirler.  Dışarı atılma süresince karaciğer ve böbreklerle ekstra yük binerken, 
böbreklere dolayısıyla sağlığımıza zarar vermektedir (Güzel ve Özpınar, 2006). 
Suda eriyen vitaminler ise (B grubu vitaminler ve C vitamini) gereğinden fazla 
tüketildiğinde fazlalık kısım idrarla dışarı atılabilmektedir. Vitaminlerin verimli 
olabilmesi için ihtiyacımız kadar alınması gerekmektedir. Vitaminlerin vücudu-
muzdaki fazlalığı veya azlığı, birbirleri ile etkileşimde oldukları diğer vitamin 
ve besin öğelerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Düzensiz ve yetersiz benlenme bireylerin bebeklik döneminden itibaren fi-
ziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkilerken yaşam sürelerini de 
kısaltmaktadır. Sporcularda Vitaminlerin azlığı performansı olumsuz yönde et-
kileyecektir (Ergen ve diğerleri, 2002). Dünya sağlık örgütü (WHO) verilerine 
göre obezite sıklığı hızla artmaktadır. Toplumda zihnen ve bedenen tam geliş-
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meyen bireyler toplum için bir yüke dönüşmektedir. Obez bireylerde D vitamini 
eksikliği sık görülürken bu konu ile ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. 

A VİTAMİNİ 

A vitaminin tıp dilindeki adı retinol veya retinoik şeklindir. A vitamini 3 
şekilde bulunur;  retinol, beta-karoten ve katoneoidler (Institute of Medicine, 
2001; Johnson ve Russell, 2010). Aldığımız hayvansal besinlerde A vitamini, 
retinal ve retinol isimli maddeler halinde bulunurken, bitkisel besinlerde de beta 
karotene provitamin A bulunur. Hepsi tüketim sonrasında vücutta A vitaminine 
dönüşürler. Vücudumuzda A vitamini depolanmasının  %90’ı karaciğerdedir. 
Geri kalanı böbrek, dalak, akciğerde, gözde, yağ dokuda (%9) ve kanda (%1) 
oranında depolanır. İhtiyaç halinde retinol bağlayıcı proteine bağlanarak vücuda 
dağılım gerçekleşir (Özata, 2014; Bulduk, 2005; Pehlivan, 2005).

A vitamini epidel doku sağlık ve genel büyüme için gereklidir. Üreme ve 
kemik büyümesinde etkilidir. Azlığında hastalıklara karşı direnç azalmaktadır. 
A vitamininin bir diğer görevi görme ile ilgilidir. Retinada ki proteinlere bağla-
narak geceleri görmemizi sağlar. A vitamini veya retinol eksikliğinde ise gece 
körlüğü hastalığı meydana gelmektedir. Hipotiroidide A vitaminin öncü mad-
desi olan beta-karoten kanda birikir ve A vitaminine dönüşemez. Bu yüzden 
Tiroid bezi az çalışan hastaların A vitamini almamaları gerekmektedir (Elnour, 
Hambraeus, Eltom, Dramaix ve Bourdoux, 2010; URL-1). Hamile kadınların 
da A vitamini konusunda özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. A vitaminin 
vücutta azlığı veya fazlalığı durumunda sakat çocuk dünyaya getirme olasılıkla-
rı artmaktadır. Anne sütündeki A vitamini miktarı ilk 6 ay bebeklerin ihtiyacını 
karşılamaktadır. Sonrasında A vitamininin alım yeterliliği yaşla birlikte azal-
maktadır (Solomons, 2006). Sonuç olarak bebeklerin gelişimi için A vitami-
ni önemini korumaya devam etmektedir (Oliveira-Menegozzo, Bergamaschi, 
Middleton ve East, 2010; Bulduk, 2005; Güzel ve Özpınar, 2006).  

A vitamini hayvansal ve bitkisel gıdalardan alınabilirler. Hayvansal gı-
dalardaki A vitamini, bitkisel gıdalardakine göre daha kolay emilirler (Özata, 
2014). Balıkyağı, Karaciğer, yumurta sarısı, süt peynir, tereyağı, yeşil yapraklı 
sebzeler, domates, portakal, kurutulmuş sebze ve meyveler A vitamini kaynak-
larıdır. Karoten içeren bitkisel besinler ise havuç, ıspanak, lahana, balkabağı, 
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dolma biber, marul, kayısı şeftali vb. dir (Güzel ve Özpınar 2006; Ross, 2010; 
Solomons, 2006; Institute of Medicine, 2001; URL-2).

A vitamini eksikliği gelişmiş ülkelerde yaygındır. Hayvan bazlı gıda kay-
naklarına ve a vitamini içeren gıdalara sınırlı erişime sahiptirler (Ross, 2010). 
İhtiyaç fazlası A vitamini depolanarak zamanla karaciğer rahatsızlıklarına ve 
kemik erimesine yol açabilir (Grune ve diğerleri, 2010) Yeteri kadar alınma-
dığında enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına, gece körlüğü, göz kuruluğu 
ve göz kornea tabakasında yaralar oluşmasına neden olabilir. Yumurta ve süt 
ürünleri tüketmeyen kişilerde A vitamini eksikliği görülebilmektedir. Eksiklik 
oluşmaması için koyu yeşil yapraklı sebzeler ile koyu sarı meyve ve portakal 
tüketebilirler (Özata,  2014; Pehlivan, 2005). A vitamini alımında ortalama ye-
tişkin erkeklerde günlük 900 mcg, kadınlarda 700 mcg, gebelikte 800 mcg ve 
emzirirken 1120-1300 mcg’dır (İnstitute of Medicine, 2001; Özata, 2014; Bul-
duk, 2005). Piyasada satılan 5000 ile 10000 ünite doza sahip ürünler bulunmak-
tadır. A vitamini vücutta depo edilebilir olması, fazlalığının ise kemik erimesi-
ne ve akciğer kanser riskinin artmasına neden olduğu unutulmamalıdır. Çeşitli 
çalışmalar kistik fibrozisli hastaların %15 -40’ının A vitamini eksikliğine sahip 
olduğunu bulmuştur (Borowitz, Baker ve Stallings, 2002). Yaşlılar, kolestrol sa-
hibi olan ve devamlı alkol tüketen kişilerin düşük dozda A vitamini almaları ge-
rekmektedir. Betakarotenin fazla alındığında kemik erimesine neden olmazken, 
içinde 2500 üniteden fazla retinol bulunan multi vitaminler kullanılmamalıdır. 
A vitamin eksikliğinin en sık görülen belirtisi (Xerophthalmia) gece körlüğü ve 
ya karanlıkta görememektir (Ross, 2010; Sommer, 2008). Yapılacak bir diyette 
yeteri kadar yağ alınmaması A vitamininin sindirimini zorlaştırırken, mineral 
yağlar A vitaminini emilmez duruma getirmektedir. Protein yetersizliğinde kana 
A vitamini geçişi zorlaşmaktadır (Bulduk, 2005). Fazla alımı zamanla depolanır 
ve ciddi rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Depoların kullanılması uzun za-
man alır ve ortaya çıkan karaciğer hasarı her zaman geri döndürülemez (URL-
3).

Sporcuların A vitamini alma konusunda dikkatli olmaları ve uyarılmala-
rı gerekmektedir. A vitamini zehirlenmesi yaşayan bireyde, cilt kuruluğu, baş 
ağrısı, kasılma, kemik ağrıları ve görme yeteneğinde azalma gibi problemler 
oluşabilir (Pehlivan, 2005).
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D VİTAMİNİ

D vitamini hem besinlerden alınırken hem de güneş ışığının etkisi ile olu-
şur. Gökyüzündeki tam bulut örtüsü etkisini yarıya indirir (Cranney ve diğer-
leri, 2007; Wharton ve Bishop, 2003). Dini nedenlerle uzun elbiseler giyen ve 
başörtüsü kullanan kadınların, güneşi sınırlayan meslekleri olan kişilerin güneş 
ışığından yeterli D vitamini elde etmeleri olası değildir (Webb, Kline, ve Holi-
ck, 1988; Webb, Pilbeam, Hanafin ve Holick, 1990). Güneşin etkisi ile oluşan d 
vitaminlerinin fazlası, yine güneş ışığı ile yok edildiğinden, güneşe fazla maruz 
kalma sonucunda zehirlenme oluşmaz. Çok az gıdada doğal olarak bulunur (Ins-
titute of Medicine, 2010; Holick, 2007). Yapılan çalışmalarda, obez bireylerde 
vitamin D eksikliğinin daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Obezite D vitamini ek-
sikliğine ya da düşük D vitamini düzeyi mi obeziteye sebeb olur? D vitamini 
takviyesi obeziteyi önlemek veya obezite geliştirmek ve obezite tedavisi için 
kullanılabilir mi? Bu sorulara henüz tam olarak cevap verilmez (Kong ve Li 
2006; Earthman, Beckman,  Masodkar  ve Sibley, 2012).

D vitamini yağlı balıklarda bol miktarda bulunurken, karaciğer, peynir, sür 
ve süt ürünlerin de de az miktarda bulunmaktadır (Güzel ve Özpınar, 2006; 
URL-2; Institute of Medicine, 2010).

D vitamini kemiklerin güçlü olmasını sağlarken, kandaki kalsiyum seviye-
sini ve kan basıncını ayarlamada da önemli rol oynar. Bağırsaklarda kalsiyum 
emilimini sağlar (Cranney ve diğerleri, 2007). Bağışıklık sistemini güçlendir-
diği için Gripal hastalıklardan korur. Tümör oluşumunun önlenmesinde rol alır. 
D vitamini kaslara güç verir ve performansı artırır bu yüzden sporcular için 
önemlidir. Eksikliği durumunda kaslarda ağrı ve kas güçsüzlüğü olur (Güzel ve 
Özpınar, 2006).

Güneş, D vitamini sentezi için önemlidir (Wolpowitz ve Gilchrest, 2006). 
Vücutta yeteri kadar olması için günde 15-20 dakika güneş ışığından faydalan-
mak yeterli olacaktır (Holick, 2007). D vitaminine ihtiyaç yaş ilerledikçe art-
maktadır. Güneş ışığından yeteri kadar faydalanan bireyin günlük ihtiyacı 19-50 
yaşına kadar 200 ünite olurken, 50 yaşından sonra 400 ünite, 70 yaşından sonra 
600 ünite olabilmektedir. Aşırı alındığında bulantı, kusma, kabızlık, halsizlik ve 
kilo kaybı şeklinde belirtiler görülebilir (Institute of Medicine, 2010).

Kolestrol düşürücü ilaçlar D vitamini ve diğer yağda çözünen vitaminlerin 
emilimini azaltabilir (McDuffie, Calis, Booth, Uwaifo ve Yanovski, 2002; Com-
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pston ve Horton, 1978). D vitamini yetmezliği durumunda kandaki kalsiyum 
seviyesinde düşme olur. D vitamini kemiklerin gelişiminde önem arz ettiği için 
eksilik durumunda çocukluk döneminde raşitizm hastalığı oluşur. Aşırı kilolu 
kişilerin çoğunda D vitamini eksikliği görülebilir. Bu kişilerde de kas ağrıla-
rı ve güçsüzlük olabilir. Prostat ve meme kanseri riskini azalttığı gibi yüksek 
tansiyonun ayarlanmasın ve tip 2 diyabet tedavisinde rol oynamaktadır (Krau-
se, Bühring, Hopfenmüller, Holick ve Sharma, 1998; Pittas ve diğerleri, 2006). 
Yeterli D vitamini olmadan, kemikler ince, kırılgan veya şekilsiz hale gelebilir. 
D vitamini yeterliliği, çocuklarda raşitizmi ve yetişkinlerde osteomalazi önler 
Kalsiyum ile birlikte D vitamini de yaşlı yetişkinleri osteoporozdan korumaya 
yardımcı olur (Institute of Medicine, 2010; URL-4).

E VİTAMİNİ

Eokoferol, insan gereksinimlerini karşılamak için tanınan tek E vitamini 
formudur. En aktifi alfa-tokoferaldür. Alfa-tokoferol Isıya ve asitlere karşı ol-
dukça dirençlidir. Diğer tokoferoller gıdaların ısıtılma, pişirilme, dondurulma 
ve işlenme sırasında tahrip olurlar. Yağda kızartma ve fırında sıcağa maruz kal-
dığı durumlarda E vitaminin çoğu yok olmaktadır. Bu özelliği sayesinde kalp, 
damarlar, sinir ve beyin fonksiyonlarını düzenlerken, yaraların iyileşmesine de 
yardımcı olur. Hücrenin genel sağlığı koruyup, DNA moleküllerinin dayanıklı-
lığını artırır (URL-5; Pehlivan, 2005; Institute of Medicine, 2000). Çeşitli ne-
denlerle vücudumuzda oluşan zararlı oksijen ürünlerini etme özelliği ile sigara 
ve çevreden alınan zehirli maddelerin istenmeyen etkilerine karşı koruma sağlar 
(Özata, 2014).  Kalp ve kas hücrelerinin oksijen gereksinmelerini azalarak daha 
rahat çalışmalarını sağlar (Stampfer, Hennekens, Manson, Colditz, Rosner ve 
Willett,  1993; Pehlivan,  2005). E vitamininin gama-tokoferol türü ise pros-
tat kanserinden koruyup, kanser hücrelerini yok edebilmektedir (Özata, 2014; 
Pehlivan, 2005; Güzel ve Özpınar, 2006). 65 yaş altı kadınlarda kolon kanseri 
riskini azalttığına dair çalışmalarda mevcuttur (Wu, Willett ve Chan, 2002).

Buğday, pirinç, mısır, zeytinyağı, ayçiçeği yağı, ceviz, badem, ayçiçeği çe-
kirdeği, terayağı, margarin, mayonez, çilek, kırmızı et, ıspanak, brokoli, kivi, 
mango ve muz E vitamini kaynaklarındandır (Özata, 2014; Fox, Bowers ve 
Foss, 1999; URL-2; Dietrich, Traber, Jacques, Cross, Hu ve Block, 2006).
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E vitamini yetmezliği çok nadir görülür. Yağ emilimi bozulması, safra tı-
kanması, pankreas yetmezliği gibi durumlarda meydana gelir. Kanda bulunan 
kırmızı kan hücreleri E vitamini eksikliğinde kısa sürede ölmeye başlarlar. Ka-
raciğer yağlanması rahatsızlığı olan hastaların karaciğer fonksiyonlarını düzen-
lemeye yardımcı olur (Özata, 2014; Bulduk, 2005). Yetmezliği sonucunda sinir 
uyarılarının iletimini zayıflamasına ve kas güçsüzlüğüne neden olur (Tanyel ve 
Mancano, 1997).

E vitamini günde 400 ünite kadar alınmalıdır. 800 üniteden fazla alındığın-
da kan sulandırıcı ilaçların etkisini de artırmaktadır. Kullanılmayan kısmı dışkı 
ile dışarı atılır (Özata 2014; Pehlivan, 2005; Ergen ve diğerleri, 2002). Her 1 
gram çoklu doymamış yağ asidi için 1 mg E vitamini gerekmektedir (Bulduk, 
2005). Çinko eksikliği yaşayanlar, düşük kilolu bebekler, kas zayıflığı olanlar, 
mide ameliyatı olanlar ve midesinde yağ emilim sıkıntısı yaşayanlar bir uzmana 
danışarak E vitamini takviyesi alabilirler (Özata, 2014). E vitamininin fiziksel 
performans üzerine etkisi üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bazı araştırmalar 
E vitamini takviyesinin kuvvet ve dayanıklılık üzerinde bir etkisi olmadığını 
belirtirken, aerobik dayanıklılığı artırdığı görüşü de mevcuttur (Güneş, 2015).  

K VİTAMİNİ

K vitamini K1(Phytonadione, Fitonadion) ve K2 (Menaquinone) olarak 
doğada iki şekilde bulunur. K3 vitamini ise sentetik bir moleküldür (Furie ve 
Furie, 1990). K vitamininin en çok tercih edilen türü ise daha az toksit etkisi 
olması, daha hızlı yarar sağlaması, daha güçlü olması ve daha hızlı çalışması 
dolayısıyla K1 vitaminidir (Carrié, 2004; Pehlivan, 2005; URL-6)

K1 vitamini, sarı yağımsı bir görünüme sahiptir. Mikroorganizmalar tara-
fından kalın bağırsakta sentezlenirken, doğal olarak da bitkilerde sentezlenir. 
K2 vitamini, sarı renkte, kristal katı haldedir. İlk defa bozulmuş balıketlerinden 
elde edilmiştir. K2 vitamininin etkisi ancak K1’in 2/3’ü kadardır (Özata, 2014).

K vitamini karaciğerde üretilen bazı pıhtılaşma faktörlerinin yapımında ge-
reklidir (prothrombin). Pıhtılaşmayı önlemek amacı ile kullanılan ilaçlar, aspirin 
ve antibiyotik kullanımı K vitamini gereksinimi artırır (Conly, Stein, Worobetz 
ve Rutledge-Harding,  1994). Kemik metabolizmasında yer alır ve osteoporoz 
adı verilen kemik güçsüzlüğü hastalığını engellemede etkin rol oynar, ayrıca 
koroner kalp hastaları içinde önemlidir (Ferland, 1998; Newman ve Shearer, 
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1998; URL-7). Sınırlı sayıda da olsa beyin ve sinir sistemi ile ilişkisi olduğu 
kanıtlanmıştır. K vitamini beyinde, ağırlıklı olarak K2 vitamininin 9 şeklinden 
bir olan (Menatetren Conly JM, One) MK-4 şekliyle bulunur (Huber, Davidson, 
O’Brien-Morse ve Sadowski, 1999; Pehlivan, 2005; URL-7; Bulduk, 2005; Gü-
zel ve Özpınar, 2006; Ferland, 2012; Thijssen ve Drittij-Reijnders, 1994).

Ortalama bir beslenme düzeninde günlük asgari 75-100 mikrogram K vita-
mini alınmaktadır. Yetişkinler için günlük K vitamininin önerilen en az miktarı 
65-70 mikrogramdır. Yarsı diyette yarısı bağırsaklardan sağlanmaktadır. 19 ya-
şından sonra erkekler kadınlara oranla 20-30 mikrogram daha fazla alabilirler 
(Conly, 1994; Pehlivan, 2005; Güneş, 2015; Bulduk, 2005).

Karaciğer, peynir, tereyağı, marul, lahana, brokoli gibi ve yeşil yapraklı be-
sinlerde bulunur. Yeşil çayın 100 g’da 700 mcg K vitamini bulunur (Elder, 2006; 
Pehlivan, 2005; Güneş, 2015; Bulduk, 2005; Suttie, 2010; URL 2).

K vitamininin sporcu performansına etkisi üzerine çalışmalar bulunma-
maktadır. Ancak sporcu yaralanmaları sonucunda kanamalardan sakınmak ve 
kanamaları azaltmak için K vitamini çok önemlidir (Pehlivan, 2005; URL-6; 
Özata, 2014).

K vitamini eksikliğinde pıhtılaşma az olacağından doğal olarak kanamalar-
da artış yaşanacaktır. En ufak bir darbede morarma yaşanması, doku yaralan-
masında kanamanın durmaması, burun kanaması, yaranın kabuk bağlamama-
sı, idrar ve dışkıda kan bulunması K vitamini eksikliğine işaret olabilmektedir. 
K vitamini fazlalığı nadir görülse de, fazlalığı karaciğer fonksiyonlarına zarar 
verirken, aşırı pıhtılaşma ile de damar tıkanıkları oluşma riskini artırmaktadır. 
Vücutta kızarma, terleme ve göğüs sıkışması belirtiler arasındadır. Ayrıca K vi-
tamini eksikliğinde bacaklarda varis gelişiminin attığı belirtilmiştir (Institute of 
Medicine, 2001; Pehlivan, 2005; URL-6; Özata, 2014).

B1 VİTAMİNİ (THİAMİNE-TİAMİN)

B kompleks grubu vitaminlerinden ilk bulunanı B1 vitaminidir. Renksiz 
kristaller halinde bulunur. Isıya ve oksidasyona karşı dayanıklıdır. Vücuttaki 
metabolik olayları hızlandırır. Vücutta kalp, karaciğer ve böbreklerde az mik-
tarda depolanırken, fazla alındığında vücuttan idrarla atılır. Alkol, kafein ve an-
tibiyotik kullanımında etkisi yitirir. Fırında pişirildiğinde, suda pişirilmeye göre 
daha az tahribatta uğrar (URL-8; Pehlivan, 2005; Bulduk, 2005; Özata, 2014). 
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Diabet hastalarında tiamin eksikliği yaygın görülürken, takviye olarak alındı-
ğında hastalığın belirtilerini azaltmada faydası olduğu belirtilmiştir (Al-Attas, 
Al-Daghri, Alokail, Abd-Alrahman, Vinodson ve Sabico, 2014; Thornalley, 
2005). 

Başta glikoz olmak üzere, karbonhidrat metabolizmasında rol alarak enerji 
üretim sürecine katılır (URL-8). Diyetle alınan karbonhidrat miktarı arttıkça ti-
amin ihtiyacı da artmaktadır (Bakker, Hoogeveen, Nijpels, Kostense, Dekker ve 
Gans, 1998; Bulduk, 2005). Etanolün, su ve karbondioksite dönüşümünü sağlar. 
Yağ asitleri ve sterol maddelerin üretimine yardımcı olur. Yağ asitlerinin gerek-
tiğinde kullanılmak üzere yağa çevrilerek depolanmasını sağlar. Sinirsel iletide 
önemli görevi olan asetil kolin maddesinin üretimine yardımcı olur. Mide, kalp 
ve bağırsak kaslarının çalışmasında etkin rol oynar. Özellikle büyümeye yar-
dımcı olurken, zihinsel faaliyetlere de katı sağlar. Sinir hücreleri enerji kayağı 
olarak glikozu kullandığından, tiamin yetersizliğinde beyin hücreleri oksijeni 
yeterince kullanamadığından sinir sistemi olumsuz etkilenmektedir (URL-8). 
Son olarak Damar sertliği oluşumunu önlediği bilinmektedir (Pehlivan, 2005; 
Bulduk, 2005). Bir araştırma 6 ay düzenli olarak tiamin alındığında HDL kolest-
rolünde düşüş görüldüğünü belirtmiştir (Al-Attas ve diğerleri, 2014).

Genelde hububat ve baklagillerde bulunan B1 vitamini, domuz eti, kuru 
bira mayası, kuru yemişlerde bol miktarda bulunur (URL 4, 2019; Bingöl, 
1977).  Suda eriyen bir vitamin olduğu için, hazırlama ev pişirmelerinde dikkat-
li olunmalıdır. Tiamin bol suda haşlanırsa, o su kullanılmalıdır (Pehlivan, 2005; 
URL-8).

Yetişkin bir insanda günlük ortalama her 1000 kkal için 0,5 mg alınması 
önerilirken, sporcular da özellikle 1 mg’ın altına düşmemesi önerilmektedir. Ti-
amin gereksinimi alınan enerji ve karbonhidrat miktarına göre değişiklik göste-
rebilir (Pehlivan, 2005; Bulduk, 2005; Özata, 2014; URL-8).

Tiamin, aerobik ortamda adenosin-trifosfat üretmek için gereklidir (Ander-
sen, Mackenhauer, Roberts, Berg, Cocchi ve Donnino, 2013). Tiamin yokluğun-
da laktak üretimi artar (Butterworth, 2009).  Tiamin, sinir sistemi ve beyin için 
oldukça önemli bir vitamin türüdür (Ferland, 2012) Bağırsaklarda bulunun bak-
teriler tarafından bir miktar üretilirken, vücuttaki mikroorganizmalar tarafından 
da sentezlenmektedir (Pehlivan, 2005).
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Ateşli hastalıklarda, beriberi ve ishal hastalığında, ameliyat öncesi ve son-
rasında, alkol, sigara, çay, kahve tüketimi gibi durumlarda alınması gereken 
miktarlar fazla olmaktadır.  (Pehlivan, 2005). Eksikliğinde çıkabilecek belir-
tiler depresyon, duygusal dengesizlik, korku, titreme, halsizlik, baş dönmesi, 
uykusuzluk, hafıza kaybı, sırt ağrısı, kas atrofisi, kas ağrısı, bulantı, kusma ve 
kabızlıktır (URL-9).

Sporcular ile yapılan çalışmalarda, B1 vitamini eksikliği görülmezken, sa-
dece düşük kaliteli pirinç ve baklagiller ile beslenen gruplarda eksiklik görüldü-
ğü belirtilmiştir (Pehlivan,  2005). Vücutta yetersizliği durumunda isteksizlik, 
depresyon, gerginlik, yoğunlaşma zorluğu gibi ruhsal sorunların yanında, iştah-
sızlık, karın ağrısı ve kabızlık gibi sindirim sisteminde de belirtileri görülmek-
tedir (Bingöl, 1977). Kalp büyümesi yaşayanlar ve kalp yetmezliği yaşayanlar-
da tiamin eksikliği ölümcül sonuçlar doğurabilir. Ek alınması durumunda uzun 
süre alınmadır (URL-8; Pehlivan, 2005).

B2 VİTAMİNİ (RİBOFLAVİN)

Riboflavine ilk olarak 1879 yılında sütte rastlanmıştır. Besin maddeleri-
nin enerjiye dönüştürülmesinde, büyümede ve vücut direncinin artırılmasında 
faydalı olur (URL-10). Flavokoenzin ve flavoproteinlerin yapısında bulunurlar. 
Glutatyon redüktaz enziminde ise antioksidan özellik gösterir (Özata, 2014).

B2 vitamini ısı, güneş ışığı, alkol, kafein ve östrojen ile etkisini yitirir 
(URL-11). Az miktarda böbrek ve karaciğerde depolanır. Üretimi sadece ba-
ğırsaklarda ki bakteriler sayesinde az miktarda sağlanır. Stres gibi durumlarda 
gereksinimi artmaktadır (URL-10; Özata, 2014) Göz ve deri sağlığı için önemli 
bir vitamindir (Bulduk, 2005).

Günlük ihtiyaç ortalama 1,3 mg’dır. 11 yaş ve üzeri kişilerde 1.4 mg, hami-
lelik döneminde 1.6 mg, 1-10 yaş aralığında ise 0.8 mg yeterli kabul edilmek-
tedir. (URL-11). B2 vitamini özellikle karaciğer, et, tavuk yağsız süt, yumurta 
sarısı, peynir, papatya, ısırgan otu, adaçayı, brokoli, yoğurt, ıspanak, balık ve 
tahıllarda bulunur (URL-11; Özata, 2014; Yücecan, 2008).

 B2 vitamini sağlık açısından önemlidir. Kansızlığı önlemede, bazı kanser 
türlerinin gelişmesini engellemede, gözde katarak oluşmasını engellemede et-
kinken, göz yorgunluğu ve migren ataklarının etkisini de azaltabilir (URL-11; 
Özata, 2014).
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B12 hamile kadınlar için önemli olabilir. Vücutta yetmezlik durumuna pek 
rastlanmaz. Bağırsağında çölyak hastalığı olanlarda, yeni doğanlarda sarılık için 
ışık tedavisi sırasında, fazla alkol tüketiminde, süt ve süt ürünlerini yeteri kadar 
kullanmayanlarda, troid bezi yetmezliğinde ve aşırı egzersiz yapan sporcularda 
yetmezlik görülebilmektedir. Eksiklik olduğunda belirtileri, dilde ve boğazda 
yanma, ağız çevresinde rahatsızlıklar, normositik anemi, görme bozuklukları 
ve ciltte pullanmalar şeklinde görülebilir (URL-11; Özata, 2014; Bingöl, 1977).  
Hücre yıkımının hızlı olduğu, ameliyat, yara, yanık ve ateşli hastalarda ribof-
lavinin ihtiyacı artmaktadır (Bulduk, 2005). Enerji metabolizması üzerindeki 
etkisi ile yorgunluğun azaltılmasında ki etkisi düşünüldüğünde, sporcular için 
önem arz etmektedir.

B3 VİTAMİNİ (NİASİN)

Niasin, enerji üretiminde, glikojen sentezinde ve kas fonksiyonları için ge-
rekli olan koenzimlerde (NAD ve NAPD) hücresel metabolizmada etkindir. Bu 
enzimler insan vücudunda 50`den fazla metabolik olayda rol almaktadır (URL-
12). 

Vitaminler arasında en dayanıklı vitaminlerdendir. Hem ısıya (1200C’ye ka-
dar) hem de ışığa karşı dayanıklıdır (Bingöl, 1977; Bulduk, 2005). B3 vitamini, 
protein, yağ ve karbonhidrat gibi besinlerin vücutta kullanılmasını sağlayarak, 
beyin ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasında, glikozdan enerji üretilmesinde, 
yağ asitlerinin sentezinde, kan dolaşımı ve kandaki kolestrol düzeyinin ayar-
lanmasında etkin rol oynamaktadır (Bays, Maccubbin, Meehan, Kuznetsova, 
Mitchel ve Paolini, 2009; Meyers, Kamanna ve Kashyap, 2004; Brown ve di-
ğerleri, 2001). Diyabetli hastalarda niasin kullanımı önerilmemektedir (Grundy 
ve diğerleri, 2002).

Niasin gereksinimi günlük enerji alım miktarına göre değişiklik gösterebil-
mektedir. Diyette alınacak her 1000 kkal için gereksinim 6.66 mg’dır. Erişkinler 
ortalama 15-20 mg arası gereksin duyarken, sporcular ortalama 25 mg niasine 
gereksinim duyabilmektedir (URL-12). Niasin takviyesinde yan etki olarak bu-
lanık görme, göz kapağı ödemi, kirpik ve ya kaş kaybı gibi yan etkiler olabile-
ceği bildirilmiştir (Harris, 1963). Niasin alımı bırakıldığında görmenin normale 
döndüğü bildirilmiştir (Gass, 1973).
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Vücut B3 vitamini doğrudan alabilirken, besinlerden alınan triptofanlardan 
da elde edilebilir. Bira mayası, kepek, yer fıstığı, sakatat, kırmızı et, balık, buğ-
day, baklagiller, süt ve yumurta B3 vitamini ve tritofan yönünden zengin doğal 
besin öğeleridir. Vücutta depolanmaz en çok karaciğer, böbrek ve kaslarda bu-
lunur (Bulduk, 2005; URL-12,13).

Sporcularda niasin yetersizliğine pek rastlanmazken, açlık durumlarında 
ya da tek tip beslenme alışkanlıklarında görülebilir. Karaciğer hastalığı olanlar, 
ülser olanlar ve hipotansiyon hastası olanların yüksek dozda niasin almamaları 
belirtilmiştir. Eksikliğin de sinir sistemi şikâyetleri görülebilmektedir. Huzur-
suzluk uykusuzluk, baş ağrıları, ellerde titreme gibi sinir sistemi belirtileri yanı 
sıra, ağız kokusu, diş etinde hassasiyet ve dilde yanma gibi ağız çevresinde be-
lirtiler görülebilmektedir (URL-14; Bingöl, 1977).  

Bağırsak ve mide hareketlerini hızlandırıcı etkisi vardır. Niasin koenzmleri 
enerji üretiminde yardımcıdır. Karbonhidrat, yağ ve protein yıkılması ve enerji 
metabolizmasında kimyasal reaksiyonda görev alır (Bulduk, 2005). Niasin ek 
olarak tüketildiğinde sportif performans üzerine bir etkisi olmadığı bilinmekte-
dir. Fazla olması durumunda idrar yoluyla vücuttan atılmaktadır. Fazlası karaci-
ğerde hasara neden olabilirken, sporcularda dayanıklılığı düşürmektedir.

B5 VİTAMİNİ (PANTOTHENİC ACİD)

Hücrelerde koenzim A olarak görev yapan B5 vitamini, yaşamsal metabolik 
olaylarda görev alırken, besinlerden enerji elde edilmesinde de rol alır. Böbre-
küstü bezinden kortizol hormonu salgılanmasında, kolesterolün oluşmasında ve 
asetik kolin isimli beyin için çok önemli bir maddenin yapımında etkin rol oynar 
(Özata, 2014; Miller ve Rucker, 2012; Sweetman, 2010).

Pantotenik asit yaşlanma belirtilerini azaltır, ayrıca depresyon ve anksiyete 
tedavisinde faydalı olduğu gibi, safra, D vitamini ve kırmızı kan hücrelerinin 
yapımında rol alır. Cilt yaralarının iyileşmesinde hızlandırıcı etkisi vardır (Öza-
ta, 2014; URL-15). Yağ asitlerinin oksidasyonu ile enerji üretiminde rol oynar. 
Kanda bulunan alyuvarların ve savunma maddelerinin yapımına yardımcı olur 
(Pehlivan, 2005).

Pantotenik asit eksikliği bağırsaklarda gıda emiliminin bozulduğu durum-
larda ortaya çıkar. İştahsızlık, kusma, bağırsak bozuklukları görülür (Özata, 
2014; Pehlivan, 2005). Vücutta eksikliği nadir görülmektedir (Miller ve Ruc-
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ker, 2012). Eksikliği durumunda kişi enfeksiyona açık hale gelir; kalp hastalığı, 
yorgunluk, karın ağrısı, kas güçsüzlüğü ve kramplar görülebilir. Depresyon ve 
kişilik değişimleri ruhsal olarak belirtileri arasındadır. Bacaklarda ve ayaklarda 
“yanan ayak sendromu” adı verilen yanmalar meydana gelir (Hodges, Ohlson, 
ve Bean, 1958; Glusman, 1947; Bingöl, 1977; Özata, 2014). Uzmanlar, Pan-
totenik asitin trigliserid sentezi ve lipoprotein metabolizmasındaki rolü nede-
niyle, pantotenik asit takviyesinin hiperlipidemi hastalarında lipid seviyelerini 
azaltabileceğini varsaymışlardır (Rumberger, Napolitano, Azumano, Kamiya ve 
Evans, 2011).

B5 vitamini fındık, buğday, yumurta sarısı, tavuk, karaciğer, böbrek, balık, 
mantar, tam tahıllar, yoğurt ve süt gibi besinlerde bulunur. Ayrıca bağırsaklarda 
bulunan bazı bakteriler B5 vitamini üretirler (URL-15; Özata, 2014; Pehlivan, 
2005; URL-13). B5 vitamini fazlalığı durumunda idrarla dışarı atılır. Günlük 
ihtiyaç için net bir rakam belirtilmese de minimal fonksiyonlar için 6-10 mg ara-
sı olduğu söylenebilir. Tahıllarda bulunan B5 vitamini öğütülme esnasında ½’ 
kayıp olurken,  ette bulunan B5 vitaminin 1/3’ü pişirildiğinde kayıp olmaktadır 
(Institute of Medicine, 1998; Özata, 2014; Pehlivan, 2005).

B6 VİTAMİNİ (PRİDOKSİN)

B6 vitamini suda eriyen bir vitamin olup vücutta 6 şekilde bulunur. 100’ 
den fazla enzim ile reaksiyon halindedir. En etkili formu Piridoksal 5’ mono-
fosfat (PLP) dir (Institute of Medicine. 1998; McCormick, 2006). Proteinlerin 
şekere dönüştürülmesinde ve kan şekeri oluşturulmasında rol alır. B6 vitamini 
hem bağışıklık sistemi hem de sinir hücreleri için oldukça önemlidir (Mackey, 
Davis ve Gregory, 2005). Beyinde mutluluk hormonu (seratonin) yapımına yar-
dımcı olur. Kanda oksijen taşımaya yarayan hemoglobin proteinlerinin yapı-
mında görev alır (Özata, 2014).

B6 vitamini genelde muz, balık, et, fasulye, buğday, biftek, patates, fındık, 
portakal, süt, ıspanak, ceviz, hindi ve tavuk etinde bulunur. Et tüketimi yap-
mayan kişiler takviye alabilirler. Ortalama günlük ihtiyaç 1.5-1.7 mg arasıdır 
(Institute of Medicine, 1998; Mackey ve diğerleri, 2005; Subar, Krebs-Smith, 
Cook ve Kahle  1998; Yücecan, 2008).

Diğer B grubu vitaminleri gibi yetmezliği nadir görülür. Eksiklik durumun-
da damar sertliği riski atar. Damar sertliği riskini azaltmak için B12 vitamini 
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ile birlikte kullanılabilir (Özata, 2014). Kadın doğum kontrolü hapı kullanmak, 
alkol kullanmak, kalp rahatsızlığı, diyabet ve astım rahatsızlığında B6 vitamin 
düzeyinin azaldığı saptanmıştır. Belirtileri kansızlık, depresyon, ağız çevresi ya-
ralar ve cilt iltihabı şeklinde ortaya çıkabilir (McCormick, 2006; Özata, 2014; 
Institute of Medicine, 1998).

Bazı kaynaklar bazı B vitaminlerinin (folik asit, B12 ve B6 vitamini) homo-
sistein seviyelerini düşürerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini 
varsaymışlardır (Institute of Medicine, 1998; Ebbing, Bonaa, Arnesen, Ueland, 
Nordrehaug ve Rasmussen, 2010). Başka çalışmalarda etkisinin olmadığını sa-
vunmaktadır (Albert, Cook ve Gaziano, 2008; Toole, Malinow ve Chambless, 
2004). B6 vitamini, glikojenin parçalanması, hemoglobin ve fiziksel performan-
sı etkileyen önemli proteinlerin üretiminde rol alır. B6 vitamini eksikliği sportif 
performansı olumsuz etkiler. Enerji metabolizmasının uyarısına ve kas kütle-
sinin gelişmesine yardımcı olan büyüme hormonu ile bağlantılıdır (Pehlivan, 
2005).

B12 VİTAMİNİ

B12 vitaminin yapısında kolbalt bulunduğu için kobalamin adıda verilir. 
Suda çözünen bir vitamindir (Institute of Medicine, 1998). DNA ve kırmızı kan 
hücresi yapımı için oldukça önemlidir. Ayrıca sinir dokusunun sağlığı için ge-
rekli bir vitamindir (Institute of Medicine, 1998; Herbert, 1996). Aileleri tara-
fından obezite bilinci ile polikliniğe götürülen çocuklarda, dikkat çeken nok-
talardan biri serum B12 vitamin seviyelerindeki düşüklük olduğu belirtilmiştir 
(Sezer, Ergüven, Özer ve Sağlam, 2013).

Günlük ihtiyaç ortalama 2.4 mikro gramdır. Kanda B12 düzeyi 400pg/ml 
altındaysa eksiklik tanısı koyulabilir. Kilo almak isteyen kadınlar multi vitamin 
olarak B12’yi günde 6 ile 30 mikrogram ölçeğinde alabilirler. Vücutta fazla B12 
olması zararlı değildir. B12 takviyesi hem reçeteli bir ilaç hem de kas içi enjek-
siyon ile eksikliğini tedavi etmek için uygulanabilir (Andrès ve diğerleri, 2007). 
Sinir ve sindirim sistemi sağlığı için gerekli bir vitamindir (Bulduk,  2005).

Genelde hayvansal gıdalarda bulunur. Hindi eti, kırmızı et, tavuk eti ve az 
miktarda süt ve yoğurtta bulunur (Tucker ve diğerleri, 2000). B12 eksikliği kan-
sızlık durumunda, vejetaryenlerde ve mide-bağırsak hastalığı olanlarda görülür 
(Carmel, 1997; Carmel, 1995; Markle, 1996). Ülser ilacı kullananlar ve midesi 
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ameliyat ile alınanlarda B12 eksikliği sık sık görülmektedir (Sumner ve diğer-
leri, 1996; Brolin ve diğerleri, 1998; Bradford ve Taylor, 1999; Howden, 2000). 
Fazla alkol tüketiminde, pankreas bezinin çalışmaması, HIV pozitif olmak, mide 
ilaçları kullanmak B12 vitaminin emilmesini engelleyen faktörlerdendir. Aşırı 
folik asit, B12 vitamini eksikliğinin neden olduğu megaloblastik anemiyi dü-
zeltip, zararlı etkilerini kapatabilir (Combs, 1992; Institute of Medicine, 1998). 
B12 vitamin eksikliği tedavi edilmezse kalıcı sinir hasarı oluşabilir (Institute 
of Medicine, 1998).  Eksiklik belirtileri ise, kansızlık, iştah ve kilo kaybı, gaz, 
bulantı, kabızlık, halsizlik, yorgunluk, kulakta çınlama ve bacaklarda his kaybı 
şeklinde olabilir. Kişilik bozukluğu gibi psikiyatrik durumlar ortaya çıkabilir 
(Bernard, Nakonezny ve Kashner, 1998; Combs, 1992; Bottiglieri, 1996).

Enerji metabolizmasındaki rolü nedeniyle, B12 enerji artırmak, atletik per-
formans ve dayanıklılığı artırmak amacıyla kullanılmaktadır. B12 takviyesinin, 
performans üzerinde yararlı bir etkiye sahip olmadığı görüşü de mevcuttur (Lu-
kaski, 2004).

FOLİK ASİT

Suda çözünür ve B9 vitamini olarak da bilinir (URL 16). Folat ve folik asit 
suda çözünen B vitamininin formlarıdır. Folat gıdada doğal olarak oluşur ve 
folik asit bu vitaminin sentetik formudur (URL-17). DNA ve RNA sentezinde 
görev alır. Hücre bölünmesindeki görevi ile büyümeyi sağlar, anne karnında 
bebeğin sinir sisteminin gelişmesini sağlar ve akyuvar kan hücresinin yapımın-
da bulunur (Pehlivan, 2005). Kalp krizi, felç ve bunama riskini azaltır. Damar 
sertlik yapıcı maddeyi de azalttığı belirtilmiştir (Özata, 2017).

Günlük gereksinim yetişkinler için 400 mikrogramdır. Çocukluktan eriş-
kinliğe kadar duyulan gereksinim artmaktadır (Pehlivan, 2005). Fazla alkol 
kullanımı Folat gereksinimi artırmaktadır (Eichner ve Hillman, 1971; Herbert, 
Zalusky ve Davidson 1963). Gebelik döneminde 800 mikrogram günlük olarak 
alınmalıdır (Özata, 2017).

Yeşil sebzelerde bulunur. Karaciğer, maya, havuç, patates, yapraklı sebze-
lerde, süt, yumurta, peynir ve meyvelerde bulunur. Besinleri ısıtma süresi arttık-
ça vitamin kaybı da artar (Pehlivan, 2005; Özata, 2017; URL-18). Eksikliği en 
başta taze sebze ve meyvesiz beslenme, aşırı alkol kullanımı, stres, hastalık ve 
gebelikte oluşabilir (Pehlivan, 2005; URL-18).
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İştahsızlık, dilde şişme ve kızarma, kusma, bulantı, ishal, kilo kaybı gibi 
sorunlar eksikliğinde ortaya çıkabilir. Çarpıntı ve kalp sorunları, baş ağrısı ve 
huzursuzluk, unutkanlık, hırçınlık, paranoya gibi sinirsel sorunlar oluşabilir 
(Lindenbaum ve diğerleri, 1988; Pehlivan, 2005). 2000 mikrogramdan fazla 
alındığında, kaşıntı, ciltte döküntü, uykusuzluk ve sindirim şikâyetleri ortaya 
çıkar (Pehlivan, 2005). Egzersiz esnasında vücudun darbe alması ile doku deği-
şimi normalden daha fazladır. Düzeli meyve ve sebze tüketemeyen sporcuların 
günde 200 mg ek olarak alınması önerilmektedir (Pehlivan, 2005; URL-19).

H VİTAMİNİ (BİOTİN)

Biotin bir koenzimdir. Kükür içerir ve suda eriyen B kompleksi vitamindir 
(Bulduk, 2005). Bağırsaklarda üretilebildiğinden dışarıdan az miktarda alınması 
yeterli olur. Biotin aktive edilmiş karbondioksitin taşıyıcısı görevini yapar. Yeni 
glikoz üretimi, CO2 metabolizması, karbonhidrat metabolizması ve yağ asidi 
sentezinde rol oynar. DNA ve RNA yapımına ve amino asitlerin proteine dönü-
şümüne yardımcı olur. Gıdaların daha yararlı hale getirilmesini sağlayan birçok 
enzimin yapısına girer. Tuzda kolay erir. Hayvansal ve bitkisel organizmalarda 
yaygın halde bulunur. Karaciğerde, mayada, sütte ve yumurtada biotin vardır. 
İnce bağırsakta emilir ve çoğu karaciğerde saklanır (Zempleni, Wijeratne ve 
Kuroishi, 2012; Bingöl, 1977). Eksikliği genellikle söz konusu değildir. Deney-
sel biotin yetersizliği meydana getirilen gönüllü kimselerde kol ve bacaklarda 
cilt iltihapları, iştahsızlık, bulantı, kas ağrıları ve depresyon hali görüldüğü tes-
pit edilmiştir (Bingöl, 1977).  20 yaşına kadar gebelikte (30 mcg), emzirmede 
(35 mcg) ve yaş ile birlikte gereksinimi artar. 18 yaşına kadar 5-25 mcg ge-
reksinim varken, 19 yaş ve sonrasında 30 mcg yeterli olmaktadır (Institute of 
Medicine. 1998).

C VİTAMİNİ

C vitamini suda çözünen bir vitamindir (Li ve Schellhorn, 2007). Sebze 
ve meyve yemeyen kişilerde skotbüt hastalığın çıkması ile kendini göstermiştir 
(Carr ve Frei, 1999; Jacob ve Sotoudeh, 2002). C vitaminin diyette tüketilen 
miktarı arttıkça emilimi de azalmaktadır.  Demir, bakır gibi mineraller vitamin 
kaybını artırır (Bulduk, 2005).  
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Vücudun mikroplara karşı direncini artırma, kan damarlarının sağlam kal-
masında, E vitamini ve folik asidin stabil hale gelmesinde, yağ asidinin taşın-
masında katkısı vardır. 

Stres, sigara, alkol ve doğum kontrol hapları C vitamini düzeyini azaltmak-
tadır. Vücutta eksikliği durumunda diş etlerinde kanama ve dişlerde sallanma 
olur. Ayrıca halsizlik, eklem şişliği ve ağrıları, depresyon, ciltte kırışma, yara-
ların geç iyileşmesi gibi belirtiler meydana gelir (Weinstein, Babyn ve Zlotkin, 
2001; Stephen ve Utecht, 2001). C vitamini kemik gelişimi, dişlerin, cildin ve 
eklemlerin sağlıklı gelişebilmesi, dokuların yenilenmesi, yaraların iyileşmesi 
ve bağışıklık sisteminin güçlü kalmasında etkin rol oynar (Jacob ve Sotoudeh, 
2002; Özata, 2014; Güzel ve Özpınar, 2006).

C vitamini yeşilbiber, mango, karnabahar, lahana, brokoli, portakal, üzüm, 
mandalina, greyfurt, patates, domates, bezelye, çilek, muz ve yeşil yapraklı seb-
zelerde bulunur. Günlük ihtiyaç erişkinler için erkeklerde 90 mg kadınlarda ise 
75 mg’dır. Gebelikte ihtiyaç duyulan miktar artarken, Sigara içenler de 140-200 
mg arasıdır Yüksek alımlarda ciddi yan etkileri olduğuna inanılmaktadır (Ins-
titute of Medicine, 2000). En sık görülen şikâyetler, ishal mide bulantısı, karın 
krampları ve diğer gastrointestinal rahatsızlıklardır (Institute of Medicine, 2000; 
Jacob ve Sotoudeh, 2002).

Çoğu çalışma diyette C vitamini alımı ile kardiyovasküler hastalıklar, ak-
ciğer, meme, kolon, mide kanserleri arasında ters ilişki bulmuştur (Sesso ve 
diğerleri, 2008; Cook ve diğerleri, 2007; Jacob ve Sotoudeh, 2002; Carr ve Frei, 
1999). Bazı çalışmalarda terminal dönemde olan kanser hastalarının hayatta kal-
ma süresi ile yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir (Cameron 
ve Campbell, 1974; Cameron ve Pauling, 1976). Bu güne kadar ki çalışmalar, C 
vitaminin düzenli alımlarının soğuk algınlığını azaltmadığı, ancak aşırı fiziksel 
egzersize veya soğuğa maruz kalan kişilerde yararlı olabileceğini göstermek-
tedir (URL-2; Douglas ve Hemilä, 2005; Douglas, Hemilä, Chalker ve Treacy, 
2007; Hemilä, 2007; Johnston, 1996). 
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BAĞIRSAK FLORASI, OBEZİTE VE BESLENME 
PARDOKSU

Ayça GENÇ
Bartın Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Bartın / Türkiye

Öz: İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklarımız bizim için hayati öne-
me sahiptir. Bağırsakların bu denli önemli olmasındaki en büyük rol şüphesiz 
bağırsak florasıdır. Mideden kalın bağırsağa doğru gidildikçe sayı ve çeşitliliği 
artan bağırsak florası, genelde sindirim sistemi mukozasında yaşar ve konak 
canlının sindirim başta olmak üzere metabolik, fizyolojik ve immun sistemin-
de çeşitli görevlere sahiptir. Doğum şekli, beslenme, egzersiz, ilaç kullanımı, 
pre-probiyotik takviyesi, sigara, alkol, stres gibi birçok faktörden etkilenen ba-
ğırsak florası hastalık ve sağlık üzerinde önemli etkiye sahiptir. Beslenme faktö-
rü bağırsak florasının şekillenmesinde anahtar rol oynar. Dengesiz ve kötü bes-
lenme patojen türlerin artışına neden olarak hastalıklara yatkınlığımızı arttırır. 
Beslenmenin bağırsak florası üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, beslen-
menin amacının hastalıkları iyileştirmenin ötesine geçerek hastalıkları önleme 
ve sağlığı iyileştirmek haline geldiği görülmektedir. Teşhisi konulan tüm hasta-
lıkların geçmişe doğru izi sürüldüğünde ana nedenin hasar görmüş bağırsaklar 
olduğu iddaa edilmektedir. Genel anlamda bağırsaklarımız ve bağırsak floramız 
sağlıklı ise bizde sağlıklıyızdır, ancak aksi durumda kanser, diyabet, obezite, 
kardiovasküler hastalıklar, hipertansiyon, astım, alerji gibi birçok hastalığın olu-
şumu tetiklenir. Çağımızın hastalığı olan obezitenin yalnızca genetik, beslen-
me, hormonal bozukluklar değil bozulmuş bağırsak florası ile ilişkili olduğunu 
destekleyen birçok çalışma mevcuttur. Bağırsak florası yaşam boyunca sayı ve 
çeşitlilik açısından farklı dağılım gösterir. Sağlıklı bir insanın bağırsak florası 
yararlı türler açısından sayıca fazladır ve çeşitlilik zengindir, obez bireylerde 
ise, daha çok patojen tür ve daha az çeşitlilik mevcuttur. 
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GİRİŞ

Gastrointestinal sistemimiz; vücudun ihtiyacı olan besin, vitamin, mine-
ral ve sıvı gıdaların vücuda alımının gerçekleştiği giriş kapısıdır (Köylü, 2018, 
s.331).   

M.Ö. 450 yılında Hipokrat “Bütün hastalıklar bağırsakta başlar” ve 19. 
yüzyılda Nobel bilim ödülü alan İlya Meçnikov “Ölüm, kalın bağırsakta başlar” 
demiştir. Gastrointestinal sistemimizde bulunan bağırsaklarımız ikinci beyin 
olarak adlandırılır ve bizim için hayati öneme sahiptir (Perlmutter ve Loberg, 
2018, s.13).

Bağırsaklarımızın sindirim işlevi dışında, patojen maddeleri vücuda tanıta-
rak savaşmasına yardımcı olmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, besin bi-
leşenleri gibi bağırsak florasının faydalı bakterilerini tanımak ve bu doğrultuda 
fonksiyon üretmek, sevinç ve üzüntü gibi duygusal durumları hormonlar aracı-
lığı ile kontrol etmek, serotonin hormununun üretim ve depolanması gibi çeşitli 
görevleri vardır (Mayer, 2017, s.25). 

Bağırsak sağlığı sistemik metabolizmamıza katkıda bulunarak hastalık ve 
sağlık üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bağırsaklar GALT adında kendi ba-
ğışıklık sistemine sahiptir ve bu yapı vücuttaki toplam bağışıklık sisteminin 
%70-80’inin temsil eder. Bağırsak duvarında bozulmalar meydana geldiğinde 
GALT devreye girer. Bağışıklık sistemi hücreleri sürekli çevreyi tarar ve patojen 
organizma ve molekülleri arar böylece hastalık oluşumu önlenir (Perlmutter ve 
Loberg, 2018, s.37). Teşhisi konulan kanser, depresyon, alerji, kalp krizi, diya-
bet, obezite gibi hastalıkların geriye doğru izi sürüldüğünde ana nedeninin hasar 
görmüş bağırsaklar olduğu iddia edilmektedir (Junger, 2018, s. 3). Bağırsağımız 
sağlıklı ise biz de sağlıklıyızdır. Bağırsak sağlığını korumak için alınan önlem-
ler yaşam süremizi ve kalitemizi arttırır. Sağlıklı bağırsaklara sahip olmanın ön 
koşulu sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir floradır. Günümüzdeki yaşam koşulları 
ne yazık ki bağırsak dostu değildir, aşırı kilo, yüksek yağlı diyet, alkol, sigara, 
hareketsiz yaşam, antibiyotik ve türevi ilaçlar, fast food tarzı beslenme, stres, 
klorlu su bağırsak sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerden bazılarıdır (Nazlı-
kul, 2018, ss. 29-32).  

Bu çalışmada bağırsak florası, obezite ve beslenme paradoksu ele alınarak 
güncel çalışmaların ışığında yeni bir bakış açısı ve öneriler sunulması amaçlan-
mıştır.
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Gastrointestinal sistem, yüzlerce farklı mikrobiyal türden oluşan çeşitli ve 
oldukça gelişmiş bir mikrobiyal topluluğa ev sahipliği yapan karmaşık bir eko-
sistemdir. İnsan vücudu yaklaşık 10 trilyon parankim hücresi içerir, ancak ba-
ğırsaklarda yaşam biçimine ve beslenmeye göre topluluk kompozisyonu içinde 
değişen yaklaşık 100 trilyon mikrobik organizma bulunur. Ortalama olarak her 
birey, yaklaşık 500-1.000 farklı bakteri türünün eşsiz bir kombinasyonunu ba-
rındırır. Bu canlı bakteriler insanda bağırsak florasını oluşturmaktadır (Tannock, 
2005). İnsanlarla bağırsak florası arasındaki ilişki, çoğunlukla, simbiyotik bir 
kategoride sınıflandırılabilir, bağırsak florası insanlardan barınma ve yiyecek 
alırken, insanın hem bedenine hem de zihnine yarar sağlar (Sarojini, 2018, s.3). 
Bağırsak florası sindirim sistemi mukozasında yaşar ve konak organizmanın 
sindirim başta olmak üzere çeşitli fonksiyonlarında önemli işlevleri bulunur 
(Nazlıkul, 2018, s.69).

Bağırsak florasının görevlerinden bazıları şu şekildedir; 
	Patojen bakterilerin çoğalmasını engeller, 
	Bağırsaklar aracılığı ile sindirilemeyen bazı gıdaların parçalanarak 

emilmesine yardım eder (Perlmutter ve Loberg, 2018, s.33).
	Vücutta bir grup karbonhidratlar yalnızca bağırsak floraları sayesinde 

sindirilir çünkü polisakkaritleri sindiren enzimler yalnızca bağırsak flo-
rasında bulunur,

	Bağırsak florası, B vitaminin ön sindirimini yapar,
	Enzim ve nörotransmitter maddelerde dahil olmak üzere beyin için ge-

rekli kimyasalları üretir ve salgılar,
	Düzenli yapılan egzersiz stresle başa çıkmaya yardımcı olur (Çağla-

yan Tunç, 2019), bağırsak florasıda endokrin sistem üzerindeki etkisi ile 
stresle başa çıkmamıza yardımcı olur,

	Bağırsakta bulunan bakteriler K2 vitaminin üretim ve emilimini sağlar 
(Nazlıkul, 2018, s.72).

