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lamda yanımızda olan ORP Danışmanlık’a, bilimsel anlamda desteğini esirgemeyen bilim kurulumuza 

ve düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek ha-

yatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.  

Kongremize toplam 27 farklı ülkeden 142 bilim insanı 110 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca Tür-

kiye’den 88 bilim insanı da 105+2 sözel/poster 107 bildiri ile katılım gerçekleşmiştir. Kongremize gelen 

toplam yerli ve yabancı sözel bildiri sayısı 321 adettir. Ancak uzaktan erişim nedeni ve düzenleme ku-

rulu kararı ile gelen bildirilerin sadece 215 sözel 2 poster bildiri kabul edilmiştir. Söz konusu bildiri 

özetleri yine kongremiz bilim kurulunda yer alan bilim kurulu üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş 

ve 217 bildirinin sözel/poster bildiri olarak sunulmasına karar verilmiştir. Kongremizde sözel/poster 

olarak sunulan bildiri özetlerine Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir.  

Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 32 farklı dünya ülkesinden bilim insanla-

rına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 27 farklı ülkeden 

sunum yapan ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri 

ve bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de 
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akademik faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir. 

Kendilerine ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.  

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizin beşinci buluşmasını 2021 yılı içerisinde yine 

uzaktan katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin buluşması ve 

bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmıştır. Katılımcı-

larımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin niteliğine ve ba-

şarılı bir kongre düzenlediğimize ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.  

Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler 

üretmesine katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala 

kamu ve özel sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu 

vesile ile devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha 

verimli çalışmalar yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur.  Umut ediyoruz ki gelecek zaman 

içerisinde başta ülkemiz olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak 

projeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.  

Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan do-

layı tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürleri-

mizi sunuyoruz. Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel 

günler diliyoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, ilgili yayınlanan yö-

netmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve üzeri yabancı katılımcıdan olu-

şup, ayrıca 6 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Toplam bildirilerin %51’den fazlası 

yabancı ülke katılımcılarına aittir.  

Saygılarımızla…  
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Prof. Dr. Çetin YAMAN 

Head of the Congress 

Distinguished Scientists,  

We sincerely thank you for your interest and contributions to our 4TH INTERNATIONAL CONGRESS 

ON NUTRITION, OBESITY AND COMMUNITY HEALTH organized in Istanbul with the REMOTE 

ACCESS system on 24-25 December 2020. 

Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. 6 

invited speakers from different world countries attended our congress namely Prof. Dr. Mohammad 

HASAN (MALAYSIA), Prof. Dr. Ashok JAMMI (INDIA), Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKI-

STAN), Assist. Prof. Rommel TABULA (THAILAND), Ph.D. Khalida NASEEM (PAKISTAN) and 

Sayed AHMED (BANGLADESH). We extend our gratitude to all of our guest speakers.  

 We are grateful to ORP Consultancy, who does not leave us alone from the beginning to the end of the 

congress with their technical support, to members of science board and congress organization committee 

who provided full scientific support. We wish them continued success in the future. 

142 scientists from 27 different countries attended our congress with 110 verbal presentations. Also, 88 

Turkish scientists participated with 105+2 verbal/poster presentations. The total number of local and 

foreign verbal presentations coming to our congress is 321. However, only 215 verbal and 2 poster 

presentations of the papers received were accepted with the reason of remote access upon the decision 

of the regulatory board. The abstracts in question were evaluated by the members of the scientific com-

mittee of our congress and 217 papers were decided to be presented as verbal/poster presentations. The 

abstracts presented verbally/poster at our congress are included in the Congress Proceedings book. 

During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was 

sent to scientists from 32 different countries around the world. Participations to our congress as a re-

sponse to our call were realized as presenters and audiences from 27 different countries. We also thank 

the foreign participants for their support and being with us. The work of scientists from different world 

countries who perform academic activities in Turkey are included in our congress. We also thank them 

for their work they have produced and shared with us. 
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We will organize the fifth meeting of our congress, which we regularly hold every year, in 2021, again 

with remote participation. In our congress, the plan is to meet different disciplines intertwined with each 

other and to create a union within the framework of a multidisciplinary understanding thanks to this 

meeting. The feedback of our participants to the organization, to the invited speakers, to the quality of 

the presentations presented in general, and to the fact that we have organized a successful congress, 

made us very happy. 

It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together disci-

plines that are different but connected with the same thought. About two months before our congress, 

we also received a response to our invitations from public and private sector representatives and state 

administrators. On this occasion, the messages sent by our statesmen have encouraged us to work more 

efficiently in the future. We hope that we will be able to gather scientists from many countries of the 

world, especially our country, and to work with joint projects and products in the future.  

Distinguished scientists, dear friends; we wholeheartedly congratulate and thank our colleagues in the 

entire organization for your interest, support and contribution to our congress. We wish you all health, 

happiness, peace and good days to see you at our next congress. Our congress is within the scope of 

2019 academic incentive criteria and is evaluated within the scope of the relevant published regulations. 

The number of foreign participants is 51% and above and it also has invited speakers from 6 different 

world countries. More than 51% of the total papers belong to the foreign participants.  

Sincerely Yours…  
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KONGRE BAŞKANLARI 

Prof. Dr. Çetin YAMAN 

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi) 

  

DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Çetin YAMAN 

Prof. Dr. Erdal ZORBA 

Prof. Dr. Eray YURTSEVEN 

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ 

Prof. Dr. Gülgün ERSOY 

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER 
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Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN 

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN 

Doç. Dr. Nazan ERENOĞLU SON 

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN 

Dr. Öğr. Üye. Duygu AKSOY 

  

SEKRETERYA 

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 

Doç. Dr. Gökşen ARAS 

Dr. Esra TEKCAN 

Dr. Seydi YIKMIŞ 

Dr. Ayşegül ERTİNMAZ 

Arş. Gör. Ercan TİZAR 

Arş. Gör. Nurgül ARSLAN 
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BİLİMSEL KURUL 
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Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ - Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. Christel LARSSON - University of Gothenburg 

Prof. Dr. Çetin YAMAN - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Prof. Dr. Erdal ZORBA – Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Eric BOERWİNKLE – UTHealth School of Public Health 
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Prof. Dr. Gülgün ERSOY – İstanbul Medipol Üniversitesi 

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Prof. Dr. Jim MANN – University of Otago 

Prof. Dr. Judith LUKASZUK – Northern Illinois University 

Prof. Dr. Kathleen J. MELANSON – The University or Rhode Island 

Prof. Dr. Luis B. AGELLON – McGill 

Prof. Dr. Martin O’NEILL – University of Ulster 

Prof. Dr. Michelle MİLLER – Flinders University 

Prof. Dr. Mustafa TALAS – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Prof. Dr. Nilgün KARAAĞAOĞLU – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 

Prof. Dr. Perihan ARSLAN – Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN – Yakın Doğu Üniversitesi 

Prof. Dr. Stephanie A. TAYLOR DAVIS – Indiana University of Pennsylvania 

Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL – Okan Üniversitesi 

Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN – Pamukkale Üniversitesi 

Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN - Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. Ümran SEVİL – İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 

Prof. Dr. Zalilah Mohd SHARİFF - University Putra Malaysia 

Prof. Dr. Carol FRİESEN – Ball State University 

Doç. Dr. Esen TAŞGIN - Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. June MATTHEWS – University of Brescia 

Doç. Dr. Latifeh AHMADİ – University of Brescia 

Doç. Dr. Mary J. LUDY – Bowling Green State University 

Doç. Dr. Nazan ERENOĞLU SON - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Doç. Dr. Seniz KARABIYIKLI - Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Alihan ORAL - Demiroğlu Bilim Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Duygu AKSOY - Namık Kemal Üniversitesi 

Dr. Öğr. üye. Emir Ayşe ÖZER - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Jale ÇATAK - İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Havva GEZGİN - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Hande ÖNGÜN YILMAZ - İstanbul Okan Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Leyla TEVFİKOĞLU PEHLİVAN - Trakya Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Nazlı BATAR - Kültür Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Tayfun GÖKTAŞ - Lokman Hekim Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Yağmur ERİM KÖSE - Van Yüzüncüyıl Üniversitesi  
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KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM  

AÇILIŞ / OPENING 

24-25 ARALIK / 24-25 DECEMBER 2020 

  

Açılış Konuşması / Opening Speech 

PROF. DR. ÇETİN YAMAN 

Konferans Başkanı (Chair of Conference) 

  

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS 

10:15– 12:00 (GMT+3) 

  

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION 

PROF. DR. ÜMRAN SEVİL 

  

KEYNOTE SPEAKERS  

Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA-MALAYSIA) 

Prof. Dr. Jammi ASHOK (HİNDİSTAN-INDIA) 

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN-PAKISTAN) 

Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND-THAILAND) 

Dr.  Khalida NASEEM (PAKİSTAN-PAKISTAN) 

Sayed AHMED (BANGLADEŞ-BANGLADESH) 
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SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time : 24.12.2020 – 10:30 – 23:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Gülten HERGÜNER 

  Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 

 

Büşra ACOĞLU, Elif KOÇ 

ALİBAŞOĞLU, Perihan 

YOLCI ÖMEROĞLU, Ömer 

Utku ÇOPUR 

GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GÜNCEL 

YAKLAŞIMLAR: IŞINLAMA TEKNOLOJİSİ 

Abdulkadir ÜNSAL 
SLEEVE GASTREKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ HİSTO-

PATOLOJİK BULGULAR 

Ahmet SESSİZ, Burcu ATEŞ 

ÖZCAN 

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISININ, BESLENME 

ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ 

Aylin ŞAHİN, Merve ÖZ 
TATLANDIRICILARIN BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Ayşe ÇAKIR GÜNDOĞDU OBEZİTENİN ERKEK İNFERTİLİTESİ İLE İLİŞKİSİ 

Ayşegül AÇIKGÖZ, Bükre 

ÇIKMAN, Esra KOCAMIŞ 

BAŞ 

BİR ILKOKUL ÖRNEĞI ÜZERINDEN ÇOCUKLARDA BES-

LENME ALIŞKANLIĞI VE EKRAN MARUZ KALIM SÜ-

RESI INCELEMESI 

Bahattin ARSLAN, İlkay YIL-

MAZ 

KEFİR TÜKETİMİNİN NORMAL VE DİSLİPİDEMİK ÖZEL-

LİKLER GÖSTEREN BİREYLERDE LİPİT PROFİLİ ÜZE-

RİNE ETKİSİ 

Bengisu Usta, Yıldız Erdoğa-

noğlu, Seçkin Pişkin 

KADINLARDA ALETLİ PİLATES EGZERSİZ EĞİTİMİNİN 

KOR KASLARININ DAYANIKLILIĞI VE DİNAMİK 

DENGE ÜZERİNE ETKİSİ 

Berrak BAŞTÜRK, Aysun 

YÜKSEL 

HAŞHİMOTO HASTALARINDA GÖRÜLEN GÜNCEL BES-

LENME SORUNLARI VE AĞIRLIK YÖNETİMİ 

Bircan Ulaş KADIOĞLU, Şe-

rife AYTEN 

ADHERENCE TO THE MEDITERRANEAN DIET AND 

SOME ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS OF UNI-

VERSITY STUDENTS 

Burhan BAŞARAN 
BESLENMEYE DAYALI MARUZİYETLERDE KULLANI-

LAN BİLİMSEL YÖNTEMLER 
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Bükre ÇIKMAN, Ayşegül 

AÇIKGÖZ, Esra KOCAMIŞ 

BAŞ, Serkan ÖNER 

BİR SAĞLIK KAMU KURUMUNDA OBEZITE SIKLIĞI 

Büşra KALKAN BALAK, Ze-

liha Özlem YÜRÜK 

SAĞLIKLI KADINLARDA TÜM VÜCUT VİBRASYON EĞİ-

TİMİ VE PİLATES EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPO-

ZİSYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 

Büşra YUSUFOĞLU, Emine 

KARAKUŞ 

IN VITRO GLYCEMIC RESPONSE DETERMINATION OF 

APPLE PIE BY USING DIGESTION ENZYMES 

Çağla DÜZGÜN, Emine KA-

RAKUŞ, Süreyya DEDE, 

Mine ADAŞ 

SAĞLIKLI, PREDİYABETİK, TİP 2 DİYABET VE OBEZ Bİ-

REYLERİN BAĞIRSAK VE ÜRİNER MİKROBİYOTASININ 

İNCELENMESİ 

Cansu MEMİÇ İNAN 
TİP 1 DİYABETLİ YETİŞKİNLERDE EGZERSİZ VE BES-

LENME YÖNETİMİ 

Cansu MEMİÇ İNAN BESİN ALERJİLERİNDE YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Cenk SOYSAL 

BODY MASS INDEX COMPARISON IN NON-ANDROGE-

NIC AND FULL-BLOWN POLYCYSTIC OVARY SYND-

ROME 

Damla GEÇKALAN SOYSAL 
COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Davut SAKIZ, Murat ÇA-

LAPKULU, Muhammed Er-

kam SENCAR 

OBEZ HASTALARDA ORLİSTAT TEDAVİSİNİN KİLO VE 

METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN İN-

CELENMESİ 

Derya BİRİKEN 

BİOFENOL IÇERIĞI YÜKSEK OLAN NATURAL SIZMA 

ZEYTINYAĞI (EVOO)’NIN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

VE PSEUDOMONAS AERUGINOSA’YA KARŞI BAKTERI-

SIDAL ETKILERININ ARAŞTIRILMASI 

Ebrar BERBEROĞLU, Ma-

şide KURTARMIŞ, Burcu 

ATEŞ ÖZCAN 

SİRKADİYEN RİTİM VE OBEZİTE 

Ece YİĞİT, Demet ERCİYES 
HİPERTANSİYON VE EVRELERİ İLE SERUM MAGNEZ-

YUM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
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Ece ŞİMŞEK, Nükhet KIRAĞ 

HALK OYUNU OYNAYAN VE OYNAMAYAN LİSE ÖĞ-

RENCILERININ GÜNLÜK FIZIKSEL AKTIVITE DAVRA-

NIŞ DÜZEYI VE SAĞLIKLI YAŞAM BIÇIMI DAVRANIŞI 

ILE ILIŞKILI FAKTÖRLER 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 

GEBELİKTE BESLENMEYİ VE BEBEK GELİŞİMİNİ ETKİ-

LEYEN RİSK FAKTÖRLERİ VE DOĞRU BESLENMENİN 

ÖNEMİ 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 
SAĞLIKLI VE DİNAMİK BİR TOPLUMUN TEMELİ: TOP-

LUM BESLENMESİ 

Elif ÇAVUŞOĞLU, İlayda 

ALTUNCEVAHİR 
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA GIDA SEÇİCİLİĞİ 

Elif KOÇ ALİBAŞOĞLU, 

Büşra ACOĞLU, Perihan 

YOLCI ÖMEROĞLU, Ömer 

Utku ÇOPUR 

GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GÜNCEL 

YAKLAŞIMLAR: VURGULU ELEKTRİK ALAN TEKNO-

LOJİSİ 

Elif Nur ELÇİ, Burcu YEŞİL-

KAYA 

DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARIN SAĞLIKLI 

YAŞAM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI 

Esra KÜRKCÜ AKGÖNÜL, 

Gökmen ÖZEN, Fırat AKÇA, 

Tolga ŞAHİN 

İYİ ANTRENMANLI TÜRK BISIKLET SPORCULARININ 

YARIŞA YÖNELIK BESLENME STRATEJILERININ İNCE-

LENMESI 

Fatih CESUR, Selda SEÇKİ-

NER, Lütfiye Füsun SAY-

GILI, Reci MESERİ 

TİP 2 DİYABETES MELLİTUS TANISI ALAN BİREY-

LERDE ARA ÖĞÜNDE TÜKETİLEN ENZİME DİRENÇLİ 

NİŞASTALI (TİP IV) ÜRÜNÜN KAN ŞEKERİ ÜZERİNE 

OLAN ETKİSİ 

Fatma GÜR 
ENGELLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERINDE BESLENME 

BILGISININ DEĞERLENDIRILMESI 

Fulya ÇİYİLTEPE, Kemal 

Tolga SARAÇOĞLU 

ONE DAY IN THE COVID INTENSIVE CARE UNIT: HOW 

EFFECTIVE ARE MORBID OBESITY IN INTENSIVE CARE 

MONITORING? 

Furkan DOĞAN, Halime PU-

LAT DEMİR, Hatice Merve 

BAYRAM, Cemile İDİZ 

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN GELİR DÜZEYLE-

RİNE GÖRE ETİKET OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DE-

ĞERLENDİRİLMESİ 
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BİRİNCİ TRİMESTER GEBELERDE BEDEN KİTLE İNDEK-

SİNE GÖRE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ 

Meltem KUDRET, Fatma Nİ-

ŞANCI KILINÇ 

DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN FONK-

SİYONEL BESİNLER VE POPÜLER DİYETLER HAKKIN-

DAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE BESİN ETİKETİ OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 

Meltem KUDRET, Fatma Nİ-

ŞANCI KILINÇ 

DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN YEME 

DAVRANIŞ DURUMLARI İLE BİYOKİMYASAL PARA-

METRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

Merve İNCE PALAMU-

TOĞLU, Esen KARACA 

BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN KARACİĞER 

KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Mervenur GÖKÇEN, Aylin 

SEYLAM KÜŞÜMLER 

19 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE BESİN ETİKETİ OKUMA 

BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞA GEÇİRME ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN YAŞ, KRONİK HASTALIK OLMA DURUMU VE 

COĞRAFİ BÖLGEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Meryem ÖZDEMİR PETEK 
PREBİYOTİKLER, PROBİYOTİKLER, MİKROBİYOTA: 

ALERJİLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Murat ALİYAZICIOĞLU, 

Ahmet C. DÜLGER 

PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEX AMONG ELDERLY 

TURKISH SUBJECTS RETIRED FROM GERMAN FACTO-

RIES: GERMAN IMPACT ON TURKISH LABOUR FORCE 

Müge ARSLAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİN VE KATEŞİM 

TÜKETİMİNİN BKİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİL-

MESİ 

Naci ÇELİK 

“REAL DEFINITION” LIPOSUCTİON AMELİYATININ 

KİLO KONTROLÜ VE BİREYİN SPORTİF AKTİVİTELERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
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Naile Hilal AYDOĞDU, Hilal 

YILDIRAN 

OKSİDATİF STRES VE POSTMENOPOZAL SENDROM-

LAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nesrin ORCEN 
DENİZ BÖRÜLCESİ (SALİCORNİA EUROPAEA)'NİN BES-

LENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Nesrin ORCEN 

DENİZ BÖRÜLCESİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE KUM-PERLİT 

KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİYESİNİN ET-

KİSİ 

Nesrin ORCEN 

KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİ-

YESİNİN SARCOCORNIA PERENNIS (MİL.) A. J. 

SCOTT’İN YAŞ AĞIRLIĞI, GÖVDE BOYU VE ÇAPI ÜZE-

RİNE ETKİSİ 

Nesrin ORCEN 
TÜTÜN KALİTESİNİ BELİRLEYEN ÖZELLİKLERİN STA-

BİLİTE ANALİZLERİNİN ÖNEMİ 

Nida Zeynep KOÇHAN, Müge 

ARSLAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MEVSİMSEL DEĞİŞİ-

MİN BKİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Büşra ACOĞLU, Elif KOÇ 

ALİBAŞOĞLU, Perihan 

YOLCI ÖMEROĞLU, Ömer 

Utku ÇOPUR 

GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GÜNCEL 

YAKLAŞIMLAR: IŞINLAMA TEKNOLOJİSİ 

Abdulkadir ÜNSAL 
SLEEVE GASTREKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ HİSTO-

PATOLOJİK BULGULAR 

Ahmet SESSİZ, Burcu ATEŞ 

ÖZCAN 

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISININ, BESLENME 

ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ 

Aylin ŞAHİN, Merve ÖZ 
TATLANDIRICILARIN BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Ayşe ÇAKIR GÜNDOĞDU OBEZİTENİN ERKEK İNFERTİLİTESİ İLE İLİŞKİSİ 

Ayşegül AÇIKGÖZ, Bükre 

ÇIKMAN, Esra KOCAMIŞ 

BAŞ 

BİR ILKOKUL ÖRNEĞI ÜZERINDEN ÇOCUKLARDA BES-

LENME ALIŞKANLIĞI VE EKRAN MARUZ KALIM SÜ-

RESI INCELEMESI 

Bahattin ARSLAN, İlkay YIL-

MAZ 

KEFİR TÜKETİMİNİN NORMAL VE DİSLİPİDEMİK ÖZEL-

LİKLER GÖSTEREN BİREYLERDE LİPİT PROFİLİ ÜZE-

RİNE ETKİSİ 

Bengisu Usta, Yıldız Erdoğa-

noğlu, Seçkin Pişkin 

KADINLARDA ALETLİ PİLATES EGZERSİZ EĞİTİMİNİN 

KOR KASLARININ DAYANIKLILIĞI VE DİNAMİK 

DENGE ÜZERİNE ETKİSİ 
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Berrak BAŞTÜRK, Aysun 

YÜKSEL 

HAŞHİMOTO HASTALARINDA GÖRÜLEN GÜNCEL BES-

LENME SORUNLARI VE AĞIRLIK YÖNETİMİ 

Bircan Ulaş KADIOĞLU, Şe-

rife AYTEN 

ADHERENCE TO THE MEDITERRANEAN DIET AND 

SOME ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS OF UNI-

VERSITY STUDENTS 

Burhan BAŞARAN 
BESLENMEYE DAYALI MARUZİYETLERDE KULLANI-

LAN BİLİMSEL YÖNTEMLER 

Bükre ÇIKMAN, Ayşegül 

AÇIKGÖZ, Esra KOCAMIŞ 

BAŞ, Serkan ÖNER 

BİR SAĞLIK KAMU KURUMUNDA OBEZITE SIKLIĞI 

Büşra KALKAN BALAK, Ze-

liha Özlem YÜRÜK 

SAĞLIKLI KADINLARDA TÜM VÜCUT VİBRASYON EĞİ-

TİMİ VE PİLATES EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPO-

ZİSYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 

Büşra YUSUFOĞLU, Emine 

KARAKUŞ 

IN VITRO GLYCEMIC RESPONSE DETERMINATION OF 

APPLE PIE BY USING DIGESTION ENZYMES 

Çağla DÜZGÜN, Emine KA-

RAKUŞ, Süreyya DEDE, 

Mine ADAŞ 

SAĞLIKLI, PREDİYABETİK, TİP 2 DİYABET VE OBEZ Bİ-

REYLERİN BAĞIRSAK VE ÜRİNER MİKROBİYOTASININ 

İNCELENMESİ 

Cansu MEMİÇ İNAN 
TİP 1 DİYABETLİ YETİŞKİNLERDE EGZERSİZ VE BES-

LENME YÖNETİMİ 

Cansu MEMİÇ İNAN BESİN ALERJİLERİNDE YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Cenk SOYSAL 

BODY MASS INDEX COMPARISON IN NON-ANDROGE-

NIC AND FULL-BLOWN POLYCYSTIC OVARY SYND-

ROME 

Damla GEÇKALAN SOYSAL 
COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Davut SAKIZ, Murat ÇA-

LAPKULU, Muhammed Er-

kam SENCAR 

OBEZ HASTALARDA ORLİSTAT TEDAVİSİNİN KİLO VE 

METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN İN-

CELENMESİ 

Derya BİRİKEN 

BİOFENOL IÇERIĞI YÜKSEK OLAN NATURAL SIZMA 

ZEYTINYAĞI (EVOO)’NIN STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

VE PSEUDOMONAS AERUGINOSA’YA KARŞI BAKTERI-

SIDAL ETKILERININ ARAŞTIRILMASI 

Ebrar BERBEROĞLU, Ma-

şide KURTARMIŞ, Burcu 

ATEŞ ÖZCAN 

SİRKADİYEN RİTİM VE OBEZİTE 
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Ece YİĞİT, Demet ERCİYES 
HİPERTANSİYON VE EVRELERİ İLE SERUM MAGNEZ-

YUM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Ece ŞİMŞEK, Nükhet KIRAĞ 

HALK OYUNU OYNAYAN VE OYNAMAYAN LİSE ÖĞ-

RENCILERININ GÜNLÜK FIZIKSEL AKTIVITE DAVRA-

NIŞ DÜZEYI VE SAĞLIKLI YAŞAM BIÇIMI DAVRANIŞI 

ILE ILIŞKILI FAKTÖRLER 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 

GEBELİKTE BESLENMEYİ VE BEBEK GELİŞİMİNİ ETKİ-

LEYEN RİSK FAKTÖRLERİ VE DOĞRU BESLENMENİN 

ÖNEMİ 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 
SAĞLIKLI VE DİNAMİK BİR TOPLUMUN TEMELİ: TOP-

LUM BESLENMESİ 

Elif ÇAVUŞOĞLU, İlayda 

ALTUNCEVAHİR 
OTİZMLİ ÇOCUKLARDA GIDA SEÇİCİLİĞİ 

Elif KOÇ ALİBAŞOĞLU, 

Büşra ACOĞLU, Perihan 

YOLCI ÖMEROĞLU, Ömer 

Utku ÇOPUR 

GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GÜNCEL 

YAKLAŞIMLAR: VURGULU ELEKTRİK ALAN TEKNO-

LOJİSİ 

Elif Nur ELÇİ, Burcu YEŞİL-

KAYA 

DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARIN SAĞLIKLI 

YAŞAM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI 

Esra KÜRKCÜ AKGÖNÜL, 

Gökmen ÖZEN, Fırat AKÇA, 

Tolga ŞAHİN 

İYİ ANTRENMANLI TÜRK BISIKLET SPORCULARININ 

YARIŞA YÖNELIK BESLENME STRATEJILERININ İNCE-

LENMESI 

Fatih CESUR, Selda SEÇKİ-

NER, Lütfiye Füsun SAY-

GILI, Reci MESERİ 

TİP 2 DİYABETES MELLİTUS TANISI ALAN BİREY-

LERDE ARA ÖĞÜNDE TÜKETİLEN ENZİME DİRENÇLİ 

NİŞASTALI (TİP IV) ÜRÜNÜN KAN ŞEKERİ ÜZERİNE 

OLAN ETKİSİ 

Fatma GÜR 
ENGELLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERINDE BESLENME 

BILGISININ DEĞERLENDIRILMESI 

Fulya ÇİYİLTEPE, Kemal 

Tolga SARAÇOĞLU 

ONE DAY IN THE COVID INTENSIVE CARE UNIT: HOW 

EFFECTIVE ARE MORBID OBESITY IN INTENSIVE CARE 

MONITORING? 

Furkan DOĞAN, Halime PU-

LAT DEMİR, Hatice Merve 

BAYRAM, Cemile İDİZ 

İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN GELİR DÜZEYLE-

RİNE GÖRE ETİKET OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DE-

ĞERLENDİRİLMESİ 

Gülsev ÖZEN 

THE INVESTIGATION OF EP3 RECEPTOR ISOFORMS IN 

HUMAN CORONARY ARTERY AND PERIVASCULAR 

ADIPOSE TISSUE 



4. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ 

4TH INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION, OBESITY AND COMMUNITY HEALTH 
 

46 

Gülşen GÖNEY, Nurhan HA-

LİSDEMİR 

ANALYSIS OF PATERNAL SMOKE EXPOSURE AND 

CHILDHOOD OBESITY 

Gökhan ÖZGÜR, Onur GÖK-

MEN 

BEDEN KİTLE İNDEKSININ OPTIK KOHERENS TOMOG-

RAFI ANJIYOGRAFI ILE ÖLÇÜLEN RETINAL DAMAR 

YOĞUNLUKLARINA ETKISI 

Hakan BOR 
HASTANELERDEKİ GENEL MEMNUNIYET DÜZEYI ILE 

YEMEK MEMNUNIYET DÜZEYI ARASINDAKI İLIŞKI 

Handan DİKYOKUŞ, Pınar 

ŞAHİN DİLMENLER, Peri-

han YOLCİ ÖMEROĞLU 

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR 

Hasan ÖNCÜL, Fatma YIL-

MAZ ÖNCÜL 

OBEZ KADINLARDA KİLO VERİLMESİ SONRASI KO-

ROİD KALINLIĞINDA GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER 

Havva AKPINAR 
BİR YEME BOZUKLUĞU HASTALIĞI: BULİMİA NER-

VOZA 

Havva AKPINAR 
BİR YEME BOZUKLUĞU HASTALIĞI: ANOREKSİYA 

NERVOZA 

Hilal Betül ALTINTAŞ, Sa-

niye BİLİCİ 

GIDA ATIKLARININ AZALTILMASI, DEĞERLENDİRİL-

MESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Hilal Betül ALTINTAŞ, Sa-

niye BİLİCİ 

BESLENME EĞİTİMİNDE DAVRANIŞ MODELLERİ VE 

TEORİLERİ 

Hilal ŞAHİN, Kadir ÇEBİ, 

Arzu YILDIRIM, Rabia HA-

CIHASANOĞLU AŞILAR 

COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

RUHSAL DURUMU, UYKU KALİTESİ VE YEME DAVRA-

NIŞLARININ BELİRLENMESİ 

Hülya YILMAZ ÖNAL 
VÜCUT AĞIRLIĞI YÖNETİMİNDE YENİ DİYET YAKLA-

ŞIMLARI 

Hüseyin ÇİYİLTEPE 
SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI KİLO VERME İLE 

YAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Hüseyin Emre GÜNDOĞDU, 

Esra ARMAĞAN, Sena Nur 

AKKUŞ, Kasım Kürşat BA-

TAŞ, Yağmur ÇİL, Nilay 

EKİCİOĞLU, Evrim 

GÖKÇE, Emel GÜNEŞ 

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN KİTLE İN-

DEKSLERİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI 

Hüseyin Sina COŞKUN 
YAŞLI VE OBEZ POPÜLASYONDA GÖZLENEN KALÇA 

KIRIKLARININ KLİNIK SONUÇLARI 
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Kübra TOPALOĞLU GÜ-

NAN, Perihan YOLCI ÖME-

ROĞLU 

MOLEKÜLER GASTRONOMİ VE UYGULAMA ALAN-

LARI 

Kübra TOPALOĞLU GÜ-

NAN, Perihan YOLCI ÖME-

ROĞLU 

VEGAN BESLENME VE VEGAN ÜRÜNLER 

Lokman KEHRİBAR 
OBEZ POPÜLASYONDA GÖZLENEN SPOR YARALAN-

MALARI 

Mehmet Ali ÇAPARLAR 
PİLONOİDAL SİNÜS HASTALIĞINDA AÇIK BIRAKMA 

TEKNİĞİNİN SONUÇLARI 

Mehmet Celal KIZILKAYA 
OBEZİTENIN TEDAVISINDE BARIATRIK CERRAHININ 

YERI: TEK MERKEZ KISA DÖNEM SONUÇLARIMIZ 

Mehmet Mahir FERSA-

HOĞLU 

OBEZİTE TEDAVISINDE İNTRAGASTRIK BALON UYGU-

LANAN HASTALARA AIT SONUÇLARIMIZ 

Mehmet Murat IŞIKALAN 
BİRİNCİ TRİMESTER GEBELERDE BEDEN KİTLE İNDEK-

SİNE GÖRE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ 

Meltem KUDRET, Fatma Nİ-

ŞANCI KILINÇ 

DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN FONK-

SİYONEL BESİNLER VE POPÜLER DİYETLER HAKKIN-

DAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE BESİN ETİKETİ OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 

Meltem KUDRET, Fatma Nİ-

ŞANCI KILINÇ 

DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN YEME 

DAVRANIŞ DURUMLARI İLE BİYOKİMYASAL PARA-

METRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

Merve İNCE PALAMU-

TOĞLU, Esen KARACA 

BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN KARACİĞER 

KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Mervenur GÖKÇEN, Aylin 

SEYLAM KÜŞÜMLER 

19 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE BESİN ETİKETİ OKUMA 

BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞA GEÇİRME ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN YAŞ, KRONİK HASTALIK OLMA DURUMU VE 

COĞRAFİ BÖLGEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Meryem ÖZDEMİR PETEK 
PREBİYOTİKLER, PROBİYOTİKLER, MİKROBİYOTA: 

ALERJİLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Murat ALİYAZICIOĞLU, 

Ahmet C. DÜLGER 

PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEX AMONG ELDERLY 

TURKISH SUBJECTS RETIRED FROM GERMAN FACTO-

RIES: GERMAN IMPACT ON TURKISH LABOUR FORCE 
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Müge ARSLAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİN VE KATEŞİM 

TÜKETİMİNİN BKİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİL-

MESİ 

Naci ÇELİK 

“REAL DEFINITION” LIPOSUCTİON AMELİYATININ 

KİLO KONTROLÜ VE BİREYİN SPORTİF AKTİVİTELERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Naile Hilal AYDOĞDU, Hilal 

YILDIRAN 

OKSİDATİF STRES VE POSTMENOPOZAL SENDROM-

LAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nesrin ORCEN 
DENİZ BÖRÜLCESİ (SALİCORNİA EUROPAEA)'NİN BES-

LENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Nesrin ORCEN 

DENİZ BÖRÜLCESİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE KUM-PERLİT 

KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİYESİNİN ET-

KİSİ 

Nesrin ORCEN 

KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİ-

YESİNİN SARCOCORNIA PERENNIS (MİL.) A. J. 

SCOTT’İN YAŞ AĞIRLIĞI, GÖVDE BOYU VE ÇAPI ÜZE-

RİNE ETKİSİ 

Nesrin ORCEN 
TÜTÜN KALİTESİNİ BELİRLEYEN ÖZELLİKLERİN STA-

BİLİTE ANALİZLERİNİN ÖNEMİ 

Nida Zeynep KOÇHAN, Müge 

ARSLAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MEVSİMSEL DEĞİŞİ-

MİN BKİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Kübra TOPALOĞLU GÜ-

NAN, Perihan YOLCI ÖME-

ROĞLU 

VEGAN BESLENME VE VEGAN ÜRÜNLER 

Lokman KEHRİBAR 
OBEZ POPÜLASYONDA GÖZLENEN SPOR YARALAN-

MALARI 

Mehmet Ali ÇAPARLAR 
PİLONOİDAL SİNÜS HASTALIĞINDA AÇIK BIRAKMA 

TEKNİĞİNİN SONUÇLARI 

Mehmet Celal KIZILKAYA 
OBEZİTENIN TEDAVISINDE BARIATRIK CERRAHININ 

YERI: TEK MERKEZ KISA DÖNEM SONUÇLARIMIZ 

Mehmet Mahir FERSA-

HOĞLU 

OBEZİTE TEDAVISINDE İNTRAGASTRIK BALON UYGU-

LANAN HASTALARA AIT SONUÇLARIMIZ 

Mehmet Murat IŞIKALAN 
BİRİNCİ TRİMESTER GEBELERDE BEDEN KİTLE İNDEK-

SİNE GÖRE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ 
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Meltem KUDRET, Fatma Nİ-

ŞANCI KILINÇ 

DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN FONK-

SİYONEL BESİNLER VE POPÜLER DİYETLER HAKKIN-

DAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE BESİN ETİKETİ OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 

Meltem KUDRET, Fatma Nİ-

ŞANCI KILINÇ 

DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN YEME 

DAVRANIŞ DURUMLARI İLE BİYOKİMYASAL PARA-

METRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

Merve İNCE PALAMU-

TOĞLU, Esen KARACA 

BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN KARACİĞER 

KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Mervenur GÖKÇEN, Aylin 

SEYLAM KÜŞÜMLER 

19 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE BESİN ETİKETİ OKUMA 

BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞA GEÇİRME ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN YAŞ, KRONİK HASTALIK OLMA DURUMU VE 

COĞRAFİ BÖLGEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Meryem ÖZDEMİR PETEK 
PREBİYOTİKLER, PROBİYOTİKLER, MİKROBİYOTA: 

ALERJİLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Murat ALİYAZICIOĞLU, 

Ahmet C. DÜLGER 

PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEX AMONG ELDERLY 

TURKISH SUBJECTS RETIRED FROM GERMAN FACTO-

RIES: GERMAN IMPACT ON TURKISH LABOUR FORCE 

Müge ARSLAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİN VE KATEŞİM 

TÜKETİMİNİN BKİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİL-

MESİ 

Naci ÇELİK 

“REAL DEFINITION” LIPOSUCTİON AMELİYATININ 

KİLO KONTROLÜ VE BİREYİN SPORTİF AKTİVİTELERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Naile Hilal AYDOĞDU, Hilal 

YILDIRAN 

OKSİDATİF STRES VE POSTMENOPOZAL SENDROM-

LAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nesrin ORCEN 
DENİZ BÖRÜLCESİ (SALİCORNİA EUROPAEA)'NİN BES-

LENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Nesrin ORCEN 

DENİZ BÖRÜLCESİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE KUM-PERLİT 

KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİYESİNİN ET-

KİSİ 

Nesrin ORCEN 

KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİ-

YESİNİN SARCOCORNIA PERENNIS (MİL.) A. J. 

SCOTT’İN YAŞ AĞIRLIĞI, GÖVDE BOYU VE ÇAPI ÜZE-

RİNE ETKİSİ 

Nesrin ORCEN 
TÜTÜN KALİTESİNİ BELİRLEYEN ÖZELLİKLERİN STA-

BİLİTE ANALİZLERİNİN ÖNEMİ 
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Nida Zeynep KOÇHAN, Müge 

ARSLAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MEVSİMSEL DEĞİŞİ-

MİN BKİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time : 25.12.2020 – 09:00 – 18:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Gülten HERGÜNER 

  Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 

  

Nezihe OTAY LÜLE 
TÜRKİYE’NİN BESLENME DURUMU VE KANSER PRE-

VELANSINDAKİ ROLÜ 

Orhan ARAS 
56 HASTALIK BESLENME JEJUNOSTOMİSI DENEYIMI-

MIZ; ENDIKASYONLAR VE KOMPLIKASYONLAR 

Ozan ŞEN 
ÜLKEMİZ KADINLARINDA OBEZİTE VE OBEZİTE CER-

RAHİSİNİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ 

Pınar ÇETİNALP 
KURKUMİN VE KAPSAİSİN’İN İNSAN PREADİPOZİT 

HÜCRE FARKLILAŞMASINA OLAN ETKİSİ 

Pınar GÖKÇEN, Gupse 

ADALI, Levent DOĞANAY, 

Kamil ÖZDİL 

METABOLİK DİSFONSİYON İLİŞKİLİ YAĞLI KARACİ-

ĞER SİROZUNDA HEPATOSELÜLER KARSİNOM PRE-

VALANSI 

Pınar ŞAHİN DİLMENLER, 

Handan DİKYOKUŞ, Perihan 

YOLCI ÖMEROĞLU 

RHEUM RİBES L.(IŞKIN) BİTKİSİNİN FONKSİYONEL 

ÖZELLİKLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Rukiye YİĞİT, Hacer ÇOK-

LAR, Mehmet AKBULUT 

BİTKİ ÇAYLARININ BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, Bİ-

YOAKTİVİTELERİ VE GELENEKSEL DEMLEME YÖN-

TEMLERİ 

Rıdvan YAVUZ 
OBEZİTE CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARIN DEMOG-

RAFİK VERİ ANALİZİ VE KİLO VERME İLİŞKİSİ 

Seher Seçkin SIĞIRCI, Tev-

hide ZİVER SARP 

ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERININ BESIN ETIKETI OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ VE TUTUMLARININ SAPTAN-

MASI 
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Selin FIRAT, Merve Deniz 

DEĞİRMENCİ, Burak ÖZ-

ÇELİK, Ezgi GÜNDÜZ, Gök-

tuğ Berke KAR, Gülin KÖSE-

OĞLU, Sefa ONUŞ, Hasan 

ÇALIŞKAN, Emel GÜNEŞ 

SAĞLIKLI İNSAN VE HAYVAN ÇALIŞMALARINDA KE-

TOJENİK DİYETİN BELLEK ÜZERİNE ETKİSİ 

Seliz BAĞCILAR, Joanne 

MAINWARING 

WHAT IMPACT DOES WEIGHT LOSS ACHIEVED THRO-

UGH BARIATRIC SURGERY OR DIETARY COUNSEL-

LING HAVE ON QUALITY OF LIFE (QOL) AND LONG 

TERM WEIGHT REGAIN – A SYSTEMATIC REVIEW. 

Seniha Çukurovalı SOY-

KURT, Muhittin TAYFUR 

20-49 YAŞ ARASI GEBE KADINLARIN VİTAMİN D DES-

TEKLERİ KULLANIM DURUMLARI İLE BESLENME VE 

DEPRESYON DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Serap Duraklı VELİOĞLU 
ERUSİK ASİT: GIDALARDA BULUNABİLEN TOKSİK BİR 

YAĞ ASİDİ 

Serap Duraklı VELİOĞLU GIDALARDA SİTRİNİN VARLIĞI 

Seren KURTGİL MİKROBİYOTA VE DİYET BİLEŞENLERİ 

Sevil KARAHAN YILMAZ 

FAZLA KİLOLU VE OBEZ BİREYLERDE ANTROPOMET-

RİK İNDEKSLER İLE KARDİYOMETABOLİK RİSK FAK-

TÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİL-

MESİ 

Simge SİPAHİ KETOJENİK DİYETİN DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİ 

Suat ÇAKINA 

İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT 1 (IRS) GEN POLİMOR-

FİZMİ VE TİP 2 DİYABET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCE-

LENMESİ 

Süleyman GÖKMEN 

GELENEKSEL BİR GIDA OLAN MANTININ MİKROBİYAL 

KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE NOVEL TEKNOLOJİ-

LERİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

Süleyman GÖKMEN 
KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNDE GIDA GÜ-

VENLİĞİNİN ÖNEMİ 

Tayfur AYESER, Murat ALİ-

YAZICIOĞLU, Ahmet Cum-

hur DÜLGER 

PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEXES IN CORONAVI-

RUS DISEASE (COVID-19 ) 
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Tevhide ZİVER 
OBEZİTENİN ETİYOPATOGENEZİNDE ADV-36’NIN 

RÖLÜ 

Tibel TUNA 
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU VE OBEZİTE 

İLİŞKİSİ:KLİNİK TECRÜBEMİZ 

Umut KERMEN, Durmuş 

ÜMMET 

14-18 YAŞ ARASINDAKİ ERGENLERDE BOZULMUŞ YE-

ME'NİN YAYGINLIĞI 

Veysel Barış TURHAN, Ha-

kan BULUŞ 

OBEZİTE CERRAHISI YAPILAN HASTALARINDA REFLÜ 

SEMPTOMLARININ ÖNLENMESINDE KOLAY VE ETKILI 

BIR YÖNTEM: POSTERIOR KRURORAFI 

Yalçın DİCLE, Elif AYDIN, 

Duygu Kübra TUNA 

VAN BÖLGESİ İÇME VE KULLANIM SULARININ MİK-

ROBİYOLOJİK KALİTESİNİN HALK SAĞLIĞI AÇISIN-

DAN İNCELENMESİ 

Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK 

GENÇ YETİŞKINLERIN PANDEMI DÖNEMINDE SUPLE-

MAN KULLANIMLARI VE BESIN GRUPLARINI TÜ-

KETIMLERINDEKI DEĞIŞIMLER 

Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK ÇÖLYAK HASTALIĞINDA BESLENME 

İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, 

Salih KARASU, Ayşe KARA-

DAĞ, Öznur SAROĞLU, Zey-

nep Hazal TEKİN ÇAKMAK, 

Hatice BEKİROĞLU 

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN NAR TANELERİ-

NİN KURUMA KİNETİĞİ, BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİ, 

MİKROYAPISI VE FENOLİK İN-VİTRO BİYOERİŞİLEBİ-

LİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

İsmail BÜYÜKCERAN 

MİNİMAL İNVAZİV TEKNİKLE OPERE EDİLEN TİBİA KI-

RIKLARINDA OBEZİTENİN KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Yıldız YİĞİT, Nuriye ESEN 

BULUT 

POSTOPERATIVE INTENSIVE CARE PROCESSES OF LA-

PAROSCOPIC BARIATRIC SURGERY PATIENTS 

Önder DEGER, Ali YILDI-

RIM 

MARDİN İLİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI EKMEKLİK BUĞ-

DAY ÇEŞİTLERİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCE-

LENMESİ 

Şeref DOKCU 
KOLESİSTEKTOMİLİ HASTALARDA KLİNİKOPATOLO-

JİK ÖZELLİKLER VE OBEZİTE 
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Gizem KÖKSAL, Çiğdem 

YILDIRIM MAVİŞ, İrem 

ÖZAY ARANCIOĞLU 

ADÖLESANLARDA BEDEN ALGISI VE BESLENME TU-

TUMU İLİŞKİSİ 

Halise ERGÜN, Berrak BAŞ-

TÜRK 

İSTANBUL İLİNDE ÖZEL BİR OKULDA ÖĞRENİM GÖ-

REN ADÖLESANLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI-

NIN İNCELENMESİ 

Ali Serdar YÜCEL, Çetin YA-

MAN, Gülten HERGÜNER, 

Ayça GÜRKAN, Ümran SE-

VİL, Murat KORKMAZ 

SİGARA, ALKOL VE KAFEİN TÜKETİMİ: SPOR YAPAN 

BİREYLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Nezihe OTAY LÜLE 
TÜRKİYE’NİN BESLENME DURUMU VE KANSER PRE-

VELANSINDAKİ ROLÜ 

Orhan ARAS 
56 HASTALIK BESLENME JEJUNOSTOMİSI DENEYIMI-

MIZ; ENDIKASYONLAR VE KOMPLIKASYONLAR 

Ozan ŞEN 
ÜLKEMİZ KADINLARINDA OBEZİTE VE OBEZİTE CER-

RAHİSİNİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ 

Pınar ÇETİNALP 
KURKUMİN VE KAPSAİSİN’İN İNSAN PREADİPOZİT 

HÜCRE FARKLILAŞMASINA OLAN ETKİSİ 

Pınar GÖKÇEN, Gupse 

ADALI, Levent DOĞANAY, 

Kamil ÖZDİL 

METABOLİK DİSFONSİYON İLİŞKİLİ YAĞLI KARACİ-

ĞER SİROZUNDA HEPATOSELÜLER KARSİNOM PRE-

VALANSI 

Pınar ŞAHİN DİLMENLER, 

Handan DİKYOKUŞ, Perihan 

YOLCI ÖMEROĞLU 

RHEUM RİBES L.(IŞKIN) BİTKİSİNİN FONKSİYONEL 

ÖZELLİKLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Rukiye YİĞİT, Hacer ÇOK-

LAR, Mehmet AKBULUT 

BİTKİ ÇAYLARININ BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, Bİ-

YOAKTİVİTELERİ VE GELENEKSEL DEMLEME YÖN-

TEMLERİ 

Rıdvan YAVUZ 
OBEZİTE CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARIN DEMOG-

RAFİK VERİ ANALİZİ VE KİLO VERME İLİŞKİSİ 

Seher Seçkin SIĞIRCI, Tev-

hide ZİVER SARP 

ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERININ BESIN ETIKETI OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ VE TUTUMLARININ SAPTAN-

MASI 
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Selin FIRAT, Merve Deniz 

DEĞİRMENCİ, Burak ÖZ-

ÇELİK, Ezgi GÜNDÜZ, Gök-

tuğ Berke KAR, Gülin KÖSE-

OĞLU, Sefa ONUŞ, Hasan 

ÇALIŞKAN, Emel GÜNEŞ 

SAĞLIKLI İNSAN VE HAYVAN ÇALIŞMALARINDA KE-

TOJENİK DİYETİN BELLEK ÜZERİNE ETKİSİ 

Seliz BAĞCILAR, Joanne 

MAINWARING 

WHAT IMPACT DOES WEIGHT LOSS ACHIEVED THRO-

UGH BARIATRIC SURGERY OR DIETARY COUNSEL-

LING HAVE ON QUALITY OF LIFE (QOL) AND LONG 

TERM WEIGHT REGAIN – A SYSTEMATIC REVIEW. 

Seniha Çukurovalı SOY-

KURT, Muhittin TAYFUR 

20-49 YAŞ ARASI GEBE KADINLARIN VİTAMİN D DES-

TEKLERİ KULLANIM DURUMLARI İLE BESLENME VE 

DEPRESYON DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Serap Duraklı VELİOĞLU 
ERUSİK ASİT: GIDALARDA BULUNABİLEN TOKSİK BİR 

YAĞ ASİDİ 

Serap Duraklı VELİOĞLU GIDALARDA SİTRİNİN VARLIĞI 

Seren KURTGİL MİKROBİYOTA VE DİYET BİLEŞENLERİ 

Sevil KARAHAN YILMAZ 

FAZLA KİLOLU VE OBEZ BİREYLERDE ANTROPOMET-

RİK İNDEKSLER İLE KARDİYOMETABOLİK RİSK FAK-

TÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİL-

MESİ 

Simge SİPAHİ KETOJENİK DİYETİN DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİ 

Suat ÇAKINA 

İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT 1 (IRS) GEN POLİMOR-

FİZMİ VE TİP 2 DİYABET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCE-

LENMESİ 

Süleyman GÖKMEN 

GELENEKSEL BİR GIDA OLAN MANTININ MİKROBİYAL 

KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE NOVEL TEKNOLOJİ-

LERİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

Süleyman GÖKMEN 
KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNDE GIDA GÜ-

VENLİĞİNİN ÖNEMİ 

Tayfur AYESER, Murat ALİ-

YAZICIOĞLU, Ahmet Cum-

hur DÜLGER 

PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEXES IN CORONAVI-

RUS DISEASE (COVID-19 ) 
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Tevhide ZİVER 
OBEZİTENİN ETİYOPATOGENEZİNDE ADV-36’NIN 

RÖLÜ 

Tibel TUNA 
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU VE OBEZİTE 

İLİŞKİSİ:KLİNİK TECRÜBEMİZ 

Umut KERMEN, Durmuş 

ÜMMET 

14-18 YAŞ ARASINDAKİ ERGENLERDE BOZULMUŞ YE-

ME'NİN YAYGINLIĞI 

Veysel Barış TURHAN, Ha-

kan BULUŞ 

OBEZİTE CERRAHISI YAPILAN HASTALARINDA REFLÜ 

SEMPTOMLARININ ÖNLENMESINDE KOLAY VE ETKILI 

BIR YÖNTEM: POSTERIOR KRURORAFI 

Yalçın DİCLE, Elif AYDIN, 

Duygu Kübra TUNA 

VAN BÖLGESİ İÇME VE KULLANIM SULARININ MİK-

ROBİYOLOJİK KALİTESİNİN HALK SAĞLIĞI AÇISIN-

DAN İNCELENMESİ 

Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK 

GENÇ YETİŞKINLERIN PANDEMI DÖNEMINDE SUPLE-

MAN KULLANIMLARI VE BESIN GRUPLARINI TÜ-

KETIMLERINDEKI DEĞIŞIMLER 

Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK ÇÖLYAK HASTALIĞINDA BESLENME 

İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, 

Salih KARASU, Ayşe KARA-

DAĞ, Öznur SAROĞLU, Zey-

nep Hazal TEKİN ÇAKMAK, 

Hatice BEKİROĞLU 

FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN NAR TANELERİ-

NİN KURUMA KİNETİĞİ, BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİ, 

MİKROYAPISI VE FENOLİK İN-VİTRO BİYOERİŞİLEBİ-

LİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

İsmail BÜYÜKCERAN 

MİNİMAL İNVAZİV TEKNİKLE OPERE EDİLEN TİBİA KI-

RIKLARINDA OBEZİTENİN KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Yıldız YİĞİT, Nuriye ESEN 

BULUT 

POSTOPERATIVE INTENSIVE CARE PROCESSES OF LA-

PAROSCOPIC BARIATRIC SURGERY PATIENTS 

Önder DEGER, Ali YILDI-

RIM 

MARDİN İLİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI EKMEKLİK BUĞ-

DAY ÇEŞİTLERİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCE-

LENMESİ 

Şeref DOKCU 
KOLESİSTEKTOMİLİ HASTALARDA KLİNİKOPATOLO-

JİK ÖZELLİKLER VE OBEZİTE 
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Gizem KÖKSAL, Çiğdem 

YILDIRIM MAVİŞ, İrem 

ÖZAY ARANCIOĞLU 

ADÖLESANLARDA BEDEN ALGISI VE BESLENME TU-

TUMU İLİŞKİSİ 

Halise ERGÜN, Berrak BAŞ-

TÜRK 

İSTANBUL İLİNDE ÖZEL BİR OKULDA ÖĞRENİM GÖ-

REN ADÖLESANLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI-

NIN İNCELENMESİ 

Ali Serdar YÜCEL, Çetin YA-

MAN, Gülten HERGÜNER, 

Ayça GÜRKAN, Ümran SE-

VİL, Murat KORKMAZ 

SİGARA, ALKOL VE KAFEİN TÜKETİMİ: SPOR YAPAN 

BİREYLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

OTURUM / SESSION : 1-2 

Tarih ve Saat / Date and Time : 24/25.12.2020 – 10:00 – 23:00 (GMT+3) 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ümran SEVİL 

  Prof. Dr. Mustafa TALAS 

  

Waddaah AL-ISHMAEL RAW MILK PRODUCTION AND BIOCHEMICAL & MIC-

ROBIOLOGICAL FACTORS 

Juhani JOKELAINEN VALUE OF NUTRITIONS ON BIOLOGICAL ACTIVITIES 

Almiro CAVACO TABLE SUGARS AND ITS TANGIBLE PROPERTIES 

Nataye Mesfin BERHANU TRANS FAT CONSUPTION AND IMPACTS ON BODY 

Dhirendra BISTA DIVERSITY IN DIETS AND RELATIONS WITH REPRO-

DUCTION AMONG WOMEN 

Shameem EL-HAMMOUD QUANTITY AND DISTRIBUTION OF PROTEIN AMONG 

OVERWEIGHT WOMEN 

Abdul Wadood AL-HASAN SUPPLEMENTARY FOOD DESIGN PROCESS TO EN-

HANCE COGNITIVE PERFORMANCE 

Ruwaida EL-ALLAM BODY COMPOSITION AND RELATIONS TO PHENOLS 

AMONG COMMUNITY 

Tomas PEÑA PATTERNS IN DIETS AND IMPACT ON BARRIER DYS-

FUNCTION 
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Najwa EL-UDDIN FOOD SECURITY IN HOUSEHOLD FOR PEOPLE WITH 

LOW INCOME 

Nae HYUN-WOO VITAMIN D DEFICIENCY AMONG YOUNG WOMEN 

Ulrik HAGEN DIETARY SUPPLEMENTATION OF DRIED FRUITS AND 

IMPACT ON WELLBEING 

Zohrag SOGHOMONIAN FOOD INSECURITY AND ECONOMIC CRISIS FACTORS 

Saabiqa EL-SHAD TREATMENT OF OVERWEIGHTS AND OBESIS WITH 

LONG HAUL METHODS 

Ovidiu COJOCAR BIOAVAILABILITY AFFECT ON LONG HAUL CONDEN-

SED SUPPLEMENTATION 

Esel KUDAYBERDIEV CARDIAC PROBLEMS AND RELATIONSHIP WITH 

NUTRITIONS 

Kaalim EL-ARSHAD FOOD CONSUMPTION AND RELATIONSHIP WITH DIET 

QUALITY AND NUTRIENTS 

Vikramaditya HERAVDAKAR CANCER RISK AMONG ADULTS WITH HIGH BMI 

Zholon ZHAPAROV METABOLICAL PROFILES AMONG CHILDREN WITH 

MALNUTRITIONS 

Sultan AL-SALEH RETINOIC ACID AND NUTRITIONS EFFECT COMPA-

RING TO VITAMINS ALONE 

Abdul Maalik EL-USMAN SEED BASED NUTRITIENTS AND EFFECTS ON OBESI-

TIES 

Egbert ASSENDARP VITAMINS AND THEIR IMPORTANCE ON NATIONAL 

NUTRITIONS 

Osman TUMA VEGETAGLE CONSUMPTION AND RELATIONS WITH 

CANCER IN BREAST 

Carlijne van DOCKUM SUPPLEMENTATION INTAKE AND PROTEIN GROWTH 

ON BODY 
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Hamish WHEELWRIGHT MILK PASTEURIZATION AND BIOACTIVATIONS IN IT 

Jackson MURRAY FOOD RECOMMENDATION ADHERENCE DURING 

DIETS 

Humaid EL-ISHAK ETHANOL CONSUMPTION EXERCISE: A CASE STUDY 

Muneef JOSEPH LOW CALORIE PRESERVATIVES AND POTENTIAL HE-

ALTH OUTCOMES 

Mairo LEPP KETOGENIC EFFECT ON ACUTE PROBLEMS IN HU-

MANS 

Álvaro RAMOS AROMATIC RECEPTORS IN HUMAN AND PROLIFERA-

TION OF CANCER CELLS 

Ponchikov Kirill (Kirilka) 

MAXIMOVICH 

NUTRITION AMONG CHILDREN AND RELATIONSHIP 

BETWEEN PARENTS 

Micheal GARCIA DAIRIES AND CONTAINS OF DIFFERENT VITAMIN 

FORMS 

Aydin XALIDZADƏ PLACE OF ESSENTIAL AMINO ACIDS AND SUPPLE-

MENTS WITHIN DIETS 

Tomaš BULAJIĆ POWDER FORM MICRONUTRIENTS AND THEORIES TO 

PROGRAM DESIGN 

Kaiden MAGUIRE FOOD AID AND ADVANCEMENT OF FOOD PROTOCOL 

Petri ZAHLER IMPAIRED HEART RATE AND RELATIONSHIP WITH 

FOOD INSECURITY 

Gracie MACGORMAN PATTERNS IN THE DIETARY REGIMENS AND ASSOCI-

ATED RISKS 

Ferran VILLALOBOS OBESITY AMONG WOMEN AND IMPACT OF DEMOG-

RAPHIC FACTORS 

Andejs BIRZIŅŠ HIGH FAT MEALS AND RESPONSES TO BODY PROB-

LEMS 
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Hamed SAYEGH INSULIN RESISTANCE AMONG HUMANS AND ASSOCI-

ATIONS WITH PROTEIN INTAKE 

Ingileifur DORRASON DIET TYPES AMONG YOUNG MEN AND RAISING IS-

SUES 

Chavi MIKHAIL DAIRY FOOR CONSUMPTION AND BREAST CANCER 

ASSOCIATION 

Anna MUSAYELYAN CONSUMPTION OF IRON AND IMPACTS ON BOIAVAI-

LABILITY 

Arun BHATTACHARYA LOW CALORIE ADDITIVES IN FOOD & OTHER NUTRI-

TIONS 

Maddison LLOYD MUSCLETAL IMPACT OF NUTRITIONAL FACTORS 

Husaam AL-JABARA ADVANCED FOOD RESULTS IN ENHANCED PROTEIN 

EFFICACY 

Stefan Afanasijovych 

KOSTYUCHENKO 

DIETARY HABITS AND ACUTE HEART PROBLEM AS-

SOCIATIONS 

Amélie LEUENBERGER DIETARY RESEARCH AND MAP OF HEALTH OUTCO-

MES 

Komil ERMATOV INTESTINAL DEVELOPMENT AMONG INFANTS AND 

BACTERIAL GROUPING 

Marzooq EL-RAHIMI CALCIUM SUPPLEMENTS AND IMPORTANCE AS BAR-

RIERS AND FACILITIATORS 

Arnaldo Nakamura SARAIVA VITAMIN PREDICTIONS FOR BODY AND NUTRIONTI-

ONAL FACTS 

Munjid AL-SABIR EATING BEHAVIOUR AND BREAKFAST CONSUMP-

TION IN HEALTHY NUTRITIONS SELECTIONS 

Miller BROWN NUTRITIONAL MINDFULLNESS IN TRANSPORTATION 

INCREASE WITH FISH OIL 
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Basile VAILLANCOURT CEREAL TYPE AT BREAKFAST BAR REDUCES IN-

SULIN RESPONSES 

Savannah COOPER FOOD FRAMEWORKS AT DIETARY IMPROVEMENT 

AND NUTRITIONAL FACTORS 

Mikael MATTHIESEN US ADULTS AND SWEETENER CONSUMPTION WITHIN 

THEIR DIETS 

Nicholas COLESNIC REDUCE OF HUNGER AND HEALTH IMPROVEMENT: 

BEST CASES FOR SUCCESS 

Demarien NORRIS NUTRITIONAL FOOD AMONG INFANTS AND IRREGU-

LAR CONSUMPTION 

Nguyễn Ðình CƯỜNG UNDERSTANDING IMPACT OF NUTRITIONS IN YO-

UNG FOLKS 

Romina DAMIAN EPIGENETIC FACTORS AND CLINICAL FORCES IN DIE-

TARY ADVANCEMENT 

Krishna GHARAPURE INSECTS AS PROTEIN SOURCE AND INCREASING 

STRATEGIES 

Márton BENCE CRITICAL DIETARY PRODUCTS IN GREY AND WHITE 

CELLS IN BODIES 

Zhao GUANTING BREASTFEEDING PROGRAMS AMONG LOW INCOME 

WOMEN AND IMPACTS ON INFANTS 

Khulood AL-SARAH INFANT FEEDING CASES DURING INTEGRATED 

PROGRAMS 

Jorge BOERES EFFECT OF PROTEIN POWDER AND ON NUTRITIONAL 

FACTOR FOR CHILDREN 

Hector ASCASO POPULAR DIETS AND APPROACHES: A FEABILITY 

SURVEY 

Indira BHATTA IMMUNE PROBLEMS AND MALNUTRITIONAL IM-

PACTS 
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Kameela EL-ZAHER HEALTH PROBLEMS OCCURED BY LACK OF VITAMIN 

A 

Khadeeja AL-BEGUM CANCER FORMATION AND RELATIONSHIP WITH VE-

GETABLE INTAKE 

Dylan PRADO SIZE OF EARLY BORN BABIES: A CASE FROM HEALTH 

SURVEY 

Nusaiba EL-JAVED IMPACT OF SUPPLEMENTARY VITAMINS ON 

GROWTH OF ADOLESCENTS 

Yury JAHORAǓ VITAMIN INTAKE AMONG NEWLY DIOGNOSED BRE-

AST CANCER PATIENTS 

Enometua MANUA MICROBIOLOGIC INFLUENCE ON INTESTINAL HE-

ALTH 

Danial bin LANANG IRON SUPPLEMENTS AS A SOLUTION TO MISCAR-

RIAGE 

Darelle SMALL DIET GUIDELINES FOR AFRICAN FOLK TO REDUCE 

RISK OF HEART ATTACK 

Aurkena AGUIRRE FOOD ACCESS PROGRAMS FOR ALASKA NATIVES 

Triana HALCONERO ENHANCED IRON AS FORM OF SERUM IN DIGESTIO-

NAL PROBLEMS 

Armin MOŽINA MATERNAL MILK IMPACT IN DEVELOPMENT OF IN-

FANT BRAINS 

Miqdaad EL-BAGHERI SWEETENED BEVERAGES AND THEIR IMPACT ON 

OBESITY AMONG ADOLESCENTS IN US 

Santo DEROSE INTAKE OF REGULAR FOOD SUPPLEMENTS TO RE-

DUCE THE RISK OF DIABETS 

Tamanna AL-SHARIF OBESITY AMONG NEW MUMS AND RELATIONS 

BETWEEN DIABETES 
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Sohan MODI CHILDREN WEIGHT AND IMPACT OF PARENTS FOR 

CHANGE 

Zamen BENZAKOUR OBESITY SURGERY AND SCREENING TECHNICS FOR 

HIGH RISK PATIENTS 

Lennaert LAMMERSEN FISH PROTEIN AND THE IMPACT ON DIETARY SUPP-

LEMENTATION 

Khosrow MOMENI OBESITY OPERATIONS AND POST TRAUMA 

Marcin MALKUS EFFECT OF SUPPLEMENTS ON COMPOSITION OF 

BODY HEALTH AND BONES 

Safet FERHATOVIĆ NUTRITIONAL TRAUMA AMONG CHILDREN PATI-

ENTS 

Andrei STOENESCU WEIGHT GAIN AND CHANGES IN COMPOSITION OF 

BODY IN NEW MUMS 

Obren SCEKIC CHILDREN OBESITY AND PROTEIN INTAKE PROBLEM 

Dakis GEORGIOU SURGERY IN OVERLY FAY PATIENTS WITY DIFFE-

RENT SYNDROMES 

Ognen ZLATANOVSKI SEDEMENTARY HABITS AND CARDIOLOGIC RISK 

AMONG FEMALES 

Jamyron AUSTIN PEDIATRIC SYNDROMES IN OBESE CHILDREN 

Habane KAYNAAN NUTRITION PROBLEMS AMONG ADOLESCENTS BORN 

EARLY 

Ghaidaa EL-NIAZI ANALGESIC ISSUES AFTER OBESITY SURGERY 

Radvilas KRUSINSKAS COMPARING PHYSICAL BEHAVIOURS OF MALE AND 

FEMALE PATIENTS 

Ghoungyanos BAGRATUNI HYPER WEIGHT GAINING IN CHILDREN 

Vandana SENGUPTA BEHAVIORAL THERAPY AS AN ALTERNATIVE TO BA-

RIATRIC SURGERY 
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Vedra Miroslavova ILIEVA DIET PRACTICES AND METHODS FOR CHILDREN 

Achmedjan SULTANEV HEALTHY WEIGHT LOSING WITH GENE THERAPY 

Gaylord JACCOUD LAPAROSCOPIC SURGERY IN OBESE PATIENTS AND 

SUCCESS RATES 

Budin JANPONG OBESITY AND OTHER ILNESSES ASSOCIATED WITH 

INFLAMMATION 

Wira bin Adi PUTERA HEALTH BENEFIT OF WEIGHT REDUCTION WITH 

OBESITY SURGERY 

Gabriel DOLEŽAL LAPAROSCOPIC OBESITY SURGERY AND THEIR OUT-

COMES 

Alexandra HUGHES METABOLIC PROBLEMS IN LIVER FOR THE PEOPLE 

WITH OBESITY PROBLEM 

Marlena KRZANOWSKA AFTER OPERATION GLUCOSE AND CHOLESTEROL 

LEVELS IN BLOOD 

Verneri UOTILA OBESITY COMPLICATIONS AND WELLBEING CHAL-

LENGES AFTER SURGERY 

Juan Manuel AGUILAR DIETARY WAYS AND METHODS USING MEDICAL 

PLANTS 

Mostafa KASHKOULI RESISTANCE TO BLOOD GLUCOSE IN WOMEN COM-

PARING TO MEN 

Sinee PREM OBESITY RATES CAUSED BY FAST FOOD ENVIRON-

MENT: A CASE STUDY 

Yuan SHUI SURGERY PATIENTS AND GASTROINTESTINAL PROB-

LEMS: A SYSTEMATIC REVIEW 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİN BKİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Nida Zeynep KOÇHAN1  Müge ARSLAN2 

1,2 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

İstanbul / Türkiye 

Öz: Amaç: Mevsimsel değişimin üniversite öğrencilerinde beden kütle indeksi üzerine etkisinin ince-

lenmesi amaçlanmıştır. Materyal Metot: Bu korelasyon çalışmasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 

öğrenim gören 502 lisans öğrencisine gönüllü olarak 18 soruluk anket ve mevsimsel gidiş değerlendirme 

formu uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışamaya 

katılan 502 öğrencinin yaş ortalaması; 20,29 yıl olup, %40,4’ü erkek, %59,6’sı kadındır. Öğrencilerin 

%19,1’i BKİ bakımından zayıf, % 35,3’ü normal, % 4,2’si hafif şişman ve %1,0’ı obezdir. Mevsimsellik 

ortalama puan 11,00±5,40, Hava koşulları ortalama puan ise -1,60±8,79’dir. Kötü Havalar alt boyutun-

dan aldıkları puan-1,40±6,77; İyi Havalar alt boyutundan aldıkları puan ise -0,19±5,93’tür. Bu durum 

kötü havaların daha fazla iştahı ortalama bazında azalttığını göstermektedir. Katılımcıların %59,4’ü 

farklı mevsimlerde farklı yiyecek tüketimine sahip olmadıkları cevabını vermiştir. Mevsimsellik boyu-

tundan alınan puan ile BKİ arasında anlamlı ilişkinin olmadığı görülmüştür (r: 0,033; p=0,461>0,05). 

Hava Koşulları boyutundan alınan puan ile BKİ arasında anlamlı ilişkinin olmadığı görülmüştür (r: -

0,003; p=0,940>0,05). Kötü Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ ilişkisi arasında anlamlı ilişki-

nin olmadığı görülmüştür (r: 0,081; p=0,068>0,05). İyi Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ 

arasında düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r: -0,134; p=0,003<0,05). Buna 

göre katılımcıların iyi havalarda BKİ düzeyleri az da olsa azaltmaktadır. Sonuç: Mevsimsel değişimin 

BKİ üzerine ilişkisi mevcut değildir. İyi Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ arasında düşük 

düzeyde negatif yönlü ilişki vardır ve iyi havalarda BKİ düzeyleri az da olsa azaltmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mevsimsel Değişim, BKİ, Mevsimler, Üniversite Öğrencisi, Obezite 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Mevsimler, insan yaşamında ve yaşamın planlanmasında önemli bir role sahip olmakla birlikte mevsim-

lere bağlı olarak, insanların çevresel koşullara uyum sağlama şekli değişmektedir (Yılmaz & Elibüyük, 

2019). Mevsim geçişlerine bağlı olarak gün ışığı, gün uzunluğu, sıcaklık gibi çevresel faktörler ve psi-

kolojik veya fizyolojik yönden kişilerde görülen değişiklikler, mevsimsel döngüsellik (değişim) olarak 

adlandırılmaktadır (Bakim ve ark., 2013; Kiremitçi, 2016). Mevsimsel değişim; ruhsal durum, sosyal 

yaşantı, yeme düzeni, enerji alım ve harcaması, iştah ve uyku süresi gibi birçok değişken üzerinde farklı 

etkiler göstermektedir.  Mevsimlerin değişmesiyle canlılarda ortaya çıkan değişimlere mevsimsellik de-

nir (Ekinci ve ark., 2005; Özekinci, 2020). Mevsimsel değişimler özellikle duygu durumları olmak 

üzere, fiziksel aktivite düzeyi, uyku, beslenme ve sosyal faaliyetler üzerine etki göstermektedir (Öze-

kinci, 2020; Yumuşak ve Boz, 2013). Yapılan çalışmalarda bireylerin ilkbahar ve yaz ayları, en çok 

sosyal oldukları ve psikolojik, duygusal olarak en iyi oldukları mevsimler iken kısa ve soğuk kış günleri 

bireylerin daha az enerjik, asosyal ve psikolojik olarak karamsar oldukları dönem olarak belirtilmiştir 

(Ekinci ve ark., 2005; Hakan Yöney ve ark., 1995; Yumuşak & Boz, 2013). Tüm canlılar mevsimsel 

değişikliklerden çeşitli derecelerde ve çeşitli yönlerde etkilenir (Özekinci, 2020). Yetişkin bireylerin 

mevsimsel değişime bağlı olarak, besin öğelerine yönelimi (tür ve çeşitlilik) ve besin tüketim miktarları 

değişmektedir (Bates ve ark., 1994; Capita ve Alonso-Calleja, 2005; Ersoy, 2017; John ve ark., 2002; 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

66 

Ma ve ark., 2006; Shahar ve ark., 1999). Anne karnından itibaren beslenme, vücudumuzun fonksiyon-

larını korumak, büyüme, gelişme, sağlıklı, üretken olarak uzun süre yaşamak için gerekli olan öğeleri 

alıp tüketme ve metabolize etme aşamalarını kapsayan en temel yaşam faaliyetlerimizden birini oluştur-

maktadır (Ozcetin & Khalilova, 2017). Ülkemiz insanlarının beslenme durumu bölgeye, mevsime, 

sosyo-ekonomik seviyeye, kentsel ve kırsal yaşam ortamına göre değişiklik göstermektedir (Sağlık Ba-

kanlığı, 2010). Mevsimlere göre besin tüketimlerini ve enerji alımlarını takip eden bir çalışmada birey-

lerde ortalama günlük enerji alımının, ilkbahar mevsimine göre sonbahar mevsiminde 86 kkal/gün daha 

yüksek bulunmuştur (Ma ve ark., 2006; Özekinci, 2020). Üniversite öğrencileri üzerinde, öğrencilerden 

mevsimlere göre besin tüketim kayıtları alınarak yapılan bir çalışmada, öğrencilerin mevsimsel geçiş-

lerde içinde bulundukları ruh halinin, seçilen besinin çeşidini ve miktarını etkileyebildiği gözlenmiştir 

(Özekinci, 2020). BKİ' nin ölçülmesi ve hesaplanması kolay olması nedeniyle sağlık problemleri riskini 

popülasyon düzeyinde ağırlık ile ilişkilendirmek için en yaygın kullanılan araçtır. Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından kabul edilen BKİ sınıflandırma kriterleri; BKİ<18,5 kg/m2 ise zayıf, BKİ: 18.5–24.9 kg/m2 

ise normal ve BKİ: 25.0–29.9 kg/m2  hafif şişman, BKİ≥30 kg/m2 ise obez olarak ifade edilmektedir. 

Yapılan bir çalışmada Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde BKİ, kış mevsiminde yaz aylarından or-

talama olarak daha yüksek bulunmuştur (Mehrang ve ark., 2016). Yapılan bir başka çalışmada kış ayla-

rında vücut ağırlığındaki artışları açıklayan mekanizmalar fiziksel aktivitede azalma ve yaz dönemine 

göre artan yüksek kalorili yiyecekler olduğu gösterilmiştir (Fraga ve ark., 2015). 

AMAÇ 

Mevsimsel değişimin üniversite öğrencilerinde beden kütle indeksi üzerine etkisinin incelenmesi amaç-

lanmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışmanın evreni İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan 25.0000 öğrenciden oluşmaktadır. Araş-

tırmanın amacı doğrultusunda tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Sağlık, Fen, Sosyal 

ve Spor Bilimleri ile ilgili bölümlerde lisans eğitimi gören öğrenciler üzerinde yürütülmüş, öğrenci sa-

yıları dikkate alınarak örnekleme öğrenciler dahil edilmiştir. Araştırmaya, 0,05 örneklem hatası ve %95 

güven aralığında yapılan örneklem hacmi hesaplamasında 384 öğrencinin katılımının yeterli olacağı 

hesaplanmıştır. Ancak, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle Ağustos-Ekim 2020 ta-

rihleri arasında, İstanbul Aydın Üniversitesi lisans öğrencilerinden çalışmaya katılmayı gönüllü olarak 

kabul eden 203 erkek, 299 kız toplam 502 öğrenci ile tamamlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmaya, Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulundan 61351342-/2020-

393 sayılı ve 31.08.2020 tarihli ‘Etik Kurul Onayı’ alındıktan sonra uygulanmaya başlanmıştır. Çalış-

maya dahil edilme kriterleri; İstanbul Aydın Üniversitesinde lisans eğitimi görüyor olmak, hamilelik 

tanısı olmamak. Araştırma gönüllülük esasına dayanmakta olup, çalışmaya katılmayı kabul eden öğren-

cilere, öğrencileri tanıtıcı bilgilerini sorgulayan (yaş, cinsiyet, sigara-alkol kullanımı, öğün tüketimi ve 

ara öğün tüketimi) içeren 18 soruluk anket ve mevsimsel gidiş değerlendirme formu uygulanmıştır. Pan-

demi sürecinden dolayı online anket uygulanmıştır. Öğrencilerin Beden Kütle İndeksi (BKİ) değerleri 

(kg/m2) hesaplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün BKİ sınıflamasına göre sınıflandırılmıştır. 
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BULGULAR 

Tablo 1. Öğrencilerin demografik özellikleri 

Demografik Özellikler  

Değişkenler Kadın Erkek Toplam (n:502) χ2 (p) 

Yaş (yıl) n % N % n %  

19-22 278 55,3 176 35,1 454 90,4 5,832a (0,054) 

23-25 17 3,4 20 4,0 17 7,4 

26 ≤ 4 0,8 7 1,4 11 2,2 

Toplam 299 59,6 203 40,4 502 100,0 

ortalama ± std.s. / Min. 

Maks. 

Ortalama: 20,29  

 SD: 2,54 

Min: 19   

Maks: 47 

 

Medeni Durum     

Bekar 297 59,2 202 40,2 499 99,4 0,65b (0,799) 

Evli 2 0,4 1 0,2 3 0,6 

Toplam 299 59,6 203 40,4 502 100,0 

Kronik Hastalık        

Evet 32 6,4 14 2,8 46 9,2 2,104a (0,147) 

Hayır 267 53,2 189 37,6 456 90,8 

Toplam 299 59,6 203 40,4 502 100,0 
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(En sık görülen: Astım)     8 1,6  

Psikolojik hastalık        

Evet 17 3,4 13 2,6 30 6,0 0,111a (0,739) 

Hayır 282 56,2 190 37,8 472 94,0 

Toplam 299 59,6 203 40,4 502 100,0 

(En sık görülen: Anksi-

yete ) 

    11 2,2  

Kullanılan Antidepre-

san/besin takviyeleri 

       

Evet 21 4,2 10 2,0 31 6,2 0,918a (0,055) 

Hayır 278 55,4 193 38,4 471 93,8 

Toplam 299 59,6 203 40,4 502 100,0 

(En sık görülen: Pro-

zac) 

    5 1,2  

Sigara Kullanımı        

Evet 71 14,1 53 10,6 124 24,7 1,132a (0,568) 

Hayır 215 42,8 138 27,5 353 70,3 

Bıraktım 13 2,6 12 2,4 25 5,0 

Toplam 299 59,6 203 40,4 502 100,0 

Alkol İçimi        
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Evet 96 19,1 60 12,0 156 31,1 0,618b (0,734) 

Hayır 199 39,6 139 27,7 338 67,3 

Bıraktım 4 0,8 4 0,8 8 1,6 

Toplam 299 59,6 203 40,4 502 100,0 

*p<0,05 anlamlılık ; a: Ki-kare test ; b: Likelihood Ratio 

Araştırmanın katılımcıları 299 (%59,6) kadın ve 203 (%40,4) erkek olmak üzere dağılım göstermişler-

dir. Yaşları incelendiğinde %90,4’ünün 19-22 yaş arasında oldukları ve yaş ortalamalarının 20,29 ol-

duğu saptanmıştır. Yaş grupları ile cinsiyet karşılaştırıldığında anlamlı farklılığın bulunmadığı görül-

müştür (χ2: 5,832; p=0,054>0,05).  

Katılımcılar arasında bekar olanların oranı tüm katılımcılar arasında %99,4’tür. Medeni durum ile cin-

siyet karşılaştırıldığında anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür (χ2:0,650; p=0,799>0,05). 

Kronik hastalık sahibi olanlar ise %9,2’lik bir oranı temsil etmektedir. En sık görülen kronik hastalığın 

astım olduğu bildirilmiştir. Diğer hastalıklarda katılımcılar reflü, tümör, guatr, faranjit, çölyak, cilt ra-

hatsızlığı, crohn, haşimato, hipoglisemi ve mitral kapak yetmezliği, MS gibi hastalıkları ifade etmişler-

dir. Kronik hastalık bulunma durumu cinsiyetlere göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmamıştır (χ2:2,104; p=0,147>0,05).  

Psikolojik hastalık sahibi olanlar %6,0’lık bir oranı temsil etmektedir. En sık görülen hastalık anksiye-

tedir. Diğer psikolojik hastalıklarda sınırda kişilik bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk, depresyon, 

majör depresyon, dikkat dağınıklığı, öfke kontrolü sağlayamama, panik atak ifade edilmiştir. Psikolojik 

hastalığın bulunma durumu ile cinsiyet karşılaştırıldığında anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür 

(χ2:0,111; p=0,799>0,05). 

Antidepresan/besin takviyesi kullanımında %6,2’sinin kullandığını ifade ettiği görülmüştür. En sıklıkla 

kullanılanın antidepresanlardan olduğu ve “Prozac” olduğu saptanmıştır. Diğer kullanılan antidepre-

san/besin takviyelerinde B12, CVit, DVit, Folik asit, lustral, laroxyl, rexapin, secita, selectra, solgar e, 

supradyn, tegretol, tranko-buskas, zedprex ifade edilmiştir. Antidepresan/besin takviyeleri kullanımları 

cinsiyete göre karşılaştırıldığında anlamlı farklılık görülmemiştir (χ2:0,918; p=0,055>0,05). 

Katılımcılarda sigara kullananların oranı %24,7’dir. Sigara kullanımı cinsiyete göre karşılaştırıldığında 

anlamlı farklılık saptanmamıştır (χ2:1,132; p=0,0568>0,05).  

Alkol kullananların oranı ise %31,1’dir. Cinsiyete göre alkol kullanımı karşılaştırıldığında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ((χ2:0,618; p=0,734>0,05). 
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Tablo 2. Öğrencilerin öğün alışkanlıkları ve su içme durumları 

 Kadın Erkek  

Öğün atlama Durumu n % n % χ2 (p) 

Evet 236 47,0 157 31,3 0,180a (0,672) 

Hayır  63 12,5 46 9,2 

Toplam 299 59,6 203 40,4 

En fazla atlanılan öğün: Öğle 151 30,1 20 4,0  

Su içme durumu      

Evet 284 56,6 197 39,2 1,281a (0,258*) 

Hayır 15 3,0 6 1,2 

Toplam 299 59,6 203 40,4 

Su içme miktarı      

İçmeyen 15 3,0 6 1,2 15,213a (0,019*) 

0-1 litre/gün               48 9,6 26 5,2 

1-1,5 litre/gün                 90 17,9 64 12,7 

1,5-2 litre/gün 84 16,7 42 8,4 

2-2,5 litre/gün                 29 5,8 33 6,6 

2,5-3 litre/gün 27 5,4 19 3,8 

3 litre/gün üstü 6 1,2 13 2,6 

Toplam 299 59,6 203 40,4 

*p<0,05 anlamlılık ; a: Ki-kare test 
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Katılımcıların öğün atlama durumları incelendiğinde tüm katılımcılar arasında %47,0 ile kadınlar öğün 

atlamaktadır. Tüm katılımcılar arasında en fazla atlanan öğün ise öğle öğünüdür. Öğün atlama durumu-

nun cinsiyete göre değişip değişmediği incelendiğinde, cinsiyete göre anlamlı farklılık görülmemiştir 

(χ2: 0,180; p=0,672>0,05).  

Su içme durumu incelendiğinde ise %4,2’sinin su içmediğini ifade ettiği görülmüştür. Cinsiyete göre su 

içme durumu karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (χ2: 1,281; p=0,258>0,05).  

 Su içme miktarı incelendiğinde, katılımcılar arasında en yaygın günde 1-1,5 litre olarak tüketilmektedir. 

Su içme miktarı cinsiyete göre karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmıştır (χ2: 46,530; 

p=0,000<0,05). Erkeklerin günlük su içme miktarlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu ve kadın-

ların su içmeyenlerinin erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre erkekler kadınlardan 

miktar bazında daha fazla su tüketmektedirler. 

Tablo 3. Öğrencilerin fakültelere göre BKİ değerleri 

Fakülte Zayıf 

(<18,5) 

Normal 

(18,5-24,9) 

Şişman 

(24,9-29,9) 

Obez 

(≥30) 

Morbit obez 

(30-≤40) 

Tıp n 5 30 5 0 0 

% 1,0 6,0 1,0 0,0 0,0 

Diş hekimliği n 8 21 11 0 0 

% 1,6 4,2 2,2 0,0 0,0 

Fen-edebiyat fakültesi n 6 27 5 2 0 

% 1,2 5,4 1,0 0,4 0,0 

Güzel sanatlar fakültesi n 11 21 6 3 0 

% 2,2 4,2 1,2 0,6 0,0 

Hukuk fakültesi n 7 29 3 1 0 

% 1,4 5,8 0,6 0,2 0,0 

İİBF (İktisadi ve İdari Bi-

limler Fakültesi) 

n 13 24 5 0 0 

% 2,6 4,8 1,0 0,0 0,0 

İletişim ve halkla ilişkiler 

fakültesi 

n 10 22 6 2 0 

% 2,0 4,4 1,2 0,4 0,0 
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Mimarlık ve tasarım fakül-

tesi 

n 5 28 6 1 0 

% 1,0 5,6 1,2 0,2 0,0 

Mühendislik fakültesi n 9 29 2 0 0 

% 1,8 5,8 0,4 0,0 0,0 

Sağlık bilimleri fakültesi n 10 33 10 0 0 

% 2,0 6,6 2,0 0,0 0,0 

Spor bilimleri fakültesi n 3 29 5 3 0 

% 0,6 5,8 1,0 0,6 0,0 

Yabancı Diller Yükseko-

kulu 

n 13 26 6 1 0 

% 2,6 5,2 1,2 0,2 0,0 

Toplam n 100 319 70 13 502 

% 19,9 63,6 13,9 2,6 100,0 

χ2 (p) 45,227a (0,076) 

a: Likelihood Ratio 

Katılımcıların 319’u (%63,6) normal BKİ sınıfındadır. 70’i (13,9) şişman, 13’ü (%2,6) obez, 100’ü 

(%19,9) ise zayıftır. Spor bilimleri fakültesinde BKİ değerine göre obez görünen 3 kişinin olmasının 

nedeninin kas kütle dağılımındaki ciddi farklılıktan olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin fakültelere 

göre BKİ sınıflaması karşılaştırıldığında anlamlı farklılık görülmemiştir (χ2: 45,227; p=0,076>0,05). 
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Tablo 4. Cinsiyete göre BKİ değerleri 

Cinsiyet Zayıf 

(<18,5) 

Normal 

(18,5-24,9) 

Şişman 

(24,9-29,9) 

Obez 

(≥30) 

Morbit obez 

(30-≤40) 

Kadın N 96 177 21 5 0 

% 19,1 35,3 4,2 1,0 0,0 

Erkek N 4 142 49 8 0 

% 0,8 28,3 9,8 1,6 0,0 

Toplam N 100 319 70 13 0 

% 19,9 63,5 13,9 2,6 0,0 

χ2 (p) 85,127a (0,000*) 

*: p<0,05 ; a: Ki-kare test 

Katılımcıların cinsiyetlere göre BKİ değerleri incelendiğinde kadınların 96’sının (%19,1) zayıf, 177’si-

nin (%35,3) normal, 21’inin (%4,2) şişman, 5’inin (%1,0) obez olduğu görülmüştür. Erkeklerde ise 4’ü 

(%0,8) zayıf, 142’si (28,3) normal, 49’u (%9,8) şişman, 8’i (%1,6) obezdir. Cinsiyete göre BKİ sınıfları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (χ2: 34,076; p=0,000<0,05). Kadın-

ların zayıflık oranları erkeklerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Normal olan-

larda belirgin bir farklılık görülmezken, şişman ve obez olanlarda erkeklerin kadınlardan daha fazla 

olduğu görülmektedir. Buna göre erkekler kadınlardan daha çok fazla kilolu sınıfında; kadınlar ise er-

keklerden daha fazla zayıf sınıfında yer almaktadır. 
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Tablo 5. Mevsimsel gidişin değerlendirmesi 

 N Ortalama±SD Min. Maks. 

Boyutlar     

Mevsimsellik (Genel) 502 11,00±5,40 0,00 24,00 

Kötü Havalar 502 -1,40±6,77 -15,00 15,00 

İyi Havalar 502 -0,19±5,93 -18,00 18,00 

Hava Koşulları (Genel) 502 -1,60±8,79 33,00 33,00 

Uyku Durumu     

Kış (saat/gün) 502 7,64±2,74 0,00 16,00 

İlkbahar (saat/gün) 502 7,30±2,48 0,00 17,00 

Yaz (saat/gün) 502 7,78±2,85 0,00 16,00 

Sonbahar (saat/gün) 502 7,52±2,61 0,00 14,00 

Bir yıl içindeki değişim n % 

0-1,5 kg 162 32,3 

2-3,5 kg 185 36,9 

4-5,5 kg 86 17,1 

6-7,5 kg 36 7,2 

8-10 kg 22 4,4 

10 kg'den fazla 11 2,2 
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Toplam 502 100,0 

Farklı Mevsimde Farklı Yiyecek Tüketimi   

Evet 204 40,6 

Hayır 298 59,4 

Toplam 502 100,0 

Katılımcıların Mevsimsellik boyutundan aldıkları ortalama puan 11,00±5,40 olmuştur. Hava koşulları 

boyutundan aldıkları ortalama puan ise -1,60±8,79’dir. Bu durum hava koşullarından daha az yemeye 

yatkın bir biçimde etkilendiklerini göstermektedir. Hava Koşulları boyutunun Kötü Havalar alt boyu-

tundan aldıkları puan-1,40±6,77; İyi Havalar alt boyutundan aldıkları puan ise -0,19±5,93’tür. Bu durum 

kötü havaların daha fazla iştahı ortalama bazında azalttığını göstermektedir. Uyku durumu incelendi-

ğinde en fazla yaz mevsiminde ortalama 7,78±2,85 saat/gün ile uyunduğu; en az ise ilkbahar mevsi-

minde ortalama7,30±2,48 saat/gün uyunduğu ifade edilmiştir. Katılımcıların farklı mevsimlerde farklı 

yiyecek tüketimi sorulduğunda ise %59,4’ü “hayır” yanıtını vermiştir. 

Tablo 6. Mevsimsel gidişatın BKİ ile ilişkisinin değerlendirilmesi 

 BKİ 

r P 

Mevsimsellik 0,033 0,461 

Hava Koşulları -0,003 0,940 

Kötü Havalar 0,081 0,068 

İyi Havalar -0,134 0,003* 

r: spearman’s rho korelasyon kat sayısı;  *p<0.05 

Mevsimsellik boyutundan alınan puan ile BKİ arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı ilişkinin olmadığı 

görülmüştür (r: 0,033; p=0,461>0,05). Buna göre mevsimsellik ile BKİ arasında ilişki yoktur. 

Hava Koşulları boyutundan alınan puan ile BKİ arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı ilişkinin olma-

dığı görülmüştür (r: -0,003; p=0,940>0,05). Buna göre Hava Koşulları ile BKİ arasında ilişki yoktur. 
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Kötü Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ arasındaki ilişki incelendiğinde anlamlı ilişkinin ol-

madığı görülmüştür (r: 0,081; p=0,068>0,05). Buna göre Hava Koşulları ile BKİ arasında ilişki yoktur. 

İyi Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ arasındaki ilişki incelendiğinde düşük düzeyde negatif 

yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r: -0,134; p=0,003<0,05). Buna göre katılımcıların iyi hava-

larda mizaç ve enerji düzeyleri artarken, BKİ düzeyleri az da olsa azaltmaktadır. 

TARTIŞMA 

Çalışamaya katılan 502 öğrencinin yaş ortalaması; 20,29 yıl olup, %40,4’ü erkek, %59,6’sı kadındır. 

Yaşları incelendiğinde %90,4’ünün 19-22 yaş arasında oldukları ve yaş ortalamalarının 20,29 olduğu 

saptanmıştır. Katılımcılar arasında bekar olanların oranı tüm katılımcılar arasında %99,4’tür. Kronik 

hastalık sahibi olanlar ise %9,2’lik bir oranı temsil etmektedir. En sık görülen kronik hastalığın astım 

olduğu bildirilmiştir. Psikolojik hastalık sahibi olanlar %6,0’lık bir oranı temsil etmektedir. En sık gö-

rülen hastalık anksiyetedir. Antidepresan/besin takviyesi kullanımında %6,2’sinin kullandığını ifade et-

tiği görülmüştür. En sıklıkla kullanılanın antidepresanlardan olduğu ve “Prozac” olduğu saptanmıştır. 

Diğer kullanılan antidepresan/besin takviyelerinde B12, CVit, DVit, Folik asit, lustral, laroxyl, rexapin, 

secita, selectra, solgar e, supradyn, tegretol, tranko-buskas, zedprex ifade edilmiştir. Katılımcılarda Si-

gara kullananların oranı %24,7’dir. Alkol kullananların oranı ise %31,1’dir.  

Bu çalışmada öğrencilerin %19,1’i BKİ bakımından zayıf, % 35,3’ü normal, % 4,2’si hafif şişman ve 

%1,0’ı obezdir. Benzer şekilde Özekinci’nin 2020 tarihinde yaptığı çalışmada katılımcıların büyük ço-

ğunluğu BKİ bakımından normaldir (Özekinci, 2020). Bu durum üniversite öğrencilerinin yoğun hare-

ketli bir dönem içerisinde olmaları ve bu sebepten BKİ değerlerinin normal olmasıyla açıklanabilir. 

Bu çalışmada, katılımcılarda kötü havaların daha fazla iştahı ortalama bazında azalttığını göstermekte-

dir. Bu durum hava değişikliklerinin; ruhsal durum buna bağlı olarak yeme düzeni, enerji alımı ve har-

caması, iştah gibi birçok değişken üzerinde farklı etkiler göstermesiyle açıklanabilir. 

Bu çalışmada, Mevsimsellik boyutundan alınan puan ile BKİ arasında ilişki olmadığı görülmüştür. Ben-

zer şekilde Özekinci’ nin 2020 tarihinde yaptığı çalışmada, BKİ ile mevsimsellik puanları arasında is-

tatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar saptanmamıştır (Özekinci,2020).  Bu durum BKİ’nin başka fak-

törlerden etkilenebileceğini düşündürmektedir. 

Bu çalışmada, Hava Koşulları boyutundan alınan puan ile BKİ arasında anlamlı ilişkinin olmadığı gö-

rülmüştür. Kötü Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ ilişkisi arasında anlamlı ilişkinin olmadığı 

görülmüştür. İyi Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ arasında düşük düzeyde negatif yönlü an-

lamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Buna göre katılımcıların iyi havalarda BKİ düzeyleri az da olsa azalt-

maktadır. Sonbahar ve kış aylarında güneş ışığındaki azalma depresyon duygularına neden olabilmek-

tedir. Bu durum ruh halindeki değişikliklerin iştah artışı yada iştah azalmasına neden olması buna bağlı 

olarak BKİ değişimleri gözlenmesiyle açıklanabilir. 
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SONUÇ 

Mevsimsel değişimin BKİ üzerine ilişkisi mevcut değildir. İyi Havalar alt boyutundan alınan puan ile 

BKİ arasında düşük düzeyde negatif yönlü ilişki vardır ve iyi havalarda BKİ düzeyleri az da olsa azalt-

maktadır. 
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DENİZ BÖRÜLCESİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ 

(NACL) SEVİYESİNİN ETKİSİ 

Nesrin ÖRÇEN 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, İzmir / Türkiye 

Öz: Tuzlu toprakların ıslahı dünya üzerinde pek çok araştırmanın amacı haline gelmiştir. Toprak tuzlu-

luğunun giderilmesi için pek çok teknik kullanılmaktadır. Bu kullanılan tekniklerden biri de “Yeşil Tek-

noloji” olarak adlandırılan fitoremediasyondur. Bu teknik topraktan tuz, ağır metal gibi toprak kirliliğini 

toplayabilme (sömürme) kapasitesine sahip özel bitkilerin kullanılmasını kapsamaktadır. Dünya yüze-

yinde bulunan alanların yaklaşık % 6’sı tuzluluk sorunu ile karşı karşıyadır. Ülkemizde yaklaşık 1,5 

milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmaktadır. Halofit bitkiler tuzlu topraklarda veya 

tuzlu sulama suyu kullanıldığında bile büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptirler. Tuzlu topraklarda 

ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye ve ül-

kemize ekonomik yönden büyük yarar sağlayacaktır. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek 

tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerdendir. Bu çalışmanın amacı farklı kum-perlit karışım oranının ve 

tuz seviyesinin deniz börülcesinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma için 

5 farklı kum-perlit karışım oranları (% 0, 25, 50, 75, 100)  ve 4 farklı tuz (NaCl) seviyesi (0-200-400-

600 mM) kullanılmıştır. Nod uzunluğu, yan sürgün sayısı, kök uzunluğu belirlenerek, elde edilen veri-

lerin varyans analizleri (ANOVA) üç tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre değerlendiril-

miştir. Araştırma sonuçları deniz börülcesinin’in 600 mM tuz seviyesine kadar dayanıklı olduğunu, fa-

kat 200 mM tuz seviyesinde optimum büyüme gösterdiğini ortaya koymuştur. 200 mM NaCl ve %100 

perlit içeren yetiştirme ortamında S. perennis bitkisine ait en yüksek nod uzunluğu, yan sürgün sayısı, 

kök uzunluğu değerleri elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, deniz börülcesi tarımı ile tuzlu toprak-

ların ıslahının mümkün olabileceği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sarcocornia, Nod Uzunluğu, Yan Sürgün Sayısı, Kök Uzunluğu 

GİRİŞ 

Hali hazırda ülkemizde Sarcocornia perennis sebze olarak kullanılmaktadır. Taze veya haşlanarak sa-

lata olarak tüketilmektedir. Meyve ve sebzelerin tüketilebilmesinde en önemli faktör insan beslenmesi 

için gerekli bileşenleri içermeleridir. Dünya nüfusunun hızla arttığı yüzyılımızda nicelik kadar nitelik 

de önemli olup, tarımın yapıldığı topraklar dışında doğal kaynaklarında yetişen bitkisel ürünlerin bes-

lenmede yeni kaynakların sağlanma yollarından birisinin de tarıma alınmamış yenilebilir bitkilerin ola-

cağı düşünülmektedir (Bilek vd., 2014). 

Tuzlu toprakların ıslahı dünya üzerinde pek çok araştırmanın amacı haline gelmiştir. Toprak tuzluluğu-

nun giderilmesi için pek çok teknik kullanılmaktadır. Bu kullanılan tekniklerden biri de “Yeşil Tekno-

loji” olarak adlandırılan fitoremediasyondur. Bu teknik topraktan tuz, ağır metal gibi toprak kirliliğini 

toplayabilme (sömürme) kapasitesine sahip özel bitkilerin kullanılmasını kapsamaktadır (Örçen, 2013). 

Hiperakümülatör bitkilerin farkına varılmasından sonra fitoremediasyon tekniği giderek artan bir öneme 

kavuşmuştur. Davy vd., (2006) S. perennis üzerine yaptıkları çalışmaların da ağır metal birikim miktar-

larını Cr, 12; Cu, 89; Fe, 2320; Mn, 81; Ni, 15; Pb, 32; Ti, 174; Zn, 203 (μg/g) olarak belirtmişlerdir. 
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Bu bitki tuzlu ve ağır metal ile bulaşık topraklarda gelişebilme ve bünyesinde tuz ve ağır metal birikimi 

yapabilen eşsiz özelliğinden dolayı fitoremediasyon için potansiyel bitki konumundadır. 

Türkiye yem bitkisi ekiliş alanı %9-10 düzeyinde durağanlaşmış görünmektedir. Artışlara rağmen, hala 

çok önemli miktarda kaliteli kaba yem açığımız bulunmaktadır (Acar vd., 2015). Yem bitkileri ekim 

oranını daha üst düzeylere çıkarabilmek için, var olanlara ek olarak, yeni uygulamalar devreye sokul-

malıdır. Birkaç familya ve türe sıkışmış olan yem bitkileri tarımımızın çeşitlendirilmesi birçok açıdan 

bu kültürün önünü açacaktır. Yeni türlerin kültüre alınması, özellikle tarımı yaygın olan türlerimizin 

yetişemediği sorunlu tarım alanlarının kaba yem üretiminde kullanılmasını sağlayacaktır. Ülkemiz bitki 

örtüsünde birçok bitki doğal olarak bulunmasına rağmen, hayvanların beslenmesinde yem ithal edil-

mekte ve önemli döviz kaybı olmaktadır (Acar vd., 2015). Yetiştiriciliği yapılan yem bitkileriyle mevcut 

hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını karşılamak imkânsızdır. Çayır ve meraların verimlerinin de dü-

şüklüğü dikkate alınırsa, kuru ot ve silaj ihtiyacının yem bitkileri yetiştiriciliğiyle ancak % 30-35'i kar-

şılanmaktadır. Kaba yem açığı % 60'ın üzerindedir. Yeni alternatif yem bitkileri ile bu açığın kapatıl-

maya ihtiyacı olduğu açıktır. Halofit bitkilerin değişik tuz konsantrasyonlarında yetiştirilebilen alternatif 

bir yem bitkisi olarak hayvan beslemesinde yer alabildiği ifade edilmektedir (Shimizu, 2000). Dolay-

sıyla deniz börülcesinin üretilmesiyle hem besin zincirine yeni bir ürün eklenecek, hem de ülke ekono-

misine katkı sağlanacaktır. Deniz börülcesi olarak kullanılan S. perennis’nin kültüre alınabilirliğinin 

araştırılması için kurulan denemede; kum perlit karışım oranları ve tuzun deniz börülcesinin yetiştiril-

mesi, gelişmesi üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL ve METOT  

Materyal Toplama  

Araştırma materyali olarak deniz börülcesi kulanılmıştır. Materyal alınırken kendi kök bölgesindeki 

toprak/çamur/kum ile yaklaşık 5-10 kg’lık rizosfer bölgesi ile birlikte 10 bitki alınarak saksılara kon-

muştur. Sera/kültür odasına getirilen bitkilerden deneme kurmaya yetecek sayıda eşit büyüklükte önce-

likle köklü sürgünler elde etmek için Örçen vd., (2015)’da belirtilen yönteme göre köklü sürgünler elde 

edilmiştir.  

METOT  

Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü doku kültürü laboratuvarı kültür oda-

sında plastik küvetlerde yapılmıştır. Kaplara değişik oranlarda kum-perlit karışımı doldurulmuştur. 

Kum: perlit karşım oranları 0:100; 75:25; 50:50; 25:75; 100:0 olarak belirlenmiştir. Yetiştirme ortamı 

için uygun tuz konsantrasyonun da belirlenesi amacıyla tuz konsantrasyonu olarak 4 tuzluluk (NaCl) (0-

200-400-600 milimolar) seviyesi uygulanmıştır. Bu uygulamalar Tablo 1’ de açıklanmıştır.  

Küvet başına beş bitkiyi garantilemek için önce her uygulama için altı sürgün dikilmiş, sonra beşer 

bitkiye seyrekleştirilmiştir. 3 tekrarlamalı olarak yürütülen denemede, bütün kültür kaplarına eşit mik-

tarda besin elementi çözeltisi hesaplanıp eklenmiştir. Her hafta eşit miktarda besin solüsyonu ilavesi 

yapılmıştır. 
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Besin Çözeltisinin Hazırlanışı  

Hoagland besin ortamında mineral maddelerin 1 kg yetiştirme ortamı için değerleri N: 210, P: 31, K: 

234, Mg: 48, Ca: 200, S: 64, Fe: 2.5, Mn: 0.5, B: 0.5, Cu: 0.02, Zn: 0.05, Mo: 0.01 (mg/kg) olacak 

şekilde besin çözeltisi hazırlanmıştır (Hoagland ve Arnon, 1938).  

Ölçüm ve Analizler  

Nod (Boğum) Uzunluğu  

Nod boyu (uzunluğu); tesadüfen seçilen üç bitkideki alt üst orta boğum aralıkları cetvelle ölçülmüş or-

talamaları alınmış ve cm olarak belirtilmiştir. 

Yan Sürgün Sayısı  

Bitkiden çıkan yan dallar sayılarak belirlenmiştir.  

Kök Boyu (Uzunluğu)  

Kök boğazından kökün en uç kısmına kadar olan kısım cetvelle ölçülmüş ve cm olarak belirtilmiştir.  

Denemelerin Tekrarı Ve Istatistik Analizleri  

Araştırma her ortam ve tuz için 5 bitki olacak şekilde üç tekerrürlü yapılmıştır. Her uygulama için (5x3) 

15 bitkiden elde edilen ortalamalar kullanılmıştır. Veriler bilgisayarda SPSS programında tesadüf par-

selleri deneme desenine göre değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Nod (Boğum) Uzunluğu  

Boğum uzunluğu gövde uzunluğuna paralel bir seyir göstermiştir. En yüksek boğum uzunluklarına 200 

mM tuz seviyesindeki sadece perlitten oluşan ortamlarda ulaşılmıştır. Şekil 1’den de izleneceği gibi 

boğum uzunlukları 200 mM tuz seviyesindeki sadece perlitten oluşan ortamlarda nerdeyse diğer uygu-

lamaların iki katı bir değere ulaşmıştır. 
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Şekil 1. Farklı kum-perlit karışım oranları ve farklı tuz seviyelerinin deniz börülcesinin boğum 

uzunluğuna etkisi 

Yan Sürgün Sayısı  

Farklı kum-perlit karışım oranları (% 0, 25, 50, 75, 100) ve farklı tuz (NaCl) seviyesinde (0-200-400-

600 mM) deniz börülcesinin oluşturduğu yan sürgün sayıları Şekil 2’de verilmiştir. Yan sürgün sayısı 

aynı uygulamadaki bitkiler arasında da bireysel farklıklar göstermekle birlikte (Şekil 6, 7, 8), en fazla 

yan sürgün sayısı diğer özelliklerde olduğu gibi 200 mM tuz uygulamasındaki %100 perlit karışımından 

oluşan ortamdan elde edilmiştir. 
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Şekil 2. Farklı kum-perlit karışım oranları ve farklı tuz seviyelerinin deniz börülcesinin yan sür-

gün sayısına etkisi 

Kök Boyu (Uzunluğu)  

Uygulamalara göre elde edilen deniz börülcesi bitkisinin kök uzunlukları Şekil 3’da verilmiştir. Kök 

uzunluğu bitkinin toprağa tutunma ve besin elementi temini açısından çok büyük önem arz etmektedir. 

Bitkinin her zaman daha fazla kök oluşturarak kök yüzey alanını genişletmesi istenen bir özelliktir. Bu 

anlamda dikkatte alınan ve incelenen bu özelliğe ait verilerin analizi sonucunda, kök gelişimi ve büyü-

mesi için en uygun ortamın; kum bulunmayan perlit ortamı ve 200 mM tuz seviyesi olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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Şekil 3. Farklı kum-perlit karışım oranları ve farklı tuz seviyelerinin deniz börülcesinin kök 

uzunluğuna etkisi 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

 Algharib vd., (2016) S. europaea’nın optimum gelişmesinin 200 mM görülmesine rağmen, en yüksek 

yaş ağırlığın 100 mM tuz seviyesinde elde edildiğini belirtmişlerdir. Orta tuzluluk seviyelerinde, bitki 

dokularındaki hücre içi basınç değişmeyene kadar hücrenin genişlemesine sebep olan çözünmüş mad-

deler hücre içine alınımı artmakta, bu büyüme, gelişme gibi görünmektedir (Khan vd., 2000). Yüksek 

tuzluluk’ da ise, büyüme azalmasının nedeni ya azalmış doygunluk sonucu azalmış çözünen alımı veya 

ozmotik potansiyel ayarlama yeteneği için sisteminin aşırı enerji gereksinimlerine neden olabilir (Gale 

ve Zeroni, 1984). En yaygın görüş göre; tuza tolerans hücre doku ve bitkinin tümünde bir dizi iç içe 

girmiş adaptasyon mekanizması gerektir (Cheeseman, 1988; Leach vd., 1990; Flowers ve Yeo, 1995). 

Çalışmamızda 200 mM seviyesinin gövde boyu maksimum değere ulaşmıştır bu sonuç Algharib vd. 

(2016) ile paralellik içindedir. Araştırmamızda incelenen gövde çapı, boğum uzunluğu, için Algharib 

vd. (2016) yaptıkları çalışmalarda maksimum değerlerin 100 ve 200 mM tuz seviyesinde elde etiklerini 

belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda 100 mM tuz seviyesi denenmemiştir, ancak 200 mM tuz seviye-

sinde elde etiğimiz veriler ile uyum içerisindedir. Yine yan sürgün sayısı ve kök boyu uzluğuna dair 

elde ettiğimiz sonuçlar Algharib vd. (2016) ile paralellik içerişindedir. Yapılan bu araştırma ile deniz 

suyu kullanılarak deniz börülcesi üretiminin mümkün olabileceği söylenebilir. Tarım yapılamayan de-

nize yakın tuzlu arazilerde “YEŞİL TEKNOLOJİ” olarak adlandırılan fitoremediasyon tekniği (toprak-

tan kirleticileri veya tuzu toplayabilme kapasitesine sahip özel bitkilerin kullanılması) ile tuzlu toprak-

ların ıslahı mümkün olabileceği önerilebilir. Yeni yem bitkisi kaynağı sağlayarak ülke ekonomisine 
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önemli katkıların olacağı söylenebilir. Hali hazırda doğadan pervasızca toplanıp satışa sunulan deniz 

börülcesinin üretimi (kültürü, tarımı) yapılarak, doğanın tahrip edilmesi önüne geçilebilinecektir.  

Sonuç olarak, bu araştırma deniz börülcesinin kültüre alınması için başlangıç çalışması olmasıyla bera-

ber elde edilen sonuçların diğer Sarcocornia türlerinin de ülkemizde yetiştirilmesi için ön basamak ola-

rak önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Ülkemizde sebze olarak kullanılan deniz börülcesinden istenen 

kalitede standart ürün elde edebilme mümkün olacaktır. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları deniz börülce-

sinin doğadan pervasızca toplanmasının ve doğa tahribinin önüne geçerek, çeşit geliştirmeye yönelik 

ıslah çalışmalarının alt yapısını oluşturarak, tuzlu topraklarda yetişebilen alternatif yem bitkisi sunarak, 

ayrıca bu konuda çalışacak olan araştırıcılar için ön basamak çalışması olarak katkı sağlayacaktır. 
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KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİYESİNİN SARCOCORNIA 

PERENNIS (MİL.) A. J. SCOTT’İN YAŞ AĞIRLIĞI, GÖVDE BOYU VE ÇAPI ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Nesrin ÖRÇEN 

Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, İzmir / Türkiye 

Öz: Tuzluluk, dünyamızda verimli tarımı tehlikeye sokarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde 

kısıtlayan çevresel stres faktörlerinden birisidir. Dünya yüzeyinde bulunan alanların yaklaşık % 6’sı 

tuzluluk sorunu ile karşı karşıyadır. Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik 

sorunu bulunmaktadır. Halofit bitkiler tuzlu topraklarda veya tuzlu sulama suyu kullanıldığında bile 

büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptirler. Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda 

yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye ve ülkemize ekonomik yönden büyük yarar 

sağlayacaktır. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerden-

dir. Bu çalışmanın amacı farklı kum-perlit karışım oranının ve tuz seviyesinin deniz börülcesinin bü-

yüme ve gelişmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma için 5 farklı kum-perlit karışım oranları 

(% 0, 25, 50, 75, 100)  ve 4 farklı tuz (NaCl) seviyesi (0-200-400-600 mM) kullanılmıştır. Yaş ağırlık-

ları, gövde (sürgün) boyu, gövde çapı belirlenerek, elde edilen verilerin varyans analizleri (ANOVA) üç 

tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları Sarcocornia 

perennis’in 600 mM tuz seviyesine kadar dayanıklı olduğunu, fakat 200 mM tuz seviyesinde optimum 

büyüme gösterdiğini ortaya koymuştur. 200 mM NaCl ve %100 perlit içeren yetiştirme ortamında S. 

perennis bitkisine ait en yüksek yaş ağırlıkları, gövde (sürgün) boyu, gövde çapı değerleri elde edilmiş-

tir. Elde edilen verilere göre, deniz börülcesi tarımında deniz suyunun, sulama suyu olarak kullanılabi-

leceği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sarcocornia, Deniz Börülcesi, Yaş Ağırlık, Gövde Boyu 

 GİRİŞ 

Tuzluluk, dünyamızda tarımı tehlikeye atarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde kısıtlayan 

çevresel stres faktörlerinden birisidir. Türkiye'de yaklaşık 1.5 milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik 

sorunu bulunmaktadır. Dünya yüzeyinde bulunan alanların yaklaşık % 6’sı tuzluluk sorunu ile karşı 

karşıya gelmiştir (Asraf ve Foolad, 2007). Bu durum, sulamaya uygun arazilerin yaklaşık %32,5’inin 

tuzluluk stresinin etkisinde olduğunu göstermektedir. (Ekmekçi vd., 2005; Zadeh ve Naeni, 2007). Ha-

lofit bitkiler tuzlu topraklarda veya tuzlu sulama suyu kullanıldığında bile büyüme ve gelişme potansi-

yeline sahiptirler. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen bitkiler-

dendir.  

Bitkiler tuz koşullarındaki davranışlarına göre halofitler. (tuzcul bitkiler) ve glikofitler (yüksek tuz yo-

ğunluklarından zarar gören bitkiler) olmak üzere iki grupta toplanmaktadırlar. Halofit bitkiler değişik 

tuzlu toprak koşulları altında veya tuzlu sular ile sulama yapıldığında büyüme ve gelişme potansiyeline 

sahipler (Parida ve Das, 2005). Halofitler iyonların birikimi ile yüksek turgor potansiyeline sahip olan, 

böylece tuzun yüksek konsantrasyonlarında yaşayabilme yeteneğine sahip olan bitkilerdir. Bu bitkiler 

arasında deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerdir. Bitki-

nin etli (sukkulent) olması tuza dayanıklılığıyla ilişkilidir. Hücrelerin içinde bulunan büyük bir koful 
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hücre içindeki tuzlu suyu depolayarak sitoplazmadaki tuz konsantrasyonunun fazla yükselmesine engel 

olur. Tuzcul bitkiler tatlı sulara tolere olabilirler, ancak NaCI normal büyümeleri için gereklidir. (Ayala 

ve O'Leary, 1995). 

Bu çalışmanın amacı farklı kum-perlit karışım oranının ve tuz seviyesinin deniz börülcesinin büyüme 

ve gelişmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. 

MATERYAL ve METOT  

Materyal Toplama  

Araştırma materyali olarak kulanılan Sarcocornia perennis türü, kullanılmıştır. Deniz seviyesinde dağı-

lım gösterir. Üretken dal boyu 6 - 12 mm uzunluğunda, 3 - 5 mm çapındadır. Yaslı segmentler sivri 

yaprak uçlarıyla fıçı seklindedir. Bazal internodüller omurgalı olabilir (Kaplan, 2009). 

Materyal alınırken kendi kök bölgesindeki toprak/çamur/kum ile yaklaşık 5-10 kg’lık rizosfer bölgesi 

ile birlikte 10 bitki alınarak saksılara konmuştur. Sera/kültür odasına getirilen bitkilerden deneme kur-

maya yetecek sayıda eşit büyüklükte öncelikle köklü sürgünler elde etmek için Örçen vd., (2015)’da 

belirtilen yönteme göre köklü sürgünler elde edilmiştir.  

METOT  

Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü doku kültürü laboratuvarı kültür oda-

sında plastik küvetlerde yapılmıştır. Kaplara değişik oranlarda kum-perlit karışımı doldurulmuştur. 

Kum: perlit karşım oranları 0:100; 75:25; 50:50; 25:75; 100:0 olarak belirlenmiştir. Yetiştirme ortamı 

için uygun tuz konsantrasyonun da belirlenesi amacıyla tuz konsantrasyonu olarak 4 tuzluluk (NaCl) (0-

200-400-600 milimolar) seviyesi uygulanmıştır. Bu uygulamalar Tablo 1’ de açıklanmıştır.  

Küvet başına beş bitkiyi garantilemek için önce her uygulama için altı sürgün dikilmiş, sonra beşer 

bitkiye seyrekleştirilmiştir. 3 tekrarlamalı olarak yürütülen denemede, bütün kültür kaplarına eşit mik-

tarda besin elementi çözeltisi hesaplanıp eklenmiştir. Her hafta eşit miktarda besin solüsyonu ilavesi 

yapılmıştır. 

Besin Çözeltisinin Hazırlanışı  

Hoagland besin ortamında mineral maddelerin 1 kg yetiştirme ortamı için değerleri N: 210, P: 31, K: 

234, Mg: 48, Ca: 200, S: 64, Fe: 2.5, Mn: 0.5, B: 0.5, Cu: 0.02, Zn: 0.05, Mo: 0.01 (mg/kg) olacak 

şekilde besin çözeltisi hazırlanmıştır (Hoagland ve Arnon, 1938).  

Ölçüm ve Analizler  

Yaş Ağırlıkların Belirlenmesi  

Ortam ve tuz uygulamalarının sonucunda hasat edilen bitkilerden tesadüfî olarak seçilen 3’er bitki has-

sas terazide tartılarak, ortalamaları alınmış bitki başına yaş ağırlıkları belirlenmiştir.  
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Gövde (Sürgün) Boyu Belirlenmesi  

Bitkide kök boğazından büyüme ucuna kadar olan bölge cm (±0.5) cinsinden metre ile ölçülmüştür.  

Gövde Çapı  

Kumpas yardımı ile mm (±0.1) olarak belirlenmiştir. 

Denemelerin Tekrarı Ve Istatistik Analizleri  

Araştırma her ortam ve tuz için 5 bitki olacak şekilde üç tekerrürlü yapılmıştır. Her uygulama için (5x3) 

15 bitkiden elde edilen ortalamalar kullanılmıştır. Veriler bilgisayarda SPSS programında tesadüf par-

selleri deneme desenine göre değerlendirilmiştir.  

BULGULAR  

Yaş Ağırlık  

Farklı kum-perlit karışım oranları (% 0, 25, 50, 75, 100) ve farklı tuz (NaCl) seviyesinde (0-200-400-

600 mM) deniz börülcesinin oluşturduğu yaş ağırlıkları Şekil 1’de verilmiştir. En düşük yaş ağırlık sıfır 

tuz seviyesinde yüzde yüz kum ortamı karışımında gözlenirken, en yüksek yaş ağırlık 200 mM tuzun 

bulunduğu ve sadece perlit bulunan uygulamada elde edilmiştir. Perlit oranı arttıkça buna paralel olarak 

deniz börülcesi bitkilerin oluşturduğu yaş ağırlıkta da bir artış eğilimi gözlenmiştir. 

 

Şekil 1. Farklı kum-perlit karışım oranları ve farklı tuz seviyelerinde deniz börülcesinin oluştur-

duğu yaş ağırlıklar 
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Gövde (Sürgün) Boyu  

Çalışmada elde edilen veriler Şekil 2’de verilmiştir. Deniz börülcesinin büyüme ölçütü bileşenlerinden 

biri olarak gövde boyu veya sürgün (bitki boyu) büyümeyi belirlemede kullanılan güvenli bir paramet-

redir (Şekil 3). Tuz uygulanmaya başlanılmasıyla beraber gövde boyu artmış, ancak 200 mM seviyesin-

den sonra tuz seviyesinin artışı gövde boyuna pozitif bir katkı sağlamamıştır. Kum oranı artışı sürgün 

boyu büyümesine ters etki ederek sürgün boyunu kısalmıştır. 

 

Şekil 2. Farklı kum-perlit karışım oranları ve farklı tuz seviyelerinin deniz börülcesinin sürgün 

boyuna etkisi 

Gövde Çapı  

Kum-perlit karışım oranları deniz börülcesi gövde çapı üzerine istatistiki anlamda önemli bir farklılık 

meydana getirmemiştir. En fazla gövde çapı 200 mM tuz seviyesinde ve % 100 perlit karışımında göz-

lemlenmiş iken, tuz seviyesinin artışı gövde çapı üzerine çok fazla bir pozitif bir katkı sağlamamıştır 

(Şekil 3). 
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Şekil 3. Farklı kum-perlit karışım oranları ve farklı tuz seviyelerinin deniz börülcesinin gövde 

çapına etkisi 

TARTIŞMA ve SONUÇ  

S. perennnis ile gerçekleştirilen morfolojik çalışmalarda elde edilen bulgulara göre; gövde uzunluğu 

24,50 ± 2,65 cm, üretken dal boyu 14,69 ± 4,69 mm dir. Bir üretken dalda bulunan segment sayısı 8,75 

± 2,08 adet olup, uzunluğu 1,69 ± 0,34 mm, çapı ise 2,57 ± 0,43 mm olarak bulunmuştur (Kaplan, 2009). 

Bu araştırmada Sarcocornia perennnis’in büyüme ölçütü parametrelerinden biri olarak kullanılan yaş 

ağırlık 200 mM tuz seviyesinde maksimum değere ulaşmıştır. S. perennnis ile yetiştirme ortamı ve tuz-

luk çalışması olmadığından benzer halofitlerden olan Salicornia türleri üzerine tuz stresinin etkilerinin 

çalışıldığı Algharib vd., (2016) araştırmada elde edilen değerler ile tartışılmıştır. Algharib vd., (2016) S. 

europaea’nın optimum gelişmesinin 200 mM görülmesine rağmen, en yüksek yaş ağırlığın 100 mM tuz 

seviyesinde elde edildiğini belirtmişlerdir. Orta tuzluluk seviyelerinde, bitki dokularındaki hücre içi ba-

sınç değişmeyene kadar hücrenin genişlemesine sebep olan çözünmüş maddeler hücre içine alınımı art-

makta, bu büyüme, gelişme gibi görünmektedir (Khan vd., 2000). 

Yapılan bu araştırma ile deniz suyu kullanılarak deniz börülcesi üretiminin mümkün olabileceği söyle-

nebilir. Tarım yapılamayan denize yakın tuzlu arazilerde “YEŞİL TEKNOLOJİ” olarak adlandırılan 

fitoremediasyon tekniği (topraktan kirleticileri veya tuzu toplayabilme kapasitesine sahip özel bitkilerin 

kullanılması) ile tuzlu toprakların ıslahı mümkün olabileceği önerilebilir. Yeni yem bitkisi kaynağı sağ-

layarak ülke ekonomisine önemli katkıların olacağı söylenebilir. Hali hazırda doğadan pervasızca top-

lanıp satışa sunulan deniz börülcesinin üretimi (kültürü, tarımı) yapılarak, doğanın tahrip edilmesi önüne 

geçilebilinecektir.  
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Sonuç olarak, bu araştırma deniz börülcesinin kültüre alınması için başlangıç çalışması olmasıyla bera-

ber elde edilen sonuçların diğer Sarcocornia türlerinin de ülkemizde yetiştirilmesi için ön basamak ola-

rak önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Ülkemizde sebze olarak kullanılan deniz börülcesinden istenen 

kalitede standart ürün elde edebilme mümkün olacaktır. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları deniz börülce-

sinin doğadan pervasızca toplanmasının ve doğa tahribinin önüne geçerek, çeşit geliştirmeye yönelik 

ıslah çalışmalarının alt yapısını oluşturarak, tuzlu topraklarda yetişebilen alternatif yem bitkisi sunarak, 

ayrıca bu konuda çalışacak olan araştırıcılar için ön basamak çalışması olarak katkı sağlayacaktır. 
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ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİN VE KATEŞİM TÜKETİMİNİN BKİ İLE 

İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Müge ARSLAN 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

İstanbul / Türkiye 

Öz: Amaç: Üniversite öğrencilerinin kafein, kateşim tüketimlerinin değerlendirilmesi ve bunların BKİ 

ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Bu korelasyon çalışmasında İstanbul Aydın 

Üniversitesi'nde öğrenim gören 750 lisans öğrencisine gönüllü olarak 18 soruluk anket uygulanmıştır. 

Verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışamaya katılan 750 öğrencinin 

yaş ortalaması; 21,13 yıl olup, %47,2’si erkek, %52,8’i kadındır. Öğrencilerin %5,5’i BKİ bakımından 

zayıf, % 68,7’si normal,  % 23,3’ü hafif şişman ve %2,5’i obezdir. Öğrencilerin kafein tüketimleri yük-

sek olup, erkek öğrencilerin kafein tüketim ortalamaları 476±157.28mg. ve kadın öğrencilerin ortala-

ması ise 478±139.80mg. olarak saptanmıştır. Öğrencilerin kateşin tüketimleri yüksek olup, Erkek öğ-

rencilerin kateşin tüketim ortalamaları 758.48±371.08mg. ve kadınların ortalaması ise 

1006.19±206.08mg. olarak saptanmıştır. Yüksek düzeyde kafein tüketen öğrencilerde obezite daha yük-

sek görülmüştür.  Kateşin tüketimi ve BKİ arasında; düşük düzeyde kateşin tüketen öğrencilerde 

BKİ’leri bakımından obezite daha yüksek görülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin 

kafein ve kateşin tüketimleri yüksektir. Yüksek miktarda kafein tüketenler ve düşük miktarda kateşin 

tüketenler, yüksek BKİ değerine sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Kafein, Kateşin, Beden Kütle İndeksi, Üniversite Öğrencileri, Obezite 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Üniversite dönemi, öğrencilerin yaşam biçimi ve beslenme alışkanlıklarının değiştiği, sigara kullanımı, 

abur cubur tüketimi gibi istenmeyen davranışların hız kazandığı ve bazı kronik hastalıkların ortaya çık-

maya başladığı, özel bir dönemdir (Güleç ve ark.,2008;  Khongrangjem ve ark. 2018; Mazıcıoğlu, 2003). 

Bu dönemde, başta arkadaş ortamı olmak üzere çevresel etmenlerinde etkisiyle, beslenme alışkanlıkla-

rının şekillendiği bir dönemdir ve üniversite öğrencileri, yanlış beslenme alışkanlıkları kazanma açısın-

dan özellikle yüksek risk taşımaktadırlar (Demirezen ve Coşansu, 2005; Koç ve Yardımcı, 2018). Üni-

versite öğrencilerinde, arkadaşlarıyla birlikte ev ortamı yerine dışarıda zaman geçirmeleri, uykusuzluk, 

sınavlar, ödevler, sunumlar gibi yoğun süreçlerle başa çıkabilmek adına kafein ve kateşin içeren yiyecek 

ve içeceklerin tüketimi ağırlıklıdır (Aydın, 2019). Kateşin, çay, elma, hurma, kakao, üzüm ve çilek gibi 

çeşitli yiyecek ve içeceklerin bileşiminde bulunan bileşiklerin kimyasal aile adını temsil etmektedir ( 

Tsuchiya, 2001; Bernatoniene, 2018).  H atomu vericisi olarak serbest radikalleri indirgeme, zincir ok-

sidasyon reaksiyonlarını engelleme yeteneğine sahip olduğundan kateşinler, antioksidan olarak davra-

nırlar (Gramza vd., 2006). Kateşinin yalnızca bağışıklık sistemi değil, kilo kontrolü üzerine de etkisi 

mevcuttur (Westerterp-Plantenga, 2016). Yapılan bir çalışmada, kateşinin ile BKİ arasında ilişki sap-

tanmış olup, kilo kaybı üzerine olumlu etkisi ile ilgili sonuçlar elde edilmiştir (Dulloo vd., 1999). Kafein, 

tein, trimetilksantin, matein, guaranin, metilteobromin gibi isimlerle de anılan kafein başlıca çay, kahve, 

kakao, kola nut, mate, guarana olmak üzere 60 ten fazla bitki türünün meyvesinde, tohumlarında ya da 

yapraklarında bulunan doğal bir alkaloiddir  (Alyakut ve Küçükkömürler, 2018) ve çoğunlukla çay, 
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kahve, kola, çikolata, enerji içeceği, lezzeti artırmak amacıyla küçük miktarlarda bazı fırınlanmış ürün-

lere, pastalara, çöreklere, pudinglere, bazı süt tatlılarına ve gıda takviyesi olarak şekerlere katılmakla 

birlikte bazı su, soda, sakız çeşitlerinde bulunmaktadır (Coşkunol, 2018). Yapılan çalışmalarda kafein 

tüketimi ile BKİ arasında ilişki bulunmuş olup bu ilişki; BKİ bakımından şişman olan bireyler, normal 

vücut ağırlığına sahip olan bireylerden daha fazla kafein tüketimine sahip olduğu gösterilmiştir (Schulze 

ve Hu, 2006) . 

Beden Kitle İndeksini (BKİ), Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırılması için, obeziteyi belirle-

mek amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır (WHO [World Health Organization], 2019). BKİ, bireyin 

vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m) karesine (BKİ=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir değer-

dir. BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığını değerlendiren bir göstergedir. Vücuttaki yağ dağılımı 

hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir (Sağlık Bakanlığı, 2019). Erişkinlerde, BKİ’nin 18.5 kg/ m2’ 

‘den küçük olması zayıflık, 18.50 -25.00 kg/ m2 olması normal, 25,00 -30,00 kg/ m2 hafif şişman, şiş-

manlık öncesi (pre-obez) olarak kabul edilir. BKİ’nin 30.00 kg/ m2’ den büyük olması ise obezite gös-

tergesidir. Yapılan çalışmalarda; üniversite öğrencilerinin büyük çoğunluğu kilolu ve obez olarak bu-

lunmuştur (Margareta, 2005; Aggarwal ve ark., 2018).  

AMAÇ 

Çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin kafein, kateşin tüketimlerinin değerlendirilmesi ve bunların 

BKİ ile ilişkisinin incelenmesidir. 

KAPSAM 

Bu çalışmanın evreni İstanbul Aydın Üniversitesinde okuyan 25.0000 öğrenciden oluşmaktadır. Araş-

tırmanın amacı doğrultusunda tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma Sağlık, Fen, Sosyal 

ve Spor Bilimleri ile ilgili bölümlerde lisans eğitimi gören öğrenciler üzerinde yürütülmüş, öğrenci sa-

yıları dikkate alınarak örnekleme öğrenciler dahil edilmiştir. Araştırmaya, 0,05 örneklem hatası ve %95 

güven aralığında yapılan örneklem hacmi hesaplamasında 384 öğrencinin katılımının yeterli olacağı 

hesaplanmıştır. Ancak, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle Ocak- Mart 2020 tarih-

leri arasında, İstanbul Aydın Üniversitesi lisans öğrencilerinden çalışmaya katılmayı gönüllü olarak ka-

bul eden 354 erkek, 396 kız toplam 750 öğrenci ile tamamlanmıştır.  

YÖNTEM 

Çalışmaya, Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulundan 61351342-/2020-

61 sayılı ve 29.01.2020 tarihli ‘Etik Kurul Onayı’ alındıktan sonra uygulanmaya başlanmıştır. Çalış-

maya dahil edilme kriterleri; İstanbul Aydın Üniversitesinde lisans eğitimi görüyor olmak, zihinsel-

mental geriliği olmamak, tanı konulmuş bir psikolojik rahatsızlığı bulunmamak, psikolojik ilaç ve besin 

takviyesi kullanmamış olmaktır. Araştırma gönüllülük esasına dayanmakta olup, çalışmaya katılmayı 

kabul eden öğrencilere, öğrecileri tanıtıcı bilgilerini sorgulayan (yaş, cinsiyet , sigara-alkol kullanımı) 

ve besinlerin ve içeceklerin içerisindeki kafein, kateşin miktarlarına göre öğrencilerin tükettikleri kafein, 

kateşin miktarlarını saptanmasını sorgulayan 18 soru içeren bir anket uygulanmıştır. Öğrencilerin Beden 

Kütle İndeksi (BKİ) değerleri (kg/m2) hesaplanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün BKİ sınıflamasına göre 

sınıflandırılmıştır (WHO, 2019). Araştırmacılar tarafından vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve bel çevresi 
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ölçümleri yapılmıştır. Öğrencilerin vücut ağırlıkları; Tefal 1063 Premiss marka (100 g’a kadar hassas, 

150 kg kapasiteli) baskül ile; boy uzunlukları ise; ayakkabısız ve ayaklar birleşik ve Frankfurt düzlemde 

(göz ve kulak kepçesi üstü aynı hizada ve baş ile boyun arasındaki açı 90 derece) duvara sabitlenmiş 

esnemeyen bir mezura ile ölçülmüştür. Öğrencilerin BKİ değerleri [vücut ağırlıklarının (kg) boy yuzun-

luklarının karesine bölünmesiyle (kg/m2)] hesaplanmış, DSÖ’nün BKİ sınıflamasına göre sınıflandırıl-

mıştır. Bel çevresi ölçümü ise, öğrenci ayakta ve abdomeni gevşek halde ve kollar iki yanda, ayaklar 

yanyana iken, 0,1 cm duyarlı esnemeyen bir mezura ile en alt kaburga kemiği ile kristailiak arası orta 

noktadan baskı uygulamadan ölçülmüştür (Baysal, 2013). 

Öğrencilerin kateşin tüketim durumları saptanırken; besin tüketim sıklığı kullanılmıştır. Öğrencilerin 

kateşin içerikli besinleri ne sıklıkta (hergün, haftada 5-6, haftada 3-4, haftada 1-2, 15 günde 1, ayda 1, 

hiç) ve ne miktarda tükettikleri sorgulanmıştır. Kateşin tüketim sıklığı oluşturulurken Amerika Birleşik 

Devletleri Tarım Bakanlığının Flavonaid içeren gıdalar Veri tabanı (https://www.ars.usda.gov/ARSU-

serFiles/80400525/Data/Flav/Flav02-1.pdf) kullanılarak besinlerin 100 g’ında bulunan ortalama kateşin 

miktarına göre kateşin içeriği yüksek, normal ve düşük olan besinler sıralandıktan sonra besin gruplarına 

göre gruplandırılmıştır. EFSA’nın verilerine göre (EFSA, 2018) Kateşin miktarı günde 300mg’dan az 

kateşin tüketimi; düşük,  kateşin tüketimi , 300mg -800mg arası kateşin tüketimi; normal  ve 800mg’ın 

üzerinde kafein tüketimi yüksek kafein tüketimi olarak sınıflandırılmıştır. 

Öğrencilerin kafein tüketim durumları saptanırken; besin tüketim sıklığı kullanılmıştır. Öğrencilerin ka-

fein içerikli besinleri ne sıklıkta (hergün, haftada 5-6, haftada 3-4, haftada 1-2, 15 günde 1, ayda 1, hiç) 

ve ne miktarda tükettikleri sorgulanmıştır.  Kafein sıklığı oluşturulurken USDA very tabanları kullanı-

larak besinlerin 100 g veya 100 ml’sindeki en yüksek kafein miktarı ( instant kahve, çay, kapuçino, sıcak 

çikolata, enerji içeceği, bitter çikolata, gazlı içecekler vb.) bulunduran besinler besin gruplarına göre 

sınıflandırılmıştır               ( https://www.nal.usda.gov/sites/www.nal.usda.gov/files/caffeine.pdf). EFSA 

(European Food Safety Authority)’nın kafeinle ilgili olarak düzenlediği raporda; günlük 200mg’dan az 

kafein tüketimi; düşük kafein tüketimi, 200mg-400mg arası kafein tüketimi; normal kafein tüketimi ve 

400mg’dan fazla kafein tüketimi yüksek kafein tüketimi olarak sınıflandırılmıştır (EFSA, 2015). 

BULGULAR 

Tablo 1. Öğrencilerin demografik özellikleri 

Değişkenler Erkek Kadın Toplam 

Yaş  n % n % n % 

19-22 267 45.7 317 54.3 584 100.0 

23-25 87 53.0 77 57.0 164 100.0 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

97 

26 ≤   - - 2 100.0 2 100.0 

Toplam 354 47.2 396 52.8 750 100.0 

Ortalama ± Standard 

Sapma(StD) / Minimum  Maksi-

mum 

Ortalama:  21.13           StD:1.72 Minimum: 19    Maksi-

mum: 26 

Medeni Durum    

Evli 8 57.1 6 42.9 14 100.0 

Bekar 346 47.0 390 53.0 736 100.0 

Toplam 354 100.0 396 100.0 750 100.0 

BKİ sınıflaması  

Zayıf (<18,50 kg/m2) 4 9.8 37 90.2 41 100.0 

Normal (18,50-24,90kg/m2) 221 42.9 294 57.1 515 100.0 

Hafif şişman 

(25,00-30,0 kg/m2) 

118 67.4 57 32.6 175 100.0 

Obez(>30.0kg/m2) 11 57.9 8 42.1 19 100.0 

                                  Toplam 396 47.2 354 52.8 750 100.0 

Uyruk       

T.C 350 47.7 384 52.3 734 100.0 

Diğer 4 25.0 12 75.0 16 100.0 

                                      Toplam 354 47.2 396 52.8 750 100.0 
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Kronik hastalık Durumu 

Var 14 31.1 31 68.9 45 100.0 

Yok 340 48.2 365 51.8 705 100.0 

Toplam 354 47.2 396 52.8 750 100.0 

Sigara içme durumu       

Evet  167 60.1 111 39.9 278 100.0 

Hayır 141 34.6 266 65.4 407 100.0 

Bıraktım 46 70.8 19 29.2 65 100.0 

Toplam 354 47.2 396 52.8 750 100.0 

Alkol kullanma durumu        

Evet 168 52.2 154 47.8 322 100.0 

Hayır 162 41.0 233 59.0 395 100.0 

Bıraktım 24 72.7 9 27.3 33 100.0 

Toplam 354 47.2 396 52.8 750 100.0 

 

Çalışamaya katılan 750 öğrencinin yaş ortalaması; 21,13 yıl olup, %47,2’si erkek, %52,8’i kadındır. 

Öğrenclerin % 1,9’u evli ve % 98,1’i bekardır. Öğrencilerin BKİ değerleri incelendiğinde; %5,5’i BKİ 

bakımından zayıf (<18,50 kg/m2), % 68,7’si normal (18,50-24,90kg/m2), % 23,3’ü hafif şişman (25,00-

30,0 kg/m2) ve %2,5’i (>30.0kg/m2) obezdir. Öğrencilerin % 97,9’u T.C vatandaşı iken 2,1’i farklı 

uyruklara sahiptir. Öğrencilerin % 6’sı kronik hastalığa sahip iken, %94’ü kronik hastalığa sahip değil-

dir. Öğrencilerin % 37,0’ı sigara içerken, %54,3’si sigara içmemekte ve %8,7’si sigarayı bırakmışlardır. 

Öğrencilerin % 43,0’ı alkol tüketmekte , %52,6’si alkol içmemekte, %4,4’ü alkolü bırakmışlardır. 

(Tablo 1). 
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Tablo 2. Öğrencilerin cinsiyet ve yaşa göre kafein tüketim miktar ve seviyeleri 

Cinsiyet                Kafein Tüketim (mg/gün) 

n Minimum Maksi 

mum 

Ortalama Standart 

Sapma 

Erkek 354 111 823 476 157.28 

Kadın 396 145 765 478      139.80 

t test:     0.185                           p değeri:  0.854 

 

Cinsiyet                     Kafein Tüketim seviyeleri 

Düşük 

 (< 200 mg) 

Normal  

(200-400 mg) 

Yüksek  

( >400 mg) 

Erkek n 19 136 199 

% 5.4 38.4 56.2 

Kadın n 6 142 248 

% 1.5 35.9 62.6 

Toplam n 25 278 447 

% 3.3 37.1 59.6 

Ki-kare:  9.940                    p değeri: 0.007 

 

Yaş  Kafein Tüketim seviyesi  

Düşük 

 (< 200 mg) 

Normal  

(200-400 mg) 

Yüksek  

( >400 mg) 

19-22 n 22 213 349 

% 3.8 36.5 59.8 

23-25 n 3 64 97 
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% 1.8 39.0 59.1 

26 ≤   n 0 1 1 

% 0.0 50.0 50.0 

Toplam n 25 278 447 

% 3.3 37.1 59.6 

Ki-kare:  1.864                      p değeri: 0.761 

 

Öğrencilerin kafein tüketim durumları incelendiğinde; erkek öğrencilerin kafein tüketim ortalamaları 

476±157.28mg. ve kadın öğrencilerin ortalaması ise 478±139.80mg. olarak saptanmıştır. Cinsiyete göre 

kafein tüketim oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmış olup (p= 0.007< 0.05), 

kadın öğrenciler %62,6 ile, erkek öğrencilerden %56,2 daha fazla kafein tüketmektedirler. Öğrencilerin 

yaş dağılımına göre kafein tüketim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanma-

mıştır (p= 0.761> 0.05). (Tablo 2). 

Tablo 3. Öğrencilerin cinsiyet ve yaşa göre kateşin tüketim miktar ve seviyeleri 

Cinsiyet                Kateşin Tüketim miktarı  (mg/gün) 

n Minimum Maksi 

mum 

Ortalama Standart 

Sapma 

Erkek 354 124 1659 758.48 371.08 

Kadın 396 528 1765 1006.19 206.08 

t test:   10.206                 p değeri: 0.001 

 

Cinsiyet                     Kateşin Tüketim seviyesi 

Düşük 

 (< 300 mg) 

Normal  

(300-800 mg) 

Yüksek  

( >800 mg) 

Erkek N 51 72 231 

% 14,4 20,3 65,3 

Kadın n 0 60 336 
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% 0,0 15,2 84,8 

Toplam n 51 132 567 

% 6,8 17,6 75,6 

Ki-kare:  69.401                   p değeri: 0.001 

 

Yaş Kateşin Tüketim Seviyesi 

Düşük 

 (< 300 mg) 

Normal  

(300-800 mg) 

Yüksek  

( >800 mg) 

19-22 n 41 104 439 

% 7,0 17,8 75,2 

23-25 n 10 28 126 

% 6,1 17,1 76,8 

26 ≤   n 0 0 2 

% 0,0 - 100,0 

Toplam n 51 132 567 

% 6,8 17,6 75,6 

Ki-kare:  0.984                       p değeri: 0.925 

 

Öğrencilerin kateşin tüketimleri incelendiğinde; Erkek öğrencilerin kateşin tüketim ortalamaları 

758.48±371.08mg. ve kadın öğrencilerin kateşin tüketim ortalaması ise 1006.19±206.08mg. olarak sap-

tanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre kateşin tüketim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir farklılık saptanmış olup (p= 0.001< 0.05), kadın öğrenciler %84,8 ile erkek öğrencilerden %65,3 

daha fazla kateşin tüketmektedirler. Öğrencilerin yaş dağılımına göre kateşin tüketim düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p= 0.925> 0.05) (Tablo 3). 
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Tablo 4. Öğrencilerin cinsiyet göre kafein tüketimi ve bki ilişkisi 

Cinsiyet Göre 

Kafein Tüke-

timi 

Cinsiyet 

 

                                BKİ  

Zayıf 

(<18,50 

kg/m2) 

Normal 

(18,50-

24,90kg/m2) 

Hafif şişman 

(25,00-30,0 

kg/m2) 

Obez 

(>30.0kg/m2) 

 

n % n % n % n % 

Düşük 

 (< 200 mg) 

Erkek  2 10.5 12 63.2 5 26.3 - - 

Kadın   - - 6 100.

0 

- - - - 

Normal  

(200-400 mg) 

Erkek  - - 89 65.4 41 30.1 6 4.4 

Kadın  20 14.1 102 71.8 19 13.4 1 0.7 

Yüksek  

( >400 mg) 

Erkek  2 1.0 120 60.3 72 36.2 5 2.5 

Kadın 17 6.9 186 75.0 38 15.3 7 2.8 

Toplam 41 5,5 515 68,7 175 23,3 19 2,5 

Düşük Ki-kare:  3.070                       p değeri: 0.215 

Orta Ki-kare:  32.409                       p değeri: 0.001 

Yüksek Ki-kare:  31.392                       p değeri: 0.001 

 

Öğrencilerin kafein tüketim düzeyleri ile BKİ ilişkisi incelendiğinde, düşük düzeyde kafein tüketen öğ-

rencilerin BKİ’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p=0.215> 0.05). Nor-

mal düzeyde kafein tüketen öğrencilerin BKİ’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmış 

olup (p=0.001< 0.05) aynı şekilde yüksek düzeyde kafein tüketen öğrencilerin BKİ’leri arasında istatis-

tiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.001< 0.05) Normal düzeyde kafein tüketen erkek öğ-

rencilerde obezite %4,4 ile kadın öğrencilerden %0,7 ile daha fazladır. Yüksek düzeyde kafein tüketen 

kadın öğrencilerde obezite %2,8 ile erkek öğrencilerden 2,5 daha yüksek görülmüştür. Yani yüksek 

düzeyde kafein tüketenlerde obezite daha yüksek görülmüştür. (Tablo 4) 
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Tablo 5. Öğrencilerin cinsiyet göre kateşin tüketimi ve bki ilişkisi 

Cinsiyet Göre 

Kateşin Tüke-

timi 

Cinsiyet 

 

                                BKİ  

Zayıf 

(<18,50 

kg/m2) 

Normal 

(18,50-

24,90kg/m2) 

Hafif şişman 

(25,00-30,0 

kg/m2) 

Obez(>30.0kg/m2) 

 

n % n % n % n % 

Düşük 

 (< 300 mg) 

Erkek  3 1.3 141 61.0 77 33.3 10 4,3 

Kadın   32 9.5 247 73.5 49 14.6 8 2.4 

Normal  

(300-800 mg) 

Erkek  - - 46 63.9 25 34.7 1 1.4 

Kadın  5 8.3 47 78.3 8 13.3 - - 

Yüksek  

( >800 mg) 

Erkek  1 2.0 34 66.7 16 31.4 - - 

Kadın - - - - - - - - 

Toplam 41 5,5 515 68,7 175 23,3 19 2,5 

Düşük Ki-kare:  41.407                       p değeri: 0.001 

Orta Ki-kare:  13.791                       p değeri: 0.003 

Yüksek Ki-kare : -                                 p değeri: - 

 

Öğrencilerin kateşin tüketim düzeyleri ile BKİ ilişkisi incelendiğinde düşük düzeyde kateşin tüketen 

öğrencilerin BKİ’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptamıştır. (p=0.001< 0.05) Düşük 

düzeyde kateşin tüketen öğrecilerde obezite en yüksek görülmekte olup, düşük miktarda kateşin tüketen 

erkeklerde % 4,3 ile kadınlardan %2.4 daha fazla obezite görülmüştür. Normal düzeyde kateşin tüketen 

öğrencilerin BKİ’leri arasında ((p=0.003 > 0.05) ve yüksek düzeyde kateşin tüketen öğrencilerin 

BKİ’leri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.  (Tablo 5.)  

TARTIŞMA 

Üniversite dönemi, başta arkadaş ortamı olmak üzere çevresel etmenlerinde etkisiyle, beslenme alışkan-

lıklarının şekillendiği bir dönemdir (Demirezen ve Coşansu, 2005; Koç ve  Yardımcı, 2018) ve üniver-

site öğrencilerinin beslenmelerinde, arkadaşlarıyla birlikte ev ortamı yerine dışarıda zaman geçirmeleri, 
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uykusuzluk, sınavlar, ödevler, sunumlar gibi yoğun süreçlerle başa çıkabilmek adına kafein ve kateşin 

içeren yiyecek ve içeceklerin tüketimi ağırlıklıdır (Aydın, 2019). 

Çalışamaya katılan 750 öğrencinin yaş ortalaması; 21,13 yıl olup, %47,2’si erkek, %52,8’i kadındır. 

Öğrencilerin %5,5’i BKİ bakımından zayıf , % 68,7’si normal , % 23,3’ü hafif şişman ve %2,5’i obezdir. 

Öğrenclerin % 1,9’u evli ve % 98,1’i bekardır. Öğrencilerin % 97,9’u T.C vatandaşı iken %2,1’i farklı 

uyruklara sahiptir. Öğrencilerin % 6’sı kronik hastalığa sahip iken, %94’ü kronik hastalığa sahip değil-

dir. Öğrencilerin % 37,0’ı sigara içerken, %54,3’si sigara içmemekte ve %8,7’si sigarayı bırakmışlardır. 

Öğrencilerin % 43,0’I alkol tüketmekte, %52,6’si alkol içmemekte, %4,4’ü alkolu bırakmışlardır. 

Bu çalışmada, öğrencilerin kafein tüketimleri yüksek olup, kadın öğrencilerin kafein tüketimi, erkek 

öğrencilerin kafein tüketiminden daha fazladır. Benzer şekilde, Birgül A. ve Eryılmaz G’nin 2019 yı-

lında üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada, kadın öğrencilerin kafein tüketimi erkek öğrenci-

lerden fazla olarak bulunmuştur (Birgül ve Eryılmaz, 2019). Farklı şekilde yapılan çalışmalarda, erkek-

ler kadınlardan daha fazla kafein tüketmişlerdir (Khorshid ve Sarı, 2013; Tot ve ark., 2011). Bu durum 

öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. 

Bu çalışmada, yüksek düzeyde kafein tüketen öğrencilerin BKİ değerleri daha yüksek olarak bulunmuş-

tur. Benzer şekilde, yapılan çalışmalarda, kafein tüketimi arttıkça BKİ değerinin arttığı görülmüştür 

(Zhang ve ark., 2018; Keast ve ark., 2015 ; Schulze ve Hu, 2006).  Bu durum, bireylerin kafein içeren 

kahve gibi içecekleri içerken yanında kek,bisküvi gibi atıştırmalık tarzında besinleri tercih etmeleri ve 

bu durumun kalori alımında artışa neden olması ve şişmanlamaya yani BKİ değerinin yüksek olmasına 

neden olabileceği ile  açıklanabilir. 

Bu çalışmada, düşük düzeyde kateşin tüketen öğrencilerde, BKİ bakımından obezite daha yüksek gö-

rülmüştür. Benzer şekilde, M.S.Westerterp-Plantenga’nın 2016 yılında yaptığı çalışmada yüksek kateşin 

tüketimine sahip bireylerin, düşük BKİ seviyesine sahip olduğu görülmüştür (Westerterp-Plantenga, 

2016). Benzer şekilde yapılan çalışmada, yüksek miktarda kateşin tüketenlerde BKİ düşük olarak bu-

lunmuştur (Dulloo ve ark., 1999). Bu durum, kateşinin hem antioksidan özelliğinden dolayı hem de yeşil 

çayın metabolizmayı hızlandırıcı etlisinden ötürü (Smeets ve ark., 2009) kilo vermeye yardımcı olabi-

leceği yani BKİ değerini düşürebileceği ile açıklanabilir. 

SONUÇ 

Üniversite öğrencilerinin kafein ve kateşin tüketimleri yüksektir. Yüksek miktarda kafein tüketenler ve 

düşük miktarda kateşin tüketenler, yüksek BKİ değerine sahiptir. 
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DENİZ BÖRÜLCESİ (SALİCORNIA EUROPAEA)'NİN BESLENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Nesrin ÖRÇEN     

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova / İzmir 

Öz:  Tuzluluk, dünyamızda verimli tarımı tehlikeye atarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde 

kısıtlayan çevresel stres faktörlerinden birisidir. Dünyadaki ekili alanların yaklaşık% 25'i tuzludur. 

Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, 

üreticiye ekonomik yönden büyük yarar sağlayacaktır. Halofit bitkiler değişik tuzlu toprak koşulları 

altında veya tuzlu sular ile sulama yapıldığında büyüme ve gelişme potansiyeline sahipler. Deniz börül-

cesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen,  gıda adayı olarak bilinen bitkilerden-

dir. S. europaea'nın (syn .: S. herbacea) oksidatif stres, inflamasyon, diyabet, astım, hepatit, kanser ve 

gastroenterite karşı sağlığa birçok faydasının olduğunu bildirmiştir. Salicornia türlerinin tohumlarının 

bileşiminde % 26-33 ham yağ ve % 30-33 ham protein bulunmaktadır. Deniz börülcesi tohumlarından 

elde edilen yağ, diğer yağ bitkilerine göre iyi kalitede, doymamış yağ asidi yaklaşık % 87-88 ve doymuş 

yağ asidi % 12-13 arasındadır. Etli Salicornia bitkileri tarihsel olarak yenilebilir amaçlar için kullanıl-

mıştır. Tansiyon hastalarının kullanımı için üretilmiş tuzun elde edildiği bitki olan Salicornia,  hâliha-

zırda az bilinen ve az tüketilen (genellikle taze salata olarak) doğal bir kaynak konumundadır, oysa insan 

besini olarak yüksek potansiyele sahip bir bitki durumundadır. Bu derleme, deniz börülcesi yetiştiril-

mesi, beslenme özellikleri (insan ve hayvan yemi olarak) ve diğer ekonomik kullanımlara vurgu yaparak 

Salicornia cinsi hakkında en son bilgileri içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Salicornia, Yağ Asidi, Tuzluluk 

GİRİŞ 

Tuzluluk, dünyamızda verimli tarımı tehlikeye sokarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde kı-

sıtlayan çevresel stres faktörlerden birisidir. Dünya yüzeyinde bulunan alanların yaklaşık % 6’sı tuzluluk 

sorunu ile karşı karşıya gelmiştir. Türkiyede yaklaşık 1.5 milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik 

sorunu bulunmaktadır. Halofit bitkiler tuzlu topraklarda ve ya tuzlu sulama suyu kullanıldığında bile 

büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptirler. Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda 

yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye ve ülkemize ekonomik yönden büyük yarar 

sağlayacaktır. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerden-

dir. 