	Bağırsak yoluyla alınan zararlı bakterilerin yapıları flora aracılığı ile 
vücuda tanıtılır ve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara ve en-
teropatojenlere karşı koruma sağlanır (Lozupone, Stombaugh, Gordon, 
Jonsson ve Knight, 2012).
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	Sporcunun fiziksel, fizyolojik ve anatomik yapısı verilen spor dalına me-
yilliyse, sporcunun başarılı olması muhtemel olduğu söylenmiştir (Kay-
nar ve Bilici, 2019). Güncel yaklaşımlar da bağırsak florasının spor-
cuların performans gelişimine katkı sağlayabileceği ileri sürülmektedir 
(Torrice, 2017).

Bağırsak florası parmak izi gibidir, her insanın bağırsak florası kendine özgü 
içerik ve dağılım gösterir. Bağırsak florası; genetik, doğum şekli, anne sütü, bes-
lenme şekli, yaşam tarzı, antibiyotik kullanımı, geçirilen hastalık ve kullanılan 
ilaçlar, stres, yaş, cinsiyet, sigara, alkol, egzersiz, pro/prebiyotik takviyesi gibi 
faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir (Altuntaş ve Batman, 2017). Bağır-
sak florasında bulunan yararlı ve patojen türler sistemik metabolizmaya katkıda 
bulunur, sağlık ve hastalık üzerinde önemli etkiye sahiptir. Zaman içerisinde 
birçok iç ve dış faktörün etkisiyle sağlıklı mikrobiyota bozulur, patojen türlerde 
artış gözlemlenir (Genç, 2018). Bağırsak florasının disbiyozisi (bozulması) du-
rumunda; bağırsak mukozasının bariyer fonksiyonu bozulur ve bağırsak epitel 
geçirgenliği artar, bunun sonucu patojenler ve toksik maddeler bağırsak duva-
rından geçerek hastalık oluşumunu tetikler. Disbiyosiz durumunun tedavisi için 
toksik maddelerin bağırsaktan uzaklaştırılması, eksik olan bağırsak floralarının 
takviyeler ile yerine konulması ve kişinin besin alerjisi var ise tespit edilerek 
alerjisi olduğu besin maddelerinin diyetten çıkarılması önerilir (Nazlıkul, 2018, 
s. 91). Literatür incelendiğinde disbiyosiz durumunun obezite, inflamatuar ba-
ğırsak hastalıkları, kanser türleri, nörolojik bozukluklar gibi birçok hastalık ile 
ilişkilendirildiği gözlemlenmiştir.

OBEZİTE ve BAĞIRSAK FLORASI

Vücut sağlığını bozacak şekilde aşırı ve anormal yağ birikmesine bağlı ola-
rak VKI’si 30 ve üzeri olan kişiler obez olarak değerlendirilmektedir (URL 1). 
Obezite, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, fiziksel egzersiz eksikliği 
ve genetik faktörler gibi faktörlerin kombinasyonunun sonucudur. Obezite, ya-
şam süresini kısaltan, tedavi maliyeti yüksek, yaşam kalitesini olumsuz yönde 
etkileyen ve diyabet, koroner arter hastalıklar, hipertansiyon, kanser türleri, dep-
resyon, infertilite gibi birçok hastalık ile ilişkili olan çağımızın en önemli has-
talıklarındandır (URL 2). OECD’nin verilerine göre dünya genelinde en yüksek 
obezite oranı  %38,2 ile ABD, en düşük obezite oranı ise  %3,7 ile Japonya’dır, 
Türkiye’de  bu oran %22,3 civarındadır (URL 3).
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Son yıllarda yürütülen çalışmalar obezite-bağırsak florası ilişkisinin şaşır-
tıcılığını gözler önüne sermiştir, klinik çalışmalar bir kişinin obezite faktörüne 
karar vermede bağırsak mikroflora kompozisyonunun ve çeşitliliğinin önemli 
olduğunu saptanmıştır. Bağırsak florası, kilo alma/verme, kan glikoz seviyesi-
nin dengelenmesi ve yağ depolama biçimimiz ile doğrudan bağlantılıdır. Sağlık-
lı insanlardaki bağırsak florası topluluğunun, çeşitli türlerle dolu bir yağmur or-
manı gibi olduğu, obez bireylerin flora kompozisyonunun ise daha az çeşitlilik 
gösterdiği tespit edilmiştir  (Armougom, 2009).  Sağlıklı ve normal bir bireyde 
kalın bağırsakta bulunan bakteri populasyonunun %90’dan fazlasını Firmicu-
tes ve Bacterioidetes oluşturur, ancak obez bireylerin bağırsak floraları normal 
bireylere kıyasla farklı dağılım gösterir. Obez bireylerde Firmicutes ve Actino-
bacteria grubu bakteriler sayıca fazla iken, Bacterioidetes grubu bakteriler daha 
azdır. Yağ seven olarak bilinen Firmicutes bakteriler; kompleks karbonhidratları 
hazmederek besinlerden enerji çıkarmakta etkilidir. Yakın zamanda yürütülen 
çalışmalarda Firmicutes cinsinin, yağ emilimini arttırmada ve gıdalardan daha 
fazla kalori elde edilmesinde etkili olduğu ve kilo alımını tetiklediği tespit edil-
miştir. Bacterioidetes grubu ise büyük nişasta ve lifleri parçalamada etkilidir, 
bu sayade bağırsak geçirgenliğini azaltır. Klinik çalışmaların sonucu F/B oranı 
(Firmicutes/Bacteroit) “obezite biyobelirteci” olarak kabul edilmiştir  (Bull ve 
Plummer, 2014). Literatür incelendiğinde F/B oranının, hastalık riski ve sağlığı 
belirlemede önemli bir belirteç olduğu, yüksek Firmicutes düzeyinin obezite, 
diyabet ve kardiovasküler hastalıkların riskini arttıran genleri etkinleştirmede 
önemli rolü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bağırsak fonksiyonu düzenleme me-
kanizmasında yer alan Lactobacillus ve Bifidobacterium türlerinin obez birey-
lerde az yoğunlukta olduğu ve bu türlerin azalmasının bağırsak duvarında geçir-
genliğe neden olarak hastalık oluşumunu tetiklediği tespit edilmiştir. Nişasta ve 
lifleri parçalama konusunda uzmanlaşmış olan Bacteroidetes kabilesinin büyük 
bir çoğunluğunun zayıf insanlarda bulunduğu gözlemlenmiştir (Armougom, 
2009).   

Washington Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada, obez bireyler-
de  sağlıklı bireylere oranla  %20 daha fazla Firmicutes, %90 daha az Bacterioi-
detes bulunduğu tespit edilmiştir (Turnbaugh, Ley, Mahowald, Magrini, Mardis 
ve Gordon, 2006). Ratlarda yürütülen bir çalışmada, obez ve zayıf olmak üzere 
iki farklı dişi fareden alınan bağırsak bakterileri,  iki ayrı gruba ayrılan sağlıklı 
bebeklere enejekte edilmiş ve deney süresince bebeklerin eşit miktarda beslen-
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meleri sağlanmış. Deney sonunda obez fareden nakil sağlanan bebeklerin, zayıf 
fareden nakil sağlanan gruba oranla şişmanladıkları ve bağırsak bakteri popü-
lasyonunda daha az çeşitlilik görüldüğü gözlemlenmiştir. Çalışmayı yapan grup 
deneyi genişleterek “zayıf” ve “şişman” fareden alınan mikrobiyotaları grupla-
ra enjekte ettikten sonra, grupların aynı kafeste yaşamalarını sağlamış, sonuç 
olarak obez farelerin zayıf farelerin dışkılarını tüketerek zayıfladığı gözlemlen-
miştir. Yapılan bu çalışma obez farelerin bağırsak bakterilerinin normal vücut 
ağırlığını korumada etkili olan mikroplar bakımından eksik olduğunu kanıtlar 
niteliktedir (Ridaura ve diğerleri, 2013). 

WHO verilerine göre obezite oranın en yüksek olduğu eyaletlerde antibi-
yotik kullanımı da yüksektir, fareler üzerinde yapılan bir çalışmada antibiyotik 
ile birlikte yağlı beslenme tarzı uygulanan farelerin obez özellik gösterdiğini 
saptanmıştır (Perlmutter ve Loberg, 2018, s.131).

Obezitede tedavi yöntemi olarak kullanılan diyet ve cerrahi yöntemlerin 
mikrobiyota çeşitliliğini azalttığı saptanmıştır. Obez bireylerin diyeti, kilo kaybı 
yerine dengesiz beslenme sonucu oluşan besin eksikliği ile ilişkilidir ve bu-
nun doğal sonucu olarak bütirat üreticileri olan Firmicutes, Lactobacillus ve 
Bifidobacterium gibi türlerin azaldığı gözlemlenir. Obez bireylerin kullandığı 
probiyotikler mikrobiyota üzerinde pozitif etki sağlayarak sağlıklı mikrobiyota 
oluşumunu destekler ve vücut yağını azaltma eğilimindedir (Seganfredo ve di-
ğerleri, 2017). 

Obezitenin sebeplerinden biride hareketsiz yaşamdır, bilim insanları egzer-
siz ile haftada 1500 kaloriden daha az enerji harcayan bireylerin bağırsaklarına 
daha az kan gittiğini ve hareket etmeyen bağırsakların artıkları bedenden daha 
zor uzaklaştırarak florada bozulmalara neden olduğunu saptanmıştır. Bu yüzden 
diyet ve egzersiz alışkanlıklarını değiştirerek bağırsak mikrobiyotalarının popü-
lasyonunun düzenlenmesi gelecekte çeşitli hastalıkların önlenmesi veya tedavi 
edilmesi için güçlü bir araç olabilir (Cerda, Perez, Pérez-Santiago, Tornero-A-
guilera, González-Soltero ve Larrosa, 2016).

Profesyonel ragbi oyuncuları, obezler ve sedanter sağlıklı erkeklerden olu-
şan deneklerin mikrobiyota profilleri incelendiğinde, egzersizin bağırsak mikro-
biyomları tarafından SCFA (kısa zincirli yağ asidi) üretimini arttırarak bağırsak 
sağlığını iyileştirdiği ortaya koyulmuştur (Barton ve diğerleri, 2018). Egzersiz 
eğitiminin diyete bağlı olmaksızın ve egzersizin sürdürülmesine bağlı olarak, 
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obez olan kişilerin bağırsak mikrobiyomunda bileşimsel ve fonksiyonel deği-
şiklikler yarattığını tespit etmiştir (Mailing ve diğerleri, 2018). Uyku bozukluğu 
olan obez bireylerde, diyet  ile birlikte yürüme, gerdirme, kuvvet, gevşeme gibi 
6 aylık bireysel progresif egzersiz programının, uyku kalitesi ve modifiye bağır-
sak mikrobiyota bileşimini geliştirdiği tespit edilmiştir (Troke, Tan ve Bloom, 
2014). Obez yetişkinlerin bağırsak mikrobiyal dağılımlarının karşılaştırıldığı 
çalışmada, 10 hafta boyunca orta-şiddetli aerobik egzersiz yapan bireylerin art-
mış Bacteroides ve azalmış Firmicutes çeşitliliğine sahip olduğu saptanmıştır 
(Santacruz ve diğerleri, 2009). Bir başka çalışmada obez sıçanlarda egzersiz 
sonrası dönemde Bifidobacterium cinsinin bolluğunun arttığı tespit edilmiştir 
(Petriz ve diğerleri, 2014).

Literatür bağırsak florasının obezitenin gelişiminde ve ilerlemesinde rol 
oynadığı destekler niteliktedir. Fazla kilolu ve obez kişilerle ilgili yapılan ça-
lışmaların çoğunda, daha düşük bir çeşitlilik ile karakterize edilen bir disbiyoz 
gözlemlenmektedir. 

BESLENME ve BAĞIRSAK FLORASI

Bağırsak florası beslenme de dahil olmak üzere endojen ve eksojen bir-
çok faktörden etkilenir. Eski bir özlü söz şöyle der: “Besinler ilacınız, ilaçlar 
besininiz olsun”. Beslenme alışkanlıklarımız, sağlıklı olmak ve bağırsak flo-
rasının şekillenmesiyle doğrudan ilişkilidir. Önemli besin maddeleri olmadan 
vücudumuzdaki sistemler yavaşlar ve dolaşıma bağlı atıkları boşaltma yetene-
ğinde meydana gelen azalma sonucu toksik madde birikimi artar (Perlmutter ve 
Loberg, 2018, s.18). Bağırsağımızdaki yararlı flora türleri gıda maddelerinden 
emilen toksin maddelerin %40’ını nötrleştirerek adeta karaciğer görevi görür. 
Yaygın inanışın aksine biz ne yiyorsak o değil, emilimi gerçekleşen besinlerin 
bir sonucuyuzdur (Junger, 2018, ss. 27-54).

Şüphesiz ki beslenme kalitesi; flora çeşitliği ile obezite riski açısından en 
önemli faktördür. Aşırı hayvansal yağ alımı ile fazla şeker tüketimi bağırsak 
florasında patojen türlerin artışını tetikler ve obezite epidemisinin oluşmasına 
neden olur. Hayvan deneklerde yürütülen çalışmalarda, yağlı beslenmenin be-
yin düzeyinde verilen tokluk yanıtını azaltarak yeterince yenildiğini bildirme 
kapasitesinin azalmasına neden olduğu ve aşırı yiyecek tüketimi ile bağımlılığı 
tetiklediği gözlemlenmiştir (Mayer, 2018, ss. 226-231).
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Ratlar üzerinde yapılan bir çalışmada, lif, meyve ve sebze oranı düşük, yağ 
oranı yüksek batı tarzı beslenme diyeti uygulandığında farelerin obezleştiği 
“zayıflatıcı” etkisi olan bakterilerin sayısının azalarak kilo artışının tetiklendiği 
saptanmıştır. Genetik olarak obeziteye yatkın ratlara çeşitli beslenme tarzlarının 
uygulandığı bir başka çalışmada, ratlara B ve D vitamini bakımından düşük, yağ 
ve şeker bakımından zengin fast food tarzı beslenme stili uygulanmış, ratların 
kısa sürede obez olduğu ancak aynı şekilde beslenen ve ilaveten haftada 3 gün 
probiyotik yoğurt tüketen ratların zayıf kaldığı gözlemlenmiştir (Poutahidis ve 
diğerleri, 2013). 

Yaşadığımız coğrafi bölgedeki sebze, meyve ve hayvansal gıdaların dağı-
lımı ve tüketimi beslenme alışkanlıkları ve mikrobiyota çeşitliliği için oldukça 
önemlidir. Farklı coğrafyalarda yaşayan toplulukların uzun dönem beslenme 
alışkanlıkları ve mikrobiyota profillerinin incelendiği çalışmada, batı tarzı bes-
lenme modelinin yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği 
ülkelerinde yaşayanlar ile Afrika ve Güney Amerika’nın kırsal bölgelerinde ya-
şayanların mikrobiyotalarında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Afri-
kalı ve Avrupalı çocukların mikrobiyotaları incelendiğinde, Avrupalı çocukların 
batı tarzı hazır gıda tüketiminin fazla olduğu beslenme programlarına sahip ol-
malarından dolayı daha az bağırsak florası çeşitliliğine sahip olduğu ve obezite 
üzerinde etkili olan Firmicutes cinsine daha fazla sahip olduğu gözlemlenmiştir 
(Yatsunenko ve diğerleri, 2012).

SAĞLIKLI BAĞIRSAK FLORASI İÇİN NASIL BESLENMELİ 
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

	Bazı besin maddeleri yararlı flora türlerinin gelişimi destekler, bu mad-
delerinin eksikliği patojen türlerin gelişmesine zemin hazırlar. Kimya-
sal gıdalar (şeker, dondurulmuş gıda, konserve, fast food vb.) bağırsak 
florasının yapısını bozar ya da patojen özellik göstermesine neden olur. 
İşlenmiş ve değersiz gıdalar, vücuda karmaşık sinyaller göndererek aşırı 
yeme ve yiyeceklere bağımlı olmamıza neden olur ve obeziteyi tetikler. 
Aşırı yemek, yediğimiz besinlerin fermante olarak istenmeyen maya, 
mantar ve bakterilere çevrilmesine neden olur. Bağırsaklarımızda olu-
şan bu ortam gaz, şişkinlik, besin emiliminin azalması ile sonuçlanır 
(Mayer, 2018, ss. 232-233).
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	Gıda endüstrisinin konserve ve işlenmiş gıdaların ömrünü uzatmak için 
kullandığı kimyasallar, kıvam ve aroma verici takviyeler yararlı türlerin 
canlı kalmasını zorlaştırır. Kural basittir; “Ömrü uzun besin maddeleri, 
ömrümüzü kısaltır” bu yüzden sağlıklı bir flora için konserve ve işlenmiş 
gıdaların kullanımını en aza indirmek gerekir. Topluca üretilen işlenmiş 
gıdaları tüketmek yerine organik gıdalar tüketmek bağırsak florasının 
sağlığını pozitif etkileyecektir  (Junger, 2018, s.49).

	Soslar, mayonez, şekerleme gibi mamüller yüksek miktarda gıda emül-
gatörü barındırır. Gıda emülgatörü bağırsak duvarının geçirgenliğini 
bozarak, bağırsak inflamasyonu, obezite ve metabolik sendroma neden 
olur. Sağlıklı bir flora için gıda emülgatöru barındıran hazır gıda tüketi-
mini kısıtlamamız gerekir (Mayer, 2018, ss. 247-248).

	Hastalığa bağlı antibiyotik kullanımı sırasında bazen aşırı maya üremesi 
gözlemlenir bu dönemde tüketilen fazla meyve faydadan çok zarar sağ-
lar, çünkü meyve şekeri mayaların en sevdiği yiyecekler listesindedir 
(Junger, 2018, s.49).

	Yüksek yağlı beslenme ile metabolik bozukluklar arasında doğrudan bir 
ilişki kurulmuştur. Yüksek yağlı diyet sonucu bağırsak geçirgenliği ve 
LPS emilimi artar. LPS’nin kandaki artışı bağırsakta sızıntı olduğunun 
önemli bir kanıtıdır, normal şartlarda masum gibi görülen Fruktoz bile 
dolaşımda bulunan LPS’in %40 oranında artmasına neden olur (Moco 
ve Ross, 2015, s.90).

	Yapay tatlandırıcılardan uzak durmak bağırsak florasının sağlığı için 
önem arz etmektedir. Yağlı bir yiyeceğin yanında tüketilen diyet içe-
cekte bulunan yapay tatlandırıcı, yiyecekte bulunan yağın verdiği zararı 
daha da arttırır. Yapay tatlandırıcıların daha fazla kısa zincirli yağ asidi 
üretimini tetiklediği ve bunların kalın bağırsaklardan emilmesiyle daha 
fazla kalori sağlandığı gözlemlenmiştir. Fareler üzerinde yapılan bir ça-
lışmada, yapay tatlandırıcıların glikoz intoleransı, metobolik sendrom, 
bağırsak geçirgenliğine neden olduğu tespit edilmiştir (Mayer, 2018, 
s.246).

	Pişirildikten sonra soğuyan yemekteki yağ donar ve bakteriler bu yağın 
içinde kalır. Yemek tekrar ısıtıldığında bakteriler hızla ürer ve zamanla 
bağırsaklar, karaciğer, safrakesesine zarar verir. Bu sebeple yiyecekleri 
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günlük taze yapmak ve tek seferde tüketmek bağırsak sağlığını koruma-
mıza yardımcı olur (Nazlıkul, 2018, 180).

	Besin alerjisi testi yaptırarak reaksiyon gösterilen besinlerin diyetten çı-
karılması sağlıklı bir flora için oldukça önemlidir. Bazı besin bileşikleri 
çölyak hastalığı ve gıda alerjisi olan hassas kişilerde bağırsak bariyer 
fonksiyon bozukluğunu indükleyebilir. İnsan deneklerde yürütülen ça-
lışmalarda, gluten hassasiyeti bulunan kişilerin glutene maruz kaldığın-
da bağırsak geçirgenliğinin ve inflamasyonun arttığı saptanmıştır (Lam-
mers ve diğerleri, 2008).

	Michael Pollan’ın beslenme hakkında verdiği en önemli tavsiyelerden 
biri şöyledir “Fazla yemek yemeyin, yiyecekseniz de çoğunlukla sebze 
yiyin”. Bitkisel gıdalardan zengin, yağdan fakir, akdeniz beslenme tipi-
nin sağlığı pozitif yönde etkilediğini gösteren birçok bilimsel çalışma 
mevcuttur. Çoğunlukla balık ve doğal kümes hayvanlarının oluşturduğu 
ılımlı derecede yağsız beyaz et tüketimi sağlıklı floranın gelişimine kat-
kı sağlar (Lazar ve diğerleri, 2019). 

	Tipik Akdeniz diyeti (sebzeler, kümes hayvanları, zeytinyağı, tahıllar, 
baklagiller, şaraplar, balıklar ve düşük miktarda kırmızı et, süt ürünle-
ri ve rafine şekerler tüketimi) mono-doymamış ve poli- doymamış yağ 
asitlerinin yanı sıra yüksek düzeyde antioksidanlar, lifler ve bitkisel pro-
tein içerir. Akdeniz diyeti uygulanan bireylerin bağırsak mikrobiyotası 
incelendiğinde, Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp. ve Prevotella sp. 
tarafından yüksek kolonizasyon, düşük Clostridium sp., kilo kaybı, lipid 
profilinin iyileştirilmesi ve inflamasyon azalması gözlemlenmiştir (Sin-
gh ve diğerleri, 2017).

	80-20 kuralı hangi yiyecekten ne kadar tüketmek gerektiğini hatırlatma-
nın kolay yoludur. Tabağımızın %80’nin sebze ve yeşillikler (çiğ ve bu-
harda pişmiş sebze), %20’sinin protein ve faydalı yağlardan(zeytinyağı, 
avokado yağı, hindistan cevizi yağı) oluşması sağlıklı flora oluşumuna 
katkı sağlar. Unutmamalıyız ki organik gıdalar bile yanlış miktarda tü-
ketildiğinde bağırsak sağlığını olumsuz etkiler bu yüzden doğru zaman-
da doğru miktarda besin tüketimi daima önemlidir  (Junger, 2018, ss. 
6-93).
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	Bitki lifleri, bağırsak lümenindeki oksijen gerginliğini düzenleyen re-
doks mediatörleri olarak kabul edilen zengin polifenol kaynaklarıdır; 
Lümende anaeroblar, sindirilemeyen bu karbonhidratların yüksek tüke-
timi ile desteklenir. Lif bakımından zengin bir diyet, obez hastalarda 
mikrobiyal genlerin artmasına neden olmaktadır (Cotillard ve diğerleri, 
2013).

	Lif oranı yüksek gıdalar bağırsak bakterilerine yakıt sağlar iken, rafine 
şeker oranı az olan gıdalar bağırsak duvarının bütünlüğünün korunması, 
enflamasyonun azalması ve türlerin çeşitliliğini destekler. (Perlmutter 
ve Loberg, 2018, s.70). Bitkisel gıdadan zengin, yağdan fakir beslenen 
bireylerde obezite, metabolik sendrom, felç, hipertansiyon gibi rahatsız-
lıkların görülme sıklığının düştüğü ve kanser riskinin azaldığı saptan-
mıştır (Mayer, 2018, s.208).

	Gökkuşağı gibi rengarenk beslenin, mevsimine ait sebze ve meyveler 
yemek sağlıklı flora gelişimini destekler (Nazlıkul, 2018, s.209).

	Karbonhidratlar hem insanlar hem de bağırsak florası için önemli bir 
enerji kaynağıdır. Karbonhidratlar: monosakaritler, disakkaritler, nişas-
ta, insan sindirim enzimleri tarafından parçalanmayan karbonhidratlar 
dahil olmak üzere çeşitli formlarda gıdalarda bulunurlar ve sık sık bağır-
sak mikrobiyotaları ile mayalanabilir. Geleneksel diyetlerde kompleks 
karbonhidratlar bulunurken, batı diyetinde basit karbonhidrat ve düşük 
lif baskındır. Geleneksel ve batı beslenme şekli arasındaki bu fark bağır-
sak mikrobiyotasında farklılaşmalara neden olur (Moco ve Ross, 2015, 
s.86). Batı diyeti, Lactobacillus, Bifidobacterium ve Eubacterium türleri 
gibi faydalı kombinasyonlardaki azalmayla ilişkilendirilmiştir. Bunun 
tersine, fermente edilebilir bitki bazlı gıdalar açısından zengin vegan ve 
vejeteryan diyetleri tüketen deneklerin düşük miktarda Bacteroides sp. 
ve Bifidobacterium sp. tespit edilmiştir (Wu ve diğerleri, 2016). Batı 
diyetin yapan bireylerde bol miktarda Bacteroides ve Firmicutes ente-
rotypesleri gözlenirken, lif içeriği yüksek olan Afrika diyeti yapan bi-
reylerde Prevotella enterotipinin baskısı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca 
total mikrobiyal çeşitlilik açısından Afrika diyeti yapanların daha avan-
tajlı olduğu tespit edilmiştir (De Flippo, 2010). Yüksek hayvansal yağ 
içeren bir beslenme tarzına sahip bireylerde Firmicutes daha fazladır 
bu yüzden bağırsak ve bağışıklık duvarı zayıflık gösterir. Bu durumun 
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kronikleşmesini engellemek için yüksek kaliteli yağ (doğal zeytinyağı, 
hindistan cevizi yağı, tereyağı), düşük karbonhidrat ve mevsimine uy-
gun sebze meyve tüketimi sağlıklı flora oluşumuna katkı sağlayacak-
tır (Mayer, 2018, s.104). Ayrıca batı tarzı beslenmede omega-6 yağları 
ağırlıklı olarak yer alır ve bu yağlar kalp ve beyin rahatsızlıklarına yaka-
lanma riskini attırır, diğer yandan omega-3 yağlarının beyin ve bağırsak 
fonksiyonları üzerinde pozitif etkileri olduğu literatür tarafından destek-
lenmiştir (Perlmutter ve Loberg, 2018, s.71). 

	Bazı çalışmalar, sindirilmeyen karbonhidratlarla zenginleştirilmiş bir 
diyetin, bifidobacterium ve laktik asit bakterileri gibi probiyotik bakte-
rileri artırarak bağırsak mikrobiyotasını değiştirdiğini bildirmiştir (Car-
valho ve diğerleri, 2009). Nitekim, tam tahıl ve buğday kepeği bakı-
mından zengin diyetin, bağırsak bifidobacterium ve laktobasillerde bir 
artışa neden olduğu tespit edilmiştir (Costabile ve diğerleri, 2008).

	Bağırsak sağlığını desteklemek için her gün 30 g lifli gıda tüketimi öne-
rilmektedir. Çünkü lif bağırsak duvarının sıkı bağlar ile bağlanmasına 
katkı sağlayarak patojenlere karşı korur. 1 yemek kaşığı keten tohumu, 
1 adet haşlanmış patates, 1 porsiyon tam tahıllı pirinç, 1 adet havuç, 1 
porsiyon çilek ya da 10 adet fındık günlük 30 g lif ihtiyacımızı karşıla-
yacak yiyeceklerden bazılarıdır (Nazlıkul, 2018, s.29). Ayrıca diyetle 
yetersiz posa ve lif alımının mikrobiyal çeşitliliği azalttığını ve mik-
robiyota kompozisyonunda önemli değişiklere neden olduğunu tespit 
edilmiştir (Sonnenburg, Smits, Tikhonov, Higginbottom, Wingreen ve  
Sonnenburg  2016).

	Sağlıklı bir bağırsak florası için yağda besin pişirmek yerine buharda 
pişirmeyi tercih edin. Vegan yiyecekler lif açısından zengindir ve β ve 
α-karoten, likopen, lutein, C vitamini ve E vitamini düzeylerinde artış 
neden olarak bağırsak florasını pozitif etkiler (Hanninen, 2000).

	Gün içerisinde beslenmemizi; yeşil ve taze sebzeler, az şekerli ve orman 
meyveleri, kuruyemiş (günde 1 avuç), zeytinyağı, avokado yağı, yeşil 
çay, sebze suları, sirke, bitter çikolata, fermante gıdalar (turşu, et), or-
ganik yumurta, bazı tahıllar (kinoa, karabuğday), baklagiller gibi besin-
ler ile desteklememiz sağlıklı flora gelişime katkı sağlar (Junger, 2018, 
ss.121-125).
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	Beslenme de probiyotik bakımından zengin fermante gıdalar tercih et-
mek yararlı türlerin artmasına ve sağlıklı bir flora oluşmasına zemin 
hazırlar. Turşu, kefir, fermante edilmiş et ve balık, ev yapımı katkısız 
yoğurt ya da peynir altı suyu, sirke doğal probiyotiktir. İçerdikleri laktik 
asit bakterileri ile bağışıklık sistemi ve bağırsak florasını güçlendirir. 
Her gün ılımlı derecede tüketilen katkısız ev yoğurdu ve sirke patojen 
türlerin azalmasına ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendirmemize yar-
dımcı olur (Moco ve Ross, 2015, s.86).

	Zerdaçal ve zencefil gibi baharatlar kolonda rahatsızlığa neden olan 
bakterilerin çoğalmasını engeller ve bağırsak kanseri riskini azaltır 
(Nazlıkul, 2018, s.31).

	Polifenol özellik gösteren çay, kahve, şarap ve bitter çikolata bağırsak 
bakterilerinin sağlığını desteklemek için doğal bir yoldur. Polifenol 
özellik gösteren besinler ılımlı derecede tüketildiğinde (günde 1-2 bar-
dak, 1-2 dilim) serbest radikaller ile savaşır ve patojen özellik gösteren 
türlerin seviyesini düşürür. Özellikle kahve çekirdeğindeki lifi bağırsak 
bakterileri kolayca sindirir ve bu enerjiyi kendisi için kullanır, günde 1-2 
bardak tüketilen kahve Firmicutes oranında Bacteroides kıyasla azalma-
ya neden olur (Perlmutter ve Loberg, 2018, ss. 61-72).

	Ara sıra oruç tutmak bağırsak florası üzerinde detoks etkisi yapar. Ka-
lori kısıtlamasının ömrü uzatan bakteri ırklarını pozitif yönde etkilerken 
patojen özellik gösteren türleri azalttığı saptanmıştır. Oruç esnasında za-
rarlı toksik maddelerin uzaklaştırılarak bağırsakların temizlendiği göz-
lemlenmiştir (Cignarella ve diğerleri, 2018).

	Musluk suyunda bulunan klorun bağırsak duvarının bütünlüğünü boza-
rak geçirgenliği arttırdığı kanıtlanmıştır, bu yüzden su tüketirken filtre-
lenmiş ve günde 2,5-3 litre olacak şekilde tüketim bağırsak sağlığı için 
oldukça önemlidir (Perlmutter ve Loberg, 2018, s.217).

	Besin maddeleri dışında kullanılan balık yağı, probiyotik suşları, multi-
vitamin-multimineraller, vitamin D3 ve magnezyum bağırsak florasında 
yararlı türleri destekler. Bu ürünleri tüketmeden doktorunuza danışma-
nız ve 3 hafta kullandıktan sonra birkaç gün ara vermeniz önerilir (Jun-
ger, 2018, s.134).
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	Ne yediğimiz kadar beslenme saatimizde sağlığımızı korumak için 
önemli bir faktördür. Bir Alman atasözü şöyle der: “ Sabahları kral, öğ-
lenleri asil ve akşamları bir dilenci gibi beslenmelidir.” Akşam yemeği 
yememek ya da saat 17:00’dan sonra az karbonhidrat ve haşlama içeren 
besinler tüketmek bağırsak sağlığının gelişimini pozitif etkiler. Tercih 
edilen beslenme modeline göre en çok kalori sabah alınmalıdır, öğle 
yemeğinde orta derece kalori alınırken akşam yemeği ise hafif olmalıdır 
(Nazlıkul, 2018, ss.131-188).

SONUÇ

Günümüzdeki yaşam koşulları ne yazık ki bağırsak dostu değildir. En yay-
gın toksinler gıda yoluyla alınarak bağırsaklara ulaşır ve burada yararlı bakteri-
leri negatif etkileyerek hasara neden olur. Beslenmenin bağırsak florası üzerin-
deki etkisi göz önüne alındığında, beslenmenin amacının hastalıkları iyileştir-
menin ötesine geçerek hastalıkları önleme ve sağlığı iyileştirmek haline geldiği 
görülmektedir. Bağırsak florasının düzenlenmesinde, beslenme tarzı değişimi, 
pre/probiyotik takviyesi, egzersiz gibi faktörlerin kullanılması bağırsak mikrop-
larının vücut üzerindeki etkilerini tersine çevirerek bütünleyici tedavi planında 
önemli bir yere sahip olabilir. Hastalıkların sonuçları ile uğraşmak yerine ba-
ğırsak florasının sağlığını korumak obezite gibi birçok hastalığın oluşumunu 
önlemede anahtar rol oynayabilir. 
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OBEZİTE VE BESLENMENİN  
PSİKO-SOSYAL BOYUTU

Aygül ÇAĞLAYAN TUNÇ
Gazi Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye

Öz: Çalışmanın amacı, çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan obe-
zitenin, yeme bozukluğu ile ilişkisini ve altında yatan psikolojik nedenleri araş-
tırmaktır. İnsan vücudu bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden bir bütündür. Yeme 
bozukluğu ile ilgili sorumlu tutulan diğer nedenler ise sosyalleşme, kültür, tek-
nolojik gelişmeler ve çevresel faktörlerdir. Yemenin psikolojik boyutu duygusal 
açlık kavramıyla açıklanmaktadır. Duygusal yeme ve açlığın nedeni bilinçaltı 
süreçlerle açıklanmaktadır. İnsanların duyguları sıkışıp kaldığında, vereceği ka-
rarlar bu duyguların etkisinde olmaktadır. Duygusal açlık, fiziksel açlıktan yani 
gerçek açlıktan bağımsız, içgüdüsel dürtülerin etkisiyle yeme isteğinin olması-
dır. Geçmişte yaşanmış bastırılmış ve üstesinden gelinmeyen duygulardan kay-
naklandığı düşünülmektedir. Duygusal yemeye öfke, stres, kızgınlık, yalnızlık, 
hayal kırıklığı, boşlukta hissetme, affedememe, güvensizlik, korku, kırgınlık, 
olumsuz beden algısı gibi duygular neden olmaktadır. Duygusal açlık ruhsal bir 
durumdur ve bir davranış bozukluğudur. Çözümünde yanlış davranışın yerine 
doğru davranışın konulması gerekmektedir. Psikoterapi, meditasyon, davranış 
terapisi, egzersiz ve bazen de ilaç kullanmak gerekebilir. Yeme bozukluğu ile 
ilgili bazı hastalıklar vardır. anoreksiya nevroza, tıkınırcasına yeme ve bulimia 
nevrozadır. Bunlara genellikle depresyon eşlik etmektedir. Kültürel değişimin 
etkisiyle, atalarımızın sağlıklı beslenme düzeninden uzaklaşıp, modern çağın 
beslenme şekline geçilmesi, besin değeri düşük enerjisi yüksek gıdaların tüke-
tilmesi, teknolojik gelişmeler sonucu hareketsiz yaşam tarzının normalleşmesi, 
insan sağlığını fiziksel ve ruhsal açıdan tehdit etmektedir. Sonuç olarak; obezite, 
psikolojik açlık ve yeme bozukluğunun ruhsal boyutu göz ardı edilmemelidir. 
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Davranışın arkasındaki duygusal nedenleri açıklığa kavuşturmak, problemin çö-
zümüne yardımcı olacaktır. 

GİRİŞ

İnsan psikolojisi oldukça değişken bir yapıya sahiptir. Özellikle sıkıntı ve 
stres içeren durumlar karşısında hızlı bir değişkenlik gösterebilmektedir. Bu 
durum çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bu konulardan birisi de yeme bo-
zukluğu ve duygusal açlıktır. Bu araştırmalar beslenme ve yeme bozukluğu ile 
psikoloji arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir (Macht  ve 
Simons, 2000).

İnsanlarda yeme bozukluğunun ortaya çıkmasında kalıtım, sosyo kültürel 
alışkanlıklar, çevre ve psikolojik faktörler önemli bir yer tutmaktadır.  Yeme 
bozukluğunda şiddetli belirtilerin gözlendiği iki psikolojik rahatsızlık öne çık-
maktadır. Bunlar, anoreksiya nevroza, ve bulimia nevrozadır. Anoreksiya nev-
roza olan kişiler bedenini olduğundan daha kilolu algılamakta ve kilo almaya 
karşı aşırı bir korku geliştirmektedir. Vücut kitle indeksleri %18 in altındadır. 
Kilo kaybını genellikle aç kalarak ve sağlıksız diyetler yaparak, kusma, laksatif 
ve ödem atıcı ilaçların bilinçsizce kullanımı ile sağlamaktadırlar. Anoreksiya 
nevrozada  psikolojik açıdan beden algılarında bozulma belirgindir. Bulimia 
nevrozada da, en belirgin özelliği tıkınırcasına yeme görülmekle birlikte bu-
limia nevrozalar, kısa sürede kontrolsüzce tıkınırlar, sık aralıklarda fazla mik-
tarda atıştırırlar. Genellikle yeme davranışı çevredeki insanlardan gizli yapılır, 
çoğunlukla kalorisi yüksek tatlı yiyeceklere eğilim vardır ve yeme davranışının 
sonlanması için midede gerginlik hissetmeleri gerekir. Bunun sonucunda ise, 
pişmanlık başlar ve bu durum bireyde stres ve gerginlik belirtilerine neden olur. 
Çözüm olarak ise aşırı egzersiz yapma, uzun süre aç kalma, kusma, laksatif kul-
lanımı gibi yollara başvururlar (Macht ve Simons,  2000).

Hem Anoreksiya nevrozada, hem Bulimia da bireyler yeme davranışları 
üzerinde kendi kontrollerini kaybetmekte, yedikleri yemeğin miktarından dola-
yı bedensel ve ruhsal yönden rahatsızlık hissetmektedirler. İnsanların üstesinden 
gelemediği duyguları ile baş edemeyip açlık hissetmese bile yemeye yönelmesi 
yani duygusal açlık yaşaması bu durumu en iyi şekilde özetlemektedir. Günü-
müzde obezitenin nedeni olarak genellikle hareketsiz yaşam ve çevresel fak-
törler suçlansa da psikolojik faktörlerinde etkisi yadsınamayacak kadar çoktur. 
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Psikoloji teorilerine göre duygusal yeme ile obezite arasında güçlü bir ilişki 
bulunmaktadır (Seven, 2013). 

Duygusal yeme bozukluğu; özellikle insanların yakın çevreden alamadı-
ğı ilgi ve sevgiyi, kendisine vererek mutlu olmak istemesi, iyi hissetmek için 
lezzetli yiyeceklere yönelmesi, yemeden alacağı hazdan faydalanarak olumsuz 
duygularla baş etmek istemesinden kaynaklanmaktadır. Eğer, kilo almaktan 
korkulmasına rağmen yeme isteği durdurulamıyorsa, bunun nedeni duygusal 
yeme bozukluğudur diye düşünülebilir. Yeme problemi bulunan bireyler, ya-
şamlarını sürekli yeme dürtüsüyle baş etme ihtiyacı içinde geçirirler. Bu du-
rumun yarattığı gerginlik ve yeme sonrası oluşan suçluluk duygusu uzun ve 
kısa vadede psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Bunun sonucunda zaman 
içinde insanlarda fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar gelişmektedir. Sık sık yeme ih-
tiyacının sürekli tekrar etmesi vücut kitle indeksinin (BKİ) yükselmesine neden 
olmaktadır. Eğer yüksek bir vücut kitle indeksine sahipseniz, boy kilo oranınız 
çok fazla ise buna bağlı olarak insülin direnci, diyabet, bağırsak florası bozuklu-
ğu, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kronik yorgunluk, 
uyku apnesi ve bazı kanser türlerine yakalanma riskiniz artmaktadır.  Fizyolojik 
açlık ile açlıkmış gibi algılanan his tamamen birbirinden farklıdır. İnsanı yeme-
ye iten duyguları fark edebilmek organizmada bir bilinç yaratır ve bu durum 
beslenmeye karşı tutumda yönlendirici olabilir. Duygusal yemeye eğilimli olan 
kişiler, rahatsızlık veren düşüncelere karşı iyi hissetmek için kendilerini yemeye 
verirler (Chesler,  2012).

Duygusal yeme bozukluğunun kaynağında negatif duyguların sebep oldu-
ğu ruhsal çalkantılar ve buna tepki olarak da gıda tüketiminde kontrolsüzlük 
görülmektedir. İnsanlar baş edemediği bu olumsuz uyarıcılar karşında genel-
likle karbonhidrat ve şekerden zengin yiyeceklerle mutlu olma eğilimindedir 
(Economy,  2013).

Duygusal yeme problemi olan insanların, olumsuz duygulardan kurtulmak 
için kaçış yolu aşırı yemek yeme, atıştırma ve tıkınırcasına yeme şeklinde görü-
lür. Bu durum sıklıkla diyet yapan kişilerde görülse de normal kiloda olan ve de 
obezite tanısı almış bireylerde de görülebilmektedir (Sevinçer ve Konuk, 2013).

Yalnızlık, boşlukta olma, öfke, stres, kaygı, üzüntü, korku gibi istenmeyen 
duygular duygusal yeme ve duygusal açlığa neden olurken, olumlu duygula-
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rında neşeli ve mutlu olmanın beslenme üzerinde aynı etkiyi gösterdiği yapılan 
çalışmalarla kanıtlanmıştır (Economy,  2013).

Dünyada ve Türkiye’de bu konuya ilişkin çok fazla çalışma yapılmaktadır. 
Yeme bozukluğunun sıklığı ve şiddeti açısından benzerlik gösteren vakaların 
çokluğu, duygusal yeme ile ilgili sorunların oldukça yaygın olduğuna dikkat 
çekmektedir. Bu bağlamda obezite, beslenme ve psikolojik yeme bozuklukla-
rına ilişkin tutumların değerlendirilmesinin, riskli gruplar için önemli olduğu 
düşünülebilir. Yapılan araştırmalar, duygusal yeme nedenleri üzerinde dururken, 
diğer taraftan da bu problemi çözmeyi amaçlamaktadır. Araştırmalar, duygusal 
yeme probleminin duyguların kontrol altına alınarak aşılacağını savunmaktadır. 
Böylece normal insanlar gibi sadece fizyolojik açlık hissedildiğinde yeme eğili-
mi gösterecek hale gelebilirler (McKenna, 2017). 

DUYGUSAL YEME 

İnsanlar yaşamlarını sürdürürken hayatın her alanında duyguların etkisi be-
lirgindir. Yaşamın her döneminde yeme konusu ve tüketilen gıdalar ile duygu-
ların yakın bir ilişkisinin olduğu bilinmektedir. Duyguların yiyecek tercihine ve 
yeme davranışları üzerine, yeme davranışlarının da duygular üzerine çok güçlü 
etkileri vardır (Levitan ve Davis,  2010).

Yeme davranışı hem biyolojik hem de psikolojik bir ihtiyaçtır. İnsanlar ken-
dilerini öfkeli stresli ve baskı altında hissettiğinde her zamankinden fazla yer-
ler. Bu fizyolojik ihtiyaçtan değil psikolojik ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Tam 
tersine aşırı heyecanlı veya korku içinde olunduğunda bazı insanların yemeden 
içmeden kesilmesi, yiyememesi de ruhsal durumların yeme üzerindeki etkisini 
göstermektedir (Macht, 1999). 

Duygusal yeme çeşitli nedenlere bağlı olabilmektedir. İnsanlar istenmeyen 
duygularla ilgili olan yeme dürtülerini fizyolojik açlık gibi algılarlar ve gerçek 
açlık ile duygusal açlığı birbirinden ayıramazlar, yaşanılan olumsuz duyguların 
gerginliği yiyerek bastırılır (Adriaanse, 2011).

Olumsuz duygularla baş etmek için yemeyi seçmek, fizyolojik değişiklik-
ler sonucu gerçek açlık ve tokluğun birbiriyle karıştırıldığı bir durumdur (Van 
Strien, 2018).

Yeme bozukluğu olan kişiler, açlık hissinin önüne geçemezler. Doğal olma-
yan hazır paketli şarküteri ürünlerini çoğunlukla tercih ederler. Gerçek açlıkta 
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yeme sonrası tokluk hissi vardır rahatlamaya neden olur, duygusal yeme sonrası 
ise insanlarda suçluluk huzursuzluk ve mutsuzluk görülür. Kısacası her yeme 
sonrası pişmanlık vardır (Hawks, Goudy ve Gast,  2003).

Duygusal yemeyi alışkanlık yapmış insanların yaşadığı süreç, yeme davra-
nışına karar vermeden evvel kendi kendisi ile tartışır, aklından geçirdiği çeşitli 
düşünceler tartışmanın ne şekilde sonuçlanacağına karar verir, ya yemeye yön-
lenir ya da vazgeçer. Bu kararı verirken de düşüncede yaşanan süreç uzadıkça 
gerginlik artar, bu gerginlikten kurtulmak için yemek yemeyi seçer. İlginçtir ki 
daha ilk lokmada bile gerginliğin azaldığı hissedilir (Beck, 2010).

Bu durum öğrenme psikolojisine göre pekiştireç olarak adlandırılır. Ger-
ginlik yaratan durumdan kurtulmak için yenilen yiyecek organizma tarafından 
ödül olarak algılanırsa, her gerginlikte yeme davranışı tekrar eder, buna olum-
suz pekiştireç denir. Eğer yeme davranışı tekrar etmezse ödül olarak algılanmaz 
ve davranış söner yok olur. Ödül davranışın tekrarlanma olasılığını artıran bir 
etkendir. Organizmanın ödül olarak algıladığı bu davranış sağlıksız beslenmeyi 
tetikler davranışın sonuçları huzursuzluğa neden olacağı için olumsuz pekiştireç 
olarak adlandırılır (Can, 2005). 

Duygular, organizmada uyumu yakalayabilmek için sürekli bir mücadele 
içindedir. Var olan şartlar değiştikçe duyguların şekli yön değiştirir ve insanlar 
değişen şartlara uyum sağlamaya çalışır bu durum duyguların idare edilmesidir  
(Vatan, 2017). 

Beslenmede duyguların idare edilmesi, insanların oto-kontrolü elden bırak-
maması, kendi kendini sakinleştirme, gerginlik yaratan durumlar karşısında so-
ğukkanlılığı koruma gibi mantık ile duyguların uyum içinde yaşaması şeklinde 
ifade edilmektedir. Bu uyum yaşam süresince bireyler tarafından korunmalıdır. 
Öz-denetim kişilerin duygusal zekalarının gelişmişliğinin göstergesidir. Bu ki-
şiler, her zaman duygusal bakımdan sağlıklıdır. Ünlü düşünür Aristotales öz-de-
netimli kişilerin erdemli insanlar olduğunu, nerede, nasıl davranması gerektiği-
ni bilen erdem sahibi insanlar olduklarını savunmaktadır. Bu bağlamda bireyler 
beslenme konusunda da öz denetimi elden bırakmamalıdır (Maboçoğlu, 2006). 

OBEZİTE STRES ve DEPRESYON 

İnsanlarda kaygı ve stres düzeyi arttıkça, depresif durumlar artar, kişiler 
sağlıksız, organizmaya zarar verecek besinlere yönelmektedir. Bu besinler ba-
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zen tatlı bazen baharatlı bazen de fazla yağlı gıdalar olabilmekte ve bunların 
tüketimi sonucunda daha mutlu hissedilmektedir. Stres hormonu kortizolun zi-
hinde açlık hissi yarattığı bilinmektedir. Kortizol hormonu, insanları tatlı, tuzlu 
ve kızarmış çıtır şeyleri yemeye yönlendirmektedir. Bu besinlerin hızlı enerjiyi 
bir anda yükseltme ve tatmin etkisi bulunmaktadır. Yaşamınızda sürekli stres 
varsa, ruhsal rahatlama için yemeye yönelme ihtimaliniz o kadar artacaktır (Ly-
man, 1982).

Stres altında kalan bireyler duygusal yemeye paralel olarak kontrolsüz 
ve saldırma şeklinde beslenirler. Acıkma hissi duygusal yiyenlerde aniden ve 
şiddetli oluşurken, fizyolojik açlıkta acıkma hissi yavaş yavaş gelir. Fizyolojik 
açlık duygularla ilgili değildir. Diğer taraftan, duygu durumu açısından pozitif 
olan insanların, diğerlerine kıyasla daha sağlıklı besinlere yöneldiği görülmek-
tedir. Bu bireylerin yeme alışkanlıkları da daha kontrollü ve sağlıklıdır (Mehra-
bian, 1980). 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda, obezitenin çoğunlukla depresyonla bir-
likte görüldüğü karşımıza sıklıkla çıkmaktadır (Rooke ve Thorsteinsson, 2008: 
94-109). 

Depresyonun obeziteyi obezitenin de depresyonu tetiklediği düşünülmek-
tedir (Luppino, Wit, Bouvy, Stijnen, Cuijpers ve Penninx, 2010).

Obezite ve yeme bozukluğu tedavisinde çoğunlukla depresyon ve duygu 
durum bozukluğu giderilmeye çalışılırken, diğer taraftan kaygı ve stres kaynaklı 
negatif duyguların yükünde ezilirseniz kilo vermede başarılı olmanız mümkün 
değildir. Duygusal yemek yeme, olumsuz duygular depresyon, anksiyete, strese 
cevap olarak yeme eğilimi anlamına gelmektedir (Konttinen, Mannisto, Sar-
lio-Lahteenkorva, Silventoinen ve Haukkala, 2010). 

Tercih edilen yiyecekler özellikle, kalorisi yüksek besleyici değeri düşük, 
lezzetli yiyeceklerdir (Oliver, Wardle ve Gibson, 2000). 

Duygusal yeme ve sıkıntılı yeme, aşırı iştah, obeziteye neden olan duygu 
durum bozukluğu problemleridir. Bu problemleri çözmeden kilo vermek için 
girişimde bulunmak zaman kaybıdır. Sağlıklı bir yaşam için hayatında köklü 
değişimler yapmak isteyen bir birey sadece egzersiz ve diyetle vücut yağ oranını 
normale getiremez (Van Strien, Herman, Anschutz, Engels ve Weerth, 2012). 

Bir psikolog, programın duygusal tarafında mutlaka bulunmalıdır. Duy-
gusal yemeye ve kilo almaya sebep olan yaşantılar, deneyimler neler ise önce 
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bunları analiz etmek gerekir. Ne yediniz, yerken ne düşündünüz, günün hangi 
saatinde kontrolsüz yeme davranışı daha belirgindir ve o sırada zihninizden ge-
çen düşünceler nelerdi, hepsini kaydetmek gerekmektedir, bu durum böylece 
duygusal yemesi olan bireylere farkındalık yaratacaktır (Beck, 2010). 

DUYGUSAL YEMENİN PSİKOLOJİK NEDENLERİ

Aşırı yemeye düşkünlük bir davranış bozukluğu ve bir hastalıktır. Yeme 
bozukluğu tanısı almış bir kişinin bu davranışı başlatmaya ve durdurmaya gücü 
yetmiyorsa bir zorlanma vardır. Aslında bu düzeltilmesi gerekli bir davranış 
bozukluğudur. Bu yanlış öğrenilmiş davranışları nöro linguistik programlarla, 
psikoterapiyle ve zihin gücüyle iyileşme yollarıyla düzeltmek mümkündür. Yani 
yanlış yeme davranışını fark edip nedenlerini anlamak ve yerine doğru davra-
nışı yerleştirmek esas olmalıdır. Çünkü tüm davranış bozukluklarının kökeni 
zihinseldir. Kendi kendimize sormamız gereken soru; en son ne zaman ideal 
kilodaydım, kaç defa kilo alıp verdim, hangi sınırları zorladım gibi genel so-
rular sormak gerekir. Daha sonra bunun kaynağını araştırmak bizleri çözüme 
ulaştırmada yol gösterici olacaktır. Acaba bilinçaltımız yakınlarımızda, ailede 
sevdiği kilolu birisiyle bağ kurmuş olabilir mi?  Aşırı yiyerek acaba hangi duy-
guları bastırıyoruz? Örneğin yalnızlık mı? Bütün duygu durumlarının nedeni 
bilinçaltıdır. Sevgi, şefkat ve ilgiden yoksun olma ile yeme arasında bir bağ 
kurulabilir. Birçok hastalığın temeli çocukluk yıllarına dayanmaktadır. Eğer o 
yıllarda bazı ihtiyaçlar ebeveynler tarafından giderilmediyse, birey yetişkinlik 
yıllarında o boşluğu tıkınırcasına yemek yiyerek doldurmaya çalışır. Kontrol-
süz ve aşırı yiyerek bu duygular bastırılmak istenir. Bazı şeylerden kaçmak, 
olumsuz bazı düşüncelerle yüzleşmemek ve bastırmak, başarı korkusu, yok-
sunluk duyma hissi gibi psikolojik durumlar duygusal yemeye, obeziteye ve 
yeme bozukluğu kaynaklı stres ve depresyona neden olmaktadır. Diğer taraftan 
obezite problemi olan kişilerin bağırsak florasında bozulma, besinlerin emili-
minde sorunlar bulunmaktadır. Bağırsak florasının, enerji dengesi, inflamasyon 
ve bağırsak bariyer fonksiyonu üzerinde olan etkileri ve ayrıca gıda alımını dü-
zenleyici periferik ve santral sinyaller üzerindeki tokluk ve açlık sinyallerindeki 
etkilerinden dolayı obezitede önemli rol oynar (Genç, 2018). Bilindiği üzere 
son yıllarda yapılan araştırmalar bağırsağın vücudun en duygusal organı oldu-
ğunu belirtmektedir. Bağırsağın ikinci beyin olduğu, hastalıkların büyük çoğun-
luğunun bağırsak kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Mide bağırsak ve sindirim 
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sisteminin çalışması duygulardan çok etkilenir. Örneğin duygularımızı tutmaya 
çalışırken diğer maddeleri de tutmak zorundaymışız gibi bir histir. Beynimiz-
deki stres hormonlarının büyük çoğunluğunun bağırsaklarda da bulunduğu, bu 
hormonların bağırsaklarda kasılmada ve bağırsak hareketlerinde etkili olduğu 
bilinmektedir. Bu nedenle zayıflamak ve kilo dengesini korumak için önce ba-
ğırsağı düzeltmekten başlamak gerekir. Eriyen yağlar ter ve idrarla tam olarak 
atılamaz. Beslenme bozuklukları ve dengesiz diyet bağırsak florasında bozul-
maya, yararlı türlerin azalmasına ve patojen türlerin artışına neden olur (Genç, 
Tutkun, Acar ve Zorba, 2019). Beslenmemizde sebze meyveden zengin, tam 
buğday tahıl ve lifli gıdaları tüketmek, gerekirse bir süre probiyotik, prebiyotik 
kullanmak bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır (Uran, 2018: 64-66). 