Süngerimsi yapıya sahip gövdesi küçücük pul benzeri yapraklarla kaplı, göze çarpmayan çiçekler ve 

meyveler ile Salicornia, Amaranthaceae familyasında yer almaktadır. Yaygın olarak turşu, camotu, de-

niz fasulyesi, deniz kuşkonmaz, karga ayağı, yeşillikler, belirsiz tohumlu ve safir (pickleweed, 

glasswort, sea beans, sea asparagus, crow’s foot, greens, drift seeds, and samphire) olarak bilinir. Bu 

bitki, yüksek tuz toleransı nedeniyle deniz suyu ile sulandığında büyüyebilme potansiyeline sahiptir. 

Aşırı tuzlu koşullar altında büyüyen ve kurak çöl bölgelerinin aşırı iklim koşullarında yetişebilen umut 

verici bir kaynaktır (Grattan ve ark 2008; Lu ve ark 2010; Rueda-Puente ve ark 2013; Singh ve ark 

2014). Bu etli bitkiler sulak alanların, bataklıkların, deniz kıyılarının ve çamur tabakalarının kenarları 

boyunca, temelde çoğu alkali düzlükte dağılmıştır (Bahadır ve ark 2002). Yeşil bitkiler kışın ölmeden 

önce sonbaharda turuncuya, pembeden kırmızımsıya döner (Patel 2016). Salicornia tuz bezlerinden 
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veya tuz kesesinden yoksun, yüksek oranda tuza toleranslı cins olarak bilinir. Bu cinsten tüm taksonlar, 

Avustralya ve Güney Amerika hariç tüm dünyadaki tuzlu habitatlara dağılmıştırlar. Bu cinsin taksono-

mik tanımlanmasında, karşılaşılan ciddi zorluklar vardır. Çünkü taksonlar arasında çok yakın morfolojik 

paralellik, zayıf morfolojik farklılaşma vardır. Ancak çiçek ve meyve organları vasıtasıyla birbirlerinden 

ayrımlaşabilmektedirler.  

Salicornia türlerinin tohumlarının bileşiminde %26-33 ham yağ ve %30-33 ham protein bulunmaktadır. 

Deniz börülcesi tohumlarından elde edilen yağ, diğer yağ bitkilerine göre iyi kalitede, doymamış yağ 

asidi yaklaşık % 87-88 ve doymuş yağ asidi %12-13 arasındadır.Ülkemizde, yağlı tohum üretiminin 

yetersiz oluşu, ham yağ üretimini de yetersiz kılmaktadır. Üretilen ham yağ, iç tüketimdeki gereksinim-

leri karşılayamadığından, her yıl yurt dışından binlerce ton yağlı tohum ile birlikte ham yağ da ithal 

edilmektedir. Ülkemizde yağlı tohum üretiminin yetersiz olması nedeniyle elde edilen yağlı tohum küs-

pesi yem sanayinin gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Bu nedenle, her yıl yurt dışından yem olarak 

kullanılmak üzere binlerce ton yağlı tohum küspesi ithal edilmektedir. Türkiye, 2013 yılında yağlı to-

hum, bitkisel yağ ve küspe ithalatı için 3,6 milyar dolar döviz ödemiştir. 

Bitkiler tuz koşullarındaki davranışlarına göre halofitler (tuzcul bitkiler) ve glikofitler (yüksek tuz yo-

ğunluklarından zarar gören bitkiler) olmak üzere iki grupta toplanmaktadırlar. Halofit bitkiler değişik 

tuzlu toprak koşulları altında ve ya tuzlu sular ile sulama yapıldığında büyüme ve gelişme potansiyeline 

sahipler (Parida ve Das, 2005). Halofitler iyonların birikimi ile yüksek turgor potansiyeline sahip olan, 

böylece tuzun yüksek konsantrasyonlarında yaşayabilme yeteneğine sahip olan bitkilerdir. Bu bitkiler 

arasında deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerdir. Bitki-

nin etli (sukkulent) olması tuza dayanıklılığıyla ilişkilidir. Hücrelerin içinde bulunan büyük bir koful 

hücre içindeki tuzlu suyu depolayarak sitoplazmadaki tuz konsantrasyonunun fazla yükselmesine engel 

olur. S. europaea köklerinin su altında kalmasına dayanıklı olmasından dolayı gövdeden köklere oksijen 

taşıma yeteneğine sahiptir (Egan ve Ungar, 2000). Salicornia brachiata tuzlu koşullar altında büyüme 

yeteneğine sahip bir tuzcul bitki olup ve kuru ağırlığının yaklaşık % 30-40 arasında tuzu bünyesinde 

biriktirebilmektedir (Glenn ve ark., 1999; Pandya ve ark., 2006; Sharma ve ark., 2010). Tuzcul bitkiler 

tatlı sulara tolere olabilirler, ancak NaCI normal büyümeleri için gereklidir. (Ayala ve O'Leary 1995). 

Salicornia türleri ılıman tropikal iklimlerde yaygın yetiştirilirler (Jefferies ve ark, 1981). Bu halofitler 

dünya çapında güney kutbu hariç her kıtada bulunur (Shepherd ve ark, 2005). Salicornioideae ailesi 

yaklaşık 15 cins ve 80 türü içerir (Shepherd ve ark, 2005). Deniz börülcesi (Salicornia europaea), ıspa-

nakgiller (Amaranthaceae) familyasından, deniz kıyısına yakın yerlerde yetişen bir bitkidir. Türkiye'de 

en çok Gökova'da yetişir, Tuz Gölü ve çevresi, Aksaray, Ereğli, Burdur, Tarsus ile Ege kıyılarında da 

rastlanır. 

Bu derleme, deniz börülcesi yetiştirilmesi, beslenme özellikleri (insan ve hayvan yemi olarak) ve diğer 

ekonomik kullanımlara vurgu yaparak Salicornia cinsi hakkında en son bilgileri içermektedir. 

Bazı Salicornia Türlerinin Beslenme Özellikleri 

İnsan Gıdası Olarak Değerlendirme 

Salicornia türlerinin tohumlarının bileşiminde %26-33 ham yağ ve %30-33 ham protein bulunmaktadır 

(Glenn ve ark., 1999). Deniz börülcesi tohumlarından elde edilen yağ, diğer yağ bitkilerine göre iyi 
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kalitededir (İshikawa ve ark 2002), doymamış yağ asidi yaklaşık % 87-88 ve doymuş yağ asidi %12-13 

arasındadır (Desai, ve ark., 2006). Aynı zamanda lipid içeriği açısından nispeten düşük olmasına rağ-

men, özellikle yüksek derecede doymamış asitlerle karakterize edilirler. Linolenik / linoleik asitler P-

karoten, askorbik asit ve toplam klorofil değerleri yüksek ve bu nedenle A ve C vitamini için iyi bir 

kaynak görevi görür (Lu ve diğerleri 2010; Isca ve ark. 2014a). Tohumlar çoklu doymamış yağ içeriği 

bakımından zengindir, ancak çiğ tohumlar onları yenmez yapan saponinler içermektedir (Isca ve diğer-

leri 2014a). Bu türün hibrit çeşidinin (SOS-10) tohumları, yüksek seviyelerde linoleik asit (% 74.7-79.5) 

ve daha az oleik asit (% 12.3-16.8) ile% 27.2-32.0 yağ içeriğine sahiptir. Doymuş yağ asitleri, palmitik 

ve stearik asitler sırasıyla% 7 ila% 8,5 ve% 1,2 ila% 1,7 arasında değişir. Linolenik asit aralığı% 1.5-

2.3 civarındadır. Tohum yağının birçok parametresi, aspir yağı ile oldukça uyumludur (Anwar ve diğer-

leri 2002; Isca ve diğerleri 2014a).  

S. ramosissima türü ,% 28 yağ ve% 31 protein, sadece% 5-7 lif ve kül içeren 10–20 t ha-1 tohum üretir 

(Glenn ve diğerleri 1991, 1999; Isca ve diğerleri 2014a). Isca vd. (2014b), bu taksonun lipit profilini 

araştırmış ve yağ asitlerine ait 57 bileşiğin tamamında (doymuş, tekli ve çoklu doymamış), alkoller, 

steroller ve aromatik aileler tanımlanmış ve miktarı belirlenmiştir. Bunlardan 2 sterol, 3 sekonder alkol, 

2 transfatty asit ve 1 hidroksi asit Salicornia cinsinde ilk kez tespit edilmiştir. Mevcut olabilen 2-hidrok-

siheptanoik asit, tridekan-2-ol, izoferulik ve ferulik asitler dışında tüm bileşikler genellikle serbest 

formda tespit edilmiştir. Bu türün büyümesi sırasında toprak suyu içeriğindeki varyasyonların lipofilik 

profil üzerinde hiçbir etkisi yoktur, sadece esterlenmiş alifatik bileşiklerin artışı ve pentacosanol üretimi 

toprak suyu ile bağlantılı bulunmuştur. Tüm bu bilgiler, besin takviyesi olarak değerlendirilmesi ve bi-

reylerin daha sağlıklı ürünleri tercih etmelerine yardımcı olması açısından faydalıdır. Tüm bu bulgulara 

rağmen araştırmacılar, insan tüketimi için tavsiye vermeden önce tam beslenme profilinin alınması ge-

rektiğini önermektedir (Isca ve ark. 2014b). 

S. europaea tohumlarının yağının analizi,% 26 ile% 30 arasında değişen bir toplam lipit içeriği göster-

mektedir. Ana bileşen, yağ asidi içeriğinin yaklaşık% 70'ini oluşturan linoleik asittir (Austenfeld 1986, 

1988; Isca ve diğerleri 2014a). Salicornia-SOS 7 hibrit çeşidi, bir yağlı tohum mahsulü olarak yetiştirme 

için seçilmiştir (El-Mallah ve diğerleri, 1994). Yağ asidine linoleik asit (% 66.9),% 17.5 oleik asit, sa-

dece% 1.4 linolenik asit ve eser miktarda stearik ve palmitik asit hakimdir.  S. europaea'da toplam lipid 

içeriği ve yağ asidi dağılımı iyi bir beslenme kalitesi gösterir (Isca ve ark. 2014a). 

Deniz börülcesi deniz suyunda bulunan pek çok minerali içinde biriktirebilmektedir. Bu yüzden, potas-

yum, magnezyum, iyot, kükürt, kalsiyum, fosfor, demir, çinko, manganez ve bakır bulundurmaktadır. 

Manganez, kalsiyum, demir, potasyum ve iyotun yanı sıra diyet lifleri (Ha ve ark 2006). Pek çok esan-

siyel amino asit ve çok miktarda betain ve kolin vardır. S. europaea (S. herbacea) tüketmenin faydalı 

etkilerinden bir diğeri; betainin normalde vücutta bulunan bir amino asit olan toksik homosistein sevi-

yesini düşürdüğü gösterilmiştir. Yüksek düzeyde homosistein, kalp hastalığı, felç, karaciğer hastalığı ve 

periferik vasküler hastalık geliştirme şansını arttırdığı belirtilmiştir ( Isca ve diğerleri 2014a). 

Deniz börülcesinden formüle edilen “Saloni” tuzu tansiyon hastalarının tuz ihtiyacının karşılanmasında 

kullanılmaktadır. Bu tuz düşük oranda sodyum, diğer mikrobesin elementlerini de (kalsiyum, mağnez-

yum ve iyot) uygun miktarda içermektedir (Ghosh ve ark., 2005; US patent no. 6,929,809). S. europa-

ea'dan (syn .: S. herbacea) elde edilen küresel granüller, NaCl tozu gibi kullanılma potansiyeline sahiptir 
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ve bu tuzun% 1.5'i NaCl için kısmi bir ikame olarak kullanılabilir ve artan pişirme verimi ile doku için 

sosislere eklenebilir ve emülsiyon stabilitesi, algılanabilir hiçbir yan etki olmaksızın pozitif takviye et-

kisi şeklindeki diğer iyileştirmelerle birlikte kullanılabilir (Shin ve Lee 2013).  

Gıda değeri üzerine yüzyıllardan beri bir tuz kaynağı olarak kullanımıyla ilgili çeşitli araştırmalar mev-

cuttur,  insanların gıda mevcudiyeti, sürdürülebilir gıda kaynakları üretme ihtiyacı ve yiyecek arama 

konusunda karşılaştıkları sorunlar, bu cinsin yeşil olarak tüketimini ön plana çıkarmıştır. Essaidi vd. 

(2013) ve Patel (2016), S. europaea'nın (syn .: S. herbacea) oksidatif stres, inflamasyon, diyabet, astım, 

hepatit, kanser ve gastroenterite karşı çeşitli sağlık yararlarını bildirmişlerdir. Salicornia sulama olmak-

sızın tuzlu sahil bölgelerinde tarımsal üretim sağlayan besin, yem, yağ ya da biyoyakıt olarak kullanıla-

bilme olanağı sunmaktadır (Muscolo ve ark, 2014). 

S. bigelovii, serum kreatinin düzeyinin düşürerek, süperoksit dismutaz (SOD) ve Na (+) - K (+) - ATPaz 

aktivitesinin artarken, Malondialdehit (MDA) içeriğinin azalması nedeniyle böbrek ve karaciğer üze-

rinde iyileştirici etki ile normal NaCl bağlı hipertansif etkiyi önlediği bildirilmiştir. Bunun da vücudun 

antioksidan profili üzerinde faydalı bir etkisi olduğunu düşündürmüştür (Zhang ve ark. 2015).  

Aynı zamanda, müsilajlar, gıda kıvamlaştırıcılar, bağlayıcı maddeler, su tutucu maddeler, emülgatör, 

vb. gibi çeşitli rollere sahip bitki kaynaklı polisakkaritlerdir. Salicornia, bir müsilaj kaynağı olarak de-

ğerlendirilebilir (Patel 2016). 

Kore'de S. europaea'nın (S. herbacea) genç sapları ve tohumları çeşitli şekillerde tüketilir: çay malze-

mesi, baharatlı sebze, salata ve fermente gıda olarak (Isca ve diğerleri 2014a). S. europaea ve S. bigelo-

vii, Kanada'nın bazı bölgelerinde salatada taze olarak kullanılmış veya sirke, şeker, soğan, defne yaprağı 

ve karışık turşu baharatıyla turşu olarak haşlanarak kullanılmıştır (Isca ve diğerleri 2014a). Toprak üstü 

aksamı İtalya ve Fransa'da sirke içeriği olarak kullanılmaktadır (Isca ve ark 2014a). 

Gelecek Perspektifi: Ülkemize Sağlayacağı Katkılar 

Ülkemizde, yağlı tohum üretiminin yetersiz oluşu, ham yağ üretimini de yetersiz kılmaktadır. Üretilen 

ham yağ, iç tüketimdeki gereksinimleri karşılayamadığından, her yıl yurt dışından binlerce ton yağlı 

tohum ile birlikte ham yağ da ithal edilmektedir (Arıoğlu, ve ark., 2008). Sadece ham yağ ithalatı için 

2007 yılında 700 milyar dolar dışarıya döviz ödenmiştir. Tohumla birlikte bu rakam 1.6 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir (Büyükşahin, 2008).  

Ülkemizde üretilen yağlı tohumlar, ham yağ üretimi için yeterli olmadıkları için, her yıl yurt dışından 

ham yağ ile birlikte, binlerce ton yağlı tohum da ithal edilmektedir. Ülkemizde yağlı tohum üretiminin 

yetersiz olması nedeniyle elde edilen yağlı tohum küspesi yem sanayinin gereksinimlerini karşılayama-

maktadır. Bu nedenle, her yıl yurt dışından binlerce ton yağlı tohum küspesi ithal edilmektedir. 2007/08 

yılında; yaklaşık olarak toplam 750 bin ton küspe ithal Deniz börülcesinin kültürünün yapılması; stan-

dart ürün oluşturulmasına ve uygun yem kaynağı yaratılarak da hayvancılığımızın gelişmesine destek 

olunacaktır. Tohumlarından yağ elde edilmesi ile yağ açığımızın kapatılmasına katkı sunulacak, tuzlu 

topraklarda yetişebilecek yeni alternatif bitkiler sunulurken de tuzlu araziler tarım arazi olarak kullanı-
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labilecek ve aynı zamanda fitoremediasyon vasıtasıyla tuzlu arazilerin ıslahı mümkün hale gelebilecek-

tir. Ayrıca deniz börülcesinin doku kültürü yoluyla çoğaltılabilme olanaklarının belirlenmesi poliplodi 

ıslahı yoluyla yeni çeşitlerin oluşturulması yolu açılmış olacaktır. 

Et ve süt gibi temel gıda sınıfında bulunan ve sağlıklı beslenmede önemli rolü bulunan gıdaların fiyat-

larının toplumun bütün kesimlerinin ulaşabileceği sınırlarda tutulması, ancak yeterli ve düşük maliyetli 

üretimle sağlanabilir. Ancak, Türkiye’de maliyetler çok yüksek seviyededir. Bunun en önemli nedenle-

rinden birisi de kaliteli gıda üretimimizin ihtiyacımızı karşılamada çok yetersiz oluşudur. “Et meselesi 

ot meselesidir” felsefesiyle hayvan yemi artırılarak insan beslenmesine katkı yapılmalıdır. Uygulanan 

yem destekleme programlarının da katkısıyla, son yıllarda özellikle üretim noktasında önemli gelişmeler 

yaşanmasına karşın, yem bitkisi ekilişimiz %9-10 düzeyinde durağanlaşmış görünmektedir. Artışlara 

rağmen, hala çok önemli miktarda kaliteli kaba yem açığı bulunmaktadır. Yem bitkileri ekim oranını 

daha üst düzeylere çıkarabilmek için, var olanlara ek olarak, yeni uygulamalar devreye sokulmalıdır. 

Ekim alanları göz önüne alındığında, sertifikalı yem bitkileri tohumluk üretimimiz son derece yetersiz-

dir. Birkaç familya ve türe sıkışmış olan yem bitkileri tarımımızın çeşitlendirilmesi birçok açıdan bu 

kültürün önünü açacaktır. Yeni türlerin kültüre alınması, özellikle tarımı yaygın olan türlerimizin yeti-

şemediği sorunlu tarım alanlarının kaba yem üretiminde kullanılmasını sağlayacaktır. Kaba yem üretimi 

kadar üretilen yemin kalitesi ve hayvan tüketinceye kadar aynı kalitede muhafazası da çok önemlidir. 

İklim koşulları, işletmenin hayvan varlığı ve altyapı olanakları gibi faktörlere bağlı olarak her işletme 

kendisine uygun yem bitkisi türlerini ve üretilecek kaliteli kaba yemler için uygun muhafaza yöntem 

veya yöntemlerini belirlemelidir. Ülkemizde son yıllarda artan talepler karşısında oluşturulan yeşil alan-

larda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Ülkemiz bitki örtüsünde birçok yeşil alan bitkisi doğal olarak bu-

lunmasına rağmen, bu bitkilerin tohumları ithal edilmekte ve önemli döviz kaybı olmaktadır. Yeni çe-

şitlerin ıslahı ve tohum üretim teknikleri konularında araştırmalar yoğunlaştırılmalıdır. Yetiştiriciliği 

yapılan yem bitkileriyle mevcut hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını karşılamak imkânsızdır. Çayır 

ve meraların verimlerinin de düşüklüğü dikkate alınırsa, kuru ot ve silaj ihtiyacının yem bitkileri yetiş-

tiriciliğiyle ancak yüzde 30-35'i karşılanmaktadır. Kaba yem açığı yüzde 60'ın üzerindedir. Yeni alter-

natif yem bitkileri ile bu açığın kapatılmaya ihtiyacı olduğu açıktır. 

SONUÇ 

Salicornia'nın yiyecek adayı olarak hem yararlı hem de yararsız yanları vardır. Tüketimle ilgisini daha 

iyi aydınlatmak için geniş ölçekte daha fazla araştırma yapılmalıdır. Henopodiaceae / Amaranthaceae 

üyeleri, yenilebilir bir bitki olarak Salicornia'nın lehine olan ham protein, kükürt ve mineraller bakımın-

dan zengindir. Bir gıda adayı olarak, birçok geleneksel ve yeni ortaya çıkan gıdanın, pancar, ıspanak, 

amarantus ve kinoa gibi değerli besin kaynaklarının ön saflarında yer alan Amaranthaceae'den geldiğini 

görüyoruz. Bu, Salicornia cinsine ait bitkilerin gıda potansiyeline güven oluşturur. Özellikle ilgili bir 

halofit olan kinoa (Chenopodium quinoa Willd.), yüksek protein, lipit, lif, vitamin ve mineral içeriği 

nedeniyle son zamanlarda çok fazla önem kazanmıştır. Şimdiye kadar sadece birkaç tür değerlendirildi, 

diğer türler büyük ölçüde göze çarpmıyor, ancak bu cinsin altında 50'den fazla tür var. Bu türler üzerinde 

yapılan araştırmanın çeşitli biyolojik faydaları ortaya çıkarması beklenmektedir. 
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ÇÖLYAK HASTALIĞINDA BESLENME 

Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Samsun / Türkiye 

Öz: Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkınlığı bulunan bireylerde buğday gluteni ve diğer tahıl prola-

minleri tarafından tetiklenen ve karın ağrısı, diyare, bulantı, konstipasyon gibi klinik bulguların varlığı 

ile karakterize immün-aracılı sistemik bir bozukluktur. Dünya genelinde prevalansı %0,006 ile %5,6 

arasında değişkenlik gösterse de genel olarak her 100 kişiden birinde görülmektedir. Çölyaklı bireylerde 

anemi, kemik yoğunluğunda azalmalara bağlı kırıklar, artrit, nöropati, hepatit ve çocuklarda boy kısalığı 

görülme sıklığının yüksek olması nedeniyle asemptomatik de olsa tanı konulmasının ardından en kısa 

sürede tedaviye başlanmalıdır. Çölyak hastalığının günümüzde bilinen tek ve etkili tedavisi yaşam boyu 

sıkı glutensiz diyet tedavisidir. Bu tedavi gerek sosyal yaşamı kısıtlaması gerekse özel ürünler gerektir-

mesi nedeniyle güçtür. Diyette buğday, çavdar, arpa ve bunlardan elde edilen tüm ürünlerin diyetten 

çıkarılması esastır. Buğday ve gluten, gıda endüstrisinde katkı maddesi olarak sıklıkla kullandığından 

birçok paketli üründe bulunmaktadır. Bu nedenle, çölyak hastası bireylerin etiket okuma hususunda dik-

katli olması gerekir. Ev ortamında gluten bulaşının önlenmesi için glutensiz ürünlerin gluten içeren 

ürünlerle bir arada saklanmaması önemlidir. Ayrıca gluten kaynaklarının diyetten çıkarılması beslenme 

örüntüsünde değişiklere yol açabilir. Glutensiz özel ürünlerin birçoğunda muadillerine göre daha yüksek 

karbonhidrat ve yağ kullanımı söz konusudur. Örüntünün iyileştirilmesinde glutensiz beslenme düze-

ninde diyetten çıkarılan tahıl ürünlerinin yerine psödotahıllar alternatif olabilirler. Böylelikle, iyi plan-

lanan glutensiz diyetlerde doğru besin tercihleri yapılarak besin ögesi yetersizliklerinin önüne geçilmesi 

ve glutensiz diyetlerde oluşması beklenen örüntü değişikliklerinin önüne geçilmesi sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çölyak, Beslenme, Glutensiz Diyet 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çölyak hastalığı ince bağırsağın inflamatuvar bir hastalığıdır. Hastalık genetik yatkınlık bulunan birey-

lerde buğday gluteni ve diğer tahıl (arpa ve çavdar) prolaminlerinin tüketimi sonrasında açığa çıkar. 

Çölyak hastalığının görülme sıklığı dünya genelinde %0,006 ile %5,6 arasında değişkenlik gösterse de 

genel olarak her 100 kişiden birinde görülmektedir (Chander ve ark., 2018). Görülen en yaygın hastalık 

bulguları arasında diyare, bulantı, karın ağrısı, abdominal şişlik, kronik kabızlık ve vücut ağırlığı kaybı 

gibi mide bağırsak problemleri bulunmaktadır. Bunun dışında bağırsak harabiyetine bağlı olarak açık-

lanamayan demir yetersizliği anemisi, folik asit ve B12 vitamini yetersizlikleri, eklem ağrıları, kronik 

yorgunluk gibi semptomlar eşlik eder (Husby ve ark., 2012). Bu semptomların en kısa sürede gerilemesi 

için bireylerin yaşam boyu sıkı bir şekilde diyetlerine uyum sağlaması gerekmektedir. 

AMAÇ 

Bu çalışmada çölyak hastalığında glutensiz diyet tedavisinin ilkeleri ve diyetin besin değeri hakkında 

bilgiler derlenmiştir. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

115 

GLUTENSİZ DİYET TEDAVİSİNDE İLKELER 

Glutensiz diyet tedavisi günümüzde çölyak hastalığında etkinliği klinik olarak kanıtlanmış tek tedavi 

şeklidir. Diyet genel hatlarıyla çölyak reaktivitesi yüksek prolaminleri içeren buğday, çavdar, arpa ve 

bunlardan elde edilen tüm ürünlerin (ekmek, makarna, bulgur, şehriye, kek, kurabiye, tahıl gevrekleri, 

birçok pastacılık ürünü vb.) diyetten çıkarılmasını kapsar (Macdonald, 2007). Diyetin başlangıcında 

kontaminasyon riski bulundurması nedeniyle yulaf da diyetten çıkarılmaktadır; ancak saf yulafın çöl-

yakta kullanımının güvenli olduğu belirtilmektedir (Pinto-Sanchez, 2017). 

Glutensiz diyet tedavisinde hastaların beslenme uzmanları tarafından beslenme durumlarının saptan-

ması, glutensiz diyet eğitimlerinin verilmesi, etiket okuma ve glutensiz ürünlere ulaşma yollarının anla-

tılması, glutenin çapraz bulaşı hakkında bilgi verilmesi, ev dışında tüketim hakkında detaylı anlatım 

yapılması gerekmektedir. Ayrıca planlanacak diyetin bireyin bütçesine uygun olması önemlidir (See ve 

ark., 2015). 

Tablo 1. Glutensiz diyetin bileşenleri (Macdonald, 2007) 

Besin grubu Kaçınılması gereken besinler 

Süt grubu - 

Et grubu Koyulaştırılmış et suyuna soslar, galeta unu, ekmek eklenmiş köfte vb. 

Sebzeler Patates kroket 

Meyveler - 

Tahıllar Buğday, çavdar, arpa ve bunların unları, ekmek, kek, bisküvi, kraker, galeta, galeta 

unu, makarna, erişte, noddle, bulgur, irmik, kuskus, şehriye, tritikale 

Şekerli 

besinler 

Meyan kökü 

İçecekler Arpa suyu, bira, boza 

  

 İçindekilerin kontrol edilmesi gereken besinler* 

Süt grubu Sürülebilir peynirler, yoğurt, sütlü tatlılar 

Et grubu Sosis, konserve etler, köfte (harcına ekmek vb. katılan et ürünleri), kurutulmuş ve 

kavrulmuş sert kabuklu yemişler 

Sebzeler Çeşnili patates cipsleri 
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Meyveler Kuru meyveler, işlem görmüş meyveler 

Tahıllar Yulaf 

Mısır ve pirinç bazlı tahıl gevrekleri 

Şekerli 

besinler 

Hazır çikolatalar, gofretler, şekerlemeler 

İçecekler - 

 Tüketilebilecek besinler* 

Süt grubu Süt, tereyağı, krema, peynir 

Et grubu Kırmızı et, beyaz et, balık, yumurta, yağlı tohumlar, sert kabuklu yemişler 

Sebzeler Tüm taze sebzeler, patates 

Meyveler Tüm taze meyveler 

Tahıllar Mısır, pirinç, karabuğday, darı, soya  

Özel glutensiz un, ekmek, bisküvi ve makarna 

Şekerli 

besinler 

Şeker, reçeller, bal, bazı çikolatalar 

İçecekler Çay, kahve, içilebilir çikolata, gazlı içecekler, meyve suları 

* Tüm bu besinlerde gluten kontaminasyonu olmadığından emin olunması gerekmektedir. 

Glutensiz diyet tedavisi hastaların semptomlarının kısa sürede gerilemesini ve kişiden kişiye değişen 

düzeylerde serolojik parametrelerde diyete başladıktan yaklaşık 1 yıl içerisinde negatif düzeylerin gö-

rülmesini sağlar. Hastaların bağırsak villuslarındaki iyileşmeler sayesinde vitamin ve mineral yetersiz-

liklerinin de önüne geçilir (See ve ark., 2015). Ancak, uygun şekilde planlanmayan glutensiz diyetler; 

özellikle posa, tiamin, demir, kalsiyum gibi önemli besin ögelerinden fakir ve yağ, kolesterol ve basit 

karbonhidrat türleri yönünden yüksek olabilmektedir. Bunun başlıca nedeni diyetten çıkarılan tahıl 

ürünlerinin sağlık açısından önemli besin değerlerini içermesi ve yerine eklenen glutensiz muadillerinin 

çoğu zaman bu besin ögelerinden fakir olmasıdır. Yapılan piyasa araştırmalarında çoğu glutensiz üründe 

daha düşük protein, daha yüksek doymuş yağ ve daha düşük posa bulunduğu gösterilmiştir (Cornicelli 

ve ark., 2018; Calvo-Lerma ve ark., 2019). Son yıllarda, bu durumun önüne geçilmesi amacıyla gluten 

içermeyen tahıl benzeri gıdalar (kinoa, karabuğday, amarant vb.) ile üretim veya dışarıdan minerallerce 

zenginleştirme uygulamaları yaygınlaşmıştır. Ancak, bu ürünlerin bireylere maliyeti yüksektir. Bunun 

yanı sıra diyette tüm besin gruplarının dengeli bir şekilde yer alması, kurubaklagil, sebze ve meyveler 

gibi yüksek posa, tiamin, bitkisel demir kaynaklarının bulundurulması önem taşımaktadır. Bu nedenle, 
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glutensiz diyetler beslenme uzmanları eşliğinde bireysel gereksinmeler göz önünde bulundurularak uy-

gun besinler ile düzenlenmeli ve hastaların takipleri yapılarak gerektiğinde diyet düzenlenmesi önem 

taşımaktadır (Ertaş Öztürk ve ark., 2018). 

SONUÇ 

Çölyak hastalığı yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ve yaşam boyu özel ürün kullanımı gerektiren 

bir hastalıktır. Gerek bağırsak harabiyeti gerekse gluten içermeyen özel ürünlerin özellikle posa, B grubu 

vitaminleri, kalsiyum ve demir gibi besin ögelerini yetersiz içermesi nedeniyle glutensiz diyetlerin besin 

ögelerince dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması zordur. Diyette glutensiz tahıl benzeri ürünlerin 

yer alması ve özellikle yüksek posa içeriğine sahip kuru baklagiller ve sebze ve meyvelerin gereksinim-

ler doğrultusunda diyete eklenmesi bu besin ögesi yetersizliklerinin önüne geçmek için önemlidir. Aynı 

zamanda hastaların gluten çapraz bulaşı hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
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SAĞLIKLI KADINLARDA TÜM VÜCUT VİBRASYON EĞİTİMİ VE PİLATES 

EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 

Büşra KALKAN BALAK1, Zeliha Özlem YÜRÜK2   

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  

Bölümü, Ankara / Türkiye 
2Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,  

Ankara / Türkiye 

Öz: Amaç: Vücut kompozisyonu fiziksel uygunluğun bir bileşenidir ve sağlığın önemli göstergelerin-

den biridir. Her yaştan bireyin vücut kompozisyonunu sağlıklı sınırlarda tutabilmesi için egzersiz öne-

rilmektedir. Ancak egzersiz alışkanlığı kazandırmak için eğitim içeriğinin ilgi çekici olması gerekir. 

Pilates ve tüm vücut vibrasyonu (TVV) eğitimleri son yıllarda ön plana çıkan egzersiz yöntemlerinden-

dir. Bu çalışmada, sağlıklı kadınlarda Pilates egzersizleri ve TVV eğitiminin vücut kompozisyonu üze-

rindeki etkisinin karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışma 36 sağlıklı sedanter kadın birey üzerinde 

gerçekleştirildi. Bireyler; Pilates grubu, TVV grubu ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Pi-

lates eğitimi alan gruptaki bireylere sekiz hafta, haftada iki gün, günde bir saat aletli Pilates eğitimi 

verildi. TVV eğitimi alan gruptaki bireylere TVV cihazı ile sekiz hafta süreyle, haftada iki gün ve günde 

30 dakika eğitim uygulandı. Kontrol grubuna ise, herhangi bir eğitim verilmedi. Eğitim öncesi ve eğitim 

bitiminde vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi için vücut kütle indeksi (VKİ) ve bioelektrik em-

pedans analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya başlamadan önce bireylerin yaş ortalamaları ve VKİ de-

ğerleri gruplar arasında benzerdi (p>0,05). Eğitim sonrasında TVV grubunda VKİ, yağ ağırlığı ve yağ 

yüzdesi değerlerinde anlamlı azalma bulundu (p<0,05). Diğer gruplarda ise eğitim öncesi ve sonrası 

herhangi bir fark gözlenmedi (p>0,05). Gruplar arası karşılaştırmada ise üç grup arasında herhangi bir 

fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızda yalnızca TVV eğitimi ile birlikte bireylerin VKİ, yağ 

ağırlığı ve yağ yüzdelerinin azaldığı ancak bu değişimin Pilates ve kontrol grubuna göre üstünlüğünün 

olmadığı görüldü. Vücut kompozisyonunda değişimin görülebilmesi için sağlıklı beslenme programıyla 

beraber eğitim verilmesini ve uzun dönem takip çalışmalarının yapılmasını önermekteyiz. 

  

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Fiziksel Uygunluk, Sağlık, Vücut Kompozisyonu 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlığı ‘sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün 

olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali’ olarak açıklamaktadır. Günümüzde sağlıklı yaşa-

mın anahtarları fiziksel ve zihinsel olarak aktif bir yaşam sürdürmek, yeterli ve dengeli beslenmek, si-

garadan ve aşırı alkol kullanımından uzak durmak, kaliteli uyku ve stresi kontrol almak olarak sıralana-

bilir.1 Düzenli egzersiz; Fiziksel uygunluğu geliştirerek diyabet, koroner arter hastalığı, inme ve kanser 

gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve yaşam kalitesini artırır. Son yıllarda masa başı çalışma, 

teknoloji bağımlılığı gibi pek çok faktör sedanter yaşama neden olmaktadır. Sedanter yaşam, başta kilo 

                                                            
1  (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/) 
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artışı olmak üzere giderek toplumları olumsuz etkileyen ve kronik hastalıkların artmasına neden olan 

önemli global bir problemdir. DSÖ'nün verilerine göre sedanterlik nedeniyle her yıl 1,9 milyon kişi 

hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle kronik hastalıklardan korunmak ve sağlıklı yaşlanmak için fiziksel 

aktivite düzeyi artırılmalıdır. Fiziksel aktivite düzeyini artırmanın en iyi yolu egzersiz ve spora katılımın 

sağlanmasıdır (Atalay, 2017: 2). 

Pilates egzersizlerinin sağlıklı bireylerde, obezlerde, bel ağrılı hastalarda ve yaşlılarda etkilerini incele-

yen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda Pilates egzersizlerinin vücut kompozisyonu, 

denge, kas kuvveti, esneklik ve stabiliteyi geliştirdiği, fonksiyonellik ve genel iyilik halini artırdığı gös-

terilmiştir (Jago, 2006: 3, Şavkin, 2017: 4, Natour, 2015: 5, Newell, 2012: 6). TVV ise sistemik vibras-

yon sinyalleri ile mekanik uyarım sağlayan bir nöromusküler eğitim yöntemidir. Düşük amplitüdlü, dü-

şük frekanslı vibrasyonun egzersiz ile birlikte fiziksel uygunluğu geliştirmek için etkili bir yol olduğu 

uzun yıllardır savunulmaktadır (Cardinale, 2003: 7). TVV‘de mekanik ve sinüzoidal vibrasyonlar bir 

platform sayesinde ayaklar aracılığı ile tüm vücuda etki ederek uygulanır. TVV ile statik veya dinamik 

durumda egzersizler yapmak mümkündür (Rittweger, 2010: 8). TVV fizyoterapide ve profesyonel spor-

cularda kullanılmaktadır. TVV‘nin kas kuvvetini, performansını, esnekliği ve kemik yoğunluğunu artır-

dığı, propriyosepsiyonu ve dengeyi geliştirdiği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (Machado, 2010: 9, 

Delecluse, 2003: 10). 

AMAÇ  

Pilates ve TVV eğitimleri, son yıllarda sağlıklı yaşam merkezlerinde oldukça sık uygulanan ve popüler 

hale gelen yöntemlerdir. Bu çalışmanın amacı; sağlıklı kadınlarda Pilates egzersizleri ve TVV eğitiminin 

vücut kompozisyonu üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması idi. 

KAPSAM 

Çalışmamız, Ağustos 2018 ve Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara Çankaya‘da bulunan Elis Sağlık 

Merkezi‘ne başvuran, herhangi bir sağlık problemi bulunmayan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak 

kabul eden sedanter kadınlar üzerinde gerçekleştirildi. Bireylerin çalışmaya dahil edilme kriterleri ola-

rak yaş aralığı 25-45 yaş arasında olan, altı aydır düzenli egzersiz yapmayan, fiziksel aktivite düzeyi 

uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi sonucuna göre 600-3000 MET dk/hafta (Metabolik eşdeğer da-

kika/hafta) arası olan (sedanter) ve vücut ağırlığı 130 kg‘dan az olan bireyler dahil edildi. Bireylerin 

çalışmaya dahil edilmeme kriterleri olarak malignite geçmişi, hamilelik, ortopedik veya romatizmal has-

talıklara bağlı kas iskelet sistemi ağrısı, son bir yıl içinde kırık hikayesi, nörolojik hastalığı, (İnme, epi-

lepsi vb.), kronik böbrek veya karaciğer hastalığı, kardiyovasküler hastalıkları (kalp aritmisi, kalp yet-

mezliği gibi), periferik vestibuler hastalık tanısına bağlı olarak denge bozukluğu olan bireyler (Benign 

paroksismal pozisyonel vertigo, Meniere hastalığı gibi) ve TVV‘yi beş dakikadan fazla tolere edemeyen 

bireyler çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmanın yapılabilmesi için Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık 

Bilimleri Araştırma Kurulu ve Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu‘ndan gerekli izin 

(19/09/2018, KA18/268) ve çalışmaya katılan bireylerden yazılı olarak bilgilendirilmiş onam alındı. 

Çalışmaya başlamadan önce örneklem büyüklüğü güç analizine göre %90 güç ve 0,05 hata payı ile 

birincil ölçüm vücut yağ oranı belirlenerek her grupta 10 birey olmak üzere toplam 30 birey bulundu. 

Çalışmada % 20 veri kaybı olabileceği varsayılarak örneklem büyüklüğü % 20 fazla hesaplanarak her 
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grupta 12 birey olmak üzere toplam 36 birey olarak belirlendi. Çalışmaya başlamadan önce bireyler 

Random Online Allocation Software programı (www.Graphpad.com) kullanılarak randomize Grup 1: 

Pilates eğitimi alan grup, Grup 2: TVV eğitimi alan grup, Grup 3: Kontrol Grubu olarak üç gruba ayrıldı.  

YÖNTEM 

Çalışmaya katılan bireyler eğitim programına başlamadan önce ve sekiz haftalık programın bitiminde 

değerlendirildi. Çalışmanın başlangıcında bireylerin yaş, kilo, boy, eğitim düzeyi ve meslek gibi tanım-

layıcı verileri kaydedildi. 

Çalışmaya katılan bireylere öncelikle dahil edilme kriterlerinde bulunan, fiziksel aktivite düzeyini be-

lirlemek ve sedanter olduklarını göstermek amacıyla Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin kısa ver-

siyonu uygulandı. Kısa form yedi sorudan oluşmakta ve oturma, yürüme, orta düzeyde şiddetli aktivite-

ler ve şiddetli aktivitelerde harcanan zaman hakkında bilgi sağlamaktadır. Puanlamada; 3000 MET-

dk/hafta fiziksel aktivite düzeyi yeterli olan şeklinde sınıflandırılır. Çalışmamıza haftalık fiziksel akti-

vite puanı 600-3000 MET-dk/hafta arasında olan bireyler alındı (Craig, 2003: 11, Saglam, 2003: 12). 

Vücut kompozisyonunun belirlenmesi için ise Vücut Kütle İndeksi (VKİ), bel-kalça oranı ve BEA (Bi-

oelektrikli Empedans Analizi) kullanıldı.Vücut ağırlığının kilogram değerinin boyun metre cinsinden 

karesine bölünmesi ile hesaplandı (Kafa, 2017: 13). Bel çevre ölçümü umblikus üzerinden ve en alttaki 

kosta hizasından, kalça çevresi içinse kalçanın posteriorunun en geniş yerinden mezura ile ölçüldü ve 

bu ölçüm birbirine oranlandı (Bliss, 2017:14). Vücut kompozisyonu için vücut yağ ve kas oranları Ta-

nita BC 601 (Tanita Corp., Maeno-Cho, Tokyo, Japan) cihazı kullanılarak ölçüldü. Tanita BC 601, her 

bir ekstremite için iki elektrot içeren, sekiz polar elektrotlu bir cihazdır. Bu profesyonel vücut analizi 

yöntemi 50 kHz ve 0,8 mA‘lik elektrik akımının dokulardan geçişi sırasında vücudun akıma karşı di-

rencini ölçer. Böylece vücudun yağ ve kas miktarının belirlenmesini sağlar. BEA için bireylerden hafif 

giysiler giymeleri istendi. Ölçümlerde bireylerden çıplak ayakla cihazın plantar elektrotları üzerinde 

durmaları, dirsekler fleksiyonda her iki elleriyle cihazın elle tutulan aparatlarını tutmaları istendi. Birey-

lerden ölçümden en az üç saat öncesine kadar hiçbir şey yememeleri ve aşırı sıvı almamaları, kafein 

içeren içecekleri aşırı miktarda tüketmemeleri, banyoya veya saunaya girmemiş olmaları, ölçümden 48 

saat öncesine kadar alkol tüketmemiş olmaları, ölçüm günü yoğun fiziksel aktivite yapmamış olmaları, 

ölçüm öncesi tuvalete gitmiş olmaları istendi. Ayrıca menstrüasyon dönemlerinde ve dönem bitiminden 

üç gün sonraya kadar ölçümler yapılmadı. Cihaz ölçüm yaptıktan sonra yazıcıdan çıktı alınarak kas 

ağırlığı, yağ ağırlığı, yağ yüzdesi ve yağsız kütle değerleri kaydedildi (Jaffrin, 2009: 15). 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan bireylerin tanımlayıcı özellikleri Tablo 1‘de gösterildi. Bireylerin eğitim durumu ve 

meslekleri dışında tüm tanımlayıcı özellikleri benzer idi (p>0,05). 
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Tablo 1. Bireylerin fiziksel ve sosyodemografik özellikleri 

 Pilates Grubu (n=12) TVV Grubu 

(n=12) 

Kontrol Grubu 

(n=12) 

p 

Yaş (yıl), X±SS 34,16 ± 8,83 33,25 ± 8,13 28,08 ± 6,00 0,05 

Vücut Ağırlığı (kg), X±SS 62,41 ± 8,66 65,98 ± 7,16 63,30 ± 12,03 0,20 

VKİ (kg/m2), X±SS 23,88 ± 4,40 24,67 ± 2,79 23,44 ± 4,14 0,20 

Eğitim Durumu, n (%) 

    Lisansüstü 

    Üniversite 

    Lise 

    İlköğretim 

 

1 (8,3) 

8 (66,7) 

3 (25) 

0 (0) 

 

2 (16,7) 

6 (50) 

4 (33,3) 

0 (0) 

 

0 (0) 

8 (66,7) 

3 (25) 

1 (8,3) 

≤0,01* 

Meslek, n (%) 

    Çalışıyor 

    Ev Hanımı 

    Çalışmıyor 

 

5 (41,7) 

4 (33,3) 

3 (25) 

 

5 (41,7) 

4 (33,3) 

3 (25) 

 

8 (66,7) 

0 (0) 

4 (33,3) 

≤0,01* 

*p<0,05, X: Ortalama, SS: Standart Sapma, n: Sayı, %: Yüzde, kg: Kilogram, m2: Metrekare, TVV: Tüm 

Vücut Vibrasyonu, VKİ: Vücut Kütle İndeksi 

Vücut Kompozisyonu ile İlgili Bulgular 

Bireylere ait vücut kompozisyonu ile ilgili bulgular Tablo 2’de gösterildi. Çalışmaya katılanların vücut 

kompozisyonuna ait bulgular incelendiğinde her üç grup arasında herhangi bir fark saptanmadı (p>0,05). 

Grup içi karşılaştırmalarda VKİ, kas ağırlığı, yağ ağırlığı ve yağ yüzdesi açısından TVV grubunda eği-

tim öncesi ve sonrası istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). TVV grubunda bel kalça oranı 

ve yağsız kütle değerlerinde eğitim öncesi ve sonrası istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı 

(p>0,05). Diğer tüm gruplarda, vücut kompozisyonuna ait verilerde eğitim öncesi ve sonrası herhangi 

bir fark gözlenmedi (p>0,05). Etki büyüklüğü gruplara göre incelendiğinde; Pilates grubunda vücut 

kompozisyonuna ait bulgular 0,07 ile 0,24 arasında gözlenip düşük olarak nitelendirildi. TVV grubunda 

bel kalça oranı ve yağsız kütle etki büyüklüğü açısından düşük, kas ağırlığı ve yağ yüzdesi etki büyük-

lüğü bakımından orta, VKİ ve yağ ağırlığı etki büyüklüğü açısından yüksek bulundu.   
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Tablo 2. Vücut kompozisyonu ile ilgili bulgulara ait karşılaştırmalar 

 

 

Pilates Grubu (n=12) 

(X±SS) 

TVV Grubu  

(n=12) (X±SS) 

Kontrol Grubu (n=12) 

(X±SS) 

p2 

EÖ ES p1 EÖ ES p1 EÖ ES p1  

VKİ (kg/m2) 23,88 

±4,40 

23,52 

±4,03 

0,53 24,67 

±2,79 

24,07 

±2,65 

0,01* 23,44 

±4,14 

23,70 

±4,24 

0,27 0,97 

EB 0,12  0,52  0,22   

Bel Kalça 

Oranı (cm) 

0,74 

±0,04 

0,73 

±0,04 

0,72 0,73 

±0,04 

0,73 

±0,05 

0,87 0,73 

±0,05 

0,73 

±0,05 

1,00 0,99 

EB 0,07  0,03  0,00   

Kas Ağırlığı, 

(kg) 

41,88 

±3,28 

41,59 

±3,19 

0,42 42,81 

±2,05 

42,36 

±2,14 

0,04* 42,35 

±4,23 

42,45 

±4,61 

0,93 0,81 

EB 0,16  0,41  0,01   

Yağ Ağırlığı, 

(kg) 

18,50 

±6,44 

17,63 

±5,45 

0,23 20,91 

±5,55 

19,78 

±5,68 

0,01* 18,69 

±8,48 

19,41 

±8,22 

0,13 0,49 

EB 0,24  0,51  0,30   

Yağ Yüz-

desi, (%) 

28,80 

±7,49 

28,17 

±6,32 

0,28 31,18±5

,68 

30,11 

±6,36 

0,03* 28,26±

8,28 

29,15 

±7,48 

0,35 0,63 

EB 0,21  0,42  0,19   

Yağsız 

Kütle(kg) 

43,85±3

,28 

43,55 

±3,11 

0,45 45,00±2

,31 

44,67 

±2,11 

0,19 44,59±

4,42 

44,66 

±4,82 

0,96 0,68 

EB 0,15  0,26  0,00   

*p<0,05 

p1 Grup içi istatistiksel karşılaştırma (Wilcoxon test) 

p2 Gruplar arası karşılaştırma istatistiksel anlamlılık değeri (Kruskal Wallis Test) 
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X: Ortalama, SS: Standart Sapma,  TVV: Tüm Vücut Vibrasyonu, VKİ: Vücut Kütle İndeksi, kg: Ki-

logram, m2:Metrekare, cm: Santimetre, n: Sayı, %: Yüzde,  EÖ: Eğitim Öncesi, ES: Eğitim Sonrası, EB: 

Etki Büyüklüğü. 

Bireylerin ikişerli gruplar halinde vücut kompozisyonu ile ilgili karşılaştırmaları Tablo 3’te gösterildi.  

İkişerli grup karşılaştırmalarında vücut kompozisyonu değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bu-

lunmadı (p>0,017).  

Tablo 3. Bireylerin ikişerli gruplar halinde bireylerin vücut kompozisyonu ile ilgili karşılaştır-

maları 

 Pilates Grubu- 

TVV Grubu 

Pilates Grubu- Kontrol 

Grubu 

TVV Grubu- 

Kontrol Grubu 

p3 p3 p3 

VKİ (kg/m2) 1,00 0,90 0,81 

Bel Kalça Oranı 0,95 1,00 1,00 

Kas Ağırlığı, (kg) 0,54 0,64 0,77 

Yağ Ağırlığı, (kg) 0,18 0,52 0,90 

Yağ Yüzdesi, (%) 0,32 0,56 0,79 

Yağsız Kütle(kg) 0,41 0,50 0,77 

p3 İkişerli karşılaştırma (Mann-Whitney U Test), p<0,017 (Bonferroni Düzeltmesi),  

TVV: Tüm Vücut Vibrasyonu, VKİ: Vücut Kütle İndeksi, kg: Kilogram, m2:Metrekare,  

%: Yüzde.  
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SONUÇ 

Sağlıklı sedanter kadınlarda Klinik Pilates ve TVV eğitimlerinin fiziksel vücut kompozisyonu üzerin-

deki etkilerinin karşılaştırıldığı çalışmamıza toplam 36 birey katıldı. Randomize olarak üç gruba ayrılan 

bireylerden ilk gruba aletli Pilates eğitimi, ikinci gruba TVV eğitimi verildi. Kontrol grubuna ise her-

hangi bir uygulama yapılmadı. Grup içi karşılaştırmalarda VKİ, kas ağırlığı, yağ ağırlığı ve yağ yüzdesi 

açısından TVV grubunda eğitim öncesi ve sonrası istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). 

TVV grubunda bel kalça oranı ve yağsız kütle değerlerinde eğitim öncesi ve sonrası istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Gruplar arasında ise hiçbir parametre de anlamlı fark bulunamadı 

(p>0.05). 
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ADÖLESANLARDA BEDEN ALGISI VE BESLENME TUTUMU İLİŞKİSİ 

Gizem KÖKSAL1, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ1, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU1 

Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Beden algısı, kişilerin hayatındaki çevresel ve bireysel faktörleri kapsayan üç boyutlu olarak zihinde 

biçimlenen, bireyin kendi şeması veya resmidir. Bu temsil çevrenin, toplumun, medyanın yansıtıp ide-

alleştirdiği vücut yapısına göre şekillenmektedir. DSÖ’nün 10-19 yaş arası olarak belirlediği adölesan 

bireylerin kendisini, kendine ve çevresine kanıtlama çabaları, beden algısını adölesanlar için daha 

önemli kılar. Çoğunluğun idealize ettiği beden yapısı, olumsuz beden algısına, hatalı beslenme davra-

nışlarına ve daha sonrasında ciddi sorunlar yaratabilecek yeme bozukluklarına yol açabilmektedir. Bu 

çalışmada adölesanların, beden algısı ve beslenme tutumu arasındaki ilişkinin araştırılması ve sonuçları 

hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili güncel literatür taranarak sistematik şekilde de-

ğerlendirilmiştir. Epidemiyolojik araştırmalara göre yeme bozukluklarında yaygınlık en çok adölesan-

lardadır. Sıklık %0,2-1 olup oran sürekli artmaktadır. Kızlarda erkeklere göre olumsuz beden algısı daha 

fazla görülüp yeme bozukluklarına daha sık rastlanmaktadır. Olumsuz beden algısı ve yeme bozukluları 

etiyolojisinde ailesel sorunlar, ailede yeme bozuklukları, obezite, düşük benlik saygısı, cinsellik kabulü 

sorunları, ergenlik sorunları, cinsel travma, sosyokültürel normlar, biyolojik ve genetik etmenler bulu-

nur. Basmakalıplara maruz kalarak ve benimseyerek kusma, zayıflama ilaçları, laksatif, diüretik kulla-

nımı, aşırı egzersiz yapma, aç kalma, kısıtlayıcı diyetler gibi çeşitli telafi yöntemlerine başvurabilmek-

tedirler. Sonucunda büyüme gelişme geriliği, kemik yoğunluğunda azalma, cinsel gelişim bozukluğu, 

amenore, prolaktin, tiroid, gonadal hormonlar, testosteron düzeylerinde değişiklikler, metabolik bozuk-

luklar görülebilmektedir. Hastalığın mortalite hızı, normal nedenlerle mortaliteye göre 12 kat fazladır. 

Yeme bozuklukları kronik ve kalıcı yapıdadır. Tedaviye yanıt zor ve maliyetlidir. Bu yüzden yeme bo-

zukluklarından korunma yolları daha çok araştırılmalıdır. Bulgular vücut memnuniyetsizliğinin ve yeme 

bozukluğunun erken önlenmesinin önemini ve önleme müdahalelerinin ergenlikten önce başlaması ge-

rektiğini vurgulamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Adölesanlar, Beden Algısı, Beden Memnuniyetsizliği, Yeme Bozuklukları 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre ülke nüfusunun %17,2’sini adölesan dönemindeki 

çocuklar oluşturmaktadır. Adölesan dönemi çocukluktan yetişkinliğe geçişte bir süreçtir. Bu süreçte bü-

yüme ve gelişme çok hızlıdır. Yaşamın bu kritik döneminde beslenme alışkanlıkları ve besin tercihleri 

hayat boyu şekillenmektedir. Yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki sağlık durumu için adölesan dö-

nemi beslenmesi iyi bir belirleyicidir (Uzdil ve ark., 2019:8-13). Beden bölümlerinin ve bu bölümlerin 

işlevleriyle ilgili pozitif ve negatif duyguların birey tarafından değerlendirilmesine beden algısı denir 

(Aslan, 2004:326-329). Adölesan dönemde fiziksel görünüme daha çok önem verilmektedir. Bedenden 

memnuniyetsizlik oldukça sık görülmektedir (Uzdil ve ark., 2019:8-13).  Yeme tutumu; beslenme tarzı, 

besin tercihleri, beslenme ilkelerine ve yöntemlerine ilişkin davranışsal yanıttır. Yeme tutumu, cinsiyet, 

aile, sosyokültüre, genetik yapıya ve psikolojik faktörlere, beden algısına, besinlerle ilgili deneyimlerine 

bağlı olarak şekillenmektedir (Altun ve ark., 2015:174-184). Adölesanların özellikle bu dönemde be-

denlerine olan ilgilerinin artmasıyla oluşan bozuk beden algısı sonucu, beslenme tutumunu bozulmakta 

ve yeme bozuklukları oluşmaktadır. Bu durum bir hastalık tablosudur ve özellikle adölesan ve genç 
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kadınlar daha duyarlıdır (Ünsal ve ark., 2010:100-112). Adölesan dönemde beden memnuniyetsizliği 

psikolojik bozukluklara sebebiyet vermekte, sağlıksız diyet uygulamalarıyla yeme bozuklukları riski 

artmaktadır ve tedavisi zordur (Öksüz,2012:69-77). Adölesanlardaki bu gibi yeme bozuklukları sağlık-

sız ve tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir. Örneğin yeme bozukluğu olan kişilerde, büyüme ve ge-

lişme geriliği, kemik yoğunluğunda azalma, cinsel gelişim bozukluğu, hormon düzeylerinde değişiklik-

ler, ayrıca beslenme bozukluğunun derecesine bağlı olarak metabolik bozukluklar görülebilmektedir. 

(Uzdil ve ark., 2019:8-13). Ayrıca yeme bozuklukları, düşük öz güven, depresyon ve intihar ile bağlan-

tılıdır (Ojala ve ark., 2012:1-9). Yeme bozuklukları, ciddi fiziksel ve psikososyal sonuçlara yol açma 

olasılığı nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. (Arıca ve ark., 2011:15-24). Yeme bozuklukları 

yaygınlığı, gün geçtikçe artması ve yol açtığı sorunlar, yeme bozukluklarının önemle incelenmesi ge-

rektiğini göstermektedir.  

AMAÇ  

Bu çalışmada, adölesan yaş gurubundaki bireylerin beden algılarından kaynaklı düşüncelerinin ve tu-

tumlarının beslenme davranışlarına etkisi ve arasındaki ilişkinin araştırılması, bireylerin beden algısı ve 

beslenme davranışları arasında sebep sonuç ilişkisinin gösterilmesi, yeme bozuklukları hakkında ve 

yeme bozukluklarının sonuçları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Kişilerin beden algısının beden memnuniyetine etki ederek yeme bozuklukları gibi önemli sorunlara yol 

açabileceği bilinmektedir. Bu bakımdan beden algısının daha çok etkilenebileceği, beden memnuniyet-

sizliğine ve yeme bozukluklarına daha çok rastlanan adölesan dönemi incelenip literatür tarayarak bir 

çalışma derlenmiştir. Çalışmada beden algısı kavramı tanımı, etkileyen faktörleri, yeme bozuklukları 

kavramı ve etiyolojisi, DSM-5 tanı kriterlerine göre yeme bozuklukları tipleri, sonuçları, adölesanlarda 

beden algısı bağlamında yeme bozuklukları arasındaki ilişki incelenmiştir. 

YÖNTEM 

Literatür taraması amacı ile Science Direct, PubMed, Google Scholar, Cambridge Journals, Sage Jour-

nals, Nature Academic Journals, Dergi Park, Elsevier Açıkerişim, Research Gate veritabanları kullanıl-

mıştır. Araştırma “Beden algısı”, “Yeme bozuklukları”, “Algılama”, “Adölesan beslenmesi” “Beden 

memnuniyeti” anahtar kelimeleri kullanılarak ve ilişkili kabul görmüş çalışmalar da derlemeye dahil 

edilerek toplam 41 adet makaleye yer verişilmiştir.  

BULGULAR 

Beden algısı, bireyin beden bölümleri ve işlevleriyle ilgili pozitif ve negatif duyguların birey tarafından 

değerlendirilmesidir (Aslan, 2004:326-329). Beden algısı, bedenin zihindeki görünümü yani, bedenimi-

zin bize görünen halidir. İnsanlar arası, çevresel ve geçici faktörleri kapsayan üç boyutlu bir bütünlük 

olarak zihinde biçimlenen bireyin kendi şeması ya da resmidir (Tazegül, 2017:696-700). Beden algısı 

iki boyutta ele alınır: Tutumsal ve algısal. Tutumsal boyut, beden memnuniyetsizliğini içerir. Algısal 

boyut, bedeni fiziksel olarak belirlemede bozulmanın varlığı veya yokluğudur (Oliveira ve ark., 2019:2-

10). Cinsiyet, yaş, vücut yapısı, ağırlığı, öz saygı durumu, bedene duyarlılık, bedene verilen anlam, 

http://www.nature.com/
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
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medya baskısı ve toplum görüşleri beden algısını etkiler (Aslan, 2004:326-329). Beden algısı, büyüme-

gelişme süreci boyunca oluşmaktadır. Kişinin sosyal, kişisel yaşanmışlıklarının ürünüdür. (Walter ve 

Shenaar-Golan,2017:920-929). Yaş, beden algısına etki eden önemli faktörlerden biridir. İnsanlarda be-

den algısı çocukluk döneminde, çocuğun aile ile iletişimiyle başlamaktadır. Adölesanlarda hızlı büyü-

meyle birlikte beden algısı değişikliğe uğrar. Olumsuz beden algısında kendine ket vurulduğunu hisse-

debilir. Bu dönemde özellikle dış görünüme ilgi fazladır (Kennedy ve ark., 2018:250-254). Cinsiyetlere 

göre kadınlar erkeklere göre daha çok bedenleriyle meşguldürler (Oğuz, 2005:31-37). Ağırlık duru-

munda, beden algısı bozukluğuna obez bireylerin yatkın olduğu görülür. Kilolu kişiler genellikle başka-

larının kendilerini çirkin ve hor gördüğünü düşünmeye yatkındırlar (Luevorasirikul, 2007). Özsaygının 

düşük olması bozuk beden algısı oranını arttırmaktadır (Oliveira ve ark., 2019:2-10). Bedendeki deği-

şimler, sosyokültürel etmenlere, toplum yapısına ve yapıyı etkileyen etmenlere göre farklılaşmaktadır. 

Toplum normlarında güzellik ifadesine göre insanlar bedenlerini değiştirmeye çalışır (Aslan, 2004:326-

329). Sosyal medya, televizyon, günümüzde zayıflığı idealize etmektedir (Oğuz, 2005:31-37). Kişi ta-

rafından ideal olarak benimsenen vücut ağırlığı ve beden algısı arasındaki farktan dolayı beden memnu-

niyetsizliği oluşmaktadır (Oliveira ve ark., 2019:2-10). Beden memnuniyetsizliği ve bozuk beden algısı 

bütün yaş gruplarında görülebilir, ancak adölesan dönemde yeme sorunları, beden memnuniyetsizliği 

ve beden algısı sorunlarının arttığı ve daha çok görüldüğü gözlenmiştir. Nedeni, ergenlik dönemi bedene 

odaklanılan ve beden değişikliklerinin fazla görüldüğü bir dönemdir (Uskun ve Şabaplı, 2013:519-528).  

Beden memnuniyetsizliği kadınlarda erkeklere göre daha çok görülmektedir. Kız çocuklarında bedenle 

ilişkili konularda aile ilgisi daha baskındır, sosyokültürel baskı etkisi daha çok görülür (Öksüz, 2012:69-

77). Medyanın da kız çocuklarının beden algısına yönelik daha fazla mesaj verdiği görülmektedir. Bu 

mecrada ideal beden ölçüleri ve şekli kadınlar için belirlenmişken erkekler için böyle bir kesin yargı 

yoktur. Medyanın bu tutumu nedeniyle kız ergenlerde beden memnuniyetsizliği ve depresyon sık görül-

mektedir (Oktan ve Şahin, 2010:544-556). 15-17 yaş arası 531 lise öğrencisinin katıldığı bir çalışmada 

kız öğrencilerin %43’ ü; erkeklerin %18,3’ü daha zayıf olmak istemektedir. Farklı bir çalışmada kız 

öğrencilerin beden memnuniyetsizliğinin daha fazla olduğu ve daha zayıf olmak istedikleri belirtilmiştir. 

269’ ü kız, 286’ sı erkek 11-18 yaş öğrencilerin bulunduğu bir çalışmada erkeklerin kızlara göre kendi 

bedeniyle daha barışık olduğu bulunmuştur (Devran, 2014). Hargreaves ve Tiggemann’ın 595 ergenle 

yaptığı çalışmada, katılımcılara kızlar için ince vücutlar; erkelere kaslı vücutlar gösterilerek sonrasında 

beden memnuniyetleri incelenmiştir. Medyanın beden algısı üzerindeki etkisinin iki cinsiyette de olum-

suz etkisinin olduğu ancak kızlarda erkeklere göre daha fazla etkilenme gözlendiği sonucuna varılmıştır 

(Hargreaves and Tiggemann, 2006: 567-576). Beden memnuniyetsizliği BKİ’nin artmasıyla yükselmek-

tedir (Uskun ve Şabaplı, 2013:519-528). Al-Sendi ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 12-17 yaşları 

arasındaki 447 ergenden, kızların %33,5 ve erkeklerin %26,6'sı, yakınlarının onları aşırı kilolu veya 

obez olduğunu düşüneceklerini düşünüyordu (Al-Sendi ve ark., 2004:369-376). Bedenden memnun ol-

mamanın sebebi sadece vücut yapısı değildir. Bazı kişilerin yapısı zayıf olsa da kendini kilolu olarak 

görebilir (Öksüz, 2012:69-77). Ağırlıkları normal olan gruptaki erkeklerin %18,3’ ünün; kızların %43’ 

ünün zayıflamak istediği saptanmıştır (Ünsal ve ark., 2010:100-112). Ergenlikte beden algısının bozul-

ması gelecekteki beden algısının durumunu da etkilemektedir. Adölesan dönemde yaşanan farklılaş-

maya uyum süresince oluşan zorluklar, ileride yeme bozukluğu patolojilerinin oluşumlarını arttırabil-

mektedir (Büyük ve Duman, 2014:212-217). Ağırlık kaygısı, yeme bozuklukları, düşük öz güven, dep-

resyon ve intihar ile bağlantılıdır (Ojala ve ark., 2012:1-9). Özellikle ergenlerde ideal vücut isteği yanlış 
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diyet uygulaması, yetersiz ve dengesiz şekilde beslenmeye yol açmaktadır (Uskun ve Şabaplı, 2013:519-

528). Stice ve arkadaşları iki liseden 231 kızın boylamsal bir çalışmasında tıkanırcasına yeme bozukluğu 

başlangıcı için bir risk faktörü olarak beden memnuniyetsizliğini tanımlamıştır (Sonneville ve ark., 

2012:944-949). Bir çalışmada ergenlik dönemindeki beden memnuniyeti düşük olan kızların 5 yıl so-

nunda çoğunun diyetsel, sağlıksız ağırlık kontrol tutumlarıyla birlikte TYB görülme olasılığının arttığı 

saptanmıştır (Neumark-Sztainer ve ark., 2006:244-251).  Yeme tutumlarında önemli derecede bozuk-

luklarla ortaya çıkan, ciddi derecede hayati sorunlara yol açabilecek psikiyatrik bozukluk durumlarına 

yeme bozuklukları denir (Fairburn ve ark., 2003:509-528). Son 40-50 yılı kapsayacak şekilde daha çok 

görülmeye başlamış ve görülme sıklığının artmış olduğu saptanmıştır (Ünsal ve ark., 2010:100-112). 

ICD sınıflandırma sistemine göre yeme bozuklukları tanımlama özellikleri için üç tane temel durumun 

söz konusudur: Beslenme alışkanlıklarında veya vücut kütlesi kontrolü tutumlarında bozukluk, fizyolo-

jik sağlık halinde ve psikolojik sosyal işlevsellikte klinik anlamda anlamlı derece bozulmayla saptanan 

davranış bozuklukları veya beslenmede bozukluk, olabilecek herhangi bir tıbbi durum veya başka psi-

kiyatrik bozukluklara ikincil olarak meydana gelmeyen davranış bozuklukları (Grave,2011:153-160). 

Yeme bozukluğu diğer psikiyatrik bozukluklara oranla daha fazla kronikleşme ve olumsuz sonuçlara 

yol açabilmektedir (Field ve ark., 2012:289-295). Yeme bozuklukları etiyoloji ve patofizyolojisi tartış-

malıdır (Güleç Öyekçin ve Şahin, 2011:29-35). Yeme bozukluklarında aile içindeki sorunlar, ailede 

yeme bozuklukları varlığı, obezite, kilo ve yemekle ilgili uğraşlar, düşük benlik saygısı, cinsellik kabulü 

sorunları, ergenlik sorunları, cinsel travma, sosyokültürel normlar, biyolojik ve genetik etmenlerle eti-

yolojiyi açıklayan yaklaşımlar bulunur (Bulik ve ark, 2005:2-9). Araştırmacılara göre, oluşumda tek 

nedenden çok birden fazla etken rol almaktadır (Siyez,2006:21-27). Kızlarda erkeklere oranla 20 kat 

daha fazladır. Bu durumun nedeni ergenlik döneminde genç kızların yaşadığı bedensel fizyolojik geliş-

meler olarak söylenebilir. Örneğin, meydana gelen göğüs ve kalçalara büyüme, yağ artışı, kilo artışı 

ergenlikteki kızları toplum tarafından belirlenen vücut ölçülerinden uzaklaştırır (Arıca ve ark., 2011:15-

24). 15-17 yaşları arasında yapılan bir çalışmada normal ağırlıktaki erkeklerin %6,3’ ü; kızların %33,6’ 

sının sık sık diyet uyguladıkları tespit edilmiştir. Ağırlıkları normal olan gruptaki erkeklerin %18,3’ 

ünün; kızların %43’ ünün zayıflamak istediği saptanmıştır. (Ünsal ve ark., 2010:100-112). Yeme bo-

zukluğu oluşumunda %50-80 oranında genetik faktörün önemli olduğu belirtilmektedir (Güleç Öyekçin 

ve Şahin, 2011:29-35). Yakınlarında yeme bozukluğu olan kişilerin 7-12 kat daha riskli olduğu vurgu-

lanmıştır. Yeme bozukluklarında dopaminerjik sistemin az veya çok çalışması biyolojik etken olarak 

gösterilmiştir (Sönmez, 2017:301-316). Yeme bozuklukları etiyolojisinde, toplumda zayıflıkla ilgili 

normların önemli olduğu düşünülmektedir (Siyez ve Baş, 2009:19-24). Yapılan araştırmalara göre gü-

zellik algılarından olan ince bedene sahip olmak, toplum ve medya baskısıyla diyet ve kilo kavramlarını 

vurgulayarak toplumsal obsesyona dönüşmüştür (Yücel ve ark, 2013:1-3). Erken dönemde ebeveynlerle 

kurulan ilişkilerdeki olumsuzluklar yeme problemlerine yol açabilmektedir. AN görülen çocukların aile 

etkileşimlerine bakıldığında çocuklardan yüksek başarı beklentisi olduğu daha katı, kuralcı, aşırı koru-

macı kişiler oldukları saptanmıştır (Arıca ve ark., 2011:15-24, Yücel ve ark, 2013:1-3). BN hastalarının 

ailelerine bakıldığında genelde alkol bağımlısı, depresif, ailede arasında yakınlık görülmeyen, reddedici, 

sorunlu ilişkileri ve yeme bozukluğu olan bireyler görülmektedir. (Tozzi ve ark., 2003:143-154). Foren-

seca ve arkadaşlarının 1996 çocukla yaptığı araştırmada, erkeklerdeki yeme bozukluklarında bakım ve-

ren tarafından aşırı kontrol edilme ve geçmişte yaşanan cinsel istismar gibi durumlar görülmüştür. Kız-

larda görülen kritik etken ise geçmişte maruz kaldığı cinsel istismardır (Arıca ve ark., 2011:15-24). 
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Adölesanlarda yapılan başka bir çalışmada medyadaki ideal vücut normlarına hak verenlerin oranı 

%88,2, arkadaş etkisiyle ideal kilo belirleyenler %53,3, ebeveynlerde anne etkisi %45,4, baba etkisi 

%40,9 olarak bulunmuştur (Kadıoğlu ve Ergün, 2015:96-104). Yeme bozuklukları prevalansının arttığı 

ve sıklığı %0,2-1 olarak bilinmektedir (Ünsal ve ark., 2010:100-112). Vardar ve arkadaşlarının yaptığı 

bir araştırmaya katılan 2907 öğrencinin %2,33’ünde yeme bozukluğu saptanmıştır. Başka bir çalışmada 

üniversitedeki öğrencilerin %2,2’sinde yeme bozukluğu saptanmıştır.  Ergen kadın popülasyonunda 

yeme bozukluları 5-10 kat daha yaygındır (Devran, 2014). Bir araştırmada ABD lisesindeki kızların 

diyet hapı kullanımı %4; erkeklerin kullanımı %2 olarak bulunmuştur. İspanya’ da bir çalışmada, er-

genlerin kilo prevalansının düşük olmasına rağmen, kilolu olduklarına inanan ve kilo verme prosedür-

lerini uygulayanların yüzdeleri yüksektir (Puig ve ark.,1996:301). APA DSM-5’ e göre ‘Beslenme ve 

Yeme Bozuklukları’ olarak geçer ve sınıflandırması 8’ e ayrılır. Anoreksiya nervoza kelime anlamı ola-

rak sinirsel iştahsızlık anlamına gelir (Sönmez, 2017:301-316). AN başlıca belirtileri: Olması gereken 

en düşük ağırlığa sahip olmayı kabul etmeme, kilo almaktan çok korkma, olması gereken ağırlığın 

%85’inin altında vücut ağırlığına yol açan kilo kaybıdır. Yemeyi reddederler veya yedikleri karşılığında 

kusma, laksatif kullanma, diüretik kullanma, aşırı egzersiz yapma gibi telafi edici davranışlarda bulu-

nurlar (Arıca ve ark., 2011:15-24, Yücel ve ark.,2013:1-3). Yeme bozuklukları arasında AN %5-6 ile 

mortalite oranı en yüksek olanıdır. AN ergenlik döneminde başlar. Olguların %90-95’ ini kadınlar oluş-

turur (Devran, 2014). AN prevalansı %0,1-1’ dir. Genelde görülen ağırlıklı yaş aralığı 10-29’ tir. AN 

görülme sıklığı 13-14 ve 17-18 yaşlarında pike yapar. Bulimiya kökeni “bous” öküz ve “limos” açlık 

kelimelerinden oluşur. BN hastaları şişman olmaktan korkar. Başlıca belirtisi tıkanırcasına yeme kriz-

leridir. BN hastaları bu nöbetlerin ardından yaptıklarından fazlaca pişmanlık duyarlar, suçlu hissederler 

(Yücel ve ark.,2013:1-3). Kişi kilo almamak için istemli olarak kusma, laksatif, lavman, diüretik ve buna 

benzer ilaçları kötüye kullanımı, ara ara kısıtlı diyet yapma, aşırı egzersiz yapma gibi tekrar eden uygun 

olmayan dengeleyici davranışları söz konusudur. Bulimikler zamanla göğüs ve karın kaslarını kasarak 

kendilerini kusturmayı refleks haline getirirler1. BN görülme prevalansı %1-%2,8 arasındadır (Yücel ve 

ark,2013:1-3). Çoğu geç adölesan yaşlarını kapsayan üniversite gençliğinde görülmektedir (Siyez ve 

ark., 2009:19-24). BN kızlarda 10 kat daha fazla görülmektedir. Tıkanırcasına yeme bozukluğu, belirli 

zaman içerisinde benzer durumlarda ve benzer sürede, çoğu insanın yiyebileceğinden daha fazla yemek-

tir1. Bireyin yemek miktar denetimini sağlayamama ve sürekli tekrarlayan tıkanma seviyesinde çok 

yeme nöbetleri gerçekleşir. TYB, telafi edici davranışları içermez (Yücel,2013:1-3). Kız ergenlerde %1-

2, erkek ergenlerde %0,5 yaygınlıktadır (Sönmez, 2017:301-316). Kaçıngan/kısıtlayıcı yiyecek alım bo-

zukluğu kilo alma endişesi olmadan devamlı olarak yiyeceklerden kaçınılmasıdır. Sürekli hale geldi-

ğinde önemli kilo kaybı, beslenme yetersizliği, oral beslenme takviyesi veya enteral beslenmeye bağım-

lılık, psikososyal işlevsellikte belirgin bozulma görülür1. Fonksiyonel disfaji, öğürme, boğulma, kusma 

korkusu görülür (Karadere ve Hocaoğlu, 2018:110-118). KKYAB prevalansı%3,2 bulunmuştur. Zihin-

sel gelişim eksikliği olan çocuklarda bu oranın arttığı görülür (Kurz ve ark.,2015:779-785). Pika düzenli 

ve fazla miktarda besleyici değeri olmayan ya da besin olmayan madde tüketimiyle tanımlanan yeme 

bozukluğudur (Kaçar ve Hocaoğlu, 2019:347-354). Daha çok çocukluk döneminde görülür. Tüm yaş 

gruplarında da görülebilir (Grigsby ve ark, 1999:190-192). Zehirlenme, gastrointestinal sorunlar, bağır-

sak tıkanıklığı, perforasyon, boğulmalar, inflamasyonlar, diş sorunları, ciddi hayati sonuçlar görülebilir 

(Williams ve McAdam, 2012:2050-2057). Erkeklerdeki pika oranı kızlara göre anlamlı olarak fazla bu-

lunmuştur. Zeka düzeyi azaldıkça pikaya daha çok rastlanır. Vücutta eksikliği olan besin maddelerinin 
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fazla olduğu maddeler tüketilir. Erişkinlerde pika en sık hamilelikte görülmektedir (Kaçar ve Hoca-

oğlu,2019:347-354). Ruminasyon kelimesi, geviş getirmek anlamına gelmektedir ve geri çıkarma adı da 

verilir (Tack ve ark., 2011:782-788). Bireyler öksürüğü, dil hareketlerini veya abdominal dil kasılmala-

rını yiyeceği geri çıkarma için kullanır. Küçük bebeklerde görülmesinin yanı sıra zihinsel engelli çocuk-

ları ve yetişkinleri de etkileyebilir. Erkeklerde daha sık rastlanmaktadır. Ruminasyon davranışları de-

hidratasyon, yetersiz beslenme, özafagus hasarı, diş komplikasyonları ve ağız kokusu gibi sorunlara yol 

açabilir (Hartmann ve ark.,2012:426-430). Bir araştırmada yaygınlık %4,7’dir (Chogle ve 

ark.,2016:139-143).  

SONUÇ 

Adölesan dönemi, uzun süreli sağlık sonuçlarına neden olabilecek, beslenme ve beslenme uygulamala-

rına ilişkin tarzın belirlendiği, yaşam süresince hayati önemi olan hassas bir gelişim dönemidir. Ergenlik 

sırasında meydana gelen önemli fiziksel gelişim ve ruhsal değişiklikler nedeniyle, besin alımı yetişkin-

liğe giden sağlıklı bir yolun belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Beslenmeleri yeterli ve dengeli ol-

malıdır, vücut gereksinimlerini karşılamalıdır ancak yeme bozukluklarının en çok görüldüğü grup adö-

lesan yaş grubudur. Yeme bozuklukları birçok farklı sebeple ortaya çıkabilmektedir. Günümüzde tüm 

dünyada yeme bozukluğu prevalansı gün geçtikçe artmaktadır. Yeme bozuklukları oluşumunda genetik, 

biyolojik, sosyokültürel, ailesel, çevresel birçok faktör etkilidir. Yeme bozuklukları sıklığı %0,2-1 ola-

rak bilinmektedir. Yeme bozukluklarının ergenlerde kronik sağlık bozuklukları içerisinde üçüncü sırada 

yer almaktadır ve yeme bozukluklarının ergenlik çağındaki kişilerde yaygınlığı ve sıklığı günden güne 

artmaktadır. Yeme bozukluğu görülen hastaların ölüm hızı, normal nedenli ölüm hızına göre oldukça 

yüksek orandadır. Yeme bozuklukları kroniktir ve kalıcı bir yapıdadır. Tedaviye zor yanıt verir ve teda-

visi maliyetlidir. Günümüzde kadınlar için fiziksel zayıflık, erkekler için kaslı vücut bir güzellik ölçütü 

olarak kabul edilmektedir. Herkes tarafından idealize edilen beden yapısı doğru olmayan beslenme dav-

ranışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Özellikle ergenlik döneminde fiziksel görünüme daha 

çok önem verilmektedir ve dolayısıyla beden memnuniyetsizliği oldukça sık görülmektedir. İki cinsiyet 

için de ergenlik döneminde beden memnuniyetsizliği fazla gözükse de genç kızlarda görülme oranı daha 

fazladır. Beden memnuniyetsizliği, beden algısı kavramının olumsuz etkilenmesi sonucu oluşmaktadır. 

Bu kavram cinsiyet, yaş, ırk ve sosyoekonomik ve kültürel durum gibi biyolojik ve sosyal özelliklerden 

etkilenebilir. Medya kanalları, özellikle sosyal medya, kusursuz bedenlerin basmakalıplarına maruz kal-

mak ve onları benimsemek suretiyle beden imajını olumsuz yönde etkilemektedir.  Birlikte ele alındı-

ğında, bu bulgular vücut memnuniyetsizliğinin ve sonucunda yeme bozukluğunun erken önlenmesinin 

önemini vurgulamaktadır. Spesifik olarak, düşük benlik saygısını ve beden memnuniyetsizliğini hedef 

alan yeme bozukluğu önleme müdahaleleri ergenlikten önce başlamalıdır.  
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GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: IŞINLAMA 

TEKNOLOJİSİ 

Büşra ACOĞLU1, Elif KOÇ ALİBAŞOĞLU1, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU1,2,  

Ömer Utku ÇOPUR1,2 

1Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bursa / Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa / Türkiye 

Öz: Dünyada etkisi hızla artan küresel iklim değişikliği, çevre kirliliği ve bitkisel ve hayvansal üretim 

maliyetleri nüfusun etkisiyle dünyada gıda elde etmeyi ve mevcut gıdaları sağlıklı, kaliteli ve güvenilir 

tutabilmeyi güçleştirmiştir. Gıdaların kalite ve güvenliğini sağlanmasından dolayı uygulanan ışınlama 

teknolojisi, son dönemde gıda kaynaklı hastalıklarda görülen büyük artışla önem kazanmıştır. Gıdaların 

uzun süreli güvenilir, sağlıklı ve kaliteli olabilmesi için birçok gıda muhafaza yöntemi uygulanmış ol-

masına rağmen radyasyonun keşfinden sonra ışınlama teknolojisi alanında hızlı bir ilerleme sağlanmış-

tır. Gıdaların ışınlanması çabuk bozulabilen gıdaların besleyici ve duyusal niteliklerinde ciddi bir kayıp 

oluşturmadan mikroorganizmaları inaktive etmek, parazitleri, küflenmeyi, böceklenmeyi ve pestisit ka-

lıntılarını engellemek, olgunlaştırmayı geciktirmek, gıdaların sterilizasyonunda ve raf ömrünü uzatmak 

amacıyla kullanılan bir muhafaza yöntemidir. Bu yöntem kimyasal kalıntıları içermediği gibi gıdalarda 

veya ambalajlama materyallerinde radyoaktiviteye neden olmamaktadır. Işınlama teknolojisi, gıda hij-

yeni ve sağlığı açısından en güvenilir yöntem olması ile tüm dünyada en çok tercih edilen metotlar 

arasındadır. Işınlama teknolojisinin yararlı etkileri olmasına rağmen uygun doz ve süre kullanılmadı-

ğında bazı olumsuz etkilerin gözlenildiği belirtilmektedir. Gıda ışınlamanın yararlı ve zararlı etkilerini 

açıklığa kavuşturmak ve kesinleştirmek için bu alanda daha fazla çalışma yapılmalı ayrıca tüketicile-

rinde doğru ve yeterli bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu derlemede, gıda muhafaza yöntemleri içinde 

önemli bir rolü olan ışınlama uygulamaları, mikroorganizmalara ve gıda bileşenlerine etkisi ve teknolo-

jik gelişimiyle birlikte gıda güvenliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Işınlama, Gıda Muhafaza, Gıda Güvenliği 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Gıda, insanın hayatta kalması ve sağlığı için bir gereklilik olmakla birlikte güvenlik ve kaliteyi sağlayan 

gıda üretim teknolojileri, dünya çapında gıda endüstrisi için en önemli öncelik haline gelmiştir. Yüksek 

sıcaklıkta sterilizasyon, pastörizasyon, buharlaştırma ve kurutma gibi termal işleme teknikleri, gıda sta-

bilitesini artırabilmekte ve gıda ürünlerinin mikrobiyolojik güvenliğini sağlayabilmekte ve bu nedenle 

gıda endüstrisinde yaygın olarak uygulanmaktadır (Ashraf ve ark. 2019: 131-136). Fakat geleneksel ısıl 

işlem teknikleri; yüksek işlem sıcaklıkları, uzun işlem süresi, gıdaların duyusal ve beslenme özellikle-

rine zarar verebilmesi ve finansal maliyetlerini artırabilmesinden dolayı yüksek kaliteli ve doğal gıda 

ürünlerine yönelik artan tüketici talebi, çevre dostu gıda işleme teknolojileri arayışı ile birleştiğinde, 

alternatif ısıl olmayan teknolojiler geliştirilmektedir (Prerna ve Yashika, 2020: 1-9). 

Gıda ışınlama teknolojisi gıda sanayinde mikroorganizmaların DNA'sını tahrip ederek gıdaların muha-

faza ve raf ömrü sürelerinin uzatılmasını sağlayan yeni tekniklerden birisidir (Moreira ve Castell-Perez, 

2020: 1-18). Son elli yıldan beri gıda ışınlamasının tahıl, bakliyat ve meyvelerde ilaçlama, soğan ve 

patateste filizlenmenin engellenmesi, meyve ve sebzelerde olgunlaşmanın gecikmesi, mikrobik yükün 
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azalması ve baharatların, etin, deniz ürünlerinin sterilizasyonu ve yumurtalar gibi sayısız avantajı olduğu 

reddedilemez bir şekilde kanıtlanmıştır. En önemlisi de gıda ürünlerinin güvenliği, hijyeni ve raf ömrü 

artırılmaktadır (Jan ve ark., 2021).  

Gıdaların muhafazasında gama ışınları, X-ışınları ve hızlandırılmış elektron ışınları kullanılmaktadır 

(Bhatia ve ark., 2018: 72–78; Jan ve ark., 2021). Gıda endüstrisinde en yaygın gama ışınlarının uygu-

lanması yapılmaktadır. Gama ışınları, kobalt 60 (Co60) ve sezyum 137 (Cs137) kaynaklarından üretilen 

ışınlar olup, ışınlanacak gıdanın üzerine direkt verilmektedir. Fakat gıdanın kobalt veya sezyum ile di-

rekt temas etkisi hiçbir zaman olmamaktadır (Akakçe ve Çam, 2019: 207-221). Işınlamanın etkisi, doğ-

rudan (direkt) ve dolaylı (indirekt) olarak iki mekanizma ile açıklanmaktadır. Doğrudan etki, yüksek 

enerjili ışınların mikroorganizmaların DNA’sı, enzimler veya kritik bileşiklerle etkileşerek moleküllerin 

yapısındaki kimyasal bağların kırılmasına yol açmaktadır. Buna karşılık serbest radikallere dönüşmekte 

veya moleküllerin parçalanması ile gözlenmektedir. Dolaylı etki ise, yüksek enerjili ışınlar ile oluşan 

reaktif bileşiklerin gıdada farklı bileşiklerle reaksiyona girmesi şeklinde açıklanmıştır (Karadağ ve ark., 

2008; Moreira ve Castell-Perez, 2020: 1-18). Gıda ışınlama teknolojisi, gıdaların muhafaza sürelerinin 

korunması, kaliteli, güvenilir ve hijyenik gıda üretilmesi için geliştirilen bir teknolojidir. Diğer muha-

faza yöntemlerinden ayıran ise, ışınlamada kullanılan enerjinin ısı enerjisi değil iyonlaştırıcı enerji ol-

masından kaynaklanmaktadır (Özkan-Karabacak, 2015). 

AMAÇ 

Bu derleme çalışmasında, gıda muhafaza yöntemleri içinde önemli bir rolü olan ışınlama teknolojisi, 

mikrobiyal inaktivasyonuna ve gıda bileşenlerine etkisinin teknolojik gelişimiyle birlikte gıda güvenliği 

yönünden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Işınlamanın Tarihçesi 

Gıda ışınlamanın başlangıcı, 1895’te X ışınlarının keşfi ve radyoaktivitenin bulunmasına kadar dayan-

maktadır. 1947 yılında da Brasch ve Humer tarafından, elektronlar kullanılarak çiğ haldeki gıdanın, 

muhafaza ve sterilizasyonunda elde edilen araştırma raporu yayınlanmıştır. Rusya’da 4 Mart 1958’de, 

filizlenmeyi önlemek için ışınlanmış patateslerin tüketilmesine, bir yıl sonra da böceklenmenin önlen-

mesi amacıyla tahılların ışınlanmasına dünyada ilk kez izin verilmiştir. Işınlanmış gıdaların sağlık test-

leri, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ve Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) uzmanları tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca Gıda Işınlama Ortak Uzman Komitesi (JECFI) ta-

rafından 1980’de, 10 kGy doza kadar ışınlanmış gıdaların kullanımında sakınca olmadığı rapor edilmiş-

tir. Codex Alimentarius Komisyonu 1983’te, dünya gıda ışınlama standartlarını kabul ettiğini, Gıda ve 

İlaç İdaresi (FDA) ise 1986’da 10 kGy doza kadar uygulamalarda ışınlanmanın uygun olduğunu ve bu 

dozla gıdaların bozulmasının geciktirildiğini ve böceklerin yok olduğunu söylemişlerdir (Bashir ve ark., 

2021). Türkiye’de ise 1967 yılında, endüstriyel alanda ilk tahıl ışınlama tesisi İskenderun’da kurulmuş-

tur (TAEK, 2010). Gıda Işınlama Yönetmeliği 03.11.1999 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Işınlanmış gıdaların etiketlerinde radura sembolü içermeleri yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (USFDA) ışınlanmış gıdaların ambalajlarında radura 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

137 

sembolüyle birlikte “Işınlanmıştır” veya “Işınlama İşlemi Yapılmıştır” ifadelerinin etiketlerinde kulla-

nılması gerektiğini bildirmiştir (Aydemir-Atasever ve Atasever, 2007: 107-116; Akakçe ve Çam, 2019: 

207-221). 

 

Şekil 1. Gıdanın ışınlanmış olduğunu gösteren radura sembolü 

Gıdaların Işınlanmasında Kullanılan Yöntemler ve Doz Oranları 

Gıdaların ışınlanması; pozitif ve negatif yük oluşturabilecek derecede iyonize edici ışın kaynakları uy-

gulayarak, gıdaların bozulma, çürüme, böceklenme ve pestisit kalıntılarını önleyen aynı zamanda gıda-

lara özgü hastalıklara neden olan mikroorganizmaları etkin bir şekilde arındıran veya kontrol eden bir 

koruma yöntemidir (TAEK, 2010; Akakçe ve Çam, 2019: 207-221). Gıdalardaki ışınlanmanın temeli, 

duyusal ve besinsel değerleri yönünden kalitenin korunarak, mikroorganizmalar üzerine en etkili inak-

tivasyonu sağlamak, en düşük dozu seçmek ve uygulanmasını amaçlamaktadır (Jan ve ark., 2021). 

Işınlama işleminde gıdaların aldığı enerji, absorblanmış ışınlama dozu olarak nitelendirilmekte ve birim 

olarak Gray (Gy) veya rad kullanılmaktadır (Akakçe ve Çam, 2019: 207-221; Moreira ve Castell-Perez, 

2020: 1-18). Gıdalara uygulanacak radyasyonun dozu Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından kararlaştı-

rılmakta ve radyasyon düzeylerini 3 kategori olarak ayırmaktadır. Düşük doz (<1 kGy) ışınlamaya “ra-

durizasyon” denmekte ve pastörizasyona eşdeğer ışınlama uygulaması diye bilinmektedir. Radurizasyon 

ile gıdaların kalitesini negatif yönde etkileyen mikroorganizmaların ortamda bulunan sayılarının azal-

tılması veya yok edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yöntem ile taze ve kurutulmuş meyve ve sebzelerin 

muhafazası ve raf ömürlerinin uzatılması sağlamaktadır (Akakçe ve Çam, 2019: 207-221; Nishihira, 

2020: 259-267; Moreira ve Castell-Perez, 2020: 1-18).  Orta doz (<10 kGy) ışınlamaya “radisidasyon” 

olarak adlandırılmaktadır. Sporsuz patojen mikroorganizmaların yükünün ortamdan uzaklaştırılması 

amaçlanmaktadır. Bu yöntemin etkileri açısından sütün pastörizasyonuna benzetildiği bildirilmiştir 

(Akakçe ve Çam, 2019: 207-221; Nishihira, 2020: 259-267; Moreira ve Castell-Perez, 2020: 1-18). Işın-

lamanın yüksek dozda (10 kGy üzeri) uygulamaları “radapertizasyon” veya “radyasyonla sterilizasyon” 

diye adlandırılmaktadır. Ayrıca etkileri bakımından da ticari sterilizasyon uygulamasına benzemektedir. 

Radisidasyon ile kastedilen pastörizasyon, radapertizasyon ile kastedilen ise konservecilikteki ticari ste-

rilizasyondur. Bu amaçlar doğrultusunda uygulanan ışınlama dozları 10–50 kGy arasındadır. Clostri-

dium botulinum sporlarının inaktivasyonu için 45 kGy ışınlama dozu gerekmektedir. Yalnız bu şekilde 

yüksek dozlarda gıdaların renk, koku, görünüm ve tat gibi duyusal özelliklerini olumsuz olarak etkile-

diği gibi ayrıca gıdalarda toksikolojik değişimler de görülmektedir. Bundan dolayı gıdaların ışınlama 

ile sterilizasyonu yerine ışınlama uygulamasının; ısıl işlem, dondurma vb. diğer gıda işleme teknikleri 

ile birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir (Aydemir-Atasever ve Atasever, 2007: 107-116; Akakçe 

ve Çam, 2019: 207-221; Moreira ve Castell-Perez, 2020: 1-18).  
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Işınlamanın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi 

İyonlaştırıcı ışınlar, mikroorganizmanın büyüme ve replikasyon için ihtiyaç duyduğu hücre zarı veya 

deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asitlerin yapısına zarar vererek mikroorganizmaları, böcekleri ve 

akarları öldürmektedir (Jan ve ark., 2021). İyonize ışınlar mikroorganizmalar yapısında yer alan mikro 

ve makro moleküller üzerine etki ederek kimyasal değişikliklere sebep olmaktadır. Işınların mikroorga-

nizmalar üzerine etkisi incelenmiş ve bu etkilerin de mikroorganizmaların cinsi, türü, gıdanın yapısı, 

ortamda oksijenin olup olmaması, sıcaklık, mikroorganizma durumu (yaşı, çoğalma dönemi, sporlu ol-

ması), gıdanın fiziksel yapısı gibi faktörlere bağlı olduğu belirtilmiştir (Moreira ve Castell-Perez, 2020: 

1-18).  

%90 oranında mikroorganizmayı öldüren doz ‘‘ondalık azalma dozu’’ olarak tanımlanır ve D10 ile ifade 

edilir. Farklı tür ve tipteki mikroorganizmaların ışınlamaya karşı gösterdikleri hassasiyet değişebilmek-

tedir. Gıda kaynaklı hastalıklara ve bozulmaya neden olan pek çok bakteri genelde ışınlamaya karşı 

duyarlılık göstermektedir. Bu bakterilerin 1-7 kGy arasında ortalama dozlar ile inaktivasyonunun ger-

çekleştiği bilinmektedir. Bazı gıdaların bozulmasına neden olan mayalar ve küfler, bakterilerden daha 

dayanıklı olmakla inaktive olmaları için en az 3 kGy radyasyon dozu gerekmektedir. Virüsler, radyas-

yona dayanıklı olup inaktive edilmeleri için 20-50 kGy arasında dozlara gereksinim olduğu bilinmekte-

dir. Bu yüzden gıdalarda bulunan virüslerin inaktive edilmeleri için ışınlama teknolojisinin uygun bir 

metot olmadığı bildirilmiştir (Akakçe ve Çam, 2019: 207-221; Moreira ve Castell-Perez, 2020: 1-18). 

Işınlamanın Gıdalar Üzerine Etkisi 

Işınlama işlemi gıdalarda; pastörizasyonu ve sterilizasyonu sağlamak, raf ömrünü uzatmak, filizlenme, 

çimlenme ve tomurcuklanmayı engellemek, olgunlaşmayı geciktirmek, böcek ve parazit gelişimini en-

gellemek, pestisit kalıntılarını engellemek ve ışınlamanın yüksek penetrasyon yeteneğinden dolayı am-

balaj içerisindeki büyük boyutlu gıda maddelerinin ışınlanmasına da imkân sağlamaktadır (İkinci ve 

Bolat, 2019: 288-296; Moreira ve Castell-Perez, 2020: 1-18). Gıda maddelerinin ışınlama süreci ile ko-

runması tek başına kullanılabilecek bir yöntem olmakla birlikte diğer muhafaza yöntemleriyle birlikte 

kullanılabilecek veya desteklenebilecek bir işlemdir (Moreira ve Castell-Perez, 2020: 1-18). Işınlama 

işlemi atık içermeyen fiziksel bir proses olmasından dolayı taze ve çabuk bozulabilen gıdaları korunma 

amacıyla uygulanan etkili bir metot olup, tüm gıdalara uygulanması olanaksızdır. Besin değeri ile ilgili 

olarak, ışınlama önemli bir makro besin kaybına neden olmamaktadır. Proteinler, yağlar ve karbonhid-

ratlar bazı duyusal değişiklikler olsa da 10 kGy’nin üzerindeki dozlarda bile ışınlamanın besin değerinde 

çok az değişikliğe uğramaktadır. Benzer şekilde, esansiyel amino asitler, yağ asitleri, mineraller ve eser 

elementlerde de değişikliğe uğramamaktadır (Nishihira, 2020: 259-267). Bu sebeple ışınlanma işlemi 

gerçekleştirilecek olan gıdanın bileşimine (nem, yağ, protein, karbonhidrat), ışınlama esnasındaki sıcak-

lık ve atmosferin bileşenlerine en önemlisi de doz miktarına göre değişim göstermektedir (Moreira ve 

Castell-Perez, 2020: 1-18). 
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Tablo 1. Işınlamanın gıdalar üzerine etkisi 

Ürün Doz(kGy) Sonuç Referans 

Mantar 0,2-0,4-0,6- 

0,8 ve 1 

Kalite özellikleri ve enzimatik aktivitesi üzerin-

deki etkilerini incelemişler ve 0,8 kGy ile ışınlanan 

numunenin diğer numunelere kıyasla üstün kalite 

özelliklerine sahip olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 

Hou ve ark., 

2018 

Yenilebilir 

çiçek 

0.5, 0.8 ve 1 Bauhinia variegata L. var. candida alba Buch. -

Ham yenilebilir çiçeğin 0,5 kGy dozunda antioksi-

dan aktivitnin daha fazla arttığını tespit etmişlerdir. 

Villavicencio 

ve ark., 2018 

Börülce ve 

patates 

5, 10, 15 ve 

20 

Börülce ve patates nişastasının fiziko- kimyasal, 

fonksiyonel ve reolojik özellikleri üzerindeki 

etkisini incelemişlerdir. Her iki nişasta için görü-

nen amiloz içeriği, jelatinleşme entalpisi, geçiş 

sıcaklığı yapıştırma özellikleri ve toplam kris-

talliğin, ışınlama dozundaki artışla önemli ölçüde 

azaldığını bildirmişlerdir. 

Verma ve ark., 

2019 

Macauba 

meyvesi 

0, 4,0 ve 8,0 0, 10, 20 ve 30 gün sonra mezokarp yağı kalitesi 

hedeflenerek analiz edilmiştir. Sonuçlar, serbest 

yağ asidi içeriğinin ve oksidatif stabilite indeksinin 

depolama boyunca 4 kGy dozun daha iyi olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Tilahun ve 

ark., 2020 

 

Ponkan 

Mandarin 

0,25-0,50, 

0,75- 1,0 

0,5 kGy, depolamada besin ve ağırlık kaybını 

azaltırken Penicillium digitatum meyve 

çürümesini yavaşlatmak için en uygun radyasyon 

dozu olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca peroksidaz 

etkinliğini arttırmıştır. 

Zhao ve ark., 

2020 

Taze ma-

karna 

(Gnocchi) 

5, 10 ve 13 13 kGy, 90 gün raf ömrü boyunca 25°C’de sakla-

nılmıştır. Mikrobiyolojik ve duyusal olarak kali-

teyi korumuştur. 

Cassares ve 

ark., 2020 

Çilek 0,5-1,0 0.5 kGy dozunda ışınlanan çileklerin raf ömrü uza-

mış ve duyusal özellikleri korunmuştur. 

Panou ve ark., 

2020 

Goji Berry 2,5-5,0-7,5-ve 

10,0 

Işınlama dozu arttıkça goji berrylerde DPPH 

miktarını değiştirmezken, toplam fenol ve toplam 

flavonoid miktarında artış gösterdiğini 

söylemişlerdir. 

Rodrigues ve 

ark., 2021 
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Ayrıca ışınlama pestisit kalıntılarında da azalma göstermektedir. Yapılan bir araştırmada, hasat öncesi 

uygulanan kırmızı biberde diazinon, salatalıkta chlorpyrifos ve domateste phosphamidon pestisiti üze-

rine gama ışınlarının etkisini incelemişlerdir. 0,5 ve 1,0 kGy dozlarında ambalajlanmış numunelere ışın-

lama uygulanmıştır. Numunelerde bulunan chlorpyrifos, diazinon ve phosphamidon pestisitlerinin 0,5 

kGy radyasyon dozunda azalma oranları sırasıyla %35-43, %40-48, ve %30-45 olarak tespit etmişlerdir. 

Radyasyon dozunun iki katına çıkarılmasıyla azalma oranları sırasıyla %80-91, %85-90 ve %90-95 ola-

rak bulunmuş ve en uygun dozun 1 kGy olduğunu bildirmişlerdir (Chowdhury ve ark., 2014: 1-9). 

Işınlama; baharatlar, çeşniler, kurutulmuş sebzeler, taze ve dondurulmuş meyve ve sebzeler, soğutulmuş 

ve dondurulmuş kıyma ve kümes hayvanları, fermente tavuk ayakları ve kanatları, atıştırmalık yiyecek-

ler, NASA yemekleri, istiridye, soğan, sarımsak, pirinç, baklagiller, tahıl ve ürünleri, taze ve kurutulmuş 

deniz ürünlerine daha çok uygulanmaktadır. Ayrıca ülkemizde de baharat olmak üzere kurutulmuş seb-

zeler, bazı kuru yemişler, deniz ürünleri, tavuk eti, işkembe ve kurbağa budu ışınlama yöntemi ile mu-

hafaza edilmekte ve raf ömrünü uzatmaktadır (Prakash, 2020: 217-232). 

Bu çalışmalar ışığında, ısıl olmayan yeni gıda muhafaza tekniklerinden biri olan ışınlama son yıllarda 

gıdalar üzerinde uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Bundan dolayı ışınlamada uygulanan doz miktarı, 

gıdanın fiziksel özellikleri, gıdanın ambalajına ve ortam koşullarına bağlı olduğu tabloda da gözlenmiş-

tir. 

Gıda ambalajlarının ışınlanması da gıda güvenliği açısından gereklidir. Işınlama işleminin öncesinde 

gıdanın ambalajlanmasının ardından işlemin uygulanması ışınlanan gıdada oluşabilecek kontaminas-

yonu önlemekte, mikrobiyal inaktivasyona katkı sağlamakta ve kullanılmasına onay verilen ambalaj 

materyali seçilmelidir. Ayrıca ambalaj malzemesi seçilmeden önce ışınlanacak tüm gıda ürünleri taze 

veya donmuş olması ya da yağ içeriğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir (Akakçe ve 

Çam, 2019: 207-221). 

SONUÇ 

Son yıllarda, tüketici taleplerinin değişmesi ile birlikte gıdaların işlenmesinde, ısıl işleme alternatif ola-

rak yeni teknik olan ışınlama teknolojisi ortaya çıkmıştır.  

Sağlık alanında bilinen radyasyon uygulamalarının yanı sıra gıda sektöründeki ışınlama işlemleri artık 

inkâr edilemez bir süreçtir. Gıda üzerindeki bütün patojen veya zararlı mikrobiyal yükün radyasyon ile 

yok edilmesi; başta gıda güvenliği ve besin değerleriyle birlikte, tüketici güveninin ve sağlığının da 

korunmasını sağlamaktadır. Böylece gıda ışınlama hem ekonomik faydayı hem de gıda sektörünün iti-

barını arttırmaktadır. 

Işınlama, mikrobiyal ve enzimatik inaktivasyon mekanizmalarının ve farklı ortamlarda farklı mikroor-

ganizmalar üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunun yanı sıra, laboratuvar ölçekli uygulamaların, mali boyutu da göz önüne alınarak 

endüstriye aktarımı bu sistemlerin yaygınlaşmasına ve dolayısıyla daha kaliteli ve güvenilir ürün tüke-

timiyle sağlıklı gelecek nesillerin yetişmesine katkı sağlayabilecektir. 
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GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: VURGULU 

ELEKTRİK ALAN TEKNOLOJİSİ 

Elif KOÇ ALİBAŞOĞLU1, Büşra ACOĞLU1, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU1,2,  

Ömer Utku ÇOPUR1-2 

1Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bursa / Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa / Türkiye 

Öz: Günümüzde beslenmeye bağlı artan sağlık sorunları ve ekolojik yaşam kaygılarıyla birlikte daha az 

işlenmiş ve besin değeri yüksek gıdalara ilgi artmış ve bununla birlikte gıda hijyeni ve gıda işleme tek-

niklerinin önemi gündeme gelmiştir. Tüketicilerin artan bu talepleri doğrultusunda; gıdaları daha daya-

nıklı hale getirebilmek, raf ömrünü uzatmak, tüketiciye hızlı, çeşitli ve güvenilir gıda sunmak için gıda 

endüstrisinde pek çok yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemler içerisinde gıda endüstrisinde sıklıkla kul-

lanılan, gıdaların tat ve aromasını değiştirmeden besin değerlerini maksimum seviyede koruyan, kısa 

süre (1-10 µs) yüksek frekans ve şiddette elektrik alan (10-80 kV/cm) uygulamasına dayalı vurgulu 

elektrik alan (PEF) teknolojisi gıda kökenli patojen ve gıdada bozulma etmeni olan mikroorganizmaları 

kontrol altına almak amacıyla uygulanan ısıl olmayan bir gıda işleme tekniğidir. Bu işleme tekniği ile 

hücre zarının geçirgenliği artmakta ve elektroporasyon gerçekleşmektedir. Bu sayede gıda üretim pro-

seslerinde vurgulu elektrik alan teknolojisinden temel olarak sıvı gıdaların pastörizasyonu, gıdaların raf 

ömürlerinin uzatılması, gıda bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin iyileştirilmesi, mikroorganizmala-

rın ve enzimlerin inaktivasyonu amacıyla sıklıkla faydalanılmaktadır. Geleneksel gıda işleme teknikle-

rinin ısı uygulaması ile protein denatürasyonu, bileşen kaybına neden olması gibi dezavantajlarından 

dolayı vurgulu elektrik alan tekniği modern işleme teknikleri içerisinde en iyi alternatiflerden biri olarak 

kabul edilmektedir. Bu derlemenin amacı modern gıda muhafaza teknikleri içerisinde gıda endüstrisinde 

sıkça kullanılan, ısıl olmayan bir işlem olması ile değerli bileşen kaybının az olması dolayısıyla tüketi-

ciye doğala yakın ve güvenilir gıdalar sunan vurgulu elektrik alan teknolojisinin ve gıda endüstrisindeki 

uygulamalarının incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Vurgulu Elektrik Alan, Isıl Olmayan İşlemler, Gıda Muhafaza 

Teknikleri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kronik bir hastalık olarak kabul edilen obezite, harcanan enerjiden daha fazla miktarda enerjinin vücuda 

alınması ve bu enerjinin yağ formunda depo edilmesi ile görülen vücut ağırlığındaki aşırı artış olarak 

ifade edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 650 milyon insanın 

obez ve 1,9 milyar insanın ise aşırı kilolu olduğu bilinmekle birlikte bu durum obezitenin küresel an-

lamda ciddi bir sorun olduğunu ve beslenmenin sağlık üzerinde önemli bir faktör olduğunu ortaya koy-

maktadır (Gürbüz ve Tevfikoğlu Pehlivan, 2020: 313-322). İnsanlığın varoluşundan beri beslenme her 

canlı için en temel ihtiyaç olmuştur. Bu nedenle gıdalar yaşamımızı sürdürebilmemiz açısından tarih 

öncesi dönemlerden günümüze kadar hep önemli olmuştur. Gelişen tarihsel süreç içerisinde insan ya-

şamı ve alışkanlıklarının değişmesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte gıdaları işleme teknikleri de 

değişim ve gelişim göstermiştir. Günümüzde beslenmeye bağlı artan sağlık sorunları ve ekolojik yaşam 

kaygılarıyla birlikte daha az işlenmiş ve besin değeri yüksek gıdalara ilgi artmış ve bununla birlikte gıda 
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hijyeni ve gıda işleme tekniklerinin önemi gündeme gelmiştir. Tüketicilerin artan bu talepleri doğrultu-

sunda; gıdaları daha dayanıklı hale getirebilmek, raf ömrünü uzatmak, tüketiciye hızlı, çeşitli ve güve-

nilir gıda sunmak için gıda endüstrisinde pek çok yöntem uygulanmaktadır. Uygulanan bu gıda işleme 

tekniklerindeki temel amaç mikroorganizmaların, kimyasalların, enzimlerin kontrol altına alınması ile 

gıdayı ve insanı korumaktır. Bu sayede gıdalarda bozulmaların geciktirilmesi veya tamamen engellen-

mesi ile gıdalar aracılığıyla insanlara geçen hastalıkların önlenmesi sağlanmış olur.  

AMAÇ 

Bu derlemede, gıda muhafaza teknikleri içerisinde önemli bir rolü olan vurgulu elektrik alan uygulama-

ları ile mikroorganizmalara ve gıda bileşenlerine etkisi teknolojik gelişimiyle birlikte gıda güvenliği 

açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gıda İşleme Tekniklerinin Tarihsel Gelişimi 

Gıda işleme tekniklerinin tarihsel gelişimine bakıldığında; geleneksel işleme ve modern gıda işleme 

teknikleri olarak ayrıldığı görülmektedir. Konserve, fermantasyon, dondurma, kurutma, tuzlama, tütsü-

leme gibi işlemler geleneksel gıda işleme tekniklerini oluştururken; nüfusun artması ve sanayileşmenin 

etkisiyle ortaya çıkan pastörizasyon, sterilizasyon gibi işlemler modern tekniklere geçiş aşamasını oluş-

turmakta ve teknolojinin gelişimiyle de dondururak kurutma, ışınlama, manyetik alanlar, ohmik ısıtma, 

vurgulu elektrik alan, ultra sonifikasyon gibi teknikler de modern gıda işleme tekniklerini oluşturmak-

tadır. Prosese uygun olarak seçilen bu teknolojiler kimi zaman birlikte kullanılmakta ve bu durum iş-

lemlerin verimliliğini arttırmaktadır. Geleneksel yöntemler ile yenilikçi teknolojilerin kombine olarak 

kullanıldığı bu uygulama ‘engeller teknolojisi’ olarak adlandırılmaktadır (Anlı, 2019: 354-363). Gıda 

güvenliğinin sağlanması amacıyla ısıl işlemler ticari olarak sıkça kullanılmaktadır. Uygulanan bu ısıl 

işlemler sayesinde gıdalar mikrobiyal açıdan güvenli hale gelmektedir.  Fakat, bu uygulamalar protein 

denatürasyonu, enzimatik olmayan esmerleşme tepkimesi, vitaminler ve uçucu bileşenlerde meydane 

gelen kayıp gibi istenmeyen bazı durumlara da neden olmaktadır (Anlı, 2019: 356-363). Bu durum ısıl 

olmayan yenilikçi teknolojilerin kullanımını gündeme getirmiştir. 

Vurgulu Elektrik Alanın Tarihçesi 

19. yüzyılın sonlarında Elektro-Pure proses olarak adlandırılan yöntem sütün elektrik akımı ile pastöri-

zasyonu için kullanılmıştır. 1949’da Flaumenbaum meyve sularında elektrik uygulamalarının ekstrak-

siyon işlemini kolaylaştırdığını bildirmiştir. 1960’ta Doevenspeck vurgulu elektrik alan uygulamasının 

mikroorganizmalar üzerine etkisini ilk kez içeren bir patent başvurusu yapmış ve beraberinde vurgulu 

elektrik alan ile hücre duvarı arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmasını yayınlamıştır. Sale ve Hamilton 

vurgulu elektrik alan teknolojisinin bakterilerin inaktivasyonunda kullanımına ilişkin temellerini ortaya 

koymuştur. 1980’li yılların sonlarında vurgulu elektrik alan teknolojisinin ısıl olmayan bir gıda muha-

faza yöntemi olarak kullanabileceği anlaşılmıştır. Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 1995’te CoolPure® şirketi 

için akışkan ve pompalanabilir gıdaların mikrobiyal inaktivasyonunda kullanımına ilişkin endüstriyel 

boyutta bir PEF teknolojisinin geliştirilmesi için ilk regülasyonu hazırlamıştır. PEF ile ilgili gelişmeler 

sonucu bu teknolojinin geleneksel gıda muhafaza yöntemlerinin tamamlayıcısı veya alternatifi olabile-

ceği bildirilerek laboratuvar ölçeklerden endüstriyel ölçeklere kadar değişen sistemler geliştirilmiştir. 
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2005’te ilk ticari tesis Genesis tarafından meyve sularını pastörize etmek için ABD’de kurulmuştur 

(Aşık-Canbaz ve ark, 2020: 485-495, Erafşar, 2018: 26-33, Ağçam, 2014). 

Vurgulu Elektrik Alan Teknolojisi 

Gıdaların tat ve aromalarında değişikliğe neden olmadan besin değerlerini koruyarak kısa süreli (1-10 

µs) yüksek frekansta ve şiddette elektrik alanı (10-80 kV/cm) uygulamasına dayanan vurgulu elektrik 

alan (PEF) teknolojisi gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaların inaktivasyonu amacıyla uygulanan 

ısıl olmayan bir gıda muhafaza yöntemidir (Niu ve ark., 2020). Günümüzde PEF teknolojisi hem labo-

ratuvar hem de pilot fabrikalarda meyve suları, sıvı yumurta ve süt proseslerinde kullanılmaktadır (Eraf-

şar, 2018: 26-33; Altınay, 2017:204-207; Ağçam, 2014:69-78). Bazı durumlarda PEF, ısı ile kombine 

edilerek engeller teknolojisinden faydalanılabilmekte olup bu durumun strese maruz kalan hücrelerin 

PEF işlemine karşı daha duyarlı hale gelmelerinden kaynaklandığı düşünülen mikrobiyal inaktivas-

yonda artışa neden olduğu görülmüştür (Anlı, 2019:354-363). PEF, ohmik ısıtma ve mikrodalga gibi 

diğer elektriksel yöntemlerden sıcaklık artışını kontrol altında tutması ile ayrılmaktadır. Bu özelliği, 

gıdanın besleyici ve duyusal özelliklerini koruyarak raf ömrünü uzatmak için kullanılmasına olanak 

tanımaktadır (Aşık-Canbaz ve ark., 2020: 485-495). 

Vurgulu Elektrik Alan Sisteminin Temel Bileşenleri 

Vurgulu elektrik alan sisteminin temel bileşenleri yüksek voltajlı vurgu jeneratörü, uygulama odacığı, 

akış kontrol sistemi, kontrol ve monitör cihazıdır. Yüksek voltajlı vurgu jeneratörü istenen biçim, süre 

ve yoğunlukta yüksek voltajlı vurguların oluşmasını sağlar. Bu sistemin işleyişi; bir güç sağlayıcısı ile 

istenen yoğunlukta yüksek voltajlı akımın (DC) üretilmesi, bir veya grup halindeki kapasitörlerde elekt-

rik enerjisinin depo edilmesi, yüksek voltajı bir vurgu olarak istenilen karakteristik ve genişlikte üretmek 

için tasarlanmış bir akım şemasından serbest bırakılması olarak açıklanmaktadır (Niu ve ark., 2020; 

Ağçam, 2014:69-78). Uygulama odacıkları, sistemde gıda üzerine elektrik akımının uygulandığı bölüm-

ler olarak ifade edilmektedir. Uygulama odacıklarında karşılıklı yerleştirilen elektrotlar bulunmakta 

olup materyal bu elektrotlar arasından geçişi esnasında yüksek voltajlı elektrik vurgusuna maruz bıra-

kılmaktadır. Uygulama odacığına yüksek yoğunlukta elektrik enerjisi verilmesi sırasında gıdanın elekt-

riği iyi iletememesinden dolayı bu enerji dirençle karşılaşmaktadır. Bu dirençle birlikte elektrik enerji-

sinin büyük bir kısmı ısı enerjisine dönüşmekte olup oluşan bu ısı uzaklaştırılamaz ise gıda bileşimi 

olumsuz etkilenmektedir. Bir PEF sistemi oluşturulurken; gıdanın özellikleri, uygulama odacıklarının 

tasarımı, uygulama sırasında gıdanın sistemde akış hızı (debisi) ve yüksek voltaj elde etmek için gerekli 

olan ekipmanlar dikkate alınmalıdır. (Ağçam, 2014:69-78). 

Vurgulu Elektrik Alan Teknolojisinin Sağladığı Avantajlar & Dezavantajlar 

Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla muhafaza yöntemi olarak vurgulu elektrik alan sisteminin özel-

likle ısıl olmayan bir proses olmasından dolayı geleneksel işlemlere göre avantajları mevcuttur. Bunlar; 

işlem sırasında gıdaların duyusal, fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini kaybetmemesi dolayısıyla 

ürünün tazeye yakın ve yüksek duyusal kaliteye sahip olması, mikroorganizmaların inaktivasyonunun 

sağlanması, gıdaların raf ömrünü uzatması, kurutma etkisinin arttırılması, işlemin sürekli olması, spor-

ların inaktivasyonu için diğer muhafaza yöntemleri ile kombine edilebilmesi, asit karakterdeki gıdalara 
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uygulanabilmesi, hücre içi metabolit ekstraksiyonun geliştirilmesinde etkili olması, sıvı atıkların dezen-

feksiyonunun sağlanması, gıda bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin iyileştirilmesi, enerji verimlili-

ğinin yüksek ve ürün işleme maliyetinin düşük olması olarak sayılabilmektedir (Anlı, 2019: 354-363; 

Altınay, 2017:204-207). Bununla birlikte vurgulu elektrik alan uygulamalarının ekipman geliştirme ça-

lışmalarının devam etmesi, yalnızca sıvı ürünlere uygulanabilmesi, sporların ve enzimlerin direnç gös-

termesi, etkinliğinin gıdanın elektrik iletkenliğine bağlı olması gibi birtakım dezavantajları da bulun-

maktadır (Anlı, 2019: 354-363).  

Vurgulu Elektrik Alanın Etkinliğine Etki Eden Parametreler 

Elektrik alan gücü (kV/cm), atım sayısı, uygulama süresi(milisaniye-mikrosaniye), atım süresi(mikro-

saniye), vurgu dalga şekli (Kare, üstel azalan dalga formları daha etkili), işlem sıcaklığı (C°) (Yüksek 

sıcaklıklarda PEF daha etkili), sistem tasarımı (Sürekli sistemlerde elektrik alan dağılımı daha homojen 

olduğu için kesikli sistemlerden daha etkili), ortamın pH’sı, antimikrobiyal maddeler ve iyonlar, ortamın 

iletkenliği ve iyonik gücü, mikroorganizma türü, büyüme fazı, mikroorganizmanın büyüklüğü, mikro-

organizmanın konsantrasyonu gibi faktörler de vurgulu elektrik alan uygulamalarında önemli etkenler-

dir. Durgun fazdaki bakteriler log fazdakilere, bakteri sporları, vejetatif hücrelere, G(+) bakteriler, G(-

)’lere göre vurgulu elektrik alana daha dirençlidir. Hücre büyüklüğü arttıkça PEF’in etkinliği de artmak-

tadır. Bu nedenle küf ve mayalar bakterilere göre daha hassastır ancak düşük elektrik alan uygulamala-

rında gram (-) bakterilere göre daha daha fazla direnç göstermektedirler (Erafşar, 2018:26-33). 

Vurgulu Elektrik Alanın Hücreye Etkisi 

Canlı bir hücreye vurgulu elektrik alan uygulandığında, hücre zarının geçirgenliği artmakta ya da hücre 

zarı mekaniksel olarak parçalanmaktadır. Bu olay “elektroporasyon” olarak tanımlanmaktadır (Barba 

ve ark., 2020). Belirli bir kritik seviyeye kadar vurgulu elektrik alan uygulaması sonucunda hücre za-

rında porların açılıp kapanması geri dönüşümlü elektroporasyon, kritik seviye üzerindeki uygulamalarda 

ise hücre zarının parçalanması geri dönüşümsüz elektroporasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu durum 

uygulanan elektrik alan şiddeti, vurgu süresi ve uygulama sıcaklığı ile ilgilidir (Barba ve ark., 2020; 

Altınay, 2017:204-207). PEF’in hücre zarı üzerine etkisi üç aşamalı olarak gerçekleşmektedir. İlk olarak 

hücre zarında bir mekanik stres oluşturularak transmembran potansiyelinde artış sağlanmakta, ardından 

hücre membranı yarı geçirgen özelliğini yitirmektedir. Son aşamada hücre içi ve dışı arasında ozmotik 

denge bozulmakta, bu da mikroorganizmanın inaktivasyonuna neden olmaktadır (Barba ve ark., 2020; 

Hamilton ve Sale, 1967:789-800).  

Vurgulu Elektrik Alanın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi 

Mikroorganizmaların inaktivasyonu, en kritik adımlardan biri olup gıdaların kalite ve güvenlik özellik-

lerini doğrudan etkilemektedir. Mikroorganizmaların PEF tarafından inaktivasyon mekanizması halen 

tartışılmakta olup birincil kabul edilebilir mekanizma, PEF'in hücre zarlarının elektriksel bozulmasına 

(elektroporasyon) neden olması, hücre zarlarının tahrip olmasına, hücre geçirgenliğinin artmasına ve 

hücre ölümüne yol açmasıdır (Wang ve ark., 2018). PEF uygulamasının mikroorganizmalar üzerine etki 

mekanizmasını açıklayan birçok teori bulunmaktadır. Bunlar dielektrik parçalanma teorisi, ozmotik 

denge bozulması teorisi, hidrofobik ve hidrofilik por oluşumu teorisi, yapısal değişim teorisidir. Bu de-

ğişimler sonucunda; hücre zarı hasara uğramakta, hücre içindeki maddeler hücre dışına çıkmakta ve 
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hücredeki proteinler hasar görmektedir (Niu ve ark., 2020). Vurgulu elektrik alanın gıda proseslerinde 

mikroorganizma inaktivasyonunda kullanımına ilişkin çalışmalar literatürde mevcuttur (Craven ve ark., 

2008: 211-216; Chauhan ve Unni, 2015:157-184). 

Vurgulu Elektrik Alanın Enzimler Üzerine Etkisi 

Vurgulu elektrik alan uygulaması proteinlerin denatürasyonuna, kovalent bağların kırılmasına ve yük-

seltgenme indirgenme reaksiyonlarına neden olabilmektedir. Literatürde yapılan bazı çalışmalara göre; 

PEF uygulaması kullanılarak enzim inaktivasyonu oksidatif reaksiyonlar ve proteinlerin tersiyer yapı-

larında görülen değişimler ile sağlanmaktadır. Enzim aktivitesinin uygulanan voltajın veya alan gücü-

nün artması ile azaldığı bildirilmiştir. Yüksek şiddetle elektrik alan uygulamasının enzimlerin 3 boyutlu 

yapısını bir arada tutan bağları (H-bağları, van der Walls bağları, tuz köprüleri gibi) etkilediği düşünül-

mektedir. Vurgulu elektrik alanın gıda proseslerinde enzim inaktivasyonunda kullanımına ilişkin çalış-

malar literatürde mevcuttur (Chaugan ve Unni 2015:157-184; Martin-Belloso ve ark., 2014:115-168; 

Aguilo-Aguayo 2009:37-43). PEF uygulaması enzimler üzerine sınırlı etki etmesi nedeniyle, bu yöntem 

ısıl uygulama ya da soğukta depolama gibi diğer yöntemlerle birlikte kombine edilerek uygulanmalıdır 

(Niu ve ark., 2020). 

PEF’in Gıda Endüstrisinde Kullanımı 

Gıda endüstrisinde PEF uygulamaları, özel PEF odasında iki elektrot arasına yerleştirilen gıda madde-

sine çok kısa süre ile (1- 100 μs) yüksek voltaj elektrik alan (genellikle 10-80 kV/cm) uygulanmasıyla 

gerçekleşmektedir (Aşık-Canbaz ve ark., 2020: 485-495). Yüksek şiddetli vurgulu elektrik alan tekno-

lojisi; sıvı ürünlerin pastörizasyonu, mikrobiyal yükün azaltılması, enzim inaktivasyonu işlemlerinde 

kullanılırken, düşük şiddetli vurgulu elektrik alan teknolojisi; hücre içi metabolit ekstraksiyonu (elekt-

roplazmoliz), kurutma verimliliğinin artırılması (ozmotik dehidrasyon), enzim aktivitesi, gıda bileşen-

lerinin korunması gibi gıda proseslerinde kullanılmaktadır (Altınay, 2017:204-207). Vurgulu elektrik 

alan uygulamasının gıdalarda kullanımına ilişkin literatürdeki çalışmalarda; marinasyon, kürleme (To-

epfl ve ark., 2006), tuzlama (McDonnell ve ark., 2014:1054-1060), dondurma ve çözündürme işlemle-

rini hızlandırma (Mok ve ark., 2015:137-145; Wiktor ve ark., 2015:8-16), kurutma hızını arttırma (Par-

niakov ve ark., 2016:52-57; Alam ve ark., 2018:2159-2166), proses verimini arttırma (Kantar ve ark., 

2018:153-161)  ekstraksiyon etkinliğini arttırma (Turgay ve ark., 2016:184-188; Xue ve Farid, 

2015:178-186), mikrobiyal inaktivasyonu sağlama (Huang ve ark., 2014:241-251; Evrendilek, 

2017:668-680; Jin ve ark., 2017:517-524), enzimatik inaktivasyonu sağlama (Leong ve ark., 2014:159-

167),  meyve ve sebzelerde karşılaşılan pestisit kalıntılarını uzaklaştırma (Pazır ve ark.,2017:109-116), 

tekstürel, duyusal, kimyasal veya besleyici kaliteyi iyileştirme (Bhat ve ark., 2020; Bhat ve ark., 

2019:79-84; Guo ve ark., 2014:2112-2120; Soliva-Fortuny ve ark., 2017:517-524; Fauster ve ark., 

2018:16-22) amacıyla kullanıldığı bildirilmiştir. Gıdaların elektriksel özelliklerine etki eden temel fak-

törler; frekans, sıcaklık, su miktarı, yoğunluk, kompozisyondur. Elektrik enerjisinin gıdalarda kullanı-

mının kontrolü ve materyalin elektromanyetik alan içerisindeki davranışının anlaşılabilmesi için gıda-

ların elektriksel ve dielektrik özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Birçok materyalin dielektrik özellikleri 

değişik faktörlere bağlı olarak farklılık gösterir. Yüksek voltajlı vurgulu elektrik alan uygulama sıra-

sında gıdada bir ısınma meydana geldiğinden PEF uygulamasına, kolaylıkla soğutulabilmeleri nedeniyle 

sıvı gıdalarda kullanılması daha uygundur. 
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SONUÇ 

Gıda endüstrisinde uygulanan proseslerde son ürün kalitesi önemli bir parametredir. Vurgulu elektrik 

alan teknolojisi geleneksel yöntemlere kıyasla tazeye en yakın özellikte, yüksek kalitede, biyoyararlılığı 

yüksek değerli bileşenleri koruyarak raf ömrü uzun gıdaların üretimini sağlamaktadır. Bu nedenle sıvı 

gıdaların pastörizasyonu amacıyla kullanılabilen geleneksel ısıl işleme en iyi alternatif olarak kabul edil-

mektedir. Gıda endüstrisindeki avantajlarının yanı sıra çevreyi koruyan ve yenilenemeyen kaynakların 

tasarruflu kullanımına olanak veren bir uygulamadır. Aynı zamanda yatırım maliyetlerinin azaltılma-

sıyla, proses takibinin optimizasyonu ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesiyle endüstriyel olarak 

yaygın olarak kullanımının sağlanabileceği düşünülmektedir. 
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Rheum ribes L.(IŞKIN) BİTKİSİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE SAĞLIK 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Pınar ŞAHİN DİLMENLER1, Handan DİKYOKUŞ1, Perihan YOLCİ ÖMEROĞLU 1,2 

1 Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bursa / Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa / Türkiye 

Öz: Bitkilerin tarih boyunca gıda, ilaç, kozmetik ve baharat gibi birçok amaçla kullanıldıkları bilinmek-

tedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler, içerdikleri aktif bileşenler sebebiyle beslenmeye katkı sağladıkları ka-

dar çeşitli hastalıkları tedavi edici özellikleri ile tüketim unsuru olan katma değeri yüksek tarım ürünle-

ridir. Ülkemizde yetişen bir yabani ravent olan (Rheum ribes L.) bitkisi ve farmasötik etkileri çeşitli 

araştırmalarla kanıtlanmış tıbbi bir bitkidir. Bu bitki, Polygonaceae (kuzukulağıgiller) familyasından 

otsu olup kaya çıkıntılarında yetişir ve çok yıllıktır. Halk arasında, ‘ışkın, uçkun, dağ muzu, yayla muzu’  

adları ile de bilinmektedir. Rheum ribes L., Türkiye, Filistin, Lübnan, Irak ve İran coğrafyasında yabani 

olarak yetişmektedir. Işkın bitkisi Türkiye için endemik bir tür olmayıp, ancak Türkiye florasında Doğu 

Anadolu Bölgesi’ne özgü olarak  yetişmektedir ve kolaylıkla bol miktarda bulunmaktadır. Bunun yanı-

sıra, halk arasında birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış olmasıyla birlikte bu bitki üzerine bir çok 

bilimsel araştırma yapılmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, Rheum ribes L.’in antioksidan, anti-

bakteriyel,  anti-viral, anti-fungal, anti-diyabetik, anti-diyareik, anti-hiperlipidemik ve anti-obezite özel-

liklerine sahip olduğu yapılan detaylı çalışmalarla ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalarda, ışkının 

serbest radikalleri yüksek oranda bağladığı  ve yüksek fenolik madde içerdiği ve bu sebeple fonksiyonel 

gıda olarak tüketilebileceği ortaya koyulmuştur. Ayrıca ışkının alüminyum, kalsiyum, demir, potasyum, 

magnezyum, sodyum, fosfor ve çinko gibi elementleri yüksek miktarda içerdiği de literatürde yapılan 

çalışmalarla belirtilmiştir. Bu derlemede Rheum ribes L. bitkisi hakkında literatürde yapılmış araştırma-

lar incelenmiş, bitkinin besinsel kompozisyonu, gıdalarda kullanımı ve farmakolojik özelliklerinin in-

celenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Rheum Ribes, Fonksiyonel Gıdalar, Işkın, Tıbbı Ve Aromatik Bitkiler 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Tıbbi ve aromatik bitkiler; tarih boyunca çeşitli amaçlarla tüketilmiştir.Bu bitkilerin tedavi amacıyla 

kullanımı en öne çıkan ve araştırma unsuru olan özellikleridir. (Demirezer 2010).Dünya Sağlık Ör-

gütü,günümüzde kullanılan farmasötik ilaçların %25’nin tıbbi bitkiler kullanılarak üretildiğini ifade et-

miştir.FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) ise kullanımda ilaçların %30’unun içerdiği bileşenlerin bitkilerden 

elde edildiğini belirtmiştir. (FAO 2005).Geleneksel /alternatif tıp tedavisinde kullanılan bitkilerin kul-

lanım konusundaki bilgi kaynağı tarih boyunca edinilmiş tecrübeler veya kişiden kişiye göre değişen 

tavsiyeler olsada bu tedaviyi uygulayan ülkelerde tamamlayıcı tıp hakkında ,üniversite düzeyinde öğre-

tim yapılmaktadır. (WHO 2014). Rheum ribes L.(yabani ravent) bitkisi ülkemizde yetişen ve farmasötik 

etkileri çeşitli araştırmalarla kanıtlanmış yabani tıbbi bir bitkidir. 

Yabani ravent (Rheum ribes), kuzukulağıgiller (Polygonaceae) familyasından otsu bir bitkidir. Halk 

arasında, ‘ışgın, uçkun, dağ muzu, yayla muzu’  isimleri ile de bilinmektedir (Doğan 2016). Rheum 

cinsine ait ülkemizde yetişen tek türün Rheum ribes L.’dir (Cullen 1966). Divan-ü Lügat-it Türk’te‘’ış-

gun: Şerbeti çiçek hastalığına iyi gelen çiçeği kırmızı bir ot’’ olarak geçmektedir (Oturakçı 2019). Işkın 
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bitkisi endemik bir tür olmayıp, kaya çıkıntılarında yetişir ve çok yıllık bir bitkidir (Anonim 2020). 

Türkiye florasında pek çok ilde de kolaylıkla bol miktarda bulunmaktadır (Anonim 2017). Tadı yeşil 

elma ve kiviye benzemektedir. Sert yapılıdır. Yaprakları pullu görünümdedir ve şekli filkulağına ben-

zemektedir. Yaprak yüzeyi pürüzlü ve serttir (Dursun, 2016). Dünyada yetiştiği yerler Türkiye, Filistin, 

Lübnan, Irak ve İran coğrafyasıdır.Yabani olan bu tür ; Türkiye’nin Doğu kesimlerinde yetişmektedir 

(Tuncer ve Günsan 2017). Rheum ribes, Türkiye’de Adıyaman Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, 

Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars  Malatya, Muş Sivas, Tunceli ve Van’da yetişir. Kayalık 

yamaçlarda ve çorak topraklarda 1800 - 2800 m rakımda yetişebilir (Yetiş ve Arslanoğlu 2017).  

Elazığ’ın bazı bölgelerinde şap hastalığına karşı ışkın kökü kaynatılarak hayvanlara içirilmektedir (Ano-

nim 2019a). Bitkinin genç sürgünleri ve yaprak sapları ishal ve bulantı önleyici, safra söktürücü olarak 

kullanılırken, bazı bölümlerinin suyu ise hemoroid, kızamık ve çiçek hastalıklarının tedavisinde kulla-

nıldığı bilinmektedir (Gürhan ve Ezer 2004). Ayrıca şeker hastalığı, böbrek taşı, ülser gibi rahatsızlık-

ların tedavisi amacıyla da kullanıldığı belirtilmektedir. Bunun yanı sıra çayı halk arasında rahatlatıcı 

olarak tüketilmektedir (Hayta ve ark. 2014; Sindhu ve ark. 2010; Durmuş ve ark. 2015). Dış kabuğunun 

soyularak yenmesi bakımından ‘yayla muzu’ olarak adlandırılan ışkın, yöre halkı tarafından meyve, etli 

ışkın yemeği, yumurtalı ışkın yemeği, ışkın reçeli, ışkın salatası olmak üzere çeşitli şekillerde tüketil-

mektedir (Anonim 2019b). 

Erbil (Irak) bölgesinden toplanan Rheum ribes L.bitkisinin hiperglisemi üzerinde etkisi için yapılan bir 

çalışmada, kanda yüksek dozda bulunan glukozu 12. haftada %39.63 oranında azalttığı gözlenmiştir 

(Adham ve Naqishbandi, 2014). Helicobacter pylori enfeksiyonu genellikle mide hastalığına yol açan 

önemli bir enfeksiyon etmenidir. Salgıladığı üreaz enzimi, bakterinin varlığını sürdürmesi için elverişli 

koşulları oluşturur. Nabati ve arkadaşlarının (2012) 137 bitki üzerinde yaptıkları çalışmada,  ışkın bit-

kisinin %50 metanol-su özütünün üreaz enzimi aktivitesini düşürdüğü bildirilmiştir (%98.93 ± 0.01 dü-

zeyinde inhibisyon). 

Batı ve arkadaşlarının yüksek kalorili diyetle indüklenerek obezite olan sıçanlarda ışkın (Rheum ribes 

L.) 'nin biyokimyasal parametreler, antioksidan aktivite ve DNA hasarı üzerine etkisi gözlemlemek is-

tedikleri bir araştımada Rheum ribes L. özütünün kontrol grubuna kıyasla beyin dokularında takip edilen  

DNA hasarında iyileşmeler sağladığı ve farklı dokularda antioksidan parametre aktiviteleri üzerinde 

olumlu etkiler gösterdiği saptanmıştır. 

Sayyah ve ark. (2009), İran’da yetişen Rheum ribes L.bitkisi üzerine yaptıkları bir araştırmada, bitkinin 

metanol özütünün majör depresif bozukluk tedavisindeki etkisini incelemişlerdir. Kurutularak kapsüle 

edilen Rheum ribes L. özütü, tek doz 400 mg olacak şekilde günde 3 sefer olarak 6 hafta boyunca de-

neklere verilmiştir. 4. ve 6. haftalarda özüt, plaseboya göre depresif belirtileri azaltmada önemli bir 

üstünlük göstermiştir. Dolayısıyla Rheum ribes L.özütünün bazı anti depresif etkilerinin olabileceği so-

nucuna varılmıştır. Rheum ribes L.bitkisinin  metanol ve sulu özütleri üzerine yapılan bir çalışmada; 

metanolik özütünün, ülsere karşı koruyucu aktiviteye sahip olduğu ve 200 mg/kg derişimindeki özütün, 

standart ilaçlar ile karşılaştırılabilir düzeyde etkili olduğunun tespit edildiği bildirilmiştir (Sindhu ve ark. 

2010). 
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Zahedi ve ark (2015),  İran’da yetişen Rheum ribes L.bitkisinin %50 metanol özütünün Alzheimer has-

talığı taşıyan sıçan modellerindeki bellek bozuklukları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Özüt, 20 gün 

uygulanmış ve bitkinin bellek bozuklukları üzerinde etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Bu etkiye 

hangi etken maddenin neden olduğunun sonraki çalışmalarda araştırılması gerektiği vurgulanmıştır.  

Alan ve arkadaşları (2013), Muş ili civarından toplanan Rheum ribes L. bitkisinden farklı çözgenlerle 

elde edilen özütlerin in vivo anti bakteriyel aktivitesini incelemişlerdir. Mikroorganizma olarak;Bacillus 

subtilis,Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, 

Saccharomyces cerevisiae seçilmiştir. Çalışma sonucunda bildirildiği üzere; kök, sap, yaprak ve tohum-

larından elde edilen kloroform, hekzan ve aseton özütü test mikroorganizmalarına karşı anti mikrobiyal 

aktivite göstermezken, sadece etanol ve metanol özütleri Bacillus subtilis ATCC 6633 ve Enterobacter 

aerogenes ATCC 13048'e karşı antimikrobiyal etki sergilediği tespit edilmiştir.  

Abdulla ve arkadaşlarının (2015) yaptığı araştırmada, Rheum ribes L. köklerin (Irak) etonolik ve su bazlı 

özütlerinin anti mikrobiyal aktivitesi, Gram (–) olan Escherichia coli, Proteus mirablis ve Pseudomonas 

aeruginosa ve Gram (+) olan Staphylococcus aureus bakterilerde incelenmiş ve denemeler sonucunda 

etanolik kök özütlerinin, uygulanan tüm mikroorganizmalarda inhibitör etki gösterdiği gözlemlenmiştir. 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aureginosa ve Shigella 

flexneri üzerinde yapılan bir başka araştırmada ise İran’da yetişen ışkından elde edilen metanol özütünün 

antimikrobiyel etki gösterdiği bildirilmiştir (Darsanaki ve ark. 2014). 

Özcan ve arkadaşları (2007), farklı yörelerde yetişen ışkınlardaki ham lif miktarının % 20,5-37 arasında 

olduğunu tespit etmişlerdir.Işkının C vitamini içeriği bir araştırmada 198-282 μg/g olarak raporlanmıştır 

(Munzuroğlu ve ark. 2000). Işkın, % 5.59 kuru madde, % 0.63 toplam kül, % 1,3 protein içerdiği bilin-

mektedir (Andiç ve ark. 2009).  

Mineral maddelerin canlı metabolizmasındaki dengesi çok önemlidir.Eksikliği veya fazlalığı çeşitli so-

runlara yol açabilmektedir.Bitkilerin mineral kompozisyonunu etkileyen etmenler yetiştikleri toprak-

lar,su,hava ve çeşitli ağır metal bulaşı kaynaklarıdır.Demir,bakır,mangan ve çinko gibi mineral madde-

ler insan sağlığını olumlu etkilerken ,kurşun,civa ve kadmiyum  gibi elementlerin sağlık üzerinde toksik 

etki oluşturduğu çalışmalarla ortaya konmuştur(Okut 2019). Yapılan çalışmalarda ışkın bitkisinin 411.2 

μg/g  fosfor, 3.75 μg/g demir, 1.13 μg/g çinko, 0.50 μg/g bakır, 0.423 μg/g mangan  0.016 μg/g (Andiç 

ve ark. 2009), 0.255 μg/g A vitamini, 0.614 μg/g E vitamini ve 98,6 μg/g selenyum içerdiği belirtilmiştir 

(Munzuroğlu ve ark. 2000). Rheum ribes L. yüksek oranda lif içermektedir. Bu durum laksatif etki ya-

ratır ve bu amaçla kullanımı geleneksel tıpta mevcuttur. Yapılan diğer çalışmalarda da ışkının potasyum, 

mangan, demir ve fosfor ihtiva ettiği raporlanmıştır (Ozcan ve ark. 2007, Tunçtürk ve ark. 2017, Okut 

2019).  

Antioksidanlar, okside olabilen bileşiklerin oksidasyonunu azaltan veya engelleyen , dokularda oluşan 

serbest radikalleri nötralize ederek kanser, damar sertliği, kalp krizi gibi çeşitli hastalıklara karşı koru-

yucu etkisi olan maddelerdir (Meral ve ark. 2012; Baladura ve Şimşek 2013). Gıdaların antioksidan 

içerikleri gıda maddesinin cinsine, hasat zamanı ve hasat yöntemlerine, iklime, depolama ve saklama 

koşullarına göre değişebilmektedir (Yılmaz 2010). İnsan sağlığı açısından antioksidan aktiviteleri ile ön 
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plana çıkan gıda bileşenleri; E ve C vitaminleri, karotenoidler ve fenolik maddelerdir. Meyve ve sebze-

lerin antioksidan aktivitesi, içerdikleri E ve C vitamini ile β- karotenin yanı sıra flavonoidlerden, izof-

lavonollerden, flavonlardan, antosiyaninlerden ve kateşin ile izokateşinlerden kaynaklanmaktadır (To-

sun ve Yüksel 2002; Bakan 2012).  Antioksidan maddeler, reaktif serbest radikaller (ör. süperoksit, 

hidroksil ve peroksil radikaller) ve radikal olmayan bazı bileşenler (ör., hidrojen peroksit (H2O2) ile 

reaksiyon vererek, zincirleme oksidasyon reaksiyonlarını başlangıç veya yayılma evresinde engelleye-

bilen ve bu sayede, lipid, protein ve nükleik asitlerde meydana gelen oksidatif hasarlanmayı önleyebilen 

veya geciktirebilen kimyasallardır (Velioğlu ve ark 1998; Lim ve ark. 2007). Yapılan araştırmalar, güçlü 

birer antioksidan kaynağı olan meyve, sebze, kuruyemiş, baharat ve diğer bitki-kaynaklı besinler ile 

zengin bir diyetin oksidatif strese bağlı hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ortaya koymaktadır 

(Stanner ve ark. 2004). Epidemiyolojik çalışmalar, meyve-sebze ve bunların ürünleri gibi bitkisel kay-

naklı gıda tüketimi fazla olan insanlarda, bu tip gıdaları daha az tüketen insanlara oranla, kanser, kalp-

damar hastalıkları, felç ve yaşlanmaya bağlı kronik hastalıkların görülme riskinin daha az olduğunu 

ortaya koymaktadır (Hu 2003; Riboli ve Norat 2003). DPPH metodu kullanılarak Rheum ribes bitkisinin 

toplam antioksidan aktivitesinin ölçüldüğü araştırmalarda Erzincan yöresinden toplanan bitkilerin % 

inhibisyonu gövdede %69.76, yaprakta % 91.67, çiçekte  %94.486 (Dursun 2016), Van yöresinden top-

lanan bitkilerde gövde %80.34, kök %96.67 (Uyar ve ark. 2015), Bitlis yöresinden elde edilen bitkilerin 

analizi sonucu ise gövde %87.07 (Öztürk 2007) olarak bulunmuştur. Literatürde yapılan çalışmalarda  

çeşitli bölgelerden/ülkelerden toplanan ışkınlarda spesifik olarak, 5- desoxyquercetin, aloe emodin, alo-

eemodin-8-O-glucoside,  qauercetin 3-0-rutinoside, quercetin 3-0- galactoside,  quercetin 3-0-rhamno-

side, chlorogenic acid, Chrysophanol, emodin, gallic acid, kaempferol, krizofanol,  p-coumaric, phys-

cion, physcion-8- O-glucoside,  quercetin, sennoside A, rhein, rhaponticin, rutin,  tannic acid, tan¬nins, 

β-sitosterolglucoside-6'-octadecanoate  bulunduğu raporlanmıştır (Tosun ve Akyüz. 2003; El-Lakany 

ve ark. 2008; Andiç ve ark. 2009; Naemi ve ark. 2014; Abdulla ve ark. 2015; Adham ve ark. 2015; 

Dursun 2016; Fazeli 2016; Erdoğan ve ark. 2020). Yapılan güncel ve kapsamlı bir çalışmada Rheum 

cinsinin farklı bir türü olan Rheum rhabarbarum’da ise kaydedeğer miktarda antisiyoninler (Delphi-

nidyn-3-O-glucoside, Delphinidyn-3-O-rutinoside, Cyanidyn-3-O-glucoside, Cyanidyn-3-(−)-Epicatec-

hinO-rutinoside), fenolik asit (Galloyl-O-glucose, Gallic acid, Di-O-galloyl-glucose, Hydroxycinnamic 

acid derivatives), flavan-3-ol (Procyanidin B1, (+)-Catechin, Procyanidin B2, Procyanidin B dimer, (-

)Epicatechin), flavanoller (Myreticin-3-O-glucuronide, MyretIsorhamnetin 3-O-rhamnosideicin-3-O-

rutinoside, Myreticin-3-O-ramnoside, Quercetin-3-O-rutinoside, Quercetin-3-O-glucuronide, Querce-

tin-3-O-glucoside, Quercetin-3-O-pentoside, Quercetin-3-O-rhamnoside) ve gallotanninleri (1-O-Gal-

loyl-β-D-glucose, 2.6-di-O-galloyglucose) ihtiva ettiği raporlanmıştır (Kalisz ve ark. 2020). 

Bitkilerin gıda katkı maddesi olarak kullanımı da araştırmalara konu olmuştur. Un ağırlığı üzerinden 

%1,5 , %3,0 ve %4,5 miktarında ilave yapılması düşünülerek ışkın bitkisi ve çeşitli bileşenlerle farklı 

formülasyonlar oluşturulan ve bu bileşenlerin hamur reolojisi, ekmek yapım özellikleri ve ekmeğin an-

tioksidan özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Işkının una ilave edildiğinde kontrol grubu unların su 

kaldırma kapasitesi %57,7 iken bu değer %62,6’ya kadar yükselmiştir.  Işkın ilavesinin diğer bileşen-

lerden daha çok etkisinin olduğu ve meydana gelen artışa, ışkının içerdiği lif seviyesinin neden olduğu 

düşünülmüştür.Işkının una ilave seviyesinin artmasıyla birlikte hamurun yapışkanlık değerinde düşme 

gözlenmiştir. Işkının yapışkanlık değerindeki azalmanın, una eklenen ışkının unun su bağlama yetene-
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ğini arttırması nedeniyle meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan artan ışkın seviyesi ek-

meğin sertliğini artırdığı gözlenmiştir. Bu durum, gaz hücrelerinin etrafını saran duvarın, lifler nedeniyle 

kalınlaşması sonucu sertliği arttırabileceği ve duvarın kalınlaşmasıyla birlikte gözenek yapısının küçü-

leceği ve ekmek içinin daha sıkı bir hal alması nedeniyle ekmeğin daha sert bir yapıya sahip olduğu 

şeklinde açıklanmıştır. Çalışma sonucunda ışkın katkılı ekmeklerin toplam antioksidan içeriğinin üzüm 

çekirdeği katkılı ekmekten sonraki en yüksek değere sahip olduğu gözlenmiştir. Işkın ilavesiyle, ekme-

ğin gallik asit ve kateşin miktarı önemli miktarda artmıştır.Işkın ilavesiyle gallik asit miktarı kontrole 

oranla 112 kat artış göstermiştir. Işkında bulunan ferulik asit, ışkın katkılı ekmeklerin tamamında sap-

tanmıştır. Işkın katkılı ekmeklerde ayrıca rutin ve kuersetin de belirlenmiştir (Meral 2011).  

Başka bir çalışmada ışkın bitkisi, bisküvi formülasyonuna dahil edilmiş ve ışkının bisküvilerin fiziksel, 

kimyasal, reolojik ve antioksidan özellikleri üzerinde değişim araştırılmıştır.Bisküvilerin formülasyo-

nuna farklı oranlarda (%0,5, %1, %2) ışkın ilave edilmiştir.Rheum ribes L. katkılı bisküvilerde hamur 

direnci ve maksimum direnç değerlerinin artıığı bulgusuna varılmıştır. Yapılan duyusal analize göre 

kontrol grubu ile ışkın ilaveli bisküviler arasında farklılık olmadığı ve genel kabul edilebilirlik üzerinde 

ışkın ilavesinin önemli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Ancak ışkın ilavesiyle bisküvilerin fenolik madde  

miktarının artması ve bu sayede serbest radikallerin inhibisyonuna etki ederek fonksiyonellik kazandığı 

belirlenmiştir. (Doğan 2016). 

Doğal antibrowning ajanlarını araştırmak için yapılan bir araştırmada, taze kesilmiş elma dilimleri üze-

rinde Rheum (ravent) suyunun etkisi test edilmiş ve güçlü bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur.  

Elma dilimleri, çeşitli ravent suyu derişimlerinde (%5-%100) (w/w) muamele edilerek oda sıcaklığında 

renk değişikliği oranları takip edilmiştir (Son ve ark.2000). %5 ve %10 çözeltide işlenen elma dilimleri, 

iki saatte esmerleşme aktivitesi göstermiş, ancak ravent suyunun %20' nin üzerindeki derişimleri, renkte 

birkaç saat boyunca hiçbir değişiklik olmadan kalmasını sağlamış ve etkili bir şekilde elmanın esmer-

leşmesini engellemiştir. Sonuç olarak ravent suyunun içeriğinde bulunan oksalik asitin esmerleşme me-

kanizması üzerinde etkili olduğu düşünülmüştür (Son ve ark. 2000). 

SONUÇ  

Rheum ribes L., literatürde çok çeşitli araştırmalara konu olmuş farmakolojik ve fonksiyonel olarak de-

ğerlendirildiğinde kıymetli bir bitkidir. Ülkemiz sınırları içerisinde yetişen ışkın bitkisi ve diğer tıbbi ve 

aromatik bitkiler,üzerinde araştırmacılar tarafından çalışılması gereken katma değeri yüksek bitkilerdir. 
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SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR 

 Handan DİKYOKUŞ1, Pınar ŞAHİN DİLMENLER1, Perihan YOLCİ ÖMEROĞLU 1-2 

1Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bursa / Türkiye 

1-2Bursa Uludağ Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa / Türkiye 

Öz: Beslenme vücut için gerekli besin maddelerinin vücuda alınması, sindirilmesi ve metabolize edil-

mesi süreçlerini içerisine alan ve her yaştaki bireylerin sağlığını direkt etkileyen bir unsurdur. Günü-

müzde bireylerin çalışma hayatında daha aktif olması, yoğun iş temposu, öğrencilerin ders aralarında 

açlığını kısa sürede giderme isteği gibi nedenlerden dolayı hazırlanma kolaylığına sahip, tok tutan, aynı 

zamanda besleyici değeri yüksek sağlıklı atıştırmalıklara yönelim artmıştır. Bu kapsamda önemli bir 

pazar meydana gelmiş olup birçok firma kendini bu pazarda çözüm sağlayıcı olarak konumlandırmıştır. 

Piyasada geniş ürün yelpazesinde birçok atıştırmalık mevcuttur. Fakat özellikle gelişme çağında olan 

çocukların besleyici değeri düşük, asitli ve yağ miktarı fazla olan gıdalara yönelmesi ile birlikte obezite, 

diş çürüklüğü, hipertansiyon, kronik ve kardiyovasküler hastalıklara neden olabilmektedir. Bu doğrul-

tuda sağlıksız olarak nitelendirilen atıştırmalıkların yerine besleyici değeri yüksek ve fonksiyonel özel-

liklere sahip sağlıklı atıştırmalıklara olan ihtiyaç artmıştır. Sağlıklı atıştırmalık firmaları sloganlarında 

“besleyici, GDO'suz, alerjen içermeyen, glutensiz, vegan, rafine şekersiz, organik” gibi kelimeler ve 

ifadeler kullanarak tüketicileri doğal ve organik çağrışımlarına yöneltmektedirler. Piyasada sağlıklı atış-

tırmalıklar çatısı altında meyve barlar, protein barlar, kolajen barlar, ketojenik barlar, meyve ve kuruye-

mişler, tahıl ürünleri ve granola ön plana çıkmaktadır. Birçok kamu ve özel kurumda besleyici değeri 

yüksek, fonksiyonel özellikler bakımından donatılmış ve zenginleştirilmiş atıştırmalıklar üzerine yapı-

lan Ar-Ge çalışmaları halen devam etmektedir. Bu derlemede, atıştırmalık kavramını irdelemek, piya-

sada bulunan sağlıklı ve sağlıklı atıştırmalık ürünler hakkında elde edilen araştırma verilerini gözler 

önüne sermek; bu ürünlerin tüketiminin sağlık açısından etkilerini ve tüketici tercihinde önemli olan 

kriterlerini ortaya koymak, ilgili mevzuatını ve bu kapsamda yapılan çalışmaları incelemek amaçlan-

mıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Sağlıklı Atıştırmalık, Obezite, Fonksiyonel Gıdalar 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Son zamanlarda beslenme ve gıda ürünleri hakkında ortaya atılan yanlış yaklaşımlar, bilinçsiz yapılan 

gıda tüketimleri, bireylerin yoğun iş temposu gibi faktörler, hem besleyici değeri yüksek hem de hazır-

lama kolaylığına sahip fonksiyonel ürünlere duyulan ihtiyacın önemini ortaya çıkarmıştır. Bu alanda 

yapılan ürün geliştirme çalışmalarıyla farklı yaş gruplarına hitap eden ve atıştırmalık gıda olarak ifade 

edilen fonksiyonel gıdaların tüketimi tüm dünyada gün geçtikçe artış göstermiştir. Özellikle obezite ve 

kalp damar hastalıklarına sebep olan ve sağlığı olumsuz yönde etkileyen gıdaların yerine, daha az kalo-

riye sahip gıdalar üretilmekte ve bu ürünlerin tüketimleri günden güne artmaktadır (Şimşekli ve Doğan, 

2015: 33-40). 

Kısa sürede tüketilen, kısa süreli tokluk hissi yaratan, sağlıklı bileşenler içeren/içermeyen gıdaları tü-

ketme eylemi atıştırmalık olarak tanımlanmaktadır. “Atıştırmalık gıda” ise bazı rehberlerde yalnızca bir 

dizi işlem uygulanmış, besin öğesi yönünden zayıf ama enerji değeri yüksek gıdaları kapsamaktadır. 
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Türkiye’de ve dünyadaki beslenme rehberleri incelendiğinde atıştırmalık tüketimi konusuna bazı ülke-

lerde (Meksika, Brezilya, Güney Afrika) detaylıca değinildiği, bazı ülkelerde ise henüz ciddi bir etmen 

olarak dikkate alınmadığı (Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan) görülmektedir. (Değerli 

ve El, 2019: 988-999).  

AMAÇ 

Atıştırmalık kavramını irdelemek, piyasada bulunan sağlıklı ve sağlıklı atıştırmalık ürünler hakkında 

elde edilen araştırma verilerini gözler önüne sermek; bu ürünlerin tüketiminin sağlık açısından etkilerini 

ve tüketici tercihinde önemli olan kriterleri belirlemek ve bu kapsamda yapılan çalışmaların incelenme-

sidir. 

KAPSAM  

Beslenme, fonksiyonel gıdalar, sağlıklı ve sağlıksız atıştırmalıklar, beslenmeye bağlı görülen hastalıklar 

ve yapılan çalışmaların irdelenmesini içermektedir. Tablo 1’de piyasada bulunan sağlık iddası olan atış-

tırmalıklara dair özetlenmiş bilgiler yer almaktadır. 

Tablo 1. Piyasada bulunan sağlıklı atıştırmalıklar (enerji 100 gr/kalori) 

Ürün İçindekiler Enerji 

(100 Gr) 

Sağlıklılık İddiası 

1 A Markası Kakaolu 

Ve Turna Yemişli 

Hindistan Cevizli 

Bar  

Hindistan Cevizi (%28), Turna Yemişi Kurusu 

(Turna Yemişi Kurusu, Şeker, Ayçiçek Yağı) 

(%23), Glikoz, Şeker, Kakao Kitlesi (%11), Albü-

min, Gliserol (E422) (Nem Tutucu), Vanilin 

(Aroma Verici).  

455 

Kalori  

 

Glütensiz, Tamamen 

Doğal, Vejeteryan 

2 B Markası Yeşilçay, 

Elma Ve Chialı 

Meyve Barı  

Hurma, Yer Fıstığı, Elma Kurusu (%8), Kakao, 

Nohut Unu, Arı Poleni (%3), Limon (%3), Yeşil-

çay (%3), Chia Tohumu (%2), Hindiba Kökü Lifi, 

Deniz Tuzu, Vitaminler (Tiamin, Riboflavin, Ni-

asin, Pantotenik Asit, B6, Biotin, Folik Asit), Mi-

neraller (Fe,Zn,Cu)  

381 

Kalori 

Şeker İlavesiz, Doğal 

Olarak Şeker İçerir, 

Yüksek Lif, B Vita-

minleri, Folik Asit Ve 

Mineral Kaynağı, Glu-

tensiz 

3 C Markası Hindis-

tan Cevizi Ve Badem  

Organik Kurutulmuş İnka Meyveleri, Hindistan 

Cevizi, Organik Hindistan Cevizi Nektarı, Ay Çe-

kirdeği, Badem, Keten Tohumu, Kaju Fıstığı, 

Hurma. 

495 

Kalori 

 

Glutensiz, Süt İçer-

mez, VitB1, VitB6, 

VitE, Fe, Mg Polife-

noller, Zengin Omega-

3 ve Antioksidan, 

%100 Doğal 
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4 D Markası Meyve 

Ve Sebze Hurma Ha-

vuç Bar  

 

Organik Tarihler, Organik Bütün Tahıl Yağları 

(Buğday İçerir), Organik Havuçlar, Organik Chia 

Tohumları, Organik Yüksek Oleik Ayçiçek Yağı, 

Organik Kuru Havuç Suyu, Organik Kurutulmuş 

Havuçlar. 

 

333,33 

Kalori 

 

Bar Başına 3 Gram 

Tam Tahıl ve 110 Mg 

Omega-3 İçerir. Oral 

Motor Becerileri Ge-

liştirir, Gerçek Meyve, 

GDO'suz 

5 E Markası Vişneli & 

Pancarlı Bar 

 

Hurma, Vişne (%16) (Kurutulmuş Vişne, Vişne 

Konsantresi), Badem, Fındık, Hindiba Kökü Lifi, 

Nohut Unu, Pancar (%4), Doğal Vişne Aroması. 

328,57

Kalori 

 

Gluten, İlave Şeker 

Trans Yağ, Laktoz 

Tatlandırıcı, Katkı Ve 

Koruyucular Yok. 

6 F Markası Kuru Ye-

mişli Yulaf Bar  

Yulaf Ezmesi %36, Yer Fıstığı %17,3 Zeytinyağı, 

Fındık %9,1, Tam Buğday Gevreği, Hurma Özü, 

Elma Suyu Konsantresi, Badem %4, Tereyağı 

(Süt Ürünü), Tuz. Badem, Fındık, Gluten, Süt 

Ürünü Ve Yer Fıstığı İçerir. 

521 

Kalori 

 

Tamamen Şeker İlave-

siz Şekeri İçeriğindeki 

Meyvelerden Gelmek-

tedir 

 7 G Markası Yüksek 

Protein Bar Yer Fıs-

tığı & Kakao 

 

Süt Proteini Konsantresi, Peyniraltı Suyu Proteini 

Konsantresi, Hurma, Yer Fıstığı (%17), Kakao 

Kitlesi (Kakao Yağı, Kakao) (%6), Hindiba Kökü 

Lifi (İnülin), Kakao Tozu (%3), B6 Vitamini. Süt 

Ürünü (Laktoz) Ve Yer Fıstığı İçerir.  

404,44 

kalori 

 

%100 Doğal, Gluten-

siz, Katkı ve Koruyu-

cusuz, Şeker İlavesiz, 

Alkol, Domuz Yağı ve 

Katkıları Yoktur.  

8 H Markası Dondu-

rularak Kurutulmuş 

Şeftali Dilimleri  

Kurutulmuş Şeftali, Askorbik Asit, Sitrik Asit, 

Malik Asit (Kızarmayı Önlemek İçin) 

 

371,43 

kalori 

 

Tahıl, Yoğurt, Salata 

Ve Daha Fazlasına 

Mükemmel Katkılar 

Yapar. GDO’suz. 

9 I Markası  

Deniz Tuzu Sebzeli 

Pipetler  

(Patates Nişastası, Susuz Patates, Mısır Nişastası, 

Tuz, Ispanak Tozu,Domates Tozu, Kanola Yağı, 

Şeker, Kırmızı Pancar Tozu, Zerdeçal), Expeller 

Preslenmiş Yüksek Oleik Ayçiçek Yağı veya As-

pir Yağı, Deniz Tuzu. 

459,59 

Kalori 

 

Önde Gelen Patates 

Cipslerinden % 30 

Daha Az Yağ İçerir. 

GDOsuz, Glutensiz. 

10 İ Markası Purede-

lish Çilek Ve Fıstık 

Kahvaltı Karışımı  

Fındık (%64) (Badem, Organik Hindistancevizi, 

Antep Fıstığı Çekirdekleri (% 7)), Tohumlar (% 

31) (Ayçiçeği Çekirdeği, Kabak Çekirdeği), Don-

durulmuş Kurutulmuş Çilekler (% 2.5), Soğuk 

621 

Kalori 

 

Doğal, Gluten, Süt Ve 

Yumurtasız, 

%95 Fındık Ve To-

humlar,Protein, Lif Ve 
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Preslenmiş Ekstra Bakire Kolza Yağı, Hindistan-

cevizi Yağı, Baharatlar, Doğal Vanilya Ve Meyve 

Aromaları, Deniz Tuzu. 

Magnezyum Kaynağı, 

İlave Şeker Yok. 

11 J Markası Organik 

Grissini Pancarlı  

Organik Buğday Unu (%60,5), İçme Suyu, Orga-

nik Zeytinyağı (%6,8), Organik Pancar Tozu 

(%2,9), Yaş Maya, Deniz Tuzu. 

Alerjen İçerikler Koyu Renkle Belirtilmiştir. 

418 

Kalori 

 

Organik Sertifikalıdır. 

Renklendirici Ve Ko-

ruyucu İçermez. Şeker 

İlavesiz 

12 K Markası Gra-

nola Yulaf, Kabak 

Çekirdeği Ve Turna 

Yemişi  

Tam Yulaf Gevreği (%41,1), Tam Yulaf Unu 

(%12,2), Şeker, Bitkisel Yağ (Ayçiçek), İzomal-

tuloz, Doğranmış Kurutulmuş Turna Yemişi 

(%5,7) [Turna Yemişi (%3,2), Şeker, Nem Ve-

rici (Gliserol)], Pirinç Unu, Kabak Çekirdeği 

(%4,2), İnvert Şeker Şurubu, Kurutulmuş 

Glukoz Şurubu, Tam Buğday (%2,6), Buğday 

Unu, Tuz, Arpa Maltı Ekstresi, Sitrik Asit, An-

tioksidan (Tokoferolce Zengin Ekstrakt, Alfa-

tokoferol) 

435 Ka-

lori 

 

Yüksek Lif 

Yüksek Kalsiyum 

%61 Tam Tahıl 

 

13 L Markası Gluten-

siz Granola - Kayısı 

Cacao Tohumları  

Glutensiz Yulaf (%45), Hurma, Ay Çekirdeği 

(%10), Gün Kurusu Kayısı (%8), Kabak Çekir-

deği (%7), Hindistan Cevizi Yağı , Chia Tohumu 

(%4), Zeytinyağı, Tarçın 

347,2 

Kalori 

 

100% Doğal, Katkısız, 

Glutensiz, 

Koruyucu İçermez 

 

14M Markası Karışık 

Elma Ve Çilek Cips 

Elma, Çilek 

 

377,77 

Kalori 

 

Glütensiz, Şekersiz, 

Yağsız, İyi Lif Kay-

nağı, Koruyucu Yok, 

Kolesterol Yok, 1g 

Protein 

15 N N-Markası Doğal 

Kıtır Kabak Cipsi  

Kabak 228 

Kalori 

 

Katkısız Ve Koruyu-

cuz Kıtır Kabak, Glu-

tensiz, Vegan, Fırında 

Kurutulmuş 
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Fonksiyonel gıda, bir veya daha fazla bileşenin eklenerek veya çıkarılarak doğasının değiştirildiği gıda-

ları kapsamaktadır (Wag ve Li, 2015: 51-76).  Tüketildiklerinde temel besin ögelerinin karşılanmasının 

yanı sıra sağlık yararları olan, vücut fonksiyonları üzerinde faydalı etkilere sahip farklı, güçlendirilmiş 

ve zenginleştirilmiş unsurlardan oluşur (Sharanya ve Penchalaraju, 2016: 19-28). Günümüzde tüketici 

tercihleri sağlık açısından faydalı; tüketim, depolama ve işleme kolaylığına sahip gıdalara yönelmiştir. 

Bu kapsamda atıştırmalık barlar büyük talep görmekle birlikte tüketicilere sağlıklı bir besin içeriği sun-

mak için ideal bir gıda formatıdır. Tüketiciler az işlenmiş ve daha doğal alternatiflere yöneldikçe, gıda-

larda sağlık ve zindelik trendleri giderek artmıştır. Barlar çeşitliliğinin fazla olmasıyla tüketicilere iste-

dikleri ürüne ulaşmaları için seçme şansı sunmaktadır. Atıştırmalık yiyeceklerde bulunan biyolojik ola-

rak aktif bileşikler; proteinler, çoklu doymamış yağ asitleri, vitaminler ve mineraller, diyet lifleri veya 

probiyotiklerdir (Constantin ve Istrati, 2018:1-14). Piyasada sağlıklı atıştırmalıklar çatısı altında barlar 

(meyve, protein, kolajen, ketojenik vb.), meyve ve kuruyemişler, tahıl ürünleri ve granola ön plana çık-

maktadır. Çocukların beslenmesinde aktif rol oynamak isteyen firmalar besin içeriğinin yanı sıra çocuk-

ların ilgisini çekebilecek ambalaj seçimlerine yönelmişlerdir. Genellikle omega 3, protein, vitamin ve 

mineral, kalsiyum, potasyum vb. gelişimi olumlu yönde etkileyen besin ögeleri ön planda tutulmuş, 

meyve- sebzeler, besleyici değeri yüksek olan kuruyemiş (badem, fındık, ceviz vb.), tahıl (yulaf, buğday 

vb.) ve bağlayıcı maddeler (bal,tahin, pekmez, hurma vb.) kullanımı daha çok tercih edilmiştir. Yetiş-

kinlerde ise daha tercihe dayalı kategorilendirmeye gidilmiştir. Örneğin, spor yapanlar için enerji bar-

ları; zengin bir kahvaltı veya tok tutan bir ara öğün tercihi için tahıl barları ve granolalar; süt ve süt 

ürünlerini tercih etmeyenler için vegan barlar; gluten intoleransı olanlar için glutensiz barlar; kolojen 

barlar, ketojenik barlar vb. birçok tüketici talebine karşılık veren atıştırmalık piyasamız mevcuttur. Bu 

kapsamda sadece ülkemizde değil, dünya çapında globalleşmiş birçok firma mevcut olup, bu firmalar 

ürünlerinin içeriklerini, besin değerlerini ve sağlıklılık yararlarını kendi kurumsal sayfa ve ambalajında 

tüketici ile paylaşmaktadırlar. Yapılan bir çalışmada otomatlardaki sağlıklı atıştırmalık tüketimi sınıfları 

incelenmiştir. Katılımcıların gıda ürününü seçerken ne tür bilgilere sahip olmak istedikleri soruldu-

ğunda, besin değerleri, alerjenler ve bileşenlerin kökenine ilişkin bilgiler yaygın olarak belirtilmiştir. 

Caruso ve ark. (2014)’na göre sağlıklı seçenekler mevcut olsa bile öğrenciler arasında sağlıksız ürünle-

rin sürekli olarak daha sık seçildiğini, ancak ofis ortamında çalışan yetişkinlerin sağlıklı gıda ürünlerini 

daha sık seçtiği gözlemlenmiştir (Vehmas ve ark, 2019). Üniversitelerde ise gıda tercihlerinin düşük 

besin içerikli, enerjisi yoğun gıdalar olduğu; fiyat, stok durumu, kolay ulaşılabilirlik ve lezzet, yemek 

salonlarında cazip ve bol seçeneğin olması, yurt odalarında çok fazla atıştırmalık olmasının beslenme 

davranışlarını etkilediği bulunmuştur (Lambert ve ark, 2020). Pennanen ve ark. (2020)’nın yaptığı bir 

çalışmada sanal yeme ortamının tüketicinin kendilerine sunulan sağlıklı olan çavdar nacho ve sağlıksız 

olarak kabul edilen sütlü çikolatanın tadım değerlendirmesindeki etkisi araştırılmıştır. İyileşen çevre 

koşularında daha iyi değerlendirme yapıldığı ve ortam koşullarının duyusal değerlendirmede önemli 

etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Gıdanın ambalajındaki etiket bilgisinde yer alan beslenme bilgileri ve sağlıklılık iddialarında izin verilen 

sınırlar Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği (29960:02017) nde ve yer alan 

eklerde açıklanarak yayımlanmıştır. 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği (29960:2017) ise, algı 

farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dâhil gıda hakkında bilgilendirme açısından tüketicilerin üst düzeyde 
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korunmasına ilişkin kuralları belirlemek amacıyla yayımlanmış; gıdaların etiketlenmesi ve gıda hak-

kında bilgilendirme ile ilgili genel kuralları, gereklilikleri ve sorumlulukların belirlenmesini içeren bir 

yönetmeliktir. 

SONUÇ  

 Araştırmalar insanların gıdaların sağlıklılığını algılamasının cinsiyet, bilgi, sosyoekonomik durum, yaş 

ve kişisel deneyimlerine bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Tüketicilerin zihninde net bir sağlıklı 

gıda portresi olmadığından üretici firmalar tarafından bu durum ürünlerin pazarlanmasında avantaj ola-

rak görülmekte, ürünlerin üzerlerinde '' organik, doğal, ham, düşük kalorili, düşük şeker, az yağlı, lak-

tozsuz ve yüksek proteinli ''gibi terimleri kullanarak ürünlerini/ambalajlarını tüketicilere hitap etmesi 

için biçimlendirmektedirler. Bu da firmaların kendilerini çözüm sağlayıcı olarak konumlandırmasına 

neden olmaktadır. Günümüzde beslenme tercihleri değişkenlik göstermekte ve atıştırmalık gıdalara yö-

nelim artmaktadır. Bireyler sağlıklı beslenme konusunda daha bilinçli olup bu konusu ile yakından ilgi-

lenmekte ancak sağlık hedefleri ve refah arasındaki çatışmalarla yüzleşmektedirler. Ev dışında yemek 

yeme, gıda porsiyon boyutlarının artması ve yüksek yağlı, enerji yoğun gıdaların ve şekerle tatlandırıl-

mış içeceklerin kullanımının artışı gündemimizde olan bir sorundur. Bu durum artan sayıda fazla kilolu 

yetişkine ve kronik hastalıklara neden olmaktadır. Dolayısıyla, sağlıklı beslenmeyi destekleyen, tüketici 

ihtiyaçlarını ve dikkate alan yeni çözümlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda birçok 

çalışmalar yapılmış olup, akabinde fizikokimyasal, duyusal ve besinsel değerler vb. özellikler bakımın-

dan analizlere tabii tutulmuştur. Böylece en çok tercih edilen, sayılan özellikler bakımından donatılmış 

fonksiyonel atıştırmalıklara ulaşmak hedeflenmiştir. Atıştırmalık gıda ambalajının da tüketici tercihinde 

ürün kadar önemli olduğu, her yaş grubuna hitap etmekle birlikte özellikle çocukların ilgisini çekebile-

cek ambalaj kullanımı ile sağlıklı atıştırmalıklara olan ilgilerinin arttırılabileceği saptanmıştır. Atıştır-

malık sektörünün piyasada ilgi görmesi ve büyük bir Pazar payına sahip olmasıyla günümüzde tüketici 

tercihlerine cevap veren (vegan, glütensiz, ketojenik, şeker ilavesiz, lif açısından zengin, bitkisel, fonk-

siyonel, GDO’suz, organik vb.) atıştırmalıklara olan erişebilirlik artmıştır. 
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https://www.tchibo.com.tr/rawsome-glutensiz-vegan-granola-250g-p400164245.html?forceP=WEBSHOP
https://www.tchibo.com.tr/rawsome-glutensiz-vegan-granola-250g-p400164245.html?forceP=WEBSHOP
https://baresnacks.com/products/apple-strawberry-chips
https://www.tazemasa.com/kitir-kabak-25-gr-potamya-4145
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VEGAN BESLENME VE VEGAN ÜRÜNLER 

Kübra TOPALOĞLU GÜNAN1, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU2,3 

1Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
2 Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bursa / Türkiye 

3Bursa Uludağ Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa / Türkiye 

Öz: Vejetaryen beslenme, bitkisel kaynaklı gıdaların ağırlıklı olarak tüketildiği, hayvansal gıdaların 

(kırmızı et, balık, tavuk, yumurta, süt ve süt ürünleri vb. ) sınırlı miktarda veya hiç tüketilmediği bir 

beslenme biçimidir. Vejetaryen beslenme biçimleri vegan, lakto vejetaryen, ova vejetaryen, lakto-ova 

vejetaryen, polo vejetaryen, pesko vejetaryen ve semi vejetaryen olarak sınıflandırılabilmektedir. Vegan 

beslenme, hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmediği bir beslenme şeklidir. Veganlar hayvansal gıdaları 

tüketmedikleri gibi hayvan kaynaklı deri, yün, ipek ve kozmetik ürünlerini de kullanmayı da tercih et-

mezler. Vegan beslenmenin de farklı grupları bulunmaktadır. Beslenme şekillerine göre kendilerini zen-

makrobiyotik, fruvitarianlar ve ravistler olarak tanımlayanlar temel olarak vegan beslenmeyi tercih et-

mekle birlikte kendi içerisinde birtakım farklılıklar barındırmaktadır. Veganlar diyetlerinde tofu, tem-

peh, seitan, besinsel maya, algler, baklagiller, tohumlar, tahıllar, kuruyemiş ve kabuklu yemişler, kalsi-

yum takviyeli bitki sütleri ve yoğurtları, meyve ve sebzelere ağırlıkla yer vermektedir. Bu beslenme 

biçiminin uzun süreli uygulanmasında besin öğesi yetersizliklerine bağlı birtakım yan etkiler ve sağlık 

sorunları da oluşabilmektedir. Veganların sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi için sağlık çalışanları 

tarafından doğru ve güncel bir şekilde bilgilendirilip yönlendirilmeleri gerekmektedir.  Vegan beslenme 

biçimini tercih edenler son yıllarda tüm dünyada artış eğilimindedir. Gıda endüstrisi de veganların ta-

leplerini karşılamak için vegan ürün çeşitliliğini her geçen yıl arttırmaktadır. Bu derleme çalışmasında, 

son yıllarda popüler hale gelen vegan beslenme ve vegan ürünlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Vegan, Vejetaryen, Vegan Ürün 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Vejetaryen beslenme eski dönemlerden beri uygulandığı bilinen bir beslenme şeklidir (Leitzmann, 2014: 

496-502). Bu beslenme şeklini seçen kişiler diyetlerini oluştururken hayvansal kaynaklı gıdaları kısmen 

veya tamamen çıkarırlar. Kişiler vejetaryenliği dini ve ekonomik nedenlerden, hayvan hakları ve etik 

düşüncelerden, ekolojik kaygılardan, hayata bakış açısı (canlı eşitliği, tür eşitliği, canlı yaşamına saygı) 

gibi çeşitli durumlardan dolayı tercih edebilmektedir (Orlich ve ark., 2013: 1230-1238; Craig, 2009: 

1627-1633). Vejetaryen beslenme şeklini tercih etme nedenlerinden biri de daha sağlıklı bir yaşam şekli 

olduğunun düşünülmesidir (Best, 2009: 371; Karabudak, 2008: 7-10; Pollan, 2009: 361-395; Tunçay ve 

Bulut, 2016: 831-843).  

Vejetaryenler, tüketmeye devam ettikleri hayvansal kaynaklı gıdalara göre farklı gruplara ayrılmaktadır 

(Clarys, 2014: 1318-1332).  Lakto-vejetaryen diyette, süt ve ürünleri ile bitkisel bazlı gıdalar bulunmak-

tadır. Et, balık ve yumurta kesinlikle tüketilmemektedir. Ovo-vejetaryen diyet tipi beslenmede, yumurta 

ve bitkisel kaynaklı gıdalar bulunmaktadır. Tüm et türleri ve süt ürünleri kesinlikle tüketilmemektedir. 

Lakto-ovo-vejetaryen diyet, süt ve süt ürünleri, yumurta ve bitkisel kaynaklı gıdaları içermektedir, ancak 

tüm et türleri kesinlikle tüketilmemektedir. Pesko-vejetaryen diyet, balık, deniz ürünleri, yumurta ve 

bitkisel kaynaklı gıdalara dayanmaktadır. Ancak kırmızı et ve kanatlı eti kesinlikle tüketilmemektedir. 
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Polo-vejetaryen tipi diyette ise kanatlı eti ve bitkisel kaynaklı gıdalar tüketilmektedir. Semi vejetaryen 

tipi diyette ise zaman zaman kanatlı etleri ve su ürünleri, ağırlıklı olarak bitkisel kaynaklı gıdalar, yu-

murta, süt ve süt ürünleri bulunmaktadır. Son grupta yer alan ve çok popüler olan vegan tipi diyette ise 

bitkisel kaynaklı gıdalar bulunurken, hiçbir şekilde hayvansal kaynaklı ürünler tüketilmemektedir.  

AMAÇ 

Bu derleme çalışmasında, son yıllarda popüler hale gelen vegan beslenme ve vegan ürünlerin incelen-

mesi amaçlanmaktadır. 

VEGAN BESLENME ve ÇEŞİTLERİ 

Hayvansal kaynaklı hiçbir gıdayı tüketmeyen kişiler ise vegan olarak tanımlanmaktadır (Phillips, 2005: 

132-167). Veganlar ayrıca hayvansal içerikli kozmetikleri ve kıyafetleri de kullanmayı reddeder (Phil-

lips, 2005: 132-167; Clarys, 2014: 1318-1332).  Bu beslenme biçiminin uzun süreli uygulanmasında 

besin öğesi yetersizliklerine bağlı bazı yan etkiler ve sağlık sorunları da oluşabilmektedir. Veganların 

sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi için sağlık çalışanları tarafından doğru ve güncel bir şekilde bilgi-

lendirilip yönlendirilmeleri gerekmektedir. Bu derleme çalışmasında, son yıllarda popüler hale gelen 

vegan beslenme ve vegan ürünlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Hayvansal gıdaların (et, balık, kanatlı 

eti, yumurta, bal, hayvansal süt ve ürünlerini vb.) tüketilmesine karşı olmak anlamına gelen vegan keli-

mesi ilk olarak 1944 yılında The Vegan Society kurucularından Donald Watson tarafından türetilmiştir 

(Balaban ve Erben, 2018: 75-88). Veganlar hayvan kaynaklı deri, yün, kürk, ipek, kemik vb. ürünleri, 

hayvansal ürünler içeren veya hayvanlar üzerinde test edilen kozmetik ve ev temizliği ürünlerini de 

kullanmayı tercih etmemektedirler. Ayrıca hayvanların kullanıldığı sirk, boğa güreşi, hayvanat bahçesi, 

at yarışı vb. etkinliklere de katılmamaktadırlar (Tunçay, 2016: 70-73 ). 

Hayvanlara duyarlılık, sağlığa olumlu etkiler ve çevreye verilen zararın azaltılabilmesi gibi düşünceler-

den dolayı kişiler vegan beslenme şeklini benimsemektedir (Sezgin ve Ayyıldız, 2019: 503-533). Vegan 

beslenme şeklini benimseyen kişilerin sayısı her geçen yıl tüm dünyada artış göstermektedir. Bu artış 

vegan diyetlerin günümüzde eski yıllara göre daha fazla ulaşılabilir gıdaya ve farkındalığa sahip olması 

ile ilişkilendirilebilir (Elorinne, 2016: 2-14). 

Hayvansal gıdaların tüketilmediği vegan beslenmesi kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmaktadır.  Zen-

makrobiyotik diyet sadece sebze, meyve, baklagiller ve tahıl içeren bir diyettir (Altaş, 2017: 403-421). 

Fruvitarianların (Früitistler) diyetinde sadece meyveler, botanik olarak meyve denilen salatalık, kabak, 

domates ve biber gibi sebzeler, kabuklu yemişler ve tohumlar bulunur ve bunlar ile beslenirler. Bu in-

sanlar yedikleri besinin tekrar toprağa dönerek büyüme döngüsünün devam edeceğine inanırlar (Cabal-

lero ve ark., 2012). Ravistler, pişirme işleminin gıdanın besin değerini azaltacağına inandıkları için gı-

daların pişirilmemesi gerektiğini savunurlar. Diyetlerinde meyve, sebze, kabuklu yemişler, tohumlar, 

filizlenmiş tahıllar ve baklagiller yer alır (Altaş, 2017: 403-421). 

VEGANLARDA BESLENME İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI 

Vegan diyet sadece bitkisel kaynaklı gıdaları içermesi sebebiyle, kişilerin besin öğesi alımı ve düzeyleri 

oldukça önemlidir. Çoklu doymamış yağ asitleri, diyet lifi, C ve E vitaminleri, folat, magnezyum, demir 
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ve bakır bakımından oldukça zengin diyetlerdir (Sobiecki, 2016: 464-477). Veganların diyetlerinde pro-

tein, kalsiyum, demir, çinko, B12 ve D vitaminleri, yağ asitleri ve iyot açısından yetersizlikler görüle-

bilmesi ve yetersizliklerin çeşitli hastalıkların gelişmesinde risk faktörü olabilmesi sebebi ile vegan di-

yetlerin uygun tıbbi veya diyetetik danışmanlık yapılarak uygulanması gerekmektedir (Huang, 2014: 

55; Pekcan, 2018: 1-6). 

Protein 

Gıdalar protein kalitesine göre farklılık gösterirler. Bir gıdanın protein kalitesi o proteinin esansiyel 

aminoasit içeriğine bağlıdır. 9 esansiyel aminoasidin hepsini içeren tam protein örnekleri hayvansal 

kaynaklı (yumurta, balık, kümes hayvanları, et, süt ürünleri vb.) olup, bitkisel bir protein olan soya 

proteini de tam proteindir (Applegate, 2011: 38-40).  Vegan diyetler esansiyel amino asitler açısından 

oldukça kısıtlıdır. Bu protein dengesizliği bazı bitkisel gıdaların bir arada tüketilmesi ile ortadan kaldı-

rılabilir. Örneğin; çoğu tahıl lizin aminoasidi bakımından, çoğu baklagil de metionin amino asidi bakı-

mından yetersizdir. Tahıllar ve baklagillerin beraber tüketilmesi ile bir tam protein kombinasyonu sağ-

lanabilir. 

Yağ Asitleri 

Esansiyel yağ asitlerinden omega-3 ve omega-6 vücudumuz için önemli görevlere sahiptir. Yağlı balık-

lar omega-3 için mısır, ayçiçeği, soya, fındık yağları ise omega-6 yağ asiti için önemli bir kaynaktır 

(Applegate, 2011: 104-110). Veganların bitkisel sıvı yağ alımları daha fazladır ve bu da diyetin omega-

6 yağ asiti açısından zengin olması anlamına gelir. Diyetlerinde omega-3 içeri ise daha azdır bu sebeple 

vegan beslenen bireylerde omega-3 ve omega-6 dengesinin bozulmasına bağlı olarak büyüme döne-

minde görme, beyin gelişimi ve merkezi sinir sisteminde sorunlar, yetişkinlik döneminde ise inflamatuar 

hastalıklar ve özellikle kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski artabilir. Bu sebeple omega-6/omega-

3 oranının dengede tutulması gerekmektedir. Bu bağlamda omega-6/omega-3 dengesi 5-10:1 arasında 

olmalıdır (Baysal, 2017: 301-304). 

B12 Vitamini (Kobalamin) 

Enzim reaksiyonları için gerekli olan ve suda çözünen B12 vitamini hayvansal gıdalarda (kırmızı et, 

balık, kümes hayvanları ve süt ürünleri), takviye edilmiş soya sütü, soya ürünleri ve bazı kahvaltılık 

gevreklerde bulunur (Applegate, 2011: 233-235).  

D Vitamini 

Somon ve orkinos gibi yağlı balıklar, karaciğer ve yumurta D vitamini kaynağı olarak gösterilebilirken 

güneş ışığı ihtiyacın karşılandığı birinci kaynaktır. D vitamini kaynağı olarak tüketilebilecek gıdaların 

hayvansal kaynaklı olması sebebi ile veganların D vitamini gereksinimlerini karşılama oranları az da 

olsa düşüş gösterir. Takviye edilmiş kahvaltılık gevrekler, meyve suları, soya sütü vb. ürünler D vitamini 

kaynağı olarak kullanılabilmektedir (Holick ve Chen, 2008: 1080-1086; Koyyalamudi ve ark., 2009: 

3351-3355). 
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Kalsiyum 

Veganlar soya sütü, soya yoğurdu, soya peyniri, yeşil yapraklı sebzeleri ve çeşitli kalsiyum takviyelerini 

tüketebilirler. Kalsiyum emilimi için D vitaminine ihtiyaç duyulur. D vitamini yetersizliği kalsiyum 

biyoyararlılığını düşürmektedir. Kalsiyumun biyoyararlılığını düşüren bir diğer durum da tahıllarda bu-

lunan fitik asit ve yeşil bitkilerde bulunan oksalik asittir (Applegate, 2011: 195-199). 

Demir 

Demir bakımından zengin gıdalar genellikle et ve et ürünleridir. Veganlar için yeşil yapraklı sebzeler, 

mercimek, fındık, zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler, fasulye, kuru meyveler ve kuruyemişler ile 

soya iyi birer demir kaynağıdır. Ayrıca turunçgiller, brokoli, domates ve yeşil biber gibi C vitamininden 

zengin gıdalar ile birlikte demir içeren gıdaların beraber tüketilmesi, demir emilimini arttırabilmektedir 

(Applegate, 2011: 204-210). 

Çinko 

Çinko çoğu gıdada bulunur ancak bulundukları formlar açısından biyolojik yararlanma oranları düşük-

tür. Hayvansal gıdalar özellikle su ürünleri, yağlı tohumlar ve kuru baklagiller çinko bakımından zen-

gindir (Applegate, 2011: 211-212). Vegan diyette tüketilen baklagillerdeki ve tahıllardaki fitik asit, 

çinko emilimini düşürücü role sahiptir. Bunu engellemenin yolu fitik asit miktarını filizleme, mayalama, 

fermente etme, ıslatma ile azaltmaktır. Böylece çinko emilimi üzerindeki etkisi azalmış olmaktadır (Öz-

can ve Baysal, 2016: 101-116). 

Lif 

Veganların diyetleri ağırlıklı olarak tahıllar, kuru baklagiller, taze meyve ve sebzeleri içermesi nedeniyle 

lif içeriği yüksektir. Lifin vücut için olumlu etkilerinin yanı sıra aşırı alımının kalsiyum, çinko, demir 

gibi bazı minerallerin bağırsaklardan emilimini azaltarak bu minerallerde yetersizliklerin görülmesine 

sebep olabilmektedir (Applegate, 2011: 79-85; Ateş ve ark, 2018: 220-229). 

VEGAN ÜRÜNLER 

Vegan beslenmenin farkına varılması ve ulusal/uluslararası derneklerin oluşturulması ile 1996 yılında 

Avrupa Vejetaryenler Birliği (EVU) tarafından V-Label isimli vegan ürün sembolü ortaya çıkmıştır. V-

Label etiketi, vegan ürünleri tanımada kişilere yardımcı olmaktadır. 

Vegan beslenen bireylerin sayısı arttıkça üreticilerde bu konuda üretimlere yönelmişlerdir. Beyond Meat 

ve Hampton Creek Foods gibi şirketler, bitkilerden et ve yumurta ile aynı tat ve görüntüye sahip ürünler 

üretmek için ısı ve basınç kullanmanın yeni yollarını test ederken; Impossible Foods firması, sadece 

bitkisel kökenli ürünler kullanarak peynir, süt, pastırma gibi gıda ürünlerinin üretimi için çalışmalar 

yapmaktadır. Danone’de, bitkisel süt markalarından Alpro’nun da yer aldığı Amerikan White Wave 

Foods markasını satın alarak vegan pazarına girmiştir. Küresel Pazar Araştırma Şirketi’nin hazırladığı 
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raporda, vegan ürünlerin 2015-2020 yılları arasında %5’lik bir artış ile 708 milyon dolar ek satışla bü-

yümeye devam edeceği tahmin edilmektedir.2 

Bitkisel kaynaklardan elde edilen sütler de veganların diyetlerinde oldukça sık rastlanmaktadır. Bu süt-

lere (badem, fındık, hindistan cevizi, pirinç, soya, yulaf vb.) probiyotik mikroorganizmaların ilave edil-

mesi ile üretilen çeşitli fermente içecek, yoğurt ve peynir gibi ürünler veganlar için oldukça iyi alterna-

tiflerdendir. Soyadan gelen fasulye benzeri lezzet ve bazı besin öğelerinin eksikliğinden dolayı, son 

zamanlarda fermantasyonda badem sütünün kullanımına olan ilgi artmıştır (Vanga ve Raghavan, 2018: 

10-20). 

Veganlar tarafından sevilerek tüketilen tempeh, soya fasulyesinin fermantasyonu ile oluşan fermente bir 

gıdadır (Babu, 2009: 22-27). Fermantasyon sayesinde tat, aroma ve tekstür özelliklerinin yanı sıra biyo-

lojik değerde de artışlar meydana gelir (Tibbott, 2004: 600-610). Kokusuz, lezzetli, etli ve mantarımsı 

bir tada sahip olmasından dolayı salatalarda, çorbalarda sıklıkla kullanıldığı, son zamanlarda pizza, 

sandviç, hamburger gibi gıdalarda da kullanılmaya başlanmıştır (Shurtleff ve Aoyagi, 2001:48-50). 

Dünyada ilk olarak Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde başlayan ve sebzelerin et gibi işlendiği Bitki Ka-

saplığı dükkanları ortaya çıkmıştır. Bitki kasapları genellikle, buğday eti olarak bilinen seitan kullan-

maktadır. Vegan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan bu et ikameleri, hayvansal etlerden daha 

fazla protein ve lif, daha düşük kalori ve yağ içermektedir ancak bazı vitamin ve mineraller bakımından 

da yoksun olmaktadırlar.3 

Son yıllarda hem duyusal hem fiziksel (görünüş) açıdan kabul edilebilir formülasyonlar üzerine çalış-

malar yapılarak, kısıtlı olan ürün yelpazesini genişletmek amaçlanmaktadır. 

SONUÇ 

Vegan beslenme biçimini tercih edenler son yıllarda tüm dünyada artış eğilimindedir. Gıda endüstrisi 

de veganların taleplerini karşılamak için vegan ürün çeşitliliğini ve miktarını her geçen yıl arttırmakta-

dır. Ürün çeşitliliğinin ve miktarının artması ile beraber bu ürünlere olan erişimin de daha kolay bir hal 

alacağı söylenebilir. 
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İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT 1 (IRS) GEN POLİMORFİZMİ VE TİP 2 DİYABET 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Suat ÇAKINA 

Çanakkale Onsekiz, Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Çanakkale / Türkiye 

Öz: Tip 2 diyabet, çevresel ve genetik faktörler etkisi ile insülin direnci ve glukoz toleransındaki  bo-

zukluklarla karakterize diyabet tipidir. İnsülin direnci moleküler düzeyde incelendiğinde, insülin sinyal 

ağının devamlılığından, dağılımından ve regülasyonundan sorumlu olan temel moleküller ise insülin 

reseptör sübstrat (IRS) protein ailesidir. İnsülin reseptör sübstrat proteinleri, hücre yüzey reseptörlerin-

den gelen uyarımların hücre içine aktarımını sağlayan sitoplazmik adaptör proteinlerdir. Son birkaç yıl 

içinde, çeşitli araştırmalar IRS1 gen polimorfizmi ile tip 2 diyabet riski arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. 

Bu derlemede amacımız, insülin direnci gelişiminde temel rol oynayan IRS1 gen polimorfizimi ile tip 2 

diyabet riski arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnsülin Reseptör 1, Polimorfizm, Tip 2 Diyabet 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Diabetes Mellitus (DM), yetersiz insülin üretimi veya vücudun insüline yanıt vermemesinden kaynak-

lanan yüksek kan şekeri seviyeleri ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır. Dünya çapında ve 

ülkemizdeki görülme sıklığı giderek artmaktadır (Erdem, Bayrak, Ugur, Orman, & Akar, 2016; Kalan 

Farmanfarma, Ansari-Moghaddam, Zareban, & Adineh, 2020).  

Diyabet hastalığı Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki büyük kategoride sınıflandırılır (Şekil 1.). Tip1 diyabet 

genellikle otoimmün mekanizmaların neden olduğu, pankreas beta hücrelerindeki yıkım sonucu yetersiz 

insülin salınımı ile karakterizedir. Tip 2 diyabet ise, insülin sekresyonunda kısmi bozulma ve/veya hedef 

dokulardaki insülin direnci nedeniyle beta hücre fonksiyon bozukluğu görülmektedir. Tip 2 diyabet ge-

lişiminde çevresel ve genetik faktörler etkisi bilinmekle birlikte, hastalığa neden olan temel moleküler 

mekanizma hala belirsizliğini korumaktadır. İnsülin direnci, insülinin hedef dokularının hücresel dü-

zeyde insüline gereken yanıtı verememesi ya da daha az vermesi durumu olarak tanımlanmaktadır. 

Obezlerde, diyabetik olmayan bireylerde ve tip 2 diyabetik bireylerde insülin direnci görülebilmektedir. 

İnsülin direnci moleküler düzeyde incelendiğinde, insülin sinyal sistemini negatif yönde etkileyen ser-

best yağ asitlerinin, inflamatuar sitokinlerin etkin rol oynadığı karmaşık bir sistemdir (Chellappan et al., 

2018; Padhi, Nayak, & Behera, 2020; Vieira et al., 2019). 
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Şekil 1. Tip 1 ve Tip 2 diyabet (Vieira et al., 2019) 

İnsülin temel olarak glujoz homeostasisindan sorumlu prime anabolik hormondur. Vücut glikoz denge-

sinin, oldukça kompleks olan insülin sinyal yolağı aracılığı ile sağlamaktadır. İnsülin reseptör sübstrat 

(IRS) proteinleri, insülin sinyal ağının regülasyonundan sorumlu olan temel moleküllerdendir. İnsülin 

reseptör sübstrat proteinleri, hücre yüzey reseptörlerinden gelen  uyarımların hücre içine aktarımını sağ-

layan sitoplazmik adaptör proteinlerdir. IRS1, bu ailenin ilk tanımlanan ve yaygın ekspresyon göster-

mesi nedeniyle üzerinde en çok çalışılan elemanıdır. Son birkaç yıl içinde, çeşitli araştırmalar IRS1 gen 

polimorfizmi ile tip 2 diyabet riski arasındaki ilişkiye odaklanmıştır (Tanti & Jager, 2009; Thirone, 

Huang, & Klip, 2006). 

Bu derlememizde amacımız, insülin direnci gelişiminde temel rol oynayan IRS1 gen polimorfizimi ile 

tip 2 diyabet riski arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

TİP 2 DİYABET 

Toplumda görülen tüm diyabet vakalarının arasında en sık görülen diyabet tipidir. Tip 2 DM insülin 

direnci, beta hücre disfonksiyonu ile karakterizedir ve büyük oranda hastalar yaşamları boyunca insülin 

tedavisine ihtiyaç duymazlar. Bütün toplumlarda ve ırklarda görülen bir hastalıktır. Ülkemizde tüm di-

yabetlilerin %80’den fazlası Tip 2 diyabet olup ülkemizde Tip 2 diyabet sıklığı %2,5-6 civarındadır 

(Kalan Farmanfarma et al., 2020; Koç, 2015).  

Tip 2 diyabetin komplikasyonları kardiyovasküler hastalıklar, nefropati, nöropati, retinopati gelişimine 

yol açabilmektedir. T2DM’nin gelişiminde, çevresel faktörlerin yanı sıra genetik faktörlerin etkisi de 

dikkat çekmektedir. Tip 2 diyabetin poligenik doğası nedeniyle yapılan çalışmalar hastalığın ortaya çı-

kışında etkili moleküler mekanizmaların açıklanmasını  hedeflemektedir (Chellappan et al., 2018; Kalan 

Farmanfarma et al., 2020; Padhi et al., 2020).  
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İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT  

İnsülin pankreas beta hücreleri tarafından sentezlenen ve salgılanan bir peptid hormondur ve karaciğer, 

kas ve yağ dokusu gibi çoğu dokuda, hücre membranlarında bulunan özgün reseptörlerine bağlanır. İn-

sülin reseptörü, tek bir polipeptit olarak sentezlenir, glikozillenir ve alfa-beta subünitlerine ayrılır. Bun-

lar daha sonra disülfit bağlarıyla bağlı bir tetramer oluşturmak üzere bir araya gelirler. Hücre dışında 

bulunan alfa subunitini insülin bağlanma bölgesi içerir. Her beta subunitinin hidrofobik bölümü plazma 

membranı içinde yer alır. Beta subunitinin sitozolik bölümü,bir tirozin kinazdır ve insülin ile aktive olur. 

İnsülinin kendi reseptörünün alfa subünitlerine bağlanması, konumsal değişikliklere neden olur.  Bu 

değişiklikler, beta subunitlerine iletilir ve beta subunitindeki özgün bir tirozin biriminin hızlı otofosfo-

rilasyonuna neden olur. Reseptör tirozin kinaz aktivitesiyle insülin reseptör substratı (IRS-1,IRS-2) adı 

verilen bir peptidin tirozinlerinin fosforile edildiği düşünülmektedir. IRS-1 geni silinmiş farelerde glikoz 

homeostazının bozulduğu, glikoza toleransın geliştiği bulunmuştur. İnsülin sinyal ileti yolunun başlan-

gıcında yer alan IRS fosforilasyonu; sinyal iletiminin kontrolünde oldukça önemlidir. IRS1’deki serin 

rezidülerinin fosforilasyonu, insülinin etkilerinin artırılması ya da sonlandırılması şeklinde ikili etkiye 

sahiptir  (Şekil 2.) (De Meyts, 2000; Kwon, Lee, Jeong, Jang, & Pak, 2015; Lee & Pilch, 1994). 

 

Şekil 2. IRS-1 sinyal mekanizması (Kwon et al., 2015) 

IRS 1 GEN POLİMORFİZMİ  

2q36-37'de bulunan  IRS-1 geni üzerinde birçok polimorfizm saptanmış olup bunlar arasından tip 2 

diyabette 972 kodonunda (Gly972Arg) glisinden arjine geçiş olan rs1801278 riski bir dizi çalışmada 

incelenmiştir. Transfeksiyon çalışmaları, IRS1 geninin rs1801278 polimorfizminin, özellikle PI 3-kinaz 

yolu boyunca, insülinle uyarılan sinyalleri bozduğunu göstermiştir (Albegali, Shahzad, Mahmood, & 

Ullah, 2019; Pérez et al., 2011).  

IRS 1 geni  Gly972Arg (rs1801278) polimorfizmi için kullanılan PZR primer dizileri; 

F:CTTCTGTCAGGTGTCCATCC, R:TGGCGAGGTGTCCACGTAGC’dir. 261 bç uzunluğunda PZR 

ürünleri BstNI restriksiyon enzimi kullanılarak,  Gly972 (159/81/23 bç bant), Arg972 (108/81/51/23 bç 

bant) homozigotlar ve Gly972Arg (her iki bant) heterozigot belirlenmiştir (Alharbi et al., 2014; 

Pappalardo et al., 2010). 

Son zamanlarda, genom bazlı çalışmalarda, IRS1 geninde rs2943641 polimorfizmi tanımlanmıştır ve bu 

polimorfizmin  tip 2 diyabet riski ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. T alel taşıyıcılarının  homozigot C 
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aleli taşıyıcılarından daha düşük HOMA-IR'ye (homeostaz modeli) ve açlık insülinine sahip olduğu ra-

por edilmiştir (Yousef et al., 2018).  

IRS 1 geni rs2943641 polimorfizmi için kullanılan PZR primer dizileri; F:TGGCACCAATTGGGTA-

AGA, R:AACTAGGGGAATATCAGGGCTAA’dir. 187 bç uzunluğunda PZR ürünleri HpyAv restrik-

siyon enzimi kullanılarak,  CC (160/27 bç bant), TT (187 bç bant) homozigotlar ve CT her iki bant 

heterozigot belirlenmiştir (Alharbi et al., 2014). 

IRS 1 GEN POLİMORFİZMİ ve TİP 2 DİYABET İLİŞKİSİ 

Shalimova ve ark. (Shalimova, Belovol, & Kochueva, 2015)  IRS-1 Gly972Arg gen polimorfizmi ve 

tip2 diyabet arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yaptıkları çalışma sonucunda Gly972Arg genotipleme 

sonuçlarına göre tip2 diyabet hastaların %10.64'ünde homozigot polimorfizm tespit edildi ve 

%41.49'unda heterozigot polimorfizm bulundu. Ayrıca tip2 diyabet ve homozigot polimorfizm (Arg / 

Arg) hastalarının diğer genotiplere göre daha yüksek total kolesterol, trigliserit, düşük yoğunluklu li-

poprotein, HOMA indeksine sahip olduğunu rapor etmişlerdir (Shalimova et al., 2015).   Kommoju ve 

ark. (Kommoju et al., 2014) T2DM’li Haydarabad popülasyonunda yaptıkları çalışmada IRS1 geninin 

(rs1801278) Gly972Arg SNP'nin T2DM ile önemli ilişkisini belirtmişlerdir (Kommoju et al., 2014). 

Arikoğlu ve ark. (Arikoglu et al., 2014)178 T2DM li hasta ve 128 sağlıklı bireyden oluşan çalışma 

grubunda Gly972Arg SNP'ni araştırmışlardır. Sonuç olarak Gly972Arg polimorfizminin tip 2 diyabet 

riski ve fenotipleri üzerinde etkisi olmadığı rapor edilmiştir (P> 0.05) (Arikoglu et al., 2014). 

Alharbi ve ark. (Alharbi et al., 2014) 376 T2DM hasta ve 380 sağlıklı bireyden oluşan çalışma grubunda 

IRS-1 geni rs2943641 polimorfizmini araştırmışlardır. Rs2943641 polimorfizmi olması durumunda 

T2DM vakaları ve kontroller arasında genotipik dağılımın yanı sıra allelik frekansta önemli bir fark 

olduğu belirtilmiştir (OR = 1.482, 95 % CI 1.176-1.867; p = 0.001). Sonuç olarak, rs2943641 polimor-

fizmleri Suudi popülasyonunda T2DM ile ilişkili olduğu rapor edilmiştir (Alharbi et al., 2014). Ericson 

ve ark. (Ericson et al., 2013) 15.227 kadın ve 9614 erkek dahil edildiği çalışmada 1567 T2DM tespit 

etmişler ve rs2943641 T aleli ve T2D arasındaki koruyucu ilişkiyi belirtmişlerdir (Ericson et al., 2013). 

Tang ve ark. (Tang et al., 2013) 1177 T2DM tanılı hasta ve 1113 sağlık bireyden oluşan çalışma gru-

bunda Çin popülasyonunda IRS1 rs2943641ve T2DM arasındaki ilişki olmadığı belirtilmiştir (Tang et 

al., 2013). 

SONUÇ 

IRS-1 gen polimorfizmi tip 2 diyabet etiyolojisinde bir risk faktörü olabilir. IRS-1 gen polimorfizmi 

riski ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için daha büyük örnek boyutlarını,  farklı etnik 

popülasyonları içeren iyi tasarlanmış ek çalışmalara ihtiyaç vardır. IRS-1 gibi genlerde ortaya çıkan 

genetik varyasyonların belirlenmesi, Tip 2 DM hastalığının teşhis ve tedavisinde yeni yöntemlerin ve 

ilaçların geliştirilebilmesini bakımından yol gösterici olacaktır. 
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POSTOPERATIVE INTENSIVE CARE PROCESSES OF LAPAROSCOPIC BARIATRIC 

SURGERY PATIENTS 

Yıldız YİĞİT1 Nuriye ESEN BULUT2   

 1T.C. Fatih Sultan Mehmet University of Health Sciences EAH Anesthesiology and Reanimation 

Clinic, İstanbul / Turkey 

 2T.C. Fatih Sultan Mehmet University of Health Sciences EAH General Surgery Clinic, 

İstanbul / Turkey 

Summary: In this study, we aimed to investigate the post-operative intensive care processes and results 

of patients with bariatric surgery using different techniques.Obesity is increasing everywhere.Sleeve 

Gastrectomy, Gastric Bypass Intensive care hospitalizations may occur due to complications(bleeding, 

leakage, etc.)associated with these surgeries and postoperative conditions (hypoxia, hypoventilation, 

etc.) due to obesity (3,4).We analyzed the data of patients in need of intensive care who underwent 

bariatric surgery between January 1, 2013, and November 30, 2020, with the permission of the scientific 

studies committee of our hospital and who were hospitalized in the ICU for more than 24 hours. 45 

patients were examined.Demographic data were recorded as BMI, ASA, APACHE-II, SAPS II, SOFA, 

NRS2002 scores,comorbidities, invasive mechanical ventilation(IVM)times, and exit pattern..45 pa-

tients out of 1033 patients were hospitalized in intensive care; 5 patients who were taken from the service 

had a sleeve gastrectomy operation, went to the service after the operation, and for various reasons 

(leakage, bleeding, etc.) One patient died and the others were discharged to the service.There was no 

difference when evaluated according to BMI, IVM duration, APACHE2, SAPS 2, SOFA, and NRS 2002 

parameters of patients with Sleep Gastrectomy and Gastric Bypass(Table 1) ICU admissions may occur 

in bariatric surgery operations, both due to obesity and postoperative complications. Although serious 

complications are rare in obese patients with bariatric surgery, they can be mortal. 
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AIM 

In our study,we aimed to investigate the postoperative intensive care processes and results of patients 

with bariatric surgery using different techniques. 

INTRODUCTION 

The prevalence of obesity is increasing in our country as it is all over the world. Therefore,we encounter 

it frequently in our anesthesia practice(1,2).Anesthesia management of obese patients in the preoperative 

perioperative and postoperative period is important.(4)Within the scope of bariatric surgery;Sleeve Gas-

trectomy,Gastric Bypass Intensive care hospitalizations may occur due to complications (bleeding,leak-

age etc.)associated with these surgeries and postoperative conditions(hypoxia, hypoventilation, etc.)due 

to obesity (3,4). 

MATERIALS and METHODS 

We retrospectively analyzed the data of patients in need of intensive care who underwent bariatric sur-

gery between January 1, 2013, and November 30, 2020,with the permission of the scientific studies 
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committee of our hospital and who were hospitalized in the Intensive Care Unit (ICU) for more than 24 

hours.Demographic data were recorded as body mass index (BMI), ASA, APACHE-II, SAPS II, SOFA, 

NRS2002 scores, comorbidities,invasive mechanical ventilation (IVM)times and exit pattern. 

Statistical Reviews; When evaluating the findings obtained in the study, IBM SPSS Statistics 22 for 

statistical analysis (SPSS IBM, Turkey) programs were used. While evaluating the study data, the sui-

tability of the parameters to the normal distribution was evaluated with the Shapiro Wilks test. While 

evaluating the study data, besides descriptive statistical methods (mean, standard deviation, frequency), 

Student t-test was used for comparing normally distributed parameters between two groups, and Mann 

Whitney U test was used for comparing parameters that did not show normal distribution between two 

groups. One-Eyed Order Chi-square test was used to compare qualitative data. Significance was eva-

luated at the p <0.05 level. 

RESULTS 

esults 

Between January 1, 2013, and November 30, 2020, 45 patients were examined.45 patients out of 1033 

patients were hospitalized in intensive care; 11 of them were gastric bypass, 34 were sleeve gastrectomy. 

40 of forty-five patients were taken from the operating room, 5 from the service.5 patients who were 

taken from the service had a sleeve gastrectomy operation,went to the service after the operation, and 

for various reasons (leakage, bleeding, etc.) One patient died and the others were discharged to the 

service.There was no difference when evaluated according to BMI, IVM duration, APACHE2, SAPS 2, 

SOFA, and NRS 2002 parameters of patients with Sleep Gastrectomy and Gastric Bypass(Table 1) 

CONCLUSION 

ICU admissions may occur in bariatric surgery operations,both due to obesity and postoperative com-

plications.In the literature, bleeding is reported as 0-3,57 %,leakage 0-1,17%, and mortality 0-3,3%.(5) 

One of our patients died as well.Although serious complications are rare in obese patients with bariatric 

surgery,they can be mortal.We think that the intensive care follow-up of patients in the early or late 

postoperative period may be important increducing the mortality rate.  
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Table 1. Evaluation of patients with Sleeve Gastrectomy and Gastric Bypass according to BMI, 
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Primary diagnosis 

 

p 

 

Sleeve gastrectomy Gastric bypass 

 

Mean±SS Mean±SS 

BMI 46,12±6,58 49,39±7,44 10,172 

IVM duration in intensive care (h) (median) 19,06±43,75 (3) 7,5±9,13 (3,5) 20,422 

APACHE 2 (median) 7,47±4,44 (6) 8,55±5,24 (8) 20,541 

SAPS 2 (median) 13,35±9,25 (10) 15,45±8,98 (15) 20,347 

SOFA (median) 2,32±1,57 (2) 1,82±0,98 (1) 20,403 

NRS 2002 (median) 2±0 (2) 2,09±0,3 (2) 20,079 

BMI: Body Mass Index, IVM: Invasive Mechanical Ventilation 1Student t-Test 2Mann Whitney U Test 
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MİKROBİYOTA VE DİYET BİLEŞENLERİ 

Seren KURTGİL 
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Gaziantep / Türkiye 

Öz: Bağırsak mikrobiyotası parmak izi gibi olup kişiye özgü içerik ve dağılım gösterir. İnsan bağırsağı 

ortalama 1014 bakteri içerir ve bunların büyük bir kısmını anaerobik bakteriler oluşturur. Bozulmuş bir 

mikrobiyotanın yetişkinlerde obezite, diyabet, metabolik sendrom, irritable bağırsak sendromu, 

inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi pek çok hastalıkla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Mikrobiyota 

doğum şekli, antibiyotik kullanımı, anne sütü alımı, çevresel maruziyet ve beslenme gibi pek çok 

faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler içinde beslenme değiştirilebilir bir faktör olması nedeniyle 

dikkat çekmektedir. Diyet kaynaklı mikrobiyota değişikliklerinin, hastalık gelişimini ve hastalığın iler-

lemesini önlemede etkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bağırsak mikrobiyotası, hastalıkların 

tedavisinde giderek önem kazanmaktadır. Metabolik sendrom ve obezite başta olmak üzere pek çok 

hastalığın tedavisinde mikrobiyota hedefli ajanların kullanımı gündeme gelmiştir. Bu amaçla 

prebiyotiklerin, probiyotiklerin ve simbiyotiklerin yeni tedavi seçenekleri olabileceği fikri ortaya 

çıkmıştır. Bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin belirli bir hastalığın nedeni veya sonucu olup ol-

madığı tam olarak bilinmemekle birlikte, bağırsak mikrobiyotasının zengin bakteri çeşitliliği ile iyi sağ-

lık hali arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir. Diyet bileşenlerinin çeşitliliği, bağırsak mikrobiyotası 

bileşimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Farklı besin ögeleri farklı bakteri türleri tarafından kulla-

nılmakta olduğu için mikrobiyotadaki baskın tür, diyetin besin ögesi kompozisyonuna göre değişmek-

tedir. Batı tarzı beslenme modeli, Akdeniz tipi beslenme modeli, vejetaryen beslenme modeli, glutensiz 

beslenme modeli gibi farklı beslenme modellerinin mikrobiyota üzerine etkileri araştırılmaktadır. Besin 

bileşenlerinin belirli bağırsak bakterileri ile etkileşimlerinin anlaşılması, kişiye özgü beslenme model-

lerinin benimsenmesi ile sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını oluşturmaya yardımcı olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, Beslenme, Diyet Bileşenleri 

GİRİŞ  

Bağırsak mikrobiyotası, gastrointestinal kanalda kolonize olan, organ gibi işlev gören mikrobiyal top-

luluktur(Özdemir A, 2017). İnsan vücudunda bulunan hücrelerin 2 milyondan fazlasını bakteriyel mik-

roorganizmalar oluşturur. Bağırsak mikrobiyotası parmak izi gibi olup, her bireyin kendine özgü içeriği 

ve dağılımı mevcuttur. Bu nedenle mikrobiyota süper organ veya süper organizma olarak da adlandırıl-

maktadır(Altuntaş Y, 2017). 

Sağlıklı bağırsak florasında en fazla bulunan mikrobiyal topluluklar Firmicutes, Bacteroidetes, Prote-

obacteria, Actinobacteria, Verrucomicrobia ve Fusobacteria türleridir(Altuntaş Y, 2017; Rinninella et 

al., 2019; Şener, Yüksel, Keskin, Albayrak, Mert Biberoğlu, 2019). Sayıca en baskın olan bakteri grup-

ları ise Firmicutes ve Bacteroidetes’dir( Özdemir A, 2017). Zengin ve çeşitli bir mikrobiyal topluluk, 

dengeli ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu sağlar(Rinninella et al., 2019).Bağırsak 

mikrobiyotasının gelişimi doğumla başlar ve büyük ölçüde yaşamın ilk üç yılı içinde tamamlanır(Bar-

ratt, Lebrilla, Shapiro, & Gordon, 2017). Doğum şekli, anne sütü alımı, antibiyotik kullanımı, stres, 

beslenme, hastalıklar ve çevresel faktörler gibi birçok etken bağırsak mikrobiyotasının oluşumunu ve 
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çeşitliliğini etkilemektedir( Özdemir A, 2017; Rinninella et al., 2019; Şener et al., 2019). Mikrobiyotayı 

etkileyen etmenler arasında beslenme değiştirilebilir bir etmen olması nedeniyle dikkat çekmektedir( 

Özdemir A, 2017).  Bağırsak bariyerini güçlendirmek, bağışıklık sistemi işlevlerini en iyi şekilde sür-

dürmek ve hastalık gelişimini önlemek için sağlıklı bağırsak mikrobiyotasına sahip olmak önemli-

dir(Rinninella et al., 2019). Bozulmuş bağırsak mikrobiyota kompozisyonu pek çok hastalık ile 

ilişkilendirilmiştir(Altuntaş Y, 2017; Rinninella et al., 2019; Singh et al., 2017). 

BESİN BİLEŞENLERİ ve BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI 

Diyet bileşenlerinin çeşitliliği, bağırsak mikrobiyota bileşimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Farklı 

besin ögeleri farklı bakteri türleri tarafından kullanılmakta olduğu için mikrobiyotadaki baskın tür, di-

yetin besin ögesi kompozisyonuna göre değişmektedir (Özdemir A, 2017). Protein, yağ ve karbonhid-

ratlar dahil olmak üzere makro besin ögelerindeki değişiklikler, insan bağırsak mikrobiyotasında önemli 

değişikliklere yol açar(Kolodziejczyk, Zheng, & Elinav, 2019). 

Diyetle alınan karbonhidratların kolonda fermente olması sonucu kısa zincirli yağ asitleri (KZYA) oluş-

maktadır(Barratt et al., 2017). Bütirat, propiyonat ve asetat gibi KZYA, bağırsak epitel hücreleri için 

önemli bir enerji kaynağı görevi görür, mukozal bariyerin güçlenmesinde, epitel hücre proliferasyo-

nunda ve inflamasyonun azalmasında görev alırlar (Rinninella et al., 2019; Singh et al., 2017). Diyetin 

karbonhidrat içeriğini değiştirmek ve yüksek posalı beslenmek, bakteriyel bileşimi etkileyerek dışkının 

KZYA profilini değiştirebilir(Rowland et al., 2018; Tomova et al., 2019). Obez bireylerde fermente 

olabilen karbonhidrat bakımından fakir diyet ile beslenmek, Firmicutes türünde ve fekal bütirat seviye-

sinde önemli azalma ile ilişkilendirilmiştir(Kolodziejczyk et al., 2019). Asetat, propiyonat ve bütiratın, 

merkezi iştah regülasyonunda ve bağırsak glukoneogenezini etkileyerek enerji homeostazında önemli 

bir rol oynayabileceği gösterilmektedir(Rowland et al., 2018). 

Proteinler kolonda proteolitik fermentasyondan sorumludurlar. Bakteriyel fermentasyon sonucu ko-

londa amonyak, aminler, indoller, fenoller, sülfür bileşikler ve organik asitler açığa çıkmaktadır( 

Özdemir A, 2017; Altuntaş Y, 2017). Yüksek proteinli diyetle beslenme sonucu oluşan bu metabolitlerin 

kolorektal kanser, enflamatuvar bağırsak hastalığı ve ateroskleroz gibi hastalıklara neden olduğu ileri 

sürülmektedir(Altuntaş Y, 2017). İnsanlarda uzun süre hayvansal proteinden zengin bir diyetle beslen-

menin, Bacteroides  sayısının artması ile ilişkili olduğu gösterilmiştir(Kolodziejczyk et al., 2019). 

Yüksek yağlı diyetlerin, düşük yağlı diyetlere kıyasla, fekal kısa zincirli yağ asidi konsantrasyonunu ve 

Bifidobakteri sayısını önemli oranda düşürdüğü saptanmıştır( Özdemir A, 2017). Yüksek yağlı diyetle 

beslenme, bağırsak bariyer geçirgenliğinin ve lipopolisakkaritlerin artması, inflamasyon ve metabolik 

hastalıkların oluşumundan sorumlu yolakların aktive olması ile ilişkili bulunmuştur(Altuntaş Y, 2017). 

Sağlıklı insanlarda, omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri tüketiminin bütirat üreten bakterileri sayıla-

rında artışa neden olduğu gösterilmiştir(Kolodziejczyk et al., 2019). 

Mikrobesin ögeleri insan metabolizmasını doğrudan veya dolaylı olarak mikrobiyota yolu ile etkilemek-

tedir. Bağırsaktaki bakterilerin K ve B grubu vitaminleri sentezleyebildikleri bilinmektedir. Özellikle 

Bacteroidetes grubunun en çok B vitamini üreten grup olduğu bilinmektedir( Özdemir A, 2017). 

BESLENME MODELLERİ ve BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI 
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Farklı diyet türlerinin komensal bakteri türleri, mukus tabakası ve bağışıklık hücreleri üzerinde etkileri 

olduğu bilinmektedir(Rinninella et al., 2019). Diyette yüksek yağlı veya yüksek lifli beslenmenin 24 

saat içinde mikrobiyal kompozisyonu değiştirdiği görülmüştür(Wu et al., 2011). 

Batı tarzı diyetler, yüksek hayvansal kaynaklı protein, doymuş yağ içeriği ile düşük meyve, sebze ve 

tahıl içeren diyetler olarak bilinmektedir. Batı tarzı beslenme modelinin mikrobiyotada yararlı bakteriler 

olan Bifidobacterium ve Eubacterium sayılarını azalttığı gösterilmiştir(Singh et al., 2017). Batı diyetinin 

bağırsak florasını oluşturan mikrobiyal türlerin çeşitliliği ve popülasyonları üzerinde büyük etkisi vardır. 

Çok kuşaklı bir Asya-Amerikan kohortunun yakın tarihli kesitsel çalışmasında, ABD'ye göç etmenin 

bağırsak mikrobiyal çeşitliliğini ve işlevini azalttığı gösterilmiştir (Hills et al., 2019). Bağırsak mikro-

biyal kompozisyonun beslenme alışkanlıklarına bağlı olduğunu kanıtlamak için yapılan bir çalışmada, 

Avrupalı çocukların dışkı örnekleri, kırsal Afrika köyü olan Burkina Faso'daki çocukların dışkı örnekleri 

ile karşılaştırılmıştır. Klasik batı diyeti ile beslenen Avrupalı çocukların bağırsak mikrobiyota zenginliği 

ve çeşitliliği, posa yönünden zengin bir diyetle beslenen Burkina Faso’daki çocuklara göre önemli de-

recede az bulunmuştur(De Filippo et al., 2010). Sağlıklı gönüllülerin uzun süreli beslenme alışkanlıkla-

rını inceleyen bir çalışma, Bacteroidetes ve Actinobacteria’yı yüksek yağlı/düşük lifli diyet ile pozitif 

olarak ilişkili bulurken Firmicutes ve Proteobacteria’yı düşük yağlı/yüksek lifli diyet ile ilişkili bul-

muştur(Wu et al., 2011). Farelerde yüksek doymuş yağlı ve düşük lifli diyet tüketimi, Bacteroidetes'te 

azalmaya, Firmicutes ve Proteobacteria'da bir artışa neden olmuştur(Kolodziejczyk et al., 2019).  

Fermente olabilen oligosakaritler, disakkaritler, monosakkaritler ve poliollerden düşük olan FODMAP 

diyeti, kalın bağırsak bakteriyel fermentasyonunu azaltarak irritable bağırsak sendromunu tedavi etmek 

için bir yöntem olarak kullanılmaktadır(Rowland et al., 2018). Düşük FODMAP (3 g/gün) diyet tedavisi 

3 hafta süre ile irritable bağırsak sendromlu hastalara uygulanmış, çalışma sonucunda fekal KZYA mik-

tarı etkilenmezken toplam bakteri türü sayısında azalma görülmüştür. FODMAP’ler fermente edilebilir 

substratlardır ve kolon sağlığı açısından faydalılardır. Bu nedenle uzun dönem uygulamalarında dikkat 

edilmelidir(Halmos et al., 2015). 

Akdeniz diyeti meyve, sebze, tahıl, kurubaklagil ve doymamış yağ asitleri içermesi nedeniyle önerilen 

bir beslenme modelidir. Akdeniz diyetine uyum gösteren bireylerde Lactobacillus, Prevotella, Bifido-

bacterium ve fekal kısa zincirli yağ asidi seviyelerinin yüksek olduğu gösterilmiştir(De Filippis et al., 

2016). Akdeniz diyet örüntüsü inflamasyona, obeziteye, tip 2 diyabete ve kardiyovasküler hastalıklara 

karşı koruyucu bulunmuştur(Rinninella et al., 2019; Singh et al., 2017). Akdeniz diyetinin bu etkileri, 

Lactobacillus, Prevotella ve Bifidobacterium sayılarındaki artış, Clostridium sayılarında azalış ile iliş-

kilendirilmiştir(Singh et al., 2017). 

Çölyak hastalığının diyet tedavisinde önerilen glutensiz diyet üzerine yapılan bir çalışmada, çölyak has-

talarının bağırsak mikrobiyotalarında Bifidobacterium, B. longum ve Lactobacillus türlerinin azaldığı, 

Enterobacteriaceae gibi patojen bakteri sayılarının arttığı bulunmuştur(Gobbetti et al., 2018). Pek çok 

çalışma çölyak hastalarının bağırsak mikrobiyotasında çeşitliliğin az olduğunu belirtmiştir(Chander, 

Yadav, Jain, Bhadada, & Dhawan, 2018; Gobbetti et al., 2018; Singh et al., 2017). 1 aydan uzun süre 

glutensiz diyet ile beslenen sağlıklı deneklerin bağırsak mikrobiyotası incelendiğinde, Bifidobacte-

rium, Clostridium, Faecalibacterium oranlarında düşüş, Enterobacteriaceae ve Escherichia coli sayıla-

rında artış olduğu bulunmuştur(Rinninella et al., 2019). Çölyak hastalarında glutensiz diyet tedavisinin 
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mikrobiyotada potansiyel yararlı türlerin sayısını arttırıp patojen türlerin sayısının azalmasını sağlayarak 

bağırsak ekosistemini iyileştireceği bildirilmiştir ancak çölyak hastalarının sağlığını iyileştirme ihtimali 

üzerine daha fazla çalışma yapılmalıdır.(Melini & Melini, 2019). 

Bitkisel kaynaklı beslenmenin mikrobiyal çeşitliliği arttırdığı ve insan sağlığı için faydalı olduğu bildi-

rilmiştir. Bitkisel besinlerde bol bulunan polifenoller Bifidobacterium ve Lactobacillus'u artırarak anti-

inflamatuvar ve anti-patojenik etki göstermektedir. Vegan ve vejetaryenlerde omnivorlara kıyasla daha 

fazla Bacteroidetes türü olduğu saptanmıştır (Tomova et al., 2019). Vegan ve vejetaryen diyetleri ile 

ilgili yapılan bir çalışmada, Bifidobacterium ve Bacteroides türlerinin sayısının düşük olduğu gösteril-

miştir(Rinninella et al., 2019). Yakın zamanda vegan, vejetaryen ve omnivor beslenmenin bağırsak mik-

robiyota bileşimi üzerine yapılan kesitsel bir çalışma, vegan ve vejetaryen diyetlerin mikrobiyotayı et-

kilediğini ancak bağırsak mikrobiyal bileşimi hakkında kesin sonuç çıkarmak için yeterli olmadığı so-

nucuna ulaşmıştır(Losasso et al., 2018). Benzer şekilde bir sistematik derleme sonuçlarında da omnivor-

lara kıyasla vegan/vejetaryen diyet ve mikrobiyota bileşimi arasında tutarlı bir ilişki tespit edilememiş-

tir(Trefflich et al., 2020). 

HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE YENİ HEDEF: MİKROBİYOTA 

Mikrobiyal çeşitliliğin ve faydalı/zararlı bakteri oranının azalması disbiyosiz olarak adlandırılır. 

Disbiyosiz inflamasyon, kardiyovasküler hastalıklar, alerji, enflamatuvar bağırsak hastalığı, kanser, lu-

pus, astım, multipl skleroz, parkinson hastalığı, çölyak hastalığı, irritable bağırsak sendromu,  obezite 

ve diyabet gibi birçok hastalık ile ilişkilendirilmiştir(Altuntaş Y, 2017; Rinninella et al., 2019; Singh et 

al., 2017).  

Metabolik sendrom ve obezite başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavisinde mikrobiyota hedefli 

ajanların kullanımı gündeme gelmiştir. Bu amaçla prebiyotiklerin, probiyotiklerin ve simbiyotiklerin 

yeni tedavi seçenekleri olabileceği fikri ortaya çıkmıştır(Altuntaş Y, 2017). Farelerde, bir probiyotik suş 

olan A. muciniphila  veya prebiyotik fruktooligosakkarit ile yapılan tedavinin, yüksek yağlı diyet kay-

naklı ağırlık kazanımını ve insülin direncini tersine çevirdiği, iltihaplanmayı azalttığı, bağırsak bariye-

rini güçlendirdiği ve mukus tabakası kalınlığında diyetle indüklenen azalmayı önlediği gösterilmiş-

tir(Hills et al., 2019). Aşırı kilolu/obez insülin direnci olan gönüllülerde yapılan plasebo kontrollü çalış-

mada, günlük 1010 A. muciniphila bakterisi oral takviye olarak verilmiştir. Üç aylık süre sonunda artmış 

insülin duyarlılığı, azalmış insülinemi ve azalmış vücut ağırlığı sonuçlarına ulaşılmıştır(Depommier et 

al., 2019). 

Çölyak hastalarının bağırsak mikrobiyal kompozisyonunda patojen bakteri sayısının fazla, potansiyel 

yararlı bakteri sayısının ise az olduğu görülmüştür(Gobbetti et al., 2018; Singh et al., 2017). Çölyak 

hastalarının bağırsak mikrobiyotalarında oluşan disbiyosiz durumu hastalığın gelişiminde mikrobiyota-

nın etkili olabileceğini düşündürmüştür(Chander et al., 2018). Çölyak hastalarına uygulanan glutensiz 

diyet tedavisinin bağırsak kompozisyonunu iyileştirdiği fakat sağlıklı bireylerde aynı etkiyi gösterme-

diği bulunmuştur. Sağlıklı bireylerde farklı etki yaratmasının diyetle yeteri kadar karbonhidrat alınma-

ması durumunda KZYA üretiminin azalması ve patojen bakterilerin artmasına bağlı olduğu düşünül-

mektedir(Melini & Melini, 2019). 
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Hipertansiyonlu bireylerin mikrobiyal kompozisyonunun değiştiği, KZYA üretiminde azalma olduğu 

ve Firmicutes/Bacteroidetes oranının değiştiği bildirilmiştir. Benzer şekilde kalp yetmezliği olan hasta-

larda da disbiyosiz görülmüş ve bağırsak bariyerinin bozulduğu tespit edilmiştir(Kitai & Tang, 2018). 

Arteriyel sertliğin bir ölçüsü olan karotis-femoral nabız dalga hızının kadınlarda (n =617) mikrobiyal 

çeşitlilik ile negatif ilişkili olduğu bildirilmiştir(Tomova et al., 2019). Yoğun bakımda kalan 115 

hastadan alınan deri, ağız ve dışkı örneklerinin incelendiği bir çalışmada,   Firmicutes ve Bacteroidetes 

seviyerinin düşük, Proteobacteria seviyesinin ise yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durum kardiyak ar-

rest ve çoklu travma ile ilişkilendirilmiştir(Oami, Chihade, & Coopersmith, 2019). Crohn hastalığı ne-

deniyle tedaviye başlayan 90 çocuk üzerinde uzunlamasına yapılan bir çalışmada, antibiyotik tedavisi 

disbiyosiz ile ilişkilendirilmiş, disbiyosiz durumu bağırsak inflamasyonunun azalması ile iyileşme gös-

termiştir(Lewis et al., 2015). 

Bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin belirli bir hastalığın nedeni veya sonucu olup olmadığı tam 

olarak bilinmemekle birlikte, bağırsak mikrobiyotasının zengin bakteri çeşitliliği ile iyi sağlık hali ara-

sında bir ilişki olduğu gösterilmiştir(Rinninella et al., 2019). Hastalıkları önlemek, sağlığı korumak ve 

sağlıklı bağırsak mikrobiyotası için optimal diyeti tanımlamak amacıyla yeni beslenme stratejileri ortaya 

çıkmaktadır(Rinninella et al., 2019). 

SONUÇ 

Bağırsak mikrobiyotası, bireyin yaşamı boyunca değişen endojen ve ekzojen pek çok faktörden etkilen-

mektedir. Diyet bileşenleri, zenginlik ve çeşitlilik açısından bağırsak mikrobiyotası üzerinde önemli bir 

etkiye sahiptir. Bireylerin beslenme örüntüsündeki farklılıkların, bağırsak mikrobiyal çeşitliliği etkile-

diği ve hastalıkların tedavisinde farklı sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bağırsak mikrobiyotasının, has-

talıkların patofizyolojisindeki rolünün anlaşılması hastalıkların tedavisi için yeni tedavi yöntemleri gös-

terecektir. Bağırsak mikrobiyotasının konakçı sağlığını ve hastalıkları nasıl etkilediğini anlamak için 

insanlar üzerinde yapılmış, geniş katılımlı daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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SİGARA, ALKOL VE KAFEİN TÜKETİMİ: SPOR YAPAN BİREYLER ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 
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Murat KORKMAZ6 
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Öz: Sigara, alkol ve kafein içerikli ürünlerin kullananlar üzerinde önemli olumsuzluklar hatta bağımlılık 

yönünde etkisi olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Bu ürünlerin tüketimi birey ve tü-

keticinin her ne kadar kendi tercihine bağlı bir durum olsa da sağlık açısından kabul edilmesi imkansız 

alışkanlıklar arasında yer almaktadır. Ayrıca sigara ve alkol bağımlılığına ilişkin Türkiye başta olmak 

üzere birçok farklı gelişmiş dünya ülkesinde sadece bu ürünlere/maddelere ilişkin uzmanlaşmış sağlık 

kurum ile kuruluşları bulunmaktadır. Bu nedenle bu zararlı ürünlerle mücadelenin önemi artık birçok 

dünya ülkesi tarafından kabul edilmiş ve kişisel kullanımın azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırıl-

masına ilişkin çalışmalar, yaptırımlar ve uygulamalar devam etmektedir. En son Türkiye’de kapalı alan-

larda tütünce muadili ürünlerin kullanımının kamu eliyle hukuken yasaklanması bu uygulamalardan bir 

örnektir. Biz bu çalışmada sigara, alkol ve kafein içerikli ürünlerin kullanımı ile tüketiminin spor yapan 

bireyler tarafından algı boyutunun incelenmesi ve tutum ile davranışlarının belirlenmeye çalıştık. Bir 

araştırma ve uygulama çalışması olan bu çalışmamız, bir ölçek geliştirme çalışması olarak da değerlen-

dirilebilir. Çalışmamızda daha önceden kullanılmamış fakat farklı birçok çalışmada kullanılmış araş-

tırma başlığımıza ilişkin çalışmalar incelenmiş, bu çalışmalardan esinlenilerek yeni bir ölçek geliştirmiş 

bulunmaktayız. Bu ölçekte katılımcıların farklı algı ve düşüncelerini ölçek 5’li likert ölçekten oluşan 

sorular ile katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin sorular yer almaktadır. Çalış-

mamız sonunda katılımcıların tamamı bu ürünleri kullandığını, ya da bu ürünlerden bazılarını kullandı-

ğını ifade etmiştir. Kullanım oranı kişiden kişiye değişiklik gösterse de kullanıcıların tamamı bu ürün-

lerin sağlık açısından risk oluşturduğunu, kullanılmaması gerektiğini, fakat alışkanlık nedeni ile vazge-

çemediğini ve kullanmaya devam ettiğini ifade etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sigara, Alkol, Kafein, Tüketici, Birey, Spor, Bağımlılık, Algı 

GİRİŞ 

Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de bazı zararlı ürünler yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Bunların en başında sigara ve alkol gelmektedir. Her ne kadar bu ürünlerin sağlık açısından risk ve sorun 

yarattığı tüketiciler tarafından biliniyor olsa da maalesef bir bağımlılık ya da alışkanlık haline dönmesi 

nedeniyle bireyin bu zararlı ürünlerden uzaklaşması ya da tamamen bırakması maalesef mümkün olma-

maktadır.  

Bu konuda birçok dünya ülkesinde bu ürünlerin tüketiminin azaltılması, tüketim nedeni ile ortaya çıkan 

sağlık sorunlarının iyileştirilmesi, tüketicinin rehabilite edilerek tükettiği bu ürünlerden uzaklaşmasını 

sağlayan alanda uzmanlaşmış branş hastaneleri ile sağlık kurumları bulunmaktadır. Hatta Türkiye’de 
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olmak üzere birçok dünya ülkesinde bu ürünlerle savaşan, ürünlerin tamamen yok edilmesi ya da azal-

tılmasına ilişkin sosyal anlamda çalışan STK lar da bulunmaktadır. Türkiye’de bunu sağlayan kurumla-

rın başında YEŞİLAY kurumu gelmektedir. Bu kurum yıllardır zararlı madde kullanımına ilişkin çalış-

malar yaparak toplumsal ve bireysel anlamda yarar sağlamaya çalışmaktadır.  

Bunun yanında farklı sağlık kurumları ücretsiz ve toplumsal destek sağlamak adına da birçok çalışma 

ve faaliyette bulunmaktadır.  

AMAÇ 

Biz bu çalışmada spor yapan bireylerin sigara, alkol ve kafein içerikli madde kullanımına yönelik algı 

ile tutumunu belirlemeyi amaçladık. Her üç maddeyi kullanan tüketicilerin tercih nedenleri, tutum ve 

bakış açılarının neler olduğunu saptamak ve bu yönde çözüm önerilerinde bulunmaya çalıştık.  

KAPSAM 

Araştırmanın kapsamını spor yapan farklı demografik özelliklere sahip bireyler üzerinde, hazırlamış 

olduğumuz ölçekli “geçerliliği ve güvenirliliği” sağlanmış bir anket ile araştırmamıza yönelik düşünce-

lerini belirlemeye çalıştık. Araştırma kapsamında katılımcıların tamamı gönüllü olup, basit rassal yön-

tem ile sosyal medya üzerinden tüm katılımcıları belirledik.  

YÖNTEM 

Araştırmanın yönetiminde ölçekli bir anket kullandık. Bu anket bir ölçek geliştirme şeklinde hazırlan-

mıştır. Yaptığımız araştırma konusu dışında farklı literatür çalışmalarına da katkı sağlayacağını düşün-

mekteyiz. Araştırmamıza katılım sağlayan tüm katılımcılar gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Ka-

tılımcıların tamamı farklı demografik özelliklere sahiptir. Anket formları katılımcıların tamamına sosyal 

medya hesapları üzerinden gönderilmiş ve bu araştırma yaklaşık olarak 2 buçuk ay sürmüştür. Elde 

ettiğimiz anket formları içerisinden analize uygun olanlar seçilmiş ve araştırmanın analizine geçilmiştir.  

 

ANALİZ 

Araştırma kapsamında kullanmış olduğumuz anket verileri SPSS 22 istatistik programı ile analiz edil-

miştir. Elde edilen verilerin analizinde farklı istatistik yöntemler kullanılmıştır. Kullanılan analiz yön-

temleri sonrasında elde edilen bulgular yorumlanmaya ve çalışma sonucuna gitmemize katkı sağlamış-

tır.  

BULGULAR  

Araştırmaya katılım sağlayan katılımcıların tamamı araştırmanın konusu çerçevesinde her üç maddeyi 

kendi istekleri ve tercihleri nedeniyle kullandıklarını, bu kullanılan ürünlerin sağlık açısından sorunlu 

birer tüketim maddesi olduğunu kabul etmiştir.  
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SONUÇ 

Elde edilen bulgular sonrasında, katılımcıların tamamı kendi hür iradeleri doğrultusunda bu ürünleri 

kullandığını, herhangi bir baskı ya da yönlendirme nedeniyle tüketim yapmadığını, tamamen kendi ter-

cihlerine bağlı olduğunu, kullanılan bu ürünlerin sağlık açısından zararlı olduğunun bilincinde oldukla-

rını, bırakmak ya da tüketiminden vazgeçme konusunda ise çok zorlandıklarını, hatta bazı katılımcıların 

bu ürünlerin tüketiminden vazgeçmek bırakmak adına destek aldığını, tedavi uygulandığını ifade etmiş-

tir. Ayrıca bu ürünlerin kullanımı nedeniyle başta bazı sağlık sorunları yaşadıklarını, çevresel olarak 

sorun yaşadıklarını, tepki topladıklarını, ayrıca maddi kayıp yaşadıklarını da ifade etmiştir. Genel olarak 

araştırma kapsamında katılımcıların tamamına yakını bu ürünlerin sağlık açısından sorun yarattığını, 

bırakamadığını, bağımlı olduğunu, keyif aldığını ifade etmiştir.  Çalışma sonunda elde edilen bulgular 

ve bu bulgular sonrasında ortaya çıkan sonuç ile verilerin daha kapsamlı bir yayın haline getirilmesi 

tarafımızdan düşünüldüğü için bazı sayısal verilerin burada paylaşılmasını istemedik. Fakat bu çalışma 

uluslararası indeksli bir yayın haline getirilerek literatüre kazandırılacaktır.  
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MATERNAL OBEZİTENİN PERİNATAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Nezihe OTAY LÜLE 

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep / Türkiye 

Öz: Obezite; vücuda besinlerle alınan enerjinin, harcanandan fazla olmasından kaynaklanan ve vücut 

yağ kitlesinde artış ile karakterize kronik bir hastalıktır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle ula-

şım, üretim ve tarım alanlarında kolaylaşan yaşam biçimine bağlı olarak azalan fiziksel aktivite ve mo-

dern yaşamın getirdiği beslenme alışkanlıklarındaki değişimler obezitenin başlıca nedenlerindendir. 

Obezite kardiovasküler ve endokrin sistem başta olmak üzere vücudun tüm sistemlerini etkileyerek çe-

şitli bozukluklara ve hatta ölümlere yol açabilmektedir. Obezitenin genel popülasyondaki artışına para-

lel olarak üreme çağındaki kadın ve gebelerdeki prevalansı da artmaktadır. Perinatal dönem gebeliğin 

ilk 7 aylık süreci tamamlandıktan sonra gebeliğin 28.haftası ile doğumdan sonraki ilk bir haftalık süreci 

kapsayan dönemdir. Yaşamın her döneminde sağlığa olumsuz etkileri olan obezite perinatal dönemde 

de hem anne hem de bebek sağlığı açısından istenmeyen riskler ve sonuçlar oluşturmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda obezitenin fetal komplikasyonları; daha düşük apgar skoru, konjenital anomali riskinde 

artış, makrozomi, çocukluk çağı obezitesi ve kronik hastalıkları olarak bildirilmektedir. Obezitenin ma-

ternal komplikasyonları ise annenin emzirmeye başlama süresinde gecikme, emzirme sıklığında azalma, 

infertilite, gestasyonel diyabet ve hipertansif bozukluklar olarak gösterilmektedir. Maternal obezite ay-

rıca anne ölümü ve ölü doğumla da sonuçlanabilen erken doğum, sezaryen doğum, makrozomi kompli-

kasyonları, omuz distozisi, doğum esnasında anestezi sorunları gibi doğum komplikasyonlarına da ne-

den olmaktadır. Gebelik planlayan kadınların gebelik öncesi boyuna uygun vücut ağırlığına gelmesi, ilk 

perinatal izlemde gebeye beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgi verilmesi ve gebe kalınan ağır-

lığa uygun olarak kontrollü ağırlık artışı sağlanması oldukça önemlidir. Toplumda yaşayan doğurgan 

çağ kadınlar gebelik öncesi, sırası ve sonrasında beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitilmeli; 

obezitenin neden olacağı olumsuz perinatal sonuçlar önlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Maternal Obezite, Perinatal Sağlık 

GİRİŞ 

Obezite; vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve vücut 

yağ kitlesinin, yağsız vücut kitlesine oranla artması ile karakterize olan kronik bir hastalıktır (TEMD, 

2019). Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vü-

cutta yağ olarak depolanmakta ve obezite oluşumuna neden olmaktadır. Yağ dokusu yetişkin erkeklerde 

vücut ağırlığının %15-18'ini, kadınlarda ise %20-25'ini oluşturmaktadır. Bu oranın erkeklerde %25, ka-

dınlarda ise %30'un üzerine çıkması obeziteyi oluşturmaktadır. Başta kardiovasküler ve endokrin sistem 

olmak üzere vücudun tüm organ ve sistemlerini etkileyerek çeşitli bozukluklara ve hatta ölümlere yol 

açabilen önemli bir sağlık problemi olan obezite; günümüzde sigaradan sonra ikinci en önemli önlene-

bilir ölüm nedenidir (WHO, 2017). 

Dünya genelinde obezite görülme sıklığını etkileyen etmenler arasında; kalıtım, yaş, cinsiyet, beslenme 

alışkanlıkları yaşam tarzı alışkanlıkları, endokrin ve metabolik etkenler yer almaktadır. Teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte özellikle ulaşım, üretim ve tarım alanlarında kolaylaşan yaşam biçimine bağlı ola-
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rak azalan fiziksel aktivite ve modern yaşamın getirdiği beslenme alışkanlıklarındaki değişimler obezi-

tenin başlıca nedenlerini oluşturmaktadır (TEMD, 2019). Endüstrinin makineleşmesi, evlerde iş kolay-

laştıran aletlerinin çoğalması, cep telefonu, televizyon, bilgisayar gibi teknolojik araçların kullanımının 

yaygınlaşması aktivite ve enerji harcanmasının azalmasına yol açarak obezitenin artmasına önemli öl-

çüde katkıda bulunmaktadır. Günümüzde toplumların yağ, rafine şeker ve sodyum içeriği yüksek; posa 

içeriği yetersiz diyetlerle beslenmeleri obeziteye yol açan bir diğer önemli faktördür. Ayrıca aşırı ve 

hızlı yeme davranışının da obezite gelişiminde etkili olduğu bilinmektedir. Obezitenin tüm etyolojik 

nedenlerdeki ortak nokta, alınan enerjinin gerek duyulandan yüksek olmasıdır (Şafak, 2013). 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), fazla kiloluluk ve obezite tanımını beden kitle indeksine dayanarak yap-

maktadır. Buna göre; beden kitle indeksi 30 kg/m² üzerinde olan bireyler obez olarak kabul edilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü 1998 Deklarasyonu’nda modernizasyon ve ekonomik büyümenin, standartlarda 

artışa yol açarak obeziteyi küresel bir epidemi haline getirdiğini ve obezitenin 21. yüzyılın en önemli 

sağlık sorunu olarak kalacağını bildirmiştir (WHO, 1998). DSÖ tarafından dünya genelinde 2016 yılında 

650 milyon obez yetişkin olduğu bildirilmiştir (NCD-RisC, 2016). Yaşam tarzının hızla değişmesi so-

nucunda obezite ülkemizde de halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve sıklığı giderek artan bir sorun. 

DSÖ 2016 yılında Türkiye’de 16.092.644 obez birey bulunduğunu ve Türkiye’nin %29 prevelans ile 

Avrupa’da obezitenin en sık görüldüğü ülke olduğunu bildirmiştir (WHO, The GBD, 2017). Ülkemizde 

yapılan Türkiye Besin Sağlık Araştırması 2017 sonuçlarına göre ise obezite oranı erkeklerde %25.1, 

kadınlarda %39.3 ve toplamda %32.2 olarak belirlenmiştir (TBSA 2017). 

Yapılan araştırmalara göre, obezite özellikle son 20 yıldır, bütün dünyada hızla artmakta ve bir salgın 

hastalık gibi yayılım göstermektedir. Bu artış özellikle üreme dönemindeki kadınlarda ve genç insan-

larda daha yaygındır (Daşıkan, 2009). Bu derleme çalışması maternal obezitenin perinatal sağlığa etki-

leri ile ilgili olarak yapılmıştır. 

MATERNAL OBEZİTE 

Yaygınlığı giderek artan ve yaşamın her döneminde sağlığı olumsuz etkileyen obezite gebelik döne-

minde de hem anne hem bebek için istenmeyen sağlık sorunlara neden olmaktadır. Kadınların obez 

olarak gebe kalmalarının ya da gebelik döneminde kontrolsüz ağırlık artışının gebelik dönemindeki sağ-

lık sorunlarını etkilediği düşünülmektedir. Gebelik, vücut ağırlığı değişimlerinin hızlı olarak yaşandığı 

bir dönemdir. Bu dönemde vücut ağırlığında görülen dengesiz artış ya da azalmalar, bebek ve anne 

açısından önemli sonuçlara yol açabilmektedir. Gebelik süresince toplam ağırlık artış değerleri çeşitli 

aralıklarda önerilmekle birlikte gebelikten önce normal kiloda olan bir kadın için ilk trimestirde 1-2 kg, 

ikinci ve üçüncü trimestirde her hafta ortalama 0.5 kg ağırlık artışı olması beklenir. Ancak gebelik öncesi 

vücut ağırlığının bu önerilen ağırlık artışı değerlerini belirlemede etkisi daha ön planda vurgulanmakta-

dır (Daşıkan, 2009). 

Amerikan Tıp Enstitüsü (IOM) tarafından ilk kez 1990 yılında her bir pregestasyonel vücut ağırlığı ve 

ya BKİ grupları için gebelik süresince önerilen ağırlık artışı değerleri belirlenmiştir. Bu öneriler Ame-

rikan Obstetri ve Jinekoloji Derneği (ACOG) tarafından da benimsenmiştir (Tablo1). Obstetri ve bes-

lenme danışmanlığı için altın standart değerinde olan bu rehbere karşın kayda değer derecede kadın 
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gebelikte tavsiye edilen kilo alımını başaramamakta IOM ve ACOG tarafından önerilen değerlerin dı-

şında kalmaktadır. Önerilenden fazla ağırlık kazanan obez gebeler yüksek risk altındadır. Obez gebe-

lerde kontrollü ağırlık kazanımı bu riskleri en aza indirmektedir (Philips ,2017). Gebelik, ağırlık kaybı 

için doğru bir zaman değildir. Bu yüzden BKİ yüksek olan kadınları gebelik öncesinde ağırlık kaybı için 

teşvik etmek ve uygun ağırlığa ulaştıktan sonra gebe kalmaları oluşabilecek sorunları önlemek açısından 

önemlidir (Ata ve Şahin 2015). 

Tablo 1. Amerikan tıp enstitüsü (IOM) BKİ grupları için gebelik süresince önerilen ağırlık artışı 

değerleri 

 

PERİNATAL DÖNEM 

Perinatal dönem gebeliğin ilk 7 aylık süreci tamamlandıktan sonra gebeliğin 28.haftası ile doğumdan 

sonraki ilk bir haftalık süreci kapsayan dönemdir. Perinatal dönem özellikleri annenin sağlık düzeyi, 

gebelik bakımı, doğum koşulları ve bebeğin sağlık düzeyi ile ilgili bilgi veren en temel göstergelerden-

dir. Perinatal dönem hem anne hem de çocuk sağlığı açısından oldukça önemlidir (TNSA 2018). 

MATERNAL OBEZİTENİN PERİNATAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Obezite ve metabolik sendromun genel popülasyondaki artışına paralel olarak üreme çağındaki kadın-

larda ve gebelerdeki prevalansı da artmaktadır (Kara, 2017). Gebelik süresince görülen obezite, birçok 

komplikasyonla ilişkili olduğu için yüksek riskli bir durum olarak kabul edilmektedir. Gebelik boyunca 

ve doğumda obez olan annelerin antenatal, intrapartum, postpartum ve neonatal komplikasyonlar açı-

sından önemli risk altında olduğu bilinmektedir. Üreme çağındaki kadınlarda gebelik öncesi obezite 

kötü perinatal sonuçlara neden olmaktadır (Ata ve Şahin 2015). Obez gebeler fetal, maternal ve doğum 

komplikasyonları açısından belirli riskler taşımaktadırlar. 

Fetal Komplikasyonlar 

APGAR Skoru 

APGAR skoru bebeğin kas tonusu, kalp atım hızı, ağrılı uyaranlara verdiği cevap, cilt rengi ve solunum 

sayısı değerlerine bakarak yenidoğan bebeğin sağlıklı olma halini gösteren bir değerlendirme sonucu-

dur.  Doğum sonrası 1. ve 5. dakikalarda olmak üzere iki kez hesaplanan APGAR skoru değerinin düşük 

olması bebekte sorunlar olduğunun göstergesidir. APGAR skorunda 7-10 puan alınması bebeğin normal 

olduğu, 4-6 puan alınması bebeğin solunum desteği ihtiyacı olduğu, 0-3 puan alınması ise bebekte acil 

müdahale ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir. Maternal obezite, fetal distres ve düşük APGAR skoru 
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riskini artırmaktadır. BKI oranı ile düşük APGAR skorlu bebek doğma oranının arttığını gösteren çalış-

malar olduğu gibi APGAR skoru ile BKİ değerleri arasında bir ilişki olmadığını gösteren çalışmalar da 

mevcuttur (Ata ve Şahin 2015). Gebelik öncesi anne BKİ değeri ile bebekte APGAR skoru değeri ara-

sındaki ilişki üzerine yapılmış 2.586.265 verinin dahil edildiği bir meta analiz çalışmasında 5. dakikada 

düşük APGAR skoru riski normal ağırlıktaki anneye göre; fazla kilolu annede kilo 1.13 kat, obez annede 

1.40 kat, aşırı obez annede 1.71 kat daha yüksek bulunmuştur (Zhu, 2015). 

Konjenital Anomaliler 

Yapılan birçok çalışmada obez gebelerin bebeklerinde doğumsal anomali görülme olasılığının daha yük-

sek olduğu gösterilmiştir (Marchi, 2015). Maternal obezite ile doğumsal anomaliler arasındaki ilişki ile 

ilgili olarak yapılmış sistematik bir inceleme ve meta analizde obez kadınlardan doğan çocuklarda obez 

olmayan kadınlardan doğan çocuklara oranla spina bfida (2,24, 1,86 ila 2,69), nöral tüp defekti (1.87, 

1.62 ila 2.15), kardiyovasküler anomaliler (1.30, 1.12 ila 1.51) ve yarık dudak ve yarım damak (1.20, 

1.03 ila 1.40) riski daha yüksek bulunmuştur (Stotthard, 2009). 

Makrozomik Bebek 

Literatüre göre doğumda 4.5 kg ve üzeri olan bebekler makrozomik bebek olarak tanımlanmaktadır (Ata 

ve Şahin 2015). Yapılan çalışmalarda obez annelerin daha sıklıkla makrozomik bebekler dünyaya getir-

dikleri ve makrozomik neonatal doğumun doğum sırasında hem anne hem de bebek açısından birçok 

komplikasyona yol açabileceği gösterilmektedir (Catalano, 2017). Gebelik öncesi varolan obezite, ge-

belikte aşırı kilo alımı ve Pregestasyonel-gestasyonel diyabet durumları ile yenidoğanın vücut ağırlığı 

ve yağ kütlesi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda; bu durumların her birinin iri ve aşırı kilolu yeni 

doğanlarla ilişkili olduğu saptanmıştır (Akgün, 2013 ve Catalano, 2017). 

Çocukluk Çağı Obezitesi ve Kronik Hastalıklar 

Epidemiyolojik çalışmalar çocukluk, adolesan ve yetişkinlik döneminde görülen obezite, diyabet, me-

tabolik sendrom ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarının, fetal koşullar ile ilişkili olduğuna dikkat çek-

mektedir. Birçok kanıt, gebelik öncesi obez veya gestasyonel diyabeti olan kadınlardan doğan çocuk-

larla bu sağlık sorunları arasında doğrudan ilişki olduğunu ve çocukluk çağında ve erişkinlikte yüksek 

BKİ gelişeceğini ileri sürmektedir (Philips ,2017). Anne, yenidoğan ve çocuk BKİ'leri arasında doğru-

dan bir ilişki olduğu, maternal kilo alımının, çocukların ileri dönemlerdeki BKİ ile doğrusal bir ilişkisi 

olduğu ve bu ilişkinin çocukluktan yetişkinliğe doğru ilerledikçe güçlendiği bildirilmektedir (Akgün, 

2013). Epigenetik literatürde, tüm embriyo-fetal ve perinatal gelişim döneminin tüm insan organ ve 

dokularının programlanmasında anahtar rol oynadığına dair kanıtlar mevcuttur. Obez annelerden doğan 

çocuklar ilerleyen dönemlerde obez çocuklar, obez yetişkinler ve hatta obez torunlar olarak bu durum 

nesilden nesile aktarılmaktadır (Lopomo, 2016). Maternal obezitenin uzun dönem sağlık sonuçlarını 

inceleyen çalışmalarda maternal obezitenin çocukluk çağında obezite, koroner kalp hastalığı, tip 2 diya-

bet,  felç ve astım risklerini arttırdığına dair kanıtlar bildirilmektedir (Godfrey, 2017). Maternal obezite; 

çocukluk çağı ve sonraki yetişkin yaşamı boyunca sağlığın önemli bir belirleyicisi olmakla birlikte ge-

lecek nesillerin refahını da tehlikeye atmaktadır (Poston, 2016). 
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Maternal Komplikasyonlar 

Emzirmeye Başlama Süresi 

Yapılan çalışmalara göre obez annelerde laktasyonun başlaması obez olmayanlara göre daha geç ger-

çekleşmektedir. Maternal obez annelerde aynı zamanda laktasyon süresi de daha kısa olmaktadır (Kara, 

2017). Maternal obezitenin prolaktin seviyesinde azalma ve emme yanıtının azalması ile emzirme sık-

lığını azalttığı ve emzirme güçlüklerine neden olduğu bildirilmektedir. Laktasyonda başarısızlık nede-

niyle bebeğin yapay mamalar ile beslenmesi ise bebekte obezite riskini arttırabilmektedir (Catalano, 

2017). Maternal obezite çocukluk dönemi obezite oranlarının artması ile de ilişkilidir. Sosyal ve bes-

lenme faktörlerine de bağlı olarak, emzirmenin çocukluk çağında görülen obeziteyi azalttığı bilinmek-

tedir. Kanada’da yapılan bir kohort çalışmasında 2005-2010 yılları arasında tek doğum yapmış 6592 

kadının gebelik öncesi beden kütle indeksleri ve emzirme girişimleri incelenmiş. Obez kadınlarda do-

ğum sonrası hastanede emzirmeye başlayamama sıklığı hamilelik öncesinde normal ağırlıkta olanlara 

göre daha yüksek bulunmuştur (Chalifour, 2015). 

İnfertilite 

Maternal obezitenin dezavantajları gebelik öncesi başlamakta olup, birçok obez kadın arasında polikis-

tik over sendromu (PCOS) prevalansı yüksektir (Daşıkan, 2009). PCOS endokrin düzensizlik, amenore 

ve infertiliteye neden olur. PCOS kadınların toplam %30-75’i obezdir (TEMD, 2019). Obez ve fazla 

kilolu kadınlarda düşükler daha sık görülür ve infertilite tedavisine daha fazla gereksinim duyulur. Ge-

belik öncesi ve gebelik döneminde obezitenin sağlık sonuçları ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda obe-

zitenin; doğurganlığı azalttığı, gebe kalma süresini arttırdığı ve komorbid hastalıklar nedeniyle gebelik 

sürecinde riskleri arttırdığı belirlenmiştir (Poston, 2016). 

Gestasyonel Diyabet ve Hipertansif Bozukluklar 

Diabetes mellitus ve kronik hipertansiyon yüksek perinatal morbidite ve mortalite oranlarına neden olan, 

obezite ile ilişkili ve birbiriyle bağlantılı iki önemli faktördür. Obez gebelerde GDM ve hipertansif bo-

zukluk görülme riski daha yüksektir (Poston, 2016). Gestasyonel diyabeti olan gebelerde gebelik yaşına 

göre iri bebek ve makrozomi komplikasyonları sayıca daha fazladır. Kronik hipertansiyon ise fetal bü-

yüme kısıtlılığının iyi bilinen nedenlerinden biridir (Marchi, 2015). Farklı etnik gruplarda obezitenin 

gebelik sonuçları üzerine etkilerini inceleyen 23,668 kadının dahil edildiği bir çalışmada obez annelerde 

diyabet gelişme riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Oteng-Ntim, 2013). 

Anne Ölümü 

Maternal obezite, maternal ve perinatal mortalite için bir risk faktörü olarak tanımlanmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda obezite ve metabolik sendromun anne ölüm oranlarını arttırdığına dair çok fazla kanıt elde 

edilememiştir. Bunun günümüzde anne ölüm oranlarının oldukça düşmüş olmasından kaynaklanabile-

ceği belirtilmiştir (Ata ve Şahin 2015) 
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Doğum Komplikasyonları 

Doğum Yaralanmaları 

Yapılan çalışmalarda obez annelerin daha sıklıkla makrozomik bebekler dünyaya getirdikleri ve mak-

rozomik neonatal doğumun da doğum sırasındaki birçok komplikasyona yol açabileceği gösterilmekte-

dir. Fetal makrozomi görülme olasılığı obez kadınlarda obez olmayanlardan iki kat daha fazladır (Cata-

lano, 2017). 

Omuz Distozisi 

Omuz diztozisi doğum esnasında başın doğmasını takiben omuzların pelvis içinden kurtulamaması du-

rumudur. Makrozomi, obez annelerin bebeklerinde daha sık görülmektedir. Makrozomi de omuz disto-

sisi için risk faktörüdür (Kara, 2017). Makrozomi ve omuz distozisi insidansı ile ilgili olarak yapılan bir 

çalışmada omuz distozisi riskinin; doğum ağırlığı 4000 gram ve altı bebeklerde %6,3, 4000-4499 gram 

arasında olan bebeklerde %25 ve 4500 gram ve üzeri bebeklerde %40 olduğu bildirilmiştir (Berle, 2003). 

Sezaryen Doğum 

Obez ve fazla kilolu kadınlar arasında sezaryen oranı ve postoperatif komplikasyonlardan yara yeri en-

feksiyonları, postpartum kanama, postpartum endometritis gelişme oranı yüksektir. Obezitenin gebe-

likte anne için artmış acil sezaryen doğum oranı riskini arttırdığı bildirilmekte ve BKİ’ndeki her 1 

kg/m2’lik artışta sezaryen doğum ihtimali %7 arttığı düşünülmektedir (Catalano, 2017). 

Erken Doğum 

Tam 37. gebelik haftasından önce canlı doğan her yenidoğan, preterm olarak tanımlanmaktadır (Akgün, 

2013). Obeziteyle ilişkili maternal bozukluklar (preeklampsi, hipertansiyon, diyabet gibi) nedeniyle 

obez gebelerde erken doğum riski daha yüksektir (Kara, 2017). 

Ölü Doğum 

Gebelikte geç dönemde, açıklanamayan ölü doğum insidansının artışı obezite ile ilişkilendirilmektedir 

(Akgün, 2013). Gebelik öncesi ve gebelik döneminde obezitenin sağlık sonuçları ile ilgili olarak yapıl-

mış olan bir çalışmada obez gebelerde kendiliğinden düşük, omuz distozisi, spontan ve tıbbi olarak en-

dike prematüre doğum ve ölü doğum risklerinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Poston, 2016). 

Brezilya Kesitsel Demografik Sağlık Araştırması verilerinin kullanıldığı ve maternal obezite ile fetal 

ölümler arasındaki ilişkinin incelendiği kesitsel bir çalışmada kendiliğinden düşük ve ölü doğum oran-

larının obez kadınlarda obez olmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Mariano, 2014).  

Anestezi Sorunları 

Obez gebe kadınların sırt üstü düz yatması veya acil bir durumda ameliyat masasına taşınması zordur. 

Anestezistler ve hemşireler obez kadınlarda genel, epidural veya spinal anestezide güçlükler yaşayabil-

mektedir. Sezaryene alınan obez kadında genel anestezide başarısızlık oranı daha yüksek olmakla bir-



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

199 

likte entübasyon, epidural veya spinal anestezide iğnenin takılmasında başarısızlık ve solunum fonksi-

yonlarında bozulma yaşanabilmektedir. Ayrıca preeklemsi, GDM ve morbid obeziteli kadınlarda anes-

tezi riskleri daha çok artmakta ve yoğun bakım tedavisini gerektirebilmektedir (Bulut, 2014). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Yapılan birçok çalışmada da gösterildiği gibi obezite perinatal dönemde anne ve bebek sağlığı açısından 

istenmeyen riskler ve sonuçlar oluşturmaktadır. Gebelik döneminde ağırlık kaybı programlarının uygu-

lanması gerek fetüsü gerekse süt salınımını olumsuz yönde etkileyeceğinden obez kadınların gebelik 

öncesinde uygun ağırlığa ulaşmaları konusunda teşvik edilmesi daha doğru bir yaklaşımdır. IOM tara-

fından önerilen her anne adayı için ilk gebe izleminde BKİ’ nin hesaplanması ve kadına önerilen; ağırlık 

artışı, beslenme ve fiziksel aktivite hakkında bilgi verilmesinin sağlanmasıdır.  

Gebelik planlayan kadınların gebelik öncesi boyuna uygun vücut ağırlığına gelmesi, ilk perinatal iz-

lemde gebeye beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgi verilmesi ve gebe kalınan ağırlığa uygun 

olarak kontrollü ağırlık artışı sağlanması oldukça önemlidir. Toplumda yaşayan doğurgan çağ kadınlar 

gebelik öncesi, sırası ve sonrasında beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitilmeli; obezitenin ne-

den olacağı olumsuz perinatal sonuçlar önlenmelidir. 
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KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ 

Süleyman GÖKMEN 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Karaman / Türkiye 

Öz: Koronavirüs (Covid-19) akciğer ve zatüre hastalıklarında olduğu gibi solunum yollarında meydana 

gelen bir hastalıktır. Bu virüsün bazı türleri (HKU1, NL63, OC43 ve 229E) hafif semptomlara bazıları 

(SARS-CoV, MERS-CoV veSARS-CoV-2) ise ciddi hastalık ve semptomlara neden olmaktadır. Virü-

sün birçok bulaşma yolları vardır. Bu yollardan birisi de gıdalardır. Gıdaların bu nedenle tüketiminde 

dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle gıdaların yeterli ısıl işlem uygulanmadan tüketilmemesi ge-

rekir. Gıdalarda potansiyel kontaminasyonlara karşı da ön işlem olarak gıdaları ultraviyole radyasyon-

dan biri olan ve gıdalarda zararı olmayan uv-c radyasyondan ya da mikrodalgada düşük güçte kısa süreli 

bir işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle evlerimizdeki mikrodalga fırınlar ve piyasaya sunulan 

mutfak tipi sterilizasyon kabinleri bu amaca hizmet etmektedir. Bu manada virüsün gıda yoluyla bulaş-

ması engellenebilir. Son günlerden tüm dünyada artan vakıa sayıları ve ölüm oranlarının azaltılmasında 

gıda güvenliğiyle ilgili birtakım tedbirlerin de alınması gerekmektedir. Bunlardan en önemlileri arasında 

gıdalara çıplak elle dokunmamak, dokunulacaksa da elleri dezenfektanla yıkamak, gıdaları dış ortamda 

ve ambalajsız olarak depolamamak, hijyen ve temizliğe önem vermektir. Gıda güvenliğine bu zamanda 

gerektiğinden daha fazla önem verilmesi gerekmekte gıdaların taşınması esnasında kullanılan poşet ve 

torbalara da dikkat edilmesi ve mümkünse tek kullanımlık poşetlerin alınması, market raflarında gıda-

ların ambalajlı olarak ve uygun çevre koşullarında depolanması, alışveriş mağazalarında ortam havası-

nın belirli periyotlarla dezenfekte edilmesi ve mümkünse sıklıkla havalandırılması ve filtre edilmesi 

gerektiğinin sonucuna varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Koronavirüs, Tedbirler, Radyasyon Uygulamaları 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

COVID-19; solunum sendromu (MERS) genetik olarak Orta Doğu ile ilişkilidir. Ayrıca epidemiyolojisi 

Şiddetli Akut Solunum Sendromuna şaşırtıcı derecede benzemektedir (SARS) (Dae-Gyun et., 2019: 

313-324). Hastalık ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Wuhan eyaletinde bildirildi  (Dae-Gyun et., 2019: 

313-324; Feyzioglu, 2020: 1-9). Ocak 2020'de ilk vaka Tayland'da görüldü. Daha sonra birçok ülke 

koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsü uluslararası salgın 

olarak ilan etmiştir. Türkiye’de ise ilk vakıa 10 Mart 2020'de bildirdi. Kesin bulaşma yolu bilinmemekle 

birlikte, damlacık ile bulaştığı düşünülmektedir. Ayrıca fekal-oral yol suçlanan aktarım yolları arasın-

dadır (Ugras  et al., 2020:29-36:  Kannan, 2020: 2006-2011). Kuluçka süresi uzun aralıklarla değiştiğin-

den, 2-14 gün, daha fazla enfeksiyona ve salgına yol açabilir.  

KAPSAM 

COVID-19 boğaz ağrısı, yüksek ateş, nefes darlığı, kuru öksürük, kusma, baş ağrısı, ishal, konfüzyon 

ve titreme gibi semptomlara neden olmaktadır (Hasoksuz vd., 2020: 549-556). COVID-19 yaşlı hasta-

larda gençlere göre daha hızlı kötüleşir (Ciotti, 2020: 1-9). Ancak çocuklarda da görülebilir. Hastalıktan 

korunmak için son derece etkili bariyer koruması nedeniyle sperling kullanılması tavsiye edilmektedir. 
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Eldiven ve önlük de kullanılmalıdır. Bilinen veya şüphelenilen COVID19 vakalarının izolasyon odala-

rına yerleştirilmesi önemlidir (Carlos et al., 2020: 7-8). Hastalıkların bulaşma yollarından biri de gıda-

lardır.  

AMAÇ  

Virüsün birçok bulaşma yolları vardır. Bu yollardan birisi de gıdalardır. Gıdaların bu nedenle tüketi-

minde dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle gıdaların yeterli ısıl işlem uygulanmadan tüketilme-

mesi gerekir. Gıdalarda potansiyel kontaminasyonlara karşı da ön işlem olarak gıdaları ultraviyole rad-

yasyondan biri olan ve gıdalarda zararı olmayan uv-c radyasyondan ya da mikrodalgada düşük güçte 

kısa süreli bir işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle evlerimizdeki mikrodalga fırınlar ve piya-

saya sunulan mutfak tipi sterilizasyon kabinleri bu amaca hizmet etmektedir. Bu manada virüsün gıda 

yoluyla bulaşması engellenebilir. Bu çalışmada koronavirüsün gıdalardan bertaraf etme yolları üzerine 

durulmuştur. 

YÖNTEM 

Gıda imalathanelerinde bu amaçla bir dizi önlemler alınmalıdır. Bu önlemler aşağıda verilmiştir. 

1. COVID-19 semptomlarının bir taşıyıcısını alarak en yakın sağlık kurumuna gönderilmesi, 

2. Lavabolarda hijyen ve sanitasyon sağlanması, 

3. İş kıyafetlerinin uygun yerde ve rutin olarak yıkanması, 

4. Yemekhanelerde maske ve eldiven kullanılması, 

5. Sosyal izolasyonun sağlanması, 

6. Temasın sona ermesi, 

7. Toplu yapılan sosyal faaliyetlerin önlenmesi, 

8. Servis araçlarında dezenfektan ve maske bulunmalıdır. 

Tüm bunların yanı sıra WHO’ya göre kontaminasyon bulguları eller, hapşırma ve imalattan sorumlu 

işçilerin öksürmesi, gıdanın paketlenmesi ve depolanması, kontamine hammadde tüketimi ve kirli yiye-

ceklerdir (Uludağ, 2020: 118-127). 

Gıdalardaki virüslerin inaktivasyonu için geleneksel uygulamalar aşağıda verilmiştir. 

1.  Yüksek sıcaklık uygulamaları minimum 70 ° C olmalıdır  

2.  Virüs  iyonlaştırıcı radyasyonla inaktive edilebilir.  

3.  Virüs, iyonize olmayan radyasyonla etkisiz hale getirilebilir.  ultraviyole-c (uv-c), kızılötesi ve mik-

rodalga gibi özellikle yüzey sterilizasyonu için uv-c uygulamaları yumurta, meyve ve sebzelerde 

uygulanabilir. 

4.  Balık, meyve suyu ve önceden pişirilmiş et ürünlerinde yüksek basınçlı uygulamaları yapılabilir. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

203 

Virüslerden korunmaları için tüketicilere öneriler aşağıda verilmiştir (Çetintepe vd., 2020 :50-54; Dea-

ton et al., 2020:10-15). 

1. Malzeme Uygulama Önlemleri 

Yiyecek paketleri Yiyecek paketlerini mağazadan çıkarırken; lateks eldiven kullanmalısınız. 

2. Piyasadan satın alınan paketleri yıkamalısınız. 

3. Evde ellerinizi su ve dezenfektanlarla muamele etmelisiniz. 

4. Fırından çıkan ekmekte virüsle ilgili sorun bulunmamakla birlikte ekmek kırıntıları ve bıçak ile 

kontamine olabilir. Bu nedenle ekmeği dilimlemekten kaçınılmalıdır. Ayrıca, geleneksel ve endüst-

riyel ekmeği tüketmeden önce ısıtmalısınız. 

5. Çiğ süt ve pastörize süt tüketilmeden önce kaynatılmalıdır. 

6. Sebzeler ve meyveler yıkandıktan sonra buzdolabına alınmalıdır. 

SONUÇ  

Gıdalarda iyonlaştırıcı olmayan radyasyon uygulamaları: gıdalarda iyonlaşmayan radyasyon uygulama-

ları son yıllarda popüler hale gelmiştir. Bunlardan en önemlileri UV, kızılötesi ve mikrodalga uygula-

malarıdır. Bunlar arasında UV uygulama soğuk sterilizasyon olarak bilinen bir uygulamadır. Bu uygu-

lama ısıtmaya alternatif olarak kullanılır. Bakteri gibi mikroorganizmaları öldürmenin yanı sıra virüslere 

karşı da etkilidir. Bu nedenle, COVID-19 etkili bir şekilde kullanılabilir.  Bir diğeri uygulama kızılötesi 

radyasyondur. Bu radyasyon kullanılabilir özellikle kısa dalga boyunda ve yüksek güçlü lambalar içer-

mektedir. Böylece gıdalarda hem ısıl işlem hem de sterilizasyon sağlanabilir. Kızılötesi, UV ve mikro-

dalga gibi uygulamalar kombinasyon halinde kullanılırsa, etkili bir şekilde sağlanacaktır. Bu radyasyon-

ların gıda endüstrisinde uygulanması salgını önlemek için kolaylıkla uygulanabilir. 
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GELENEKSEL BİR GIDA OLAN MANTININ MİKROBİYAL KALİTESİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNDE NOVEL TEKNOLOJİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

Süleyman GÖKMEN  

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Karaman / Türkiye 

Öz: Geleneksel gıdalar belirli bir standart üretimi olmayan ve yılların deneyimlerinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan özel ürünlerdir. Bu ürünlerden biri de mantıdır.  Mantılar kuru ve yaş olmak üzere 2 formda 

piyasaya sürülür. Yaş mantıda özellikle harç kısmının kıyma içermesi nedeniyle gıda zehirlenmelerine 

neden olma potansiyeli yüksektir. Yapılan bu çalışmada mantılara bazı novel teknolojilerin uygulanabi-

lirliği araştırılmıştır.  Novel teknolojiler gıdalarda son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu teknoloji-

lerde en yaygın kullanılanları ultaviyole-c, infrared ve mikrodalga teknolojileridir. Ultraviyole teknolo-

jisi özellikle yüzey sterilizasyonunda ve sıvıların pastörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Yüzey 

sterilizasyonunda genellikle ortamdaki zeminlerde ve mikrobiyolojik çalışmalarda yararlanılmaktadır. 

Sıvı pastörizasyonunda ise genellikle su ve meyve suyu teknolojilerinde kullanılmaktadır. Isıtma özel-

liği olmadığı için gıdalarda besinsel kayıplar meydana gelmemektedir. Burada önemli olan uygulama 

süresi, uygulama dozu ve ürün ile ışın kaynağı arasındaki mesafedir. İnfrared ve mikrodalga teknoloji-

sinin en önemli ortak özelliği kurutma süresinin kısalmasıyla enerji sarfiyatının azalmasıdır. Bu tekno-

lojiler günlük hayatımızda gıdaların ısıtılmasında ev aletleri olarak kullanılmaktadır. Böylece bu tekno-

lojiler hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra gıdalarda kullanıldığında enerji sarfiyatını 

düşürmede, ürün kayıplarını önlemede ve ürünlerin besinsel kayıplarını azaltmada ve duyusal kalitele-

rini korumada önemli rol oynadıkları bildirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre mantıda mikrobiyal ka-

litenin korunmasında uv-c tekniğinin yüzey sterilizasyonu konusunda etkili olduğu, mantının kurutul-

masında ise geleneksel kurutma yöntemlerine alternatif olarak mikrodalga ve infrared radyasyonların 

ürünün kalite özelliklerini daha iyi koruduğunun sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Gıdalar, Mantı, Novel Teknolojiler, UV-C, İnfrared 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Gıdalarda bozulma etkenlerinden birçok mikroorganizma bulunabildiği için bazı gıdalar, bozulmaya 

daha da yatkın olmaktadırlar. Bu nedenle raf ömürleri de kısadır. Bunlar arasında ülkemizde sevilerek 

tüketilen ancak sağlık açısından büyük bir risk grubu oluşturan gıdalar arasında kıymalı mantı da vardır. 

Mantı, ülkemizde sevilerek tüketilen, besleyici değeri yüksek, geleneksel gıdalarımızdan biridir. Son 

yıllarda artan bireysel mantı tüketimine paralel olarak mantı servisi yapan lokanta ve benzeri işletmele-

rin oranı da giderek yaygınlaşmıştır. Küçük işletmelerde el emeği ile yapılan üretim, talebi karşılamaya 

yetmediğinden çeşitli işletmelerde endüstriyel yöntemlerle de (makinelerle) mantı üretilmeye başlan-

mıştır.  

KAPSAM 

Endüstriyel mantı üretimi, bir taraftan içerdiği temel besin öğeleri nedeniyle besleyici ve doyurucu bir 

ürün olarak toplum beslenmesine katkı sağlarken, diğer taraftan da unlu mamuller içerisinde değerlen-

dirilen bu geleneksel ürünün tüketimini artırarak gıda sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda 
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bulunmaktadır. Mantı tanım itibariyle farklı baharat türleriyle, soya proteini ve/veya kıymayla çeşnilen-

dirilen etli karışımın küçük parça hamurların içerisine konulması, kurutulması ve tüketileceğinde de 

suda haşlanmasıyla hazırlanan geleneksel bir yemek çeşididir. Yine geleneksel gıdalardan biri olan Kay-

seri mantısı, yukarıda yapılan mantı tanımına girmekle birlikte diğer mantılardan ayıran başlıca özelliği, 

mantı içinde dana kıymasının kullanılması, mantının bohça şeklinde bükülmesi ve hacminin çok daha 

küçük olmasıdır.   

Farklı ülkelerde farklı mantı üretim teknikleri mevcuttur. Bunlardan bazıları; Kazakistan ve Kırgızistan 

usulü mantı yapımıdır. Kazakistan mantısında hamur parçalarının içlerine koyun veya at eti kıyması 

konulduktan sonra buharda pişirilirken Kırgızistan usulü mantı yapımında klasik mantı üretiminden 

farklı olarak hamur parçalarının içlerine koyun eti, dana eti, patates ve balkabağı gibi malzemeler ko-

nulmakta ve yağ eklenip buhar ve/veya suda haşlanmaktadır1.  Tablo 1.1’de Kayseri mantısının enerji 

ve besin değerleri, Şekil 1.1’de ise mantının endüstriyel üretim akış şeması verilmiştir.  

Tablo 1. Kayseri mantısının enerji ve besin değeri içeriği4 

Enerji ve Besin Değerleri (100 g) 

Enerji (kcal/kJ)      275 / 1151 

Protein (g)        11 

Yağ (g)         3 

Karbonhidrat 

(g) 

       51 

 

                                                            
4 http://www.feast.com.tr/urunler_manti.asp, (E.T. 15 Jun 2013) 
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Şekil 1. Mantının endüstriyel üretim akış şeması5 

Mantının endüstriyel üretiminde; un, su ve tuz ile birlikte isteğe göre mantının iç malzemeleri (soğan, 

kıyma ve yağ, robottan geçirilerek 70-90 oC’ de ısıl işleme tabi tutulur ve içerisine galeta unu ve baharat) 

mantı yapma makinesine yerleştirilir ve mantılar basılır. Daha sonra taşıyıcı bantlarla ürün konveyör 

fırına girerler ve mantılar bu konveyör fırınlarda 200 oC’ de 10-12 dakika süre ile fırınlanarak kurutulur. 

Ürünün içerisinde yanmış olan mantılar imha edilir. Yeterince pişmemiş olan mantılar ise 130 oC’ de 

10-12 dakika tekrar fırınlanır. Ürün soğutulduktan sonra ambalajlanıp depolanır 2. Mantı, endüstriyel 

üretimde bir ön pastörizasyon (70 oC’ de1 dakika) veya kurutularak (kuru sıcak havada 180-185 °C’ de 

30 dakika) işleminden sonra piyasaya sürülmektedir. Ancak, mantı taze olarak piyasaya sürüldüğünde 

dana kıyma içerdiği için raf ömrü de kısa olmakta ve gıda zehirlenmesi yönünden riskli gıda grubuna 

girmektedir. Ülkemizde bu gıdalardan kaynaklanan gıda zehirlenmelerine sıklıkla rastlanılmaktadır 

(Gökmen vd., 2015:2015-2022).  Taze mantıların raf ömrünü arttırmak amacıyla modifiye atmosfer, 

vakum ambalajlama gibi uygulamalar yapılmış ancak, bu yöntemlerle olumlu sonuçlar alınmasına rağ-

men endüstriyel boyutta büyük bir başarı elde edilememiştir (Gökmen vd., 2015:2015-2022; Jun, 2003: 

1403-1412). Ayrıca bu tür ambalajlama uygulamalarının maliyetli olmasından dolayı kullanımı da sı-

nırlı kalmıştır. Mantının, taze olarak tüketilmeyecek ise tüketiciye sunuluncaya kadar üretildiği andaki 

tazeliğinin ve besinsel özelliklerinin muhafaza edilmesi gerekmektedir. Endüstriyel bir mantı üretim 

hattında mantılar, büyük ölçekli kurutma fırınlarında kurutma işlemine tabi tutulduktan sonra ambalaj-

lanarak muhafaza edilmektedir. Yaklaşık 180-185 °C’ de 30 dakika süre ile fırında pastörizasyon ve 

kurutma işlemine tabi tutulan mantının nem içeriği, yaklaşık %12’ye düşmektedir. Mantılara uygulanan 

                                                            
5 http://www.turkticaret.net/Firma/62449/ozsoy.unlu.mamuller.gida.santicltdsti (E.T. 15 Jun 2020) 
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ısıl işlem bir taraftan ürünün pastörizasyonunu sağlarken diğer taraftan da üründe su aktivitesinin düşü-

rülerek mikrobiyolojik ve biyokimyasal aktivitenin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Böylece depo-

lama sırasında fiziksel ve kimyasal değişiklikler minimize edilebilmektedir.  

AMAÇ  

Yapılan bu çalışmada mantılara bazı novel teknolojilerin uygulanabilirliği araştırılmıştır.  Novel tekno-

lojiler gıdalarda son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır.  

BULGULAR 

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda çeşitli unlu mamullerin üretiminde infrared (IR) kurutma yönteminin 

geleneksel yöntemlere kıyasla daha başarılı sonuçlar verdiği ortaya konulmuştur. Örneğin, mikrodalga 

ve IR kurutma mekanizmalarının kombine edildiği bir çalışmada, ekmek hamuru örnekleri mikrodalga, 

IR ve IR destekli mikrodalga kullanılarak örneklerin nem içerikleri %40,9 dan %8 e kadar düşürülebil-

miştir (Gökmen vd., 2015:2015-2022). Yöntem güç düzeyleri %30, 50 ve 70 olan halojen lambalarla 

gerçekleştirilmiştir. IR destekli mikrodalga ile kurutma diğer kurutma yöntemlerine kıyasla yaklaşık 9 

kat daha etkili bulunmuştur.  Aynı çalışma ekmek kırıntısı üretimi için kullanılmış kurutma süresini 

geleneksel yöntemlere oranla IR, mikrodalga ve IR destekli mikro dalga ile kurutma süreleri büyük 

oranda kısaltmıştır (Gökmen vd., 2015:2015-2022). IR destekli mikrodalga kurutmaları ile geleneksel 

yöntemlere göre üründe oluşan renk değerlerinin benzer olduğu sonucuna varılmış ve IR destekli mik-

rodalga kurutucuların, yalnızca mikrodalga ile kurutulanlarla kıyaslandığında üründe su bağlama kapa-

sitesinin etkilenmediği ifade edilmiştir (Kocabaş vd, 2017: 164). Geleneksel pişirme yöntemlerinde yük-

sek ısıda sıcak havanın kullanılmasıyla üründe oluşan oksidasyon, ürün yüzeyinde aşırı ısınma, üründe 

yanıkların oluşumu veya pişmemiş ürünlerin de ortaya çıkabilmesi gibi nedenlerle ürün kayıplarının 

olması ve bu yüzden de ek işlemlere ihtiyaç duyulması kaydedilen sorunlar arasındadır. Ayrıca, verimin 

düşük olması, ürünün son kalitesindeki olumsuzluklar ve enerji sarfiyatının yüksek olması gibi neden-

lerle gıda endüstrisinde farklı yöntemlerin araştırılması veya kullanım ihtiyacı devam etmektedir. Bu 

amaçla mantı üretiminde infrared teknolojilerinin kullanımıyla ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Ancak, 

IR’nin nüfuz gücünün sınırlı olması ve uzun süreli işlemlerde materyallerde kırılma ve çatlaklara neden 

olması, ürün yüzeyini koyulaştırması gibi bazı dezavantajları da IR’nin kullanımını kısıtlamaktadır. Ay-

rıca endüstriyel mantı üretiminde kurutma aşamasının, maliyeti yüksek ve enerji sarfiyatı fazla olan 

kurucularla yapıldığı bilinmektedir (Gökmen vd., 2015:2015-2022). 

Mikrodalga kurutma tekniği, klasik kurutma yöntemlerine kıyasla bazı üstünlüklere sahiptir. Özellikle süre 

ve enerji sarfiyatı açısından büyük avantajlar getirmektedir. Mikrodalga kurutma, yüksek verimdeki ku-

rutma oranı ve homojen kurutma özelliği nedeniyle çeşitli gıda maddelerinin kurutulmasında yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Karaaslan, 2008: 105-125). Mikrodalga kurutma, bazı gıda maddelerinin kalitesini de 

artırabilmektedir. Örneğin, mikrodalga ışınları, gıdaların kurutma hızını artırabilir. Şöyle ki, geleneksel 

kurutma yöntemleri, numunelerin büzülmesine ve düşük yüzey nemi içeriğine neden olmaktadır. Mikro-

dalgada kurutma sırasında ise hacimsel ısıtma nedeniyle gıda maddelerinin iç kısmında buhar oluşur ve bu 

buhar, basınç gradyanı nedeniyle dışarı çıkmaya zorlanır. Böylece, mikrodalga kurutma gıda maddelerinin 

büzülmesini önleyerek az da olsa bir kalite artışına neden olabilir.  Ayrıca geleneksel yöntem ile mikro-

dalga kurutma yöntemlerinde ısı iletimi farklıdır. Geleneksel kurutma işlemlerinde, ürünün kurutulması 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

209 

için gerekli ısı enerjisi ürüne konveksiyon, kondüksiyon ve radyasyon olmak üzere üç farklı şekilde akta-

rılabilmektedir. Bu üç aktarım şeklinde kuruma süresi, ortam sıcaklığıyla ürün sıcaklığı arasındaki farkın 

büyüklüğünden ve ürün yüzeyinden içeriye doğru gerçekleşen ısı iletim yeteneğinden etkilenir. Mikro-

dalga homojen bir şekilde hacimsel ısıtma sağlayan dielektrik ısıtma tekniklerinden biridir. Mikrodalga ile 

kurutma sisteminde ürün içindeki su molekülleri titretilerek sürtünme sonucu ısı oluşması nedeniyle, tüm 

ürün ısıtılmaktadır (Li vd., 2012: 1914-1919). Hacimsel ısıtma ile ısının numunenin içerisinde oluşturul-

ması, mikrodalganın ürün penetrasyon derinliğinin fazla olmasından ve su molekülleri tarafından absorbe 

edilmesinden dolayı, ürünler geleneksel yöntemden daha kısa sürede istenilen sıcaklık düzeylerine ulaştı-

rılabilmektedir (Montserrat vd., 2016: 13-23; Ramesh vd. 2002).  

SONUÇ 

Bununla birlikte diğer yöntemlerle kurutulan mantıların görünüşünün çok iyi olmaması yanında, ısıl 

işlemin etkisiyle besin değerinde kayıplar da olabilmektedir. Tüm bu olumsuzlukları önlemek ya da 

kabul edilebilir düzeye indirmek için alternatif uygulamalar araştırılmalı ve mantı için de bunların uy-

gulanabilirliği incelenmelidir. Bu amaçla yapılan araştırmalar, mikrodalga kurutma yöntemlerinde ku-

rutma süresinin kısalması, aşırı bir hava akımına ihtiyaç duyulmaması, maliyetin düşük ve kurutma sis-

temlerinin kurulumunun kolay olması gibi kolaylıklar yanında son ürün kalitesinin de yüksek olması 

gibi bazı avantajlara sahip olduğunu göstermiştir.  
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ENGELLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BESLENME BİLGİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Fatma GÜR 

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erzurum / Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı engelli çocukların ebeveynlerinde beslenme bilgi ve tutumlarını değerlendir-

mek ve etkileyen faktörleri belirlemektir. Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma, Erzurum Recep Birsin 

Özen Özel Eğitim Uygulama okulunda örnekleme yöntemine gidilmeden katılımı kabul eden ebeveyn-

lerle (S=114) gerçekleştirilmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Yetişkinler için Beslenme Bilgi Dü-

zeyi Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, ortalama, varyans analizi, ko-

relasyon kullanılmıştır. Etik ilkelere uyulmuştur. Ebeveynlerin yaş ortalamasının 32.71±8.17 ve 

%71.1’inin kadın, %63.2’sinin evli, %78.9’unun çalışan, %50’sinde evdeki birey sayısının 5 ve daha 

fazla olduğu saptandı. Ebeveynlerin %18.4’ünün bütçesinin yarısını beslenmeye ayırabildiği, %50’sinin 

günde 5-10 bardak su içtiği, %73.7’sinin vitamin desteği almadığı ve %68.4’ünün 3 öğün beslendiği 

belirlendi. Ebeveynlerin %55.3’ünün kahvaltıyı önemsediği, %57.9’unun bazen öğün atladığı ve öğün 

atlayanların %44.7’sinin öğlen yemeğini atladığı saptandı. Ebeveynlerin yarıdan fazlasının beslenme 

eğitimi almadığı, eğitim alanların %15.8’inin sağlık çalışanlarından bilgi edindiği, %76.3’ünün eğitim 

istediği, %23.7’sinin çocuk beslenmesi konusunda bilgi gereksinimi olduğu belirlendi. Ebeveynlerin 

temel beslenme bilgisinin 72.60±10.90 ve besin tercihi bilgisinin 49.94±9.90 olduğu saptandı. Ebeveyn-

ler arasında, çalışanların, ilkokul mezunu olanların, sigara kullanmayanların, günlük 10 bardak ve daha 

fazla su tüketenlerin, vitamin desteği alanların, akşam yemeğini önemseyenlerin, öğün atlamayanların, 

en çok kahvaltı öğününü atlayanların, beslenme eğitimi alanların ve eğitim almak istemeyenlerin temel 

beslenme ve besin tercihi bilgisinin önemli düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi (p<.05). Yaş ile te-

mel beslenme ve besin tercihi bilgisinin negatif korelasyon gösterdiği saptandı (p<.05). Sonuç olarak, 

ebeveynlerin temel beslenme ve besin tercihi bilgisinin çok iyi düzeyde olduğu, beslenme eğitimi ge-

reksinimi değerlendirirken ebeveynlerin bazı özelliklerinin dikkate alınması gerektiği ve yaş ilerledikçe 

bilgi gereksiniminin arttığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Engelli Beslenmesi, Beslenme Farkındalığı, Tanımlayıcı Araştırma 

 

"Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 2020 yı-

lında (Proje ID: 7930) BAP-Toplumsal duyarlılık projesi kapsamında desteklenmiştir." 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Beslenme gıdalarla vücuda alınan besinlerin incelenmesinin yanı sıra yiyecekle ilgili insan davranışla-

rının incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Besinler, vücudun işleyişi için vazgeçilmez olan bitkisel ve 

hayvansal doku bileşenleridir (Sizer and Whitney, 2020). Vücudun büyümesi ve onarımı, her türlü kas 

aktivitesi ve hücrelerin yaptığı tüm işler için gereken tüm enerji, besinlerden alınan karbonhidrat, yağ 

ve protein metabolizmasından gelir. Besinlerde bulunan su, karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mi-

neraller enerji sağlarlar, yapı malzemesi görevi görürler, vücut parçalarının bakımına veya onarımına 
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yardımcı olurlar ve büyümeyi desteklerler. Beslenme yoluyla bir kişinin genellikle yediği ve içtiği gı-

dalar bireyin diyetini oluşturmaktadır. Diyetle alınan besin öğelerinin bir kısmı vücuda enerji sağlarken 

bir kısmı enerji veren kimyasal reaksiyonlarda doğrudan yer alır (Wiseman 2002).  

Beslenme, bireyin yaşamının önemli bir yönü olduğu için bireyin yaşamının her evresinde ihtiyaç du-

yulan tüm bileşenlerle dengeli bir beslenme diyeti almasını sağlamak zorunludur. İyi seçilmiş bir diyet, 

yetersiz beslenmeyi önlemek için her besin öğesinden yeterli miktarda alınması ve yeterli enerjinin sağ-

lanmasıdır. Yetersiz beslenme, tek başına veya kombinasyon halinde eksiklikleri, dengesizlikleri ve aşırı 

besin maddelerini içerir ve bunların herhangi biri zamanla sağlığa zarar verebilir. Bu nedenle bireylerin 

yeterli ve dengeli beslenme konusunda bilinç düzeyinde farkındalık oluşturulması gerekmektedir. (Mo-

usa, Naqash and Lim 2019; Segura, Ansótegui and Díaz-Gómez 2016; Martínez García, Jiménez Ortega, 

Peral-Suárez, Bermejo and Rodríguez-Rodríguez 2020). 

Sağlıklı beslenme yaşamın her aşamasında önemlidir, ancak gebelik ve emzirme dönemlerinde çok daha 

fazla önem kazanmaktadır. Annenin beslenme gereksinimleri bu dönemlerde artar. Bunun sonucunda 

yetersiz ve dengesiz beslenme anne-fetal sağlık durumunu ve süt kalitesini olumsuz etkiler (Mousa, 

Naqash and Lim 2019; Segura, Ansótegui and Díaz-Gómez 2016; Martínez García, Jiménez Ortega, 

Peral-Suárez, Bermejo and Rodríguez-Rodríguez 2020). Gebelik öncesi ve gebelik döneminde annenin 

beslenme durumu, fetüsün embriyogenezi ve sağlığını etkiler. Özellikle gebelik öncesi ve gebelik dö-

nemi B9, B12, B6, folik asit, A, D vitaminleri, iyot, demir, çinko ve selenyum, omega-3 yağ asiti eksikliği, 

beyin, kalp malformasyonları ve nöral tüp defektleri gibi engelli doğum riskleri ile ilişkilendirilmiştir 

(Martínez García, Jiménez Ortega, Peral-Suárez, Bermejo and Rodríguez-Rodríguez 2020).  

Doğum sonrası ebeveynlerin sağlıklı beslenme tercihleri çocukların normal büyümesine ve öğrenmesine 

yardımcı olmanın yanı sıra obezite, kardiyovasküler hastalıklar, tip II diyabet, kanser ve anemi gibi 

metabolik hastalıkların önlenmesine yardımcı olur (Al-Roumi, Abu-Abdo, Al-Khulaifi, Al-Khadhari, 

Al-Awadhi, El-Sabban, F. 2020). Bu nedenlerden dolayı yeterli ve dengeli beslenme konusunda özel-

likle ebeveynlerde farkındalık oluşturulması bakımından toplumsal eğitim faaliyetleri önem arz etmek-

tedir.  

AMAÇ  

Bu çalışmada toplumsal eğitim faaliyetleri kapsamında eğitim öncesi engelli çocukların ebeveynlerinin 

beslenme alışkanlıklarındaki farklılıkları belirlemek, ebeveynlerin demografik faktörlerden ve beslenme 

farkındalık düzeylerinden etkilenen yiyecek tercihlerinin yönlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Engelli çocukların ebeveynlerinde beslenme bilgisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu çalışma-

nın sahası Erzurum Recep Birsin Özen Özel Eğitim Uygulama okuludur. Çalışmada örnekleme yönte-

mine gidilmemiştir ve çalışma gönüllülük esasına göre okulda eğitim gören engelli çocukların ebeveyn-

leri ile (S=114) gerçekleştirilmiştir.  
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YÖNTEM 

Tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırma, 15.11.2019 ve 23.03.2020 tarihleri arasında, BAP-Toplumsal 

duyarlılık projesinden üretilmiştir. Veri toplama, Soru Formu ve iki ana kategoriyi kapsayacak şekilde 

Batmaz tarafından tasarlanmış, 56 maddeden oluşan bir anket ölçeğine dayanıyordu (Batmaz, 2018). Bu 

kategoriler ebeveynlerin temel beslenme, besin-sağlık bilgisi ve besin tercihi olarak belirlenmiştir. Ka-

tılımcılarla günün farklı saatlerinde yüz-yüze görüşme yapılarak anketler tamamlanmıştır. Veriler, Ki-

şisel Bilgi Formu ve Yetişkinler için Beslenme Bilgi Düzeyi Ölçeği ile elde edilmiştir. Bu kapsamda 

cevapların eksiksiz olup olmadığını kontrol ettikten sonra onaylanan 114 anket formu üzerinden veri 

analizi süreci gerçekleştirilmiştir. Verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesinde, yüzdelik, orta-

lama, varyans analizi ve korelasyon kullanılmıştır. Çalışmalarımızda etik ilkelere bağlı kalınmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan ebeveynlerin sırasıyla cinsiyet, yaş, BKİ, medeni durum, öğrenim durumu, sağlık 

durumu, sigara-alkol kullanımı, çalışma durumu, meslek ve evdeki birey sayısı kategorilerindeki Kişisel 

Bilgilerine ait frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1’de verilmiştir. 

Yaş ortalamasının 32.71±8.17 ve %71.1’inin kadın olduğu, %63.2’sinin evli, %78.9’unun çalıştığı, 

%50’sinde evdeki birey sayısının 5 ve daha fazla olduğu saptandı (Tablo 1 ve 2). 

Tablo 1. Ebeveynlerin özelliklerine göre dağılımı 

Özellikler S % 

Cinsiyet   

Kadın  81 71.1 

Erkek 33 28.9 

Yaş   

25 ve altı 24 21.1 

26-30 33 28.9 

31-35 18 15.8 

36 ve üzeri 39 34.2 

Medeni Durum   

Evli 72 63.2 
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Bekâr 42 36.8 

Eğitim Durumu   

İlköğretim 36 31.6 

Lise 9 7.9 

Üniversite 57 50.0 

Lisansüstü 12 10.5 

Çalışma Durumu   

Evet 90 78.9 

Hayır 24 21.1 

Araştırmaya katılan ebeveynlerin günlük beslenme bilgilerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 

2, 3, 4, 5’te verilmiştir. 

Tablo 2. Ebeveynlerin özelliklerine göre dağılımı 

Özellikler S % 

Evdeki Birey Sayısı   

3 27 23.7 

4 30 26.3 

5 ve üzeri 57 50 

Sağlık durumu   

Yok 99 86.8 

Var 15 13.2 

Sigara Kullanımı   

Evet  30 26.3 

Hayır 66 57.9 

Bazen  18 15.8 
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Ebeveynlerin %18.4’ünün bütçesinin yarısını beslenmeye ayırabildiği, %50’sinin günde 5-10 bardak su 

içtiği, %73.7’sinin vitamin desteği almadığı ve %68.4’ünün 3 öğün beslendiği belirlendi. Ebeveynlerin 

%55.3’ünün kahvaltıyı önemsediği, %57.9’unun bazen öğün atladığı ve öğün atlayanların %44.7’sinin 

öğlen yemeğini atladığı saptandı. Ebeveynlerin yarıdan fazlasının beslenme eğitimi almadığı, eğitim 

alanların %15.8’inin sağlık çalışanlarından bilgi edindiği, %76.3’ünün eğitim istediği, %23.7’sinin ço-

cuk beslenmesi konusunda bilgi gereksinimi olduğu belirlendi.  

Tablo 3. Ebeveynlerin beslenme özelliklerine göre dağılımı (s=114) 

Özellikler  S % 

Evin toplam gelirinden beslenmeye ayrılan oran   

%10 15 13.2 

%20 33 28.9 

%30 15 13.2 

%40 30 26.3 

%50 ve üstü 21 18.4 

Günlük su tüketimi   

4 bardak ve altı 45 39.5 

5-10 57 50.0 

>10 12 10.5 

Vitamin/mineral desteği   

Hayır 84 73.7 

Evet  30 26.3 
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Tablo 4. Ebeveynlerin beslenme özelliklerine göre dağılımı (s=114) 

Özellikler S % 

Günlük öğün sayısı   

2 24 21.1 

3 78 68.4 

4  12 10.5 

En çok önem verilen öğün bilgisi   

Sabah 63 55.3 

Öğle 24 21.1 

Akşam 27 23.7 

Öğün atlama durumu   

Evet 33 28.9 

Hayır 15 13.2 

Bazen 66 57.9 

En çok atlanılan öğün bilgisi   

Kahvaltı 27 23.7 

Öğle 51 44.7 

Akşam 21 18.4 
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Tablo 5. Ebeveynlerin beslenme özelliklerine göre dağılımı (s=114) 

Özellikler S % 

Beslenme eğitimi alma durumu   

Evet 42 36.8 

Hayır 63 55.3 

Kısmen 9 7.9 

Beslenme eğitim kaynağı   

Basın-yayım 12 10.5 

Dersler/Öğretmen 15 13.2 

Anne-Baba 6 5.3 

Sağlık Çalışanları (Doktor, hemşire, diyetisyen) 18 15.8 

Beslenme eğitimi isteme durumu   

Evet 87 76.3 

Hayır 27 23.7 

Hangi konuda beslenme eğitimi alma isteği durumu   

Zayıflama 18 15.8 

Metabolik hastalıklar (Kalp, şeker vb.) 12 10.5 

Çocuk beslenmesi 27 23.7 

Diğer (yaşlı, sağlıklı beslenme vs) 30 26.3 
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Ebeveynlerin temel beslenme bilgisinin 72.60±10.90 ve besin tercihi bilgisinin 49.94±9.90 olduğu sap-

tandı. Ebeveynler arasında, çalışanların, ilkokul mezunu olanların, sigara kullanmayanların, günlük 10 

bardak ve daha fazla su tüketenlerin, vitamin desteği alanların, akşam yemeğini önemseyenlerin, öğün 

atlamayanların, en çok kahvaltı öğününü atlayanların, beslenme eğitimi alanların ve eğitim almak iste-

meyenlerin temel beslenme ve besin tercihi bilgisinin önemli düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi 

(p<.05). Yaş ile temel beslenme ve besin tercihi bilgisinin negatif korelasyon gösterdiği saptandı 

(p<.05). 