Yeme bozukluğu sporcularda da görülebilen durumlardan biridir. Sporda 
başarı antrenman, aile, sosyal çevre, beslenme gibi birçok faktörden etkiler 
(Kaynar, Seyhan ve Bilici, 2018). Özellikler sporcularda meydana gelen yeme 
bozuklukları performans gelişimini olumsuz etkiler. Yeme bozukluklarında, aç 
olunmadığı halde, atıştırma isteğinin altında birikmiş duygular yatmaktadır. 
Bilinçaltımız yeme davranışını ortaya çıkarmak için kötü hissetmeyi bekler. 
Farkındalık açısından bu dürtü organizmaya geldiğinde, günün hangi saatinde 
hangi durumlarda açlık hissedildiği, ne yenilmek istendiği önemlidir. O sırada 
zihinden geçen düşüncelerin fark edilmesi ve vücudun neresinin aç olduğu dü-
şünülmelidir. Psiko-sosyal açıdan yeme bozukluklarında bir diğer önemli konu 
ise beden algısıdır. Obeziteden kurtulamama nedenleri arasında olumsuz be-
den algısı, bilinç altında yatan bedenden hoşnut olmama duygusu vardır. Her 
duygunun altında geçmiş yaşantılar yatmaktadır. Çocukluk yıllarında anne veya 
babanın çocuğun bedeniyle ilgili olumsuz görüş veya düşünceleri, hitaplarında 
rencide edici isim takma gibi davranışlar olmuşsa, bireyin ileriki yaşamında, 
içinde biriktirdiği öfke yeme davranışına neden olur. Ya da çocukluğunda babası 
eve gelirken tatlı veya şeker getiren bir bireyin babasını kaybettikten sonra tatlı 
yiyeceklere düşkünlüğü, tatlıyla baba arasında bir duygusal bağ kurmadır. Tatlı 
babanın yerine geçmektedir. (Uran, 2018: 72-76). 

YEME BOZULUKLARINDA DENGE ve BİYOLOJİK SAAT

İnsan vücudunda fizyoloji ile psikolojiyi birbirinden ayırmak mümkün de-
ğildir. Vücudun hem fizyolojik hem de psikolojik bir saati vardır. Bu bedeni 
dengede tutmaya yarar. Beynimizde hipotalamusta, uyku, vücut ısısını denge-
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de tutma, yeme içme ve cinsel dürtülerin bulunduğu bölüm birbirine yakındır. 
Vücudumuzda uyku, yeme ve içme, cinsel uyaranlar birlikte dengelenmektedir. 
Organizmada bunlardan birisi bozulursa diğerinde artış olur. Örneğin, uyku aza-
lırsa yemede ve cinsellikte artış olur. Böylece yeme bozukluklarının düzelmesi 
için cinsel yaşam ve uyku kalitesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Gece on bir 
ile üç arasında karanlık ortamda melatonin hormonu salgılanmaktadır. Bu hor-
monun görevlerinden birisi de uyku esnasından vücudu yeniden yapılandırmak-
tır (Uran, 2018: 72-76). 

İnsan duyguları sıkışıp kaldıkça vereceğimiz kararlar bu duyguların etki-
sinde olacaktır. En temel duygumuz güven duygusudur. Bilinçaltının en önemli 
arayışıdır. Korunma güdüsü, güvenli ortamda bulunma, doğuştan getirdiğimiz 
iç güdüsel davranışlardır. Güven duygusu tehlikeden uzaktır. Eğer ihtiyaçlar 
zamanında karşılanmışsa organizma için ortam güvenlidir. Bu yüzden içinde 
bulunulan durum hayatta kalma şansını artırıyorsa güvenlidir. Bilinçaltı süreç-
ler güvenli duyguya yaklaşırken güvensiz hissettiği durumlardan kaçma eğili-
mindedir. Buna istinaden, yemek yeme güvenlidir. Herhangi bir ortamda hu-
zursuzluk varsa insanlar kendisini güvende hissetmezler. Kendilerini güvenli 
hissedecekleri bir çare arayışında bulunurlar. Bu çarelerin en başında yemek ve 
atıştırmak ilk sırada gelir. Başka bir seçenek ise bir insana ulaşmak olabilir. İn-
sanlar böylesi durumlarda ne ile rahatlıyorlarsa ona bağımlı hale gelirler. Yeme 
bağımlılığı da bunlardan birisidir. Sevilen yiyeceğe ulaşmak mutlulukla birlikte 
gerginliği azaltır. Bilinçaltımız çok basit bir mantıkla çalışır ilkeldir. Örneğin 
bazı renkler güven verir, bazı tatlar, bazı müzikler, bazı kokular güven duygusu 
hissettirir. Bebekler ağladığında annesini görmese bile kokusunu duymak bile 
güvende hissettirir. Bir başka durumda yine bebek ağladığında ağzına mama 
veya emzik vermek onu güvende hissettirir. İşte bu ilişki ağızdan alınan her 
şeyi içerir. Yeme bağımlılığı, sigara bağımlılığı, çocuklarda parmak emme dav-
ranışının sebebi bebeklik yıllarındaki deneyimlerine dayanır. Çocuklar küçük 
yaşlarda ağladığında, susması için bir yiyecekle teselli edilmişse yetişkinlikte 
de her olumsuzlukta yemeyle gerginliğini yatıştırma yoluna gidecektir. Yani yi-
yecekler bilinçaltı süreçler tarafından farklı amaçlara hizmet eden sanal görevli 
konumundadır. Obezite sorunu olan veya olmayıp yeme bozukluğu olan kişi-
lerin bunun farkına varıp, gıdaların sadece bedenimize sağlık ve enerji veren 
görevleri olduğunun bilincine varmak sağlıklı beslenmede önemli bir adımdır 
(Uran, 2018: 125-129). 
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YEME DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRME 

Kilo kontrolünde başarıyı yakalayabilmek için öncelikle insanlar kendisi-
ne gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemelidir. Eğer ki kendinize ulaşılması 
güç hedefler ve beklentiler koyarsanız, başarısız olma ihtimaliniz yükselecek-
tir. Yaşam tarzında yapılacak kalıcı değişikliklerden mutluluk duymak ve keyif 
almak da önemlidir. Değişim insanlar için zor olsa bile hiçbir zaman imkansız 
değildir. Öncelikle kilo vermenin önündeki sağlıksız engelleri belirleyip, bun-
larla baş etmenin sağlıklı yollarını bulmak gerekir. Sağlıksız olan davranışları 
listelemeli, hızlı yeme, öğünleri atlayıp gün boyu atıştırma, stres altında kalınca 
yemeye düşkünlük, hava şartları kötü olduğunda dışarı çıkmayıp egzersiz yap-
mayı ihmal etme gibi davranışlardan hangisi varsa yazmak gerekir. Hedeflere 
ulaşmak istenilen tarihi belirlemek, o tarihe ulaşıldığında ne kadar başarılı olun-
duğunu değerlendirmek gerekir. Beslenme listesine sağlıklı ama keyif alınan 
gıdalar eklenmeli, yenilecek yemeğin planı bir gün önceden yapılmalı ve buna 
bağlı kalınmalı, yüksek kalorili kilo aldırıcı gıdaları hiç satın almamalı, eve ge-
tirilmemeli, doygunluk hissi geldiğinde tabakta yemek artsa bile yeme bırakıl-
malıdır. Açlığın fizyolojik açlık mı, yani gerçek açlık mı duygusal açlık mı olup 
olmadığını kontrol etmek gerekir. Yemenin rahatlatıcı etkisinin olduğu bilinen 
gerçektir. Çoğu insan sorunlarını çözmek isterken sıklıkla kendisini yemeye ve-
rir. Eğer ki deneyimlediğiniz şey gerçek açlık değilse, susuzluk hissi varsa su 
içmek, yorgunluk varsa dinlenmek, meditasyon yapmak, gerginlik varsa açık 
havada yürümek gibi seçenekleri değerlendirmek gerekir. Eğer gerçekten bir 
şeyler yeme isteği varsa gerçekten aç olup olunmadığını anlamak için on beş 
yirmi dakika en fazla yarım saat beklemek etkili olacaktır. Eğer ne yenileceği-
ne karar verilemiyorsa, yüksek ihtimalle gerçekten açlık yoktur. Bu önemli bir 
ip ucudur. Bunların yanında stresle başa çıkmayı öğrenmeye çalışmak gerekir. 
Bunu birçok yolu bulunmaktadır. Örnek olarak; 

	Egzersiz yapmak beden ruh sağlığı için çok önemlidir. 

	Mizacı olumlu ve pozitif olup mizah duygusu gelişmiş kişilerle vakit ge-
çirmek. 

	Çalışma alanlarının düzenli ve temiz olması.

	Gün içinde işlere kısa molalar verip esneme hareketleri yapmak. 

	Haftanın bir gününü plan yapmadan gelişi güzel kendine ayırmak.
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	Kendin ve başkaları için iyilik yapmak ve bunun huzurundan faydalan-
mak. 

	Sosyal olmak.

	Sabahları erken kalkmak zihni dinlendirmek ve yatıştırmak için yeteri 
kadar uyumak.

Stresle başa çıkmanın yollarından bazılarıdır. Egzersiz ve beslenme planını 
yürütürken, bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Küçük adımlar ve küçük hedef-
lerle başlanan planlar öncelikle günlük rutinlere eklenmelidir. Planlar günlük 
yapılmalı sonra haftalık sonra aylık olmalıdır. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar 
yapıldıktan sonra sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılmalıdır. Neyin işe 
yarayıp neyin yaramadığını test etmek ve nelerden keyif alıp nelerden almadı-
ğını belirlemek hem egzersiz faaliyetleri hem de beslenme programlarına uzun 
süre uyum sağlamak açısından önemlidir (Ricke, 2014: 146-153).  

BESLENME ve DİYETETİĞİN PSİKOSOSYAL BOYUTU 
BESİNLERİN DUYGU DURUM ÜZERİNE ETKİSİ

Tüketilen besinler vücut için enerji kaynağı olarak kullanılmakla birlik-
te zihinsel faaliyetlerinde içinde olduğu birçok mekanizmaya etki etmektedir. 
Besin maddelerinin duygu durumuna ve fiziksel iyiliğe de belirgin bir katkısı 
vardır. İnsanların psikolojik durumları değiştiğinde tercih ettikleri besinlerin de 
değiştiği bilinmektedir. Bazı yiyeceklerin depresif belirtileri tetiklediği, bazı-
larının zihinsel süreçleri zayıflattığı, bazılarının da anti enflamatuar etkisinin 
olduğu bilinmektedir. Besinlerin insan psikolojisi üzerine etkisi oldukça karma-
şıktır. Son yıllarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki, beslenme ve ruh hali ara-
sındaki ilişkide cinsiyet değişkeni anlamlı derecede farklılık göstermektedir. Bu 
anlamda kadınların gerginlik yaşadığı durumlarda çoğunlukla diyetlerine sadık 
kalmadıkları görülmektedir. Besinler ve psikolojik durum arasındaki ilişkide 
olumsuz etki eden yiyeceklerin genellikle hazır paketlenmiş ürünler, dondurul-
muş gıdalar, rafine edilmiş karbonhidrat ve şekerlerin fiziksel ve ruhsal sağlığı 
bozduğu bilinmektedir. Besinler ile duygu durumu arasındaki ilişkiyi açıklayan 
yayınların bazıları stresin azaltılmasında beslenmenin çok etkili olduğunu savu-
nurken, bazıları sebze ve meyve ağırlıklı beslenen insanların ruh hallerinin daha 
iyi olduğunu düşünmekteler, bazıları da beslenmesinde omega 3 yağ asitlerinde 
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eksikliği olan insanların depresyon ve intihar eğiliminde olduğunu vurgulamak-
tadır (Özenoğlu, 2017: 127-129). 

Yaşam kalitesinin  insan psikoloji ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülmek-
tedir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinin ise tamamen beslenmeyle ilgili oldu-
ğu görüşü yaygındır. Beslenmenin sadece bedensel bir ihtiyaç olmayıp, sosyal-
leşmeyle, kültürle ve ekonomiyle de ilgili olduğu da bir gerçektir. Teknolojinin 
hayatımıza girmesi sosyo kültürel değişimler, doğal beslenme ve doğal yaşam-
dan uzaklaşma, insanların yaşam tarzını değiştirmiştir. Bu değişim beraberinde 
hareketsiz yaşam, besin değeri düşük enerjisi yüksek besinlerin tüketimi, bağır-
sak florasındaki çeşitliliğin azalmasına ve dolaylı olarak da beslenme kaynaklı 
birtakım hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geçmişte atalarımızın 
beslenme şeklinin içeriği lifli posalı besinler, güneşin enerjisinden faydalanmış 
çiğ yenilen bitkilerden, tahıllardan ve doğal ortamında otlayan hayvanlardan 
alınmış proteinlerden oluşmaktaydı. Günümüzde ise; bisküvi, çikolata, cips, 
asitli ve gazlı içecekler, işlem görmüş etler, şekerli içecekler, mısır şurubundan 
yapılmış şerbetli tatlılar, defalarca kullanılmış yağda yapılan kızartmalar ve ha-
mur işlerinden oluşan batı tarzı beslenme hayatımızı işgal etmiş durumdadır. 
Bunun sonucunda ise, obezite, depresyon ve birçok hastalık insanların hayatına 
girmiştir.  Ayrıca atalarımızın beslenmesinde rafine edilmiş şeker ve tuz yoktu, 
hangi mevsim yaşanıyorsa o mevsime uygun besinler yeniliyordu. Günümüz-
de ise birçok gıdanın genetiği bozulmuştur. Ayrıca her mevsim her türlü sebze 
ve meyveyi bulmak mümkündür. Antropolojik çalışmalar atalarımızın besleme 
şekliyle günümüz modern beslenme tarzının çok farklı olduğunu bunun sonu-
cunda da fiziksel ruhsal bazı hastalıkların ve davranış bozukluklarının ortaya 
çıktığı görülmektedir (Özenoğlu, 2017: 127-129). 

SONUÇ

Beslenme insanın yaşamını sürdürebilmesi ve hayatını devam ettirebilmesi 
için en temel ihtiyaçlardan birisidir. Vücudun enerji kaynağıdır. Beslenmenin 
fizyolojik olduğu kadar psikolojik boyutu da insan sağlığını etkilemektedir. İn-
sanların yemeye çeşitli anlamlar yüklemesi sıklıkla görülen bir davranıştır. Baş 
edilemeyen huzursuzluk veren durumlardan yiyerek rahatlamaya çalışan kişi-
lerin sayısı oldukça fazladır. Kızgınlık, öfke, yalnızlık, boşlukta hissetme, başa 
çıkılamayan stres insanları sıklıkla insanları yemeye itmektedir. Yemenin ger-
ginliği azaltıcı bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle tatlı ve karbonhidratlı besinler 
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psikolojik açlık yaşayan insanların tercihidir. Yeme bozukluğu olan kişilerin, 
yeme isteği aniden gelir ve kısa sürede çok fazla gıda tüketirler. Tam tersine 
yeme bozukluğu olan bazı kişilerde, yemeyi tamamen reddeder. Her iki durum-
da insan sağlığı için tehlikelidir. Yiyerek rahatlamaya çalışan insanların bir gün 
obezite sorunu yaşamaları kaçınılmazdır. Obezite, tüm dünyada ve ülkemizde 
her yaştan insanı tehdit eden bir sağlık sorunudur. Gelişmiş ülkelerde daha fazla 
görülmesine rağmen, kırsal kesimlerde de artık artış göstermektedir. Kadınların 
çalışma hayatında aktif rol alması ile, evlerde pişen geleneksel yemeklerin yeri-
ni hızlı tüketilen hazır gıdalar almıştır. Doğal olmayan ve sağlığı tehdit eden bu 
besinlerde sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Obezitenin sorumlusu bazen ha-
reketsiz yaşam, bazen de aşırı beslenme olsa da altta yatan psikolojik nedenleri 
göz ardı etmek, sorunun çözümünden uzaklaştırır. Yeme davranışının duygusal 
olduğunu bilen bir insan, farkındalığını artırarak bu davranış bozukluğundan 
kurtulabilir. Bunun yanında fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getir-
mek gerekir. Özellikle son on yılda yapılan çalışmalar, yeme bozukluklarının 
insan psikolojisiyle yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Eğer insanlarda 
hormonal bir sorun yoksa, kilo artışının nedeni duygusal olabilmektedir. Bu ne-
denle yeme bozukluğu, psikolojik yeme ve duygusal açlığı olan insanların kilo 
sorunundan kurtulmak için öncelikli olarak duygularını düzenlemesi gerekmek-
tedir.
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SPORCU SAĞLIĞI

Bahadır ÖZDİLEK

İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Fizyolojisi  
Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye

Öz: Sporcu sağlığı, sahada sergilenen fiziksel performanslardan daha ön-
celikli bir husustur. Toplumda sporcular, en üstün fiziksel özelliklere sahip bi-
reyler olarak tanımlanmasına rağmen, sahada ölümler gerçekleşebilmektedir. 
Fiziksel yük altında mücadele veren sporcuların, bu yükleri tolere edemediği 
bölümde ortaya çıkabilecek zararların önlenmesi ve uygun tedavi modellerinin 
geliştirilmesi gereklidir. Sporda kas–iskelet sistemi yaralanmalarının önlenmesi 
için alınacak tedbirler ile sporcu sağlığı doğrudan etkilenmektedir. Sporcuların 
başarı elde etmesinde doğru antrenman kadar, sportif branşına uygun beslen-
me modelinin oluşturulması da önemlidir. Antrenman programlarına eşlik eden 
doğru beslenme düzeni sportif performansı geliştirmeye katkı sağlar.

GİRİŞ

Sporun giderek büyüyen dev bir sektör haline gelmesi, kulüplerden ve 
dolayısıyla sporculardan beklentilerin artmasına neden olmuştur. Ülkelerin ve 
kulüplerin spordaki başarısının temelinde, sporcunun en iyi performansı sağlık-
lı bir şekilde sürdürebilir olması yatmaktadır. Bu sebeple başta spor bilimciler 
olmak üzere sağlık ve sosyal bilimciler, sporun gelişimi için bilimsel bilginin 
sınırlarını genişletmektedir.  

Sportif performans, sporcunun yapması gereken bir atletik görevi sergile-
diği sırada, başarmak için ortaya koyduğu tüm çabalar olarak tanımlanmaktadır. 
Performansın değerlendirilmesinde hem yarışma hem de antrenman sırasında 
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sonucu etkileyen tüm faktörler dikkate alınmalıdır (Bayraktar ve Kurtoğlu, 
2004). 

Günümüzde sağlıklı yaşam uygulamaları ile spora katılımın artması, spor-
cuları büyük bir kitle haline dönüştürmüştür. Profesyonel ve amatör birçok dal-
dan sporcu sayısının artışı, sporcu sağlığı alanındaki gelişmeleri hızlandırmak-
tadır. Sporcularda görülen sağlık problemleri, başta kas – iskelet sistemi olmak 
üzere tüm vücut sistemlerini kapsayabilir. 

SPORCU KALBİ ve ANİ ÖLÜMLER

Sporun ve egzersizin, insanların yaşam kalitesini artıran bir uygulama ol-
duğu bilinmektedir ancak, sporla ilişkili meydana gelen ani ölümlerin görülmesi 
trajik bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumda sporcular genellikle üs-
tün fiziksel özelliklere sahip bireyler olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle spor-
cularda oluşan beklenmedik ani ölümler toplum üzerinde spora karşı olumsuz 
bir etki yaratmaktadır (Maron, Shirani, Poliac, Mathenge, Roberts ve Mueller, 
1996). 

Sporcularda ani ölümler genellikle kardiyovasküler kaynaklıdır. Ani kardi-
yak ölüm, tanıklı vakalarda kardiyak bir probleme işaret eden belirtilerin baş-
langıcından itibaren bir saat içerisinde gelişen veya tanıksız vakalarda 24 saat 
içerisinde gerçekleşen ölümler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma rağmen ani 
kardiyak ölümler bazen ölüm anına kadar belirti vermeyebilir (Maron ve diğer-
leri, 1996). 

Spora katılım öncesi sağlık değerlendirmeleri, kardiyovasküler kaynaklı 
ölümlerin önlenmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Kardiyovasküler has-
talığı bulunan sporculardaki ani kardiyak ölüm riski, kardiyovasküler hastalığı 
bulunmayan sporculara göre daha yüksektir (Maron, Gohman ve Aeppli, 1998). 

Sporcularda ani ölümler genetik kardiyak hastalıklara bağlı olduğu gibi 
sonradan edinilen hastalıklara bağlı da gelişebilmektedir. Sonradan edinilen 
hastalıklar dendiğinde koroner arter hastalığı ve miyokardit akla gelmektedir. 
Bunlara ek olarak yanlış ilaç kullanımı ve kardiyak travma ani kardiyak ölüm 
nedenlerindendir (Solberg, Borjesson ve Sharma, 2016). 

Otuz beş yaş sınırı, ani kardiyak ölümü sınıflamada yardımcı olmaktadır. 
Otuz beş yaşın üstündeki sporcularda en sık görülen kardiyak arrest nedeni ko-
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roner hastalığı iken, otuz beş yaşın altındakilerde hipertrofik kardiyomyopatidir 
(Semsarian, Sweeting ve Ackerman, 2015). 

Ani kardiyak ölümlerin genetik nedenleri arasında aritmojenik sağ ventri-
kül kardiyomyopatisi, hipertrofik kardiyomyopati ve diğer aritmik hastalıklar 
bulunmaktadır. Bu hastalıklar yarışma veya antrenman esnasında malign arit-
milere sebep olabilmektedir (Corrado, 2006). Bu aritmileri tetikleyen faktörler; 
katekolamin seviyesindeki değişiklikler, dehidratasyon, asidoz, elektrolit imba-
lansı ve egzersiz esnasında meydana gelen fizyolojik değişikliklerdir (Heidbu-
chel ve Carre, 2014). 

Epidemiyoloji; sporcularda meydana gelen ani kardiyak ölüm insidansı 
1/3000 ile 1/9170000 arasında bir yelpazededir (Sweeting, 2016). Yarışmalara 
katılan genç erişkinlerin ani kardiyak ölüm riskinin, spor yapmayanlara oranla 
2.5 kat daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Corrado, Basso ve Rizzoli, 2003). 

Danimarka’da gerçekleştirilen bir çalışmada yaş ve ani ölüm arasındaki 
ilişki incelenmiş, yaş arttıkça sporla ilişkili ani ölüm oranının arttığı bildirilmiş-
tir. Aynı çalışma, yarışmacı ve rekreasyonel sporcuları araştırdığında ani kar-
diyak ölüm insidansının benzer olduğunu ifade etmiştir (Risgaard, Winkel ve 
Jabbari, 2014).  

SPORCU YARALANMALARI

Tanım olarak spor yaralanması, vücudun bütününün veya bir bölümünün 
spor esnasında karşılayabileceği sınırları aşarak meydana getirdiği geçici veya 
kalıcı hasarlardır. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere spor yaralanması, profesyo-
nel, amatör ve rekreasyonel spor yapan kişilerde antrenman, yarışma ya da bun-
ların sonrasındaki dinlenme sırasında ortaya çıkan hafif veya ciddi problemler-
dir (Kalyon, 1990). 

Daha kapsamlı bir şekilde spor yaralanmalarını tarif etmek gerekirse; spor-
tif aktivitenin sıklığında ve şiddetinde düşmeye neden olan, tıbbi müdahale ve 
tedavi gerektiren, olumsuz sosyal etkileri bulunan, spor esnasında veya sonra-
sında ortaya çıkan olumsuz durumlardır (Ergen, 1986).

Günümüzde spora katılımın artması, çalışmaların sıklaşıp yoğunlaşmasıyla 
birlikte, spor tesislerinin yetersizliği, gerekli ekipmanın bulunmaması, egzer-
sizlerin kısmen bilinçsizce uygulanışı spor yaralanmalarının artmasına sebep 
olmaktadır. Kontak sporları, yüksek hızlı sporlar ve yüksek irtifalı sporlar ile 
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uğraşanlar diğer sporculara göre daha fazla risk taşırlar (Polat, Demirkan, Oğuz 
ve Başkan, 2010). 

Spor yaralanmaları, tekrarlayan stres, mikrotravmalar ve direk travma ne-
deniyle oluşabilmektedir. Spor yapanlarda direk ve büyük bir travma ile kemik-
lerde fraktür, eklemlerde sprain ve kaslarda rüptür gelişebilir. Aktivite bitiminde 
başlayan ağrı uzun veya kısa süreli olabilir. Mikrotravmalar nedeniyle meydana 
gelen aşırı kullanım tipi yaralanmalarda belirtiler yavaş oluşabilir. Tekrarlayan 
mikrotravmalar sonucunda mikroskopik zedelenmeler ve bunların birikimi ne-
ticesinde aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar; aşil tendiniti, stres kırıkları, Jam-
per’s tendonitis oluşabilir. Yaralanmaların büyük bir bölümü kalıcı olmadığı 
takdirde tedavi edilebilir (Polat ve diğerleri, 2010). 

Spor yaralanmalarına sebep olan faktörler; spora uygunluk, geçirilmiş ya-
ralanmalar, teknik yetersizlik, ısınma eksiklikleri, yetersiz rehabilitasyon, spor 
branşı, kullanılan malzeme, antrenman planlaması, iklim koşulları, psikososyal 
nedenler, psikomotor gelişim, yaş, cinsiyet, kişisel nedenler, spor alanı fiziki 
yapısı, aktivite süresi ve sıklığıdır. Spor yaralanmalarını primer ve sekonder 
olarak sınıflandırmak mümkündür. Primer yaralanmalar, sporcunun direk yolla 
fiziksel strese maruz kaldığı yaralanmalardır. Sekonder yaralanmalar ise geç-
mişte meydana gelen bir takım yaralanmaların aynı bölgede tekrar oluşmasıdır 
(Aydın, 2006). 

Spor yaralanmaları, genelde branşlara özgü birtakım özellikler içerir. Pro-
fesyonel ya da amatör şekilde yapılan sportif faaliyetlerin farklı kişisel ve çev-
resel özellikleri bulunduğundan dolayı değişik şekillerde yaralanmalar ortaya 
çıkabilmektedir. Amerikan futbolu, beyzbol, hokey, güreş, jimnastik, basketbol, 
futbol ve tenis gibi yüksek hızlı mücadele gerektiren sporlarda yaralanmalar sık 
rastlanır (Can, 2004).

Türkiye’de yapılan araştırmada, polikliniğe başvuran çocuk olgularda spor 
yaralanmalarının büyük bir bölümünün futbol % 23,3, daha sonra basketbol % 
17.2 ve voleybol % 14.5 gibi oranlarla takım sporlarında görüldüğü bildirilmek-
tedir (Ülkar, Güner ve Ergen 2002). Bununla birlikte yaralanmaların geneline 
bakıldığında ise % 0.5 ile kayak, % 1 ile atletizm, % 3 ile hentbol ve boks, % 6 
ile güreş ve % 10 ile futbol olduğu ortaya konmuştur (Erol ve Karahan, 2006).

Spor hekimliği uygulamalarında ilk sırayı yaklaşık % 60 oranında görül-
me sıklığı ile alt ekstremite yaralanmaları almıştır. Spor yaralanmalarında alt 
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ekstremite sorunları, yapılan sporun türüne, sıklığına, şiddetine, süresine ve 
biyomekanik problemlere bağlı olarak diz ekleminde % 33, ayak bileğinde % 
16, kalça ve kasık bölgesinde % 6, ayak ve ayak parmaklarında % 5 oranında 
görülür. 

Şekil 1. Sık Görülen Spor Yaralanmaları

Spor yaralanmalarından en sık etkilenen bölgeler Şekil 1’de verilmiştir. 
Sportif branşlara göre yaralanma şekilleri ise şu şekildedir:

Basketbol; yakın temas gerektiren sporlardan biri olması nedeniyle pek 
çok spor yaralanmasına açıktır. Basketbolda karşılaşılan yaralanmalar üzerine 
yapılan bir literatür taraması neticesinde; adölesan basketbolcularda meydana 
gelen yaralanmaların antrenmandan ziyade müsabaka esnasında oluştuğu tes-
pit edilmiştir. Kadın sporcuların erkeklere kıyasla daha sık yaralandıkları ve 
akut yaralanmaların kronik yaralanmalara göre daha fazla olduğu görülmüştür. 
En sık görülen yaralanma şeklinin burkulma olduğu ve genellikle sporcuların 
bir hafta boyunca spordan uzak kaldığı açıklanmıştır (Peter, Harmer ve Caine, 
2005). Basketbolcularda yaralanmalar % 46.15 ile en çok ayak bileği burkulma-
sı, % 17.95 ile diz bölgesinde menisküs ve bağ-tendon zedelenmesi, % 15.38 
sırt-bel bölgesindeki kas zedelenmeleri olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra; 
yumuşak doku lezyonları, eklem travmaları, kırıklar ve büyük yaralanmalar da 
görülebilmektedir (Kıratlı ve Sanioğlu, 2003).

Futbol; sporcularda genellikle ezikler, basit kas zorlanmaları, sıyrıklar, yü-
zeysel ekimozlar, basit burun kanamaları, kas krampları, basit ayak bileği bur-
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kulmaları, bel ve sırt bölgesinde geçici yaralanmalar, boyun bölgesi travmaları 
ve baş- boyun bölgesi yaralanmaları görüldüğü bildirilmektedir. Futbolcularda 
sıklıkla meydana gelen yaralanmalardan biri de kasıkta görülen ağrılardır (Da-
garov ve Slanchev, 1981). Sporcularda çarpışma sonucu travmaya bağlı kafa 
yaralanmalar görülebilir fakat, tekrarlanan kafa travmaları kronik ensefalopati-
ye (beyin hasarı) neden olabilmektedir. Futbol oynayan çocukların orta öğretim 
dönemine kadar kafa vuruşları tavsiye edilmez (Erol ve Karahan, 2006). 

Koşma; koşucularda en sık görülen yaralanmalar; aşırı kullanım yaralan-
maları, kas ve tendon zorlanmaları, menisküs lezyonları ile eklem ve bağ yara-
lanmalarıdır. Bunlara etken olarak da antrenman yanlışlıkları (şiddet veya sıklı-
ğın ani artışı), anatomik faktörler ile kullanılan malzeme ve zemin belirtilmiştir. 
Özellikle yüklenmelerin fazla arttığı yarışma sezonunda tibia ve metatarslarda 
stres kırıkları görülebilir. Koşucularda ön bacak ağrısı ve plantar fasiit sık ya-
şanan bir sorundur. Ayakkabı ve koşu zeminin iyi seçilmesi bu problemlerin 
önlenmesi için önemlidir. 

Halter; yanlış kaldırma teknikleri ve aşırı yüklenme sebebiyle bel ağrıla-
rı görülebilir. Halter sporcularında köprücük kemiğinde kemik erimesi oluşa-
bilmektedir. Kaldırma esnasında halter üzerinde ellerin birbirine yakın olması, 
akromioklavikular ekleme binen stresi azaltacağından bu sorunun önlenmesine 
ve sporcunun egzersizi devam ettirmesine katkı sağlar. Omuz / dirsek çıkığı, 
biseps braki tendon yaralanması ve başparmak yaralanmaları haltercilerde sık 
görülebilen yaralanmalardır (Erol ve Karahan, 2006). Halter sporcularında sık-
lıkla yumuşak doku yaralanmaları meydana gelmektedir. Bu yaralanmalar spor-
cuların sırt kaslarında, el bileğinde, gövde ve göğüs kafesi kaslarında ortaya çık-
maktadır. Halter sporcularının göğüs ve gövde kasları ile sırt ve bel kaslarında 
oluşan zorlanmalar sık karşılaşılan yaralanmalardır. 

Voleybol; özellikle elin baş üzerinde hareket ettiği sporlarda, omuzun fazla 
abdüksiyonu ile external rotasyon, vurma ve / veya atmayı takiben omuzda ad-
düksiyon ve internal rotasyona bağlı yaralanmalar sıktır. Voleybolcular üzerinde 
yapılan bir çalışmada, sporcuların % 45’inde klinik ve EMG ile infraspinatus 
kasında tutulum belirtilmiştir (Doral, 2005).

Güreş; yoğun mücadele ve yakın temas içeren güreş sporunda sık yara-
lanmaların görülme oranı sıktır. Omuz, parmak ve dirsek en çok yaralanmaya 
maruz kalan bölgelerdir. Sporcunun kafasının üzerine düşmesi esnasında boyun 
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yaralanmaları görülebilir. Boyun kasları aşırı zorlandığında kola giden sinirlere 
baskı yaparak el ve kolda uyuşukluk ve karıncalanma hissedilmesine neden ola-
bilir (Erol ve Karahan, 2006). 

Boks; yüz bölgesi boksta en sık yaralanan bölgedir. Bilindiği üzere bu spor-
da öncelik, yumruk ile yüz ve çeneyi hedef almaktır. Bu sebeple yüz bölgesinde 
hafif ekimozlardan, ciddi kırıklara ve yüzdeki organların yaralanmalarına kadar 
çeşitli yaralanmalar meydana gelebilir. Boks sporunda görülen en sık yaralanma 
kaş yarılmalarının oluşmasıdır. Yine sıklıkla karşılaşılan yaralanmalardan di-
ğerleri ise boks sporcularında burun kemiğinin kırılması, çökmesi ve burundaki 
konkaların deviasyonudur. Görme bozukluğu yaşayan sporcularda göze alınan 
darbeler retina yaralanmalarına neden olabilir. Bu nedenle boks yarışmalarına 
katılım sağlanmadan önce mutlaka hekim ile görüşülmelidir. 

Judo; judo sporcularında el bileği ve parmak yaralanmaları, dizde yüzeysel 
sıyrıklar, bağ, kapsül ve menüsküs lezyonları, ekstra ve intra artiküler hematom 
(eklem dışına ve içine kan birikmesi) ile çeşitli kafa travmaları görülebilir. 

Kayak; kayak sporcularında ise donmalar ve ultraviyole yanıklarının yanı 
sıra alt ekstremite yaralanmaları, kafa travmaları ve omurga yaralanmaları gö-
rülmektedir.

Taekvando; taekvando sporu diğer dövüş dallarına kıyasla %59 oranında 
yaralanma riskinin daha çok meydana geldiği bir branştır. Yaralanmanın öy-
küsü, zamanlaması, mekanizması, sporcunun yarışma ve antrenman programı 
incelendiğinde risk faktörleri hakkında bilgi edinilmiş olur.

Spor yaralanmalarına karşı alınan önlemler: spor yaralanmalarında alınan 
önlemler iki şekildedir; birincisi, yaralanmanın oluşmasını önlemek, ikincisi ise 
toparlandıktan sonra aynı yaralanmanın yeniden yaşanmasını önlemektir. Yara-
lanmaları önlemenin en iyi yolu yarışmaya ve yüksek şiddetli egzersizlere baş-
lamadan önce, kontrol altında yapılan bir antrenman programını uygulamaktır 
(Griffith, 2000). 

Spor yaralanmalarının önlenmesi için sporcuların düzenli tıbbi kontroller-
den geçmesi gerekir. Spor yaralanmalarını önlemede amaç, hem yaralanma me-
kanizmalarının önceden belirlenip tedavi protokollerinin uygulanması, hem de 
geçirilmiş yaralanma var ise, erken dönemde tedavi ederek sahaya dönüşe uygun 
hale getirip kronikleşmesine engel olmaktır. Mücadele gerektiren tüm sporlar, 
yaralanmalar ve hatta ölümlere kadar varabilecek riskleri daima barındıracaktır. 
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Bu sebeple önlemenin yanında, oluşacak yaralanmaya doğru ve yeterli müda-
haleleri sağlayacak ortamın oluşturulması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
Bu anlamda ilk yardım zinciri sağlıklı bir şekilde sağlanmalıdır (Griffith, 2000).

Sportif özelliklere elverişli olup, gelecekte iyi bir performans beklentisi 
duyulan çocuklar, çok erken dönemlerde aşırı yüklenmeli programlara dahil 
edilmekte ve genellikle tıbbi bir değerlendirme olmadan çalışmalarını sürdür-
mektedir. Buna ek olarak, kulüp antrenmanları dışında, sokakta, okul takımında 
fiziksel etkinliklere katılan önemli bir kesim daha vardır. Dolayısıyla sportif fa-
aliyetlerin aşırıya kaçması, çocuklarda spor yaralanmalarının görülme sıklığını 
da artırmıştır (Ergen, 2004). 

Antrenörlerin, sporcuların bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak 
antrenman programı dizayn ettikleri takdirde spor yaralanmalarını azaltabile-
ceği bilinmektedir. Spor yaralanmalarını önceden tahmin etmek çoğu zaman 
mümkün değildir. Antrenörün, sporcunun fiziki gelişimi ve karşılaşılabileceği 
sorunlar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Özellikle çocukların antrenman 
yaptıkları alanla ilgili gerekli tedbirler alınmalı ve düzenlemeler yapılmalıdır. 
Kullandıkları ekipmanlar, fiziki yapılarına uygun hale getirilmelidir. Spora özgü 
koruyucu malzemeler kullanılmalıdır. Spor yaralanmaları konusunda yapılan 
araştırmalar, bazı sporların ve farklı fizyolojik gereksinmelerin ergenlik döne-
minde daha büyük yaralanma riski oluşturduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle 
spora yönlendirme yapılırken çocukların yaş özelliklerine göre sınıflandırılmalı, 
fizyolojik ve psikolojik gelişimleri göz önüne alınmalıdır (Stanitski, 1993). 

Sonuç olarak spor yaralanmalarını önlenmede multidisipliner bir yaklaşım 
sağlanmalı, doğru tekniğin sporculara küçük yaşlardan itibaren kazandırılması 
gereklidir. Uluslararası Spor Hekimliği Federasyonu’nun (FIMS) tavsiye ettiği 
6S kuralı bizlere iyi bir kılavuz özelliği taşımaktadır:

	Ayakkabılar

	Kuvvet

	Germe

	Zemin

	Fiziki yapı

	Hız
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Sporcu adaylarının branş seçmeden önce bireysel fizyolojik ve psikolojik 
yapısına uygun şekilde belirleyebilmesi için antrenör veya beden eğitimi öğret-
meni tarafından bilgilendirilmelidir. Eğitimcilerin özellikle gelişim döneminde-
ki çocukları sosyallik katarak, olumlu yönde etkileyerek ve özgüven geliştire-
rek uygun sportif branşa yönlendirmesi gerekmektedir. Sporcuların; antrenman, 
müsabaka, ısınma ve soğuma gibi kavramları öğrenmesi gereklidir. Sporcunun, 
beslenme düzeni, sosyal hayatı ve kötü alışkanlıklar hakkında bilinçlendirilmesi 
gerekir. Bu konuda sporcuya destek olma görevi ebeveynlere, öğretmenine ve 
antrenöre düşmektedir. Yaptığı sportif branşın önemli teknik ve taktik bilgileri-
ni, kurallarını, kullanılan malzemeleri ve yarışma koşulları konularında detaylı 
bir şekilde bilgilendirilmelidir. Sporun, centilmenlik, dostluk ve ahlaklı olmak 
kavramları üzerine kurulu olduğunu bilmesi ve hırsını kontrol etmesi gerektiği 
öğretilmelidir. Özellikle ergenlik çağındaki sporcuların hırs kontrolü sağlanma-
lıdır (Muratlı, Şahin ve Kalyoncu, 2005).  

Isınma, genel ve sportif branşa özel olarak iki çeşittir. Genel ısınma den-
diğinde, büyük kas gruplarını hedef alan ısınma çalışmaları anlaşılırken, özel 
ısınmada spor dalına yönelik kas gruplarının ısınması anlaşılır. Özel ısınmada 
branşa özgü egzersiz ve tekniklerin dinamik ve kinematik özelliklerini gösteren 
hareketler ısınma çalışmaları olarak tercih edilir. Bu ısınmada aynı zamanda sa-
katlıklarda koruyucu özel jimnastik programı da uygulanır (Muratlı ve diğerleri, 
2005). 

Sporcudan iyi bir performans beklemek, oluşabilecek yaralanmalardan ko-
runmak, şiddetli yüklenmelere sporcuyu hem fizyolojik hem psikolojik yönden 
hazırlamak ve uyum sağlamak için yapılan uygulamalar büyük önem taşımak-
tadır. Isınma, dinamik hareketlere başlamada, istirahat halinden egzersize geçişi 
kolaylaştırmakta, kalp atım sayısını artırmakta, kan akımını hızlandırmakta ve 
metabolizmayı istirahatten aerobik seviyeye yükseltmektedir (Berk, 2004). 

Isınma, esnekliğe katkı sağlayarak kas-iskelet sistemi yaralanmalarını 
azaltmakta, eklem hareket açıklığı ve fonksiyonlarını iyileştirmekte, kas kuvve-
tini geliştirmekte ve sinir – kas koordinasyonunun iyileşmesini sağlamaktadır. 
Yarıma veya antrenman öncesinde uygulanan ısınma çalışmaları performansı 
geliştirmek ve yaralanma riskini azaltmak amacıyla antrenör ve sporcular ta-
rafından kabul edilmektedir. Isınmanın öneminin bilinmesine rağmen, dozu ve 
standartlaştırılması ile ilgili bilgiler yetersiz kalabilmektedir. Bunun nedeni, 
araştırmalarda ısınma türleri, süreleri ve yoğunluklarının farklı olması, kullanı-
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lan ısınma metotlarının değişik olmasından kaynaklanmaktadır. Tüm bu farklı-
lıklar, fiziksel aktivitenin performans seviyeleri de değişmektedir. Vücut sıcak-
lığının artması birçok farklılığa yol açar. Bunlar;

	Kasların ısındıktan sonra kasılmaları, gevşemeleri, toparlanmaları 
daha kısa sürer.

	Kas içindeki viskoz direnci ısınma ile azalır. Bu sayede kastan, daha 
verimli bir performans elde edilir.

	Enerji sistemindeki metabolik reaksiyonda artış gözlenir.
	Kan akımı artar ve organizma oksijen kullanmaya hazır bulunur (Zorba, 

1999).
Soğuma, antrenmanların şiddetli bölümünde yapılan yorucu uygulamaların 

bitiminde, sporcunun istirahatteki fizyolojik ve psikolojik haline dönebilmesi 
için, yüklenme şiddetinin giderek azaltılmasını ifade eder. Bu uygulamanın ne-
deni, tüm vücut sistemlerinde toparlanmanın gerçekleşmesi için, organizmanın 
yavaşça durdurulması, uygun ölçüde şiddetin azaltılarak çalışmaya devam edil-
mesi gerektiği görüşüne dayanır. Özellikle dakikadaki kalp atım sayısının belirli 
bir seviyede devam etmesi, oksijen açığının giderilmesi, ihtiyaç duyulan besin 
maddelerinin dokulara ulaşması, dokulardaki atık maddelerin uzaklaştırılması 
gibi metabolik olaylar yönünden önemlidir. Bu nedenle, antrenman ve yarışma 
bitimlerinde düşük yoğunlukta kısa süreli germeler yapılabilir (Muratlı ve di-
ğerleri, 2005).

Antrenman ve yarışma bitiminde yapılan egzersizler, toparlanma egzersiz-
leri olarak isimlendirilir. Yarışmalar sona erdiğinde, aniden tüm çalışmaları bı-
rakmak yerine hafif ya da orta şiddette egzersizlerle toparlanma sağlanır. Soğu-
ma bölümünde antrenman veya yarışmalardan sonra egzersiz şiddeti kademeli 
olarak azaltılır ancak kesinlikle aniden kesilmez. Bu durum vücudun yenilen-
mesi için izin verir ve iskelet kaslarını içeren ağrıları ve yorgunluk etkilerini ha-
fifletir. Soğuma çalışmaları genellikle düşük şiddette egzersizler ile 3-10 dakika 
uygulanır. Her aktivite sonlarında soğuma egzersizleri unutulmamalıdır (Ergun 
ve Baltacı, 1997).

Spor yaralanmalarını azaltmak amacıyla spor dalına uygun koruyucu mal-
zeme kullanılması gereklidir. Futbolda sporcuların tekmelik kullanmaları, bas-
ketbolda ağızlık kullanımları, voleybolda ve hentbolda dizlik, taekwandoda safe 
bord, kask kullanmaları, halter sporcularının kemer takmaları, boksta eldiven ve 



BESLENME VE OBEZİTE

76

kask takmaları spor yaralanmalarını azaltmada etkilidir. Diş travmalarından en 
sık etkilenen bölgenin üst çene olması nedeniyle, bu bölge için hazırlanan ağız 
koruyucular travmaya bağlı gelişen yaralanmaları hafifletir. Direkt travmadan 
korunmak için yapılan diş koruyuculardan kişiye özel olarak üretilen EVA (pol-
yvinyl-acetate– ethylene copolymer) materyali tavsiye edilmektedir (Newsome, 
Tran ve Cookie, 2001). 

Buz hokeyinde sporcuların kullandığı kasklara ilave olarak dişlik kullanıl-
ması da dental travmalardan korumaktadır. Sporcuya özel hazırlanmış ağız ko-
ruyucular performans ve uyum açısından sporcuda rahatsızlık hissi yaratmadığı 
için kullanımı yaygındır. Bu önlemlerin kontrolü ve devamlılığı için takım dok-
torlarının, antrenör ve spor federasyonlarının sorumlulukları büyüktür.

Tüm spor dallarının kendine özgü teknikleri ve oyun kuralları bulunur. Bü-
tün sportif branşlar araştırıldığında kuralların zaman içerisinde değiştiği fark 
edilmektedir. Bu değişimler bazen teknik nedenlerden ve izleme zevkinin art-
ması gerektiğinden, bazen de yaralanmaların önlenmesi nedeniyle oluşmakta-
dır. Şimdiye kadar geçirilmiş yaralanmaların kayıt ve arşivde bulunması, branşa 
özgü yaralanmaların belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Yaralanmaları önleyici 
yaklaşım benimsenecek şekilde kurallar, koruyucu malzemelerin zorunlu hale 
getirilmesinden, yaralanmaya neden olan oyun içi müdahalelere ceza uygula-
malarına kadar değiştirilebilir. Sporcuların kurallara uyması yarışma ve ant-
renmanda yaralanmaları azaltmak için önemlidir. Oyuncular bu kurallara uy-
madıkları takdirde diğer sporcuları ve kendilerini yaralayabilirler. Bu tür spor 
yaralanmalarını önlemek için;

	Oyun kurallarını sağlıklı bir şekilde belirlemek ve zamanla fark edilen 
eksikliklerin giderilmesi gereklidir.

	Sporcuların kuralları tanımasını sağlayacak ve kural ihlalleri duru-
munda hakemlerin ceza sistemlerini uygulamasını sağlamak gereklidir 
(Kayserilioğlu, 2006).

Sporcunun kurallara uyması ve karşı tarafa zarar vermekten kaçınıyor ol-
ması yaralanması riskini en aza indirerek sağlıklı ir spor ortamı yaratır. Yakın 
temas gereken sporlarda yaralanmalar daha sık görüldüğü için sporculara doğru 
tekniğin kazandırılması yaralanmalarının önlenmesinde çok önemlidir.

Spor tesislerinin ilgili spor dalına göre inşa edilmiş olması, zeminin, saha 
ölçülerinin, ışıklandırmanın bilinçli yapılması, tesisin açık veya kapalı özellikte 
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olması hem spor aktivitesinin verimini artırır hem de spor yaralanmalarını azal-
tır. Spor yapılan ortamın yaralanma riskini düşürebilecek özellikte olması teknik 
bir husustur. Bu alanların temizlik şartlarına uygun olması enfeksiyon ve bulaşıcı 
hastalık riskini açısından çok önemlidir. Bu nedenle sporcunun uygun fiziki ve 
psikolojik şartlarda yarışma ve antrenman yapması esastır (Kayserilioğlu, 2006).

SPOR YARALANMASI ÇEŞİTLERİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde ger-
çekleştirilen bir çalışmada, beş yıl boyunca kliniğe başvuran 1560 spor yaralan-
ması incelenmiştir. Yaralanmaların % 22’sinin kontüzyon ve % 20’sinin fraktür 
olduğu bildirilmiştir. En çok rastlanan yaralanmış bölgenin ise % 60 oranında 
kasık, bacak, diz, ayak bileği ve ayak olduğu tespit edilmiştir. Sporcularda en 
sık görülen problem aşırı kullanım yaralanmaları olarak belirtilmiştir (Önçağ, 
Kızılay ve Taşkıran, 1988). 

Yaralanmalar sonrası bireylerin spor hayatı aksamakta ve antrenman pe-
riyodunu bozulmaktadır. Yaralanmaların bir bölümü sporcunun ömrü boyunca 
spordan uzaklaşmasına neden olurken bir bölümü de paraplejik kalmasına ve 
hatta hayatının sonlanmasına sebep olmaktadır (Kaya, Gül, Cander, Öztürk, ve 
Girişgin, 1995).

Sportif aktiviteler esnasında meydana gelen kas iskelet sistemi yaralanma-
ların büyük bir bölümü yumuşak doku yaralanmalarıdır. Bu kategoriye giren 
sporla ilişkili yaralanmalar, basit bir cilt yaralanmasından, ameliyat gerektiren 
doku hasarı olgularına kadar geniş bir yelpazedir (Bayraktar ve Kurtoğlu, 2004).

Neredeyse tüm fiziksel aktiviteler, içsel ve dışsal birçok travma riskini ta-
şırlar. Başta boks, taekwondo ve karate gibi dövüş sporları fiziksel mücadelenin 
ve travmanın yoğun olduğu branşlardır. İçsel travmalara zemin hazırlayan fak-
törler, yumuşak dokuların (özellikle kas, tendon ve bağlar) karşılayamayacak-
ları bir yüke karşı normal fonksiyonlarını idame ettirmeye çalışmalarıdır (Bay-
raktar ve Kurtoğlu, 2004).

Yumuşak dokuyu tanımlarken; kas iskelet sisteminin kemik dışındaki tüm 
diğer dokuları ifade ederiz. Bu yaralanmalar genellikle kas, tendon ve ligaman-
ların lezyonlarını tanımlamak için kullanılır. Yumuşak doku yaralanmaları bü-
tün sporlarda en sık görülen yaralanma çeşitidir. Kronik ve akut olarak ifade 
edilmektedir. Yumuşak dokudaki problemi doğru tanımlamak için oluş meka-
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nizması, tipi, toparlanma süreci, etkilenen dokular, anatomik bölge gibi birçok 
parametrenin dikkate alınması gerekir (Bayraktar ve Yücesir, 2009). 

Akut yaralanma, anatomik bütünlüğün bozulması, ani meydana gelmesi ile 
karakterizedir. Kronik yaralanma ise uzun bir süreci kapsar. Akut yaralanmada-
ki tedavi uygulamalarının yetersizliği, yaralanmaların tekrarlanması ve tedavi 
sürecinin uzaması sonucu kronik yaralanmalar meydana gelir. Kronik yaralan-
mada iyileşme süreci akut yaralanmadan daha uzun bir zamanında olamaya-
bilir. Bunun yanı sıra kronik yaralanmalar yanlış veya eksik tedavi sonucunda 
da ortaya çıkabilir. Sıklıkla yumuşak doku yaralanması bildirilen spor branşla-
rı basketbol ve voleyboldur. Yumuşak doku yaralanmalarının sınıflandırılması 
aşağıdaki gibidir:

	Kontüzyon 
	Hematom 
	Açık Yaralar
	Kramp
	Tendopatiler
	Tendon Kopmaları
	Kas Yaralanmaları 
	Bursit (Bağrıaçık ve Açak, 1998)
Kontüzyon (Ezik): Travma nedeniyle deri altında bulunan kılcal damarla-

rın ezilmesi ve sızıntı şeklinde kanamanın meydana gelmesidir. Hemen hemen 
tüm branşlarda sık görülen bir yaralanma türüdür. Genellikle şiddetli mücadele 
esnasında çarpışma, yere düşme veya sporcunun sahadaki araçlara veya zemi-
ne çarpması nedeniyle oluşabilmektedir. Kontüzyon yaralanmaları vücudun her 
yerinde ortaya çıkabilir. Yaralanma sonrasında sporcuda şişlik, ağrı, renk deği-
şimi ve hassasiyet oluşabilir. Kontüzyon olmuş bölgeye ilk yardım mutlaka bir 
sağlık uzmanı tarafından yapılmalıdır. Ekstremitelerde meydana gelen yaralan-
malarda genel yaklaşım; istirahat, soğuk uygulama, kompresyon, elevasyon ve 
gerekirse farmakolojik tedavi uygulamasıdır.

Hematom (Kan Birikmesi) : Travma nedeniyle derinde veya yüzeyde kanın 
birikmesidir. Kan toplanması yüzeysel ise bir bölgede ağrı, şişme, renk deği-
şimi ile karşılaşılabilir. Derinde ise ağrı, geniş bölgede şişlik, sertlik, geç renk 
değişimi işaretleri olabilir. Hematom genelde uyluk, bacak, kol, bel, ve ayakta 
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ortaya çıkar (Kalyon 1990). Tedavide kullanılan yöntemler; soğuk uygulama, 
elastik bandaj, bazı durumlarda hematomun bölgeden çıkarılması, immobilize 
edilmesi, farmakolojik tedavi ve fizik tedavidir

Açık Yaralar: Sert bir cisimle olan travma nedeniyle deri üzerindeki doku 
bütünlüğünün bozulmasıdır. Açık yaralara küçük sıyrıklar da örnek verilebilir. 
Tüm spor dallarında sık karşılaşılan bir yaralanma türüdür. Vücudun bütün bö-
lümlerinde açık yara görülebilir. Yaranın büyüklüğü ve yerine bağlı olarak ka-
namayı azaltmak veya durdurmak için bası ve turnike uygulanabilir. Yaralanan 
bölgenin temizlenmesi, pansuman yapılması ve gerekli duyulduğu takdirde te-
tonoz aşısı yapılması çok önemlidir.

Kramp: İskelet kaslarının aniden ve şiddetli şekilde ağrı ile bir süre kasılı 
kalmasıdır. Oluş mekanizmalarında; aşırı terleme, sıvı elektrolit kaybı, bölgesel 
dolaşım bozuklukları, düzensiz antrenman ve aşırı yüklenme, dengesiz beslen-
me ve fazla yorgunluk sıralanabilir. Şiddetli ağrı, kaslarda bölgesel sertleşme 
ve kasılma ile ortaya çıkar. Genellikle baldırlarda, sırt, boyun, ayak ve omuzda 
görülür. Kramp ile başa çıkmada uygulanan tedavi yöntemleri; sıcak uygulama, 
karşıt kası çalıştırma, yumuşak masaj teknikleridir. Fakat tekrarlıyor ve çok şid-
detli ise kas gevşetici ilaçlar, kalsiyum ve magnezyum takviyesi yapılır.

Tendopatiler: Kasların kemiğe yapıştığı bölümlerin ağrılı iltihabi reaksi-
yonları veya tendon yapışma yerlerindeki dejeneratif bir durumdur (Bağrıaçık 
ve Açak, 2005). 

Tendinit, tendonun inflamasyonu, tenosinovit ise tendon kılıflarının irritas-
yonudur. Spora yeni başlayanlarda, antrenmana adaptasyon dönemini geçirme-
miş olanlarda, alışılmamış sporlar veya egzersizler yapılmasında, alışılmamış 
zemin ve spor malzemesi kullanımında ortaya çıkar.