Tablo 6. Ebeveynlerin özelliklerine göre temel beslenme bilgisi ve besin tercihleri 

Özellikler   Temel Beslenme Bilgisi Besin Tercihi 

S % XSS XSS 

Eğitim Durumu     

İlköğretim 36 31.6 75.08±6.43 51.91±7.10 

Lise 9 7.9 61.00±24.93 34.00±15.02 

Üniversite 57 50.8 73.21±9.65 50.94±9.37 

Lisansüstü 12 10.5 71.00±5.27 51.25±2.80 

Test ve p   KW=5.422      P=.143 KW=16.605  P=.001 

Çalışma durumu     

Evet 90 78.9 74.108.38 51.668.04 

Hayır 24 21.1 67.0016.44 43.5013.28 

Test ve p   MU=792.000  P=.045 MU=616.500  p=.001 

Sigara durumu     

Evet 30 26.3 73.30±7.30 48.40±6.97 
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Hayır 66 57.9 74.13±9.08 51.81±8.88 

Bazen 18 15.8 65.83±10.9 45.66±15.15 

Test ve p   KW= 4.192  P=.123 KW=10.104  P=.006 

 

Tablo 7. Ebeveynlerin özelliklerine göre temel beslenme bilgisi ve besin tercihleri 

Özellikler   Temel Beslenme Bilgisi Besin Tercihi 

S % XSS XSS 

Su tüketme durumu     

4 bardak ve altı 45 39.5 73.86±5.33 50.93±6.77 

5-10 57 50.0 70.42±14.25 48.00±12.15 

10> 12 10.5 78.25±2.80 55.50±3.80 

Test ve p   KW=7.186  P=.028 KW=6.28  P=.043 

Vitamin-mineral desteği   

Hayır 84 73.7 71.42±12.20 48.42±10.90 

Evet 30 26.3 75.90±4.64 54.20±4.037 

Test ve p   MU=985.50  P=.077 MU=855.00 P=.009 

Önemli öğün     

Sabah 63 55.3 70.19±13.41 46.95±11.64 

Öğlen 24 21.1 74.00±5.45 52.50±4.62 

Akşam 27 23.7 77.00±5.06 54.66±5.74 

Test ve p   KW=.017  P=.898 KW=4.229  P=.040 

Öğün atlama durumu    
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Evet 33 28.9 69.45±14.38 46.45±13.07 

Hayır 15 13.2 75.80±3.83 54.40±4.067 

Bazen 66 57.9 73.45±9.66 50.68±8.44 

Test ve p   KW=8.754 P=.013 KW=10.017 P=.007 

Atlanılan öğün     

Kahvaltı 27 23.7 74.44±6.87 54.11±4.03 

Öğle 51 44.7 70.35±12.54 47.05±11.00 

Akşam 21 18.4 69.57±12.02 48.42±12.52 

Test ve p   KW= 8.754 P=.013 KW=10.017 P=.007 

Beslenme eğitim alma durumu   

Evet 42 36.8 71.78±9.60 49.71±9.36 

Hayır 63 55.3 71.66±11.62 49.04±10.54 

Kısmen 9 7.9 83.00±5.26 57.33±2.50 

Test ve p   KW=13.86  P=.001 KW=10.38 P=.006 

   XSS  

Beslenme bilgisi 114 100.0 72.60±10.90 - 

Beslenme Tercihi 114 100.0 49.94±9.90 - 
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Tablo 8. Ebeveynlerin Beslenme Bilgisi ile Yaşları Arasındaki İlişki 

Beslenme Yaş 

Bilgi r /p -.312**/.001 

Tercih r/p -.228*/.015 

*Yaş ile beslenme tercihi arasında korelasyon p<.05 

**Yaş ile beslenme bilgisi arasında korelasyon p<.01 

SONUÇ 

Bu çalışmanın sonucunda ebeveynlerin temel beslenme ve besin tercihi bilgisinin çok iyi düzeyde ol-

duğu, beslenme eğitimi gereksinimi değerlendirirken ebeveynlerin bazı özelliklerinin dikkate alınması 

gerektiği ve yaş ilerledikçe bilgi gereksiniminin arttığı tespit edilmiştir. Sağlıklı bireyler yetiştirmek 

amacıyla ebeveynlerin gebelik öncesi, gebelik döneminde ve doğum sonrasında çocukların normal bü-

yümesine ve öğrenmesine yardımcı olmak ve dengesiz ve yetersiz beslenmeye dayalı metabolik hasta-

lıkların önlenmesi amacıyla sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulması için toplumsal faa-

liyetlerin artırılması önerilmektedir.  
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PREBİYOTİKLER, PROBİYOTİKLER, MİKROBİYOTA: ALERJİLER ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Meryem ÖZDEMİR PETEK 

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

Gaziantep / Türkiye 

Öz: İnsan vücudu %10 kendi hücresi ve %90’ı mevcut konağa yerleşmiş mikrobiya hücrelerden oluş-

maktadır. Teknik nedenlerle bu alanda yapılan çalışmaların çoğu bakteriler üzerine olsa da mikrobiyota, 

bakteri virüs ve mantar dahil insan vücudundaki tüm mikro organizmaları kapsamaktadır. İntestinal 

mikrobiyota; vücudumuzda fizyolojik, metabolik ve immun sistem üzerinde oldukça önemli görevler 

üstlenmektedir. İnsan kolon mikroorganizmaları doğum öncesinden şekillenmeye başlayıp sonrası ve 

yaşamın ilerleyen dönemlerinde de hızlı değişimlere maruz kalabilmektedir. Prebiyotikler, mikrobiyo-

tadaki bazı mikroorganizmaların çoğalmasını ve seçici olarak aktivasyonunu sağlayarak konakçının sağ-

lığını olumlu yönde etkileyebilen, oligosakkarit yapısında sindirilmeyen gıda bileşenleridir. Probiyotik-

ler ise belirli miktarlarda alındığında konakçı sağlığına olumlu etkiler sağlayabilen canlı mikroorganiz-

malardır. Probiyotikler, bağırsak epitel hücrelerine tutunarak patojenlerin durdurulmasını ve besinlerle 

rekabete girerek patojenlerin gelişimini engellerler. Mikrobiyota ve probiyotiklerin antienflamatuar et-

kiler nedeniyle alerjik yanıtı önleyebileceği öne sürülmektedir. Probiyotiklerin antienflamatuar etkileri 

ile ilgili, Th1/Th2 dengesinin Th2 sitokinlerini inhibe ederek veya dendritik hücre olgunlaşması veya 

toll-T yoluyla düzenleyici hücre üretimini dolaylı olarak artırarak Th1'e doğru eğilmesi de dahil olmak 

üzere birçok mekanizma önerilmektedir. Literatürde bu konuda yapılmış çalışmalar tartışmalı sonuçlar 

vermiştir. Örneğin Asya ve Avrupa’ da yapılmış 28 araştırmayı inceleyen bir meta-analiz çalışmasında 

doğum öncesi ve sonrası probiyotik takviyesinin atopik dermatit insidansını azalttığı görülmüştür. An-

cak yapılan farklı bir çalışmada probiyotik takviyenin alerjik rinit üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı 

bildirilmiştir. Alerjiler konusunda söz sahibi kuruluşlar probiyotik takviyeler ile ilgili hala fikir birliğine 

varamamıştır. Güvenilir bir destek ürünü olması tercih edilebilirliğini artırsa da bu konuyu aydınlatmak 

üzere daha fazla müdahale çalışmasına gereksinim duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Alerji, Mikrobiyota, Prebiyotik, Probiyotik 

GİRİŞ  

İnsan vücudu %10 kendi hücresi ve %90’ ı mevcut konağa yerleşmiş mikrobiya hücrelerden oluşmak-

tadır. İntestinal mikrobiyota; vücudumuzda fizyolojik, metabolik ve immun sistem üzerinde oldukça 

önemli görevler üstlenmektedir. Enerji taşıyıcı rolü üstlenerek veya immun modüle edici maddeleri ser-

best bırakarak gerekli metabolik süreçleri kontrol eden bağırsak bakterileri bu nedenle günümüzde yeni 

bir “metabolik organ” olarak tanımlanmaktadır (Varım, Vatan, & Varım, 2017). 

Gastrointestinal sistem bir zamanlar basitçe sindirim organı olarak kabul edilirken, yeni teknolojiler bi-

lim dünyasını bağırsak mikrobiyotasının insan sağlığı ve hastalığı üzerindeki etkisini merak etmeye yö-

neltmiştir. Bağırsak mikrobiyomları artık metabolizma, bağışıklık, savunma ve davranış rolü ile bilinir 

hale gelmektedir (Cresci & Bawden, 2015). İnsan mikrobiyomuyla ilgili çalışmalar, sağlıklı bireylerin 

bile bağırsak, cilt ve vajina gibi habitatlarını işgal eden mikroplarda önemli ölçüde farklılıklar olduğunu 

ortaya koymuştur (Huttenhower et al., 2012) .  
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AMAÇ 

Bu derlemenin amacı prebiyotikler, probiyotikler ve mikrobiyotanın; insan fizyolojisinde antienflama-

tuar ve immunomodülatör etkilerinden esinlenerek, alerji türleri üzerine koruyucu veya tedavi edici et-

kileri olup olmayacağının irdelenmesidir. 

Mikrobiyota 

İnsan vücudunda kommensal olarak yaşayan mikroorganizmaların varlığı çok uzun zamandır bilinmek-

tedir. Tanım olarak mikrobiyota; belirli bir bölgede veya yaşama ortamında bulunan tüm mikroorganiz-

maları tanımlar. Teknik nedenlerle bu alanda yapılan çalışmaların çoğu bakterilerle yapılmış olsa da 

mikrobiyota, bakteri virüs ve mantar dahil insan vücudundaki tüm mikro organizmaları kapsar. İnsan 

vücudunda yaşayan mikroorganizma sayısının, insan hücre sayısından 10 kat fazla olduğu hesaplanmış-

tır. Böylelikle mikrobiyotanın genel sağlık/iyilik halinin sürdürülmesinde ve hastalıklarda önemli rollere 

sahip olduğu anlaşılmıştır.  

Bağırsak mikrobiyotası insan vücudunda en fazla yer kaplayan alanlardan olup, gastrointestinal kanalda 

kolonize olan bakteri, virüs, mantar, protozoa gibi mikroorganizmalardan oluşur ve ayrı bir organ gibi 

işlev görmektedir (Özdemir & Demirel, 2017). Bağırsak bakterileri genel olarak Firmicutes, Bacteroi-

detes, Proteobacteria, Verrucomicrobia ve Actinobacteria gruplarından oluşurken, en fazla miktarda gö-

rülen gram pozitif Firmicutes ve gram negatif Bacteroidetes gruplarıdır (Morgan, Segata, & 

Huttenhower, 2013).  

İnsan kolon mikroorganizmaları doğum öncesinden şekillenmeye başlayıp sonrası ve yaşamın ilerleyen 

dönemlerinde de hızlı değişimlere maruz kalabilmektedir (Özdemir & Demirel, 2017). Mikrobiyotanın 

gelişimini etkileyen faktörler arasında doğum şekli, annenin mikrobiyotası, anne sütü alımı, bakterilere 

çevresel maruziyet, antibiyotik/probiyotik kullanımı ve beslenme bulunmaktadır. Mikrobiyota gelişimi 

tamamlandıktan sonra da mikrobiyotanın kompozisyonu ve fonksiyonu yine benzer etmenler tarafından 

etkilenmektedir. Bu etmenler arasında beslenme, mikrobiyotada oluşan birçok değişikliğin sorumlusu 

olarak görülmekte ve düzenlenebilir bir etmen olması nedeniyle de ilgi çekmektedir (Milisavljevic et 

al., 2013).  

Prebiyotikler 

Prebiyotikler, mikrobiyotadaki bazı mikroorganizmaların çoğalmasını ve seçici olarak aktivasyonunu 

uyararak konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyebilen, oligosakkarit yapısında sindirilmeyen gıda 

bileşenleridir. Pankreas enzimlerine ve mide asidine karşı dirençlerinden dolayı prebiyotik olarak inulin, 

fruktooligosakkarit (FOS) ve galaktooligosakkarit (GOS) yaygın olarak kullanılmaktadırlar (Thomas, 

2016).  

İnsanların sindirim siteminde prebiyotikleri parçalayan sindirim enzimleri bulunmadığından ve bu bile-

şiklerin tamamı sindirilemediğinden dolayı emilimle kana karışamazlar. Fakat, bağırsakta probiyotik 

bakterilerin yardımıyla fermantasyona uğradıktan sonra enerji verirler ve bu kompleks karbonhidratlar 

kolonda metabolize edilip kısa zincirli yağ asitleri (KZYA) üretirler. Kısa zincirli yağ asitlerinin kolon 
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geçişini dengeleme, kan şekerini regüle etme gibi sağlık üzerine bir çok faydalı etkisi olduğu bilinmek-

tedir (Dülger & Gahan, 2011; Yoo & Kim, 2016).  

Inulin, ilaç ve gıda endüstrilerinde geniş bir uygulama alanına sahip, doğal olarak oluşan ikinci en büyük 

depo polisakkaritidir. İnulin ve inulin tipi fruktanlar ise, çözünebilir diyet lifleri olarak bilinmekte ve 

kolonda kısa zincirli yağ asitleri (KZYA)’nin uyaranları olarak anılmaktadır. Literatürde, inülinin Lak-

tobasillus ve Bifidobacteria türlerinin büyümesini uyararak deneysel inflamatuvar barsak hastalığı 

(İBH) modelinde mukozal inflamasyonda iyileşmeye yol açtığı gösterilmektedir (Singh, Singh, & 

Larroche, 2019).  Diyette prebiyotiklerin en sık bulundukları besinler buğday, soğan, enginar, sarımsak 

ve pırasadır. Endüstriyel olarak inülin ekstraksiyonu için kullanılan bitki Asteraceae familyasından hin-

diba’ dır (Guarner et al., 2002). FOS gibi prebiyotik potansiyeli olan oligosakkaritler, özellikle Bifido-

bakter türleri ve Laktobasil türleri tarafından selektif fermentasyon sonucu oluşurlar. Fruktooligosakka-

ritlerin besinsel kaynakları buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllar ve muz, soğan, sarımsak, bezelye, pırasa, 

yerelması, hindiba ve kuşkonmaz gibi meyve ve sebze grupları ile özetlenebilir (İnanç, Şahin, & Çiçek, 

2005). GOS sindirilemez ve memeli sütünde doğal olarak oluşan ve galaktoz monomerlerinin zincirle-

rinden oluşan laktozdan elde edilmektedir. Glukoz ve galaktoz moleküllerinden oluşan laktozun enzi-

matik dönüşümüyle (β-galaktozidaz enzim aktivitesi) elde edilmektedir. GOS, büyüme performansı, ba-

ğışlık sistemi ve intestinal morfoloji üzerine etkilidir (Akkaya, 2018).  

GOS ve FOS’ ların alımı gastrointestinal sistemde pozitif metabolik etkisi bulunan Lactobacillus ve 

Bifidobacterium gibi probiyotik türlerinin oranını arttırmaktadır. Bu olumlu özellikleri nedeniyle de 

gıda sanayinde çok yaygın bir kullanım alanına sahiptirler (Özer, Özyurt, & Harsa, 2019).  

Probiyotikler 

Probiyotiklerin DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ve FAO (Food and Agriculture Organization) tarafından 

tanımlanışı “belirli miktarlarda alındığında konakçı sağlığına olumlu etkiler sağlayabilen canlı mikro-

organizmalar“ şeklindedir (FAO/WHO, 2002). Uluslararası Prebiyotikler ve Probiyotikler Bilim Der-

neği (ISAPP) ise Ekim 2013’ de yaptığı bir uzmanlar panelinde bu tanımlamayı kabul ettiğini beyan 

etmiştir (Hill et al., 2014). Yunanca’ dan türetilen probiyotik tanımı "pro bios" kökeninden (pro: için, 

bios: yaşam) gelmekte olup, "yaşam için" anlamındadır (de Vrese & Schrezenmeir, 2001). 

Probiyotiklerin öncelikli olarak bağırsak rahatsızlıklarını giderici, bağışıklık sistemine katkı sağlayarak 

bazı patojenlerin yerleşmelerini ve üremelerini önleyici ve antimikrobiyal işlev gören etkileri olduğu 

kanıtlanmıştır. Devamında ağız, üst solunum yolları, genital sistem mukotik yüzeyleri, intestinal sistem 

mukozası gibi bölgelerde zararlı bakteri kolonizasyonunu ve olası bir enfeksiyonu önleyici etkileri var-

dır (GUIDANCE, 2006). Günümüzde probiyotik olarak adlandırılabilecek birçok bakteri suşu varken 

en sık kullanılanlar Lactobacillus ve Bifidobacterium cinsi olanlardır. Probiyotiklerin insan sağlığı üze-

rine etkileri farklılık gösterebilmektedir. Tüketilen probiyotik bakteri suşu ve sayısı, probiyotik ürünün 

formulasyonu, tüketen bireyin bağırsak mikroflorası ve metabolik durumuna göre etkiler değişiklik gös-

termektedir. Bu nedenle, tüketilen probiyotik ürünün herkeste aynı etkiyi göstermesi beklenmemektedir 

(Uymaz, 2010). 

Probiyotiklerin etki mekanizmasını anlayabilmek için öncelikle Gastrointestinal Sistemi anlamak gere-

kir. Bireyin doğumunda gastrointestinal sistem sterildir. Mikrofloranın kolonizasyonu maternal, vajinal 
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ve intestinal flora ile başlayıp devamında beslenme ve çevresel faktörler ile şekillenir (Ewaschuk & 

Dieleman, 2006). 

Probiyotiklerin en temel etkileri arasında patojenlerle mücadele, bağışıklık sistemini modüle etme, ba-

ğırsak epitel bariyeri koruma ve iyileştirme sayılabilir. Probiyotikler, bağırsak epitel hücrelerine tutuna-

rak patojenlerin tutunmasını ve besin rekabetine girerek patojenlerin gelişimini engellemektedir (Sarkar, 

2013). Probiyotikler, ayrıca ürettikleri anti-mikrobiyal maddeler (defensin, bakteriyosin ve/veya hidro-

jen peroksit) ve ürettikleri organik asitlerin ortam pH’ sını düşürmesiyle patojenlerin gelişimini baskı-

larlar (Hemalatha et al., 2014). 

Probiyotiklerin sağlık üzerine etkilerini belirlemek için de birçok klinik çalışma yapılmıştır. Ancak bu 

araştırmalar sonucunda bazı hastalıklarda kesin olumlu etkileri belirlenebilmişken, bazıları üzerinde ise 

bu etkiler belirlenememiştir. Probiyotiklerin bağırsak bariyer fonksiyonunu koruduğu ve bağışıklık ya-

nıtının düzenlenmesi üzerine etkilerinin olduğu bilinmektedir. Probiyotiklerin bu mekanizmaları kulla-

narak alerji semptomlarının hafifletilmesi üzerine olumlu etkiler gösterdiği de bazı klinik çalışmalarda 

belirtilmiştir (Rupa & Mine, 2012). 

Alerjiler 

Alerjik hastalıklar dünya genelinde yaygın olarak artmakta ve hem ekonomik hem de psikososyal olarak 

toplum üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. Yaygınlıklarına rağmen, alerjik bozuklukların etiyolo-

jisi bilinmemektedir. 1989'da mikroplara maruz kalmanın azalmasının, bağışıklık sistemi dengesizliği 

ile sonuçlandığı ve alerjik yanıta doğru kaymayı desteklediği varsayılmıştır. Bu hipotez, büyük ailelerde 

daha büyük kardeşleri olan çocuklarda saman nezlesi ve egzama insidansının azalmasına (mikrobiyal 

maruziyetin artmasına neden olarak) dayanmaktadır. Daha yakın zamanlarda, bağırsak mikrobiyomu-

nun disbiyozunun artmış atopi riski ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir (Wang, Anvari, & Anagnostou, 

2019). 

Yeni doğan ve sonrası süt çocukluğu dönemi boyunca çocuğun bağışıklık sisteminin gelişimi dış uya-

ranlara daha çok yardımcı (helper) T hücresi 2 (Th2) tipi yönünde cevap verme eğilimindedir. Doğum 

sonrasından başlamak üzere ise kademeli olarak Th2 cevabının baskılanması ve Th1 sistemi yönünde 

gelişimi mevcuttur (Prescott et al., 1998). Böylece, yeni doğan döneminde olgunlaşmamış ağırlıklı Th2 

cevabı çevre kaynaklı mikrobiyal temasla gerileyip, Th1 tipi yönünde gelişmeye devam eder. Aksi tak-

dirde, erken yaşta çocuk bağışıklık sisteminin Th2 yönüne eğiliminin devam etmesi ileride atopik/ aler-

jik hastalıklara yol açabilecektir. Günümüzde aşırı antibiyotik ilaçların kullanımı, mikropsuz gıdaların 

tüketimi vb. sonucunda çocukların mikroplarla erken yaşta temaslarının azalması bu duruma katkı sağ-

layan nedenlerin başında gelmektedir.  

Probiyotiklerin Alerjiler Üzerine Etki Mekanizması 

Probiyotikler lokal olarak barsak bariyerinin olgunlaştırması yanında anti-mikrobiyal aktivite, anti-inf-

lamatuar etki ve immünomodülasyona yol açarlar. İmmunomodülasyon ve anti-inflamatuar etki sonucu 

sistemik kronik (lowgrade) enflamasyon önlenebilir. Bu etkiyi Th1 yolak ve T regülatör (Treg) hücre-
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lerinin üretimi artırarak, Th2 ve Th17 yolaklarını inhibe ederek sağlamaktadır. Yine tolerojenik dendri-

tik hücrelerin gelişimi ve Toll-like reseptör (TLR) -2/-9’lerin uyarılması önemli etkilerindendir 

(Ozdemir, 2016).  

Probiyotiklerin sistemik etki mekanizmalarına her geçen gün yeni bulgular eklenmektedir. Histamin 

sinyali üretiminin dahi Lactobacillus ile suprese edilebildiği bir çalışmada gösterilmiştir (9).  

- Atopik Dermatit 

Atopik dermatit en sık görülen kronik inflamatuar cilt hastalığıdır ve sıklıkla atopik yürüyüşün ilk adı-

mıdır. Probiyotiklerin, derideki immün sistem hücreleri üzerinde immünomodulatör etkisi mevcuttur. 

Zararlı deri mikroflorası (Staf. aureus, Herpes ve mantar vb.) ile mücadele etme ve zararlı çevresel et-

kenlere karşı koruyucu kılıf (bariyer fonksiyonu) işlevi gösterme; deri pH’ sını azaltma ve faydalı me-

tabolitlerin salınması tipik etki mekanizmaları arasındadır. Ek olarak anti-oksidan olarak etki göstere-

bilmektedirler. Tüm laktobasiller, Lactobacillus delbrueckii hariç, deri patojenlerine karşı organik asit 

üretimiyle beraber antimikrobiyal aktivite gösterebilirler (Pawankar, Canonica, Holgate, Lockey, & 

Blaiss, 2011).  

Zuccotti ve ark. (Zuccotti et al., 2015) hamilelikte, yüksek riskli bebeklerde ve sağlıklı bebekler için 

yaşamın ilk haftasında probiyotik uygulamalarını inceleyen randomize kontrollü çalışmaları dahil ede-

rek bir meta-analiz çalışması yapmıştır. Egzama, astım, gastrointestinal alerji, alerjik ürtiker veya alerjik 

rino-konjonktivitli bir veya daha fazla aile üyesi olanlar yüksek riskli olarak kabul edilmiştir. Formül 

sütünde prebiyotik, sinbiyotik veya probiyotik takviye içeren, takip süresi 3 aydan uzun olan çalışmalar 

dikkate alınmış ve insan dışı veya klinik olmayan çalışmalar hariç tutulmuştur. Bu derlemede 17 çalışma 

dâhil edilme kriterlerini karşılamıştır. Probiyotik grupta 2381 ve kontrol grubunda 2374 ile toplam 4755 

çocuğun verileri analiz edilmiştir. Probiyotik grupta daha az çocukta egzama geliştiği gösterilmiştir. 

Bununla birlikte, kullanılan probiyotik suşları çalışmalarda tutarlı değildir. Alt grup analizleri, probiyo-

tik karışımların (laktobasil veya bifidobakterilerle), egzamayı önlemede monoterapiden daha üstün ol-

duğunu göstermiştir. 

Cuello- Garcia ve ark.(Cuello-Garcia et al., 2015), gebe kadınlarda, emziren annelerde, bebeklerde ve 

çocuklarda probiyotik takviyesini inceleyen randomize kontrollü çalışmaları değerlendirmiştir. Yazar-

lar, dahil edilme kriterlerini karşılayan 29 randomize kontrollü çalışma belirlemiş ve 29 çalışmanın 15'i 

(n = 3509) gebelikte probiyotik kullanımını değerlendirmiştir. Analizler sonucunda, hamilelik sırasında 

probiyotik kullanımı olan bebeklerde egzama riskinde azalma olduğunu gösterilmiştir. Emziren anne-

lerde probiyotik kullanımını değerlendiren 13 çalışma (n = 1595) ayrıca egzama riskinde azalma oldu-

ğunu göstermiştir. Ek olarak, bebeklerde probiyotik kullanımını değerlendiren on beş çalışma da (n = 

3447) egzama riskinde azalma olduğunu bildirmiştir. Li ve ark. (Li et al., 2019) Mart 2018' e kadar 

yayınlanan çalışmalarda doğumdan sonra bebeklere ve çocuklara uygulanan randomize kontrollü pro-

biyotik çalışmalarını değerlendirmiş ve önceki iki sistematik incelemeye benzer bulgular yayınlamış-

tır. Bu üç sistematik derlemeden elde edilen sonuçlar, atopik dermatitin birincil önlenmesi için probiyo-

tiklerin kullanımında bazı umutlar gösterse de daha fazla çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. Bazı 

çalışmalar, hamilelik sırasında hem annelerin hem de yaşamlarının ilk aylarında bebeklerin probiyotik 

alımı sonucu bir fayda gösterse de probiyotik suşları değerlendirilirken homojenlik eksikliğinin yanı sıra 
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sonuçlarda yanlılık ve tutarsızlık riskinin dikkate alınması gerekmektedir. Hastalara ve ailelere rutin 

önerilerde bulunulmadan önce bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

-Astım 

Astım; bronşiyal hiperaktivite, mukus üretiminde artış, mukozal iltihaplanma ile karakterize kronik inf-

lamatuar bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Atopi, kontrol altına alınmadığında kötü bir yaşam ka-

litesine ve hatta ölüme yol açabilecek hava yollarının kronik inflamatuar bir durumu olan astım için 

yaygın bir habercidir (Pawankar et al., 2011).  

Mennini ve ark. astımda MMP9 (hücre dışı matris proteinlerini parçalayan bir enzim ailesinin üyeleri) 

seviyelerinin önemli ölçüde arttığını, LGG ile tedavinin akciğer dokusunda MMP9 ekspresyonunu azalt-

tığını ve inflamatuar hücre infiltrasyonunu inhibe ettiğini göstermiştir (Mennini, Dahdah, Artesani, 

Fiocchi, & Martelli, 2017). Cabana ve ark. tarafından yapılan randomize kontrollü bir çalışmada ikincil 

bir sonuç olarak probiyotikler ve 5 yaşında astım insidansı değerlendirilmiştir. Çalışma, probiyotik kul-

lanımından sonra %17,4' te astım insidansında anlamlı bir azalma göstermemiş (n = 92) ve LGG alan 

grupta %9,7 (n = 92) azalma göstermiştir. Bu bulgular aynı zamanda Zuccottti ve ark. ve probiyotiklerin 

astım üzerinde anlamlı bir etkisini göstermeyen Cuello-Garcia ve ark. çalışmaları ile uyumludur 

(Cuello-Garcia et al., 2015; Zuccotti et al., 2015). Mevcut kanıtların astımın önlenmesinde probiyotik 

kullanımını desteklemediği sonucuna varılmıştır. 

-Alerjik Rinit 

Alerjik rinit; alerjenle karşılaştıktan sonra tip 1 immünoglobulin E (IgE) aracılı reaksiyon ile oluşan 

burun mukozası enflamatuvar hastalığıdır. Nazal mukozanın enflamasyonu sonucunda oluşan akıntı, 

hapşırık, kaşıntı, burun tıkanıklığı ve sıklıkla gözde kaşıntı ile karakterizedir (Blaiss, 2010). 

Şu anda, probiyotiklerin alerjik rinit gelişimi üzerinde etkisi olduğuna dair yeterli çalışma ve güçlü ka-

nıtlar yoktur (Zuccotti et al., 2015). Yüksek riskli çocuklarda probiyotik karışımlarının doğum öncesi 

ve doğum sonrası kullanımını inceleyen bir meta-analiz çalışmasında (Kuitunen et al., 2009), Peldan ve 

ark. bu çocukların alerjik rinit  ve atopi varlığını incelemişlerdir. Alerjik rinitin yaşam boyu prevalans 

analizi hem kontrol grubunda hem de probiyotik alan grupta aynı görülmüştür. Ek olarak, 5-10 yaşla-

rında alerjik rino-konjonktivit prevalansı, probiyotik alan grupta plasebo grubuna göre daha yüksek-

tir. Yazarlar çalışmanın sınırlılıklarında viral rinit semptomlarının alerjik rinit ile karıştırılabileceğinden 

bahsederek bu noktayı da vurgulamışlardır. Ayrıca son dönemde probiyotik emdirilmiş yatak, yorgan 

ve yastık kılıfları ile yapılan bir çalışmada da allerjik rinitli hastaların semptomlarında düzelme ve ya-

şam kalitesinde artma olduğu saptanmıştır (Berings et al., 2017).  

-Gıda Alerjileri 

Gıda alerjisi, gıda alerjenine karşı olumsuz bir bağışıklık tepkisini tanımlar ve anında IgE aracılı bir 

yanıt veya gecikmiş bir hücre aracılı yanıtı içerebilir (Sicherer, Sampson, & immunology, 

2010). Probiyotikleri, gıda alerjilerini önleme veya toleransı tetikleme noktasında inceleyen çalışma sa-

yısı çok azdır. 
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2016 yılında, Zhang ve ark. kombine prenatal ve postnatal probiyotik uygulamasının gıda duyarlılığı 

riskini azalttığını bildirmişlerdir. Veriler 17 farklı çalışmadan elde edilmiştir ve toplu bir analiz, sadece 

kombine bir yaklaşımın (hamilelikte anne takviyesi ve doğumdan sonra bebek takviyesi) fayda sağladı-

ğını göstermiştir. Yalnızca prenatal veya postnatal probiyotik uygulamasının duyarlılaşma riski üzerinde 

bir etkisi görülmemiştir (Zhang et al., 2016). Probiyotiklerin gıda alerjileri üzerine etkisini inceleyen 

çalışmalarda ki önemli bir sınırlılık, bir gıda alerjisi teşhisi için altın standart olan objektif bir değerlen-

dirmenin olmamasıdır. İnek sütü alerjisi olan çocuklarda yapılan randomize kontrollü bir çalışma, L. 

rhamnosus GG (LGG) olan ve olmayan yoğun hidrolize kazein formülünün (EHCF) kullanımını değer-

lendirmiştir. Tanı almış inek sütü alerjisi olan toplam 220 çocuk, tek başına EHCF veya LGG ile EHCF 

alacak şekilde randomize edilmiştir. Sonuçta, çalışmanın 36 ayı boyunca egzama, astım veya alerjik 

rino-konjonktivit dahil olmak üzere herhangi bir alerjik bulgu görülmemiştir. Yazarlar, LGG ile EHCF 

kullanımının 3 yıllık bir süre boyunca astım, egzama ve alerjik rino-konjonktivit gibi alerjik belirtilerin 

görülme sıklığını azalttığını söylemiştir. Ayrıca LGG ile EHCF alan grubun 36 ayda IgE aracılı inek 

sütü alerjisi olan çocuklarda oral tolerans gelişimini desteklediğini bildirmişlerdir (Berni Canani et al., 

2016).  

Şu anda probiyotiklerin, gıda alerjileri için koruyucu veya terapötik bir ajan olduğuna dair çalışma sayısı 

ve kanıt düzeyi düşüktür. Önerilerde yer verilebilmesi adına daha fazla çalışmaya gereksinim duyul-

maktadır. 

SONUÇ 

Amerikan Pediatri Akademisi, Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi, Ulusal Alerji ve Enfek-

siyon Hastalıkları Enstitüsü ve Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji Derneği alerjik hastalıkların birincil 

önlenmesi için probiyotiklerin kullanılmasını önermemektedir. Dünya Alerji Örgütü (WAO), alerjik 

hastalıkların birincil önlenmesi için probiyotik kullanımını desteklememekle birlikte, hamile/emziren 

kadınlarda ve ailede alerjik hastalık öyküsü olan bebeklerde probiyotik takviyeleri desteklemektedir 

(Wang et al., 2019). Ancak bu öneriler, etkin bir çözüm sağlandığı için değil zarar verme olasılığı düşük 

olduğu için verilmektedir.  

Sonuç olarak, mevcut kanıtlar, çocuklarda ve erişkinlerde egzama dışında, herhangi bir alerjik hastalığın 

önlenmesine yönelik bir girişim olarak probiyotiklerin rutin kullanımını desteklememektedir (WAO 

önerisi) (Fiocchi et al., 2015). Probiyotik uygulamaların optimal suşları, dozajları, zamanlaması ve sü-

resi bilinmemektedir. Probiyotikler konusunda müdahale süreleri, müdahale dozları, spesifik suşlar göz 

önüne alınarak, farklı popülasyonlar ve yaş gruplarında daha ileri klinik araştırmalar yapılması gerek-

mektedir. 
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TÜRKİYE’NİN BESLENME DURUMU VE KANSER PREVELANSINDAKİ ROLÜ  

Nezihe OTAY LÜLE 

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gaziantep / Türkiye 

Öz:Kanser vücut hücrelerinin mutasyon sonucu denetimsiz olarak çoğalmasıyla oluşan, Dünya’da ve 

ülkemizde önde gelen ölüm nedenleri arasında olan ve prevelansı giderek artan bir hastalıktır. Kanser 

oluşumuna katkıda bulunan etkenlerden yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını içeren çevresel faktör-

ler hastalığın oluşumunda genetik faktörlere oranla daha etkilidir. Enerji ve besin ögelerinin (karbon-

hidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller) alım düzeyi, beden kütle indeksi(BKİ) ve fiziksel aktivite 

bileşenlerin kanserin önlenmesi ve ilerlemesi üzerine olumu ve olumsuz birçok etkisi bulunmaktadır. 

Fazla enerji alımı sonucu BKİ’si yüksek olan bireylerde kanser prevelansları daha yüksektir. Obez er-

keklerde kolon, rektum ve prostat; kadınlarda meme, safra kesesi ve over kanseri sıklıklarının daha yük-

sek olduğu gösterilmektedir. Bizim ülkemizde yapılan Türkiye Besin Sağlık Araştırması(TBSA) çalış-

ması sonuçlarında göre erkek ve kadınlarda BKİ ortalaması normalin üzerindedir. Yine TBSA sonuçla-

rına göre erkek ve kadınlarda, fiziksel aktivite düzeyleri hastalıklardan koruyucu olduğu kabul edilen 

minimum düzeyde veya daha düşüktür. Ülkemizde enerjinin karbonhidrat, protein ve yağdan gelen oran-

larında gözlenen problemler kanser prevelansının ülkemizdeki artışını destekleyecek yöndedir. Ülke-

mizde kanserden koruyucu özelliği olan taze meyve-sebze, posa, omega-3 günlük alım ortalamaları ol-

ması gerekenden düşük; kanseri tetikleyici özellikteki basit şeker, toplam yağ, doymuş yağ, omega-6 

alımı ortalamaları ise olması gerekenden yüksektir. Hazırlama, pişirme ve depolamada kullanılan bazı 

geleneksel yöntemler kanser prevelanslarının artışına katkıda bulunacak özelliktedir. Majör yaşam tarzı 

değişiklikleriyle önlenebilir bir hastalık olan kanserin ülkemizdeki prevelansını azaltmada en etkili yön-

tem; doğru hazırlama, pişirme ve depolama yöntemleri ile sürdürülen yeterli ve dengeli bir beslenme ve 

yanında fiziksel olarak aktif bir yaşam olarak görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Beslenme, Prevelans 

GİRİŞ 

Kanser vücut hücrelerinin mutasyon sonucu denetimsiz olarak çoğalmasıyla oluşan, Dünya’da ve ülke-

mizde önde gelen ölüm nedenleri arasında olan ve prevelansı giderek artan bir hastalıktır (WHO 2018). 

Dünyada 2018 yılında en sık akciğer ve meme kanseri olmak üzere toplam 18 milyon yeni kanser vakası 

meydana gelmiş olup, 9.5 milyon bireyde kanser nedeniyle ölüm gerçekleşmiştir1. Ülkemizde de dünya 

ile paralel olarak kanser dolaşım sistemi hastalıklarından sonra ikinci sırada en sık ölüm nedenidir. Ül-

kemizde iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölen-

lerin %30,2'sinin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, %7,9'unun lenfoid ve 

hematopoetik kötü huylu tümöründen, %8,1'inin midenin kötü huylu tümöründen öldüğü görülmüştür2. 

Kanser prevelansları bu şekilde artmaya devam ederse 2040 yılına gelindiğinde dünyada kanser nede-

niyle 16 milyon ölüm gerçekleşeceği öngörülmektedir6. 

                                                            
6 https://www.iarc.fr  
2  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-ve-Olum-Nedeni-Istatistikleri-2019-33710  

3 https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf  

https://www.iarc.fr/
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Olum-ve-Olum-Nedeni-Istatistikleri-2019-33710
https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/10915,tuber-turkiye-beslenme-rehberipdf.pdf
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Kanser başlangıcına katkıda bulunan etkenler incelendiğinde genetik faktörlerin %5, yaşam tarzı ve 

beslenme alışkanlıklarını da içeren çevresel faktörlerin %95 oranında etkili olduğunu görülmektedir 

(Topçu ve Özdemir, 2016). Bu çalışmada Türkiye Besin Sağlık Araştırması 2017 (TBSA-2017) sonuç-

ları doğrultusunda ülkemizde 19-64 yaş arası bireylerde mevcut enerji, karbonhidrat, protein, yağ, vita-

min, mineral alımı ve geleneksel depolama, hazırlama ve pişirme yöntemlerinin kanser prevelansındaki 

rolü incelenmiştir. 

ENERJİ DENGESİ, FİZİKSEL AKTİVİTE, VÜCUT AĞIRLIĞI ve KANSER 

Artmış enerji alımı ve yetersiz fiziksel aktivite sonucu gelişen kronik pozitif enerji dengesi sonucunda 

oluşan obezite; dolaşımdaki insülin, biyolojik olarak kullanılabilir insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-

1), adipokinler (leptin ve adiponektin gibi), enflamatuar faktörler (örn. sitokinler) ve vasküler entegras-

yonla ilgili faktörler (örn. vasküler endotelyal büyüme faktörü [VEGF] ve plazminojen aktivatör inhi-

bitörü [PAI]-1) düzeylerinde değişimleri ile kanserin hem oluşumunda hem de ilerlemesinde etkilidir 

(Başaran ve Başaran, 2015). Fazla enerji alımı ile vücuda fazla yağ alımı da olduğu, fazla yağ alımı ile 

birlikte kanser progresyonunu hızlandırıcı maddelerin vücuda girişi söz konusu olduğundan obez birey-

lerde kanser prevelanslarının daha yüksel olduğu düşünülmektedir. Obez erkeklerde kolon, rektum ve 

prostat; kadınlarda meme, safra kesesi ve over kanseri sıklıklarının daha yüksek olduğu gösterilmekte-

dir3. Obezite ile servikal kanser insidansı ve mortalitesi arasındaki ilişkiyi inceleyen beş yıllık izlem 

süreli kohort araştırmasında daha yüksek beden kütle indeksi (BKİ) ile serviks kanseri riskinin arttığı 

gözlenmiş ve servikal kanserlerin %20’si obezite tanısına bağlanmıştır (Clarke ve ark. 2018). Enerji 

alımı ve endometrium kanseri riski arasındaki ilişkiyi inceleyen ve toplam 16 çalışmanın dahil edildiği 

meta analiz çalışmasında toplam enerji alımı ve endometriyum kanseri arasında bir ilişki olmadığı, an-

cak makro besin ögelerinin analizine bakıldığında yüksek yağ enerjisi alımının artmış endometriyal kan-

seri riski ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Chu, Song ve Zhou, 2014). Enerji alımı ve meme kanseri riski 

arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırmada on yıllık süreçte meme kanseri tanısı alan 1.775 kadın ile; 

aile siciline kayıtlı olan ve meme kanserinden etkilenmeyen 2.529 kız kardeşin toplam enerji alımı, BKİ 

ve fiziksel aktivite durumları değerlendirilmiştir. Toplam enerji alımı ile meme kanseri riski arasında 

genel olarak pozitif bir ilişki olduğu, kız kardeşler arasında yüksek enerji alımının, fiziksel aktivite ve 

BKİ’ den bağımsız olarak meme kanseri riskini arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır (Zhang ve ark. 2013). 

Fiziksel inaktivite, enerji alımı, obezite ve rektal kanser riski arasındaki ilişkiyi inceleyen vaka kontrol 

çalışmasında; enerji alımı, yüksek BKİ ve düşük fiziksel aktivitenin rektal kanser riski ile ilişkili olduğu 

ve bu üç risk etmeni arasında olası bir sinerjik etkinin olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur (Mao ve ark. 

2003). 

TBSA-2017 sonuçları incelendiğinde ülkemizde alınan günlük ortalama enerji miktarı 19-64 yaş arası 

erkeklerde 2196 kkal, kadınlarda 1617 kkal olarak belirlenmiştir ve bu değerlerin Türkiye Beslenme 

Rehberi ortalama günlük enerji alımı önerileri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Alınan enerji ortala-

maları uygun aralıklarda olsa da enerjinin karbonhidrat, protein ve yağdan gelen oranları incelendiğinde 

TBSA-2017 sonuçlarına göre ülkemizde enerjinin yağdan gelen oranının %34.5 ile olması gerekenin 

üzerinde ve kanser prevelansını arttırabilecek yönde olduğu görülmektedir. Beden kütle indeksi ortala-

malarına bakıldığında ise ülkemizde 19-64 yaş arası erkeklerin %31.6’sı normal, %42.0’ı fazla kilolu, 

%25.1’i obez; kadınların %30.0’ı normal, %28.5’i fazla kilolu, %39.3’ü obez olarak belirlenmiştir (Tür-

kiye Besin Sağlık Araştırması 2017). Kanser prevelanslarını arttırdığı düşünülen yüksek beden kütle 
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indeksi değerleri ülkemizde kadınlarda daha sık olmaklar birlikte her iki cinsiyette de belirgin oranda 

yüksektir. Ülkemizdeki erkek ve kadınlarda fiziksel aktivite düzeyleri incelendiğinde 19-64 yaş arası 

bireylerin her iki cinsiyette de büyük oranda Dünya Sağlık Örgütü sağlık için fiziksel aktivite düzeyi 

önerilerinin altında kaldığı gözlenmiştir (Türkiye Besin Sağlık Araştırması 2017). Bu durumun da ülke-

mizde kanser prevelaslarını artırıcı etkisi olabileceği düşünülebilir. 

KARBONHİDRATLAR ve KANSER 

Mutasyona maruz kalmış bir hücre maligniteye doğru ilerlerken ortamda insülin ve IGF-1 varlığı hüc-

rede malignite ilerleyişini arttırmaktadır. Yine bir hücre malign özellik kazandıktan sonra ortamda in-

sülin ve IGF-1 varlığı bu hücrenin çoğalmasını ve tümörün agresivitesini arttırmaktadır (Topçu ve Öz-

demir, 2016). Besinlerde bulunan başlıca karbonhidratlardan yüksek glisemik indeksli nişasta ve şeker 

gereğinden fazla alındığında obezite dolaylı kanser gelişimine neden olmakta; yüksek früktoz alımı ise 

sitokin salınımını arttırarak ve DNA hasarına yol açarak kontrolsüz hücre büyümesini uyarıcı özellikte 

etki göstermektedir (Arslan ve Şanlıer, 2016). Kepeği ayrılmamış tahıllar, kurubaklagiller, sebze ve 

meyveler yoluyla aldığımız posa ise bağırsak florasına olumlu etkide bulunarak, zararlı bileşenlerin ba-

ğırsaklardaki transit süresini kısaltarak, safra asitlerinin kanserojen maddelere dönüşümlerini önleyerek 

ve oluşturduğu tokluk hissi nedeniyle enerji alımının dengelenmesini ve obezitenin önlenmesini sağla-

yarak kanserden koruyucu özellik göstermektedir (Alphan ve ark. 2013). Avrupa’nın çeşitli bölgelerin-

den birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Prospektif Kanser ve Nütrisyon Araştırması 

(EPIC) kohortu üzerinde yapılan çalışmalara göre özellikle tahıl kaynaklı posa alımının kolorektal kan-

ser gelişim riskini yüksek oranda anlamlı olarak azalttığı belirlenmiştir. İtalyan EPIC kohortunda yüksek 

glisemik diyet ve meme kanseri oluşumu arasında ilişki olduğu bildirilmiştir (Sieri ve ark. 2013). Diyet 

glisemik indeksi ve glisemik yükün endometriyal kanser riski ile ilişkisini inceleyen; yüksek karbonhid-

rat ve yüksek glisemik indeks ile karakterize tipik Çin diyeti ile beslenen 1199 endometrium kanserli 

hasta ile 1212 kontrolün dahil edildiği vaka kontrol çalışmasında özellikle pirinç alımının endometrium 

kanseri ile pozitif ilişkili olduğu belirlenmiş, yüksek glisemik indeksli beslenmenin endometrium kan-

seri riskini arttırabileceği düşünülmüştür (Hong Xu ve ark. 2015). ABD’de yapılan Afrika kökenli Kan-

ser Epidemiyoloji Çalışması verilerine göre Afro-Amerikan kadınlarda yüksek toplam şeker ve glisemik 

yük alımının yumurtalık kanseri riskiyle ilişkili olduğu gözlenmiştir (Qin ve ark. 2016). Evre III kolon 

kanserli 1011 bireye besin tüketim sıklığı uygulanması ile yapılan bir çalışmada şekerle tatlandırılmış 

içecek alımının, evre III kolon kanseri hastalarında belirgin bir şekilde artmış kanser nüksü ve mortalite 

riski ile ilişkili olduğu ve bu etkinin, fazla kilolu (BKİ>25) ve fiziksel olarak inaktif olan hastalarda daha 

belirgin olduğu bulunmuştur (Fuchs ve ark. 2014). İran’da dirençli nişasta içeren gıdalar ile meme kan-

seri riski ile ilgili olarak yürütülen bir vaka-kontrol çalışmasında 25-65 yaş arasında 306 meme kanseri 

hastası ile 309 kontrole besin tüketim sıklığı anketi uygulandığında, beyaz ekmek ve bisküvi tüketiminin 

meme kanseri riski ile pozitif ilişkili olduğu; yüksek kurubaklagil (OR= 0.01) ve zengin lif içeren ekmek 

(OR=0.34) tüketiminin meme kanseri için önemli bir koruyucu olduğu belirlenmiştir (Tajaddini ve ark. 

2015). 

TBSA-2017 sonuçları incelendiğinde ülkemizde enerjinin karbonhidrattan gelen oranları 19-64 yaş arası 

kadınlarda %49.6 ve erkeklerde %50.7 olarak belirlenmiştir. Enerjinin sükrozdan gelen oranı kadınlarda 

%7.9, erkeklerde %7.7 ile iki cinsiyette de kanser prevelanslarındaki artışı destekleyici yöndedir. Ülke-
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mizde ortalama posa alımı ise 19-64 yaş arası erkeklerde 24.6 gram, kadınlarda 20.6 gram olarak alın-

ması önerilen değerlerin altında olarak belirlenmiştir (Türkiye Besin Sağlık Araştırması 2017). Bu veri 

ülkemizdeki bireylerin posanın kanserden koruyucu özelliklerinden yeterince yararlanamadığını göster-

mektedir. 

PROTEİNLER ve KANSER 

Yağlı etler gibi yüksek yağlı hayvansal protein kaynaklarının çok tüketildiği ülkelerde çeşitli kanser 

türlerinin daha yaygın görüldüğü bildirilmektedir (Akal Yıldız 2012). Etlerin pişirme yöntemlerinin de 

kanser üzerinde etkileri olduğu çeşitli çalışmalarda bildirilmektedir. 

Meme kanserinin önlenmesi ve ilerlemesinde diyetsel faktörlerin rolünün incelendiği bir çalışmada iyi 

pişmiş kırmızı et tüketiminin meme kanseri riskini arttırdığı, balık tüketiminin ise meme kanseri riskine 

karşı koruyucu olduğu belirlenmiştir (Rossi ve ark. 2014). Kuzeydoğu Brezilya'da meme kanseri ile 

ilişkili olarak yeme alışkanlıklarının ve gıda grubu tüketiminin değerlendirildiği bir vaka kontrol çalış-

masında meyve, meyve suları, baklagiller ve süt ürünleri alımı ile azalmış meme kanseri riski arasında 

güçlü bir ilişki olduğu; kırmızı et ve kızartılmış et tüketiminin meme kanseri riski ile pozitif ilişkili (OR 

= 4.30,  p = 0.00) olduğu belirlenmiştir (Leite de Lima ve ark. 2008). Kırmızı et türevi heterosiklik 

aminler kolon kanseri riski üzerine yapılan popülasyon temelli vaka-kontrol çalışmasında kırmızı et 

türevi mutajenlerin kolon kanseri riskini anlamlı ölçüde arttırdığı (OR= 1.45-1.73-1.89 p<0.0001) ancak 

bu ilişkinin beyaz et türevi mutajenlerde gözlenmediği belirlenmiştir (Helmus ve ark. 2013). Izgara kır-

mızı et tüketimi ile kolerektal adenom riskini araştıran bir vaka kontrol çalışmasında günde artan her 10 

gram kırmızı et tüketiminin riski %11 arttırdığı gözlenmiştir. Artan riskin esas olarak iyi/çok pişmiş 

kırmızı etle ilişkili olduğu da bildirilmiştir (Sinha ve ark. 1999). 

TBSA-2017 sonuçlarına göre bizim ülkemizde enerjinin proteinden gelen oranı 19-64 yaş arası erkek-

lerde %15.4, kadınlarda %14.8 olarak belirlenmiştir (Türkiye Besin Sağlık Araştırması 2017). Bu oran 

kanser prevelansı üzerine olumsuz bir etki yaratacağı düşünülmemektedir. Kanserden koruyucu özelliği 

de olan süt ve süt ürünleri grubu ile kurubaklagil tüketimi her iki cinsiyette de Türkiye Beslenme Reh-

beri önerilerini karşılamamaktadır. Protein içeren diğer besin gruplarının ortalama tüketim miktarlarında 

kanser prevelansını arttırıcı olumsuz bir değer bulunmamaktadır.  

YAĞLAR ve KANSER 

Kanserojen maddeler yağ içinde birikerek fazla yağ alımı ile vücuda girmekte ve her türlü yağın fazla 

alınması özellikle meme, prostat, testis, rahim, yumurtalık ve kolon kanseri oluşum riskini arttırmakta-

dır. Çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin sıvı yağlar kolay okside olup, oksidasyon sonucu oluşan 

ögeler kanser riskini arttırıcı özellik göstermektedir (Akal Yıldız 2012). Aşırı yağ tüketiminin kanser 

oluşumuna etki mekanizmaları; steroid yapıdaki bileşenlerin cinsiyet hormonlarına benzemeleri nede-

niyle hormon dengesinin bozulmasına neden olması ve aşırı yağ tüketimi durumunda salgılanan safranın 

kalın bağırsakta kansere neden olan bileşiklere dönüşmesi ile açıklanmaktadır (Palser ve ark.2013). Ay-

rıca yağlara uygulanan bazı işlemler sonucu polisiklik aromatik karbonlar, heterosiklik aminler, akrila-

mid, nitrozamin ve nitrozamid gibi DNA hasarına neden olan kanserojen kimyasallar oluşabilmekte ve 

bireyler bu işlem görmüş yağları tükettiğinde kanser oluşum riski artmaktadır (Akal Yıldız 2012). Yük-

sek toplam yağ, doymuş yağ, omega-6 ve trans yağ asitleri alımı tümörlü hücre gelişimini tetikleyerek 
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kanser riskini arttırırken; omega-3 yağ asitleri alımı lipid peroksidasyonunu önleyici etki göstererek 

kanser riskini azaltmaktadır (Palser ve ark.2013). 

Diyet yağları ile prostat kanseri riski arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 288.268 erkeğin takip edil-

miş ve 9 yıllık izlem süresi içerisinde 23.281 prostat kanseri vakası gelişmiştir. Bu araştırma grubunda 

doymuş yağ alımının ilerlemiş prostat kanseri ve ölümcül prostat kanseri riskinin artışıyla ilişkili olduğu, 

omega-3 EPA alımının, ölümcül prostat kanseri riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu 

çalışmada tekli ve çoklu doymamış yağ asidi alımları prostat kanseri insidansı arasında ilişki bulunma-

mıştır (Pelser ve ark. 2013). Diyetle alınan yağ miktarı ile over kanseri riski arasındaki ilişkiyi inceleyen 

meta analiz çalışmasında toplam, doymuş ve trans yağların yüksek tüketiminin over kanseri riskini ar-

tırdığı gözlenmiştir (Qiu ve ark. 2016). Diyet yağ alımı ile epitelyal yumurtalık kanseri riski arasındaki 

ilişkiyi inceleyen vaka kontrol çalışması sonuçlarına göre epitelyal yumurtalık kanseri riskinin omega-

3 ve omega-6 alımı ile azaldığı, yüksek trans yağ tüketimi ile arttığı bildirilmiştir (Merritt ve ark. 2014). 

Diyetsel yağ alımı ile pankreas kanser riski arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmada toplam yağ alımı 

ve doymuş yağ alımının pankreas kanseri ile ilişkili olduğu, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ 

alımları ile pankreas kanseri arasında bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (Arem ve ark. 2013).  

TBSA-2017 sonuçlarına göre ülkemizde enerjinin yağdan gelen oranları hem kadınlarda (%35.6) hem 

de erkeklerde (%33.5) önerilen değerlerin üzerindedir. Ayrıca omega-6 yağ alımının omega-3 yağ alı-

mına oranı (K:16.1, E:15.3) ile diyet enerjisinin doymuş yağdan gelen oranı (K:%11.5, E:11.2) her iki 

cinsiyette de istenmeyen düzeyde yüksektir (Türkiye Besin Sağlık Araştırması 2017). Ülkemizde diyet 

toplam yağ ile toplam doymuş yağ alımı ve omega-6/omega-3 oranı kanser prevelanslarını arttıracak 

yönde özellik göstermektedir. 

VİTAMİNLER, MİNERALLER ve KANSER 

Vitamin ve minerallerden zengin taze sebze ve meyve tüketiminin kanserin önlenmesinde yararlı etkileri 

olduğu bilinmektedir Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsünün kanserden korunma amaçlı güncel diyet 

önerilerine göre günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimi gerekmektedir. (Başaran ve Başaran 

2015). 

Meyve-sebze tüketimi ve meme kanseri ilişkisini inceleyen ve 15 prospektif çalışmanın sonuçlarını içe-

ren analizde en yüksek ile en düşük meyve tüketim kategorisinin karşılaştırılmasında kanser prevelans-

ları ile zayıf bir ters orantı (RR=0.92; %95 CI=0.86-0.98) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca meyve tüketi-

mindeki her 200 gramlık artış ile meme kanseri riskinde %6’lık azalma istatistiksel olarak (sınırda) an-

lamlı (RR = 0.94; %95 CI=0.89-1.00) bulunmuştur (Aune ve ark. 2012). Meme kanserinin önlenmesi 

ve ilerlemesinde diyetsel faktörlerin rolünü inceleyen bir derlemede flavonoidler, soya ürünleri, lifli 

gıdalar, meyve-sebzeler ve D vitaminin koruyucu etki gösterebileceği bildirilmiştir (Rossi ve ark. 2014). 

TBSA-2017 sonuçlarına göre bizim ülkemizde yetişkin bireylerde günlük meyve tüketimi ortalaması 

158.8 gram, günlük sebze tüketimi ortalaması 256.2 gram ve sebze ve meyve toplam günlük tüketim 

ortalaması ise 415.0 gram ile Türkiye Beslenme Rehberi önerilerinin altındadır. Ayrıca toplumun yarı-

sından fazlası B2, B6, B12 ve D vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve potasyum mine-

rallerini önerilenin altında almaktadır (Türkiye Besin Sağlık Araştırması 2017). Bu veri bize ülkemizde 

meyve ve sebzelerin kanserden koruyucu özelliklerinden yeterince yararlanılmadığını göstermektedir. 
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HAZIRLAMA, PİŞİRME, DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ve KANSER 

Hazırlama, pişirme ve depolama özelliklerinin de kanser prevelansları üzerine etkisi olabileceği düşü-

nülmektedir. Besinleri işlenirken aşırı saflaştırılması kanserden koruyucu olan posa ve antioksidanların 

kaybına neden olmaktadır. Sebze ve meyvelerin doğradıktan sonra bekletilmesi veya pişirme suyunun 

dökülmesi, tahılların pişirme sularının dökülmesi suda çözünen vitamin ve bazı minerallerin kaybına 

neden olmaktadır. (Alphan ve ark. 2013). Gıdaların nitrit-nitrat gibi maddeler eklenerek işlenmesi, be-

sinlerin tütsülenmesi ya da yağda kızartılarak pişirilmeleri de kanserojen bileşenlerin vücuda alınması 

ile kanser prevelanslarını arttırıcı etki göstermektedir. Tuzlayarak depolama, besinlere çok fazla baharat 

eklenmesi gasrointestinal sistem kanseri prevelanslarını arttırmaktadır. (Başaran ve Başaran 2015). 

Derin yağda kızartma tüketimi ve prostat kanseri ilişkisini inceleyen bir vaka kontrol çalışmasında derin 

yağda kızartma işleminin prostat kanseri riskini arttırdığı gözlenmiştir. Bu çalışmaya göre haftada 1’den 

daha fazla tüketenlerde, haftada 1’den az tüketenlere göre patates kızartması (OR=1.37), kızarmış tavuk 

(OR=1.30), kızarmış çörek (OR=1.35) ve kızartılmış balık (OR=1.32) tüketimi prostat kanseri riskini 

arttırmaktadır (Stott-Miller ve ark. 2013). Uruguaylı erkekler arasında et tüketimi ve et pişirme yöntem-

leri ile akciğer kanseri riskini araştıran bir çalışmada kızarmış, mangalda ve tuzlanmış kırmızı et tüketi-

minin akciğer kanseri ile ilişkili olduğu (OR=2.90 p<0.001);  haşlanmış kırmızı et tüketiminin ise akci-

ğer kanserine karşı koruyucu olduğu belirlenmiştir (Stefani ve ark. 2010). Tuz tüketimi ve gastrik kanser 

ilişkini araştıran ve 10 kohort çalışmasının dahil edildiği bir meta analizde diyet tuz alımının mide kan-

seri riskiyle doğrudan ilişkili olduğu, mide kanserinin artan tuz tüketim seviyeleri boyunca giderek artan 

bir riske sahip olduğu belirlenmiştir. Yüksek tuz alımı düşük tuz alımına göre %68 daha yüksek mide 

kanseri riski ile ilişki bulunmuştur (Ge ve ark. 2012). 

TBSA 2017 sonuçların göre bizim ülkemizde öne çıkan hatalı uygulamalar balık pişirmede yağda kı-

zartma, kırmızı et kavurma/mangal, pilav pişirmede kavurma, makarna pişirmede haşlayıp süzdürme 

(suyunu dökme), yumurta pişirmede yağda kızartma olarak görülmektedir. Ayrıca günlük tuz tüketimi 

10.2 gram olarak önerilen miktarın iki katı kadardır (Türkiye Besin Sağlık Araştırması 2017). Kanser 

prevelanslarının azaltılmasında hatalı hazırlama ve pişirme yöntemlerinin düzeltilmesi ve tuz tüketim 

ortalamalarının azaltılması oldukça önemlidir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kanser, majör yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilir ve riski azaltılabilir bir hastalıktır. Kanser pre-

velanslarının azaltılmasında en etkili yöntem; doğru hazırlama, pişirme ve depolama yöntemleri ile sür-

dürülen yeterli ve dengeli bir beslenme ve bunun yanında fiziksel olarak aktif bir yaşam olarak görün-

mektedir. Türkiye’de beslenme ve fiziksel aktivite konularında mevcut durumun saptanması ile ilgili 

yapılan araştırmalara devam edilmesi, bu araştırmalarda belirlenen öncelikli sorunlara yönelik diyetis-

yenlerin de aktif olarak görev aldığı multidisipliner yaklaşımlar ile çözüm önerileri geliştirilmesi gerek-

mektedir. Geliştirilen çözüm önerilerinin uygulanmasında sektörler arası işbirliğinin sağlanması, özel 

gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine beslenme eğitimleri verilmesi ve hükümet düze-

yinde plan-politikalar geliştirilmesi hem kanser hem de diğer kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavi-

sinde oldukça önemlidir. 
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BİTKİ ÇAYLARININ BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, BİYOAKTİVİTELERİ VE 

GELENEKSEL DEMLEME YÖNTEMLERİ 

Rukiye YİĞİT1, Hacer ÇOKLAR2, Mehmet AKBULUT2 

1Selçuk Üniversitesi, Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 

Konya / Türkiye 
2Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya / Türkiye 

Öz: Amaç: Çeşitli bitki çaylarının hazırlanmasında kullanılan infüzyon ve dekoksiyon yöntemleri ile 

bitki çaylarının biyokimyasal ve biyoaktif özelliklerinin ele alınması Yöntem ve Bulgular: İnsanların 

doğal ve geleneksel ürünlere yönelmeleri ve daha sağlıklı bir yaşam biçimi hakkında bilinçlenmeleri, 

antioksidan bakımından zengin gıda ve içeceklere olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Bitkisel ürün-

lerin çay olarak tüketilmeleri, çiğ olarak tüketilemeyen veya bir arada tüketilmesi mümkün olmayan 

çeşitli bitkisel ürünlerin tek veya karışım olarak tüketilmesini kolaylaştırmakla birlikte, bitki materyal-

lerinin içerdikleri fonksiyonel bileşiklerden faydalanılmasını da sağlamaktadır. Bitki çaylarının hazır-

lanmasında kullanılan yöntemlerden biri olan infüzyonda çaylar, parçalanmış bitkisel materyallerin üze-

rine belli miktarda kaynamış suyun dökülmesi ve belirli bir süre boyunca demlenmeye bırakılmasıyla 

hazırlanırken, dekoksiyon yönteminde, parçalanmış bitkisel materyaller üzerine soğuk su ilave edilip 

bitkinin tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak belirli bir süre kaynatılması ile hazırlanır. Böylelikle, bitki-

lerde bulunan ve sağlık üzerinde olumlu etkileri olan fenolik bileşikler ile aminoasitler ve mineraller 

gibi mikro ve makro bileşenlerin çaya geçmesi sağlanmaktadır. Bitkilerin sekonder metabolitleri olan 

fenolik bileşikler, serbest radikallerin bağlanmasını sağlayarak, antioksidan, antiinflamatuvar, analjezik, 

nöroprotektif ve antikarsinojenik gibi etkiler göstererek insan sağlığı için fayda sağlamaktadırlar. Yapı-

lan çalışmalar bitki çaylarının fenolik bileşikleriyle antioksidan özellikleri arasındaki ilişkiyi doğrula-

maktadır.  Sonuç: Bitki çaylarının biyokimyasal özellikleri ve biyoaktivitelerine dikkat çekilerek, opti-

mum sıcaklık ve sürelerde uygulanan infüzyon ya da dekoksiyon demleme yöntemleri ile çeşitli fonk-

siyonel bileşenlere sahip olan ve keşfedilmeyi bekleyen farklı bitki çaylarının tüketilmesinin yaygınlaş-

tırılması ile daha sağlıklı bir yaşam biçimi kazanılması sağlanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Bitki Çayları, Biyoaktivite, Dekoksiyon, İnfüzyon 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bitki Çaylarının Biyokimyasal Özellikleri ve Biyoaktiviteleri  

Hipokrat'ın '' Yemeğiniz ilacınız, ilacınız da yemeğiniz olsun '' sözü doğrultusunda bugün bitkisel ma-

teryallerin mutfak ve tıp alanında kullanılmaları ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmiştir. Halk hekimliğinde 

kullanılan şifalı bitkiler üzerinde günden güne çalışılmakta ve bu bitkiler ilaç, gıda ve nutrasötik prepa-

ratların hazırlanmasında kullanılmaktadır (Fotakis et al., 2016: 963-971). Günümüzde her geçen gün 

büyüyen pazar eğilimleri, doğal bitkilerin farklı kısımlarından elde edilen çaylar, şifalı bitki özleri veya 

bitkisel ilaçlar gibi ürünlerin sayısında hızlı bir artış olduğunu göstermektedir (Voon, Bhat, & Rusul, 

2012:34-55). 

Kişi başına günlük 120 ml tüketimi ile sudan sonra dünya çapında en çok tüketilen içecek olan çay, 

tropikal ve yaprak dökmeyen bir bitki olan Camellia sinensis’in yapraklarının demlenmesiyle hazırla-



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

240 

nırken, bu bitkinin dışında kalan bitkilerin çiçekleri, tohumları, kökleri veya yaprakları gibi kısımların-

dan hazırlanarak elde edilen çaylar bitki çayları olarak tanımlanır (Guimarães, Barros, Carvalho, & 

Ferreira, 2011: 1209-1214). Bitki bazlı yiyecek ve içeceklerin gözlemlenen sağlık yararları, makro ve 

mikro besin içerikleri ile birlikte içerdikleri fitokimyasallardan da ileri gelmektedir (McKay, Miller, & 

Blumberg, 2011: 99-142). 

Bitkisel çayların sağlığa olan faydaları, bu içeceklerin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinen 

polifenollerin başlıca kaynaklarından biri olmalarına atfedilir. Fenolik bileşiklerin, iltihaplanma, koro-

ner hastalıklar ve nörodejenerasyon gibi merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklar dahil olmak 

üzere çeşitli hastalıkların önlenmesinde ve / veya semptomlarının giderilmesinde faydalı olduğu kabul 

edilmektedir (Rodrigues et al., 2016: 322-329). Bu anlamda, insan beslenmesinde bitki çayları, bitki-

lerde yaygın olarak ortaya çıkan ikincil metabolitler arasında yer alan polifenollerin önemli kaynakla-

rındandır (Pereira et al., 2017: 581-589). Bitki çayları, genellikle antioksidatif, antimikrobiyal, antikar-

sinojenik, antihipertansif, antimutajenik ve antianjiyojenik etkiler gibi sağlığı geliştiren özelliklere sahip 

olduğu bilinen pürinler, polifenoller, karotenoidler gibi biyoaktif bileşikler ile C vitamini, E vitamini ve 

klorofiller bakımından da oldukça zengindir (Goulas, Exarchou, Kanetis, & Gerothanassis, 2014: 248-

258). Bu içeceklerin artan popülaritesinin arkasındaki bir başka neden de, aşırı kafein alımının potansi-

yel yan etkileri hakkındaki tüketici farkındalığıdır. Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından hazırla-

nan çaylarda fincan başına yaklaşık 47 mg kafein bulunurken, çoğu bitki çayı kafein içermemektedir 

(Piljac Žegarac, Šamec, & Piljac, 2013: 129-140). 

Bir veya daha çok sayıda eşlenmemiş elektronu olan atom, iyon ya da moleküler yapılar serbest radi-

kaller olarak tanımlanır (Rodríguez‐Roque, Soliva‐Fortuny, & Martín‐Belloso, 2017: 803-816). Serbest 

radikaller oksijen ya da azot esaslı olmalarına göre reaktif oksijen türleri (ROS) ya da reaktif azot türleri 

(RNS) olmak üzere iki grupta incelenir (Ojha et al., 2018: 707-730). Vücudumuzdaki serbest radikalle-

rin konsantrasyonu, enzimatik antioksidanların (örneğin, süperoksit dismutaz, glutatyon peroksidaz ve 

katalaz) veya enzimatik olmayan antioksidanların (örneğin, askorbik asit, E vitamini ve glutatyon) kon-

santrasyonundan daha yüksek olması insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan oksidatif strese yol 

açmaktadır. Konsantrasyonlardaki bu dengesizlik lipidlere, proteinlere, karbonhidratlara ve DNA'ya za-

rar verir ve sonuç olarak çeşitli biyomoleküllerin dejenerasyonuna, yıkımına ve toksisitesine neden olur. 

Ateroskleroz, kardiyovasküler rahatsızlıklar, katarakt, iltihaplı romatizma, inflamatuvar bozukluklar, 

anemi, astım, kanser, Parkinson ve Alzheimer gibi birçok hastalığın gelişimi ve yaşlanma belirtileri 

oksidatif stres ile bağlantılıdır (Pinela et al., 2012: 1028-1035). Pek çok tıbbi ve bitkisel bitkilerin tüm 

dokularında bulunan antioksidan etkili bileşiklerin tüketimi, oksidatif hastalıkların görülme sıklığında 

azalma ile ilişkilendirilmiştir (Tan, Lim, & Lee, 2015: 2394-2400). Dolayısıyla oksidatif strese bir çö-

züm olarak, diyetin doğal bitki kaynaklarında bulunan antioksidan bileşiklerle desteklenmesi öne sürü-

lebilir (Pinela et al., 2012: 1028-1035).  

Bitkiler alemi çok çeşitli doğal antioksidanlar sunar. Halk hekimliğinde sıklıkla kullanılan birçok bitki-

sel içecek, özellikle içeriğindeki polifenol bileşiklerin varlığıyla ilişkili olarak antioksidan aktivite ve 

çeşitli farmakolojik özelliklere sahiptir (Pinela et al., 2012: 1028-1035). Çünkü bu fenolik bileşikler 

indirgeyici, hidrojen verici ve tekli oksijen söndürücüler olarak işlev görebilmektedir (Fotakis et al., 

2016: 963-971). 
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Bitkisel içeceklerin fonksiyonel içecek olarak tanımlanması, hazırlandıkları bitki türleri, formülasyon 

veya hazırlama yöntemleriyle ilgili olabilmektedir (Pinela et al., 2012: 1028-1035). 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, çeşitli bitki çaylarının hazırlanmasında kullanılan infüzyon ve dekoksiyon yön-

temleri hakkında bilgi vererek, bitki çaylarının biyokimyasal ve biyoaktif özelliklerinin ele alınmasıdır. 

KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında literatür taraması yapılmış ve son 15 yıllık çalışmalar esas alınmıştır. 

YÖNTEM 

Demleme Yöntemleri 

Bitkisel materyallerin ekstraksiyonu, ham materyaldeki farklı miktarlarda bulunan biyoaktif bileşenleri 

ayırmak için seçilen çözücüler, yöntemler ve ekstraksiyon süresi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ayrıca, 

numune matrisin ve ekstrakte edilecek bileşiklerin doğası da ekstraksiyon verimliliğini önemli ölçüde et-

kiler (Vongsak et al., 2013: 566-571). Çözücü ektraksiyonunda etken olan çözücünün materyale aktarılma 

hızı, çözünebilir bileşenlerin çözünme hızı ve ekstraktın çözünmeyen maddeden taşıma hızı ile çözücü 

polaritesi, buhar basıncı ve viskozitesi de ekstraksiyon üzerinde önemli faktörlerdir (Voon et al., 2012: 34-

55). Bitkisel çay hazırlama tekniği, geleneğe ve kullanım amacına bağlıdır, bu nedenle bitki çayları dün-

yanın çeşitli yerlerinde farklı şekillerde hazırlanabilir. Çay tekrarlanan ekstraksiyonlarla birkaç kez dem-

lendirilebilir, farklı sıcaklıklarda su ile hazırlanabilir veya süt, askorbik asit / limon suyu, bal veya şeker 

ilavesiyle servis edilebilir (Piljac Žegarac et al., 2013: 129-140). Yapılan çalışmalar, hazırlama koşulları-

nın polifenoller gibi ekstrakte edilen biyoaktif bileşiklerin miktarını büyük ölçüde etkilediğini göstermiştir. 

Bitkisel çay infüzyonlarındaki biyoaktif bileşiklerin konsantrasyonu, aynı zamanda, çay için kullanılan 

bitki türleri, bitki organlarının ve bitki yetiştirme yerinin seçimine, işlemenin yanı sıra saklama süresi ve 

koşullarına da bağlı olarak değişkenlik gösterir (Piljac Žegarac et al., 2013: 129-140). 

Bitkilerin en çok tüketilen içilebilir formları infüzyon ve dekoksiyon (kaynatma)’dur.  

İnfüzyonda bitki materyali içindeki bileşenler su, yağ veya alkol gibi çözücü içinde belli bir süre asılı 

kalarak ekstrakte edilirken, dekoksiyonda bileşenler bitki materyalinin kaynatılmasıyla ekstrakte edil-

miş olur (Fotakis et al., 2016: 963-971). Isıya duyarlı bileşiklerin ekstraksiyonu için soğuk su kullanıla-

rak kısa süreli demlenmesi maserasyon olarak bilinirken, infüzyonlar daha çok, çayların hazırlanma-

sında olduğu gibi, bitki materyalinin kısa bir süre için kaynamış suda demlenmesini ifade eder (Tan et 

al., 2015: 2394-2400) (Voon et al., 2012: 34-55). 

Dekoksiyon (kaynatma), genellikle birçok geleneksel ilacın hazırlanmasında kullanılan uzun süreli bir 

ısı uygulamasını gerektirirken, aynı zamanda tanenler gibi büyük moleküllerin daha iyi ekstrakte edil-

mesi için daha etkilidir. (Tan et al., 2015: 2394-2400) (Carocho et al., 2015: 2240-2248). Bununla bir-

likte, dekoksiyonda kaynatma sırasında aroma bileşiklerinin kaybolması söz konusu olduğundan, aroma 

ve lezzetten önce medikal ve biyolojik önemi daha ön plana çıkan bitkilerde uygulanabilmektedir 

(Fotakis et al., 2016: 963-971). 
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BULGULAR 

Güney Amerika’da fonksiyonel bir gıda olarak tanımlanan Rhoeo spathacea (Swartz) yapraklarının çay 

olarak tüketilmesiyle ilgili yapılan çalışmada, infüzyon ve dekoksiyon yöntemleri kullanılmış ve sulu 

ekstraktlarıyla kontrol edilerek antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri değerlendirilmiştir. Buna göre, 

infüzyon ve dekoksiyon yöntemleriyle hazırlanan bitki çaylarının toplam fenolik ve flavonoid içerikleri 

ile DPPH radikal süpürme (FRS) ve demir indirgeme gücü (FRP) değerleri arasında anlamlı bir farklılık 

tespit edilememiştir. Bununla birlikte oda sıcaklığında hazırlanan sulu çözelti kontrolleriyle (sırasıyla 

178.6±67.9 ve 179.1±65.9 (mg GAE/100 g)) karşılaştırıldığında, infüzyon ve dekoksiyon yöntemleriyle 

hazırlanan bitki çaylarının toplam fenolik içerikleri daha yüksek olduğu (sırasıyla 463.6±60.9 ve 

379.3±47.3 (mg GAE/100 g)) bulunmuştur. Benzer şekilde DPPH antioksidan değerleri de sulu çözelti 

kontrollerine (sırasıyla 117.1±33.4 ve 60.8±16.9 (mg AA/100 g)) kıyasla, infüzyon ve dekoksiyon yön-

temleriyle hazırlanan bitki çaylarının antioksidan değerlerinin daha yüksek miktarda (sırasıyla 

377.8±90.8 ve 309.0±46.9 (mg AA/100 g)) olduğu belirlenmiştir. 6 farklı Gram (+) ve 10 farklı Gram 

(-) bakteri üzerinde yapılan antibakteriyel çalışmada ise, minimum inhibe edici konsantrasyon değerleri 

2.5-10.0 mg/ml aralığında değişirken, infüzyon ve dekoksiyon çayları 6 Gram (+) bakterinin tamamı 

için inhibe edici etki gösterirken, Gram (-)’lerden sadece dört tanesi üzerinde etkili olmuştur (Tan et al., 

2015: 2394-2400). 

Yaprakları, antosiyanin ve askorbik asit gibi iyi bir antioksidan kaynağı olan Hibiscus sabdariffa’dan 

elde edilen ürünler, popüler tıpta anti-hipertansif etki elde etmek ve kardiyovasküler ve karaciğer has-

talıklarını önlemek için kullanılmaktadır. Bu bitkinin çiçeklerinden elde edilen ve genellikle karkade 

veya kırmızı çay olarak adlandırılan bitki çayı ise, tüm dünyada büyük bir beğeni ile tüketilmektedir. 

Hibiscus sabdariffa’yla yapılan bir çalışmada, dekoksiyon yöntemiyle yapılan çay, soğuk infüzyonla-

rıyla karşılaştırılmış ve kaynatma ile çayda en yüksek polifenol içeriğinin (39.1 mg GA/ 100 ml karkade) 

ve Briggs–Rauscher Antioksidan Index (BRAI) değerleri (25 ve 37 ℃’lerde sırasıyla 320 ve 665 mg 

GA/ 100 ml karkade) ile en yüksek antioksidan gücünün sağlandığı belirlenmiştir. Bu da yalnızca 3 

dakikalık demleme için sıcak suyun daha verimli ekstraksiyon sağladığı ve fenolik moleküllerin antiok-

sidan kabiliyetine zarar vermediği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, absorbans değerleriyle gallik 

asit eşdeğerleri karşılaştırıldığında aralarında anlamlı (R=0.971) bir ilişki tespit edilmiştir. Yine antiok-

sidan göstergesi olan BRAI ile fenolik konsantrasyonları belirten GAE değerlerinin yakından ilişkili 

olması, içeceğin antioksidan gücünün içerdiği toplam polifenol miktarından ileri geldiğini göstermekte-

dir (Prenesti, Berto, Daniele, & Toso, 2007: 433-438). 

Deniz lavantası olarak adlandırılan L. algarvense ve yeşil çayın karşılaştırıldığı bir çalışmada, yeşil çayda 

daha yüksek olan hidroksil radikal temizleme aktivitesi ve L. algarvense'de daha yüksek olan demir şelat-

lama potansiyeli dışında benzer antioksidan özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir. Yeşil çayın dekok-

siyonu en yüksek fenolik içeriğine sahipken, L. algarvense infüzyonunda daha yüksek miktarlarda salisi-

lik, gallik ve kumarik asit tespit edilmiştir. Böylelikle, L. algarvense’in oksidatif ve inflamatuvar semp-

tomlarda kullanılmasının faydalı olabileceği önerilmektedir (Rodrigues et al., 2016: 322-329). 

Limon mine çiçeği (Aloysia citrodora), rezene (Foeniculum vulgare), yarpuz (Mentha pulegium) ve 

nane (Mentha spicata) bitkilerinin infüzyon ve dekoksiyon yöntemleriyle hazırlanan çaylarının değer-
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lendirildiği çalışmada, rezene ve limon mine çiçeği yaprakları en düşük antioksidan potansiyeli göste-

rirken, nane en yüksek (önemli ölçüde daha düşük EC50 değerleri; p<0.05) antioksidan değerlerini ver-

miştir. Tüm bitki türleri içinse, infüzyon yönteminin kaynatma işleminden daha iyi sonuçlar verdiği 

belirlenmiştir.  

Çayların fenolikler, flavonoidler, askorbik asit ve indirgeyici şekerleri içeren antioksidan bileşiklerin bile-

şimi araştırıldığında ise, tüm bitkisel içeceklerde bulunan ana antioksidan bileşiklerin fenolikler ve flavo-

noidler olduğu belirlenmiştir. Daha iyi süpürme aktivitesi, indirgeme gücü ve lipid peroksidasyon inhibis-

yonu bakımından nane infüzyonlarının en düşük EC50 değerlerine sahip olması, yine bu örnekte yüksek 

miktarda bulunan fenolikler, flavonoidler ve askorbik asit arasındaki sinerjiden kaynaklanıyor olabileceği 

yorumu yapılabilmektedir (Guimarães, Barreira, Barros, Carvalho, & Ferreira, 2011: 484-492). 

Mersin (Myrtus communis L.) bitkisinin 5, 10 ve 15 dk’lık sürelerde hazırlanan infüzyonları ile yapılan 

çalışmada, toplam fenolik içeriklerinin süreyle ilişkili olarak sırasıyla 146.74 ± 1.32, 160.02 ± 5.81 ve 

179.55 ± 8.84 mg GAE (gallik asit eşdeğerliği) /g DM (kuru ağırlık) olduğu ve flavonoid içeriklerinin 

de sırasıyla 6.07 ± 0.73, 6.14 ± 0.38 ve 7.16 ± 0.17 mg RE (rutin eşdeğerliği) /g DM olduğu belirlen-

miştir. Benzer şekilde farklı metotlar kullanılarak belirlenen antioksidan özelliklerinin süreye bağlı ola-

rak değişkenlik gösterdiği gözlemlenmiştir (Messaoud, Laabidi, & Boussaid, 2012: C941-C947). 

Benzer şekilde, yaygın olarak yüksek kan şekeri seviyelerini yönetmek için kullanılan sekiz yaban mer-

sini (Vaccinium corymbosum L.) çeşidinden yaprak infüzyonları ile ilgili yapılan çalışmada, bitkilerin 

kaynamış sudaki infuzyonlarının polifenol içerikleri ve antioksidan aktivite değerleri 30 dakika boyunca 

izlenmiş ve toplam fenolik içerik ve antioksidan değerlerinin en iyi sonuçları ektraksiyon süresiyle bağ-

lantılı olarak 30 dakikada elde edildiği belirlenmiştir (Piljac Žegarac et al., 2013: 129-140).  

Portekiz'in kuzeydoğu kesimindeki en önemli mahsullerden biri olan kestane ağacı çiçeklerinin tüketi-

minin sağlık yararları etkisine dair yapılan bir çalışmada, Judia ve Longal kultivar çeşitlerinden infüz-

yonlar ve kaynatma yoluyla ekstrakte edilen çiçeklerin, antitümör aktivitesi açısından ekstraksiyon yön-

temlerinden bağımsız olarak, Judia kültivarı için en hassas hücre hatları HCT15 için daha yüksek akti-

vite ve Longal kültivarı için en hassas hücre hatları HepG2 için daha yüksek aktivite gösterdiği belir-

lenmiştir. Ekstraktların antibakteriyel aktivitesi ile ilgili olarak, kaynatma işleminin daha düşük mini-

mum inhibisyon konsantrasyonları ile daha etkili olduğu, infüzyonların ise antifungal aktivite açısından 

daha iyi olduğu kanıtlanmıştır. Bu anlamda, kestane çiçeklerinin doğal bir antimikrobiyal görevi gör-

mesi için gıda zinciri işlemesine dahil edilmesini önerilmektedir (Carocho et al., 2014: 42-46). 

Yapılan çalışmalarda, farklı çayların ve bitkilerin çeşitli biyoaktif bileşenlerle birleştirilmesinin, biyo-

aktif etkilerinde sinerjik veya antagonistik etkiler sağladığı da gözlenmiştir. Örneğin, antioksidan bir 

mineral olan selenyumun yeşil çay ile kombinasyonunda, anormal kript odaklarının (ACF) ve kolon 

tümörlerinin oluşumunu önlemede her iki maddenin tek başına kullanılmasına kıyasla daha etkili olduğu 

belirlenmiştir. (Malongane, McGaw, & Mudau, 2017: 4679-4689). Farklı bir çalışmada, meyve çayla-

rına askorbik asit ilavesi, hazırlanan infüzyonların ABTS radikal süpürme kapasitesinde önemli bir ar-

tışa neden olurken, bal eklenmesi, bunların radikal süpürme gücünde önemli bir değişikliğe neden ol-

mamıştır (Piljac Žegarac et al., 2013: 129-140). 
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SONUÇ 

Tüm dünyada hastalıkları tedavi etmek için yıllarca çeşitli tıbbi bitkilerin kullanılması, biyolojik olarak 

aktif bileşiklerin de doğal kaynaklardan elde edilmesi açısından bilim adamlarının büyük ilgisini çek-

mektedir. Çeşitli bitkilerin antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri üzerine birçok bilimsel çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmalarla, çay ve bitki infüzyonlarının, diyetimizdeki başlıca fenolik bileşik kayna-

ğına katkıda bulundukları belirlenmiştir (Albayrak, Aksoy, Sagdic, & Albayrak, 2012: 547-554). Anti-

oksidan, anti-kanser, anti-mutajenik ve antimikrobiyal etkiler içeren olumlu biyolojik aktivitelerinin 

yanı sıra bitki çayları, tip 2 diyabeti, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, hipertansiyon ve Alzheimer 

gibi kronik hastalıklardaki etkinlikleri nedeniyle de oldukça popülerlik kazanmıştır (Malongane et al., 

2017: 4679-4689). 
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DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN FONKSİYONEL BESİNLER VE 

POPÜLER DİYETLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE BESİN ETİKETİ OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 

Meltem KUDRET1, Fatma NİŞANCI KILINÇ2 

1T.C. Sağlık Bakanlığı, Ceyhan Sağlıklı Hayat Merkezi, Adana / Türkiye 

2Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü  

Kırıkkale / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, Adana ilinde özel bir hastanenin Diyet Polikliniği’ne başvuran bireylerin fonksiyonel 

besinler ve popüler diyetler hakkındaki bilgi düzeyleri ile besin etiketi okuma alışkanlıklarının belirlen-

mesi amaçlanmıştır. Çalışma, 19–65 yaş arası 100 yetişkin üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara de-

mografik özellikler, fonksiyonel besinler ve etiket okuma ile popüler diyetler konularına yönelik soruları 

içeren anket formu uygulanmış, antropometrik ölçümleri alınmıştır. Katılımcıların %59.0’u kadın, 

%41.0’i erkek, yaş ortalaması 37.2±10.6 olup %68.0’i evli, %32.0’si üniversite, %27.0’si lise, %22.0’si 

ilkokul mezunudur. Bireylerin %42.0’si obez, %29.0’u fazla kiloludur. Kadınların ortalama bel çevresi 

91.7±14.8, erkeklerin ise 93.6±15.8 cm’dir. Bireylerin %71.0’i fonksiyonel besin terimini daha önce 

duymadığını belirtmiştir ve bunların %81.3’ü üniversite mezunudur. Katılımcıların %13.0’ü fonksiyo-

nel besini “yararlı katkı maddesi eklenmiş besinler” olarak tanımlamışlardır. Katılımcıların %30.0’u 

besin etiketini her zaman, %28.0’si çoğu zaman okumaktadır, %6.00’sı ise hiçbir zaman okumamakta-

dır. Eğitim düzeyleri ile etiket okuma alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır(p<0.05). Etiket 

okumada son kullanma tarihi(%19.0), içindekiler(%15.1) ve fiyatlar(%14.4) konularına dikkat edilmek-

tedir. Katılımcıların %3’ü “hep aynı markanın bildiğim ürünlerini aldığım için her seferinde etiket oku-

maya gerek duymuyorum” etiket okumama nedenleri arasında belirtmiştir. Bireylerin %42.5’i diyet 

yapmayı “yeterli ve dengeli beslenmek” olarak belirtmiş, %50.0’si popüler diyeti “herkes tarafından 

bilinen” olarak ifade etmiştir. Katılımcıların %46.0’ının popüler diyetin sağlık üzerine etkileri konu-

sunda hiçbir fikri olmadığını, %34.0’ünün ise sağlığı bozucu olarak değerlendirmiştir. Katılımcıların 

son 1 yıl içerisinde sadece %32.4’ü diyetisyenden aldığı diyeti uyguladığını geri kalan kısmının farklı 

popüler diyetleri uyguladığı görülmüştür. Sonuç olarak fonksiyonel besinlerle ilgili farkındalığın arttı-

rılması, besin etiketi okumanın önemi ve popüler diyetin sağlık üzerine olumsuz etkileri konularında 

düzenli eğitimlerle halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Besinler, Popüler Diyetler, Ambalajlı Besin Etiketi Okuma 

GİRİŞ 

Fonksiyonel besinler; normal bir diyetin bileşeni olarak tüketilmesi hedeflenen, kapsül veya herhangi 

bir diyet takviyesi olmayan, temel beslenme fonksiyonları ötesinde insan sağlığını arttırma ya da hasta-

lık riskini azaltma potansiyeline sahip olan bileşenlerdir (European Commıssıon, 2010). Yeterli ve den-

geli beslenmeye yönelik doğru besin seçimi için geliştirilen yöntemlerden biri de besinin etiket bilgile-

rinin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Etiket, bir ürünü tanımlayan bilgileri içeren ve satın 

alma sırasında ürünün tüketiciye anlaşılır ve pratik bir biçimde aktarılmasını sağlayan materyaldir (Pride 

& Ferrell, 2013). Diğer taraftan sağlığı tehdit eden, yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlamayan diyetler 

son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle obezitenin artışıyla birlikte gazete ve dergi-

lerde, televizyonlarda veya internet sitelerinde yer alan ve popüler diyetler olarak bilinen bu diyetler 
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bilinçsizce uygulanmakta beraberinde birtakım sağlık problemlerini getirmektedir. Bu nedenle bireye 

özgü en uygun beslenme programının diyetisyen veya beslenme ve diyet uzmanları tarafından düzen-

lenmesi gerekmektedir (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2014).  

AMAÇ 

Yetişkin bireylerin fonksiyonel besinler ve popüler diyetler hakkındaki bilgi düzeyleri ile besin etiketi 

okuma alışkanlıklarının belirlenmesidir. 

KAPSAM 

Çalışmaya Haziran 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında Özel Adana Algomed Hastanesi Beslenme ve 

Diyet Polikliniği’ne başvuran gönüllülük esasına göre çalışmaya katılmayı kabul eden ve onamları alı-

nan 19-65 yaş arası 100 gönüllü birey katılmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışma, 19–65 yaş arası 100 yetişkin üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara demografik özellikler, 

fonksiyonel besinler ve etiket okuma ile popüler diyetler konularına yönelik soruları içeren anket formu 

uygulanmış, antropometrik ölçümleri alınmıştır. Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçülmüş, BKİ 

hesaplanarak bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların bel ve kalça çevresi ölçülmüş, bel/kalça oranı elde edil-

miştir. Çalışma için Özel Adana Algomed Hastanesi Başhekimliği’nden izin alınmıştır. Çalışmada elde 

edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bireylerin Genel Özellikleri 

Çalışma kapsamındaki bireylerin %59.0’u kadın, %41.0’i erkek, yaş ortalaması 37.2±10.6 yıl olup 

%68.0’i evli, %32.0’si üniversite, %27.0’si lise, %22.0’si ilkokul mezunudur (Tablo 1). Katılımcıların 

%66.0’sı 3, %31.0’i 2 ana öğün tüketmekte, %76.0’sı ise öğün atlamaktadır. Ara öğün yapanların oranı 

ise %77.0’dir. Katılımcıların %27.0’si sabah, %25.0’i öğlen öğününü atlamaktadır ve %24.5’i sabah 

erken kalkamama, %22.9’u zaman yetersizliği, %21.3’ü de iştahsızlık nedeni ile öğün atlamaktadır. 

Beden kütle indeksi sınıflandırmasına göre bireylerin %4.0’ı zayıf, %25.0’ı normal, %29.0’ı hafif 

şişman, %42.0’ı da şişmandır. Erkeklerin ortalama bel/kalça çevresi 0.86±0.12 cm, kadınların ise 

0.82±0.08 cm’dir (p>0.05).  

Tablo 1. Katılımcıların genel özelliklerine göre dağılımı 

 n % 

Cinsiyet 

Kadın 59 59.0 

Erkek  41 41.0 
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Yaş (×±SS )                                                                               37,2±10,6 

Medeni hali 

Evli 68 68.0 

Bekar 32 32.0 

Eğitim durumu 

İlkokul 22 22.0 

Ortaokul 9 9.00 

Lise 27 27.0 

Önlisans 10 10.0 

Üniversite  32 32.0 

Doktor tarafından tanısı konmuş hastalık varlığı 

Evet 39 39.0 

Hayır 61 61.0 

Doktor tarafından tanısı konmuş hastalıklar* 

Diyabet 6 10.7 

Hipertansiyon 7 12.5 

Kalp-damar hastalıkları 8 14.3 

Psikiyatrik hastalıklar 8 14.3 

Ülser/Gastrit/Reflü 13 23.2 

Böbrek hastalıkları  1 1.8 

Tiroid hastalıkları 10 17.8 

Kas-iskelet sistemi hastalık-

ları  

3 5.4 
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Besin desteği kullanımı 

Var 19 19.0 

Yok  81 81.0 

Besin Desteği Türü  

Vitamin/mineral 15 78.9 

Balıkyağı 4 21.1 

Sigara kullanımı  

Kullanıyorum 15 15.0 

Kullanıyordum bıraktım 13 13.0 

Hayır hiç kullanmadım 72 72.0 

Alkol tüketimi 

Kullanıyorum 33 33.0 

Hayır kullanmıyorum 67 67.0 

Düzenli egzersiz yapma durumu 

Evet  33 33.0 

Hayır 67 67.0 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 

Katılımcıların Fonksiyonel Besinler ve Popüler Diyetler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ile Besin Eti-

keti Okuma Alışkanlıkları 

Bu çalışmada katılımcıların %71.0’inin fonksiyonel besin terimini daha önce duymadığı, bunların 

%81.3’ünün üniversite mezunu olduğu, %75.0’inin ise fonksiyonel besinler hakkında hiçbir bilgisinin 

olmadığı saptanmıştır. Katılımcılar “Fonksiyonel besinlere eklenen ortak katkı maddeleri nelerdir?” so-

rusuna %25.3’ü bilmiyorum, %30.0’u meyveler, %25.3’ü ise flavonoidlerdir cevabını vermişlerdir 

(Tablo 2). Benzer şekilde özel sağlıklı beslenme ve diyet danışmalığı merkezine başvuran bireylerle 
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yapılan bir çalışmada bireylerin fonksiyonel besin terimini duymuş olanların oranının oldukça düşük 

olduğu (%8.6) ve %30.0’unun daha önce duymadığı, %61.4’ünün ise emin olmadığı belirtilmiştir. Duy-

duğuna emin olmayanların %69.4’ünün üniversite mezunu olduğu gözlenmiştir. Ayrıca fonksiyonel be-

sinleri bilme durumlarına göre dağılımlarında %72.9’unun diyet lifi içeriği arttırılmış besin olarak bili-

nirken, %71.4 ile probiyotik ve prebiyotik içeren ürünler ve %61.4 ile esansiyel yağ asitleri olarak 

omega 3, omega 6 ve omega 9 yağ asitleri içeriği artırılmış besinler olarak doğru bilindiği gözlenmiştir  

(Kandıralı, 2014).  Tüketicilerin fonksiyonel besinleri bilme ve kullanma durumları üzerine yapılan 

başka bir çalışmada ise katılımcıların %55.7’sinin fonksiyonel besin tanımı olarak “sağlığa yararlı be-

sin” olduğu belirtilmiştir (Koç & Yardımcı, 2017) 

Tablo 2. Katılımcıların fonksiyonel besin ile ilgili bilgi düzeylerinin dağılımı 

 n % 

Fonksiyonel besin terimini daha önce duydunuz mu? 

Evet 17 17.0 

Hayır 71 71.0 

Emin değilim 12 12.0 

Fonksiyonel besin nedir? 

Genetiği değiştirilmiş besin 2 2.00 

Yararlı katkı maddesi eklenmiş besinler 13 13.0 

Ekolojik besinler 5 5.00 

Takviye edici besinler 5 5.00 

Bilmiyorum 75 75.0 

Fonksiyonel besinlere eklenen ortak katkı maddeleri nelerdir?* 

Diyet lifi 26 8.70 

Meyveler 90 30.0 

Süt bakterileri 19 6.30 

Vitaminler 12 4.00 
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Flavonoidler 76 25.3 

Demir 1 0.30 

Bilmiyorum 76 25.3 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Bu çalışmada katılımcıların %30.0’unun besin etiketini her zaman okuduğunu, %6.0’sının ise hiçbir 

zaman okumadığı belirlenmiştir (Tablo 3). Demografik özelliklerine göre besin etiketi okuma alışkanlığı 

değerlendiğinde medeni durum, BKİ ile besin etiketi okuma alışkanlığı arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmemiş, fakat eğitim düzeyleri ile besin etiketi okuma alışkanlığı arasında istatistiksel ola-

rak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Besin etiketi okumada en çok dikkat edilen hususların; son 

kullanma tarihi (%19.0), içindekiler (%15.1) ve fiyatlar (%14.4) olduğu görülmüştür. Etiket okumama 

nedenleri arasında ise “hep aynı markanın bildiğim ürünlerini aldığım için her seferinde okumaya gerek 

duymuyorum” (%3.0) şeklinde ifade edilmiştir. Tüketicilerin besin etiketlerine yönelik tutum ve davra-

nışlarını inceleyen bir çalışmada; tüketiciler arasında besin etiketi okuma alışkanlığı %56.0 oranında 

olup eğitim düzeyinin artışıyla besin etiketi okuma alışkanlığı arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. 

Besin etiketi okumama nedenleri arasında “yazıların küçük olması” ve “alınan ürünle ilgili yeterli bil-

giye zaten sahibim” şeklinde ifadeler yer almıştır. Yine aynı çalışmada besin etiketi okumada en çok 

dikkat edilen konuların son kullanma tarihi (%84) ve üretim tarihleri (%58.2) olduğu görülmüştür 

(Güneş, Aktaç, & Omurtag Korkmaz, 2014). Bir başka çalışmada besin etiketini %25.2’si her zaman, 

%72.6’sı bazen okuduğunu, %2.2’si hiçbir zaman okumadığını belirtmiştir ve besin satın alınırken daha 

çok besinin fiyatına (%89.2), markasına (%89.2), üretim (%56.8) ve son kullanma tarihine (%82.7) her 

zaman dikkat edildiği saptanmıştır (Bayındır Gümüş, Tunçer, & Keser, 2020). 

Tablo 3. Katılımcıların besin etiketi okuma alışkanlıklarına göre dağılımı 

 n % 

Ambalajlı besin satın alınırken besin etiketi okuma sıklığı  

Her zaman 30 30.0 

Çoğu zaman 28 28.0 

Bazen 22 22.0 

Nadiren 14 14.0 

Hiçbir zaman 6 6.00 

Besin etiketi üzerinde okunan bilgilerin türü;* 
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İçindekiler 62 15.1 

Fiyatı 59 14.4 

Son kullanma tarihi 78 19.0 

Ürünün miktarı 30 7.30 

Raf ömrü 48 11.7 

Sağlıkla ilgili ifadeler 14 3.40 

İthalatçı firmanın adı, adresi 11 2.70 

İlgili Bakanlık izninin olup olmaması 23 5.60 

Marka, üretici firmanın adı, adresi 23 5.60 

Beslenme bilgileri 20 4.90 

Besin ögelerinin günlük besin ihtiyacını karşılama yüzdesi 14 3.40 

Kullanma talimatı 28 6.80 

Besin etiketini okumama nedenleri  

Etiket üzerindeki yazıların çok küçük olması  1 1.00 

Etiket okumaya vakit ayrılamaması  2 2.00 

Satın alınan besinin aynı markanın bildiği ürünün olması  3 3.00 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Bu çalışmada bireylerin %42.5’i diyet yapmayı “yeterli ve dengeli beslenmek” olarak, %41.3’de “za-

yıflamak” olarak tanımlamaktadır. Katılımcıların %50.0’si popüler diyeti “herkes tarafından bilinen” 

olarak ifade etmişlerdir. Popüler diyetin sağlık üzerine etkileri konusunda bireylerin %46.0’sının hiçbir 

fikrinin olmadığı, %34.0’ünün ise sağlığı bozan diyet olarak ifade ettiği gözlenmiştir. Son 1 yıl içeri-

sinde katılımcıların sadece %32.4’ü diyetisyenden aldığı diyeti uyguladığı geri kalan kısmının ise farklı 

popüler diyetleri (%13.0’ü detoks, %10 yüksek proteinli diyet, %10 salata diyeti vb) uyguladığı görül-

müştür (Tablo 4). Yetişkin bireylerle yapılan bir çalışmada kadınların %9.3’ü, erkeklerin ise %5.9’u 

popüler diyeti uyguladıkları ve bilinen en popüler diyetin Dukan diyeti olduğu belirlenmiştir. Kadınların 

%27.1’i popüler diyetleri sağlıklı zayıflama için güvenilir bulurken, erkeklerin %35.3’ü güvenilir oldu-
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ğunu belirtmiştir (Karaduman, 2015). Bir başka çalışmada diyet polikliniğine başvurmadan önce zayıf-

lama girişiminde bulunan bireylerden 1 aydan az süreyle popüler diyetlerden %24.3’lük kısmı açlık 

diyetini, %21.4’ünün lahana diyetini %10’nun da Dukan ve Karatay diyetini uyguladıkları belirtilmiştir 

(Oğur & Odacı, 2019). 

Tablo 4. Katılımcıların popüler diyetler hakkındaki bilgi düzeylerine göre dağılımları 

 n % 

“Diyet yapmak” size ne ifade ediyor?* 

Zayıflamak 74 41.3 

Yeterli ve dengeli beslenmek 76 42.5 

Aç kalmak, sınırlı besin tüketmek 5 2.8 

Mutsuz, sıkıcı bir durum 5 2.8 

Uygulaması zor 19 10.6 

Sizce “popüler diyet” neyi ifade etmektedir? 

Herkes tarafından bilinen 50 50.0 

Kısa sürede kilo verdiren 17 17.0 

Uygulaması kolay 2 2.00 

Sağlıksız diyet 7 7.00 

Aç kalma diyeti 3 3.00 

Mucize diyet 6 6.00 

Sağlıklı diyet 15 15.0 

Popüler diyetlerin sağlık üzerindeki etkilerini nasıl değerlendirirsiniz? 

Sağlığı koruyucu 15 15.0 

Sağlığı bozucu 34 34.0 

Sağlık üzerinde etkisi yok 5 5.00 
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Fikrim yok 46 46.0 

Son 1 yılda herhangi bir diyet uyguladınız mı?* 

Kalorilik diyet (diyetisyenden aldığım) 35 32.4 

Taş devri diyeti 3 2.80 

Alkali diyet 8 7.40 

Yüksek proteinli diyet 10 9.30 

Dukan diyeti 9 8.30 

Atkin’s diyeti 2 1.90 

Salata diyeti 10 9.30 

Lahana çorbası diyeti 4 3.70 

Detoks diyeti 14 13.0 

Kan grubu diyeti 2 1.90 

Şok (1000 kaloriden düşük kalorili diyet) 4 3.70 

İsveç diyeti 3 2.80 

Karatay diyeti 4 3.70 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

SONUÇ  

Bu çalışmada, bireylerin çoğunun fonksiyonel besinler konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu, diye-

tisyen kontrolünde sağlıklı diyet uygulama oranının son derece düşük olduğu, diğer taraftan popüler 

diyet diye adlandırılan sağlıksız beslenme uygulamasının yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak 

fonksiyonel besinlerle ilgili farkındalığın arttırılması, besin etiketi okumanın önemi ve popüler diyetin 

sağlık üzerine olumsuz etkileri konularında düzenli eğitimlerle halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  
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DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN YEME DAVRANIŞ DURUMLARI İLE 

BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

Meltem KUDRET1, Fatma NİŞANCI KILINÇ2 

1T.C. Sağlık Bakanlığı, Ceyhan Sağlıklı Hayat Merkezi, Adana / Türkiye 
2Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

Kırıkkale / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, Adana ilinde özel bir hastanenin Diyet Polikliniği’ne başvuran bireylerin yeme dav-

ranış durumları ile bazı biyokimyasal parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmış-

tır. Çalışma, 19–65 yaş arası 100 yetişkin birey üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara demografik özel-

liklerini sorgulamak ve yeme davranış durumlarını belirlemek için Revize Edilmiş Üç Faktörlü Yeme 

Anket (TFEQ-R18) formu uygulanmış, antropometrik ölçümleri alınmıştır. Biyokimyasal parametreler 

hasta dosyalarından elde edilmiştir. Çalışma kapsamındaki bireylerin %59.0’u kadın, %41.0’i erkek, yaş 

ortalaması 37.2±10.6’dır. Bireylerin %68.0’i evli olup %32.0’si üniversite, %27.0’si lise, %22.0’si 

ilkokul mezunudur. Beden Kütle İndeksi (BKİ) verileri değerlendirildiğinde %42.0’sinin obez olduğu 

saptanmıştır. Kadınların ortalama bel çevresi 91.7±14.8, erkeklerin ise 93.6±15.8 cm’dir. Bireylerin 

TFEQ-R18'ye göre ortalama 36.0±19.4’ü kontrolsüz yeme, 54.4±24.1’i bilişsel kısıtlama, 13.3±12.4’ü 

duygusal yeme puanına sahiptir. BKİ ile bilişsel kısıtlama puanları arasında pozitif yönde 

(r=0.20;p=0.04), bel/kalça oranı ile kontrolsüz yeme arasında negatif yönde (r=-0.21;p=0.02) istatistik-

sel olarak önemli ilişki görülmüştür. HbA1c, insülin düzeyleri, total kolesterol, HDL-K, B12 vitamin ile 

TFEQ-R18 puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). LDL-K, demir, 

AST, ALT ve T3 düzeyleri ile kontrolsüz yeme puanları arasında, trigliserid düzeyi ile duygusal yeme 

puanları arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).  Sonuç olarak, bu çalışmada duygusal 

yeme, kontrolsüz yeme ve bilişsel kısıtlama gibi psikolojik yeme davranışlarının LDL-K, trigliserid ve 

demir düzeylerini etkilediği görülmüştür. Bu nedenle, sağlıklı beslenme konusunda verilecek eğitim ve 

danışmanlık hizmetlerinde beslenmenin psikolojik yönü de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yeme Davranışı, Üç Faktörlü Yeme Ölçeği (TFEQ-R18), Biyokimyasal Parametre 

GİRİŞ 

Beslenme, büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır (Baysal, 

2009). Yeme, insanların en temel biyolojik faaliyetlerinden biridir ve psikolojik önemi de bulunmakta-

dır. Yeme davranışı içsel, çevresel ve sosyal etkileri olan anlaşılması güç bir süreçtir. Yemek yeme ile 

duygu arasındaki ilişki bireyin belirli özelliklerine ve belirli duygusal durumuna göre değişkenlik gös-

termektedir. Bireyler kendilerini baskı altında hissettiklerinde, öfkelendiklerinde, stresli, üzüntülü ve 

neşeli olduklarında normalden daha farklı yeme davranışları sergileyebilmektedirler (Canetti, Bachar, 

& Berry, 2002). Birçok faktörden etkilenen yeme davranışlarında oluşan bozukluk kardiyovasküler has-

talıklar, diyabet, hipertansiyon, obezite, kanser, osteoporoz gibi birçok hastalığa neden olabilmekte 

(Karakuş, Yıldırım, & Büyüköztürk, 2016), bu nedenle yeme davranışı önemle üzerinde durulması ge-

reken konu haline gelmektedir. 
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AMAÇ 

Yetişkin bireylerin yeme davranış durumları ile bazı biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin de-

ğerlendirilmesidir. 

KAPSAM 

Çalışmaya Haziran 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında Özel Adana Algomed Hastanesi Beslenme ve 

Diyet Polikliniği’ne başvuran, gönüllülük esasına göre çalışmaya katılmayı kabul eden ve onamları alı-

nan 19-65 yaş arası 100 gönüllü birey katılmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışma, 19–65 yaş arası 100 yetişkin birey üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara demografik özellik-

lerini sorgulamak ve yeme davranış durumlarını belirlemek için 18 maddelik Revize Edilmiş Üç Fak-

törlü Yeme Anket (TFEQ-R18) formu uygulanmış ve antropometrik ölçümleri (boy uzunluğu, vücut 

ağırlığı, bel çevresi, kalça çevresi) alınmış BKİ ile bel/kalça oranları hesaplanarak bulunmuştur. Katı-

lımcıların biyokimyasal parametrelerden; lipid profilleri (Total kolesterol, HDL-K, LDL-K, Trigliserid), 

HbA1c, İnsülin, AST, ALT, Ürik Asit, Bilirubin, Kreatinin, Demir, B12 ile D vitamin ve TSH, T3, T4 

verileri hasta dosyalarından elde edilmiştir. Revize Edilmiş Üç Faktörlü Yeme Anketinin alt boyutla-

rında; duygusal durumlardaki yeme davranışını sorgulayan 3 madde,  bilişsel kısıtlama davranışını sor-

gulayan 6 madde ve kontrolsüz yeme davranışını sorgulayan 9 madde olmak üzere toplam 18 madde 

bulunmaktadır (Karlsson , Persson, Sjöström , & Sullivan, 2000). Kontrolsüz yeme; açlık hissedildi-

ğinde ve dış bir uyarana maruz kalındığı zaman yemek üzerine kontrolü kaybetme eğilimini, bilişsel 

kısıtlama; vücut ağırlığını ve vücut şeklini korumak için besin alımını kontrol etme eğilimini, duygusal 

yeme ise; yalnızlık hissi, endişe ya da moral bozukluğu gibi olumsuz ruh hali ile aşırı yeme arasındaki 

ilişkiyi ölçmektedir (Tholin, Rasmussen, Tynelıus , & Karlsson, 2005). Her bir psikolojik yeme davra-

nışından alınan puan ne kadar yüksekse bireylerde bilişsel kısıtlama, duygusal yeme ve kontrolsüz yeme 

davranışlarının yüksek olduğunu göstermektedir (Lauzon, et al., 2004). Çalışma için Özel Adana Algo-

med Hastanesi Başhekimliği’nden izin alınmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde 

SPSS 22.0 istatistik programı kullanılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Bireylerin Genel Özellikleri 

Çalışma kapsamındaki bireylerin %59.0’u kadın, %41.0’i erkek, yaş ortalaması 37.2±10.6’dır. 

Bireylerin %68.0’i evli olup %32.0’si üniversite, %27.0’si lise, %22.0’si ilkokul mezunudur.  

Katılımcıların %66.0’sı 3, %31.0’i 2 ana öğün tüketmekte %76.0’sı ise öğün atlamaktadır. Ara öğün 

yapanların oranı ise %77.0’dir. Katılımcıların %27.0’si sabah, %25.0’i öğlen öğününü  atlamaktadır ve 

%24.5’i sabah erken kalkamama, %22.9’u zaman yetersizliği, %21.3’ü de iştahsızlık nedeni ile öğün 

atlamaktadır. Beden kütle indeksi sınıflandırmasına göre bireylerin %4.0’ü zayıf, %25.0’i normal, 

%29.0’u fazla kilolu %42.0’si şişmandır. Beden kütle indeksi ortalamaları 28.7±6.20 kg/m2, bel çevresi 

(BÇ) 92.5±15.2 cm, kalça çevresi (KÇ) 109±12.4 cm, bel/kalça oranı (BÇ/KÇ) 0.84±0.10 olup 

biyokimyasal parametreleri tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların antropometrik ölçümler ve biyokimyasal parametrelerin ortalama de-

ğerleri 

 X±SD Max-Min 

Yaş (yıl) 37.2±10.6 20.0-61.0 

Vücut ağırlığı (kg) 76.9±16.1 49.7-123.9 

Boy uzunluğu (BU) (cm) 164.9±7.93 145.0-185.0 

Bel çevresi (BÇ) (cm) 92.5±15.2 60.0-136.0 

Kalça çevresi (KÇ) (cm) 109±12.4 80.0-160.0 

Bel Çevresi /Kalça Çevresi (cm) 0.84±0.10 0.63-1.22 

BKİ (kg/m2) 28.7±6.20 17.7-51.6 

HbA1c (mg/dL) 5.47±0.54 3.80-7.00 

Toplam Kolesterol (mg/dL) 170,6±53,4 85.0-400.0 

HDL-K (mg/dL)  51.1±11.8 24.0-92.0 

LDL-K (mg/dL) 114.7±35.5 38.0-195.0 

Trigliserid (mg/dL) 143.2±68.2 46.0-397.0 

AST (IU/L) 21.9±9.11 10.0-52.0 

ALT (IU/L) 26.2±16.6 6.00-97.0 

Ürik Asit (mg/dL) 4.90±2.53 2.00-24.0 

Bilirubin (mg/dL) 0.63±0.91 0.10-9.00 

Kreatinin (mg/dL) 1.82±10.8 0.23-109.0 

Demir (ng/ml) 66.9±25.5 11.20-120.0 

B12 vitamin (pg/mL) 339.0±139.1 157.0-961.1 

D vitamin (ng/mL) 15.5±6.45 4.70-40.0 
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TSH (mIU/L) 1.61±0.96 0.06-4.87 

T3 (μg/dL) 2.88±0.65 1.02-4.40 

T4 (μg/dL) 1.46±2.11 0.90-17.5 

İnsülin (mg/dl) 10.9±5.63 2.06-30.1 

 

Bu çalışmada kadınların TFEQ-R18 puanı ortalaması 42.5±6.20, erkeklerin ise 40.1±6.47’dir. TFEQ-

R18 alt bileşenlerine göre puan ortalamaları ise sırasıyla kontrolsüz yeme 36.0±19.4 (E:36.9±20.3; 

K:34.8±18.3), bilişsel kısıtlama 54.4±24.1 (E:57.2±25.4; K:50.4±21.9), duygusal yeme 13.3±12.4 dür 

(E:14.0±14.6; K:12.4±8.35) ve cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05) 

(Tablo 2).  Benzer şekilde Lauzon ve ark. (2004)’nın yapmış olduğu bir çalışmada orta yaş ve genç 

yetişkin bireylerin cinsiyete göre TFEQ-R18 puanları değerlendirildiğinde her iki grupta anlamlı farklı-

lık gözlenmiş ve her iki grupta kadınların bilişsel kısıtlama ile duygusal yeme puanları erkeklere göre 

daha yüksek bulunmuştur. Kontrolsüz yeme puanlarında ise erkeklerin puan ortalaması kadınlara göre 

daha yüksek bulunmuş fakat cinsiyetler arasında farklılık görülmemiştir (p>0.05). 

Tablo 2. Katılımcıların TFEQ-R18 ve alt bileşenlerinin ortalama değerleri 

TFEQ-R18 alt Bileşenleri X±SD Max-Min 

TFEQ-R18 41.5±6.39 28.0-58.0 

Kontrolsüz yeme 36.0±19.4 0.00±96.3 

Bilişsel kısıtlama 54.4±24.1 5.55±100.0 

Duygusal yeme 13.3±12.4 0.00±100.0 

 

Bu çalışmada öğün sayısı ile TFEQ-R18 alt bileşen puanları arasındaki ilişki incelendiğinde; ana öğün 

ile kontrolsüz yeme puanları arasında negatif yönde (r=-0.20;p<0.05), bilişsel kısıtlama puanları ara-

sında ise pozitif yönde (r=0.31;p=0.02) istatistiksel olarak önemli farklılık saptanmıştır. Ara öğün ile 

TFEQ-R18 alt bileşen puanları arasında ilişki gözlenmemiştir (p>0.05). Öğün atlama durumuna göre 

TFEQ-R18 alt bileşen puanlarının dağılımında öğün atlayan bireylerin kontrolsüz yeme, bilişsel kısıt-

lama ve duygusal yeme puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmakta 

olup aynı durum öğün atlamayan grupta da gözlenmiştir (p<0.001). Seven (2013)’in yapmış olduğu bir 

çalışmada ana öğün ile kontrolsüz yeme, bilişsel kısıtlama ve duygusal yeme puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamış (p>0.05) fakat ara öğün sayısı ile bilişsel kısıtlama ve 

duygusal yeme puanları arasında pozitif yönlü istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). 
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Öğün atlama durumuna göre, öğün atlayan katılımcıların bilişsel kısıtlama ve duygusal yeme puan or-

talamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamakta (p>0.05) olup, bazen öğün 

atladığını söyleyen katılımcıların kontrolsüz yeme puan ortalamaları, öğün atlamayan katılımcıların pu-

anlarından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Bu çalışmada bireylerin BKİ ile bilişsel kısıtlama puanları arasında pozitif yönde (r=0.20;p=0.04), 

bel/kalça oranı ile kontrolsüz yeme arasında negatif yönde (r= -0.21;p=0.02) istatistiksel olarak önemli 

ilişki görülmüştür (Tablo 3). Yapılan bir çalışmada BKİ ile bilişsel kısıtlama (r=0.09) ve duygusal yeme 

(r=0.09) alt ölçekleri arasında pozitif yönde, duygusal yeme alt ölçeği ile bel/boy (r= -0.09) oranı ara-

sında ise negatif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (Nogay, 2017). 

Bu çalışmada bireylerin biyokimyasal bulgularından HbA1c, toplam kolesterol, HDL-K, B12 vitamin, 

insülin düzeyleri, ürik asit, bilirubin, kreatinin, D vitamin, TSH, T4 ile TFEQ-R18 alt bileşenleri ara-

sında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 3). Fakat lipid profillerinden LDL-K düzeyi 

ile kontrolsüz yeme arasında negatif yönde (r= -0.25;p=0.01), trigliserid düzeyi ile duygusal yeme ara-

sında negatif yönde (r= -0.19;p=0.04)  istatistiksel olarak önemli ilişki görülmüştür. Demir düzeyi ile 

kontrolsüz yeme arasında negatif yönde (r= -0.26;p=0.01) anlamlı düzeyde ilişki saptanmıştır. Karaciğer 

fonksiyonlarından AST (r= -0.36;p=0.00) ve ALT (r= -0.27;p=0.01)  düzeyleri ile kontrolsüz yeme ara-

sında ve aynı şekilde tiroid fonksiyon testlerinden T3 (r= -0.21;p=0.03) ile kontrolsüz yeme arasında 

negatif yönde istatistiksel açıdan önemli ilişki görülmüştür.  Tip 2 diyabetli obez bireylerin yeme far-

kındalığı düzeyleri ile metabolik parametreleri arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada bireylerin 

yeme farkındalık puanları arttıkça açlık kan şeker, üre ve kreatinin düzeylerinin düştüğü (sırasıyla r= -

0.21, p=0.010; r= -0.346, p=0.001; r= -0.297, p=0.004) gözlenmiş olup kalsiyum ve yeme farkındalığı 

puanı arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki olduğu belirtilmiştir. Trigliserit, total koles-

terol, LDL-K, HDL-K, albümin, sodyum, potasyum değerleri ile yeme farkındalığı puanı arasında an-

lamlı ilişki bulunamamıştır (Sayın, Kuşdemir, Büyüksütçü, Çetinkaya, Seyfi, & Zeren, 2019).  

Tablo 3. Katılımcıların TFEQ-R18 alt bileşen puanları ile biyokimyasal parametreler arasındaki 

korelasyon sonuçları 

  Kontrolsüz yeme Bilişsel kısıtlama Duygusal yeme 

Vücut ağırlığı (kg) r 0.12 0.14 -0.48 

 p 0.90 0.14 0.63 

BKİ (kg/m2) r -0.09 0.20* -0.30 

 p 0.37 0.04 0.76 

Bel/kalça r -0.21* 0.10 -0.13 

 p 0.02 0.28 0.18 
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HbA1c r -0.12 -0.02 -0.07 

 p 0.21 0.86 0.49 

Toplam Kolesterol r -0.04 0.06 -0.06 

 p 0.66 0.50 0.49 

HDL Kolesterol r 0.00 0.07 0.07 

 p 0.97 0.43 0.46 

LDL Kolesterol  r -0.25** 0.13 -0.05 

 p 0.01 0.16 0.58 

Trigliserid r -0.14 0.04 -0.19* 

 p 0.16 0.69 0.04 

AST r -0.36** 0.06 -0.16 

 p 0.00 0.55 0.10 

ALT r -0.27** 0.01 -0.18 

 p 0.01 0.96 0.07 

Ürik Asit r -0.14 -0.09 -0.06 

 p 0.17 0.35 0.057 

Bilirubin r -0.05 -0.03 -0.01 

 p 0.64 0.77 0.93 

Kreatinin r 0.08 -0.13 -0.06 

 p 0.43 0.19 0.54 

Demir r -0.31** -0.13 -0.05 

 p 0.002 0.19 0.63 
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B12 vitamini r -0.10 -0.01 -0.06 

 p 0.35 0.94 0.86 

D vitamini  r 0.06 -0.16 0.16 

 p 0.88 0.10 0.10 

TSH r -0.03 0.11 -0.08 

 p 0.75 0.25 0.41 

T3 r -0.21* -0.05 -0.02 

 p 0.03 0.63 0.85 

T4 r -0.14 -0.09 -0.05 

 p 0.18 0.36 0.65 

İnsülin r 0.15 0.12 -0.02 

 p 0.13 0.20 0.81 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak; bu çalışmada bireylerin duygusal yeme, kontrolsüz yeme ve bilişsel kısıtlama gibi psiko-

lojik yeme davranışlarının LDL kolesterol, trigliserid, demir, AST, ALT ve T3 düzeylerini etkilediği 

görülmüştür. Yeme davranış durumları alanında yapılan araştırmaların biyokimyasal parametrelerle 

olan ilişkilerinin incelendiği çalışmaların sayısı oldukça yetersizdir. Bu konuda daha kapsamlı geniş 

popülasyon çalışmalarının yapılması gerekliliği düşünülmektedir. 
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ERUSİK ASİT: GIDALARDA BULUNABİLEN TOKSİK BİR YAĞ ASİDİ 

Serap DURAKLI VELİOĞLU 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,  

Tekirdağ / Türkiye 

Öz: Erusik asit (cis-13-dokosenoik asit), 22 karbonlu tekli doymamış bir yağ asididir. Kolza (Brassica 

napus ve B. rapa), hardal (Sinapis alba, B. juncea, vb.) gibi birçok bitkinin de içinde bulunduğu Bras-

sicaceae familyasında yer alan bitki tohumlarında yüksek oranda bulunan bu yağ asidi, hardal ve kolza-

nın tipik bir bileşenidir. Erusik asidin deney hayvanlarında toksik etkilerinin kanıtlanması ile, yüksek 

erusik asit içerikli gıda maddelerinin insan tüketimi için uygun olmadığı görüşü hakim olmuştur. 

1980'lerde erusik asitle ilgili sağlık kaygılarını azaltmak için ıslah çalışmalarıyla erusik asit içermeyen 

kolza çeşitleri geliştirilmiş ve kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) olarak bilinen bitki günümüzde 

dünyada en önemli yağ bitkilerinden birisi haline gelmiştir. Kolza, erusik asit içeriğine göre, % 45 -% 

60 erusik asit içeren Yüksek Erusik Asitli Kolza (HEAR: High Erucic Acid Rapeseed), orta düzeyde (% 

35-40) erusik asit içeriğine sahip çeşitler ve erusik asidi % 0,03’e kadar düşürülmüş çeşitlerin de içinde 

bulunduğu Düşük Erusik Asitli Kolza (LEAR: Low Erucic Acid Rapeseed) olarak sınıflandırılmaktadır. 

Günümüzde kanola yağında çok düşük düzeyde erusik asit bulunmasına rağmen, erusik asidin sağlık 

etkileri ile ilgili konular halen önemini korumaktadır. Kolza tohumu ve hardal tohumu gibi yüksek eru-

sik asitli yağ içeren tohumlar, gıda maddeleri dışındaki endüstriyel ürünlerin üretiminde ve biyodizel 

üretiminde kullanılmak üzere yetiştirilmektedir. Ayrıca yabani olarak yetişen ve yüksek düzeyde erusik 

asit içeren bazı Brassica türleri de mevcuttur. Hardal tohumu ve bunlardan üretilen hardal yağı, sos gibi 

ürünlerde de yüksek düzeyde erusik asit bulunabilmektedir. Günümüzde erusik asit, birçok ülkenin gıda 

mevzuatında doğal bir toksin olarak sınıflandırılmakta ve bulunması muhtemel gıdalardaki miktarı sı-

nırlandırılmaktadır. Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde erusik asidin maksimum limiti top-

lam yağ asitleri içinde, yağlarda ve %5’ten fazla yağ ilave edilen gıdalarda %5, bulunması muhtemel 

diğer gıdalarda %10 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, doğal bir toksin olarak sınıflandırılan erusik 

asit, sağlık etkisi ve çeşitli gıda ürünlerindeki erusik asit içeriği ile ilgili bilgiler verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Erusik asit, Hardal, Kanola, Kolza 

GİRİŞ 

Erusik asit (cis-13-dokosenoik asit), omega 9 pozisyonunda bir çift bağ içeren 22 karbonlu tekli doyma-

mış bir yağ asididir. Kolza (Brassica napus ve B. rapa), hardal (Sinapis alba, B. juncea, vb.) gibi birçok 

bitkinin de içinde bulunduğu Brassicaceae familyasında yer alan bitki tohumlarında yüksek oranda bu-

lunmaktadır (Food Standards Australia New Zeland, 2003). Laboratuvar çalışmaları ile erusik asidin 

olumsuz etkileri belirlenene kadar, bu yağ bitkileri, yemeklik yağ üretiminde kullanılmıştır. Diyet ile 

yüksek miktarda erusik asit maruziyeti ile ilgili yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda, ratlarda, civ-

civlerde, domuzlarda ve insan olmayan primatlarda erusik asidin kardiyotoksisitesi tespit edilmiştir. 

Erusik asit maruziyetinde hedef organ kalptir (Roine ve ark., 1960, Renner ve ark., 1979, Schiefer ve 

ark., 1978). İnsanlarda erusik asidin olumsuz etkilerine dair yeterli kanıt bulunmamasına rağmen, uzun 

zincirli tekli doymamış yağ asitlerine maruz kalmanın kardiyotoksik etkisi olduğu öne sürülmektedir 

(Food Standards Australia New Zeland 2003). İnsanlarda aşırı erusik asit alımı ile olası kardiyotoksisi-

teyi ilişkilendiren bazı epidemiyolojik çalışmalar da vardır (Imamura ve ark., 2013, EFSA, 2016). Erusik 
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asidin olumsuz etkisi, yetersiz oksidasyon nedeniyle kalpte triaçilgliserol birikimi ve buna bağlı olarak 

kalp kasının kasılmasının azalması olarak özetlenmektedir. Kalpte gözlenen lezyonların büyük olasılıkla 

yetersiz metabolik degradasyona bağlı olduğu ve erusik asit alımının engellenmesi ile, gözlenen bu et-

kilerin tamamen geri dönüşümlü olabileceği bildirilmektedir (EFSA, 2016). 

Erusik Asit ile İlgili Yasal Düzenlemeler  

Hardal ve kolzanın tipik bir bileşeni olan erusik asit, birçok ülkenin gıda mevzuatında doğal bir toksin 

olarak sınıflandırılmaktadır. Halk sağlığını korumak için, 1976'nın başlarında, Avrupa Konseyi tarafın-

dan, sıvı ve katı yağlar ve bunların ilave edildikleri gıda maddeleri için maksimum erusik asit içeriği 

(toplam yağ asitlerinde %5) belirlenmiştir (Council Directive 76/621/EEC, 1976). Avustralya ve Yeni 

Zelanda'da yemeklik yağlarda bulunabilecek maksimum erusik asit seviyesi %2'dir (Australia New Ze-

aland Food Standards Code, 2013). Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standartlarında, erusik asit için 

tolere edilebilir günlük alım (tolerable daily intake: TDI) miktarı 7,5 mg/kg vücut ağırlığı olarak belir-

lenmiştir (Food Standards Australia New Zeland 2003). Benzer şekilde, ABD yasalarına göre de kanola 

yağı, erusik asidi toplam yağ asitlerinin %2'sinden daha az içerebilmektedir (Code of Federal Regulati-

ons, 2010). Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde erusik asidin maksimum limiti toplam yağ 

asitleri içinde, yağlarda ve %5’ten fazla yağ ilave edilen gıdalarda %5, bulunması muhtemel diğer gıda-

larda ise %10’dur (Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, 2011). Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile 

Anılan Yağlar Tebliği’ne (2012) göre ise, kanola/ düşük erusik asitli kolza yağında erusik asit, toplam 

yağ asitleri içinde maksimum %2 düzeyinde bulunabilir. 

2016’da Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority: EFSA) " Yem ve Gıdalarda 

Erusik Asit Üzerine Bilimsel Görüş” başlıklı kapsamlı bir belge yayınlamıştır (EFSA, 2016). Yeni 

EFSA belgesinde erusik asit için TDI değeri 7 mg erusik asit/ kg vücut ağırlığı olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca EFSA, yağlardaki limitin 50 mg/g değerinden 20 mg/g değerine, bebek ve küçük çocuk gıdala-

rındaki limit olan 10 mg/g değerinin de 4 mg/g değerine düşürülmesini önermiştir. Ayrıca erusik asit 

limitlerinin yer aldığı listeye bir gıda tipi olarak “hardal” da eklenmiş ve bu ürünün erusik asit limiti de 

30 mg/g olarak belirlenmiştir.  

Kolza / Kanola Yağında Erusik Asit Varlığı  

Kolza tohumu ve diğer Brassica türlerinin doğal olarak yüksek erusik asit içermesi ve erusik asitle ilgili 

sağlık kaygıları, bu tohum yağlarının gıda endüstrisindeki kullanımını sınırlandırmıştır. 1980'lerde se-

çici ıslah teknikleri kullanılarak erusik asit içermeyen kolza çeşitlerinin geliştirilmesi sonrasında ise, 

yemeklik yağ kaynağı olarak kolza tohumu tekrar gündeme gelmiştir (Food Standards Autralia New 

Zeland 2003, Abbadi ve Leckband, 2011). Yapılmış bu ıslah çalışmaları ile erusik asit içermeyen kolza 

çeşitleri geliştirilmiş ve kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) olarak bilinen bitki günümüzde dünyada 

en önemli yağ bitkilerinden birisi haline gelmiştir (United States Department of Agriculture, 2020). 

Kolza, erusik asit içeriğine göre, % 45- 60 erusik asit içeren Yüksek Erusik Asitli Kolza (HEAR: High 

Erucic Acid Rapeseed), orta düzeyde (% 35-40) erusik asit içeriğine sahip çeşitler ve erusik asidi % 

0,03’e kadar düşürülmüş çeşitlerin de içinde bulunduğu Düşük Erusik Asitli Kolza (LEAR: Low Erucic 

Acid Rapeseed) olarak sınıflandırılmaktadır (Warner ve Lewis, 2019). Düşük Erusik Asitli Kolza tohum 
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yağlarında oleik asit başlıca yağ asidi olarak bulunmakta ve bu yağlar sağlığa faydalı yağ asidi bileşimi 

nedeniyle yemeklik yağ olarak değerli kabul edilmektedir.  

Günümüzde yemeklik yağ üretimi için üretilen kanola tohumlarından elde edilen yağda çok düşük dü-

zeyde erusik asit bulunuyor olmasına rağmen, erusik asidin toksik etkileri ile ilgili konular halen öne-

mini korumaktadır. Bunun en önemli nedeni, yemeklik yağ üretimi haricinde kullanılmak üzere yüksek 

erusik asitli kolza tohumu ve hardal tohumu gibi tohumların, gıda maddeleri dışındaki endüstriyel ürün-

lerin üretiminde kullanılmak üzere yetiştiriliyor olmasıdır. Yüksek erusik asitli yağlar, gıda maddeleri 

dışındaki lubricantlar, oleokimyasallar ve biyopolimerler gibi diğer endüstriyel ürünlerin ve özellikle 

Avrupa'da yakıt olarak yaygın kabul gören biyodizelin üretiminde kullanılmaktadır (Pahl, 2008, Zanetti 

ve ark., 2009, Issariyakul ve Dalai, 2014). Yaygın olarak üretilen bu yüksek erusik asit içerikli tohum-

ların, yanlışlıkla düşük erusik asitli tohumlara karışmadığını kontrol edebilmek için mevcut yasal limit-

ler önemlidir. Az bir seviyede bile olsa, yüksek erusik asitli kolza (HEAR) tohumu bulaşısının, düşük 

erusik asitli kolza (LEAR) yağında ciddi sorunlara neden olabileceği ifade edilmektedir. Böyle bir bu-

laşmanın oluşturabileceği risk, Vetter ve ark. (2020) tarafından sayısal olarak ifade edilmiştir. İzin veri-

len limit olan %2 seviyesi dikkate alındığında, normal şartlarda %1 erusik asit içeren bir kolza türü 

içerisine sadece %1 oranında kontamine olan %50 erusik asit içeren bir kolza türü, son ürün erusik asit 

miktarını %1,5 seviyesine çıkarmakta olduğu, bu değerin de izin verilen limitin %75’ine eşit olduğu 

ifade edilmektedir. Eğer sözü edilen bulaşı %2 seviyesinde olursa limitin aşılmış olacağı, %10 seviye-

sinde olur ise de elde edilecek yağda erusik asidin %5,9 seviyesine yükselebileceği anlaşılmaktadır. 

Kanola tarımında yabancı ot mücadelesinin önemi, bu yaklaşımla daha iyi anlaşılabilmektedir. Ayrıca 

kolza/kanola tohumlarının çeşitli ülkelerden ithalatının da yine ülkelerin gıda sektörüne göreceli olarak 

düşük fakat yine de önemli sayılabilecek düzeylerde, yüksek erusik asitli kolza girişine neden olabile-

ceği de ifade edilebilir (Vetter ve ark., 2020).  

Kanola tarımında ciddi bir sorun olan yabancı ot sorunu da dolaylı yoldan kanola yağındaki erusik asit 

miktarını arttırıcı etki yapabilmektedir. Yabani olarak yetişen ve yüksek düzeyde erusik asit içeren bazı 

Brassica türleri mevcuttur. Kanola ekim alanlarının bu yabancı otlarla bulaşması, hasat edilen ürünün 

de erusik asit içeriği yüksek yabancı tohumlarla bulaşmasına neden olup elde edilecek yağın kalitesini 

bozabilmektedir (Callihan ve ark., 2002). Bulaşabilecek yabancı tohumlardan biri de, Avrupa, Asya ve 

Kuzey Afrika'daki birçok ülkede agresif bir yabancı ot olduğu bildirilen yabani hardaldır (Sinapis ar-

vensis). Benzer boyut ve şekle sahip olan hardal tohumunu, kanola tohumundan geleneksel yöntemlerle 

ayırmanın mümkün olmadığı ifade edilmektedir (Buchanan ve Gillespie, 2012). Pek çok ülkede, özel-

likle yüksek erusik asitli yağ üretimi için yetiştirilmekte olmasına rağmen, bazı ülkelerde başka hardal 

çeşitleri de (S. alba,  B. juncea) yabancı ot olarak kabul edilmektedir (Pahl, 2008, Gıdık ve Önemli, 

2019).  

Kolza / Kanola Yağı Haricindeki Gıda Maddelerindeki Erusik Asit Varlığı 

Erusik asit, geleneksel kolza çeşitlerinin yanı sıra, hardal tohumu yağlarında ve Brassicaceae'nin diğer 

üyelerinin tohumlarında da bulunan başlıca yağ asididir (Püssa, 2008). ABD Tarım Bakanlığı, Tarımsal 

Araştırma Servisi'nin (2014) gıda kompoziyonu verileri, hardal, hardal yağı ve bazı balık yağları gibi 

ürünlerin yüksek miktarda erusik asit içerdiğini göstermektedir. Hardal tohumu ve diğer tohumların 
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yüksek erusik asit içeriğini gösteren bazı çalışmalar da vardır (West ve ark, 2002, Wedlinger ve ark., 

2014, Gıdık ve Önemli, 2019, Vetter ve ark. 2020).  

Avrupa'da ve ülkemizde bir gıda ürünü olarak ''hardal '', daha çok su, sirke, hardal tohumu ve baharat-

lardan oluşan yumuşak bir macun kıvamındaki hardal ezmesi ve sos gibi ürünler şeklinde tüketilmekte-

dir. Genellikle hamburgerlerle veya et ürünleri ile tüketilmekte ama aynı zamanda salata sosları gibi 

çeşitli soslarda da bir bileşen olarak yer alabilmektedir. Wedlinger ve ark., (2014) tarafından yapılan 

çalışmada Almanya ve Avustralya’dan temin edilen  çeşitli hardal yağlarındaki ve hardal ürünlerindeki 

erusik asit miktarları araştırılmıştır. Dokuz hardal yağı örneğinden yedisinin izin verilen limitin üzerinde 

(% 0,3–50,8, sınır:% 5) erusik asit içerdiği tespit edilmiştir. Bu değerler, %50 civarında erusik asit içeren 

hardal yağından 1 g tüketilmesi ile, TDI değerine (gençler ve yetişkinler için yaklaşık 400-550 mg olarak 

hesaplanabilir) erişilebileceği anlamına gelmektedir. 

Wedlinger ve ark. (2014) tarafından incelenen 15 hardal örneğindeki erusik asit içeriği de toplam yağ 

asitleri içerisinde % 14 ile % 33 arasında değişmiştir. Örneklerdeki yağ miktarları da göz önünde bulun-

durularak yapılan hesaplamalar ile tipik bir porsiyonda (10 g) 43- 288 mg erusik asit bulunabileceği, en 

yüksek erusik asit içeren hardaldan iki porsiyon (yani 20 g) tüketilmesi ile, tolere edilebilir günlük alım 

miktarının (gençler ve yetişkinler için yaklaşık 400-550 mg olarak hesaplanabilir) aşılacağı ifade edil-

miştir. Vetter ve ark. (2020) tarafından yapılan çalışmada da hardal örnekleri incelenmiş ve %20-40 

civarında erusik asit tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca 2.5–12.5% yağ içerikli ve yağında 20–50% eru-

sik asit içeren hardal tohumundan 1 gram tüketilmesinin, 5-75 mg, bir porsiyon (10 g’lık) tüketilmesinin 

ise 50-750 mg erusik asit alımına neden olabileceği ifade edilmiştir. Yeni EFSA belgesinde hardal, Av-

rupa’da piyasada bulunan erusik asit içeriği en yüksek ürün olarak belirtilmiştir (EFSA, 2016). Vetter 

ve ark. (2020) da hardal tohumundaki yüksek erusik asit miktarına dikkat çekerek, hardaldaki erusik asit 

sorununun uzun zamandır bilindiği ancak bunun kontrol edilmediğini veya gözden kaçtığını ifade et-

miştir. Bu konudaki farkındalığın yeni AB düzenlemesi ile değişebileceği düşünülebilir.  

Kolza ve hardal tohumlarındaki yüksek erusik asit içeriği, Brassicaceae familyasının diğer üyelerinden 

olan bazı sebzeleri de akla getirmektedir. Yağı yemeklik yağ olarak tüketilmeyen Crambe (Crambe 

abyssinica) gibi bazı tohumlarda yüksek düzeylerde bulunan erusik asidin genel olarak diğer bitkilerde 

düşük düzeyde bulunduğu ifade edilebilir. Tohumlarında erusik asit bulunmasına  rağmen, turp, brokoli 

gibi sebzelerde erusik asit tespit edilmediği ifade edilmiştir (Vetter ve ark., 2020). Sebze ve sebze ürün-

lerinin erusik asit içeriği genel olarak 1 mg/g düzeyinden daha düşük olarak bildirilmiştir (EFSA, 2016). 

West ve arkadaşlarının (West ve ark., 2002) yaptıkları çalışmada da, brokoli filizi, brokoli çiçeği ve 

brokoli tohumlarındaki erusik asit içeriği araştırılmıştır. Brokoli çiçeğinde 0,8 mg/100g, brokoli fili-

zinde 320 mg/100g, tohumunda ise 12230 mg/100g düzeyinde erusik asit tespit edilmiştir. Günlük tolere 

edilebilir limitin üzerinde erusik asit almaya imkan verecek miktarda brokoli tüketmenin imkansız ol-

duğu, ancak brokoli filizi tüketimi ile erusik asit alımının önemli olabileceği ifade edilmiştir. Brokoli 

filizinin 28 g’lık bir porsiyonunda yaklaşık 90 mg erusik asit olduğu tespit edilmiş, her gün bir porsiyon 

brokoli filizi tüketen bir kişinin ortalama olarak yaklaşık haftada 315 mg erusik asit alacağı ifade edil-

miştir. Bu değerin de tolere edilebilir limitin çok altında olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte, her 

gram brokoli tohumunda yaklaşık 120 mg erusik asit bulunduğuna da vurgu yapılmıştır. 
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Yukarıda özetlenen şekilde Brassicaceae familyasındaki yağlı tohumlar ve bunlardan elde edilen yağlar 

çok çeşitli gıdalarda kullanıldığı için, erusik asidin birçok farklı gıda grubunda bulunabileceği de ifade 

edilmektedir. Shorteninglerde yaklaşık 58 mg/g, margarinlerde yaklaşık 46 mg/g ve tereyağında 10 

mg/g düzeylerine varabilen erusik asit tespit edilebilmektedir. Bazı kek, bisküvi ve hamur işlerinde yak-

laşık 25 mg/g düzeylerine varan erusik asidin bulunabildiği rapor edilmektedir (EFSA, 2016). 

Balıklar da erusik asit kaynağı olarak bilinmektedir. Yeni EFSA belgesinde de doğal erusik asit kaynak-

larından bir tanesi olarak balıklar ve deniz ürünleri yer almaktadır (EFSA, 2016). Balık ve deniz ürün-

lerinde erusik asit izomeri olan setoleik asidin (cis-11-docosenoic acid), daha düşük miktarlardaki erusik 

asitle birlikte bulunduğunu bildirmiştir (Ackman, 2008). Vetter ve ark. (2020) tarafından yapılan çalış-

mada da, deniz ve çiftlik somon ve organik somon balığı örnekleri incelenmiş ve deniz ve çiftlik so-

monlarında,  6-220 mg/100 g fileto düzeyinde, organik somonlarda ise 90-410 mg /100 g fileto düze-

yinde erusik asit belirlenmiştir. Çalışmada analiz edilen örneklerin büyük kısmının, yaklaşık 150 g fil-

tosunun tüketilmesinin, EFSA’nın gençler için belirlediği TDI değerinin üzerinde erusik asit alımına 

olanak vereceği ifade edilmektedir. Balıkların yüksek yağ içeriği ve yaygın tüketimi nedeniyle, erusik 

asit içeren bazı balıkların, erusik asit alımını artırması açısından önemli olabileceği göz ardı edilmeme-

lidir.  

Günümüzde halen kanola yağında erusik asit bulunmamasına dikkat çekilirken, bu istenmeyen yağ asi-

dinin Brassicaceae'nin diğer üyelerindeki varlığı büyük ölçüde gözden kaçmaktadır. Hardal tohumu 

yağı, hardal tohumu ve ürünleri, özellikle Asya’da ve Kuzey Hindistan'da yaygın olmak üzere günü-

müzde tüm dünyada tüketimi olan ve yüksek erusik asit içerebilen ürünlerdendir. Avrupa’da olduğu gibi 

ülkemizde de hardal yağı tüketim oranı düşüktür. Bununla birlikte, Vetter ve ark (2020) tarafından Av-

rupa'da erusik asit alımının başlıca kaynakları olduğu ifade edilen sofralık hardal, kolza tohumu yağı ve 

balık/deniz ürünleri içinde ülkemiz için önemli olan ürünlerin sofralık hardal ve balık/deniz ürünleri 

olduğu ifade edilebilir. 

SONUÇ 

Yapılan çalışmalar ve yasal düzenlemeler dikkate alındığında erusik asit içeriğinin yağlar, hardal ürün-

leri ve benzeri gıda bileşenleri için önemli olduğu açıktır. Uzun yıllardır sadece kanola yağı üzerinde 

yoğunlaşan erusik asit tartışmalarının, diğer gıdalardaki erusik asit seviyelerinin de izlenmesi yönünden 

gündeme gelmesi gerektiği düşünülmektedir. Özellikle birçok gıdada sos olarak kullanılan hardal ürün-

leri bu anlamda önemlidir. Bu alanda yapılacak çalışmaların yüksek sayıda numune içeren saha tarama 

çalışmaları ile başlayıp, tüketicilerin erusik asit maruziyetlerini ortaya koyan modelleme çalışmalarını 

da içine alacak şekilde planlanması yerinde olacaktır. Son olarak Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönet-

meliği’nde yer alan erusik asit ile ilgili düzenlemelerin hardal ürünlerini kapsayacak şekilde revize edil-

mesi gerektiği düşünülmektedir. 
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GENÇ YETİŞKİNLERİN PANDEMİ DÖNEMİNDE SUPLEMAN KULLANIMLARI VE 

BESİN GRUPLARINI TÜKETİMLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER 

Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Samsun / Türkiye 

Öz: Bu çalışma, genç yetişkinlerin pandemi döneminde supleman kullanımları ve besin gruplarını tü-

ketimlerindeki değişimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler web tabanlı anket uygulaması ile 

toplanmıştır. Bireylerin supleman kullanımları ve besin gruplarını tüketim durumlarındaki değişimler 

sorgulanmıştır. Çalışmaya 20-40 yaş aralığında 378 yetişkin birey (%34.7 erkek, %65.3 kadın) dahil 

edilmiştir. Bireylerin %18.3’ü salgın öncesinde de supleman kullandığını, %5.8’i salgınla birlikte kul-

lanmaya başladığını ve %75.9’u ise supleman kullanmadığını bildirmiştir. Erkeklerin %9.9’u, kadınların 

%22.7’si salgın öncesinde de supleman kullanıyorken; erkeklerin %3.8’i, kadınların ise %6.9’u salgınla 

birlikte supleman kullanmaya başladığını belirtmiştir. Salgınla birlikte supleman kullanımını neredeyse 

tüm bireyler (%95.5) bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla yaptıklarını bildirmiştir. Cinsiyete 

göre bireylerin besin gruplarını tüketimlerindeki değişimler incelendiğinde; bireylerin süt, yoğurt, pey-

nir, yumurta, ekmek, tahıl, kurubaklagiller, yağlı tohum gibi temel besin gruplarındaki değişimler ara-

sında farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Kırmızı et, tavuk eti, balık ve deniz ürünleri, sebzeler, taze ve 

kuru meyvelerin salgın sırasında kadınlar tarafından daha yüksek düzeyde artış gösterdiği belirlenmiştir 

(p<0.05). Ayrıca tatlı atıştırmalıklar, sütlü tatlılar, hamur işleri, reçel, bal, pekmez ve çikolata ile siyah 

çay, yeşil çay ve diğer bitki çaylarının tüketimi kadınlarda erkeklerden daha fazla artış göstermiştir 

(p<0.05). Sonuç olarak, genç yetişkin bireylerde salgın sürecinde supleman kullanımı ve besin grupla-

rının tüketiminde değişiklikler gözlenmiştir. Pandemi gibi stresli süreçlerde bireylerin yeme davranışla-

rını kontrol etmelerini sağlamak amacıyla beslenme eğitimlerinin planlanması önemli olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Supleman, Besin Grupları, Pandemi, Yetişkin 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi 

altına alan yeni tip korona virüs (COVID-19) hastalığı ile birlikte sosyal izolasyon ve kısıtlamalar ha-

yatımıza girmiştir (WHO, 2020a). Ülkemizde de Mart 2020’de ilk vakanın bildirilmesinin ardından kısa 

sürede gerek iş gerekse sosyal hayatımızda kısıtlamalar gerçekleşmiş ve kaygı ve endişe ile birlikte 

alışkanlıklarımızda değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerden biri de beslenme alışkanlıklarımızda ger-

çekleşmiştir. Dünya’nın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar besin seçimlerinin salgınla birlikte de-

ğiştiğini rapor etmiştir (Ammar ve ark., 2020; Antunes ve ark., 2020; Scarmozzino ve Visioli, 2020). 

İtalya’da gerçekleştirilen bir çalışmada; katılımcıların %52.9’unun beslenme alışkanlıklarında salgınla 

birlikte değişiklikler olduğunu ve özellikle yüksek enerji yoğunluklu çikolata, dondurma, tatlı ve tuzlu 

atıştırmalıkların tüketiminde artış olduğu; ancak aynı zamanda katılımcıların yaklaşık beşte birinde 

sebze ve meyve tüketimlerinde artış gerçekleştiği bildirilmiştir (Scarmozzino ve Visioli, 2020). Bir 

başka çalışmada ise yetişkin bireylerin %45.2’sinin salgın süresince besin tüketimlerinin arttığı 

gösterilmiştir (Antunes ve ark., 2020). Farklı kıtalardan birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bir 

çalışmada da diğer çalışmalara benzer şekilde tatlı ve tuzlu atıştırmalıkların tüketiminde artış olduğu 

belirtilmiştir (Ammar ve ark., 2020). 
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Salgın süresince sağlık otoritelerince beslenmeye dair birçok öneri verilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 

salgın sırasında doğru ve sağlıklı beslenmenin sağlanması amacıyla her gün taze sebze ve meyvenin 

tüketilmesini, şeker, tuz ve yağ içeriği azaltılmış besinlerin tercih edilmesini, sağlıklı yağların diyete 

eklenmesini, su tüketiminin ihmal edilmemesini ve ev dışında yemek yemenin sınırlandırılmasını öner-

mektedir (WHO, 2020b). Bu öneriler yeterli ve dengeli beslenmenin temel unsurları olması ve bağışıklık 

sisteminin desteklenmesi açısından önemli olsa da salgın sırasında besin tüketimlerinde istendik ve is-

tenmedik yönde değişimler olduğu görülmektedir. 

Salgın sırasında bireyler salgından korunabilmek amacıyla besin takviyelerine yönelmiştir. Özellikle D 

vitamini eksikliğinin COVID-19’un seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği rapor edilmiştir (Munshi ve 

ark., 2020). Ayrıca A, C, D ve E vitamini ile çinko ve selenyum gibi minerallerin bağışıklık sisteminin 

işlevini sürdürmede önemli olması nedeniyle COVID-19’a karşı koruyucu olabileceği belirtilmektedir 

(Infusino ve ark., 2020). Ülkemizde yapılan bir çalışmada; katılımcıların besin takviyesi kullanma ora-

nının %48.9 olduğu ve takviye kullananların  %68.1’inin bağışıklık sistemini güçlendirmek istediği be-

lirlenmiştir (Garipoğlu ve Bozar, 2020). 

AMAÇ 

Bu çalışma, genç yetişkinlerin cinsiyetlerine göre pandemi döneminde supleman kullanımları ve besin 

gruplarını tüketimlerindeki değişimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

KAPSAM 

Çalışmada pandemi döneminde değişmesi muhtemel besin desteği kullanımını ile kısmi kısıtlamalar ve 

sosyal izolasyon süresince farklı besin değerlerine sahip besin gruplarının tüketimlerindeki değişimler 

konu alınmıştır. Salgın sırasında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine olan istek sebebiyle besin tak-

viyelerinin kullanımında artış beklenmiştir. Çalışma ve sosyal hayatımızdaki alışkanlıklarımızda görü-

len değişimler nedeniyle besin gruplarının tüketiminde farklılıklar oluşabileceği öngörülmüştür. 

YÖNTEM 

Bu kesitsel çalışmaya yaşları 20-40 yıl arasında 378 yetişkin birey dahil edilmiştir.  Çalışma izni Ondo-

kuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul’undan alınmıştır. Veriler web tabanlı anket 

uygulaması yoluyla toplanmıştır. Ankette bireylere ait yaş ve diğer tanımlayıcı bilgiler, supleman kul-

lanım durumları, pandemi süresince supleman kullanımına başlanma nedeni ve besin gruplarının tüke-

timinde pandemi sürecinde oluşan değişiklikler sorgulanmıştır.  

Sorgulanan besin grupları; süt, yoğurt, kefir, peynir, yumurta, kırmızı et, tavuk eti, balık, deniz ürünleri, 

sebzeler, meyveler, kuru meyveler, ekmek, tahıllar, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, çekirdek, tatlı atış-

tırmalıklar, tuzlu atıştırmalıklar, yağlı atıştırmalıklar, diyet ürünler, konserve ürünler, hamur tatlıları, 

sütlü tatlılar, hamur işleri (börek, çörek vb.), reçel, bal, pekmez, çikolata, hazır meyve suları, gazlı içe-

cekler, maden suları, siyah çay, yeşil çay, diğer bitki çayları, kahve ve alkollü içecekler olmuştur. 

Bulgular nicel veriler için cinsiyete göre ortalama ve standart sapma, nitel veriler için sayı ve sıklıklar 

(%) şeklinde tablolaştırılarak verilmiştir. Gruplar arasındaki istatistiksel önemliliğin tespitinde nicel ve-

rilerde bağımsız değişkenler için Mann-Whitney U testi, bağımlı değişkenler için Wilcoxon testi, nitel 
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veriler için ise ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır. Veriler sıklıklarına göre ağırlıklandırılarak analiz 

edilmiştir. Tüm istatistiksel analizler SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Anlamlılık düzeyi 

0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan bireylerin %34.7’si erkek, %65.3’ü kadın idi. Katılımcılara ait yaş, salgın öncesi ve 

sonrasına ait beden kütle indeksi (BKİ) değerleri ile supleman kullanımlarına ait veriler Tablo 1’de ve-

rilmiştir. Katılımcıların BKİ değerlerinde hem erkeklerde (p=0.026) hem de kadınlarda (p=0.000) salgın 

sonrasında artış olduğu belirlenmiştir. Erkek ve kadın bireylerin eğitim durumu ve supleman kullanım 

durumlarının birbirinden istatistiksel olarak farklı olduğu görülmüştür (p<0.05). 

Tablo 1. Bireylere ait genel bilgiler ve supleman kullanımı 

Bilgiler Erkek (n=131) Kadın (n=247) p 

Yaş (yıl) 27.2±5.18 26.0±6.05 0.007 

BKİ (salgın öncesi) 25.5±3.98 22.5±3.65 0.000 

BKİ (salgın sonrası) 25.7±3.99 22.7±3.71 0.000 

p 0.026 0.000 - 

Eğitim durumu    

İlkokul/Ortaokul 1 (%0.8) 4 (%1.6) ꭓ2=19.191 

p=0.000 Lise 15 (%11.5) 25 (%10.1) 

Önlisans/Lisans 66 (%50.4) 190 (%77) 

Lisansüstü 33 (%25.2) 28 (%11.3) 

Supleman kullanımı    

Kullanmıyor 113 (%86.3) 174 (70.4) ꭓ2=11.823 

p=0.003 Evet, önceden de kullanıyor 13 (%9.9) 56 (%22.7) 

Evet, salgınla birlikte başladı 5 (%3.8) 17 (%6.9) 

Suplemana başlama nedeni    

Bağışıklığı artırmak 5 (%100) 16 (%94.1)  

Sindirim sistemini güçlendirmek için - 1 (%5.9)  

 

Bireylerin cinsiyete göre besin gruplarını tüketimlerindeki değişiklikler Tablo 2’de verilmiştir. Buna 

göre; bireylerin süt, yoğurt, peynir, yumurta, ekmek, tahıl, kurubaklagiller, yağlı tohum gibi temel besin 

gruplarındaki değişimler arasında farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Kırmızı et, tavuk eti, balık ve deniz 
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ürünleri, sebzeler, taze ve kuru meyvelerin tüketiminin salgın sırasında kadınlar tarafından daha yüksek 

düzeyde artış gösterdiği belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca tatlı atıştırmalıklar, sütlü tatlılar, hamur işleri, 

reçel, bal, pekmez ve çikolata ile siyah çay, yeşil çay ve diğer bitki çaylarının tüketimi kadınlarda er-

keklerden daha fazla artış göstermiştir (p<0.05). 

Tablo 2. Bireylerin besin gruplarını tüketimlerindeki değişiklikler (%) 

Besin Grupları Erkek (n=131) Kadın (n=247) p 

Arttı Azaldı Değişmedi Arttı Azaldı Değişmedi  

Süt, yoğurt 38.9 1.5 59.5 37.2 6.5 56.3 0.099 

Kefir 13.7 6.1 80.2 10.9 5.3 83.8 0.665 

Peynir 28.2 3.1 68.7 36.4 4.0 59.5 0.213 

Yumurta 38.9 6.1 55.0 39.7 6.5 53.8 0.975 

Kırmızı et 17.6 11.5 71.0 29.6 14.6 55.9 0.013 

Tavuk eti 17.6 11.5 71.0 24.3 18.6 57.1 0.028 

Balık, deniz ürün-

leri 

5.3 22.9 71.8 15.0 18.6 66.4 0.019 

Sebzeler 32.8 8.4 58.8 56.3 6.5 37.2 0.000 

Meyveler 42.0 8.4 49.6 57.1 6.1 36.8 0.020 

Kuru meyveler 17.6 6.9 75.6 25.5 11.3 63.2 0.004 

Ekmek 29.0 15.3 55.7 36.4 13.0 50.6 0.340 

Tahıllar 29.8 4.6 65.6 35.2 7.3 57.5 0.260 

Kuru baklagiller 24.4 3.8 71.8 30.4 4.5 65.2 0.428 

Yağlı tohumlar 31.3 5.3 63.4 40.5 6.1 53.4 0.174 

Çekirdek 26.0 10.7 63.4 30.0 10.9 59.1 0.691 

Tatlı atıştırmalıklar 31.3 14.5 54.2 56.3 14.2 29.6 0.000 
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Tuzlu atıştırmalık-

lar 

23.7 12.2 64.1 29.6 17.0 53.4 0.131 

Yağlı atıştırmalık-

lar 

14.5 15.3 70.2 21.1 17.4 61.5 0.203 

Diyet ürünler 5.3 5.3 89.3 5.3 5.7 89.2 0.991 

Konserve ürünler 10.1 9.3 80.6 12.6 9.3 78.1 0.775 

Hamur tatlıları 16.8 22.1 61.1 23.5 18.2 58.3 0.274 

Sütlü tatlılar 22.1 17.6 60.3 41.7 9.3 49.0 0.000 

Hamur işleri (bö-

rek, çörek vb.) 

36.6 19.8 43.5 54.7 10.1 35.2 0.001 

Reçel, bal, pekmez, 

çikolata 

26.7 9.2 61.1 43.3 6.9 49.8 0.007 

Hazır meyve suları 14.5 13.0 72.5 7.7 17.4 74.9 0.079 

Gazlı içecekler 15.3 19.8 64.9 12.1 17.8 70.0 0.561 

Maden suları 19.8 16.8 63.4 17.0 10.1 72.9 0.102 

Siyah çay 42.7 7.6 49.6 59.5 5.3 35.2 0.008 

Yeşil çay 10.7 6.9 82.4 22.7 12.1 65.2 0.002 

Diğer bitki çayları 13.0 6.1 80.9 21.5 10.1 6.4 0.034 

Kahve 38.9 9.2 51.9 40.5 16.2 43.3 0.106 

Alkollü içecekler 8.4 9.2 82.4 4.9 8.1 85.4 0.352 

 

SONUÇ 

Genç yetişkin bireylerde salgın sürecinde supleman kullanımı ve besin gruplarının tüketiminde değişik-

likler gözlenmiştir. Bu değişikliklerin özellikle kadınlarda daha fazla besin tüketimi ile ilişkili olduğu 

görülmüştür. Enerji içeriği yüksek besin gruplarının kadınlarda erkeklerden daha fazla artmış olması 

obezite riskini artırabilir. Genç yetişkin kadınlara beslenme eğitimlerinin planlanması, pandemi gibi 

stresli süreçlerde bireylerin yeme davranışlarını kontrol etmelerini sağlamak amacıyla önemli olacaktır. 
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MOLEKÜLER GASTRONOMİ VE UYGULAMA ALANLARI  

Kübra TOPALOĞLU GÜNAN1, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU2,3 

1Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

2 Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bursa / Türkiye 

3Bursa Uludağ Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa / Türkiye 

Öz: Moleküler Gastronomi; bilim, sanat ve yaratıcılığın bir araya geldiği, yiyeceğin ham halinden ser-

visine kadar uğradığı kimyasal ve fiziksel değişimler ile ilgilenmektedir. Gıdayı oluşturan ana malze-

meler, gıda bileşenleri, katkı maddeleri, gıdanın hazırlanma yöntemleri ve gıdanın tüketiciler tarafından 

beğenilmesi gibi konuları kapsayan bilimsel bir alandır.  Tatmin edici tat, doku ve yapı ile gıda oluş-

turma yöntemlerinin en uygun olanın belirlenmesi moleküler gastronominin en temel bileşenidir. Bu 

sebeple günümüzde Moleküler Gastronomi üst düzey mutfak uygulamalarının en çok ilgi uyandıran 

konusu haline gelmiştir. Moleküler Gastronomi uygulamaları Amerika, Asya ve Avrupa ülkelerinde son 

dönemlerde popüler bir şekilde devam ederken, Türkiye’de gastronomi sektörü içerisinde yer alan işin 

profesyonelleri tarafından yeni yeni haberdar olunmuştur. Türkiye’de Moleküler Gastronomi uygula-

malarının ilk örnekleri yurt dışında çalışan veya eğitim alan Türk şeflerin öğrendikleri teknikleri Türk 

mutfağı ile birleştirmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Moleküler gastronomide kullanılan teknikler teknolo-

jinin ilerlemesi ile beraber sürekli geliştirilerek kullanılmaktadır. Jelleme tekniği, küreleme tekniği, kö-

pükleştirme tekniği, vakumda paketleyerek düşük sıcaklıkta pişirme (sous vide tekniği) ve sıvı azot en 

meşhur moleküler gastronomi uygulamalarındandır. Yapılan araştırmalar sonucunda moleküler gastro-

nomide standart reçetelerin de oluşturulabileceği görülmüştür. Oluşturulan standart reçetelerin Molekü-

ler Gastronominin sürdürebilirliğine ve standartlaşmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Standart-

laşma sayesinde her seferinde aynı kalitede ve güvenilir yiyecekler üretilebilir. Bu derleme çalışma-

sında, gastronomi alanında son yıllarda oldukça popülerleşen Moleküler Gastronomi ve uygulama alan-

larının detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Moleküler Gastronomi, Moleküler Teknikler 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanlığın varoluş döneminde ateşin bulunmasından önce doğada bulunan bitkiler, sebzeler, meyveler 

tüketilirken, ateş ile beraber Gastronomi kavramı da ortaya çıkmaya başlamıştır (Özgen, 2016: 1-32). 

Gastronomi, her şeyden önce temel olarak gıdayı konu alması nedeni ile disiplinler arası bir bilim dalıdır 

(Öney, 2013: 159-171).  

Teknolojinin ilerlemesi ile beraber Gastronomi bilimi de bu gelişmelerden fazlası ile etkilenmiştir. XX. 

yüzyılın sonlarına doğru, yemek pişirme sanatında yeni uygulamaların araştırılması ve şeflere farklı 

bakış açılarının kazandırılabilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerin bu alana dahil edilmesi sonucunda 

‘Moleküler Gastronomi’ terimi ortaya çıkmıştır (Caporaso ve Formisano, 2016: 417-435; This, 2006: 

139-146). Moleküler Gastronominin teknolojiyi kullanıp malzemelerin moleküler yapıları ile oynaması, 

bir arada düşünülemeyecek malzemeleri birlikte sunması da en önemli özellikleri arasındadır (Barham, 

2013:5). Moleküler Gastronomide önemli olan soruların cevap bulabilmesi için, bilimsel tekniklerin 

uygulanması ve çeşitli denemelerin yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda bir yemek hazırlanırken 
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daha iyi sonuçlar elde edebilmek amacı ile pişirme işlemi sırasında meydana gelen fiziksel ve kimyasal 

değişimlerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir (Vega ve Ubbink, 2008: 372-382).  

Türkiye’de Moleküler Gastronominin yeni hayat bulması sebebiyle bu alandaki çalışmalar, araştırmalar, 

kitaplar ve makaleler oldukça sınırlıdır. Moleküler Gastronomi ve uygulama alanlarındaki olumlu ge-

lişmeler ile araştırma ve yayınların sayısı da artış göstermektedir (Karamustafa ve ark., 2016: 29-69; 

Akoğlu ve ark., 2017: 43-59).  

AMAÇ 

Bu derleme ile Gastronomi alanında son dönemlerde oldukça popüler hale gelen Moleküler Gastronomi 

ve uygulama alanlarının detaylı şekilde incelenmesi ve konu hakkında farkındalık düzeyinin yükseltil-

mesi amaçlanmaktadır. 

GASTRONOMİ BİLİMİ 

Gastronomi kelimesine ilk kez Antik Yunan kültüründe rastlanmıştır (Hunter ve Koukouzika, 2015: 19-

29). Gastronomi; yiyecek ve içecek ile ilgili kullanılan malzemelerin kullanım şekillerini anlatan, mut-

fak kültürlerinin arasındaki benzerlik ve farklılığı ifade eden, hazırlanan bir tabaktan alınan tadı doruk 

noktasına çıkaran ve tarihi, kültürü ve yemeği bir arada sunmaya çalışan bir bilim dalıdır (Akgöl, 2012: 

18-22).   

MOLEKÜLER GASTRONOMİ 

Şeflerin ve bilim insanlarının beraber geliştirdikleri Moleküler Gastronomi lezzetin bilimsel çalışması 

olarak ifade edilmektedir. Çünkü şefler mükemmel bir sonucu garanti eden belirli bir reçete için metotlar 

keşfetmek ile uğraşırken, bilim insanları ise bilimsel araştırma metotları kullanarak bütün reçeteler için 

mükemmeli bulmaya çalışmışlardır (Blanck, 2007: 77-85; Traynor, 2013: 42-54). Bu yüzden, memnun 

edici tat ve yapı ile gıda oluşturma metotlarının en uygununun saptanması moleküler gastronominin kilit 

bir bileşenidir (This, 2005: 139-146).  

Moleküler Gastronomide başarılı olmak için ortaya çıkan sorular şu şekildedir (Vega ve Ubbink, 2008: 

372-382): (a) Üretim tekniği son ürünün tadını ve dokusal özelliklerini nasıl etkiler? (b) Gıda bileşenleri 

farklı pişirme tekniklerinden ne ölçüde etkilenir? (c) Beynimiz yiyeceğin tadını tüm duyularımızı yo-

rumlayarak nasıl ifade eder? (d) Gıdaların dokusal özellikleri ile tadının iyileştirilmesi adına yeni pi-

şirme teknikleri tasarlanabilir mi? 

Bu sorunların cevaplanabilmesi için bilimsel tekniklerin doğru bir şekilde uygulanması ve farklı dene-

melerin yapılması gerekmektedir.  

Özellikle son yıllarda popülaritesi gittikçe artan Michelin yıldızlı restoranlarda Moleküler Gastronomi 

teknikleri kullanılmaktadır. Bu tarz restoranlarda çeşitli sebze ve meyvelerden yapılan yapay havyarlar, 

deniz yosunu ve bitkilerden elde edilen köpükler, çeşitli jölelerden hazırlanan spagettiler, kaz ciğerinden 

yapılan mısırlar gibi birçok yeni ürün menüye dahil edilmiştir (Vega ve Ubbink, 2008: 372-382). 
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Moleküler Gastronomi uygulamaları Türkiye’de de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’daki 

restoranlarda görülmektedir (Karamustafa, ve ark., 2016: 29-69). Çeşitli akademik araştırmalar yapıl-

makta, hem mutfak çalışanlarına hem de bilim insanlarına yönelik çeşitli kurs, eğitim ve seminerler 

düzenlenmekte, bazı üniversitelerde Moleküler Gastronomi ile ilgili derslere yer verilmektedir (Akoğlu, 

ve ark., 2017: 43-59, Erdem ve Akyürek, 2017: 103-126).  

MOLEKÜLER GASTRONOMİNİN MÜHENDİSLİK BOYUTU 

Mutfaklarda artan bilim ve teknolojiyle beraber bazı büyük şirketler araştırma birimlerine şefler alarak 

ürün geliştirme süreçlerine mutfağı da dahil ettiler. Bazı restoranlar, rekabetin yoğun olduğu yiyecek 

içecek sektöründe farklılık yaratma amacıyla şeflerin ve bilim insanlarının beraber çalıştıkları test mut-

faklarını geliştirdiler (Aguilera, 2018).  

Gıda işletmelerinde uygulanan birçok işlem, ısı, kütle ve momentum transferi temellerine dayanmakta-

dır. Gıda Mühendisliğinin önemli konuları olan transfer olayları mutfaklarda küçük ölçekli olarak ge-

çerliliğini sürdürmektedir. Transfer olayları hakkında temel bilgiler, yemek pişirme sanatına fayda sağ-

layarak üretkenliği artırabilir ve gıdalarda gerçekleşen değişimlerin anlaşılması kolaylaşabilir (Aguilera, 

2018: 1021-1039). Genellikle gıda işletmelerinde ve gıda laboratuvarlarında bulunan rotary evaporatör, 

homojenizatör, dondurarak kurutucu ve püskürtmeli kurutucu gibi ekipmanların mutfağa girişiyle bera-

ber ürünlerin kalitesi ve çeşitliliği artmış, tüketici algısı sağlık ve beslenme konusunda olumlu yönde 

etkilenmiştir (Rodgers ve Young, 2008: 170-187).   

Bazı test mutfaklarında temel laboratuvar ekipmanları (hassas terazi, mezür, büret, pH metre, dijital 

termometre, renk ölçüm cihazı, refraktometre) bulunmaktadır. Bu cihazlar ile elde edilen veriler mü-

hendisler ve şefler tarafından bilimsel açıdan yorumlanarak duyusal özellikler ve kalite ile ilişkilendiri-

lir. Görüntü işleme teknikleri gıda endüstrisinde kullanılan ve mutfaklara entegre edilebilecek sistem-

lerdendir (Sun, 2014: 42). Görüntü işleme yöntemleri, pizza, patates cipsi ve et gibi pişmiş ürünlerde 

kullanım alanı bulmuştur (Du, ve ark., 2016: 195-212). Günümüzde ayrıca yapay zeka teknikleri kulla-

nılarak yemeklerde bulunan bileşenlerin iki boyutlu modelleri oluşturulmakta ve hatta en uygun tarife 

göre yemek görsel olarak modellenebilmektedir (Reynolds, 2017: 10).    

MOLEKÜLER GASTRONOMİDE KULLANILAN TEKNİKLER ve UYGULAMALARI 

Köpükleştirme Tekniği 

Sıvı veya katı gıdaların sularının çeşitli katkı maddeleri ile sifon ya da köpük makinesi yardımıyla kö-

pürtülmesi işlemidir. Köpükleştirme tekniğinde yararlanılan emülgatör içerikli katkı maddeleri gıdanın 

uzun süre aynı formda kalmasını sağlamaktadır. Köpüğün yoğunluğunu ve kıvamını arttırmaya da yar-

dımcı olmaktadırlar (Aksoy ve Üner, 2016: 1-17; Arslan, 2011: 16-24). Bu teknik, köpüklü tatlılar, me-

zeler, tatlı ve ekşi köpükler, soslar ve kremsi çorbalar yapmak için kullanılır (Durlu-Özkaya ve ark., 

2015: 16-18).  
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Sıvı Azot Uygulaması 

Sıvı azot, canlı dokular ile temas ettiğinde hızlı bir şekilde donduran kriyojenik bir sıvıdır ve genellikle 

dondurucu kullanılmadan dondurulmuş bir ürün oluşturmak için kullanılır. Bu yöntem en çok hızlı don-

durma yapımında ve çeşitli görsel tabak sunumlarında kullanılmaktadır. Donmanın kısa sürede gerçek-

leşmesi nedeniyle kristaller çok küçüktür ve bu şekilde hazırlanan dondurma, kremsi ve pürüzsüz bir 

dokuya sahiptir (Cömert ve Çavuş, 2016: 118-131). 

Sous Vide Tekniği 

Sıcaklığı kontrol altına alınarak et ya da sebzenin hava geçirmez poşete alınıp su havuzunun içinde uzun 

süre pişirilmesi ile etin ya da sebzenin suyunu ve lezzetini kaybetmeden mükemmel pişmesini sağla-

maktadır. Bilimsel pişirmenin ilk pratik uygulamalarından biri olan sous vide tekniği, pişirme sırasında 

sıcaklığın kontrollü bir şekilde uygulanmasına imkan sağlar (Aktaş, 2017: 105-149).    

Jelleme Tekniği 

Jelleme tekniğinde kullanılan maddelerin miktarlarına göre sert, yumuşak, elastik, kırılgan gibi birçok 

yapıya göre şekil almaktadır. Soğuma sonrasında jöle kıvamını alan ürünler katkı maddeleri ile sıcak da 

sunulabilmektedir İşte bu sayede fesleğen, parmesan, pancar gibi farklı gıdalardan elde edilen su ya da 

püreler, agar-agar katkı maddesinin kullanımı ile spagetti görünümüne sahip olabilmektedir (Durlu-Öz-

kaya ve ark., 2018: 20-48). 

Küreleme Tekniği 

Küreleme tekniği, sıvı ya da püre halindeki gıdaların sodyum aljinat ve kalsiyum klorür katkı maddele-

rinin kullanılması ile dış yüzeyinde bir zar oluşturulması, içerisinde ise sıvının hapsedilmesidir. Ürün 

ısırıldığında sıvının ağızda yayılması ile tüketen kişiye farklı bir lezzet deneyimi yaşatılmaktadır. Bu 

yöntem birçok gıdada kullanılmaktadır.  Ferran Adria tarafından meyve suyundan hazırlanan yalancı 

havyar en bilinen küreleme tekniği örneğidir. (Akoğlu ve Öztürk, 2018: 338-362). 

MOLEKÜLER GASTRONOMİ UYGULAMALARINDA KULLANILAN BAZI KATKI MAD-

DELERİ  

Agar Agar 

Kırmızı yosun ve deniz çimlerinden elde edilen doğal bir polisakkarittir. Herhangi bir kokusu ve tadı 

yoktur. Gıdaları jöle formuna getirip sunmak için kullanılmaktadır. Birçok ülke gıdalarda doğal katkı 

maddesi olarak kullanılmasına izin vermiştir. Daha çok süsleme jelleri, bezeler, pasta kaplama şekerleri, 

kurabiyeleri yoğunlaştırmada kullanılmaktadır (Freitasa ve ark., 2012: 1506-1515). 

Jelatin 

Ağızda erime özelliğine sahip olması nedeniyle diğer jelleştiricilere göre daha fazla tercih edilmektedir. 

Konserve, et ürünleri, pasta, tatlı, meyve jölesi, puding ve dondurma üretiminde oldukça yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Tayar ve Çıbık, 2013: 195-199).  
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Karagenan 

Kırmızı alg yosunundan elde edilen jelleme ajanıdır. Yaygın kullanımı sebebiyle dünyada en fazla üre-

tilen katı yosun ekstraktı haline gelmiştir. Kakoulu süt yapımında, kakaonun süt içerisinde homojen 

dağılması amaçlı da kullanılmaktadır (Arslan, 2011: 124-125). 

Metil Selüloz 

Bir selüloz türevi olup, uzun zincirli, suda çözünebilen, tatsız ve kokusuz bir polisakkarittir. Bağlayıcı, 

kıvam artırıcı ve topaklanmayı önleyici olarak kullanılmaktadır. Dondurma, süt ürünleri, mayonez, sos 

emülsiyonlarında kullanılmaktadır (Arslan ve Erbaş, 2014: 243-250). 

Maltodekstrin 

Suda basitçe çözünebilmekte ve yapısı gereği yüksek miktarda sıvıyı hapsedebilmektedir. Ayrıca aro-

mayı tutabilir ve kolayca sindirilebilir. Maltodekstrin sıvı yağ veya erimiş çikolata gibi yoğun yağ içeren 

içerikleri toz formuna getirmektedir (Freitasa ve ark., 2012: 1506-1515). 

Ksantan Gum 

Glikoz veya sakkarozun Xanthomonas campestris bakterisi ile fermente edilmesi sonucunda oluşturulan 

bir kıvam artırıcıdır. Geniş ısı ve pH aralığında tüm sıvı çözeltilerde kolaylıkla çalışabilir. Asidik içeriğe 

sahip çözeltiler ile dirençli jeller oluşturmak için kullanılabilir (Durlu-Özkaya, ve ark., 2018: 20-48). 

Glutensiz una eklendiğinde hamur yapısının hacimli ve pürüzsüz olmasına fayda sağlar. Dondurma ya-

pımında kristalleşmeyi önlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır (Cömert ve Çavuş, 2016: 118-131).  

MOLEKÜLER GASTRONOMİDE MUTFAKTA KULLANILAN EKİPMANLAR 

Mevcut ekipmanların teknoloji ile gelişmesi ve piyasaya çıkan yeni ekipmanlar sayesinde şefler ve bilim 

insanları Moleküler Gastronomi alanında yetenekleri doğrultusunda yenilikler yaratabilmektedir.  

Anti-Griddle 

Anti-griddle, sıvı nitrojen ile yiyeceklerin dış kısmını hızlı bir şekilde -34°C’de dondurmakta ve iç kıs-

mını sıvı halde bırakmaktadır (Özgen, 2017: 32). 

Pacojet 

20 saniyede -22oC’de bir gıdayı püre, sorbe ve dondurma gibi kıvama getirebilen bir ekipmandır 

(Akoğlu ve ark., 2018: 338-362). 

3-D Yazıcı Kullanımı 

3-D yazıcı temel olarak dijital ortamda dizaynı yapılan ürünün robotik bir işlem sonucunda üretilmesi 

işlemidir. 3-D baskı teknolojisi ile tüketicinin damak tadı, bütçesi ve beslenme alışkanlıklarına hitap 

eden yiyecek ve gıda ürünlerinin üretimi sağlanabilecektir (Dankar ve ark., 2018). 
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Gastrovac  

Yiyecekleri vakum altında pişirmek için kullanılan alettir. Bu alet gıdaların normalde daha düşük bir 

sıcaklıkta pişirilmesine ve bu sayede pişirme aşamasında gıdalarda meydana gelen doku kayıpları ve 

besin değerlerinde düşme gibi durumları engellemektedir (Garcia-Segovia, ve ark., 2014: 231-242).   

SONUÇ 

Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz Gastronomi kavramı ile yemeğe ve yemeğin sunum şekline olan 

ilgi her geçen gün artmaktadır. Artan bu ilgiye karşı Moleküler Gastronomi teknikleri kullanılarak de-

ğişik ve farklı lezzetler sunulabilir. Standart reçeteler oluşturulabilir. Standart reçeteler sayesinde sür-

dürülebilirlik ve standartlaşma sağlanabilir. Moleküler Gastronomi tekniklerinin kullanılabilmesi için 

bu alanda bir eğitimin alınmasının oldukça önemli olduğu yapılan çalışmalardan da anlaşılmaktadır. 

Eğitimlerin yaygınlaştırılması ile birlikte bu konuda daha bilinçli şefler yetiştirilebilir. Bu sayede Mo-

leküler Gastronomi tekniklerinin kullanımının artması ile Türkiye’de farklı restoran türlerinin açılabil-

mesi ve yeni reçetelerin ve sunumların geliştirilebilmesine katkı sağlanabilir.  
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SAĞLIKLI VE DİNAMİK BİR TOPLUMUN TEMELİ: TOPLUM BESLENMESİ 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,  

Gaziantep / Türkiye 

Öz: Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan 

besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda kullanmasıdır. Bu öğelerin herhangi biri alınmadı-

ğında veya gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozul-

duğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Ancak beslenmenin fizyolojik olduğu kadar sosyolojik ve psi-

kolojik bir olay olduğu da unutulmamalıdır. Ailenin ve toplumun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden 

gelişmesi, onu oluşturan bütün bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlıklı bireyler çalışma gücüne 

sahiptir ve üreten bir toplumun kaynağıdır. Aile ve toplumun ekonomik yönden gelişmesine ve kalkın-

masına katkıda bulunur. Aile ve toplumda sağlıksız, güçsüz ve sağlık hizmeti ihtiyacı olan kişi sayısının 

artması, üretimi azaltır, verimliliği düşürür ve sağlık harcamasını artırır. Bir toplumun gelişmesi ve sağ-

lıklı dinamik bir yapıda olması, toplumu oluşturan birey ve ailenin sağlıklı olmasına bağlıdır. Toplum 

beslenmesinin amacı; beslenme ve sağlık iyilik hali en üst düzeyde, açlık ve beslenme sorunları olma-

yan, sağlıklı beslenme eğitimi almış, bilinç düzeyi yüksek, mutlu ve sağlıklı bir toplum yaratmaktır. 

Toplum beslenmesi bireyin ve toplumun; sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı gibi sağlıklı 

yaşam biçimlerinin benimsetilmesi, sağlığının korunmasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, yaşam 

kalitesinin arttırılmasını, toplumda beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesini amaçlar. Toplum beslen-

mesinin sağlanmasında çeşitli sağlık meslek gruplarına (doktor, hemşire, beslenme ve diyetetik uzmanı) 

önemli roller düşmektedir. Özellikle toplum ile yakın çalışan ve sürekli etkileşim içinde olan halk sağlığı 

hemşireleri (aile sağlığı hemşiresi, toplum ruh sağlığı hemşiresi) kilit bir öneme sahiptir. Aile dinamik-

lerinin takibi, değişimlerin izlenmesi, aile içi beslenme sorunlarının saptanması konusunda aile sağlığı 

hemşirelerine önemli görevler düşmektedir. Bir ekip çalışması yürüterek toplum beslenmesinin etkili 

bir şekilde sürdürülerek sağlıklı ve dinamik bir toplum oluşturma konusunda öncülük yapmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Toplum, Aile, Halk Sağlığı Hemşiresi 

GİRİŞ 

Günümüz sağlık anlayışı toplumun sağlığını korumayı, sürdürmeyi ve geliştirmeyi benimsemektedir. 

Sağlıklı bir toplum ise ancak sağlıklı bireylerle oluşturulabilmektedir. Bu nedenle bireylere kendi sağlık 

ve iyilik halini koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek olumlu davranışlar kazanmasına ve kendi sağlığı 

ile ilgili doğru kararlar almasına yardım edilmesi gerekmektedir. DSÖ gelişmiş ülkelerde ölümlerin 

%70-80’inin ve gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin % 40-50’sinin sağlıksız yaşam biçiminden kaynak-

landığını ileri sürmektedir. Bu durum ise sağlıklı bir yaşam biçimi geliştirilmesinin önemini ortaya koy-

maktadır. Sağlığı geliştirme sadece hastalıkların önlenmesine temellenmeyip, bireyin iyilik halinin ko-

runmasını, sürdürülmesini, geliştirilmesini ve bireylerin kendi sağlığı ilgili kararların sorumluluğunu 

almasını içermektedir. Kendi sağlık sorumluluğunu alan bireyler ise sağlıklı toplumlar oluşturacaktır 

(Oyur Çelik ve Ark., 2009). 

Sağlığı geliştirme (health promotion); sağlığa yönelik herhangi bir davranış ve yaşam durumu için, eği-

tim, ekonomik, örgütsel ve çevresel desteklerin bileşimi olarak tanımlanmaktadır. Sağlığı geliştirme, 
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sağlık eğitimini de içine alarak, ancak daha da ötesinde; risk altındaki bireylerin ya da herhangi bir 

grubun davranışının kontrol edilmesinin ardında yatan bir sorun için, ayrıca örgütsel, çevresel ve eko-

nomik destekleri içermektedir. Sağlığı geliştirme, halk sağlığı ve koruyucu hekimliğin önemli bir par-

çasıdır. Bu kavram ile; sağlıklı yaşamak için eğitim ve çevre şartlarına göre düzenlenmiş destek eylem-

lerinden söz edilmektedir (Bahar Özvarış 2006). "Sağlığın geliştirilmesi, kişilerin optimal sağlık duru-

munun sağlanması yönünde hareket edebilmeleri için, yaşam tarzlarını değiştirmelerine yardım eden bir 

sanat ve bilim dalıdır (Yardım ve Ark., 2009). Sağlığı geliştirme, sağlığı etkileyen bireysel ve çevresel 

potansiyellerin en etkin biçimde kullanılmasıdır. İnsan yaşantısına sağlık, sağlamlık, mutluluk, canlılık 

ve uzunluk katma çabasıdır. 

Beslenme Nedir? 

Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan 

besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda kullanmasıdır. Bu öğelerin herhangi biri alınmadı-

ğında veya gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozul-

duğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Ancak beslenmenin fizyolojik olduğu kadar sosyolojik ve psi-

kolojik bir olay olduğu da unutulmamalıdır. Ailenin ve toplumun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden 

gelişmesi, onu oluşturan bütün bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlıklı bireyler çalışma gücüne 

sahiptir ve üreten bir toplumun kaynağıdır. Vücudun büyümesi, dokularının yenilenmesi ve çalışması 

için gerekli olan bu besin öğelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde 

kullanılması durumu “yeterli ve dengeli beslenme” deyimi ile açıklanır.7 

Toplumda beslenme yetersizliği sorunlarının oluşmasındaki nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 

1. Besin üretimi, dağılımı ve teknolojisindeki yetersizlik ve düzensizlikler. Bu durum toplumdaki birey-

lere yetecek kadar besin bulunmayışı demektir. 

2. Satın alma gücünün yetersizliği, 

3. Eğitim eksikliği, beslenme bilgisinin yetersizliği, 

4. Çevre koşullarının sağlık kurallarına uygun olmayışı,  

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin nedenleri araştırıldığında beslenme bilgisinden yoksunluğun diğer 

faktörler kadar önem taşıdığı görülmektedir. Bu bakımdan yetersiz ve dengesiz beslenmenin önlenme-

sinde beslenme eğitimi büyük önem taşımaktadır.1 

Aile ve toplumda sağlıksız, güçsüz ve sağlık hizmeti ihtiyacı olan kişi sayısının artması, üretimi azaltır, 

verimliliği düşürür ve sağlık harcamasını artırır. Bir toplumun gelişmesi ve sağlıklı dinamik bir yapıda 

olması, toplumu oluşturan birey ve ailenin sağlıklı olmasına bağlıdır. Toplum beslenmesinin amacı; 

beslenme ve sağlık iyilik hali en üst düzeyde, açlık ve beslenme sorunları olmayan, sağlıklı beslenme 

eğitimi almış, bilinç düzeyi yüksek, mutlu ve sağlıklı bir toplum yaratmaktır. Toplum beslenmesi bireyin 

ve toplumun; sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı gibi sağlıklı yaşam biçimlerinin benimse-

                                                            
7 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitap-

lar/toplumun-beslenmede.pdf  

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/toplumun-beslenmede.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/toplumun-beslenmede.pdf
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tilmesi, sağlığının korunmasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, yaşam kalitesinin arttırılmasını, top-

lumda beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesini amaçlar. Toplum beslenmesinin sağlanmasında çe-

şitli sağlık meslek gruplarına (doktor, hemşire, beslenme ve diyetetik uzmanı) önemli roller düşmekte-

dir. 

Türkiye’de Beslenme ve Sağlık Sorunları 

Küreselleşme sürecinde beklenen yaşam kalitesine ulaşmak için tüm bireylerin ve toplumun beslenme 

bilincini artırarak, sağlıklı beslenmenin yaşam biçimine dönüştürülmesi gerekmektedir. Toplumun sağ-

lıklı yaşaması ve ekonomik yönden gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlı-

ğın temeli yeterli ve dengeli beslenmedir. Yeterli ve dengeli beslenme sağlıklı beslenme olarak da ta-

nımlanmaktadır. Bu doğrultuda yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve ge-

liştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesinin (sağlıklı bes-

lenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı, tütün kullanımının önlenmesi) amaçlanması gerekmektedir. Ay-

rıca, varolan ve yaşam kalitesini bozan beslenme sorunlarının (protein-enerji yetersizliği, demir yeter-

sizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, raşitizm, diş çürükleri, şişmanlık vb.) en aza indirilmesi 

veya yok edilmesi, beslenmeye bağlı kronik hastalıkların (kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, bazı 

kanser türleri, diyabet, osteoporoz vb.) önlenmesine yönelik yaşam biçiminin iyileştirilmesi, çevre ko-

şullarının düzeltilmesi ve geliştirilmesi, sağlıklı besine ulaşımın ve tüketiminin sağlanması ile besin gü-

vencesinin sağlanması, sağlığın geliştirilmesi amacıyla toplumun besin güvenliği, besin, beslenme ve 

sağlık konularında bilinçlendirilmesinin ve katılımının sağlanması büyük önem taşımaktadır.8 

Küresel Hastalık Yükü Çalışması 2010’un analizi, DSÖ Avrupa Bölgesindeki her Üye Devlette sağlık 

ve refahı baltalayan en önemli faktörlerin beslenme faktörleri olduğunu göstermektedir. Eksik beslenme, 

mikro besin öğesi eksiklikleri, fazla kilo ve obezitenin yanında sağlıksız beslenmeden kaynaklanan bu-

laşıcı olmayan hastalıklar (BOH) dâhil olmak üzere sağlıksız beslenmenin bireyler, aileler, topluluklar 

ve devletler için yüksek sosyal ve ekonomik maliyetleri beraberinde getirdiği bilinmektedir.9 

Altı DSÖ bölgesi arasında engellilik ve ölümün başlıca sebebi olan BOH’lardan en ciddi seviyede etki-

lenen bölge Avrupa Bölgesidir; kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser ve solunum hastalıkları 

(dört büyük BOH) birlikte hastalık yükünün %77'sine ve vaktinden önce ölümlerin neredeyse %86’sına 

tekabül etmektedir. Aşırı kilo (vücut kitle indeksi > 25 kg/m2), 1 aşırı enerji, doymuş yağ, trans yağ, 

şeker ve tuz tüketimin yanında düşük meyve, sebze ve tam tahıl tüketimi başlıca risk faktörleridir ve 

öncelikli hususlardır. Dahası, bazı ülkelerde aynı anda hem aşırı kilo ve obezite hem de beslenme ek-

sikliğinin endişe verici düzeylerde gözlemlenmesi ile bu Bölge sağlıksız beslenme yükünü iki kat daha 

fazla yaşamaktadır.4 

Son birkaç on yıl içerisinde Bölgedeki birçok ülke aşırı kilo ve obezitede artan oranlar rapor etmiştir. 

İstatistikler tedirgin edicidir: 46 ülkede (Bölgenin %87’sine tekabül etmektedir), yetişkinlerin %50’sin-

den fazlası fazla kilolu veya obezdir ve bu ülkelerin bir kısmında bu oran yetişkin popülasyonun 

                                                            
8 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitap-

lar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf  
9 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitap-

lar/dunya-saglik-orgutu/Avrupa-Gida-ve-Beslenme-Eylem-Plani-2015-2020.pdf  

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf
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%70’ine yakındır. DSÖ Küresel Sağlık Gözlemevi veri havuzundan elde edilen rakamlar, ≥ 20 yaşla-

rındaki yetişkinlerin (her iki cinsiyet) ortalama (kaba tahmin) %57.4’ü fazla kilolu veya obezdir. Fazla 

kilo ve obezitenin her yıl batı Avrupa’nın 20 ülkesinde yaklaşık 320.000 kadın ve erkeğin ölümüyle 

sonuçlanacağı tahmin edilmektedir. Bölgenin doğusunda bulunan ülkelerdeki durum, özellikle çocuklar 

ve adolesanlarda yayılma oranlarının Bölgenin batısındaki oranlara yaklaşma hızı ve doğu Avrupa’nın 

bazı bölgelerinde fazla kilo ve obezite oranlarının 1980 yılından beri üç katından fazlasına ulaşmış ol-

ması dikkate alındığında edişe vericidir.4 

Bir toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak ulusal besin ve beslenme plan ve politikalarının 

oluşturulabilmesi için o ülkeye ilişkin beslenme, besin tüketimi ve sağlık verilerinin bulunması gerekli-

dir. Bu amaçla düzenli olarak “Beslenme, Sağlık ve Besin Tüketimi Araştırmasının yapılması her ülke 

için büyük önem taşımaktadır. 

Sıklıkla Görülen Beslenme Sorunları 

 Bebek ölüm hızı 

 Anne sütü ile beslenme 

 Protein-enerji yetersizliği 

 Kronik enerji yetersizliği 

 Demir eksikliği anemisi (kansızlık) 

 İyot yetersizlikleri hastalıkları 

 D vitamini yetersizliği 

 Çocuk ve gençlerde şişmanlık 

 Yetişkinlerde şişmanlık 

DSÖ genel çalışma programlarında uzun yıllar, aile planlaması dahil olmak üzere anne ve çocuk sağlığı, 

çalışanların ve yaşlıların sağlığının korunması, yetersiz beslenme, aşırı beslenme ve bunların yarattığı 

sorunlar üzerinde durmuştur. 

Açlığın yok edilmesi, gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve her-

kes için ekonomik ve sosyal ilerlemenin geliştirilmesi ve gelecek nesillere toprak, su, hava, iklim gibi 

kaynakları da içeren doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanılmasıdır.10 

Sağlığın bir insan hakkı ve sosyal sorumluluk olduğu gerçeğinden yola çıkarak hükümetlerin ekonomik, 

sosyal ve sağlık politikaları geliştirmesi gerektiğini vurgulamıştır. Konferansta sağlıklı toplum politika-

ları geliştirmede dört öncelikli alan belirlenmiştir:  

1. Kadının sağlığının geliştirilmesi 

                                                            
10 http://www.fao.org/about/en/ 

http://www.fao.org/about/en/
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2. Gıda ve beslenme (herkes için yeterli ve uygun sağlıklı gıda)  

3. Tütün ve alkol 

4. Destekleyici çevrelerin sağlanması (DSÖ, 2009; Can Aktan ve Işık, 2017). 

Avrupa Gıda ve Beslenme Eylem Planı 2015–2020 

Eylem Planı BOH yüküne özellikle dikkat çekerek, Avrupa Bölgesinde sağlık ve refahın ana faktörleri 

olan gıda ve beslenmeye odaklanmaktadır. Eylem Planı, yaşam boyunca fazla kilo ve obezite de dâhil 

olmak üzere bütün sağlıksız beslenme şekillerini kapsamaktadır: 

 Yaşam boyunca uygun beslenmeye adaletsiz erişim ve fazla kilo, obezite, beslenmeyle ilişkili 

BOH’lar ve sağlıksız beslenmenin adaletsiz dağılımı;  

 Gıdalar hakkında sağlıklı seçeneği kolay seçenek haline getirebilecek anlaşılması kolay beslenme 

bilgilerinin eksikliği, beslenme ve sağlıklı öğünler hakkında yetersiz bilgi, beceri ve yeterlilik ve 

bunun popülasyonun bu bilgilere göre hareket etmesini engellemesi; 

 Okular, kamu kurumları, yemek servisi işletmeleri ve alışveriş çevreleri gibi kilit ortamlarda sağ-

lıksız gıda çevreleri;  

 Enerji, doymuş yağ, trans yağ, şeker veya tuz içeriği yüksek olan yiyecek ve içeceklerin çocuklara 

nüfuz edecek şekilde pazarlanması ve yeni doğanlar ve genç çocuklar için devam gıdalarının ve 

tamamlayıcı beslenmenin uygunsuz bir şekilde pazarlanması; 

 Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmet sistemlerinin, beslenme zorluklarını ve beslenmeyle ilişkili has-

talıkları ele alacak bir bakış açısıyla sağlığı iyileştirmek ve hastalıkları önlemek için gerekli araç ve 

kaynaklara sahip olmasını sağlamaya yönelik sürekli ihtiyaç ve  

 Sağlık hedefleri ile küresel, bölgesel ve yerel ticaret ve gıda tedarik zinciri politikaları arasında 

devamlı uyum eksikliği ve bunun bulunabilir ve makul fiyatlı olan gıdaların besin değerini ve böy-

lelikle de popülasyonun gıda ve besin öğesi güvenliğini etkilemesi.11 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bir toplumun gelişmesi ve sağlıklı dinamik bir yapıda olması, toplumu oluşturan birey ve ailenin sağlıklı 

olmasına bağlıdır. Bu nedenle toplumun beslenmesi ve sağlıklı dinamik bir yapıya kavuşmasına yönelik 

etkili politikaların oluşturulması uygulanması ve sürdürülmesi son derece önemlidir. Bu süreçte multi-

disipliner bir çalışma yaklaşımı benimsemek kilit bir rol oynamaktadır. 
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GEBELİKTE BESLENMEYİ VE BEBEK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ 

VE DOĞRU BESLENMENİN ÖNEMİ 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı,  

Gaziantep / Türkiye 

Öz: Gebelik doğal bir süreç olduğu kadar yeni bir yaşam biçimi davranışları geliştirmeyi gerektiren özel 

bir süreçtir. Bu dönemlerde anne ve bebek sağlığını etkileyen birçok etmen vardır. Bunlar; annenin yaşı 

(18 yaş altı veya 35 yaş üstü doğumlar), gebelik sayısı/çoğul gebelikler, son iki gebelik arasındaki süre, 

kronik hastalıklar (çölyak gibi besin emiliminde sorun yaratan rahatsızlıklar), ilaç kullanımı, genetik 

yapı ve en önemlisi yeterli ve dengeli beslenmesidir. Gebelikte mevcut sağlık durumuna göre doğru ve 

yeterli beslenme annenin ve aynı zamanda gelişmekte olan fetüsün sağlığı açısından oldukça önemlidir. 

Bundan yola çıkarak Dünya Sağlık Örgütü, 2025 için anne, bebek ve çocuk beslenmesinin iyileştirilmesi 

için küresel hedefleri ve ilerlemenin izlenmesini desteklediklerini bildirmektedir. Bir genç kız veya ka-

dının, gebelik öncesi ve gebelik boyunca beslenme sağlığı ve hayat tarzı gestasyonel hipertansiyon ve 

diabet, erken doğum ve fetal büyüme kısıtlılığı gibi etkisi uzun döneme yayılacak olumsuz gebelik so-

nuçlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. İntrauterin yaşamda ve takip eden erken dönemdeki 

beslenme şekli kişinin sadece fiziksel gelişimi üzerine değil, aynı zamanda konjenital anomali, algısal 

ve davranışsal beceriler ve uzun dönemde obezite ve kronik hastalık riskini arttıran metabolik adaptas-

yonları da etkiler. Yaşamın erken dönemlerinde bu faktörlere pozitif veya negatif olarak maruz kalmış 

olanlar, bu etkiyi anne veya baba kaynaklı olarak gelecek kuşaklara aktarırlar. Sağlık çalışanlarının özel-

likle hemşire ve diyetisyenleri maternal beslenme konusunda gebenin risk faktörlerini yani beslenmesini 

etkileyecek sağlık sorunlarını dikkate alarak beslenme programı oluşturması hayati önem taşımaktadır. 

Maternal beslenmenin en uygun hale getirilmesi için tavsiyelerde bulunurken, sağlık hizmeti verenler 

kendi toplumlarının beslenme ile ilgili inanış ve uygulamalarını göz önünde bulundurmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Gebelik, Fetüs, Anne Sağlığı, Hemşire 

GİRİŞ 

Gebelik doğal bir süreçtir. Bunun yanında yeni bir yaşam biçimi davranışları geliştirmeyi gerektiren 

özel bir süreçtir. Gebelik süresince annenin beslenmesi ve benimsediği yaşam biçimi kendi sağlığı için 

olduğu kadar, bebeğin sağlığı için de önem taşımaktadır. Gebelikte beslenmenin amacı hem gebenin 

fizyolojik gereksinimlerini karşılayarak vücudundaki besin öğeleri yedeğini dengede tutmak ve hem de 

fetüsün normal büyümesi için gerekli enerji ve besin öğelerini sağlamaktır12(Uzdil ve Özenoğlu, 2015). 

Çocukların sağlıklı olarak doğması için annenin yeterli ve dengeli beslenmesiyle ilişkilidir. Aynı za-

manda bebeğinin ve annenin sağlığının korunması ve bu konuda bilinçlendirilmesi büyük öneme sahip-

tir. Gebelikte beslenme ile bebeğin doğum ağırlığı, beyin gelişimi, intrauterin ölüm, prematürelik ve 

preeklemsi arasında ilişki olduğuna yönelik kanıtlar literatürde yer almaktadır (Noğay, 2011). Gebelik 

sürecinde anne ve bebek sağlığını etkileyen birçok etmen vardır. Bunlar; annenin yaşı (18 yaş altı veya 

35 yaş üstü doğumlar), gebelik sayısı/çoğul gebelikler, son iki gebelik arasındaki süre, kronik hastalıklar 

                                                            
12 http://www.journalagent.com/bsbd/pdfs/BSBD-00710-REVIEW-UZDIL.pdf  

http://www.journalagent.com/bsbd/pdfs/BSBD-00710-REVIEW-UZDIL.pdf
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(çölyak gibi besin emiliminde sorun yaratan rahatsızlıklar), ilaç kullanımı, genetik yapı ve en önemlisi 

yeterli ve dengeli beslenmesidir (Samur 2008, Noğay 2011).  

Sağlıklı bir toplumun temelini sağlıklı nesiller oluşturmaktadır. Çocukların sağlıklı olarak dünyaya gel-

mesi için ve gelişimleri için annelerin, gebe ve emziklilik döneminde; bebeğin gelişimi, anne sütünün 

yapımı/emzirme, besinlere olan gereksinmelerinin artması ve buna bağlı olarak yeterli ve dengeli bes-

lenmeleri ve sağlıklarını korumaları konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir (Samur 2008). Ge-

belik insan yaşamında beslenmenin en önemli olduğu evrelerden biridir. Gebelikte artan enerji ve pro-

tein gereksiniminin karşılanamaması annede ağırlık azalmasına neden olabilmektedir. Artan gereksin-

meler karşılanamadığı zaman anemi, diş çürükleri, osteomalasia gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. 

Gebelik esnasında birçok mikronutrientin gereksinmesi artmaktadır. Gebelik ile ilgili diyet yasakları, 

bilgi eksikliği nedeniyle yetersiz prenatal beslenme, yetersiz alım, hastalıkla ilgili emilim bozukluğu ya 

da kayıplar nedeniyle yetersizlikler oluşabilmekte bu da hem anne hem de yeni doğan bebek için olum-

suz sonuçlara yol açabilmektedir (Noğay, 2011). Yetersiz beslenme gebede anemi, fetüste düşük doğum 

ağırlığı ve büyüme geriliği gibi sorunlar yanında, maternal hastalık ve ölü doğum risklerinde de artışa 

yol açabilmektedir (Uzdil ve Özenoğlu, 2015). 

Obezite, istenmeyen gebelik sonuçlarının ortaya çıkmasında başlı başına bir risk faktörüdür. Gebelikte 

obezite ve aşırı besin tüketimi, yenidoğanın sağlığını ve antropometrik değerlerini olumsuz yönde etki-

ler. Gebelikte aşırı ağırlık artışı ve obezite; düşük, ölü doğum, preeklemsi, gestasyonel diyabet, sezeryan 

doğumlar ve konjenital anomalileri içeren gebelik sonuçlarına neden olabilmektedir. Dahası, aşırı kilolu 

veya obez kadınların enerji içeriği yüksek fakat besleyici değeri düşük diyetleri olabilmektedir. Her iki 

durumda da gebelik sonuçları olumsuz etkilenebilmektedir. Gebelikte yetersiz ağırlık kazanımı ise erken 

doğum ve düşük doğum ağırlığı doğumların olmasına yol açabilir (Uzdil ve Özenoğlu, 2015; FIGO, 

2017). 

Genç Kadınların Ve Yetişkin Kızların İlave Gıdalar Gerektiren Genel Beslenme Bozuklukları 

Demir: Adölesan kızlar ve gebe kadınlar adet kanaması esnasında ortaya çıkan kan kaybı veya gebelik 

esnasındaki vücutta ortaya çıkan gereksinimler sebebiyle demir eksikliğine maruz kalma riskiyle karşı 

karşıyadırlar ve yaygın olarak demir takviyesine ihtiyaç duyarlar. 

• İyot: Gebeliğin erken dönemlerinde ve sıklıkla iyodize tuz kullanılmayan diyetlerde iyot ihtiyacı ortaya 

çıkar. 

• Folik Asit: Gebelikten önce ve gebelik esnasında gereklidir çünkü diyetlerle folik asit alımı genellikle 

yetersiz kalmaktadır. Gebelik yaşında olan bütün kadınların günlük olarak 400 μg folik asidi takviye 

edilmiş gıdalarla veya ilave gıdalarla almaları önerilmektedir. 

• Vitamin B12: Vejetaryen diyetlere alımı çok düşüktür ve vegan diyetlerinde ise tamamen bulunma-

maktadır. 

• Kalsiyum: Süt ürünleri yönüyle zayıf olan diyetlerde eksiktir ve özellikle adölesanlarda ergenlik geli-

şimi patlaması döneminde çok yüksek düzeyde gerekmektedir. 
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• Vitamin D: Gıda kaynakları -takviye edilmedikleri sürece- minimal düzeydedirler ve özellikle güneşe 

az maruz kalan veya koyu renk pigmentlere sahip cildi olan kadınlarda yetersiz düzeyde olmaları yay-

gındır. Bu tür durumlar kötü beslenme ve değişen metabolizma sebebiyle vitamin ve mineral eksikliği 

ve kilo kaybı gibi risklerle kötü durumlara sebep olabilir (FIGO, 2017). 

Sağlık Çalışanlarının, Bir Kadının Gebeliğin Gerektirdiği Gıdalara Erişimini Etkileyen Durum-

ların Farkında Olmaları Gerekmektedir 

• Annenin kendi gelişimi tamamlanmaksızın ortaya çıkan genç yaşta gebelik, 

• Besin ve sıvı gereksinimlerini artıran fiziki açıdan zorlayıcı çalışma. 

• Besin gereksinimini artıran çoğul gebelik. 

• Özellikle eş zamanlı gebelikte ve emzirme esnasında besin rezervlerinin replesmanına sınırlı düzeyde 

imkân veren kısa interpartum aralığı. 

2012’de WHO üyeleri, 2025 için anne, bebek ve çocuk beslenmesinin iyileştirilmesi için küresel hedef-

leri kapsamında üreme çağındaki kadınlar ile ilgili şu hedefler öne çıkmıştır: 

WHO 2025 Küresel Hedefleri: Anne, Bebek ve Çocuk Beslenmesinin İyileştirilmesi 

• Üreme çağındaki kadınlarda aneminin % 50 azaltılması 

• Düşük doğum ağırlıklı bebek oranının % 30 azaltılması 

• İlk 6 aydaki anne sütü ile beslemenin en az % 50 arttırılması 

• 5 yaşın altında büyüme kısıtlılığı olan çocuk oranının % 40 azaltılması 

• Çocukluk çağında aşırı kilolu çocuk oranında artma olmaması 

• Çocukluk çağı aşırı kilo kaybı oranının % 5’in altına düşürülmesi (WHO, 2011). 

Yetersiz Beslenme 

Yetersiz beslenme genellikle gıda sıkıntısı veya güvensizliği nedeniyle yetersiz alım sonucu oluşmak-

tadır. Ancak besin ihtiyaçlarının artışı ya da kaybı ile besleyici maddelerin emilim sorununun da bir 

sonucu olarak ortaya çıkabilir. Yetersiz beslenme erken yaşlarda büyümeye engel olabilirken zayıf ve 

güçsüz düşürücü koşullara, adölesan kızların ve kadınların ailelerine bakımını kısıtlayabilecek, enfeksi-

yonlara direnci ve verimliliği azaltacak yaşam boyu zayıflık ve kaşeksiye neden olabilmektedir. Global 

olarak da, yetersiz beslenmiş kadınlarda üreme yeteneklerini azaltan demir ve folat içeren birçok mikro 

besin yetersizliği mevcuttur. İntrauterin yetersiz beslenmeye maruziyet, konjenital anomaliler, düşük 

doğum ağırlığı, çocukluk çağında boy kısalığı, daha kısa erişkin boy, düşük eğitim düzeyi ve azalmış 

ekonomik üretim kapasitesi ile ilişkilendirilmektedir (Velasco et al., 2009). 

Gebelikte Yetersiz ve Dengesiz Beslenme İle Görülebilecek Sorunlar 

 Kansızlık (anemi) 
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 Kemik dokusu bozuklukları (osteomalasia) 

 Gebelik zehirlenmesi (toksemi) 

 Ödem 

 Ağırlık kazanımının yetersiz olması ile birlikte bebek ve anne sağlığının bozulması 

 Anne ve bebek ölümleri 

 Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğumları 

 Bebekte zihinsel ve fiziksel gelişim bozuklukları 

Gebelikte Alınması Gereken Besinler 

Vitaminler 

Gebelikte B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit, demir ve kalsiyum gereksinimi artar. Folat desteği nöral 

tüp defekti riskini azaltmaktadır. Hekim kontrolünde bu değerlendirmelerin ve önerilerin sunulması ge-

rekmektedir.13 

Folik Asit 

Gebelikte eksikliği nöral tüp defekti, orfasiyal yarıklar, kardiyak anomaliler gibi doğumsal malformas-

yonlara, düşük doğumlar, annede megaloblastik anemi, anemi ve preeklempsiye neden olur. Nöral tüp 

defektine karşı koruyucu olduğu için gebelik öncesi ve gebelik süresince yeterli alımı önemlidir. Gebe 

kadınların tüm besinlerden günlük 600 µg diyet folat eşdeğeri tüketmeleri önerilir (Procter ve Campbell, 

2014). 

Kalsiyum 

Gebelikte kalsiyum eksikliği preeklemsi ve rahim içi büyümenin kısıtlanmasına neden olabilmektedir. 

Gebelikte kalsiyum desteği kullanımının preeklemsiyi azaltığı belirtilmektedir (Barger, 2010). Gebelik 

süresince yeterli kalsiyum alınmadığında gereksinme kemiklerden kalsiyum çekilerek karşılanır. Sık 

doğumlar, hareket azlığı ve güneş ışınlarından yeterince yararlanamama kemik yumuşaması ve diş çü-

rüklerine neden olur. Kalsiyum emilimini kolaylaştırması için D vitamini de yeterli alınmalıdır. Gebe-

likte artan kalsiyum alımı anne ve bebeğin sağlığı için önemlidir (Uzdil ve Özenoğlu, 2015). 

D vitamini 

Gebelik döneminde D vitamini yetersizliği hem annede hem de fetusu etkilemektedir. Yetersizlik an-

nede kemik kaybına osteomalasi hipovitaminoza bağlı myopatiye neden olmaktadır. Fetusta ise doğum-

sal rikets, kraniotabes ve düşük kemik mineral yoğunluğu görülmektedir.14 

  

                                                            
13 http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/toplumayonelik/dob.pdf  
14 https://www.medikalakademi.com.tr/hamilelikte-gebelikte-bilincli-ve-dengeli-beslenme/  

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/toplumayonelik/dob.pdf
https://www.medikalakademi.com.tr/hamilelikte-gebelikte-bilincli-ve-dengeli-beslenme/
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Demir  

Demir eksikliği gebe ve emzikli kadınlar ile küçük çocukları etkileyen ve anemi ile sonuçlanan en yay-

gın mikro besin öğesi eksikliğidir. Gebeliğin ilk iki trimesterinde demir eksikliği artan erken doğum, 

düşük doğum ağırlığı ve bebek ölümlerinde artışa yol açar. Gebe kadınlarda artan plazma hacmi, fetüsün 

demir gereksinmesinin artması, demir emilimini engelleyen fitat içeren tahılların tüketiminin fazla ol-

ması, barsak parazitleri, sık doğumlar, aşırı çay ve kahve tüketimi demir emilimini olumsuz etkileyerek 

demir yetersizliğine bağlı anemi gelişimine zemin hazırlamaktadır (Uzdil ve Özenoğlu, 2015). 

İyot  

İyot normal beyin gelişimi ve büyüme için gereklidir. Ciddi iyot yetersizliklerinde kısırlık, düşük do-

ğumlar, ölü doğumlar, bilişsel fonksiyon bozukluğu ve düşük ağırlıklı doğum sıklığında artış görülebil-

mektedir. İyot yetersizliği anne ve fetüste guatr gelişim riskini arttırır (Donnay et al., 2014). 

Gebelikte Risk Oluşturan Ve Sık Görülen Kronik Hastalıklar Nelerdir? 

Kronik Hipertansiyon 

Gebelik haftasından önce tespit edilmiş olan tansiyon yüksekliğidir (>140/90). Erken doğum, büyüme 

geriliği, preeklampsi, plasentanın erken ayrılması riskleri yüksektir. Annenin yaşı, hipertansiyonun şid-

deti, kontrol altına alabilmek için gereken ilaç miktarı ve kalp ve böbrek fonksiyonlarının durumu ge-

beliğin gidişatını belirleyen faktörlerdir. Gebelik döneminde hasta çok yakından takip edilmelidir. An-

nenin ve bebeğin durumunda bir risk ortaya çıkarsa erken doğum gerekebilir. 

Diyabet (Şeker Hastalığı) 

Gebeliğin nasıl seyredeceği damarların diyabetten ne kadar etkilendiğine bağlıdır. Gebelikte ortaya çı-

kan hipertansiyon ve preeklampsi sıklığı normal gebelere göre artmıştır. Bebekte gelişme geriliği ve 

düşük de sık görülür. 

Tiroid Hastalıkları 

Hipertirodizm yani tiroid hormonunun fazla salgılandığı hastalıklar tedavi edilmedikleri takdirde erken 

doğum, preeklampsi (gebeliğe bağlı hipertansiyon), düşük, kalp yetmezliği, tiroid krizi ve anne karnında 

ölüme yol açabilir. Ölü doğum,  preeklampsi, plasentanın erken ayrılması, annede kalp yetmezliğine yol 

açmasının yanı sıra bebeğin zeka seviyesini etkilemesi açısından da önemlidir.15 

Hamilelikte Çölyak 

Çölyak hastalığı (gluten enteropatisi), ince bağırsaklardaki absorbtif alanın azalmasına bağlı malabsorb-

siyon tipidir. Çölyak hastalığında başlıca problem bir protein olan glutene karşı artmış hassasiyettir. 

Çölyak, malabsorbsiyon ve tekrarlayan ishal ataklarına neden olmaktadır. İnfertilite ve abortus daha sık 

görülmektedir. İnfertilite tedavisi sonrası gebe kalan hastalarda tekrarlayan spontan düşükler, intrauterin 

                                                            
15 http://www.aytulcorbacioglu.com/2017/04/28/gebelikte-risk-olusturan-ve-sik-gorulen-kronik-hastaliklar-neler-

dir/  

http://www.aytulcorbacioglu.com/2017/04/28/gebelikte-risk-olusturan-ve-sik-gorulen-kronik-hastaliklar-nelerdir/
http://www.aytulcorbacioglu.com/2017/04/28/gebelikte-risk-olusturan-ve-sik-gorulen-kronik-hastaliklar-nelerdir/
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gelişme geriliği (IUGG), preeklempsi gibi sorunlar normal populasyona göre daha sık görülebilmektedir 

(Nas ve ark., 2007).  

Çölyak hastalığı veya gluten duyarlılığı olan gebelerde takip ve beslenme düzenlemesi yapılmaması 

durumları düşüğe neden olabilir ya da düşük doğum ağırlığı ve zamanından önce, prematüre doğum 

riskine yol açmaktadır. Aynı zamanda tedavi görmeyen çölyak hastaları besinlerden yeterince yararla-

namadığı için hamilelikte artan besin ihtiyacı ciddi bir sorun haline gelmektedir. Çölyak hastalarının 

tükettikleri glutensiz gıdalar genellikle bazı B grubu vitaminlerinden (folik asit vb), demir ve diyet lifi 

içeriği açısından gluten içeren gıdalara oranla daha yoksundurlar. Bu nedenle çölyaklı anne adaylarında 

düşüğün yanı sıra demir eksiği anemisi de görülebilir. Bu nedenle alınan besinlerin vitamin ve mineral 

yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi gereklidir. Anne adaylarının gluten içermeyen gı-

dalardan oluşan sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı ile hem bebeklerinin hem de kendi sağlıkları 

açısından daha kaliteli bir hamilelik süreci geçirmeleri mümkün.16 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Maternal beslenmenin en uygun hale getirilmesi için tavsiyelerde bulunma konusunda, sağlık hizmeti 

verenler kendi toplumlarının beslenme ile ilgili inanış ve uygulamalarını bilmelidirler. Herhangi biri 

sağlıksız veya zararlı ise, uygun bir biçimde bunlardan vazgeçirilmeli ve alternatifleri önerilmelidir. 

Yerel duruma uygun gıda önerilerinde bulunmak için sağlık hizmeti verenler mevsimsel müsaitlik ve 

gıdanın besinsel değeri konularında dikkatli olmalı ve önemli besinlerin tamamı için iyi kaynakları be-

lirleyebilmelidir. Önerilen gıdaların maliyet ve tedarik kolaylığının göz önünde bulundurulması, tavsi-

yenin kadınlar ve aileleri için yersiz stres olmaksızın yerine getirilmesinde önemlidir. Bu eğitimle sağlık 

çalışanlarının kapasitesini geliştirmeleri de amaçlanmalı ancak aynı zamanda beslenme geliştirmede 

toplumun bütününe yaklaşımı desteklemek için öğretmenler, anne-babalar ve sosyal ve kültürel kuru-

luşlara da eğitim verilmelidir. 
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OTİZMLİ ÇOCUKLARDA GIDA SEÇİCİLİĞİ 

Elif ÇAVUŞOĞLU1, İlayda ALTUNCEVAHİR2 

1-2Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Otizm; iletişim, sosyal etkileşim ve sürekli olarak tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir takım 

gelişimsel bozukluklardır. Otizmli çocuklarda sıklıkla atipik yeme bozuklukları gözlemlenir ve bu prob-

lemlerden en fazla karşımıza çıkan gıda seçiciliğidir. Otizmli çocuklar arasında yemek zamanı davra-

nışlarının günlük yönetimi, aile rutinleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve ebeveynlerde yo-

ğun bir stres yaratabilir. Gıda seçiciliğine bağlı olarak otizmli çocuklarda obezite prevelansı da yüksek 

bulunmuştur. Yapılan çalışmalar otizmli çocuklarda gözlemlenen beslenme problemlerinin farklı sebep-

lerden kaynaklanabileceğini göstermiştir. Bu sebepler arasında besinleri iyi bir şekilde tolere edememe, 

gastrointestinal problemler, yeniliklere açık olmama ve farklı dokulara karşı gösterilen aşırı hassasiyet 

sayılabilir. Gıda seçiciliği nedeniyle bu çocuklarda büyüme ve gelişme süreci olumsuz etkilenebilmek-

tedir. Bu sebeple otizmli çocuklarda beslenme yetersizliklerinin belirlenebilmesi için çeşitli ölçekler 

geliştirilmiştir. Bu ölçekler yeme davranışlarının farklı şekillerde tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Bu ölçeklerin sonucu, gerekli antropometrik ölçümlerle de birleştirilerek atipik yeme alışkanlıklarının 

yönetilmesi için multidisipliner bir yaklaşıma destek olur. Bu derlemenin ulaştığı sonuçlara göre; otizmli 

çocukların besin seçimlerinde meyve ve sebzelere çok düşük bir eğilim, yağ ve sodyum içeriği yüksek 

olan gıdalara karşı yüksek bir eğilim gözlemlenmiştir. Nişasta içeriği yüksek besinler de bu çocuklar 

tarafından en çok tercih edilen besinler olarak saptanmıştır. Hem büyüme ve gelişmenin desteklenmesi 

hem de obezite riskinin değerlendirilmesi için otizmli çocuklarda gıda seçiciliği konusu beslenme teda-

visinde önemli bir yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Gıda Seçiciliği, Atipik Yeme 

GİRİŞ 

Otizm; sosyal becerilere uyum sağlayamama, sürekli tekrarlanan davranışlar ve farklı ilgi alanları ile 

kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizmli çocuklarda beslenme problemleri çok yaygın-

dır ve bu problemler içerisinde en sık görüleni de gıda seçiciliğidir (Posterino & diğerleri, 2015). Ayrıca 

yapılan çalışmalarda otizmli çocukların boy, kilo ve BKİ sonuçları diğer çocuklara oranla daha yüksek 

seviyelerde gözlemlenmiştir (Mari-Bauset & diğerleri, 2014).  

Yapılan araştırmalarda otizmli çocuklarda beslenme sorunlarının gözlemlenmesi konusunda çeşitli se-

bepler ortaya çıkmıştır (Stough & diğerleri,2015). Otizmli çocukların birçoğunda yutma güçlükleri göz-

lemlenir ve bu güçlük besin aspirasyonuna neden olabilir (Vissoker & diğerleri, 2015). Ayrıca otizmli 

çocuklarda gastrointestinal sorunlar da daha sık görülmektedir (Stough & diğerleri,2015). Ancak büyük 

çoğunlukla gıda seçiciliği duyusal faktörlerle ilgilidir (Posterino & diğerleri, 2015). Yapılan bir araştır-

mada gıda seçiciliği değerlendirilirken duyusal işlevler %31 (lezzet vb.), ağızla ilgili işlevler %15 (çiğ-

nemek vb.) ve yutma disfonksiyonu ile ilgili bozukluklar %12 oranında etkili bulunmuştur (Aponte & 

Romanczyk, 2016). 
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Gıda seçiciliğini 3 farklı bölüme ayırmak mümkündür. Bunlar; besini kabul etmeme, sınırlı besin reper-

tuarı, sadece belli bir besini tüketme şeklinde sınıflandırılabilir (Posterino & diğerleri, 2015). Araştır-

malarda besini kabul etmeme davranışında düzelme görülürken sınırlı besin repertuarında herhangi bir 

düzelme görülmediği gösterilmiştir (Bandini & diğerleri, 2016). 

Yapılan çalışmalarda otizmli çocuklarda paketli besinlere, abur cuburlara ve nişastaya öncelikli bir se-

çim gösterilirken meyve ve sebzelere karşı yönelimin az olduğu gözlemlenmiştir (Sharp & diğerleri, 

2018). Otizmli çocuklar genellikle yağ ve sodyum içeriği daha yüksek olan gıdaları (örneğin patates 

kızartması vb.) seçme eğilimindedir (Peterson & diğerleri, 2018).  

Otizmli çocuklarda yapılan bir araştırma sonucuna göre genellikle çocukların %53’ü en az bir gıdada 

yeterli alıma sahip değildir (Zimmer & diğerleri, 2011). Fakat gıda seçiciliği olsa bile çocukların makro 

besin ihtiyaçlarını önemli derecede karşılayabildiği gözlemlenmiştir (Mari-Bauset & diğerleri, 2014). 

Otizmli bireylerde daha fazla görülen yemek zamanı güçlüklerini değerlendirmek amacıyla Lukens & 

Linscheid, Otizm Öğün Davranışları Kısa Ölçeği’ni (BAMBI) geliştirmiştir (Aponte & Romanczyk, 

2016). Türkiye’de ise 2014 yılında Meral ve Fidan’nın yapmış olduğu Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik 

çalışması bu çalışmayı desteklemektedir (Kars & diğerleri, 2019). 

AMAÇ 

Bu çalışmada, otizmli çocuklarda görülen gıda seçiciliğine bağlı olarak oluşan beslenme problemleri 

araştırılarak obezite riskinin değerlendirilmesi, büyüme ve gelişmenin desteklenmesi için atipik yeme 

alışkanlıklarının yönetilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Bu makale otizmli çocuklarda gözlemlenen gıda seçiciliği, gıda seçiciliğine bağlı beslenme problemleri, 

bununla ilişkili ortaya çıkan beslenme yetersizlikleri ve bu problemlerin tespitinde kullanılması gereken 

ölçekleri kapsamaktadır. 

YÖNTEM 

Otizm, otizmli çocuklarda gıda seçiciliği, gıda seçiciliğine bağlı görülen gastrointestinal problemler, 

gıda seçiciliği sebebiyle yaşanılan beslenme yetersizlikleri ve bu problemlerin tespitinde kullanılması 

gereken ölçeklerin neler olduğuna dair geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Araştırmamızda 36 farklı 

makaleden alınan bilgilere yer verilmiştir. İncelenen makalelerin 7’sinde nitel, 17’sinde nicel ve diğer 

12’sinde ise hem nicel hem nitel araştırma yapılmıştır. Makale, bu araştırmaların hepsinin harmanlayıp 

bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 

GENEL BİLGİLER 

Çocukluk döneminde doğru beslenmenin sağlanması çok önemlidir (Kars & diğerleri, 2019). Çünkü 

çocukluk döneminde doğru bir şekilde beslenme sağlanırsa oluşabilecek hastalıklara karşı önlem alınır 

ve yetersiz beslenme riski azalır (İlik & Sayın, 2018).  Ancak yapılan araştırmaların çoğu gıda seçicili-

ğinin otizmli çocuklarda en fazla gözlemlenen davranış problemlerinden biri olduğunu bizlere göster-
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miştir (Peterson & diğerleri, 2019). Otizmli çocukların aileleri çocuklarının 5 besin alımıyla sınırlı ola-

bilen çok az sayıda bir besin repertuarına sahip olabileceklerini bildirmişlerdir (Sharon & diğerleri, 

2010). Otizmli çocuklarda gıda seçiciliğini 3 farklı alana ayırabiliriz (Bandini & diğerleri, 2010). 

Gıda Seçiciliğinin Sınıflandırılması 

Besinleri Reddetme 

Bandini ve arkadaşlarının 2010 yılında yürüttüğü bir çalışmada, besinleri kabul etmeme davranışı; ço-

cuğun yemek istemeyeceği toplam besin sayısına ve çocuğa verilen besinler içerisinde çocuğun yemek 

istemeyeceği besinlerin yüzdelik değerlerine göre tanımlanmıştır (Posterino & diğerleri, 2015).  

Sınırlı Besin Repertuarı 

Bu araştırmada sınırlı gıda repertuarı ise her çocuğun üç gün boyunca yediği farklı yiyecek ve içeceklere 

bakılarak tanımlanmıştır. Her cinsiyet grubu için alması gereken beslenme önerileri doğrultusunda kar-

şılaştırmalar yapılarak beslenme yetersizlikleri hesaplanmaktadır (Bandini & diğerleri, 2010). 

Sadece Belli Bir Besini Tüketme 

Tekli yiyecek alımı ise içecekler dahil olmadan çocukların günde 4 ya da 5 seferden daha fazla olarak 

yedikleri tekli yiyecekleri simgelemektedir (Posterino & diğerleri, 2015). 

Gıda Seçiciliğinde Gastrointestinal Problemler 

Yapılan araştırmalar sonucunda otizmli çocuklarda gözlemlenen gastrointestinal problemlerin sebebi 

bağırsak mikrobiyotası ve bağırsak geçirgenliğinin bazı nedenler dolayısıyla hasar görmüş olmasıdır 

(İlik & Sayın, 2018). En sık rastlanan gastrointestinal problemler arasında ilk sırada kabızlık, daha son-

rasında kronik diyare, gastroözefajiyel reflü ve devamında da kusma problemlemleri sıralanmıştır (Pos-

terino & diğerleri, 2015). Bu problemler bağırsakta bazı B grubu vitaminlerinin sentezinin azalmasına 

da sebep olabilir (Bienenstock, Kunze & Forsythe, 2015), ve beslenme yetersizliğini daha da kötüleşti-

rebilir (Barnhill & diğerleri, 2018).  

Gıda Seçiciliğinde Doku Duyarlılığı 

Otizmli çocuklar gürültü, koku ve görsel uyaranlara karşı çok duyarlıdır (Cornish, 2002). Yapılan çalış-

malarda da gıda seçiciliğinde en yaygın faktörlerden birisinin doku duyarlılığı olduğu bulunmuş ve doku 

duyarlılığı faktörleri arasından gıda seçiciliğini en fazla etkileyen faktörün doku (%69.4) ve lezzet 

(%53.2) olduğu gözlemlenmiştir (Posterino & diğerleri, 2015).  

Özellikle, otizmli çocukların acı tatlara karşı aşırı bir duyarlılığı olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmalar 

sonucunda acı tatlar yerine tatlı ve tuzlu olan tatları tercih ettikleri bulunmuştur (Diolordi & diğer-

leri,2014).  

Yapılan bir araştırmada aileler, çocukların kokusunu beğendikleri yiyecekleri yediklerini bildirmişlerdir 

(İlik & Sayın,2018). Otizmli çocuklarla yapılan bir araştırma sonucuna göre çocukların püre kıvamında 
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olan daha az dokuya sahip besinleri kabul etme olasılıklarını daha yüksek olarak bulunmuştur. Besinle-

rin seçiminde besinin markası, ambalajı ya da ürünün adının da besin seçiminde etkili olabileceği göz-

lemlenmiştir (Cermak & diğerleri, 2009). Bu konudaki araştırmalar, otizmli birçok kişinin doku duyar-

lılığının ergenlik ve genç yetişkinlik dönemine kadar sürdüğünü göstermiştir (Mayes & Zickgraf, 2019). 

Otizmli Çocuklarda Besin Seçimleri 

Yapılan araştırmalar otizmli çocuklara sunulan yiyecekler içerisinde en sık reddedilen grubun sebzeler 

olduğunu göstermiştir ve sebzeleri meyve grubunun takip ettiği gözlemlenmiştir (Sharp & diğerleri, 

2018). Literatürlerdeki çalışmalarda otizmli çocuklarda protein alımının da az olduğu bulunmuştur 

(Barnhill & diğerleri, 2018). Tahıl gruplarıyla ilgili seçimlerde otizmli çocuklar tarafından en çok tercih 

edilen tahıl grubunda ilk sırada makarna tercihi olduğu gözlemlenmiştir. Bu tercihi sırasıyla pizza, ek-

mek ve kraker takip etmiştir (Mayes & Zickgraf, 2019). Yapılan bir araştırmada otizmli çocukların diğer 

çocuklara göre enerji yoğunluğu daha yüksek olan meyve suyu gibi şekerli içecekleri daha yüksek mik-

tarlarda tüketildiği gözlemlenmiştir (Evans & diğerleri, 2012).  Yapılan başka bir araştırmada ise otizmli 

çocuklar arasında balık tüketiminin çok az olduğu bulunmuştur. Balık kokusu, tadı ve kılçığı olması 

sebebiyle birçok çocuk tarafından reddedilmiştir (Diolordi & diğerleri,2014). 

Araştırmalar besin tüketiminin yanında içecek tüketimi de gerçekleştirilirse çocukların yeni bir besini 

deneme isteğinin daha az olduğunu göstermiştir. (Stough & diğerleri, 2015). 

Otizmli çocuklarda paketli besinler, abur cuburlar ve tatlılar daha yüksek meyve ve sebzeler daha az 

oranda tüketildiği için bu çocuklarda aşırı kiloya ve obeziteye eğilim olduğu düşünülmektedir (Sharp & 

diğerleri, 2018). Yapılan bir çalışmada otizmli çocuklarda obezite prevelansı %42.6 olarak bulunmuştur 

(Bjørklund & diğerleri, 2019). 

Otizmli Çocuklarda Gıda Seçiciliğine Bağlı Beslenme Yetersizlikleri 

Literatürlerdeki çalışmalarda otizmli çocuklarda vücudumuz için gerekli olan besin öğelerinin önemli 

derecede az seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir (Gürsoy & Öztürk, 2019). Otizmli çocuklarda yapılan 

çalışmalar sonucunda yetersiz kalsiyum değerleri bulunmuş ve aynı zamanda kalsiyumla birlikte D vi-

tamini alımının da yetersiz olduğu gözlemlenmiştir (Zimmer & diğerleri, 2012). Piridoksin ve folat da 

çocuklar tarafından yetersiz alınan vitaminler olarak karşımıza çıkmaktadır (Biçer & Alsaffar, 2013). 

Hyman ve arkadaşlarının 2012 yılında yaptığı çalışma otizmli çocukların çinko, fosfor, demir, A vita-

mini, C vitamini, E vitamini ve B12 vitaminlerinden en az birinin yetersiz alımını bildirmiştir (Mari-

Bauset & diğerleri, 2015). Ayrıca sebze alımın az olmasına bağlı olarak otizmli çocuklarda K vitamini 

alımı da yetersiz bulunmuştur (Johnson & diğerleri, 2008). 

Otizmli Çocuklarda Beslenme Problemlerinin Değerlendirilmesi 

Otizmli çocuklarda beslenme problemlerinin değerlendirilmesi amacıyla Lukens ve Linscheid, Otizm 

Öğün Davranışları Kısa Ölçeği’ni (BAMBI) geliştirmiştir. Bu ölçek çocukların beslenme problemlerini 

ailelerin geri dönütlerine bakarak ölçer (Aponte & Romanczyk, 2016). Besinleri kabul etmeme, sınırlı 

besin seçimi ve otizmde görülen spesifik tavırları ölçen 3 ana başlık ve 18 maddeden oluşan bir değer-

lendirme yöntemidir (Kars & diğerleri, 2019). Değerlendirmenin sonucundan yola çıkılarak beslenme 
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probleminin ne derecede olduğu gözlemlenir (Kars & diğerleri, 2019). Bu konuda, Türkiye’de de 2014 

yılında Meral ve Fidan Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik ölçeği geliştirerek bu değerlendirmeyi destek-

lemiştir (Kars & diğerleri, 2019).  

Yapılan başka bir anket ise Winnie Dunn tarafından tasarlanmış olan Duyu Profili anketidir (Akdem & 

Akel, 2014). Bu anket 3 ve 10 yaş arasındaki otizmli çocukların duyusal uyaranlara verdikleri tepkileri 

ölçer (Shmaya & diğerleri, 2017). Anket algısal olarak gerçekleştirilen durumlar ve düzenleme başlıkları 

altında 2 kısımda incelenir (Akdem & Akel, 2014). Yüz yirmi beş maddeden oluşmaktadır ve her madde 

beşli likert yöntemiyle değerlendirilmektedir (Aydın, 2015). Kayıhan ve arkadaşları (2015), bu anketin 

Türkçe versiyonu üzerine çalışmalar yapmıştır (Kars & diğerleri, 2019). 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Otizmli çocuklarda sürekli olarak aynı yiyecekleri tüketme isteği, çok sayıda gıda bileşeninde yetersiz-

lik, gastrointestinal problemler ve yaşıtlarına göre gelişimlerinin yetersiz kalması çok sık gözlemlen-

mektedir. Yaşam kalitelerini önemli derecede düşüren bu problemleri düzeltebilmek için beslenmeye 

yönelik çalışmalar üzerinde araştırmalar yapılmıştır (Aktitiz & diğerleri, 2019). Ancak otizmli çocukla-

rın daha sağlıklı bir şekilde gıda alımının desteklenmesi için hazırlanan müdahale programları az sayı-

dadır. Çünkü otizmli çocuklarda yeme sorunlarının şiddeti ve türü bireysel farklılıklar göstermektedir 

ve bu yüzden uygulanacak strateji her çocuk için farklı olmalıdır (Kim & diğerleri, 2018).   

Meyve ve sebzeler gibi sağlıklı gıdaların reddedilmesi de otizmli çocukların yetersiz beslenme riskiyle 

karşı karşıya kalmalarına sebep olabilir. Otizmli çocuklara sebze ve meyveler farklı şekillerde sunulup 

daha ilgi çekici ve lezzetli hale getirilirse bu sağlıklı besinlerin reddedilmesinin önüne geçilebilir (Vis-

soker & diğerleri, 2019). Aynı zamanda daha sağlıklı bir beslenme programı geliştirilmesinde aileler 

yemeklerin sunulma şekline göre çocuğun nasıl davranışlar sergilediğini gözlemleyip neden reddedildi-

ğine göre hipotezler oluşturarak uzmanlara yardımcı olabilirler (Aponte & Romanczyk, 2016). 

Araştırmalar, otizmli çocukların D vitamini ve kalsiyum alımı da az olduğundan otizmli olmayan ço-

cuklardan daha düşük kemik yoğunluğuna sahip olduklarını göstermiştir. Bu yüzden D vitamini ve kal-

siyum alımının rutin olarak izlenmesini desteklenmelidir (Barnhill & diğerleri, 2018). Ayrıca gıda seçi-

ciliğinin fazla olduğu otizmli çocuklarda diğer vitaminlerin eksiklikleri görülebileceği için bu çocuklara 

multivitamin takviyesi de önerilebilir (Kral & diğerleri, 2013). Ancak her çocuğunun gereksinimi farklı 

olduğu için her çocuğa özel bir şekilde planlama yaparak multivitamin takviyeleri verilmelidir (Stewart 

& diğerleri, 2015).  

Bilmedikleri yiyecekleri en sevdikleri insanların yardımıyla beraber denemek gıdaya karşı olan davra-

nışı iyi yönde destekleyebilir (Yamane & diğerleri, 2020). Aynı zamanda yemek yeme zamanında ya-

pılan araştırmalar sonucunda yeni bir besini denerken sözlü komutların etkili olduğunu göstermiştir. Bu 

nedenle aileler etkili olabilecek komutların ne şekilde olması gerektiği konusunda uzmanlardan destek 

alabilirler (Stough & diğerleri, 2015).  

Beslenme sorunlarının ortadan kaldırılması, düzenli öğünlerde beslenmenin gerçekleştirilmesi ve ebe-

veynlerin çocuklarına en uygun olabilecek beslenme modelini geliştirmesi otizmli çocukların hayat ka-

litesini önemli derecede etkilemektedir (Meral, 2017). Otizmli çocuklar için etkili olabilecek beslenme 
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yaklaşımlarının geliştirilmesi, besin reddi durumunda çocuğun diyetinin beslenme yeterliliğinin korun-

masına yardımcı olabilir (Hubbard & diğerleri, 2014). Bir beslenme planı düzenlenmesi gerekiyorsa; 

diyetlerinin değerlendirilmesi ayrı ayrı ele alınıp, antropometrik ölçümlerle desteklenerek ve laboratuvar 

sonuçlarına bakılarak bir diyetisyen tarafından planlanmalıdır (Hyman & diğerleri, 2012). Çeşitli sağlık 

uzmanlarının da aralarında bulunduğu multidisipliner çalışma ve ailelerin eğitimiyle devam eden araş-

tırmalar bu hedeflere ulaşma çabalarını güçlendirecektir. Ayrıca, beslenme ile ilgili yürütülen araştır-

malar yeni yollar açabilir ve otizmli çocukların beslenme tedavisi için yeni alanlar yaratabilir (Mari-

Bauset & diğerleri, 2015). 
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GIDALARDA SİTRİNİN VARLIĞI 

Serap DURAKLI VELİOĞLU 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,  

Tekirdağ / Türkiye 

Öz: İlk kez 1930 yılında keşfedilen bir mikotoksin olan sitrinin, önceleri antibakteriyel etkiye sahip 

muhtemel bir ilaç etken maddesi olarak düşünülmesine karşın, kısa sürede memeliler üzerinde toksik 

etkiye sahip bir küf toksini olarak tanımlanmıştır. Temel olarak Penicillum, Aspergillus ve Monascus 

cinsi küfler tarafından sekonder metabolit olarak üretilen sitrinin, çoğunlukla depolanmış hububat to-

humları, meyveler, sebzeler ve hububat ürünlerinde bulunabilmektedir. Küf kontaminasyonuna maruz 

kalan tohumlarda kısa süre içerisinde oluşan sitrinin bu tohumlardan üretilen gıdaların tamamında da 

tespit edilebilmektedir. Dünyada ve ülkemizde sitrinin içerebilecek bir diğer ürün ise Monascus cinsi 

küfler kullanılarak üretilen bir ürün olan kırmızı fermente pirinçtir. Kırmızı fermente pirinç, hem koles-

terol düşürücü bir besin desteği hem de gıda renklendiricisi olarak kullanılmaktadır. Monascus kırmızısı, 

fermente pirinç boyası gibi isimlerle bilinen bu renklendirici birçok ülkede et ürünleri başta olmak üzere, 

şaraplar, gazlı içecekler, şekerlemeler gibi birçok gıdanın bileşiminde yer alabilmektedir. Yapılan çalış-

malar sonucunda LD50 değeri 50-120 mg/kg vücut ağırlığı olarak belirlenmiş olan sitrinin için, Avrupa 

Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından yayınlanan raporda insan tüketimine sunulan ürünlerde ye-

terli sayıda çalışma olmamasından dolayı diyetle alınan sitrinin miktarlarının halen belirsizliğini koru-

duğu ifade edilmiştir. Son yıllarda sitrinin üretme kabiliyeti sınırlandırılmış küf suşları kullanılmasına 

karşın, gıda renklendiricisi kaynaklı sitrinin riski tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemini koru-

maktadır. Bu çalışmada, nefrotoksik ve genotoksik özellikleri birçok çalışmada kanıtlanmış olan sitri-

ninin gıdalardaki varlığı ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sitrinin, Mikotoksin, Gıda 

GİRİŞ 

Mikotoksinler, filamentli küfler tarafından uygun koşullara ulaşıldığında sentezlenen sekonder metabo-

litlerdir. Mikotoksin kelimesi Yunanca fungus anlamına gelen “mykes” ve Latince zehir anlamına gelen 

“toxicum” kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşmuştur. Günümüzde kimyasal yapısı tanımlanmış yakla-

şık 400 mikotoksin bulunmaktadır. Mikotoksin üretme yeteneğinde olan birçok küf arasında Aspergil-

lus, Penicillum, Fusarium ve Alternaria türleri öne çıkmakta olup, zirai ürünler ve gıdalar uygun nem, 

sıcaklık ve su aktivitesi değerlerinde ise mikotoksin oluşumu kaçınılmaz olmaktadır (Silva ve ark., 

2020). Mikotoksinlerin oluşumuna etki eden faktörler ve kontaminasyon yolları Şekil 1’de gösterilmiş-

tir. 
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Şekil 1. Mikotoksin oluşumu ve kontaminasyon yolları 

Sitrinin, özellikle Penicillum, Monascus ve Aspergillus tarafından üretilen ve genotoksik, tümörojenik, 

embriyotoksik ve teratojenik etkileri bulunan bir mikotoksindir (Atapattu ve Poole, 2020). İlk kez 1931 

yılında literatürde raporlanan sitrinin, Penicillum citrinum tarafından glukozdan üretilen sarı renkli bir 

renk maddesi olarak tanımlanmıştır (Hetherington ve Raistrick, 1931). İlk yıllarda antibiyotik özelliğe 

sahip olduğu düşünülen bu mikotoksin, kısa sürede sağlığa zararlı etkileri sebebiyle toksik madde olarak 

sınıflandırılmıştır. Günümüzde ise tahıllar, tahıl bazlı gıdalar, bazı meyveler ve sebzelerin yanında kır-

mızı fermente pirinç gibi ürünler de sitrinin bulunabilen ürünler olup bu mikotoksinin tespit ve elimi-

nasyonuna yönelik araştırmalar devam etmektedir. 

Sitrininin Kimyasal Yapısı ve Toksisitesi 

Kapalı formülü C13H14O5 olan sitrinin poliketid yapısında bir mikotoksindir. Moleküler ağırlığı 250,25 

g/mol ve CAS numarası 518-75-2 olarak verilmektedir. Limon sarısı kristal halde bulunan sitrinin 250 

nm UV ışık altında maksimum absorpsiyona sahiptir. Sitrinine ait kimyasal yapı Şekil 2’de verilmiştir 

(EFSA, 2012). Soğuk suda kısmen çözünmez özellikte olan sitrinin, sıcak suda bir noktaya kadar çö-

zünmektedir. Diğer taraftan, metanol, etanol ve asetonitril gibi polar organik çözücülerin tamamında 

çözünür özellik göstermektedir (Silva ve ark., 2020). 

 

Şekil 2. Sitrininin kimyasal yapısı 

Sitrinin için günlük tolere edilebilir alım miktarı, insanlar için, 0,2 µg/kg vücut ağırlığı olarak verilmiş-

tir. Herhangi bir insanın sitrinine maruz kalma durumu iki farklı şekilde belirlenebilmekte olup bunlar: 
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(i) gıdaların muhtemel sitrinin miktarlarının analiz edilerek her bir gıdanın insanlar tarafından tüketilme 

miktarı üzerinden hesaplama yapılması ve (ii) insan kan ve vücut sıvılarında sitrinin ve sitrinine ait 

parçalanma ürünü olan dihidrositrinon analizi yapılmasıdır (Atapattu ve Poole, 2020). Sitrininin LD50 

değeri, ördeklerde 57 mg/kg, tavuklarda 95 mg/kg ve tavşanlarda 134 mg/kg vücut ağırlığı seviyelerin-

dedir. Aynı ortamda bulunma ihtimali çok yüksek olan okratoksin A mikotoksini ile sinerjistik etki gös-

teren sitrininin fare böbreklerinde RNA sentezini baskıladığı rapor edilmiştir (Bennett ve Klich, 2003). 

Japonya’da sarı pirinç hastalığı ile sitrinin arasında ilişki olduğu bildirilmekte olup bu mikotoksinin 

birçok hayvan türü için nefrotoksik özelliğe sahip olduğu belirtilmektedir (Silva ve ark., 2020). 

Sitrinin Riski Bulunan Gıdalar 

Gıdalarda sitrinin varlığı üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, pirinç, buğday, arpa, yulaf ve çavdar 

gibi tahıllar ile bu tahıllar dışındaki gıdalar olarak iki grup üzerinde araştırmaların yoğunlaştığı görül-

mektedir. Tahıl grubunda yapılan çalışmaların ortak sonucu depolama aşamasında küf gelişimi gözlenen 

örneklerde ciddi oranda sitrinin varlığının tespit edilmesi şeklinde ifade edilebilir. Doğal olarak bu ta-

hıllar kullanılarak üretilen gıdalarda da benzer bir risk öngörüsü yapılmaktadır. Diğer taraftan fasulye, 

bezelye, meyveler, meyve suları, sebze suları, kabuklu yemişler, aromatik bitki ve otlar ile özellikle de 

Monascus ürünlerinde sitrinin bulunabilmektedir (EFSA, 2012). Monascus ürünleri, Asya'da yüzyıllar-

dır etin muhafazası için ve renklendirici olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında kolesterol düşürücü bir 

besin desteği olarak da kullanım alanı bulmaktadır. Monascus kırmızısı, fermente pirinç boyası gibi 

isimlerle de bilinen bu renklendirici birçok ülkede et ürünleri başta olmak üzere, bazı içecekler, şeker-

lemeler gibi birçok gıdanın bileşiminde de yer alabilmektedir.  

Avrupa’da gıda veya gıda hammaddeleri için resmi olarak kabul edilmiş herhangi bir sitrinin limiti mev-

cut değildir. Sadece Monascus’tan elde edilen kırmızı fermente pirinç bazlı gıda takviyeleri için maksi-

mum limit, 100 µg/kg olarak belirlenmiştir (Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 Decem-

ber 2006, Commission Regulation (EU) 2019/1901 of 7 November 2019). Monascus ürünleri, ülke-

mizde de kullanım alanı bulmaktadır. Bununla birlikte, Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde 

de mikotoksinler başlığı altında sitrinin yer almamaktadır.  

Gıdalarda sitrinin varlığı ile ilgili yapılan çalışmalar, diğer mikotoksinlere kıyasla sınırlı sayıdadır. Av-

rupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından yayınlanan raporda da insan tüketimine sunulan ürün-

lerde yeterli sayıda çalışma olmamasından dolayı diyetle alınan sitrinin maruziyetinin halen belirsizli-

ğini koruduğu ifade edilmiştir. EFSA’nın raporunda yer verilen çalışmalar incelendiğinde bazı örnek-

lerde sitrininin yalnızca eser miktarda bulunduğu, bazı örneklerde ise 420 µg/kg seviyelerine varan dü-

zeylerde sitrinin bulunduğu ifade edilmektedir (EFSA, 2012).  

Filippo ve ark. (2020) tarafından EFSA verilerinin derlenmesiyle yapılan bir değerlendirmede, 8 Avrupa 

ülkesinde toplanan hububat, işlenmiş hububat ürünleri, meyve, sebze ve Monascus ürünlerini kapsayan 

tarama çalışmasına ait veriler sunulmuştur. Toplamda 1195 örneğin dahil edildiği çalışmada, 390 adet 

endüstriyel hububat, 510 adet hububat bazlı hazır gıda, 203 adet meyve-sebze ve 92 Monascus ürünü 

sitrinin varlığı açısından analize alınmıştır. Çalışmanın LOQ değeri (değerlendirme limiti) 10 µg/kg 

olarak verilmiş olup, endüstriyel hububatların %6’sı, hububat bazlı hazır gıdaların %3’ü ve Monascus 

ürünlerinin %26’sından limit üzerinde sitrinin varlığı saptanmıştır. 
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Buğday ve mısır ununda sitrinin tespitine yönelik yapılan bir çalışmada 0,04 ng/ml seviyesine kadar 

hassasiyetle tespit yapılabildiği ve Kanada’da piyasadan toplanan unların %43’ünde 17,7 ng/g seviye-

sine kadar sitrinin tespit edildiği ifade edilmiştir (Singh ve ark., 2019). Nurshad (2018) tarafından Hin-

distan, Japonya, İran, Tayvan, Vietnam ve Malezya’da pirinç örneklerinde sitrinin varlığı çalışmalarının 

derlenmesi şeklinde yayınlanan yayında %13’ten %100’e varan oranlarda pozitif örnek tespit edildiği 

bildirilmiştir. Özellikle Malezya’dan alınan örnekler içinde, 20.65 mg/kg seviyelerine varan düzeyde 

sitrinin bulunmuş olması dikkat çekicidir. Hırvatistan’da toplam 189 adet mısır, yulaf, arpa ve buğday 

örneğinde yapılan bir tarama çalışmasında ise örneklerin %49’unda sitrinin tespit edilmiştir. Sitrininin 

ortalama 66,8 µg/kg düzeyinde bulunduğu bildirilmiş olup aynı çalışmada taraması yapılan okratoksin 

A ile korelasyon içerisinde varlık gösterdiği ifade edilmiştir (Pleadin ve ark., 2018).  

SONUÇ 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde belirli küfler tarafından uygun olmayan şartlarda depolanan tahıllar 

başta olmak üzere birçok gıda hammaddesinde sekonder metabolit olarak üretilen sitrininin, birçok gı-

dada bulunabileceği görülmektedir. Hemen hemen hiçbir ülkede gıdalarda sitrinin limiti belirlenmemiş 

olmasına karşın yapılan hayvan denemelerinde toksik etkileri gözlenen bu mikotoksinin daha fazla dik-

kate alınması gerektiği düşünülmektedir. Avrupa Birliği tarafından, kırmızı fermente pirinç bazlı gıda 

takviyelerinde bulunabilecek maksimum limiti belirlenmiş olan sitrininin, Türk Gıda Kodeksi Bulaşan-

lar Yönetmeliği’nde de yer alması gerektiği düşünülmektedir. 
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ONE DAY IN THE COVID INTENSIVE CARE UNIT: HOW EFFECTIVE ARE MORBID 

OBESITY IN INTENSIVE CARE MONITORING? 

Fulya ÇİYİLTEPE1, Kemal Tolga SARAÇOĞLU2 

1-2Department of Anesthesiology and Intensive Care, Health Sciences University Kartal Dr. Lutfi 

Kirdar City Hospital, Istanbul / Turkey 

Abstract: Obesity increases the risk of severe COVID-19 infection, which can lead to mechanical ven-

tilation in intensive care units and earlier death. Our aim is to draw attention to obesity, which is an 

important public health problem, from the COVID-19 window by emphasizing the excess of morbid 

obese cases in our center, gender distribution and disease course. All patients in our 57-bed COVID-19 

intensive care unit were recorded on 30.11.2020. We evaluated our patients with a BMI of 40 and above 

as the morbid obesity group (Group 1). We compared our one-day data with patients with a BMI below 

40 (Group 2). 14 of our 57 patients had BMI over 40 and 9 were women. There was no significant 

difference between groups 1 and 2 in terms of ventilation needs and parameters, severity of respiratory 

failure and age distribution. Morbid obesity constitutes a significant part of COVID-19 related intensive 

care hospitalizations. 

Keywords: Morbid Obesity, İntensive Care Units, Female Gender, COVID-19 

INTRODUCTION 

Obesity increases the risk of severe COVID-19 infection, which can cause mechanical ventilation and 

death in intensive care units. Underlying mechanisms; The presence of comorbidities such as altered 

respiratory performance, diabetes, hypertension, or obstructive sleep apnea can be counted as insuffici-

ent and excessive immunological responses, which are exacerbated by ectopic intrathoracic fat deposits 

(1). 

Our aim is to draw attention to obesity, which is an important public health problem, from the COVID-

19 window by emphasizing the excess of morbid obese cases in our center, gender distribution and 

disease course. 

METHODS 

Age, gender, body mass index (BMI) and ventilator parameters of all patients in our 57-bed COVID-19 

intensive care unit were recorded on 30.11.2020.  Patients with vasopressor need or acute renal failure 

(ARF) were accepted as Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS). 

We evaluated our patients with a BMI of 40 and above as the morbid obesity group (Group 1). We 

compared our one-day data with patients with a BMI below 40 (Group 2). 

RESULTS 

14 of our 57 patients had BMI over 40 and 9 were women. There was no significant difference between 

groups 1 and 2 in terms of ventilation needs and parameters, severity of respiratory failure and age 

distribution. However, presence of MODS and ARF were significantly higher in group 1. All our data 

are summarized in Table 1. 
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DISCUSSION 

Obviously, obese patients, and especially their complications such as diabetes and hypertension, may be 

more susceptible to developing a more serious disease that requires hospitalization and invasive venti-

lation (2). In important studies conducted during the pandemic, it has been emphasized that female gen-

der needs less intensive care admission, and have less disease severity than male patients (3). However, 

morbid obesity is an important health problem that can increase disease severity regardless of gender. 

A report on 4103 patients showed that the most important clinical features leading to hospitalization 

were being over 65 years of age and obesity, and more than hypertension, diabetes or cardiovascular 

disease (4). The prevalence of obesity is higher in our country, especially among women, as in the whole 

world (5). 

Furthermore morbid obesity management are often inadequate in hospitals; for example, the access to 

imaging may be limited by the lack of machines able to accommodate patients with severe obesity. If 

the more complex lifting and handling demands of those with obesity are also factored in, there is a real 

risk that people with severe obesity may be seriously disadvantaged regarding health care ( 6, 7). In this 

case, brings an extra disadvantage. 

CONCLUSION 

Although the effects of COVID-19 on obesity patients have been described in many studies, the preva-

lence and accompanying MODS, especially in female patients, can contribute to clinicians in predicting 

intensive care mortality and the course of the disease. 
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aPearsonChi-Square, bOnewayAnova 

BMI: Body Mass Index, IMV: Invasive Mechanical Ventilator, PEEP: Positive End Expiratory Pressure, 

PaO2/FiO2: ratio of arterial oxygen partial pressure to fractional inspired oxygen, MODS:  Multiple Or-

gan Dysfunction Sydrome,  ARF: Acute Renal Failure 

  

 <40 kg/m2 

n:43 

>40 kg/m2 

n:14 

Total 

n:57 

p value 

Gender                           Female 

Male 

15 (%34,9) 

28 (%65,1) 

9 (%64,3) 

5 (%35,7) 

24 (%42,1) 

33 (%57,9) 

0,05a 

Age 69,5313,42 70,7911,76 69,8412,94 0,43b 

BMI 23,941,64 45,645,34 29,279,87 0,00b 

IMV                                       (+) 36 (%83,7) 12 (%85,7) 48 (%84,2) 0,61a 

PEEP 5,6 6 5,7 0,64b 

PaO2/FiO2 121,34 115,42 119,88 0,64b 

MODS                                   (+) 19 (%44,2) 11 (%78,6) 30 (%52,6) 0,03a 

Vasopressor treatment        (+) 17 (%39,5)   8 (%57,1) 25 (%43,9) 0,19a 

ARF   7 (%16,3)   8 (%57,1) 15 (%26,3) 0,00a 
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BESLENME EĞİTİMİNDE DAVRANIŞ MODELLERİ VE TEORİLERİ 

Hilal Betül ALTINTAŞ¹, Saniye BİLİCİ¹ 

¹Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara / Türkiye 

Öz: Beslenme eğitimleri bireylere sağlıklı beslenme davranış kazandırmada en önemli etmenlerden bi-

ridir. Eğitimler tasarlanırken ve uygularken davranış değişikliği teorilerinin ve modellerinin kullanıl-

ması, eğitimin etkinliğini artırmak için kanıtlanmış stratejilerden yararlanmasını sağlar. Bu çerçevede 

beslenme davranışlarının değiştirilmesinde literatürde kullanılan eğitim teorileri ve modelleri incelen-

miştir. Bunlar; Sosyal Bilişsel Teori (SBT), Transteorik Model (TTM), Bilişsel Davranış Teorisi (BDT) 

ve Planlı Davranış Teorisi (PDT) dir. Sosyal Bilişsel Teori bireylerin gözlemleyerek öğrendiği fikrine 

dayanarak, sosyal etkileşimleri, deneyimleri ve medyayı gözlemleyerek öğrenmeye dayanır. Anlamak, 

tahmin etmek ve davranış değişikliği için bir yapı oluşturur. Değişiklikler; ilgi, hafızada tutma, tekrar-

lama ve motivasyon gibi dört koşula göre düzenlenir. Transteorik Model; davranıştaki bir değişikliğin 

ani olmadığını, bunun yerine bir süreç olduğunu ve farklı insanların farklı değişim ve hazırlık aşamala-

rında olduğunu belirtir. Yanlış davranışların tekrarı ve değişimin önceki aşamalarına geri dönme olası-

lığı, farklı aşamalarda meydana gelebilen doğal bir durumdur çünkü insanlar değişimin sonraki aşama-

larına ancak deneyim yoluyla ve gerekli olanı elde ederek girebilirler. Bilişsel Davranış Teorisi; bazı 

direktif ve eylem odaklı bir yaklaşım kullanır. Plansız düşünme ve hareket etme kalıplarını keşfeder, 

tanımlar ve analiz eder. Tüm davranışların öğrenildiği, çevresel ve iç faktörlerin kişinin davranışıyla 

ilişkili olduğu varsayımına dayanır. Planlı Davranış Teorisi; davranışın kavramsal olarak bağımsız üç 

belirleyici olduğunu belirtir. Bu yapılar davranışa yönelik tutum, öznel norm, algılanan davranışsal kont-

rol şeklindedir. Davranış teorisine dayalı müdahalelerin, teorik yaklaşımlardan daha etkili olduğu bildi-

rilmektedir. Diyetisyenlerin teoriye dayalı davranış değişikliği stratejileri konusunda bilgi sahibi olma-

sının beslenme eğitimlerinin etkinliğini artırmada yararlı olacağı bildirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Eğitim, Davranış, Model, Teori 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bireylerde beslenme davranış değişikliği için verilecek beslenme eğitiminde kullanılabilecek davranış 

teorilerini bilmek önemlidir. Beslenme eğitimleri için teorik temellerin kullanılması, etkinliği anlamak 

ve ölçmek için anahtardır. Eğitimde hedeflenen değişikliklerine dayalı olarak belirli danışmanlık yön-

temlerinin veya stratejilerinin seçimi belirlenen teoriler etrafında tasarlanabilir (Contento, 2008).  

Beslenme eğitiminde, öncelikleri ve hedefleri belirlemek ve bireyin davranış değişikliğini teşvik eden 

kişiselleştirilmiş eylem planları oluşturmak destekleyici bir süreçtir. Diyetisyenler, bireylerde davranış 

değişikliğini kolaylaştırmak için hedef gruba uygun ve doğru yöntemlerle hazırlanmış beslenme eğitimi 

vermektedir. Bu eğitimlerin etkili olabilmesi için, diyetisyenlerin teoriye dayalı davranış değişikliği 

stratejileri konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Beslenme eğitimde uygulanacak doğrulanan teoriler 

ve modeller, uygulayıcıların iç ve dış sorunları ve davranış değişikliklerine yol açan dinamikleri anla-

malarına yardımcı olan çerçevelerdir. Bu çerçevelerin kullanılması, eğitimin hedefine ulaşması için be-

lirli stratejilerinin seçimi için bir mantık sağlar (Raffaele ve ark., 2017).  
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Teoriler, kendi kendini izleme ve problem çözme gibi, insanları iç ve dış ipuçları ve onların tepkileri 

konusunda daha bilinçli hale getiren stratejileri destekler. Bireylere, kendini izleme, problem çözme, 

hedef belirleme, acil durum yönetimi, bilişsel yeniden yapılandırma, sosyal destek, uyaran kontrolü, 

stres yönetimi ve yanlış davranışların tekrarını önleme dahil olmak üzere davranış değişikliğini teşvik 

etmek için çeşitli stratejiler öğretilebilir (Ferrara ve ark., 2019).  

Beslenme eğitimleri tasarlanırken ve uygularken davranış değişikliği teorilerinin ve modellerinin kulla-

nılması, eğitimin etkinliğini artırmak için kanıtlanmış stratejilerden yararlanmasını sağlar. Davranış de-

ğişikliği teorileri, değişen derecelerde motivasyon, güven, çevresel destek ve beceriler gösterebilen bi-

reylerin ihtiyaçlarını karşılamak için beslenme eğitimi müdahalelerinin çerçevesini düzenler. Beslenme 

davranış değişikliklerinin bir parçası olan beslenme eğitiminde kullanılacak teorik çerçeve ve stratejile-

rin bilinmesi, diyetisyenlerin istenen spesifik sonuçlarla bağlantılı beslenme sorunlarını ele almak için 

belirli stratejileri uygulamaya yönlendirecektir (Boff ve ark., 2020). 

Davranış teorisine dayalı müdahalelerin, teorik yaklaşımlardan daha etkili olduğu bildirilmektedir. Te-

oriye dayalı araştırma, müdahalelerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için bir çerçeve sağlar ve dav-

ranış değişikliğine aracılık eden faktörlerin ve müdahalenin işe yarayıp neden başarısız olduğu neden-

lerinin anlaşılmasını kolaylaştırır (Spahn ve ark., 2010).  

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı beslenme eğitiminde kullanılan davranış modelleri ve teorilerini incelemek ve ya-

pılan araştırmalardaki etkinliğini değerlendirmektir. 

KAPSAM 

Beslenme Eğitimi ve Davranış Değişikliği 

Herhangi bir davranış değişikliğinin meydana gelebilmesi için bireylerin fiziksel ve sosyal fırsatları de-

ğerlendirmede fiziksel ve psikolojik yeterliliğe sahip olması ve ilgili durumlarda potansiyel olarak rakip 

davranışlardan daha fazlasını yapmak için motive edilmesi gerektiği belirtilir. Bu nedenle bireyler bir 

davranışı değiştirmek istediğinde nasıl yapılacağı konusunda net olmalı, neden önemli olduğunu anla-

malı ve değişimi kolaylaştırmak için gerekli becerilere sahip olmalıdır. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda 

istenen şeye sahip olmalarını sağlamak için sosyal ve fiziksel ortamlarını da oluşturmaları gerekir. Dav-

ranışı gerçekleştirmek için zamana sahip olmaları ve doğru davranışın hatırlanması için ipuçlarına ve 

yönlendirmelere ihtiyaçları olabilir. Davranışın değerli olduğuna ikna olmalı ve gerektiğinde öncelik 

verebilmelidirler. Akran grupları arasında davranışın doğru olarak görülmesi de genellikle önemlidir 

(Abraham ve Michie, 2008). 

Bireysel davranış değişikliği ilkeleri 3 başlık altında incelenebilir. Birincisi; Kapasite: bireylerin davra-

nışlarının sağlık üzerindeki sonuçlarını anlamalarına yardımcı olmak ( örneğin, yüksek doymuş yağlı 

diyetin kardiyovasküler sağlık üzerindeki etkisi); değişikliği başlatmak için hedefler oluşturmayı ve özel 

planlar oluşturmaya teşvik etmek ( örneğin, gelecek hafta her gün öğle yemeğinde salata tüketimi tavsi-

yesi); yanlış davranışa dönüşün yüksek olduğu durumlarla başa çıkmak için insanlara stratejiler geliş-

tirmelerinde yardımcı olmak ( örneğin, kek ikram edilmesi durumuyla başa çıkmak). İkincisi; Fırsat: 
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başkalarıyla 'davranışsal anlaşmalar' yapmayı teşvik etmek ( örneğin, bir arkadaşla önümüzdeki üç ay 

boyunca çikolata yememesi konusunda anlaşmak); sosyal çevrenin davranışları nasıl etkileyebileceğine 

dair anlayış geliştirmek ( örneğin, arkadaşlarla öğle yemeğine çıkmanın sağlıklı beslenme planlarını 

nasıl etkileyebileceğini keşfetmek). Üçüncüsü; Motivasyon: sağlık davranışlarının kişisel ilgisini vur-

gulamak ( örneğin, sağlıklı beslenmenin birey için ne anlama geldiği); davranış değişikliğinin sonuçla-

rına karşı olumlu tavırlar geliştirmek (örneğin, düşük yağlı bir diyet tüketiminin kişinin genel sağlığına 

katkısını vurgulamak); Başkalarının davranışlarının olumlu örneklerinin görünürlüğünü ve bu davranış-

lar için başkalarının onayını teşvik etmek ( örneğin, başkalarının sağlıklı beslendiğini ve onların sağlıklı 

beslendiğini görmekten mutlu olacağını iletmek); bireylerin davranış değişikliği yetenekleri hakkındaki 

inançlarını artırmak ( örneğin, bireye öğünlerini değiştirme yeteneğine sahip olduğunu söylemek) (Mic-

hie ve ark., 2011). 

Beslenme davranışlarının değişikliğinde davranış değişikliği ilkelerinin bilinmesi uygulanacak eğitim-

lerin etkinliği açısından önemlidir. 

Sosyal Bilişsel Teori (SBT) 

Bu teori bireylerin gözlemleyerek öğrendiği fikrine dayanarak, sosyal etkileşimleri, deneyimleri ve med-

yayı gözlemleyerek öğrenmeye dayanır. Anlamak, tahmin etmek ve davranış değişikliği için bir yapı 

oluşturur. Değişiklikler; ilgi, hafızada tutma, tekrarlama ve motivasyon gibi dört koşula göre düzenlenir 

(Bagherniya ve ark., 2015). 

Beslenme ile ilgili stratejiler; sunum ve modelleme beceri geliştirme, koçluk, sosyal destek, hedef be-

lirleme, uyaran kontrolü, motive edici görüşme şeklindedir (Torkan ve ark., 2018). 

Sosyal bilişsel teori, bireylerin bir hedefe ulaşmak için harcamak istediği çabayı etkileyen öz-yeterlik 

(kişinin belirli bir görevi yerine getirme becerisine güven) adı verilen bir yapı sunar. Modelleme, beceri 

geliştirme eğitimi ve hedef belirleme, öz yeterliliği ve bireyin davranış değişikliği çabalarında ısrarını 

artırmada etkili olmak için sosyal bilişsel teori tarafından önerilen bir stratejidir (Lee ve ark., 2016).  

Sosyal bilişsel teori, insanların neden sağlık davranışlarını değiştirdikleri ve sürdürdüklerini anlamak 

için bir çerçeve sağladığından davranış değişikliği müdahalelerinde kullanım için umut verici bir teori-

dir. Teorinin temel yapıları; sağlık riskleri ve faydaları hakkında bilgi, bir kişinin kendi sağlık alışkan-

lıklarını kontrol edebileceğine dair algılanan öz-yeterlik, beklenen sorumluluklar ve faydalar veya sonuç 

beklentileri, davranışı değiştirmeye yönelik hem yakın hem de uzak niyetler olan sağlık hedefleri, ko-

laylaştırıcılar, sosyal destek ve değişiklik yapmanın önündeki engellerdir (Bandura, 2004). 

Sağlık riskleri ve faydaları hakkında bilgi, olası davranış değişikliğine zemin hazırlar; ancak, davranış 

değişikliğinde tek başına yeterli değildir. Öz yeterlik, sonuç beklentilerini ve engelleri / kolaylaştırıcıları 

etkiler ve tüm yapılan hedefleri etkiler. Tüm yapılar davranış ve motivasyonu etkiler ve çevreden etki-

lenir. Öz-yeterlik, teorinin merkezi yapısıdır çünkü zor durumlarda becerileri etkin bir şekilde uygulama 

yeteneklerine olan inançları aracılığıyla ve dolaylı olarak hedefler, sonuç beklentileri ve engeller ve 

kolaylaştırıcılar üzerindeki etki yoluyla davranışı doğrudan etkiler. Öz yeterlik, insanların kendileri için 

belirlediği hedefleri, onlara bağlılığın gücünü ve çabalarından bekledikleri sonuçları belirleyerek moti-



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

317 

vasyon üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Öz yeterlik, bireyin bilgi edinmesine ve becerilerini geliştir-

mesine izin verir ve öz yeterlik arttıkça, insanlar olumlu sonuçlar bekler, engellerin üstesinden gelir ve 

hedeflere yönelik motivasyon ve bağlılık gösterir. Teori aynı zamanda insanları olumlu davranış deği-

şikliği yapmaya nasıl motive edeceklerine dair ilkeler sunar (Bandura, 1998). 

Kanserden kurtulanlar için sosyal bilişsel teoriye dayalı fiziksel aktivite ve beslenme davranışı değişik-

liği müdahalelerinin sistematik bir incelemesi ve meta-analizin yapıldığı bir çalışmada, 18 araştırma 

incelenmiştir. SBT temelli müdahalelerin, çeşitli müdahale uygulama noktaları kullanarak kanserden 

kurtulanlarda fiziksel aktivite ve beslenme davranışını iyileştirmede umut vaat ettiği belirlenmiştir (Sta-

cey ve ark., 2015). 

Aşırı kilolu ve obez kız ergenler için sosyal bilişsel kurama uygun hazırlanmış fiziksel aktivite ve yaşam 

tarzı davranış değişikliği müdahalelerinin etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmada; fiziksel aktivite 

süresi ve psikolojik değişkenlerin çoğunun (öz-yeterlik, sosyal destek ve niyet) müdahale sonrası an-

lamlı olarak arttığı, televizyon izleme ve bilgisayar oynama saatlerinin anlamlı olarak azaldığı belirlen-

miştir. Müdahale grubunda beden kütle indeksi ve bel çevresinin anlamlı oranda azaldığı belirlenmiştir. 

Sosyal bilişsel teori kullanarak okul temelli olarak hazırlanmış programın davranış değişikliğinde etkili 

olduğu bulunmuştur (Bagherniya ve ark., 2018).  

Transteorik Model 

Bu model, Prochaska ve Diclemente tarafından bağımlılıkla ilgili davranışları anlamak için ilk olarak 

1980 yılında tanıtılan bir davranış değişikliği modelidir. Bu model, davranıştaki bir değişikliğin ani ol-

madığını, bunun yerine bir süreç olduğunu ve farklı insanların farklı değişim ve hazırlık aşamalarında 

olduğunu belirtir. Yanlış davranışların tekrarı ve değişimin önceki aşamalarına geri dönme olasılığı, 

farklı aşamalarda meydana gelebilen doğal bir durumdur çünkü insanlar değişimin sonraki aşamalarına 

ancak deneyim yoluyla ve gerekli olanı elde ederek girebilirler (Hashemzadeh ve ark., 2019).  

TTM 5 aşamadan oluşur: 

1. Ön düşünme aşaması: Bu aşamadaki kişilerin şu anda veya önümüzdeki 6 ay içinde davranışlarını 

değiştirme planları yoktur. Bu kişiler, sağlıksız davranışlarının sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmayabilir veya daha önceki başarısız değişim girişimleri nedeniyle değişme arzularını yitirmiş olabi-

lirler. 

2. Düşünme aşaması: Bu aşamada insanlar problemlerinin farkındadır ve önümüzdeki 6 ay içinde değişme 

planları vardır. Ancak henüz harekete geçmemişlerdir. Bu aşamanın kilit noktası, insanların sorunun çö-

zülmesi lehinde ve aleyhinde görüşlerini ciddiye almaya başlamasıdır. Bu aşamadaki insanlar değişimin 

avantajlarına aşinadır ancak değişimin finansal ve duygusal bedellerinden endişe duymaktadırlar. 

3. Hazırlık aşaması: Bu aşamada, insanlar yakın gelecekte (30 gün veya daha az) davranışlarını değiş-

tirmek isterler veya değişim için bazı küçük adımlar atabilirler. 

4. Eylem aşaması: Bu aşamada insanlar davranışlarını düzeltmek için davranışlarında, deneyimlerinde, 

yaşam tarzlarında ve çevrelerinde ciddi değişiklikler yaratırlar ve değişim üzerinde çalışırlar (yaklaşık 

6 aydır) ancak henüz hedeflerine ulaşmamışlardır. 
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5. Koruma aşaması: Bu aşamada, insanlar yanlış davranışları önlemeye ve önceki aşamalardaki başarı-

larını stabilize etmeye çalışır. Bu aşamada insanlar yeni yaşam tarzlarına devam etmek için özgüvenle-

rini geliştirmeye çalışırlar. Bu aşamanın uzunluğu söz konusu davranışa bağlıdır ancak genellikle 6 ay-

dan uzundur (Carvalho ve ark., 2016). 

Değişimin 5 aşaması dışında, TTM'de değişim aşamaları arasında değişim zamanlamasını değiştirmek 

için 3 moderatör vardır. Bu moderatörler şunları içerir: değişim süreci, karar dengesi ve kendi kendine 

yetmek. Birçok çalışmada TTM'in seçilme nedeni kapsamlılığı, eksiksizliği, uygun maliyetli doğası ve 

daha kısa başarı süresidir. Bu model insanların değişim aşamalarındaki konumunu belirleyebildiğinden, 

çalışma popülasyonunda önleme sağlanmasına yardımcı olabilir. TTM, kendisine güçlü bir altyapı sağ-

layan ölçülebilir teorilere ve yapılara sahiptir. İnsanların değişim aşamalarındaki konumu belirlenerek, 

zamanında ve uygun bir müdahale planlanabilir (Rahimi ve ark., 2018).  

Bu teoride bilişsel tutumlar, niyetler ve insanların davranışları değiştirmek için attığı davranışsal adım-

ları kullanılır. Model, değişim sürecindeki çeşitli noktalar ve sonuçlar, karar dengesi ve öz yeterlik gibi 

etkili bulunan belirli stratejiler sunar. Beslenme ile ilgili stratejiler ise; motive edici görüşme, beceri 

geliştirme eğitimi ve koçluk, sunum ve modelleme, destekleme, kendi kendini izleme, hedef belirleme 

ve davranışsal sözleşme yapma, sosyal destek, uyaran kontrolü şeklindedir. Transteorik model, davranış 

değişikliğini bir dizi aşama olarak tanımlar ve beslenme eğitim stratejilerini farklı değişim aşamalarıyla 

eşleştirmek için bir mantık sağlar (Ma ve ark., 2015).  

Transteorik Model'in yeme alışkanlıklarını ve fiziksel aktivite düzeylerini değiştirmeye yönelik çok dav-

ranışlı müdahalelerde etkinliğinin sistematik olarak derlendiği bir araştırmada; 18 çalışma incelenmiştir. 

Genel sonuçlar incelendiğinde, Transteorik Model ile belirlenen değişim süreçleri vücut ağırlığı kaybı, 

yağ tüketiminin azalması, meyve ve sebze tüketiminde artış ve fiziksel aktivitede artış olduğu belirlen-

miştir (Carvalho ve ark., 2016). 

Obez ve hafif kilolu öğrencilerin davranışsal değişimi üzerine transteorik modele dayalı beslenme eği-

timi kursunun etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada müdahale grubundaki öğrencilerin eğitim sonrası 

ortalama beslenme farkındalık puanlarının müdahale öncesi ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede 

yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuçların, TTM'nin öğrencilerde beslenme davranışını değiştirmede et-

kili olduğunu gösterdiği belirtilmiştir (Rahimi ve ark., 2018). 

Bilişsel Davranış Teorisi 

Bu teori bazı direktif ve eylem odaklı bir yaklaşım kullanır. Plansız düşünme ve hareket etme kalıplarını 

keşfeder, tanımlar ve analiz eder. Nasıl davrandığımız (davranış), düşündüğümüz (biliş) ve nasıl hisset-

tiğimiz (duygu) birbiri ile etkileşim halindedir. Hem bilişsel hem de davranış değişikliği stratejilerin 

etkisi davranış değişikliği için kullanılır. Beslenme ile ilgili stratejiler; kendi kendini izleme (örneğin 

düşünceler, duygular, gıda alımı, davranış), sorun çözme, hedef belirleme, ödüller ve acil durum yöne-

timi, bilişsel yeniden yapılandırma, sosyal destek, stres yönetimi, uyaran kontrolü, tekrarlamayı önleme 

şeklindedir. Bilişsel davranış teorisi, tüm davranışların öğrenildiği, çevresel ve iç faktörlerin kişinin 

davranışıyla ilişkili olduğu varsayımına dayanır (Contento ve ark., 2018). 
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Planlı Davranış Teorisi 

Beslenme davranışının giderek daha karmaşık hale geldiği günümüzde, bireylere sadece yeme ve yaşam 

tarzı alışkanlıkları hakkında bilgi aktarmak, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değiştirmek için yeterli 

olmamaktadır. Eğitim müdahale yaklaşımında, besin seçimi davranışını anlamak ve değiştirmek için 

davranış teorilerini kullanmak etkili bir yöntem şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu tür müdahaleleri 

destekleyen en yaygın kullanılan teorilerden biri Planlı Davranış Teorisidir. Bu teoriye göre yeme dav-

ranışı belirleyicileri hem kişisel hem de çevreseldir. Özellikle, tutum, öznel normlar ve algılanan kont-

rolün hem tüketim niyetini hem de yiyecek tüketme eylemini etkileyen belirleyiciler olduğunu belirtir 

(Hackman ve  Knowlden, 2014).  

Planlı davranış teorisi, davranışın kavramsal olarak bağımsız üç belirleyici olduğunu belirtir. Birincisi, 

davranışa yönelik tutumdur ve bir kişinin söz konusu davranışın olumlu veya hatasız bir değerlendirme-

sine veya değerlendirmesine sahip olma derecesini ifade eder. İkinci belirleyici, öznel norm olarak ad-

landırılan sosyal bir faktördür; davranışı gerçekleştirmemek veya yapmamak için algılanan sosyal bas-

kıya atıfta bulunur. Davranışın üçüncü öncülü, davranışı gerçekleştirmenin algılanan kolaylığına veya 

zorluğuna atıfta bulunan algılanan davranışsal kontrolün derecesidir ve beklenen engeller ve geçmiş 

deneyimi de yansıttığı varsayılır. Genel bir kural olarak, bir davranışa göre tutum ve öznel norm daha 

olumlu ve algılanan davranışsal kontrol ne kadar büyükse, bireyin söz konusu davranışı gerçekleştirme 

niyeti o kadar güçlü olmalıdır. Norm ve niyet tahmininde algılanan davranışsal kontrolün davranışlar ve 

durumlar arasında değişmesi beklenir (Ajzen, 1991).  

Planlı Davranış Teorisine (PDT) dayalı olarak üniversite öğrencilerinin besin etiketi kullanımını incele-

yen bir araştırmada; PDT’ de önerilen davranışsal kontrol inançlarının, besin etiketi kullanımını açıkla-

mada önemli olduğunu ortaya koymuştur. Besin etiketi kullanımını teşvik etmek için beslenme eğitimi 

ile besin etiketlerini kontrol etme becerilerini edinmeye ve besin etiketlerini kullanmanın önemli için 

uzmanlardan destek almanın yararlı olabileceği belirtilmiştir (Lim ve ark, 2015). Planlı Davranış Teorisi 

yapılarını kullanarak hamile kadınların vücut ağırlığı artışı, fiziksel aktivite ve beslenme algıları üze-

rinde yapılmış bir çalışmada, PDT yapıları (tutum, öznel norm, algılanan davranışsal kontrol) ilişki mo-

delleri kullanılarak incelenmiştir. PDT’nin, kadınların hamilelik sırasında vücut ağırlığı artışı ile ilgili 

niyetlerini incelemek için yararlı bir çerçeve oluşturabileceği belirtilmiştir (Whitaker ve ark., 2016). 

SONUÇ 

Beslenme eğitimleri bireylere sağlıklı beslenme davranış kazandırmada en önemli etmenlerden biridir. 

Eğitimler tasarlanırken ve uygularken davranış değişikliği teorilerinin ve modellerinin kullanılması, eği-

timin etkinliğini artırmak için kanıtlanmış stratejilerden yararlanmasını sağlar.  

Davranış teorisine dayalı müdahalelerin, teorik yaklaşımlardan daha etkili olduğu bildirilmektedir. Di-

yetisyenlerin teoriye dayalı davranış değişikliği stratejileri konusunda bilgi sahibi olması beslenme eği-

timlerinin etkinliğini artırmada yararlı olabilir. 
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GIDA ATIKLARININ AZALTILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Hilal Betül ALTINTAŞ¹, Saniye BİLİCİ¹ 

¹Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara / Türkiye 

Öz: Günümüzde çevrenin korunması, ekonomiye katkı ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi için gıda 

atıklarının azaltılması ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Gıda atıkları tarımsal üre-

tim, hasat sonrası taşıma ve depolama, işleme, dağıtım ve tüketim gibi birçok alanda ortaya çıkmaktadır. 

Öncelikli hedef bu atıkların en az düzeyde olması daha sonrasında ise önlenemeyen gıda atıklarının 

uygun şekilde değerlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünler elde edilmesidir. Gıda talebinin artışı 

gıda endüstrisinde üretim artışını ve bununla birlikte gıda atıklarında artışı meydana getirmektedir. Bu 

sorunun çözümü için gıda atıklarının uygun yöntemlerle bertarafı ve gıda atıklarının iyi bir şekilde yö-

netimi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gıda atıkları kompleks karbonhidratlar, proteinler, lipidler ve nut-

rasötikler açısından bir depodur ve ticari açıdan önemli metabolitler için hammadde oluşturabilir. Gıda 

atıkları kullanım alanları arasında bioyakıt, enzim, bioaktif bileşenler,  çözünebilir plastik yapımı, kito-

san ve kolojen üretimi gibi birçok alan bulunmaktadır. Ayrıca sürdürülebilirliğin desteklenmesinde gıda 

atıklarının oluşum alanlarından biri olan toplu beslenme sistemlerinde özellikle satın alma, depolama, 

hazırlık, pişirme, servis ve menü planlama gibi aşamaların en etkin ve verimli yönetimi sağlanarak gıda 

atıklarının azaltılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi önemlidir. Toplumda atıkların azaltılması ko-

nusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta ve bireylere atık azaltma noktasında bireysel olarak ya-

pabilecekleri uygulamalar konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu çalışmada gıda atıklarının de-

ğerlendirme alanları incelenmiş, gıda atıklarının azaltılması için yapılan çalışmalar sürdürülebilirlik açı-

sından incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Gıda, Atık, Sürdürülebilirlik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Hızlı gelişen ve değişen dünyada, teknolojik gelişmeler ve hızlı nüfus artışı nedeniyle atık miktarı gün 

geçtikçe artmaktadır. Çevrenin korunması ve küresel ısınmanın önüne geçilmesi için atıkların azaltıl-

ması, işlenmesi ve değerlendirilmesi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Atıkların değerlendirilmesinde 

bunların tekrar kullanılabilen ürünlere dönüştürülmesi veya katma değer sağlayabilen ürünlerin eldesi, 

atıkların geri kazanımı içi ayrı bir sektör oluşmasına neden olmuştur. Atıkların geri kazanımı, çevresel 

fayda, ekonomiye ve sürdürülebilirliğe olan katkısı nedeniyle göz ardı edilemez bir konuma gelmiştir 

(Conrad ve ark., 2018). 

Atıkların geri kazanımında gıda atıklarının değerlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Gıda atıkla-

rından katma değer sağlayan yeni ürünlerin eldesi, hem gıda atıklarının azaltılmasına yardımcı olmakta 

hem de sürdürülebilirlik açısından fayda sağlamaktadır (Gustavsson ve ark., 2011).  

Gıda atıklarının değerlendirilmesinin yanı sıra azaltılması yönünde birçok çalışma ve bu amaçla kurul-

muş organizasyonlar bulunmaktadır. Bu organizasyonların amacı gıda tedarik zinciri boyunca oluşabi-

lecek gıda atıklarının azaltılmasını sağlamaktır. Ev tabanlı oluşan gıda atıkların azaltılması amacıyla 

bireylerin bilinçlendirilmesini ve sürdürülebilirliğin desteklenmesini içeren çalışmalar yapılmaktadır  
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(Thyberg ve Tonjes, 2016). Ayrıca toplu beslenme sistemlerinde  depolama, servis, hazırlama ve tüketici 

kaynaklı olan atıkların azaltılmasının sağlanması amacıyla da ulusal ve uluslararası alanda araştırmalar 

yapılmaktadır (Betz ve ark., 2015). 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı gıda atıklarının değerlendirme alanlarının belirlenmesi, gıda atıklarının önlenmesi 

amacıyla yapılan çalışmaları sürdürülebilirlik açısından incelemektir. 

KAPSAM 

Gıda atıkları literatür kaynaklarında 3 kategoride sınıflandırılır. Bunlar; gıda kayıpları (üretim aşaması 

boyunca oluşan kayıplar), önlenemeyen gıda atıkları (tüketim boyunca kaybedilen gıda kayıpları (muz 

kabukları, meyve çekirdekleri v.b.) ve önlenebilir gıda atıkları (gıda tüketimi sırasında oluşan kayıplar) 

şeklindedir (Hebrok ve Boks, 2017).  

Gıda tedarik zincirinin her aşamasına bağlı olarak besin atıkları 5’e ayrılmıştır. Bunlar; tarımsal üretim, 

hasat sonrası taşıma ve depolama, işleme, dağıtım ve tüketim atıklarıdır (Gustavsson ve ark., 2011).  

Tarımsal üretim atıkları; hasat işlemi sırasında mekanik hasar ve / veya dökülme (Örneğin; harman veya 

meyve toplama) sonucu ve hasat sonrası ekinlerin ayrılması sırasında oluşan kayıplardır. Hasat sonrası 

taşıma veya depolama atıkları; üretim ve dağıtım yeri arasındaki ulaşım sırasında taşıma, depolama, 

dökülme ve bozulmalar nedeniyle oluşan kayıpları içerir. İşleme atıkları; endüstriyel ve evsel işleme 

sırasında dökülme ve bozulmaları içeren kayıplardır (Örneğin; meyve suyu üretimi, konserve ve ekmek 

pişirme v.b). Eğer soyma, dilimleme, haşlama, yıkama gibi işleme aşamaları ürünün özelliğine uygun 

değilse bu aşamalarda da kayıp meydana gelir. Dağıtım kayıpları; gıdaların süpermarket, pazarlar, pe-

rakende satış mağazaları gibi piyasaya dağıtımında meydana gelen kayıplardır. Tüketim kayıpları; ha-

nehalkı düzeyinde tüketim sırasında meydana gelen gıda kayıplarını içerir (Gustavsson ve ark., 2011). 

Gıda Atıklarının Değerlendirilme Alanları 

Dünya nüfusunun artışıyla birlikte, gıda talebinin artışı gıda endüstrisinde üretim artışını ve bununla 

birlikte gıda atıklarında artışı meydana getirmektedir. Bu sorunun çözümü için gıda atıklarının uygun 

yöntemlerle bertarafı ve gıda atıklarının iyi bir şekilde yönetimi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gıda 

atıkları kompleks karbonhidratlar, proteinler, lipidler ve nutrasötikler açısından bir depodur ve ticari 

açıdan önemli metabolitler için hammadde oluşturabilir. Mevcut mevzuatlar gıda atıklarından en fazla 

şekilde yararlanmayı, atıkların henüz oluşmadan önlenmesini ve en az şekilde bertaraf edilmesini vur-

gular. Gıda tedarik zincirinde son değerlendirme çabaları, bioyakıt, enzim, bioaktif bileşenler ve çözü-

nebilir plastik yapımında kullanılabilir (Galanakis ve ark., 2012). 

Biyoyakıt  

Bitkiler son bir yüzyıldır etanol yakıtının üretimi için kullanılmaktadır.  Biyoetonol yakıtının arkasın-

daki temel, ligniselulozun enzimatik hidrolizi ile etanole dönüşebilen fermente şekerlerin serbest kal-

masıdır. Biyoyakıt terimi gibi biyoetanol, biyodizel, biyohidrojen, biobutanol, biyoetanol, biyogaz gibi 

ürünleri geniş bir yelpazede kapsar (Yang ve ark., 2014).  
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Biyodizel genel olarak yemeklik yağ atıklarının geri dönüşümünden elde edilmektedir. Soya fasulyesi 

yağı, kanola yağı ve yemeklik yağ atıkları başarıyla çeşitli yöntemlerle biyodizele dönüştürülmüştür. 

Lipolitik enzimler olan Lipozim TL IM ve Novozym 435, yağ atıklarını biyodizele dönüştürmek için 

transesterifikasyon işlemlerinde kullanılır (Lee ve ark., 2013). Ayrıca son yapılan çalışmalarda, karbo-

hidrat türevi olan katı asit katalizörü kullanılarak, hurma yağı endüstrisinin bir yan ürünü olan hurma 

yağı asit özü gibi düşük maliyetli hammaddeler biyodizel üretimi için kullanılmıştır (Lokman ve ark., 

2014).  

Biyoetanol sentezi, şehriye atıkları kullanılarak da yapılabilmektedir. Şehriye atıklarından öncelikle yağ 

çıkarma işlemi yapılır daha sonra Glukoamilaz ve α-amilaz substratın enzimatik hidrolizi için kullanılır. 

Fermente bakterileri olarak Saccharomyces cerevisiae kullanılarak eş zamanlı işleme yöntemiyle %98.6 

oranında yüksek verimle 61.1 g/L etanol eldesi sağlanmıştır (Yang ve ark., 2014). 

Biyohidrojen, palmiye yağı, tatlı sorgum ve buğday samanı kullanılarak da üretilmektedir. Hidrojen 

üretimi için karanlık fermantasyon yöntemi kullanılmaktadır (Kotay ve ark., 2008). Enterobacter, Ba-

cillus ve Clostridium, biyohidrojen üretimi için en sık kullanılan mikroorganizmalardır (Tan ve ark., 

2010). 

Endüstriyel Enzim  

Gıda tedarik zincirindeki gıda atıkları önemli endüstriyel enzim üretimi için kullanılmaktadır. Selülaz, 

laktaz, amilaz, ksilinaz, fitaz ve lipaz gibi oksidatif enzimler organik gıda artıkları kullanarak elde edilen 

enzimlerdir (Kiran ve ark., 2014). 

Nutrasötikler 

Bitkisel kökenli gıda atıklarının dönüşümünde, antioksidan ve diyet lifleri gibi yüksek değere sahip 

ürünlerin eldesi, biyogaz ve akaryakıt eldesi kadar önemli hale gelmiştir. Pirinç kepeği, pirinç değir-

mencilik endüstrisinin bir yan ürünüdür. Tokoferol ve polifenol gibi fitokimyasallar, lif, proteinler, mi-

neraller ve vitaminler açısından zengindir. Buğday ununa %30 oranında katılan pirinç kepeği ile anti-

oksidan kapasitesi  beş kat artırılmış ekmek elde edilmiştir (Iraklı ve ark., 2015).  

Turunçgil kabukları ve meyve posa artıkları fenoller ve karotenoidler eldesinde kullanılan kaynaklardır. 

Gıda atıklarından elde edilen maddeler, gıdalarda tat değişikliğine yol açmadan yiyecek ve içeceklerin 

raf ömrünün uzatılmasında, bağırsak sağlığının geliştirilmesi amacıyla çözünmez diyet lifi eldesinde, 

pektin gibi jelleştirme maddesi eldesinde, besin değeri artırmak amacıyla kullanılan bileşenlerin eldesi 

gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Laohakunjit ve ark., 2014). 
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Tablo 1. Gıda atık maddelerinden elde edilen bazı bileşikler (Ravindran ve ark., 2016) 

Gıda Atık Maddesi  Ürün 

Tahıllar Pirinç Kepeği Çözünemez diyet lifi 

 Susam Kabuğu Çözünemez diyet lifi 

 Buğday Kepeği Fruktanlar 

 Yulaf Kepeği Antioksidan 

Yağlar Zeytinyağı fabrika atıkları Pektin ve Fenol 

 Kolza tohum yağı Fitosterol 

 Kavun tohumu Fitosterol 

 Soya whey atık suyu İzoflavon aglikonu 

Meyve ve Sebzeler Portakal kabuğu Karoteonoid, Limonen 

 Kayısı çekirdeği Protein izolatı 

 Elma posası Polifenol 

 Domates posası Lykopen 

 Domates Kabuğu Karatenoid 

Et Tavuk ürünleri Protein 

 Mezbahane ürünleri Kolajen 

Balık ve deniz ürünleri Balık artıkları Balık protein hidrosatları 

 Karides ve yengeç kabukları Kitin , Karatenoid pigmentleri 

Süt ve Süt Ürünleri Peynir whey proteini Laktoalbumin 

Nanomateryeller 

Gıda işleme kalıntılarından nanomateryallerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar oldukça yeni bir 

alandır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda pirinç kepeği ve buğday kabuğu, nanopartiküller üretmek için 

potansiyel bileşenler olarak kullanılmıştır. Ksilan, selüloz, nişasta ve kitosan gibi biyo-polimerler yay-

gın olarak, yenilenebilir kaynaklar sayesinde stabil nano-tanecikleri sentezlenmesi için kullanılmaktadır 

(Luo ve ark., 2015).  

Nanopartiküllerin antioksidan aktivitelerinden yararlanarak, çeşitli ürünlerin düşük maliyetli olarak üre-

timi sağlanmıştır. Pirinç kabuğu gibi gıda atıklarından elde edilen nanopartiküller antioksidan aktivite-

leri ile mikrobiyal büyümeyi inhibe ederek çeşitli tekniklerle organik boya eldesinde kullanılmıştır 

(Tolba ve ark., 2015). 
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Çözünebilir Plastik 

Polihidroksialkanoatlar (PHA) ve poli-3-hidroksibütirat (PHB) plastik benzeri ve petrol türevli plastik-

lerin yerine kullanılabilen malzemelerdir. PHA gibi malzemelerin üretiminde en büyük engel ticari üre-

tim aşamalarının gerektirdiği yüksek maliyetlerdir. Tarımsal üretim aşamalarında oluşan kalıntılar ve 

gıda atıkları maliyet azaltılmasına yardımcı olduğu için plastik üretiminde tercih edilmektedir (Obruca 

ve ark., 2015). 

Kitosan 

Kitosan, kitinin bir türevidir ve selülozdan sonra doğada en çok bulunan polimerdir. Kitosan, biyoçözü-

nürlük ve antimikrobiyal aktivite özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu özellikler sayesinde gıda, ilaç, 

tekstil ve kimya sektörlerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yüksek katyonik yoğunluğu ve uzun 

polimer zincirli yapısı sayesinde pıhtılaştırıcı faktör olarak ve su arıtma tesislerinde kullanılmaktadır. 

Kitosan kabuklu deniz hayvanlarından kuvvetli asit ve alkali kullanımı ile elde edilmektedir (Sila ve 

ark., 2014). 

Kolajen 

Kolajen çok hücreli canlılarda proteinin en yaygın türlerinden biridir. Kolajen ve kolajenin denatüre 

formu jelatin, kozmetik ve deri endüstrisinde, ayrıca tıbbi uygulamalarda kullanılır. Gıda atıklarından 

balık gibi hayvansal atıklar kolajen eldesinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kolajenin gıda sanayinde 

en yaygın kullanılan alanlarından biri de et ürünlerde ve sosislerde yenilebilir kılıfların üretilmesi ama-

cıyla kullanımıdır (Marousek ve ark.,2015).  

Toplu Beslenme Sistemlerinde Gıda Atıklarının Önlenmesi 

Besin işleme ve hazırlık aşamalarında oluşan gıda atıklarının oluşma aşamaları dört grupta incelenebilir. 

Bunlar; depolama kayıpları, hazırlık kayıpları, servis kayıpları ve tabak kayıplarıdır. Depolama kayıp-

ları; yanlış depolama nedeniyle oluşan kayıplardır. Hazırlık kayıpları; yemek hazırlama ve pişirme sıra-

sında oluşan kayıplardır. Servis kayıpları; büfe hizmeti sonucu oluşan kayıplar ve servis sırasında oluşan 

kayıplardır. Tabak kayıpları; tüketicilerin tabaklarında kalan besin atıklarıdır (Betz ve ark., 2015). 

Servis aşamasında daha küçük boyutta kase kullanımının porsiyon miktarını azaltarak atık miktarının 

azalttığı belirtilmektedir. Gıda israfını azaltmada bağış yöntemine başvurulması toplumsal faydanın ya-

nında pazarlamaya da katkı sağlamaktadır (Beretta ark., 2013). Gıda artıklarının azaltılmasında tabak 

kayıplarının azaltılması önlenebilir gıda atıklarının temelini oluşturmaktadır. Bu artıkların önlenme-

sinde iyi bir porsiyon kontrolünün sağlanması ve menülerin hedef kitlenin gereksinimleri, talep ve ter-

cihlerine göre hazırlaması önemli stratejilerdendir.  Önlenemez gıda atıkları en fazla hazırlama ve pi-

şirme aşamalarında meydana gelmektedir. Fakat doğru hazırlama ve pişirme yöntemleri ile atıkların 

azaltılması sağlanabilir (Mantindale, 2016). 
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Tablo 2. Toplu beslenme sistemlerinde besin atıklarının azaltılması için stratejiler  

(betz ve ark., 2015) 

1.Depolama/Satın Alma 

 Depolamada ilk giren ilk çıkar yönteminin uygulanması 

 Son kullanma tarihi yaklaşan besinlerin kontrolü ve esnek menü planlama ile hemen kul-

lanımın sağlanması 

 Tatil, hafta sonu veya büyük organizasyon dönemleri gibi zamanlarda planlamanın doğru 

şekilde yapılmış olması 

 Sipariş durumuna göre hammadde satın alınmasının doğru yapılması 

2. Hazırlık/Pişirme 

 Fazla üretime karşı strateji geliştirme 

 İlgili mevzuatlar çerçevesinde yemek artıklarının tekrar kullanımı 

 Personel eğitimi ve hazırlık kayıplarının kontrolü 

 Mikroorganizma gelişimini önlemek için besinlerin hızlı soğutulması 

3. Servis/Büfe 

 Sunum amaçlı olarak besin kullanılmaması  

 Büfelerde serviste daha küçük boyutta kase kullanımı (Gerektiği kadar doldurma) 

 Servis sonuna yakın servis kaselerini tam doldurmama 

 Tüketici ihtiyaçlarına uygun porsiyon uyarlama 

 Yemeklerin ilgi çekici sunumu 

4. Tüketici 

 Gıda atıkları konusunda tüketicilerin poster gibi araçlarla bilinçlendirilmesi 

 İletişim yoluyla sürdürülebilir önlemlere tüketici toleransının artırılması 

 Geribildirim yoluyla tabak atıklarının nedenlerinin araştırılması 

 Yardım kuruluşlarına gıda bağışı hakkında bilgilendirmelerin yapılması 
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Gıda Sistemleri ve Sürdürülebilirlik 

Toplumsal sorumluklar ve ekonomik hedefler kapsamında yaşam kalitesini düşürmeden ancak evrensel 

dayanışmayı hedef alan düşünce tarzı sürdürülebilirlik olarak ifade edilmektedir (Özmehmet, 2012). 

Sürdürülebilir gıda kavramı gıdanın tüketime hazır hale getirilmesine kadar ve tüketim aşamasında sağ-

lıklı beslenme ile çevre ve doğal kaynakların korunması hassasiyetini içermektedir. Sürdürülebilir gıda 

sistemi sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde gıda güvenliğinin, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının ve do-

ğal kaynakların korunmasına katkı sağlayacak uzun vadeli bir yapıyı ifade etmektedir (Andersen ve 

Derrill, 2011). 

Ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde; Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO işbirliği ile Tür-

kiye’nin gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin ulusal strateji belgesi 

ve eylem planı çerçevesinde Gıdanı Koru- Sofrana Sahip Çık programı başlatılmıştır (Tarım ve Orman 

Bakanlığı, 2020). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Uygulama Rehberi yayınlanmıştır 

(Çevre ve Şehircilik bakanlığı, 2017). 

SONUÇ 

Gıda işleme sırasında ortaya çıkan atıkların etkili bir şekilde değerlendirilmesi, yalnız çevre kirliliğinin 

önlenmesi açısından değil, katma değer oluşturulması sürdürülebilirliğin desteklenmesi ve ürünlerin çe-

şitlendirilmesi gibi açılardan da önemli olduğu belirtilmektedir. Gıda atıklarının en fazla olduğu gıda 

atık zinciri basamakları tespit edilmeli ve bu basamaktaki atıkların azaltılması mümkün ise bu yolların 

araştırılması, mümkün değil ise oluşan atıkların değerlendirilme çalışmalarının yapılması gerekmekte-

dir. Otelcilik ve yemek sektöründe besinlerin hazırlanması aşamalarında oluşan kayıpların azaltılması, 

üretim fazlası yemeklerin uygun koşullarda farklı alanlara (hayır kurumları, hayvan barınakları gibi) 

aktarılması sağlanmalıdır. 

Toplumda atıkların azaltılması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı ve bireylere atık azaltma 

noktasında bireysel olarak yapabilecekleri uygulamalar konusunda bilgilendirmeler yapılmalıdır. Doğru 

depolama ve satın alma konularında bilgi eksikleri giderilmeli, etiket ve son kullanma tarihi okuma 

konusunda farkındalıkları artırılmalıdır. Yemek hazırlamada doğru porsiyon miktarının ayarlanması ve 

menü planının yapılaması için bilgilendirme sağlanmalıdır. Artan besinlerin tekrar farklı bir besin içinde 

değerlendirilmesini sağlamak için farklı tarifeler geliştirilmelidir.  

Ülkeler atıkların azaltılması için uygulanabilir ve denetlenebilir hedefler belirlemeli ve veritabanını ge-

liştirmelidir. Dünyanın diğer bölgelerinde uygulanan projeleri değerlendirip, ülkeye özgü nasıl dönüş-

türebileceğini belirlemelidir. Besinlerin etiketlenmesi ve son kullanma tarihlerinin belirlenmesi nokta-

sında üzerine düşen düzenlemeleri yapmalıdır. Bilinçlendirme proje ve çalışmalarının desteklemelidir.  
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TATLANDIRICILARIN BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI ÜZERİNE ETKİSİ 

Aylin ŞAHİN1,  Merve ÖZ2 

Yeditepe Üniversitesi, Yeditepe Koşuyolu Hastanesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Bağırsak mikrobiyotası yüzlerce bakteri türünden oluşur. Karbonhidrat ve amino asit metabolizması 

gibi birçok fizyolojik fonksiyonda rol oynar. Bağırsak mikrobiyotasının disfonksiyonu; obezite ve insü-

lin direnci ile ilişkilidir. Yüksek şeker alımının obezite, prediyabet, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler 

hastalık geliştirme riskini artırabileceği endişesi nedeniyle, şekerlerin yerini almak için besleyici olma-

yan tatlandırıcılar (NNS'ler) giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu makalenin amacı; metabolik has-

talıkların doğrudan bağırsak mikrobiyotasıyla ilgili olabileceği nedeniyle en çok kullanılan doğal ve 

yapay tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu bağlamda, Science 

Direct, Pubmed ve Google Scholar veri tabanları ve uluslararası dergilerden faydalanılarak yaklaşık 20 

makale incelenmiş tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyatası etkisi üzerine yazılan yayınlar derlenmiştir. 

Çalışmalar incelendiğinde; sakarin, asesülfam k, sükraloz ve aspartam gibi yapay tatlandırıcıların anae-

rob bakteri sayısı üzerinde farklı etkileri görülmüştür. Sakarin ve aspartam birlikte verildiğinde enerji 

alımı artarken aspartamın tek başına düşük doz kullanımı daha az kalori ve kilo alımına sebep olduğu 

saptanmış olup yağ kütlesinden bağımsız olarak açlık glikoz seviyesinde artış görülmüştür. Genel olarak 

yapılan deneylerde yapay tatlandırıcı kullanan gruplarda bağırsak mikrobiyotasında kısa zincirli yağ 

asidi(SCFA) miktarının değiştiği ve böylelikle glikoz intoleransı geliştiği görülmüştür. Doğal tatlandı-

rıcı stevianın ise kandaki insülin miktarını ve glikoz duyarlılığını arttırdığı, glukagon miktarını ve kalori 

alımını azalttığı görülmüştür. Çalışmaların geneli yapay tatlandırıcıyla beslenen vaka gruplarında anae-

rob bakteri sayısının arttığı, bazı kısa zincirli yağ asidi türlerinin miktarının değiştiği, enerji-kilo alımı-

nın azaldığı ve glikoz intoleransının arttığı görülse de çevresel ve diğer faktörler değiştiğinde bulguların 

tersini bildiren az sayıda çalışma da vardır. Net sonuçlara ulaşılması için bu konuyla ilgili daha uzun 

süreli literatür çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bağırsak Mikrobiyotası, Glikoz İntoleransı, Tatlandırıcı 

GİRİŞ 

Yüksek şeker alımının obezite, prediyabet, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık geliştirme riskini 

artırabileceği endişesi nedeniyle, şekerlerin yerini almak için besleyici olmayan tatlandırıcılar (NNS'ler) 

giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ticari olarak temin edilebilen NNS'ler arasında sukraloz, asesülfam 

potasyum (Ace K), sakarin, aspartam ve stevia yer almaktadır. En çok tüketilen sentetik NNS'lerden biri 

olan sukraloz, 4500'den fazla üründe bulunur ve 1.146 milyar dolarlık küresel yapay tatlandırıcı pazarı-

nın %62'sini oluşturur. Daha yakın zamanlarda, stevia gibi doğal NNS'ler piyasaya sürülmüştür. Steviol 

glikozitler, stevia Rebaudiana bitkisinden elde edilir ve sakarozdan 200–300 kat daha tatlıdır. (1) 

Bağırsak mikrobiyotası yüzlerce bakteri türünden oluşur, karbonhidrat ve amino asit metabolizması gibi 

birçok fizyolojik fonksiyonda rol oynar. Bağırsak mikrobiyotasının disfonksiyonu obezite ve insülin 

direnci ile ilişkilidir. (1)  

Bağırsağımızda yaşayan yüzlerce bakteri türü olduğu göz önüne alındığında, NNS'ler seçici olarak bazı 

bakteri popülasyonlarının hayatta kalmasını engelleyebilir ve böylece genel bağırsak mikrobiyotasının 
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dengesinde bir değişikliğe neden olabilir. Sükralozun bağırsak mikrobiyotasını değiştirdiğine dair bul-

gular, verimli bir şekilde emilmeyen ve bağırsakta yoğunlaşabilen tüm NNS'ler için genel bir meka-

nizma olabileceği yönündedir. (1) 

AMAÇ ve YÖNTEM 

Bu makalenin amacı; metabolik hastalıkların doğrudan bağırsak mikrobiyotasıyla ilgili olabileceği ne-

deniyle en çok kullanılan doğal ve yapay tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerini 

araştırmaktır. Bu bağlamda, Science Direct, Pubmed, Dergipark ve Google Scholar veri tabanları ve 

uluslararası dergilerden faydalanılarak 16 makale incelenmiş, yapay ve doğal tatlandırıcıların bağırsak 

mikrobiyotası üzerinde oluşabilecek olumlu veya olumsuz etkileri üzerine yazılan yayınlar derlenmiştir. 