Tendon kopmaları: Kas dokusu, kasılmak için gereken sinirsel iletinin iletil-
diği bir tendon ile kemiğe bağlıdır. Tendonlar güçlü yapılardadır ve 50- 100 N/
mm2’lik tensil bir güçleri vardır (Doral, 2005). Tendonlar, kuvvetleri kemiklere 
aktarır ve kas kasılması ile birlikte hareketi oluşturur, oluşan bu kuvvet tendonla-
rın gerilmesine sebep olur. Eklemlerde hareket meydana getiren tendonların ani 
ve şiddetli hareketler nedeniyle aşırı gerilmesine ve zorlanarak kopmasına tendon 
kopması adı verilir. Tendondaki gerilme % 4’ten az olduğu takdirde, lifler oriji-
nal konfigürasyonlarına tekrar dönerler. % 4 ile % 8 arasındaki gerilmelerde ise 
kollajen lifleri birbirleri üzerinde kayar ve çapraz baglantılar arasında ayrılmalar 
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meydana gelir. % 8’den fazla bir gerilme seviyesine çıkıldığında ise, lifler tensil 
kuvvetlere karsı koyamayarak makroskopik kopmalar ortaya çıkabilir (O’Brien, 
1992). Önemli bir patolojidir fakat çok sık karşılaşılan bir tablo değildir. Teşhis 
koymada ağrı, tendonların gerçekleştirdiği hareketlerin yok olması, kopma yer-
lerinde şekil bozukluğu aranır. Tendon kopmaları sıklıkla aşil tendonunda, kolda 
biceps tendonunda, el ve ayak parmak tendonlarında meydana gelir. Ayak bileği 
burkulmalarına eşlik eden peroneal tendinopati, kronikleşmiş ayak bileği yakın-
malarının en önemli nedenlerindendir. Tenosinovitler konservatif tedaviye yanıt 
verebilirken tendon subluksasyonu ve tendon rüptürlerinde cerrahi müdahaleye 
ihtiyaç duyulabilir. Günümüzde erken rehabilitasyon ve fiziksel aktivitelere dönüş 
yaklaşımları daha sağlıklı kabul edildiğinden, son yıllarda birçok cerrah erken 
rehabilitasyonun önemini belirtmektedir (Karahan ve Erol, 2004).

Kas Yaralanmaları (Lif Kopması): İskelet sistemine hareket sağlayan ya-
pılar kaslardır. İstirahat sırasında normal kan basıncına sahip olan kaslar kasıl-
dıkları zaman kısalarak, eklemler üzerinde bağlandığı kemikleri birbirine yak-
laştırır. Çocukluk ve ergenlik döneminde, kas dokusuna bağlı gelişen spor yara-
lanmaları genellikle kas kontüzyonu veya gerginliği (strain) olarak ortaya çıkar. 
Bazı spor dallarında, kas kuvvetini kapasitesinin üstüne zorlayan birçok durum 
vardır. Böyle olduğunda kaslar yeterli esnekliğe sahip değilse, karşılaştıkları di-
renç karşısında zorlanmaları,  muhtemel kas ve tendon üniteleri yaralanmalarına 
neden olacaktır (Wilson, 2003). 

Kas yaralanmalarının meydana geldiği bölgede hareket güçlüğü, ağrı, gi-
rinti ve ödem görülür. Bu yaralanmalarda toparlanma süreçleri zorlanmalara 
bağlı farklılık gösterebilir. Ortalama iyileşme süreçleri:

	Hafif şiddetli zorlamalarda: 2-6 hafta 
	Orta şiddetli zorlamalarda: 6-8 hafta
	Şiddetli zorlamalarda ise: 8-10 hafta iyileşme süresine gereksinim duyu-

lur (Bağrıaçık ve Açak, 2000).
Bursit: Bursada sıvı birikmesi ve iltihap oluşmasına bursit nedir. Bursalar; 

tendon - kemik, tendon - tendon ve kemik - cilt arasında yer alan, sürtünmeyi 
azaltarak yastık görevi gören torbalardır. Bu dokuların inflamasyonuna bağlı ağ-
rılar ortaya çıkabilir ve bursalar şişer. Bursitler; septik bursit, kimyasal bursit ve 
friksiyonel bursit olarak üç şekilde sınıflandırılmaktadır. Travmaya bağlı gelişe-
bilmektedirler. İltihabı işaret eden ağrı, şişlik ve renk değişimi ortaya çıkabilir. 



SPORCU SAĞLIĞI

81

Sporcularda en sık diz ve dirsek bölgesinde meydana gelir. Tedavide ağrı orta-
dan kalkıncaya kadar istirahat, soğuk uygulama, kompresyon bandajı ve elevas-
yon önerilir. Şişliğin fazla ve ağrı şiddetinin yüksek olduğu durumlarda 24 saat 
sonra aspirasyon ve kompresyon tedavisi uygulanabilmektedir.

EKLEM YARALANMALARI

Eklemler; İki veya daha çok kemiğin birbirine bağlanmasıyla meydana ge-
len yapılardır. Eklemlerde bulunan kemik uçları kıkırdak doku ile kaplanmıştır. 
Eklem bağları (Ligaments) bir kemiği diğer kemiğe bağlayan dokulardır. Diğer 
bir deyişle; kemiklerin birbiri ile olan birleşme yerleridir. Eklem kapsülünün 
iç yüzeyi sinoviyal zarla kaplıdır ve bu zar yapısının ürettiği sıvı eklemlerin 
yağlanmasına yardımcı olarak aşınmasnın önüne geçer. Eklem yaralanmalarının 
ortaya çıkmasında kassal atrofi ve güçsüzlük, tendonun kuvvet eksikliği ve bağ 
doku zayıflığı predispozan faktörlerdir. Eklem yaralanması kas ve tendonun ani-
den ve şiddetli zorlanması sonucu ortaya çıkabildiği gibi fazla kullanıma bağlı 
da gelişebilir. Eklem yaralanmalarını; burkulma, zorlanma, çıkıklar, incinmeler 
ve hemartroz olarak sınıflandırılabilir. Yaralanmanın tespiti, istirahat, soğuk uy-
gulama, bandaj, kas gevşetici ilaç tedavisi veya ileri vakalarda cerrahi müdahale 
tedaviler arasındadır (Kayserilioğlu, 2006).

KEMİK DOKU YARALANMALARI

Makro ve mikro travmalar sebebiyle kemiğe ait olan tüm dokuların yapısı-
nın, bütünlüğünün ve fonksiyonlarının bozulması biçiminde ortaya çıkar. Sık-
lıkla kemiğin elastikiyet ve sağlamlığının aşılmasına sebebiyet veren bir şiddet 
ile meydana gelir (Hlobil ve Mechelen, 1990).

Kemik doku yapı ve bütünlüğünün bozulması, fraktür olarak isimlendirilir. 
Kemik yaralanmaları açık yara ve kapalı yaralanma olmak üzere iki çeşittir. 
Açık kırıkta kırılan kemik, yumuşak dokuyu delerek dışarı çıkar, kapalı yaralan-
mada ise kırık doku içeresinde kalır.

AŞIRI ZORLANMA SONUCU OLUŞAN SPOR 
YARALANMALARI

Genellikle aşırı yüklenme ve tekrarlayan mikrotravmalar ile kolajen doku 
hastalıkları gibi nedenlere dayalı durumlar aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar 
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olarak ifade edilir. Özellikle temas gerektiren spor branşlarında yarışma ve ant-
renman esnasında koruyucu ekipman kullanımının az olması sakatlık riskini 
artırmaktadır. Bunun yanı sıra; mikro travmalar ve tekrarlayan stres nedeniyle 
karşılaşılan aşın kullanıma bağlı yaralanmaların spor yaralanmaları içerisinde 
önemli bir yeri vardır. Antrenman sayısının, antrenman süresinin ve yoğunluğu-
nun fazla artması profesyonel sporcularda aşırı kullanıma bağlı yaralanmaların 
görülme sıklığını artırmıştır. Spor yaralanmaları sonucu hastaneye başvuran ya-
ralanmaların % 25-30’unda aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar ifade edilmekte-
dir. Aşırı kullanıma bağlı spor yaralanmaları genellikle iki sene veya daha uzun 
zamandır düzenli olarak antrenman yapanlarda ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı 
sıra; spora yeni başlamış ve antrenman şiddeti yüksek olanlarda da karşılaşı-
labilir. Yarışmalara hazırlanan profesyonel sporcularda çok sık görülmektedir. 
Aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar % 85 oranında dayanıklılık sporcularında 
görülmektedir (Ünal, 2009). 

Tekrarlayan mikrotravmalar nedeniyle aşırı kullanıma bağlı yaralanmalarda 
sporcunun şikâyetleri mikrotravmanın oluştuğu yere ve mikrotravmanın süresi-
ne göre değişiklik gösterir. Belirtiler yaralanma tablolarıyla birlikte incelenmeli 
ve genellikle hassasiyet, ağrı, deri üzerinde ekimoz ve anatomik yapıda defekt, 
şişlik, fonksiyon kaybı ve ısı artışı şeklinde görülmektedir. Ağrı, başlarda hafif 
hissedilen, istirahatle birlikte iyileşen bir yapı gösterirken, antrenmanlara de-
vam edilmesi durumunda istirahatle geçmez ve sporcunun performansını olum-
suz yönde etkilemeye başlar. Yaralanmaya maruz bırakan zorlayıcı faktörlerin 
zamanında müdahale edilerek durdurulması çoğu yaralanmada iyileşme sağlan-
maktadır. Bu sebeple birincil olarak konservatif tedavi tercih edilmelidir. Erken 
tanı tedaviler üzerinde olumlu etkiler oluşturmaktadır. Aşırı kullanım yaralan-
maların tedavisinde beş basamaklı bir programı tavsiye edilmektedir. Bunlar;

1-Etkenin tanımlanması: Tedavinin ilk ve en önemli bölümüdür.

2-Etkenin yeniden düzenlenmesi

3-Ağrı kontrolü

4-Aktif rehabilitasyon

5-İdame
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SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ

Erken ve doğru tanı konması tedaviyi daha kolaylaştırır ve spora dönüşü 
hızlandırır (Ergen, 2004). Spor yaralanmalarında yapılması gereken ilk adım ay-
rıntılı bir anamnez alınmasıdır. Biyomekanik ve postürel yapılar analiz edilmeli 
ve oluşabilecek travma mekanizmaları önceden saptanmalıdır. Böyle bir yakla-
şım spor yaralanmasının önlenmesinde ve tedavisinde oldukça etkili olacaktır. 
Alt ekstremitenin kullanılamadığı süreçte, sportif performansın azalmaması için 
üst ekstremite aerobik egzersizleri tercih edilmelidir. NSAI ilaçlar akut ve kronik 
yaralanmaların tedavisinde hem ağrı hissini azaltma hem de yaralanmış bölgede-
ki inflamasyonun kontrol altında alınması için kullanılır (Bayraktar ve Yücesir 
2009). Medikal tedavi bitiminde fonksiyonel kayıplar belirlenerek nöromuskuler, 
proprioseptif rehabilitasyon çalışmaları başlatılmalıdır (Yıldız, 2006). 

Spor yaralanmalarında tedavi 3 basamakta incelenir;

	Koruyucu hekimlik 

	Tedavi edici 

	Rehabilite edici  

Yaralanma gerçekleştiği an itibariyle tedavi programını 4 ana bölümde in-
celemek gereklidir:

1. İlk yardım

2. Ön tedavi

	İstirahat 

	Soğuk uygulama

	Kompresyon 

	Elevasyon 

	İmmobilizasyon 

3. Kesin tedavi ve fizik tedavi

	Masaj tedavisi

	Soğuk tedavi

	Sıcak tedavi

	Bandajlama

4. Rehabilitasyon
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SICAK ORTAMDA EGZERSİZ

Vücut ısısı, sıcaklık üretimi ve kaybı mekanizmaları arasında dinamik bir 
denge ile kontrol edilir. Vücut iç ısısı = kor ısısı ortalama 37 +/- 1°C (36-38 °C 
sınırlarında) sınırlarında bulundurulmaya gayret edilir. Mekanik iş veya fiziksel 
aktivitede ısı oluşum hızı artış gösterir. Normalin 1-2 °C üzerine çıkan vücut 
iç ısısı 38-39 °C aralığında sabitlenir. Vücutta mekanik faaliyetler genellikle 
%25’in altında olduğu için, toplam enerjinin %75’inden daha fazlası ısı enerjisi 
olarak depolanır. Şiddetli bir egzersizde kaslara binen iş yükünün artması (mak-
simum oksijen kullanımının yükselmesi) durumunda; “ısı oluşumu” ile “toplam 
ısı kaybı” arasındaki oran farkı, vücut toplam ısısında artış meydana getirir ve 
ısı kayıp mekanizmaları aktif çalışarak fazla ısıyı vücuttan uzaklaştırarak den-
gelemeye çalışır.

Hidratasyon; sıcak iklime adapte olmuş bireylerde yeterli sıvı alımı şartı 
ile terin buharlaşması sağlanarak çok iyi bir soğuma elde edilir. Aktivite öncesi, 
sırası ve bitiminde düzenli ve doğru şekilde sıvı alınımı ile kan hacmi artar, 
hiperosmolalite azalır, sellüler dehidratasyon riski düşer, termoregülasyon daha 
iyi olur, ekstrasellüler sıvı volümü ve sportif performansın devamlılığı sağlanır 
(McArdle, Katch ve Katch, 2006).

Dehidratasyon; hipohidratasyon şartlarında fiziksel aktivitede kardiyovas-
küler sistem periferik dolaşımdansa, kalp dolum basıncını yükseltmeye çalışır. 
Ancak deriden ısı dağılımı ve kas kan akımı yükselişlerinde kardiyovasküler 
sistem kapasitesi azalır. Bu durum, periferal dolaşımdan merkeze kan taşınma-
sı gerçekleştiğinde bile devam eder. Kalbe dönen kan hacmi düşer, viskozitesi 
yükselir ve haliyle venöz dönüş azalır. Tüm bu olayların sonucunda kalp atım 
hacmi düşer. Bu değişiklikleri tolere edebilmek için kalp hızında artış görülür. 
Buna rağmen kalp dakika hacmi düşmeye başlar. Deri ve kas fonksiyonlarında 
azalmalar görülür. Sonuç olarak ısı kaybı mekanizmalarının kapasitesi düşer 
ve ısı oluşumu ısı kaybından fazla olmaya başlar. Kas perfüsyonundaki düşüş 
ile birlikte iç ısı yükselmesi performansı düşürebilir ve sıcak yaralanmalarına 
neden olabilir (McArdle, Katch ve Katch, 2007). 

Dehidratasyonda egzersiz performansı: Kas kuvveti üzerinde dehidratas-
yonun etkisi ile ilgili bazı araştırmalarda performansta düşüş görülürken bazıla-
rında herhangi bir farklılık bulunmamıştır. Kilosunun %5 ve üzerinde düşmesi 
neticesinde dehidratasyonda kas kuvvet azalması görüldüğü belirtilmektedir. 



SPORCU SAĞLIĞI

85

Kas dayanıklılığı konusunda gerçekleştirilen çalışmalar da çelişkilidir. %3-4 de-
hidratasyonda kas dayanıklılığının azaldığını ifade eden çalışmaların yanı sıra, 
dehidratsyonun daha yüksek seviyelerinde kas dayanıklılığında bir fark olmadı-
ğını belirten çalışmalar da vardır (Douglas, 1999).

SPORCU BESLENMESİ

Beslenme, sağlığını etkileyen çevresel faktörlerin en önemli bileşenidir. 
Sporcuların başarı elde etmesinde kalıtsal özellikler kadar, motivasyon, doğru 
antrenman sportif branşına uygun beslenme modelinin oluşturulması da önemli-
dir. Antrenman programlarına eşlik eden doğru beslenme düzeni sportif perfor-
mansı geliştirmeye katkı sağlar (Ersoy, 2004)

Yaşamın devamlılığı ve sağlıklı bir vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve be-
sin ögelerinin yeterli ve dengeli miktarda tüketilmesi yeterli ve dengeli beslen-
me olarak isimlendirilmektedir. Birey, sporcu, yetişkin veya çocuk olsun fark 
etmez, ihtiyacı kadar yeterli ve dengeli besin ögesi ve enerji alımı sağlanmalıdır. 
Besin öğeleri; karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su 
olmak üzere gruplandırılır. Her bir besin ögesinin insan vücudu için farklı bir 
görevi bulunur. Yeterli ve dengeli beslenmek isteniyorsa tüm bu besin öğelerin 
günlük ihtiyaç kadarı mutlaka alınmalıdır (Baysal, 2007).

Enerji tanımı en kısa şekliyle iş yapabilme kapasitesidir. İnsan vücudunun 
çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğu enerji, yiyecek ve içeceklerden sağlanmak-
tadır. Doğru beslenme düzenine sahip olabilmek için öncelikle günlük enerji 
gereksinimi tespit edilmelidir. Spor için harcanan enerji ve besin ögeleri günlük 
enerji hesaplamasına eklenmelidir. Organizmanın sağlıklı çalışması için ihtiyaç 
duyulan enerji günlük tüketilen enerji miktarı kadar olmalıdır (Ünal, 2009). İn-
san organizmasında bazal metabolizma, termogenez ve fiziksel aktivite ile ener-
ji açığa çıkmaktadır.

Bazal metabolizma hızı (BMH), istirahat durumunda iken vücudun har-
cadığı enerji miktarıdır. Diğer bir ifadeyle; vücudun iç organlarının harcadığı 
enerji olarak da tanımlanabilir. Günlük alınan enerji vücutta %60-75 oranında 
bazal metabolizma yolu ile harcamaktadır. Bazal metabolizma hızını, yaş, cin-
siyet, hormonlar, vücut kas kütlesi ve diyet içeriği etkilemektedir (Ersoy, 2004).

Fiziksel aktive, toplam günlük enerjinin %15-30’unu harcayan günlük fi-
ziksel hareketlerimizdir. Aktivitenin türü, süresi, şiddeti ve sıklığı, fiziksel akti-
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vite ile harcanan enerji oranını etkiler. Profesyonel sporcularda fiziksel aktivite 
ile ortaya çıkan enerji %30-35’e ulaşmaktadır.

Termogenezis ise yiyeceklerin sindirimi ve emilimi için enerji harcaması-
dır. Fiziksel aktivite, ilaçlar, ortamın sıcaklığı, stres ve gıda alımından etkilen-
mektedir. Sporcuların günlük enerji tüketim yolları enerji harcamasının egzersiz 
yolu ile olduğu bilinmektedir. Sağlıklı bir beslenme programı ile sporcunun, 
genel sağlık düzeyi geliştirilmekte, yaralanmaları önlemekte ve çabuk iyileşme-
sini sağlamaktır (Baysal ve diğerleri, 2008).

Besin ögeleri gereksinmesi; Yetişkinlerin sağlıklı beslenmeleri için günlük 
ihtiyaç duyduğu enerjinin %55-60’ının karbonhidratlardan, %12-15’inin pro-
teinlerden ve %25-30’unun yağlardan alınması önerilmektedir. Sporcularda 
ise spor dalına göre besin ögeleri ihtiyaçları farklılık göstermektedir. Sporun 
branşına, süresine ve sıklığına göre kullanılan enerji kaynağı farklı olduğu için 
sporcuya ve branşa özel besin ihtiyacı değişmektedir (McArdle, Katch ve Kat-
ch, 2005)

BESİN ÖGELERİ ve VÜCUTTAKİ GÖREVLERİ

Karbonhidratlar (CHO); Yağlar, karbonhidratlara nazaran daha çok enerji 
vermektedir fakat, insan vücudu karbonhidratları, yağlara göre daha elverişli 
enerji kaynağı olarak tanır. Bu elverişlilik, vücudun yağları daha fazla depolan-
mayı tercih ediyor olması ve merkezi sinir sisteminin, özellikle de beyinin, ener-
ji kaynağı olarak glikozu kullanması yüzündendir. Anaerobik temelli çalışmalar 
gibi yüksek şiddette geçen egzersizlerin ve dayanıklılık özelliğinin bir arada 
olduğu spor branşlarında, temel enerji kaynağı olarak kas ve karaciğerdeki kar-
bonhidrat depoları kullanılmaktadır. Bunun nedeni; karbonhidratların aerobik 
metabolizmaya ciddi bir destek ve yüksek şiddetli aktiviteler için kullanılabilen 
tek yakıt olmasıdır. Bu yüzden mücadele gerektiren spor branşlarında, yarışma 
veya antrenman sırasında karbonhidrat alımının artırılması tavsiye edilir. Daya-
nıklılık çalışmaları gibi yoğun geçen bir antrenman öncesi ve sırasında karbon-
hidrat alımı, sportif performansı artıracaktır (Paker, 1998).

Yağlar: Sporcunun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yağların, günlük 
enerjinin %25-30’unun oluşturması sağlanmalıdır. Maalesef yağlar, obezite ne-
deni ile kötüye çıkmış bir üne sahip ise de; vücudumuz için temel bir enerji kay-
nağıdır. Karbonhidrat ve proteinlerin 1 gramı 4 kcal enerji sağlıyorken, yağların 
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1 gramı 9 kcal enerji sağlamaktadır. Kalp, akciğer, böbrek ve beyin gibi birçok 
hayati organın koruyucu yağ tabakası vardır. Vücut ısısını korumak için deri altı 
yağ tabakası oluşmuştur. Yağların oluşturduğu adipoz dokunun esas kaynağı, 
besinlerle alınan yağlardır. Buna göre; günlük tüketilen yağ miktarı ile adipoz 
doku arasında doğrusal bir ilişki bulunur. Bu sebeple yağlardan elde edilen ener-
ji vücutta birikmeye yatkındır. Profesyonel sporcuların vücutlarındaki yağ ora-
nı oldukça önemlidir. Gelişme dönemindeki sporcuların vücut ağırlığı artışının 
yağ dokusundan ziyade yağsız dokudan olması istenmektedir. Vücut ağırlığının 
takibi mutlaka yapılmalı ve sporcunun beslenme programı ile ağırlık artışı yağ-
sız kütleden olması sağlanmalıdır. Bu sebeple sporcuların vücut kompozisyonu 
ölçümleri belirli aralıkla analiz edilerek, takibi gerekmektedir (Ersoy, 2004).

Proteinler: Besinlerle alınan proteinlerin vücutta amino asitlere parçalan-
dıktan sonra, hücre onarımı, yeni doku yapımında kullanılırlar. Ayrıca bazı hor-
mon ve enzimlerin yapımında görevlidirler. Proteinlerin organizmadaki temel 
görevi hücre yapımı ve onarımı ise de, karbonhidrat ve yağların yokluğunda 
enerji yapımı için kullanılırlar. Büyüme ve gelişmenin etkili olduğu dönemlerde 
proteine olan ihtiyaç artar ve bu ihtiyacın karşılandığı kaynak çok önemlidir. 
İnsan vücudunun üretemediği elzem amino asitlerin besinlerle alınması şarttır 
(Baysal, 2008).

Mineraller: İnsan biyolojisi ve beslenmesi açısından iki grup şeklinde 
açıklanır. Bunlardan ilki; eser elementler-mikromineraller: vücut dokularında 
ve biyolojik sıvılarda, 1 mg/gr’dan daha az olanlar (çinko, bakır, demir, iyot, 
fluoride, molibden, selenyum, krom, manganez vb). İkincisi ise makroelement-
ler-makromineraller: sodyum, potasyum, kalsiyum gibi 1 mg/gr’dan daha fazla 
olanlar (fosfor, kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum, klor) olarak belir-
lenmiştir. Sporcu sağlığı için minerallerin önemi büyüktür. Her bir mineralin 
insan hayatında özel ve önemli bir rolü bulunur (Baysal, 2008).

Vitaminler: Diğer besin ögelerinden farklı yapıda öğelerdir. Yüksek biyo-
lojik aktiviteli bir öğe olup, yaşamı sürdürülmesi ve sağlığın korunması, orga-
nizmada normal büyüme için ihtiyaç duyulan organik ögelerdir. Genel olarak 
vitaminler; sinir ve sindirim sisteminin normal çalışmasında, enerji meydana 
getirmede ve kas kasılmalarında önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir. Vitamin 
ihtiyaçlarını etkileyen faktörler; cinsiyet, vücut ağırlığı ve fiziksel aktivitedir. 
Vitaminler de minareller gibi 2 gruba ayrılır. Bunlar; yağda eriyen (A, D, E, K 
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vit) ve suda eriyen (B grubu-tiamin, niasin, vb ve C vit) vitaminlerdir (Ersoy, 
2004).

Sağlıklı beslenen ve özellikle besin çeşitliliği fazla olan sporcuların ekstra 
vitamin-mineral kullanmasına gerek yoktur fakat, yoğun antrenman ve yarışma 
döneminde, B grubu vitaminlerin, bağışıklık sistemini destekleyici bazı vita-
minlerin ve kas gevşetici nitelikteki bazı minerallerin hekimler veya diyetisyen 
gözetiminde tüketilmesi tavsiye edilebilir. Bu vitamin desteğini belirlemede 
sporcuların diyet anamnezleri istenmeli ve tüketmediği besinler dikkate alın-
malıdır.

SONUÇ

İnsan performansının sınırlarının keşfedildiği profesyonel sporlarda perfor-
mans parametreleri kadar, sağlıkları da önemlidir. Spora katılım öncesi sağlık 
değerlendirmeleri, kardiyovasküler kaynaklı ölümlerin önlenmesi için büyük 
bir önem taşımaktadır. Sporcularda ani ölümler genellikle kardiyovasküler kay-
naklıdır. Bunun yanı sıra; spora katılımın artması, çalışmaların sıklaşıp yoğun-
laşmasıyla birlikte, spor tesislerinin yetersizliği, gerekli ekipmanın bulunma-
ması, egzersizlerin kısmen bilinçsizce uygulanışı spor yaralanmalarına neden 
olacaktır.

Vücut ağırlığının %5 ve üzerinde düşmesi nedeniyle gelişen dehidratasyon-
da kas kuvvet azalma görülür. Bu nedenle çok sıcak ortamlarda yapılan antren-
man ve yarışmalarda dehidratasyona dikkat edilmelidir.

Antrenman programlarına eşlik eden doğru beslenme düzeni sportif perfor-
mansı geliştirmeye katkı sağlar. Performansın devamlılığı ve sağlıklı bir vücut 
için enerji ve besin ögelerinin yeterli ve dengeli miktarda tüketilmesi gerekmek-
tedir.
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Öz: Obezite, tüm dünyada var olan ve sıklığı giderek artan beslenmeye 
dayalı en önemli sağlık problemidir. Obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkili ol-
duğu da kanıtlanmıştır. Modern yaşam tarzı, obezitenin artması ve D vitamini 
seviyesinin azalmasından sorumlu gibi görünmektedir. D vitamini yetersizliği 
de obezite gibi tüm dünyada yaygındır. D vitamini, D vitamini reseptörlerine 
bağlanarak aktivite gösteren kemik metabolizması ve kalsiyum dengesinde 
anahtar bir rol oynayan yağda eriyen bir vitamindir.  D vitamini, ultraviyole ışın 
aracılığıyla deride 7-dehidrokolesterolden sentezlenmektedir. Aktif hale gelme-
si için 2 hidroksilasyon reaksiyonuna tabi tutulması gerekmektedir. İlk olarak 
karaciğerde 25-hidroksi vitamin D’ye (25(OH)D) dönüştürülmektedir. Daha 
sonra böbrekte 1,25 dihidroksi vitamin D’ye (1,25(OH)2D)  dönüştürülmektedir. 
Düşük D vitamini konsantrasyonu ile obezite arasında etkileşim bulunmaktadır. 
Bu etkileşimin sebepleri arasında; obez bireylerde D vitamini alımının yetersiz 
olması, normal ağırlıktaki bireylere göre daha kapalı giyinmeleri ve dışarı daha 
az çıkmaları nedeniyle D vitamini sentezinin daha az olması, yağ kütlelerinin 
fazla olması nedeniyle D vitamini depolanma oranının yüksekliği ve buna bağ-
lı olarak biyoyararlılığın düşmesi, obez bireylerde subkutan adipoz dokuda D 
vitaminin aktive eden enzimler olan 25-hidroksilaz ve 1-alfa hidroksilaz en-
zimlerinin düzeylerinin azalması sayılmaktadır. Ayrıca obez bireylerde oluşan 
D vitamini yetersizliği, lipogenesis ve ağırlık kazanımını destekleyebilmekte-
dir. Sonuç olarak D vitamini ve obezite arasında yakın bir ilişki bulunduğu ve 
obezite tedavisi sırasında D vitamini seviyesinin göz önüne alınması gerektiği 
söylenebilir.  
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GİRİŞ

Obezite gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde var olan beslenmeye dayalı 
en önemli sağlık sorunudur (Bani-Issa, Eldeirawi, Harfil ve Fakhry, 2017; Fal-
lahi, 2015). Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2016 verilerine göre yetişkinler 
arasında kilolu birey oranı % 39, obez birey oranı % 13’tür. Obezite çeşitli sağ-
lık sorunları ile ilişkilidir (Bassatne, Chakhtoura, Saad ve Fuleihan, 2019). En 
önemli mortalite faktörleri arasında beşinci sırada yer almaktadır (Pereira-San-
tos, Costa, Assis, Santos ve Santos, 2015). Vücut ağırlığındaki % 3-5 oranında-
ki değişiklik çeşitli sağlık sorunlarında iyileşmeye yol açmaktadır (Bassatne, 
Chakhtoura, Saad, ve diğerleri Fuleihan, 2019). 

D vitamini yağda eriyen önemli bir vitamindir. D vitamini bazı besinler-
de ve suplementlerde bulunmaktadır. D vitamini ihtiyacının başlıca karşılan-
ma yolu güneş ışınları aracılığıyla deride sentezlenmesidir. Serum D vitamini 
konsantrasyonu insanda D vitamini durumunu gösteren en önemli göstergedir 
(Bani-Issa, Eldeirawi, Harfil, ve diğerleri Fakhry, 2017). Tıp Enstitüsü’ne (the 
Institute of Medicine-IOM) göre serum 25(OH)D konsantrasyonu 20 ng/ml ve 
üzerinde olduğunda; Endocrinoloji Topluluğu’na (The Endocrinology Society) 
göre 30 ng/ml’nin üzerinde olduğunda yeterli olarak kabul edilmektedir (Park, 
Pichiah ve Cha, 2018; Yao ve diğerleri, 2015). Tıp Enstitüsü’ne (the Institute 
of Medicine-IOM) göre serum 25(OH)D konsantrasyonu 21-29 ng/ml arasında 
olduğunda D vitamini eksikliği olarak tanımlanmaktadır (Mehmood ve Papand-
reou, 2016).  Serum 25(OH)D sınıflaması aşağıda verilmiştir (Çimen ve Çimen, 
2016; Slusher, McAllister, ve Huang, 2015).

< 20 ng/ml Yetersizlik

21-29 ng/ml Eksiklik

≥ 30 ng/ml Yeterli

≥ 150 ng/ml İntoksikasyon

D vitamini yetersizliği tüm dünyada sık görülmektedir (Bouillon ve Car-
meliet, 2018; Fallahi, 2015). Şiddetli D vitamini yetersizliği prevelansı % 10 
iken, dünya nüfusunun 1/3’ünden fazlası orta düzeyde D vitamini yetersizliğine 
maruz kalmaktadır (Bouillon ve Carmeliet, 2018). Ülkemizde ise D vitamini ek-
sikliği oranının % 51,8, yetersizliği oranının ise % 20,7 olduğu tespit edilmiştir 
(Çimen ve Çimen, 2016).



D VİTAMİNİ’NİN OBEZİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

95

D vitamini yetersizliği nedenleri aşağıda özetlenmiştir (Çimen ve Çimen, 
2016). 

1- Yetersiz güneş ışığı maruziyeti: Azalmış deri sentezi, güneş koruyucu 
kullanımı ve mevsim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır

2- Diyetsel yetersizlik: Bebek, çocuk ve yaşlılarda sıklıkla görülen bu 
durum, hastalıklara bağlı besin kısıtlamaları, bağırsaklardan emilimin 
azalması ve yetersiz beslenme gibi nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. 
0-24 ay arası çocuklar, adölesanlar, doğurganlık çağındaki kadınlar, 
yaşlılar, gebe ve emzikli kadınlar D vitamini eksikliği açısından risk 
taşımaktadır. 

3- Emilimi engelleyen hastalıklar: Bazı hastalıklar bağırsaklarda, D vita-
mini emilimini engellerken, obezite tedavisinde uygulanan gastrik by-
pass ameliyatları sonrasında da görülebilmektedir. 

4- İlaçlar: İlaçlara bağlı olarak artmış hepatik katabolizma etkili olmak-
tadır. Bunun yanında glukokortikoidler (metabolizmayı bozarak), fe-
nitoin, fenobarbital (karaciğerde etkin forma dönüşümü engelleyerek), 
orlistat, kolestiramin (bağırsaklardan emilimi engelleyerek), karbama-
zenin izoniazid, teofilin, rifampin, antiretroviral tedavi ajanları gibi pek 
çok ilaç D vitamini metabolizmasını etkileyebilmektedir. 

5- Karaciğer ve böbrek hastalıkları: Karaciğer hastalığına bağlı ola-
rak bozuk hidroksilasyon, evre 4-5 kronik böbrek yetmezliğine bağlı 
1,25(OH)2D yetersiz üretim ve nefrotik sendromda görülen 1,25(OH)2D 
ve D vitamini bağlayan protein renal kayıpları dolasıyla ortaya çıkabil-
mektedir.

6- Metabolik Eksiklikler: Herediter D vitamini dirençli rikets veya obezite 
gibi kalıtsal olan/olmayan birçok hastalık D vitamini eksikliğiyle birlik-
te gözlenmektedir. 

D vitamini, ultaviyole ışın aracılığıyla deride 7-dehidrokolesterolden sen-
tezlenmektedir (Abbas, 2017; Slusher ve diğerleri, 2015). Aktif hale gelmesi 
için 2 hidroksilasyon reaksiyonuna tabi tutulması gerekmektedir. İlk olarak ka-
raciğerde 25-hidroksi vitamin D’ye (25(OH)D) dönüştürülmektedir. Daha son-
ra böbrekte 1,25 dihidroksi vitamin D’ye (1,25(OH)2D)  dönüştürülmektedir. 
1,25(OH)2D’ün klasik fonksiyonu, kalsiyum dengesinin regülasyonudur. D vi-
tamini reseptörleri, kalsiyum metabolizmasına katılan dokularda sentezlenmek-
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tedir. Bu durum, 1,25(OH)2D’nin nonkalsemik fonksiyonların regülasyonuna 
katıldığını göstermektedir (Abbas, 2017). 

Adipoz doku önemli metabolik bir organdır. Enerji ve glukoz dengesinde 
önemli rolü bulunmaktadır (Abbas, 2017). D vitamini metabolizması, depo-
lanması ve vücuttaki etkileri adipoz doku tarafından etkilenmektedir (Fallahi, 
2015). D vitamininin temel depolama yeridir. Burada D vitamini metaboliz-
masına katılan enzimler ve vitamin D reseptörleri sentezlemektedir. D vitamini 
adipozitlerde aktiftir ve membran proteinleri, adaptör moleküller, fosfatazlar ve 
nüklear koregülatör proteinler ile etkileşim halindedir. D vitamini yağda çözü-
nen bir steroiddir. Oral olarak verilen D vitamini 24 saat içinde adipoz dokuya 
ulaşmaktadır. Adipoz doku D vitamininin depolandığı yerdir. İnsanlarda oral 
olarak alınan D vitamininin % 17’si depolanmakta ve geri kalanı metabolize 
edilmektedir  (Abbas, 2017). 

Obez bireylerde serum 25(OH)D konsantrasyonunda azalma görülebilmek-
tedir. Bu azalmanın oluşumunda obez bireylerin D vitamini alımlarının düşük 
olması, obez bireylerin dışarıdaki aktivitelerinin azalması, güneşe daha az ma-
ruz kalmaları ve buna bağlı olarak D vitamini sentezinin azalması, intestinal 
emilimin azalması, D vitamini aktivasyonunun azalması ve/veya D vitamini ka-
tabolizmasının artması etkili olabilmektedir (Vanlint, 2013).  

D VİTAMİNİ METABOLİZMASI

D vitamini yağda eriyen bir vitamindir (Yao ve diğerleri, 2015). D vitami-
ni, optimal iskelet sağlığı için kalsiyum dengesinin sağlanması için gereklidir. 
Aktif D vitamini, kalsiyum emilimi, kemik mineralizasyonu, kalsiyum ve fosfor 
dengesi, hormon salınımı, sinir iletimi ve nöromusküler fonksiyonlarda önemli 
rol oynamaktadır (Pereira-Santos, ve diğerleri, 2015; Wimalawansa, 2018). D 
vitamini diyetle alınabilmekte, zenginleştirilmiş besinler ve güneşin ultraviyole 
ışınların etkisiyle vücutta sentezlenebilmektedir (Christakos, Hewison, Gard-
ner, Wagner, Sergeev, Rutten ve diğerleri, 2013). Besinlerden alınan D vitamini, 
safra tuzlarıyla birlikte ince bağırsağın distal kısmından emilmektedir. D vita-
minin intestinal emilimi sadece pasif difüzyonla olmamakta, aynı zamanda en 
az iki kolesterol taşıyıcısı yoluyla da olmaktadır. D vitamini ve metabolitleri 
plazmada D vitamini taşıyıcı proteinlere bağlanarak taşınmaktadır. Karaciğer-
de üretilen globulin, ek olarak albümin, düşük dansiteli lipoprotein (LDL) ve 
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şilomikronlar diyetle alınan D vitamini taşınmasına katılmaktadır. Plazmada D 
vitamini bağlayan protein miktarı, D vitamini ve metabolitlerine göre daha fazla 
olmaktadır. Bu nedenle bağlayanmayan D vitamini ve metabolitleri miktarı sı-
nırlıdır (Landrier, Karkeni, Marcotorchino, Bonnet ve Tourniaire, 2016).

Öncü olan 7- dehidrokolesterolden ultraviyole ışınlar aracılığıyla previta-
min D oluşur. Oluşan previtamin, 8 saat içinde ısıya bağımlı süreçle vitamin 
D’ye dönüşmektedir. D vitamininin sentezi, güneş ışınına maruz kalmayı ta-
kip eden 3 günde gerçekleşmektedir. D vitamini bağlayan proteinler, D vita-
minin dolaşıma taşımaktadır. Besinlerle alınan D vitamini, sindirimin ardından 
şilomikronlara katılmakta ve dolaşımda D vitamini bağlayan proteinler veya 
lipoproteinlere bağlanmaktadır (Slusher ve diğerleri, 2015). 

D vitamini üretiminin başlıca yapıldığı yer deridir. Sistemik D vitamini-
nin % 80’i epidermisten, % 20’si ise diyet ve suplementlerden sağlanmaktadır 
(Cipriani, Pepe, Piemonte, Colangelo, Cilli, ve diğerleri Minisola, 2014; Pe-
reira-Santos ve diğerleri, 2015). Deride 7-dehidrokolesterol ultraviyole ışınlar 
yardımıyla provitamin D’ye dönüştürülmektedir. Oluşan provitamin D, katabo-
lik olmayan bir süreçle izomerine çevirilmektedir. Deri pigmentasyonu, giysiler 
ve güneş koruyucu kullanımı, previtamin D üretiminin maksimize edilmesin-
de önem taşımaktadır (Cipriani ve diğerleri, 2014). D vitamini içeren besin-
ler oldukça sınırlıdır. Bunlardan en önemlisi balıktır. Ayrıca margarin, süt ve D 
vitamini ile zenginleştirilmiş besinler de D vitamini içermektedir. Besinlerde 
bulunan ve deride sentezlenen D vitamini inaktiftir (Migliaccio, Di Nisio, Mele, 
Scappaticcio, Savastano, Colao, 2019).    

D vitamini deride sentezlendikten kısa bir süre sonra dolaşımdan kaybol-
maktadır. Daha sonra 25-hidroksi vitamin D (25(OH)D) olarak yeniden ortaya 
çıkmakta ve serum D vitamini bağlayan proteine (DBP) sıkı bir şekilde bağlan-
maktadır (Bouillon ve Carmeliet, 2018; Christakos ve diğerleri, 2013). D vita-
minin aktif hale gelmesi için enzimatik iki hidroksilasyon reaksiyonu gereklidir 
(Bouillon ve Carmeliet, 2018; Cipriani ve diğerleri, 2014; Migliaccio ve diğer-
leri, 2019; Pelczynska, Grzelak, Walczak, ve Czyzewska, 2016). İlk hidroksilas-
yon yeri karaciğerdir. Bu rekasiyon 25-hidroksilaz enzimi aracılığıyla gerçek-
leşmekte ve 25 hidroksikolekalsiferol (25(OH)D) başka bir ifadeyle kalsidiol 
oluşmaktadır. Kalsidiol, dolaşımdaki temel D vitamini formudur. Metabolik 
aktivitesi kolekalsiferolden çok daha fazladır. Daha sonra ikinci hidroksilasyon 
reaksiyonu gerçekleşmekte ve biyolojik aktif form olan 1,25 dihidroksikolekal-
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siferol (1,25(OH2D), başka bir ifadeyle kalsitriol oluşmaktadır. Bu süreç nefro-
nun proksimal tübülünde meydana gelmektedir. Bu reaksiyonda görevli olan 
enzim 25 hidroksivitamin D1-alfa-hidroksilaz (CYP27B1) enzimidir (Bouillon 
ve Carmeliet, 2018; Cipriani ve diğerleri, 2014; Çimen ve Çimen, 2016; Mig-
liaccio ve diğerleri, 2019; Pelczynska ve diğerleri, 2016; Slusher ve diğerleri, 
2015). Kalsitriol, spesifik bir kontrole marul kalmaktadır. Karaciğerde üretilen 
bir enzim olan 24-hidroksilaz enzimi, D vitamininin katabolik reaksiyonunu 
başlatmakta, inaktif form olan kaltriolitik asit oluşmakta ve safra yoluyla atıl-
maktadır (Bouillon ve Carmeliet, 2018; Cipriani ve diğerleri, 2014; Pelczynska 
ve diğerleri, 2016).  25 hidroksivitamin D1-alfa-hidroksilaz enziminin katalize 
ettiği süreç, kalın bağırsak, iskelet sistemi, akciğerler, paratiroit bezi, pankrea-
tik beta hücreleri, lenfositler, monositler ve adipozitlerde meydana gelmektedir. 
Kalsitriolün böbrek dışı sentezi, spesifik doku ve organların lokal ihtiyaçlarını 
da göstermektedir (Pelczynska ve diğerleri, 2016). 

Vücuttaki D vitamini durumunun en iyi göstergesi serum 25(OH)D kon-
santrasyonunun ölçülmesidir (Park ve diğerleri, 2018; Pereira-Santos ve diğer-
leri, 2015; Soskic, Stokic, ve diğerleri Isenovic, 2014; Wimalawansa, 2018). 
Serum 25(OH)D konsantrasyonunun 30 ng/ml’nin üzerinde olması, optimal 
kalsiyum emilimine ve vücuttaki D vitamini düzeyinin düşmesinin önlenmesine 
yardımcı olmakta ve kırılmaları önlemektedir. Bu değerin altına düşerse, dola-
şımdaki paratiroit hormon seviyesi artmakta, sekonder hiperparatiroidizm orta-
ya çıkmaktadır. Böylece osteoporoz ve kemik kırıkları oluşum riski artmaktadır 
(Wimalawansa, 2018). 1,25(OH)2D’nin yarı ömrü 4-15 saat iken, 25(OH)D’nin 
yarı ömrü yaklaşık olarak 21-30 gündür (Bouillon ve Carmeliet, 2018; Cipriani 
ve diğerleri, 2014; Landrier, Karkeni, Marcotorchino, Bonnet, ve diğerleri Tour-
niaire, 2016; Slusher ve diğerleri, 2015). Serum 25(OH)D düzeyi vücuttaki D 
vitamini seviyesinin göstergesidir (Bouillon ve Carmeliet, 2018). 

D vitamini yetersizliği, diyetle yetersiz D vitamini alımı, D vitamini ka-
tabolizmasının artması, deride üretimin azalması veya güneş ışınlarına maruz 
kalmanın yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Ek olarak gastrointestinal 
düzensizlikler D vitamini emilimini kısıtlayabilmekte, böbrek ve karaciğer 
hastalıkları parenteral D vitaminin aktivasyonunu önleyebilmekte veya D vi-
taminin aktif metabolitlerine dönüşümünde bozulmaya neden olabilmektedir 
(Wimalawansa, 2018). Aktif form olan 1,25(OH)2D, böbrek, ince bağırsak ve 
kemiği koordine ederek kalsiyum fosfor dengesini sağlamaktadır. Bağırsaktan 
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kalsiyum ve fosfor emilimini, kemikten kalsiyum yıkımını ve böbrekten kalsi-
yum ve fosfor emilimini düzenlemektedir (Cipriani ve diğerleri, 2014).

D VİTAMİNİ ve OBEZİTE İLİŞKİSİ

Obezite, enerji alımı ve harcaması arasındaki dengesizlikten kaynaklanan, 
vücutta aşırı yağ birikimi ile tanımlanan kronik kompleks metabolik bir has-
talıktır (Pereira-Santos ve diğerleri, 2015; Yao ve diğerleri, 2015). Diğer bir 
ifadeyle obezite, adipoz dokuda aşırı veya anormal yağ birikimi ve önerilen 
ağırlığın % 20’sinden fazla ağırlığa sahip olmaktır (Park ve diğerleri, 2018). 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 30 kg/m2 ve üzeri vücut kütle indek-
si (VKI) olarak da tanımlanmaktadır (Çimen ve Çimen, 2016; Vanlint, 2013).  
Vücutta yağ birikimi beslenme alışkanlığı, genetik mutasyon, düşük fiziksel 
aktivite ve endokrin düzensizlikler gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır (Park 
ve diğerleri, 2018). Obez bireylerde yağ kütlesindeki artış, adipozit sayısındaki 
artış (hiperplazi) ve adipozit boyutundaki artıştan (hipertrofi) kaynaklanmakta-
dır. Obezite dünya çapında önemli bir sağlık problemidir (Abbas, 2017). Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 1980-2014 yılları arasında tüm dünyada 
obezite prevelansı 2 kat artmıştır (Jamka, Wozniewicz, Walkowiak, Bogdanski, 
Jeszka ve Stelmach-Mardas, 2016). Tüm dünyada 1980 yılında fazla kilolu ve 
obez birey sayısı 921 milyon yetişkin var iken 2013 yılında 2,1 milyara yük-
selmiştir (Golzarand, Hollis, Mirmiran, Wagner ve Shab-Bidar, 2018). Obezite 
morbidite ve mortalite ile yakından ilişkilidir (Oommen ve Al-Zahrani, 2015). 
Diyabet, kanser, kalp hastalığı ve hipertansiyon için önemli bir risk faktörüdür. 
D vitamini reseptörlerindeki polimorfizm, normal ve Tip 2 diyabetli hastalarda 
obeziteye yatkınlık ile ilişkilidir (Abbas, 2017). 

Geçtiğimiz yıllarda D vitamini ve obezite arasında ilişki olduğu gösteril-
miştir. Obezite derecesi ve dolaşımdaki D vitamini seviyesinin zıt ilişkisi bu-
lunmaktadır (Daniel, Hardigan, Bray, Penzell, ve diğerleri Savu, 2015; Merino, 
Gregorio, Sampaio, Sanchez, ve diğerleri Risopatron, 2017; Park ve diğerleri, 
2018; Pereira-Santos ve diğerleri, 2015; Vanlint, 2013). 

Obezite ve D vitamini yetersizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki oldu-
ğuna dair araştırma sonucu bulunmaktadır (Migliaccio ve diğerleri, 2019; Yao 
ve diğerleri, 2015). D vitamini yetersizliği, obezite ile birlikte artabilmektedir 
(Yao ve diğerleri, 2015). Düşük serum 25(OH)D konsantrasyonu obez bireyler-
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de sık görülmektedir (Jamka, Wozniewicz, Walkowiak, Bogdanski, Jeszka, ve 
diğerleri Stelmach-Mardas, 2016). D vitamini reseptörleri en fazla adipozitler-
de üretilmektedir. Artmış vücut yağ kütlesi ve daha yüksek vücut kütle indeksi 
(VKI), serum 25(OH)D seviyesi ile güçlü ve ters yönlü bir şekilde korelasyon 
halindedir (Abbas, 2017; Cipriani ve diğerleri, 2014; Merino ve diğerleri, 2017; 
Wimalawansa, 2018). Obez yetişkinlerde, vücut ağırlığındaki ve yağ kütlesi 
yüzdesindeki azalma, dolaşımdaki 25(OH)D seviyesini artırmaktadır (Abbas, 
2017). Vücut kütle indeksindeki her bir ünitelik azalma, serum 25(OH)D kon-
santrasyonunda % 1,15’lik artış ile ilişkilendirilmektedir (Cipriani ve diğerleri, 
2014; Savastano, Barrea, Savanelli, Nappi, Di Somma, Orio ve diğerleri, 2017). 
Vücut kütle indeksinde her 1 kg/m2’lik artış serum D vitamini konsantrasyo-
nunda 0,27 ng/ml azalma ile ilişkilendirilmektedir (Slusher ve diğerleri, 2015).  
Obez bireylerde ağırlık kaybından sonra D vitamini suplementasyonu olmaksı-
zın dolaşımdaki 25(OH)D konsantrasyonu artmaktadır (Savastano ve diğerleri, 
2017). Vücut kütle indeksi (VKI) ve özellikle yağ kütlesi, vücuttaki D vitami-
ni durumunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. D vitamini yetersizliği 
obez bireylerde sıklıkla görülmektedir (Bassatne ve diğerleri, 2019). D vitamini 
yetersizliği ile visseral obezite de bağlantılı olabilir. D vitamini metabolizması, 
depolanması ve hareketi adipozite tarafından etkilenebilmektedir (Merino ve 
diğerleri, 2017). Visseral adipozite, D vitamini yetersizliği için bir risk faktörü 
olabilir (Merino ve diğerleri, 2017; Slusher ve diğerleri, 2015). Visseral yağ 
kütlesi, D vitamini yetersizliği veya eksikliği ile pozitif bir şekilde ilişkili gibi 
görünmektedir. Yapılan bir çalışmada, D vitamini yetersizliğinin visseral yağ 
kütlesi birikim riskini artırabildiği tespit edilmiştir (Merino ve diğerleri, 2017). 
Visseral yağ kütlesi, subkutan yağ kütlesine göre % 20 daha fazla D vitami-
ni içermektedir (Landrier ve diğerleri, 2016). Kilolu ve obez bireylerde, sağ-
lıklı bireylerle karşılaştırıldığında D vitamini düzeyi daha düşük bulunmuştur 
(Bouillon ve Carmeliet, 2018). D vitamini reseptörleri ve CYP27B1 adipozit-
lerde bulunmaktadır. Buna rağmen D vitamini düzeyinin düşük olmasında bazı 
faktörlerin etkisinin olabileceğini düşündürmektedir (Bouillon ve Carmeliet, 
2018). Obez ve kilolu bireylerde görülen D vitamini yetersizliği pek çok faktöre 
bağlıdır (Bassatne ve diğerleri, 2019).  Obez bireylerin daha az mobil olması ve 
güneş ışınlarına daha az maruz kalmasından kaynaklanabilmektedir (Bouillon 
ve Carmeliet, 2018).  Ayrıca vitamin D alımın yetersiz olması ve kötü beslenme 
alışkanlığı da önemli risk faktörleridir. Ek olarak D vitamini metabolizmasına 
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katılan enzimatik yolların yetersizliği de D vitamini düzeyinin düşmesine yol 
açabilmektedir (Bassatne ve diğerleri, 2019)Bassatne ve diğerleri, 2019; (Cip-
riani ve diğerleri, 2014). Obezite ve D vitamini yetersizliği arasındaki ilişkiyi 
açıklayan mekanizmalar aşağıda verilmiştir (Abbas, 2017; Cipriani ve diğerleri, 
2014; Fallahi, 2015; Pourshahidi, 2015).

Volumetrik Dilüsyon: Vücut boyutu ve yağ deposu artarken serum D vi-
tamini yoğunluğu azalmaktadır (Abbas, 2017; Fallahi, 2015; Golzarand, Hol-
lis, Mirmiran, Wagner, ve diğerleri Shab-Bidar, 2018; Migliaccio ve diğerleri, 
2019). Vücut yağının artması D vitamini için bir depo gibi hareket etmekte, 
depolanması artmakta ve biyoyararlılığı azalmaktadır (Abbas, 2017; Fallahi, 
2015; Migliaccio ve diğerleri, 2019; Oommen ve Al-Zahrani, 2015; Poursha-
hidi, 2015; Savastano ve diğerleri, 2017). Vücudun yağ içeriği, serum 25(OH)
D konsantrasyonuna zıt yönlü bir şekilde bağlantılıdır (Abbas, 2017; Cipriani 
ve diğerleri, 2014; Vanlint, 2013). Bu bağ 25(OH)D ve VKI arasındakinden 
daha güçlüdür. Obez bireylerde sadece yağ kütlesi değil yağsız vücut kütlesi 
de artmaktadır. Kas kütlesinde de D vitamini depolanmaktadır. Artmış olan kas 
kütlesi de D vitamini depolanmasını artırmaktadır (Abbas, 2017; Cipriani ve 
diğerleri, 2014). Oral olarak alınan veya vücutta sentezlenen D vitamini, yağ de-
polarına sıkı bir şekilde bağlanmaktadır. Böylece serum 25(OH)D konsantras-
yonunu desteklemek için dolaşıma uygun bir şekilde salınamamaktadır (Abbas, 
2017; Savastano ve diğerleri, 2017).

Obez ve Obez Olmayan Bireylerin Yaşam Tarzları Arasındaki Fark: 
Obez bireyler görünümleri nedeniyle daha az dışarı çıkmakta ve daha kapalı 
kıyafetler giymektedir. Bu durum güneş ışınlarına maruz kalmalarını minimize 
etmektedir (Abbas, 2017; Cipriani ve diğerleri, 2014; Fallahi, 2015; Golzarand 
ve diğerleri, 2018). Vücutta D vitamini gereksiniminin % 90’ınından fazlası 
güneş ışınları aracılığıyla üretilmektedir. D vitamini öncüsü olan 7-dehidroko-
lesterolden epidermiste D vitamini sentezlenmesini güneş in ultarviyole ışınları 
uyarmaktadır. Obez bireylerin vücut yüzeyleri geniştir. Bu özellik D vitami-
ni sentezi için uygundur. Ancak obez bireyler sıklıkla sedenter yaşam tarzını 
benimsemektedir. Normal ağırlıktaki bireylere göre daha kapalı giyinmekte ve 
daha az dışarı çıkmaktadırlar. Sonuçta deride endojen kolekalsiferol üretimi kı-
sıtlanmaktadır (Savastano ve diğerleri, 2017)).  

Obez ve Obez Olmayan Bireyler Arasında D Vitaminini Aktive Etme 
Kabiliyetleri Yönünden Fark Bulunması: Obez bireylerde subkutan adipoz 
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dokuda D vitaminin aktive eden enzimler olan 25-hidroksilaz ve 1-alfa hid-
roksilaz enzimlerinin düzeyleri düşüktür (Abbas, 2017). Obez bireylerde mey-
dana gelebilen karaciğer yağlanması, burada oluşan 25(OH)D sentez oranını 
düşürmektedir. Çoğunlukla adipoz dokudan salınan leptin ve interlökin-6 (IL-
6) seviyesinin artması reseptörler yoluyla 25(OH)D sentezi üzerinde inhibitör 
etki yapabilmektedir (Cipriani ve diğerleri, 2014; Fallahi, 2015).  Adipozitler 
tarafından salgılanan leptin, adipozitler üzerinde lipolitik etki yapmaktadır. Bu 
etkiyi lipolizi uyararak ve lipogenesisi baskılayarak yapmaktadır. Lipid meta-
bolizmasını kontrol etmek için D vitamini reseptörleri ile etkileşim halindedir. 
Aktif form olan 1,25(OH)2 direkt olarak adipoz dokuda leptinin üretim ve sa-
lınımını uyarabilmektedir. Böylece D vitaminin azalması iştahı artırabilmekte, 
leptin üretimini düzenleyerek obeziteye yol açabilmektedir (Savastano ve di-
ğerleri, 2017)). Aktif form olan 1,25(OH)2D, öncüsü olan 25(OH)D üretiminin 
sınırlanmasına neden olmaktadır (Migliaccio ve diğerleri, 2019; Pourshahidi, 
2015; Savastano ve diğerleri, 2017; Vanlint, 2013). Adipoz doku 25(OH)D ve 
1,25(OH)2D üretiminde ve D vitamini yıkımında görevli olan enzimleri üre-
tebilmektedir. Subkutan adipoz doku, 25-hidroksilaz ve 1-alfa hidroksilaz en-
zimlerinin üretimini azaltabilmektedir. Obezite durumunda hidroksilasyon re-
aksiyonlarında bozulma meydana gelmektedir (Migliaccio ve diğerleri, 2019; 
Savastano ve diğerleri, 2017; Vanlint, 2013).  