BULGULAR 

1980 yılında Anderson ve Kinderland, farelerle yaptıkları çalışmada kontrol grubunu yemle beslerken 

vaka grubunu yeme ek olarak sodyum sakarinle(%7.5) besledi ve 10 günün sonunda analiz edilen 

çekumda sakarinle beslenen farelerde artmış anaerob bakterileri bildirdiler. (2)        

Başka bir deneyde, 28 günlük sütten kesilmiş domuzlar iki gruba ayrıldı, bir grup normal diyetle(BD) 

diğer grup normal diyete ek olarak sükram(sakarin bazlı yapay tatlandırıcı, BD+S) ile beslendi ve  BD+S 

ile beslenen domuzlarda; intestinal mukozayı patojen bakterilere karşı koruyan, gastrointestinal enfla-

masyonu azaltan, barsak bağışıklığını güçlendiren Lactobacillus türleri önemli derecede (>2.1 kat) arttı. 

(3) Hayvanlarda yapılan bir çalışmada neohesperidin dihidrokalkon ile birlikte verilen sakarinin çekalde 

laktobasillus, intralüminelde ise laktik asit miktarını arttırdığı görüldü. (4) 

Japonya’da yapılan bir araştırmada ise damıtılmış su, düşük doz sükraloz(1.5mg/kg/gün) ve yüksek doz 

sükraloz(15mg/kg/gün) verilen 3 grup farede, 8. haftanın sonunda; sükraloz verilenlerin dışkısında 

Clostridium miktarı azalırken diğer faktörlerde değişkenlik gözlenmedi. Bu sonuç, sukralozun lümenin 

bakteriyel metabolizmasını etkileyebileceğini göstermektedir. (5) 

Yine aynı araştırmacılar 4 haftalık erkek fareleri 8’er iki gruba ayırıp bir grubu damıtılmış suyla diğer 

grubu asesülfam k ile besledi; toplam bakteri ve birkaç cinsin miktarları, iki grup arasında benzer bu-

lundu. (5) 

Sakarinle yapılan diğer bir çalışmada(Suez ve ark.) ise diyabetik olmayan kişilerden oluşan bir gruba 

sakarin verildi ve bu kişiler kontrol grubuna göre daha kötü glikoz kullanımı gösterdi. Kan glikoz kon-

santrasyonu artmış kişilerden alınan kan örnekleri farelere aktarıldığında farelerin kan glikoz konsant-

rasyonlarını yükselten bir mikrobiyom geliştiği görüldü. (6) 

2016’da yapılan bir araştırmada sakarin, aspartam ve sükraloz verilen fareler 11 hafta sonunda kontrol 

grubuna göre(su, sükroz ve glikozla beslenen) belirgin derecede glikoz intoleransı geliştirdi. Daha sonra 

yüksek yağlı diyetin(%60) yanında aynı miktarda sakarin ve kabul edilebilir düzeyde maksimum sakarin 

verilen zayıf farelerde de glikoz intoleransı görüldü. (7)  

Palmnas ve ark. düşük doz aspartam tüketiminin mikrobiyom ve vücut yağ kompozisyonu üzerindeki 

etkilerini inceledi; düşük doz aspartamla beslenen sıçanlar daha az kalori tüketti ve daha az kilo aldı 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

333 

ancak kontrol grubuna göre daha yüksek açlık hiperglisemisi ve vücut yağ oranından bağımsız olarak 

bozulmuş glikoz toleransı sergilediler. (8) 

Yapay tatlandırıcıların glikoz regülasyonuyla ilgili ilk teori; aspartamın, kolonda bulunan kısa zincirli 

yağ asidi (SCFA) propiyonat seviyesini yükseltip karaciğerde artmış glikoneogeneze yol açıp hepatik 

glikoz üretimi ve hiperglisemiye yol açmasıdır. Bir başka teori, intestinal alkalin fosfatazıyla (IAP) il-

gilidir. IAP, farelerde metabolik sendrom riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Fenilalanin, asparta-

mın parçalanma ürünlerinden biridir ve bilinen bir IAP inhibitörüdür. Gul ve ark. 18 hafta boyunca 

yüksek yağlı diyete ek aspartam ile beslenen farelerin, yüksek yağlı diyet ve su ile karşılaştırıldığında 

daha düşük IAP seviyelerine sahip olduğunu (p <0.05), daha fazla kilo aldığını (p = 0.0001), daha yük-

sek açlık glikoz seviyelerine sahip olduğunu (p = 0.006 ), daha yüksek serum TNF-alfa seviyelerine 

sahip olduğunu (p = 0.01) ve daha yüksek glukoz intoleransı gösterdiğini bildirdi. (p = 0.02) (8) 

Suez ve ark. yaptığı deneyde ise su içine karıştırılan sakarin, sükraloz ve aspartam deney farelerine 

verildiğinde özellikle aspartamın ince barsakta tamamen hidrolize olduğu ve kalın barsağa ulaşamadığı 

sonucuna varılırken (3) 2019’da yapılan bir çalışmada sükraloz ve diğer tatlandırıcıların ince bağırsakta 

az miktarda ve çok yavaş hidrolize olduğunu ve %30-90’lık kısmın kalın bağırsağa geçtiğini bildirdi. 

(6) 

Doğal tatlandırıcı stevia (rebaudioside A, Reb A) ile yapılan bir deneyde 3 haftalık deney fareleri rast-

gele 4 gruba ayrıldı [ 1)Su(kontrol grubu),2) rebaudioside A(stevia, 2-3mg/kg), 3)prebiyotik(inülin), 

4)rebaudioside A+prebiyotik (stevia, 2-3mg/kg+inülin) ] . 9 hafta olgunlaşmalarından itibaren sadece 

prebiyotikle beslenen grupta tüketim ve kilo kaybı görülürken(Vücut yağı ve karaciğer ağırlığında 

azalma görüldü.) diğer tüm gruplarda kilo artışı gözlemlendi (p < 0.0005). RebA tüketen fareler, oral 

glukoz tolerans testi sonrasında artmış glukoz seviyesine sahipti (p = 0.069) fakat daha önceki bulgular, 

RebA'nın insülin sekresyonunu ve duyarlılığı artırarak hiperglisemiyi azaltabileceği yönündeydi. Örne-

ğin bir intravenöz glukoz tolerans testi sırasında glukozun yanında verilen stevianın (0.2 mg / kg) diya-

betik bir sıçan modelinde insülin seviyelerini artırdığını ve glukagon seviyelerini düşürdüğünü buldu; 

zayıf sıçanlarda değişiklikler gözlenmedi. (9) 

Stevia ayrıca kalori alımını azaltarak obezitenin önlenmesindeki potansiyel rolü ile de tanınmıştır. 12 

haftalık tüketimi takiben yetişkin dişi sıçanlarda gıda alımını ve vücut ağırlığını önemli ölçüde azalttı-

ğını bulan bir çalışmada, önerilen kabul edilebilir günlük alımdan (ADI) yaklaşık 100 kat daha fazla 

stevia dozları uygulanmıştı. (9) 

Birçok Bacteroides türü, glikanı kullanma konusunda kapsamlı bir kapasiteye sahiptir ve konakçılarına 

beslenme ve diğer faydalı özellikleri sağlamak için fermentatif son ürünler, kısa zincirli yağ asitleri 

(SCFA'lar) üretebilir. (10) Buna, bağlı olarak asesülfam K, cyclamate ve sakarin varlığı farelerde çekal 

mikrobiyotanın glukoz fermentasyonunu azaltarak tatlandırıcıların glikoz taşıma sistemlerini etkileye-

bileceğini düşündürmektedir. (11) (12)  

Sindirilmemiş şeker ve diyet liflerinin bağırsak bakterileri tarafından gerçekleştirilen fermantasyonu so-

nucu açığa çıkan kısa zincirli yağ asitleri(SCFA)(Rombeau ve ark. 1986, Cummings ve ark. 2004) (13) 

ile ilgili sonuçlar şu şekilde: reb a tüketimi çekal asetat(p = 0.016) ve valerat(p = 0.019) konsantrasyo-

nunu arttırırken; prebiyotik asetat, valerat, izovalerat, bütirat ve izobütirat konsantrasyonunu azalttı(p < 
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0.02). Reb a+prebiyotik  ve yalnızca prebiyotik alan grupta propiyonat miktarı diğerlerine kıyasla 

önemli ölçüde arttı(p < 0.05). Asetat ve valerat, yağ kütlesi ve toplam ağırlık ile pozitif bir korelasyon 

gösterdi. (9) 

Kısa zincirli yağ asitleriyle ilgili yapılan in vitro bir çalışma ise siklamat ve sükraloz; bütirik ve propi-

yonik asit miktarını değiştirdi, steviol ile bütirat miktarı arasında ise anlamlı bir ilişki bulundu(p < 

0.001). NNS’lerin, disbiyozun uyarılmasıyla toksisiteyi indüklediği, in vitro steviolün ise SCFA sente-

zinde bir artışa neden olduğu bildirildi. (14) 

2020’de yapılan bir araştırmada yaşı 18-45, BMI’ı 20-25 kg/m2 aralığında olan 17 sağlıklı katılımcıya 

14 gün boyunca maksimum düzeyde(ADI) aspartam ve sükraloz verildi. İşlemlerden önce ve sonra dışkı 

örnekleri toplandı, mikrobiyom ve kısa zincirli yağ asitleri (SCFA'lar) analiz edildi ve hiçbir fark bulu-

namadı(p=0.99). Bu sağlıklı yetişkinlerin glikoz metabolizmasında ve enerji tüketiminde de herhangi 

bir değişiklik gözlenmedi. (15) 

2017’de yapılan bir tatlandırıcı deneyinde fareler iki gruba bölündü ve cinsiyetlerine göre ayrıldı. 4 hafta 

boyunca asesülfam k verilen erkek vaka grubunda, kontrol grubuna göre belirgin bir kilo artışı görülür-

ken(vaka grubu, 10.28gr; kontrol grubu, 5.44gr) dişilerde anlamlı bir fark bulunamadı. Aynı çalışmada 

erkek vaka grubunun gut mikrobiyotasında Bacteroides sayısı kontrol grubuna göre yüksek kaydedildi. 

(10) 

İki farklı tatlandırıcıyla(sakarin ve aspartam) yapılan iki kemirgen deneyinde tüketim seviyesi mikrobi-

yotada artan propiyonat ve asetat seviyeleriyle bağdaştırıldı, tatlandırıcıların mikrobiyotanın enerji ka-

pasitesini arttırdığını düşündürdü. (16) 

SONUÇ 

Şimdiye kadar, besleyici olmayan tatlandırıcıların(NNS) bağırsak mikrobiyotasına ilişkin etkilerini 

araştıran yeterli sayıda çalışma yapılmamıştır. Genel anlamda farklı diyet çeşitlerinde ve koşullarında 

yapılan tatlandırıcı deneylerinde, mikrobiyoma dayalı olarak deneklerde şiddetli biçimde glikoz intole-

ransı görüldü. (7) Bu da uzun süreli tatlandırıcı kullanımının tip 2 diyabete yol açabileceğini düşün-

dürdü. Şekerden uzak tutarak kilo alımını arttırmaması beklenen yapay tatlandırıcıların; konağın mik-

robiyomunu ve bağırsak-beyin eksenini etkilediği, tokluğun azalmasına neden olduğu, glikoz dengesini 

değiştirdiği, kalori ve kilo alımını arttırdığı görüldü. (8) Yapılan insan deneyleri, yüksek dozlarda saf 

aspartam veya sukraloz tüketiminin sağlıklı ve normal kilolu bireylerin bağırsak mikrobiyota bileşimi 

veya SCFA üretimi üzerinde minimum etkiye sahip olduğunu göstermektedir. (15) Doğal tatlandırıcı 

tüketiminin insülin sekresyonunu etkileyerek glikoz kullanımını arttırdığı, kalori alımını azaltarak obe-

ziteyi engelleyebileceği, SCFA sentezinde artışa sebep olduğu görüldü; gelecekteki çalışmalar disbiyo-

tik bağırsak mikrobiyotasına sahip (obez, diyabetik) popülasyonlarda doğal tatlandırıcı tüketimini, kilo 

değişimini ve metabolik sonuçları incelemelidir. (9) Prebiyotik tüketimi doğal tatlandırıcıya kıyasla vü-

cut kompozisyonunu ve glikoz metabolizmasını belirgin şekilde etkiledi; vücut ağırlığını, gıda alımını, 

karaciğer ağırlığını ve plazma glikoz konsantrasyonlarını azalttı ve farelerde çekum ağırlığını artırdı. (9) 

Doğal ve yapay tatlandırıcılara yönelik popülerlik ve talep artmış olsa da kilo alımı ve glikoz metabo-

lizması üzerinde istenilen etkiye sahip bulunmadı. Daha net sonuçlar, metabolik ve fizyolojik etkiler 

üzerinde uzun vadeli ve düşük doz tüketimini inceleyen daha fazla araştırma gerektirmektedir. 
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HASTANELERDEKİ GENEL MEMNUNİYET DÜZEYİ İLE YEMEK MEMNUNİYET 

DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Hakan BOR 

Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gümüşhane / Türkiye 

Öz: Hastanelerin kalitesini ve tercih edilme oranını belirleyen temel faktörlerden biri hasta beklentilerini 

karşılama düzeyidir. Halk sağlığında toplum beslenmesi ve sağlık yönetimi dallarını ilgilendiren bu hu-

susta hasta beklentileri içinde yer alan hastaların yemek hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin gerekli 

önlemlerin alınmasıyla artırılmasının, hastanelerde genel hastane memnuniyetinin düzeyinin artmasına 

katkıda bulunacağı ön görülmektedir. Bunların yanı sıra bu çalışmanın amacı Türkiye özelinde hastane-

lerdeki genel memnuniyet düzeyi ile yemek memnuniyeti düzeyi arasındaki farkı ve ilişkiyi tespit et-

mektir. Bu çalışmada meta analiz yönetimiyle Türkiye’de hastanelerden alınan tüm hizmetlere karşılık 

oluşan genel memnuniyet düzeyi ile hastanelerden alınan yemek hizmetlerine karşılık oluşan yemek 

memnuniyeti düzeyini tek çalışma altında ölçmüş olan 2007-2017 yılları arasında 10 yıllık bir süre 

içinde yapılmış tüm saha çalışmaları (11 saha çalışması) literatür araştırması yoluyla bulunarak çalışma 

içinde bir arada verilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı özellikler ortalama, standart sapma, yüzde 

değerleri ve Regresyon Testi kullanılmıştır. Çalışma kapsamındaki tüm hastanelerde hastane yemek 

memnuniyeti düzeyinin, genel memnuniyet düzeyinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ya-

pılan regresyon analizi sonucunda ise yemek memnuniyeti düzeyinin, genel memnuniyet düzeyindeki 

değişimin %73’ü gibi büyük bir oranı açıklayabildiği ve genel memnuniyet düzeyiyle pozitif yönde bir 

korelasyona (R=0.851, P<0.05) sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak hastanelerde verilen yemek 

hizmetlerinden hastaların çoğunlukla hoşnut olmaması nedeniyle, yemek memnuniyet düzeyinin genel 

memnuniyet düzeyini düşürdüğü tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hastane, Hasta Memnuniyeti, Genel Memnuniyet, Yemek Memnuniyeti, Hastane 

Yemek Hizmetleri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çağımızda her alanda meydana gelen hızlı dönüşüm, hastanelerimizi de etkilemektedir. Hastanelerin 

varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabet avantajını yakalamalarında en önemli unsurların başında ise su-

nulan hizmetin kalitesi gelmektedir (Aslantekin, Göktaş, Uluşen, & Erdem, 2007). Hastanelerde gelişen 

ve artan kaliteli bir hizmet verilmesi konusunda hasta memnuniyeti en temel alanlardan biridir (Apay & 

Arslan, 2009).  Bunun yanında hastanede verilen hizmetlerde kalite uygulamaları kapsamında memnu-

niyet kavramı, son yıllarda önem kazanan ve oldukça fazla çalışılan bir konu haline gelmiştir (Atman, 

2010; Özer & Çakıl, 2007; Somunoğlu, Erdem, & Erdem, 2011). Hastanın sunulan hizmet hakkındaki 

fikirleri, memnuniyeti, hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde oldukça önem arz etmektedir. Hasta 

memnuniyeti, “hastanın değer ve beklentilerinin hangi düzeyde karşılandığı hususunda bilgi veren asıl 

otoritenin hasta olduğunu ve bakımın kalitesini gösteren temel ölçüt” olarak tanımlanmıştır (Carr-Hill, 

1992; Özcan, Özkaynak, & Toktaş, 2008). Hasta memnuniyeti, hastane bakım hizmetlerinin yapısı, sü-

reci ve çıktısı hakkında önemli katkılar sağlamaktadır (Özer & Çakıl, 2007). 
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AMAÇ  

Bunların yanı sıra bu çalışmanın amacı Türkiye özelinde hastanelerdeki genel memnuniyet düzeyi ile 

yemek memnuniyeti düzeyi arasındaki farkı ve ilişkiyi tespit etmektir. 

KAPSAM 

Literatür araştırması yoluyla hastane yemek hizmetlerinde hasta memnuniyetini ölçen 11 çalışmadan 

veriler toplanmıştır. Literatür çalışmasında örneklem olarak verileri alınan 11 çalışma; On dokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Niğde Devlet Hastanesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Araş-

tırma ve Uygulama Hastanesi, Konya’daki 10 Hastane (6 Özel, 4 Kamu), Yalova Devlet Hastanesi, 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Hastanesi, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 

Sivas Devlet Hastanesi, Ankara İlinde Faaliyet Göstermekte Olan 1200 Yataklı Bir Eğitim Hastanesi, 

Bir Şehir Hastanesi çalışmalarıdır.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada meta analiz yönetimiyle Türkiye’de hastanelerden alınan tüm hizmetlere karşılık oluşan 

genel memnuniyet düzeyi ile hastanelerden alınan yemek hizmetlerine karşılık oluşan yemek memnu-

niyeti düzeyini tek çalışma altında ölçmüş olan 2007-2017 yılları arasında 10 yıllık bir süre içinde ya-

pılmış tüm saha çalışmaları (11 saha çalışması) literatür araştırması yoluyla bulunarak çalışma içinde 

bir arada verilmiştir. Sonrasında bu çalışmaların sonucunda elde edilen veriler bir bütün şeklinde IBM 

SPSS Statistics 26.0 programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bu yolla Türkiye öze-

linde hastanelerdeki genel memnuniyet düzeyi ile yemek memnuniyeti düzeyi arasındaki fark ve ilişki 

ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmada veriler Genel Memnuniyet Düzeyi, Yemek Memnuniyet Düzeyi ve 

Memnuniyet Düzey Farkı olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmıştır. Ortalama ve standart sapma 

değerleri beşli likert düzenine uyarlanarak 5 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Son olarak verilerin 

analizinde tanımlayıcı özellikler ortalama, standart sapma, yüzde değerleri ve Regresyon Testi kullanıl-

mıştır. 

BULGULAR 

Hastanelerin Genel Memnuniyet Düzeyi, Yemek Memnuniyet Düzeyi ve Memnuniyet Düzey 

Farkı Tablosu (Bol, Gül, & Erbaycu, 2015; Çınar, Türkoğlu, & Tütünsatar, 2017; Erdem et al., 

2015; Erdugan & Yörübulut, 2017; Kavas, Gultekin, & Emek, 2016; Koçak, 2009; Sümeyya & 

Altay, 2015; Şenel, 2010; Şişe & Altınel, 2012; Türkuğur, Alıcı, Uzuntarla, & Güleç, 2016; 

Zerenler & Adem, 2007) 
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 Genel Memnuniyet 

Düzeyi 

Yemek Memnuni-

yeti Düzeyi 

Memnuniyet Dü-

zey Farkı 

Hastane Soru Orta-

lama 

Stan-

dart 

Sapma 

Orta-

lama 

Stan-

dart 

Sapma 

Miktar % 

Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Has-

tanesi 

Yemeğin tadı ve 

lezzetinden mem-

nun musunuz? 

3,96 1,67 2,66 1,13 1,30 33 

Niğde Devlet 

Hastanesi 

Hastane yemekha-

nesinde çıkan ye-

mekler yeterince te-

miz ve lezzetli mi-

dir? 

3,02 0,48 2.19 0,17 0,83 28 

Afyon Koca-

tepe 

Üniversitesi 

ANS Araştırma 

ve Uygulama 

Hastanesi 

Tüm yemek hizmet-

lerinden ne kadar 

memnun musunuz? 

4,17 0,91 3,99 1,05 0,18 4 

Konya Toplam 

10 Hastane (6 

Özel, 4 Kamu) 

Hastane yemekleri-

nin lezzetinden 

memnun musunuz? 

3,76 0,72 3,04 0,88 0,72 19 

Yalova Devlet 

Hastanesi 

Hasta yemeklerini 

temizlik, lezzet ve 

sunum açısından 

yeterli buluyor mu-

sunuz? 

3,24 1,85 2,70 1,10 0,54 17 

Hatay Mustafa 

Kemal Üniver-

sitesi Sağlık 

Uygulama ve 

Araştırma Has-

tanesi 

Hastanenin yemek 

durumundan mem-

nun musunuz? 

4,15 0,08 3,74 0,17 0,41 10 

Kırıkkale Üni-

versitesi Tıp 

Fakültesi Has-

tanesi 

Hastanenin yemek 

hizmetlerinden 

memnun musunuz? 

3,80 0,82 3,50 1,00 0,30 8 
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Dr. Suat Seren 

Göğüs Hasta-

lıkları ve Cer-

rahisi Eğitim 

Araştırma Has-

tanesi, İzmir 

Hastanenin tüm ye-

mek hizmetlerinden 

ne kadar memnun 

musunuz? 

4,81 0,32 4,64 0,28 0,17 4 

Sivas Devlet 

Hastanesi 

Hasta yemeklerinin 

sıcaklığını, lezze-

tini, kalitesini ve 

yemek servisi yapan 

personelin nezake-

tinden memnun mu-

sunuz?  

3,83 0,12 3,56 0,23 0,27 7 

Ankara İlinde 

Faaliyet Gös-

termekte Olan 

1200 Yataklı 

Bir Eğitim Has-

tanesi 

Hasta yemeklerinin 

sıcaklığından ve 

lezzetinden mem-

nun musunuz? 

4,72 0,32 3,89 0,02 0,83 18 

Bir Şehir Has-

tanesi 

Hastane yemekleri-

nin kalitesinden ve 

miktarından mem-

nun sunuz? 

3,19 0,17 3,09 1,18 0,10 3 

Genel Durum      0,51 13,7 

 

Yukarıdaki tabloda 11 farklı literatür çalışmasında alınan veriler derlenmiştir. Veriler Genel Memnuni-

yet Düzeyi, Yemek Memnuniyet Düzeyi ve Memnuniyet Düzey Farkı olmak üzere 3 ana başlık altında 

toplanmıştır. Genel Memnuniyet Düzeyi ve Yemek Memnuniyet Düzeylerinin 5 puan üzerinden orta-

lama ve standart sapma değerleri yazılmıştır. Memnuniyet Düzey Farkı başlığı altında ise Genel Mem-

nuniyet Düzeyi’ nden Yemek Memnuniyet Düzeyi’ nin farkı alınarak yazılmış ve bunun yüzde olarak 

karşılığı da ayrıca belirtilmiştir. Son olarak Genel Durum başlığında tüm hastanelerin ortalama Mem-

nuniyet Düzey Farkı puan ve yüzde olarak verilmiştir. Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda ise 

yemek memnuniyeti düzeyinin, genel memnuniyet düzeyindeki değişimin %73’ü gibi büyük bir oranı 

açıklayabildiği ve genel memnuniyet düzeyiyle pozitif yönde bir korelasyona (R=0.851, P<0.05) sahip 

olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Genel olarak bakıldığında çalışmaya konu olan 11 çalışmanın hiçbirinde Yemek Memnuniyet Düzeyi 

Genel Memnuniyet Düzeyi’ ni geçememiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere çalışmada yer alan hasta-

nelerimiz hastaların yemeklerden memnuniyet düzeyini genel memnuniyet düzeyinin üzerine çıkarama-

mış ve bu konuda başarısız olmuşlardır. Ayrıca çalışmanın sonucunda tespit edilen dikkate değer bir 
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diğer hususta Genel Memnuniyet Düzeyi yüksek olan hastanelerin Yemek Memnuniyet Düzeylerinin 

yüksek olduğu ya da diğer bir bakış açısıyla Yemek Memnuniyet Düzeyi’ nin yüksek olduğu hastane-

lerin Genel Memnuniyet Düzeyi’ nin yüksek olduğu gerçeğidir. Buradan anlaşılacağı üzere Yemek 

Memnuniyet Düzeyi yükseldikçe Genel Memnuniyet Düzeyi’ ni pozitif olarak etkilemekte ve yükselt-

mektedir. Aynı şekilde Yemek Memnuniyet Düzeyi düşük olan hastanelerde Genel Memnuniyet Düzeyi 

de düşük olduğu bulunmuştur. Buradan yola çıkarak şu söylenebilir ki Yemek Hizmetlerinde Memnu-

niyet Düzeyi düşük olan hastanelerin Genel Memnuniyet Memnuniyet Düzeyleri de düşüktür. 

Bu elde edilen veriler ışığında özel ve kamu fark etmeksizin yataklı tedavi sunan hastanelerimize Genel 

Memnuniyet Düzeyi’ ni artırmak adına yemek hizmetlerine daha fazla önem vermeleri önerilmektedir. 

Bu şekilde Genel Memnuniyet Düzeyi artırılacak ve hastanenin hastalar tarafından tekrar tercih edilme-

sine katkı da bulunulacaktır. Bu sayede hastanenin kar marjı artıp işletme kalitesi de artacaktır. Daha 

detaylı bilgiler elde edilmesi adına bu konuda daha fazla araştırma yapılması da önerilmektedir. 
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OBEZİTENİN TEDAVİSİNDE BARİATRİK CERRAHİNİN YERİ: TEK MERKEZ KISA 

DÖNEM SONUÇLARIMIZ 

Mehmet Celal KIZILKAYA 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul / Türkiye 

Öz: Giriş: Obezite, pandemik olarak hızla yayılan metabolik bir hastalıktır. Son 30 yıl içinde obezite 

prevalansı %7'den % 25'e yükselmiştir. Diyet, egzersiz, bilişsel davranışçı terapi ve farmakoterapi gibi 

obeziteyi hedefleyen tedavilerin çoğu, daha önemli ve sürdürülebilir kilo kaybı sağlayabilen obezite 

cerrahisine kıyasla daha az etkilidir. Biz bu çalışmamızda morbid obezite nedeni ile operasyona aldığı-

mız hastalarımızın kısa dönem sonuçlarını paylaşmayı amaçladık. Yöntem: Çalışmamıza 2018-2020 

yılları arasında Genel Cerrahi Kliniğinde obezite nedeni ile bariatrik cerrahi operasyonu geçiren toplan 

180 hastanın bilgileri retrospektif olarak elde edildi. Çalışmaya obezite nedeni ile bariatrik cerrahi ya-

pılan hastalar dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, operasyon öncesi vücut kitle indeksi (VKİ), ope-

rasyon öncesi komorbid hastalıkları, operasyon öncesi hepatobilier ultrasonografi (USG) bulguları, 

hangi cerrahi prosedürü geçirdikleri, cerrahi sonrası 1. yıl VKİ, cerrahi sonrası komplikasyon olup ol-

madığı kayıt altına alındı. Bulgular: Çalışmaya toplam 180 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 

35.23±9.42, kadın/erkek 151 (81.6%)/34 (18.4%) oranı idi. Ortalama VKİ 45.26±5.12 olarak tespit 

edildi. Ek hastalıklar değerlendirildiğinde 115 (63.8%) hastada ek hastalık varken,  65 (36.2%) hastada 

yoktu. Postoperatif 1. yıl VKİ ortalaması 27.01±3.98 bulundu. Hastalar operasyon tekniklerine göre 

Grup 1 (Sleeve gastrektomi) ve Grup 2 (gastrik bypass) olacak şekilde ayrıldı. Sonuç: Morbid obez 

bireylerde uzun sürelerde kilo kaybını sağlayan ve bunu koruyan tek tedavi yöntemi şuanki verilerle 

bariatrik cerrahidir. Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre 1 yıllık bariatrik cerrahi sonuçlarımız 

oldukça yüz güldürücüdür. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Bariatrik Cerrahi, Obezite Cerrahisi, Obezite Tedavisi 

GİRİŞ 

Obezite, pandemik olarak hızla yayılan metabolik bir hastalıktır. Son 30 yıl içinde obezite prevalansı 

%7'den % 25'e yükselmiştir(1). Mevcut eğilim devam ederse, 2030 yılına kadar aşırı kilolu ve obez 

bireyler dünya nüfusunun % 60'ını oluşturacaktır(2). Obezite; genetik, epigenetik, kültürel ve çevresel 

parametreler arasındaki karmaşık etkileşimlerin bir sonucudur(3).  

Diyet, egzersiz, bilişsel davranışçı terapi ve farmakoterapi gibi obeziteyi hedefleyen tedavilerin çoğu, 

daha önemli ve sürdürülebilir kilo kaybı sağlayabilen obezite cerrahisine kıyasla daha az etkilidir. 

Özellikle morbid obezlerde uzun süreli kilo vermenin en etkili yolu obezite cerrahisidir(4). 

AMAÇ 

Biz bu çalışmamızda morbid obezite nedeni ile operasyona aldığımız hastalarımızın kısa dönem sonuç-

larını paylaşmayı amaçladık.  
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KAPSAM 

Çalışma, obezite nedeni ile ameliyat olma kararı veren ve bunun için kliniğimize başvuran, obezite cer-

rahisine uygun bulunan hastaları kapsamaktadır. Bariatrik cerrahi yapılan ve takiplerine düzenli gelen  

1 yıllık takip sürecini tamamlamış hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.  

YÖNTEM 

Çalışmamıza 2018-2020 yılları arasında Genel Cerrahi Kliniğinde obezite nedeni ile bariatrik cerrahi 

operasyonu geçiren toplan 180 hastanın bilgileri retrospektif olarak elde edildi. Çalışmaya obezite ne-

deni ile bariatrik cerrahi yapılan hastalar dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, operasyon öncesi VKİ, 

operasyon öncesi komorbid hastalıkları, operasyon öncesi hepatobilier ultrasonografi (USG) bulguları, 

hangi cerrahi prosedürü geçirdikleri, cerrahi sonrası 1. yıl VKİ, cerrahi sonrası komplikasyon olup ol-

madığı kayıt altına alındı. 

İstatistiksel Yöntem: Kategorik değişkenler için frekans ve yüzde, sürekli değişkenler için ortalama ve 

standart sapma değerleri verildi. Değişkenlerin normalliği Shapiro-Wilk testi ile kontrol edildi. Normal 

dağılmayan sürekli değişkenlerin analizi için Mann Whitney U testi kullanıldı. Kategorik değişkenlerin 

karşılaştırılmasında Ki-Kare testi kullanıldı. Tüm analizler, Windows için Sosyal Bilimler İstatistik Pa-

keti 22.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ABD) ile yapıldı ve p <0.05 düzeyi olan sonuçlar anlamlı kabul 

edildi. 

BULGULAR 

Çalışmaya toplam 180 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 35.23±9.42, kadın/erkek 151 (81.6%)/34 

(18.4%) oranı idi. Ortalama VKİ 45.26±5.12 olarak tespit edildi. Ek hastalıklar değerlendirildiğinde 115 

(63.8%) hastada ek hastalık varken,  65 (36.2%) hastada yoktu. Postoperatif 1. yıl VKİ ortalaması 

27.01±3.98 bulundu (Tablo 1).  

Tablo 1. Demografik data 

Yaş 35.23±9.42 (20-60) 

Cinsiyet  

     Kadın 149 (82.7%) 

     Erkek 31 (17.2%) 

VKİ 45.26±5.12 

Ek Hastalık  

     Var 115 (63.8%) 

     Yok 65(36.2%) 

1. yıl VKİ 27.01±3.98 
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Hastalar operasyon tekniklerine göre Grup 1 (Sleeve gastrektomi) ve Grup 2 (gastrik bypass) olacak 

şekilde ayrıldı. Grup 1’ de 135 (75%), Grup 2’de 45 (25%) hasta vardı. Grupların yaş ortalaması sırasıyla 

35.26±8.57 ve  37.76±9.12 idi, yaş ortalaması açısından gruplar arası anlamlı fark yoktu (p=0.562). 

Kadın/erkek oranı Grup 1‘ de 120 (88.8%)/15 (11.1%), Grup 2’de 29 (64.5%)/16 (35.5%) idi. Gruplar 

arasında cinsiyet açısından anlamlı fark vardı (p=0.002). Grup 1 ‘de kadın cinsiyet anlamlı fazla idi.  

Grup 1’de 89 (64.5%) hastada ek hastalık tespit edilirken, 46 (35.5%) hastada edilmedi. Grup 2’de 26 

(57.7%) hastada ek hastalık tespit edilirken, 19 (42.3%) hastada edilmedi. Gruplar arası ek hastalık açı-

sından anlamlı fark yoktu (p=0.378). Grupların VKİ ortalamaları sırasıyla 45.31±4,77 ve 40.76±4.45 

idi. VKİ gruplar arasında anlamlı oranda farklı idi (p<0.001). Grup 1’ de VKİ anlamlı yüksek idi. Grup-

ların postoperatif 1. yıl VKİ ortalamaları sırasıyla 27.44±4.31, 26.91±2.78 bulundu. Gruplar arası 1.yıl 

VKİ açısından anlamlı fark yoktu (p=0.876) (tablo 2). 

Tablo 2. Grupların karşılaştırılması 

 Grup 1 

(n=135) 

Grup 2 

(n=45) 

p değeri 

Yaş 35.26±8.57 37.76±9.12 0.562 

Cinsiyet    

     Kadın 120 (88.8%) 29 (64.5%) 0.002 

     Erkek 15 (11.1%) 16 (35.5%) 

VKİ 45.31±4,77 40.76±4.45 <0.001 

Ek hastalık    

     Var 89 (64.5%) 26 (57.7%) 0.378 

     Yok 46 (35.5%) 19 (42.3%) 

1. yıl VKİ 27.44±4.31 26.91±2.78 0.876 

 

TARTIŞMA 

Obez hastaların diyetle kilo verme olasılıkları, hiç obez olmamış bireylere göre daha düşüktür ve normal 

vücut ağırlığını korumak için günlük % 10-15 daha az kalori tüketmeleri gerekir(5). Fiziksel aktivite, 

karın içi yağlanmanın azalması, serbest yağ kütlesinin artması, istirahatte enerji harcamasının artması, 

kan basıncının düşmesi, iyileştirilmiş insülin duyarlılığı gibi bir dizi olumlu etkiyle ilişkilidir. Yaşam 

tarzı değişiklikleri, genellikle 1-2 yıl içinde geri kazanılan % 5-10 kilo kaybına neden olur.  

Sürdürülebilir bir diyet ve egzersiz programı ile morbid obez bir bireyin normal kilolara düşme ihtimali 

yaklaşık olarak %4 civarındadır. Normal kilolara düştükten sonra bunu korumayı da düşünürsek oran 

daha da düşecektir. 
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VKİ 30kg / m2 üzeri olan hastalar veya 27kg / m2 üzeri olup obezite ile ilgili komplikasyonların olduğu 

hastalarda anti-obezite ilaçlarının kullanılması Endocrine Society (2015) tarafından önerilmektedir. 

Kullanımın ilk üç ayında hedef kilo kaybı diyabetik olmayanlarda ≥% 5 ve diyabetli hastalarda ≥% 3'tür. 

Azaltılmış yağ emilimi, serotonin tip-2C gibi  santral etkili iştah bastırıcılar ve norepinefrin agonistleri 

ve GLP-1 analogları gibi çeşitli etki mekanizmalarıyla, sınırlı sayıda ilaç şu ana kadar ruhsatlandırılmış-

tır. Obezite ilaçları ile kilo kaybı % 4-11 arasında değişmekte ve ilaç tedavisine devam edildiği sürece 

devam etmektedir(6). 

Kendi kliniğimizde obezite nedeni ile polikliniğimize başvuran hastalar öncelikle diyetisyen eşliğinde 

profesyonel bir diyet programına alınmakta, beraberinde endokrin ve metabolizma hastalıkları uzma-

nınca verilen medikal tedaviler başlanmakta ve spor hekimi ile spor programına alınmaktadır. Ancak 

böyle bir profesyonel ekip önderliğinde bile hastaların ameliyatsız çözümlerdeki başarı oranı çok düşük 

olmakla beraber kilo kaybı yaşayıp bunu koruyabilen hastalarımızın oranı ne yazık ki %1 in altındadır. 

Morbid obez bireylerde uzun sürelerde kilo kaybını sağlayan ve bunu koruyan tek tedavi yöntemi şuanki 

verilerle bariatrik cerrahidir.  

En uygun obezite cerrahisi prosedürünün seçilmesine yardımcı olacak herhangi bir algoritma bulunma-

maktadır. Obezite derecesi, metabolik komorbiditeler, kilo ve ilişkili hastalıkların iyileştirilmesi açısın-

dan hedef sonuçlar, prosedürün riskleri ve hasta ihtiyaçları ve endişeleri gibi parametrelerin tümü dik-

kate alınmalıdır. Faydaları ve riskleri dengelemek için multidisipliner bir yaklaşım benimsenmelidir. 

Laparoskopik Ayarlanabilir Gastrik Bandı (LAGB), VKİ'si 30-40 kg / m2 olan, önemli bir komorbiditesi 

olmayan, geri dönüşümlü bir prosedürü tercih eden ve gerekli takip dönemine güvenilir bir şekilde ka-

tılacak hastalara önerilmelidir(7). Roux-en-Y gastrik baypas (RYGB) teknik olarak daha zahmetlidir ve 

güvenliği ve etkinliği, özellikle T2DM hastalığında olduğu gibi metabolik olumlu etkileri ile ön plana 

çıkmış bir cerrahi prosedürdür. Sleeve gastrektomi (SG), kilo kaybı ve kilo kaybına bağlı RYGB ile 

karşılaştırılabilir metabolik sonuçları olan geri dönüşü olmayan bir prosedürdür. Biliopankreatik Diver-

siyon (BPD) genellikle aşırı obez (VKİ> 50kg / m²) hastalar için ayrılmıştır ve tüm obezite prosedürle-

rinde en önemli kilo kaybına ve metabolik etkilere yol açar(7). 

Kliniğimizde bariatrik cerrahi olarak 3 ayrı prosedürü uygulamaktayız. Bunlar: LSG, RYGB ve tek 

anastomozlu gastrik bypass (OAGB). 

Prosedür seçimi için belli bir algoritma olmayıp hasta bazlı değerlendirmeler yapmaktayız. Ancak ka-

baca prosedür seçiminde dikkate aldığımız unsurlar: hastanın yaşı, VKİ, eşlik eden komorbid hastalık-

ları, reflü semptomları ve endoskopik bulgulardır. 

SONUÇ 

Morbid obez bireylerde uzun sürelerde kilo kaybını sağlayan ve bunu koruyan tek tedavi yöntemi şuanki 

verilerle bariatrik cerrahidir. Çalışmamızdan elde ettiğimiz verilere göre 1 yıllık bariatrik cerrahi sonuç-

larımız oldukça yüz güldürücüdür. Hastalarımızın birinci yıllarında VKİ lerinde yaklaşık %35 oranında 

düşüş, kısa dönem sonuçları açısından literatür ile uyumludur. Hastalarımızın merkezimiz ile olan ileti-

şimlerinin en üst düzeyde olmasını sağlayarak hedefe ulaşmaları ve bunu korumalarını sağlayacak olan 

yaşam biçimi değişikliğinin desteklenmesi sağlanmaktadır. 
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OBEZİTE CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARINDA REFLÜ SEMPTOMLARININ 

ÖNLENMESİNDE KOLAY VE ETKİLİ BİR YÖNTEM: POSTERİOR KRURORAFİ 

Veysel Barış TURHAN1, Hakan BULUŞ1 

1SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara / Türkiye 

Öz: Giriş: Obezite son yıllarda dünya ve ülkemizde hızlı bir şekilde artarak gizli bir salgın boyutlarına 

ulaşmıştır. Tedavisinde en kalıcı ve etkin yöntem cerrahidir. Obezite cerrahisinde birçok yöntem tanım-

lanmış ve kullanılmıştır. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (LGS) ve Gastrik By-pass ameliyatları en 

sık tercih edilen cerrahi yöntemlerdir. Çalışmamızda LSG yapılan ve hiatal hernisi olan hastaların ope-

rasyon sonrası semptomları ve LSG ile birlikte krurorafi yapılan hastaların sonuçları karşılaştırılmıştır.  

Materyal ve Metod: Çalışmamıza Temmuz 2018 - Mart 2020 yılları arasında ameliyat öncesinde tanılı 

hiatal hernisi olan ve reflü tedavisinden fayda görmeyen ve LSG yapılan 50 hasta değerlendirildi. . Ka-

çak gelişen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu hastalar sadece LSG yapılan ve LSG+ krurorafi yapılan 

hastalar olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların demogafik bulguları ameliyat öncesi ve sonrası reflü index 

skorları(RSİ) ve DeMeester semptom skorlamaları değerlendirildi.  Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 

hasta sayısı 50 idi. Yaş ortalamaları 40,34±10,5, VKI ortalamaları 45,1±4,83 idi. Ortalama hastanede 

kalış süreleri 4,16±1,037 olarak bulundu. Gruplar yaşlar ve VKİ açısından normal dağılıyordu. Hem 

krurorafi yapılan hastalarda hem de yapılmayanlarda reflü semptomları istatistiksel olarak azalıyordu. 

Benzer şekilde DSS’ye göre iki grupta da semptomlar azalıyordu (p<0,001).Bununla beraber krurorafi 

yapılan hastalarda RİS anlamlı bir şekilde daha iyi olarak bulundu. Sonuç: Yapılan bu çalışma gösterdi 

ki LSG yapılan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde reflü semptomları azalıyordu. Ayrıca 

krurorafi eş zamanlı olarak uygulandığında semptomların yapılmayanlara göre anlamlı bir şekilde azal-

dığı da gösterildi. Bu nedenle deneyimli merkezlerde ameliyat sırasında uygulanan krurorafi hastaların 

reflü semptomlarını daha da iyileştiren kolay uygulanabilir bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Sleeve Gastrektomi, Krurorafi, Reflü 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Obezite ciddi sağlık riskleri ile ilişkilidir. Obezite tanım olarak vücut kitle indeksinin ≥30 kg/m2 üzerinde 

olması olarak tanımlanır. Prevalansı giderek artan bu hastalık, çeşitli kronik hastalıklarla ilişkilendiril-

miştir ve gastroözofageal reflü (GÖRH) hastalığının gelişimi için önemli bir risk olarak belirtilmiştir 1. 

GÖRH tanım olarak haftada iki-üç defa göğüs arkasında yanma veya yediklerin ağza geri gelmesi olarak 

tanımlanır. American College of Gastroenterology tarafından yayınlanan kılavuzda GÖRH; gastrik içe-

riğin özofagusa anormal reflüsü sonucunda ortaya çıkan tüm belirtiler ve komplikasyonlar olarak tanım-

lanmıştır2. GÖRH, günlük rutin pratikte hekimlerin karşılaştığı en yaygın durumlardan biridir. Genel 

toplumda %8-24 arasında sıklıkla görülür3.  

Özellikle obezite ve GÖRH semptomları arasında ilişki olduğuna dair iyi miktarda kanıt bulunmaktadır. 

Veriler güçlü olmasa da eroziv özefajit ile de obezitenin ilişkili olduğu görülmektedir. Özefagus adeno-

karsinomu ile obezite arasındaki ilişki de anlamlı olarak bulunmuştur3. 

Karın içi yağ dokunun artması sonucu intraabdominal karın içi basıncının artması ve beslenme alışkan-

lıkları reflü oluşumunda etkilidir4. Birçok çalışmada LSG yapılan hastalarda Gastroözefagiel reflü 
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(GÖR) hastalığında remisyon görülürken, semptomlarda kötüye gidişler de mevcuttur. Daha önce reflü 

semptomu görülmeyen hastalarda LSG sonrası GÖR semptomları oluşabilmektedir5. 

AMAÇ 

Çalışmamızda LSG yapılan ve hiatal hernisi olan hastaların operasyon sonrası semptomları ve LSG ile 

birlikte krurorafi yapılan hastaların sonuçları karşılaştırılmıştır. Buna göre GÖRH olan ve obezite ame-

liyatı yapılacak hastalarda eş zamanlı krurorafinin etkisi araştırılmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmamıza Temmuz 2018 - Mart 2020 yılları arasında ameliyat öncesinde tanılı hiatal hernisi (2mm 

üstü hiatal açıklık + semptomatik) olan ve reflü tedavisinden fayda görmeyen ve LSG yapılan 50 hasta 

değerlendirildi. Kaçak gelişen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu hastalar sadece LSG yapılan ve LSG+ 

krurorafi yapılan hastalar olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların demografik bulguları ameliyat öncesi ve 

sonrası reflü index skorları ve DeMeester semptom skorlamaları değerlendirildi.  DeMeester (DSS) ve 

reflü semptom index sonuçları ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. ay ve değerlendirildi. Reflü index 

skorlaması; ses kısıklığı veya seste problem, boğaz temizleme, boğazda mukus veya postnazal akıntı, 

yeme içmede ilaç yutmada zorluk, yemekten sonra veya uzanınca öksürük, nefes almada zorluk, sıkıntılı 

veya rahatsız edici öksürük, boğazda bir şey varmış hissi, göğüs arkasında yanma, göğüs ağrısı, hazım-

sızlık ağza acı su gelmesi semptomlarına göre yapıldı. DeMeester semptom skorlamaları: göğüs arka-

sında yanma, kusma ve yutma güçlüğünün derecelerine göre yapıldı. Krusları yaklaştırma amaçlı pos-

teriora 2/0 non-absorbabl polipropilen 1 veya 3 adet tek tek sütürasyon yapıldı. Hiçbir hastaya mesh 

kullanılmadı. Hastalara postoperatif 4 hafta mide koruyucu tedavi önerildi. Hiçbir hastada komplikasyon 

görülmedi. Elde edilen bulguların istatistiksel analizinde SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) paket program kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya dâhil edilen hasta sayısı 50 idi. Yaş ortalamaları 40,34±10,5, Vücut kitle index ortalamaları 

45,1±4,83 idi. Hastanede kalış süreleri minimum 3 maksimum 8 gün olan hastaların ortalama hastanede 

kalış süreleri 4,16±1,037 olarak bulundu. Bütün ameliyatlar aynı ekip tarafından gerçekleştirildi. Grup-

lar yaşlar ve VKİ açısından Kolmogorov-Smirnov’a göre normal dağılıyordu. RİS’e göre Hem krurorafi 

yapılan hastalarda hem de yapılmayanlarda reflü semptomları  istatistiksel olarak azalıyordu (p<0,001, 

Roy’s Largest Root Multivariate Tests). Bununla beraber krurorafi yapılan hastalarda RİS anlamlı bir 

şekilde daha iyi olarak bulundu (p<0,001,Roy’s Largest Root Multivariate Tests). Benzer şekilde 

DSS’ye göre iki grupta da semptomlar azalırken (p<0,001),krurorafi yapılan hastalar yapılmayanlara 

göre daha az puana sahipti(p:0,004).   

TARTIŞMA 

Çalışmamız gösterdi ki LSG yapılan hastalarda eş zamanlı krurorafi reflü semptomlarını azaltmaktadır. 

GÖRH ve obezitesi olan hastaların semptomların azalması ile ilgili sonuçların analizi, ameliyat sırasında 

hiatal fıtıkların onarılması, diyet, yaşam tarzı değişikliği ve PPI kullanımıyla karıştırılmaktadır. Bizim 

çalışmamızda eş zamanlı hiatal herni onarımı ile yapılmayanlar karşılaştırıldı. 
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Obezite cerrahisi yöntemlerinden biri olan roux-n-y gastrik (RYGB) bypass ameliyatı potansiyel olarak 

safra içeriğini yemek borusundan uzaklaştırmayı sağlamaktadır6. De Groot ve ark7 yapmış oldukları ça-

lışmada RYGB yapılan hastalarda reflü semptomlarının iyileştiğini göstermiştir. 

Sleeve gastrektomide mide laparoskopik veya açık olarak omentumdan ayrılarak dikey olarak bölünür 

ve yaklaşık %25’ine indirilir7.26 çalışmalık bir metaanalizde 15 çalışma LSG sonrası reflü semptomla-

rının arttığını göstermiştir. Bunun dışında 7 çalışma reflü semptomlarında azalmayı göstermişken, 4 

çalışma ameliyat öncesi ve sonrası herhangi bir fark göstermemiştir8. Bariatrik cerrahinin GERD üze-

rindeki etkilerini inceleyen çoğu çalışmada olduğu gibi, 6 aydan 5 yıla kadar değişen takip süresindeki 

farklılıklar, GÖRH vaka tanımındaki farklılıklar ve kontrol gruplarının eksikliği gibi çalışmalar arasında 

önemli heterojenite vardı. Bu nedenle, LAGB'ye benzer şekilde, SG'nin GERD üzerindeki etkilerini 

kesin olarak belirlemek zordur9. 

2017 tarihinde yayınlanan başka bir analizde de 18 çalışma incelenmiş. Hiatal hernisi ve obezitesi olan 

hastalara yapılan LSG sonuçlarının incelendiği bu metaanalizde 9 çalışma sonucunda GÖRH semptom-

ları artmışken, 6 çalışmada semptomlar azalmıştır. 3 çalışmada değişim saptanmamıştır11.  

Bu nedenle LSG yapılan hastalarda hiatal herni onarımının eş zamanlı yapılması gündeme gelmiştir. 

Boru ve ark12 yapmış olduğu çalışmada 96 hastayı içeren sonuçlar incelendiğinde krurorafinin nüks 

oranları %10,7 olarak bulunurken reflü semptomlarında anlamlı bir azalma gösterilmiştir. Bu sonuçlar 

bizim çalışmamızla uyumludur. Ek olarak bizim hasta grubumuzda RIS ve DMS semptom analizinde 

kullanılmıştır. 

Gero ve ark13 yapmış olduğu bir çalışmada benzer şekilde LSG yapılan 14 hastada eşzamanlı krurorafi-

nin semptomlar üzerinde pozitif yönde etkisi bulunmaktadır. 

Bu sonuçlara zıt olarak sadece 1 çalışmada eş zamanlı krurorafinin semptomatik hastaların yalnızca üçte 

birinde günlük antisekretuar tedavi ihtiyacını iyileştirdiği sonucuna varılmıştır14.  

Bizim çalışmamızın retrospektif olması ve hasta sayısının az olması kısıtlılıklarıdır. Fakat yapılan bütün 

cerrahilerin tek uzman cerrah tarafından yapılması, aynı yöntem uygulanması ve objektif semptom ska-

lalarının kullanılması güçlü yönleridir. 

SONUÇ 

Sonuç olarak çalışmamız sonucunda krurorafinin LSG yapılan, hiatal herni ile birlikte reflü semptomları 

olan hastalarda kolay uygulanabilir düşük maliyetli ve komplikasyon açısından kabul edilebilir yöntem 

olduğu kanaatindeyiz. Gelecekte yapılarak randomize kontrollü Prospektif çalışmalar daha iyi sonuçlar 

verebilir ve LSG yapılan hastalarda krurorafi altın standart olabilir 
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METABOLİK DİSFONSİYON İLİŞKİLİ YAĞLI KARACİĞER SİROZUNDA 

HEPATOSELÜLER KARSİNOM PREVALANSI  

Pınar GÖKÇEN¹, Gupse ADALI¹, Levent DOĞANAY¹, Kamil ÖZDİL¹ 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, 

İstanbul / Türkiye 

Öz: Amaç: Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD); obezite ile birlikte giderek artan bir sağlık 

problemi haline gelmiştir. Tüm dünyada NAFLD prevelansının %25 olduğu bilinmektedir. NAFLD; 

aslında metabolik sendromun bir hepatolojik manifestasyonu olarak düşünüldüğü için yakın zamanda 

yapılan uluslararası bir konsensusta metabolik disfonksiyon ilişkili yağlı karaciğer hastalığı (MAFLD) 

terminolojisi daha uygun görülmüştür. Günümüzde hepatoselüler karsinom (HCC); tüm kanserler içinde 

altıncı sırada yer almaktadır. HCC etyolojilerinin yıllara göre dağılımına bakıldığında en hızlı artışın 

MAFLD-HCC grupta olduğu görülmektedir. Çalışmamızda hepatoloji polikliniğimizde MAFLD sirozlu 

hastaların metabolik özelliklerinin araştırılması ve bu popülasyonda HCC gelişim prevelansının saptan-

ması   amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Nisan 2009- Kasım 2020 tarihleri arasında hepa-

toloji polikliniğinde MAFLD siroz tanısı ile takipli tüm hastalar dahil edildi. Hastaların tıbbi kayıtları 

retrospektif olarak taranarak demografik verileri, komorbiditeler, siroz süresi ve evresi, metabolik send-

rom laboratuar parametreleri ve izlem süresinde HCC gelişimi kaydedildi. HCC gelişen hastalar için 

survi analizi yapıldı. Bulgular: 214 MAFLD sirozlu hastanın ortalama yaşı; 63.42 ±10.36 olup 99 hasta 

(%46.3) erkekti. Tüm hastaların ortalama vücut kitle indeksi 33.56 ± 6.09 kg/m² olup 159 hastanın 

(%74.3) diyabetik olduğu görüldü. HDL düşüklüğü ve hipertrigliseridemi saptanma oranı ise sırasıyla 

%52.8 ve % 23.7 idi. Takip süresince 115 hastada (%54.2) dekompansasyon görülürken; 17 hastada 

(%7.9) HCC saptandı. HCC gelişen hastalarda ortalama survi; 9.02±7.6 ay bulundu. Sonuç: MAFLD, 

HCC için giderek artan önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu hastaların metabolik durumlarının belirle-

nerek uygun tedavilerin yapılması ve hastaların HCC takip programına alınmaları, kanser gelişimini 

önlemede ve erken tanıda büyük önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Hepatoselüler Karsinom, Metabolik Disfonksiyon İlişkili Yağlı Karaciğer Hasta-

lığı, Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı, Siroz 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Metabolik sendrom; abdominal obezite, glukoz intoleransı/diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon, 

koroner arter hastalığı ve MAFLD gibi sistemik bozuklukların birbirine eklendiği multisistemik bir has-

talıktır. Metabolik sendrom tanısı için diabetes mellitus /bozulmuş glukoz toleransı/insülin direnci tab-

lolarından biri olmak kaydıyla; hipertansiyon (sistolik kan basıncı >130, diyastolik kan basıncı >85 

mmHg veya antihipertansif kullanıyor olmak), dislipidemi (trigliserid düzeyi>150 mg/dl veya HDL dü-

zeyi erkekte <40 mg/dl, kadında <50 mg/dl), abdominal obezite (VKİ >30 kg/m2 veya bel çevresi: er-

keklerde >94 cm, kadınlarda > 80 cm) kriterlerinden ikisini taşımak gerekir. İnsülin direnci karaciğerde 

basit yağ birikiminden (hepatosteatoz), hepatosit inflamasyonu (steatohepatit), hatta siroza kadar uza-

nabilen bir seyir izler.  

Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD); obezite ile birlikte giderek artan bir sağlık problemi 

haline gelmiştir. Tüm dünyada NAFLD prevelansının %25 olduğu bilinmektedir (Younossi Z, 2018:1). 
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Non alkolik steatohepatit (NASH); NAFLD’ın histolojik olarak daha agresif bir alt grubu olup daha sık 

ileri fibrozis ve siroz ile ilişkilidir. NAFLD; aslında metabolik sendromun bir hepatolojik manifestas-

yonu olarak düşünüldüğü için yakın zamanda yapılan uluslararası bir konsensusta; metabolik disfonk-

siyon ilişkili yağlı karaciğer hastalığı (MAFLD) terminolojisi daha uygun görülmüştür. Bu tanımla-

mayla önceleri tüm karaciğer hastalıkları ekarte edildikten sonra tanısı konulan MAFLD artık kendi tanı 

kriterlerine sahip olmuştur (Eslam M, 2020:2). Buna göre karaciğerde steatoza ilave olarak vücut kitle 

indeksinin ≥25 kg/m² olması/ diyabetes mellitus varlığı/şu kriterlerden ikisini (bel çevresi erkekte 94 

cm kadında 80 cm, kan basıncı 130/85 mmHg, trigliserid düzeyi>150 mg/dl; HDL-kolesterol erkekte 

<40 kadında <50 mg/dL, prediyabet varlığı, Homa insülin rezistansı ≥ 2.5, yüksek sensitif C reaktif 

protein düzeyi >2 olması) taşıyor olmak MAFLD olarak kabul edildi. Görüldüğü gibi metabolik send-

rom ve MAFLD iç içe düşünülmesi gereken tablolardır 

Hepatoselüler karsinom (HCC), tüm kanserler içinde en sık görülen altıncı kanser olup kanser nedenli 

ölümlerin dördüncü nedenidir (Wang H, 2015:3). İleri evre HCC olgularında tedavi seçenekleri son 

derece sınırlı olup uygun hastaların tarama programlarına alınması kritik önem taşımaktadır.  

AMAÇ  

Çalışmamızda hepatoloji polikliniğimizde MAFLD sirozlu hastaların metabolik özelliklerinin araştırıl-

ması ve bu popülasyonda HCC gelişim prevelansının saptanması ve sağkalım analizi yapılması amaç-

lanmıştır.  

KAPSAM 

Çalışmaya Nisan 2009- Kasım 2020 tarihleri arasında hepatoloji polikliniğinde MAFLD siroz tanısı ile 

takipli tüm hastalar dahil edildi. 

YÖNTEM 

Hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak taranarak demografik verileri (yaş, cinsiyet, vücut kitle in-

deksi), komorbiditeler (diyabetes mellitus, hipertansiyon, kronik obstruktif akciğer hastalığı, koroner 

arter hastalığı), metabolik sendrom için lipid profili (Trigliserid >150 mg/dl ve HDL <40 mg/dl), siroz 

süresi ve Child Pugh Turcott siroz evresi, dekompanse siroz durumu, alfa-fetoprotein (AFP) düzeyleri, 

MELD skoru ve ortalama izlem süresinde HCC gelişimi kaydedildi. HCC gelişen hastalar için survi 

analizi yapıldı. 

İstatistiksel veriler SPSS v.22. 0 (SPSS, Inc, Chicago, IL, USA) analiz programında incelendi. Tanım-

layıcı istatistikler; sürekli değişkenler için ortanca/ortalama ± standart derivasyon (SD) olarak verildi. 

Değişkenlerin normallik sınaması Kolmogorov- Smirnov testi ile yapıldı. Non parametrik değişkenlerin 

karşılaştırılması için Mann Whitney U testi kullanıldı. Kategorik değişkenler karşılaştırılmasında yerine 

göre ki-kare ya da Fisher’s exact testi kulllanıldı. Kaplan Meier yöntemi ile sağkalım analizi yapıldı. p 

değerinin ≤0.05 olması, istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  
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BULGULAR 

214 MAFLD sirozlu hastanın ortalama yaşı; 63.42 ±10.36 olup 99 hasta (%46.3) erkekti. Tüm hastaların 

ortalama vücut kitle indeksi 33.56 ± 6.09 kg/m² olup 159 hastanın (%74.3) diyabetik olduğu ve 80 has-

tanın (37.4) hipertansif olduğu görüldü. HDL düşüklüğü ve hipertrigliseridemi saptanma oranı ise sıra-

sıyla %52.8 ve % 23.7 idi. Ortalama siroz süresi 5.1±4.39 yıl olup hastaların çoğunluğu (%48.1) Child 

Pugh A siroz evresinde idi. AFP düzeyi ortanca değeri 2.80±1939.61 ve MELD-Na skoru ortanca değeri 

11.00±7.31 saptandı. Takip süresince 115 hastada (%54.2) dekompansasyon 17 hastada (%7.9) HCC 

saptandı. Klinik ve laboratuar veriler Tablo-1’de özetlenmiştir. HCC gelişen hastalarda ortalama survi; 

9.02±7.6 ay bulundu (Figure-1) 

Tablo 1. MAFLD siroz hastalarının klinik ve laboratuar verileri (n=214) 

Yaş (yıl) ortalama ± SD 63.42 ±10.36 

Erkek cinsiyet, n (%) 99 (46.3) 

VKI (kg/m²), ortalama ± SD 33.56 ± 6.09 

Komorbidite, n (%) 177 (82.7) 

DM 159 (74.3) 

HT 80 (37.4) 

KOAH 12 (5.6) 

KAH 27 (12.6) 

Dislipidemi, n (%)   

HDL <40 105 (52.8) 

TG>150 49 (23.7) 

Siroz süresi (yıl) ortalama ± SD 5.1±4.39 

Dekompansasyon, n (%) 115(54.2) 

Child Pugh Turcott Skoru, n (%)   

Child A 101 (48.1) 

Child B 74 (35.2) 

Child C 35 (16.7) 

MELD-Na skoru, ortanca ± SD 11.00±7.31 

AFP, ortanca ± SD 2.80±1939.61 

HCC, n (%) 17 (7.9) 

HCC, sağkalım (ay), ortalama ± SD  9.02±7.6 
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AFP, Alfa fetoprotein; DM, diabetes mellitus; HCC, Hepatoselüler karsinom; HDL, Yüksek dansiteli 

lipoprotein; HT, hipertansiyon; KAH, koroner arter hastalığı; KOAH, Kronik obstruktif akciğer hasta-

lığı; SD, standart derivasyon; TG, trigliserid; VKI, Vücut kitle indeksi 

Figure 1. MAFLD siroz zemininde HCC gelişen hastalarda Kaplan Meier sağkalım eğrisi 

 

SONUÇ 

HCC etyolojilerinin dağılımını araştıran metaanalizlerde yıllar içinde HBV için immünizasyonun arttı-

rılması ve HCV için güncel tedaviler ile viral nedenlerin giderek daha az HCC’ye neden olduğu görül-

müştür. Viral nedenler azalırken, tüm dünyada obezite ve insülin direnci ile ilişkili olarak MAFLD pre-

velansı artmaktadır. Bu yüzden son yıllarda HCC etyolojileri içinde en dramatik artış; MAFLD-

HCC’lerde görülmektedir (Singal,2020:4).  

Çalışmamızda hastaların çoğunluğu diyabetik, kilolu ve dislipidemi profiline sahiptir. Bu yüzden artık 

günümüzde tüm diyabetik bireylerin MAFLD açısından noninvazif belirteçler ve görüntüleme yöntem-

leriyle taranması önerilmektedir. MAFLD’ın ve HCC tarama programlarının gözardı edilmesi; hastala-

rın ileri evre siroz ya da HCC ile karşımıza gelmesine ve ne yazık ki sınırlı tedavi seçenekleri nedeniyle 

yüksek morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir. Bu nedenle daha önceki dönemlerde kriptojenik 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

355 

siroz ile takip edilen hastaların metabolik durumlarının belirlenerek uygun tedavilerin yapılması ve has-

taların HCC takip programına alınmaları, kanser gelişimini önlemede ve erken tanıda büyük önem taşı-

maktadır.  
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DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARIN SAĞLIKLI YAŞAM DURUMLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

Elif Nur ELÇİ1, Burcu YEŞİLKAYA2 

1Ankara Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

Ankara / Türkiye 
2İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

İstanbul / Türkiye 

Öz: Diabetes Mellitus (DM), kronik hastalıklar arasında son yıllarda görülme oranı hızla artan, çeşitli 

klinik semptomlar ve bu semptomların progresyonu ile organ kayıplarına ve işlev bozuklularına yol 

açan, hastaların yaşam süresini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen bir hastalıktır. Diyabetik reti-

nopati (DR), DM’nin en önemli ve spesifik mikrovasküler komplikasyonlarından biri olup tüm yaş gru-

pları içinde yaşa bağlı maküla dejeneresansından sonar ikinci, genç nüfusta ise birinci körlük nedenidir. 

DR’nin arka segmentte oftalmoskopik olarak görülebilen değişimleri meydana gelmeden önce bile koro-

ner kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve serebrovasküler gibi major klinik hastalıklarla bağlantısı 

bilinmektedir. Bu araştırma, diyabetikretinopatili hastalarda sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 

sosyo-demografik bilgileri ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ni-

san-Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan bir özel hastanenin göz hastalıkları polikliniğine 

başvuran 70 diyabetikretinopatili hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında anket formu ve “Sağlıklı 

Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBDÖ-II)”  kullanılmıştır. Sonuçlara gore katılımcıların; 

%51,4’ü kadın, %48,6’sı erkektir ve%51,4’ü 60 yaş üstüdür. Beden Kütle İndeksi değerlerinin ortala-

ması 37,54±8,49 kg/m2’dir. SYDBÖ-II ve alt boyutlarından aldıkları puanlar incelendiğinde, genel 

ölçekpuanı 2,31±0,29’dır. Hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının, yaş ve BKİ değerleri 

arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Öğün atlama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi dav-

ranışları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Diyabet hastalarının sağlıklı yaşam biçimi dav-

ranışları demografik bir takım özelliklere gore değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Hastaların sağlıklı 

yaşam biçimi davranışlarından fiziksel aktivite alt boyutu puanları oldukça düşüktür. Yaş ve öğün at-

lama durumları sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında önemli bir etken olmuştur. Diyabetik retinopatili 

hastaların kendi sağlığını korumaları, iyilik halinin devamlılığı için sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

kazandırılmaları önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Retinopati, Diyabet Komplikasyonları, Yaşam Kalitesi, Beslenme, 

Sağlıklı Yaşam Tarzı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Diyabet, patogenezinde kronik hiperglisemi önemli rol oynadığı, klinik tablo ve komplikasyonlar açı-

sından heterojen, organlarda kendine özgü bulgu ve değişimlerle karakterize, bir metabolizma hastalı-

ğıdır. Çevresel ve genetik etkenler bu hiper glisemi durumunun temelini oluşturur. Pankreasdan 

salgılanan insülinin yokluğu ya da insülüne karşı tepki gösteren durumlarda kan glukozu üzerine kontrol 

yitirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından özelikle değişen beslenme alışkanlıkları ve 

buna bağlı gelişen obezite nedeniyle geleceğe dair endişe veren bir sağlık sorunu olarak kabul edilmekte-

dir (Engerman RL.1989). 
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Diyabetik Retinopati 

Diyabetin oftalmolojik olarak en çok dikkat edilmesi gereken komplikasyonlarıkalıcı görme kaybına 

yol açmasından dolayı retinada oluşmaktadır (Klein R, 2009). Tüm dünyada 65-80 yaş grubunda yaşa 

bağlı maküla dejenerasyonundan sonra ikinci, 20-65 yaş grubunda ise legal körlüğün bir numaralı fak-

törüdür(Özçetin H.,2000). Diyabetik retinopati, retina kapiller damarları, venülleri ve arteriollerinin tu-

tan bir mikroanjiopatidir. Remisyon-progresyon ile seyir eden bu tablo retinanın genelinde her zaman 

aynı hızla ilerlemez. Retinanın bir kısmında düzelmeler olurken başka kısımlarda bozulmalar ortaya 

çıkabilir (Bayraktar Z.,1990). Diyabetik Retinopati (DR)’nin önlenebilir ve/veya tedavi edilebilir en 

önemli körlük nedeni olmasına rağmen genel popülasyona göre diyabet hastalarında körlük riski 25 kat 

daha fazla görülür. Türkiye’deki DM vakalarının % 25’inde herhangi bir seviyede DR bulunmaktadır 

(Özçetin H.,2000). DR’nin gelişiminde rol oynayan en önemli faktör hastalığın süresi olsa da DM’nin 

alt tipi, metabolik kontrolün durumu ve renal yetersizlik, hipertansiyon, hiperlipidemi, kardiak sorunlar 

gibi ek sistemik hastalıkların olup olamamasıda yine ortaya çıkışını ve progresyonunu etkileyen diğer 

parametreleridir(Chew EY, et al, 2014). 

Tip II diyabetli hastalarda ilk beşyılda yapılan oftalmolojik muayenelerde nadiren diyabetik retinopatiye 

ait bulgulara rastlanmaktadır. Beş ve on yıl arasında % 27, 10 yıldan fazla diyabetiklerde % 71- 90 

oranında diyabetik retinopati saptanmıştır. 20-30 yıl arasında bu insidans % 95' e çıkmakta ve bunların 

% 30- 50' si proliferatif diyabetik retinopati oluşturmaktadır(Klein R, 1994, Klein R, 1992). On yılı 

geçkin Tip II ( insüline bağımlı olmayan) diyabetli hastalarda nonproliferatifdiyabetik retinopati 

(NPDR) ortaya çıkma insidansı % 23 iken bu oran 16 veüstü yılda % 60’a çıkmaktadır. Onaltı yılın 

üzerinde ise proliferatif diyabetik retinopati(PDR) gelişme insidansı % 3 bulunmuştur(Klein R, 1994). 

Diyabet Kontrol ve Komplikasyonları Çalışma Grubu'nun sonuçları ve deneysel çalışmalar hiperglise-

minin kontrol altına alınması ve kan şekerinin düzgün regülasyonunun diyabetin uzun dönem kompli-

kasyonları üzerine olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. Cinsiyet faktörünün diyabetik retinopati geli-

şimi üzerine etkisi gözlenmez iken, glikolize hemoglobin(HbA1c) değerinin normalin üstü olduğu ol-

gularda retinopatinin 2,5 kat fazla görüldüğü belirtilmiştir. Bunun yanında hipertansiyon gibi sistemik 

hastalıkların diyabetikretinopati gelişme riskini arttırdığı, aynı zamanda diyabetin bir diğer mikroanjio-

patik komplikasyonu olan nefropatinin de kan basıncı, fibrinojen ve lipoprotein profiliüzerine etki ede-

rek diyabetik retinopati gelişim riskini arttırdığı da gösterilmiştir (Günalp I. 1993). 

Sağlıklı Yaşam Davranışı 

Sağlığın geliştirilmesi, kişinin kendi sağlık halini geliştirmek ve sağlığı üzerinde kendi kontrolünü 

sağlayabilmek olarak belirtilmektedir. Hastalıklardan korunmada, erken tanıda bulunmada ve sağlığın 

sürdürülmesinde sağlığı geliştirici davranışların benimsenmesi ve bu davranışların gündelik yaşama uy-

gulanabilmesi gerekmektedir (Özarslan BB. 2013). Sağlığı geliştirmede bireylerin iyi sonuç alabilmesi 

için sigara içme, alkol tüketimi, madde bağımlılığı, beslenme davranışları, fiziksel aktivite, cinsel dav-

ranışlar, sağlıksız kilo kontrolü, şiddet içeren davranışlar, aileiçi iletişim problemleri ve stress yönetimi 

gibi sağlık açısından riskli davranışlardan kaçınması gerekmektedir. Bu davranışlarla baş edebilmeyi ve 

yaşamının her noktasında uzak kalmaya çalışan birey, sağlıklı kalmayı başarabilir, sağlıklılığı sürdü-

rebilir ve mevcut durumunu daha iyi duruma taşıyabilir(Özarslan BB. 2013). Günümüzde, birçok sağlık 

sorununun temel nedeninin hareketsiz yaşamdan kaynaklanmaktadır(Akça Ay F.,2008). Yaşam 
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kalitesini olumsuz etkileyen unsurlar arasında durağan yaşam tarzı davranışları önemli yer almak-

tadır(Genç A,2011). Besin tüketimi ve yeme davranışları; kişilerin fiziksel aktivite, zihinsel ve ruhsal 

iyiliklerinde önemli rol oynamaktadır(Liu LP, 2012). Bireylerin yaşam biçimleri, hem yaşam kalitesinde 

hem de yaşam süresinde etkin yer tutmaktadır(Çınar N, 2011). Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine gore 

gelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %70-80’inin, gelişmekte olan ülkelerdeki ölümlerin %40-50’sinin 

nedeni yaşam biçimi davranışlarına istinaden nükseden hastalıklar oluşturmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü, bireylerin sağlık kalitelerinin %60 oranında onların sergiledikleri davranışlar ve yaşam 

tarzlarından ileri geldiği belirtilmiştir(Özarslan BB. 2013). Bireylerin ölüm nedenleri incelendiğindeyse 

ilk sırayı kronik hastalıklar oluşturmaktadır. Bu nedenle kronik hastalıklarla ve yaşam biçimi dav-

ranışları arasında güçlü bir ilişki olduğunu belirtilmiştir (Yalçınkaya M, 2007). 

Günümüzde yaşanan ölümlerin ilk sırasında kronik hastalıklara bağlı yaşanan ölümler olduğu belir-

tilmektedir. Beslenme şeklinin, sporun, stress yönetiminin diyabetin ve diğer kronik hastalıkların önlen-

mesinde ve tedavi edilmesinde payı büyüktür. Sağlıklı yaşam biçimi ile ilgili ilerleyen yaşlarda davranış 

değişikliğinin kronik hastallıklar seyrinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu bilgilerin ışığında yaşam 

kalitesinin ve süresinin kontrolü gençlik yıllarında seçilen yaşam biçimine bağlıdır (Aksoy T., 2010). 

AMAÇ  

Bu çalışmada, diyabetikretinopatilihastaların, bukomplikasyonile; sosyo-ekonomik, sosyo-kültüreldu-

rumlarınınsağlıklıyaşambiçimiölçütleriyledeğerlendirilmesiamaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Araştırmanın evrenini Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında, Özel İstanbul Medipol hastanesinde göz 

polikliniğine başvuran ve doktor tarafından diyabetik retinopati tanısı konulan 112 yetişkin birey oluş-

turmuştur. Araştırmalar için %95 güven seviyesi ve %5 hata payına göre örneklem büyüklüğü 70 kişi 

olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda belirlenen zamanda göz polikliniğine başvuran bireylerden en az 6 

aydır tip 2 diyabet tanılı olan, hipertansiyon dışında herhangibir kronik hastalık öyküsü bulunmayan, 

sözel iletişim engeli bulunmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 18 yaş üstü 70 kişi çalışmanın 

örneklemini oluşturmuştur. 

Araştırmaiçin İstanbul Medipol Üniversitesi’nin etik kurulundan ve araştırmanın yapıldığı kurumdan 

izin alınmıştır. Ayrıca, çalışmayı kabul eden bireyler çalışmanın içeriği ve katılımın gönüllü olması hu-

susunda önemle bilgilendirilmiş ve yazılı onamları alınmıştır. 

YÖNTEM 

Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyodemografik bilgilerin sorgulandığı anket formu ve 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBDÖ-II) kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile 

elde edilmiştir. Ayrıca anket formunda Beden Kütle İndeksi (BKİ) hesaplaması için kişilerin antropo-

metrik ölçümlerinin (boy-kilo) kaydedileceği bir bölüm bıulunmaktadır. Antropometrik ölçümlerden; 

boy uzunluğu ölçümü ayakta ayakkabısız olarak mezura ile ölçülmüştür. Vücut ağırlığı ölçümü ise ince 

günlük kıyafetlerle ve ayakkabısız ve kemersiz olarak Vücut analiz baskülü ile ölçülmüştür. Veri form-

larının doldurulması, boy ve kilo ölçümlerinin yapılması yaklaşık 20- 25 dk. sürmüştür. Boy ve kilo 
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araştırmacılar tarafından ölçülmüştür.BKİ gruplamaları yapılırken Dünya Sağlık Örgütü’nün BKİ 

tablosu referans olarak alınmıştır. 

Sosyodemografik Bilgi Formu 

Bu form, araştırmacıların literatür incelemesi doğrultusunda hazırladığı demografik bilgileri (yaş, 

cinsiyet, bki, medeni durum, eğitim, meslek, su, sigara ve alkol tüketimi vb.), beslenme durumlarını ve 

alışkanlıklarını sorgulayan 24 sorudan oluşmaktadır. 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ-II) 

Araştırmada Walker vearkadaşlarıtarafından 1996 geliştirilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 

Ölçeği II kullanılmıştır (Walker SN,1996). Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması ise Bahar ve arka-

daşları (Bahar Z, 2008) tarafından 2008 yılında yapılmıştır. Bu araştırmada Sağlıklı Yaşam Biçimi Dav-

ranışlarını belirlemeye yönelik anket ölçeğinin alt boyutları Sağlık Sorumluluğu Davranışları, Fiziksel 

Aktivite Davranışları, Beslenme Davranışları, Manevi Gelişim Davranışları, Kişiler Arası İlişkiler Dav-

ranışları, Stres Yönetimi Davranışları olmak üzere 6 tanedir. Fiziksel Aktivite Davranışları ile Stres 

Yönetimi Davranışları alt boyutu 8’er sorudan, diğer alt boyutlar 9’ar sorudan oluşmakta ölçeğin tamamı 

ise toplamda 52 sorudan oluşmaktadır. Ölçek 4’lü likert tipi ölçek olup Hiçbir Zaman, Bazen, Sık Sık, 

Düzenli olarak olmak üzere 4 seçeneklidir. Puanlama sistemi 1 ila 4 arası değişkenlik göstermektedir. 

Hiçbir zaman 1; Bazen 2; Sık sık 3; Düzenli olarak 4 puan almaktadır (Ek-2) .Ölçeğin Cronbach Alpha 

katsayısı 0,92 olup yüksek güvenirlik derecesine sahiptir. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayıları 

ise; sağlık sorumluluğu 0,77, fiziksel aktivite 0,79, beslenme 0,68, manevi gelişim 0,79, kişiler arası 

ilişkiler 0,80, stress yönetimi ise 0,64 olarak saptanmıştır. 

İstatistiksel Analiz 

Çalışmanın Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBDÖ-II) genel ve 6 alt boyutu %95 gü-

venilirlik analizi ve %5 hata payı ile Shapiro-Wilk normallik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonu-

cunda ölçeğin tüm alt boyutlarının normalliği sağladığı saptanmıştır (p>0,05). Normallik sağlandığının 

tespitinden sonra ikili hipotez testlerinde iki tarafın skala verilerine sahip olduğu durumlarda Pearson 

Korelasyon Analizi; hipotez testlerinde ikili fark analizinde Bağımsız Örneklem t-testi ile, üçlü nominal 

seçenek barındıranların fark analizinde Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Demografik değiş-

kenlerin boyutlara etkisi tespitinde ise Regresyon Analizinden yararlanılmıştır. Üçlü karşılaştırmalarda 

anlamlılığın hangi grup içi değişkenden meydana geldiğini açıklamak adına LSD Post-Hoc testine baş-

vurulmuştur. 

BULGULAR 

Çalışmanın sonuçlarına göre aşağıdaki tablolar oluşturulmuş ve açıklanmıştır. 
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Tablo 1. Katılımcıların demografik bilgilerinin incelenmesi 

Yaş n % 

24-40 yaş 4 5,7 

41-50 yaş 11 15,7 

51-60 yaş 19 27,1 

61 ve üstü yaş 36 51,4 

Toplam 70 100,0 

Cinsiyet n % 

Erkek 34 48,6 

Kadın 36 51,4 

Toplam 70 100 

Çalışma Durumu n % 

Çalışmıyor 21 30 

Çalışıyor 47 67,1 

Cevap Vermeyen 2 2,9 

Toplam 70 100 

Medeni Durum n % 

Evli 50 71,4 

Bekar 20 28,6 

Toplam 70 100 

Öğrenim Durumu n % 

Okula gitmeyen 1 1,4 

Lise ve altı 32 45,7 

Üniversite  34 48,6 

Lisansüstü  3 3,3 

Toplam 70 100,0 
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Bireylerin %48,6’sı erkek, %51,4’ü ise kadın’dır. Bireylerin %51,4’ü, 60 yaş üstüdür. Bireylerin % 71,4 

ü evli, %28,6’sı bekardır. Bireylerin %67,1’i çalışmakta, %30’u çalışmamaktadır. Bireyler ağırlıklı ola-

rak üniversite mezunudur. 

Tablo 2. Katılımcıların BKİ grup dağılımları 

Cinsiyet BKİ grupları n % 

Kadın Normal 2 5,6 

Fazla Kilolu 5 13,9 

I.Derece Obez 4 11,1 

II.Derece Obez 7 19,4 

III.Derece Obez 18 50,0 

Toplam 36 100,0 

Erkek Normal 1 2,9 

Fazla Kilolu 5 14,7 

I.Derece Obez 13 38,2 

II.Derece Obez 11 32,4 

III.Derece Obez 4 11,8 

Toplam 34 100,0 

Genel Normal 3 4,3 

Fazla Kilolu 10 14,3 

I.Derece Obez 17 24,3 

II.Derece Obez 18 25,7 

III.Derece Obez 22 31,4 

Toplam 70 100,0 
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Bireylerin cinsiyete göre BKİ durumları değerlendirildiğinde kadınların ortalama 40,55±9,74 olduğu; 

erkeklerin ise ortalama 34,34±5,45 olduğu; genel ortalamanın da 37,54±8,49 olduğu görülmüştür. BKİ 

gruplarına göre sınıflamanıp cinsiyete göre değerlendirildiğinde kadınlarda çoğunluğu 3. Derece obez-

lerin çoğunlukta (%50,0); erkeklerde ise I. derece obezlerin çoğunlukta (%38,2) olduğu görülmüştür.Bi-

reylerin cinsiyetleri ile BKİ değerleri arasındaki farklılık incelendiğinde anlamlı bir fark saptanmıştır 

(t=-3,264; p=0,002<0,05). Buna göre kadınların BKİ değerleri erkeklere göre anlamlı bir şekilde daha 

yüksektir. 

Bireylerin kendi sağlık kontrollerini yaptırma ve takip etme durumları sorgulandığında, %40’ı sağlık 

kontrolüne hiç gitmemiştir. Bireylerin % 94,3’ü son altı ayda ve %5,7’si ise 6 ay ve 1 yıl içinde kan 

şekeri ölçümü yaptırdıklarını belirtmişlerdir. 

Bireylerin öğün atlama durumları sorgulandığında, % 28,6’sı öğle öğününü, %14,3’ü ara öğünleri, 

%11,4’ü sabah öğününü ve %5,7’si ise akşam öğününü atladıklarını belirtmişlerdir. Öğün atlamayanla-

rın oranı ise %40’tır. Katılımcıların ana öğün tüketme sayıları incelendiğinde; % 35,7’si hiç ara öğün 

tüketmedikleri, %30’u bir ara öğün tükettikleri, %21,4’ü iki ara öğün tükettikleri ve %12,9’u ise üç ara 

öğün tükettikleri görülmüştür. Su tüketimleri sorgulandığında; %37,1’i 6-8 su bardağı, %31,4’ü 4-6 su 

bardağı, %18,6’sı 8-10 su bardağı, %8,6’sı 2-4 su bardağı ve %4,3’ü ise 10 su bardağı ve üzeri su tüket-

tiklerini belirtmişlerdir. 

Tablo 3. Bireylerin SYBDÖ-II  alt boyutlarından aldıkları puanlar 

Boyutlar n Ort.±SS Min. Maks. 

Sağlık Sorumluluğu Davranışları 70 2,35±0,46 1,11 3,44 

Fiziksel Aktivite Davranışları 70 1,41±0,40 1,00 2,75 

Beslenme Davranışları 70 2,41±0,41 1,67 3,33 

Manevi Gelişim Davranışları 70 2,81±0,31 1,67 3,67 

Kişilerarası İlişkiler Davranışları 70 2,72±0,37 1,78 3,89 

Stres Yönetimi Davranışları 70 1,97±0,32 1,25 2,88 

Genel Ölçek Puanı 70 2,31±0,29 1,73 3,12 

 

Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyleri genel ölçek puanı olarak puan ortalaması 4 üzerin-

den 2,31±0,29 olduğu saptanmıştır. Bu durum bireylerin ortalama bir sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

sergilediğini göstermektedir. Bireyler sağlık sorumluğu davranışı altboyutunda 2,35±0,46 puan ortala-

masına; fiziksel aktivite davranışları altboyutunda 1,41±0,40 puan ortalamasına; beslenme davranışları 

altboyutunda 2,41±0,41 puan ortalamasına; manevi gelişim davranışları altboyutunda 2,81±0,31 puan 

ortalamasına; kişilerarası ilişkiler davranışları altboyutunda 2,72±0,37 puan ortalamasına; stress yöne-

timi davranışları altboyutunda 1,97±0,32 puanortalamasına sahiptir. Buna göre katılımcılar, ortalama 

olarak en az fiziksel aktivite davranışlarını; en fazla ise manevi gelişim davranışlarını sağlıklı yaşama 

uygun olarak gerçekleştirmektedir.Bireylerin cinsiyetleri, medeni durumları ve gelir durumları ayrı ayrı 

SYBDÖ-II  alt boyutları ile incelendiğinde anlamlı bir ilişki bulunmamıştır(p>0,05). 
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Tablo 4. Bireylerin yaşları ile SYBDÖ-II ilişkisine ve etkisine yönelik korelasyon ve regresyon 

analizi 

Pearson Korelasyon p n 

-0,290 0,015 70 

 B SH ß 

Sabit (Sağlıklı Yaşam Bi-

çimi Davranışı) 

135,147 6,351  

Bireylerin Yaşları 4,706 1,885 -0,290* 

R2= ,290 (p<0,01) 

Bireylerin yaşları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında kuvvetsiz negatif yönde bir ilişki vardır 

(p<0,05). Bireylerin yaşlarının ilerlemesi sağlıklı yaşam biçimine uygun davranış biçimlerini olumsuz 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu etki % 29’ luk bir düzeyle açıklanmıştır.Bireylerin yaşları ile 

SYBDÖ-II altboyutları korelasyon analizi yapıldığında bireylerin yaşları ile sağlık sorumluluğu davra-

nışları arasında ilişki yoktur (p>0,05). Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının bir parçası olan 

sağlık sorumluluğu ile yaşları birbirinden bağımsızdır.Bireylerin yaşları ile fiziksel aktivite davranışları 

arasında negatif yönde bir ilişki vardır (p<0,01). Bireylerin yaşlarının ilerlemesi fiziksel aktivite davra-

nışlarını olumsuz etkilenmektedir. Bu etki % 41,3’ lük bir düzeyle açıklanmıştır.Bireylerin yaşları ile 

beslenme davranışları arasında ilişki yoktur (p>0,05). Bir başka değişle bireylerin öğünlerini seçme, 

düzenleme ve yiyecek seçimleri ile yaşları birbirinden bağımsızdırlar.Bireylerin yaşları ile manevi ge-

lişim davranışları arasında ilişki vardır (p<0,05). Bireylerin yaşlarının ilerlemesi manevi gelişim davra-

nışlarını olumsuz etkilenmektedir 

Tablo 5. Bireylerin BKİ grupları ile SYBDÖ-II arasındaki ilişki 

 n Ort. ± SS F p* Anlamlılık** 

Sağlık Sorumlu-

luğu 

Normal 3 2,37±0,35 0,646 0,632 - 

Fazla Kilolu 10 2,51±0,51 

I.Derece Obez 17 2,40±0,50 

II.Derece Obez 18 2,34±0,37 

III.Derece Obez 22 2,35±0,49 

Fiziksel Aktivite Normal 3 2,20±0,43 5,916 0,000 1>2,3,4,5; 

2>4,5; 
Fazla Kilolu 10 1,56±0,35 

I.Derece Obez 17 1,51±0,53 
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II.Derece Obez 18 1,27±0,25 3>4,5 

 
III.Derece Obez 22 1,41±0,22 

Beslenme Normal 3 2,55±0,11 0,181 0,948 - 

Fazla Kilolu 10 2,43±0,23 

I.Derece Obez 17 2,45±0,44 

II.Derece Obez 18 2,38±0,42 

III.Derece Obez 22 2,37±0,46 

Manevi Gelişim Normal 3 2,96±0,64 0,397 0,810 - 

Fazla Kilolu 10 2,86±0,22 

I.Derece Obez 17 2,82±0,39 

II.Derece Obez 18 2,75±0,26 

III.Derece Obez 22 2,80±0,31 

Kişilerarası İliş-

kiler 

Normal 3 2,96±0,12 0,597 0,679 - 

Fazla Kilolu 10 2,74±0,18 

I.Derece Obez 17 2,77±0,50 

II.Derece Obez 18 2,65±0,32 

III.Derece Obez 22 2,72±0,37 

Stres Yönetimi Normal 3 2,16±0,40 1,249 0,476 - 

Fazla Kilolu 10 2,11±0,43 

I.Derece Obez 17 1,95±0,26 

II.Derece Obez 18 1,95±0,27 

III.Derece Obez 22 1,93±0,35 

Genel Ölçek Normal 3 2,55±0,07 1,076 0,299 - 

Fazla Kilolu 10 2,39±0,22 

I.Derece Obez 17 2,34±0,33 

II.Derece Obez 18 2,60±0,27 

III.Derece Obez 22 2,24±0,29 

* Varyans Analizi (ANOVA) 

** LSD Post-hoc testi 

Bireylerin BKİ grupları ile, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim, kişilerarası 

ilişkiler ve stres yönetimi davranışları alt boyutları ve genel sağlıklı yaşam biçimi davranışları düzeyleri 
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arasındaki farklılık incelendiğinde; fiziksel aktivite altboyutu haricindekiler ile anlamlı farklılık görül-

mediği saptanmıştır (p>0,05). Fiziksel aktivite altboyutundaki anlamlı farklılığın sebebi LSD Post-hoc 

analizi ile incelendiğinde; normal kilodakilerin diğerlerine göre daha fazla fiziksel aktivite davranışları 

sergiledikleri; fazla kilolu kimselerin II. Derece ve III. Derece obezlere göre daha fazla fiziksel aktivite 

davranışları sergiledikleri; I. Derece obezlerin de II. Derece ve III. Derece obezlere göre daha fazla 

fiziksel davranışları sergiledikleri görülmüştür (F=5,916; p=0,000<0,05). Bu bulguya göre sağlıklı ya-

şam davranışlarından fiziksel aktivite davranışları altboyutunda fiziksel aktivite davranışları arttıkça 

BKİ’nin azaldığı saptanmıştır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda uzun zamandır diyabeti olan bireylerin sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarında belirgin bir azalma olduğunu saptanmıştır. Aynı bulgu Taşkın ve arkadaşları ta-

rafından Tip 2 diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyi ile sağlıklı 

yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişki çalışmasıyla benzerlik göstermektedir (84).Literatürde çeşitli 

gruplarda sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının araştırıldığı çalışmalar yer almaktadır. Bayrak Özars-

lan’ın (2013) diyabetik koroner arter hastalarında yapmış olduğu çalışmada hastalar SYBDÖ’den orta-

lama 106,2 puan almıştır ve hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını orta düzeyde gerçekleştirdiği 

belirtilmiştir. Diyabetik koroner arter hastalarının alt boyut puan ortalamaları incelendiğinde en yüksek 

puan ortalaması kendini gerçekleştirme (28,2±4,7), en düşük puan ortalaması egzersiz alt boyutunda 

(6,7±1,7) görülmüştür. Bu çalışmada ölçeğin ilk versiyonu (ölçekten alınabilecek en yüksek puan 192) 

kullanılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyinin az olması ve sağlık davranışlarının orta seviyede gerçekleşti-

rilmesi bizim bulgularımızda ise fiziksel aktivite bu çalışma ile benzerlik göstermektedir. Sağlıklı yaşam 

biçimi davranışında ise daha iyi durumdadırlar.  

Çalışmamızda bireylerin sağlıklı yaşam bicimi davranışları yüksek olarak bulunmuştur. Bu nedenle Dü-

zenlenecek eğitim programlarına daha kolay uyum sağlayabileceklerini düşündürmektedir. Diğer taraf-

tan sağlıklı yaşam biçimi davranışıyla cinsiyet arasında bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bununla bir-

likte bireylerin yaşları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında ve alt boyutlarda farklılığa rastlanılmış-

tır. Yapılan çalışmalarda; sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kronik hastalıklarda sağlık durumunu 

iyileştirdiği, diyabet hastalarında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, diyabet süresi gibi sosyal 

ve tıbbi faktörlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve yaşam kalitesini etkilediği, tip 2 diyabeti 

önleme programlarının sağlıklı yaşam davranışlarını değiştirmede etkili olduğu görülmüştür (Salyer 

J,2001; Bayrak Özarslan B. 2013; Grey M,2004). Çalışmamızda bireylerin stres yönetimi alt boyutunda 

yüksek bir algıya sahip oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durumda bireyler kronik hastalığın gerili-

mini azaltmada başarılı durumdadırlar. 

Çıtıl ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada; diyabet hastalarında yaşam kalitesinin diyabet ol-

mayanlara göre daha kötü olduğu; diyabet süresinin uzun olması cinsiyet, eğitim düzeyinin düşük ol-

ması, diyabet dışında kronik hastalık varlığı, ileri yaş gibi tıbbi ve sosyal faktörlerin yaşam kalitesini 

olumsuz etkilediği görülmüştür(TEMD 2016).  Çalışmamızda bireylerin cinsiyetleri ile sağlık yaşam 

biçimi davranışları, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler 

ve stres yönetimi davranışları alt boyutları düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

366 

Bayrak Özarslan’ın (2013) çalışmasında; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, diyabet süresi, 

düzenli kontrollere gitme durumu gibi sosyal ve tıbbi faktörlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve 

yaşam kalitesini etkilediği görülmüştür. Grey ve ark’nın (2004) çalışmasında ise tip 2 diyabeti önleme 

programlarının sağlıklı yaşam davranışlarını değiştirmede etkili olduğu görülmüştür. Hastalıklardan ko-

runma ve kronik hastalık yönetiminde önemli olan sağlıklı yaşam biçimi davranışları sağlık sorumlu-

luğu, manevi gelişim, fiziksel aktivite, beslenme, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimi olarak sınıflan-

dırılır. Sağlık sorumluluğu; bireyin kendi sağlığını önemsemesi, sorumluluk alması ve sağlığı hakkında 

karar verebilmesidir (Bahar Z, 2008). Diyabet hastası sağlık bakım davranışlarını öğrenmeli, diyabet ile 

ilgili bilgi sahibi olmalı, düzenli kontrollerine giderek sağlık yardımı alabilmelidir (Karakurt P,2013). 

Çalışmamızda bireylerin sağlık sorumluluğu düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bireylerin kendi sağlıkla-

rını önemsedikleri, sağlık bakım davranışlarını içselleştirdikleri gözlemlenmektedir. 

Manevi gelişim; bireyin iç huzur, yaşam amacına ulaşma isteği ve iyilik halini yükseltmek için pozitif 

yaklaşımıdır. Hasta diyabeti kabullenmeli, sağlıklı olmak için çaba göstermelidir. Fiziksel aktivite; bi-

reyin hafif, orta ve ağır düzeyde aktivitelerini gün içinde planlı yapmasıdır(Bahar Z, 2008). Çalışma-

mızda bireylerin sağlık sorumluluğu düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bireylerin pozitif iyilik halinde bu-

lundukları gözlemlenmiştir. 

Beslenme; bireyin yiyecek seçimini yapması, öğün düzenine göre doğru beslenmesidir (Bahar Z, 2008). 

Tanıdan sonra diyabette beslenme eğitimi alan hasta diyetine uygun beslenmelidir (TEMD,2016). Ça-

lışmamızda bireylerin beslenme bilinci düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bu durum bize yapılacak eğitim-

lere daha kolay uyum sağlayacağını düşündürtmektedir. 

Araştırma bulgusuna göre; bireylerin yaşları ile sağlıklı yaşam biçimi davranış düzeyleri arasında hem 

ilişki hem de bu ilişkinin sağlıklı yaşam biçimi davranışı üzerine bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bi-

reylerin yaşları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında kuvvetsiz negatif yönde bir ilişki vardır. 

Bireylerin yaşlarının ilerlemesi sağlıklı yaşam biçimine uygun davranış biçimlerini olumsuz etkilen-

mektedir. Bu etki % 29’ luk bir düzeyle açıklanmıştır. Bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışına bi-

reylerin ilerleyen yaşları olumsuz etkide bulunmaktadır. 

KAYNAKÇA 

Akça Ay F. 2008. “Mesleki Temel Kavramlar”, Akça Ay F. Temel Hemşirelik, Medikal Yayıncılık, 

İstanbul: 35-56. 

Aksoy T. 2010. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları (Tez). Hacettepe Üni-

versitesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 

Bahar Z, Beşer A, Gördes N, Ersin F, Kıssal A. 2008. “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II’nin 

Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Der-

gisi, 12(1); 1-12. 

Bayrak Özarslan B. 2013. Diyabetik koroner arter hastalarında sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve 

yaşam kalitesinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bi-

limleri Enstitüsü. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

367 

Bayraktar Z. 1990. Diabetik retinopatinin sınıflandırılması, erken tanı ve takibi. T Oft Gaz;20(2):136-9. 

Chew EY, Davis MD, Danis RP, Lovato JF, Perdue LH, Greven C, et al, 2014. Action to Control Car-

diovascular Risk in Diabetes Eye Study Research Group. The effects of medical management 

on the progression of diabetic retinopathy in persons with type 2 diabetes: the Action to Control 

Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Eye Study. Ophthalmology;121(12):2443-51. 

Çınar N, Köse D, Akduran Funda, Özdemir K, Altınkaynak S. 2011. Üniversite öğrencilerinin sağlıklı 

yaşam biçimi davranışları. Uluslararası Yüksek Öğretim Kongresi. Yeni Yöntemler ve Sorular, 

Cilt 3, Bölüm XVI: 2384-2389. 

Çıtıl R, Günay O, Elmalı F, Öztürk Y. 2010. Diyabetik hastalarda tıbbi ve sosyal faktörlerin yaşam 

kalitesine etkisi. Erciyes Tıp Dergisi;32(4): 253-264. 

Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı Tedavi ve İzlem Klavuzu,2016. Türkiye Endokrinoloji 

ve Metobolizma Derneği (TEMD). Miki Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ankara, s:15-69. 

Engerman RL. 1989 Pathogenesis of diabetic retinopathy. Diabetes ;38(10):1203-6. 

Genç A, Şener Ü, Karabacak H, Üçok K. 2011. Kadın ve erkek genç erişkinler arasında fiziksel aktivite 

ve yaşam kalitesi farklılıklarının araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi, 12:145-150. 

Grey M, Berry D, Davidson M, Galasso P, Gustafson E, Melkus G. 2004. Preliminary testing of a prog-

ram to prevent type 2 diabetes among high risk youth. Journal of School Health; 74(1): 10-15. 

Günalp I.2013. Diabetik retinopatide son gelişmeler. T Klin Oftalmoloji 1993;2(1):1-2). Özarslan BB. 

Diyabetik Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kalitesinin 

Belirlenmesi.  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşirelik 

Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Karakurt P, Aşılar HR, Yıldırım A. 2013. Diyabetli hastaların öz-bakım gücü ve aldıkları sosyal desteğin 

değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi;14(1):1-9. 

Klein R, Klein B, Moss S.1992. Epidemiology of proliferative diabetic retinopathy. Diabetes Care; 

15(12):1875-91. 

Klein R, Klein BE, Moss SE, Cruickshanks KJ. 1994. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic 

retinopathy.  XIV Ten-year incidence and progression of diabetic retinopathy. Arch Ophthal-

mol; 112(9):1217-28. 

Klein R, Lee KE, Knudtson MD, Gangnon RE, Klein BE. 2009. Changes in visual impairment preva-

lence by period of diagnosis of diabetes: the Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Reti-

nopathy. Ophthalmology;116(10):1937-42. 

Liu LP, Elena WDP, Razıf SM. 2012 Nutrition quality of life among female-majority malay undergra-

duate students of health sciences. Malasian J Med Sci., 19(4):38-50. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

368 

Özarslan BB. 2013 Diyabetik Koroner Arter Hastalarında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam 

Kalitesinin Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları 

Hemşirelik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 

Özçetin H. , 2000 Pratik göz hastalıkları. 2nci Baskı, Bursa: F. Özsan Matbaacılık Ltd Şti:111-2. 

Salyer J, Sneed G, Corley MC. 2001 Lifestyle and health status in long-term cardiac transplant recipi-

ents. Heart&amp;Lung: The Journal of Acute and Critical Care; 30(6):445-457. 

Yalçınkaya M, Özer FG, Karamanoğlu AY. 2007 Sağlık çalışanlarında sağlıklı yaşam biçimi davranış-

larının değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(6). 

Walker SN, Hill-Polerecky DM. 1996 Psychometric evaluation of HPLP II. Unpublished Manuscript, 

University of Nebraska Medical Center. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

369 

THE RELATIONSHIP BETWEEN WEIGHT LOSS AND AGE AFTER SLEEVE 

GASTRECTOMY 

Hüseyin ÇİYİLTEPE 

University of Health Sciences, Istanbul Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, De-

partment of General Surgery, Istanbul / Turkey 

Abstract: Introduction: Obesity is a global health problem that is increasing in developed and develo-

ping countries. According to the data of the World Health Organization, there were 700 million obese 

and 2.3 billion overweight people all over the world in 2015 (1).  Sleeve gastrectomy is a well-known 

surgical technique in bariatric surgery and its performance is increasing day by day. The end of existing 

comorbid diseases or the percentage of excessive weight loss (% EWL) over 65 in the 18th month are 

indicators of successful sleeve gastrectomy (2). This goal cannot be achieved in 10-30% of patients and 

additional procedures may be required (3). There is no absolute certainty regarding some factors asso-

ciated with the amount of excess weight loss. There are series with no age-related difference as a deter-

mining factor, and series suggesting less weight loss among patients older than 60 years, but the effec-

tiveness of sleeve gastrectomy in elderly patients is still controversial. In this study, the effect of age on 

sleeve gastrectomy results was investigated (4-7). Materıals and Methods: Patients who underwent 

laparoscopic sleeve gastrectomy due to morbid obesity between October 2018 and October 2019 by a 

single surgeon were included in the study. Preoperative age, gender, additional diseases of the patients 

(Diabetes Mellitus (DM), hypertension, obstructive sleep apnea (OSAS), non-alcoholic fatty liver 

(NASH)), weight, height and body mass index (BMI), hospitalization day, Postoperative complications, 

current weights, weight lost and excess weight loss percentages (% EWL) of patients who came for 1, 

3, 6 and 12 months postoperatively were recorded. The data of the patients who did not come for control 

on the specified date were excluded from the statistical analysis. The patients were divided into two 

groups as under the age of 45 (Group 1) and above (Group 2) and their results were compared with each 

other.  Statistical analysis was performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 21 

Inc., Chicago, IL, USA). Recorded data are given as mean (± SD), minimum and maximum. Pearson 

Chi-Square test and Oneway Anova tests were used to compare clinical data of patients under 45 years 

of age and over. p <0.05 was considered significant. Results: A total of 76 patients, 21 (27.6) male, 55 

(72.4%) female, were included in the study and the two groups were similar. The median age was 36.3, 

30.4 in Group 1, and 50.9 in Group 2. The median BMI was 45.4 and there was no difference between 

the groups (45.1 vs 46.5; p = 0.18). When the two groups were evaluated in terms of comorbid diseases, 

it was observed that hypertension was more common in the elderly group (5.6% vs 36.4%; p = 0.002). 

The median length of stay in the hospital was 3.1 days and the groups were similar. No complications 

were observed in any patient in the early postoperative period (first 28 days)(Table 1). First month% 

EWL was found to be higher in the younger patient group compared to the advanced age group (27.7% 

vs 21.6%, n: 76; p = 0.08, respectively). When the third and sixth month weight loss percentages were 

compared, this rate was found to be higher in young patients (54.9 vs 37.9 n: 65 at 3rd month, respecti-

vely; p = 0.00 and 6th month 78.7 vs 59.9 n: 54, respectively. p = 0.00). The% EWL of 43 patients who 

were followed up at the end of the first year was 96.0 and 81.2, respectively, and the two groups were 

similar (p = 0.142). The percentage of follow-up of the patients was 100, 85.5, 71.1, 56.5, respectively, 

for 1, 3, 6 and 12 months, and the percentage of follow-up was higher in all months in the patient group 

over 45 years old (Table 1). Conclusıon: Morbidly obese patients younger than 45 years of age have 
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higher weight loss percentages in the early stages (1,3,6 months) after sleeve gastrectomy compared to 

patients older than 45 years. However, at the end of the first year, the weight loss percentages of the 

patients are similar and it shows that both patient groups benefit from the surgery. 

Keywords: Obesity, Sleeve Gastrectomy, Percentage of Excess Weight Loss 

Table 1. Clinical characteristics of the patients according to age groups 

 Group 1 

<45 year 

n:54 

Group 2 

>45 years 

n:22 

Total 

n:76 

p value 

Age 30,4±7,1 50,9±5,4 36,3±11,4 0,000a 

BMI 45,1±4,0 46,5±5,1 45,4±4,4 0,181a 

%EWL   1 Month 27,6±8,4 21,6±9,1 25,9±9,0 0,008a 

%EWL   3 Month (n:65) 54,8±12,4 37,9±7,4 49,4±13,6 0,000a 

%EWL   6 Month (n:54) 78,6±16,0 59,9±10,6 72,1±16,9 0,000a 

%EWL 12 Month (n:43) 96,01±21,6 81,3±42,3 89,8±32,3 0,142a 

Length of hospital stay 3,1±0,6 3,1±0,5 3,1±0,6 0,816a 

Comorbidities 

Diabetes Mellitus 

Hypertension 

 

9 (%16,7) 

3 (%5,6) 

 

4 (%18,2) 

8 (%36,4) 

 

13 (%17,1) 

11 (%14,5) 

 

0,557b 

0,002b 

aOneway Anova, bPearson Chi-Square 
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TİP 1 DİYABETLİ YETİŞKİNLERDE EGZERSİZ VE BESLENME YÖNETİMİ 

Cansu MEMİÇ İNAN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde / Türkiye 

Öz: Tip 1 diyabet pankreasın beta hücrelerinin harabiyetine bağlı gelişen ve vücudun ihtiyaç duyduğu 

yeterli miktarda insülinin üretilemediği otoimmün bir hastalıktır. Bu nedenle tip 1 diyabetliler yaşamları 

boyunca ihtiyaç duyduğu insülini ekzojen yolla alırlar. Düzenli egzersiz, tip 1 diyabetli bireylerde sağ-

lık, zindelik ve uzun ömür için önemlidir. Yapılan egzersiz türüne göre kan glikoz yanıtları değişmek-

tedir. Genel olarak aerobik egzersizlerde kan glikozu düşme eğilimindeyken, anaerobik egzersizlerde 

ise yükselme eğilimindedir. Kan glukoz homeostazının sağlanması için en etkili egzersiz türü aerobik 

ve aneoreobik egzersizleri birleştiren karma egzersizlerdir. Tip 1 diyabetli bireylerde ögliseminin sağ-

lanmasında yapılan egzersizin türü, süresi ve yoğunluğu önemlidir. Bu kişilerin egzersiz yönetiminde 

glikoz homeostasının sağlanması için net bir yönerge bulunmayışı sebebi ile her birey için bireysel ola-

rak egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında insülin dozları belirlenmeli ve uygun bir beslenme programı 

hazırlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tip1 Diyabet, Egzersiz Türü, Egzersiz Yönetimi, Hipoglisemi, Beslenme Yönetimi 

GİRİŞ 

Diyabet ülkemizde ve dünyada yaygınlığı artan kronik hastalıklardan biridir. Diyabetli hastaların yak-

laşık %10’unu tip1 diyabetli bireyler oluşturmaktadır. Tip 1 diyabetli bireylerde, kan şekeri homeoasta-

zının sağlaması için insülin kullanımı ve beslenme tedavisi önemlidir. İnsülin kullanımı ve beslenme 

tedavisinin yanı sıra egzersiz yönetimi de iyi planlanmalıdır (Yardley ve Colberg, 2017). Egzersiz yeterli 

metabolik kontrolü olan diyabetli bireylerde insülin duyarlılığını düzenlemektedir. Ayrıca lipid profili 

ve kan basıncının iyileştirilmesi dışında sağlık üzerine birçok olumlu etkileri bulunmaktadır. Bununla 

birlikte hipoglisemi korkusu, glisemik kontrol kaybı ve egzersiz yönetimi konusunda yetersiz bilgi sa-

hibi olunması nedeniyle diyabetli birçok kişi egzersiz veya fiziksel aktiviteden kaçınmaktadır (Farinha 

ve ark., 2017). 

Egzersiz öncesi glikoz seviyelerinin ölçülmesi, egzersizin diyabetli birey için güvenli olup olmadığının 

belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca egzersizin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için makro be-

sinlerin alımı ve zamanlaması, mikro besinlerin mevcudiyeti, hidrasyon durumu, elektrolit dengesi, kul-

lanılan ilaçların türü ve zamanlaması da önemlidir (Burke var ark., 2019). 

TİP 1 DİYABETLİ BİREYLERDE EGZERSİZ 

Tip 1 diyabetli bireylerde, artık optimal olarak düzenlenmeyen bir glisemi vardır. Pankreatik beta hüc-

relerinin otoimmün tahribatı sonucu bu hücreler tarafından üretilecek olan insülin artık üretilememekte 

ve kan glikozunun düzenlenmesi eksojen insülin enjeksiyonu ile sağlanmaktadır. Sağlıklı bir bireyde 

besin alımı ve besinlerin enerji için kullanımı değişkenlik gösterirken, kan şekeri ve enerji metaboliz-

ması dengede tutulur. Pankreas hormonları, özellikle insülin ve glukagon, bu dengenin korunmasına 

yardımcı olur ve birçok faktör (kan şekeri, otonom sinir sistemi) insülin ve glukagonun salgılanmasını 

etkiler (Atkinson ve ark., 2014). 
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İnsülin hipoglisemik bir etkiye sahiptir olup karbonhidrat, lipit ve proteinlerin anabolizmasını uyararak 

depo olarak (glikojen, trigliseritler) dönüşümlerini kolaylaştırır. İnsülinin başlıca hedef dokuları karaci-

ğer (glikojenez), iskelet kası (glikojenez) ve yağ dokusudur (lipogenez). Glukagon, katabolizmayı des-

tekleyen hiperglisemik bir hormondur. Başlıca hedef dokuları yağ dokusu (lipoliz) ve karaciğerdir (gli-

kojenoliz, glukoneogenez). Kısa süreli egzersizlerde enerji kreatin fosfat-ATP sistemiyle sağlanır-

ken,  egzersiz süresi uzadığında enerji hepatik glikoz depoları, kasta gerçekleşen glikojenoliz ve ardın-

dan glukoneogenez ile sağlanır (Gautier ve Mauvais-Jarvis, 2001). 

Kardiyovasküler ve/veya osteoartiküler gibi metabolik bozukluklar yoksa T1DM'li bireylerde egzersiz 

sağlıklı ve güvenli kabul edilmektedir. Tip 1 diyabetli bireylerde sağlıklı insanlara göre daha fazla kar-

diyovasküler hastalık riski bulunduğu için, spor yoluyla kardiyovasküler metabolik sonuçların iyileşti-

rilmesi sağlanabilmektedir. Bu bireyler için hayati olan insülin ve beslenme tedavisinin yanı sıra, egzer-

siz de hastalığın uzun süreli tedavisinin bir parçası olmalıdır. Mevcut insülin tipleri (analogları), önerilen 

rejimler, insülinin uygulama şekilleri (deri altı enjeksiyonları veya insülin pompası) ve glikoz ölçüm 

teknikleri tip T1DM'li bireylerin iyi performans göstermesine olanak sağlamaktadır (Bahadır ve At-

maca, 2012). Bununla birlikte, egzersizin türü ve süresi de optimal glikoz dengesinin sağlanmasında 

önemlidir (Radermecker ve ark., 2019). 

Hipoglisemi ve hiperglisemi atletik performansı engellemektedir (Guelfi ve ark., 2007; Raveendran ve 

ark., 2018). Hipoglisemi ihtiyacın üzerinde eksojen insülin alındığında görülebilmekte ve bireyin sağlı-

ğını, refahını ve performansını olumsuz etkilemektedir. Hipoglisemi, egzersiz sırasında glikoz kullanı-

mının artmasıyla ve egzersiz sonrası glikoz takviyesi yapılmaması nedeniyle de oluşabilmektedir. Ay-

rıca egzersiz sonrası insülin duyarlılığının artmasına bağlı olarak egzersizden 15-48 saat sonra hipogli-

semi riski yüksektir (Guelfi ve ark., 2007). Öte yandan, hiperglisemi ise hipoglisemiden kaçınmak için, 

yetersiz miktarda eksojen insülin alan veya önerilenin üzerinde karbonhidrat tüketen diyabetlilerde gö-

rülebilmektedir. Kan şekerinin 200  mg/dl’yi, yani renal eşiği geçtiği durumlarda glikozüri ve dehidra-

tasyon gelişme riski yüksektir (Lisle ve Trojian, 2006) 

Egzersizin neden olduğu strese glisemik yanıt bireyseldir. Glisemik kontrol ancak egzersizde bir dizi 

deneme/hata testi yaptıktan sonra sağlanabilmektedir. Bu testler bireyin egzersize tepkisini (hipo/hi-

per/normoglisemi) belirleyerek, riskleri öngörme ve yönetmede olanak sağlar (Radermecker ve ark., 

2019). 

İNSÜLİN 

İnsülin tedavisi hipoglisemi ve hiperglisemi riskini en aza indirirken ögliseminin sağlanmasını destek-

lemektedir. Rutin uygulamada, kalem enjektörleri ile gerçekleştirilen bir bazal-prandial rejim veya ha-

rici bir pompa tarafından gerçekleştirilen sürekli insülin infüzyon olarak iki tip insülin rejimi kullanıl-

maktadır (Radermecker ve ark., 2019). Enjeksiyonlar, daha ekonomik olma ve pompa gibi bir cihazın 

kalıcı olarak kullanılmasını gerektirmeyen temel avantajlara sahip olup, özellikle temas veya su sporları 

yaparken önemli bir avantaj sağlamaktadır. Pompa ise daha esnek bir insülin rejimi ve diyet yaklaşımına 

sahiptir. Ayrıca pompayı kısa bir süre için durdurmak veya pompadan ayrılmak mümkündür. Ancak 

tehlikeli kan glikozu ve ketoasidoz riskinden korumak amacıyla pompanın durdurulması maksimum 2 

saat ile sınırlanmalıdır (Yardley ve Colberg, 2017). 
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FARKLI EGZERSİZ TÜRLERİNDE KAN ŞEKERİ YANITLARI 

Uzun ve orta şiddette aerobik egzersiz sırasında ve sonrasında hipoglisemi riski mevcuttur. Tekrarlayan, 

kısa ve yüksek yoğunluklu egzersizlerde ise egzersiz sırasında salgılanan katekolaminlerin karaciğer 

glikojenolizini arttırmasına bağlı hiperglisemi gelişebilir (Gautier ve Mauvais-Jarvis, 2001). Bu iki eg-

zersiz kombinasyonunun, gece hipoglisemisi üzerinde koruyucu bir etkisi olduğu belirtilmiştir. Birçok 

takım sporcusu (futbol, basketbol vb) temel dayanıklılık egzersizlerini kısa süreli yüksek yoğunluklu 

egzersizlerle kombine ederek kan glikoz seviyenin normal aralıkta kalmasını sağlamaktadır (Radermec-

ker ve ark., 2019; Riddel ve ark., 2017). 

Egzersiz süresince, performansın maksimum olması için öglisemi önemlidir. Diyabetli bireylerde, eg-

zersiz süresince hipoglisemi endişesiyle yaşanabilecek stres dolaşımdaki katekolaminlerin artışına bağlı 

kan glikoz seviyesini artırabilir. Bu nedenle stres seviyesi dikkate alınması gereken önemli bir faktördür 

(Harris ve White, 2012).Şekil 1’de Egzersiz türünün kan şekeri üzerindeki etkisi belirtiliştir (Riddel ve 

ark., 2017). 

 

Şekil 1. Egzersiz türünün kan şekeri üzerindeki etkisi (Riddell ve ark’dan., 2017) 

EGZERSİZ TİPLERİNE GÖRE OPTİMAL KAN GLİKOZ SEVİYELERİ 

Egzersiz başlangıcındaki ideal/güvenilir kan glikoz seviyesi egzersiz tipine göre değişmektedir: Aerobik 

egzersiz öncesi ideal kan glikoz aralığı 126-180 mg/dL arasında olması önerilmektedir. Hipoglisemiden 

korunmak için bazı durumlarda bu değerlerin üzerindeki değerler de kabul edilebilir. Anaerobik egzersiz 

ve yüksek yoğunluklu egzersizlerde kan glikozu hızla yükselme eğiliminde olacağından egzersiz öncesi 
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ideal kan glikozu aralığı 90-126 mg/dL olarak kabul edilmektedir. Adolesanlarda optimal egzersiz için 

ideal kan glikoz aralığı net olmamakla birlikte egzersiz öncesi kan glikozunun 108-144 mg/dL aralığında 

olması önerilmektedir (Riddell ve ark., 2017; Wardley, 2001).  

BESLENME YÖNETİMİ 

Diyabetli bireylerin güvenle egzersiz yapabilmesi için belirli besin ihtiyaçları bulunmaktadır. Hipo/hi-

pergliseminin öngörülmesi kolay değildir. Bu nedenle egzersiz öncesi/sırası/sonrası besin alımının 

(özellikle karbonhidrat) ve hidrasyon durumunun hassas bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Beslenme 

yönetimindeki öneriler egzersiz türüne (yoğunluk, süre), bireye, hava koşullarına ve her zaman kontrol 

edilemeyen birçok faktöre bağlıdır (Farinha ve ark., 2017). 

GÜNLÜK ENERJİ ve BESİN ALIMI 

Egzersiz performansı diyabeti olmayan bireylerde bile makrobesin alımından çeşitli şekillerde etkilen-

mektedir. Diyabetli bireyler, enerji alımı ve enerji harcaması arasındaki uyumsuzluktan dolayı enerji 

dengesizliği yaşayabilmektedir. Egzersiz süresince ögliseminin sağlanması için beslenme stratejilerinde 

kalori ve sıvı alımı gereksinimleri antreman/yarış öncesi, sırası ve sonrası olacak şekilde planlanmalıdır. 

Ayrıca kas ve karaciğer glikojen deposu ve kullanımı, hidrasyon, mikrobesin ve elektrolit durumu da 

kan şekeri yönetimini etkilemektedir (Burke ve ark., 2019). 

Diyabetlilerin egzersiz boyunca ihtiyaç duydukları enerji ve makrobesin kişinin yaşına, cinsiyetine, vü-

cut kompozisyonuna ve aktivite türüne göre değişmektedir. Diyabetli bireyler için makro besin ögeleri-

nin tavsiye edilen dağılımında günlük enerjinin % 55-60'ı karbonhidrat, % 25-30 yağ ve % 12-15 pro-

teinler oluşturmaktadır (Iafusco ve ark., 2006). Dayanıklılık sporcuların yaklaşık 8-10 g/kg/gün karbon-

hidrat tüketmesi önerilmektedir. Öğün sonrası hiperglisemiyi önlemek ve yüksek insülin gereksinimle-

rini azaltmak için kompleks karbonhidratların tüketilmelidir. Proteinler egzersiz sırasında okside olmuş 

ana bir yakıt kaynağı olmamasına rağmen, egzersiz sırasında kas yenilenmesi ve hipertrofiye izin ver-

mek için yeterli miktarda alım yapılması gereklidir. Genellikle sporcular için günlük 0,8-1 g/kg protein 

yeterlidir, ancak ağır antrenman yapanlar için 1,2-1,7 g/kg gerekebilir (Rodriguez ve ark., 2009). 

B grubu vitaminlerinin neredeyse tamamı, egzersiz yakıtlarının metabolizmasında işlev görmektedir. 

Bu nedenle B grubu vitaminlerinde görülen eksiklikler, fiziksel aktivite sırasında karbonhidrat ve yağ-

ların enerji için kullanımını olumsuz etkileyebilir.  Uzun süreli metformin kullanan bireylerde B12 vita-

min eksikliği yaygındır. Diyabetli bireylere yapılan B12 vitamin desteğinin spor performansını artırdığı 

belirtilmiştir (Riddell ve ark., 2017). Magnezyum, 300'den fazla metabolik reaksiyonda koenzim görevi 

görmektedir. Yetersizliğinde fiziksel aktivite sırasında kas krampları görülebilmektedir. Ayrıca diya-

betli birçok birey hipomagnezemiye sahip olduğu için magnezyum takviyesi performansı artırabilmek-

tedir. Demir, hemoglobin yoluyla çalışan kaslara oksijen sağlarken, kalsiyum kas kasılmalarını, kemik 

mineral yoğunluğunu ve diğer metabolik fonksiyonları etkilemektedir. Gerekli görüldüğü takdirde bu 

mikrobesinlerin takviyesi yapılmalıdır (Colberg, 2020). 
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BESİN TAKVİYELERİ 

Diyabetli bireyler için antioksidanlar, kafein, gliserol vb. bazı besin takviyelerinin  glikoz homeostası 

için olumlu etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Tablo 1’de diyabetli bireyler için bazı besin takviyele-

rinin faydaları belirtilmiştir (Colberg, 2018). 

Tablo 1. Diyabetli bireyler için bazı besin takviyelerin faydaları 

Besin Takviyeleri Potansiyel Faydalar  

Antioksidanlar Egzersiz ve hipergliseminin neden olduğu oksidatif hasarın azaltılması 

Kafein Yağ asitlerinin salınımının artması ile egzersiz sırasında hipoglisemiye 

daha iyi hormonal cevap  

Glikoz alımı Hipogliseminin önlenmesi  

Krom, vanadyum ve çinko İnsülin duyarlılığında iyileşme  

Magnezyum  Egzersize bağlı kas krampları riskinde azalma ve istirahat kan basın-

cında azalma 

Gliserol Hiperhidrasyon, egzersiz ve hiperglisemi ile oluşan  dehidratasyonun 

önlenmesi  

Sporcu İçecekleri Hipoglisemi (glikoz fruktoz içeriyorsa), dehidratasyon ve elektrolit 

dengesizliğinin önlenmesi  

Su, sıvı replasmanı Dehidrasyonun önlenmesi  

 

EGZERSİZ ÖNCESİ BESLENME 

Egzersiz öncesi dehidrasyon, uyuşukluk, hipoglisemi ve ilgili otonomik riskleri sınırlamak için kan gli-

koz seviyesini normal sınırlarda (90-126 mg/dL) tutmak önemlidir. İnsülin karşıtı hormonların strese 

bağlı artışlarına karşı egzersiz öncesinde insülinde artışlar yapılabilmektedir. Enerji depolarını maksi-

mize etmek ve mide/bağırsak rahatsızlıklarını önlemek için egzersiznden 3-4 saat önce öğün tüketilme-

lidir (Al Khalifah  ve ark., 2016). Glikojen depolarını doldurmak ve yeterli hidrasyonun sağlanması için 

egzersizden 1 saat önce 1-2 g/kg karbonhidrat içeren sporcu içeceği tüketilebilir. Genel olarak, % 6-8 

basit karbonhidrat içeren izotonik içecekler önerilmektedir. Egzersiz öncesi kan glikozu yükselmişse (> 

180 mg/dL) sadece su verilmelidir (Iafusco, 2006). 
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EGZERSİZ SIRASINDA BESLENME 

Egzersiz süresinin uzaması halinde kan glikoz düzeylerinin korumak için karbonhidrat alımı gereklidir. 

Tüketilecek karbonhidrat miktarı, egzersiz yoğunluğu, cinsiyet, yaş ve son insülin enjeksiyonunun dozu 

ve zamanı gibi birçok değişkene bağlıdır. İnsülinin zirve etkisi yaptığı zamanlarda yapılan egzersizlerde 

yaklaşık 1-1.5g/kg/saat karbonhidrat tüketilebilir. Dolaşımdaki insülin seviyeleri düşükken egzersiz ya-

pılırsa bu miktar daha düşük olabilir (Yetgin, 2017). Egzersiz sırasında performans düşüklüğü, kas 

krampları, hiperglisemi ve sıcak çarpmasıyla ilişkili dehidratasyonun önlenmesi için terleme oranları, 

egzersiz yoğunluğuna, ortam sıcaklığına ve bağıl neme bağlı olarak yaklaşık 0,75-1 litre/saat sıvı alımı 

önerilmektedir. Ortalama olarak, her 20 dakikalık bir egzersizden sonra 250 mL sıvı tüketilmelidir. 60 

dakikadan uzun süren aktivitelerde karbonhidrat-elektrolit içeren sporcu içecekleri hem karbonhidrat 

hem de sıvı gereksinimlerini karşılaması için tüketilebilir (Ratjen ve ark., 2015). 

EGZERSİZ SONRASI BESLENME 

Egzersiz sonrası karbonhidrat alımı, karaciğer ve kas glikojen depolarını yenilemek için önemlidir. Eg-

zersize bağlı insülin duyarlılığı 12-24 saat süresince devam ettiği için hipoglisemi gelişme riski bulun-

maktadır. Kas glikojen depolarını hızlı bir şekilde yenilemek için, müsabaka sonrası birkaç saat içinde 

karbonhidrat alımına başlanmalıdır. Geç başlangıçlı hipoglisemiyi yaşama eğiliminde olan hastalar için, 

kompleks karbonhidrat (pişmemiş mısır nişastası, tahıllı bar vb) veya yağ ve protein içeren atıştırmalık-

lar (yoğurt) yatmadan önce tüketilebilir (Pescatello ve ark., 2014).  

SONUÇ 

Diyabetli bireylerde egzersiz yönetimi ile alakalı yönerge bulunmamakla birlikte glisemik kontrolü et-

kileyen faktörler ve glisemik kontrolün sağlanması için çeşitli öneriler bulunmaktadır. Glisemik kontrol 

ve egzersiz performansı için uygun dozda insülin enjeksiyonları ile birlikte yeterli besin alımı önemlidir. 

Yapılan spor türüne, yoğunluğuna, beslenme durumuna ve spor yapılan günün saatine ve bireysel fark-

lılıklara bağlı glisemik sorunlar (hipo/hiperglisemi) gelişebilir. Bu nedenle diyabetli birey ve ailesinin, 

egzersiz türü, süresi ve yoğunluğuna bağlı olarak gelişebilecek sorunları (hipo/hiperglisemi) bilmesi ve 

gerekli önlemleri alması egzersizin güvenliği ve devamlılığı açısından önemlidir. Gerekli önlemler alın-

dığı takdirde tip 1 diyabetli bireylerin yapamayacağı spor bulunmamaktadır. 
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BESİN ALERJİLERİNDE YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Cansu MEMİÇ İNAN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde / Türkiye 

Öz: Besin alerjileri besinlere karşı immünolojik mekanizmalarla oluşan reaksiyonlar olarak tanımlan-

maktadır. Besin alerjilerinin yaygınlığı tüm dünyada artış göstermektedir. Henüz Gıda ve İlaç Dairesi 

(FDA) tarafından besin alerjilerinin tedavisi için onaylanmış standart bir tedavi bulunmamaktadır. Te-

davide hala katı eliminasyon diyetleri kullanılmaktadır. Eliminasyon diyetlerinin uygulanması zordur 

ve bazı durumlarda alerjen besin fark edilmeden tüketilmektedir. Bu durum besin alerjili bireylerde ank-

siyete yaratmakta ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Son yıllarda besin alerjilerinin tedavisinde çeşitli 

immünoterapiler (oral, epikütan, sublingual) denenmiş ve umut verici sonuçlar bildirilmiştir. Ancak bu 

yeni tedavilerin doz, süre, güvenilirlik gibi konularda bilgi eksiklikleri bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Besin Alerjileri, Eliminasyon Diyeti, İmmünoterapiler 

 GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Besin alerjisi, immünolojik mekanizmaların eşlik ettiği spesifik besin proteini antijenine karşı gelişen 

anormal yanıt olarak tanımlanmaktadır. Besin alerjileri yiyeceklerde bulunan toksinlerin veya patojen-

lerin ya da benzer semptomları gösteren ancak farklı patogenetik mekanizmalar ile oluşan besin intole-

ranslarından kaynaklanan advers reaksiyonlardan farklıdır. Besin intoleransları toksik, farmakolojik, 

metabolik ve tanımlanmamış mekanizmaların aracılık ettiği bağışıklık dışı reaksiyonlar olarak tanım-

lanmaktadır. Besin alerjileri ise IgE aracılıklı, Non-IgE aracılıklı veya kombine olmak üzere 3 grupta 

sınıflandırılmaktadır (De Martinis ve ark., 2020).  

Besin alerjilerinin yaygınlığı her geçen yıl artmaktadır. Bununla birlikte, besin alerjisi için basit bir tanı 

yönteminin olmaması ve besin alerjisinin yaygınlığını belirlemeye yönelik çalışmalar arasındaki meto-

dolojik farklılıklar nedeniyle, besin alerjisinin yaygınlığının belirlenmesi zordur (Sampath ve ark., 

2018). Hastalık önleme ve kontrol merkezi (CDC) 1997- 2007 yılları arasında çocuklarda besin alerji-

sinin %18 oranında arttığını ve çocukların %3.9’unu etkilediğini bildirmiştir. Amerika Birleşik Devlet-

leri’nde ve İngiltere’de besin alerjileri tüm populasyonda %3.5-4 oranında, 5 yaş altında %6-8 oranında 

ve erişkinlerde %3’ün altında görülmektedir (Pali-Schöll ve Jensen-Jarolim, 2019). Çocuklarda besin 

kaynaklı anafilaksi nedeniyle acil servis ziyaretleri ve hastaneye başvuru oranlarında artışlar bildirilmiş-

tir. Besin alerjilerinin yaygınlığındaki bu artışlar endişe verici olup, hastalık için etkili tedavilere yönelik 

araştırmaları yoğunlaştırmıştır (Dyer ve ark., 2015). 

Besin alerjilerinin tedavisi için FDA tarafından onaylanmış standart bir tedavi bulunmamaktadır. Ulus-

lararası yönergelere göre besin alerjisinin tedavisinde hala katı eliminasyon diyetleri uygulanmakta ve 

farkında olmadan alerjen besinin tüketilmesi durumunda ise semptomlara yönelik tedaviler gerçekleşti-

rilmektedir (Patel ve Volcheck, 2015). Alerjen besinden kaçınılması her zaman mümkün olmamaktadır. 

Çünkü yaygın alerjiye sebep olan süt, yumurta ve yer fıstığı birçok besinin içinde bulunmaktadır. Bu 

nedenle farkında olmadan alerjen besinin tüketilmesi yaygındır. Yapılan bir çalışmada, fıstık alerjisi 

olan bireylerin 5 ve 10 yıllık takip süreleri boyunca, sırasıyla % 58 ve % 75 oranında yanlışlıkla fıstık 
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tükettiği bildirilmiştir (Vander ve ark., 2000). Alerjen besine karşı sürekli dikkat edilmesi ve yiyecekle-

rin izlenmesi strese neden olmakta ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Alerjen besinin kazara tüketilmesi 

durumunda; lokalize reaksiyonlar antihistaminikler veya glukokortikoidlerle, sistemik reaksiyonlar ise 

epinefrin ile tedavi edilmektedir. Bununla birlikte, bu farmasötik ajanlar besin alerjilerin tedavisi için 

yetersizdir olup sadece semptomatik rahatlama sağlamaktadır (Sampath ve ark., 2018). Bu çalışmada 

besin alerjilerinin tedavi yöntemlerine yönelik çeşitli uygulamalar açıklanmaya çalışılmış olup güncel 

veriler kullanılarak literatüre katkıda bulunması amaçlanmıştır. 

BESİN ALERJİLERİNİN TEDAVİSİ 

Besin Eliminasyon Diyetleri 

Besin alerjisi olan kişilerde, alerjiye neden olan besinin tespitinden sonra bu besinin 4-12 hafta süre ile 

diyetten çıkarılması eliminasyon diyeti olarak adlandırılmaktadır. Eliminasyon sürecinde şüpheli besi-

nin her türlü formu (pişmiş, çiğ, dondurulmuş) diyetten çıkarılır ve besin ve semptom kayıtları tutulur. 

Bu kayıt ile hem şüpheli besinlerin diyetten çıkarılma durumu kontrol edilir hem de diyetin besinsel 

yeterliliği değerlendirilir (Özçelik, 2019 ). 

Eliminasyon diyeti bir boşaltma/arınma dönemi olarak kabul edilir ve bu dönem boyunca alerjik reak-

siyonlarda azalma beklenir. Alerjinin hangi besine olduğunun teşhis edilemediği durumlarda ise aşamalı 

eliminasyon diyetleri uygulanır. İlk etapta alerji yapma olasılığı yüksek olan besinler (süt ürünleri, buğ-

day, yağlı tohumlar, deniz ürünleri, yumurta, soya) diyetten çıkarılır. Alerjik semptomlar görülmeye 

devam ediliyor ise ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada tüketilen besin çeşidi daha azdır. Bu durum 

alerjenin belirlenmesini kolaylaştırır. Eğer bireyde izin verilen besinlere karşı duyarlılık yoksa reaksiyon 

belirtileri diyetin beşinci veya altıncı gününe kadar kaybolur. Belirtiler kaybolmazsa diyet daha da sı-

nırlandırılarak devam edilir (Özbey ve Özçelik, 2019). Örnek eliminasyon diyetinin ilk aşaması Tablo 

1.’de verilmiştir (Özçelik, 2019). 

Tablo 1. Örnek eliminasyon diyetleri 

Eliminasyon Diyeti 1. Basamak:  

Süt, yumurta ve buğday yasaklı, Basit Eliminasyon Diyeti 

Tüketilmesi Uygun Besinler Kaçınılan Besinler 

Hayvansal 

Proteinler 

Balık, midye, hindi, tavuk, sığır eti, domuz eti Yumurta, yumurta beyazı, yu-

murta ikamesi içeren ve yumurtalı 

ürünler 

Bitkisel Pro-

teinler 

Fasülye, mercimek, bezelye, organik soya fa-

sülyesi ve ürünleri  

 

Süt altern. Soya içecekleri (süt içermeyen) Süt (inek, keçi, koyun) ve süt içe-

rikli tüm ürünler 
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Tahıllar Amaranth, arpa, karabuğday, mısır, darı, yu-

laf, Kinoa, pirinç, çavdar 

Buğday ve başka formları 

Sebzeler Bütün sebzeler ve nişastalı sebzeler Süt, yumurta, buğday içeren sebze 

yemekleri 

Meyveler Bütün meyveler ve %100 meyve suları Süt, yumurta veya buğday içeren 

meyve turtaları, hamur işleri, kura-

biyeleri vb.  

Katı ve sıvı 

yağlar 

Hindistan cevizi yağı, organik kanola yağı, 

üzümçekirdeği yağı, zeytinyağı, susam yağı, 

aspir yağı, sütsüz organik margarinler (Non-

hidrojene) 

 Tereyağı, margarin, hidrojene 

yağlar  

Yer fıstığı, 

fındık ve yağlı 

tohumlar 

Yer fıstığı, fındık ve doğal fındık yağları ve 

yağlı tohumlar ve doğal tohum yağları 

Süt, yumurta, buğday içeren fıstık, 

fındık ve yağlı tohum içeren ürün-

ler (ör:fıstıklı sütlü çikolatalı tatlı) 

İçecekler Çay, bitki çayı, kahve, kafeinsiz çay ve kahve Süt (keçi, koyun inek) içeren içe-

cekler 

Tatlılar Kamış ve pancar şekeri, bal, akçaağaç şurubu, 

pekmez 

Yapay tatlandırıcılar 

Diğer Tuz, kırmızı biber, otlar ve baharatlar Yumurta, süt veya buğday içeren 

çeşniler; salata sosları, yapay içe-

rikli ürünler, mayonez 

 

Oral İmmünoterapi 

Oral immünoterapide (OIT) allerjiye neden olan besinin düşük dozlardan başlayarak giderek artan mik-

tarlarda oral yolla verilmesi yoluyla hastanın allerjik olduğu besine desensitizasyonu veya tolerans ge-

lişimi amaçlanır. Genellikle allerjik olan besin güvenli bir başka besinle karıştırılarak; önceden belirlen-

miş bir doz artım şemasına uygun olarak hastaya verilir. Genellikle doz artım aşamaları oluşabilecek 

yan etkiler açısından hastane koşullarında, devam dozları ise evde verilir (Nowak-Wegrzyn ve ark., 

2019). 

Oral immünoterapi temelde süt, yer fıstığı ve yumurta alerjisinin tedavisi için geliştirilmiştir. Ancak 

çoklu alerjenler için eşzamanlı OIT (5'e kadar) denenmiş ve güvenli olduğu gösterilmiştir (Begin ve 

ark., 2014a). Meglio ve ark. (2017) inek sütü alerjisi olan 21 çocuğa 6 ay boyunca OIT tedavisi uygula-

mışlar ve çalışma sonunda çocukların % 72'si günlük 200 ml inek sütü dozunu tolere edebilmiş ve % 

14'ünde günlük 40-80 ml inek sütü dozuna karşı kısmi duyarsızlaşma belirlenmiştir. Yerfıstığı olan aler-

jisi olan bireylere 9-36 ay süre ile iki ayrı idame dozunda (300-3000 mg) OIT tedavisi uygulanmıştır. 
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Dozajlardaki farklılıklar, iki grup arasında anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. Tedavi süresince katılım-

cıların çoğunda sistemik reaksiyonlar görülmezken, yer fıstığına karşı %71-78 aralığında değişen klinik 

tolerans elde edilmiştir (Vickery ve ark., 2017). Yapılan bir çalışmada; IgE aracılı inek sütü ve yumurta 

alerjisi olan 45 çocuk; OIT grubu (n=25) ve besin eliminasyonu grubu (n=20) olarak randomize edilmiş 

ve çalışma sonunda her iki grupta tolerans gelişimi açısından farklılık bulunmamıştır (OIT grubunda 

%36; eliminasyon grubunda %35) (Staden ve ark., 2007). Duyarsızlaştırmanın sürdürülebilmesi için, 

rahatsız edici alerjene düzenli maruziyet gerekmektedir. Çünkü genellikle tedavinin kesilmesinden 

sonra alerjik duyarlılık tekrarlamaktadır (Sampath ve ark., 2018). 

Sublingunal İmmünoterapi 

Sublingual İmmünoterapide (SLIT) alerjenler dil altı yoluyla bir tablet veya damlacık şeklinde verilir 

ve 2 dakika bekleme sonrası alerjen yutulur. OIT’e benzer şekilde başlangıç dozu belirlenir ve kademeli 

şekilde artırılır. SLIT dozları mcg-mg aralığındadır ve OIT'den (mg-gr) çok daha düşüktür. Allerjene 

spesifik cevaplarda (IgG4/IgE oranında) değişiklik, inflamatuvar hücre aktivasyonu, Th2 cevabının Th1 

cevabına değişimi ve regülatuar T hücre aktivasyonu SLIT etki mekanizmalarındandır (Lanser ve ark., 

2015). 

SLIT’te alerjenler oral mukozaya bozulmadan verilirken, OIT’te sildirilmiş alerjenler mide mukozasına 

verilmektedir. Bu nedenle SLİT daha güvenli görülmektedir. OIT’e alternatif olarak geliştirilen SLIT 

kivi, fındık, süt, şeftali ve fıstık alerjilerinin tedavilerinde umut verici etkiler göstermiştir (Kobernick ve 

Burks, 2016). Oral ve sublingual immünoterapilerin karşılaştırılmasına dair bilgiler Tablo 2’de veril-

miştir (Nowak-Wegrzyn ve ark., 2019). 

Tablo 2. Oral ve sublingual immünoterapilerin karşılaştırılması 

Tedavi OIT SLIT 

İdame Dozu 300-5000 mg 2-7 mg 

Doz Aralığı Günlük Günlük 

Maksimum Doza 

Ulaşma Süresi 

>6 ay Belirsiz 

Etkisi Yüksek Düşük 

Risk Durumu Sistemik reaksiyon riski (anafilaksi dahil), gastro-

intestinal semptomlar, eozinofilik özofajit 

Genellikle hafif, lokal 

orofaringeal kaşıntı,   

 

Epikutanöz İmmünoterapi 

Epikutanöz İmmunoterapide (EPIT) allerjen ekstraktları arka veya üst kola yapıştırılan bir yama yoluyla 

epikutan olarak uygulanmaktadır. Yamaya uygulanan alerjenler, OIT ve SLIT'te bulunanlardan çok daha 
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düşüktür (~100-500 μg protein). Yan etkiler minimaldir ve esas olarak yamanın uygulandığı cilt bölge-

sinde hafif cilt tahrişinden oluşur. Sistemik reaksiyon bildirilmemiştir (Sampath ve ark., 2018). 

Yoğun Bir Şekilde Isıtılmış veya Fırınlanmış Ürünlerle Oral İmmünoterapi 

Yoğun veya uzun süreli ısıya maruz bırakma işlemi besinlere özgü IgE bağlayıcılarının bozulmasına 

neden olmaktadır. Yumurta veya sütün pişirilmesi bu besinlerin alerjenitelerini azaltabilir. Isıtılmış veya 

fırınlanmış ürünlerin diyete yavaş yavaş eklenmesi, protein matriks yapısı bozulmuş temel alerjen besine 

karşı olan hassasiyeti azaltabilmektedir (Özbey ve Özçelik, 2019). Bununla birlikte, tek başına ısıtma, 

tüm proteinlerin alerjenitesini azaltmaz; aslında, sınırlı ısı uygulaması ile bazı gıdalar neoepitoplar oluş-

turarak alerjenliklerini de artırabilir. Pişmiş yumurta veya sütün alerjik çocukların diyetlerine eklenmesi 

dikkatle yapılmalıdır. Çünkü bazı çalışmalarda %60-%85 aralığında başarı bildirilirken (Huang ve 

Nowak-Wegrzyn, 2012), bazılarında ise %20 oranında adrenaline ihtiyaç duyulmuştur (Tan ve ark., 

2013). 

Isıtılmış yumurtanın diyete eklenmesinin yumurta alerjsinin doğal gidişatını değiştirebileceğine dair ilk 

çalışma Konstantinou ve ark. (2008) tarafından 12-48 ay arası 94 çocukta gerçekleştirilmiş ve bu ço-

cukların %93’ünün fırınlanmış yumurtayı tolere edebildikleri gösterilmiştir. Altı ay boyunca günlük 

maksimum 1.5 gr yumurta proteini içeren fırınlanmış yumurta tüketen bu çocukların %95’i 6 ay sonunda 

haşlanmış yumurtayı tolere edebilecek duruma gelmişlerdir. Süt ve yumurta alerjisi bulunan çocukların 

diyetlerine fırınlanmış süt ve yumurta ürünleri eklenmiş ve her 3-6 ayda bir takip edilmiş; bir yıllık takip 

sonunda besin spesifik IgG4’de artış, deri prik testi reaktivitesinde azalma ve besin spesifik IgE düze-

yinde azalma saptanmıştır (Leonard ve ark., 2012). 

Anti-IgE (Omalizumab) Tedavisi 

Omalizumab, rekombinant monoklonal anti-IgE antikorudur. Dolaşımdaki serbest IgE’leri bağlayıp dü-

zeyini düşürerek, bazofil, mast hücreleri ve dendritik hücreler üzerindeki IgE reseptörlerinin sayısını 

azaltarak, IgE’nin reseptörüne bağlanmasını ve proinflamatuvar hücrlerin salınımını engelleyerek etki 

gösterir. Omalizumab tedavisinin uygulanması, 12 yaş ve üzeri şiddetli atopik astımı veya kronik ürti-

keri olan hastalarda FDA tarafından onaylanmıştır. Çoklu gıda OIT tedavisi ile kombine Omalizumab 

tedavisinin alerjik semptomlarda belirgin bir azalmaya yol açtığı belirlenmiştir (Begin ve ark., 2014b). 

Omalizumab, genellikle enjeksiyon yeri reaksiyonları, baş ağrısı, ateş ve üst solunum yolu semptomları 

gibi hafif ila orta dereceli advers olayları gösteren iyi bir güvenlik profiline sahiptir. Omalizumab ile 

ilişkili anafilaksi sıklığı %0.2-0.09 arasında bildirilmiştir (Gencer ve ark., 2013). 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından gebelik kategorisi B olarak belirlenmiştir. Omalizumab 

anne sütüne geçer. Hamilelikte omalizumab tedavisinin faydası olası riskleri aşıyorsa kullanımı öneril-

mektedir. IgE plasentayı geçemese bile, yenidoğan İgE reseptörü transsitoz yoluyla IgG-anti-IgE ile bir 

kompleks olarak geçebilmektedir. Gebelikte omalizumab tedavisinin gelecekteki güvenlik çalışmala-

rında prematüre doğumlar önemli bir sonuç parametresi olmalıdır. Hayvan çalışmalarında, yüksek doz-

larda omalizumab uygulanmasının kan trombosit düzeylerini düşürdüğü saptanmıştır (Levi-Schaffer ve 

Mankuta, 2020). 
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SONUÇ 

Son yıllarda besin alerjilerinin tedavilerine yönelik çok fazla çalışma yürütülmektedir. Özellikle immü-

noterapilerle gerçekleştirilen klinik çalışmalar, besin alerjilerinin tedavisi için umut verici sonuçlar gös-

terse de hala bilgi eksiklikleri devam etmektedir. Mevcut araştırmaların çoğu küçük popülasyonlarda 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu tedavilerin uzun süreli etkileri, başlangıç ve idame dozları, uygulama 

süreleri, tedavi sonlandığında duyarsızlaşmanın devam etme durumu, çalışma popülasyonlarındaki fark-

lılıkların (yaş, cinsiyet, ırk, vb.) etkisi gibi durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bu faktörler 

değerlendirildiğinde, besin alerjilerinden muzdarip bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için et-

kin tedavilerin belirlenmesine yönelik daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN GELİR DÜZEYLERİNE GÖRE ETİKET OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Furkan DOĞAN1, Halime PULAT DEMIR1, Hatice Merve BAYRAM1, Cemile İDIZ2 

1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye 
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul / Türkiye 

Öz: Besin etiketleme, tüketicilere bir gıdanın besin içeriği hakkında bilgi sağlayan ve böylece tüketici-

lerin gıda seçimini daha sağlıklı yapmalarına yardımcı olan bir yaklaşımdır. Biz de bu çalışmada İstan-

bul ilinde yaşayan yetişkin bireylerin gelir durumlarına göre besin etiketi okuma alışkanlıklarını değer-

lendirmeyi amaçladık. Çalışma, İstanbul ili içerisinde üç farklı ilçede bulunan süpermarketlerde alışveriş 

yapan, 18-80 yaş aralığında olan 615 katılımcıya anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Çalış-

maya katılan bireyler gelir durumlarına göre üç gruba ayrılmıştır. Aylık gelir düzeyi asgari ücret ve 

aşağısında olan gönüllüler “Düşük gelir grubu” olarak ilk gruba, asgari ücretin üzerinde ancak maksi-

mum asgari ücretin iki katına kadar olanlar “Orta gelir grubu” olarak ikinci gruba, asgari ücretin iki 

katından fazla olanlar ise “ Yüksek gelir grubu” olarak üçüncü gruba dahil edilmiştir. Ambalajlı ürün 

alırken sıklıkla dikkat edilen faktörler sorgulandığında düşük (n=207), orta (n=201) ve yüksek (n=207) 

gelir gruplarında tüketicilerin en çok ürün fiyatına ve son kullanma tarihine dikkat ettikleri saptanmıştır. 

Tüm gruplar karşılaştırıldığında yüksek gelir grubuna mensup kişilerin ürünlerin raf ömrüne, katkı mad-

delerine, üretici firmalarına, ülke orjinlerine, izin bilgilerine diğer gruplara göre istatiksel olarak daha 

fazla dikkat ettikleri saptanmıştır (p<0,05). Besin etiketinde besin değerlerine ilişkin sıklıkla incelenen 

bilgiler sorgulandığında düşük, orta ve yüksek gelir gruplarında en çok gıdaların şeker, toplam yağ, 

doymuş yağ ve enerji miktarlarına dikkat edildiği saptanmıştır. Gelir düzeyi, etiketlerin okumada ve 

besinlerin tercih edilmesinde önemli bir etkendir. Üst gelir düzeyindeki kişilerin eğitim durumlarının da 

daha yüksek olduğu göz önüne alındığında eğitim durumunun da etiket okuma üzerinde etkili olabile-

ceği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Tüketici, Gelir Düzeyi, Etiket 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Gıda endüstrisinin hızla gelişmesi ve beslenme açısından kolaylık arayışı gibi faktörler nedeniyle işlen-

miş ve hazır gıdalar sık kullanılabilmektedir. Tüketicilerin besin seçimlerine yardımcı olmak için işlen-

miş ya da hazır gıdalarda beslenme bilgisi yer almalıdır (Lim, 2015:63-70). Besin etiketleme, tüketici-

lere bir gıdanın besin içeriği hakkında bilgi sağlayan ve böylece tüketicilerin gıda seçimini daha sağlıklı 

yapmalarına yardımcı olan bir yaklaşımdır (Cowburn, 2004:21-28). Besin etiketi gıdanın, porsiyon bo-

yutu, besin öğesi içeriği ve günlük ihtiyaçları karşılama yüzdeleri hakkında bilgi vermektedir (Lim, 

2015:63-70). 

Gıdaların üzerinde bulunan besin bilgisinin okunması ve anlaşılmasının besin seçimlerini düzelttiği ve 

bireylere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırdığı saptanmıştır (Guthrie,1995:163-72), (Neuhouser, 

2011:1496-506). Bunun yanı sıra besin etiketinin kullanımının koroner kalp hastalığı ve bazı kanserler 

gibi kronik, diyetle ilişkili hastalıklarda azalmaya neden olabileceği hipotezi ileri sürülmüştür (Zarkin, 

1993:717-24). Ayrıca besin etiketinin, halka beslenme bilgisi sağlamak ve gelir eşitsizliklerini dengele-
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mek açısından önemli araçlardan biri olabileceği düşünülmektedir (Brunt, 1997:224-25). Besin etiket-

lemesiyle ilgili yasal düzenlemelerin revizyonu nedeniyle bu konu son yıllarda Türkiye' de ilgi odağı 

olmuştur, fakat bu konuda yapılan çalışma sayısı sınırlıdır (Besler, 2012:584-91). 

AMAÇ 

Bizim bu çalışmada hedefimiz İstanbul ilinde yaşayan yetişkin bireylerin gelir durumlarına göre besin 

etiketi okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesidir. 

KAPSAM 

Bu çalışma Ocak-Nisan 2016 tarihleri arasında yürütülen kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya başlamadan 

önce lokal insan Etik Kurulundan onay alınmıştır. 

Çalışmaya, İstanbul ili içerisinde üç farklı ilçede bulunan süpermarketlerde alışveriş yapan 18 yaş ve 

üzeri gönüllüler dahil edilmiştir. Gönüllüler süpermarket çıkışında rastgele seçilerek çalışma hakkında 

bilgi verilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden ve yazılı onam formunu dolduran 615 gönüllüye anket 

formu uygulanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan anket formlarının market içinde uygulanması normal tüketici davranışlarını boza-

bileceği için tüm anketler market çıkışında uygulanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen, 18 yaşı-

nın altında ve 80 yaşının üstünde olan bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir. Aylık gelir düzeyi asgari 

ücret ve aşağısında olan gönüllüler “Düşük gelir grubu” olarak ilk gruba, asgari ücretin üzerinde ancak 

maksimum asgari ücretin iki katına kadar olanlar “Orta gelir grubu” olarak ikinci gruba, asgari ücretin 

iki katından fazla olanlar ise “Yüksek gelir grubu” olarak üçüncü gruba dahil edilmiştir. 

Ankette kullanılan sorular bu konuda yayınlanmış benzer çalışmalara dayalı olarak geliştirilmiştir (Bes-

ler, 2012:584-91) (Satia, 2005:392-402) (Chopera, 2017:576-84). Ankette demografik özellikler, amba-

lajlı ürün alırken dikkat edilen faktörler, besin etiketinde besin değerlerine ilişkin incelenen bilgiler, gıda 

ürünü seçiminde etkili olan faktörler,  etiket bilgilerinin hangi koşullarda daha dikkatli incelendiği, satın 

alırken hangi çeşit besinlerin etiket bilgilerinin incelendiği sorgulanmış ve not edilmiştir. Gönüllülerden 

elde edilen bilgiler gruplar arasında karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile 

uygun yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya katılan 615 gönüllüden ilk gruptakilerin ortalama yaşı 28,84.± 10,54, Kadın/Erkek oranı 

121/86 iken, ikinci gruptakilerin ortalama yaşı 33,5± 12,68, Kadın/Erkek oranı 104/97, üçüncü grupta-

kilerin ortalama yaşı 33,71±8,65, Kadın/Erkek oranı 72/135 olarak saptanmıştır. Gönüllülerin tanımla-

yıcı özellikleri Tablo 1’ de gösterilmiştir.  

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

389 

Tablo 1. Düşük, orta ve yüksek gelir gruplarının genel özellikleri 

 Düşük Gelir 

(n=207) 

Orta Gelir 

(n=201) 

Yüksek Gelir 

(n=207) 

p Değeri 

Boy (cm) 167,26± 7,89 168,3±8,39 172,60±7,61 0,057 

Ağırlık (kg) 67,32± 12,94 69,70±14,25 72,28±14,39 <0,001 

BKI (kg/m2) 24,17± 4,44 24,51±4,54 24,08±3,9 0,254 

Öğrenim du-

rumu- n (%) 

 

Okuryazar değil  

Okuryazar 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Lisans 

Y.lisans,doktora 

1 (%0,5) 

3 (%1,4) 

33 (%15,9) 

26 (%12,6) 

108 (%52,2)  

32 (%15,5) 

4 (%1,9) 

1 (%0,5) 

0 (%0,0) 

21 (%10,4) 

14 (%7,0) 

108 (%53,7) 

53 (%26,4) 

4 (%2) 

0 (%0,0) 

0 (%0,0) 

2 (%1,0) 

6 (%2,9) 

85 (%41,1) 

107 (%51,7) 

7 (%3,4) 

 

<0,001 

Çalışma Du-

rumu-n (%) 

Var 

Yok 

80 (%38,6) 

127 (%61,4) 

121 (%60,2) 

80 (%39,8) 

182 (%87,9) 

25 (%12,1) 

<0,001 

Medeni du-

rum- n (%) 

 

Evli 

Bekar 

Eşi ölmüş/ayrı 

yaşıyor 

100 (%48,3) 

103 (%49,8) 

4 (%1,9) 

107 (%53,2) 

90 (%44,8) 

4 (%2,0) 

148 (%71,5) 

57 (%27,5) 

2 (%1,0) 

<0,001 

Çocuk sayısı - 

n (%) 

0 

1 

2 

≥3 

106 (%51,2) 

40 (%19,3) 

41 (%19,8) 

20 (%9,7)  

105 (%52,2) 

27 (%13,4) 

38 (%18,9) 

31 (%15,4) 

83 (%40,1) 

71 (%34,3) 

44 (%21,3) 

9 (%4,4) 

0,613 

  

Ambalajlı ürün alırken sıklıkla dikkat edilen faktörler Grafik 1’ de gösterilmiştir. Düşük, orta ve yüksek 

gelir gruplarında tüketicilerin en çok ürün fiyatına (sırasıyla %64,3, %63,7, %68,6) ve son kullanma 

tarihine (sırasıyla %65,2, %64,2, %70,5) dikkat ettikleri saptanmıştır. Ayrıca gelir düzeyi en yüksek 

olan grubun genel olarak besin etiket bilgilerine daha yüksek oranlarda dikkat ettiği saptanmıştır. Tüm 
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gruplar birbirleri arasında karşılaştırıldığında yüksek gelir grubuna mensup kişilerin ürünlerin raf öm-

rüne, katkı maddelerine, üretici firmalarına, ülke orijinlerine, izin bilgilerine diğer gruplara göre istatik-

sel olarak daha fazla dikkat ettikleri saptanmıştır (sırasıyla p=0,034, p=0,000, p=0,001, p=0,002, 

p=0,000). 

Grafik 1. Ambalajlı ürün alırken sıklıkla dikkat edilen faktörler (%) 

 

Besin etiketinde besin değerlerine ilişkin sıklıkla incelenen bilgiler sorgulandığında düşük, orta ve yük-

sek gelir gruplarında en çok gıdaların şeker (%19,8, %25,9, %26,6, sırasıyla), toplam yağ  (%20,8, 

%16,9, %22,2, sırasıyla), doymuş yağ (%20,3, %14,4, %20,8, sırasıyla) ve enerji miktarlarına (%18,4, 

%16,9, %22,2, sırasıyla) dikkat edildiği saptanmıştır (Grafik 2). Besin değerlerine genel olarak yüksek 

gelir grubundaki bireylerin düşük ve orta gelir düzeyindeki bireylere kıyasla daha çok dikkat ettiği be-

lirlenmesine rağmen gruplar arasında istatistiksel olarak sadece kolesterol parametresinde anlamlı fark-

lılık bulunmaktadır (p= 0,031). 
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Grafik 2. Besin etiketinde besin değerlerine ilişkin sıklıkla incelenen bilgiler (%) 

 

Gıda ürünü seçimlerinde etkili faktörlere bakıldığında düşük ve yüksek gelir gruplarındaki gönüllüler 

için en yüksek oranda ürün markasının, orta gelir gruplarındaki gönüllüler için en çok tecrübelerinin 

etkili olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). Ayrıca düşük, orta ve yüksek gelir düzeyine sahip bireylerin bir 

gıda ürününü ilk kez alacakları zaman etiket bilgilerini daha dikkatli inceledikleri saptanmıştır. (%50,7, 

%67,2 ve %46,4, sırasıyla).  
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Tablo 2. Gıda ürünü seçiminde etkili olan faktörler 

 Düşük Ge-

lir (n=207) 

Orta Gelir  

(n=201) 

Yüksek Gelir 

(n=207) 

P Değeri 

Ambalaj –n (%) 107 (%51,7) 125 (%62,2) 134 (%64,7) 0,016 

Etiketindeki  bilgiler 

–n (%) 

119 (%57,5) 130 (%64,7) 149 (%72,0) 0,008 

Markası –n (%) 165 (%79,7) 156 (%77,6) 187 (%90,3) 0,001 

Reklamlar –n (%) 118 (%57,0) 117 (%58,2) 103 (%49,8) 0,177 

Tanıdıklarım –n (%) 116 (%56,0) 135 (%67,2) 117 (%56,5) 0,035 

Tecrübelerim –n (%) 152 (%73,9) 178 (%88,6) 182 (%87,9) 0,000 

Diğer –n (%) 50 (%24,2) 72 (%35,8) 54 (%26,1) 0,020 

  

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Besinlerin etiketlenmesi tüketicilerin ihtiyaçlarına göre sağlıklı olarak besin seçmesine yardımcı olmak-

tadır (Cowburn, 2004:21-28).  Yapılan bir çalışmada etiket okumanın eğitim düzeyi ile arttığı ve müş-

terilerin önemli bir kısmının ürün alırken son kullanma tarihine dikkat ettiklerini bildirilmiştir (Chopera, 

2017:576-84). Kim ve arkadaşlarının analiz çalışmalarında, gelir düzeyi ile gıda etiketleri üzerindeki 

beslenme bilgilerinin kullanım olasılığının arttığı saptanmıştır (Kim, 2000:215–231). Başka bir çalış-

mada ise yüksek gelir düzeyine sahip yetişkinlerin, genç ve orta yaş grubunun, beyaz ırkın besin etiket 

bilgilerini kullanma olasılığının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Campos, 2011:1496-1506). Bizim 

çalışmamızda da literatürle uyumlu olarak tüm gelir gruplarındaki bireylerin en çok ürünün fiyat ve son 

kullanma bilgilerine dikkat ettikleri ayrıca gelir düzeyi en yüksek olan grubun genel olarak etiket bilgi-

lerine daha yüksek oranlarda dikkat ettiği saptanmıştır.  

Otuz sekiz ülkede yürütülen AC Nielsen çalışmasında ise Avrupalı katılımcıların %18' inin, paketteki 

beslenme bilgilerini "her zaman" kontrol ettiği saptanmıştır (ACNielsen, 2005). Türkiye’de Besler ve 

arkadaşlarının çalışmalarında ise gıda ve beslenme etiketlerinin kullanım oranları sırasıyla %76,5 ve 

%72,4 bulunmuş, beslenme etiketlerini “sıklıkla” kullananların oranı kadınlarda %30,3, erkeklerde 

%25,6 olarak belirlenmiştir (Besler, 2012:584-91). Etiket okuma ve farkındalığın ölçülme biçimleri, 

çalışmalar arasında önemli derecede farklılık göstermektedir ve bu nedenle sonuçların karşılaştırılması 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

393 

zordur (Grunert, 2007:385–99). Çalışmamızda gıda ve beslenme etiketleriyle ilgi sorulara “sıklıkla” ce-

vabını veren bireyler değerlendirildiği için bulunan sonuçların diğer çalışma verileriyle benzer olduğu 

görülmektedir.  

Kim ve arkadaşlarının çalışmasında erkeklerin etiketlerdeki besin içeriği bilgilerini kadınlardan daha az 

kullandığı;  etiket okuyan bireylerden eğitim düzeyi yüksek olanların kolesterol ve doymuş yağ alımla-

rının düşük, lif alımlarının yüksek olduğu saptanmıştır (Kim, 2000:215–231).  Bizim çalışmamızda ise 

genel olarak üst gelir düzeyindeki bireylerin gıda ve beslenme etiketlerini daha yüksek oranlarda ince-

lediği ve bu gruptaki bireylerin %65,2’ sini erkeklerin oluşturduğu saptanmıştır. Ancak üst gelir düze-

yindeki katılımcıların diğer iki gruba göre öğrenim durumlarının ve çalışma oranlarının anlamlı dere-

cede (p<0,001) yüksek olduğu da gözlenmiştir. Bu durum cinsiyetin rolünden ziyade eğitim düzeyinin 

önemini göstermektedir. Eğitim düzeyi yüksek tüketiciler, etikette bulunan bilgileri ve besin maddesinin 

sağlık üzerindeki etkisini daha iyi anlayabilir ve diyet davranışlarını olumlu yönde daha iyi adapte ede-

bilirler (Kim, 2000:215–231). 

Çalışmamızın kısıtlılıklarına bakacak olursak;  sınırlı bir gönüllü sayısı vardır ve veriler İstanbul ilinde 

yalnızca üç ilçede yaşayan tüketicilerin verdiği bilgilerle sınırlıdır ayrıca çalışmaya katılan gönüllülerin 

uygulamalarının tespiti tek tek gözlenemeyeceğinden elde edilen veriler katılımcıların kendi beyanları 

ve anket formu ile sınırlı kalmıştır.  

Sonuç olarak, gelir düzeyi etiketlerin okunmasında, besinlerin tercih edilmesinde önemli bir etkendir. 

Üst gelir düzeyindeki kişilerin eğitim durumlarının da daha yüksek olduğu göz önüne alındığında eğitim 

durumunun da etiket okuma üzerinde etkili olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. Halk sağlığı uzmanları, 

aile hekimleri, diyetisyenler ve hemşirelerin özellikle düşük ve orta gelirli bireylere gıda etiketi okuma 

eğitimi vermeleri faydalı bir yaklaşım olabilir. 
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Damla GEÇKALAN SOYSAL 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kütahya / Türkiye 

Öz: Çin Halk Cumhuriyetin'de başlayan Mart 2020’de dünyada pandemiye dönüşen COVID-19 olgu-

ların yaklaşık %2’si çocuktu. Çocuklarda klinik, erişkinlere göre hafif seyretmektedir ve çocuklarda 

prognoz erişkinlere göre daha iyidir (1). Bu salgında çocuklarda klinik daha hafif seyretmesine rağmen 

asemptomatik vakalarda taşıyıcılık nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuklara sokağa 

çıkma kısıtlaması yada okulların kapanması gibi bazı kısıtlamalara neden olmuştur. Bu kısıtlamalar so-

nucunda; hareketsiz kalan ve evde kalmak zorunda olan çocuklarda kilo alımı önemli bir sorun teşkil 

etmektedir. Bu çalışmada, pandemi sonrası kilo alımı nedeni ile polkliniğine başvuru sayısının arttığı 

gözlemlendi. Bu amaçla yapılan retrospektif çalışmada, 01.06.2020- 01.09.2020 tarihleri arasında, Kü-

tahya Evliya Çelebi Hastanesi Çocuk Sağlığı polikliniğine kilo alımı nedeniyle başvuran, vücut ağırlığı 

çocuklarda yaş ve cinse göre hazırlanan vücut kitle indeksi (VKİ)> 85 persantil üzerinde olan hastalar 

aşırı kilolu kabul edilerek çalışmaya dahil edildi (2). Hastalarda tarama amaçlı hemogram, TSH, kara-

ciğer fonksiyon testi, böbrek fonsiyon testleri, açlık kan şekeri, lipid profili ve insülin değerleri bakılmış 

olan ve verileri tam olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Pandemi nedeniyle 3 aylık kısıtlamaların bit-

tikten sonraki 3 aylık zamanda başvuran hastalardan çalışmaya 98 hasta dahil edildi. Hastaların 52'si 

kız, 46'sı erkek ve ortalama yaşları 12 saptandı. Hastaların 22'sinin (15 kız, 7 erkek) açlık glukoz değeri 

100 ve üzerinde saptanmış olup kız hastalarda erkek hastalara göre bozulmuş açlık glukoz değerlerinin 

iki kat daha fazla olduğu görüldü. Tiroid fonksiyonlarına bakıldığında; TSH değeri 5 ve üzerinde olan 

17 hasta (9 kız, 8 erkek) olup cinsiyet dağılımı benzer saptandı. Dislipidemi açısından trigliserit, kolest-

rol, LDL, HDL değerleri bakılmış olup kolesterol değeri 21 hastada (%20,5’i) 200 ve üzerinde saptanmış 

olup cinsiyet dağılımı eşitti. Trigliserit değeri, 32 hastada (%31,3’ü) (19 erkek, 13 kız) 150 ve üzerinde 

saptanmış olup trigliserit değerlerinin özellikle erkek hastalarda daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Açlık 

insulin değeri bakılan 76 hastanın %25'inde (15 kız, 4 erkek) insülin değerleri 22 ve üzerinde saptanmış 

olup kızlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada hem pandemi nedeniyle 

okulların kapatılması ve sokağa çıkma kısıtlaması sonucunda, çocukların fiziksel aktivitesinin azalması 

ve stres nedeni ile kilo alımlarında, hiperglisemi ve hiperlipidemi’de artış olduğu düşünülmektedir. 

Daha çok sayıda hasta ile daha geniş çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Kilo Alımı, COVID-19 Pandemi, Bozulmuş Açlık Glukozu, Dislipidemi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Çin Halk Cumhuriyetin'de başlayan Mart 2020’de dünyada pandemiye dönüşen COVID-19 olguların 

%2’si çocuktu. Bu salgında çocuklarda klinik daha hafif seyretmesine rağmen asemptomatik vakalarda 

taşıyıcılık nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuklara sokağa çıkma kısıtlaması yada 

okulların kapanması (uzaktan eğitim) gibi bazı kısıtlamalara neden olmuştur. Bu kısıtlamalar sonu-

cunda; hareketsiz kalan ve evde kalmak zorunda olan çocuklarda kilo alımı önemli bir sorun teşkil et-

mektedir. Obezite, bilindiği üzere COVID-19 vakalarında hastalığın şiddeti ile korele eşlik eden komor-

biditedir. Ayrıca sosyal izolasyon sürecinde fazla beslenmeye yönelme yağ birikiminin artmasına neden 

olabilir. Aşırı yağ dokusu, yağsız kitle eksikliği, insülin direnci, dislipidemi, hipertansiyon, yüksek pro-

inflamatuar sitokin seviyeleri ve düşük temel besin alımı obez bireylerde organ ve sistemlerin işleyişini 
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tehlikeye atan faktörlerdir. Bu faktörler, bağırsak mikrobiyotasının modifikasyonu ile birlikte bağışıklık, 

kardiyovasküler, solunum sistemlerine verilen hasar ile ilişkilidir (3). Fiziksel aktivitenin azalması so-

nucunda çocuklarda kilo alımı artışı olabileceği ve bu kilo artışının da COVID-19 açısından riski arttı-

rabileceği düşünülmüştür. 

AMAÇ  

Çocuklarda, COVID-19 pandemisi nedeniyle sosyal izolasyon sonucunda kilo alımı ile başvuran okul 

çağı çocukların (6-18 yaş), retrospektif olarak açlık kan şekeri, tiroid fonksiyon testi (Tarama amaçlı 

TSH), lipid profili ve açlık insülin düzeyleri değerlendirilmesidir. 

KAPSAM 

Sosyal izolasyon, okulların uzaktan eğitim olması ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 aylık dönem 

(mart-nisan-mayıs 2020) bittikten sonra, sosyal izolasyonun kaldırıldığı 3 aylık yaz döneminde (haziran-

temmuz-ağustos 2020) aylarında, kilo alımı nedeni ile hastaneye başvuran hastaların epidemiyolojik 

olarak retrospektif olarak hastana özel paket program üzerinden tarandı. 01.06.2020- 01.09.2020 tarih-

leri arasında, Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi Çocuk Sağlığı polikliniğine aşırı kilo alımı tanısı girilen, 

vücut ağırlığı çocuklarda yaş ve cinse göre hazırlanan vücut kitle indeksi (VKİ)> 85 persantil üzerinde 

olan hastalar aşırı kilolu kabul edilerek çalışmaya dahil edildi. Hastalarda tarama amaçlı tam kan sayımı, 

karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonsiyon testleri, açlık kan şekeri, tiroid fonksiyonu (TSH), lipid 

paneli (trigliserit, kolestrol, LDL, HDL) ve açlık insulin düzeylerinin bakılmış olan ve verileri tam olan 

98 hasta çalışmaya dahil edildi. 

YÖNTEM 

İstatiksel analizler için SPSS v20 (Statistical Package for the Social Sciences Inc, Chicago IL) programı 

kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler kullanılarak veriler yaş, cinsiyet, glukoz, tiroid fonksiyonları, disli-

pidemi ve insülin olarak laboratuar üst sınır değerlere göre analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen 98 hastanın 52'si kız, 46'sı erkek ve ortalama yaşları 12 saptandı. Hastaların 

22'sinin(%21,5’inin) (15 kız, 7 erkek) açlık glukoz değeri 100 mg/dL ve üzerinde saptanmış olup kız 

hastalarda bozulmuş açlık glukoz değerlerinin erkek hastalara göre iki kat daha sık görüldü. Tiroid fonk-

siyonlarına bakıldığında; TSH değeri 5 mIU/L ve üzerinde olan 17 hasta (9 kız, 8 erkek) olup cinsiyet 

dağılımı benzer saptandı. Dislipidemi açısından trigliserit, kolestrol, LDL, HDL değerleri bakılmış olup 

kolesterol değeri 21 hastada (%20,5’i) 200 mg/dL ve üzerinde saptanmış olup cinsiyet dağılımı eşitti. 

Trigliserit değeri, 32 hastada (%31,3’ü) (19 erkek, 13 kız) 150 mg/dL ve üzerinde saptanmış olup trig-

liserit değerlerinin özellikle erkek hastalarda daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Açlık insulin değeri ba-

kılan 76 hastanın %25'inde (15 kız, 4 erkek) insülin değerleri 22 uU/mL  ve üzerinde saptanmış olup 

kızlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla olduğu gözlenmiştir. 
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SONUÇ 

 Bu çalışma sonucunda; hem pandemi nedeniyle okulların kapatılması-uzaktan eğitim ve sokağa çıkma 

kısıtlaması sonucunda, çocukların fiziksel aktivitesinin azalması ve stres nedeni ile kilo alımlarında, 

hiperglisemi ve hiperlipidemi’de artış olduğu düşünülmektedir. Bu hastalar ileri tetkik ve tedavi amaçlı, 

çocuk endokrin bölümüne yönlendirilmiştir. Kilo artışının özellikle hastaların immün sistemi zayıflata-

bileceği göz önüne alındığında özellikle okul çağı çocuklarda evde yapılabilecek fiziksel aktivitelerin 

arttırılması teşvik edilmesi, sağlıklı beslenme ile ilgili ailelerine bilgilendirilmesi gerektiği düşünülmüş-

tür.  Daha ayrıntılı sonuçlar elde edilmesi için daha çok sayıda hasta ile daha geniş çalışmalar yapılması 

gerekmektedir. Bu çalışma özellikle adölesan çağındaki çocuklarda, kilo alımı artışına dikkat çekilmesi 

açısından faydalı olacağı düşünülmüştür. 
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Öz: Haşhimoto tiroidi (HT), serum tiroid antikorlarının artması özellikle tiroid peroksidaz antikorlarının 

(TPOAb) ve tiroglobulin antikorlarının (TgAb) varlığı ile karakterize otoimmün bir hastalıktır, ince iğne 

aspirasyon biyopsi bulgularının varlığı ile tanımlanmaktadır. Otoimmün tahribat ve besin işlevinin bo-

zulması ile karakterize olan haşhimoto hastalığı hipotirodizmin görülen en yaygın şeklidir. Günümüzde 

hastalığı iyileştirecek kesin bir tedavi şekli bulunmamakta ve dünyada görülme sıklığı giderek artmak-

tadır. İnsidansı kadınlarda daha fazla olup 1000’de 3,5, erkeklerde ise 1000’de 0,8 olarak saptanmıştır. 

Obezlerde, tiroid otoimmün hastalıklarının prevalansının %8-29 arasında olduğu bildirilmiştir. Tiroid 

hormonlarının, obezite ve obezitenin metabolik olarak etkisi düşük dereceli kronik inflamatuar yanıt ile 

ilişkilendirilmektedir. TSH salınımının artmasından yüksek leptin düzeyi sorumludur, adiposit prolife-

rasyonu TSH reseptörlerinin seviyelerini etkilemektedir. Hastalarda gastrointestinal sitem bozuklukları, 

gluten hassasiyeti, laktoz intoleransı ve D vitamini yetersizliği görülebilmektedir. Ayrıca hastaların se-

lenyum ve iyot alımının artması ile antikor düzeylerinde iyileşme olduğu saptanmıştır. Hastalar için 

uygun besin öğelerini içeren diyetler, olası besin duyarlılıkları için eliminasyon diyetleri tedavide umut 

verici olarak görünmektedir. İştahsızlık ve besin alımındaki azalmaya karşın bazal metabolizma hızında 

azalmanın ve adipoz dokunun artışına metabolik yönelimin olması, ağırlık yönetimi için uygun enerji 

alımının düzenlenmesi ve iyot tutulumuna neden olan besin öğelerinin diyetten çıkarılması önemlidir. 

Hastalarda glutensiz, laktozsuz, sükroz oranı azaltılmış ya da selenyum içeriği artırılmış diyetler ağırlık 

kaybında etkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Haşhimoto, Otoimmün Hasar, Tiroid Bezi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Haşhimoto tiroiditi (HT), tiroid hücrelerini hücre-antikor aracılı immün süreçlerle yok eden otoimmün 

bir hastalıktır. Hastalık foliküler hücrelerin lenfositik infiltrat ve fibroz nedeniyle değişmesinden kay-

naklanır ve tiroid antikorlarının, özellikle tiroid peroksidaz antikorlarının (TPOAb) ve tiroglobulin an-

tikorlarının (TgAb) varlığı ile karakterizedir (Krysiak,2019:417-22). Gelişmiş ülkelerde hipotiroidizmin 

en yaygın nedenidir. Buna karşılık dünya çapında, hipotiroidizmin en yaygın nedeni diyette yetersiz iyot 

alımıdır. Bu hastalık aynı zamanda kronik otoimmün tiroidit ve kronik lenfositik tiroidit olarak da bili-

nir. Hastalığın patolojisi, tiroid dokusuna saldıran ve ilerleyici fibrozise neden olan antitiroid antikorla-

rıdır (Mincer&Jialal, 2019). HT, serum tiroid antikorlarının artması ve/veya ince iğne aspirasyon biyopsi 

bulgularının varlığı ile tanımlanmaktadır. En yaygın laboratuvar bulguları, artmış tiroid uyarıcı hormon 

(TSH) ve düşük tiroksin (T4) seviyelerinin, artmış anti-tiroid peroksidaz (TPO) antikorları ile birleşti-

ğini göstermektedir. Ancak hastalığın başlarında hastalar hipertiroidizm veya normal değerler, semp-

tomlar ve laboratuvar bulguları gösterebilirler (Mincer&Jialal, 2019). Tipik semptomlar arasında enerji 

azlığı, soğuk eller ve ayaklar, yorgunluk, hiperkolesterolemi, kas ağrısı, depresyon ve bilişsel eksiklikler 

yer almaktadır( Kathleen Mahan,2012: 3:72-3). Ayrıca hipotiroidizmde bazal metabolizma hızında ve 

oksijen tüketim düzeyinde azalma görülmektedir. Termogenezin azalması da soğuk intoleransına neden 
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olmaktadır. Bireylerde iştah ve gıda tüketiminde azalma olmasına karşın su, tuz ve yağ birikimi nede-

niyle ağırlık artışı görülmektedir. Lipolizde, yağ asidi biyosentezinde ve protein döngüsünde azalmalar 

oluşmaktadır (Devdhar,2007: 595-615). Tanısı genellikle 30 ila 50 yaşları arasında konulmaktadır (Min-

cer&Jialal, 2019). Haşhimoto tiroiditinde supressor T hücrelerindeki genetik defektin etkisiyle hücresel 

immunitede bozukluk görülür ve supressor T lenfositleri, yardımcı T lenfositlerini baskılayamaz. Ayrıca 

aktif olmuş B lenfositleri de tiroid antijenleri ile reaksiyona giren antikorların oluşmasına neden olur. 

Sonrasında ise hormon üretimi bozulacak kadar hasar oluşmaktadır (Nalbant,2016:8-20). İnsidansı ka-

dınlarda daha fazla olup 1000’de 3,5, erkeklerde ise 1000’de 0,8 olarak saptanmıştır (Mincer&Jialal, 

2019). Obezlerde, tiroid otoimmün hastalıklarının prevalansının %8-29 arasında olduğu bildirilmiştir 

(Marzullo,2010: 3965-72) 

AMAÇ  

Hipotirodizmin en yaygın şekli olan Haşhimoto tiroidi hastalarında ağırlık yönetimi oldukça zordur. 

Otoimmün tahribat ve  besin alerjileri görülebilen hastalarda özellikle D vitamini, iyot, selenyum ve 

şekerli besinlerin alım düzeylerine dikkat edilmelidir. Bu kapsamda ağırlık kaybı ve doğru besin alım-

larına güncel bakış açısı sağlamak için kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. 

KAPSAM 

Tiroid hormonlarının, obezite ve obezitenin metabolik olarak etkisi düşük dereceli kronik inflamatuar 

yanıt ile ilişkilendirilmektedir. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi obezite polikliniğinde 180 has-

tanın dahil edildiği çalışmada, obezler bireylerde %21,57 gibi yüksek bir oranda hipotiroidi ve subklinik 

hipotiroidi tespit edilmesi bu ilişkiyi desteklemektedir. Ayrıca ötiroidik hastalarda artmış tiroidit sıklığı 

ve tiroid otoantikorlarının saptanması da dikkat çekicidir (Alkaç, 2014: 74-6). Benzer olarak 165 obez 

ve 118 zayıf bireyde TSH, tiroglobulin ve antitiroid antikor düzeylerinin test edildiği bir çalışmada obez 

hasta grubunda hipotiroidi ile beraber tiroid otoantikor pozitifliğinde de artış olduğu tespit edilmiştir 

(Alkaç, 2014: 74-6). Obez Haşhimotolu bireylerde TSH salınımının artmasından yüksek leptin düzeyi 

sorumlu tutulmaktadır ve adiposit proliferasyonu TSH reseptörlerinin seviyelerini etkilemektedir (Mar-

zullo,2010: 3965-72). HT immunopatolojisini etkileyen faktörler Şekil 1’de gösterilmiştir (Ihnatowicz, 

2019:1-10). 
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Şekil 1. Haşhimoto tiroidi immunopatolojisini etkileyen faktörler 

 (Ihnatowicz, 2019:1-10). 

Haşhimoto ve Beslenme İlişkisi 

Gastrointestinal Sistem (GIS) Hastalıkları 

 HT en sık rastlanan otoimmün hastalıklardan biridir ve hastaların yaklaşık %10-40’ında gastrik bozuk-

lukların olduğu saptanmıştır. Cellini ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmaya göre, otoimmün gast-

ritli hastaların yaklaşık %40’ının HT’nin de olduğu belirlenmiştir (Cellini,2014: 1454-8). Kronik oto-

immün gastrit, hidroklorik asit ve intrinsik faktör üretiminin bozulmasına yol açan parietal hücrelerin 

kısmen veya tamamen kaybolması ile karakterizedir. Hastalarda demir eksikliği anemisi geliştirmeye 

devam eder, bu da pernisiyöz anemiye ve ciddi gastrik atrofiye yol açabilmektedir(Mincer&Jialal, 

2019). 

Gluten Hassasiyeti 

 Çölyak hastalarında en yaygın eşlik eden otoimmün bozukluğun otoimmün tiroidin olduğu saptanmış-

tır. Endokrin otoantikorların ve organ sistem fonksiyon bozukluğunun uyarılmasında glutenin önemli 

olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Otoimmün tiroidi olan 6024 hasta ile yapılan bir sistematik 

derlemede, biyopsi ile doğrulanmış çölyak hastalığı prevalansının belirgin bir şekilde arttığı saptanmış 

ve otoimmün tiroiditli tüm hastaların çölyak hastalığı varlığı açısından taranmasının gerekli olduğu be-

lirtilmiştir(Krysiak,2019:417-22). Otoimmün tiroidi olan 34 kadının dahil edildiği bir çalışmada; hasta-

lar 2 gruba ayrılmış, hastaların yarısına glutensiz diyet tedavisi uygulanırken, diğer yarısına herhangi 

bir diyet tedavisi uygulanmamıştır. Altı aylık diyet takiplerinin sonunda; glutensiz diyetle beslenen has-

talarının %38’inin serumunda pozitif anti-doku transglutaminaz antikorlarının mevcut olduğu saptan-
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mıştır. Ayrıca bu hastalarda glutensiz diyetin TPOAb ve TgAb düzeylerini azalttığı ve 25-hidroksivita-

min D serum seviyelerinde artırdığı gözlemlenmiştir. Yapılan başka bir çalışmada çölyak tanısı almış 

135 çocuk (başlangıçta antitiroid aktivite gösteren, göstermeyen ve subklinik hipotirodi olan) glutensiz 

diyet ile beslenmiştir. Antitiroid titresi pozitif olmayan 101 hastanın 86’sı ötiroid olarak kalmış; 15 ki-

şiden 11’inde ise 12-18 aylık glutensiz beslenme sonrasında normalleşen TSH değerleri saptanmıştır 

(Cassio, 2010:292-5). Ayrıca çölyak hastalığı için genetik risk, büyük ölçüde insan lökosit antijen ge-

notipleri ile ilişkilidir ve bu da otoimmün tiroid hastalığıyla olan bağlantısından büyük ölçüde sorumlu-

dur (Barker&Liu, 2008:349-65). 

Laktoz İntoleransı 

Hipotiroidizm için temel tedavi oral Levotiroksin (LT4) tedavisidir. LT4 hem ötiroid hem de hipotiroi-

dili hastalarda jejunum, ileum ve daha az ölçüde duodenum tarafından emilir. Laktoz İntoleransı (LI) 

ise ince bağırsaktaki laktaz eksikliği nedeniyle bağırsaklarda laktoz sindirilemediğinde ve emilemedi-

ğinde ortaya çıkar. Sindirilmemiş laktoz, suyu bağırsak lümenine çeker ve bakteriyel fermantasyona yol 

açar. Osmotik basınç artar ve ince bağırsaklardan emilim hızı azalır, bu da laktoz ve enzimler arasındaki 

temas süresini azaltır ve laktozun hidrolizini daha da azaltır. Bu durum ayrıca yetersiz LT4 emilimine 

de yol açabilir. Bu nedenle LI’li hastalar ötiroid durumundan korunmak için yüksek LT4 dozlarına ge-

reksinim duyabilir. Yapılan bir çalışmada, laktoz intoleransının hipotiroidili hastalarda oral T4 ihtiyacını 

önemli ölçüde arttırdığı gösterilmiştir (Asik,2014: 279-84). LT4 alan 83 HT hastasına laktoz tolerans 

testleri yapılmış ve hastaların %75,9’unda laktoz intoleransı teşhis edilmiştir. LI’ı olan 38 hastaya (30 

ötiroid ve 8 subklinik hipotiroidizmi) 8 hafta boyunca laktoz kısıtlı diyet uygulanmış ve LI olmayan 12 

hasta ile birlikte değerlendirilmiştir. LI olan ötiroid ve subklinik hipotiroidili hastalarda TSH’ın anlamlı 

düzeyde azaldığı saptanmıştır [Sırasıyla 2,06±1,02 ila 1,51±1,1 IU / mL ve 5, 45±0,74 ila 2,25±1,88 IU 

/ mL] (p<0.05). Bununla birlikte, LI olmayan hastalarda TSH düzeyi 8 hafta boyunca önemli bir deği-

şiklik göstermemiştir (p>0.05). Genellikle LI semptomlarının laktoz kısıtlamasından 2-3 hafta sonra, 

TSH seviyelerinin ise L-tiroksin tedavisindeki herhangi bir değişiklikten etkilenmesinin yaklaşık 4-6 

hafta sonra olduğu belirlenmiştir(Cassio, 2010:292-5). 

 İyot Alımı 

İyot, tiroid hormonlarının fonksiyonu ve sentezi için gerekli olan ve diyetin temel bir mikro besinidir. 

Tavsiye edilen yetişkin için günlük iyot alımı 150µg’dır ve gebelik ve emzirme döneminde 250µg’a 

kadar çıkmaktadır. En iyi kaynakları ise deniz ürünleri (deniz yosunu, tarak, morina, sardalye, karides, 

somon ve ton balığı), hayvansal ürünler (yoğurt, inek sütü, yumurta), kızılcık ve çilektir (Liontiris& 

Mazokopakis,2017:51-6). Yetersiz veya yüksek iyot alım düzeyi olan bölgelerde hipotiroidizm preva-

lansının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca aşırı iyot alımının Haşhimoto tiroiditi riskini de artır-

dığı belirlenmiştir. Bu etkinin görülme sebebinin otofaji aktivitesinin baskılanması ve tiroid foliküler 

epitel hücrelerinin apoptozisinin artışından kaynaklandığı düşünülmektedir (Bakır&Şahin,2019:59-72). 

Avrupa’da iyot eksikliği olan bölgelerde subklinik hipotiroidi prevalansının daha düşük olduğu saptan-

mıştır. AntiTPO düzeyleri benzer olup iyot alım miktarı yetersiz olanlarda subklinik hipotiroidi preva-

lansı %4,2, iyot alımı yeterli olanlarda ise %23,9 olarak belirlenmiştir (Özen ve ark,2018: 129-134). 

İyot tarafından indüklenen tiroid hormonunun sentezi ve sekresyonu üzerindeki kalıcı ve inhibe edici 
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etkiye bağlı olarak Wolff-Chaikoff etkisi ile hipotiroidizm oluşabilir. Özellikle 24 saatte ortalama id-

rarda iyot düzeyinin 220µg olması hipotiroidi ile ilişkilendirilmektedir (Laurberg,2011:457-69). 

Selenyum Düzeyi 

Selenyum (Se), antioksidan ve antiinflamatuar etkisinden tiroid hormon üretimine kadar birçok etkiye 

sahip diyetin temel mikro besleyicisidir. Tiroid doku başına en yüksek Se içeriğine sahip organdır. Se-

lenoproteinler arasında glutatyon peroksidazlar (GPX), tioredoksin redüktazlar (TR), iyodotironin dei-

yodinazlar ve selenoprotein P gibi selenoenzimler insan tiroid fonksiyonu ve tiroid hormonu homeosta-

zında önemli rol oynamaktadır (Liontiris& Mazokopakis,2017:51-6). Otoimmün hipotiroidizmi bulunan 

bireylerde serum Se düzeyinin, sağlıklı bireylere göre daha düşük olduğu saptanmıştır (Özen ve 

ark,2018: 129-134). Se eksikliğinin hastalığın patogenezinde rol oynadığı ve yolağının hayvan model-

lerinde bozuk glutatyon peroksidaz (GPX), tiroid hücresinin oksidatif hasarı, fibrozun başlamasına ve 

doku onarımının bozulmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Ayrıca, selenyumun bağışıklık siste-

mindeki önemli rolü göz önüne alındığında, Se eksikliği hem T hücre hem de B hücre aracılı bağışık-

lıktaki bozulma ile ilişkilidir. Eritrositlerde veya plazmadaki GPX'in maksimum aktivitesini elde etmek 

için diyetle alınması önerilen miktar günde 55-75 µg arasındadır. Se-metiyonin ve selenyumlu maya 

gibi organik Se formlarının çok daha düşük toksisiteye sahip olması ve inorganik Se (sodyum sele-

nat)’dan çok daha yüksek etkinlik göstermesi sebebiyle alımı önerilir (Mazokopakis&Chatzi-

pavlidou,2007:6-8). Yapılan bir çalışmada, 3 ay boyunca 200 µg sodyum selenit alımı sonrası ortalama 

serum anti-TPO düzeylerinde önemli bir azalma kaydedilmiştir. Bu azalma selenyum alan hasta gru-

bunda %36,4 iken, kontrol grubunda %12 olarak belirlenmiştir (p=0.013) (Gärtner,2002: 1687-91). Ben-

zer olarak yapılan randomize kontrollü bir çalışmada, levotiroksin ile tedavi edilen otoimmün hipotiro-

idizmi olan hastalara verilen ek selenyum desteği ile serum anti-TPO düzeyinin anlamlı düzeyde azal-

dığı saptanmıştır (Kachouei,2018:7). Ayrıca levotiroksin tedavisi gören otoimmün tiroidili hastalara ya-

pılan selenyum desteğinin, TPO ve inflamatuar sitokinlerin düzeyini levotiroksin kadar düşürebildiği 

belirlenmiştir (Krysiak&Okopien,2011: 2206-15). Selenyum ve çinko desteğinin, 68 HT’li obez kadında 

değerlendirildiği bir çalışmada, bireyler 4 takviye grubundan birine rastgele dahil edilmiştir. Bu 4 gruba 

12 hafta boyunca Zn + Se (ZS; çinko-glukonat olarak 30 mg Zn ve yüksek selenyum mayası olarak 200 

μ Se), Zn + plasebo (ZP), Se + plasebo (SP) veya plasebo + plasebo (PP) verilmiştir. Çalışmanın so-

nunda, serum Zn veya Se konsantrasyonlarında önemli bir değişiklik saptanmamıştır. Ortalama serum 

T3 düzeylerinin; ZS ve ZP gruplarında anlamlı olarak arttığı (p<0.05), ZS grubunda ortalama serum T4 

düzeyinin arttığı ve TSH’ın azaldığı saptanmıştır (p<0.05). Dört grubun da Beden Kütle İndeksleri 

(BKİ) arasında başlangıçtakine kıyasla anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p=0.8). Çalışma, Zn’nin tek 

başına veya Se ile birlikte aşırı kilolu veya obez kadın hipotiroidi hastalarının tiroid fonksiyonu üzerine 

etkisi olduğu sonucuna varmıştır (Wojtas,2019:4841).                     

Şeker İkameleri 

 Şeker ikameleri, hayvan çalışmalarında obeziteden çeşitli malignitelere kadar çok sayıda sağlıkla ilişkili 

yan etkilerle ilişkilendirilmektedir. En yaygın olarak kullanılanlar aspartam, sükraloz ve sakkarindir 

(Sachmechi, 2018). Sükrozun, tiroid üzerindeki etkilerini sükraloz ile karşılaştıran ve sıçanlar ile yürü-

tülen bir çalışmada, sükraloz’un tiroid peroksidaz aktivitesini azalttığı, T3 ve T4 plazma seviyelerinde 

azalmaya neden olduğu belirlenmiştir (Pałkowska-Goździk, 2018: 773-82). Benzer olarak erkek albino 
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sıçanları üzerinde yapılan bir çalışmada, formaldehidin (bir aspartam metaboliti) tiroid bezinin foliküler 

epitel hücrelerinin gerilemesine neden olduğu, T3 ve T4 seviyelerini azaltıp TSH seviyelerini arttırdığı 

gösterilmiştir (Patel,2003:295-7). 

Takip edilen bir olgu sunumunda, yüksek dozda yapay tatlandırıcı tüketme öyküsü olan (14 yıldır günde 

ortalama 6 g/dl) 52 yaşında bir kadına Haşhimoto hipotiroidizmi tanısı konulmuş ve bireyin önce yapay 

tatlandırıcı alımı azalttırılıp sonra bıraktırılmış ve TSH, Anti TPO Ab ve tiroid uyarıcı immünoglobulin 

(TSI)’in normal düzeye indiği görülmüştür (Wojtas,2019:4841).HT tanısı konan tüm hastalarda şeker 

ikame alımının sorgulanması gerektiği vurgulamaktadır. 

D Vitamini Düzeyi   

Obezite daha düşük D vitamini düzeyleri ve otoimmün hastalıkların gelişmesi ile karakterizedir. Düşük 

vitamin D düzeyleri, otoimmün bozukluklarla ve en yaygın otoimmün hastalık olan otoimmün tiroiditi 

ile ilişkilendirilmiştir (De Pergola,2018: 646-52). D vitamini, kalsiyum/fosfat homeostaz fonksiyonları-

nın yanı sıra doğal bağışıklık modülatörlerinden biri olarak kabul edilir ve çeşitli bağışıklık aracılı sü-

reçlerin düzenleyicisidir. Serumdaki olması gereken miktar 30-80 ng/mL arasındadır ve 30 ng/mL’nin 

altındaki seviyeler D vitamini yetersizliği olarak kabul edilir(Mazokopakis & Kotsiris,2014:37-40). 

Anti-tiroid immün yanıt, tiroid antijen-spesifik Th hücre aktivasyonuyla başlar ve tiroid otoimmünitesi-

nin insan lökosit antijen (HLA) sınıf II genleri ile ilişkili bulunmuştur. Ratlarla yapılan bir çalışmada; 

aktif D vitamininin otoimmün tiroiditli tirositler üzerindeki HLA sınıf II moleküllerinin ekspresyonunu 

azaltarak, lenfosit proliferasyonunu ve inflamatuar sitokin salınımını inhibe ettiği belirlenmiş ve kole-

kalsiferol takviyelerinin D vitamini eksikliği olan HT hastalarında TPO-Ab’yi azaltmada etkili olduğu 

saptanmıştır (Ucan, 2013:1-6). 

 ABD Endokrin Derneği kılavuzu, 25 (OH) D serum seviyesini 30 ng/mL’nin üzerine çıkarmak için 

1500-2000 IU günlük D vitamini alımının gerekli olduğunu belirtmektedir (Holick,2011:3908) ve 30 ila 

40 ng/mL arasında 25 (OH) D seviyelerinin metabolik ve otoimmün bozuklukları önlemek için yeterli 

olduğu saptanmıştır (Bakır&Şahin,2019:59-72).  Mazokopakis  ve arkadaşlarının yaptığı bir başka ça-

lışmada (Mazokopakis,2015: 222-7). Haşhimoto tiroidili olan ve D vitamini <30 ng/mL düzeyinde 218 

hastanın serum 25 (OH) D seviyelerini ≥40 ng/mL olması hedeflenmiştir. Bu bireylere 4 ay boyunca 

oral 1200-4000 IU D3/gün (kolekalsiferol) verilmiştir.  Uygulamanın sonunda 25 (OH) D serum kon-

santrasyonu, tirotropin (TSH), serbest tiroksin (FT4), anti-tiroid peroksidaz (anti-TPO), antitiroglobulin 

(anti-TPO) -TG) düzeyleri kontrol edilmiştir. D vitamini eksikliği olan HT hastalara D3 desteğinin, se-

rum anti-TPO düzeylerinde önemli bir azalmayı (%20,3) sağladığı ve BKİ, serum anti-TG ve TSH dü-

zeylerini sırasıyla %2,2, %5,3 ve %4 oranında azalttığı saptanmış ancak farklılığın anlamlı olmadığı 

tespit edilmiştir. Ayrıca D vitamini eksikliği olan HT hastalarının anti-TPO düzeyleri, D vitamini ek-

sikliği olmayan kontrol grubu hastalarına kıyasla anlamlı derecede daha yüksek (364 ± 181IU / mL'ye 

karşılık 115.8 ± 37.1IU / mL, p<0.0001) olarak belirlenmiştir. Kim’in 2016 yılında 776 hasta ile yaptığı 

başka bir çalışmada ( Kim, 2016:385-93) serum 25(OH)D düzeyleri, tiroid fonksiyonu ve anti-tiroid 

antikorlarının düzeyi geriye dönük olarak analiz edilmiştir. D vitamini yetmezliği prevalansı otoimmün 

tiroidi olan 369 hastada, olmayan 407 hastaya göre (%46,1'e karşı %37,1, p=0.011) anlamlı olarak daha 

yüksek ve HT olan 221 hastada Graves hastalığı (GD) olan veya olmayanlara göre daha yüksek (%48,9'a 

karşı %41,9, %37,1, p=0.017) olarak saptanmıştır. Ayrıca, düşük serum D vitamini düzeyleri yüksek 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazokopakis%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26637501
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serum TSH seviyeleri ile ilişkili bulunmuştur. GD ile HT hastalarının serum D vitamini düzeylerinin 

kıyaslandığı çalışmalarda, HT hastalarında nispeten düşük D vitamini seviyesi, GD hastalarının ise sağ-

lıklı bireylerle benzer 25 (OH) D seviyelerine sahip olduğu saptanmıştır (Ke,2017:581-7). Yapılan başka 

bir çalışmada 34 HT’li kadın iki gruba ayrılmış; birinci gruba ait hastalara (grup A, n = 16) 6 ay boyunca 

glutensiz diyet uygulanırken, diğer hastalara (grup B, n = 18) herhangi bir diyet tedavisi uygulanmamış-

tır. Çalışmanın sonunda grup B'de serum tirotropin, serbest tiroid hormon düzeyleri, serum 25-hidrok-

sivitamin D düzeyleri anlamlı düzeyde değişmezken; glutensiz diyetin uygulandığı grup A’da ise tiroid 

antikor titrelerini düşürdüğü ve 25-hidroksivitamin D seviyelerini artırdığı görülmüştür 

(Krysiak,2019:417-422). Otoimmün tiroidili hastalarda D vitamini eksikliğinin karmaşık etiyolojisini 

araştırmak için ileri çalışmaların yapılması zorunluluğu vurgulanmaktadır. 

SONUÇ 

İmmün sistemin saldırısı ile oluşan tahribat ve besin işlevinin bozulması ile karakterize olan Haşhimoto 

hastalığı hipotirodizmin en yaygın şeklidir. Günümüzde hastalığı iyileştirecek kesin bir tedavi şekli bu-

lunmamakta ve dünyada görülme sıklığı giderek artmaktadır. Ancak hastalar için uygun besin öğelerini 

içeren diyetler, olası besin duyarlılıkları için eliminasyon diyetleri tedavide umut verici olarak görün-

mektedir. Özellikle D vitamini, iyot, selenyum ve şekerli besinlerin alım düzeylerine dikkat edilmelidir. 

Obezite gelişimi ve tedavisi açısından Haşhimoto hastalığının değerlendirilmesi, ileri çalışmaların plan-

lanması önemli ve gereklidir. Haşhimoto tiroidi hastalarının bireysel beslenme programlarının oluştu-

rulması ve takibinin yapılması hastalığın seyrini değiştirebilir.  
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KURKUMİN VE KAPSAİSİN’İN İNSAN PREADİPOZİT HÜCRE FARKLILAŞMASINA 

OLAN ETKİSİ 

Pınar ÇETİNALP 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya AD., İstanbul / Türkiye  

Öz: Obezite, gıda tüketimi ve enerji harcanması arasındaki dengesizlikten kaynaklanan ciddi bir toplum 

sağlığı sorunudur. Yağ dokusu hücre sayısında artış ve hipertrofisiyle karakterize olan bu durum, adipoz 

dokunun fonksiyon bozukluğuna neden olarak kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, tip 2 diyabet 

gibi birçok hastalığın görülme sıklığını artırır. Mezenkimal kök hücrelerden köken alan preadipozitler 

farklılaşma faktörlerinin etkisiyle adipozit hücrelere farklılaşarak adipoz dokuyu oluştururlar. Adipoz 

doku enerji homeostazı, inflamatuvar ve immün yanıtta rol alan aktif moleküllerin sentezlendiği endok-

rin bir dokudur. Zerdeçal baharatının aktif maddesi olan kurkumin (CUR) ve acı kırmızı biberin aktif 

bileşeni olan kapsaisin (CAP) uygulamalarının preadipozit hücrelerin farklılaşması ve adipozit hücrele-

rin salgıladığı oksidan ve inflamatuvar faktörleri inhibe ettiği hayvan hücre kültürü çalışmalarında gös-

terilmiş; ancak insan adipozit hücrelerinde benzer çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, farklı doz-

larda uygulanan CUR ve CAP’in insan preadipozit hücrelerinin adipozit hücrelere farklılaşması üzerine 

etkilerinin in vitro olarak ilk defa incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda insan kalp dokusundan elde 

edilmiş preadipozit (Human Preadipocytes, HPAd) hücre hatları kullanılmıştır. Preadiposit hücreler 3 

gruba ayrılmıştır; bunlar sadece farklılaşma mediumunda üretilen kontrol grup, farklılaşma mediu-

munda üretilen CUR eklenmiş grup (0.5µM, 5µM, 10µM, 20µM) ve CAP eklenmiş gruptu (1µM, 

10µM, 20µM, 50µM). Çalışmamızın ilk aşamasında kontrol grubu, CUR ve CAP’in farklı dozlarını 

içeren gruplarlardan oluşan üçüncü pasajda olan preadiposit hücrelerin adiposit hücrelere farklılaştırıl-

ması 37°C ve 5%CO2 inkübatörde 15 günde tamamlanmış ve farklılaştıkları mikroskobik olarak göz-

lemlenmiştir. CUR ve CAP’in insan adiposit hücre farklılaşmasındaki etkisi CCK-8 spektrofotmetrik 

hücre canlılık testi ve Oil red O hücre boyama yöntemiyle tespit edilmiştir. Çalışmamızın ikinci aşama-

sında adiposit hücrelerin canlılık ve farklılaşmasının en düşük olduğu 20µM CUR ve 1µM CAP dozla-

rını içeren preadiposit hücreleri birlikte farklılaşmaya alınmıştır. Devam etmekte olan çalışmamızın ilk 

sonuçlarında, CCK-8 testine göre;  CUR ve CAP’in birlikte uygulanmasının her ikisininde farklılaşma 

üzerine baskılayıcı etkisini arttırdığı  (p<0.001), Oil red O testine göre birlikte uygulanmanın CAP’in 

baskılaycı etkisini arttırdığı (p<0.001), CUR’in etkisini değiştirmediği (p<0.001) tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Farklılaşma, İnsan Preadipozit Hücre, Kapsaisin, Kurkumin, Obezite 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Obezite, gıda tüketimi ve enerji harcanması arasındaki dengesizlikten kaynaklanan ciddi bir toplum sağ-

lığı sorunudur. Ayrıca, vücuda alınan ve verilen enerji dengesizliğinden dolayı yağ kitlesinin yağsız 

vücut kitlesine oranının artması şeklinde de tanımlanabilir (Samur,2008:245-246,590,975-978) (Ash-

rafi,2007:1-20). Çoğunlukla, bu enerji dengesizliğinin kötü beslenme alışkanlıklarından dolayı karbon-

hidratların ve yağların dengesiz alınımından kaynaklandığı ifade edilmektedir (Sun, 2013:470-477). 

Yağ dokusu hücre sayısındaki artış ve hipertrofisiyle karakterize olan bu durum, adipoz dokunun fonk-

siyon bozukluğuna neden olarak kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, tip 2 diyabet gibi birçok 

hastalığın görülme sıklığını artırır (Cypess,2010:143-149) (Boss,2012:3-14). Mezenkimal kök hücreler-

den köken alan preadipozitler farklılaşma faktörlerinin etkisiyle adipozit hücrelere farklılaşarak adipoz 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 
 

 

408 

dokuyu oluştururlar. Adipoz doku enerji homeostazı, inflamatuvar ve immün yanıtta rol alan aktif mo-

leküllerin sentezlendiği endokrin bir dokudur (Azhar,2016:13-89).  

Kurkumin, zencefilgiller (Zingiberaceae) ailesine ait zerdeçal (Curcuma Longa)  bitkisinden elde edilen 

polifenolik bir bileşiktir (Sharma.,2005:1955-1968). Kurkuminin antioksidant, antikarsinojenik ve anti-

inflamatuar etkilerine ek olarak karaciğer ve böbrek üzerine koruyucu etkileri, tromboz baskılayıcı ve 

myokardiyal infarktus koruyucu etkileri içeren biyolojik aktivitelere de sahiptir (Wongcharoen,2009:) 

(Agarwal,2010:173-199) (Meng:2013:2101-2113) (Kumar,2015:16-27) (Gupta,2017:109-124) (Tanrı-

kulu,2019:774-782) 

Kapsaisin; Solanaceae  familyasından,  tür  adı  Capsicum  annum  olan  acı  kırmızı biberden elde edilen 

yağda eriyen bir fenoldür. Çalışmalarda kapsaisinin  adipoz  dokudan  lipit  mobilizasyonunu  uyararak,  

yağ  dokusu  kütlesini  ve  serum  trigliserit  konsantrasyonunu  azalttığı gösterilmiştir 

(Kawada,1986:1272-1278) (Rosa,2002:7396-7401). Kapsaisin antioksidan ve immunregülatuvar etki-

sini immunoglobulin üretimi ve lenfosit proliferasyonunun düzenlenmesi ile ayrıca  monosit hücre di-

zilerinde  platelet-aktive  edici  faktör  tarafından  indüklenen  sitosolik  kalsiyum  artışının engellenmesi  

ile  göstermektedir (Zhang,2003:275-283) (Janssens,2014:44-49). 

Kurkumin (CUR) ve kapsaisin (CAP) uygulamalarının preadipozit hücrelerin farklılaşması ve adipozit 

hücrelerin salgıladığı oksidan ve inflamatuvar faktörleri inhibe ettiği hayvan hücre kültürü çalışmala-

rında gösterilmiş, ancak insan adipozit hücrelerinde benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır (Leih-

rer,2013:3-20) (Xu,2018:850) (Amruthraj,2011:256-259). 

AMAÇ  ve KAPSAM 

Bu çalışmada, farklı dozlarda uygulanan CUR ve CAP’in insan preadipozit hücrelerinin adipozit hücre-

lere farklılaşması üzerine etkisinin in vitro olarak ilk defa incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece yağ do-

kusu üzerine etkili olan en uygun CUR ve CAP dozunun belirlenmesinin besin takviyesi olarak kulla-

nılması için uygun dozun belirlenmesinde de yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızda 

insan kalp dokusundan elde edilmiş preadipozit (Human Preadipocytes, HPAd) hücre hatları kullanıl-

mıştır. Preadipozit hücreler 3 gruba ayrılmıştır; bunlar sadece farklılaşma medyumunda üretilen kontrol 

grup, farklılaşma medyumunda üretilen CUR eklenmiş grup (0.5µM, 5µM, 10µM, 20µM) ve farklı-

laşma medyumunda üretilen CAP eklenmiş gruptu (1µM, 10µM, 20µM, 50µM).  

YÖNTEM  

Çalışmamızın ilk aşamasında kontrol grubu, CUR ve CAP’in farklı dozlarını içeren gruplarlardan oluşan 

üçüncü pasajda olan preadipozit hücrelerin adipozit hücrelere farklılaştırılması 37°C ve %5CO2 inkü-

batörde 15 günde tamamlanmış ve hücrelerin farklılaştıkları mikroskobik olarak gözlemlenmiştir. CUR 

ve CAP’in insan adiposit hücre farklılaşmasındaki etkisi CCK-8 spektrofotmetrik hücre canlılık testi ve 

Oil red O hücre boyama yöntemiyle tespit edilmiştir. Çalışmamızın ikinci aşamasında adipozit hücrele-

rin canlılık ve farklılaşmasının en düşük olduğu dozlar 20µM CUR ve 1µM CAP olarak tespit edilmiştir 

(Şekil.1, Şekil.2, Şekil.3, Şekil.4). Bu dozları içeren preadipozit hücreleri ayrı ayrı ve birlikte farklılaş-

maya alınmış, farklılaşma sonrasında tüm gruplara  CCK-8 ve Oil red O testleri tekrar uygulanmıştır.  
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BULGULAR 

Devam etmekte olan çalışmamızın ilk sonuçlarında, CCK-8 testine göre;  CUR ve CAP’in birlikte uy-

gulanmasının ayrı ayrı uygulamaya kıyasla preadipozit hücre farklılaşması üzerine baskılayıcı etkisini 

arttırdığı  (p<0.001), Oil red O testine göre; birlikte uygulamanın CAP’in baskılaycı etkisini arttırdığı 

(p<0.001), CUR’in etkisini ise değiştirmediği (p<0.001) tespit edilmiştir (Şekil.5, Şekil.6). 

 

Şekil 1. Oil Red O farklılaşma yöntemine göre; 0.5µM, 5µM, 10µM, 20µM CUR eklenerek fark-

lılaşmaya alınan preadiposit hücrelerin kontrol grubuyla karşılaştırılması 

 

Şekil 2. CCK-8 hücre canlılık testine göre; 0.5µM, 5µM, 10µM, 20µM CUR eklenerek farklılaş-

maya alınan preadiposit hücrelerin kontrol grubuyla karşılaştırılması 

; Kontrol; 0,31

; Cur 0.5; 0,174
; Cur5; 0,194

; Cur10; 0,252

; Cur20; 0,143

O
il 

R
e

d
 O

Seri1; Kontrol; 0,388

Seri1; Cur 0.5; 0,277Seri1; Cur5; 0,266

Seri1; Cur10; 0,453

Seri1; Cur20; 0,164C
C

K
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Şekil 3. Oil Red O farklılaşma yöntemine göre; 1µM, 10µM, 20µM, 50µM CAP eklenerek farklı-

laşmaya alınan preadiposit hücrelerin kontrol grubuyla karşılaştırılması 

 

Şekil 4. CCK-8 hücre canlılık testine göre; 1µM, 10µM, 20µM, 50µM CAP eklenerek farklılaş-

maya alınan preadiposit hücrelerin kontrol grubuyla karşılaştırılması 

Seri1; Kontrol; 0,31

Seri1; Cap1; 0,205Seri1; Cap10; 0,214

Seri1; Cap20; 0,263

Seri1; Cap50; 0,31

O
il 

R
e

d
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O
il 

R
e

d
 O

Seri1; Kontrol; 0,388

Seri1; Cap1; 0,18

Seri1; Cap10; 0,271Seri1; Cap20; 0,276
Seri1; Cap50; 0,256

C
C

K
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Şekil 5. Oil Red O farklılaşma yöntemine göre; 1µM CAP ve 20µM CUR ayrı ayrı ve birlikte ek-

lenerek farklılaşmaya alınan preadiposit hücrelerin kontrol grubuyla karşılaştırılması 

 

Şekil 6. CCK-8 hücre canlılık testine göre; 1µM CAP ve 20µM CUR ayrı ayrı ve birlikte eklene-

rek farklılaşmaya alınan preadiposit hücrelerin kontrol grubuyla karşılaştırılması 

SONUÇ 

 Çalışmamzda CUR ve CAP’ın preadiposit hücrelerin adiposit hücrelere farklılaşmasındaki inhibe edici 

etkisini ve dolayısıyla anti-obezite etkisini tespit etmiş, birlikte uygulandığında daha yararlı olabilece-

ğini göstermiş olduk.  Sonuç olarak CUR ve CAP’in insanlarda obezite tedavisinde besin takviyesi ola-

rak kullanılmasının potansiyel yarar göstereceğini düşünmekteyiz. 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISININ, BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE 

YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ  

Ahmet SESSİZ,  Burcu ATEŞ ÖZCAN2  

1-2İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Bu çalışma, lise öğrencilerinin beden algısının, beslenme alışkanlıklarına ve yaşam kalitelerine olan 

etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde bir 

devlet lisesinde öğrenim gören 225 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilere demografik genel özellikle-

rinin, beslenme ve fiziksel aktivitelerinin yer aldığı anket Formu, Beden Algısı Ölçeği, Beslenme Alış-

kanlıkları Ölçeği ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) uygulanmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin 

yaş ortalaması 16,1±0,8 yıldır. Öğrencilerin %68,9’u kız, %31,1’i erkektir. Erkeklerin beden algısı or-

talama puanları kız öğrencilere göre istatiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek iken (p<0,05) beden 

algısı yüksek olan kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır (p<0,05). Kız öğrencilerin şiş-

manlığa karşı kendilik algısı ve beden algısı ölçeği toplam puanları erkek öğrencilerden daha düşük 

bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin yemek yeme davranışları cinsiyetler arası benzer olup, beden algısı 

yüksek olanların yemek yeme davranışları da yüksek bulunmuştur (p>0.05). Beden algısı yüksek olan 

öğrencilerin mental sağlık ve vücut ağrısı puanları anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Çalışmaya katılan tüm öğrencilerin genel sağlık algılaması sonuçları ile beden algısı ölçeği değerleri 

arasında pozitif ilişki görülmüştür (p:0,049). Beden algısı ölçeği ve beslenme alışkanlıkları ölçeğinin alt 

parametrelerinden yemek yeme davranışları ile pozitif yönlü, diğer tüm alt parametreler ile negatif yönlü 

ilişkiler saptanmıştır. Çalışma verilerine göre lise öğrencilerinde beden algısının arttırılmasının, sağlıklı 

beslenme ve yaşam kalitesinin arttırılmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda öğren-

cilerin beden algısının geliştirilmesine yönelik eğitimler ile sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesi düzey-

lerinin artırılması önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Beden Algısı, Beslenme Alışkanlığı, Yaşam Kalitesi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Modern çağ ile toplumların zihnindeki beden algısı kavramı da farklılaşmıştır. Günümüzde beden algısı, 

bireyin kendi bedenini zihninde canlandırdığı şekille yakından ilgilidir. Beden algısındaki olumsuzluk-

lar beslenme durumunu ve davranışlarını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Özellikle genç birey-

lerin, toplumsal değerler tarafından dayatılan beden algıları ile kendi bedenleri arasında fark ortaya çık-

tığında, bu genç bireyler için depresyona kadar gidebilecek bir durum ortaya çıkar (Oğuz, 2005; Regnier, 

2020). Genç bireyler arasında beden imajına verilen önem medyanın ve toplumun baskısıyla oldukça 

artmıştır. Gençler güzel giyinmek, ince olmak konusunda birbirleriyle yarış içine girmişlerdir. Özellikle 

kadınlar için zayıflık güzellikle eşdeğer olarak görülmektedir. Tüm bu algılar gençlerde beden memnu-

niyetsizliği düşüncesini doğurmaktadır (Ersoy, 1989; Gjylbegaj, 2018). Gençlerdeki beden şekline iliş-

kin memnuniyetsizlik ve beden ağırlığı ile ilgili bu endişeler, bu bireylerin beslenme tarzlarını ve yaşam 

kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çoğunlukla lise çağındaki gençlerin bu tarz sorunlar ile 

mücadele ettikleri ve bu sorunların kaynağının da çoğu zaman hatalı beslenme alışkınlıklarından kay-

naklı olduğu bilinen bir gerçektir. Liseli gençlerin aşırı vücut ağırlığına neden olan bu hatalı davranışlar 

ve beslenme uygulamalarının bu bireylerde hayat boyu yaşam kalitelerini etkileyeceği de bir diğer ger-

çektir (Örsel, 2004). Adölesanlarda ve özellikle de lise çağındaki kızlarda sıkça görülen beden algısına 
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ilişkin bu tür memnuniyetsizlikler, başta diyet olmak üzere pek çok sağlıklı veya sağlıksız zayıflama 

yönteminin tercih edilmesine neden olmaktadır. Ancak bu durum hatalı beden algısına sahip olan birey-

ler ve gelişme çağındaki çocuklar için tehlike arz ederken, memnuniyetsizlik derecesi arttıkça kullanılan 

yöntemler de daha radikal ve tehlikeli olabilmektedir (Güleç, 2008). Öğün atlama ve yetersiz beslenme 

davranışlarının yanı sıra, ağırlık kaybı için açlık diyeti, laksatif kullanımı, kusma ve sigara içme gibi 

sağlıksız yöntemler de tercih edilebilmektedir. Bu tip uygulamalar büyüme ve gelişme geriliği, kemik 

yoğunluğunda azalma, cinsel gelişim bozukluğu, amenore gibi hormonal bozuklukları ortaya çıkarabil-

mektedir. Fizyolojik etkilerin yanında beden memnuniyetsizliği, farklı psikolojik bozukluklara da neden 

olmakta, sağlıksız zayıflama uygulamaları yeme bozukluğu hastalıklarına yakalanma riskini de artır-

maktadır (Saez, 2018; Tokgöz, 1995). Yapılan bu araştırma ile lise öğrencilerinde beden algısının, bes-

lenme alışkanlıkları, beslenme durumları ve yaşam kalitelerini nasıl etkilediğini belirlemek amaçlan-

maktadır.  

 AMAÇ  

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde beden algısı ile öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ve yaşam 

kaliteleri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir.  

KAPSAM 

Bu araştırma için; İstanbul Okan Üniversitesi Fen, Sosyal ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri Araş-

tırmaları Etik Kurulu’ndan, 22.01.2020 tarihli ve 19 karar numaralı Etik Kurul Onayı ve Alparslan Mes-

leki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlüğünden gerekli izinlerin alınması için İl Milli Eğitim Müdür-

lüğü’nden onay alınmıştır. Araştırma, etik kurul onayını takiben iki ayda, Alparslan Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’ne, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde devam eden lise öğrencileri ile tamamlanmış-

tır. Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine devam eden 

toplamda 556 lise öğrencisi bu araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Bu öğrencilerin sınıf düzeylerine 

göre dağılımı şu şekildedir: 9.sınıf: 240 öğrenci, 10.sınıf: 104 öğrenci, 11.sınıf: 98 öğrenci, 12.sınıf: 114 

öğrenci. Bu doğrultuda çalışmamızın örneklemi, %95 güven aralığı ve %5 yanılma payına göre 228 

kişidir. Ancak verilerin toplanması sonrasında veri eksikliği nedeni ile 3 öğrenci dışlanmış olup çalışma 

225 öğrenci ile tamamlanmıştır. Örneklem belirlemede kullanılan tabakalı örneklem yöntemine göre 

sınıflardaki öğrenci sayısı şu şekilde bulunmuştur: 9.sınıf: 98 öğrenci, 10.sınıf: 42 öğrenci, 11.sınıf: 38 

öğrenci, 12.sınıf: 47 öğrenci. 

YÖNTEM 

Çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllü katılımcıların velilerine “Veli İzin Formu”, katılımcıların ken-

dilerine “Gönüllü Katılım Formu” okutulup imzalatılmıştır. Çalışmaya katılımlar onaylandıktan sonra 

katılımcılara sırasıyla anket formu, Beden Algısı Ölçeği (BAÖ), Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği, Yaşam 

Kalitesi Ölçeği SF-36 uygulanmıştır.  

Beden Algısı Ölçeği ilk olarak Secord ve Jourand tarafından geliştirilmiştir (Secord, 1953). Türk toplu-

muna uyarlamak için geçerlik ve güvenirliği Hovardaoğlu tarafından yapılmıştır (Hovardaoğlu, 1993). 

Hovardaoğlu tarafından uyarlanan bu ölçeğin Cronbah alfa katsayısı 0,91 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin 
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hedefi kişilerin bedenlerindeki çeşitli kısımlardan ve çeşitli beden işlevlerinden memnuniyetlerini ölç-

mektir. Beş dereceli Likert tipi olan 40 maddeden oluşur (1=Hiç beğenmiyorum ile 5=Çok beğeniyo-

rum). En olumlu ifade 5 puan, en olumsuz ifade ise 1 puan almaktadır. Ölçekten alınan toplam puanın 

artması, kişinin vücut bölümlerinden ya da işlevinden duyduğu memnuniyetin daha fazla olduğunu, pu-

anın azalması ise memnuniyetin daha az düzeyde olduğunu ifade eder.  Ölçekten alınabilecek en düşük 

toplam puan 40, en yüksek toplam puan 200’dür. Ölçeğin kesme puanı 135 olup, 135 altında puan alan-

lar beden algısı düşük grup olarak tanımlanmıştır (Hovardaoğlu, 1993). 

Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği, Byrne ve Kolley tarafından geliştirilmiştir (Byrne, 1963).  Ölçek temel 

olarak 4 alt boyut ve beşli likert değerlendirmeden oluşur (1= Tamamıyla karşıyım, 2= Çoğunlukla kar-

şıyım, 3= Kararsızım, 4=Çoğunlukla Katılıyorum, 5= Tamamıyla katılıyorum). Ölçek Kundakçı tara-

fından Türkçeye uyarlanıp, Cronbah alfa katsayısı 0,73 olarak bulunmuştur (Kundakçı, 2005). Ölçekten 

edilebilecek en düşük puan 65, en yüksek puan 325’tir.  Ölçeğin değerlendirilmesi alt boyutların ayrıntılı 

incelenmesi ile mümkün olur.  

Ware ve Sherbourne tarafından geliştirilen Yaşam Kalitesi Ölçeği (Short Form 36: SF-36) yaşam kali-

tesini çok yönlü boyutlarıyla değerlendirmeyi hedefler (Ware, 1999). Yaşam kalitesini içeren birçok 

kavramı aynı anda incelediği için sıklıkla tercih edilen bir ölçektir. Genel sağlık kavramını hastalık veya 

hasta grubu gözetmeksizin değerlendirir. Koçyiğit ve arkadaşları tarafından SF-36’nın Türkçe geçerlik 

ve güvenirlik çalışması yapılıp Türkçeye uyarlanmıştır (Koçyiğit, 1999). Ölçeğin Türkçe versiyonun 

Cronbach alfa katsayısı 0,76 olarak hesaplanmıştır. 

BULGULAR 

Beslenme Alışkanlığı Ölçeğinin alt parametrelerinden şişmanlığa karşı kendilik algıları parametresinde 

yüksek beden algısı olan kız öğrencilerin ortalama değeri 19,36 bulunurken, erkek öğrencilerin ortalama 

puanı 21,29’dur. İki cinsiyet arasında istatiksel anlamlı fark vardır (p:0,028) (tabloda verilmemiştir). 

Yüksek beden algısı olan öğrenciler kendi içlerinde değerlendirildiğinde, mentel sağlık kız öğrencilerde 

52,96, erkek öğrencilerde 56,29 bulunmuştur (p: 0,04).  Vücut ağrısı parametresi ise yüksek beden algısı 

olan kız öğrencilerde 68,31, erkek öğrencilerde 63,54 tespit edilmiştir (p:0,005) (tabloda verilmemiştir). 

Erkek öğrencilerde yaş, ağırlık ve BKİ ile beden algısı ölçeği puanları arasında negatif yönlü anlamlı 

ilişkiler saptanmıştır (p<0,05). Kız öğrencilerin şişmanlığa karşı kendililik algısı ve beden algısı ölçeği 

sonuçları arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler görülmüştür (p:0,023). Kız öğrencilerin yaşam kalitesi 

ölçeğine verdikleri cevaplara göre emosyonel rol güçlüğü ve sağlık algılanması ile beden algısı ölçeği 

sonuçları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler görülmüştür (p:0,026, p:0,010). Çalışmaya katılan tüm 

öğrencilerin genel sağlık algılaması sonuçları ile beden algısı ölçeği değerleri arasında pozitif ilişki gö-

rülmüştür (p:0,049).  
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Tablo 2. Öğrencilerin demografik özelliklerine göre dağılımı 

 �̅� ± 𝐒𝐒 Min- Maks 

Yaş, yıl 16.16±1.24 15-19 

Kız 16.09± 1.17 15-19 

Erkek 16.31±1.38 15-19 

  Sayı (n: 225) % 

Cinsiyet 

Kız  155 68,9 

Erkek 70 31,1 

Sınıf Düzeyi   

9.sınıf 98 43,5 

10.sınıf 42 18,7 

11.sınıf 38 16,9 

12.sınıf 47 20,9 

Annenin Eğitim Düzeyi 

İlkokul 139 61,8 

Ortaokul 42 18,7 

Lise 

Ön Lisans/Lisans 18 8,0 

Lisansüstü 8 3,5 

Babanın Eğitim Düzeyi 

İlkokul 74 32,9 

Ortaokul 88 39,1 

Lise 46 20,4 

Ön Lisans/Lisans 10 4,4 

Lisansüstü 7 3,2 
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Tablo 2. Öğrencilerin cinsiyete göre beden algısı ölçeği puan dağılımları 

 KIZ (n:155) ERKEK (n:70) TOPLAM (n:225) p 

  Sayı % Sayı % Sayı % 

Beden Algısı 

Düşük (<135 puan) 47 30,6 13 18,6 60 26,7 0,043* 

Yüksek (≥135 puan) 108 69,4 57 81,4 165 73,3 

*p<0.05 
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Tablo 3. Öğrencilerin cinsiyete göre beden algısı, beslenme alışkanlıkları ve yaşam kalitesi ölçekleri alt parametreleri puan ortalamaları 

 KIZ ERKEK TOPLAM p 

  �̅� ± 𝐒𝐒 Alt-Üst �̅� ± 𝐒𝐒 Alt-Üst �̅� ± 𝐒𝐒 Alt-Üst 

Beden Algısı Ölçeği  144,82±22,85 48-200 160±30,1 46-200 150,9±30,32 46-200 0,018* 

Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği 

Toplam puan 189,98±28,74 99-243 199,35±22,0 117-266 192,86±27,08 99-266 0,015* 

Şişmanlığa karşı önyargılar 31,13±8,20 15-57 34,30±7,3 12-48 32,11±8,07 12-57 0,183 

Şişmanlığın getirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler 50,36±10,51 18-82 53,24±9,55 20-79 51,25±10,29 18-87 0,088 

Şişmanlığa karşı kendilik algıları 19,82±5,35 8-39 21,46±4,37 12-43 20,33±5,12 8-43 0,009* 

Yemek yeme davranışları 30,17±6,72 15-47 30,53±5,63 19-46 30,36±6,39 15-47 0,467 

Yaşam Kalitesi Ölçeği 

Vitalite/canlılık 55,29±19 25-100 56,86±15,92 10-100 55,76±18,31 10-100 0,378 

Sosyal fonksiyon 57,46±24 0-100 57,66±22 0-100 57,62±24 0-100 0,941 

Emosyonel rol güçlüğü 33,33±24,9 0-66,66 38,30±24,79 0-66,66 34,83±24,86 0-66,66 0,172 

Mental sağlık 53±17,6 16-100 54,8±20,7 16-100 53,62±18,5 16-100 0,622 

Fiziksel fonksiyon 71,5±21,92 0-100 73,95±25,4 25-100 72,5±22,9 0-100 0,228 

Vücut ağrısı 65,95±24,81 0-100 63,58±20,60 0-100 65,23±23,61 0-100 0,676 

Fiziksel rol güçlüğü 58,06±32,35 0-100 63,05±34,91 0-100 59,57±33,14 0-100 0,203 

Genel sağlık algılanması 53,9 ± 17,5 5-100 54,4±16,8 10-95 54,05±17,02 5-100 0,980 

*p<0.05 
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Tablo 4. Katılımcıların beden algısı ölçeği puanlarının bazı parametreler ile ilişkisi 

 KIZ ERKEK TOPLAM 

 r p r p r p 

Yaş (yıl) 0,140 0,082 -0,319 0,008* -0,20 0,763 

Boy (cm) -0.13 0,875 -0,103 0,405 0,097 0,155 

Vücut ağırlığı (kg) -0,066 0,427 -0,338 0,005* -0,45 0,509 

BKİ (kg/m2) -0,074 0,372 -0,330 0,006* -0,116 0,90 

Sınıf düzeyi 0,133 0,099 -0,372 0,002* -0,46 0,495 

Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği Alt Parametreleri 

Şişmanlığa karşı önyargılar 0.008 0.920 -0,218 0,072 -0.014 0.831 

Şişmanlığın getirdiği olumlu 

ve olumsuz düşünceler 

-0.064 0.429 -0, 052 0,674 -0.020 0.762 

Şişmanlığa karşı kendilik al-

gıları 

-0.182 0.023* -0,023 0,850 -0.081 0.230 

Yemek yeme davranışları 0.116 0.151 -0,134 0.273 0.39 0.560 

Yaşam Kalitesi Ölçeği Alt Parametreleri     

Vitalite/canlılık 0,67 0,409 -0,004 0,972 0.052 0.442 

Sosyal fonksiyon 0,135 0,094 0,045 0,715 0.098 0.146 

Emosyonel rol güçlüğü 0,179 0,026* -0.150 0.224 0.081 0.227 

Mental sağlık 0,073 0.368 0.138 0.267 0.107 0.113 

Fiziksel fonksiyon -0.051 0.539 -0.102 0,410 -0.057 0.394 

Vücut ağrısı 0.112 0.165 -0,064 0,606 0.040 0.556 

Fiziksel rol güçlüğü 0.076 0.345 -0,036 0.773 -0.014 0.831 

Genel sağlık algılanması 0,206 0,010* 0,006 0,963 0.132 0.049* 

*p<0.05 
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SONUÇ 

Erkek öğrenciler arasında yaş, ağırlık, BKİ ve sınıf düzeyi arttıkça beden algısı azalmakta, bu paramet-

reler azaldıkça ise beden algısı artmaktadır. Kız öğrencilerin şişmanlığa karşı kendililik algısı ve beden 

algısı ölçeği sonuçları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler görülmüştür. Çalışmaya katılan tüm öğ-

rencilerin genel sağlık algılaması sonuçları ile beden algısı ölçeği değerleri arasında pozitif ilişki görül-

müştür. Öğrencilerin beden algısı arttıkça yaşam kalitesi alt ölçeklerinden Fiziksel fonksiyon ve fiziksel 

rol güçlüğü azalmakta, beden algısı azaldıkça ise artmaktadır. Diğer parametrelerde ise beden algısı 

arttıkça yaşam kalitesi alt ölçek puanları artmakta, beden algısı azaldıkça ise azalmaktadır. Öğrencilerin 

genelinde beden algısı arttıkça beslenme alışkanlıklarından şişmanlığa karşı önyargılar, şişmanlığın ge-

tirdiği olumlu ve olumsuz düşünceler, şişmanlığa karşı kendilik algıları azalmakta, beden algısı azal-

dıkça bu parametreler artmakta iken yemek yeme davranışları beden algısı arttıkça artmakta, azaldıkça 

da azalmaktadır.  

Beden algısı bozukluklarının psikolojik alt yapıları hakkında yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bek-

lenen ve tahmini zararları hala bilinmeyen bir halk sağlığı sorunu için multidisipliner yaklaşımlar ile 

daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  Adölesan dönemindeki ergenler günlük sekiz saatlerini 

okulda geçirmektedirler. Okuldaki beslenme düzenlerinin ve alışkanlıklarının geliştirilmesi için okul 

yönetimlerine Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla projeler üretilebilir. Olumlu beden algısı, doğru yemek 

yeme tutumu geliştirmesine ilişkin eğitici çalışmalar yapılmalıdır. Daha kapsamlı ve ayrıntılı araştırma-

lar ile ulusal çapta çalışmalara zemin hazırlanabilir. Yapılacak sonraki araştırmalarda daha fazla okulun 

katılımı ile öğrenci çeşitliliği sağlanabilir. 
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BİRİNCİ TRİMESTER GEBELERDE BEDEN KİTLE İNDEKSİNE GÖRE FİZİKSEL 

AKTİVİTE DÜZEYLERİ 

Mehmet Murat IŞIKALAN  

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Perinatoloji Kliniği, Konya / Türkiye 

Öz: Giriş: Gebelikte yapılan fiziksel aktivitenin riskleri minimaldir ve kadın sağlığı üzerinde birçok 

olumlu etkisi gösterilmiştir (1). Gebelik, fetal gelişim için ideal bir ortam oluşturmak amacıyla morfo-

lojik adaptasyonların meydana geldiği yoğun fiziksel değişikliklerle karakterize bir dönemdir. Bu tür 

hızlı değişikliklerin anne ve fetüs üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri vardır (2). Ayrıca fiziksel aktivi-

tenin gestasyonel diyabet (GDM) ve preeklampsi üzerine olumlu etkileri olduğuna dair veriler vardır (3, 

4). Bu çalışmamızda gebelerde beden kitle indeksinin gebeliğin ilk trimesterinda yapılan fiziksel aktivite 

düzeylerine etkilerini araştırdık. Materyal Metod: Kliniğimize başvuran komplikasyonsuz gebeler ça-

lışmaya alındı. Metabolik hastalığı veya hareket kısıtlılığına neden olabiilecek eklem hastalığı gibi du-

rumu olan gebeler çalışma dışı bırakıldı. Gebeler beden kitle indekslerine göre 4 gruba ayrıldı. Beden 

kitle indeksi 18.5 altında olanlar zayıf, 18.6-24.99 arasında olanlar normal, 25-29.99 arası olanlar kilolu, 

30 ve üzeri olanlar ise şişman olarak gruplandırıldı. Gebelere uluslarası fiziksel aktivite anketi kısa 

formu anketi yapıldı. Bu ankette son 7 gün içerisinde fiziksel olarak harcanan zaman hakkında sorular 

sorulmaktadır. Bulgular: Toplam 228 gebe değerlendirildi. Gebelerin tamamı 7-14 hafta arasında idi. 

Gebelerin ortalama yaşları 28.7 ± 5.4 idi. Beden Kitle indeksleri ortalaması ise 25.2 ± 5.3 idi. 21 katı-

lımcı (%9.2) zayıf, 102 katılımcı(%44.7) normal kilolu, 65 katılımcı(%28.5) kilolu ve 40 katı-

lımcı(%17.5) şişman olarak gruplandırıldı. Gruplar arasında BMI değerleri arasında anlamlı fark sap-

tandı (p<0.001). Zayıf, normal, kilo ve şişman hastalarda haftalık ortalama fiziksel aktivite düzeyleri 

sırasıyla 1878, 1272, 1097 ve 520 met/dakika olarak saptandı. Normal ve kilolu hastalar arasında anlamlı 

fark saptanmazken (p = 0.582), diğer tüm gruplar arasındaki değerler anlamlıydı. Sonuç: Fiziksel akti-

vite skoru kilo arttıkça azalmaktadır. Gebeliğin erken dönemlerindeki fiziksel aktivite preeklampsi ve 

diabet gelişimi ile ilişkilidir ve gebeliğin erken dönemlerinde fiziksel aktive yapılması toplum sağlığı 

konusunda önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Gebelik, Obezite 

GİRİŞ 

ACOG( American College of Obstetricians and Gynecologists)’a göre gebelikte yapılan fiziksel aktivi-

tenin riskleri minimaldir ve kadın sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi gösterilmiştir (1). Gebelik, fetal 

gelişim için ideal bir ortam oluşturmak amacıyla morfolojik adaptasyonların meydana geldiği yoğun 

fiziksel değişikliklerle karakterize bir dönemdir. Bu tür hızlı değişikliklerin anne ve fetüs üzerinde kısa 

ve uzun vadeli etkileri vardır (2). Ayrıca fiziksel aktivitenin gestasyonel diyabet (GDM) ve preeklampsi 

üzerine olumlu etkileri olduğuna dair veriler vardır (3, 4). Bu çalışmamızda gebelerde beden kitle in-

deksinin gebeliğin ilk trimesterında yapılan fiziksel aktivite düzeylerine etkilerini araştırdık.  

MATERYAL METOD 

Kliniğimize başvuran komplikasyonsuz gebeler çalışmaya alındı. Metabolik hastalığı veya hareket kı-

sıtlılığına neden olabiilecek eklem hastalığı gibi durumu olan gebeler çalışma dışı bırakıldı. Gebelerin 

boy ve kiloları poliklinik hemşiresi tarafından ölçüldü. Gebeler beden kitle indekslerine göre 4 gruba 
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ayrıldı. Beden kitle indeksi 18.5 altında olanla zayıf, 18.6-24.99 arasında olanlar normal, 25-29.99 arası 

olanlar kilolu, 30 ve üzeri olanlar ise şişman olarak gruplandırıldı. Gebelere uluslarası fiziksel aktivite 

anketi kısa formu anketi yapıldı. Bu ankette son 7 gün içerisinde fiziksel olarak harcanan zaman hak-

kında sorular sorulmaktadır. Gruplar Kruskal Wallis testi ile değerlendirildi. Gruplar arası post hoc ana-

liz için Mann Whitney U testi Bonferroni düzeltmesi kullanıldı. 

BULGULAR 

Toplam 228 gebe değerlendirildi. Gebelerin tamamı 7-14 hafta arasında idi. Gebelerin ortalama yaşları 

28.7 ± 5.4 idi. Beden Kitle indeksleri ortalaması ise 25.2 ± 5.3 idi. 21 katılımcı (%9.2) zayıf, 102 katı-

lımcı(%44.7) normal kilolu, 65 katılımcı(%28.5) kilolu ve 40 katılımcı(%17.5) şişman olarak gruplan-

dırıldı (Tablo 1). Gruplar arasında BMI değerleri arasında anlamlı fark saptandı (p<0.001). Zayıf, nor-

mal, kilo ve şişman hastalarda haftalık ortalama fiziksel aktivite düzeyleri sırasıyla 1878, 1272, 1097 ve 

520 met/dakika olarak saptandı.Normal ve kilolu hastalar arasında anlamlı fark saptanmazken (p = 

0.582), diğer tüm gruplar arasındaki değerler anlamlıydı (Tablo 2) (Resim 1).  

Tablo 1. Gruplar arasında BMI değerleri 

 Zayıf (n=21) Normal(102) Kilolu(65) Şişman(40) 

Total Fiziksel 

aktivite skoru 

1878 1272 1097 520 

IQR (1048- 2383) (693 – 1698) (346-1193) (241-739) 

IQR,interquartile range 

 

Resim 1. Beden kitele indeksine göre fiziksel aktivite seviyeleri 
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Tablo 2. Gruplar arasını total fiziksel aktivitelerin karşılaştırılması 

 

Gruplar P değeri 

Şişman vs Kilolu 0.005 

Şişman vs Normal <0.001 

Şişman vs Zayıf <0.001 

Kilolu vs Normal 0.582 

Kilolu vs Zayıf 0.01 

Normal vs Zayıf 0.023 

 

SONUÇ 

Fiziksel aktivite skoru zayıf hastalarda daha yüksek iken, normal, kilolu ve obez hasta gruplarında git-

gide azalmaktadır. Bir çok çalışmada gebeliğin erken dönemelrindeki fiziksel aktivite preeklampsi ve 

diabet gelişimi ile ilişkili bulunduğundan, gebeliğin erken dönemlerinde fiziksel aktive yapılması top-

lum sağlığı konusunda önem arz etmektedir. 
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“REAL DEFINITION” LIPOSUCTİON AMELİYATININ KİLO KONTROLÜ VE BİREYİN 

SPORTİF AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Naci ÇELİK  

Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gastronomi Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Giriş: Liposuction ameliyatı bir kilo verme yöntemi olmayıp vücut kontur bozukluğunu düzeltmek 

için yapılan bir işlemdir. Liposuction için başvuran hastalara bu ameliyat ile elde edecekleri sonucun 

kalıcı olmayabileceği, hastaların bu işlem sonrası diyet, spor ve günlük yaşantılarını dikkatli bir şekilde 

düzenlemeleri gerektiği anlatılmalıdır. Ancak buna rağmen klasik liposuction sonrası pek çok hastanın, 

yukarıda anlatılanlara uymayarak vücut şekillerini bozduğu gözlenmektedir. Materyal ve Metot: Lipo-

suction yaptırmak istemiyle 2017 yılında başvuran 7 kadın (24-37 yaş) ve 7 erkek hasta (23-51 yaş) 

liposuction işleminden sonra 3 aylık periyotlarla takip edilmiş ve fotoğraflanıp, ölçümleri alınmıştır. 

Hastaların tamamında klasik liposuction yerine ultrasonik cihaz yardımıyla "real definition" olarak bi-

linen bir liposuction yöntemi yapılarak özellikle erkek hastalarda kasların belirgin hale getirilmesi sağ-

lanırken, kadın hastalarda da sportif bir vücut oluşturmak amaçlanmıştır. Klasik liposuction yöntemine 

göre daha agresif bir yöntem olan bu yöntem sonrası hastaların normal yaşantılarına dönmesi 1-3 haftayı 

almıştır. Hastalar ortalama olarak 3. haftadan itibaren kaslı görünümlerini aynada görmeye başlamışlar-

dır. Bulgular: Daha önceden hiç spor yapmadığını ifade eden 3 erkek hastanın tamamı ve 4 kadın has-

tadan 3'ü haftada en az 2 gün olmak üzere spora başladıklarını ifade etmişlerdir. Daha önceden spor 

yapan hastaların tamamında, haftalık ortalama spor yaptıkları süre artmıştır. Kilo değerlendirmesi, has-

taların ameliyattan 15 gün sonraki kiloları baz alınarak yapılmış ve iki yıl içinde kadın hastalarda deği-

şim ortalama -4.5-+0.5 kg arasında erkeklerde ise -1.5-+2.7 kg olmuştur. Sonuç: Hastalar sadece 2,5 yıl 

takip edilmiş olsa da bu çalışmanın erken dönem sonuçlarına göre "real definition" liposuction uygun 

hastalarda kilo korumada psikolojik bir destek sağlayabilir ve hastaların sportif aktivitelerini arttırmak-

tadır. 

Anahtar Kelimeler: Liposuction, Real Definition, Obezite, Plastik Cerrahi, Yağ Alma 

GİRİŞ 

Yağların alınarak vücudun şekillendirilmesi yeni bir fikir değildir (Timothy et al, 2000: 515-20). Ancak 

modern liposuction teknikleri gelişinceye kadar, yağ alma işlemi oldukça komplikasyonlu bir işlem ola-

rak kabul edilmiştir ve literatür bu örneklerle doludur (Dolsky et al, 1987: 313–33). Modern liposuction 

tekniklerinin başlangıcı Fransız doktorlar Fournier ve Illouz sayesinde olmuştur (Coleman 1990: 1086). 

1985 yılında tumescent lokal anestezinin eklenmesi (Klein 1987: 263–7), büyük miktarlarda yağın daha 

güvenli bir şekilde alınmasına olanak sağlamıştır. Bir sonraki seviye ise modern liposuction cihazlarının 

kullanıma girmesiyle olmuş ve ultrasonik liposuction cihazları (Lawrence et al, 2000:329–32) ve ardın-

dan power-assited cihazlar (Katz et al, 2001: 863–7) yardımıyla yağ alma işlemi sadece yağları alıp 

bölgesel fazlalıkları gidermekten, daha artistik bir şekilde kas şekillendirmeye (Hoyos et al 2007:594–

604) veya alınan yağları kullanarak vücut kıvrımlarını oluşturmaya evirilmiştir (Thomas et al 2001:311-

319). Günümüzde yağ almada modern anlayış, ideal kiloda olan veya ideal kiloya yakın kişilerde, diyet 

ve egzersize rağmen vücudun bazı bölgelerindeki kontur bozuklukları oluşturan lokalize yağ fazlalıkla-

rını düzeltmektir. Bu amaçla yağ alma işleminin en çok yapıldığı yerler uyluk, karın bölgesi, basenler, 

kollar, bel bölgesi, popo, boyun, meme ve baldır bölgesidir. Diğer taraftan ideal kiloda olmayan kişilerde 
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de liposuction yapılarak genel olarak vücut silueti düzeltilebilir ve kişi kıyafetli olarak daha iyi bir gö-

rünüme kavuşabilir (Coleman et al 2001:438–479). Vücut konturunu düzeltmek dışında yağ bezlerinin 

alınması, erkeklerde jinekomastinin düzeltilmesi, aksiller hiperhidrozis ve bromidrozis gibi durumlar 

içinde kullanılabilen bu işlem (Lawrence et al. 2000 Mar:265–9), kilo vermek için ise hiçbir şekilde 

uygun bir yöntem değildir. Hastalar kilo kaybetmek amacıyla yağ aldırma işlemi için başvurduklarında, 

bu işlem ile alınan ortalama yağ miktarını ve muhtemel kaybedecekleri kiloyu duyduklarında hayal kı-

rıklığına uğramaktadırlar. Büyük bir serinin incelemesinde doktorların aldığı sıvı ve yağ toplamının 

ortalama 1740 ml ve ortalama alınan saf yağ miktarının ise ortalama 1160 ml olduğu görülmüştür (Hous-

man et al. 2002:971–8).  

Liposuction yaptırmayı planlayan bireylere alınan sonucun kalıcı olmayacağı, yani kişi hayat düzenini 

değiştirmediği takdirde, yağ alma işlemiyle elde ettiği sonuçları kaybedeceği iyi anlatılmalıdır. Bu dav-

ranış değişikliklerinin başında da iyi bir kilo koruma programına uyması ve rutin bedensel egzersizleri 

yaşantısına sokması gelmektedir.  

MATERYAL  

Yağ aldırma istemiyle 2017 yılında kliniğimize başvuran hastalardan vücut kitle indeksi (VKİ) 25’den 

düşük olan yani VKİ aralığına göre normal sınırlarda olan ve işlem sonrası iki yıl boyunca takiplerini 

yapabileceğimiz 7 erkek (23-51 yaş) ve 7 kadın (24-37 yaş) hasta bu çalışmaya alındı.  

METOD 

Erkek hastalarda karın, göğüs ve kol kaslarının belirginliğini ortaya çıkartan ve yazar tarafından “real 

definition” olarak adlandırılan ultrason yardımlı liposuction yöntemi kullanıldı. Kadın hastalarda da 

aynı yöntem kullanıldı ancak kadınlarda kasları erkeklerde olduğu kadar belirgin bir şekilde çıkartmak-

tan özellikle kaçınıldı. Alınan yağların bir kısmı kadınlarda vücut kıvrımlarını oluşturmak için popoya, 

bacaklara veya büyültme amacıyla memeye enjekte edildi. Erkeklerde bu tür bir işlem yapılmadı. Has-

taların ameliyat sonrası üçüncü haftada kiloları ölçüldü ve birinci aydan itibaren korseyi çıkartmalarına 

izin verildi ve diledikleri şekilde spora başlayabilecekleri söylendi. Hastaların tamamına haftalık olarak 

günün aynı saatinde aynı koşullarda kilolarını ölçüp kaydetmeleri istendi. Aynı şekilde hastalardan spor 

yaptıkları zamanları da kaydetmeleri istendi. 

BULGULAR 

Hastaların tamamında perioperatif ve postoperatif dönem sorunsuz olarak geçti. Toplam alınan saf yağ 

miktarı kadınlarda 450-1850 ml (ortalama 1350 ml) erkeklerde ise 1800-3850 ml (ortalama 2650 ml) 

olarak gerçekleşti. Kadınların tamamında alınan yağlar konturları oluşturmak amacıyla değişen oran-

larda başka bölgelere enjekte edildi. Verilen yağ miktarı 400-800 ml (ortalama 500 ml) arasında değişti. 

Yağ alma işleminde rutin olarak görülen şişme, morarma, deride hassasiyet ya da hissizlik gibi prob-

lemler hastaların tamamında gözlendi. Bu problemler tüm hastalarda 1-3 hafta içinde iyileşti. Hastaların 

ameliyat öncesi ile üçüncü hafta kiloları arasındaki değişim, kadın hastalarda -2 kg ile -0.5 kg arasında 

oldu. Erkek hastalarda ise bu fark -3.5 kg ile +1.0 kg arasında oldu. Hastaların tamamı üçüncü haftadan 

itibaren sonuçlarını beğenmeye başlamış olsa da asıl değerlendirme 6.ayda yapıldı. On dört hastanın 

tamamı altıncı ayda değerlendirdikleri işlem sonucunu, 1 ile 5 arasındaki puanlamadan (1 en kötü, 5 en 
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iyi) 5 puan vererek değerlendirdi. Hastaların kilolarındaki dalgalanmalar kaydedildi. Üçüncü haftada 

yapılan kilo ölçümleri baz alındığına 7 kadın hastada kilolarındaki değişimin -4.5 kg ile +0.5 kg arasında 

olduğu görüldü. Erkek hastalarda ise bu değişim -1.5 kg ile +2.7 kg arasında oldu. Hastalar spor alış-

kanlıkları ve bunun değişimi ile ilgili sorgulandı. 7 kadın hastadan sadece bir tanesi ne ameliyat öncesi 

ne de ameliyat sonrası hiç spor yapmadığını ifade etti. Daha önceden spor yapmayan 3 kadın hasta 

haftada en az 2 gün ortalama 1 saat spor yapmaya başladıklarını ifade ettiler. Daha önceden rutin spor 

alışkanlığı olan 3 kadın hasta ise yaptıkları sporun frekansının ve yoğunluğunun arttığını ifade ettiler. 

Öncesinde spor yapmayan 3 erkek hastanın yoğun bir şekilde spor yapmaya başladığı gözlendi. Aynı 

kadınlarda olduğu gibi önceden spor yapan erkek hastalarda da ameliyat sonrası spor yapma frekansı ve 

yoğunluğunun hepsinde arttığı gözlendi.  

SONUÇ 

“Real Definition” yağ alma yöntemi klasik yağ alma yöntemlerinden farklı olarak ultrasonik liposuction 

cihazı ile yağların emülsifiye edilmesinden sonra, yağların hem derin hem de yüzeyel tabakadan alın-

masıdır (Hoyos A et al, 2018: 662-675). Resim 1 bu yöntemle ameliyat edilmiş bir erkek hastanın ope-

rasyon öncesi ve operasyon sonrası sonuçlarını göstermektedir. 

  

Resim 1. (a) Ameliyat öncesi (b) ameliyattan 9 ay sonrası 

Resim 2’de bu yöntem ile ameliyat edilen kadın hastada karın ve bel bölgesinden alınan yağların popo 

ve basen bölgesinin kıvrımlarını çıkartmak için kullanıldığı gözlenmektedir. 

a b 
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Resim 2. (a) Ameliyat öncesi (b) ameliyattan 9 ay sonrası. Alınan yağın toplam 650 ml’si popo 

şekillendirme için kullanıldı 

Ultrasonik yöntemle emülsifiye edilen yağlar greft olarak kullanılabilmektedir. Özellikle son yıllarda 

kadınların rağbet gösterdiği popo büyültme işlemi, eğer teknik doğru uygulanırsa en doğal olarak bu 

yöntem ile elde edilir. Erkek hastalarda yağların çok aşırı kullanımından kaçınılması gerekir. Bu seri-

mizdeki erkek hastaların hiçbirinde yağ enjeksiyonu uygulanmamakla birlikte rutinimizde deltoid ve 

pektoral kasları hipertrofik göstermek için yağ enjeksiyonu yaptığımız hastalar mevcuttur. Şekil 3’de 

bel bölgesinden alınan yağların popo ve basende kullanılmasıyla elde edilen sonuç görülebilir. 

  

Resim 3. (a) Ameliyat öncesi (b) Ameliyat sonrası 30 ay. Hastanın popo bölgesine toplam 400 ml 

yağ enjeksiyonu yapıldı 

a b 

a b 
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Bu çalışmanın başlangıçtaki amacı yağ alma işlemi sonrası hastaların kilolarını koruyup koruyamaya-

caklarıyla ilgiliyken, ilginç bir bulgu olarak on dört hastadan 13 tanesinin ya rutin egzersiz yapmaya 

başladığı ya da yaptıkları sporun sıklık ve yoğunluğunu arttırdıkları gözlendi. Resim 4 daha önce rutin 

egzersiz alışkanlığı olmayan ancak operasyondan sonra haftada ortalama 4 kez spor salonuna gitmeye 

başlayan bir erkek hastanın sonucunu göstermektedir. 

  

Resim 4. (a) Ameliyat öncesi (b) Ameliyat sonrası 30 ay 

Ameliyat sonrası değerlendirme formlarında hastaların tamamı aldıkları sonucu “çok iyi” olarak değer-

lendirmişti. Özgüven seviyeleri artmış olan hastaların, kilo kontrolüne dikkat etmesi ve daha fazla ve 

düzenli spor yapması çok doğaldır ve bu, ameliyattan elde ettikleri sonucu koruma çabasından kaynak-

lanır.  

Her ne kadar küçük bir hasta grubuyla ve hasta takibi de 2,5 yıl gibi kısa bir süre için yapılmış olsa da 

bu çalışma kilo verme amacıyla yapılmadığını bildiğimiz liposuction işleminin, ultrasonik “real defini-

tion” yöntemiyle yapıldığı takdirde hastaların sadece özgüvenini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda 

hayatlarına düzenli diyet ve sporu soktuğunu göstermiştir.  
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KETOJENİK DİYETİN DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİ 

Simge SİPAHİ  

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Ketojenik diyet, açlığı taklit eden mekanizması ile faydalı etkileri üzerinde 20. Yüzyılın başlarından 

beri çalışılan bir diyettir. Ana enerji kaynağının yağlar olduğu ketojenik diyette, merkezi sinir sistemi 

bünyesinde ana enerji kaynağı glukozun yerini keton cisimler almaktadır. Ketojenik diyetin çok büyük 

bir bileşenini oluşturan ve gösterdiği etkinin ana kaynağı olan beslenme ile alınan yağlar, beyin için 

yoğun bir enerji kaynağı olmasının yanında nöral dokunun büyüme ve fonksiyonunda kritik bir role 

sahip olması nedeniyle de önemlidir. İlk olarak ilaç tedavisine direnç gösteren epilepsi hastalarında nö-

betlerin insidansını azalttığı gözlenen ketojenik diyet, metabolik sendrom, vücut ağırlığı kaybı, insülin 

direnci ve hatta Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıklara kadar çeşitli tıbbi durumda terapötik amaçla 

kullanılmaktadır. Majör depresif bozukluk (MDD) ise yetişkinlerin %3-17’sinin yaşamlarının bir evre-

sinde etkileyen, sistemik bir mekanizması olduğu tartışılan bir tablodur. Bu hastaların üçte birinde geli-

şen, antidepresan tedavilerinin yetersiz geldiği dirençli depresyona yeni tedavi stratejileri araştırılmaya 

devam edilmektedir. Epilepsi ile arasında yüksek komorbidite bulunması da göz önünde bulundurula-

rak, epilepsi tedavisinde kullanılan ketojenik diyetin depresyonda potansiyel faydaları aydınlatılması 

gereken bir alandır. Ketojenik diyetin antidepresan tedavisine yardımcı bir diyet niteliği taşıdığı ve özel-

likle dirençli depresyon tedavisinde daha etkili olduğu çalışmalarda gözlenmiştir. Ketojenik diyetin dep-

resyonda olumlu etki yarattığı tartışılan ana yolaklar: nöroinflamasyon, mitokondriyal disfonksiyon, ok-

sidatif dengesizlik ve dopamin, noradrenalin, serotonin gibi monoaminlerdeki değişikliklerdir. Nörotro-

fik, antioksidan, nöroprotektif ve anti-inflamatuar özellikler taşıyor gibi görünen ketojenik diyetin dep-

resyon üzerinde gözlenen olumlu etkileri umut vadederken, depresyonun sistemik bir şekilde ele alın-

ması ve ketojenik diyetin olumlu etkisinin arkasındaki mekanizmaları kesinleştirebilmek adına daha çok 

çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Ketojenik Diyet, Keton Cisimler, Majör Depresif Bozukluk, Tıbbi Bes-

lenme Tedavisi  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

20. Yüzyılın başlarından itibaren açlığı taklit eden mekanizmaya sahip diyetlerin olumlu etkileri üze-

rinde çalışılmaktadır. Bu diyetlerden biri olan ketojenik diyet (KD), yüksek yağ, düşük karbonhidrat ve 

normal düzeyde protein içeriğine sahiptir. Klasik diyetlerde enerjinin %55’i karbonhidratlardan, %30’u 

yağdan ve %15’i proteinden gelirken bu oran ketojenik diyette değişikliğe uğramıştır (Włodarek, 2019: 

169). Klasik ketojenik diyette her 4 gram yağ için 1 gram protein ve karbonhidrat toplamı tüketilmek-

tedir (4:1 oran) (McDonald et al., 2018: 1018-31). Bu doğrultuda enerjinin %65-70’i yağdan, %20’si 

proteinden, %5-10’u da karbonhidratlardan sağlanmaktadır (Morris et al., 2020: 366-84). Ana enerji 

kaynağı olarak karbonhidrattan yağa dönülmesi ile karaciğer tarafından metabolize edilen yağ asitleri, 

asetoasetat ve β-hidroksibütirat (BHB) keton cisimlerini oluşturur. Bu keton cisimleri kan dolaşımına 

girerek, beynin de aralarında bulunduğu organların doku hücrelerindeki mitokondrilerde ileri metaboli-

zasyon tepkimeleriyle enerji üretiminde kullanılırlar. Dolayısıyla ketojenik diyette merkezi sinir sistemi 

bünyesinde ana enerji kaynağı glukozun yerini keton cisimler almaktadır (McDonald et al., 2018: 1018-

31). 
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Ketojenik diyetin çok büyük bir bileşenini oluşturan ve ana etkisinin arkasında yer alan yağ, beyin için 

hem yoğun bir enerji kaynağı olması hem de dokosahekzaenoik asit gibi çeşitlerinin nöral dokunun 

büyüme ve fonksiyonunda kritik bir role sahip olması nedeniyle önemlidir. Yağ metabolizması veya 

besinlerle alınan yağın azlığı beyin gelişim ve işleyişini direkt olarak etkilerken, uzmanlar Kuzey Ame-

rika’daki metabolik sendrom epidemisinin arkasında yüksek yağlı beslenmeden uzaklaşılması olduğunu 

da ileri sürmektedir. Obezite insidansında artış, artan karbonhidrat (özellikle işlenmiş karbonhidrat) 

alımı ile ilişkilendirilmiştir. İlk olarak 1920’li yıllarda ilaç tedavisine direnç gösteren epilepsi hastala-

rında nöbetlerin insidansını azalttığı gözlenen ketojenik diyetin çeşitli hastalıklardaki etkisi zamanla 

çalışılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Onlarca yıldır metabolik sendrom, vücut ağırlığı kaybı ve in-

sülin direnci üzerindeki etkisinden, hastalığın fizyopatolojisinde önemli olan zararlı amiloid proteinini 

azaltıcı etkisi olduğu gözlenen Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıklara kadar çeşitli tıbbi durumda tera-

pötik amaçla kullanılmaktadır ( Włodarek, 2019: 169; Cavaleri et al., 2018; Brietzke et al., 2018: 11-6).  

Ketojenik diyet uygulaması, kanda veya idrarda ketonların oluşumuyla doğrulanabilmektedir: yürütülen 

klinik çalışmalarda idrar düzeyine kıyasla serum düzeylerinin nöbetler ile daha yüksek ilişkili olduğu-

nun bulunması nedeniyle, takip için serum keton düzeyi kullanılması önerilmektedir (Bostock et al., 

2017: 1-10). Katı bir uyumun gerektiği ketojenik diyet uygulamasında, metabolizmada istenilen sonuç-

ların gözlenebilmesi için bireylerin diyete bağlılığı ve özverisi elzemdir (Cavaleri et al., 2018). Diyet 

uygulamasının ilk birkaç haftasında bulantı, kusma, dehidrasyon, konstipasyon, iştah kaybı, ağız kokusu 

ve diyare gözlenebilirken, hiperlipidemi, artmış serum trigliserit, LDL kolesterol ve total kolesterol dü-

zeyleri, potasyum sitrat alımıyla idrarın alkalizasyonu sonucu insidansı azaltılabilecek böbrek taşı da 

yan etkileri arasındadır (Morris et al., 2020: 366-84; Brietzke et al., 2018: 11-6). 

DEPRESYON 

Depresyon, bunalımlı ruh hali, azalmış ilgi ve memnuniyet gibi semptomları içeren mental bir rahatsız-

lıktır. Depresyonun fizyopatolojisi tam bilinmemekle birlikte hipokampüste azalmış nörojenez ve dend-

ritik omurga yoğunluğu kaybı gibi beyinde nöroplastik değişiklikleri indükleyen stresli yaşam olayları 

risk oluşturabilmektedir (Kajitani et al., 2020: 157-65). Majör depresif bozukluk (MDD) yetişkinlerin 

%3-17’sini yaşamlarının bir evresinde etkilemektedir. Hastalığın klinik gösterimleri ve altta yatan fiz-

yopatolojilerinin heterojen nitelikte olması nedeniyle tedaviye yanıtta bireyler arası farklılıklar bulun-

maktadır. MDD hastalarının üçte birinde gelişen, mevcut antidepresan tedavilerinin yetersiz geldiği di-

rençli depresyona yeni tedavi stratejileri yaratılabilmesi amacıyla hastalığın alternatif mekanizmalarının 

belirlenmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. Hastalığın sistemik nitelik taşıdığı yaklaşımı öne çıka-

rak, obezite ve metabolik sendromun MDD’li hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli bileşenlerin-

den olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu hastalarda metabolik anormalliklerin yüksek prevalansı, duygu-

durum bozukluklarının sinir, endokrin ve immün sistemi etkileyen çoklu sistemli bir sendromun intrin-

sik ekspresyonu olabileceğini düşündürmektedir. Ancak aradaki ilişkinin doğasını kesinleştirebilmek 

için yeteri miktarda çalışma bulunmamaktadır (Brietzke et al., 2018: 11-6; Kajitani et al., 2020: 157-

65). Mevcut bilgiler ışığında, depresyon hastalarının tedavilerinde metabolik temelli tedavi müdahale-

lerine daha fazla önem gösterilmesi gerektiği bildirilmektedir (Kovács et al., 2019: 1-15). 

Depresyon ve epilepsi hastalıkları arasındaki yüksek komorbidite (epilepsi hastalarında genel popülas-

yona kıyasla 5-20 kat yüksek majör depresyon insidansı, majör depresyon hastalarında 4-7 kat yüksek 
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epilepsi) epidemiyolojik çalışmalar ve hayvan çalışmalarında bulunmuş olup, aradaki ilişki henüz tam 

aydınlatılmamıştır (Danzer, 2012: 22-32; Kanner, 2011: 21-7).  

AMAÇ  

Epilepsi tedavisinde faydaları kanıtlanmış, tedavide aktif olarak kullanılan bir alternatif olan ketojenik 

diyetin depresyon için de umut verici bir niteliği bulunmaktadır.  Bu derleme ile etiyolojisi belirsizliğini 

koruyan depresyonda ketojenik diyetin olası etki mekanizmalarını vurgulamak amaçlanmıştır.  

KETOJENİK DİYET ve DEPRESYON TEDAVİSİNDE YERİ 

Ketojenik diyet, iyi tanımlanmış faydalı sistemik etkileri olan güvenli, nispeten uygun fiyatlı, çok he-

defli bir müdahale olmanın yanında, nörotrofik, antioksidan, nöroprotektif ve anti-inflamatuar özellikler 

de taşıdığına yönelik sonuçlar literatürde mevcuttur (Brietzke et al., 2018: 11-6). Majör depresif bozuk-

luğun aralarında bulunduğu nöroprogresif hastalıklar ve duygudurum bozukluklarında görülen, ketoje-

nik diyetin fayda sağladığı ana bozukluklar: beyin-türevli nörotrofik faktör yoksunluğu ve oksidatif den-

gesizlik, mitokondriyal disfonksiyon, glutamaterjik nörotransmisyonda yetersizlikler, periferde ve be-

yinde inatçı düşük derece inflamasyondur (Masino et al., 2012; Morris et al., 2020: 366-84). Ketojenik 

diyetin etkili olduğu bu mekanizmaların, bağırsak mikrobiyotası aracılı olduğu belirtilmektedir (Olson 

et al., 2018: 1728-41).  

Ketojenik diyet uygulamasının, yeni nesil antidepresanların sağladığı hipokampüsteki artmış beyin tü-

revli nörotrofik faktör (BDNF) düzeyi sağladığına dair çalışmalar literatürde bulunmaktadır. Ancak elde 

edilen sonuçların heterojenliği ve hayvan çalışmalarında mevcut etkinin özellikle hipokampüste aktif 

olması, ilgili etkinin bölgesel bir etki olabileceğini düşündürmektedir. Çoğu kronik hastalıkta olduğu 

gibi MDD’nin de oluşumunda payı bulunan oksidatif stres de BDNF ile ilişkili görülmekte olup, keto-

jenik diyet uygulaması ile seviyesi azaltılabilmektedir (Brietzke et al., 2018: 11-6; Villa et al., 2017: 30-

8; Morris et al., 2020). 

Sağlıklı fonksiyonunu sürdüren bir beyin yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duymaktadır; bu ihtiyaç özel-

likle  nörotransmitterlerin ve nöropeptidlerin salınımı  gibi sinaptik süreçlerde önemli olup, primer ola-

rak glukozdan karşılanmaktadır. Glukozun enerji için kullanılabilir ATP formuna dönüşümü mitokond-

ride gerçekleşmektedir. Depresyonda ise mitokondri fonksiyonlarında bozukluklar görülmektedir 

(Brietzke et al., 2018: 11-6). Mitokondriyal disfonksiyon çeşitli hastalıklarda önemli bir nokta taşımak-

tadır: enerji/ATP üretimini azaltır, kalsiyum homeostazını bozar, reaktif oksijen türleri düzeylerini art-

tırır, apoptotik yolakları, inflamatuar süreçleri, nörotransmisyonu, sinaptik plastisiteyi, nöronal aktivi-

teyi ve bağlanırlığı değiştirir (Kovács et al., 2019: 1-15). Nöroplastisite, sinaptik fonksiyon, beyin yapı 

ve fonksiyonundaki değişikliklerden sorumlu mitokondriyal disfonksiyon, MDD hastalarında görülen 

davranış belirtilerinden sorumlu olabilmektedir (Villa et al., 2017: 30-8). Ayrıca, özellikle yüksek beden 

kütle indeksine sahip depresyon hastalarında olmak üzere, astrosit sayı ve fonksiyonunda da azalma 

gözlenmektedir. Normal durumda astrositlerde glikolizin artışı ile yüksek miktarda enerji elde edilirken, 

depresyonda bu durum bozulmaktadır (Brietzke et al., 2018: 186-91). “Bencil beyin teorisi” de beynin 

vücudun diğer bölgelerine zarar vermeyi göze alarak kendi glukoz mevcudiyetine önem vermesi ilkesine 

dayanmaktadır (Peters et al., 2004: 143-80). Lokal/sistemik olarak ayrılan teoride lokal eylemlere glu-

tamat aracılık etmektedir. Beyinde ATP konsantrasyonu azaldığında, ATP'ye bağlı bir potasyum kanalı 
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açılmakta ve potasyumun hücre dışı boşluğa geçişine izin verilmektedir, böylece inatçı hale gelen nöron 

hiperpolarize edilmektedir. Uyarıcı (glutamaterjik - ATP için yüksek afinite) ve inhibitör (GABAerjik - 

ATP için düşük afinite) nöronları düşük ATP seviyelerine farklı duyarlılığa sahiptir. Azalmış ATP se-

viyeleri sadece inhibitör nöronların aktivitesini azaltırken, uyarıcı aktif kalır; bu da glutamatın artmasına 

neden olmaktadır. Beyindeki artmış glutamat salımı, kan beyin bariyeri yoluyla astrositlerin glukoz alı-

mını arttırır. Ketojenik diyette ise beyinde enerji için kullanılan keton cisimlerin, özellikle β-hidroksibü-

tiratın, gram oksijen başına enerji üretimi glukozdan çok daha etkilidir. Literatürdeki hayvan çalışmala-

rında ketojenik diyet, BHB seviyelerini, mitokondri sayılarını arttırmış ve organeldeki elektron taşıma 

zinciri proteinlerinin sayısını iki katına çıkarmıştır (Brietzke et al., 2018: 11-6). 

Gama-amino bütirik asit (GABA), memeli merkezi sinir sisteminin majör inhibitörüdür (Paoli et al., 

2019: 534). Krebs siklusunda glutamattan glutamat dekarboksilaz ile elde edilen GABA, α-ketoglutarat 

üretiminde bir ara üründür. Glutamat dekarboksilaz enzimi üzerindeki inhibitör etkisi bilinen ketojenik 

diyet, enzim aktivitesinin azalmasında rol alarak GABA sentezini azaltmaktadır (Brietzke et al., 2018: 

11-6). Bozulmuş GABA mekanizması ve GABA disfonksiyonları depresyon fizyopatolojisinde etkili-

dir. GABA nörotransmisyonu nöral aktiviteyi düzenlemeye yardımcı olan sinyalleri engellerken, gluta-

mat sinyalleri uyarmaktadır: ikisi birlikte çalışarak düzgün beyin fonksiyonu ve uygun dopamin seviye-

lerini sağlamaktadır. Depresyon hastalarında GABAerjik transmisyondaki bozukluklar dopaminerjik 

nörotransmisyonu bozmakta, glutamat aktivitesini inhibe etmeden, yetersiz dopamin konsantrasyonuna 

neden olmaktadır. Dopamin düzeyindeki bozukluk da depresif semptomlarla ilişkili bulunmuştur. Ke-

tozis ise GABA:glutamat oranına etki ederek majör depresyon tedavisinde etkili sonuçlar yaratmaktadır 

(Włodarczyk et al., 2019: 422-3). Ketojenik diyetin monoamin değişikliği yoluyla depresyon üzerinde 

etkili olduğunu gözleyen bir çalışmada, ilaca dirençli epilepsili çocuklarda 3 ay süresince ketojenik diyet 

denemesi sonucunda serebrospinal sıvılarında monoamin metabolit konsantrasyonlarının değiştiği göz-

lenmiş ve ketojenik diyet dopaminerjik ve serotonerjik modülasyonla ilişkilendirilmiştir. Ketojenik di-

yet ile bu hasta grubu çocukların serotonin ve dopamin nörotransmitterleri düzeyinde önemli farklılık 

elde edilmiştir (Dahlin et al., 2012: 132-8).  

Nöroinflamasyon, depresyonun fizyopatolojisinde çok önemli role sahip bileşenlerden biridir (Kajitani 

et al., 2020: 157-65). Bir proinflamatuar sitokin olan interlökin-1β (IL-1β) verilmesinin beyinde depres-

yona benzer davranışlara neden olduğu bildirilen bir çalışmada da beyinde görülen inflamasyon ile dep-

resyon arasında bir ilişki bulunduğu görülmüştür (Ja et al., 2008: 751-6). Depresyon hastalarında peri-

feral kanda artmış IL-1β ve interlökin-18 (IL-18) inflamatuar sitokinleri düzeyinin, depresyon tedavi-

siyle birlikte normalize edildiğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır (Alcocer-Gómez et al., 2017: 114-

21; Al-Hakeim et al., 2018: 148-53). Ketojenik diyetin, MDD atakları sırasında görülen düşük dereceli 

inflamasyonlarda anti-inflamatuar etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Brietzke et al., 2018: 11-6; Shariq 

et al., 2018: 86-91). Sıçan modelinde yapılan bir çalışmada ketojenik diyet uygulanan grupta, kontrol 

grubu ile kıyaslandığında, periferal inflamasyon ve beyin IL-1β ekspresyonu daha düşük bulunmuştur 

(Dupuis et al., 2015: 95-98). Yaygın kullanılan antidepresanlar gibi, anti-inflamatuar etkiye sahip ol-

duğu bilinen ketojenik diyet de dolayısıyla potansiyel bir tedavi imkanı sunmaktadır. 

Ayrıca ketojenik diyette rolü olan, endojen bir keton cisim olan BHB’ın, NLRP3 (Nod benzeri reseptör 

proteini 3) inflamazomu inhibe ettiği ve anti-inflamatuar etki gösterdiği hayvan modellerinde gözlen-

miştir (Kajitani et al., 2020: 157-65; Yamanashi et al., 2017: 1-11). NLRP3’ün aktif formu, inflamazom, 
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IL-1β ve IL-18i aktive etmede ve çoklu kronik inflamatuar hastalıkta (hepsi depresyonun yaygın ko-

morbiditeleri olan: bulaşıcı hastalıklar, otoimmün hastalıklar, diyabet, Alzheimer, arteriosklerozis) kri-

tik rol oynamaktadır. İnflamazom beyinde mikroglia ve astrositlerde bulunmaktadır ve çeşitli tehlikeli 

maddeleri tespit ederek inflamatuar yanıtı başlatmaktadır. NLRP3 bir inflamazom oluşturduğunda, pro-

kaspaz-1 olgun kaspaz-1’e dönüşür, bu da pro-IL-1β’nın IL-1β matürasyonunu sağlamaktadır. Beyinde 

IL-1β varlığı depresif davranışla ilişkilendirilerek, NLRP3 inflamazomun inhibisyonu veya inflamatuar 

sitokinlerin ekspresyonunun bastırılması depresif benzeri davranışları azaltmaktadır ( Kajitani et al., 

2020: 157-65; Iwata et al., 2016: 12-22). 

Ketojenik diyet uygulamasının hayvan depresyon modellerinde ve tanılı depresyon hastalarında depresif 

bozukluk bulgularını istatistiksel olarak önemli ölçüde azalttığını, semptomlarda düzelme sağladığını, 

antidepresan ilaç tedavisine benzer bir etki gösterdiğini kanıtlayan çalışmalar bulunmaktadır (Bostock 

et al., 2017: 1-10; Cox et al., 2019: 1475-9; Murphy et al., 2004; 981-3). Ketojenik diyet ve depresyonla 

ilgili yedi randomize kontrollü çalışmanın incelendiği, konuyla ilgili en güncel derleme olan Cochrane 

derlemesinde sonuçların genel olarak ketojenik diyet lehine olduğu belirtilmiştir. Uzun süre sürdürüle-

mese de göreceli olarak iyi tolere edilebilen bir diyet olması gibi pozitif yönlerinin yanında,  alanda 

yapılan çalışmaların genellikle pediyatrik grupta, küçük örneklemle yapılması ve katılımcı kayıpları 

yaşanması da sınırlık kabul edilmektedir (Martin et al., 2016). 

SONUÇ 

Ketojenik diyet uygulamasının depresyon hastalarında BDNF düzeyini arttırıcı, mitokondriyal disfonk-

siyonu azaltıcı, bozulmuş glutamaterjik nörotransmisyonu düzeltici ve anti-inflamatuar etkilere sahip 

olabildiği görülmektedir. Sistemik etkilere sahip depresyonun etkili çözümünde metabolik tedaviler 

umut vadederken, hastalığın sistemik bir şekilde ele alınması ve ketojenik diyetin hastalığın tedavisin-

deki olumlu etkilerinin arkasındaki mekanizmaların aydınlatılmasına yönelik ihtiyaç sürmektedir. Ko-

nuyla ilgili mevcut hayvan çalışmaları ve olgu sunumlarının dışında, kapsamlı ve kontrollü klinik çalış-

malara ihtiyaç vardır. 
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19 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE BESİN ETİKETİ OKUMA BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞA 

GEÇİRME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞ, KRONİK HASTALIK OLMA DURUMU VE 

COĞRAFİ BÖLGEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mervenur GÖKÇEN1, Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER2 

1İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 
2İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Bu çalışma 19 yaş üstü bireylerin yaş, kronik hastalığa sahip olma/olmama ve yaşanılan coğrafi 

bölge faktörlerine göre besin etiketi okuma bilgi düzeyi ile bu bilginin davranışa geçirilmesi arasındaki 

ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Türkiye’nin çeşitli illerindeki 19 yaş üstü çalışan 

ve çalışmayan kesimden 401 birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bireylerin etiket okuma bilgi 

düzeyini belirleyen ve bilgi düzeyinin davranışa geçirilmesini sorgulayan geçerli ve güvenilir anket kul-

lanılmıştır. Yaş değişkenine göre bilgi düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır fakat 19-24 yaş gru-

bundaki bireylerin 35-44 ve 45-55 yaş grubundaki bireylere göre bilgilerini davranışa daha az yansıttık-

ları görülmüştür. Kronik hastalığı olan katılımcıların etiket okuma bilgi düzeyi kronik hastalığı olmayan 

katılımcılarınkinden daha fazla olmasına rağmen davranışa geçirmede anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Yaşanılan coğrafi bölge faktörüne göre ise bilgi düzeyinde ve davranışa geçirilmesinde anlamlı bir fark 

yoktur. Bireylerin bilgi düzeyleri fazla olmasına rağmen davranışa geçirmede coğrafik bölgelerde de 

farklılıklar olduğu ve bilgi seviyesi fazla olan bireylerin beklenildiği gibi davranışa geçirmedeki değer-

lerinin aynı oranda yüksek olmadığı ancak istatistiksel bir farklılık olmadığı gözlendiğinden dolayı daha 

kapsamlı olarak yapılacak çalışmalarda farklılıkların ve bilginin davranışa geçirilmesindeki problemle-

rin kaynaklarının araştırılmasına ihtiyaç vardır. Bireyler bilgi düzeyleri fazla olmasına rağmen davranışa 

aynı oranda geçirmediklerinden dolayı özellikle obezitenin engellenmesi amacı ile diyet tedavisinin ya-

nında davranış değişikliği tedavisi olacak şekilde diyetisyenler ve psikologlar multidisipliner şekilde 

çalışarak bireylerin dolayısıyla toplumun daha sağlıklı olması için çabalamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Davranış, Obezite, Ürün Etiketi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılması anlamına gelen bes-

lenme insan gereksinimlerinin başında gelir (Baysal, 2017). Tüketiciler besinlerin güvenilirliğine, besin 

öğesi içeriğine ve sağlıklı olmasına önem vermektedir (Cebeci ve diğ, 2017: 261-267). Tüketici sağlığı 

açısından önemli bir faktör besin etiketinin doğru okunup yorumlanmasıdır (Tüyben, 2018). 

Besin Etiketinin Tanımı ve Amacı 

Besin etiketi; gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, damga, marka ve işaretleri içeren 

ve besin ile sunulan veya ambalajında basılı olan tanıtım bildirimi olarak tanımlanmaktadır (Kaleli, 

2014). Tüketicinin satın aldığı besinin kontrolü için etiket en önemli araçtır. Etiketlemenin temel amaç-

ları sağlık, ekonomik ve güvenlik kaygılar ile ilgili yeterli ve doğru bilgi vermek, tüketicileri ve üretici-

leri yanıltıcı ve sahte ambalaj ve reklamlardan korumak ve adil rekabeti ve ürün pazarlanabilirliğini 

sağlamaktır. Ambalajlı besinlerin besin öğelerinin (yağ, protein, mineral, vitamin vb.) miktarı ve birey-

lerin günlük alması gereken besin öğelerinin ne miktarda karşıladığını yüzde olarak gösteren etiketleme 
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çeşidi beslenme etiketleridir. Beslenme etiketlerinde, önce toplam ve bir porsiyonluk miktarları, sonra-

sında detaylı besin öğesi bilgileri verilir. Besin etiketlerinin amacı; tüketicilerin yeterli ve dengeli bes-

lenmeleri için, özel diyet programlarında (besin alerjileri, diyabet, çölyak vb.) ve satın alırken en sağlıklı 

besin seçimi yapabilmelerinde etkili olabilmektir (Coşkun ve diğ, 2016: 4876-4890). Türk Gıda Kodeksi 

Etiketleme Yönetmeliği’ne göre, bu yönetmeliğin ilgili maddelerindeki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, 

gıdanın adı, gıdanın net miktarı, bileşenler listesi, bileşenler veya bileşen gruplarının miktarı, alerjen 

bileşenler veya alerjen işlem yardımcıları, tavsiye edilen tüketim tarihi veya mikrobiyolojik açıdan ko-

lay bozulabilen gıdalarda son tüketim tarihi, özel saklama koşulları ve/veya kullanım koşulları, menşe 

ülke, üreticinin veya ambalajlayıcının veya ithalatçının veya dağıtıcının adı veya ticari unvanı ve adresi, 

kayıt işlemine tabi olan üreticinin veya ambalajlayıcının işletme kayıt numarası, kullanım bilgisi olma-

dığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı, hacmen %1,2’den 

fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol miktarı bilgilerinin gıdaların etiketinde yer alması 

zorunludur.17 

Besin Etiketi Okuma Davranışını Etkileyen Faktörler ve Etiket Okumaya Teşvik Edici Çözümler 

Beslenme eğitiminin amaçlarından olan gıda ve beslenme okuryazarlığı yaygınlaştırılarak tüketicilerin 

gıda, beslenme, besin seçimi, besin tüketimi, sağlıklı beslenme, gıda güvencesi ve güvenliği gibi konu-

larda doğru bilgi, tutum ve beceri sahibi olarak doğru kararlar vermelerini ve uygun davranışlar sergile-

meleri sağlanabilir. Sağlıklı beslenme davranışlarının oluşmasında, gıda ve beslenme okuryazarlığının 

önemli bir etkisi olmakla birlikte, bu durumu kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı diğer etmenler mevcuttur 

(Coşkun ve diğ, 2016: 4876-4890).  Tüketicilerin yaş, cinsiyet, eğitim gibi sosyodemografik özellikle-

rinin de besin etiketini okuma ve besin satın alma davranışları üzerinde değişik düzeylerde etkisinin 

olduğu bilinmektedir (Aygen, 2017: 28-54). Bunun yanında kişilerin sağlıklı beslenmeye duydukları 

ilgiye ve beslenme bilgi düzeylerine göre de etiket okuma sıklığının değişebileceği belirlenmiştir. Ay-

rıca sağlıklı ürün seçimi yapmada bilgi açığı olduğu da bulunmuştur (Cebeci ve diğ, 2017: 261-267). 

Davranışları etkileyen bir diğer faktör kişilerin öncelikli değerleridir. Bu önem verilen değerlerin, en 

azından kısa sürede değiştirilmesi imkanı olamadığından, tüketicileri etiket okumaya teşvik edecek, on-

lara bu alışkanlığı kazandıracak çözüm yolları bulunmalıdır (Aygen, 2017: 28-54). 

Etiket bilgisi okuma alışkanlığı kazandırmada çözüm yollarından biri etiketlerin hızlı ve kolay anlaşıla-

bilecek, standart ve basit şekilde sunulması olabilir (Aygen, 2017: 28-54). Buna ek olarak, etiket bilgisi 

için televizyon önemli bir eğitici araçtır. Etiket okumayla ilgili televizyonda yayınlanacak programların 

tüketicilerin bilinçlendirilmesinde önemli katkıları olacaktır (Coşkun ve diğ, 2018: 422-430).   

Etiket Okuma ve Obezite İlişkisi 

Obezite vücuttaki aşırı yağ miktarı sonucu oluşur. Bu durum alınan enerjinin harcanandan daha fazla 

olması halinde gerçekleşir (Öztürk Duran, 2014). Dünya çapında gittikçe artan görülme sıklığı ile diya-

bete, hipertansiyona, kas iskelet sistemi hastalıklarına, kardiyovasküler hastalıklara ve bazı kanser tür-

lerine sebep olabilmesi nedeniyle; obezite küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir (Yavuz ve diğ, 2013: 

69-74). Enerji yoğunluğu fazla olan kolay ulaşılabilir, düşük maliyetli hazır besinlerin tüketiminin artışı, 

sağlıklı besin seçimindeki bilgi açığı, hızlı yeme ve öğün atlama gibi yanlış beslenme alışkanlıkları 

                                                            
17 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6.htm  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-6.htm
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neticesinde obezite kaçınılmaz hale gelmektedir (Aslan ve diğ, 2002: 169-171; Bonsmann ve diğ, 2012: 

134-140; Roberto ve diğ, 2014: 25-33). 

AMAÇ 

19 yaş üstü bireylerin yaş, kronik hastalığa sahip olma/olmama ve yaşanılan coğrafi bölge değişkenle-

rine göre besin etiketi okuma bilgi düzeyi ile davranışa geçirme arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve 

konuyla ilgili farkındalığı artırmaktır. “Bilgi düzeyi arttıkça bilginin davranışa geçirilmesi artar” hipo-

tezi test edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, etiket okuma bilgi düzeyi ve davranışa geçirme ilişkisi be-

lirlenmeye çalışılmıştır. 

KAPSAM 

Çalışmanın evrenini, Türkiye’nin çeşitli illerindeki 19 yaş üstü tüm bireyler; araştırmanın örneklemini, 

bu çalışmaya katılmayı kabul eden 19 yaş üstü çalışan ve çalışmayan kesimdeki gönüllü 401 birey oluş-

turmuştur.  

YÖNTEM 

Çalışmaya etiket okuma bilgi düzeyi ile bu bilginin davranışa geçirilme arasındaki ilişkiyi ortaya çıkar-

mak için literatür ve benzer çalışmalar kullanılarak toplam 26 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. 

Geçerlik-güvenirlik çalışması olan bir anket çevrimiçi olarak kullanılmıştır (Vergi, 2018). Anket for-

munda bireylerin yaş, yaşadıkları il gibi soruların yanında kronik hastalığa sahip olma/olmama hakkında 

sorular da bulunmaktadır. Ankette ayrıca, katılımcıların besin etiketi okuma ile ilgili bilgi düzeylerini 

ve bu bilgi düzeyinin davranışa geçirilmesini ölçen sorular yer almaktadır. Analizde IBM SPSS (Sosyal 

Bilimler için İstatistik Paketi) İstatistik 25 programı kullanılmıştır. Katılımcılar bilgi düzeyi ve davra-

nışa geçirme genel puan ortalamalarının kronik hastalık olma durumu değişkenine göre anlamlı olup 

olmadığını belirlemek için t-testi sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark, yaş ve yaşanılan coğrafi 

bölge durumu parametrelerine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını anlamak amacıyla tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak değerlendi-

rilmiştir. Veriler çarpıklık ve basıklık değerlerine göre normal dağılım göstermiştir. Çalışmada katılım-

cıların besin etiketi hakkında bilgi düzeyi ile davranışa geçirme arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Tanım-

layıcı veriler ortalama ve standart sapma olarak gösterilmiştir. Anketin bilgi düzeyini ve davranışa ge-

çirilmesini ölçen bölümlerinde doğru önermelerde katılıyorum=1, kararsızım=0, katılmıyorum=0 puan 

ile, yanlış önermelerde katılıyorum=0, fikrim yok=0, katılmıyorum=1 puan olarak değerlendirilmiş ve 

toplam puan 39 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde %95 güven aralığında de-

ğerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışma 401 birey ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılanların cinsiyet, yaş, kronik hastalık durumu, 

yaşanılan coğrafi bölgeleri gösteren sosyo-demografik özelliklerinin dağlımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı 

Değişkenler  Gruplar  N  %  

Cinsiyet  Kadın  

Erkek  

 

171  

230 

42,6 

57,4 

Yaş grupları  19-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-65 

65+ 

51 

103 

115 

94 

36 

2 

12,7 

25,7 

28,7 

23,4 

  9,0 

  0,5 

    

Kronik hastalık du-

rumu 

 

Evet 

Hayır 

85 

316 

21,2 

78,8 

Yaşanılan coğrafi 

bölgeler 

Marmara Bölgesi 

Karadeniz Bölgesi 

Akdeniz Bölgesi 

Ege Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi 

297 

71 

6 

- 

22 

2 

3 

74,06 

17,70 

  1,50 

- 

  5,49 

  0,50 

  0,75 

TOPLAM           401                 100 

N: örneklem büyüklüğü, %: yüzde 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların bilgi düzeyi ve davranışa geçirme genel puanları ortalamalarının 

yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi (Anova) sonucunda bilgi düzeyi grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel açıdan 

anlamlı olmadığı görülmüştür (p>0,05). Buna karşılık yapılan Anova analizi sonucu yaş değişkenine 
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göre davranışa geçirme puan ortalamalarında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). 

Davranışa geçirmedeki farklılığını kaynağını test etmek için yapılan Post Hoc testlerinden Games-

Howell testine göre 19-24 yaş grubundaki bireylerin sahip oldukları bilgiyi davranışa geçirmesi 35-44 

ve 45-55 yaş grubundaki bireylerin bilgilerini davranış geçirmesinden farklılaşmaktadır. 19-24 yaş ara-

lığındaki bireylerin davranışa geçirme puan ortalaması 35-44 ve 45-55 yaş grubundakilere göre daha az 

olduğundan yaş arttıkça sahip olunan bilgiyi davranışa geçirme artar sonucu ortaya çıkmıştır. 

Tablo 2. Bilgi düzeyi ve davranışa geçirme puan ortalamalarının yaşa göre ortalamaları 

         Grup     N    X̅  SS F  p 

Bilgi Düzeyi         19-24 

        25-34 

        35-44 

        45-55 

        55-65 

        65+ 

 

    51 

  103 

  115 

    94 

    36 

      2 

   9,27 

  9,58 

  9,42 

  9,32 

  9,42 

10,00 

2,01 

1,97 

1,96 

2,07 

3,04 

1,41 

 

0,244 0,943 

 

Davranışa 

geçirme  

       19-24 

       25-34 

       35-44 

       45-55 

       55-65 

       65+ 

    51 

  103 

  115 

    94 

    36 

      2 

 

  5,06 

  6,56 

  7,57 

  7,94 

  6,89 

  7,50 

3,39 

3,53 

3,86 

3,87 

4,55 

7,78                                                 

4,612 0,000 

 

*p<0.05, N: örneklem büyüklüğü, X̅: ortalama, SS: standart sapma, F: F İstatistiği 

Tablo 3’te yer alan bulgulara göre kronik hastalık olma durumu bazında bilgi düzeyi puanları ortalama-

ları incelendiğinde t-testi sonucuna göre grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır 

(p=0,047<0,05). Kronik hastalığı olan bireylerin bilgi düzeyi puanları (x=9,82), kronik hastalığa sahip 

olmayan bireylerin bilgi düzeyi puanlarından (x=9,31) yüksek bulunmuştur. 

Katılımcıların kronik hastalık olma durumu değişkenine göre davranışa geçirme grup ortalamaları ara-

sındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir (t=0,894; p=0,022>0,05). Bu farklılığı belirlemek için 

t-testi kullanılmıştır.  
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Tablo 3. Bilgi düzeyi ve davranışa geçirme puan ortalamalarının kronik hastalık olma duru-

muna göre ortalamaları 

 Grup N X̅ SS t  p 

Bilgi Düzeyi Evet 

Hayır 

85 

316 

 

9,82 

9,31 

1,85 

2,15 

0,075 0,047 

 

Davranışa geçirme  

 

Evet 

Hayır 

85 

316 

7,87 

6,78 

3,83 

3,88                                                          

0,894 0,022 

 

*p<0.05, N: örneklem büyüklüğü, X̅: ortalama, SS: standart sapma, t: t testi 

Katılımcıların bilgi düzeyi ve davranışa geçirme genel puan ortalamaları yaşanılan coğrafi bölge değiş-

kenine göre incelendiğinde hem bilgi düzeyi hem de davranış puan ortalamalarının yapılan tek yönlü 

varyans analizi (Anova) sonucunda fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadığı sonucuna varılmıştır 

(p>0,05). Elde edilen bulgular Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4. Bilgi düzeyi ve davranışa geçirme puan ortalamalarının coğrafi bölgeye göre ortalama-

ları 

 Grup     N    X̅  SS F  p 

Bilgi Dü-

zeyi 

Marmara Bölgesi 

Karadeniz Bölgesi 

Akdeniz Bölgesi 

Ege Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Güneydoğu Anadolu Böl-

gesi 

         

    297 

      71 

       6 

       - 

     22 

       2 

       3 

  9,46 

  9,25 

  8,66 

  - 

  9,50 

  9,50 

10,00 

2,06 

2,27 

2,94 

- 

2,02 

2,12 

1,73 

 

0,320 0,901 

 

Davra-

nışa ge-

çirme  

Marmara Bölgesi 

Karadeniz Bölgesi 

Akdeniz Bölgesi 

Ege Bölgesi 

İç Anadolu Bölgesi 

Doğu Anadolu Bölgesi 

Güneydoğu Anadolu Böl-

gesi 

         

    297 

      71 

       6 

       - 

     22 

       2 

       3 

  7,03 

  7,62 

  5,50 

  - 

  5,50 

  8,00 

  4,33 

 

3,90 

3,80 

5,50 

- 

3,45 

4,24 

1,53 

                                                   

1,515 0,184 

*p<0.05, N: örneklem büyüklüğü, X̅: ortalama, SS: standart sapma, F: F İstatistiği 
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SONUÇ 

Bireylerin besin etiketi okuma hakkındaki bilgi düzeyi ile bu bilginin davranışa geçirilmesi arasındaki 

ilişkiyi araştıran bu çalışmada yaş değişkenine göre bilgi düzeyinde anlamlı bir farkın bulunmadığı fakat 

19-24 yaş grubundaki bireylerin 35-44 ve 45-55 yaş grubundaki bireylere göre daha az davranışa geçir-

diği, kronik hastalığı olan bireylerin kronik hastalığı olmayan bireylere göre daha fazla bilgiye sahip 

olduğu lakin davranışa geçirmede iki grup arasında bir farklılık olmadığı, bilgi düzeyi ve davranışa 

geçirmede yaşanılan coğrafi bölgeye göre anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır. Bireylerin 

bilgi düzeyleri fazla olmasına rağmen davranışa geçirmede coğrafik bölgelerde de farklılıklar olduğu ve 

bilgi seviyesi fazla olan bireylerin beklenildiği gibi davranışa geçirmedeki değerlerinin aynı oranda yük-

sek olmadığı ancak istatistiksel bir farklılık olmadığı gözlendiğinden dolayı daha kapsamlı olarak yapı-

lacak çalışmalarda farklılıkların ve bilginin davranışa geçirilmesindeki problemlerin kaynaklarının araş-

tırılmasına ihtiyaç vardır. 

Katılımcıların besin etiketi okuma hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen bu bilgilerini davranışa ge-

çiremedikleri görüldüğünden dolayı obezitenin tedavisinde kalıcı bir sonuç için diyet tedavisinin ya-

nında davranış değişikliği tedavisinin de uygulanması daha başarılı sonuçlar getirecektir. 
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BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN KARACİĞER KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
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Özet: Kanser, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerindendir. Karaciğer kanseri dünyada en yaygın 

görülen altıncı kanser türüdür ve dünya çapında kansere bağlı ölüm nedenlerinden dördüncü sıradadır. 

Sağ kalım oranlarının düşük olma sebeplerinden birisi, karaciğer kanseri semptomlarının hastalığın er-

ken evrelerinde ortaya çıkmamasıdır. Bu sebeple kanser teşhis edildiğinde genellikle ileri evrede olduğu 

anlamına gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre 2012 yılında 782.451 yeni karaciğer 

kanseri vakası teşhis edildiğini, ancak 2018 yılında bu rakamın 841,080’e yükseldiğini gösteriyor. Bu 

rakamın 2035 yılına kadar %70 artarak 1.341.344 olaya katıldığı tahmin edilmektedir. Artan karaciğer 

kanseri oranlarının nedenleri büyük ölçüde viral hepatit B ve/veya C virüsleri ile diyabet, obezite ve 

yağlı karaciğer hastalığının prevalansındaki artışlara bağlanmıştır. Karaciğer kanseri içerisinde en sık 

görülen türü hepatosellüler karsinom’dur.  Hepatosellüler karsinomun gelişmesindeki en güçlü risk fak-

törleri arasında siroz ve kronik hepatit B veya C viral enfeksiyonları bulunmuştur. Bilinen diğer risk 

faktörleri arasında aflatoksin maruziyeti, alkol kullanımı, obezite, diyabet ve insülin direnci bulunmak-

tadır. İnsidans ve mortalitesindeki hızlı artış eğilimi, karaciğer kanserinin önlenmesinin önemini özel-

likle vurgulamaktadır. Yapılan çalışmalarda yüksek kahve tüketimi, karaciğer kanseri riski ile ters bir 

ilişki göstermiştir. Son çalışmalarda, fiziksel aktivitenin karaciğer kanser riskini azaltmada umut verici 

olduğu görülmektedir. Bu derleme, beslenme ve fiziksel aktivitenin karaciğer kanseri üzerine etkilerini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aflatoksin, Alkol, Beslenme, Fiziksel Aktivite, Karaciğer Kanseri 

GİRİŞ 

Kanser, değişik organlarda hücrelerin kontrolsüz bölünmesi ve çoğalmasıyla meydana gelen klinik gö-

rünümlü, tedavisi ve yaklaşımı birbirinden farklı olan bir hastalık grubudur (Baykara, 2016: 154-165). 

Kanser en önemli toplumsal sağlık sorunlarından biridir. Dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölüm 

nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada yer almaktadır (Alim ve Türker, 

2018: 75-88). Kanser türleri içerisinde karaciğer kanseri dünyada en yaygın görülen altıncı kanser türü-

dür (Mohammadian et al., 2018: 1-8) ve kanserden ölüm nedenleri arasında dördüncü sıradadır.18 Kara-

ciğer kanseri primer ve sekonder karaciğer kanseri olarak iki türe ayrılır; primer karaciğer kanseri kara-

ciğerde başlarken, sekonder karaciğer kanseri vücudun diğer organlarında başlar ve kolorektal, meme, 

pankreas, yumurtalık ve akciğer kanserleri gibi yaygın görülen kanserlerin metastazları ile karaciğere 

yayılır (Mohammadian et al., 2018: 1-8). Karaciğer kanseri dünya çapında yaygın bir dağılıma sahiptir 

ve dünyanın farklı bölgelerinde hastalığın gerçek prevalansı hala bilinmemektedir (Koumbi, 2017: 119-

125). Her iki cinsiyeti de etkilemektedir. Fakat erkeklerde görülme sıklığı (100.000'de 16) kadınlardan 

daha fazladır (100.000'de 6). Karaciğer kanseri insidansı yaşla birlikte artmaktadır ve en yüksek insidans 

                                                            
18https://ourworldindata.org/cancer 
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60-70 yaş grubu ile ilişkilidir (Goodarzi et al., 2019 1-12). İlerleyen yaş ile birlikte tedavisi zorlaşmak-

tadır. Çünkü özellikle gelişmekte olan ülkelerde karaciğer kanseri ileri evrede teşhis edilmekte ve po-

tansiyel olarak ilaç tedavisine yanıt alınamamaktadır (Mohammadian et al., 2018: 1-8). 

Karaciğer kanserinin en önemli nedeni vakaların %75'inden fazlasında önlenebilen kronik Hepatit C ve 

B enfeksiyonlarıdır (Goodarzi et al., 2019: 1-12; Koumbi, 2017: 119-125). Birincil karaciğer tümörleri, 

dünyadaki toplam kanser yükünün yaklaşık %6'sını oluşturan Hepatosellüler Karsinom, Cholangio Kar-

sinom ve Sarcoma'yı içermektedir (Mohammadian et al., 2018: 1-8). Primer karaciğer kanser vakaları-

nın ≅ %75-90 Hepatosellüler karsinom (HCC) türüdür. HCC için en önemli risk faktörü, hastaların 

%70-90'ında mevcut olan sirozdur. Aflatoksin, alkol, obezite, diyabet, insülin direnci, aşırı demir alımı, 

kan lipid profili ve lipid peroksidasyonuna maruz kalma diğer risk faktörleri içerisinde sayılmaktadır 

(Goodarzi et al., 2019: 1- enfeksiyonunun prevalansı, sigara içiminin yüksek prevalansı, gelişmiş ülke-

lerdeki alkol 12; Schütte et al., 2015: 188-194). Artmış obezite ve tip 2 diyabet, Hepatit B ve C virüs 

tüketimi ve uyuşturucu kullanımı, düşük okur-yazarlık oranları, çevresel kirleticilere maruz kalma ve 

sağlık hizmetlerine erişim eksikliği sebepleriyle; gelişmekte olan ülkelerde tarama yapmak, karaciğer 

kanserinin epidemiyolojik çalışmalarında risk faktörlerini tanımlamak ve kontrol etmek için önemli 

noktalardır (Goodarzi et al., 2019: 1-12). 

Hepatit B ve C virüsü enfeksiyonları HCC oluşumuna neden olan en önemli faktörlerdendir. Yüksek 

alkol tüketimi de siroza bağlı hepatosellüler karsinom gelişimine neden olan risk faktörlerindendir 

(Koumbi, 2017: 119-125). Son yıllarda, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığının (NAFLD) görülme sık-

lığı yayınlaşmış ve günümüzde NAFLD'li hastalarda siroza bağlı olmayan HCC de sık görülmektedir.  

Obezite ve diyabet gibi metabolik risk faktörleri HCC için bağımsız risk faktörleri olarak tanımlanmak-

tadır (Schütte et al., 2015: 188-194). Diğer kanser türlerinin aksine, diyet ile HCC risk ilişkisini araştıran 

az sayıda çalışma bulunmaktadır ( Mohammadian et al., 2018: 1-8). Çalışmalarda çelişkili sonuçlara 

ulaşılmış olmasına rağmen, tutarlı kanıtlar risk altındaki popülasyonların yüksek miktarda kırmızı et, 

şeker tüketiminden kaçınması gerektiğini göstermektedir. Yüksek oranda balık, beyaz et, sebze, meyve, 

tahıl, yumurta, süt ve yoğurt tüketiminin HCC gelişimini azalttığı bildirilmiştir (Goodarzi et al., 2019: 

1-12; Koumbi, 2017: 119-125; Mohammadian et al., 2018: 1-8; Schütte et al., 2015: 188-194).  

Aflatoksin 

Aflatoksin ve özellikle aflatoksin B1, sıcak ve nemli koşullarda depolanan tahıl, fındık gibi birçok gıda 

ürününün Afrika ve Asya'da yaygın olarak kontamine olan Aspergillus türünün en çok da Aspergillus 

flavus ve Aspergillus parasiticus türleri tarafından üretilen bir mikotoksindir (Schütte et al., 2015: 188-

194). İnsanlar bu gıdaları tüketerek aflatoksinlere maruz kalabilmektedir. Küfler genellikle pişirilerek 

tahrip edilse de ürettikleri toksinler besinlerde kalabilmektedir. Doğal olarak meydana gelen tüm afla-

toksinler, Uluslararası Kanser Araştırmaları Komitesi (IARC) tarafından insan kanserojenleri olarak sı-

nıflandırılmaktadır ve besinlerin aflatoksin ile kontaminasyonu karaciğer kanser riskini arttırmaktadır. 

Aflatoksin kontaminasyonu ve tüketimini uygun sıcaklıklarda depolama, depolanan ürünlerin kontrolü, 

mantar ilaçları kullanımı ve ithal edilen yiyeceklerin taranması ile azaltıla bilinir (Norat et al. 2018: 13-

95). 

Aflatoksin B1 sindirildikten sonra karaciğerde sitokrom P450 familyasının, özellikle CYP3A4 ve 

CYP3A5 üyeleri tarafından, aflatoksin-N7-guanin eklentileri oluşturabilen reaktif ara maddesi olan 8,9-
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ekzo-epoksit için metabolize edilmektedir (Wu ve Santella, 2012: 1-9). Karaciğerdeki aflatoksin biyot-

ransformasyonunun, genotoksik olduğu ve yüksek oranda aflatoksine maruziyetin HCC oluşumundaki 

karakteristik özelliğini TP53 mutasyon eğilimi desteklemektedir.19 Aflaoksin B1 baskın olarak TP53 

tümör baskılayıcı genindeki kodon 249’da (AGG’den AGT’ye) mutasyonlara neden olmaktadır ve HCC 

dışındaki kanser türlerinde nadiren görülen serinin (R249S) yerine arginin ikamesiyle sonuçlanır (Wild 

et al.,  2015 13-16; Yang et al., 2019: 589-604).  Hepatit B virüs enfeksiyonu, aflatoksin B1'in kanserojen 

etkisini önemli ölçüde arttırabilmektedir. Yüksek riskli bölgelerde aflatoksin maruziyetini azaltmanın, 

HCC vaka sayısında %20'den daha fazla bir azalma sağlayacağı tahmin edilmektedir.2  

Kırmızı, Beyaz ve İşlenmiş Etler 

Kırmızı et (dana eti, sığır eti, koyun ve kuzu eti ile domuz eti), esansiyel aminoasitler, yağ asitleri, 

vitaminler (D, B3 ve B12 vitaminleri) ve mineraller (demir, çinko ve selenyum) gibi önemli besin ve 

enerji kaynağıdır. Et genellikle "kırmızı", "beyaz" ve "işlenmiş̧" et olarak sınıflandırmaktadır. İşlenmiş 

et; sucuk, sosis, salam, jambon, pastırma, söğüş et gibi ürünleri içeren, raf ömrünü uzatmak, lezzet ve 

tadını geliştirmek için tuz ve çeşitli katkı maddeleri ilave edilerek kürleme, marine etme, dumanlama, 

ısıl işlem, kurutma ve dondurma gibi çeşitli uygulamalara tabii tutulan ürünlerdir. Yapılan çalışmalarda 

bu işlem tekniklerinin kırmızı ve beyaz etlere uygulanması sonucu kansorojen maddelerin sayısının art-

tığı gözlenmiştir (Taşçı, 2019: 231-245).  