Vücut yağ kütlesi, D vitaminin depolandığı yerdir (Landrier ve diğerleri, 
2016; Wimalawansa, 2018; Zhou, Li, Chen, ve diğerleri Zhou, 2015). Yağ küt-
lesi toplam vücut D vitamininin yaklaşık % 60’ını içerebilmektedir (Landrier ve 
diğerleri, 2016). Obezite D vitamini yetersizliğine oluşumuna yardımcı olurken, 
D vitamini yetersizliği de ağırlık artışına neden olabilmektedir (Wimalawansa, 
2018). Sonuçta D vitamini yetersizliği de obezite gelişiminde rol oynayabilmek-
tedir. D vitamini yetersizliği, obezite gelişimi için bağımsız bir risk faktörüdür 
(Abbas, 2017). Hipovitaminozis D durumundan dolayı sekonder hiperparatiroi-
dizm oluşmaktadır. Artmış paratiroit hormonu seviyesi adipozitlerde intarsellüler 
kalsiyum düzeyinde artış oluşturmaktadır. Sonuçta lipogenesis ve ağırlık kazanı-
mında artış meydana gelmektedir (Abbas, 2017; Cipriani ve diğerleri, 2014; Gol-
zarand ve diğerleri, 2018; Savastano ve diğerleri, 2017). D vitamini yetersizliği 
sonucu oluşan sekonder hiperparatiroidizm lipolizin azalması ve lipidlerin depo-
lanmasında düzenleyici bir enzim olan yağ asit sentez üretimini ile lipogenesisin 
artışına neden olabilmektedir  (Çimen ve Çimen, 2016; Migliaccio ve diğerleri, 
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2019; Savastano ve diğerleri, 2017)). Buna ek olarak aktif form olan 1,25(OH)2D 
seviyesinin azalması, apoptozisi baskılayabilmektedir (Abbas, 2017; Cipriani 
ve diğerleri, 2014). Aktif form olan 1,25(OH)2D, peroksizom proliferatör-aktive 
eden reseptör-γ (PPAR- γ) gibi D vitamini reseptör bağımlı adipogenesisin kritik 
bileşenlerinin inhibisyonu yoluyla adipogenesisi değiştirir (Cipriani ve diğerle-
ri, 2014). Kalsitriol, adipogenesisi baskılamakta ve apoptozisi desteklemektedir 
(Pelczynska ve diğerleri, 2016; Savastano ve diğerleri, 2017). 

D VİTAMİNİ SUPLEMENTASYONU

D vitaminin önerilen güvenilir alım düzeyi (RDA) 1-70 yaş arasındaki sağ-
lıklı bireyler için 6000 IU/gün, 71 ve üstü yaş grubundaki sağlıklı bireyler için 
800 IU/gün’dür (Mehmood ve Papandreou, 2016).

D vitamini yetersizliği 1,25(OH)2D’nin fizyolojik dozları veya 25(OH)
D’nin yüksek dozları ile düzeltilebilmektedir (Bouillon ve Carmeliet, 2018). 

Obez bireylerin günlük D vitamini alımının genel popülasyona göre daha 
fazla olması gerekmektedir. Obez bireylerde D vitamini suplementasyonuna ce-
vap, normal sınırlar içinde ağırlığa sahip bireylere göre daha düşüktür (Bassat-
ne ve diğerleri, 2019). Vücut yağ kütlesi fazla olan bireylerin, oral D vitamini 
eklemesi alması ve daha uzun süre güneşe maruz kalması gerekmektedir (Wi-
malawansa, 2018). Obez bireylerde, günlük D vitamini alımının obez olmayan 
bireylerden 2-3 kat daha fazla olması gerektiği söylenmektedir (Fallahi, 2015).

Obez bireylerin 1000-5000 UI/gün veya ayda iki defa 50,000 UI alması se-
rum D vitamini seviyesini 30 ng/ml’nin üzerinde tutabilecektir (Wimalawansa, 
2018). Endokrinoloji Topluluğu’na (the Endocrinology Society) göre 8 hafta 
boyunca haftada bir defa 50,000 UI veya 6000 IU/gün ve daha sonra 1500-2000 
IU/gün D vitamini serum 25(OH)D konsantrasyonunu 30 ng/ml’nin üzerinde 
tutmak için alınmalıdır (Migliaccio ve diğerleri, 2019).

SONUÇ

Obezite ve D vitamini yetersizliği global ve artan sağlık problemleridir. 
Obezite ve D vitamini arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. D vitamini önem-
li bir yağda eriyen vitamindir. Vücudun D vitamini gereksiniminin büyük bir 
bölümü deride sentez yoluyla, kalan kısmı da besinler yoluyla sağlanmaktadır. 
D vitaminin biyolojik olarak aktif hale dönüşebilmesi için önce karaciğerde, 
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ardında da böbrekte iki adet hidroksilasyon reaksiyonuna maruz kalması gerek-
mektedir. Serum 25(OH)D konsantrasyonu sadece kemik sağlığının göstergesi 
değildir. Aynı zamanda bazı kronik hastalıkların da bağımsız bir göstergesidir. 
Obezite, düşük 25(OH)D seviyesi sık görülmektedir. Düşük D vitamini seviyesi 
ile obezite arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Bunun nedeni olarak; 
obez bireylerde D vitamini alımının yetersiz olması, normal ağırlıktaki bireylere 
göre daha kapalı giyinmeleri ve dışarı daha az çıkmaları nedeniyle D vitamini 
sentezinin daha az olması, yağ kütlelerinin fazla olması nedeniyle D vitamini 
depolanma oranının yüksekliği ve buna bağlı olarak biyoyararlılığın düşmesi, 
obez bireylerde subkutan adipoz dokuda D vitaminin aktive eden enzimler olan 
25-hidroksilaz ve 1-alfa hidroksilaz enzimlerinin düzeylerinin azalması sayıl-
maktadır. Ayrıca obez bireylerde oluşan D vitamini yetersizliği, lipogenesis ve 
ağırlık kazanımını destekleyebilmektedir. Optimal D vitamini durumu veya 
yüksek D vitamini alımı ileride vücut ağırlığı artışı ve/veya diyetin artırdığı 
obeziteye karşı koruyucu olabilir gibi görünmektedir. 
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MATERNAL OBEZİTE VE BESLENME

İpek ÇİÇEKLİ
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D.,  İzmir / TÜRKİYE

Öz: Bu çalışmanın amacı, dengesiz maternal beslenmenin gelecekteki bi-
reylerin çocukluk, adölesan ve yetişkinlik dönemlerinde sebep olabileceği risk 
faktörlerinin tanımlanması, gebelikte sağlıklı beslenmenin ve bu dönemin öne-
mine dikkat çekilmesi, maternal obezitenin ülkelerin sağlık sistemlerindeki eko-
nomik ve sosyal yükünün vurgulanması ve tüm sağlık profesyonellerinde bilgi 
ve farkındalık oluşturulmasının sağlanmasıdır.  Toplum içerisinde dezavantajlı 
grupta olan doğurganlık çağındaki kadınlar, erkeklerden daha yüksek obezite 
riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Toplumdaki bireylerin kadın bedeni algısı, 
kadınların ev dışında istihdamının yetersiz düzeyde olması, tabak porsiyonları-
nın zamanla artması, depresyon, yetersiz fiziksel aktivite düzeyi, sosyal yaşama 
katılımın yetersizliği ve sosyo-ekonomik ihtiyaçların artmasıyla ortaya çıkan 
olumsuz yaşam tarzı değişimleri, kadınların beden kütle indekslerinin değişme-
sine sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra medyada beslenme ile ilgili dolaşan yan-
lış bilgilendirmeler kadınların yetersiz veya fazla beslenmesine sebep olmakta-
dır. Tüm bunların bir sonucu olarakistenmeyen ve uygunsuz ağırlık kazanımı 
obezite riskini arttırarak perinatal komplikasyonlara yol açmaktadır. Artık bula-
şıcı olmayan bir hastalık olarak kabul edilen obezite son yirmi yılda bulaşıcı ol-
mayan hastalıklarda küresel yükselişin temel itici gücü haline gelmiştir. Gebelik 
boyunca ve doğumda yüksek beden kütle indeksine sahip kadınlar doğum ön-
cesi(antenatal), doğum sırası(intrapartum), doğum sonrası(postpartum), komp-
likasyonlar açısından normal beden kütle indeksine sahip kadınlara göre daha 
yüksek risk altındadır. Bu nedenlegebelik döneminde ve emzirme döneminde, 
enerji ve besin öğelerinin yeterli ve dengeli alınması, neonatal büyüme ve ge-
lişmimi açısından oldukça önem taşımaktadır; çalışmalar gebelik öncesi uygun 
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beden kütle indeksine ulaşan kadınların ve gebelik boyunca sağlıklı beslenen 
kadınların, bebeğinin yetişkinlik dönemindegelişebilecek hastalıkları önleye-
bileceğini göstermektedir. Dengeli ve yeterli beslenme ile gebelikte pre-term 
doğum, pre-eklampsi, fetal büyüme geriliği, uzamış gestasyon dönemi, gestas-
yonel diabetes mellitusve gestasyonel hipertansiyon riskini azaltabilir. Tüm bu 
risklerin bertaraf edilebilmesi için halk sağlığı bakış açısıyla alınacak önlemler 
ve uygulanacak stratejiler, kadınların pre-konsepsiyonel, gebelik ve postpartum 
dönemlerindeki beslenme durumunu iyileştirmek için gereklidir. Otoritelerin, 
ebeveynlerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını düzenlemek ve fiziksel aktivite 
uygulamalarını kolaylaştırmak için ulusal yaklaşım planlarını göz önünde bu-
lundurarak destekleyici ortamları sağlamak ve risklerden korunma politikalarını 
oluşturmaları gerekmektedir.

GİRİŞ

Fazla kiloluluk ve obezite, sağlık için risk teşkil eden anormal veya nor-
malden fazla yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır. Obezite ölçümü, bireylerin 
ağırlığının(kg), boyunun(m) karesine bölünmesiyle hesaplanan beden kütle in-
deksi (BKİ) ile belirlenmektedir. Yetişkinlerde BKİ’si 25 ile 29,9 kg/m2arasında 
olan bir kişinin fazla kilolu, 30 kg/m2 veya daha fazla olan bir kişinin genellikle 
obez olduğu kabul edilir. BKİ’si 35 veya daha üzeri olan kişiler ise yüksek ha-
yati riskleri olan morbid obez sınıfında yer alır.

Alınanenerji ile fiziksel aktiviteler sırasında harcanan enerji ve metaboliz-
ma için harcanan enerji arasındaki farkobezitenin temel nedenidir (Yanıkkerem, 
2017). Artan BKİ durumu diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser dahil 
olmak üzere birçok kronik hastalık için temel risk faktörüdür.Önceleri sadece 
sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde bir sorun olarak kabul edilen obezite, 
artık düşük ve orta gelirli ülkelerde özellikle kentsel coğrafyada prevelansı artan 
bir toplumsal hastalık hatta salgın olarak görülmektedir(WHO, 2016).Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölgesi tahminlerine göre fazla kiloluluk ve obe-
zite, ölümlerin % 20’sinden ve toplam hastalık yükünün yaklaşık % 10’undan 
sorumludur.

WHOtahminlerine göre, 2016 yılında dünyada, yetişkinlerin %39’u fazla 
kiloludur  %13’ü obezdir (WHO, 2016). WHO Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar 
(NCD) raporu dünyada yetişkinlerin(18 yaş ve üzeri), obezite prevalansı, 1975 
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yılından 2014 yılına kadar erkeklerde %3,2’den %10,8’e ve kadınlarda %6,4’ten 
%14,8’e yükselmiştir. Rapor, yetişkinlerde, erkeklerin %2,3’ünün ve kadınların 
%5’inin BKİ’sinin ≥35 kg/m2olduğunu göstermektedir; kadınların %1,6’sının 
ve erkeklerin %0,6’sının BKİ’sinin ≥40 kg/m2 olduğu tahmin edilmektedir (Ya-
nıkkerem, 2017).

Dünya genelinde obezite sıklığı 1980’den bu yana iki katından daha fazla 
artmıştır. 2008 yılında gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde 20 yaş ve üstü faz-
la kilolu yetişkin sayısı 1,5 milyarı aşmıştır, bu bireylerin 200 milyondan fazlası 
erkek obez ve yaklaşık 300 milyonu kadın obezdir(Yanıkkerem, 2017). Yetişkin 
obezite oranlarına paralel olarak çocukluk ve adelosan çağında da obezite pre-
valansı artmaktadır. WHO verilerine göre, 1975 yılında 5-19 yaş grubu çocuk 
ve adolesanların %1’den azı obez iken, 2016 yılında kız çocuklarının %6’sı, 
erkek çocuklarının %8’i obezdir. 5 yaş altı 41 milyon çocuğun ve toplamda 124 
milyon obez bireyin olduğu tahmin edilmektedir (OECD, 2017). Küresel Has-
talık Yükü (GBD) Obezite İşbirliği Grubu’nun 2015 yılı raporu, dünyada obez 
nüfusun 711,4 milyona ulaştığını göstermektedir. (107,7 milyon çocuk ve 603,7 
milyon yetişkin). Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Üçüncü Ulusal Sağlık ve 
Beslenme Araştırması (NHANES III)’nın 2011-2012 yılı değerlendirme rapo-
runa göre; ABD’de 2-19 yaş grubu çocuk ve adolesanların %16,9’u ve 20 yaş 
ve üzeri yetişkinlerin %34,9’u obezdir (WHO, 2017). Çocukluk ve adölesan dö-
nemlerindeki obezite, yetişkin dönemindeki obezitenin öncü sebebi olduğundan 
koruyucu hekimliğin primer hedefi çocukluk ve adolesan dönemindeki bireyler 
odaklı olmalıdır.

DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ KADINLARDA OBEZİTE

Obezitenin doğurganlık çağındaki kadınlarda özellikle gebelik döneminde 
beraberinde getirdiği olumsuz etkiler sağlık sistemleri üzerine ekonomik, psiko-
lojik ve sosyal açıdan yadsınamaz bir yük getirmektedir.

Ev dışı istihdamın az olması, toplumdaki kadın bedeni algısının yarattığı 
psikolojik sorunlar, tabak porsiyonlarının büyümesi, sedanter yaşam tarzı, sos-
yal yaşama katılımın artması ve sosyo-ekonomik ihtiyaçların artmasına bağlı 
yaşam tarzı değişimleri ve medya, kadınların BKİ düzeylerinin değişmesine se-
bep olan etmenlerdendir(Ergin, 2014). Yapılan birçok literatür çalışması, sedan-
ter yaşam tarzının obezitenin önemli bir risk etmeni olduğunu göstermektedir. 
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Toplam 11 ülkede 40-59 yaş arası 6079 kadınla 20 sağlık bakım merkezinde 
obezite ile ilgili etmenlerideğerlendirmek ve sedanter yaşam tarzı,depresyon 
ve diğer faktörler arasındaki riskleribelirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, 
kadınların %18,5’inin obez olduğu ve obez kadınların %63,9’unun sedanter ya-
şam tarzına sahip olduğu bulunmuştur (Yanıkkerem, 2017).

Obezite, 1990 ve 2010 arasında özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda, 
beşte iki oranında artmıştır (WHO, 2016). Dünya’da gebe kadınlarda obezi-
te insidansının ise %18,5-%38,3 arasında olduğu tahmin edilmektedir (Ergin, 
2014). Birleşmiş Milletler (BM) 2025 milenyum hedefleri arasında da maternal 
sağlığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi bulunmaktadır.

Ülkemizde, yetişkinler deobezite prevalansı %30’u aşmıştır. Obezite pre-
valansı kadınlarda daha yüksektir ancak son yıllarda erkeklerde de hızlı bir artış 
görülmektedir(TEMD, 2018). OECD 2017 verilerine göre Türkiye’de yetişkin-
lerin %22,3’ü obez, kadınlarda obezite erkeklere göre daha fazla görülmekte-
dir(Atalay, Şahin, ve Eroğlu, 2014). Araştırmalarda gebelik öncesi dönemde 
kadının BKİ’sinin, doğum sonrası bebeklik, çocukluk, adölesan ve yetişkin dö-
nemlerinde abdominal ve genel obezite ile ilişkili olduğunu gösterilmiş ve bu 
dönemlerde metabolik bozukluk riskinin arttığını, bireylerde özellikle immün 
sistem hastalıklarına yatkınlık olduğu belirtilmiştir (WHO, 2016).

Obez gebe kadınlar birçok maternal ve perinatal komplikasyon için yüksek 
risk altındadır ve riskler obezitenin derecesiyle doğru orantılı olarak artmakta-
dır. Obezite dereceleri WHO sınıflamasına göre Tablo1.’de gösterilmiştir. Ge-
belik komplikasyonlarının dörtte birinin (gebelik hipertansiyonu, pre-eklampsi, 
gestasyonel diabetes mellitus, pre-term doğum) maternal fazla kiloluluk ve ma-
ternal obeziteden kaynaklandığı, gestasyon yaşına göre iri olan bebeklerin de 
yaklaşık üçte birinin sebebinin gebelikte fazla ağırlık kazanımına bağlı olduğu 
tahmin edilmektedir (Santos, Voerman ve Amiano, 2019). Obezitenin sıklığının 
tüm dünyada hızlıca artması özellikle gebelik döneminde önemli risk faktörü 
haline gelmiş, morbitide ve mortalite riskini tek başına arttırabilen değişken ha-
line gelmiştir. Maternal obezite (gebelik obezitesi) BKİ’nin gebelik dönemi ilk 
hastane kontrolünde 30 kg/m² olmasıdır (Atalay ve diğerleri, 2014).

Maternal obezite, fetal hiperglisemi, hiperinsülinemi, hiperlipidemi ve art-
mış enflamatuar sitokin seviyelerine maruziyetin neden olduğu epigenetik deği-
şikliklere sebep olabilir. Bunun bir sonucu olarak hem kısa hem de uzun dönem-
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de yenidoğanın sağlık çıktılarını etkileyebilir. Özelliklemetabolik sistemlerde 
kalıcı veya geçici malformasyonlara neden olabilir ve yetişkin dönemde hasta-
lıklara yol açabilir (Barker Hipotezi). Maternal metabolik ortam ile gelişen fetüs 
arasındaki ilişki yaşam tarzı ve çevresel faktörler de dahil olmak üzere postnatal 
faktörleri etkileyebilir. Bu dönemde aşırı beslenmenin fetüs üzerindeki potan-
siyel etkilerini araştırmak zordur ve bu konuda az sayıda çalışma yapılmıştır 
(Moslehi, Shab-Bidar, Tehrani, Mirmiran ve Azizi, 2018).

Tablo 1. BKİ’ye göre beslenme durumu (WHO)

BKİ Beslenme durumu

18,5 altı Düşük kilolu

18,5 - 24,9 Normal kilolu

25,0 - 29,9 Fazla kilolu (Pre-obezite)

30,0 - 34,9 Obezite 1. derece

35,0 - 39,9 Obezite 2. derece

40,0 ve üstü Obezite 3. derece

OBEZOJENİK FAKTÖRLER

Fazla kiloluluk ve obeziteye neden olan istenmeyen ağırlık kazanımı bula-
şıcı olmayan hastalıklarda küresel yükselişin temel itici gücü haline gelmiştir. 
Obezite artık bulaşıcı olmayan bir hastalık olarak kabul edilmektedir. OECD 
ülkelerinde yetişkinlerin obezite ortalaması %19,5’tir. Bugün, OECD bölgesin-
de 2 yetişkinden birden fazlası ve altı çocuktan neredeyse biri fazla kilolu veya 
obezdir (OECD, 2017). Her ülkedeki obezite sıklığı, sosyo-ekonomik gruplara 
göre değişkenlik göstermektedir.56 ülkede yürütülen çalışmada, 46 ülkedeki ye-
tişkin kadınlarda obezite oranı yetişkin erkeklerden daha yüksek olduğu saptan-
mıştır(Ergin, 2014). Obezite ve fazla kiloluğun altında yatan sosyal eşitsizlikler 
özellikle kadınlar arasında daha fazladır. Veri elde edilen 8 OECD ülkelerinin 
yaklaşık yarısında eğitim seviyesi düşük kadınların, eğitim seviyesi yüksek ka-
dınlara oranla fazla kilolu olma riskleri 2-3 kat daha fazladır. Son yıllarda gelişen 
teknolojiyle birlikte artan obezitenin,  2030 yılına kadar hızlıca artacağı tahmin 
edilmektedir(OECD, 2017). Mevcut obeziteye eğilimin durmadan devam etme-
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si durumunda 2030 yılına kadar fazla kilolu yetişkinlerin sayısının 2,16 milyar 
ve obez yetişkinlerin sayısının 1,12 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir(Lim 
ve Mahmood, 2015). Avrupa’da yetişkinlerdeki obezite sıklığının en fazla ol-
duğu ülke Türkiye’dir (TEMD, 2018). Obezitedeki bu dikkat çekici artışların 
sebebinin yanlış beslenme, yetersiz fiziksel aktivite düzeyi, yaş, cinsiyet, eğitim 
düzeyi, sosyo-kültürel yapı, gelir düzeyi, doğum sayısı, ırk, depresyon, genetik, 
ilaçlar, stress, sigara, alkol ve doğum aralıkları olduğu düşünülmektedir (Ergin, 
2014). Ülkemizde de yaşam tarzının son derece hızlı bir şekilde ve olumsuz 
yönde değişmesi obeziteyi, halk sağlığını tehdit eden ve prevelansı giderek ar-
tan bir problem haline getirmiştir.

Fazla kiloluluk ve obezite ile birlikte gelen psikolojik ve sosyal sorunlar 
nedeniyle, bu sorunlardan etkilenenler bireylerin kişisel ve iş yaşamlarında, 
özgüven düşüklüğü ve depresyona eğilimi de artmaktadır. Obezitenin tıbbi ve 
psikolojik sekeli, mevcut sağlık bakım harcamalarının büyük bir kısmında artı-
şa sebep olmakla birlikte işçi verimlilik kaybı, artan engellilik ve erken yaşam 
kaybı ile ek ekonomik maliyetler oluşturmaktadır.

Maternal beslenme ve obezitenin dünya çapında bir halk sağlığı problemi 
haline geldiği aşikardır. Bu konuda bazı ülkeler farklı uygulamalar geliştirmiş-
lerdir. Örneğin Fransa’da yiyecek etiketlerinin besin içerikleri ve profillerini gös-
teren bilgiler içermesi, ürünün olumlu ya da olumsuz özelliklerini taşıyabilecek 
bilgilendirici logoları taşıması tüketicilerin besin seçimini etkilediği bulunmuş, 
60 farklı süpermarkette yapılan gıda etiketlemesi üzerine yapılan on haftalık bir 
deneye göre, beş renkli besin skoru (NutriScore) etiketi, çalışılanlar arasında 
en etkili besinsel etiketleme sistemi olarak kaydedilmiş ve Nisan 2017’den iti-
baren ülke genelinde uygulanacak şekilde seçilmiştir. Aralık 2016’da, Sağlıklı 
Beslenme Stratejisinin bir parçası olarak, Kanada zorunlu “sodyum, şeker ve 
doymuş yağ içeriği” konusunda uyarıcı, yeni bir zorunlu gıda etiketleme logosu 
konusunda halka açık toplantı düzenlemiştir (OECD, 2017).

MATERNAL OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLAR

Çalışmalarda maternal obezitenin enfeksiyöz morbidite, gestasyonel di-
yabet, hemoraji, makrozomik bebek ve düşük gibi olumsuz sonuçlarla ilişkili 
olabileceğini göstermiştir. Gebelik süresince ve doğum sırasında obez olan ka-
dınların doğum öncesi, sırası ve sonrasında da komplikasyonlar açısından nor-
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mal ağırlıklı gebelere göre önemli derecede risk altında olduğu gösterilmiştir 
(Taşdemir, Karaman, Yıldız, Han, Karaman, ve Talay, 2015).

TNSA-2013 raporuna göre, Türkiye’de 15-49 yaş aralığındaki kadınların 
ortalama BMI’sı26,7’dir. Kadınların % 3,6’sının BKİ’si18,5’in altındadır; % 
55’inin BKİ’si 25,0’in üzerinde ve % 27’sinin BKİ’si 30 ve üzerindedir (TNSA, 
2016).

Maternal obezitenin önlenmesi, perinatal morbidite riskini tek başına azal-
tabilecek önemli bir faktördür (Taşdemir ve diğerleri, 2015). Maternal obezite 
maternal morbidite ve mortalite ile önemli derecede ilişkilidir. Bir çalışmada 
obez gebelerin normal kilolu kadınlara kıyasla pre-eklampsi gelişme riskinin iki 
kat olduğu bulunmuştur. Önceden hipertansiyonu olmayan morbid obez kadın-
larda, gestasyonel hipertansiyonunun gelişme riski 3,6 kat daha yüksektir. Dola-
yısıyla maternal obezite, sadece yüksek pre-eklampsi riskiyle değil aynı zaman-
da gebelik hipertansiyonuyla da ilişkilidir(Shaikh, Robinson ve Teoh, 2010).

Obez kadınların ve gebelikte fazlaağırlık kazanımı olan kadınların bebek-
lerinin; çocukluk ve erken yetişkinlik dönemlerinde daha fazla ağırlık kazanma 
olasılığı normal ağırlıktaki gebelere göre daha yüksektir. Bu nedenle gebelik, 
hem anne hem de bebeğin uzun vadeli sağlık çıktıları bağlamında danışmanlık 
için çok önemli bir zamandır (Shaikh ve diğerleri, 2010).
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Tablo 2. Fazla Kilolu ve Obez Kadınlarda Gebelik Komplikasyonları

Pre-konsepsi-
yonel

Antenatal İntrapartum Postpartum

-Menstrual 
düzensizlik
-İnfertilite

1. trimester
-Düşük
-Fetal anomaliler
-Ultrason değer-
lendirmelerinin 
karmaşıklığı
2. ve 3. trimester 
-Gestasyonel dia-
betes mellitus
-Pre-eklampsi

Maternal
-Uzun süren gebelik
-Ölü doğum
-Preterm ve sezeryan 
doğum
-Anestezik zorluklar
-Hemoraji
-Doğum monitorizas-
yon güçlüğü
Fetal 

-Fetal makrozomi
-Omuz distosisi
-Fetal distres
-Perinatal morbidite 
ve mortalite
-Doğum travmaları

-Tromboembolizm
-Yara yeri enfeksi-
yonu
-Emzirme sorunları

İNFERTİLİTE ve MENSTUAL DÜZENSİZLİK

Obezite, kadınlarda üreme sistemini olumsuz yönde etkilemektedir. Vü-
cuttaki fazla yağ birikimiinfertiliteye, menstrual düzensizliklere ve abortuslara 
sebep olmaktadır. Polikistik over sendromu (PCOS) ile ilişkilimenstrual sik-
lus bozuklukları obez kadınlarda normal BKİ’li kadınlara oranla daha fazladır. 
Norman ve ark.’nın 2004 yılındayaptıkları literatür çalışmasında, obez kadınla-
rın yaklaşık beş kg ağırlık kaybetmesinin fertiliteyi ve menstruel fonksiyonları 
pozitif yönde etkilediğini saptamışlardır (Ergin, 2014). Kesitsel bir çalışmada, 
BKİ’si 25-29 arasında olan kadınların%30’unda, BKİ’si 30 ve üzeri kadınların 
%47’sinde menstrual düzensizlikler olduğu bulunmuştur (Yanıkkerem, 2017).

Doğurganlık çağındaki kadınlarda yumurtalık rezervinin obezite ve BKİ ile 
ilişkisini araştıran bir meta-analiz çalışmasında anti-mullerian hormon (AMH) 
ve folikül stimüle edici hormon (FSH) konsantrasyonlarının obez kadınlarda 
obez olmayan kadınlardan anlamlı derecede daha düşük olduğu bulunmuştur. 
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AMH, toplam popülasyonda BKİ ile negatif korelasyon göstermiştir. PKOS ol-
mayan kadınlarda BKİ ile FSH arasında anlamlı derece negatif bir korelasyon 
olduğu sonucuna varılmıştır (Moslehi ve diğerleri, 2018). Yine aynı çalışmada 
İnhibin B, obezlerde, obez olmayan kadınlara göre anlamlı derecede düşük ol-
duğu sonucuna varılmıştır(Moslehi ve diğerleri, 2018). Yumurtalıktaki granu-
losa hücreleri tarafından üretilen Inhibin B, FSH sentezini ve salgılanmasını 
baskılayan bir heterodimerik glikoproteindir (Chada, Prusa, Bronsky, Pechova, 
Kotaska, ve Lisa, 2003).

Obezitenin hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme sistemini etkilediği 
bilinmektedir. Obezite ile ilişkili olarak adipoz dokunun seks steroid hormon-
larının metabolizmasını etkileyebileceği öne sürülmüştür ve obezitenin over re-
zervini etkilemesiyle BKİ’Sİ 25 ve üzeri kadınlarda menopozun erken oluşma-
sının beklenebileceği sonucuna varılmıştır(Moslehi ve diğerleri, 2018).

GESTASYONEL DİABETES MELLİTUS (GDM)

Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelikte ortaya çıkan en önemli 
komplikasyonlardan biridir ve prevalansı tüm dünyada giderek artış göstermek-
tedir. Farklı popülasyonlarda prevalansının %1-14 arasındadır. Gebelik öncesi 
dönemde var olan diyabet, fetal anomalilerin ve doğumda gelişebilecek de-
fektlerin risk oranlarını arttırmaktadır ve GDM’li olan gebelerde makrozomive 
gestasyon yaşına göre iri bebek komplikasyonları daha fazla görülmektedir(U-
ral, 2016). 2004’ten 2010’a kadar doğum yapan 370.000 Danimarkalı kadın 
arasında yapılan bir kohort çalışmasında, GDM riski normal kilolu kadınlarla 
karşılaştırıldığında, fazla kilolu kadınların 3,4 kat, obez kadınların 7,5 kat ve 
morbid obez kadınların 10,8 kat daha fazla risk altında olduğu gösterilmiştir 
(Lim ve Mahmood, 2015). Çok uluslu epidemiyolojik ve büyük ölçekli (25.000 
gebe kadın) Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO) çalışma-
sı maternal, fetal ve neonatal risklerin maternal glisemiye bağlı olarak 24-28. 
haftalar arasında sürekli olarak arttığını göstermiştir (American Diabetes Asso-
ciation, 2014). Bu nedenle antenal ilk konsültasyonda gebelerin risk durumunun 
belirlenmesi, risk düzeyi yüksek olan gebelerin mümkün olan en kısa zaman-
da tetkiklerinin yapılması GDM saptanmadıysa gebeliğin 24-28. haftalarında 
tekrar değerlendirilmeleri önerilmektedir(Ural, 2016).ADA’nın standartlarına 
göre 24-28. haftada tüm gebelere 75 gramlık OGTT testi yapılması önerilmek-
tedir(American Diabetes Association, 2014). Obez ve obez olmayan gebe ka-
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dınlar arasında yapılan bir olgu-kontrol çalışması hipertansiyon ve gestasyonel 
diyabet varlığının obez gebe kadınların grubunda istatiksel olarak daha yüksek 
oranda olduğunu göstermiştir(Taşdemir ve diğerleri, 2015). GDM gelişen gebe-
lerin %10’undan daha fazlası doğum sonrası tip 2 diabetes mellitus (DM) tanı-
sı almaktadır. Bu nedenle GDM tanısı alan gebelerin postpartum 6-12 haftalar 
arasında tip 2 DM taraması yapılması gerekmektedir. Yine GDM geçmişi olan 
gebeler diyabet ve prediyabet riskine karşı izlem altında tutulmalıdır(American 
Diabetes Association, 2014). GDM’li kadınların on yıllık izlemleri incelendi-
ğinde bu risk %70’in üzerine çıkabilmektedir. Gebelikte hiperglisemi ve obezite 
varlığı, bebeğin çocukluk, adölesan ve yeişkinlik dönemlerinde obezite ve di-
yabet riskininin artmasına ve kardiyo-metabolik hastalıkların gelecek nesillere 
aktarılmasına sebep olmaktadır(Ural, 2016).

Tablo 3.Amerikan Diyabet Birliği (ADA) 2014 GDM Tanı Kriterleri

75 gr OGTT testi mg/dL

Açlık ≥92

1.saat ≥180

2.saat ≥153

GEBELİĞE BAĞLI HİPERTANSİYON ve PRE-EKLAMPSİ

Gebeliğin özellikle 20. haftasından sonra tansiyon değerlerinin ≥140/90 
mm/Hg ve bu değerlerin dört saatlik aralıklar boyuncaen az iki kere daha görül-
mesi gebelik hipertansiyonu tanısına işaret etmektedir. Gebelikte hipertansiyo-
nun yanı sıra idrarda da anormal düzeyde protein görülmesi(albüminüri) pre-ek-
lampsi olarak tanımlanmaktadır. Sistematik bir derleme çalışmasında BKİ’deki 
her 5-7 kg/m2 artışında pre-eklampsi riski 2 kat arttığı ve BKİ’deki her 1 kg / 
m2’lik artış için preeklampsi riskinin % 0.54 arttığı bulunmuştur(Ray ve Chan, 
2003). Bir çalışmada hipertansiyon oranı obez gebelerde obez olmayan gebelere 
oranla anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Hipertansiyon maternal mortalite-
nin en önemli risk faktörleri arasındadır ve gelişen teknolojiye rağmen gebelik 
hipertansiyonu tedavisine yönelik büyük ilerlemeler malesef kaydedilememiştir 
(Taşdemir ve diğerleri, 2015).
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FETAL ANOMALİLER

Obez gebelerde fetal anomali görülme sıklığı normal ağırlıktaki gebelere 
göre daha fazladır ayrıca bu anomalilerin ultrasonda tespiti de daha zor olmak-
tadır (Yanıkkerem, 2017).Obez gebelerde nöral tüp defekti 1,87 kat, spina bifida 
2,24, kat, kardiyovasküler anormallikler 1,30 kat, yarık dudak ve damak 1,20 
kat fazla görülmektedir. Yapılan çalışmalar obez kadınların %35’inin bebekle-
rinde bu tür anomalilerin saptandığını göstermektedir(Yanıkkerem, 2017).

Obez kadınlarda doğum daha zor olmaktadır ve doğum sırasında kompli-
kasyonların gelişme riski normal ağırlıktaki gebelere göre daha yüksektir. Bo-
zulmuş glikoz metabolizması makrozomik bebek riskini arttırmaktadır ve bu 
da doğum sırasında başta omuz distosisi olmak üzere birçok komplikasyonun 
riskini de arttırmaktadır. Obez gebelerde sezaryen doğum ihtiyacı 1-3 kat art-
maktadır; sezaryen doğum sonrası tromboz ve enfeksiyonbaştaolmak üzere di-
ğer ciddi komplikasyonların riski daha fazladır.

FETAL DOĞUM AĞIRLIĞI ve MAKROZOMİ

Fetal doğum ağırlığı ile erişkin BKİ arasında U şeklinde bir ilişki olup, 
doğum ağırlığına göre düşük doğum ağırlığına sahip bebekler ve yüksek doğum 
ağırlığına sahip bebeklerin yetişkin döneminde BKİ düzeyi artmaktadır. Gebe-
lik süresince gelişenpatolojikdurumlar daha sonraki nesillerede etki etmekte-
dir. Annenin doğum ağırlığı çocuğun doğum ağırlığını belirlemede önemli bir 
faktördür(Demir, 2011). Makrozomik bebek doğum riski obez olan gebelerde 
daha fazladır ve makrozomik bebekler yetişkinlik dönemlerinde obezite ve kar-
diyo-metabolik komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altındadır(Yanık-
kerem, 2017).

Fetal doğum ağırlığı, perinatal morbidite ve mortaliteyi etkileyen en önem-
lifaktörlerden biridir. Bebeğin normal doğum ağırlığında olması perinatal risk-
lerde azalmayı sağlamaktadır. GDM varlığında gebelik yaşına göre iri bebek 
ve makrozomi komplikasyonları daha fazla görülmektedir. GDM olmasa dahi, 
obez gebelerde makrozomik bebek sıklığı artmaktadır. Yüksek doğum ağırlıklı 
(LGA) infantlara doğum sonrası ilk 28 ayda normal doğum ağırlıklı infantlara 
kıyasla 2-3 kat daha yüksek mortalite riski ile karşı karşıyadır ayrıca intrapar-
tum travma riskleri de artmıştır (Akgün, 2013).
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Obez ve obez olmayan gebelerde bebek doğum ağırlığının karşılaştırılma-
sını araştıran bir çalışmada obez gebelerde daha çok sayıda iri bebek doğumu-
nun olduğu gösterilmiştir. Ayrıca obez gebelerde obez olmayan gebelere göre 
doğum sonrası bebeklerin servis izlemine alınma oranları anlamlı derecede yük-
sek bulunmuştur. Bir başka çalışmada obez gebelerde fetal makrozomi oranının 
normal ağırlıklı gebelerde göre daha yüksek olduğu bulunmuş plasentalarının 
geniş bir alana yerleşmesiyle doğum sırasında ve sonrasında kanama riskinin 
arttığı bildirilmiştir (Taşdemir ve diğerleri, 2015).

FETAL ve NEONATAL ÖLÜM

Gebelikte geç dönemde, açıklanamayan ölü doğum insidansının artışı obe-
zite ile ilişkilendirilebilir. Cnattingius ve ark.’nın yaptıkları bir çalışmada BKİ 
25-29,9 kg/ m² olan kadınlarda ölü doğum oranlarında 1,6 kat artış saptamışlar-
dır. BKİ >30 kg/m² olanlarda ölü doğum oranının 2,6 kat arttığı saptanmıştır. 
Toplam 186.000’den fazla gebeyle İskoçya’da yapılan bir çalışmada, BKİ’si 
20-25 kg/m2olan gebelerle karşılaştırıldığında, BKİ >35 kg/m2 olan gebelerde 
neonatal ölüm oranlarının 4 kat arttığı saptanmıştır (Akgün, 2013).

PRE-TERM DOĞUM ve SEZARYEN

Tam 37. gebelik haftasından önce canlı doğan her yenidoğan, pre-term ola-
rak tanımlanır (Akgün, 2013). Mc Donald ve ark.’nın 2010’daki meta-analiz 
çalışmasına göre obeziteye bağlı medikal sorunlar nedeniyle pre-term doğum 
riski normal BKİ’li gebelere kıyasla daha fazladır (Nkoka, Ntenda, Senghore, 
ve Bass, 2019). Yapılan çalışmalarda obez kadınların %35’inde bebeklerinde bu 
tür anomaliler ile kalp anomalilerine rastlandığını göstermektedir.

Preterm doğum, neonatal mortalite ve morbidite ve çocukluk çağı mor-
biditesinin önde gelen nedenidir ve bunu düşük doğum ağırlığı izler. Gebenin 
BKİ’sinin artmasıyla doğru orantılı olarak pre-term doğum riski artmaktadır. 
Aşırı kilolu gebelerde normal BKI’li gebelere kıyasla preterm doğum riski 1,15 
kat daha fazladır. Bu risk oranı obez gebelerde 1,5 kat ve morbid obez gebelerde 
1,7 kat olarak artmaktadır (McDonald, Han, Mulla, ve Beyene, 2016).

Obezite, sezeryan insidansını da önemli derecede arttırmaktadır. Ayrıca 
maternal morbidite ve mortaliteyi, kanama zamanını, operasyon süresini, yara 
yeri enfeksiyonugibi post-operatif komplikasyonların insidansında da artışa se-



MATERNAL OBEZİTE ve BESLENME

119

bep olmaktadır (Atalay ve diğerleri, 2014).Obez kadınların yüksek vücut hacmi 
nedeniyle, oksitosinin optimal doku seviyesine ulaşması için daha fazla zaman 
gerekebilir. Doğum sırasında feto-plasental dolaşım, abdominal yağın fazla ol-
ması doğumun mekanik olarak tıkanmasına sebep olmaktadır ve bu durum se-
zaryen doğum ihtiyacının sebebini açıklamaktadır. Yapılan çalışmalarda fazla 
kiloluluk ve obezite artmış sezeryan doğum riskiyle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca 
obez olmayan gebelerde hastanede yatış süresi ortalama 1 gün iken obez ge-
belerde bu sürenin ortalama 4 gün olduğu görülmüş, istatiksel olarak anlamlı 
derecede yüksek bulunmuştur (Nkoka ve diğerleri, 2019).

Szymanska ve ark.’nın çalışmasında, obez gebelerdesezaryen doğum oran-
larının normal ağırlıklı gebelere kıyasla anlamlı olarak yüksek olduğu bulun-
muştur. Sheiner ve ark.’nınçalışmasında, gebelik hipertansiyonu ve GDM olma-
sa dahi obez gebeler arasında sezaryen doğum oranlarının daha yüksek olduğu 
saptanmıştır (Taşdemir ve diğerleri, 2015). Nkoka ve ark.’nın 2004-2015 yılları 
arasında kohort çalışması maternal obezitenin, sezaryen doğum riskinin artması 
ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yine aynı çalışmada fazla kilolu kadınlarda, 
BKİ’si normal olan kadınlara oranla sezaryen doğum riskinin fazla kilolu ve 
obez gebelerde sırasıyla %50 ve %200 oranında arttığı bulunmuştur (Nkoka ve 
diğerleri, 2019).

TROMBOEMBOLİTİK BOZUKLUKLAR

Maternal mortalitenin önde gelen nedenlerinden biri venöz tromboembo-
lizmdir (VTE) ve doğum sonrası dönem en riskli dönemdir. VTE’nin doğum 
sonrası 6 hafta içinde görülme sıklığı her 10.000 doğumda 3-7’dir. Gebenin 
yaşının artmasıyla gebelikle ilişkili venöz staz, vasküler hasar ve fizyolojik pıh-
tılaşma özelliklerine göre insidans artmaktadır (Lim ve Mahmood, 2015).

ANNE SÜTÜ ve EMZİRME SORUNLARI

Maternal obezite, gecikmiş emzirmeye başlama zamanı ve anne sütü verme 
süresinin düşük oranlarıyla ilişkilidir. Bebeğin doğru konumlandırılmasındaki 
zorluk, prolaktin yanıtının gecikmesi ve engellenmesi, obez kadınların emzirme 
algılarına bağlı olarak multi-faktöryel bir orijini olması muhtemel sayılmaktadır 
(Lim ve Mahmood, 2015). Sosyal çevre ve beslenme faktörlerine de bağlı ola-
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rak emzirme, çocukluk döneminde görülen obezite riskini azaltmaktadır (Ak-
gün, 2013).

Bazı besinlerin maternal alımı, örneğin B12 vitamini anne sütü bileşimini 
doğrudan etkilemektedir, anahtar besinlerin yeterli alımının kontrol edilmesi ve 
uygun diyet müdahalesinin yapılması gerekmektedir (Lim ve Mahmood, 2015). 
Obez kadınlar emzirme sorunları yaşadığındandoğum sonrası ilk 6 ay içerisinde 
ek besin ve formül mamaya başvurmaktadır. Anne sütü alma süresinin kısal-
masına bağlı olarak bu bebeklerinçocukluk çağında obez olma riski artmakta-
dır(Yanıkkerem, 2017). Doğum sonrası annenin gebelikte kazandığı ağırlıkları 
verebilmesinin bir yolu da emzirmedir. Bir çalışma, annenin gebelikte 12 kg’lik 
ağırlık kazanımının, emzirme ile doğumdan sonraki 6 ay içinde kaybedileceğini 
ve doğumdan sonra major ağırlık kazanma olasılığının (>5 kg) azaltılabileceğini 
göstermiştir (Shaikh ve diğerleri, 2010).

TÜRKİYE BESLENME ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2010 
GEBELER AÇISINDAN SONUÇLARI

15-49 yaş arasındaki gebeler, gebelik süreci boyunca bilgi almak ve kont-
rol amacıyla en sık hekime (%82,0) daha sonra hemşire ve ebelere (%35,2) 
başvurmaktadır. Hiçbir sağlık çalışanına danışma ihtiyacı duymayan gebelerin 
oranı %13,2’dir ve bu oran oldukça dikkat çekmektedir. Türkiye genelinde 0-5 
yaş arasında çocuk bakımından sorumlu kişilerin %95,6’sı kadındır. Bu sonuç 
kadınların ev dışı istihdamının yetersiz olma sebebini kısmen açıklamaktadır.

Ortalama emzirme süresi, Türkiye genelinde 9,1 ay’dır. Yaş ve eğitim dü-
zeyiyle birlikte bu süre doğru orantılı olarak artmaktadır. Ancak bu oran ilk 6 ay 
sadece anne sütü verildiği anlamına gelmemektedir. Emziren kadınlar 3. aydan 
itibaren en sık “sütüm yetmiyor” sebebiyle ek besinlere ve formül mamaya baş-
vurmaktadır.

Gebeler arasında sabah kahvaltısını yapmayanların oranı %14,5’tir. Yine 
gebelerin %16,9’u öğle öğününü atlamaktadır. Kahvaltı öğününü neden yapma-
dıkları sorusuna en sık alınan cevap “canım istemiyor” cevabı olmuştur.

Gebelerin %7,5’i gebelik boyunca hiç yumurta tüketmemektedir. Gebelerin, 
%27,1’i hiç süt tüketmemekte ve % 31,5’i kırmızı eti hiç tüketmemekte, %49,4’ü 
hiç balık tüketmemektedir. Gebelerin %51,1’i yeşil yapraklı sebzeleri her gün tü-
kettiğini bildirirken, %34,4’ü turunçgilleri hiç tüketmediğini bildirmiştir.
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Gebeler beyaz ekmek ve türevlerini %88,4 oranında her gün tüketmekte, 
tam tahıl ekmeklerini ise %79,2 oranında hiç tüketmemektedir. Bisküvi-kraker 
türevi besinleri her gün tükettiğini bildiren gebelerin oranı Türkiye genelinde 
%18,3’tür.

Gebelerin %98,8’i kanola yağını, %98,6’sı fındık yağını ve hiçbiri (%100) 
soya yağını tüketmez iken her gün tereyağı tükettiğini bildiren gebelerin oranı 
%10,1’dir.

Gebeler günlük ortalama 1736 kkal enerji aldığı saptanmış olup günlük or-
talama karbonhidrat alımları 221 g olduğu ve günlük alınan ortalama enerjinin 
%52,7’sinin karbonhidrattan geldiği görülmüştür. Ekmek grubu besinlerin gün-
lük ortalama tüketim miktarı 181,58 g’dır. Gebelik süresince şerbet, limonata 
gibi içeceklerin tüketimini arttırdığını bildiren kadınların oranı %23,2’dir. 

Gebeler günlük ortalama 53,2 g protein almaktadır ve günlük alınan ortala-
ma enerjinin %12,6’sı proteinden gelmektedir.

Gebeler günlük ortalama 68,0 g ekzojen(besinlerden) yağ almaktadır. 
WHO önerilerine göre diyette yağdan gelen enerji oranının %30’u geçmeme-
si gerekir. Ancak Türkiye’degebelerin günlük alınan ortalama enerjinin yağdan 
gelen yüzdesi  %34,7 olduğu bulunmuştur.  Türkiye genelinde günlük ortalama 
alınan 68,0 yağ miktarının 22,2 g’ı doymuş yağ asidinden gelmektedir. WHO 
standartlarına göre doymuş yağ yüzdesinin diyette %10’un altında olması öne-
rilmektedir; Türkiye genelinde gebelerin günlük ortalama aldığı tüm enerjinin 
doymuş yağ asidi oranı %11,4’e karşılık gelmektedir.

Gebelerde kolesterol alım düzeyleri incelendiğinde günlük kolesterol alımı 
200 mg olduğu görülmüştür; günlük önerilen kolesterol alımının 300 mg’dan az 
olması önerilmektedir. Gebeler tükettikleri besinlerden günlük ortalama 22,0 g 
posa almaktadır olduğu Günlük diyette ortalama 25-30 g posa alımı önerilmek-
tedir. Gebelerde günlük ortalama su tüketim miktarı 1101,33 mL olduğu görül-
müş olup günlük önerilen 2000 mL’lik su tüketim miktarın yaklaşık yarısına 
denk gelmektedir.

Gebelik döneminde besin desteklerinden en çok %43,5’luk oranla demir 
desteği kullanılmaktadır. Bunu %15,1 ile folik asit, %5,7 ile D vitamini, %5,0 
kalsiyum ve %2,0 ile B12 vitamini destekleri izlemektedir.

Türkiye genelinde gebelerin %70,4’ü gebelik dönemi boyunca spor aktivi-
telerini (egzersiz vb.) yapmamaktadır. Kırda yaşayan gebeler (%78,9),  kentte 
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yaşayan gebelere (%67,5)  göre egzersiz yapmama oranları daha yüksektir. Fi-
ziksel aktivite yetersizliğine karşılık olarak gebeler günde ortalama 2,7 saatini 
DVD, televizyon, video izlemeye ayırmaktadır. Kentsel kesimde gebeler orta-
lama 2,9 saat ile televizyon ve video izlemeye kırsal kesimdeki gebelerden (1,8 
saat) daha fazla zaman ayırmaktadır.   

Ambalajlı ürünlerde sağlık ve beslenme referans değerlerine dikkat eden ge-
belerin oranı oldukça düşük olduğu görülmüş ve ambalajlı ürünleri satın alırken 
ürünlerin etiketinde yer alan beslenme referans değerleri ambalajdaki en az dikkat 
edilen faktör olduğu bulunmuştur. Yemek pişirme yöntemlerinden öne çıkan hatalı 
uygulamalardan başlıca balık pişirirken yağda kızartma yöntemi, pilav pişirilirken 
yağda kavurma yöntemi, yumurta pişirilirken yağda kızartma yöntemi ve makar-
na pişirilirken haşladıktan sonra suyunu dökme yöntemi olarak gösterilmektedir 
(TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014).

GEBELİKTE BESLENME

Obezite prevalansındaki çarpıcı artış, insülin direnci, kardiyovasküler has-
talıklar, Tip 2 DM ve metabolik sendrom gibi ko-morbiditeler insidansında da 
önemli bir artışa sebep olmuştur. Artan obezite prevelansı ülkelere ve sağlık 
sistemlerine ciddi anlamda ekonomik ve sosyal yükler getirmiştir. Obezitenin 
yaygın olarak tanınmasına rağmen soruna ilişkin çözümler yetersiz kalmakta ve 
obezitenin bir halk sağlığı problemi haline geldiği aşikardır. Çalışmalar doğum 
öncesi maternal beslenme ve doğum sonrasında uygun olmayan bir şekilde aşırı 
beslenme veya yetersiz beslenme, bireyin ileriki yaşamında vücut ağırlığını dü-
zenleme kapasitesini önemli derecede etkileyebileceği ve bu nedenle obeziteye 
yatkınlık göstermelerine neden olabileceği gösterilmiştir (Mühlhäusler, Adam, 
ve McMillen, 2008). Maternal dönemde yağdan zengin diyetle beslenme ve ge-
reği uygunsuz ağırlık kazanımına sebep olarak yetişkinlik döneminde diyabet ve 
kardiyovasküler hastalıkların patogenezinde rol oynamaktadır (Demir, 2011).

BARKER HİPOTEZİ

İngiliz hekim ve epidemiyolog David Barker tarafından 1992’de ortaya atı-
lan hipotezdir. Fetal orijinler hipotezi olarak da bilinen bu hipotezde ve yayın-
lanan epidemiyolojik literatürlerde utero beslenmenin onlarca yıl sonra erişkin 
dönemde kronik dejeneratif koşullar ile kardiyovasküler hastalıklar ve tip 2 DM 
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de dahil olmak üzere hastalıkları tetikleyebileceğini öne sürmektedir (Almond 
ve Currie, 2011).

Fetal yaşamda gelişimin duyarlı (kritik) olduğu dönemdeki epigenetik de-
ğişiklikler kalıcı olarak uzun dönemde olumsuz sağlık çıktılarına sebep olmak-
tadır ve bu durum “programlama”olarak tanımlanmaktadır (Almond ve Currie, 
2011). Özellikle embriyogenez döneminde, epigenetik yeniden programlama 
yapılır ve maternal beslenme embriyonundeğişikliklerinde anahtar rol oynar 
(WHO, 2016). Obez veya diyabetik gebelerde fetal programlama farklılık gös-
terir (Calkins ve Devaskar, 2011). Erişkin dönemde kardiyovasküler hastalıklar, 
hipertansiyon ve tip 2 DM gibi birçok hastalık riskinin doğum ağırlığı ile ilişkili 
olabileceği ileri sürülmektedir (Demir, 2011). GDM’li gebelerin LGA ve SGA 
infant doğum riski daha fazladır (Calkins ve Devaskar, 2011). Doğum ağırlı-
ğı persentil değeri %90’ın üzerinde olan yüksek doğum ağırlıklı (LGA) yeni-
doğanlar, gestasyonel diabetes mellitus ve idyopatik makrozomiyle ilişkilidir. 
LGA ve SGA yetişkin dönemdeki obezite ve insülin direnciyle de bağlantılıdır. 
Bunların yanı sıra, neonatal LGA’lı çocukların anne sütü alma olasılığı daha dü-
şüktür ve yaşamın ilk 6 ayında hızlı ağırlık kazanımı gözlenir. LGA infantlarda, 
triceps ve üst orta kol çevresi daha fazladır. Yetişkin dönemde hipertansiyon,  
hipertrigliseridemi ve obezite riski daha fazladır (Calkins ve Devaskar, 2011).

GDM’li gebelerin infantlarında artmış adipozite, insülin ve leptin düzeyleri 
görülmektedir ve Tip 2 DM geliştirme riski daha fazladır. GDM’li gebelerden 
doğan normal doğum ağırlıklı infantın (AGA) taranması da önemlidir. Çünkü 
normal görünmelerine rağmen, riskli utero beslenmeye maruz kalmışlardır ve 
gelecekteki hastalıklar için artmış risk altındadır. Yine bu infantlarınbozulmuş 
utero florası, adipoz doku birikmesine ve erken dönemde artmış insülin salgı-
lanmasına neden olur ve fetüsün anormal vücut kompozisyonuna sebep olarak 
gelecekteki hastalıklara öncülük eder (Calkins ve Devaskar, 2011).

GEBELİKTE UYGUN AĞIRLIK KAZANIMI

Gebelik dönemi boyunca gebelerin kendilerine özgü uygun ağırlık kazanı-
mı hem gebenin hem de infantın sağlığı açısından anahtar rol oynamaktadır. Fe-
tal doğum ağırlığı ile gebelik döneminde kazanılan ağırlık arasında ciddi bir ko-
relasyon bulunmaktadır. Gebelik dönemi boyunca BKİ’sine göre yetersiz ağır-
lık kazanımı (≤6 kg) düşük doğum tartılı bebek doğumriskini artırmaktadır ve 
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gebeliktefazla ağırlık kazanımı veya obezite fetal anomaliler başta olmak üzere 
maternal ve fetal morbidite ve mortalite oranlarında artışa sebep olabilmektedir. 
Şangay’da yapılan bir çalışmada maternal dönemde fazla ağırlık kazanımının 
infantlarda makrozomi ve gebelik haftasına göre yüksek doğum ağırlığı riskini 
arttırdığı, buna karşın maternal yetersiz ağırlık kazanımının infantlarda gebelik 
haftasına göre düşük doğum ağırlığı riskinin artışıyla ilişkilendirilmiştir (Xiao 
ve diğerleri, 2017).

Fraser ve diğerleri gebelikte ağırlık kazanımının zamanlamasının önemli 
olduğunu, bu nedenle 0. haftadan 14 haftaya kadar olan ağırlık kazanımlarının 
fetüsün adipoz dokularını arttırdığını ancak 14-36 haftaya kadar olan ağırlık ka-
zanımının yalnızca ağırlık kazanımı 500g/hafta’yı aştığında artan yağlanma ile 
ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca 14-36 haftalar arasında fazla ağırlık 
kazanımı infantta kardiyovasküler riski arttırdığı da ortaya konulmuştur. Son 
bulgular, gebelikte davranış değişikliği programlarının (diyet ve/veya fiziksel 
aktivite) gebelik süresince aşırı ağırlık kazanımını önleyebileceğini göstermek-
tedir (WHO, 2016).

Gebelikte fetüsün ağırlığının yanı sıra, ağırlığıyla birlikte göğüs hacminin 
ve kan hacminin artması, amniyotik sıvı ve plasenta da ve gebenin ağırlığını art-
tırmaktadır. Sağlıklı bir gebelik dönemi için, ağırlık kazanımının miktarı kadar 
hızının da önemi büyüktür. Sağlıklı yetişkin gebelerin gebelik dönemi boyunca 
toplam normal ağırlık kazanımı 10-14 kg (ayda 1-1,5 kg) arasındadır. Yetişkin 
gebelerde gebeliğin 1. trimesterında (ilk üç ayı) beklenen ağırlık kazanımı or-
talama 1-2 kg olup; adolesan gebeliklerde ise 2-3 kg’dır. 2. ve 3. trimesterlarda 
haftalık ağırlık kazanımı ortalama 0,3-0,5 kg civarında olması beklenmektedir. 
Gebelik döneminin başında obez olan kadının daha fazla ağırlık kazanımını en-
gelleyerek gebelik süresi boyunca ortalama 6-7 kg’lık ağırlık kazanımı bebek ve 
anne sağlığı için yeterlidir (Uzdil ve Özenoğlu, 2018).

İskoçya’daki çocuklar üzerinde yapılan bir sürveyans çalışması normal 
BKİ’ye sahip ebeveynlerin çocuklarının, yirmi yıl önceki çocuklar ile arasın-
da benzer ağırlık dağılımları gösterdiğini ancak obez ebeveynlerin çocukları-
nın daha yüksek düzeylerde ağırlık dağılımına sahip olduğunu yani % 44’ünün 
fazla kilolu veya obez olduğunu, morbid obez ebeveynlerin çocuklarının ise % 
57’sinin obez olduğunu göstermiştir (WHO, 2016).
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Amerika Gebelik Derneği (APA) gebelik öncesi normal BKİ’deki kadın-
ların 1. trimesterda 0,45-2 kg, 2. ve 3. trimesterda haftada 0,45-0,90 kg ağırlık 
kazanımını önermektedir (IOM ve APA,2009). Genellikle, 2. ve 3. trimesterde 
enerji alımının arttırılması önerilir ancak fazla kilolu ve obez kadınlarda, 2. ve 
3. trimesterlerde enerji alımlarını arttırırken dikkatli olunmalıdır (Lambert, Ells, 
Tejada ve Scott, 2018). Gebelik dönemi boyunca gebenin ağırlık kaybı öneril-
memektedir; gebe kadının daha fazla ağırlık kazanımı önlenmesi gerekmektedir. 
Gebe kadının daha fazla vücut ağırlığı kazanımı önlenmelidir (TÜBER, 2016).

Tablo 4. Amerika Birleşik Devletleri Tıp Enstitüsü Tekil Gebeliklerde Ge-
belik Öncesi Beden Kütle İndeksi ile Gebelikte Toplam Ağırlık Kazanımı 

İçin Öneriler (2009)

Gebelik öncesi BKİ durumu BKI (kg/m2) Toplam ağırlık kazanımı(kg)

Zayıf <18,5 12,7 – 18,0

Normal 18,5 - 24,9 11,3 – 15,9

Fazla kilolu 25,0 - 29,9 6,8 – 11,3

Obez (1. ,2., 3. derece) ≥30 5,0 – 9,0

Tablo 5. Amerika Birleşik Devletleri Tıp Enstitüsü Çoğul Gebeliklerde 
Gebelik Öncesi Beden Kütle İndeksi ile Gebelikte Toplam Ağırlık Kazanı-

mı İçin Öneriler (2009)

Gebelik öncesi BKİ durumu BKI (kg/m2) Toplam ağırlık kazanımı(kg)

Normal 18,5 - 24,9 17,0 – 25,0

Fazla kilolu 25,0 - 29,9 14,0 – 23,0

Obez (1. ,2., 3. derece) ≥30 11,0 – 19,0

MİKRO ve MAKRO BESİN ÖĞELERİ

Mikro ve makro besin öğeleri maternal-fetal plasenta hücrelerinin büyüme-
sinde, çoğalmasında ve farklılaşmasında çok önemli bir rol oynar ve miktarları 
gestasyonun farklı aşamalarında beslenme ortamındaki değişikliklerden etkile-
nir (WHO, 2016).
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Maternaldönemde kadının günlük besin öğeleri ve enerji ve ihtiyacı; ge-
benin yaşı, gebelik öncesi BKİ’si, fiziksel aktivite düzeyi ve besin depolarının 
yeterlilik düzeyi gibi birçok faktöre bağlıdır. Maternal dönemdebesin öğeleri ve 
enerjinin ve yeterli ve dengeli alınması, fetal büyüme ve gelişimi için önemli ve 
gereklidir; yetişkinlik döneminde ortaya çıkabilecek kronik hastalıkları önle-
yebilir. Dengeli ve yeterli beslenme ile yenidoğanın pre-term doğum, fetal bü-
yüme geriliği, uzamış gestasyon, pre-eklampsi gelişme ve gestasyonel diabetes 
mellitus riski azaltılabilir (TÜBER, 2016).

Gebelik, besin öğelerinin gereksiniminin arttığı maternal bir evre olarak ka-
bul edilmiştir. Çalışmalar, gebelik döneminde beslenmenin anne ve çocuğun ya-
şam boyu sağlığını etkileyen kısa ve uzun vadeli faktörlerin kritik bir noktasını 
oluşturduğunu göstermektedir. Gebelikte sağlıklı beslenmenin amacı, gebenin 
sağlığını desteklerken optimal fetal gelişim için sağlıklı bir uterin ortamını oluş-
turmaktır. Sağlıklı gebelik diyeti, gebe için besin değeri olmayan yiyecekleri 
sınırlandırmalı ve fetus için yetersiz beslenmeyi önlemelidir. Sağlıklı bir ya-
şam tarzı düzenli fiziksel aktiviteyi arttırarak, zararlı alışkanlıklardan kaçınmayı 
destekler (Procter ve Campbe, 2014).

ENERJİ

Gebenin 1. trimesterda bazal metabolizma hızına göre hesaplanan kkal’e 
ek olarak 70 kkal/gün eklenmesi önerilir. 2. trimesterda günlük diyete ek olarak 
260 kkal/gün eklenmelidir ve 3. trimesterda 500 kkal/gün eklenmesi önerilir. 
Doğumdan sonraki dönemde emzikli kadının günlük diyetine ek olarak 500 
kkal/gün eklenmesi uygundur (TÜBER, 2016).

KARBONHİDRATLAR ve POSA

Karbonhidratlar fetal gelişim için ana bileşeni oluşturur, maternal ve fetal 
organ fonksiyonunu ve biyosentezini destekler ayrıca hücrelerin, ko-enzimlerin 
ve DNA’nın yapısal bileşenlerinde kullanılır(Ho, Flynn, ve Pasupathy, 2016). 
Tüketilen besinlerden günlük ortalamaalınan enerjinin %50-60’ı karbonhidrat-
lardan sağlanmalıdır. Tüketilen karbonhidrat kaynağının kompleks karbonhidrat 
olması ve gebelerinbasit şeker tüketiminden kaçınması önerilmektedir (Uzdil ve 
Özenoğlu, 2018).
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Yetişkin bir gebenin günlük diyetinin ortalama 175 g’nın karbonhidratlar-
dan ve yetişkin bir emzikli kadının günlük diyetinin 210 g’nın karbonhidrat-
lardan oluşması önerilir. Bu karbonhidratların 25 g’nın posadan oluşması gast-
ro-intestinal sistem bulgularını iyileştirir (TÜBER, 2016).

PROTEİNLER

Vücudun yapı taşı olan proteinler fetüsün büyümesi ve gelişimi için ihti-
yaç olan temel bir besin öğesidir (Uzdil ve Özenoğlu, 2018). Maternal ve fetal 
dokuların ikinci ve üçüncü trimesterde gelişimi ve büyümesi nedeniyle protein 
ve aminoasit gereksinimi artmaktadır. Düşük sosyoekonomik durum ve sınırlı 
beslenme çeşitliliğine sahip kadınlar, yetersiz protein alımı riski altındadır (Ho, 
Flynn ve Pasupathy 2016). Hayvan çalışmaları, düşük proteinli diyetlerin (% 
5-8) endokrin ve metabolik anormallikler ve intrauterin büyüme kısıtlaması ile 
ilişkili olduğunu göstermektedir. Yine aynı çalışma düşük proteinli diyeti bo-
zulmuş glikoz toleransı ve P hücre disfonksiyonu, tip 2 DM, hiperinsülinemi, 
insülin direnci ve hipertansiyon ile ilişkilendirmiştir (WHO, 2016).

Gebelik döneminde yetersiz protein tüketilmesi eksi azot dengesine se-
bep olur. Günlük önerilen protein alım düzeyi(RDA) önerisi 60 g’dır ve bitki-
sel ağırlıklı beslenen ve vejetaryen gebelerin diyetlerine günlük ortalama 20 g 
ek yapmaları önerilmektedir. Diyette proteinden gelen enerji toplam enerjinin 
%12-15’ini karşılamalıdır. Diyette tüketilen protein kaynağının %60’ının biyo-
lojik değeri yüksek kaynaklardan sağlanmalıdır (Uzdil ve Özenoğlu, 2018).

YAĞLAR ve ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ

Yağlar, yağda çözünen A, D, E, K vitaminlerinin taşınmasına yardımcı olur 
ve yapısal ve metabolik fonksiyonlar için gereklidir (Ho ve diğerleri, 2016). 
Hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalar, n-3 yağ asitlerinin, hiperlipidemi dü-
zeylerini düşürerek ve antioksidan durumunu ve bağışıklık fonksiyonunu dü-
zelterek makrozomi riskini azalttığını göstermektedir. Buna karşılık, n-6 yağ 
asitlerinin yüksek alımı, hayvan çalışmalarında yavruların iştah düzenlemesi ve 
enerji metabolizması üzerindeki olumsuz etkileri ile ilişkilendirilmiştir (WHO, 
2016). Diyette günlük ortalama alınan toplam enerjinin %25-30’ unun yağlar-
dan karşılanması önerilmektedir. Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri 
(LC-PUFA), dokosaheksaenoik asit (DHA, 22: 6 n-3), eikosapentaenoik asit 
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(EPA, 20: 5 n-3) ve araşidonik asit (ARA, 20: 4 n- 6), bebeğin büyümesi ve 
gelişimi sırasında büyük öneme sahiptir. Randomize kontrollü çalışmalar, ge-
beliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde n-3 takviyesi kullanımı ile olgun anne 
sütünde içeriği arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir. Nishimu-
ra ve ark.’nın çalışmasında, gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterındaki diyetin 
EPA ve DHA içeriği, matür anne sütündeki n-3 ve n-6 kompozisyonunu doğ-
rudan etkilediği kanıtlanmıştır (Renata, Nishimura, Gabriela, Jordão, Silva ve 
Daniela, 2014). Gebe ve emzikli kadınlarda günlük önerilen EPA+DHA miktarı 
250 mg’dır. Doymuş yağ asitlerinin mümkün olduğunca az tüketilmesi önerilir 
(TÜBER, 2016).

Gebelik dönemi boyunca bebeğin beyin gelişimi için elzem olan omega-3 
yağ asitlerinden zengin balık tüketimi oldukça önem taşımaktadır. Haftada or-
talama 180-360 g yağlı balık (somon, yayın balığı, alabalık gibi) tüketilmesi 
önerilmektedir. Ağır metaller sebebiyle konserve ton balığı tüketiminin haftada 
180 g’dan daha az olması gerekmektedir (TÜBER, 2016).

Gebelerin sıvı ihtiyacı hücre dışı sıvı hacminin artması amniyotik sıvı, fetüs 
gereksinmesi ve anne sütü salgılanması gibi sebeplerle artmaktadır. Diyette sıvı 
kaynağı olarak; su, ayran, süt ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. 
Günlük ortalama kafein alımının en fazla 200 mg olması önerilmektedir (4-5 
bardak çay veya yaklaşık 2 fincan kahve) (TÜBER, 2016).

Obez gebeler, mikro besleyici gıdaların yetersiz alımından kaynaklanan 
aynı anda birden fazla besin eksikliğine sahip olabilir. Bu durum özellikle sos-
yo-ekonomik düzeyi düşük ülkelerde artmaktadır. Maternal obezite ile mul-
ti-mikronutrient eksikliği birleşince, sağlık risklerini arttırır ve nesiller arası 
aktarım yoluyla ciddi uzun vadeli sağlık ve sosyal sonuçlara yol açabilir (WHO, 
2016).
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Tablo 6. Gebelikte Vitaminler İçin Önerilen Yeterli Alım Miktarları (TÜ-
BER, 2016)

Vitamin Yetişkin kadın
(19-50)

Gebe Emzikli

Vitamin A1,8 (mcg) 650 700 1300

Vitamin B6 
8(mg) 1,3 1,9 2

Vitamin B12 
8(mcg) 4 4,5 5

Vitamin C 8(mg) 95 +106 +606

Vitamin D 2,8(mcg) 15 15 15

Vitamin E 3,8(mg) 11 11 11

Vitamin K 8(mcg) 90 907 907

Folat 4,8(mcg) 330 600 500

Niasin5,8(mg/1000 kkal) 6,7 6,7 6,7

Tiamin 8 (mg) 1,1 1,4 1,4

Riboflavin 8(mg) 1,1 1,4 1,6

Biotin 8(mcg) 40 40 45

Pantotenik asit 8(mg) 5 5 7

1 Retinol eşdeğeri (RE)

2 1 mcg = 40 IU

3 a-tokoferol

4 Diyet folat eşdeğeri (DFE), gebelikte folik asit eklendiğinde DFE (mcg)= 
Besinlerle Alınan Folat (mcg) + 1,7 x Folik asit (mcg) formülü ile hesaplanır.

5 “Niasin eşdeğeri (NE); besinlerdeki niasin + vücutta triptofandan sen-
tezlenen niasin”

6 Yaş grubuna göre gebe ve emziren kadınlara belirtilen miktarda ek yapılır.

7 Yetişkin yaş gruplarının gereksinim değerleri ile aynıdır.

8 Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin C, Niasin, Tiamin, Riboflavin;PRI/RDA, 
Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Folat, Biotin, Pantotenik Asit; 
AI değerleri olup Türkiye için yeterli alım miktarları olarak kabul edilmiştir.
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Tablo 7.Gebelikte Mineraller İçin Önerilen Yeterli Alım Miktarları  
(TÜBER, 2016)

Mineral Yetişkin kadın
(19-50)

Gebe Emzikli

Kalsiyum1,8(mg/gün) 950-10001 950-1000 1 950-1000 1

Demir2,8(mg/gün) 11-16 2 16 16

Bakır8(mg/gün) 1,3 1,5 1,5

Magnezyum8(mg/gün) 300 300 300

Fosfor8(mg/gün) 550 550 550

Sodyum8(g/gün) 1,5 1,5 1,5

Potasyum8(g/gün) 4,7 4,7 5,1

Selenyum8(mcg/gün) 70 70 85

Çinko3,4,8(mg/gün) 7,5-12,7 5 +1,6 6 +2,9 6

İyot8(mcg/gün) 150 *** 1,4

Flor7,8(mg/gün) 2,7 *** 1,6

Manganez8(mg/gün) 3 3 45

Molibden8(mcg/gün)
Su (mL/gün)

65
2000 

65
2000

65
2000

1 19-24 yaş 1000 mg, 25-50 yaş 950 mg.

2 Premenopoz dönemde 16 mg, postmenopoz dönemde 11 mg

3 TBSA (Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması ) 2010 besin tüketim ve-
rilerinden yetişkin bireyler için hesaplanmış fitat tüketim miktarları; 18-64 yaş 
arası kadınlar için ortalama 507,2

mg ve medyan 429.9 mg, erkekler icin ortalama 622.1 mg ve medyan 528 
mg (Harland BF. Appendix Table A.7. Phytate Content of Foods in CRC Hand-
book of Dietary Fiber in HumanNutrition 2001(Ed.Gene A Spiller) .

4 WHO/FAO (World Health Organization/Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations), 2004. Vitamin and Mineral Requirements in Human 
Nutrition. Report of a joint FAO/WHO Expert consultation. Bangkok. Thailand. 
21-30 September 1998.341; raporuna göre günde 500 mg’dan daha az fitat 
içeren diyetler çinko emilim potansiyeli yüksek, günde 500-1000 mg fitat içeren 
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diyetler ise çinko emilim potansiyeli orta düzeyde olan diyetler olarak kategori-
ze edilmiştir. Buna göre Türkiye’de yetişkin diyetindeki çinko emilim potansiye-
lininyüksek-orta düzeyde olduğu tahmin edilmektedir.

5 Kadınlarda 300, 600, 900 ve 1200 mg fitat alımı için sırasıyla 7,5, 9,3, 
11 ve 12,7 mg

6 Yetişkin yaş gruplarının gereksinim değerlerine eklenecek miktar
7 Florun yeterli alım miktarı 0.05 mg/kg referans değeri esas alınarak ço-

cuk ve adölesanlar için WHO MGRS 2006- 2007 Büyüme Standartları 50.per-
sentil vücut ağırlığı (kg), yetişkinler

için yaş gruplarına göre TBSA 2010 ölçülmüş medyan boy uzunluklarından 
BKI= 22 kg/m2 göre düzeltilmiş vücut ağırlığı (kg) kullanılarak bulunmuştur.

*** Gebelik öncesindeki vücut ağırlığına göre belirlenir.
8 Kalsiyum, demir, çinko;PRI/RDA, bakır, magnezyum, fosfor,sodyum, po-

tasyum, selenyum, iyot, flor, manganez, molibden, su;AI değerleri olup Türkiye 
için yeterli alım miktarları olarakkabul edilmiştir.

DEMİR

Gebelik öncesi BKI’si 25 ve üzeri olan kadınlarda postpartum demir eksik-
liği anemisi görülme riski artmaktadır (WHO, 2016). Demir eksikliği anemisi 
özellikle gebe ve emzikli kadınları etkileyen dünyada en yaygın görülen mikro 
besin eksikliğidir. Gebeliğin 1. ve 2. trimesterlarında, demir eksikliği anemisi 
pre-term doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek ve neonatal ölüm riskini arttırır 
(Procter ve Campbe, 2014). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından tüm gebele-
re gebeliğin 16. haftasından itibaren günlük ortalama 40-60 mg elemental demir 
desteğine başlanması ve postpartum 3 aylık dönemde de verilmek üzere toplam 
9 ay boyunca ücretsiz olarak ek verilmesi önerilmektedir (TÜBER, 2016). De-
mirden zengin besinlerden başlıcalarının (et ve et ürünleri koyu yeşil yapraklı 
sebzeler yumurta, kuru meyveler ve kurubaklagiller) tüketiminin gebelik bo-
yunca arttırılması önerilmektedir.
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Tablo 8.Gebe Beslenmesi 1600 kkal’lik Örnek Diyet

KAHVALTI
1 su bardağı süt
1 adet haşlanmış yumurta
5 adet siyah zeytin
1 ince dilim tam buğday 
ekmek
1 tatlı kaşığı pekmez
Domates/salatalık
1 adet ceviz içi

ÖĞLE YEMEĞİ
4 yemek kaşığı etli sebze 
yemeği
2 yemek kaşığı bulgur 
pilavı,
4 yemek kaşığı yoğurt
1 ince dilim tam buğday 
ekmek
Yağsız salata

AKŞAM YEMEĞİ
2 köfte kadar et köfte
4 yemek kaşığı sebze 
yemeği
1 ince dilim tam tahıl 
ekmek
1 su bardağı ayran

ARA ÖĞÜN
1 orta boy elma
1 çay bardağı beyaz leblebi

ARA ÖĞÜN
2 ince dilim tam tahıl 
ekmekle hazırlanmış beyaz 
peynirli (30 gr) domatesli 
sandviç
2 adet kuru kayısı

ARA ÖĞÜN
1 su bardağı kefir
1 orta boy muz

FOLİK ASİT

Gebelik öncesi BKİ’lerine göre karşılaştırıldığında obez gebeler, obez ol-
mayan gebelere göre gebeliğin 2. ve 3. trimesterlarında serum folat düzeyi an-
lamlı derecede düşüktür(WHO, 2016).Gebelik öncesi dönemde yeterli folik asit 
desteği, fetüsü düşük doğum ağırlığı, nöral tüp defekti, ve plasentanın erken ay-
rılmasına karşı koruyucudur; planlı gebelik öncesi dönemden başlayarak, gün-
lük diyete ek olarak 400 mcg folik asit ile desteklenmesi ve gebeliğin ilk trimes-
terında folik asit desteğinin devam ettirilmesi önerilmektedir (TÜBER, 2016).

Folat bağlayıcı reseptörler, B12 vitamini plasental alıcılar yoluyla taşınır-
ken, DNA sentezi için yüksek fetal-maternal konsantrasyon gradyanını korur. 
Her iki mikro besin de dolaşımdaki homosistein seviyelerinin düzenlenmesi yo-
luyla megaloblastik anemi, plasental vasküler bozukluklar, pre-term doğum, dü-
şük doğum ağırlığında azalma ile ilişkilidir (Ho ve diğerleri, 2016).Folik asitten 
zengin besinlerin başlıcaları koyu yeşil yapraklı sebzeler karaciğer,  yumurta, et, 
süt ve süt ürünleridir.
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D VİTAMİNİ

D vitamini ve kalsiyum bağışıklık ve sinir sistemi işlevi için gereklidir ve 
maternal depolardan fetal iskelet büyümesinde kalsiyum birikimine aracılık 
eder.D vitamini eksikliği raşitizm ve osteopeni ile sonuçlanabilir (Ho ve diğer-
leri, 2016).Fazla kilolu ve obez gebelerde, normal BKİ’li gebelere kıyasla neo-
natal D vitamini eksikliği riski yaklaşık iki kat fazladır (WHO, 2016).

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından tüm gebelerin D vitamini ile des-
teklenmesi programı başlatılmıştır. Tüm gebelere ücretsiz olarak, 12. gebelik 
haftasından itibaren günlük 1200 IU (30 mcg) tek doz D vitamini başlanması, 
gebelik dönemi boyunca devam edilmesi ve postpartum dönemde en az 6 ay 
emzirme süresi boyunca kullanılması önerilmektedir (TÜBER, 2016).

EGZERSİZ

Kadınlar genellikle gebelik sırasında fiziksel aktivite seviyelerini azaltmak-
tadır. Çalışmalar sağlıklı gebe kadınların aerobik ve direnç egzersizleri de da-
hilolmak üzere hafif ila orta şiddette fiziksel aktivitenin, 30-60 dakikalık süre 
boyunca haftada 3-5 kez yapılmasının pozitif sonuçlarını göstermektedir. Ame-
rikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (ACOG) gebe kadınların, sağlık ko-
şulları uygun olmayan gebeler hariç (örneğin pre-eklampsi), haftanın 3-4 günü, 
günde 30 dakika boyunca orta derecede egzersiz yapmalarını önermektedir. 
Fiziksel aktivite doğumdan sonraki dönemde de devam ettirilmelidir, doğum 
sonrası hafif ila orta derecede fiziksel aktivite ağırlık kaybına neden olmak için 
yeterli olmayabilir. Yine de doğum sonrası dönemde fiziksel aktivite, kardiyo-
vasküler sağlığın iyileştirilmesi ve doğum sonrası depresyon semptomlarındaa-
zalma gibi sağlık üzerinde diğer yararlı etkileri sağlayabilir (Lambert ve diğer-
leri, 2018). Normal BKI’li kadınlarda, gebelikteki beslenme ve egzersiz progra-
mının, egzersiz yoğunluğuna bakılmaksızın, gebelikte fazla ağırlık kazanımını 
azalttığı ve doğum sonrası iki ayda ağırlık kaybını hızlandırdığı gösterilmiştir. 
Gebelik sırasındaki rekreasyonel orta ve şiddetli fiziksel aktivite, özellikle ge-
belik öncesi BKI<25 olan kadınlar arasında % 48 daha düşük hiperglisemi riski 
ile ilişkilidir (Procter ve Campbe, 2014).
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SİGARA ve ALKOL

Gebelik ve emzirme döneminde sigara ve alkol önerilmemektedir çünkü 
sigara ve alkol yetişkin dönemde olumsuz sağlık çıktıları riski artmaktadır. Ça-
lışmalarda gebelik döneminde sigara kullanan kadınların bebeklerinin çocukluk 
ve yetişkinlik dönemlerinde fazla kiloluluk ve obezite görülme riskinin arttığı 
gösterilmiştir (TÜBER, 2016).

SONUÇ 

Maternal obezite, maternal yetersiz beslenme ve GDM’nin tümü gebeliğe 
bağlı komplikasyonlar yenidoğanlar için negatif sağlık sonuçları ile ilişkilidir. 
Dünya genelinde obezite prevelansını etkileyen faktörlerin başında genetik,-
yaş, eğitim düzeyi, cinsiyet ve yaşam tarzı değişkenleri bulunmaktadır. Artan 
kentleşme, ekonomik gelişmeler,çalışma koşullarının zorluğu, fiziksel aktivi-
te düzeylerinde azalmalar (asansör kullanımı diğer teknolojik ulaşım araçları, 
yeşil alan yetersizliği, televizyon ve bilgisayara ayrılan zamanın artması gibi), 
reklamlar ve medyanın bilgisiz ve obeziteyi destekleyen politikaları gıda tüke-
tim durumlarını değiştirmektedir. Toplumda son derece önemli bir halk sağlığı 
sorunu haline gelen obezitenin önlenebilmesi içinbeslenmenin iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesi, düzenli ve yeterli fiziksel aktivite ortamlarının sağlanması 
ve fazla ağırlık kazanımını engelleyerek normal BKİ’yi korumak için gelişti-
rilecek politikalaroldukçaönem taşımaktadır (Ergin, 2014). Halk sağlığı bakış 
açısıyla alınacak önlemler, kadınların pre-konsepsiyonel, gebelik ve postpar-
tum dönemlerindeki beslenme durumunu iyileştirmek için gereklidir. Otoriteler, 
ebeveynlerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını ve fiziksel aktivite yapmalarını 
kolaylaştırmak için destekleyici ortamları sağlamak ve en iyi koruma politika-
larını oluşturmak için ulusal yaklaşım planlarını göz önünde bulundurmalıdırlar 
(WHO, 2016). Ayrıca birinci basamak sağlık çalışanları, doğurganlık çağındaki 
tüm kadınlara planlı gebelik, obezite, gebelikte ağırlık kazanımı ve GDM has-
talığını yönetmek için sağlıklı beslenme danışmanlığı ve fiziksel aktivite müda-
haleleri yoluyla yardım etmek için eğitilmelidir (WHO, 2016).
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Tablo 9. WHO 2016 Gebelik Dönemlerine Göre Yaşam Boyu Beslenmenin 
İyileştirilmesi İçin Öneriler

Prekonsepsiyonel dönem Gebelik dönemi Postpartum dönem

-Diyet tavsiyesi
-Fiziksel aktivite önerileri
-BKI’si ≤18,5 veya ≥25,0
olan kadınlar için ağırlık 
optimizasyonu
-Mikro besin öğelerinin 
değerlendirilmesi

-Diyet tavsiyesi
-Fiziksel aktivite öne-
rileri
-Mikro besin öğelerinin 
değerlendirilmesi
-Gebelikte uygun ağırlık 
kazanımı
-Gelecekteki ebeveyn-
lerin
uygun eğitimi

-Diyet tavsiyesi
-Fiziksel aktivite önerileri
-BKI’si ≤18,5 veya ≥25,0
olan kadınlar içinağırlık 
optimizasyonu
-İlk 6 ay emzirme için
özel destek
-Mikro besin öğelerinin 
değerlendirilmesi

ÖNERİLER

1. Obez gebe kadınlar uygun ağırlık kazanımı, beslenme ve yiyecek se-
çimleri hakkında beslenme uzmanından danışmanlık almalıdır.

2. BKİ’si 25 ve üzeri olan doğurganlık çağındaki kadınlara planlı gebelik 
öncesi ve gebelik dönemi için destekleyici beslenme danışmanlığı önerilmelidir. 
BKİ’si 30 ve üzeri olan doğurganlık çağındaki tüm kadınlara mutlaka planlı ge-
belik önerilmeli ve riskleri azaltabilmek için gebelik öncesi ve gebelik dönemi 
beslenme danışmanlığı desteği verilmelidir.

3. Fazla kilolu ve obez kadınlar, gebelik hipertansiyonu, gebelik diyabeti 
gibi tıbbi komplikasyonlar ve riskler hakkında bilgilendirilmeli ve bunun önemi 
vurgulanmalıdır.

4. Fazla kilolu ve obez kadınlar, kendilerine özgü uzman hizmetler ve ku-
rumlar tarafından desteklenen rutin bakımı almalıdır.

5. Tüm gebelere doğum sonrası anne sütü teşvik edilmeli ve gebeler em-
zirmeye özendirilmelidir.

6. Tüm sağlık çalışanlarının obezitenin annenin ve bebeğin sağlığını etki-
leyebileceğinin farkına varması, zamanında, uygun ve etkili adımlar atabilmesi 
için eğitilmesi gerekmektedir.
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SPORCULARDA ANNE SÜTÜ KULLANIMI VE ANNE 
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Öz: Spor farklı amaçlar doğrultusunda yapılabilmektedir. İnsanlar sağlığı 
koruma, kilo verme, başarı elde etme gibi amaçlarla spora yönelebilmektedir. 
Bazı spor yapan kişiler için ise kas gelişimi fazlasıyla önem arz etmektedir. Kas 
gelişimini sağlamak için de yaptıkları sporla beraber besinsel ihtiyaçlarını da, 
içerdikleri protein, karbonhidrat, yağ, mineral gibi öğelere dikkat ederek kar-
şılamaya çalışmaktadırlar. Bunların yanı sıra besin destekleri de almaktadırlar. 
Ülkemizde de kullanımı yasak olan veya kullanımı serbest olan besin destekleri 
mevcuttur. Kolostrum, yani doğum sonrası memeden salgılanan normal sütten 
farklı renk ve bileşime sahip sıvı, henüz araştırılmakta olan besin desteklerinden 
birisidir. Buna rağmen bazı ülkelerde anne sütü satışları ticarete dökülmüştür, 
bazı ülkeler ise anne sütü bankaları kurmuştur. Banka sütünün kullanıldığı de-
ğişik alanlar (prematürlerde, çoğul gebelik vb.) olmakla beraber bu bankalardan 
veya başka yollardan anne sütü almak isteyen sporcuların da mevcut olduğu 
düşünülmektedir. Sporcular arasında özellikle vücut geliştirme sporuyla uğ-
raşanlarda yaygınlaşmaya başlayan anne sütü kullanımı hakkında aslında tam 
bilinçlilik söz konusu değildir. Ayrıca anne sütü temini, saklama şekli, fayda 
ve zararları konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin, oluşabilecek sorunların 
önüne geçilmesi aşamasında önem taşıdığı düşünülmektedir.
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GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Spor, beslenme döngüsüyle iç içe bir yol izlemektedir. Spor yaparken be-
sin ihtiyaçlarını ve gelişimsel olarak daha da faydalı ürünleri ön planda tutarak 
kullanımlarına önem veren kitleler de giderek artmaktadır. Büyük çoğunluğun 
amacı genelde kas gelişimine yönelik olmaktadır. Kas gelişimi için de aldıkları 
besinsel gıdaların dışında, besin destek ürünleri de kullanmaktadırlar.

Besin desteğinin kelime tanımı, vitamin ve minerallerin (mikronutrienle-
rin) yüksek dozlarda hap, kapsül, şurup şeklinde kullanılabilir formlarıdır. Besin 
desteği, beslenmemiz içerisinde yer alan besinlere (besin öğeleri içeriklerine) 
ilave anlamına gelmektedir. Sağlıklı bir beslenmede (yeterli ve dengeli) besin 
desteğine gerek yoktur (Acar Tek ve Pekcan, 2008: 7).

Spor müsabakaları ve yarışmalarında başarı kazanmak için doping işlevi 
görebilecek besin destekleri kullanan sporcular da bulunmaktadır. Gün geçtikçe 
yaygınlaşan destek ürünü kullanımı çocukluk yaşlarına kadar inmiştir. Kulla-
nımı yaygınlaşan bu ürünlerden bazıları yasak, bazıları ise kullanım yönünden 
herhangi bir sakınca içermemektedir. Bu ürünler ayrıca ergojenik destek olarak 
tabir edilmektedir.

Besinsel ergojenik takviye, sportif performansın yükseltilmesi için kullanı-
lan besin kaynaklı destek ürünleridir. Besinsel ergojenik destek ürünleri aşağı-
daki gibi sınıflandırılabilir.1

- Hekim ve diyetisyeninonayı ve kontrolünde olmak şartıyla sporcula-
rın kullanması desteklenenler: Antioksidan C ve E vitaminleri, bikarbonat ve 
sitrat, kafein, kalsiyum, kreatin, elektrolitler, demir, multivitamin ve mineraller, 
probiyotikler (gastrointestinal korunma için kullanılanlar), sporcu barları, spor 
içecekleri, sporcu jelleri, D vitamini, whey proteini.

- Sporcuların kullanımı için araştırma durumunda olanlar: Kolostrum, 
ß- alanin, glikozamin, glutamin, melatonin, probiyotikler (bağışıklık sistemi 
için kullanılanlar), riboz.

-Etkisi henüz tam olarak ispatlanmamış ve kullanımı henüz desteklen-
meyenler: Dallı zincirli amino asitler, karnitin, krom pikolinat,koenzim Q10, 
ginseng, inozin, nitrik oksit, piruvat.

1 http://www.tgf.gov.tr/tr/wp-content/uploads/2016/01/12-ergojenik-desteklere-
yaklasim.pdf, 12.09.2019
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-Kesinlikle kullanılmaması gereken ve önerilmeyenler:Efedrin, tribu-
lusterrestris ve diğer bitkisel testosteron türevleri, gliserol.

Sporcular için kullanılması araştırma durumunda olanlar listesinde kolost-
rum (ağız sütü) da yer almaktadır. Bu durum sütü fazla gelen bir annenin inter-
net üzerinden sütünü satmaya başlamasıyla dikkat çekmiştir.

Kolostrum, dişi memeliler tarafından doğumun hemen sonrası bileşimi 
ve görünüşü bakımından normal sütten farklılık gösteren kıvamı koyu, sarımsı 
renkte acımsı, besleyici değeri fazla olan bir salgıdır. Kolostrum protein, kar-
bonhidratlar, yağ, vitamin ve minerallere ek olarak vücudun immun ve büyüme 
fonksiyonları için ihtiyaç duyulan bazı biyolojik aktif molekülleri de kapsamak-
tadır (Bayarer, Karagözlü ve Akbulut, 2006: 11-21).

KOLOSTRUMUN ÖZELLİKLERİ

Kolostrum yapısal olarak daha çok kanın yapısını andırmaktadır. Bu durum 
fizyolojik bakımdan önemlidir. Çoğunlukla yenidoğanın beslenmesine uygun bir 
formdadır. Süt proteinlerini, özellikle immun proteinler, kalsiyum, sodyum, mag-
nezyum, fosfor ve tuzlarını yüksek oranlarda ihtiva eder. Bileşiminde bulunan ma-
densel maddeler, özellikle magnezyum tuzları (MgCl2), kolostrumun laksatif bir 
etkiye sahip olmasına yol açar. Bu etki bebeğin bağırsaklarındaki mekonyumun 
atılmasında rol oynar. Kolostrumdaki fazla miktardaki immunglobüller yavruların 
enfeksiyonlara karşı korunmalarında önemlidir. Kolostrumun yağ oranı normal 
süte oranla biraz fazla olmakla beraber yağda çözünen vitaminler açısından beş 
kat daha zengindir. Bunun yanında B ve C vitaminleri bakımından da oldukça 
zengindir. Kolostrumun normal süte dönüşümü yaklaşık beş gün kadardır (Tekin-
şen ve Nizamlıoğlu, 2001’den akt. Kıvrak ve Uçar, 2012: 138-139).

ANNE SÜTÜ

Kolostrum özellikle ilk günlerde gelen, yapıca ve görüntü olarak farklı bir 
süt olma özelliği taşır. Sonrasında normal süte dönüşür ve bebekler için gerekli 
besin öğelerini bu sütte elbette taşımaktadır.

ANNE SÜTÜNÜN İÇERİĞİ VE YARARLARI

Anne sütünün %87’sinin sıvıdan oluşmasından dolayı ilk altı ay bebek anne 
sütünden başka su vb. gibi sıvı gıdalara ihtiyaç duymamaktadır. Toplam protein 
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içeriği inek sütüne göre düşük olmakla beraber (1,1 g/dl ve 3,2 g/dl), biyolojik 
değeri yüksek ve yaşamın ilk altı ayı içerisinde tek başına bebeğin protein ih-
tiyacını karşılayacak yeterliliktedir. Bu protein kapsamının %60’ını sindirimi 
rahat olan ve biyolojik değeri fazla whey proteini oluşturmaktadır. İnek sütünde 
bu oran %18 civarındadır. Whey proteinlerinin önemli bir bölümünü alfa laktal-
bümin oluşturmakta ve meme alveollerinde laktoz sentezinde rol oynamaktadır. 
Laktoferrin, lizozim, salgısalIgA ve diğer immünoglobülinler, nükleotitler ve 
büyüme etkenleri bağışıklıkta önemli rol oynarlar. Kazein bölümü ise anne sü-
tünde inek sütüne kıyasla düşük miktarlardadır ve sindirimi daha güçtür (%40 
ve %82). Kazein miçellerinin çapı küçüktür ve anne sütünde beta kazein parçası 
hakimdir (Gür, 2007: 11-12).

Anne sütünde karbonhidratların çoğunluğunu laktoz oluşturmaktadır. Lak-
toz; kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin emilimini artırmada, beyin ve spi-
nalkord’da galaktolipitlerin yapısına nüfuz ederek beyin gelişiminde rol oyna-
maktadır. Anne sütünde önemli oranlarda glikoz, galaktoz gibi basit şekerler 
ile çocuğu enfeksiyonlardan koruyan oligosakkaritler ve diğer bazı kompleks 
karbonhidratlar da bulunmaktadır. Anne sütünde, aminoasit ve proteinlere bağlı 
bulunan karbonhidratlara (glikoproteinler ve glikopeptidler), laktobasillusbifi-
dusun büyümesini uyardığından “bifidus faktör” veya “büyüme faktörü” adı da 
verilmektedir. Anne sütü alan bebeklerde bu faktör bağırsaklardaki bakteriyel 
florada yoğundur (Spear, 2005: 181-183).

Anne sütünün enerjisinin %50’den fazlası yağlardan sağlanmaktadır. Anne 
sütü yağlarının % 98’ini trigliseritler oluşturmaktadır. Trigliserit yapısında pal-
mitik ve oleik asitlerin oranları daha fazladır. Ayrıca bunların çoklu doymamış 
yağ asitlerinden zengin olması beyin gelişimi, miyelinizasyon, retinal işlevler 
ve hücre proliferasyonunun normal olmasını sağlamaktadır (Paköz Sarıkaya, 
2018,s.38).

Anne sütünde K ve D vitaminleri dışında yağ ve suda eriyen vitaminler süt 
çocuğu için yeterli seviyededir. Yenidoğanda bağırsak florasının tam olarak ge-
lişmemiş olmasından dolayı yenidoğan hemorajik hastalıkların önlenmesi için 
K vitamini paranteral veya ağız yoluyla uygulanmaktadır. D vitamini ihtiyacı 
için 15 günlükten başlanarak günde 400 IU D vitamini takviyesi birinci yaşın 
sonuna kadar elzemdir. Mineral içeriği bakımından anne sütü inek sütüne oranla 
daha düşüktür ve yenidoğanın olgunlaşmamış böbrek fonksiyonları ile uyum-
ludur. Anne sütünün kalsiyum içeriği, inek sütüne kıyasla düşük olmasına (34 
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mg/dl ve 120 mg/dl) rağmen, kalsiyumun fosfora oranı2/1 olup emilimi daha 
fazladır (%55; %38). Bu özelliğinden dolayı anne sütü kemik mineralizasyonu 
için uygundur. İnek sütüne oranla anne sütündeki demirin emilimi de yüksektir 
(%50; %5-10). Bundan dolayı anne sütü, bebeği ilk altı ayda demir eksikliğin-
den korumaktadır (Gür, 2007: 12).

Yenidoğanın immünolojik olgunlaşmasının kritik evresinde, özellikle mu-
koza zarlarının immün sistemi için, bebekler kolostrum ve anne sütü yoluyla bü-
yük miktarlarda biyoaktif bileşen alırlar. Kolostrum, bilinen en güçlü doğal ba-
ğışıklık güçlendiricidir. Emzirme, bebekleri temel olarak salgılayıcı IgA (SIgA) 
antikorları yoluyla ve ayrıca diğer çeşitli biyoaktif faktörlerle enfeksiyonlara 
karşı korur. İnsan sütünün savunma faktörlerinin iltihaplanmaya neden olmadan 
çalışması çarpıcıdır; bazı bileşenler bile iltihap önleyicidir. Enfeksiyonlara karşı 
koruma, örneğin akut ve uzun süreli diyare, otitismedia, idrar yolu enfeksiyonu, 
yenidoğan septisemi ve nekrotizanenterokolit dahil solunum yolu enfeksiyon-
larına karşı laktasyon sırasında iyi kanıtlanmıştır. Sütün bağışıklık içeriği za-
manla değişir. Laktasyonun erken aşamalarında, IgA, anti-enflamatuar faktörler 
ve daha muhtemel olarak immünolojik açıdan aktif hücreler, yenidoğanın ol-
gunlaşmamış immün sistemi için ek destek sağlar. Bu süreden sonra anne sütü, 
bebeğin ontolojisine ve immün korunma ve beslenmeyle ilgili gereksinimlerine 
olağanüstü bir şekilde uyum sağlamaya devam eder (Palmeira ve Cameiro-Sam-
paio, 2016).

Anne sütü yenidoğanlar için ilk ekzojen poliamin kaynağıdır. Anne sütün-
de bulunan poliamin içeriği ise emme süresince değişim göstermektedir (Lö-
ser,2000, ss.55-58). Poliaminler memelilerde hücre büyümesi, farklılaşması, 
DNA,RNA ve protein sentezinde görev almaktadırlar. Hücrelerde endojen ola-
rak üretilebilmelerinin yanı sıra diyet yoluyla ekzojen olarak da alınabilirler. Po-
liaminler, her tip hücre büyümesi, çoğalması ve hayatın devamlılığı için önemli 
ve gereklidirler (Büyükuslu, 2014: 105). Poliamin içerisinde, sporcuların kul-
landığı destek ürünlerinden arjininde bulunmaktadır.

Arjinin, bağ doku onarımında görevli poliaminlerin, hidroksiprolinin ve 
nitrik oksidin yapıtaşıdır. Arjinin, sadece proteinin bileşiminde bulunmamakta, 
aynı zamanda vücut proteinlerinin düzenlenmesinde de yer almaktadır(Saka ve 
Parlak, 2015:  26-29).Arjinin, egzersiz sırasında kan akışını, protein sentezini 
ve egzersiz performansını arttırmak için, egzersiz öncesinde vücut geliştirici 
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sporcular tarafından kullanılmaktadır (Fahs, Heffernan ve Fernhall,   2009: 773-
779).

SPORCULARIN ANNE SÜTÜ KULLANIM SEBEPLERİ

Sporcular için en çok kullanılan proteinlerin başında süt proteini gelir. Ko-
lostrum, son zamanlarda sporcularda kas ve vücut geliştirmek, antrenman ve 
maçlardan sonra hücre yenilenmesini hızlandırmak, yaraları iyileştirmek ve ya-
rışma sırasında stresi azaltmak için sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Sporcularda 
antrenmanlar ve maçlar sonrası, bağışıklık sistemi ve doğal öldürücü hücre olan 
T hücreleri miktarı azalmaktadır. Bu durum, birkaç saat sonra dengeye gelse de, 
bazı sporcularda yapılan antrenman şiddeti ve türüne bağlı olarak döngü haline 
gelebilmekte ve hastalık risklerini arttırabilmektedir. Kolostrum hem içerdiği 
büyüme faktörleri hem de bağışıklık sistemi güçlendirici yapısı ile hastalık risk-
lerini minimuma indirmek için tavsiye edilmektedir. Yapısındaki insülin benzeri 
büyüme faktörü (IGF-1) sayesinde iskelet kası protein sentezini ve yağ yakımını 
arttıran kolostrumun, düzenli olarak alınmasının uzun süreli egzersiz ve yarış-
larda ısı çarpması riskini de azalttığını gösterilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda; 
kolostrumun, atletlerde 8 haftalık bir kullanım sonucunda dayanıklılığı arttırdığı 
gözlenmiştir. Bazı çalışmalarda; kolostrumun, hokey oyuncuları ve kürekçiler-
de güç, dayanıklılık ve sürati arttırdığı tespit edilmiştir.2

Kolostrum besleyici öğeler açısından oldukça zengindir. Ayrıca spesifik 
fonksiyonlar üzerine de etkileriolan bir çok biyolojik aktif maddeyi de yapı-
sında ihtiva eder. Kolostrumun sporcularda; güç ve dayanıklılığı artırdığı, daha 
fazla enerji sağladığı, yağ dışı kas kütlesini desteklediği, vücut yağını yaktığı, 
yoğun çalışma sonrası zayıflayan bağışıklık seviyesini artırdığı, iyileşme süresi-
nin kısaldığını, yaraların iyileşmesini hızlandırdığı, mental uyanıklık ve pozitif 
ruh hali verdiği bildirilmiştir (Kıvrak ve Uçar, 2012: 141).

SPORCULARIN ANNE SÜTÜ TEMİNİ

Formunu korumak ya da bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla anne 
sütü içme alışkanlığı yetişkinlerde giderek artmaktadır. Uzmanlar ise internet 
siteleri ve sosyal medya üzerinden yapılan satışların arttığını, giderek büyüyen 

2 https://www.birbes.com/kolostrum-nedir-faydalari-nelerdir-sporcularda-
kolostrum-kullaniminin-etkisi-nedir-15815/, 12.09.2019 
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bu pazarın regüle edilmesinin gerektiğini ifade etmektedirler. Anne sütünün be-
bekler üzerindeki faydaları bilinmektedir. Kimi toplumlarda “sıvı altın” olarak 
anılan anne sütü bugünlerde pazarlanan pahalı bir ürün haline gelmiştir. Ör-
neğin; Amerika Birleşik Devletleri’nde anne sütü alım ve satımı için insanlar 
internet üzerinden bir araya gelmektedirler. Anne sütünü çoğunlukla çocukları 
için yeterli sütü olmayan aileler satın almaktadır. Ancak bu grubun dışında kan-
ser hastaları ve spor meraklıları da ürünün alıcısı durumuna gelmiştir. Özellikle 
fitness fanatikleri arasında anne sütü kullananların sayısı giderek çoğalmakta, 
anne sütünün bağışıklık ve kondisyonu artırdığına inanılmaktadır. Anne sütü 
almak isteyenler, internette süt sağan anneler ile eşleşerek, kimi zaman yarım 
litresine 200 liraya kadar para verebilmektedirler.3

İNTERNET ÜZERİNDEN ANNE SÜTÜ TEMİNİNİN 
SAKINCALARI

Uzmanlar, anne sütlerinin herhangi bir taramaya maruz kalmadığı için vi-
rüsle ilgili tehditler oluşabileceğini ifade etmektedirler. Anneler bebekleri için 
en iyisini yaptığını düşünürken, farkında olmadan bebeklerine bakteri ve virüs 
içeren bir ürün sunabilmektedirler. Bazı uzmanlar, sütün vücuttan steril olmayan 
cihazlar aracılığıyla çekilmesi ya da steril olmayan kaplarda saklanmasından 
dolayı internette satılan anne sütünün yüzde 93’ünde bakteri ve virüsler tespit 
edildiğini bildirmektedir. Bu nedenle bebeklere Hepatit B ve C, HIV ve frengi 
bulaşabilmektedir.4

ANNE SÜTÜ BANKALARI, AMAÇLARI VE İŞLEYİŞİ

Yenidoğan sağlığı ve beslenmesi bakımından anne sütünden sonra en uy-
gun tercih bağışçı annenin sütü olmaktadır. Bu sütün temini için, pek çok ülke-
de yaygınlaşan yöntem ise, Anne Sütü Bankaları’dır. Bu nedenle, “Anne Sütü 
Bankacılığı” (ASB) çocuk sağlığı politikası ve düzenlemesi ile entegre edilerek, 
ulusal emzirme politikalarının bir parçası olarak korunmakta, geliştirilmekte ve 
desteklenmektedir. Faydaları hakkında pek çok kanıta rağmen Türkiye’de anne 
sütü bankacılığı; etik sorunlar, geleneksel inanç ve tutumlar, ailelerin bu sütün 
güvenliği konusundaki kaygıları ve yetersiz bilgiden dolayı tartışmalıdır (Ka-

3 https://www.haberler.com/anne-sutu-sektor-oldu-sutunu-satan-satana-7498935-
haberi/, 12.09.2019

4 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/anne-sutu-cilginligi-29520072, 13.09.2019
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dıoğlu ve Hotun Şahin, 2014: 102).Süt bankası, palyatif bakım hizmeti ve tedavi 
stratejisi olarak ikinci basamak sağlık hizmeti olarak işlev görmekle beraber, 
uzun vadede kikomplikasyonları önleyerek hastalık ve ölüm oranlarını azalt-
masından dolayı birinci basamak sağlık hizmeti de sunmaktadır(Arnold, 2006: 
3-13).Anne sütü bankaları (ASB) bir hastane bünyesinde ya da herkesin ulaşıla-
bileceği bir yerde kurulabilmektedir. ASB içinde hekim,  diyetisyen, laktasyon 
danışmanları,  hemşire, enfeksiyon kontrol birimi, tıbbi direktör ve büro destek 
personelinden oluşan kurul görev yapmaktadır. Bu kurul süt bankalama süreç ve 
politikalarını incelemek amacıyla düzenli biçimde toplanmaktadır. ASB’lerde 
kayıt işlemi önemlidir (Human Milk Banking Association of North America, 
2011’den akt. Kadıoğlu ve Hotun Şahin, 2014: 106).

Türkiye’de Anne Sütü Bankası olmadığı için, sütanneliğinin yazılı kuralları 
yoktur. Açılması için bu konu gündeme gelse de ortaya çıkan görüş ayrılıkları 
tartışmalara sebep olmuştur ve henüz faaliyete geçmiş bir anne sütü bankası 
Türkiye’de mevcut bulunmamaktadır.

Amerika’daki Anne Sütü Bankası’nın kuralları ise şu şekildedir;

•  Annenin sağlık sorunu olmamalıdır.

•  Anne düzenli olarak ilaç kullanmamalı veya bitkisel destek almamalıdır 
(tiroid ilaçları, insülin, prenatal vitaminler, astım inhalasyon ilaçları, 
nasal spreyler, cilde sürülen ilaçlar, göz damlaları, tek progesteron veya 
düşük doz östrojen içeren doğum kontrol ilaçları hariç).

•  Anne Sütü Bankası’nın istediği kan tetkiklerini yaptırmalıdır.

•  Anne Sütü Bankası’nın talep ettiği en az süt miktarını karşılamalıdır (en 
az 3000 ml).

•  Uyuşturucu bağımlısı olmamalı, sigara veya tütün ürünü içmemeli, son 
4 ay içinde kan veya kan ürünü almamalı (Rhogam dışında), son 12 ay 
içinde organ transplantasyonu(organ nakli) yaşamamalı, her gün dü-
zenli olarak 60 ml’den fazla alkol tüketmemeli, HIV, HTLV, sifiliz (fren-
gi), hepatit B, hepatit C virüs testleri negatif olması ve cinsel ilişki part-
neri HIV virüsü taşımamalıdır.5

5 https://www.sabah.com.tr/bebegimvebiz/stil-ve-oneri/2017/11/10/eski-bir-gelenek-
sut-anneligi, 20.09.2019
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Bu kurallardan da yola çıkarak öncelikli düşüncenin, sağlıklı sütlerin ban-
kalarda bulundurulmasına ilişkin olduğunu görebilmekteyiz. Bulaşıcı hasta-
lıkların önüne geçmek için de bu süreçleri ayrıntılı şekilde takip etmek büyük 
önem taşımaktadır.

ANNE SÜTÜ BANKALARINDA SÜTLERİN SAKLANMA 
KOŞULLARI

Donör (süt veren kişi) sütün kullanımı, taşıma, depolama ve ısıl işlem dahil 
olmak üzere bir dizi işlemi içerir ve anne sütünün çeşitli biyolojik, besinsel ve 
immünolojik özelliklerini etkilediği bilinmektedir. Ek olarak, artık gıda endüst-
risinde ısıl veya basınçlı işlem gibi yeni işleme yöntemleri kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte, işlemlerin farklı etkileri ve ayrıntılı işlemdeki değişikliklerin 
(örneğin, 1 ° C sıcaklığındaki bir değişiklik) sütün biyolojik, besleyici ve im-
münolojik özelliklerini nasıl etkileyebileceği konusunda çok az karşılaştırmalı 
kanıt vardır. Bu değişikliklerin alıcılar için sonuçları nasıl etkilediğine dair doğ-
rudan bir kanıt yoktur.6

Sütler bankaya ulaşana kadar uygun saklama koşullarında korunmakta ve 
süt bankası görevlileri tarafından evlerden toplanmaktadır veya kişiler tarafın-
dan süt bankasında sağılarak görevlilere verilmektedir. Evlerden toplama işlemi 
ile de soğutma blok yapılmış, izole edilmiş frigofrik taşıyıcılarla -20 °C’ de süt 
bankasına ulaştırılmaktadır. İngiltere’de kurulan Ulusal Sağlık ve Mükemmel 
Bakım Enstitüsü (National Institute for Health and Care Excellence- NICE) kri-
terlerine göre sütlerin saklama koşulları Tablo 1’de verilmiştir (NICE, 2010’dan 
akt. Kadıoğlu ve Hotun Şahin,2014, ss.107-108).

6 https://www.nice.org.uk/guidance/cg93/chapter/2-Research-recommendations, 
20.09.2019
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Tablo 1. NICE Kriterlerine Göre Bağışçı Anne Sütü Saklama Koşulları

İnsan Sütü Oda Isısında
(25 °C ve altı)

Buzdolabı
(4 °C )

Dondurucu
(-18 °C )

Taze çiğ süt 6 saat 48 saat Preterm bebekler için 
3 ay
Term bebekleri için 
6 ay

İşlem görmemiş 
çözülmüş süt

<4saat <24 saat Tekrar dondurulmaz

Dondurulmuş 
pastörize süt

<4 saat
(sonrasında 
atılmalı)

<24 saat Tekrar dondurulmaz

Saklanma koşulları, sütlerin bozulmadan bankalara ulaştırılmasında ve sütü 
temin edecek kişilerin sağlık standartlarına uygun şekilde sütleri alması aşa-
masında büyük önem taşımaktadır. Anne sütünü evinde saklayacak kişilerin de 
yine gereken kurallara uyarak sütleri saklamaları gerekmektedir.

ANNE SÜTÜ BANKASI OLAN AVRUPA ÜLKELERİ

Avrupa’da halen mevcut, açılması planlanan ve ilk defa açılacak süt ban-
kası sayıları Tablo-2’de verilmiştir (Köse, Bilgin, Kulaber, Bellisoy, ve Çakır, 
2013).
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Tablo 2. Avrupa Ülkelerinde Anne Sütü Bankaları 

Ülke Faal Anne Sütü Bankası Kurulması Planlanan Anne 
Sütü Bankası

Almanya 12 2

Avusturya 2

Belçika 4

Bulgaristan 1

Çek 4

Danimarka 2

Estonya 1

Finlandiya 17

Fransa 36

Hırvatistan 1

Hollanda 1

İngiltere 17

İspanya 6 1

İsveç 28

İsviçre 6

İtalya 27 3

İzlanda 1

Norveç 12

Polonya 2 1

Portekiz 1 1

Rusya 1

Sırbistan 1

Slovakya 6

Slovenya 1

Türkiye 1
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TÜRKİYE’DE ANNE SÜTÜ BANKASI KURULMASINA BAKIŞ

Çeşitli nedenlerden ötürü emzirilemeyen bebeklerin güvenli ve sağlıklı be-
sin alma hakkı vardır. Süt bankaları bu bebekler için değerli bir besin kayna-
ğıdır. Süt bankalarının yoğun bakım ünitelerine yakın bulunması da ayrı önem 
göstermektedir. Bu hizmet, hastanede yatan bebeklerin öz annelerinin sütünden 
yararlanmalarına olanak sağlayabilecektir. Bunun dışında, herhangi bir neden-
den ötürü bebeğini emzirmeyen anneler ise donör olarak süt sağmayı sürdürerek 
hem süt üretiminin devamlılığını sağlayacak hem de başka bebeklerin ihtiyacını 
giderebilecektir. Hastanelerde verilen laktasyon destek programları ile anne sü-
tünün önemi üzerinde durulurken, süt bankaları ve donörlük konuları ise anne-
lerde farkındalık oluşturmak adına oldukça önemlidir. Bu tür eğitim programla-
rının, annelerin süt bankası ve donörlük konuları hakkında görüş ve önerilerinin 
paylaşılmasına fırsat sağlayacağı düşünülmektedir (Demirtaş, 2011: 73).

Süt bankalarının kurulması sadece fayda sağlaması açısından ele alınma-
maktadır. Aynı zamanda süt bağışı yapan kişilerin sağlık durumlarının iyiliği ve 
bankalarda bir süte birden fazla annenin sütünün karıştırılma olasılığı gibi konu-
lar da akıllarda soru işaretleri oluşturmaktadır. İslam ülkelerinde bu sıkıntılara 
ilaveten tartışılmakta olan başka sorunlar da mevcuttur.

Yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizde de diğer Müslüman ülkelerle 
benzer olarak en büyük etik ikilemin “Süt Kardeşliği” olduğu ifade edilmekte-
dir. Çoğu Müslüman’ın kültürel açıdan aldığı temel İslami eğitimin bir parçasını 
oluşturan bağışçı sütü ile akrabalık konusu iyi bilinmektedir. Sonuç olarak, pek 
çok aile bu çelişkiyle karşı karşıya kalmıştır ve çoğunun bağışçı sütü kavramı 
konusunda bir görüşü yoktur (Kadıoğlu ve Hotun Şahin, 2014: 110).

Ülkemizde anne sağlığı klinikleri olan tüm hastaneler ile tüm doğumevleri 
göz önüne alındığında, anne sütü bankası hizmetinin olmadığı görülmektedir. 
Bunun temel nedeni, alıcı ve donörün birbirinden haberdar olmamasından kay-
naklanan etik sorunlar, geleneksel inançlar ve tutumlardır. Örneğin, Türkiye’de, 
özellikle kırsal kesimlerde annenin farklı nedenlerden ötürü bebeğini emzire-
mediği durumlarda sütanneliği geleneksel bir uygulamadır ve her iki tarafın 
birbirini tanıması bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, bebeğe donör ile bebek ara-
sında maternal bir bağ oluştuğunun düşünülmesi inancından kaynaklanmakta-
dır. Bebek bundan dolayı donörün çocuğu olarak düşünülmektedir. Aynı inanışa 
göre, donör sütünü alanlar ve donörün çocukları arasında evlilik yasağı vardır. 
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Tüm bu sorunların, kültürel olarak kabul edilmiş bir yaklaşımla ele alınmasının 
gerekli olduğu düşünülmektedir (Demirtaş, 2011: 75).

Anne sütü bankalarının kurulmasına karşı çıkılmasının en önemli sebebi 
İslâm hukukunda anne sütünün evlenme engeli oluşturmasıdır. Bu görüşteki 
İslâm hukukçuları tedbirli davranarak haram evlilikleri engellemeyi hedefle-
mektedir. İslâm toplumunda bu kurumlara ihtiyaç olmaması, muhtemel hijyen 
sorunları, anne sütünün besin değerindeki bazı kayıplar, yüksek maliyet ve bazı 
bulaşıcı hastalıkların taşınması önemli gerekçeler olarak gözükmektedir. Ayrı-
ca anne sütü bankalarındaki uygulamalardan kaynaklanan endişeler ve batıdaki 
gibi işletileceği düşüncesi bu kurumlara şüpheli yaklaşıma neden olmaktadır. 
Süt bankalarının kurulabileceğini savunan İslâm hukukçularının ise görüşlerini 
genellikle süt akrabalığının gerçekleşmediği durumlara dayandırdıkları görül-
mektedir (Pekdemir, 2015: 546).

ANNE-BEBEK SAĞLIĞI AÇISINDAN EMZİRME VE SÜT 
BAĞIŞI

Emzirme infant ve annede birçok hastalık riskini azaltır. Literatürde emzir-
menin anne sağlığına yararlarını içeren çok sayıda makale bulunmamaktadır. 
Ancak hastalıkların insidansında azalma ile emzirme arasında pozitif ilişki var-
dır. Meme kanseri, over kanseri ve osteoporozun sebep olduğu kemik kırıkları 
gibi. Ayrıca emzirmenin romatoidartrit ve type-2 diabetes riskini azalttığını dair 
sonuçlar vardır. Çalışmalar emzirme ile postnatalamenore ve gebelikler arası 
sürenin uzaması arasında ilişkiyi belirlemiştir. Emziren kadın gebelikte aldığı 
kiloları daha çabuk verir ve postnataluterus kanamasında azalma anemiyi önler 
(Topal, Çınar ve Altınkaynak, 2017: 25). 

Emzirmenin anne ve bebek sağlığı açısından birçok faydası bulunmaktadır. 
Bunlar genel olarak şu şekilde sayılmaktadır;7

	Emzirme bebeğin diş ve çene sağlığı için yararlıdır.

	Anne sütü, anne ile bebek arasındaki psikolojik bağı kuvvetlendirir, do-
ğal bir sakinleştiricidir.

	Rahmin daha kısa sürede toparlanmasını sağlar.

7 https://www.sagligimicinhersey.com/2015/06/kadin-sagligi/anne-sutu-bankasi-
nedir/, 20.09.2019
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	Erken emzirmeyle doğum sonrası kanamalar çabuk kesilir.

	Memelerde şişme, iltihaplanma olmaz; anne lohusalık dönemini rahat 
geçirir.

	Emziren annelerde meme ve rahim kanserine yakalanma riski daha az-
dır.

	Menopoz sonrası kalça kemiği kırığı riskini azaltır.

	Hamilelik döneminde oluşan fazla kiloları daha kolay verirler.

Anne sütünün faydaları saymakla bitmeyecek derecededir. Emzirme yoluy-
la bu sütü bebeğin alması da ek olarak anne ve bebeğe faydalar sağlamaktadır. 
Bağışçı olduğu durumda emzirmenin azalması söz konusu olursa bu faydalar-
dan da bebeğin yararlanması azalacaktır. Aynı zamanda başka bebeklerin de süt 
ihtiyacının olabileceği, anneyi bağış yapması konusuna yönlendirebilmektedir.. 
Tüm bu ihtimaller göz önünde bulundurulduğunda annenin bağışçı olması özel-
likle sütünün yeterli ve mümkünse gereğinden fazla olduğu durumlarda gerçek-
leşmelidir.

Yapılan bir çalışma sonucu süt bağışı konusundaki bazı görüş ve tutumlar 
aşağıdaki maddelerle değerlendirilmiştir (Kadıoğlu, Avcialpar ve Hotun Şahin, 
2019: 1071).

	Bir annenin anne sütü sadece kendi bebeği için faydalıdır.  

	Eğer donörün bebeği ve anne sütünü alan bebeğin yaşı, aynı yaşta (ay) 
verilirse, donörün anne sütü alıcıya faydalı olacaktır.

	Bebek formülümü beslemek yerine anne sütünü bir süt bankasından bes-
lemeyi tercih ederim. 

	Bağışçının karakter özellikleri benim için önemlidir. Bebeğimi, tanıma-
dığım bir kadının anne sütüyle beslemek istemem.  

	Anne sütünü, ihtiyaç duysalar bile bilmediğim bir aileye vermem. 

	Anne sütünü bağışlayan kadınlara belli bir miktar para ödenmesi gerek-
mektedir. 

	Tüm emziren annelere süt bankalarına bağışta bulunmaları konusunda 
bilgi vermeli ve teşvik edilmelidir.

	Sütkardeşlerin evlenmeleri İslam hukukuna aykırıdır. Böylece, gerekli 
düzenlemeler yapıldığı takdirde (örneğin, süt kimlik kartları) gerekti-
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ğinde kendi anne sütümü bağışlayabilir veya bebeğim için süt alabili-
rim. 

	Kocam asla anne sütünü bağışlamama izin vermedi.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde aslında bu maddelerin neden ele alındığı 

gerçekliği de ortaya konmaktadır. Öncelikle annelerin ve genel olarak toplumun 
akıllarındaki soru işaretlerinin giderilmesi, anne sütü bankalarının kurulmasının 
önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Bu da gerekli eğitimlerin verilme-
diğine işaret etmektedir.

AMAÇ

Spor dünya genelinde amacına uygun ve ahlaki kurallar doğrultusunda ya-
pılmaya çalışılmaktadır. Bununla beraber kullanım amacı değişebilecek madde-
ler de sporcular tarafından alınmaktadır. Sadece müsabaka veya yarışma spor-
cularının değil, amatör olarak da sporla uğraşan kitleler arasında bu kullanım 
yaygınlaşmıştır. Bilinçsizce tüketilen ve henüz kullanım alanı, sağlık üzerindeki 
etkileri yetişkinler için tam olarak belirlenmemiş maddelerden biri de kolost-
rumdur. Anne sütünün ne gibi zararları olabilir ki diye düşünülerek kullanımı 
ve kontrol altında olmadan yapılan satışları da sağlık üzerinde olumsuz etkiler 
doğurabilmektedir. Çalışmamızda bunun önüne geçilebilmesi için de toplumun 
bilinçlendirilmesi ve satışları yapılacaksa da, anne sütünün yetişkinler üzerin-
deki etkileri ile sağlıklı annelerin sütünün kullanımının önemini vurgulamak 
amaçlanmıştır. Anne sütü bankalarında yapılan süt paylaşımına, sporcuların 
veya anne sütü kullanan yetişkin bireylerin de dahil edilmesiyle yalnızca sağlık-
lı sütlerin kullanımın sağlanabilmesi ihtimaline dikkat çekilmektedir.

YÖNTEM

Çalışmada ilgili alanyazın (web siteleri, kitap, dergi vb.) dokümantasyon 
tekniği ile taranarak bulgular oluşturulmuştur.

SONUÇ

Sporcuların ve spor yapan bireylerin almış oldukları besin desteği oranla-
rı gün geçtikçe artmaktadır. Kolostrum da bu maddeler arasındadır ve kullanı-
mı araştırma aşamasındadır. Kolostrum ilk günlerde gelen anne sütüne verilen 
isimdir. Besleyicilik değerleri anne sütünden farklıdır. İnternet üzerinden rast-
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gele alınan sütlerin yaygınlaşmaya başlamasıyla da sağlık sorunlarının ortaya 
çıkabileceği konusunda endişelenilmektedir. Kolostrum olarak mı anne sütünün 
normal formuna dönüşmüş hali olarak mı satın alınıp kullanıldığı dahi bilinme-
mektedir. Sağlık yönü düşünülmeden ticaret amaçlı yapılan süt satışları da ha-
liyle tepki çekmeye başlamaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda 
ihtiyacı olan bebekler için kurulan süt bankaları ile bu konu hakkında bir ilişki 
kurulmasının daha olumlu sonuçlar vereceği düşünülmektedir.

Bu konu üzerinde yaptığımız araştırmalar sonucu genel olarak verilebile-
cek tavsiyelerimiz aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

	Anne sütü amaç ne olursa olsun, öncelikli olarak annenin kendi bebeği 
için kullanması gereken bir besindir.

	Anne- bebek ilişkisi emzirme yoluyla oluşmaktadır ve emzirme daha pek 
çok sağlık bileşenleri açısından anne ile bebeğe fayda sağlamaktadır. 
Engel yoksa ve annenin sütü varsa emzirmek annenin ilk tercihi olma-
lıdır.

	Anne sütünü bağışlamak istiyorsa gerekli sağlık koşullarını taşımalıdır. 
Sütü kendi bebeği için yeterli geliyorsa artan sütünü bağışlaması için 
sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçmelidir.

	Anne, sütü bankasına sahip bir yerde yaşıyorsa öncelikli olarak banka-
ya bağış koşullarını ve bağış sürecinde doğru basamakların uygulanıp 
uygulanmadığını araştırmalıdır.

	Bağış yapan kişilerin ve bağışlardan faydalanan bireylerin bilgileri 
mutlaka kurum tarafından saklanmalıdır.

	Anne sütü bankaları kurulurken gerekli bilinçlilik sağlanıp, eğitim prog-
ramları düzenlenerek bu süreç tamamlanmalıdır.

	Sağlık personelleri ve süt bankaları çalışanları dışında da, toplumun 
kalan diğer bireyleri için eğitimler verilmelidir.

	Anne sütü bankalarından faydalanacak olan bebeklerin öncelik sırası 
belirlenmeli, süt saklama ve dağıtma kurallarına uyularak sütler veril-
melidir.

	Anne sütü bankalarına, ekonomik düzeyi düşük olan ailelerin de ulaş-
ması için kolaylıklar sağlanmalıdır. Çünkü bağış yapana bir ödeme 
yapılmadığı halde, süt almak isteyenlerden genelde para alınmaktadır. 
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Bunun önüne geçilmesi için de anne sütü bankalarının sadece gönül-
lülük esasıyla ihtiyaç önceliğine göre sütleri dağıtması ve kar amacı 
gütmemesi gerekmektedir.

	Anne sütü bankası olan ülkeler, belirli aralıklarla ulaştıkları olumlu ve 
olumsuz sonuçları rapor halinde sunmalıdır.

	Ülkemizde anne sütü bankalarına karşı oluşan olumsuz düşüncelerin 
yıkılması için, anne sütü bankası kurulmasının faydaları anlatılmalıdır.

	 İslam ülkelerinin hassasiyetleri göz ardı edilmemeli, anne sütü banka-
ları kurulurken İslami şartlara dikkat edilmelidir.

	İslam ülkelerinde banka kavramı yerine, halk tarafından daha olumlu 
yaklaşılabilecek tabirler kullanılmalıdır.

	Özellikle dini kavramların toplum için büyük ölçüde önem arz ettiği ke-
simlerde, din görevlileri de anne sütü bankalarında bireylere istek ha-
linde bilgi verme mercii olarak bulunmalıdır.

	Anne sütü bağışı yapan bireylerden bağışlamak istedikleri kesimler hak-
kında da özel olarak bilgi alınmalıdır.

	Sporcularda kolostrum ve anne sütü kullanımı hakkında gerekli araştır-
maların yapılmasına önem verilmelidir.

	Spor yapan bireylerin ve anne sütü kullanan tüm bireylerin internet ara-
cılığıyla yaptıkları anne sütü temininin sakıncaları hakkında topluma 
bilgi verilmelidir.

	Anne sütü öncelikle bebeğin hakkıdır. Fakat spor yapan bireylere de is-
tek halinde bağış yapılabilmesi için çalışmalar başlatılmalıdır.

	Sporcuların anne sütü bankalarından süt alabilecekleri koşullar oluşsa 
bile, para karşılığı bu sütler verilmelidir.

	Sporculara satılacak sütler için, bağışçılara bilgi verilip izinleri alın-
malı, sütler ayrı bir yerde ama aynı koşullar sağlanarak saklanmalıdır.

	Salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla, bağış yapan annelerin ve sütü 
kullanan bebekler ile diğer yetişkin bireylerin sağlık kontrolleri belli 
aralıklarla yapılmalıdır.

	Anne sütü bebekler için ilk besin kaynağıdır. Sporcuların sonradan 
kolostrum ve anne sütü takviyeleri alması yerine öncelikli sorunumuz, 
ailelerin anne sütü ile bebeklerini beslemeleri konusunda bilinçlendi-
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rilmeleri olmalıdır. Böylelikle anne sütünü gelecekte sporla uğraşacak 
bireyler de vaktinde alarak daha sağlıklı nesiller olarak yetişebilecek-
lerdir. 
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ADOLESAN DÖNEMDE FİZİKSEL AKTİVİTE, SPOR VE 
BESLENMENİN SPORTİF PERFORMANS VE FİZİKSEL 

GELİŞİME ETKİSİ

Muhammed Fatih BİLİCİ

Muş Alparslan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,  
Muş / Türkiye

Öz: Adolesan dönem (12-18 yaş), çocukluk ile erişkin çağ arasındaki biyo-
lojik ve fizyolojik değişikliklerin en hızlı olduğu gelişme dönemidir. Adolesan 
dönemde seks steroidlerinin salgılanması, büyüme hormonunun salgılanmasını 
tetikler. Büyüme hormonu salınımının artması, büyüme atağının oluşmasına yol 
açar. Kemik gelişiminin oldukça hızlı olduğu bu dönemde bireyin tüm yaşamını 
etkileyecek sakatlık ve yaralanmaların yaşanmaması oldukça önemlidir. Özellikle 
egzersiz esnasında oldukça dikkatli olunmalıdır. Gereğinden fazla yapılan ağırlık 
çalışmaları adolesan dönemde büyümeyi olumsuz etkiler. Bu dönemde zihinsel 
ve fiziksel süreçleri etkileyen önemli etkenlerin başında spor ve beslenme gel-
mektedir. Beslenme büyüme ve gelişmenin sağlanması, sağlıklı olma ve enerji 
gereksiniminin sağlanması için önemlidir. Sporcu beslenmesi ise sportif perfor-
mansın geliştirilmesi, hastalık ve sakatlık riskini azaltmak ve fiziksel aktivite 
sonrası toparlanma sürecini hızlandırmak açısından oldukça önemlidir. Düzenli 
bir egzersiz ile birlikte yeterli ve dengeli beslenme, sporcu performansını olumlu 
etkilemekle beraber gelecekte oluşabilecek sağlık problemlerinin riskini azalt-
maktadır.  Adolesan dönemde sağlıklı bir gelişim ve iyi bir sportif performans için 
yeteri oranda karbonhidrat, protein ve sıvı tüketilmesi oldukça önemlidir. Yeterli 
ve dengeli beslenen sporcuların, iyi beslenmeyen sporculara göre daha yüksek 
performans, yüksek antrenman etkinliği, artmış konsantrasyon ve dikkat, düşük 
sakatlanma ve hastalık oranı, uygun vücut kompozisyonu ve yeterli büyüme ve 
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gelişme avantajına sahip oldukları söylenebilir. Yeterli ve dengeli beslenme, spor-
cuların performans gelişimini garanti etmemektedir, sadece yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin ortaya çıkaracağı olumsuz etkileri ortadan kaldırır. Bundan dolayı 
adolesan dönemde beslenme; hem sportif başarının sağlanması için hem de büyü-
me ve gelişmenin devamlılığının sağlanması için çok önemlidir.

GİRİŞ

Adolesan dönem (12-18 yaş), çocukluk ile erişkin çağ arasındaki biyolojik 
ve fizyolojik değişikliklerin en hızlı olduğu gelişme dönemidir. Adolesan ge-
lişme çağı, fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin ön planda olduğu, bebeklik 
çağından sonraki en hızlı gelişim dönemi olduğu söylenebilir. Bu dönemde ana-
tomik yapıda orantısız bir gelişimden bahsedilebilir. Adolesan birey, organiz-
masında meydana gelen bu tür değişikliklere uyum sağlama sürecinde bir takım 
problemler yaşayabilir (Malina, 2007:  67-90).

Bu dönemde zihinsel ve fiziksel süreçleri etkileyen önemli etkenlerden biri 
de beslenmedir. Düzenli bir egzersiz ile birlikte yeterli ve dengeli beslenme 
sporcu performansını olumlu etkilemekle beraber gelecekte oluşabilecek sağlık 
problemlerinin riskini azaltmaktadır.  Egzersizin türü, şiddeti, sıklığı ve süresine 
göre harcanan enerji miktarı değişiklik gösterir. Adolesan dönemde yapılan spor 
ile birlikte enerji gereksiniminin karşılanması fiziksel gelişimi doğrudan etkile-
mektedir. Enerji alımının uzun süre yetersiz olması ya da uzun süre gereğinden 
fazla enerji alınması vücut ağırlığında değişimlere neden olmaktadır. Adolesan 
sporcuların vücut ağırlıklarının yaptığı spor branşına göre sürdürülebilir olma-
sı sakatlık risklerini ve kronik hastalık risklerini azaltarak performansı olumlu 
yönde etkilemektedir. Yeterli ve dengeli beslenme sporcuların toparlanma süre-
cini de katkı sağlamaktadır (Ersoy, 2012).

Egzersiz sırasındaki temel enerji kaynağı karbonhidratlardır. Dolayısıyla 
bu kritik dönemdeki fiziksel gelişimin olumsuz etkilenmemesi için, adolesan 
sporcuların egzersiz öncesi ve sonrası karbonhidrat tüketimine dikkat etmesi 
oldukça önemlidir. Daha çok kompleks, posa içeriği yüksek, vitamin ve mineral 
yönünden zengin karbonhidratlar tercih edilmelidir. Gereğinden fazla protein 
alımı, kas dokusunu daha fazla geliştirmez. Bu dönemde yeteri oranda prote-
in alımının fiziksel gelişimi olumlu etkileyeceği söylenebilir. Spor yapan her 
bireyde dehidrasyon riski vardır. Vücuttaki sıvı kaybı telafi edilmezse perfor-
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mansın düşmesine ve kişisel sağlığın bozulmasına neden olabilir. Özellikle spor 
yapan bireylerin sıvı tüketimi için susamayı beklemeden egzersiz öncesi, sırası 
ve sonrasında sıvı takviyesi yapmaları gerekmektedir. Sıcak ve nemli hava ko-
şullarında hipertermi oluşmaması için daha fazla sıvı tüketilmesi gerekmektedir.

Adolesan dönemde sağlıklı bir gelişim ve iyi bir sportif performans için 
yeteri oranda karbonhidrat, protein ve sıvı tüketilmesi oldukça önemlidir. Spor 
yapan adolesan bir bireyin gelişimini ve sportif performansını arttıracak genel 
bir diyet programından bahsetmek mümkün olmayabilir. Ancak adolesanın il-
gilendiği spor türü, şiddeti, sılığı ve süresine göre ya da efor sarfederken har-
cadığı enerji gereksinimine göre doğru beslenme alışkanlığı edinmesi, fiziksel 
ve zihinsel gelişim, sağlıklı yaşam ve sportif performans üzerinde olumlu etki 
yaratacağı söylenebilir (Ersoy, 2012).

ADOLESAN DÖNEMDE FİZİKSEL GELİŞİM

Gelişim, adolesan dönemde belirli bir hıza ulaşır ve bu dönemin sonunda 
bireyin vücut yapısı neredeyse yetişkin dönemdeki boyutlarına ulaşır. Bu dö-
nemde gelişim hızlı ve çok yönlüdür. Vücut sistemlerinde, kemik, kas ve yağ 
kitlelerinde gözle görülür bir artış meydana gelir. Bu dönemde cinsiyet hormon-
larının salınımının artmasının etkisine bağlı olarak üreme sisteminde belirgin 
bir büyüme meydana gelir. Adolesan bireylerde görülen bu hızlı gelişim dönemi 
“büyüme atağı” olarak adlandırılır. 

Adolesan dönemde seks steroidlerinin salgılanması, büyüme hormonunun 
salgılanmasını tetikler. Büyüme hormonu salınımının artması, büyüme atağının 
oluşmasına yol açar. Boy artış hızı, büyüme atağı sırasında en üst seviyeye ula-
şır. Büyüme atağı, kadınlarda erkeklerden 2 yıl önce görülür. Fakat erkeklerde 
büyüme atağı sürecinde daha fazla boy uzaması meydana gelir. Bununla birlikte 
erkek adolesanlar cinsel gelişime kızlardan daha geç başlar ve büyüme hızı do-
ruğuna daha geç ulaşır. Bu yüzden yetişkin dönemde erkekler kadınlardan yak-
laşık olarak 12-13 cm daha uzundurlar. Adolesanlarda büyüme, ekstremitelerde 
ve gövdede olmak üzere iki kısımdan oluşur. Vücutta ilk olarak alt ve üst eks-
tremitelerde büyüme görülür yaklaşık olarak bir yıl kadar sonra gövde kısmında 
büyüme görülür. Ekstremite bölgelerinde ilk olarak eller ve ayaklar büyür daha 
sonra bacaklar ve kollarda uzama görülür (Baltacı, Ersoy, Karaağaoğlu, Derman 
ve Kanbur, 2008). 
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Erkeklerde boy ve ağırlık artım hızı doruğu orantılı bir şekilde görülürken, 
kadınlarda ağırlık artım doruğu, boy doruğundan yaklaşık 6 ay sonra görülür. 
Yağ dokusundaki azalma hızı, boyca uzama hızının en yüksek olduğu dönem-
de görülür ve sonrasında kızlarda daha fazla olmak üzere her iki cinste de yağ 
kitlesinde artış gözlenir. Büyüme atağı süresince yetişkin dönemdeki ağırlığın 
yaklaşık olarak yarısına ulaşılır.

Resim 1: (URL-1)

Her iki cinste de deri altı yağ dokusu adolesan dönemin ilk yıllarında azalır. 
Kadınlarda kas dokusunun artış hızı en yüksek değeri menarş döneminde görü-
lür. Erkeklerde kas dokusu boy uzamasıyla eş zamanlı olarak gelişir. Kadınlara 
oranla erkeklerde kas dokusu testosteron hormonunun etkisiyle daha fazla geli-
şir. Bu dönemde hızlı iskelet gelişimi de söz konusudur. Kemik mineral içeriği 
ve yoğunluğu adolesan dönemin başlangıcında hızla artar ve dönem sonunda 
en yüksek seviyeye ulaşır. Yapılan bazı çalışmalarda yetişkin bireylerde kemik 
yoğunluğunun 20 yaşından sonra artış göstermediği belirtilmiştir. Adolesan 
dönemi sonundaki kemik kalitesi (yoğunluk, mineral içeriği vb.) yaşamın ileri 
safhalarında oluşabilecek osteoporoz riskinin önemli bir belirtecidir. Bundan 
dolayı, osteoroporozu önlemek için yapılan çalışmalar ve uygulamaların adole-
san dönemde başlatılması önemlidir.
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ADOLESAN DÖNEMDE SPORUN GELİŞİME ETKİSİ

Adolesan dönemin gelişim sürecinde, motor becerilerin orantısız gelişimi-
ne bağlı olarak sporda yaralanma ve sakatlanma riskleri de artar. Kemik ge-
lişiminin oldukça hızlı olduğu bu dönemde bireyin tüm yaşamını etkileyecek 
sakatlık ve yaralanmaların yaşanmaması oldukça önemlidir. Özellikle egzersiz 
esnasında oldukça dikkatli olunmalıdır. Gereğinden fazla yapılan ağırlık çalış-
maları adolesan dönemde büyümeyi olumsuz etkiler. Bu nedenle özellikle bu 
dönemde optimum yük (Vücut ağırlığı ya da fiziksel gelişime uygun ağırlıklar) 
ve uygun şiddette yapılan çalışmalar önerilmektedir. Bu şekilde yapılan çalış-
maların büyümeyi desteklediği belirtilmektedir (Malina, 2007:  67-90).

Adolesan dönemde uygun yüklenmelerle yapılan çalışmalar;
	Fiziksel gelişim hızını arttırarak bireyin kendisini sağlıklı ve iyi hisset-

mesini sağlar
	Bireyde hareketli bir yaşam tarzı geliştirir
	Kemik yoğunluğunu artırarak ilerde oluşması muhtemel olan kemik 

hastalıklarının risklerini ortadan kaldırır
	Yetişkinlik dönemde kronik hastalıklar ve obezite riskini azaltır (Baltacı 

ve Düzgün, 2008 )

Resim 2: (URL-2)
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Adolesan dönemde fiziksel aktivite ve egzersizin bireyin sağlığının korun-
masında önemli bir rolü vardır. Fiziksel aktivite sırasında normal sınırların üs-
tünde yapılan vücut hareketlerinin etkisiyle dinlenik durumdaki seviyenin üze-
rinde bir enerji harcaması gerçekleşir. Vücutta enerji harcamasını artıran tüm 
hareketler fiziksel aktivite olarak bilinir (Mcardle, Katch ve Katch, 2001). 

Bu dönemde benimsenen yaşam tarzı, bireyin sağlığını doğrudan etkilediği 
gibi yetişkinlik dönemi organizma yapısını ve işleyişini de etkileyecektir. Ha-
reketli yaşam tarzı insan sağlığını geliştirir ve sağlıklı olma durumunu devam 
ettirir. Düzenli olarak uygulanan fiziksel aktiviteler bireyin bağışıklık sistemini 
destekleyerek, hastalıklara karşı direncini arttırır ve yorgunluğu geciktirir. Ha-
reketli yaşam tarzı, bireyin ruh sağlığını ve beden gelişimini destekler. Özellikle 
fiziksel ve ruhsal gelişim ve değişimin oldukça hızlı olduğu adolesan dönemde 
yapılan düzenli fiziksel aktivite, fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal gelişime de 
katkı sağlayacaktır. Bireyin çevresi ile iyi ilişkiler kurması ve toplumsal düze-
ne ayak uydurabilmesi, sağlıklı bir fiziksel yapı ve iyi bir ruh hali ile ilgilidir 
(Aracı, 2001).

Günümüzde yaygın olan hareketsiz yaşam tarzı, erken ölümlere neden ola-
bileceği gibi çeşitli hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür. Düzenli olarak 
yapılan fiziksel aktivitelerin, çeşitli hastalık risklerini ve erken ölümleri önledi-
ği, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunduğu belirtilmiştir (Özer ve Baltacı, 2008).

Resim 3: (URL-3)
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Egzersiz ve fiziksel aktivitenin faydaları:
	Dalaşım ve solunum sistemlerini geliştirir
	Koroner damar hastalığı riskini azaltır veya önler
	Diyabet riskini azaltır veya önler
	Ağırlık kontrolünü sağlayarak düzgün bir vücut yapısı oluşturur
	Vücudun neredeyse tüm dokularının sağlıklı bir yapıya sahip olmasını 

sağlar ve bu sağlıklı yapının sürdürülebilir olmasına katkıda bulunur
	Depresyon ve stres durumlarını azaltır
	Kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlar (Özer ve Baltacı, 2008)
	Düzenli egzersiz bağırsak florasının sağlığını pozitif yönde etkileyerek 

hastalıklara karşı korur (Genç, Tutkun, Acar ve Zorba, 2019:  1-9)
	Fiziksel aktivite kadınlarda rahim kanseri başta olmak üzere birçok 

kanser türüne karşı koruyucudur (Genç, Tutkun, Güven ve Acar, 2019:  
123-126)

	Düzenli fiziksel aktivite sosyalleşme ve kişilik gelişimine katkı sağlar-
ken, saldırganlık, öfke, utangaçlık gibi durumların kontrol altına alın-
masına katkı sağlar (Çağlayan-Tunç, 2019).

Adolesan dönemde fiziksel aktivite, spor ve egzersiz bireyin genel sağlığını 
ve fiziksel yapısını geliştirir. Günümüzde modern yaşamdaki hareketsizlik, fi-
ziksel aktivitenin önemini kuvvetlendirmektedir. Düzenli olarak yapılan egzer-
sizler vücut yağ oranını azaltarak vücudu gereksiz ağırlıklardan kurtarır. Yapılan 
egzersizlerden sonra organizmanın geliştirdiği çeşitli adaptasyonlar sayesinde 
fiziksel olarak yapılan bir iş ya da aktivite sırasında daha geç yorulma ve çabuk 
toparlanma görülür (İnal, 2003). Dolayısıyla bu dönemde düzenli olarak yapılan 
fiziksel aktivite, spor ve egzersiz bireyin en temel ihtiyacı olarak görülmektedir 
(Aracı, 2001).

ADOLESAN DÖNEMDE FİZİKSEL UYGUNLUĞUN ÖNEMİ

Fiziksel uygunluk, bireyin kendisini fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissetmesi, 
günlük aktivitelerini yorulmadan yapabilmesi olarak tanımlanabilir (Baltacı ve 
Düzgün, 2008). Fiziksel uygunluk, vücut kompozisyonunun optimum düzeyde 
olması, temel ve tamamlayıcı motor özelliklerin optimum düzeyde gelişmesi, 
kalp, dolaşım ve solunum sistemlerinin organizmanın gereksinimleri karşılaya-
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cak düzeyde gelişmesini içerir.  Bu özelliklerin önem dereceleri, sportif perfor-
mans ve genel sağlık durumu açısından farklılık göstermektedir. Bundan dolayı 
fiziksel uygunluk, performansla ilişkili fiziksel uygunluk ve sağlıkla ilişkili fi-
ziksel uygunluk olarak sınıflandırılmıştır. Sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk ge-
nel olarak kardiovasküler ve kardiorespiratuar dayanıklılığı içerir, performansla 
ilişkili fiziksel uygunluk ise kardiovasküler ve kardiorespiratuar gelişime ek 
olarak dayanıklılık, kuvvet, sürat, koordinasyon ve hareketlik gibi özelliklerin 
optimum düzeyde gelişimini kapsamaktadır (Özer, 2001).

Fiziksel ve ruhsal gelişimin oldukça karmaşık olduğu adolesan dönemde fi-
ziksel uygunluğun istenilen düzeyde olması, bireyin ruhsal ve sosyal gelişimine 
de katkı sağlayacaktır. Sağlıklı ve sosyal bir adolesanın yaşam kalitesi akranla-
rına göre daha yüksektir. Bu nedenle fiziksel uygunluğun istenilen düzeyde ol-
ması, hem sportif performans açısından hem de sosyal yaşam ve sorumluluklar 
açısından gelişmiş, kendisine güvenen, üreten ve girişimci nesillerin yetişmesi-
ne katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Resim 4
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Son zamanlarda ülkemizde adolesan dönem obezitesi, fiziksel aktivite ye-
tersizliği ve yanlış beslenmeden dolayı artış göstermiştir. Günümüzde makine-
leşme ve akıllı cihazların kullanımı, beraberinde hareketsiz bir yaşam şeklini 
ortaya çıkarmıştır. Hareketsizliğe bağlı olarak adolesan dönem obezitesi önemli 
bir sağlık problemi haline gelmiştir. Bu dönemdeki obezite gelecekte oluşabi-
lecek kardiovasküler rahatsızlıkların habercisi niteliğinde olduğu söylenebilir. 
Obezitenin önlenmesinde en etkili yöntem diyetle birlikte yapılan egzersizdir 
(Baltacı ve Düzgün, 2008).

ADOLESAN SPORCULARDA BESLENMENİN GELİŞİME ETKİSİ

Beslenme, büyüme ve gelişim, sağlıklı olma ve enerji gereksiniminin sağ-
lanması için önemlidir. Sporcu beslenmesi ise sportif performansın geliştirilmesi, 
hastalık ve sakatlık riskini azaltmak ve fiziksel aktivite sonrası toparlanma süre-
cini hızlandırmak açısından oldukça önemlidir (Hoch, Goossen ve Kretschmer, 
2008, ss. 373-398). Adolesan dönemde beslenme, fiziksel gelişimi etkileyen 
önemli bir etkendir. Fiziksel gelişimin hızlandığı bu dönemde yeterli enerji ve 
besin öğelerinin alınması bireyin akranlarıyla aynı düzeyde gelişim göstermesini 
sağlamaktadır. Bu durum bireyin sosyal yönünün gelişimine de katkı sağlamak-
tadır. Bireyler erişkin dönemdeki boylarının %15’ine, ağırlığın %50’sine ve total 
mineral içeriğinin %40’ına bu dönemde erişmektedirler (Demir, 2008, ss. 94-95).

Resim 5: (URL-4)
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Adolesan sporcuların, temel besin öğelerinden yeteri oranda alması, büyü-
me ve gelişime engel olmadan antrenman ve müsabakalar için gerekli olan ener-
jiyi karşılayacağı ve genel sağlığın sürdürülmesini sağlayacağı düşünülmekte-
dir. Müsabaka ya da antrenmanlarda performansın düşmesi, yetersiz ve tutarsız 
beslenmeye bağlı olabilir. Sporcuların beslenme alışkanlıkları performanslarını 
doğrudan etkilemektedir.

Adolesan dönemde özellikle yoğun antrenman dönemlerinde yeteri kadar 
enerji alınmaması halinde; büyüme ve gelişme yavaşlayabilir, kas kaybı görüle-
bilir, yorgunluk, yaralanma ve hastalık riski artabilir ayrıca sakatlıklardan sonra 
sporcuların iyileşme sürecinin uzamasına daneden olabilir. Enerji alımı ile har-
canması arasındaki denge, sporcuyu enerji eksikliğinden korumaktadır. Bu yaş 
grubundaki bireylerde enerji eksikliği boy uzunluğunun kısa kalması, gecikmiş 
puberte, gecikmiş menstural döngü, kas kaybı, artmış yorgunluk, yaralanma 
veya hastalık risklerine neden olabilir. Regl dönemine yeni girmiş adolesan dö-
nemindeki kadın sporcuların yetersiz beslenmesi halinde menstrual bozukluklar 
görülebilir (Rodriguez, Dimarco ve Langley, 2009: 709-31). Enerji eksikliğine 
karşın enerjinin fazla alınması ise aşırı kiloluluk ve obeziteye neden olabilmek-
tedir (Unnithan ve Goulopoulou,  2004:  206-11).

Adölesan dönemdeki sporcuların enerji gereksinimleri, sedanter olan ak-
ranlarına göre daha yüksektir (Erkan, 2011:  49-53). Buna ek olarak spor yapan 
bir yetişkine göre de adölesan dönemdeki bir sporcunun enerji gereksinmesi, 
büyüme ve gelişme için gerekli olan ekstra enerji gereksinmesinden dolayı daha 
yüksek olmaktadır (Baysal, 2011). Kanada Pediatri Cemiyeti spor yapan adö-
lesanlar için normal enerji gereksinmesinin üzerine ek enerji eklenmesi gerek-
tiğini belirtmiştir. Bu ekleme 60 dakika futbol oynayan 30 kg ağırlığındaki bir 
kız için fazladan 270 kkal, 60 dakika buz hokeyi oynayan 60 kg ağırlığındaki 
bir erkek için fazladan 936 kkal şeklide örneklendirilmiştir (Purcell, 2013:  200-
202). Adölesanlar için Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER) önerileri 10-13 yaş 
orta aktif erkekler için 2000-2200 kkal, kızlar için 1800-2000 kkal, 14-18 yaş 
orta aktif erkekler için 2400-3000 kkal, kızlar için ise 2000-2200 kkal enerji 
gereksinimi olduğu yönündedir. Dietary Reference Intake’in (Diyetle Referans 
Alım Miktarı, DRI) adölesanlar için günlük önerileri ise 9-13 yaş erkekler için 
2279 kkal, kızlar için 2071 kkal, 14-18 yaş erkekler için 3152 kkal, kızlar için 
ise 2368 kkal’dir (URL-5). 
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Başarılı sporcu olmanın yolu; üstün fiziksel ve mental dayanıklılıktan geçer 
(Çağlayan-Tunç, Güçlü ve Günay, 2018). Adolesan dönem, bir sporcunun gele-
cekteki başarı durumu hakkında tahmin yürütüldüğü, sporcuların bu dönemde 
gösterdikleri performansları değerlendirilerek sporculara antrenörler tarafından 
yön çizildiği bir dönem olarak düşünüldüğünde, performansın üst düzeyde tu-
tulması için beslenme, antrenman ve bireysel sağlık ve bakımına en fazla dikkat 
edilmesi gereken dönemin, adolesan dönem olduğu söylenebilir.

Resim 6: (URL-6).

ADOLESAN SPORCULARDA OPTİMUM BESLENME

Sporcu beslenmesi, sporcunun yaşına, cinsiyetine, ilgilendiği spor branşı-
na, fiziksel aktivite esnasında harcadığı enerji miktarına göre yeterli ve dengeli 
besin öğelerinin alınmasını amaçlamaktadır. Adolesan dönemde fiziksel geli-
şimi engellemeyecek şekilde fiziksel aktivite yapılması ve yeteri kadar besin 
öğesinin alınması oldukça önemlidir. Bu dönemde sağlığın ve performansın ko-
runması için normal bireylere göre sporcu adolesanların fazladan enerji ve besin 
öğesi alması gerekmektedir. 

Adolesan sporcuların performansını antrenman, beslenme, dinlenme ve 
genetik yapı belirlemektedir. Yeterli ve dengeli beslenen sporcular iyi beslen-
meyen sporculara göre daha yüksek performans, yüksek antrenman etkinliği, 
artmış konsantrasyon ve dikkat, düşük sakatlanma ve hastalık oranı, uygun 
vücut kompozisyonu ve yeterli büyüme ve gelişme avantajına sahip oldukla-
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rı söylenebilir (Ersoy ve Hasbay, 2008). Yeterli ve dengeli beslenme, sporcu-
ların performans gelişimini garanti etmemektedir, sadece yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin ortaya çıkaracağı olumsuz etkileri ortadan kaldırır. Bundan dolayı 
adolesan dönemde beslenme; hem sportif başarının sağlanması için hem de bü-
yüme ve gelişmenin devamının sağlanması için çok önemlidir. Makro, mikro 
besin ögeleri ve sıvıların yeterli alınması büyüme ve aktiviteler için gerekli olan 
enerjinin sağlanmasından sorumlu olmaktadır (Purcell, 2013:  200-202).

Adolesan sporcuların genel beslenme alışkanlıkları, uygun büyüme geliş-
me ve optimal performansın yakalanmasında önemli bir faktör olmaktadır. İyi 
ayarlanmış bir diyet uygun miktarda makro ve mikro besin öğelerini içermekle 
beraber büyüme gelişmenin devamı ile fiziksel aktivite için yeterli enerjinin de 
alınmasını sağlar. Vücut sıvısının yeterli olması, gelişimi ve sportif  performansı 
olumlu yönde etkilemektedir (Onbaşı, 2017).

Yapılan spor branşının gereksinim duyduğu vücut kompozisyonunun sağ-
lanması ve korunması sakatlık riskini azaltmak bakımından oldukça önemlidir. 
Bu durum ancak doğru yüklenmeler ve doğru beslenme ile mümkün olabilir. 
Adolesan dönemde büyüme ve gelişme; egzersizin şiddeti ve yoğunluğunun 
yanı sıra egzersiz sonrası toparlanma süreci ve dinlenme sürecine de bağlıdır. 
Bununla birlikte sporcunun beslenme alışkanlığı da sportif gelişim üzerinde ol-
dukça önemli bir etkiye sahiptir. Uygun bir sporcu diyeti egzersiz sonrası to-
parlanma süresini kısaltabilir. Bu dönemde gelişimi ve performansı etkileyen 
önemli öğelerden biri de vücudun sıvı dengesinin sağlanmasıdır. Yeteri oranda 
sıvı tüketimi fiziksel gelişime ve uygun atletik performansın devamlılığına katkı 
sunacağı düşünülmektedir (Onbaşı, 2017).
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Resim 7: (URL-7)

İnsan vücudunun en önemli kimyasal bileşeni sudur. Adolesan bir bireyin 
ya da bir yetişkinin vücut ağırlığının ortalama %60’lık bir kısmını su oluştur-
maktadır. Fiziksel aktivite sırasında oluşan sıvı kaybının telefi edilmesi, spor-
cunun toparlanma sürecine ve performansına katkı sağlamaktadır. Müsabaka ya 
da antrenmanlarda kaybedilen sıvı miktarı yerine konulmadığı takdirde, sporcu-
larda ölümle sonuçlanabilecek ciddi sağlık problemleri oluşabilmektedir. Ado-
lesan popülasyonu için antrenman öncesi, sırası ve sonrasında yeteri oranda sıvı 
takviyesinin yapılması hem büyüme ve gelişim, hem de performansın korunma-
sı açısından büyük önem taşımaktadır (Demirkan, Koz ve Kutlu, 2010:  81-92).

ADOLESAN DÖNEMDE ERGOJENİK YARDIMCILARIN 
KULLANIMI

Ergojenik yardım; bireyin performans düzeyini ve çalışma verimini arttı-
ran, antrenman sonrası çabuk toparlanmayı sağlayan, yüksek şiddet ve yoğun-
lukta uygulanan antrenman ya da müsabakaya daha çabuk uyum sağlamayı des-
tekleyen uygulama ya da tekniklerdir.  Ergojenik yardımcıların stratejisi; enerji 
depolarının yeniden ve çabucak doldurulması, sıvı dengesinin korunması ve 
antrenman ya da müsabaka sonrasında toparlama süresinin kısaltılması üzerine 
kuruludur. Yapılan birçok çalışmada kas glikojen depolarının, egzersiz öncesi 
ya da sırasında karbonhidratlı içecekler ile desteklenmesinin performans üze-
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rinde olumlu etki gösterdiği belirtilmiştir (Burke, Hawley, Wong ve Jeukendrup, 
2011: 17-27). Bu desteklerin kullanımı, temel motor becerilirin uygulama kabi-
liyetini arttırarak sportif performans üzerinde olumlu etki yarattığı söylenebilir 
(Dziedzic ve Higham, 2014:  305-14).

Resim 8

Ergojenik yardım ürünlerinin kullanımı oldukça hassas bir konu olmak-
la beraber profesyonel destek gerektirmektedir. Doğru ürünün doğru yerde ve 
zamanda kullanılmasının yanı sıra alınan ürünün miktarının da doğru hesaplan-
ması gerekmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda, doğru yardım ürünlerinin uygun 
miktar ve zamanda alınmaması halinde sporculara ya çok az yarar sağladığı ya 
da sorcu performansını hiç etkilemediği belirtilmiştir (Burke ve Deakin, 2006:  
188).

Ergojenik yardımcıların bireyin sağlığını olumsuz etkilemesi olasılığından 
dolayı, bu ürünlerin kullanımıyla ilgili çeşitli etik konular gündeme gelmek-
tedir. Özellikle fiziksel gelişim hızının oldukça yüksek ve karmaşık olduğu 
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adolesan dönemde ergojenik yardımcıların kullanımı ile ilgili tartışmalar hala 
devam etmektedir. Adolesan dönemdeki sporcular fiziksel ve duygusal olarak 
karmaşık bir gelişim aşamasında oldukları için, bu durumun oldukça tehlikeli ve 
profesyonel bir yaklaşım gerektirdiği söylenebilir. Yapılan çalışmalarda yeterli 
ve dengeli beslenen adolesan sporculara vitamin ve mineral desteğine gerek 
duyulmamakta, herhangi bir eksikliği olmayan adolesan sporculara ergojenik 
destek verilmesinin sportif performansa önemli bir etkisinin olmadığı belirtil-
mektedir (Durmuş-Aydoğdu, 2006:  149-54). 

SONUÇ

Adolesan dönemde düzenli olarak uygulanan fiziksel aktiviteler yanı sıra 
optimum bir beslenme bireyin bağışıklık sistemini destekleyerek, hastalıklara 
karşı direncini arttırır ve yorgunluğu geciktirir. Adolesanlarda hareketli yaşam 
tarzı, doğru beslenme alışkanlığıyla desteklendiğinde sağlıklı bir gelişim döne-
mi ve sağlıklı bir vücut yapısının oluşumuna katkı sağlar. Sportif performans 
açısından uygun yükle yapılan çalışmalar ile birlikte harcanılan enerji miktarına 
göre yeterli ve dengeli besin öğelerinin alınması oldukça önemlidir.

Sonuç olarak, adolesan dönem, bir sporcunun gelecekteki başarı durumu 
hakkında tahmin yürütüldüğü ve sporcunun yıldızının parladığı bir dönem ola-
rak düşünüldüğünde,  performansın üst düzeyde tutulması için beslenme, ant-
renman, bireysel sağlık ve bakıma en fazla dikkat edilmesi gereken dönemin 
adolesan dönem olduğu söylenebilir.
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KIŞ SPORLARI İLE UĞRAŞAN SPORCULARIN 
SAĞLIKLI BESLENMEYE YÖNELİK TUTUMLARI

Sevinç NAMLI
Erzurum Teknik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Erzurum / Türkiye

Öz: Spor, ilk aşamada öğrenme, antrenmanlar veya yarışmalarda üst se-
viyede motorik uygulamalar yapmayı, statik ve dinamik olmak üzere her iki 
durumda dengeli olmayı kapsayan bir faaliyettir. İnsan vücudu için oldukça 
enerji isteyen bu faaliyetlerin yeterli ve dengeli beslenme gerektirdiği açıktır. 
Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda sporcular, hızlı kilo kaybedilmesi, 
elektrolit kaybına bağlı elektrokardiyografi sorunları yaşanması, kasların zayıf-
laması, kuvvetin azalması, verimlilik durumunun azalması, kabiliyette birtakım 
eksiklikler görülmesi, sürekli yorgunluk yaşanması ve spor anemisi oluşması 
gibi risklerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu nedenle sporcuların beslenme-
lerine daha fazla özen göstermesi ve kalori hesaplamalarını yaparak vücutları-
nın günlük besin ihtiyacını karşılayacak besinler tüketmeleri gerekmektedir. Bu 
çalışmada Erzurum’da federasyonlara bağlı kış sporlarıyla uğraşan sporcuların 
sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Sağlıklı bes-
lenmeye yönelik tutum ölçeği ile toplanan veriler, SPSS 22.0 paket programında 
sporcuların yaş, cinsiyet, spor branşı, milli olma durumu ve spor yaşları de-
ğişkenleri ışığında analiz edilmiştir. Her bir değişkene göre verilerin normallik 
dağılımı Çarpıklık-Basıklık değerleri incelenmiş, çıkan sonuçlara göre cinsiyet 
ve milli sporcu olma değişkenleri t- testine, branş değişkeni Kruskal-Wallis ve 
sporcuların yaş ile spor yaşları değişkenleri Pearson Correlation testlerinden 
yararlanılmıştır. Analizler sonucunda Spor branşı değişkenine ilişkin anlamlı 
bir farklılık bulunmazken, kadın sporcuların beslenme hakkındaki bilgilerinin 
erkek sporculara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca milli sporcu-
ların beslenmeye yönelik duygu ve olumlu beslenme alışkanlıklarının milli ol-
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mayanlara göre yüksek olduğu görülmüştür. Sporcuların yaş ve yıl değişkeninin 
de beslenme tutumları üzerinde etkileri olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

GİRİŞ

Beslenme, bir insanın büyümesi, gelişmesi, üretken olması ve sağlıklı bir 
şekilde uzun bir hayat sürmesi için gereksinim duyduğu enerjiyi ihtiyacını kar-
şılamak üzere besinleri vücuduna almak ve bunları kullanmak olarak tanımlan-
maktadır (Spark, 1998). Beslenme, mutlaka bilinçli olarak yapılması gereken 
bir faaliyettir. Vücudun ihtiyacı olan besinlerin herhangi biri alınamadığında, 
alınması gerekenden az veya çok kullanıldığında, büyüme, gelişme sekteye uğ-
rar ve sağlıklı bir yaşantı mümkün olamayabilir. 

Beslenmede, hangi besinin ne miktarda alınacağını insansın yaşı, cinsiyeti, 
günlük temposu, biyolojik ritmi, spor yapıp yapmadığı gibi unsurlar belirler 
(Baysal, 2002). Örneğin bir kişi, spor yapmaya başladığında, eski beslenme 
davranışını değiştirmesi beklenir. Spor yapmaya başladıktan sonra, besin türleri, 
besin miktarları ve öğün zamanlarında bir takım değişikler yapılması gerekmek-
tedir. Aynı şekilde spor yapmayı bırakan ya da spora ara veren kişiler de bes-
lenme davranışlarını bilinçli olarak uygun şekilde değiştirmesi gerekmektedir.

Yeterli ve dengeli beslenme, beslenme faaliyetinin idealini ifade etmekte-
dir. İdeal beslenme olarak yeterli ve dengeli beslenme, insan bedeninin büyü-
yebilmesi, dokularını yenileyebilmesi, hastalıklara karşı dirençli olabilmesi ve 
vücut sisteminin doğru bir şekilde çalışabilmesi için gereken bütün besin çeşit-
lerinin yeteri kadar ve gerektiği oranda kullanılması olarak tanımlanmaktadır 
(Emiroğlu, 1998). Ülkemizde beslenme, karın doyurma ile aynı anlamda kabul 
edilebilmektedir. Fakat önemli olan vücuda besin girmesi değil, doğru besinle-
rin doğru miktarlarda girmesidir. Bunun yanında ihtiyaç duyulan besinlerin ge-
rekli zamanlarda alınması da büyük önem taşımaktadır. Bu da öğün kavramının 
önemini ortaya koymaktadır. Yetersiz veya dengesiz beslenme sonucu sağlıksız 
ve dirençsiz bir bedene sahip olunacak, buna bağlı olarak da zayıflık-şişmanlık, 
vitaminsizlik (avitaminoz), kalp damar hastalığı, kansızlık (anemi), diyabet gibi 
birçok hastalık gelişecektir. Bunların yanında öğrenme güçlüğü, algıda bozuk-
luk, davranışsal sorunlar gibi problemler de kendini gösterecektir. 

Yetersiz beslenmenin başlıca sebepleri öğünlerin belirli zamanlarda alın-
maması, iki öğün arasında sağlıklı olmayan gıdaların tüketilmesi, sıklıkla ev 



BESLENME VE OBEZİTE

180

haricinde yemek yeme, hazır gıdaların tüketilmesi, paketlenmiş gıdaların yen-
mesi, hızlı ve aperatif yemek yeme (fast-food) alışkanlığı olarak sayılmaktadır 
(Dudek, 1993). 

Besinlerde, farklı miktarlarda “besin öğesi” olarak adlandırılan kimyasal 
moleküller bulunmaktadır ve besinler vücuda girdikten sonra bu besin öğelerine 
ayrılırlar. Vücut için anlamlı olan besinin yenmeden önceki ilk hali değil, bunun 
içeriğini oluşturan temel parçalardır. Doğada 6 çeşit besin öğesi bulunmaktadır. 

•	 Karbonhidrat, 

•	 Protein,

•	 Yağ,

•	 Vitamin,

•	 Mineral 

•	 Su.

1. Karbonhidrat: Karbonhidratlar, enerjiye çabuk dönüşür ve dönüşüm es-
nasında çok oksijen gerektirmezler. Bu sebeple vücut için oldukça ekonomiktir 
ve hemen tüketime uygun enerji kaynaklarıdır. Yağ ve proteinlere göre % 4-5 
fazla enerji sağlarlar. 1 gr karbonhidratta 4,1 kalori enerji bulunmaktadır. Ok-
sijen gerektirmediğinden, beynin çalışabilmesi için gereksinim duyduğu enerji 
sadece karbonhidrat (glikoz) yoluyla sağlanabilir (Paker, 1998). Ayrıca karbon-
hidratlar, sporda kullanılan kaslar için en önemli enerji kaynağı olarak kullanı-
lırlar. 

Karbonhidratlar basit ve bileşik olmak üzere iki türde sınıflanmaktadır. Ba-
sit karbonhidratlar kana hızlıca karışırlar ve kan şekerini hızlı bir şekilde yük-
seltirler. Vücut tarafından emilimi bittikten sonra da kan şekeri hızlı bir şekilde 
düşer. Basit karbonhidrat sınıfına şeker, reçel lokum vb. besinler girmektedir. 
Bileşik karbonhidratlar ise daha uzun sürede sindirildikleri için kana karışmaları 
daha yavaştır. Bileşik karbonhidrat sınıfına fasulye, bezelye, bulgur vb. besinler 
girmektedir.

2. Proteinler: Proteinler, canlı hücreler için temel madde ve hücrelerin yapı 
taşıdır. Dokuların yapımında, yıpranmış olan hücrelerin onarımında görev alır-
lar. 1 gr protein 4 kalori enerji veren bir kaynaktır. Amino asitler ise proteinlerin 
en küçük parçasıdır. Proteinleri kalitesi vücudun ondan yararlanması ile ilgilidir, 
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vücut ne kadar fazla yararlanırsa protein kalitesi o kadar yüksek olarak kabul 
edilir. Proteinler hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilirler:

Hayvansal protein kaynakları: Yumurta, et (sığır, tavuk, koyun) süt, pey-
nir vb. 

Bitkisel protein kaynakları: Patates, pirinç, mısır, soya fasulyesi, bakla-
giller (nohut, mercimek, fasulye) ceviz, fındık vb. (Efe, 2016). 

3. Yağlar: Yağlar, karbonhidratlardan daha etkin bir şekilde enerji üretirler. 
1 gr yağda 9 kalori enerji bulunmaktadır. Yağlar, bazı vitaminlerin (A,D,E ve K 
vitaminleri) vücut tarafından emilmesinde ve taşınmasında rolü bulunmaktadır. 
Aynı zamanda kalp, karaciğer gibi hayati organların korunmasında bir tabaka 
oluşturarak etkili olurlar, vücut ısısının muhafaza edilmesinde ve vücut ısısının 
düzenlenmesinde etkindirler.

Özellikle spor yapanlarda, yağlar uzun süren çalışmaların en önemli enerji 
kaynağıdırlar. Karbonhidratlar vücutta sınırlı bir şekilde depolanmalarına rağ-
men, yağların depolanma kapasiteleri oldukça fazladır.

4. Vitaminler: Vitaminler yaşamsal faaliyetler için gereklidir. Vücutta 
sentezlenmezler. Oldukça az miktarda vitamin hücrede çok önemli tepkimeler 
meydana getirirler. Vitaminler yağda çözünen ve suda çözünen vitaminler ola-
rak ikiye ayrılır: 

Tablo 1. Vitamin Türleri

Tür Vitamin

Yağda Çözünen Vitaminler A, D, E ve K 

Suda Çözünen Vitaminler B ve C

5. Mineraller: Mineraller, inorganik maddeler olarak doğa üzerinde yaygın 
bir şekilde bulunurlar. Vücudun yaşamsal faaliyetleri için oldukça önemlidir. 
Vücudumuzda %4 gibi küçük bir oranda bulunmalarına rağmen vücudumuz 
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için işlevi büyüktür. Kemiklerde, dişlerde, kaslarda, kanda ve diğer dokuları-
mızda bulunurlar (Samur, 2006). 

6. Su: Su, kimyasal anlamda hidrojen ve oksijen atomlarının bileşimi ola-
rak tanımlanmaktadır. Kokusu ve tadı yoktur. Bütün besin öğeleri göz önüne 
alındığında yaşamsal faaliyetlerde en önemli unsurdur. İnsanın yaşına ve cinsi-
yetine bağlı olarak değişmekle birlikte vücutta %46-75 oranında bulunmaktadır 
(Sevim, 2007). 

Suyun vücuttaki yaşamsal faaliyetleri arasında, vücuda alınan besinlerin 
sindirilmesi, besin parçalarının dokulara taşınması, zararlı olan kısımlarının vü-
cuttan dışarıya çıkarılması, vücudun ısı değerlerinin ayarlanması, böbreklerin 
sağlıklı bir şekilde çalışması bulunmaktadır 

Spor, ilk aşamada öğrenme, antrenmanlar veya yarışmalarda üst seviyede 
motorik uygulamalar yapmayı, statik ve dinamik olmak üzere her iki durum-
da dengeli olmayı kapsayan bir faaliyettir (Erkmen, 2006). İnsan vücudu için 
oldukça enerji isteyen bu faaliyetlerin yeterli ve dengeli beslenme gerektirdiği 
açıktır.

Spor yapan bir insanın normal bir beslenme programı uygulaması yetersiz 
ve dengesiz olacaktır. Çünkü sporcuların performanslarının yüksek seviyede 
olması, kilo kaybetmemesi, aşırı kilo almaması, vücutta kaybettiği elektrolitler-
den kaynaklanan hastalıklarının önlenmesi, farklı bir beslenme sonrası sindirim 
sisteminde düzensizlikler meydana gelmemesi gibi birçok husus bulunmaktadır. 
Sporcu, vücudunu geliştirmeli, sağlığını korumalı ve verimli bir sportif sonuç-
lara ulaşmalıdır. Elit ya da rekreasyonel sporcularda hedefe ulaşmak için doğru, 
bilinçli, yeterli ve dengeli beslenmek olmazsa olmazdır (Ersoy, 2004; Demirel, 
Özbay, Kaya ve Bayram, 2017).

Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucunda sporcular, hızlı kilo kaybedil-
mesi, elektrolit kaybına bağlı elektrokardiyografi sorunları yaşanması, kasla-
rın zayıflaması, kuvvetin azalması, verimlilik durumunun azalması, kabiliyette 
birtakım eksiklikler görülmesi, sürekli yorgunluk yaşanması ve spor anemisi 
oluşması gibi risklerle karşı karşıya kalabilmektedirler (Yarar, 2010).

Beslenme anlamında bakıldığında, spor yapan kişilerin vücutları normal 
yaşantılarından farklı bir şekilde enerji harcayacak ve farklı gelişecektir. Spor 
yapan kişiler, antrenman dönemi, yarışma dönemi, dinlenme dönemi gibi fark-
lı dönemlere göre ayrı beslenme programlarının olduğu “sporcu beslenmesi” 
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programının uygulaması gerekmektedir. (Pehlivan, 2005). Fiziksel olarak per-
formansı artırabilmek için yapılan spor türüne, antrenman şartlarına ve yarışma 
şartlarına uygun olan bir beslenme tercih edilmelidir. Bunun yanında kişinin 
boyu, ağırlığı, vücut yağ oranı gibi bireysel özellikler de hesaba katılmalıdır. Bu 
durumda vücudun bu şartlara göre gereksinim duyduğu sayısal ve kalite olarak 
doğru tercih edilmiş besin türleri tüketilmeli ve beslenme zamanları doğru ol-
malıdır (Yıldıran, 1992). Günümüzde beslenme programı, antrenman programı 
kadar önemli ve sportif sonuca etkili hale gelmiştir.

Dengeli beslenmede, gün içinde alınan enerjinin miktarının %50-60’ının 
karbonhidrat kaynaklı, %10-12’sinin protein kaynaklı, %20-30’unun yağ kay-
naklı olmasına özen gösterilmelidir (Baysal, 2011). Aynı zamanda düzenli ola-
rak meyvelerin ve çiğ sebzelerin tüketilmesi vücut dengesi için önemlidir (Sağ-
lık Bakanlığı, 2007).

Önemli bir enerji kaynağı olmasına rağmen, fazla şeker tüketiminden ka-
çınmak gerekmektedir. Vücuda aşırı miktarda şeker alınması durumunda şiş-
manlık, diyabet gibi rahatsızlıklar meydana gelebilmektedir. Bu ve benzer so-
runlarda kaçınabilmek için günlük karbonhidrat tüketiminin en fazla %10’u 
basit şekerden karşılanmalıdır. (Dünya Sağlık Örgütü, 2003).

Sporcularda vücuttaki suyun dengede kalabilmesi için yeterli miktarda su 
veya sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Su yönünden dengeli bir vücut için sıvı 
olarak günde ortalama 1,2-1,5 litre su ve bunun yanında yiyeceklerin içerisinde 
olmak üzere de 1 litre su alınması önerilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2007).

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için, besin çeşitlerinin yanında besinlerin 
vücuda nasıl alındığının da önemi vardır. Vücuda alınan besinler öncelikle iyi 
çiğnenmeli, yemekler yavaş yenmelidir. Yavaş yemek yeme, fazla ve gereksiz 
besin tüketimini de önlediği için şişmanlığı önler, vücudun enerjisini kontrollü 
olarak kalmasını sağlar. Hızlı yemek yeme aşırı şişmanlığa yol açmakta, yavaş 
yemek yeme ise kilo kaybını sağlamasa da vücut kilosunu kontrol altında tut-
mayı sağlamaktadır (Shah, Copeland, Dart, Adams-Huet, James ve Rhea, 2014). 
Sporcu beslenmesinde yavaş yemek yemeyi alışkanlık haline getirmek, özellik-
le dinlenme dönemlerinde ve spor sonrası dönemde sağlıklı bir vücut yapısını 
korumak için oldukça önem taşımaktadır. 
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KIŞ SPORLARI

Kar, buz ve soğuk havaya ihtiyaç duyulmasından dolayı adına kış sporları 
denilen bu spor dalları kendi çerisinde guruplara ayrılmaktadır. Kış sporları; 
kayak, kayaklı koşu, alp disiplini, kuzey disiplini, kayakla atlama, serbest stil 
kayak, snowboard, kızak, kızaklı köpek yarışı, biatlon, buz pateni, artistik buz 
pateni, sürat pateni, buz hokeyi, curling, bobsled, skeleton, snowkite, kar raftin-
gi, bandy, kar motoru yarışı, skibob gibi çeşitli dalları bulunmaktadır.

Kış sporlarının diğer spor dallarından farkı soğuk hava koşullarında ve bazı 
branşlarının yüksek irtifada gerçekleşmesidir. Bu nedenle sporcuların beslen-
melerine daha fazla özen göstermesi ve kalori hesaplamalarını yaparak vücut-
larının günlük besin ihtiyacını karşılayacak besinler tüketmeleri gerekmektedir. 
Aşırı kilo veya zayıflılık durumunun sporcuların performanslarında düşüklüğe 
sebep olabileceği gibi aynı zamanda sağlık sorunlarına da yol açmaktadır. Spor-
cuların yaptıkları antrenman kadar, beslenme şekilleri de performansta temel 
etkenlerden biridir. 

Kış sporlarının Türkiye’deki merkezi olarak bilinen Erzurum, birçok spor 
branşında sporcu yetiştirmesi bakımından da gözde şehirler arasında bulunmak-
tadır. Bu araştırma da Erzurum’da federasyonlara bağlı kış sporlarıyla uğraşan 
sporcuların sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarını tespit etmek amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Kış sporlarıyla uğraşan sporcuların sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları-
nın incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, ilişkisel 
tarama modelinden yararlanılmıştır. Betimsel araştırma yöntemlerinden olan 
bu modelde, büyük guruplardan alınacak bir örneklem veya evrenin tümüne 
uygulanacak ölçme aracı sonunda genel bir sonuca ulaşmak hedeflenmektedir 
(Karasar, 2009).

ÇALIŞMA GRUBU

Araştırmanın bu bölümünde katılımcılara ait demografik özelliklere yer 
verilmiştir. Anket tekniği ile toplanan 163 veriden eksik, yanlış ve çalışmanın 
kriterlerini sağlamayan 28 anket analizlere dâhil edilmemiştir. Katılımcıların 
sayı ve yüzdelik oranlarına ilişkin bulgular;
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Tablo 2. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları

f %

Cinsiyet Kadın
Erkek 

53
82

39,3
60,7

Spor Branşı Kayak
Kızak
Sürat Pateni
Buz Hokeyi
Curling
Short Track

20
28
20
24
22
21

14,8
20,7
14,8
17,8
16,3
15,6

Milli Sporcu Musunuz? Evet
Hayır

47
88

34,8
65,2

Toplam 135 100

Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların %39,3’ü kadın (n=53), %60,7’si er-
kektir (n=82). Spor branşı değişkenine ilişkin frekans ve yüzde değerleri yer 
almakta olup, katılımcıların %14,8’i kayak (n=20), %20,7’si kızak (n=28), 
%14,8’i sürat pateni (n=20), %17,8’i buz hokeyi (n=24), %16,3’ü curling 
(n=22), %15,6’sı short track (n=21) olarak saptanmıştır. Milli sporcu olup/ol-
mama değişkenine ilişkin frekans ve yüzde değerleri verilmiş olup, katılımcı-
ların %34,8’i milli sporcu (evet) (n=47), %65,4’si milli sporcu değilim (hayır)  
(n=88) olarak saptanmıştır.

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler – Ortalama ve Yaygınlık Ölçüleri

X̄ SS Min. Max. n  

Yaş 19,82 2,59 16,00 25,00

135

Spor Yaşı 8,55 4,18 1,00 18,00

Tablo 3’de katılımcıların yaş ortalaması (x̄), 19,82 standart sapması (S), 
2,59 en küçük yaş değeri 16, en büyük yaş değeri ise 25 olarak saptanmıştır. Ka-
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tılımcıların spor yaşı ortalaması (x̄), 8,55 standart sapması (S), 4,18 en az değeri 
1,00 en büyük değeri ise 18,00 olarak saptanmıştır.

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Tekkurşun Demir ve Cicioğlu, sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivite ve 
sağlıklı beslenmenin bir yaşam ritüeli haline dönüştürülmesi gerektiğinden 
bahsettikleri araştırmalarında sporcuların beslenme hakkındaki bilgilerinin ve 
tutumlarının önemli olduğunu bildirmişleridir. Bu bağlamda geliştirdikleri Sağ-
lıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) kişilerin sağlıklı beslenmeye 
yönelik tutumlarını ölçmektedir. 5’li liket olarak hazırlanan ölçek, Beslenme 
Hakkında Bilgi (5 madde), Beslenmeye Yönelik Duygu (6 madde), Olumlu 
Beslenme Alışkanlığı (5 madde) ve Kötü Beslenme Alışkanlığı (5 madde) ol-
mak üzere 21 madde ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlilik ve güve-
nilirlik çalışmalarında KMO değeri 0,87, elde edilen uyum indeksi değerleri ise, 
χ2/sd=1,71, RMSEA=0,04, PGFI=0,74, PNFI=0,82, GFI=0,92, AGFI=0,90, 
IFI=0,98, NFI=0,95 ve CFI=0,98 şeklindedir. Ölçek toplam varyansın %57, 
79’unu açıklamaktadır. Bu araştırma için yapılan ölçümlerde ise KMO değeri 
0,80, Cronbach’s Alpha değeri ise 0,739 bulunmuştur. Ayrıca ölçek alt madde-
lerinin kümilatif değeri %52,764 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler ölçeğin 
geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu kanıtlamaktadır. 

VERİLERİN ANALİZİ

Araştırmada anket tekniği ile toplanan veriler SPSS 22.0 paket programın-
da sporcuların yaş, cinsiyet, spor branşı, milli olma durumu ve spor yaşları de-
ğişkenleri ışığında analiz edilmiştir. Her bir değişkene göre verilerin normallik 
dağılımı Çarpıklık-Basıklık değerleri incelenmiş, çıkan sonuçlara göre cinsiyet 
ve milli sporcu olma değişkenleri t- testine, branş değişkeni Kruskal-Wallis ve 
sporcuların yaş ile spor yaşları (yılı) değişkenleri Pearson Correlation testlerin-
den yararlanılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına ilişkin bilgilere yer ve-
rilmiştir. Cinsiyet değişkenin sporcuların sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumların-
daki analiz sonuçları Tablo 4’de yer almaktadır.
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Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Ait t-Testi Sonuçları

Cinsiyet N X̄ SS             
t                        

p

Beslenme Hakkında Bilgi Kadın
Erkek

53
82

21,52
20,23

2,39
4,19

2,284 0,02

Beslenmeye Yönelik 
Duygu

Kadın
Erkek

53
82

18,90
18,23

4,87
5,06

,766 0,44

Olumlu Beslenme Alış-
kanlığı

Kadın
Erkek

53
82

19,60
19,40

2,83
3,73

,335 0,72

Kötü Beslenme Alışkanlığı Kadın
Erkek

53
82

19,13
19,50

4,08
4,20

,862 0,39

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların cinsiyet değişkenine göre SBİTÖ’ 
nin beslenme hakkında bilgi alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark tespit 
etmiştir (p<0,05). Aritmetik ortalamalar incelendiğinde bu farkın kadın katılım-
cıların lehine olduğu görülmüştür. SBİTÖ’nin diğer hiçbir alt boyutunda fark 
görülmemiştir (p>0,05).   

Tablo 5. Milli Sporcu Olup/Olmama Değişkenine Ait t-Testi Sonuçları

Milli 
Sporcu 

N X̄ SS             
t                        

p

Beslenme Hakkında Bilgi Evet 
Hayır 

47
88

21,31
20,43

4,13
3,33

1,353 0,17

Beslenmeye Yönelik 
Duygu

Evet 
Hayır

47
88

21,02
17,14

4,94
4,47

4,615 0,00

Olumlu Beslenme Alış-
kanlığı

Evet 
Hayır

47
88

20,48
18,94

3,51
3,23

2,569 0,01

Kötü Beslenme Alışkanlığı Evet 
Hayır

47
88

19,44
18,37

4,57
3,89

1,433 0,15

Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların milli sporcu olup/olmama değişkeni-
ne göre SBİTÖ’ nin beslenmeye yönelik duygu ve olumlu beslenme alışkanlığı 
alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit etmiştir (p<0,05). Arit-
metik ortalamalar incelendiğinde bu farkların milli sporcu olan katılımcıların 
lehine olduğu görülmüştür. SBİTÖ’nin diğer hiçbir alt boyutunda fark görülme-
miştir (p>0,05).
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Tablo 6. Branş Değişkenine Ait Kruskal-Wallis Sonuçları

N S.O X2 Sd p

Beslenme Hakkında 
Bilgi

1.Kayak
2.Kızak
3.Sürat Pateni
4.Buz Hokeyi
5.Curling
6.Short Track

20
28
20
24
22
21

58,93
74,63
64,35
57,31
74,57
76,62

5,580 5 0,34

Beslenmeye Yönelik 
Duygu

1.Kayak
2.Kızak
3.Sürat Pateni
4.Buz Hokeyi
5.Curling
6.Short Track 

20
28
20
24
22
21

62,73
64,79
70,98
61,48
70,16
79,67

3,284 5 0,65

Olumlu Beslenme 
Alışkanlığı

1.Kayak
2.Kızak
3.Sürat Pateni
4.Buz Hokeyi
5.Curling
6.Short Track 

20
28
20
24
22
21

64,28
72,32
77,18
52,27
75,89
66,76

6,493 5 0,26

Kötü Beslenme Alış-
kanlığı

1.Kayak
2.Kızak
3.Sürat Pateni
4.Buz Hokeyi
5.Curling
6.Short Track 

20
28
20
24
22
21

70,13
76,36
60,10
55,17
68,61
76,38

5,759 5 0,33

Tablo 6 incelendiğinde, katılımcıların branş değişkenine göre SBİTÖ’ nin 
hiçbir alt boyutunda fark görülmemiştir (p>0,05).
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Tablo 7. Yaş ve Spor Yaşı Değişkenlerine Göre SBİTÖ Karşılaştırılması 
(Pearson Correlation)

Yaş Spor Yaşı

n r r

Beslenme Hakkında Bilgi 
Beslenmeye Yönelik Duygu
Olumlu Beslenme Alışkanlığı
Kötü Beslenme Alışkanlığı

135
135
135
135

0,15
0,02
0,10
0,17*

0,02
0,34**
0,22**
0,22**

*p<0,05    **p>0,01
Tablo 7 incelendiğinde, yaş değişkenine ile SBİTÖ’nin kötü beslenme alış-

kanlığı (r=0,17) alt boyutu arasında düşük düzeyde pozitif yönde korelasyonlar 
bulunmuştur. Yaş değişkeni ile diğer hiçbir alt boyut arasında anlamlı bir ilişki 
yoktur. 

Spor yaşı değişkeni ile SBİTÖ’nin beslnemeye yönelik duygu (r= 0,34), 
olumlu beslenme alışkanlığı (r= 0,22) ve kötü beslenme alışkanlığı  (r= 0,22) 
alt boyutları arasında düşük ve orta düzeyde pozitif yönde korelasyonlar bulun-
muştur. Spor yaşı değişkeni ile diğer hiçbir alt boyut arasında anlamlı bir ilişki 
yoktur. 

TARTIŞMA ve SONUÇ

Beslenme, insanın sağlıklı bir yaşam sürmesinde, gelişim, büyüme gibi et-
kenlerde olan temel faktördür. Vücuda fizyolojik özellikler göz önüne alına-
rak yeterli ve dengeli miktarda besin alınması sağlıklı beslenmenin sağlanması 
mümkün olabilmektedir (Müftüoğlu, 2003; Besler ve Rakıcıoğlu, 2015). 

Alan yazın incelendiğinde sağlıklı beslenmeye ilişkin birçok çalışmaya 
rastlanmıştır (Altıncı, Keskin, Türksoy, Güvendi, Doğan, 2016; İlhan, Batmaz 
ve Akhan, 2010; Yılmaz ve Özkan, 2007; Onurlubaş, Doğan ve Demirkıran, 
2015; Arslan, Daşkapan ve Çakır, 2016). Bu çalışmaların yanı sıra sporcuların 
beslenme alışkanlıkları üzerine (Özdemir ve Özdilek, 2015; Eskici, 2015; Can-
bolat ve Çakıroğlu, 2016; Aslan, 2018) çalışmalar yaptıkları görülmektedir. Ya-
pılan çalışmalar göz önüne alındığında sporcuların sağlıklı beslenmeye yönelik 
tutumları inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada kış sporcuları 
ile uğraşan sporcuların beslenmeye ilişkin tutumları cinsiyet, branş, milli olma 
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durumu, katılımcıların yaşı ve spor yaşları değişkenleri ışığında toplanan veri-
lerin analiz sonuçlarının yorumlamalarına aşağıda yer verilmiştir.

Bu araştırmaya 16- 25 yaşa aralığında kış sporları ile uğraşan, 53’ü kadın, 
82’si erkek olmak üzere 135 kişi katılmıştır. Katılımcıların 47’si milli, 88’ i ise 
milli olmayan aktif sporculardır. 

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre SBİTÖ’ nin beslenme hakkında 
bilgi alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark tespit etmiştir. Aritmetik or-
talamalar incelendiğinde bu farkın kadın katılımcıların lehine olduğu görülmüş-
tür. Bu sonuçlara göre kadın katılımcıların beslenme hakkındaki bilgi düzeyleri 
erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Süel, Şahin, Kara-
kaya ve Savucu (2006), yaptıkları çalışmada elit seviyedeki basketbol oynayan 
sporcuların beslenme yöntemlerinde bayan ve erkek sporcular arasında anlamlı 
bir fark görülmediğini tespit etmişlerdir.

Araştırmanın bir diğer alt problemi olan milli sporcu olup/olmama değiş-
kenine göre SBİTÖ’ nin beslenmeye yönelik duygu ve olumlu beslenme alış-
kanlığı alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit etmiştir. Aritmetik 
ortalamalar incelendiğinde bu farkların milli sporcu olan katılımcıların lehine 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre, milli sporcuların zararlı gıdalar diye 
sınıflandırılan (kola, cips vb.) besinler tüketmeyi sevseler de sağlıklı beslenme 
alışkanlıklarının milli olmayan sporculara göre yüksek olduğu görülmektedir. 
Özellikle kamp dönemlerinde diyetisyen eşliğinde beslenmelerinin bu sonucu 
doğurmuş olduğunu söyleyebiliriz.  Aytekin ve Bulduk (2000) araştırmalarında, 
sürekli ve etkili bir şekilde verilecek beslenme eğitimlerinin beslenme bilgi dü-
zeylerindeki artış ile beraber yanlış inanç ve tutumların düzeltilmesi açısından 
önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Araştırmaya kış sporlarıyla uğraşan aktif sporcuların Türkiye’de en fazla 
katılım sağlanan branşlarından (Kayak, Kızak, Short track, Sürat pateni, Buz 
hokeyi, Curling) sporcular dahil edilmiştir. Branş değişkenine göre yapılan ana-
liz sonuçlarında SBİTÖ’ nin hiçbir alt boyutunda fark görülmemiştir. 

Katılımcıların yaş değişkenine ile SBİTÖ’nin kötü beslenme alışkanlığı 
alt boyutu arasında düşük düzeyde pozitif yönde korelasyonlar bulunmuştur. 
Kısaca sporcuların yaşı arttıkça kötü beslenme alışkanlığının da arttığını söyle-
yebiliriz. Spor yaşı değişkeni ile SBİTÖ’ne ilişkin yapılan analiz sonuçlarında 
ise, beslenmeye yönelik duygu, olumlu beslenme alışkanlığı ve kötü beslenme 
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alışkanlığı alt boyutları arasında düşük ve orta düzeyde pozitif yönde korelas-
yonlar bulunmuştur. Katılımcıların spor yaşı arttıkça hem sağlıklı hem sağlıksız 
beslenme alışkanlıklarının arttığını görülmektedir. Aslında bu sonuç, sporcula-
rın düzenli yemek yeme, günlük su tüketimlerine dikkat etme gibi alışkanlıklar 
kazanmış olsalar da sağlıksız gıdalardan uzak kalamadıklarını göstermektedir. 
Akyol (2018), yaptığı araştırmasında kayak sporu yapan sporcuların beslenme 
bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tüm bu sonuçlar göz 
önüne alındığında sporculara antrenörleri veya diyetisyenleri tarafından bes-
lenme ve beslenme ile performans arasındaki ilişki hakkında daha fazla bilgi 
verilmesi gerektiğini göstermektedir. Katılımcı sayısı ve çeşitliliği arttırılarak 
sporcuların sağlıklı beslenmeye yönelik tutumları ölçülmesi ve beslenme bilgi 
düzeylerinin arttırılmasını yönelik çalışmaların yapılması araştırmacının öneri-
leri arasındadır.
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Öz: Günümüzde milyonlarca insan farklı amaçlar doğrultusunda yükselti-
ye çıkmaktadırlar. Rekreasyonel faaliyetler, yüksek irtifa tırmanışları ve spor-
tif performansı artırmak bu amaçlardan bazılarıdır. Yüksek irtifanın organiz-
ma üzerinde ki etkilerine yönelik çalışmalara 1878 yılında başlanılmış ise de; 
yüksek irtifa konusu 1968 yılında yapılan Mexico olimpiyatları ile sporda en 
önemli konulardan biri haline gelmiştir. Sporcuların performansını etkileyen 
temel faktörlerin başında genetik yapı, uygun antrenman ve beslenme ilkeleri 
gelmektedir. Sporcuların ve antrenörlerin, uygun enerji alımı ve enerji kullanı-
mının zihinsel ve kas fonksiyonlarını ne kadar arttırdığını anlamaları oldukça 
önemlidir. Beslenme, sporcuların bilgi sahibi oldukları takdirde kontrol altın-
da tutabilecekleri ve performanslarını etkileyen en önemli etkenlerden birisidir. 
Sporcu beslenmesi son yıllarda üzerinde çok fazla çalışma yapılan ve gittikçe de 
dikkat çekmeye başlayan bir bilim dalı olup, spor bilimcilerinin olduğu kadar; 
sporcuların, antrenörlerin, kondisyonerlerin, sporcu ailelerinin ve spor ile ilgili 
tüm meslek mensuplarının bilgi sahibi olması gereken bir konudur. Bu kitap 
bölümünde ise beslenmenin daha özel bir konusu olan yüksek irtifada beslenme 
alışkanlıkları ve ilkelerini incelemek amacıyla ele alınmıştır.

GİRİŞ

Yüksek rakımın standardizasyonu açısından deniz seviyesi (500 m’ye ka-
dar), düşük yükselti (500 m-2000 m), orta yükselti (2000 m-3000 m), yüksek 
yükselti (3000 m-5500 m) ve aşırı/uç yükselti (5500 m’den sonrası) tanımla-
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maları kullanılabilir (Şekir, 2016). Yükseltide soğuk, hipobarik hipoksi ve kuru 
hava metabolizmayı birlikte etkiler. Yükseltide egzersiz, ortam koşullarının or-
ganizmaya olumsuz etkilerini daha da güçlendirirken; yükselti koşulları egzer-
siz performansını değiştiren bir faktör olmaktadır.

Performans, genetik alt yapının yanı sıra antrenman ve beslenme stratejile-
rinden etkilenir. Bu stratejiler esas olarak egzersizin organizmaya etkileri doğ-
rultusunda belirlenir. Egzersizin organizmaya etkileri, egzersizin doğasına ve 
çevre koşullarına bağlı olarak değişir. Diğer yandan çevre koşulları performansa 
etki yapar. Bu etkileşimler optimal performans için çevre koşullarına, egzersiz 
tipine özgü antrenman ve beslenme stratejilerinin geliştirilmesini gerekli kılar 
(Başoğolu, Çolak ve Turnagöl, 2005; Demirel, Özbay, Kaya ve Bayram, 2015). 

Yüksek irtifada enerji gereksinimi; irtifa ile azalan oksijene, taşınan ağır-
lığa ve hava sıcaklığına bağlı olarak artmaktadır. Aynı zamanda çevre şartları-
nın etkisiyle vücut ısısının korunması için; daha fazla enerjiye gereksinim du-
yulmaktadır. Sporcularda 1000 m’lik irtifa artışı bazal metabolik hızın (BMH) 
%10, hava sıcaklığında 10 °C soğuma ise, % 10- 40 BMH artışına neden olmak-
tadır (Mazıcıoğlu, 2000).

YÜKSELTİDE METABOLİK ETKİ ve PERFORMANS

Yükseltinin metabolik etkileri doğal yükselti ortamında, çoğunlukla da si-
müle ortam (hipobarik ve normobarik hipoksi)  yaratılarak incelenir. Simüle 
ortam sadece oksijen basıncı açısından doğal yükselti ortamına benzediğinden 
spesifik olarak hipoksinin etkilerini ortaya koyar (Berdanette ve Sydne, 1996).

Barometrik basınçtaki (PB) azalma ile beraber oksijen moleküllerinin ha-
vada oluşturduğu basınçta da (PaO2) kademeli bir azalma olur. PB’nin azalması 
akciğerlere ulaşan oksijenin parsiyel basıncı, akciğer alveolleri ve kan arasında-
ki değişim (oksijen yüklemesinin olduğu yer) ve kan ile dokular arasındaki de-
ğişim (oksijenin boşaltıldığı yer) üzerine önemli etkileri vardır (McArdle, Katch 
ve Katch, 2001, ss. 344-350). Sadece bu gazların parsiyel basınçları değişir. Bu 
durum hipobarik hipoksi olarak adlandırılır.

Yüksek rakımda oluşan PaO2 düşüklüğü neticesinde alveollerdeki PaO2 de 
düşüş gösterir. Buna bağlı kana geçiş gösteren oksijen miktarı da sınırlanır. Ben-
zer şekilde, venöz ve alveoler CO2 arasındaki basınç farklılığı azalır ve CO2’in 
kandan uzaklaştırılması kısıtlanır. Arteriyel kanda oluşan parsiyel oksijen ba-
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sınç düşüklüğü (hipoksi) ve parsiyel karbondioksit basınç yüksekliği (hiperkap-
ni) değişik organ sistemleri üzerinde birtakım kompansatuar uyum süreçlerini 
tetikler.

Yüksek rakıma çıkıldıktan saniyeler sonra; hem istirahat hem de egzersiz 
sırasında, PaO2 düşüklüğü ve PaCO2 yüksekliğine bağlı arkus aorta ve karotid 
sinüsteki kemoreseptör organlar aracılığı ile merkezi sinir sistemindeki solunum 
merkezi uyarılır ve ventilasyon artışı olur (Robergs ve Roberts, 1997, 640-653). 
Solunumun hızlanması akciğerlerden sıvı kaybını ve dehidrasyon potansiyelini 
artırır. Yükselti ile birlikte arterial oksijen saturasyonunda düşüş gözlenir. Bu 
durum, yükseltide dayanıklılık performansındaki düşüşü açıklamaktadır. Ayrıca 
gerçek yükselti ortamında yükselti arttıkça; hava sıcaklığı azalır (her 300 met-
rede yaklaşık 2°C) ve kişi hipoksiye ek olarak soğuktan da metabolik olarak 
etkilenir (Berdanette ve Sydne, 1996).

Hipoksi; doğrudan sıvı kaybını ve enerji harcamasını artırmazken, iştahsız-
lığa yol açarak şiddetli kilo kaybı oluşturur (Westerterp, 2001). Kilo kaybının 
miktarı ise hipoksinin derecesine ve irtifada kalma süresine bağlıdır (Reynolds, 
Lickteig, Howard ve Deuster, 1998).

Kilo kaybının doğası açısından; 5400 m altında meydana gelen kaybın 
%70’nin yağlardan, 5400 m üzerinde ise %27’sinin yağdan, %73‘ünün yağsız 
vücut kitlesinden meydana geldiği ve protein katabolizmasının, yağ depolarının 
tümü kullanılmadan önce, hatta yeterli miktarda karbonhidrat olduğu durumda 
bile daha fazla olduğu gösterilmiştir (Brooks, 2014, ss. 285-300). 5000 m’nin 
altında uzun süre kalma durumunda ise aklimizasyonun oluşabildiği; 2 hafta 
sonra glikojen depolarının tekrar dolduğu ve egzersize karşı toleransta belirgin 
artışlar oluştuğu belirtilmiştir (Aragon ve Schoenfeld, 2013). Yükseltide oluşan 
kilo kaybının ise büyük oranda kas kitlesinden oluştuğu gözlenmiştir. Yükselti-
de (5000 m) 2 ay kalan dağcılarda vastus lateralis kasında %20 kayıp ortaya çık-
mış, benzer olarak Everest tırmanışında dağcıların Tip II ve Tip I kas liflerinde 
sırasıyla %25 ve %26 kayıp gözlenmiştir (Hoppeler ve Vogt, 2010).

Yükseltide egzersiz performansının kısıtlanmasının, enerji substratlarının 
kullanım kapasitesinin değişmesi yanında, iştahsızlığa bağlı negatif enerji den-
gesine, özelikle 5000 metre ve üzerinde kas kitlesiyle ilişkili şiddetli ağırlık 
kaybına bağlı olabileceği belirtilmektedir (Hoppeler ve Vogt, 2010; Westerterp, 
2013, ss. 250-255). Sonuç olarak yükseltide oluşan enerji kaybı ve sıvı alımının 
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giderilmemesi sporcu performansını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden 
biridir.

YÜKSEK İRTİFADA ENERJİ HARCANMASI

Deniz seviyesinde maksimum şiddete ulaşmayı sağlayacak kadar oksijen 
alımına, irtifada da gerek duyulmaktadır. İrtifada maksimum çalışma şiddetin-
de azalma ve sportif aktivitelerde aşırı yorgunluk görülmektedir. Bu nedenle, 
yüksek irtifada günlük yaşamın normal aktiviteleri için harcanan enerji azal-
tılmalıdır. Yüksek irtifada enerji harcaması, planlanan gezinin zorluğu, vücut 
ağırlığı, metabolizma ve antrenman düzeyine göre 6000 kilokaloriye (kkcal) 
varabilmekte veya aşabilmektedir  (West, 2013, ss. 250-255). Westerterp ve di-
ğerleri,  (2500-4800m) günlük enerji harcamasını ortalama 3513 kkal, Everest 
tepesinde (5300-8848 m) 3250 kkal olarak bulmuşlardır (Westerterp, Kayser, 
Brouns, Herry ve Saris, 1992). Konu hakkında yapılan diğer çalışmada da; İn-
giliz kış dağ yarışlarında da benzer sonuçlar (2796-3680 kkal) elde etmişlerdir. 
5900-8046 m yükseklikte, 4637 kkal/gün gibi yüksek bir değer bulmuşlar ve 
negatif enerji dengesini 1219 kkal/gün olarak saptamışlardır (Travis, A’Court 
ve Menzies, 1993; Ward, Milledge ve West, 2000, ss. 25-35; Khanna, Mishra, 
Ganju, Kumar ve Singh, 2018).

YÜKSEK İRTİFADA ENERJİ ALIMI ve ENERJİ DENGESİ

Enerji dengesi, tüketilen besinler ve normal vücut fonksiyonları (Örn. me-
tabolik süreçler) ile fiziksel aktivitelerle harcanan enerji arasındaki ilişkiyi ifade 
eder. Tüketilen besinlerden alınan enerji ve fiziksel aktiviteyle harcanan enerji 
kontrol altına alınabilir ve vücut ağırlığı yönetilebilir (T. C. Sağlık Bakanlığı, 
2015). 
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Şekil 1. Enerji Alımı ve Harcamasını Etkileyen Etmenler

Yüksek irtifanın yarattığı ekstra stres, beslenme hatalarına ve diğer yaşam 
biçimi faktörlerinin etkilenmesine de sebep olmaktadır. Yüksek irtifada belirli 
aralıklarla bulunan veya kısa süreli olarak faaliyet gösteren bireyler ve sporcular 
için durum daha da zor olup besin alımı konusunda daha hassas olunmalıdır. 
Yüksek irtifada enerji alımı ve enerji dengesine dikkat edilmesi gereken bir du-
rum olup yüksek irtifanın yarattığı pozitif etkileri azaltmaktadır. 

Yüksek irtifanın hipoksik şartları iştahı azaltmaktadır. Yükseltide daha kü-
çük besinler alarak günlük kalori alımını yaklaşık 200-300 kkal azaltabilir. Bazal 
metabolizma özellikle ilk günlerde yüksekliğe bağlı olarak günde 100’den 200 
kilokaloriye kadar artış gösterebilir. Enerji alımının azalmasıyla birlikte harca-
nan kalori oranındaki artış neticesinde vücut ağırlığında giderek azalma olur. 
Kilo kaybındaki yağ ve kas oluşumları enerji kaybına bağlıdır. Enerji alımı-
nın yetersiz olduğu durumlarda, vücut tarafından ekstra enerji için proteinlerin 
devreye sokulması kas kaybına sebep olmaktadır. Yüksek irtifada orta ve uzun 
süreli faaliyet gösterecek bireyler ve sporcular için kas kaybını önlemek için ye-
terli miktarda enerjiyle birlikte B, E ve C vitaminlerini almak faydalı olacaktır. 
Ayrıca yüksek irtifa sıvı kaybına da neden olmaktadır. Bu yüzden kalınan süre 
içerisinde sıvı ihtiyacı sürekli olarak karşılanmalıdır (Cerit ve Erdoğan, 2019). 

Total enerji tüketimini, enerjinin makro besin ögelerine dağılımını ve yük-
sek irtifa sırasında makro besin ögeleri tüketimini belirlemek için yapılan bir 
çalışmada, yüksek yağ ve düşük karbonhidrat diyeti (sırasıyla enerjinin %35 ve 
%50’si) ve düşük yağ, yüksek karbonhidrat diyeti (sırasıyla enerjinin %20 ve 
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%65’i) iki gruba 3 haftalık süreyle uygulanmıştır. Yiyecek ve içecek tüketimleri 
belirlenerek, besin kayıtları tutulmuştur. 5 kişi kampta kalmış (5300 m) ve 10 
kişi irtifaya Everest’in zirvesine (8848 m) tırmanmıştır. Kişilerin ortalama ener-
ji tüketimi 2442±1092 kkal bulunmuştur. İrtifa arttıkça, enerji tüketimi önemli 
derecede azalmış, yiyecek seçiminde yüksek yağ tüketiminden, yüksek karbon-
hidrat tüketimi yönüne bir değişme olmamıştır (Hill, Stacey ve Woods, 2011). 

Karbonhidratlar; enerjiye çevrimi en kolay yiyecek türü olduğu için alına-
cak enerjinin çoğunu oluşturmalıdır. Karbonhidratlar “enerji yiyeceği” olarak 
düşünülebilir. Tahıllar (ekmek, pirinç, makarna, kraker, patates, tahıl gevrekle-
ri) iyi seçeneklerdir. Proteinler; vücutta depolanmadığı için, fazlası ya enerjiye 
çevrilir ya da yağ olarak depolanır. Peynir, fıstık ezmesi, fındık, kurutulmuş 
veya konserve et balık, süt tozu, yumurta örnek verilebilir. Yağlar; yavaş sindi-
rilmeleri nedeniyle, uzun süre tok tutarlar. Diyetle alınan tereyağı, margarin, et, 
fıstık ezme, fındık, pastırma, salam, sucuk, sardalye, et, yumurta, peynirle yağ 
gereksinimi kolaylıkla karşılanabilmektedir (Ersoy ve Özdemir, 2008).

YÜKSEK İRTİFADA BESLENME İLKELERİ

Bol karbonhidrat, orta düzey protein ve az miktar yağ içeren bir diyet, or-
ganizmanın hızlı toparlanmasını sağlamaktadır. Yüksek irtifada beslenme şekli; 
yüksek irtifa tırmanıcıları, dağ sporcuları, yüksek irtifada performans yükselt-
mek amacıyla kalan sporcular ya da irtifada kalan bireyler için oldukça farklıdır.

İrtifadaki sporcuların vücut kompozisyonlarının antrenman sonrası önemli 
ölçüde değişmektedir. Her şeyden önce, akut dönemde artan solunumla ve idrar-
la su kaybı nedeniyle toplam vücut kütlesinde hafif bir azalma olabilir. Kronik 
oksijen yoksunluğu birçok fizyolojik değişiklik başlatır, en belirgin değişik-
likler özellikle yüksek irtifada (5000 m’nin üzerinde) ve ayrıca yağ içeriğinde 
vücut kütlesi ve protein depolarının kaybıdır. Bununla birlikte, orta derecede 
irtifalarda (1000-3000m)  kronik dönemde iskelet kası atrofisi (kas kaybı) de 
önemli bir sonuç olarak bildirilmiştir. Sporculardaki yağ ve kas kütlesindeki 
değişiklikler, artmış bazal metabolik hızın yanı sıra azalan kalori alımı ile bir-
likte artan egzersiz yüklerinin bir sonucu olabilir (Rehrer, Hellemans, Rolleston, 
Rush ve Miller, 2010). 

Yüksek irtifada 2 hafta süre kalındığında, ısının oldukça düşük, O2’nin az 
ve aktivitenin zorlayıcı göz önünde bulundurulduğunda yeterli ve dengeli bes-
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lenme zorunluluğu olduğu açıktır. Zorlayıcı çevre şartları da, beslenmeyi doğal 
olarak olumsuz etkilemektedir. Yüksek irtifada kalınması süresi öncesinde depo 
glikojenini artıran bir beslenme uygulaması yapılmalıdır. Dağ ortamında, vita-
min ve mineraller açısından zengin bir diyet tüketilmelidir. Günlük idrar ve dış-
kı çıkış miktarı ve vücut ağırlığı sürekli denetlenmelidir (Graydon ve Hanson, 
2005, ss. 60-65). 

Yüksek irtifada kalındığı sürece özellikle terleme ile kaybedilen mineralle-
rin yerine konması çok önemlidir. Mineral yetersizliği bitkinliğin ve yorgunlu-
ğun önemli nedenidir. Bol sıvı, mineral, karbonhidrat tüketimi yüksek irtifada 
karşılanması sporcuların performansını doğrudan etkilerken sedanter bireyler 
için de fiziksel aktivitelerini gerçekleştirilmesi sırasında büyük önem arz et-
mektedir.

Özellikle sporcular içerisinde dağ sporcuları; yüksek irtifada dinlenmede 
karşılaştığı durum, diğer sporculardan farklıdır. Öncelikle çevre şartları daha az 
O2, daha az nem ve daha düşük ısının süregeldiği şartlardır. Ayrıca dağcı yiye-
ceğini kendi hazırlamak zorundadır. Bu nedenle beslenmeye başlamadan önce, 
bitkinliğe girmemiş olmalıdır. Bu durum tüketilen enerjinin yerine konmasını 
zorlaştıracak ve performansı olumsuz yönde etkileyecektir. Hava ısısının düşük 
olması, vücuda alınan yiyecek ve sıvının sıcaklığını da doğrudan ilgilendirmek-
tedir. Düşük ısılı besinler, yorgun organizmanın daha da zorlanmasına neden 
olacağı için tüketilen yiyecek/içeceklerin en az vücut ısısında olması gereklidir 
(Praz, Granges, Burtin ve Kayser, 2015).

Genel popülasyonda olduğu kadar sporcularda da D vitamini eksikliği du-
rumu yüksektir. Dağ keşifleri sonrası alpinistlerde serum D vitamini seviyesi-
nin önemli ölçüde azaldığını tespit eden bulgulara göre (deniz seviyesinden 14 
gün, 3200-3616 m) yüksek irtifada kalan her sporcuda D vitamini takviyesi göz 
önünde bulundurulmalıdır. Sporculara, özellikle yılın kış aylarında, 4000 IU 
/ gün D vitamin takviyesi ile irtifada antrenman yapmaları önerilir (Lukaski, 
2004, ss. 632-644). 

YÜKSEK KARBONHİDRATLI DİYET

Hipokside antrenman yapan sporcular kas ve beyin için yemekler arasın-
da ve egzersiz sırasında hızlı ve kolay bir şekilde sindirilen,  egzersiz öncesi 
ve sonrası glikojen depolarını optimize etmek ve fiziksel aktivite sonrası kas 
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iyileşmesini artırmak için karbonhidrat tüketmelidir. Uluslararası Spor Beslen-
me Derneği (ISSN)‘ne göre karbonhidratlar toplam kalori alımının % 55-65’ini 
sağlamalıdır. Dayanıklılık sporcuları için karbonhidrat alım önerisi, günde 7 ila 
10 g / kg vücut kütlesi arasında değişmektedir. 4 ila 6 saat süren çok yoğun 
yüksek irtifa yarışma sonrası günlük vücut ağırlığının kilogram başına 12-13 g 
karbonhidrat tüketmeleri gerekir. Glisemik indeksi yüksek karbonhidratlı besin-
ler ve tamamlayıcı gıdalar  tercih edilmelidir (Rehrer, ve diğerleri, 2010). 

Uygun kalori ve karbonhidrat tüketimine ek olarak yetersiz oksijen kon-
santrasyonu koşulları altında antrenman yapan sporcular folik asit, B12 vitamini 
ve demir gibi takviyeleri sağlamalıdır. Sağlıklı ve bireysel olarak dengeli bir di-
yet, hemoglobin üretmek için gerekli olan makro besinlerin çoğunu sağlamalı-
dır, ancak yetersizlik halinde bazı vitamin ve mineral takviye olarak verilmelidir 
(Michalczyk, Czuba, Zydek, Zajac ve Langfort, 2016). 

Yüksek irtifada kalındığı sürece; yüksek karbonhidratlı, düşük yağlı diyet 
tercih edilmelidir. Yüksek karbonhidratlı diyetin tercih edilme nedeni, enerji 
için karbonhidrat kullanıldığında daha az oksijene gerek duyulmasıdır. Ayrıca, 
hipoksik durumlarda büyük oranda karbonhidratın yakıt olarak kullanılma ne-
deni, oksijenin molekülü başına ATP kazancının, serbest yağ asidinden %25-60 
daha fazla olmasıdır. İrtifada metabolik olarak; yağ kullanımından çok karbon-
hidrat kullanımı yönünde değişim olmaktadır. Bu yöndeki kısmi değişim bile 
yüksek irtifada sporculara yardımcı olabilecek düzeydedir.

Özellikle dağ sporcularında normal ve yüksek karbonhidrat tüketimi açısın-
dan 4300 m’de iki grubun karşılaştırıldığı bir çalışmada; yüksek karbonhidrat 
tüketen grupta, performansın daha yüksek ve ağır işler için daha fazla dayanma 
gücüne sahip oldukları bulunmuştur. Aynı zamanda, yüksek karbonhidrat tüke-
ten grupta, akut dağ hastalığı belirtileri daha az görülmüştür. Yüksek karbon-
hidratlı diyetin önerilmesinin diğer nedeni; gerek dinlenme, gerekse egzersize 
uyum sonrası vücudun yakıt olarak glikoza gereksinim duymasıdır (Ward ve 
diğerleri 2000).

YÜKSEK İRTİFADA SIVI ALIMI

Vücutta gerçekleşen bütün biyokimyasal ve fizyolojik fonksiyonlar vücu-
dun sıvı dengesine bağlıdır. Yetersiz sıvı alımı, çevre şartları ve fiziksel aktivi-
telerin yapılması vücut sıvı dengesini bozmaktadır. Özellikle antrenman veya 
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egzersiz yapan sporcular terlemeye bağlı olarak ciddi miktarlarda sıvı ve elekt-
rolit kaybederler. Kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konması sporcunun, 
sağlığı ve performansının korunması için son derece önemlidir. Vücut sıvıları 
azaldıkça performansta düşüş, termoregülasyonda bozulma, sıcağa toleransın 
azalması vb. çeşitli fizyolojik durumlar ortaya çıkar. Bu durumlardan korunmak 
ve düzeltmek için sporcuların gün içerisinde düzenli olarak belirli aralıklarla 
sıvı tüketmeye özen göstermesi; antrenman öncesi, sırası ve sonrası da kendi-
lerine özel bir sıvı alım planı oluşturup uygulamaları gerekmektedir (Çırak ve 
Funda, 2017). 

Egzersiz sonucunda vücuda fazladan bir yük bindiği için organizmanın et-
kin bir şekilde çalışmasında vücut su dengesinin sağlanması çok önemlidir. Bu 
nedenle sporcular ve fiziksel aktif bireylerin sıvı tüketimine özen göstermesi ge-
rekmektedir (Dunford ve Doyle, 2015, ss. 240-253). Vücut sıvılarının yetersiz 
olması veya aşırı sıvı tüketimi hem sağlığa hem de spor performansı üzerinde 
olumsuz etkilere sahiptir. Sıvı kaybı özellikle sıcak veya nemli ortamlarda ant-
renman yapan sporcularda ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi bir durumdur 
(Singh ve Peters, 2014).  Egzersiz süresince kaybedilen sıvının yerine konması 
dehidrasyonu önlemek ve sakatlanmalardan kaçınmak kadar performansı koru-
mada da gereklidir. Çok az düzeyde dehidrasyon bile, atletik performansı olum-
suz yönde etkileyen kas ve beden bitkinliği ile sonuçlanabilir (Grenz, 2010, ss. 
1-12).  Sporcuların antrenman sonrası tartılarak kaybettikleri sıvı miktarını be-
lirlemeleri, idrar renklerini gözlemeleri veya susuzluk düzeylerini takip etmeleri 
sıvı kaybının yerine konmasına yardımcı olmaktadır.

Vücudun suya gereksinimi; suyun depolanıp, harcanmasına kadar sporcu-
lar için çok büyük bir önem taşıdığını vurgulandıktan sonra bütün bu ilkelerin 
yüksek irtifada uygulanması daha farklı bir önem arz etmektedir. Yüksek irti-
fada, nem doygunluğunun azalması ile de vücut yüzeyinden ter ile kaybedilen 
sıvı miktarı artmakta, vücut su deposundan büyük harcamalar olup harcanan 
su yerine konulmadığında dehidrasyon oluşmaktadır. Yüksek irtifada; soğuk, 
kuru dağ havasında farkında olmadan dehidrate olmak; mide bulantısı ve sıvı 
tüketme isteğinde azalmaya yol açmaktadır. İçmek için susama beklenmemeli-
dir. Susuzluk hissi dehidrate olma belirtisidir. Yüksek irtifada kalan sporcular 
ve dağcılar “susamadan önce iç, acıkmadan önce ye” kuralı geçerli olunduğunu 
unutmamalıdır.
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SONUÇ 

Yükseltide, BMH %10-17 yükselmekte, yükseklik arttıkça BMH daha da 
artmaktadır. Böylece,  aktivite yoğunluğu ve anoreksiyadan dolayı günlük enerji 
harcaması yüksektir. Ağırlık kaybı sonucu, vücut kompozisyonu değişmekte, 
deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça; yağ kaybı yanı sıra, kas kaybı da art-
maktadır. Yaklaşık 5500m irtifada; enerji dengesizliğinin dışında, besin emilimi 
de azalmakta, bağırsak geçirgenliği artmakta ve hipoksiye bağlı ağırlık kaybı 
oluşmaktadır. Negatif enerji dengesine bağlı, ağırlık kaybının büyük bir kısmı-
nın öncelikle vücudun yağ deposundan, daha sonra proteinden sağlandığı, yağ 
kaybının yanı sıra kas kütlesinin de azaldığı bildirilmektedir. Ayrıca; diyette yağ 
alımı azalsa da, tek başına yağ kaybı mümkün olmamakta ve kas kütlesi koru-
namamaktadır. Bu tarz problemlerinin yaşanmaması için yüksek irtifa beslenme 
ilkelerine uyulması gerekmektedir.

Yüksek irtifada bulunan ve antrenman yapan sporcuların enerji harcaması 
deniz seviyelerindekinden 2,5-3 kat fazladır. Sporcuların ve antrenörlerin, uy-
gun enerji alımı ve enerji kullanımının zihinsel ve kas fonksiyonlarını ne kadar 
arttırdığını anlamaları önemlidir. Egzersiz yoğunluğu arttıkça, çalışan kaslar 
için yakıt olarak kullanılan karbonhidrat miktarının da arttığı iyi bilinmektedir. 
Ekstrem eforlarda güç sarf eden sporcular için çalışan kasların en önemli enerji 
kaynağı karbonhidratlardır. Yüksek irtifada bol karbonhidrat, orta düzey protein 
ve az miktar yağ içeren bir diyet, organizmanın hızlı toparlanmasını sağlaya-
caktır. 

Yüksek irtifada; minerallerin, insan vücudu için önemli olduğunu belirt-
miştik. Ancak söz konusu sporcu performansı ise bu yararlı maddeler daha fazla 
önemli hale gelecektir. Çünkü sporcular, kendilerini daha ileriye taşımak için 
her gün birçok ağır egzersiz yapmakta ve buna bağlı olarak da diğer insanlara 
göre daha fazla terlemekte; su kaybetmektedirler. Bir sporcunun vücudunun su 
kaybetmesi; enerjisinin ve direncinin azalmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla 
bu, gerekli mineraller alınmadığında mineral eksikliğine bağlı performans kay-
bı yaşanabileceği anlamına gelir. Kaybedilen minerallerin tekrar karşılanması 
gerekmektedir.

Yüksek irtifada, sıvı dengesinin sağlanmasının önemli olduğunu vurgulan-
maktadır. Sporcuların vücut sıvı dengelerini korumak ve dehidrasyonu önlemek 
için her gün düzenli aralıklarla belirli miktarlarda sıvı tüketmeleri, özellikle ant-
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renman öncesi, sırası ve sonrası kendi yaptıkları spor türü ve antrenman prog-
ramına göre sıvı tüketim planı oluşturmaları gerekmektedir. Sıvı dengesinin 
sağlanması ve dehidrasyonun önlenmesi sporcunun performansı kadar genel 
sağlığının korunmasında da son derece önemlidir.
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