Gıdalardaki kanserojen maddelerin varlığı ilk olarak 1939 yılında İsveç’li Profesör Widmark tarafından 

ortaya konmuştur. Widmark yaptığı çalışma sonucunda, ızgara edilmiş at etlerinin sürekli tüketiminin 

farelerde tümör oluşumuna sebep olduğunu gözlemlemiştir. Son yıllarda yapılmış çalışmalarda, pişiril-

miş etlerde heterosiklik aminler (HCA), polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), kolesterol oksidas-

yon ürünleriyle çeşitli nitrozamin gibi kanserojenik bileşenlerin oluşabildiği ileri sürülmüştür (Ekici et 

al., 2012: 136-145). Thorgeirsson ve ark. (1994) yaptıkları çalışmada; kırmızı eti yüksek sıcaklıkta pi-

şirme esnasında oluşan  heterosiklik amin (HCA) ve polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) ve N-

nitroso bileşiklerinin (NOC) karaciğerde tümör gelişimini indüklediğini göstermiş ve yüksek heterosik-

lik amin dozlarının primatlarda karaciğer tümörlerine neden olduğunu bildirmişlerdir (Thorgeirsson et 

al., 1994: 130-151).  

Kırmızı et, yüksek oranda kullanılabilir hem demir içerirken, demir indirgenmeye başladığında reaktif 

oksijen türleri (ROS) oluşmaktadır. Kalıtsal hemokromatozisi olan hastalarda HCC görülme sıklığı 

önemli ölçüde artmıştır. Diyette yüksek demir alımının Afrika'nın bazı bölgelerinde HCC riskini arttır-

dığı ve düşük demir diyeti uygulamasının riski azaltabileceği görülmüştür. Kırmızı ve/veya işlenmiş 

etler, yüksek oranda kolesterol ve doymuş yağ asidi içermekte ve birçok çalışmada yüksek oranda tüke-

tilmelerinin obezite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıklarla ve çeşitli kanser-

lerle ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Karaciğerde yağ asidi birikmesi NAFLD'ye neden olmakta bu da 

HCC riskini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalarda, yüksek oranda kırmızı et tüketiminin HCC riskini 

arttırdığı sonucuna varılmıştır. Kesin sonuçlara ulaşmak için et tüketimi ile HCC riski arasındaki ilişkiyi 

                                                            
19https://www.wcrf.org/sites/default/files/Wholegrains-veg-and-fruit.pdf 
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araştıran ileriye dönük geniş kapsamlı randomize çalışmaların yapılması gerekmektedir (Koumbi, 2017: 

119-125). 

Dünya kanser araştırma fonunun 2018 raporunda balık tüketiminin karaciğer kanserini düşürücü etkisi-

nin olduğu ifade edilmiştir (Norat et al., 2018: 13-95). Sawada ve ark. (2012) yılında yapmış olduğu 

çalışmada; 19 farklı balık çeşidi sorusunun da olduğu besin tüketim sıklığı anketi kullanmışlar ve Japon 

besinlerinin yağ asidi kompozisyon tablosu kullanılarak, katılımcıların günlük n-3 çoklu doymamış yağ 

asidi (n-3 PUFA) ve birleşik PUFA (ALA, EPA ve DHA) alımını hesaplanmıştır. Tutulan 14 veya 28 

günlük diyet kayıtları ile de balık, ALA, EPA ve DHA tüketiminin değerlendirilmesindeki geçerliliği 

belgelemiştir. Çalışmanın sonucunda, Japon halkının balık veya n-3 PUFA tüketiminin Hepatit B 

ve/veya C virüsü enfeksiyonu olan katılımcılarda dahil HCC gelişimine karşı koruyucu olduğunu tespit 

etmişlerdir (Sawada et al., 2012: 1468-1475).  

1992-2002 yılları arasında yapılan EPIC çalışmasına, toplam balık tüketimi ile HCC riski istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuş, fakat kırmızı et, işlenmiş et ve/veya kümes hayvanı etleri tüketimi ile HCC 

riski ilişkilendirilmemiştir. Ancak günlük 20 g toplam balık tüketimindeki artışın HCC riskinde yarattığı 

%16'lık azalmanın, kırmızı et, işlenmiş et ve/veya kümes hayvan etleri tüketimi yerine balık eti tüketi-

minin geçmesinden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır (Fedirko et al., 2013: 2166-2173). 

Kahve 

Kahve, kafein, diterpen alkoller, klorojenik asitler ve çok sayıda biyolojik olarak aktif bileşiğinde dahil 

olduğu kompleks bir içecektir. Bu bileşikler; antioksidan, anti-inflamatuar özelliklerden anjiyogenezin 

inhibisyonuna kadar karaciğer üzerinde faydalı etki göstermektedir. Kahve, iyileştirilmiş insülin duyar-

lılığı, azalmış karaciğer hasarı ve metabolik sendrom insidansıyla ilişkilendirilmiştir (Norat et al., 2018: 

13-95). Çok sayıda çalışma kahve tüketiminin HCC riski ile ters ilişkisi hakkında kanıtlar sunmuştur.  

Bravi ve ark. (2013) yaptıkları güncellenmiş meta-analizde, herhangi bir miktar kahve tüketiminin %40 

oranında karaciğer kanseri riskinin azalmasına sebep olduğu bildirmişlerdir.  Günde 1 fincan kahve artışı 

için risk oranı 0.80 bulunmuştur (Bravi et al., 2013: 1413-1421).  

Siroz, HCC majör korelasyonudur ve kahve tüketimi ile primer karaciğer kanseri riski arasındaki ilişkisi 

çalışmalarla incelenmiş; La Vecchia ve ark (1989), HCC olguya dayanan vaka-kontrol çalışmasında, 

içmeyenlere göre günde ≥ 3 fincan kahve içenlerin risk oranı: 0.78 bildirilmiştir (La Vecchia et al., 1989: 

1049-1051). Kuper ve ark. (2000) vaka-kontrol çalışmasında, içmeyenlere kıyasla haftada ≥ 20 fincan 

kahve içenlerin risk oranını: 0.7 bildirmişlerdir (Kuper et al., 2000: 498-502). Gallus ve ark. (2002), 

vaka-kontrol çalışmasında ise önceki çalışma verilerini güncellemiş ve birleşik analiz sonucunda, içme-

yenlere kıyasla günde ≥ 3 fincan kahve içenler için risk oranını: 0.7 bulmuşlardır (Gallus et al., 2002: 

956-959).  Gelatti ve ark. (2005), yaptıkları vaka-kontrol çalışmasında, kahve içenler ile içmeyenleri 

karşılaştırdığında, günde 1-2 bardak kahve içenler için risk oranı: 0.8, 3-4 bardak kahve içenler için risk 

oranını: 0.4, günde 5 bardak ve üstü kahve içenler için ise risk oranı: 0.3 bulmuştur. Bu çalışma, kahve 

ve primer karaciğer kanser riski arasındaki ters ilişkiyi, önceki çalışmalardan daha güçlü göstermiştir 

(Gelatti et al., 2005: 528-534). 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

451 

Alkol 

Alkol, hem doğrudan (genotoksik) hem de dolaylı mekanizma yoluyla HCC'nin gelişiminde rol oyna-

yabilmektedir. Dolaylı mekanizma, gelişmiş ülkelerde karaciğer kanser oluşumunun en yaygın şekli 

olan sirozdan kaynaklı halidir (Donato et al., 2002: 323-331) Alkol tüketimiyle siroz ve HCC riski ara-

sında doğrusal bir doz-cevap ilişkisi bulunmaktadır. (Schütte et al.,  2015: 188-194) Günlük 30-50 g 

alkol alımı, karaciğer sirozu için risk oranını arttırırken, günlük 60-100 g üstünde alkol alımı, HCC için 

risk oranını arttırmaktadır. Bir hastanın ömrü boyunca toplam alkol alım miktarına bakıldığında, 60 L 

üzerinde alkol tüketimi, HCC gelişme riskini önemli ölçüde arttırmıştır. (Matsushita ve Akinobu, 2019: 

1-8) 

Alkol, neredeyse tamamı ince bağırsak tarafından emilip, karaciğer tarafından metabolize olmaktadır. 

Alkol, hepatositlerin sitoplazmasında ADH ile asetaldehite metabolize olur, ardından asetaldehit mito-

kondriye girer ve daha sonra mitokondriyal aldehid dehidrojenaz (ALDH) ile asetata okside olur. Çok 

miktarda alkol tüketildiğinde, esas olarak endoplazmik retikulumda bulunan sitokrom P450 2E1 

(CYP2E1) ve peroksizomların katalazı da etanolün metabolizmasına katkıda bulunur. CYP2E1'e bağlı 

yol, hidroksietil, süperoksit anyonu ve hidroksil radikalleri gibi ROS üretirken etanolü asetaldehit içe-

risine katalize edebilir. Alkol, CYP2E1'e bağlı yol boyunca metabolizmasında ROS üretir (Matsushita 

ve Akinobu, 2019: 1-8). ROS’un artması, malondialdehit (MDA) ve 4-hidroksi-2-nonenal (4HNE) gibi 

lipit peroksidasyon ürünlerini ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Haorah et al., 2008: 1542-1550). 

Lipid peroksidasyon ürünlerinden biri olan 4HNE, p53 geninin 249 kodunda mutasyona sebep olabil-

mektedir (Aleynik et al., 1998: 192-196). Kronik alkol tüketimi, bağırsakta demir emilimini ve hepatik 

demir depolanmasını arttırır. Aşırı demir yükünün DNA iplikçilerinde kopmalara ve hepatokarsinoge-

nezise sebep olan p53 mutasyonuna neden olmaktadır. Bu mutasyon HCC'de (%20 -%30) yaygın olarak 

görülür (Matsushita ve Akinobu, 2019: 1-8).  

Fiziksel Aktivite ve Ağırlık Kontrolü 

Dünya kanser araştırma fonunun 2018 raporunda yetişkinlerdeki obezite ile karaciğer kanseri ilişkisi 

beden kütle indeksine (BKI) dayandırılmıştır (BKI >29 kg/m2). Birçok çalışma obeziteyi, HCC için 

bağımsız risk faktörü olarak tanımlamaktadır (Norat et al., 2018: 13-95). Calle ve ark. (2003) yaptıkları 

çalışmada 900.000'den fazla kişinin kanser risk oranını BKI göre sınıflandırılmış ve karaciğer kanserin-

den ölüm riskinin BKI ile arttığı tespit etmişlerdir, BKI: 35 kg/m2 üstünde risk oranı:4.52 ulaşmıştır. 

(Calle et al., 2003: 1625-1638). 

Obezite; karaciğer kanseri gelişimini bağlayan kesin mekanizmalar belirsiz olsa da son kanıtlar NAFLD 

gelişimiyle ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkinin altında yatan hepatik fonksiyon bozukluğuna katkıda bulu-

nabilmektedir. Obezite, onkogenik transkripsiyon faktörü Sinyal Transdüseri ve Transkripsiyon-3 Ak-

tivatörü aktivasyonu ile hepatosit büyümesini ve malign transformasyonu teşvik edebilen artmış pro-

inflamatuar sitokinler (örneğin TNF-𝛼 ve IL-6) ve insülin ile ilişkilidir.  Alkolik olmayan steatohepatit 

(NASH) içinde obezite bir risk faktörüdür. Bu da siroza ve dolayısıyla karaciğer kanseri gelişme riskinin 

artmasına neden olabilmektedir (Norat et al., 2018: 13-95). Altta yatan kronik karaciğer hastalığının 

etiyolojisi dikkate alınmaksızın obezite ve bozulmuş glukoz toleransının, HCC'li bireylerin üçte ikisinde 

etkin faktör olduğu tespit edilmiştir. Obezite ve diyabetin NAFLD'nin varlığında ve yokluğunda HCC 
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gelişimine katkısı konusundaki tartışmalar devam etmektedir (Reeves et al., 2016: 1234-1245). Fiziksel 

aktivite tüm kanser türlerine karşı koruyuculuğundaki altta yatan mekanizma; azalan vücut yağ kütlesi, 

tümöre karşı immün mekanizmanın uyarılması, antioksidanların seviyesinin artması ve genetik nedenler 

olarak sıralana bilinir (Ayaz et al., 2017: 7-33). 

Çok uluslu Avrupa kohort çalışmasında, yüksek fiziksel aktiviteye sahip katılımcıların (>2 saat/hafta), 

daha düşük HCC riski ile ilişkilendirilmiştir. Yüksek (>2 saat/hafta) ve düşük (≤2 saat/hafta) fiziksel 

aktivite seviyeleri karşılaştırıldığında yüksek fiziksel aktiviteye sahip katılımcıların düşük olanlara 

oranla HCC riski %45 daha düşük tespit edilmiştir. Toplam fiziksel aktivite ile HCC riskinin ters ilişki-

sinde cinsiyet, yaşam tarzı ve antropometrik değişkenlere dayalı alt gruplar arasında büyük ölçüde fark-

lılık göstermediği görülmüştür. Çalışma ayrıca fiziksel aktivitenin HCC ile olan ilişkisinde obezite ve 

diyabetin rolleri de araştırılmış, bulgular bel çevresinin ≅ %40 ve BKI ≅ %30 aracılık ettiğini göster-

miştir. Diyabetin aracılık faktörü olarak önemli bir rol oynamadığı tespit edilmiştir. Prospektif gözlem-

sel çalışmalardaki kanıtlar ve randomize kontrollü denemeler, santral obezite ile HCC arasındaki etki-

sinin büyük kısmını fiziksel aktivitenin oluşturduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, çalışmalar fiziksel 

aktivitenin HCC riskini azalttığını göstermektedir (Baumeister et al., 2019: 885-892). 

SONUÇ 

Sonuç olarak, karaciğer kanserinden korunmak için Fast food ve diğer işlenmiş gıdaların yağ, nişasta 

veya şeker içeriği yüksek olan besinlerin tüketimini sınırlayın; Hazır gıdalar, atıştırmalıklar, unlu ma-

muller, tatlılar ve şekerlemeler dahil olmak üzere, "hızlı yiyecekler" de dahil olmak üzere, yüksek 

oranda yağ, nişasta veya şeker bulunduran işlenmiş gıdaların tüketimi sınırlandırılmalıdır. Sağlıklı ağır-

lıkta olun; ağırlığınızı sağlıklı bir aralıkta tutmayı ve yaşam boyu bu aralıkta kalmak hedeflenmelidir. 

Fiziksel olarak aktif olun; günlük yaşamın bir parçası olarak fiziksel olarak aktif olunmalı ve daha fazla 

yürüyüş daha az oturma hedeflenmelidir. Her gün en az 5 porsiyon sebze ve meyve ile günde en az 30 

gr lif sağlayan bir diyet tüketilmelidir. Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminde limitlere dikkat edilmeli; iş-

lenmiş et tüketimi en aza indirilmeli ve kırmızı et tüketimi haftada ≅ 3 porsiyondan (≅350-500 gr pişmiş 

et ağırlığı) fazla olmamalıdır. Şekerli tatlandırılmış içeceklerin tüketimini sınırlayın; çoğunlukla su ve 

şekersiz içecekler tercih edilmelidir. Alkol tüketimini sınırlandırın; kanserin önlenmesi için alkol alma-

mak en iyisidir. 
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TÜTÜN KALİTESİNİ BELİRLEYEN ÖZELLİKLERİN STABİLİTE  

ANALİZLERİNİN ÖNEMİ 

Nesrin ÖRÇEN 

,Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, İzmir, Türkiye 

ÖZ Amerika kıtasının keşfiyle birlikte yeni dünyada yaygın hale gelmiş tütün (Nicotiana tabacum L.), 

veriminden ziyade kalitesinin ön planda tutulduğu, yapraklarından yararlanılan, Anavatanı Orta Ame-

rika olan bir kültür bitkisidir. Nicotiana cinsine dahil yaklaşık 65 tür vardır. Bu türlerden sadece Nico-

tiana tabacum ile Nicotiana rustica türleri, yapraklarından yararlanılan ve sigara, puro, pipo vb. tütün 

mamullerinin yapımında kullanılan kültür formlarıdır Tütün Türkiye’de büyük öneme sahip bir iktisadi 

faaliyettir. Türkiye'de tütün tarımı başlangıcı ile birlikte, tüm dünyada "Türk / Oryantal Tütün" olarak 

tanınmıştır. Tarım tarihinde tütün her zaman önemli bir yere sahip olmuş üretimi, sanayi, istihdama 

sağladığı katkı ile her zaman ön planda olan endüstriyel bir bitki olmuştur. Tütün bitkisinin genetik 

yapısı, üretim şartlarının özellikleri ve işlenmesindeki yöntemlerin farklılıkları ile içeriğindeki kimyasal 

maddelerin miktarı ve diğer özelliklerine bağlı olarak kalite açısından farklılıklar göstermektedir. Bu 

farklılıklar sebebiyle ıslahçılar tarafından tütünde kaliteyi arttırma yolunda çeşitli ıslah yöntemleri ge-

liştirilmiş ve bölgelerin toprak ve iklim özelliklerine göre çeşitler geliştirme yolunda çalışmalar yapıl-

mıştır. Geçmişte “Tütündeki kalite kolay tanımlanamayan karmaşık bir özellik” olarak tanımlanmıştır. 

Günümüzde gelişen yeni yöntemlerin kullanılmasıyla en azından kalite parametreleri stabil kalabilen, 

kalıtım derecesi yüksek özelliklere sahip standart tütünün genotipleri geliştirilmesi olanaklar dahilinde-

dir.  Bu çalışmada tütünlerin kalite ıslahında kullanılabilecek seleksiyon kiriterlerinin belirlenilmesine 

çalışılmıştır. Tütün yaprağında bulunan uçucu aroma bileşiklerinin miktarları ve kaliteye etkileri üze-

rinde oriental tütün çeşitleri arasından olabildiğince yüksek ve stabil genotiplerin belirlenme çalışmala-

rının yapılması tütün kalite ıslahına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Organik asitler, Kalite, Şeker ve Nikotin oranı 

GİRİŞ 

Tütün, veriminden ziyade kalitesinin ön planda tutulduğu, yapraklarından yararlanılan, Amerika kıtası-

nın keşfiyle birlikte yenidünyada yaygın hale gelmiş bir kültür bitkisidir. Dünya ve Türkiye’de büyük 

bir ekonomik öneme sahip olan tütün, üretiminden değerlendirme aşamasına kadar geniş istihdam im-

kanı sağlamakta ve ülkemiz ekolojik koşullarına ve sosyal yapısına uygunluğu nedeniyle yüzyıllardır 

çeşitli bölgelerimizde tarımı yapılmaktadır. Dünya’da üretilen 6 milyon ton tütünün %3’ünü üreten Tür-

kiye, Oriental tütün üretimi ve kalitesiyle Dünya üretiminde bu tütünü üreten ülkeler içerisinde 1. sırada 

gelmektedir (Anonim-a). 2016 FAO verilerine göre, tütünün Türkiye’de toplam ekim alanı 92.237 ha 

olup, toplam üretim 70.000 ton ve verim 7.589 kg/ha’ dır.                      

Keyf verici bitkiler kategorisinde yer alan tütün (Nicotiana tabacum L.), patlıcangiller (Solanaceae) 

familyasından, Nicotiana cinsi içerisinde yer alan tek yıllık bir bitkidir. Nicotiana cinsine dahil yaklaşık 

65 tür vardır. Bu türlerden sadece Nicotiana tabacum ile Nicotiana rustica türleri, yapraklarından ya-

rarlanılan ve sigara, puro, pipo vb. tütün mamullerinin yapımında kullanılan kültür formlarıdır (Otan ve 

Apti, 1989). 
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Düşük nikotin oranı ve aroması sebebiyle yabancı sigara harmanlarında kullanılan Türk tütünleri, yetiş-

tirildikleri bölgelere göre; İzmir Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Marmara-Trakya Bölgesi ve Doğu-Güney-

doğu Bölgesi tütünleri olmak üzere gruplandırılmıştır (İncekara 1979; Otan ve Apti 1989).  Genel üre-

timimizin % 60’ını ve ihracatımızın % 90’ını karşılayan Ege Bölgesi tütünleri, dış piyasalarda İzmir 

(Türk) tütünleri olarak bilinmektedir. İzmir tütünlerinin yaprakları genellikle küçük, yaşmaklı olup renk-

leri açık sarı, sarı ve bunların yeşilimsi ve kırmızımsı nüansları arasında değişmektedir. Bu bölge tütün-

leri harmanlara koku, tat ve yanmada yavaşlık vermek amacıyla katılırlar (Peksüslü ve Gencer 2002).  

Ege Bölgesi tütünlerinin menşeileri; İzmir-Gavurköy, Akhisar, Muğla ve Ligda’dır. Bölgede halen Ka-

rabağlar, Sarıbağlar ve Kokulu İzmir tipleri ile bunların ara formları olan Çıtır, Sarı Çıtır, Üçbudak ve 

Kırk yaprak gibi köy populasyonları üretilmektedir (İncekara 1979; Otan ve Apti 1989; Peksüslü 1998). 

İzmir Özbaş, Karabağlar, Akhisar 97, Ege 97 ve Sarıbağlar 407 gibi çeşitler son zamanlarda yaygın 

olarak yetiştirilmektedir. Ege bölgesi tütünlerinin sigara harmanlarını ıslah edici özellikleri ile tütün 

piyasasında her daim istenilen miktarda satın alabilme kolaylığı ve diğer kaliteli tütünlere göre fiyatla-

rının uygun olması gibi özellikleri vardır (Sekin ve Peksüslü 1995).Türkiye üretimin % 60’ını sağlayan 

Ege Bölgesi, dünyanın toplam Oriental tütün gereksinimini tek başına karşılayabilecek tarım arazisine 

sahiptir (Yağaç, 2015). 

Tütünde kalite, tütünü kullananlara göre değişen bir unsurdur.  Bu nedenle yapraklarda meydana gelen 

bir anormallik sadece verim açısından değil, çok daha büyük oranda, kalite açısından da önem arz et-

mektedir. Her tip veya çeşit tütünün kalitesi, sanayide oynadığı role göre değerlendirilmektedir. Örne-

ğin, bir tütün harmanlarda ne gibi özellikleri bakımından yer alıyorsa, bu özellikleri en iyi temsil eden 

numuneler, o özellik bakımından en yüksek kaliteyi gösteriyor demektir (Er, 1994). 

Tütün yaprağının kalitesi, tüketenlerin keyf ve isteklerine bağlı olmakla birlikte; o tütünün genotipik 

özelliklerine, yetiştiği ekolojiye, ekimden, fermantasyona ve fabrikada sigara haline gelinceye kadar 

geçirdiği işlemlere göre değer kazanır (İncekara, 1979). Tütünde kalite elemanları; renk, doku, koku, 

içim kolaylığı, yaprak bütünlüğü, yanma kabiliyeti, higroskopisite ve doldurma hacmi olarak değerlen-

dirilebilir (Er, 1994). 

YANMA SIRASINDA KALİTE ÖZELLİKLERİ 

Yanma; ham kuru tütün yaprağı ve tütün mamulü maddeler için önemlidir. Tütün yaprak ve mamulü 

yakımı sonrasında sonuna kadar düzgün bir şekilde yanması çok iyi yanma olarak adlandırılır. Sertlik 

ve yakarlılık; bir tütün yaprağı veya mamulünün içerdiği nikotin, azotlu bileşikler, protein ve bunların 

parçalanma ürünleri miktarına bağlıdır. Tütünün sert olması nikotin oranının düşük azotlu maddelerin 

fazla olmasından kaynaklanabilir. Tütünde tat; azotlu maddeler az olmasına rağmen şeker ve karbon-

hidratların fazla olmasıyla ortaya çıkar. Bir diğer unsur olan aroma yada koku, tütün içeriğindeki eterik 

yağlar, reçineler ve polifenoller ile sağlanmaktadır. Bu maddelerin çok fazla olması da kaliteyi olumsuz 

etkileyebilir. Tütünlerde bulunan kül maddeleri ise yanmayı düzenler ve kolaylaştırır. Yanması iyi olan 

tütünlerin kül rengi genelde beyaz ve yapısı sıkıdır. Potasyum, karbonat halinde bulunan tuzlar ile or-

ganik asit tuzları da yanmayı kolaylaştırır. Tokluk; herhangi bir tütün yaprağı veya mamulünde, nikotin, 

karbonhidrat ve şekerin aynı anda artıp pH’ın asidik tarafa kayması olarak ifade edilir. Bütün bu kriterler 

nikotinle yakından ilişkilidir. Nikotin; tütün içerisinde bulunan, insanlarda alışkanlığa neden olan bir 

alkoloiddir. Tütünde iyi bir kalite için, nikotin oranı belli sınırlar arasında olmalıdır. Nikotin sadece 
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tütün yaprağında değil bitkinin hemen bütün organlarında bulunur. Türk tütünlerinin nikotin oranı dü-

şüktür (Er, 1994). 

YAPRAK KİMYASAL YAPISINDA BULUNAN KALİTE ÖZELLİKLERİ 

Tütün yaprağının kimyasal yapısı incelenirse %80-90 su, %20-10 oranında kuru madde içerdiği saptan-

mıştır. Kuru madde miktarı 100 kabul edilirse; %77-85’i organik maddeler, %25-50’si karbonhidratlar, 

%15-23’ü inorganik maddeler, %6-16’sı azotlu maddeler, %5-16’sı organik asitler, %3-16’sı reçineler, 

%0-16’sı renk maddeleri, %2-5’i tanenler ve %0.072-1.02’si ise eterik yağlardan oluşmaktadır. İnorga-

nik maddeler yanmazlar ve külde bulunurlar. En önemlileri; K, Ca, Mg, Fe, P, S, Si, Cl’dur. Tütünde Cl 

yanmayı olumsuz etkilerken, K yanma özelliğini arttırır (Er, 1994). 

Azotlu Madeler 

Azotlu maddeler kaliteyi olumsuz etkilerler. Azotlu maddelerin en önemlisi nikotindir. Şark Tipi tütün-

lerde azotlu maddeler diğer tütünlere göre daha fazladır. Azotlu maddeler proteinler ve aminoasitler 

olarak ikiye ayrılır. Ve bu maddeler bitkide yaşlı ve alt yapraklarda daha çok bulunur. 

Ege Bölgesi tütünlerinin kimyasal bileşimlerinde, %10.87-22.80 oranında şeker, %0.276-1.182 ora-

nında nikotin, %11.26-25.07 oranında ham kül ve %1.37-3.41 oranında azot bulunmaktadır (Se-

kin,1979). 

Organik Maddeler 

Tütünde bulunan karbonhidratlar nişasta, pentozan, selüloz, dekstrin, lignin gibi maddelerdir. Yaprakta 

bulunan nişastaların parçalanmasıyla maltoz, glikoz, früktoz, sakkaroz gibi şekerler oluşur. Lignin, pek-

tin ve selüloz gibi maddelerin fazla olduğu tütünlerin yanması, sarılması ve kıyımı zordur 

Organik asitler yanma sırasında nikotin ile birleşerek nikotinin etkisini azaltırlar. Bu sebeple kaliteye 

olumlu etki yaparlar. İyi kaliteli tütünlerde okzalik asit fazladır. 

Tütünde bulunan tanenler yaprakta polifenoller halinde bulunurlar. Bazı araştırmacılara göre polifenol-

ler yaprak hücrelerinde glikozitler halinde bulunurlar ve kaliteyi olumlu etkilerler. 

Reçineler tütünün yanmasıyla koku meydana getiren maddelerdir. Tiryakiler tarafından aranan bir özel-

lik olduğu için kaliteye olumlu etki yaparlar. Üst yapraklarda alt yapraklara nazaran daha fazla bulunur-

lar. 

Tütün kalitesinde olumlu etki yapan bir başka madde eterik yağlardır. Yapraklarda genelde düşük 

oranda bulunurlar ve yanınca keskin bir koku meydana getirirler. Eterik yağların içinde, naneruhu (men-

tol), kaffurruhu, terpentler ve okaliptüs yağı cinsinden etkili maddeler bulunmaktadır.  

Tütün yaprak kalitesi ya da mamulleri üzerinde etki yapan bir başka etken nemdir. Genel olarak fazla 

nem yanmayı yavaşlatır. Nem oranı yüksek tütünlerin dumanında nikotin daha fazladır. Nem yanmaya 

da etki ettiği için hızlı yanan tütünlere yavaş yananlara nazaran koku daha hızlı yayılmaktadır. Çok fazla 

kuru olan tütünler ise çok hızlı yanar ve fazla nikotin alınmasına sebep olur (Er, 1994). 
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Tütünler, besin maddeleri ve özellikle de azotça fakir topraklarda yetişirler. Kır ve kır-taban arazilerde 

daha kaliteli tütün elde edilmektedir. Toprak drenaj ve havalanması çok önemlidir (Er 1994). Orta de-

recede kuraklık tütün verimini düşürmez ve yaprak yoğunluğunun, kalınlığının, aromasının artıp rengin 

koyulaşmasına neden olmaktadır (Sekin 1987). Türk tütünleri zayıf topraklarda kaliteli yetişmesine rağ-

men verimi çok düşük olmaktadır. Verimli taban arazilerde yetiştirilen tütünlerin verimleri artmakta ise 

de kalite düşmektedir (Müftüoğlu, 1981; Kurşun, 1985).  

Tuncay ve ark. (1985), yaptıkları bir çalışmada; tütün yetiştirilen arazilerin kır, kır-taban ve taban arazi 

sınıflaması yerine toprakların morfolojik, genetik, fiziksel ve kimyasal özelliklerine dayalı sınıflara ay-

rılmasının daha doğru ve bilimsel olacağı sonucuna varmışlardır. En kaliteli tütünlerin II. ve III. sınıf 

arazilerde yetiştiği, I. sınıf arazilerde kalitenin düştüğü, IV. sınıf arazilerde ise hem kalite hem de ve-

rimde düşüş olduğunu gözlemlemişlerdir.  

Bitlis tütünlerinin toprak özellikleri ile kimyasal bileşimleri arasındaki ilişkileri, bu bölgeden aldıkları 

77 toprak ve kuru yaprak örneklerinin analizleri ile inceleyen Bürün ve ark. (1993), yapraklar da bulunan 

toplam alkaloid oranı ile toprakların K ve toplam çözünür tuz oranı arasında önemli düzeyde pozitif, 

yaprakların higroskopik nem içeriği ile toprak pH’sı arasında ise önemli düzeyde negatif ilişkiler oldu-

ğunu gözlemlemişlerdir. İzmir ilinde yetiştirilen Karabağlar tütün grubunun beslenme durumu ve kalite 

özelliklerini inceleyen İrget (1995), toprak özellikleri ile tütün yapraklarının besin elementi kapsamı ve 

kalite değerleri arasında önemli ilişkiler olduğunu belirtmektedir. Ayrıca amonyum formunda gübre 

uygulamasıyla yapraklarda, özellikle tütün kalitesini olumsuz etkileyen Cl- konsantrasyonunda büyük 

artışlar gözlemlenmiştir (Walch-Liu et al., 2000). Şenbayram ve ark., 2005’e göre, verimde meydana 

gelen düşüşün asıl nedeni artan amonyum konsantrasyonu değil, amonyum uygulamasıyla alımı zorla-

şan potasyum ve magnezyum gibi elementlerin bitki bünyesindeki konsantrasyonlarının büyük ölçüde 

azalmasıdır. Bilindiği gibi, potasyum tütünde kaliteyi arttıran önemli bir besin elementidir. Çolakoğlu 

ve ark. (2005), Ege tipi tütün gübrelemesinde, uygulama sonrası amonyuma dönüşen üre formunda azot 

ihtiva eden gübrelerin yerine, azotun, amonyum (NH4) ve nitrat (NO3) formunda bulunduğu gübrelerin 

tercih edilmesi gerekmektedir. 

Ege Bölgesi koşullarında Oriental tütünlerin gübre gereksinimlerini saptamak üzere çok sayıda deneme 

kuran Bilgin ve ark. (1993), artan N dozları ile verimin belli bir noktaya kadar yükseldiğini, kaliteyi 

olumsuz etkileyen nikotin miktarının da aynı ölçüde arttığını, buna karşılık şeker miktarının düştüğünü 

belirlemişlerdir. Araştırıcılar kalitenin olumsuz etkilenmesi nedeni ile dekara 2-3 kg üzerinde N uygu-

lanmamasını önermektedirler. 

İnorganik Maddeler 

Çolakoğlu ve ark. (2005), Tütün yaprağının kalitesi üzerinde kalsiyumun (Ca) önemli derecede etkisi 

olmasına rağmen fazla kireçli topraklarda fosforun fikse edilmesi nedeniyle, yapılan fosforlu gübreleme 

esnasında, gübrenin içerdiği fosfor formuna kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini bildirmektedirler. 

Tütünlerin kök uçlarında sentezlenen nikotin miktarı, kök gelişmesi ile yakından ilgilidir. Kurak koşul-

larda nikotinin yüksek olması, köklerin sürekli su araması ile büyüme gelişme içinde olduğunu göstere-

bilir. Alkoloidler, N’lu bileşikler olduğundan, topraktaki N miktarı ile ilişkilidir. Azotça fakir toprak-

larda nikotin oranı düşüktür (Sekin, 1987). 
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Nikotin 

Yapraktaki nikotin artışı, doku incelmesine ve renk bozulmasına neden olur, içim kalitesini ise fazlaca 

düşürmektedir (Müftüoğlu, 1981).Yüksek seviyede nikotinin içime sert ve yakıcı bir durum kazandırdı-

ğını, düşük nikotin oranının ise zayıf tat ve fizyolojik doyumsuzluğa yol açtığı gözlemlenmiştir (Abdal-

lah, 1986). Yağaç (2015), Denizli koşullarında yaptığı bir çalışmada, Ege Bölgesi tütün çeşitlerinde 

nikotin oranını,  İzmir Özbaş’ ta % 0,94, Akhisar 97’de %0,91, Birlik 125’te %0,73, Birlik 127’de %0,95 

Köy populasyonunda ise %0,93 olarak belirlemiştir. 

Ege Bölgesi tütünlerinin kimyasal bileşimlerinde, %10.87-22.80 oranında şeker, %0.276-1.182 ora-

nında nikotin, %11.26-25.07 oranında ham kül ve %1.37-3.41 oranında azot bulunmaktadır (Se-

kin,1979). Tso ve Andersen’e göre tütünde toplam alkoloidin %90-95’ ini nikotin oluşturmaktadır (Se-

kin, 1979). Özçam ve Sekin (1983), Ege 64 çeşidiyle yapmış oldukları bir çalışmada, yapraklardaki 

nikotin içeriğinin değişik kırım zamanı ve kurutma biçimine göre değiştiğini, soldurma uygulanan yap-

raklarda nikotin oranının daha düşük olduğunu gözlemlemişlerdir.  

Uslu ve ark. (2005), İzmir’in Gavurköy yöresi tütünlerinin 6 farklı randıman grubu (70, 65x, 65, B-3, 

B-4, KP) değerleri ile kimyasal bileşimleri arasındaki ilişkileri incelemişler ve örneklerde yapılan kalite 

analizleri sonucunda; toplam indirgen şeker %15.42-25.02, toplam alkaloid %0.44-0.99, ham kül 

%15.5-18.5 ve toplam azot %1.44-1.82 değerlerini bulmuşlardır 

Gencer (2001), Ege Bölgesi tescilli tütün çeşitleri ile ilgili yaptığı çalışmasında nikotinin %0.38-1, top-

lam indirgen şekerin ise %15-26 arasında değiştiğini bildirmiştir. Ege Bölgesi geçit koşullarında bazı 

tütün çeşitlerinin agronomik ve kalite özelliklerinin belirlendiği bir çalışmada, ham kül içerikleri %7.88-

14.20 arasında bulunmuştur (Korkmaz, 2006).  

İçim Kalitesi 

İndirgen şekerlerin yanma ürünleri olan asitli maddelerin, alkoloid ve diğer uçucu bazların içimde oluş-

turduğu sertlik ve boğaz yakıcılığını büyük ölçüde engellendiğini ve bu sebeple indirgen şekelerin siga-

ralık tütünler için kalite göstergesi olduğu belirlenmiştir (Aksu, 1967).  

Mendel ve ark. (1984), yüksek şeker içeriğinin yanıcılığı azalttığını, nem içeriğini arttırdığını, içim ka-

litesini düşürdüğünün belirtmektedir. Yaprağın, azot içeriğinin yüksek olması yanıcılığı azaltmaktadır 

(Müftüoğlu, 1981).Collins ve Hawks (1993) ise yüksek toplam azotun içimi çok sertleştirip keskinleş-

tirdiğini bildirmektedir. Collins and Hawks (1993), Flue-cured tütünde çok yüksek şekerin arzulanma-

dığını azot ile dengeli şeker içeren tütünlerin tercih edildiğini, Tso (1972- 1990), aynı grup tütünlerde, 

şeker/nikotin oranının çoğu zaman sertlik ve yumuşaklık durumunun belirlenmesinde esas kabul edildi-

ğini bildirmektedir.  

Tütün (Nicotiana tabacum cv. Samsun) üzerinde farklı azot formları kullanılarak yapılan bir denemede, 

azotun sadece amonyum formunda uygulandığı bitkilerin yapraklarında nekroz, solma gibi görünebilir 

simptomlar olmamasına rağmen özellikle verimde büyük düşüşler gözlenmiştir (Walch-Liu et al., 

2000).Yaprağın kül yüzdesi fazlalaştıkça, sertlik artmakta ve renk bozulmaktadır (Müftüoğlu, 1981).  
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Koku, Doku ve Renk 

Yaprak ekspertiz analizleri, doku, renk, kıta büyüklüğü, koku, el durumuna bakılarak tütünlerin kalite 

gruplarına ayrılması gibi yöntemleri içerir. Yaprak ekspertiz yöntemi, tütünlerin satın alınmasından 

sonra, gradlara (neviyat) ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir (Sekin, 1986b, 1987).  

Tütünde bulunan renk maddelerinin en önemlisi klorofildir. Yaprağın olgunlaşmasıyla klorofil ksanto-

file döner. Kuru yapraklarda ise renk esmerleşmeye başlar. Tütünde gerçekleşen oksidasyon sonucu 

renk kırmızı-kahverengiye döner ve kalite de olumlu etki yapar. 

Uz (1997), İzmir tipi iki tütün çeşidi ile yapmış olduğu araştırmada, geleneksel ve plastik örtü altı ku-

rutma metodunun verim ve tütün kalite üzerine etkilerini araştırmış, yaprakların ekspertiz kalitesi düşük 

olmasına rağmen, en yüksek kalitenin (%22 AG, %59 BG, %19 KP) plastik örtü altı kurutmadan elde 

edildiğini tespit etmiştir. 

Kalite tayininde doğruya yakın sonuçlar almanın en çokta çalışmayı yapan eksperin yeteneğine, eğiti-

mine, deneyimine, ekspertiz koşullarına, hatta eksperin psikolojik durumu gibi birçok faktöre bağlı ol-

duğunu belirten Sekin (1986b), yetiştirildiği yer ve çeşidi bilinen bir tütünün, ekspertiz ile yaprak kali-

tesi tayin edildiğinde, bunun kimyasal bileşimi hatta içim kalitesini dahi tahmin edilebileceğini bildir-

mektedir.  

Aroma 

Tütün kalitesi belirlenmesinde uçucu aroma fraksiyonlarının bileşimi olan bozulmuş karotenoidlerden, 

izoprenoidlerden, mono veseskiterpenoidler, yağ asidi metabolitleri, fenilalanin, alkaloitler ve şeker ile 

tuz arasındaki reaksiyonların ürünleri  ile amino asitler, en önemli faktördür (Wahlberg, 2002). 

Ito ve ark. (1999) kurutma ile muamele edilmiş tütün yapraklarının glikosidik fraksiyonunu basit bir 

yöntemle ayırarak, fraksiyonda altı glikozit bulunduğunu gözlemlemiştir. Aglikonlarının (glikozidin şe-

ker içermeyen kısmı) aromatik önemi bakımından, bu bileşiklerin tütün aroması oluşumunda önemli bir 

rol oynadığı kabul edilmiştir. Bu ayırma yöntemi ile glikozidik fraksiyonlar üzerindeki bulgular, tütün 

yapraklarında lezzet üreten bileşiklerin kimyasal özellikleri ve analizi üzerine yapılan çalışmalarda de-

ğerli olacağını belirtmişlerdir. 

Bitkilerin ekildiği ortam ile tütün yaprakları içinde biriken aroma bileşikleri yakından ilişkilidir. Karo-

tenoid seviyeleri, cembran ve fenilalanin bozunma ürünleri çevresel koşullardan önemli ölçüde etki-

lenmiştir (Liu ve ark., 2010). 

Tütün yapraklarındaki ana aroma bileşiklerinin karşılaştırılması, altı fırında kurutma işleminden sonra, 

dihidroaktinidiyolit, farnesilaseton hariç aroma ve neofitadien içeriğinde geçici olarak önemli bölgesel 

farklılıklar olduğunu Çin'in Yunnan eyaletindeki üretim bölgeleri açıklamıştır.  Yunnan Eyaleti Ku-

zeydoğusunda tütün yapraklarında aromatik amino asitler ve karotenoid ürünleri, Maillard reaksiyon 

ürünleri ve neofitadien daha fazla bozunma gösterirken, güneybatısında, daha yüksek güneybatısında, 

daha yüksek seviyelerde cembrane bozunma ürünleri bulunmaktadır (Shi ve ark., 2011). 

Yakın zamanda Çin’de yapılan bir çalışmada, fırında kurutma işlemi uygulanan tütün yapraklarındaki 

ana aroma bileşiklerinin, damascenone, megastigmatrienone, solanone gibi keton maddeleri olduğu 
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belirlenmiştir. Yüksek kaliteli tütünlerde yüksek seviyede damascenone veya megastigmatrienone var-

dır, oysa düşük kaliteli tütünler daha fazla solanon içermektedir. ilginç bir şekilde, damascenone ve 

solanone içeren tütünler megastigmatrienone içeren tütünlerden ekolojik koşullar karşısında daha ko-

lay etkilenmişlerdir (Wang ve ark., 2009).Verim ve kalite açısından önemli unsurlardan yaprak sayısı 

ve toplam şeker miktarı açısından ebeveynlerde azalan yönde dominantlığın gözlenmesi, frekansı daha 

düşük olan resesif genler istikametinde seleksiyonu gerektireceği için, verim ve kalite açısından erken 

generasyonlardaki seleksiyonun etkinliğini azaltabilir. Bu bakımdan, ıslahçıların bu özelliklerde selek-

siyonun etkisini artırmak için, arzu edilen gen rekombinasyonlarına imkan verecek ölçüde, geniş po-

pulasyonlarla çalışması yararlı olabilir (Kara, 1997, 1998). 

Sonuç 

Tütün yetiştiriciliğinde kalite ve verimi arttıran öğeler (gübreleme, sulama, taban toprak vs) oldukça 

önemlidir. Gerek çevre koşulları, gerekse fidelik ve tarla döneminde karşılaşılan hastalık ve zararlılar, 

yetiştirilen çeşidin özellikleri, toprağının yapısı, bitkinin vegetasyon dönemi ve kurutma gibi aşamalar, 

o yılın ürününün verim ve kalitesi üzerine etkilidir. Bütün bunların dışında tütünün kimyasal yapısında 

bulunan organik maddeler ve inorganik maddeler, karbonhidratlar, azotlu maddeler, organik asitler, 

reçineler, renk maddeleri tanenler ve eterik yağların tütünün kalitesini farklı oranlarda etkilediği yapı-

lan araştırmalar sonucu gözlemlenmiştir. Farklı çevre koşullarından mümkün olduğunca etkilenmeyen, 

yetiştirme ve kurutma aşamalarında kalite parametreleri stabil kalabilen, kalıtım derecesi yüksek özel-

liklere sahip standart tütünün genotipleri geliştirme çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Tütün 

yaprağında bulunan uçucu aroma bileşiklerinin miktarları ve kaliteye etkileri üzerinde oriental tütün 

çeşitleri arasından olabildiğince yüksek ve stabil genotiplerin belirlenme çalışmalarının yapılması tü-

tün kalite ıslahına katkı sağlayacaktır.  
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GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: IŞINLAMA 

TEKNOLOJİSİ 

Büşra ACOĞLU, Elif KOÇ ALİBAŞOĞLU, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU, Ömer Utku ÇOPUR 

Türkiye 

Öz: Hızla artan nüfus, çevre kirliliği ve iklim değişikliği, zirai ilaç denetim uygulamaları ve hayvansal 

üretim maliyetleri dünyada gıda elde etmeyi dahası mevcut gıdaları sağlıklı, kaliteli ve güvenilir tuta-

bilmeyi zorlaştırmıştır. Gıdaların kalite ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan ışınlama teknolo-

jisi, son yıllarda gıda kaynaklı hastalıklarda görülen büyük artışla önem kazanmıştır. Gıdaların uzun 

süreli güvenilir ve sağlıklı kalabilmesi için birçok gıda koruma yöntemi uygulanmış olmasına rağmen 

radyasyonun keşfinden sonra ışınlama teknolojisi alanında hızlı bir ilerleme sağlanmıştır. Gıdaların ışın-

lanması çabuk bozulabilen gıdaların besleyici ve duyusal niteliklerinde ciddi bir kayıp oluşturmadan 

mikroorganizmaları inaktive etmek, parazitleri, küflenmeyi, böceklenmeyi ve pestisit kalıntılarını en-

gellemek, olgunlaştırmayı geciktirmek, gıdaların sterilizasyonunda ve raf ömrünü uzatmak amacıyla 

kullanılan bir muhafaza yöntemidir. Bu yöntem kimyasal kalıntıları içermediği gibi gıdalarda veya am-

balajlama materyallerinde radyoaktiviteye neden olmamaktadır. Işınlama, gıda hijyeni ve sağlığı açısın-

dan en güvenilir yöntem olması ile tüm dünyada en çok tercih edilen metotlar arasındadır. Işınlama 

teknolojisinin yararlı etkileri olmasına rağmen uygun doz ve süre kullanılmadığında bazı istenmeyen 

etkiler de gözlenebilmektedir. Gıda ışınlamanın yararlı ve zararlı etkilerini açıklığa kavuşturmak ve ke-

sinleştirmek için bu alanda daha fazla çalışma yapılmalı ayrıca tüketicilerinde doğru ve yeterli bilgilen-

dirilmesi gerekmektedir. Bu derlemede, gıda koruma yöntemleri içinde önemli bir rolü olan ışınlama 

uygulamaları, mikroorganizmalara ve gıda bileşenlerine etkisi ve teknolojik gelişimiyle birlikte gıda 

güvenliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Işınlama, Gıda Muhafaza, Gıda Güvenliği 
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SLEEVE GASTREKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK BULGULAR 

Abdulkadir ÜNSAL 

Türkiye 

Öz: Obezite; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde prevelansı hızla artan, toplum sağlığını kronik has-

talıklara kapı aralayarak etkileyen, kişilerin hayat konforunu düşüren ve sağlık harcamalarını da önemli 

derecede etkileyen beslenme sorunudur. Obezite; hem yaşam kalitesini düşürür, hem de süresini kısaltır. 

Fazla kilo ve obezite dünya genelinde ölüm nedenleri arasında 5. sırada yer almaktadır. Her yıl en az 

2,8 milyon insanın fazla kilo veya obeziteden dolayı öldüğü rapor edilmektedir. Obezitenin prevalansı 

son 20-30 yılda dünya genelinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir artış göster-

miştir. Obeziteye neden olabilecek herhangi bir ek hastalığı olmayan ve diğer yöntemler ile kilo vere-

meyen morbid obez hastalarda cerrahi seçenekleri uygulama gereksinimi kaçınılmaz hale gelmiştir. Me-

tabolik cerrahi olarak da bilinen bariatrik cerrahi, obezite hastalarında uzun süreli, başarılı ve son za-

manlarda popüler bir cerrahi yöntemidir. Birçok bariatrik cerrahi prosedürü olmasıyla birlikte günü-

müzde Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) ve Gastrik Bypass (GBP) en sık tercih edilen yöntem-

lerdir. Bazı çalışmalarda diğer operasyonlara göre daha az invazif olması ve kilo kaybının diğer prose-

dürlerdeki kadar başarılı olması açısından Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG)’nin avantajlı olabi-

leceği gösterilmiştir. Ülkemizde morbid obezite cerrahisiyle ilgilenen çok sayıda merkez mevcuttur. 

S.B.Ü. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde 2015 yılından bu yana obe-

ziteye yönelik cerrahi yöntemler başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Çalışmada laparoskopik sleeve 

gastrektomi ameliyatı sırasında patolojiye gönderilen mide materyalindeki histopatolojik bulguların in-

celenmesi amaçlanmıştır. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi servisinde, 

2015-2019 yıllarında obezite için opere olan, tüm bilgileri mevcut, 150 ayrı hastanın bulguları incelen-

miştir 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Sleeve Gastrektomi, Histopatolojik Bulgular 
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SİGARA, ALKOL VE KAFEİN TÜKETİMİ: SPOR YAPAN BİREYLER ÜZERİNE BİR 

UYGULAMA 

Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Gülten HERGÜNER, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL,  

Murat KORKMAZ 

Türkiye 

Öz: Sigara, alkol ve kafein içerikli ürünlerin kullananlar üzerinde önemli olumsuzluklar hatta bağımlılık 

yönünde etkisi olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Bu ürünlerin tüketimi birey ve tü-

keticinin her ne kadar kendi tercihine bağlı bir durum olsa da sağlık açısından kabul edilmesi imkânsız 

alışkanlıklar arasında yer almaktadır. Ayrıca sigara ve alkol bağımlılığına ilişkin Türkiye başta olmak 

üzere birçok farklı gelişmiş dünya ülkesinde sadece bu ürünlere/maddelere ilişkin uzmanlaşmış sağlık 

kurum ile kuruluşları bulunmaktadır. Bu nedenle bu zararlı ürünlerle mücadelenin önemi artık birçok 

dünya ülkesi tarafından kabul edilmiş ve kişisel kullanımın azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırıl-

masına ilişkin çalışmalar, yaptırımlar ve uygulamalar devam etmektedir. En son Türkiye’de kapalı alan-

larda tütünce muadili ürünlerin kullanımının kamu eliyle hukuken yasaklanması bu uygulamalardan bir 

örnektir. Biz bu çalışmada sigara, alkol ve kafein içerikli ürünlerin kullanımı ile tüketiminin spor yapan 

bireyler tarafından algı boyutunun incelenmesi ve tutum ile davranışlarının belirlenmeye çalıştık. Bir 

araştırma ve uygulama çalışması olan bu çalışmamız, bir ölçek geliştirme çalışması olarak da değerlen-

dirilebilir. Çalışmamızda daha önceden kullanılmamış fakat farklı birçok çalışmada kullanılmış araş-

tırma başlığımıza ilişkin çalışmalar incelenmiş, bu çalışmalardan esinlenilerek yeni bir ölçek geliştirmiş 

bulunmaktayız. Bu ölçekte katılımcıların farklı algı ve düşüncelerini ölçek 5’li likert ölçekten oluşan 

sorular ile katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin sorular yer almaktadır. Çalış-

mamız sonunda katılımcıların tamamı bu ürünleri kullandığını, ya da bu ürünlerden bazılarını kullandı-

ğını ifade etmiştir. Kullanım oranı kişiden kişiye değişiklik gösterse de kullanıcıların tamamı bu ürün-

lerin sağlık açısından risk oluşturduğunu, kullanılmaması gerektiğini, fakat alışkanlık nedeni ile vazge-

çemediğini ve kullanmaya devam ettiğini ifade etmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sigara, Alkol, Kafein, Tüketici, Birey, Spor, Bağımlılık, Algı 
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISININ, BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE 

YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ 

Ahmet SESSİZ, Burcu ATEŞ ÖZCAN 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma, lise öğrencilerinin beden algısının, beslenme alışkanlıklarına ve yaşam kalitelerine olan 

etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde bir 

devlet lisesinde öğrenim gören 225 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilere demografik genel özellikle-

rinin, beslenme ve fiziksel aktivitelerinin yer aldığı anket Formu, Beden Algısı Ölçeği, Beslenme Alış-

kanlıkları Ölçeği ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) uygulanmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin 

yaş ortalaması 16,1±0,8 yıldır. Öğrencilerin %68,9’u kız, %31,1’i erkektir. Erkeklerin beden algısı or-

talama puanları kız öğrencilere göre istatiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek iken (p<0,05) beden 

algısı yüksek olan kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır (p<0,05). Kız öğrencilerin şiş-

manlığa karşı kendilik algısı ve beden algısı ölçeği toplam puanları erkek öğrencilerden daha düşük 

bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin yemek yeme davranışları cinsiyetler arası benzer olup, beden algısı 

yüksek olanların yemek yeme davranışları da yüksek bulunmuştur (p>0.05). Beden algısı yüksek olan 

öğrencilerin mental sağlık ve vücut ağrısı puanları anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Çalışmaya katılan tüm öğrencilerin genel sağlık algılaması sonuçları ile beden algısı ölçeği değerleri 

arasında pozitif ilişki görülmüştür (p:0,049). Beden algısı ölçeği ve beslenme alışkanlıkları ölçeğinin alt 

parametrelerinden yemek yeme davranışları ile pozitif yönlü, diğer tüm alt parametreler ile negatif yönlü 

ilişkiler saptanmıştır. Çalışma verilerine göre lise öğrencilerinde beden algısının arttırılmasının, sağlıklı 

beslenme ve yaşam kalitesinin arttırılmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda öğren-

cilerin beden algısının geliştirilmesine yönelik eğitimler ile sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesi düzey-

lerinin artırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Algısı, Beslenme Alışkanlığı, Yaşam Kalitesi 
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TATLANDIRICILARIN BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI ÜZERİNE ETKİSİ 

Aylin ŞAHİN, Merve ÖZ 

Türkiye 

Öz: Bağırsak mikrobiyotası yüzlerce bakteri türünden oluşur. Karbonhidrat ve amino asit metabolizması 

gibi birçok fizyolojik fonksiyonda rol oynar. Bağırsak mikrobiyotasının disfonksiyonu; obezite ve insü-

lin direnci ile ilişkilidir. Yüksek şeker alımının obezite, prediyabet, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler 

hastalık geliştirme riskini artırabileceği endişesi nedeniyle, şekerlerin yerini almak için besleyici olma-

yan tatlandırıcılar (NNS'ler) giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bu makalenin amacı; metabolik has-

talıkların doğrudan bağırsak mikrobiyotasıyla ilgili olabileceği nedeniyle en çok kullanılan doğal ve 

yapay tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu bağlamda, Science 

Direct, Pubmed ve Google Scholar veri tabanları ve uluslararası dergilerden faydalanılarak yaklaşık 20 

makale incelenmiş tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyatası etkisi üzerine yazılan yayınlar derlenmiştir. 

Çalışmalar incelendiğinde; sakarin, asesülfam k, sükraloz ve aspartam gibi yapay tatlandırıcıların anae-

rob bakteri sayısı üzerinde farklı etkileri görülmüştür. Sakarin ve aspartam birlikte verildiğinde enerji 

alımı artarken aspartamın tek başına düşük doz kullanımı daha az kalori ve kilo alımına sebep olduğu 

saptanmış olup yağ kütlesinden bağımsız olarak açlık glikoz seviyesinde artış görülmüştür. Genel olarak 

yapılan deneylerde yapay tatlandırıcı kullanan gruplarda bağırsak mikrobiyotasında kısa zincirli yağ 

asidi (SCFA) miktarının değiştiği ve böylelikle glikoz intoleransı geliştiği görülmüştür. Doğal tatlandı-

rıcı stevianın ise kandaki insülin miktarını ve glikoz duyarlılığını arttırdığı, glukagon miktarını ve kalori 

alımını azalttığı görülmüştür. Çalışmaların geneli yapay tatlandırıcıyla beslenen vaka gruplarında anae-

rob bakteri sayısının arttığı, bazı kısa zincirli yağ asidi türlerinin miktarının değiştiği, enerji-kilo alımı-

nın azaldığı ve glikoz intoleransının arttığı görülse de çevresel ve diğer faktörler değiştiğinde bulguların 

tersini bildiren az sayıda çalışma da vardır. Net sonuçlara ulaşılması için bu konuyla ilgili daha uzun 

süreli literatür çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bağırsak Mikrobiyotası, Glikoz İntoleransı, Tatlandırıcı 
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OBEZİTENİN ERKEK İNFERTİLİTESİ İLE İLİŞKİSİ 

Ayşe ÇAKIR GÜNDOĞDU 

Türkiye 

Öz: Bir yıl boyunca düzenli ve korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik sağlamada başarısızlık olarak 

tanımlanan infertilite, dünyada çiftlerin %13-15’ini etkileyen önemli bir klinik problemdir. Erkek infer-

tilitesi, infertilite olgularının %60’ından sorumludur. Erkek fertilite potansiyeli konjenital ve genetik 

anormallikler, gonadotoksinlere maruziyet, genitoüriner enfeksiyonlar, immünolojik faktörler, endokrin 

bozukluklar, sistemik hastalıklar ve kanser gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Dünya nüfusunun 

üçte birinden fazlasını etkileyen obezite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, nörodejene-

rasyon ve erken yaşlanma gibi komplikasyonlar ile ilişkili olan önemli ve yaygın bir sağlık sorunudur. 

Epidemiyolojik, genetik, klinik öncesi ve klinik veriler obezitenin üreme çağındaki erkeklerde infertili-

teye neden olduğunu veya şiddetlendirdiğini göstermektedir. Obeziteye bağlı hiperinsülinemi, hiperlep-

tinemi, kronik inflamasyon ve oksidatif stres gibi faktörler erkek üreme sistemine etki ederek erektil 

disfonksiyona ve semen kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Obeziteden kaynaklanan hipotalamo-

hipofizer-gonadal akstaki değişiklikler, testiküler steroidogenezdeki bozukluklar ve insülin, sitokin, adi-

pokin gibi hormonların üretimindeki metabolik düzensizlikler sperm konsantrasyonu, canlılık, motilite 

ve morfoloji gibi semen parametrelerini olumsuz yönde etkileyerek erkek fertilitesini ve üreme potan-

siyelini azaltmaktadır. Ek olarak, obezite kromatin yoğunlaşması, DNA fragmentasyonu ve epigenetik 

değişiklikleri arttırmakta ve apoptozisi indüklemektedir. Bununla birlikte, obezite ile ilişkili infertilite-

nin tedavisi, altta yatan patofizyoloji ve ilişkili komorbiditeler nedeniyle oldukça karmaşıktır. Bu derle-

mede, obezitenin erkek üreme sistemi üzerine patofizyolojik etkileri ve bu süreçte yer alan mekanizma-

lar değerlendirilecek ve obezite ile ilişkili erkek infertilitesinin tedavisine yönelik güncel yaklaşımlar 

özetlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Erkek İnfertilitesi, Sperm 
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BİR İLKOKUL ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN ÇOCUKLARDA BESLENME ALIŞKANLIĞI VE 

EKRAN MARUZ KALIM SÜRESİ İNCELEMESİ 

Ayşegül AÇIKGÖZ, Bükre ÇIKMAN, Esra KOCAMIŞ BAŞ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Çocukluk çağı obezitesi; fetal, bebeklik, çocukluk ve adolesan olarak dört dönemde ince-

lenmektedir. Bebeklik obezitesinin %30’u, çocukluk obezitesinin %40’ı, adolesan obezitesinin %60’ı 

erişkin yaşta obez olur. Türkiye; çocuklarda %22,3 olan obezite oranıyla Avrupa birincisidir. En sık 

sebep eksojen obezitedir. Çocuklarda obezitenin saptanması için en sık antropometrik yöntemler (BKİ, 

WHO-MGRS, CDC Growth Charts) kullanılmaktadır. Obezitenin tedavisi; davranış tedavisi (doğru di-

yet, düzenli fiziksel aktivite) ve medikal tedavidir. Kalıcı davranış değişikliği sağlanabilmesi için kök 

sebepler saptanmalıdır. Bu çalışmanın amacı çocukların beslenme ve fiziksel aktivite haritasını çıkara-

rak obeziteyle mücadele etmektir. Yöntem: Çalışmamız kesitsel tiptedir. Çalışmanın verileri 2019 yılı 

ekim ayında toplanmıştır. Beslenme dostu olan, düşük sosyoekonomik düzeydeki bir mahalle ilkokulu-

nun 2-3-4. Sınıflarında öğrenim gören 140 öğrenci çalışmamızın evrenini oluşturmaktadır. Sekiz öğrenci 

devamsızlık nedeniyle çalışma dışı kalmıştır. 132 öğrenci (kapsayıcılık %94,2) çalışmaya katılmıştır. 

Beslenme dostu okul yönetmeliğinin gerekliliği olarak uygulayıcı öğretmenlere “Çocuklarda Sağlık ve 

Beslenme Anketi” uygulama eğitimleri verilmiştir. Anketler sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerle 

yüz yüze doldurulmuştur. Anket 15 sorudan oluşmaktadır. Ağırlık, boy, fiziksel aktivite, ekran maruz 

kalımı, beslenme alışkanlıkları sorgulanmaktadır. Bulgular: Çalışmaya 132 öğrenci katılmıştır. Öğren-

cilerin %49,0’u kız, %51,0’ı erkektir. Yaş ortalaması 8,5±0,5’tir. Öğrencilerin %91’i kendi ağırlığını, 

%85’i kendi boyunu bilmektedir. %89’u spor yaptığını, %98’i her gün kahvaltı yaptığını, %79’u düzenli 

öğle yemeği yediğini, %48’i beslenme alışkanlıklarını ailelerinden kazandıklarını, %27’si saat 21.30’da 

uyuduklarını, %16’sı ise gece yarısından sonra uyuduklarını belirtmişlerdir. “Sağlık ve beslenme ile 

ilgili bilgileri nereden öğreniyorsunuz?” sorusuna öğrencilerin %48’i “Ailem” cevabını vermiştir. “Sağ-

lık ve beslenme ile ilgili bilgileri nereden öğreniyorsunuz?” sorusuna öğrencilerin %42’si “Okul ve öğ-

retmenim” cevabı vermiştir. Hafta içi günlük televizyon karşısında bir saatten fazla süre geçiren öğren-

cilerin oranı %27, hafta içi günlük tablet karşısında bir saatten fazla süre geçiren öğrencilerin oranı 

%68’dir. Buna karşın sokak ve ev oyunlarında bir saatten az vakit geçiren öğrencilerin oranı %46’dır. 

Okulda geçirdikleri beslenme saati için ihtiyaçlarını karşıladıkları yer sorusuna öğrencilerin %30’u her 

gün kantinden alışveriş yapıyorum yanıtını vermiştir. Öğrencilerin günlük beslenme alışkanlıklarına ba-

kıldığında; süt içenler %39,3, peynir tüketenler %42,0, yumurta yiyenler %40,0, kırmızı et tüketenler 

%6,8, beyaz et tüketenler %12,0, balık tüketenler %6,5 kuru bakliyat tüketenler 22,7, meyve tüketenler 

%71,9, sebze tüketenler %50, kuruyemiş tüketenler %41,6, makarna tüketenler %13,6 olup sağlıksız 

beslenme unsurlarından olan yiyeceklerin günlük tüketim oranları; gazlı içecek %9, cips %10,6, şeker-

çikolata %11, hamburger %4,5’tir. Sonuç: Öğrencilerin günlük beslenme alışkanlıkları sorgulanmıştır. 

Ayrıca fiziksel aktivite, ekran maruz kalımı ve oyun oynama alışkanlığı belirlenmiştir. Çocukların bes-

lenme ile ilk bilgileri ağırlıklı olarak ailelerinden aldığı görülmüştür (%48). Bu durum bizi eğitimin tek 

odaklı olmayacağını göstermektedir. Ebeveyn her türlü alışkanlıklarını çocuklara aktarmaktadır. Sağ-

lıklı yaşam kalıcılığı için tüm aile bireylerine ulaşılmalıdır. Sağlık ve beslenme ile ilgili bilgileri okul 

ve öğretmeninden aldığını belirten öğrenciler de %42’dir. Bu da bize ikinci önemli rol modelin çocuk-
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ların farkındalıklarında ki yerini göstermektedir. Sağlık bakanlığın çocuklara yapacağı eğitimlerin mut-

laka öncelik verdikleri güvendikleri sınıf öğretmenleri ile işbirliğinde yapılması çalışmaların başarısını 

arttıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuklarda Obezite, Okul Çağı Çocuklarda Ekran Maruziyeti, Çocuklarda Bes-

lenme Alışkanlığı 
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KEFİR TÜKETİMİNİN NORMAL VE DİSLİPİDEMİK ÖZELLİKLER GÖSTEREN 

BİREYLERDE LİPİT PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Bahattin ARSLAN, İlkay YILMAZ 

Türkiye 

Öz: Kefir, fermente probiyotik süt ürünüdür. Dislipidemiler, Kardiyovasküler hastalıklarda risk faktör-

lerindendir. Araştırmamız normal ve dislipidemik özellikler gösteren bireylerde,kefirin kan lipid profi-

line olumlu etki yapacağı üzerinedir. Bu etkiyi araştırmak amacıyla prospektif, öz-kontrollü 8 haftalık 

klinik araştırma etik kurul izni ile yapılmıştır. Çalışmaya randomize olarak seçilen 20-55 yaş arası sağlık 

şikayeti olmayan ve kriterleri taşıyan 23 gönüllü katılmıştır. Gönüllüler ilk dört 4 haftası kefir tüketimli, 

son dört 4 haftası da rebaunt etkiyi görmek amaçlı kefir tüketimsiz denek grubu olarak çalışmaya dâhil 

edilmişlerdir. Tükettikleri kefirin 200mlsi yaklaşık 10,54 log cfu / ml Lactobacillus içeriğine, 10,62 log 

cfu / ml, Lactococcus içeriğine, 7,78log cfu / ml Bifidobacterium içeriğine sahiptir. Dört haftanın ba-

şında ve sonunda gıda tüketim kayıtları, antropometrik ölçümleri ve kan örnekleri alınmış, Açlık lipid 

(Total kolesterol, LDL - HDL kolesterol ve Trigliserid ) düzeyleri incelenmiştir.Alınan sonuçlara göre 

dislipidemik bulgulara sahip 13 bireylerin 8 haftalık çalışma sonucunda serum lipid profillerindeki de-

ğişimler, istatiksel açıdan TK %5.71 düşüşle anlamlı (p<0,018), LDL-K %5,31 düşüşle anlamlı ( 

P<0,021) , HDL-K %8.58 düşüşle anlamlı ( p<0,035 ) ve TG %17,21 artışla (P<0,926) anlamsız olarak 

sonuçlar bulunmuştur. Normal bulgulara sahip 10 bireylerin 8 haftalık çalışma sonucunda serum lipid 

profillerindeki değişimler istatiksel açıdan TK %5.33 düşüşle anlamsız (p<0,302), LDL-K %2.67 dü-

şüşle anlamsız ( P<0,831) , HDL-K %12.79 düşüşle anlamlı ( p<0,013 ) ve TG %12,65 artışla (P<0,122) 

anlamsız bulunmuştur. Sonuç olarak düzenli kefir tüketiminin dislipidemik bulgulara sahip bireylerde 

kan lipid profillerinden Total Kolesterol ve LDL kolesterolü düşürmede kadın ve erkek bireyler üzerine 

etkili olduğu sonucuna varılırken, Normal bireylerde bu etki görülmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kefir, Dislipidemi, Probiyotik, Kolesterol, Trigliserid 
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KADINLARDA ALETLİ PİLATES EGZERSİZ EĞİTİMİNİN KOR KASLARININ 

DAYANIKLILIĞI VE DİNAMİK DENGE ÜZERİNE ETKİSİ 

Bengisu Usta, Yıldız Erdoğanoğlu, Seçkin Pişkin 

Türkiye 

Öz: Kadınlarda aletli pilates egzersiz eğitiminin kor kaslarının dayanıklılığı ve dinamik denge üzerine 

etkisi Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı kadınlarda aletli Pilates egzersizlerinin kor kaslarının daya-

nıklılık ve dinamik denge parametreleri üzerine etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma, özel bir reha-

bilitasyon merkezinde reformer pilates yapan, 18-45 yaş arasındaki 24 gönüllü sağlıklı kadın üzerinde 

yapıldı. Dahil edilme ve dışlanma kriterlerine göre çalışmaya dahil edilen ve çalışmayı kabul eden katı-

lımcılar Şubat- Kasım 2020 tarihlerinde bireyler çalışmaya dahil edildi. Dahil edilme kriterleri arasında 

ortalama yaşı 18-45 yaş arasında olmak, fiziksel olarak bağımsız olmak, sedanter olmak, yetişkin bir 

kadın olmak vardır. Dışlanma kriterleri arasında ise; akut kırık sahibi olmak, kronik bir hastalığa sahip 

olmak, koopere olamamak, denge sorunları oluşturacak ilaç kullanmak, profesyonel sporcu olmak, uzun 

süreli aktif egzersiz yapıyor olmak mevcuttur. Kadınların sosyodemografik bilgileri aldındıktan sonra, 

kor kaslarının dayanıklılılığı McGill Endurans Testi ile, dinamik dengeleri ise Y- Denge Testi ile değer-

lendirildi. Çalışmaya katılan kadınlara altı hafta süreyle, haftada iki gün ve her seans 60 dakika olacak 

şekilde fizyoterapist eşliğinde aletli Pilates egzersizleri yaptırıldı. Altı haftalık egzersiz eğitimi sonra-

sında kadınlar aynı parametreler bakımından tekrar değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan kadın-

ların yaş ortalaması 27,62±8,87 yıl, boy ortalamaları 1,64±0,60 m, vücut ağırlığı ortalamaları 

61,20±11,02 kg olarak bulundu. Kadınların kor kaslarının dayanıklılık testi ve Y-Denge ölçüm sonuç-

larına bakıldığında egzersiz öncesi ve altı hafta uygulanan aletli pilates egzersiz sonrası değerleri ara-

sında anlamlı fark olduğu bulundu (p<0,05). Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, aletli Pilates 

egzersizleri sağlıklı kadınlarda kor kaslarının dayanıklılığını artırmada ve dinamik dengeyi geliştirmekte 

etkili bir yöntem olabileceğini gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Aletli Pilates Egzersizleri, Kor Kaslarının Dayanıklılığı, Dinamik Denge 
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HAŞHİMOTO HASTALARINDA GÖRÜLEN GÜNCEL BESLENME SORUNLARI VE 

AĞIRLIK YÖNETİMİ 

Berrak BAŞTÜRK, Aysun YÜKSEL 

Türkiye 

Öz: Haşhimoto tiroidi (HT), serum tiroid antikorlarının artması özellikle tiroid peroksidaz antikorlarının 

(TPOAb) ve tiroglobulin antikorlarının (TgAb) varlığı ile karakterize otoimmün bir hastalıktır, ince iğne 

aspirasyon biyopsi bulgularının varlığı ile tanımlanmaktadır. Otoimmün tahribat ve besin işlevinin bo-

zulması ile karakterize olan haşhimoto hastalığı hipotirodizmin görülen en yaygın şeklidir. Günümüzde 

hastalığı iyileştirecek kesin bir tedavi şekli bulunmamakta ve dünyada görülme sıklığı giderek artmak-

tadır. İnsidansı kadınlarda daha fazla olup 1000’de 3,5, erkeklerde ise 1000’de 0,8 olarak saptanmıştır. 

Obezlerde, tiroid otoimmün hastalıklarının prevalansının %8-29 arasında olduğu bildirilmiştir. Tiroid 

hormonlarının, obezite ve obezitenin metabolik olarak etkisi düşük dereceli kronik inflamatuar yanıt ile 

ilişkilendirilmektedir. TSH salınımının artmasından yüksek leptin düzeyi sorumludur, adiposit prolife-

rasyonu TSH reseptörlerinin seviyelerini etkilemektedir. Hastalarda gastrointestinal sitem bozuklukları, 

gluten hassasiyeti, laktoz intoleransı ve D vitamini yetersizliği görülebilmektedir. Ayrıca hastaların se-

lenyum ve iyot alımının artması ile antikor düzeylerinde iyileşme olduğu saptanmıştır. Hastalar için 

uygun besin öğelerini içeren diyetler, olası besin duyarlılıkları için eliminasyon diyetleri tedavide umut 

verici olarak görünmektedir. İştahsızlık ve besin alımındaki azalmaya karşın bazal metabolizma hızında 

azalmanın ve adipoz dokunun artışına metabolik yönelimin olması, ağırlık yönetimi için uygun enerji 

alımının düzenlenmesi ve iyot tutulumuna neden olan besin öğelerinin diyetten çıkarılması önemlidir. 

Hastalarda glutensiz, laktozsuz, sükroz oranı azaltılmış ya da selenyum içeriği artırılmış diyetler ağırlık 

kaybında etkilidir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Haşhimoto, Otoimmün Hasar, Tiroid Bezi 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

 

476 

ADHERENCE TO THE MEDITERRANEAN DIET AND SOME ANTHROPOMETRIC 

MEASUREMENTS OF UNIVERSITY STUDENTS 

Bircan Ulaş KADIOĞLU, Şerife AYTEN 

Turkey 

Abstract: Objective: The purpose of this research was to determine adherence in Mediterranean diet 

(AMD) and its components and some anthropometric measurements of university students. Materials 

and Methods: This cross-sectional study was carried out on 510 university students in December, 2019. 

AMD was evaluated by the Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) questionnaire. Results: The 

median age of the students was 21(2) years and the majority of them (60.2 %) were women. The mean 

score on the ‘KIDMED’ was 4.0±2.6 among the whole group. The AMD was poor in 37.3 %, medium 

in 53.3 % and high in 9.4 % of the students. There was no statistically significant differences according 

to KIDMED groups between gender, age groups, place of residence, waist circumference (WC), wa-

ist/hip ratio (WHR) (p>0.05). Between BMI and KIDMED groups a significant difference was found 

(p<0.05). Overweight and Obese (OWB) students consumed fruit twice a day more frequently than 

normal weight (NW) students (p <0.05). OWB consumed less cereals or grains (bread, etc.) for breakfast 

than NW (p<0.05). Conclusion: According to the results of this study, AMD were found to be related 

with BMI value. In addition, KIDMED items differ according to gender and BMI values. 

Keywords: KIDMED, BMI, University Students 
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BESLENMEYE DAYALI MARUZİYETLERDE KULLANILAN BİLİMSEL YÖNTEMLER 

Burhan BAŞARAN 

Türkiye 

Öz: Beslenmemizde hangi gıdayı ne sıklıkta, hangi miktarda ve nasıl tüketeceğimiz sağlığımızı yakın-

dan ilgilendirmektedir. Çünkü gıdalar çeşitli fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeler içermekte-

dir. Gıdaların tüketimiyle birlikte başlayan ve yaşam boyu devam eden beslenmeye dayalı maruziyetler 

söz konusudur. Bu yüzden toplumların sağlığı için çeşitli stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu 

stratejilerden birisi de beslenmeye dayalı maruziyet çalışmalarıdır. Bu çalışmanın amacı; beslenmeye 

dayalı maruziyet çalışmalarında kullanılan bilimsel yöntemler hakkında bilgi vermek ve paydaşların 

dikkatine sunmaktır. Çalışmada ilgili literatür taranmış ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. 

Maruziyet tahmin çalışmaları genel olarak; (i) gıda tüketim düzeylerinin belirlenmesi, (ii) gıdaların ana-

lizi ve (iii) maruziyet tahmini için model seçimi olmak üzere 3 ana başlıktan oluşmaktadır. Gıda tüketim 

düzeylerini belirlenmesinde nüfusa, hane halkına ile bireylere yönelik yöntemler geliştirilmiştir. Gıda-

ların analizinde ise maruziyete konu olan kontaminanta özel analizler gerçekleştirilmektedir. Son olarak 

ise nokta ve ayrıntılı yöntemlerinden birisi seçilerek maruziyet tahmin çalışması sonuçlandırılmaktadır. 

Nokta tahmininden en çok kullanılan modeller tarama ve deterministik modeldir. Ayrıntılı yöntemde ise 

probabilistik model kullanılmaktadır. Beslenmeye dayalı maruziyette kullanılacak yöntemin seçimi 

araştırmanın tipi, maruziyete konu olan gıda ve kontaminant, zaman, bütçe, laboratuvar altyapısı ve 

deneyim gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir. Çalışmanın beslenme alanında görece yeni 

olduğu düşünülen maruziyet çalışmalarına olan ilgiyi artıracağı ve bu alandaki çalışmalar için iyi bir 

kaynak oluşturacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Maruziyet, Deterministik, Probabilistik, Gıda Sıklık Anketi 
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BİR SAĞLIK KAMU KURUMUNDA OBEZİTE SIKLIĞI 

Bükre ÇIKMAN, Ayşegül AÇIKGÖZ, Esra KOCAMIŞ BAŞ, Serkan ÖNER 

Türkiye 

Öz: Giriş: Obezite tüm ülkeler için günden güne büyüyen bir sorundur. Kamu çalışanları açısından ma-

sabaşında uzun çalışma süreleri, düzenli egzersiz alışkanlıklarının olmaması, dengesiz beslenme gibi 

birçok faktör obezitenin boyutunu büyütmektedir. Yöntem: Çalışmamız kesitsel tipte olup bir il sağlık 

müdürlüğü çalışanlarında 2019 yılı şubat ayında yapılmıştır. Kurumda çalışan 74 kişi çalışmanın evre-

nini oluşturmaktadır. Örneklem seçilmemiş ve evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. 56 kişi (kap-

sayıcılık %75,6) çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Kişilerin boy, ağırlık, bel çevresi ölçümü bir diye-

tisyen tarafından kalibre cihazlar kullanılarak ölçülmüştür. Kişilerin masabaşı çalışma durumu, sigara 

kullanımı, düzenli egzersiz yapma durumu sorgulanmıştır. Ardından kişilere hekim, diyetisyen ve spor 

eğitmeni tarafından sağlıklı beslenme, işyerinde ve evde yapılabilecek basit egzersizler, obezite risk 

faktörleriyle mücadele gibi konularda eğitim verilmiştir. Veriler SPSS programı IBM 21.0 sürümüyle 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan 56 kamu çalışanının %41,1’i (n:23) erkektir. Yaş orta-

laması 43,0’dır (minimum 27, maksimum 62). Çalışanların %83,9’u (n:47) masabaşı çalışanıdır. Dü-

zenli egzersiz yapmayanların oranı %85,7 (n:48), sigara içenlerin oranı %33,9’dur (n:19). Erkeklerde 

bel çevresi 100,9±9,5 (minimum 89,0, maksimum 126,0) olup %73,9’u fazla kilolu (n:17), %21,7’si 

obezdir (n:5). Kadınlarda bel çevresi 89,6±10,7 (minimum 68, maksimum 109,0) olup %42,4’ü fazla 

kilolu (n:14), %30,3’ü obezdir (n:10). Tüm çalışanlar değerlendirildiğinde %55,4’ü fazla kilolu (n:31), 

%26,8’i obezdir (n:15). Fazla kilolu ve obez olmakla erkek cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki vardır (p:0,036). Egzersiz yapma, sigara içme ve masabaşı çalışma ile fazla kilolu ve obez olma 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Eğitimde kişilerden gelen geribildirimlerde sağlık sektöründe 

çalışmalarına rağmen obeziteyle mücadele konusunda kişilerin kendini yetersiz gördüğü anlaşılmıştır. 

Sonuç: Bir sağlık kamu kurumunda yapılan çalışmada fazla kilolu ve obez olanların oranı %82,2 olup 

%64,9 olarak açıklanan Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu durumu açıklayabilecek masabaşı ça-

lışma, egzersiz ve beslenme durumu gibi risk faktörlerinin etkisini incelemek amacıyla daha geniş çapta 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Egzersiz, Kamu Çalışanı 
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SAĞLIKLI KADINLARDA TÜM VÜCUT VİBRASYON EĞİTİMİ VE PİLATES 

EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 

Büşra KALKAN BALAK, Zeliha Özlem YÜRÜK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Vücut kompozisyonu fiziksel uygunluğun bir bileşenidir ve sağlığın önemli göstergelerin-

den biridir. Her yaştan bireyin vücut kompozisyonunu sağlıklı sınırlarda tutabilmesi için egzersiz öne-

rilmektedir. Ancak egzersiz alışkanlığı kazandırmak için eğitim içeriğinin ilgi çekici olması gerekir. 

Pilates ve tüm vücut vibrasyonu (TVV) eğitimleri son yıllarda ön plana çıkan egzersiz yöntemlerinden-

dir. Bu çalışmada, sağlıklı kadınlarda Pilates egzersizleri ve TVV eğitiminin vücut kompozisyonu üze-

rindeki etkisinin karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışma 36 sağlıklı sedanter kadın birey üzerinde 

gerçekleştirildi. Bireyler; Pilates grubu, TVV grubu ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Pi-

lates eğitimi alan gruptaki bireylere sekiz hafta, haftada iki gün, günde bir saat aletli Pilates eğitimi 

verildi. TVV eğitimi alan gruptaki bireylere TVV cihazı ile sekiz hafta süreyle, haftada iki gün ve günde 

30 dakika eğitim uygulandı. Kontrol grubuna ise, herhangi bir eğitim verilmedi. Eğitim öncesi ve eğitim 

bitiminde vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi için vücut kütle indeksi (VKİ) ve bioelektrik em-

pedans analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya başlamadan önce bireylerin yaş ortalamaları ve VKİ de-

ğerleri gruplar arasında benzerdi (p>0,05). Eğitim sonrasında TVV grubunda VKİ, yağ ağırlığı ve yağ 

yüzdesi değerlerinde anlamlı azalma bulundu (p<0,05). Diğer gruplarda ise eğitim öncesi ve sonrası 

herhangi bir fark gözlenmedi (p>0,05). Gruplar arası karşılaştırmada ise üç grup arasında herhangi bir 

fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızda yalnızca TVV eğitimi ile birlikte bireylerin VKİ, yağ 

ağırlığı ve yağ yüzdelerinin azaldığı ancak bu değişimin Pilates ve kontrol grubuna göre üstünlüğünün 

olmadığı görüldü. Vücut kompozisyonunda değişimin görülebilmesi için sağlıklı beslenme programıyla 

beraber eğitim verilmesini ve uzun dönem takip çalışmalarının yapılmasını önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Fiziksel Uygunluk, Sağlık, Vücut Kompozisyonu 
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IN VITRO GLYCEMIC RESPONSE DETERMINATION OF APPLE PIE BY USING 

DIGESTION ENZYMES 

Büşra YUSUFOĞLU, Emine KARAKUŞ 

Turkey 

Abstract: Glycemic response concept is important our healty and to understand postprodial meals react 

of digestion system. The glycemic response to a food or meal is the effect that food or meal has on blood 

glucose levels after consumption. Introduced the concept of glycemic index (GI) to classify foods on 

the basis of their postprandial blood glucose response. The GI is defined as the postprandial incremental 

glycemic area after a test meal, expressed as the percentage of the corresponding area after an equi-

carbohydrate portion of a reference food (glucose or white bread). The interest in an in vitro methodo-

logy to estimate this glycemic response has recently increased. Determination of GI in vivo condition 

has disadvantages with respect to long time, high cost and slow response. The improved in vitro method 

standardized in our laboratory was used to measure the ratio of starch in Apple pie hydrolysis at different 

times. Because of advantage of in vitro method such as easier application, lower cost and faster response, 

we carried out GI assay with in vitro method by using digestion enzymes (1). In vitro digestion system 

has three steps, oral, stomach and intestine respectively. By imitating human digestion system, we need 

to digestive enzymes such as α-amylase, pepsin, pancreatin, invertase and amyloglucosidase. The amo-

unt of glucose after starch hydrolysis was measured by means of the hydrolysis index (HI) method and 

using digestive enzymes. The rate of glucose digestion was expressed as the percentage of hydrolysed 

at different times (30, 60, 90, 120 and 180 min) (2). In this study, apple pie purchased in local market is 

used in daily life across the world in terms of nutritional fact it includes significantly amount of carbs. 

In terms of diets rich of carbs is by far the most important because of that carbs give energy to us. 

However, carbs have parameters such an amount of diet fiber, protein and fat. When it comes to amount 

of inside to carbs, fiber has to be include. We studied about glycemic load (GL) is important concept as 

much as GI in term of portion (3). We determined that the glycemic index (GI) of apple pie was 70.58 

and indicated apple pie as a high GI food. Glycemic load (GL) value of Apple pie was obtained as 37.40 

(> 20). 1. Nicolette Gibson, 2010, “Development of a rapid assessment method for the glycaemic index”, 

MSc Nutrition Thesis, University of Pretoria, South Africa 2. Goñi, I., Garcia-Alonso, A. and Calixto, 

F., (1997). “A Starch Hydrolysıs Procedure To Estımate Glycemıc Index” Nutrition Research 17: 427-

437 3. Brand-Miller J. C., Thomas M., Swan V., Ahmad Z. I., Petocz P. and Colagiuri S., (2003). “Phy-

siological Validation of the Concept of Glycemic Load in Lean Young Adults” Human Nutrition and 

Metabolism 133: 2695–2696 

Keywords: Glycemic Index, Glycemic Load, Glycemic Response 
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SAĞLIKLI, PREDİYABETİK, TİP 2 DİYABET VE OBEZ BİREYLERİN BAĞIRSAK VE 

ÜRİNER MİKROBİYOTASININ İNCELENMESİ 

Çağla DÜZGÜN, Emine KARAKUŞ, Süreyya DEDE, Mine ADAŞ 

Türkiye 

Öz: Obezite, Tip 2 Diyabet ve prediyabet yaygın görülen, görülme sıklığı gittikçe artan hastalıklardır. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra bağırsak mikrobiyotasındaki 

değişikliklerin de diyabet ve obezite etyolojisinde etken olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda obez, 

prediyabet, diyabetli hastaların bağırsak ve üriner mikrobiyota değişimi belirlenerek besin tüketim sık-

lığı ve biyokimyasal parametreler ile birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla T.C. Sağlık 

Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof.Dr Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi İç Hastalıkları polik-

liniklerine başvuran 15 obez, 15 prediyabet ve 15 Tip 2 diyabetli hasta ile 15 sağlıklı gönüllü çalışmaya 

dahil edildi. Gönüllülerden gaita ve idrar örnekleri alınarak real-time qPCR yöntemi ile Firmicutes, Bi-

fidobacterium, Bacteroides türleri analiz edildi. Üriner Firmicutes, fekal ve üriner Bacteroides sonuçları 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken prediyabetli gönüllülerle kıyaslandığında Tip 2 diyabetli gö-

nüllülerin fekal Firmicutes miktarında önemli bir artış görüldü (p=0.038). Bifidobacterium düzeyleri 

kıyaslandığında, sırasıyla sağlıklı gönüllü (p=0.034), prediyabetik (p=0.009) ve obez gönüllülere 

(p=0.012) göre Tip 2 diyabetli hastaların fekal Bifidobacterium miktarında artış olmuştur. Üriner Bifi-

dobacterium miktarında ise obez, prediyabetik ve tip 2 diyabetli gönüllülerde kontrol grubuna kıyasla 

Bifidobacterium miktarında azalma olmuştur (p=0.048; p=0.038; p=0.015, sırasıyla). Bacteroides/Fir-

micutes oranı karşılaştırıldığında ise kontrol grubuna kıyasla tip 2 diyabetli gönüllülerde Bacteroi-

des/Firmicutes oranının azaldığı görülmüştür. Ayrıca Bacteroides/Firmicutes oranı prediyabetli gönül-

lülerde vücut kitle indeksi ile negatif korelasyon oluşturmuştur. Besin tüketim sıklığı verilerinde diya-

betli bireylerin ekmek tüketiminin diğer gruplara oranla çok olması ve sağlıklı bireylerin de tip 2 diya-

betli hastalar kadar patates pirinç ve makarna tüketim oranlarının yüksek olması dikkat çekmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Diyabet, Mikrobiyota, Besin Tüketim Sıklığı 
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TİP 1 DİYABETLİ YETİŞKİNLERDE EGZERSİZ VE BESLENME YÖNETİMİ 

Cansu MEMİÇ İNAN 

Türkiye 

Öz: Tip 1 diyabet, pankreasın beta hücrelerinin harabiyetine bağlı gelişen ve vücudun ihtiyaç duyduğu 

yeterli miktarda insülinin üretilemediği otoimmün bir hastalıktır. Metabolik kontrolü iyi olan diyabetli 

bireylerde egzersiz insülin duyarlılığını iyileştirmekte ve genel sağlığı olumlu etkilemektedir. Egzersiz 

öncesi glikoz seviyelerinin ölçülmesi, diyabetli birey için egzersizin güvenilirliğini belirlemektedir. 

Uzun ve orta şiddette aerobik egzersiz sırasında ve sonrasında hipoglisemi riski mevcuttur. Tekrarlayan, 

kısa ve yüksek yoğunluklu egzersizlerde ise egzersiz sırasında salgılanan katekolaminlerin karaciğer 

glikojenolizini arttırmasına bağlı hiperglisemi gelişebilir. Bu iki egzersiz kombinasyonunun, gece hi-

poglisemisi üzerinde koruyucu bir etkisi olduğu belirtilmiştir. Egzersize başlamadan önce önerilen id-

eal/güvenilir kan glikoz seviyesi egzersizin türüne göre değişmektedir. Aerobik egzersizlerden önce id-

eal kan glikoz aralığı 126-180 mg/dL arasında olması önerilmektedir. Anaerobik egzersizler veya yük-

sek yoğunluklu egzersizlerde kan glikozu hızla yükselme eğiliminde olacağından egzersiz öncesi ideal 

kan glikozu aralığı 90-126 mg/dL olarak kabul edilmektedir. Diyabetli bireyler için makro besin ögele-

rinin tavsiye edilen dağılımında günlük enerjinin %55-60'ı karbonhidrat, % 25-30’u yağ ve % 12-15’i 

proteinler oluşturmaktadır. Dayanıklılık sporcularının yaklaşık 8-10 g/kg/gün karbonhidrat tüketmesi 

önerilmektedir. Öğün sonrası hiperglisemiyi önlemek ve yüksek insülin gereksinimlerini azaltmak için 

kompleks karbonhidratlar tüketilmelidir. Proteinler egzersiz sırasında yakıt olarak kullanılmamasına 

rağmen, kas yenilenmesi ve hipertrofinin gerçekleşmesi için yeterli alımının yapılması önemlidir. Ge-

nellikle sporcular için günlük 0,8-1 g/kg protein yeterlidir, ancak ağır antrenman yapanlar için 1,2-1,7 

g/kg gerekebilmektedir. B grubu vitaminlerinin neredeyse tamamı, enerji metabolizmasının sürdürül-

mesi için gereklidir. Magnezyum, kalsiyum ve demir de vücutta birçok metabolik faaliyette yer aldığı 

için önemli görülmektedir. Diyabetli birey ve ailesinin, egzersiz türü, süresi ve yoğunluğuna bağlı olarak 

gelişebilecek sorunları (hipo/hiperglisemi) bilmesi ve gerekli önlemleri alması halinde tip 1 diyabetli 

bireyler güvenle egzersiz yapabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tip1 Diyabet, Egzersiz Türü, Egzersiz Yönetimi, Hipoglisemi, Beslenme Yönetimi 
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BESİN ALERJİLERİNDE YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Cansu MEMİÇ İNAN 

Türkiye 

Öz: Besin alerjisi, immünolojik mekanizmaların eşlik ettiği spesifik besin proteini antijenine karşı ge-

lişen anormal yanıt olarak tanımlanmaktadır. Besin alerjileri kadınlarda ve çocuklarda daha sık görülme 

birlikte yaygınlığı her geçen yıl artmaktadır. Besin alerjilerinin tedavisi için Amerikan Gıda ve İlaç 

Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış standart bir tedavi bulunmamaktadır. Besin alerjisinin tedavisinde 

katı eliminasyon diyetleri uygulanmakla birlikte yeni tedaviler araştırılmaktadır. Eliminasyon diyetleri, 

alerjiye neden olan besinin tespitinden sonra bu besinin 4-12 hafta süre ile diyetten çıkarılması ile ger-

çekleştirilmektedir. Eliminasyon sürecinde şüpheli besinin her türlü formu (pişmiş, çiğ, dondurulmuş) 

diyetten çıkarılmaktadır. İmmünoterapiler (oral, sublingual, epikutanöz) ve omalizumab (anti ig E) yeni 

tedavi yöntemlerini oluşturmaktadır. Oral immünoterapide (OIT) allerjiye neden olan besinin düşük 

dozlardan başlayarak giderek artan miktarlarda oral yolla verilmesi yoluyla hastanın alerjik olduğu be-

sine duyarsızlaşma veya tolerans gelişimi amaçlanmaktadır. İnek sütü alerjisi olan çocuklara uygulanan 

OIT’te, çocukların % 72'si günlük 200 mL inek sütünü tolere edebilmiş ve % 14'ünde günlük 40-80 mL 

inek sütüne karşı kısmi duyarsızlaşma belirlenmiştir. Çoklu besinlerle denenen OİT’te anafilaksi riskini 

engellemek için Omalizumab (Anti İg E) kullanılabilmektedir. Diğer bir tedavi yöntemi olan sublingual 

immünoterapide (SLIT) alerjenler dil altı yoluyla bir tablet veya damlacık şeklinde verilmekte ve 2 da-

kika bekleme sonrası alerjen yutulmaktadır. Sublingual immünoterapi kivi, fındık, süt, şeftali ve fıstık 

alerjilerinin tedavilerinde olumlu gelişmeler göstermiştir. Başka bir tedavi yöntemi olan epikutanöz im-

munoterapide (EPIT) allerjen ekstraktları arka veya üst kola yapıştırılan bir yama yoluyla epikutan ola-

rak uygulanmaktadır. Son yıllarda besin alerjilerinin tedavilerine yönelik çok fazla çalışma yürütülmek-

tedir. Özellikle immünoterapilerle gerçekleştirilen klinik çalışmalar, besin alerjilerinin tedavisi için 

umut verici sonuçlar bildirse de bu tedavilerin uzun süreli etkileri, başlangıç ve idame dozları, uygulama 

süreleri, tedavi sonlandığında duyarsızlaşmanın devam etme durumu, çalışma gruplarındaki farklılıkla-

rın (yaş, cinsiyet, ırk, vb.) etkisi gibi özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Besin Alerjileri, Eliminasyon Diyeti, İmmünoterapiler, Omalizumab 
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BODY MASS INDEX COMPARISON IN NON-ANDROGENIC AND FULL-BLOWN 

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME 

Cenk SOYSAL 

Turkey 

Abstract: Objective: In our study, we aimed to compare the body mass index in the full-blown phe-

notype, which is a phenotype that includes all of the diagnostic criteria of polycystic ovary syndrome 

(PCOS) and non-androgenic Polycystic ovary syndrome. Design: Prospective observational study Set-

ting: Gynecology and obstetrics clinic in tertiary hospital Materials and methods: Sample population 

was divided into two phenotypes based on the NIH (National Institute of Health) consensus panel crite-

ria. The Full-blown PCOS phenotype is the phenotype that includes all of the diagnostic criteria. The 

non-androgenic PCOS phenotype is named phenotype D. After the patients were divided into two gro-

ups, the body mass index of the patients was measured and compared statistically. Results: Although 

there were 34 patients (55%) in the PCOS Phenotype A patient group, 28 (45%) patients in the PCOS 

phenotype D group and the study population consisted of 62 patients. Mean BMI of phenotype A patient 

group was 26.7±3.9 and mean BMI of phenotype d patient group was 23,2±4,1. When the BMI of both 

PCOS groups was compared statistically, Phenotype A group had significantly higher BMI than Phe-

notype D. Conclusion: Full-blown PCOS (phenotype A) has a higher BMI compared to Phenotype D 

and higher risk for metabolic and cardiovascular risk in the literature than other PCOS phenotypes. Non-

androgenic phenotype D has reduced risk then phenotype A PCOS in terms of metabolic and caridio-

vascular risk due to its normal androgenic level. 

Keywords: Infertility, Metabolic Syndrome, Obesity, Polycystic Ovary Syndrome 
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Damla GEÇKALAN SOYSAL 

Türkiye 

Öz: Giriş: Çin Halk Cumhuriyetin'de başlayan Mart 2020’de dünyada pandemiye dönüşen COVID-19 

olguların %2’si çocuktu. Bu salgında çocuklarda klinik daha hafif seyretmesine rağmen asemptomatik 

vakalarda taşıyıcılık nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuklara sokağa çıkma kısıtla-

ması ya da okulların kapanması gibi bazı kısıtlamalara neden olmuştur. Bu kısıtlamalar sonucunda; ha-

reketsiz kalan ve evde kalmak zorunda olan çocuklarda kilo alımı önemli bir sorun teşkil etmektedir. 

Obezite, bilindiği üzere COVID-19 vakalarında hastalığın şiddeti ile korele eşlik eden komorbiditedir. 

Ayrıca sosyal izolasyon sürecinde fazla beslenmeye yönelme yağ birikiminin artmasına neden olabilir. 

Aşırı yağ dokusu, yağsız kitle eksikliği, insülin direnci, dislipidemi, hipertansiyon, yüksek proinflama-

tuar sitokin seviyeleri ve düşük temel besin alımı obez bireylerde organ ve sistemlerin işleyişini tehli-

keye atan faktörlerdir. Bu faktörler, bağırsak mikrobiyotasının modifikasyonu ile birlikte bağışıklık, 

kardiyovasküler, solunum ve üriner sistemlere verilen hasar ile ilişkilidir. Amacımız, COVID 19 nede-

niyle sosyal izolasyon sonucunda kilo alımı ile hastaneye başvuran okul çağı çocukların (6-18) değer-

lendirilmesidir. Medot: Sosyal izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 aylık (Mart-Nisan-

Mayıs 2020) sonrasında sosyal izolasyonun kaldırıldığı 3 aylık yaz döneminde (haziran-temmuz-agus-

tos 2020) aylarında, kilo alımı nedeni ile hastaneye başvuran hastaların epidemiyolojik açıdan açlık kan 

şekeri, tiroid fonksiyonu, trigliserit, kolestrol ve insulin düzeylerinin retrospektif olarak değerlendiril-

mesidir. Bulgular: 01.06.2020 - 01.09.2020 tarihleri arasında Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi Çocuk 

Sağlığı polikliniğine kilo alımı nedeniyle başvuran 98 hastanın 52'si kız, 46'sı erkekti. Hastaların orta-

lama yaşı 12 saptandı. Hastaların 22'sinin (15 kız, 7 erkek) açlık glukoz değeri 100 ve üzerinde saptan-

mış olup troid fonksiyon bozukluğu kız hastalarda erkek hastaların iki katı fazla olduğu görüldü. TSH 

değeri 5 ve üzerinde olan 17 hasta (9 kız, 8 erkek) olup cinsiyet dağılımı benzer saptandı. Kolesterol 

değeri 21 hastada 200 ve üzerinde saptanmış olup cinsiyet dağılımı eşitti. Trigliserit değeri 32 hastada 

(19 erkek, 13 kız) 150 ve üzerinde saptanmış olup trigilseritin özeşllikle erkek hastalarda daha yüksek 

olduğu gözlenmiştir. İnsulin değeri bakılan 76 hastanın %25'inde (15 kız, 4 erkek) insülin değerleri 22 

ve üzerinde saptanmış olup kızlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla olduğu gözlenmiştir. Sonuç: Pan-

demi sürecinde özellikle çocukların evde kalmaları sonucunda hem fiziksel aktivitelerinde azalma, hem 

de kilo alımı ile ilgili şikayetlerde artma olduğu gözlenmiş olup bu hastalarda özellikler hiperglisemi, 

hipotroidi, lipid bozukları ve insulin direnci açısından daha dikkatli tetkik edilmesi gerekmektedir. Pan-

demi sürecinde, insanların sağlıklı beslenmesi, açık hava veya evde fiziksel aktivite yapılması açısından 

bilgilendirilmesi ve planma yapılmasının hem bağışıklık sistemi üzerine hemde psikolojik ve fiziksel 

olarak faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca COVİD-19 pandemisi ve sonrası ortaya çıkan obezite 

sorunu nedeni ile daha çok sayıda hasta ile ayrıntılı çalışma yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Bağışıklık, Psikoloji, Covid 19, Çocuk Sağlığı 
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OBEZ HASTALARDA ORLİSTAT TEDAVİSİNİN KİLO VE METABOLİK 

PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Davut SAKIZ, Murat ÇALAPKULU, Muhammed Erkam SENCAR 

Türkiye 

Öz: Giriş: Obezite, Amerika Birleşik Devletleri'nde sigara kullanımdan sonra önlenebilir ölümlerin en 

sık ikinci nedenidir. Obezite tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, serebrovasküler hastalık, iskemik 

kalp hastalığı, safra kesesi taşları, solunum fonksiyon bozuklukları ve kanser gibi birçok kronik hasta-

lığa neden olmaktadır. Orlistat potent bir gastrik ve pankreatik lipaz inhibitörüdür. Monoaçilgliserollerin 

ve serbest yağ asitlerinin oluşumunu önleyerek, diyetteki yağın emilimini indirekt olarak bloke eder ve 

bu mekanizma ile kilo verilmesine yardımcı olur. Bu çalışmanın amacı, bir gastrointestinal lipaz inhibi-

törü olan orlistatın vücut ağırlığı ve metabolik parametreler üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Yön-

tem: Çalışmaya 30 obez hasta alındı. Hastaların demografik ve laboratuvar verileri dosyalarak taranarak 

kaydedildi. Orlistat, 33 obez hastaya düşük kalorili diyetle birlikte günde üç kez 120 mg uygulandı. 

Obez hastalarda üç aylık orlistat tedavisinin metabolik parametreler ve kilo verme üzerine etkisi araştı-

rıldı. Bulgular: Orlistat tedavisinden 3 ay sonra kilonun 7,69 kg (p: 0,003) azaldığı gözlendi. Orlistat, 

açlık plazma glukoz seviyesini tedavi başlangıcından 3 ay sonra 4.75 mg/dl (p: 0.026) düşürdü. Benzer 

şekilde LDL kolesterol düzeyi tedaviden 3 ay sonra 8,09 mg/dl (p: 0,02) azaldı. Ancak, üçüncü ayın 

sonunda HDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik bulunmadı. 

Tartışma: Orlistatın lipid düşürücü etkinliği tartışmalıdır. Orlistat tedavisinin 6 ay ve üzerinde uygulan-

dığı çalışmalarda orlistatın kilo kaybı ile birlikte total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeyle-

rinde azalmaya sebep olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda LDL kolesterol düzeyindeki azalmanın hem 

kilo kaybından hem de kilo kaybından bağımsız bir mekanizma sonucunda olduğu belirtilmiştir. Bloch 

ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 3 aylık orlistat tedavisinden sonra total kolesterol ve açlık 

plazma glukoz düzeyinde azalma saptanırken trigliserid ve HDL kolesterol düzeyinde anlamlı bir deği-

şiklik gözlenmemiştir. Bu çalışmada kısa dönem orlistat tedavisi literatür ile uyumlu olarak kilo kaybı-

nın yanında LDL kolesterol ve açlık plazma glukoz düzeyini azaltmıştır. Orlistatın lipid profili ve kan 

glukoz düzeyi üzerindeki olumlu etkileri ve bunun mekanizması büyük çok merkezli çalışmalarda araş-

tırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Orlistat, LDL, Kolesterol 
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BİOFENOL İÇERİĞİ YÜKSEK OLAN NATURAL SIZMA ZEYTİNYAĞI (EVOO)’NIN 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE PSEUDOMONAS AERUGİNOSA’YA KARŞI 

BAKTERİSİDAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Derya BİRİKEN 

Türkiye 

Öz: Staphylococcus aureus ve Pesudomonas aeruginosa özellikle hastane kaynaklı enfeksiyonların önde 

gelen fırsatçı patojenleri olarak tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sızma zeytinyağı (EVOO), zeytin ağacının (Olea europaea L.) meyvelerinin mekanik olarak preslenme-

siyle elde edilen bir besindir. Tarih boyunca tüm Akdeniz kültürleri zeytinyağına ‘Sıvı altın’ diye atıfta 

bulunmuştur. Büyüleyici tadı, dokusu ve gastronomideki rolü, buna katkıda bulunan niteliklerden bazı-

ları olmuştur. Ancak zeytinyağı, sağlık söz konusu olduğunda da harika bir müttefiktir: antiinflamatuar 

özelliklerden kardiyovasküler sistem için faydalara ve hatta yakın zamanda keşfedilen antitümör etkilere 

kadar olumlu etkileri bulunmaktadır. Çalışmamızda, Biofenol içeriği yüksek oranda olan Natürel sızma 

zeytinyağı’nın Staphyolococcus aureus ve Pesudomonas aeruginosa’ya karşı bakterisidal etkilerinin 

araştırılması amaçlanmıştır.Çalışmamızda 1/5 oranında PBS ile dilüye edilmiş yüksek fenol içeriğine 

sahip bir zeytin yağının, ml’sinde 107 S. aureus ve P. aeruginosa’ a karşı oluşturacağı bakterisidal etkiyi 

değerlendirmek için 96 kuyucuklu pleytlerde 1/1 oranında karşılaştırılmış 4 saat 37°C’lik etüvde inkü-

basyonun ardından her bir kuyucuktaki süpernatan toplanmış uygun dilüsyonları yapılarak S. aureus 

için kanlı agara, P. aeruginosa için ise Eosin Methylene Blue (EMB) agar ekimleri yapılmıştır. Ertesi 

gün plaklarda meydana gelen koloniler sayılmış ve mikroorganizma kontrolleri ile karşılaştırılarak bak-

terisidal etki yüzdeleri hesaplanmıştır. Buna göre EVOO zeytinyağının S. aureus’a karşı ortalama %91.8 

baktesidal etki gösterdiği buna karşın P. aeruginosa’ya karşı ise etkisiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

Gram negatif bakterilerin Gram pozitif bakterilere göre Natürel sızma zeytinyağına karşı daha dirençli 

olduğu söylenebilir. Bu, Gram-negatiflerin, Gram-pozitif bakterilerde bulunmayan dış hücre (duvar) 

zarları tarafından sağlanan zeytinyağına maruziyetinden korunmaya bağlanabilir. Sonuçlar, yüksek fe-

nollü zeytinyağın Gram-pozitif bir bakteri olan S. aureus’a karşı güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip 

olduğunu gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Zeytinyağı, Güçlü Antimikrobiyal, Bakteri 
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SİRKADİYEN RİTİM VE OBEZİTE 

Ebrar BERBEROĞLU, Maşide KURTARMIŞ, Burcu ATEŞ ÖZCAN 

Türkiye 

Öz: Sirkadiyen terimi “circa” (yaklaşık) ile “dies” (gün) kelimelerinden türemiş olup “yaklaşık bir gün” 

anlamına gelmektedir. Sirkadiyen ritim; dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren bir dö-

nüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Sirkadiyen ritim, hipotalamusta bulunan suprakiazmatik nükleus (SCN) tara-

fından kontrol edilmektedir. Bu ritim başta ışık-karanlık döngüsü olmak üzere sıcaklık, yiyecek-içecek 

alımı, sosyal süreçler tarafından 24 saatte senkronize edilmektedir. Endokannabinoid (eCB) sistem, bes-

lenme ve enerji dengesinin kontrolünde görev almaktadır. İnsülin, glukagon, adiponektin, kortikosteron, 

leptin ve ghrelin gibi hormonlar sirkadiyen salınım sergilemektedir. Sirkadiyen saatin endokrin sistem 

üzerindeki etkilerine ek olarak periferik dokularda metabolizma ve enerji dengesi üzerinde, kolesterol 

metabolizması, aminoasit regülasyonu, sitrik asit döngüsü, glukoz metabolizması gibi de görevleri bu-

lunmaktadır. Bahsi geçen bu sistemlerdeki bozukluklar obezite ile ilişkili bulunmaktadır. İnsan, gündüz 

yaşama özelliği sergileyen “diurnal” bir canlıdır. Beslenme, egzersiz, çalışma gibi çoğu aktiviteyi gün 

içinde yapmakta ve geceleri de dinlenmektedir. İnsanlardaki içsel metabolik saat, metabolik reaksiyon-

lar ile planlanan aktiviteler arasında senkronizasyonu sağlamaktadır. Ancak, modern yaşamla birlikte 

bu hassas sistemde giderek artan değişimler meydana gelmektedir. Modern hayatın insanlara sunduğu 

vardiyalı çalışma saatleri, gece çalışma, gece yeme sendromu ve uyku bozuklukları içsel ritmi bozabil-

mektedir. İç saat ve metabolik ritim arasındaki bozulmuş senkronizasyon enerji dengesini etkilemekte 

ve obezite, diyabet ve kalp hastalıklarının da içinde yer aldığı metabolik hastalık risklerini artırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sirkadiyen Ritim, Obezite, Beslenme 
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HİPERTANSİYON VE EVRELERİ İLE SERUM MAGNEZYUM DÜZEYİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Ece YİĞİT, Demet ERCİYES 

Türkiye 

Öz: AMAÇ: Dünyada ve ülkemizde %25-35 görülme prevalansı ile hipertansiyon, en sık görülen kronik 

hastalıklardan birisidir ve erişkinlerde ölüme yol açan en önemli risk faktörüdür.Tuz kısıtlaması, fiziksel 

aktivitenin arttırılması, sigara ve alkol kullanımının bırakılması, doymuş yağ içeriği düşük beslenme 

gibi yaşam tarzı değişiklikleri tansiyon düşüşüne büyük katkı sağlamaktadır. Diyette potasyum alımının 

arttırılması tansiyon tedavisinde beslenme önerileri arasında yer alırken, magnezyum hakkında yapılmış 

çalışmalar sınırlıdır. Çalışmamızda hipertansiyon ve evreleri ile serum magnezyum düzeyi arasındaki 

ilişkinin gösterilmesi hedeflenmiştir. YÖNTEM: Çalışmaya polikliniklerimize başvuran, hipertansiyon 

dışında bilinen kronik hastalığı olmayan, ardışık 100 hasta alınmıştır. Hastaların tansiyonları kaydedil-

miş ve serum Mg düzeyleri ölçülmüştür. İstatiksel analizler student t testi ve korelasyon testi kullanıla-

rak yapılmıştır. BULGULAR: Calışmaya 54 kadın ve 46 erkek olmak üzere toplam 100 hasta alınmıştır. 

Hastaların yaş ortalaması: 67.3 ± 8.4 yıldır. Ortalama Mg düzeyi: 1,75 ± 0,29 mg/dLdir. Mg düzeyi 2 

mg/dL altında olan hastalarda hipertansiyon anlamlı olarak yüksektir (p=0.011) Tansiyon değerlerine 

göre Evre I hasta sayısı 29, Evre II hasta sayısı 56, Evre III hasta sayısı 15’dir. Evre I hipertansiyonda 

Mg düzeyi: 1,85 ± 0,29 mg/dL, Evre II hipertansiyonda Mg düzeyi: 1,76 ± 0,26 mg/dL ve Evre III 

hipertansiyonda Mg düzeyi: 1,51 ± 0,23 mg/dL hesaplamıştır. Mg ile hipertansiyon evresi arasında ne-

gatif yönde bir korelasyon bulunmuştur. (r= -0.36, p=0.011). Evre I ile Evre II arasında Mg düzeyi 

açısından anlamlı fark bulunamazken Evre I ve Evre III arasında (p=0.00014) ve Evre II ve Evre III 

arasında (p=0.0012) anlamlı fark bulunmuştur. SONUÇ: Magnezyum düzeyinin optimal düzeyde tutul-

ması hipertansiyon gelişiminin ve ilerlemesinin önlenmesi açısından faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Magnezyum, Hipomagnezemi 
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HALK OYUNU OYNAYAN VE OYNAMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK 

FİZİKSEL AKTİVİTE DAVRANIŞ DÜZEYİ VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞI 

İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

Ece ŞİMŞEK, Nükhet KIRAĞ 

Türkiye 

Öz: Halk oyunu oynayan ve oynamayan lise öğrencilerinin günlük fiziksel aktivite davranış düzeyi ve 

sağlıklı yaşam biçimi davranışı ile ilişkili faktörleri incelemeyi amaçlayan kesitsel tipte bir çalışmadır. 

Araştırma Eylül 2018-Ocak 2020 tarihleri arasında yürütülmüş bir tez çalışmasıdır. Araştırmanın veri-

leri Eylül 2019-Kasım 2019 tarihleri arasında Aydın il merkezinde bulunan beş lisenin öğrencilerinden 

toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 6993'ü erkek, 5614'ü kız öğrenci olmak üzere toplam 12607 öğrenci, 

örneklemi ise 926 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 15 soruluk anket formu 

ve Bahar (2008) tarafından Türkçe' ye uyarlanan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ 

II) , Öztürk(2005) tarafından Türkçe' ye uyarlanan Fiziksel Aktivite Değerlendirme Ölçeği (FADA) 

kullanılmıştır. Araştırma öncesi Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kurum izni, Aydın Adnan Men-

deres Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan etik 

onay, araştırmada kullanılan ölçekler ile ilgili yazarlarından gerekli izinler alınmıştır. Veriler SPSS 24 

programı ile bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu 

Kolmogrov Smirnov ve ShapiroWilks testleri, histogram grafikleri ile incelenmiştir. Tanımlayıcı ana-

lizlerde sürekli değişkenler ortalama ve standart sapma (SS) olarak, kategorik değişkenler sayı ve yüz-

deler olarak verilmiştir. İki bağımsız grup karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup karşı-

laştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları be-

lirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli de-

ğişkenleri arasında pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Tüm analizlerde p<0,05 anlamlılık sevi-

yesi olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenleri SYBDÖ II ve FADA puan ortalaması, 

bağımsız değişkenleri katılımcıların sosyodemografik özellikleridir. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgulara göre araştırmaya katılan lise öğrencilerinin % 39'u kız, %61'i erkektir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yaş ortalaması 18'dir, %45,4 halk oyunu oynamakta, %54,6 halk oyunu oynamamaktadır. 

Lise öğrencilerin sağlığın geliştirilmesiyle ilgili sağlık davranışlarının genel olarak orta düzeyde olduğu 

saptanmıştır. SYBDÖ II toplam puan ortalaması ile sosyodemografik özellikler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. SYBDO II alt ölçek puanları ile sosyodemografik özellikler ara-

sında ilişki bulunmuştur. Sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme ve SYBD ile Toplam Met (fi-

ziksel aktivite düzeyi) düzeyi arasında pozitif yönlü ve zayıf bir ilişki bulunmuştur. Kişilerarası ilişkiler 

ile Toplam Met düzeyi arasında ise pozitif yönlü orta seviyede bir ilişki saptanmıştır. Lise öğrencilerinin 

sağlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla sağlıklı yaşam biçimi davranışları bilimsel araştırmalarla 

ortaya konularak, gereksinimleri saptanmalı, başta halk oyunları olmak üzere fiziksel aktivite faaliyet-

leri desteklenmeli, sağlıklı yaşam biçimi ve fiziksel aktivite ile ilgili konularda eğitim programları oluş-

turulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Folklor, Günlük Yaşam Aktiviteleri, Halk Sağlığı, Okul Sağlık Hizmetleri, Sağlıklı 

Yaşam Tarzı 
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GEBELİKTE BESLENMEYİ VE BEBEK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ 

VE DOĞRU BESLENMENİN ÖNEMİ 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 

Türkiye 

Öz: Gebelik doğal bir süreç olduğu kadar yeni bir yaşam biçimi davranışları geliştirmeyi gerektiren özel 

bir süreçtir. Bu dönemlerde anne ve bebek sağlığını etkileyen birçok etmen vardır. Bunlar; annenin yaşı 

(18 yaş altı veya 35 yaş üstü doğumlar), gebelik sayısı/çoğul gebelikler, son iki gebelik arasındaki süre, 

kronik hastalıklar (çölyak gibi besin emiliminde sorun yaratan rahatsızlıklar), ilaç kullanımı, genetik 

yapı ve en önemlisi yeterli ve dengeli beslenmesidir. Gebelikte mevcut sağlık durumuna göre doğru ve 

yeterli beslenme annenin ve aynı zamanda gelişmekte olan fetüsün sağlığı açısından oldukça önemlidir. 

Bundan yola çıkarak Dünya Sağlık Örgütü, 2025 için anne, bebek ve çocuk beslenmesinin iyileştirilmesi 

için küresel hedefleri ve ilerlemenin izlenmesini desteklediklerini bildirmektedir. Bir genç kız veya ka-

dının, gebelik öncesi ve gebelik boyunca beslenme sağlığı ve hayat tarzı gestasyonel hipertansiyon ve 

diabet, erken doğum ve fetal büyüme kısıtlılığı gibi etkisi uzun döneme yayılacak olumsuz gebelik so-

nuçlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. İntrauterin yaşamda ve takip eden erken dönemdeki 

beslenme şekli kişinin sadece fiziksel gelişimi üzerine değil, aynı zamanda konjenital anomali, algısal 

ve davranışsal beceriler ve uzun dönemde obezite ve kronik hastalık riskini arttıran metabolik adaptas-

yonları da etkiler. Yaşamın erken dönemlerinde bu faktörlere pozitif veya negatif olarak maruz kalmış 

olanlar, bu etkiyi anne veya baba kaynaklı olarak gelecek kuşaklara aktarırlar. Sağlık çalışanlarının özel-

likle hemşire ve diyetisyenleri maternal beslenme konusunda gebenin risk faktörlerini yani beslenmesini 

etkileyecek sağlık sorunlarını dikkate alarak beslenme programı oluşturması hayati önem taşımaktadır. 

Maternal beslenmenin en uygun hale getirilmesi için tavsiyelerde bulunurken, sağlık hizmeti verenler 

kendi toplumlarının beslenme ile ilgili inanış ve uygulamalarını göz önünde bulundurmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Gebelik, Fetüs, Anne Sağlığı, Hemşire 
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SAĞLIKLI VE DİNAMİK BİR TOPLUMUN TEMELİ: TOPLUM BESLENMESİ 

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ 

Türkiye 

Öz: Beslenme, insanın büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan 

besin öğelerini yeterli miktarlarda alıp vücudunda kullanmasıdır. Bu öğelerin herhangi biri alınmadı-

ğında veya gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozul-

duğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Ancak beslenmenin fizyolojik olduğu kadar sosyolojik ve psi-

kolojik bir olay olduğu da unutulmamalıdır. Ailenin ve toplumun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden 

gelişmesi, onu oluşturan bütün bireylerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlıklı bireyler çalışma gücüne 

sahiptir ve üreten bir toplumun kaynağıdır. Aile ve toplumun ekonomik yönden gelişmesine ve kalkın-

masına katkıda bulunur. Aile ve toplumda sağlıksız, güçsüz ve sağlık hizmeti ihtiyacı olan kişi sayısının 

artması, üretimi azaltır, verimliliği düşürür ve sağlık harcamasını artırır. Bir toplumun gelişmesi ve sağ-

lıklı dinamik bir yapıda olması, toplumu oluşturan birey ve ailenin sağlıklı olmasına bağlıdır. Toplum 

beslenmesinin amacı; beslenme ve sağlık iyilik hali en üst düzeyde, açlık ve beslenme sorunları olma-

yan, sağlıklı beslenme eğitimi almış, bilinç düzeyi yüksek, mutlu ve sağlıklı bir toplum yaratmaktır. 

Toplum beslenmesi bireyin ve toplumun; sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı gibi sağlıklı 

yaşam biçimlerinin benimsetilmesi, sağlığının korunmasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, yaşam 

kalitesinin arttırılmasını, toplumda beslenmeye bağlı hastalıkların önlenmesini amaçlar. Toplum bes-

lenmesinin sağlanmasında çeşitli sağlık meslek gruplarına (doktor, hemşire, beslenme ve diyetetik uz-

manı) önemli roller düşmektedir. Özellikle toplum ile yakın çalışan ve sürekli etkileşim içinde olan halk 

sağlığı hemşireleri (aile sağlığı hemşiresi, toplum ruh sağlığı hemşiresi) kilit bir öneme sahiptir. Aile 

dinamiklerinin takibi, değişimlerin izlenmesi, aile içi beslenme sorunlarının saptanması konusunda aile 

sağlığı hemşirelerine önemli görevler düşmektedir. Bir ekip çalışması yürüterek toplum beslenmesinin 

etkili bir şekilde sürdürülerek sağlıklı ve dinamik bir toplum oluşturma konusunda öncülük yapmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Toplum, Aile, Halk Sağlığı Hemşiresi 
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OTİZMLİ ÇOCUKLARDA GIDA SEÇİCİLİĞİ 

Elif ÇAVUŞOĞLU, İlayda ALTUNCEVAHİR 

Türkiye 

Öz: Otizm; iletişim, sosyal etkileşim ve sürekli olarak tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir takım 

gelişimsel bozukluklardır. Otizmli çocuklarda sıklıkla atipik yeme bozuklukları gözlemlenir ve bu prob-

lemlerden en fazla karşımıza çıkan gıda seçiciliğidir. Otizmli çocuklar arasında yemek zamanı davra-

nışlarının günlük yönetimi, aile rutinleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve ebeveynlerde yo-

ğun bir stres yaratabilir. Gıda seçiciliğine bağlı olarak otizmli çocuklarda obezite prevelansı da yüksek 

bulunmuştur. Yapılan çalışmalar otizmli çocuklarda gözlemlenen beslenme problemlerinin farklı sebep-

lerden kaynaklanabileceğini göstermiştir. Bu sebepler arasında besinleri iyi bir şekilde tolere edememe, 

gastrointestinal problemler, yeniliklere açık olmama ve farklı dokulara karşı gösterilen aşırı hassasiyet 

sayılabilir. Gıda seçiciliği nedeniyle bu çocuklarda büyüme ve gelişme süreci olumsuz etkilenebilmek-

tedir. Bu sebeple otizmli çocuklarda beslenme yetersizliklerinin belirlenebilmesi için çeşitli ölçekler 

geliştirilmiştir. Bu ölçekler yeme davranışlarının farklı şekillerde tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Bu ölçeklerin sonucu, gerekli antropometrik ölçümlerle de birleştirilerek atipik yeme alışkanlıklarının 

yönetilmesi için multidisipliner bir yaklaşıma destek olur. Bu derlemenin ulaştığı sonuçlara göre; otizmli 

çocukların besin seçimlerinde meyve ve sebzelere çok düşük bir eğilim, yağ ve sodyum içeriği yüksek 

olan gıdalara karşı yüksek bir eğilim gözlemlenmiştir. Nişasta içeriği yüksek besinler de bu çocuklar 

tarafından en çok tercih edilen besinler olarak saptanmıştır. Hem büyüme ve gelişmenin desteklenmesi 

hem de obezite riskinin değerlendirilmesi için otizmli çocuklarda gıda seçiciliği konusu beslenme teda-

visinde önemli bir yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Otizm, gıda seçiciliği, atipik yeme 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Gıda Seçiciliği, Atipik Yeme 
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GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: VURGULU 

ELEKTRİK ALAN TEKNOLOJİSİ 

Elif KOÇ ALİBAŞOĞLU, Büşra ACOĞLU, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU, Ömer Utku ÇOPUR 

Türkiye 

Öz: Günümüzde beslenmeye bağlı artan sağlık sorunları ve ekolojik yaşam kaygılarıyla birlikte daha az 

işlenmiş ve besin değeri yüksek gıdalara ilgi artmış ve bununla birlikte gıda hijyeni ve gıda işleme tek-

niklerinin önemi gündeme gelmiştir. Tüketicilerin artan bu talepleri doğrultusunda; gıdaları daha daya-

nıklı hale getirebilmek, raf ömrünü uzatmak, tüketiciye hızlı, çeşitli ve güvenilir gıda sunmak için gıda 

endüstrisinde pek çok yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemler içerisinde gıda endüstrisinde sıklıkla kul-

lanılan, gıdaların tat ve aromasını değiştirmeden besin değerlerini maksimum seviyede koruyan, kısa 

süre (1-10 µs) yüksek frekans ve şiddette elektrik alan (10-80 kV/cm) uygulamasına dayalı vurgulu 

elektrik alan (PEF) teknolojisi gıda kökenli patojen ve gıdada bozulma etmeni olan mikroorganizmaları 

kontrol altına almak amacıyla uygulanan ısıl olmayan bir gıda işleme tekniğidir. Bu işleme tekniği ile 

hücre zarının geçirgenliği artmakta ve elektroporasyon gerçekleşmektedir. Bu sayede gıda üretim pro-

seslerinde vurgulu elektrik alan teknolojisinden genel olarak sıvı gıdaların pastörizasyonu, gıdaların raf 

ömürlerinin uzatılması, gıda bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin iyileştirilmesi, mikroorganizma-

ların ve enzimlerin inaktivasyonu amacıyla sıklıkla faydalanılmaktadır. Geleneksel gıda işleme teknik-

lerinin ısı uygulaması ile protein denatürasyonu, bileşen kaybına neden olması gibi dezavantajlarından 

dolayı vurgulu elektrik alan tekniği modern işleme teknikleri içerisinde en iyi alternatiflerden biri olarak 

kabul edilmektedir. Bu derlemenin amacı modern gıda muhafaza teknikleri içerisinde gıda endüstrisinde 

sıkça kullanılan, ısıl olmayan bir işlem olması ile değerli bileşen kaybının az olması dolayısıyla tüketi-

ciye doğala yakın ve güvenilir gıdalar sunan vurgulu elektrik alan teknolojisinin ve gıda endüstrisindeki 

uygulamalarının incelenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Vurgulu Elektrik Alan, Isıl Olmayan İşlemler, Gıda Muhafaza 

Teknikleri 
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DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARIN SAĞLIKLI YAŞAM DURUMLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

Elif Nur ELÇİ, Burcu YEŞİLKAYA 

Türkiye 

Öz: Diabetes Mellitus (DM), kronik hastalıklar arasında son yıllarda görülme oranı hızla artan, çeşitli 

klinik semptomlar ve bu semptomların progresyonu ile organ kayıplarına ve işlev bozuklularına yol 

açan, hastaların yaşam süresini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen bir hastalıktır. Diyabetik reti-

nopati (DR), DM’nin en önemli ve spesifik mikrovasküler komplikasyonlarından biri olup tüm yaş grup-

ları içinde yaşa bağlı maküla dejeneresansından sonar ikinci, genç nüfusta ise birinci körlük nedenidir. 

DR’nin arka segmentte oftalmoskopik olarak görülebilen değişimleri meydana gelmeden önce bile ko-

roner kalp hastalığı, böbrek yetmezliği ve serebrovasküler gibi major klinik hastalıklarla bağlantısı bi-

linmektedir. Bu araştırma, diyabetikretinopatili hastalarda sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının sosyo-

demografik bilgileri ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Nisan-Ma-

yıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan bir özel hastanenin göz hastalıkları polikliniğine başvu-

ran 70 diyabetikretinopatili hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında anket formu ve “Sağlıklı Ya-

şam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBDÖ-II)” kullanılmıştır. Sonuçlara gore katılımcıların; %51,4’ü 

kadın, %48,6’sı erkektir ve%51,4’ü 60 yaş üstüdür. Beden Kütle İndeksi değerlerinin ortalaması 

37,54±8,49 kg/m2’dir. SYDBÖ-II ve alt boyutlarından aldıkları puanlar incelendiğinde, genel ölçek-

puanı 2,31±0,29’dır. Hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının, yaş ve BKİ değerleri arasında 

anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Öğün atlama durumları ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Diyabet hastalarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

demografik birtakım özelliklere gore değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Hastaların sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarından fiziksel aktivite alt boyutu puanları oldukça düşüktür. Yaş ve öğün atlama du-

rumları sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında önemli bir etken olmuştur. Diyabetik retinopatili hastala-

rın kendi sağlığını korumaları, iyilik halinin devamlılığı için sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazan-

dırılmaları önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Retinopati, Diyabet Komplikasyonları, Yaşam Kalitesi, Beslenme, Sağ-

lıklı Yaşam Tarzı 
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İYİ ANTRENMANLI TÜRK BİSİKLET SPORCULARININ YARIŞA YÖNELİK BESLENME 

STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ 

Esra KÜRKCÜ AKGÖNÜL, Gökmen ÖZEN, Fırat AKÇA, Tolga ŞAHİN 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı uluslararası düzeyde mücadele eden bisiklet sporcularının müsabaka haftasına 

yönelik olarak, yarışma öncesi, sırası ve sonrası uyguladıkları beslenme stratejilerinin belirlenmesidir. 

Araştırmaya 2020 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonunca lisanslı, milli takım kampına katılan, ülke 

şampiyonasında ilk 10’da yer alan, ülkemizi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında temsil eden 19 erkek, 

13 kadın sporcu katılmıştır. Beslenme alışkanlıklarının belirlenebilmesi için daha önce yapılmış bilimsel 

çalışmalardan yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilen, 12 kişisel bilgi, 8 genel beslenme alış-

kanlığı, 21 sportif beslenme stratejileri alt başlıkları altında toplam 41 sorudan oluşan “Sporcu Beslenme 

Formu” sporcuların dinlenme saatlerinde açıklama yapıldıktan sonra araştırmacı tarafından uygulanmış-

tır. İstatiksel hesaplamalarda SPSS (version 25.0) programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin frekans 

ve yüzde değerleri hesaplanarak tanımlayıcı istatistiklere göre yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgularına 

göre; yarışma sabahı bisikletçilerin %53,1 i karbonhidrat (n=17), %6,3 ü protein (n=2), %40,6 sı karma 

(n=13) ağırlıklı beslendiği tespit edilmiştir. Sporcuların yarış içi tükettikleri sıvı miktarının 15 km veya 

15 dk için ortalama 292,7±155,4 ml olduğu görülmüş; yarış esnasında sporcuların %37,5 inin muz 

(n=12), %50 sinin enerji jeli (n=16) ve %6,3 ünün enerji barı (n=2) tükettiği bulunmuştur. Yarışma 

sonrası sporcuların %53,1 inin karbonhidrat (n=17), %18,8 inin protein (n=9), %28,1 inin karma (n=6) 

ağırlıklı beslendiği; tüketilen bu makro besin öğelerinden karbonhidratın ortalama 241,9±192,9 g, pro-

teinin 46,0±29,1 g, yağın ise 13,3±7 g olduğu tespit edilmiştir. Yarışma sonrasında öğünler ilerledikçe 

makro besin öğelerinin oranlarının değiştiği görülmüş, yarışmadan bir gün sonra alınan öğünde karma 

beslenen sporcuların oranı artış göstermiştir (%59,4, n=19). Sonuç olarak iyi antrenmanlı kadın ve erkek 

bisikletçilerin yarışma sabahı, yarış sonrası ana öğün ve yarıştan 3 saat sonraki öğünde karbonhidrat 

ağırlıklı, yarışmadan bir gün sonra ise karma ağırlıklı beslendikleri tespit edilmiştir. Milli takım seviye-

sindeki bisiklet sporcularının beslenme şekillerinin ve makro besinlerin tüketim miktarlarının belirlen-

mesi, bu sporu üst seviyede yapmak isteyen amatör sporculara ve bisiklet sporu hakkında beslenme 

bilgisi edinmek isteyen antrenör, diyetisyen gibi spor çalışanlarına faydalı olacağı düşünülmektedir. Ay-

rıca sporcuların yarışa yönelik beslenme stratejileri ile ilgili eksikliklerin uzmanlarca tespiti ve gerekli 

önlemlerin alınması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bisiklet, Sporcu Beslenmesi, Milli Sporcu, Beslenme Stratejisi, Sporcu Diyeti 
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TİP 2 DİYABETES MELLİTUS TANISI ALAN BİREYLERDE ARA ÖĞÜNDE TÜKETİLEN 

ENZİME DİRENÇLİ NİŞASTALI (TİP IV) ÜRÜNÜN KAN ŞEKERİ ÜZERİNE OLAN 

ETKİSİ 

Fatih CESUR, Selda SEÇKİNER, Lütfiye Füsun SAYGILI, Reci MESERİ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı; insüline bağımlı Tip 2 Diyabetes Mellitus (T2DM) olan kişilerde ikindi ara 

öğününde verilen enzime dirençli nişastalı (tip IV) gevreğin kan şekeri üzerine olan etkisini saptamaktır. 

Araştırma iki basamaktan oluşmaktadır, ilk basamakta enzime dirençli nişasta kullanılarak laboratu-

varda gevrekler geliştirilmiş ve tarifeleri standardize edilmiştir. İkinci basamakta ise normal un ile ya-

pılan gevrekler ile enzime dirençli nişasta kullanılarak yapılan gevreklerin kan şekerine etkisi klinik 

araştırma ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubunu Ege Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Poliklini-

ğinde izlenen çoklu insülin kullanan Tip 2 Diyabetes Mellituslu 20-60 yaş arası hastalar oluşturmuştur. 

Polikliniğe gelen hastalara hekim ve diyetisyen görüşmelerini yaptıktan sonra araştırma anlatılmış, araş-

tırmaya katılmayı kabul edenler poliklinik hemşiresi tarafından CGMS (Sürekli glukoz izlem sistemi- 

Başlangıç – 0. gün) takılmıştır. 14 Hastaya 3 ayrı poşet içerisinde görsel olarak birbirine eş her biri 15 

g karbonhidrat içeren gevrekler verilmiş, kırmızı poşetteki normal undan yapılan gevreği 1.gün, mavi 

poşetlerdeki enzime dirençli undan yapılmış gevrekleri ise 2. ve 3.gün ikindi öğününde yanında başka 

bir şey yemeden tüketmeleri söylenmiştir. Duyusal özellikler açısından katılımcılar 1.günde verilen gev-

reğin tadının diğer iki günde verilen gevrekten farklı olduğunu belirtmekle birlikte lezzet görünüş rahat-

sızlık hissi vb. parametreler açısından ürünler arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Normal unla 

yapılan gevreğin kan şekeri 1241 birim2 iken enzime dirençli un kullanıldığında 932 birim2 olarak bu-

lunmuştur ve bu fark anlamlıdır. Sonuç olarak, enzime dirençli unla yapılan gevreklerin tadının normal 

undan yapılan gevreklere göre farklı olduğu ancak bu farklılığın rahatsızlık yaratmadığı, enzime dirençli 

unla yapılan gevreklerin normal una göre kan şekerini anlamlı olarak daha az ve daha yavaş yükselttiği 

saptanmıştır. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü Proje No: TDK-2019-20732 

Anahtar Kelimeler: Tip 4 DN, Tip 2 Diyabetes Mellitus, Enzime Dirençli Nişasta, CGMS 
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ENGELLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BESLENME BİLGİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fatma GÜR 

Türkiye 

Öz: Amaç: Engelli çocukların ebeveynlerinde beslenme bilgi ve tutumlarını değerlendirmek ve etkile-

yen faktörleri belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırma, Erzurum Recep Birsin Özen 

Özel Eğitim Uygulama okulunda örnekleme yöntemine gidilmeden katılımı kabul eden ebeveynler ile 

(S=114) gerçekleştirilmiştir. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Yetişkinler için Beslenme Bilgi Düzeyi 

Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, ortalama, varyans analizi ve kore-

lasyon kullanılmıştır. Etik ilkelere uyulmuştur. Bulgular: Ebeveynlerin yaş ortalamasının 32.71±8.17 ve 

%71.1’inin kadın olduğu, %63.2’sinin evli, %78.9’unun çalıştığı, %50’sinde evdeki birey sayısının 5 

ve daha fazla olduğu saptandı. Ebeveynlerin %18.4’ünün bütçesinin yarısını beslenmeye ayırabildiği, 

%50’sinin günde 5-10 bardak su içtiği, %73.7’sinin vitamin desteği almadığı ve %68.4’ünün 3 öğün 

beslendiği belirlendi. Ebeveynlerin %55.3’ünün kahvaltıyı önemsediği, %57.9’unun bazen öğün atla-

dığı ve öğün atlayanların %44.7’sinin öğlen yemeğini atladığı saptandı. Ebeveynlerin yarıdan fazlasının 

beslenme eğitimi almadığı, eğitim alanların %15.8’inin sağlık çalışanlarından bilgi edindiği, 

%76.3’ünün eğitim istediği, %23.7’sinin çocuk beslenmesi konusunda bilgi gereksinimi olduğu belir-

lendi. Ebeveynlerin temel beslenme bilgisinin 72.60±10.90 ve besin tercihi bilgisinin 49.94±9.90 olduğu 

saptandı. Ebeveynler arasında, çalışanların, ilkokul mezunu olanların, sigara kullanmayanların, günlük 

11 bardak ve daha fazla su tüketenlerin, vitamin desteği alanların, akşam yemeğini önemseyenlerin, 

öğün atlamayanların, en çok kahvaltı öğününü atlayanların, beslenme eğitimi alanların ve eğitim almak 

istemeyenlerin temel beslenme ve besin tercihi bilgisinin önemli düzeyde daha yüksek olduğu belirlendi 

(p<.05). Yaş ile temel beslenme ve besin tercihi bilgisinin negatif korelasyon gösterdiği saptandı 

(p<.05). Sonuç: Ebeveynlerin temel beslenme ve besin tercihi bilgisi çok iyi düzeydedir. Fakat, bes-

lenme eğitimi gereksinimi değerlendirirken ebeveynlerin bazı özelliklerinin dikkate alınması gerek-

mekte ve yaş ilerledikçe bilgi gereksinimi artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Engelli Beslenmesi, Beslenme Farkındalığı, Tanımlayıcı Araştırma 
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ONE DAY IN THE COVID INTENSIVE CARE UNIT: HOW EFFECTIVE ARE MORBID 

OBESITY IN INTENSIVE CARE MONITORING? 

Fulya ÇİYİLTEPE, Kemal Tolga SARAÇOĞLU 

Turkey 

Abstract: Obesity increases the risk of severe COVID-19 infection, which can cause mechanical ven-

tilation and death in intensive care units. Our aim is to draw attention to obesity, which is an important 

public health problem, from the COVID-19 window by emphasizing the excess of morbid obese cases 

in our center, gender distribution and disease course. Age, gender, body mass index (BMI) and ventilator 

parameters of all patients in our 57-bed COVID-19 intensive care unit were recorded on 30.11.2020. 

Patients with vasopressor need or acute renal failure (ARF) were accepted as Multiple Organ Dysfunc-

tion Syndrome (MODS).We evaluated our patients with a BMI of 40 and above as the morbid obesity 

group (Group 1). We compared our one-day data with patients with a BMI below 40 (Group 2). Results 

14 of our 57 patients had BMI over 40 and 9 were women. There was no significant difference between 

groups 1 and 2 in terms of ventilation needs and parameters, severity of respiratory failure and age 

distribution. However, presence of MODS and ARF were significantly higher in group 1. All our data 

are summarized in Table 1. Discussion In important studies conducted during the pandemic, it has been 

emphasized that female gender needs less intensive care admission, and have less disease severity than 

male patients (2). A report on 4103 patients showed that the most important clinical features leading to 

hospitalization were being over 65 years of age and obesity, and more than hypertension, diabetes or 

cardiovascular disease (3). The prevalence of obesity is higher in our country, especially among women, 

as in the whole world (4). Conclusion Although the effects of COVID-19 on obesity patients have been 

described in many studies, the prevalence and accompanying MODS, especially in female patients, can 

contribute to clinicians in predicting intensive care mortality and the course of the disease. 

Keywords: Morbid Obesity, COVID-19, Intensive Care Units, MODS 
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İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN GELİR DÜZEYLERİNE GÖRE ETİKET OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Furkan DOĞAN, Halime PULAT DEMİR, Hatice Merve BAYRAM, Cemile İDİZ 

Türkiye 

Öz: Besin etiketleme, tüketicilere bir gıdanın besin içeriği hakkında bilgi sağlayan ve böylece tüketici-

lerin gıda seçimini daha sağlıklı yapmalarına yardımcı olan bir yaklaşımdır. Biz de bu çalışmada İstan-

bul ilinde yaşayan yetişkin bireylerin gelir durumlarına göre besin etiketi okuma alışkanlıklarını değer-

lendirmeyi amaçladık. Çalışma, İstanbul ili içerisinde üç farklı ilçede bulunan süpermarketlerde alışve-

riş yapan 18-80 yaş aralığında olan 615 katılımcıya anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Çalış-

maya katılan bireyler gelir durumlarına göre üç gruba ayrılmıştır. Aylık gelir düzeyi asgari ücret ve 

aşağısında olan gönüllüler “Düşük gelir grubu” olarak ilk gruba, asgari ücretin iki katına kadar olanlar 

“Orta gelir grubu” olarak ikinci gruba, asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise “Yüksek gelir grubu” 

olarak üçüncü gruba dahil edilmiştir. Ambalajlı ürün alırken sıklıkla dikkat edilen faktörler sorgulandı-

ğında düşük (n=207), orta (n=201) ve yüksek (n=207) gelir gruplarında tüketicilerin en çok ürün fiyatına 

ve son kullanma tarihine dikkat ettikleri saptanmıştır. Tüm gruplar birbirleri arasında karşılaştırıldığında 

yüksek gelir grubuna mensup kişilerin ürünlerin raf ömrüne, katkı maddelerine, üretici firmalarına, ülke 

orjinlerine, izin bilgilerine diğer gruplara göre istatiksel olarak daha fazla dikkat ettikleri saptanmıştır 

(p<0.05). Besin etiketinde besin değerlerine ilişkin sıklıkla incelenen bilgiler sorgulandığında düşük, 

orta ve yüksek gelir gruplarında en çok gıdaların şeker, total yağ, doymuş yağ ve enerji miktarlarına 

dikkat edildiği saptanmıştır. Gelir düzeyi etiketlerin okunmasında, besinlerin tercih edilmesinde önemli 

bir etkendir. Üst gelir düzeyindeki kişilerin eğitim durumlarının da daha yüksek olduğu göz önüne alın-

dığında eğitim durumunun da etiket okuma üzerinde etkili olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Tüketici, Gelir Düzeyi, Etiket 
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THE INVESTIGATION OF EP3 RECEPTOR ISOFORMS IN HUMAN CORONARY 

ARTERY AND PERIVASCULAR ADIPOSE TISSUE 

Gülsev ÖZEN 

Turkey 

Abstract: Background: Prostaglandin E2 (PGE2) induces vasodilatation and vasoconstriction via EP 

receptors. Among PGE2 receptors, the EP3 receptor was the first to be cloned, although this receptor is 

known to express various isoforms. In humans, five receptor isoforms exist, which were named EP3-I, 

EP3-II, EP3-III, EP3-IV, and EP3-e. EP3-I isoform has three splice variants. These variants are desig-

nated EP3-Ia, EP3-Ib, and EP3-Ic. Each isoform can initiate distinct signaling pathways. In our recent 

works, we demonstrated PGE2 induced contraction via EP3 receptor in human coronary artery, the 

contraction was less pronounced when atherosclerotic coronary artery was used. On the other hand, in 

non-atherosclerotic preparations, perivascular adipose tissue induced relaxion via EP3 receptor. Mate-

rial-method: Based on these our previous results, we investigated the EP3-1b, EP3-II, EP3-III and EP3-

IV isoforms expression in both atherosclerotic and non-atherosclerotic coronary artery and perivascular 

adipose tissue by RT-PCR. Results: Our results demonstrated that atherosclerotic coronary artery 

expressed lower level of EP3-II and EP3-III isoforms versus non-atherosclerotic coronary artery. In 

atherosclerotic preparations, perivascular adipose tissue expressed greater levels of EP3-Ib and EP3-III 

isoforms versus coronary artery. In conclusion, there was a difference in EP3 isoforms expression 

between coronary artery and perivascular adipose tissue. Therefore, the activation of these receptors by 

PGE2 could result in different effect on vascular tone regulation. 

Anahtar Kelimeler: EP3 Receptor, Coronary Artery, Perivascular Adipose Tissue, Prostaglandin E2 
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ANALYSIS OF PATERNAL SMOKE EXPOSURE AND CHILDHOOD OBESITY 

Gülşen GÖNEY, Nurhan HALİSDEMİR 

Turkey 

Abstract: Objective: Recent studies suggest that smoking exposure in childhood period might be a risk 

agent for overweight and obesity of children. We examined associations between paternal smoking 

exposure and children's weight. We evaluated that possible obesogenic effects of paternal smoking. 

Materials and Methods: The present study was designed as a cross sectional analysis of a survey. A 31 

question survey was administered to fathers learning to nutrition and smoking habits in Turkey from 

January to March 2020. A 25 question survey was administered to children learning to diet. Participants 

were classified as body mass index results. Smoking status in fathers was also recorded. The data were 

analyzed using SPSS 21. Results: The research group consisted of 342 participants (168 fathers, 

Mage=41,75±8,34 years and 174 child, Mage=11.66±4.66). In this study, children, in ≤1 ages group 2% 

were underweight, 0.7% normal, %0.7 obese. In 1-4 ages group 5.9% were underweight, 1.3% normal, 

0.7% obese. In 5-8 ages group 10.5% were underweight, 5.2% normal, 1.3% overweight. In 9-12 ages 

15% were underweight, %7.2 normal, %2.6 overweight. In 13-16 ages 7.2% underweight, 20.9% nor-

mal, 3.9% overweight. In >17 ages group 3.3% were underweight, 9.2 normal, 1.3% overweight and 

1.3% obese. According to results, the relationship between child’s age and body mass index was signi-

ficant (x2<0.05). Our results show that the relationship between paternal smoke exposure and body mass 

index was nonsignificant (x2>0.05). Conclusion: This is the seminal study analysis that paternal smo-

king exposure and child’s BMI in Turkey. Further studies are needed to investigate smoking exposure 

and childhood obesity. 

Keywords: Obesity, Obesogens, Smoking, Smoking Toxicity, Tobacco Products 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

503 

BEDEN KİTLE İNDEKSİNİN OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ ANJİYOGRAFİ İLE 

ÖLÇÜLEN RETİNAL DAMAR YOĞUNLUKLARINA ETKİSİ 

Gökhan ÖZGÜR, Onur GÖKMEN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Beden kitle indeksinin (BKİ) yüzeyel ve derin retinal ağlardaki damar yoğunluğu üzerine 

etkilerini Optik Koherens Tomografi Anjiyografi (OCTA) ile incelemek. Gereç ve Yöntem: Gönüllüle-

rin boy ve kiloları ile BKİ hesaplandı. Katılımcılar BKİ’e göre zayıf (BKİ<20, grup 1), normal (BKİ 

20-25, grup2), kilolu (BKİ 25-30, grup 3), obez (BKİ 30-35, grup 4), morbid obez (BKİ >35, grup 5) 

olacak şekilde 5 gruba ayrıldı. Katılımcıların yüzeyel (resim 1) ve derin (resim 2) vasküler dansite in-

deksleri Topcon DRI OCT-1 Tritron ® cihazı ile ölçüldü. Sonuçlar: Çalışmaya 61 gönüllünün 112 gözü 

dahil edildi. Katılımcıların 22 (%36,1) ’si erkek, 39 (63.9%) ’u kadındı. Katılımcıları yaş ortalamaları 

36,9±10,1 yıl idi. Gruplarda sırasıyla 6, 22, 42, 28 ve 24 katılımcı mevcuttu. Ortalama toplam yüzeyel 

vasküler dansite yüzdesi gruplara göre sırasıyla%39,68 ± 0,8, %39,54 ± 1.7, %40,34 ± 1.6, %39,89 ± 

1.3 ve %40,47 ± 1.5 (Figür 1) olarak bulundu, derin vasküler dansite yüzdeleri ise gruplara göre sırasıyla 

%41,60 ± 1.3, %41,71 ± 2.1, %42,14 ± 2.3, %41,35 ± 2.1 ve %42,29± 2.1 (Figür2) olarak bulundu. 

Gruplar arasında yapılan Anova ve post-hoc Tukey testlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark sap-

tanmamıştır (p>0.05). BKİ ile yüzeyel ve derin vasküler ağ yoğunlukları arasında yapılan Pearson ko-

relasyon analizinde de istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon gözlenmedi. P değerleri sırasıyla 

(p=0.200, p=0.387). Tartışma: Koroid tabakası yüksek miktarda vasküler bir doku olup, otoregülatuvar 

mekanizmasının olmadığı düşünülmektedir. Koroidin metabolik birçok faktöre bağlı değişim gösterdiği 

çeşitli çalışmarda gösterilmiştir, ancak retinal vasküler yoğunluklar koroid kadar değişkenlik gösterme-

mektedir. Retinal vasküler dansitelerin diyabet, hipertansiyon ve bazı üveitlerde değişkenlik gösterdiği 

de gösterilmiştir. Çalışmamızda ise BKİ ile retinal vasküler yoğunluklar arasında anlamlı bir ilişki bu-

lunamamıştır. Bu sonuç; retinal damarların koroid tabakasına göre daha stabil oluşu ve kan retina bari-

yerinin stabilize edici etkisi ile ilişkili olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Optik Koherens Tomografi Anjiyografi, Retinal Vasküler Yoğunluk, Beden Kitle 

İndeksi 
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HASTANELERDEKİ GENEL MEMNUNİYET DÜZEYİ İLE YEMEK MEMNUNİYET 

DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Hakan BOR 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Hastanelerin kalitesini ve tercih edilme oranını belirleyen temel faktörlerden biri 

hasta beklentilerini karşılama düzeyidir. Halk sağlığında toplum beslenmesi ve sağlık yönetimi dallarını 

ilgilendiren bu hususta hasta beklentileri içinde yer alan hastaların yemek hizmetlerinden memnuniyet 

düzeyinin gerekli önlemlerin alınmasıyla artırılmasının, hastanelerde genel hastane memnuniyetinin dü-

zeyinin artmasına katkıda bulunacağı ön görülmektedir. Bunların yanı sıra bu çalışmanın amacı Türkiye 

özelinde hastanelerdeki genel memnuniyet düzeyi ile yemek memnuniyeti düzeyi arasındaki farkı ve 

ilişkiyi tespit etmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada meta analiz yönetimiyle Türkiye’de hastaneler-

den alınan tüm hizmetlere karşılık oluşan genel memnuniyet düzeyi ile hastanelerden alınan yemek hiz-

metlerine karşılık oluşan yemek memnuniyeti düzeyini tek çalışma altında ölçmüş olan 2007-2017 yıl-

ları arasında 10 yıllık bir süre içinde yapılmış tüm saha çalışmaları (11 saha çalışması) literatür araştır-

ması yoluyla bulunarak çalışma içinde bir arada verilmiştir. Sonrasında bu çalışmaların sonucunda elde 

edilen veriler bir bütün şeklinde IBM SPSS Statistics 26.0 programı kullanılarak istatistiksel olarak de-

ğerlendirilmiştir. Bu yolla Türkiye özelinde hastanelerdeki genel memnuniyet düzeyi ile yemek mem-

nuniyeti düzeyi arasındaki fark ve ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmada veriler Genel Memnuniyet 

Düzeyi, Yemek Memnuniyet Düzeyi ve Memnuniyet Düzey Farkı olmak üzere 3 ana başlık altında 

toplanmıştır. Ortalama ve standart sapma değerleri beşli likert düzenine uyarlanarak 5 puan üzerinden 

değerlendirilmiştir. Son olarak verilerin analizinde tanımlayıcı özellikler ortalama, standart sapma, 

yüzde değerleri ve Regresyon Testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma kapsamındaki tüm hastanelerde 

hastane yemek memnuniyeti düzeyinin, genel memnuniyet düzeyinden daha düşük olduğu tespit edil-

miştir. Bu düzey puan farkı olarak 0,10 ile 1,3 arasında değişmektedir. Genel memnuniyet ortalamasın-

dan yemek memnuniyet düzeyi ortalaması çıkartıldığında ortalama puan farkının 0,51 olduğu tespit 

edilmiştir. Aradaki fark yüzde olarak oranlandığında % 3 ile % 33 arasında oransal bir fark olduğu ve 

ortalamasının da % 13,7’e tekabül ettiği görülmüştür. Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda ise 

yemek memnuniyeti düzeyinin, genel memnuniyet düzeyindeki değişimin %73’ü gibi büyük bir oranı 

açıklayabildiği ve genel memnuniyet düzeyiyle pozitif yönde bir korelasyona (R=0.851, P<0.05) sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak hastanelerde verilen yemek hizmetlerinden 

hastaların çoğunlukla hoşnut olmaması nedeniyle, yemek memnuniyet düzeyinin genel memnuniyet dü-

zeyini düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle hastane yöneticilerinin hastanedeki genel memnuniyet 

düzeyinin artırılması için yemek hizmetlerini iyileştirmeye yönelik gerekli önlemleri alması tavsiye edil-

mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hastane, Hasta Memnuniyeti, Genel Memnuniyet, Yemek Memnuniyeti, Hastane 

Yemek Hizmetleri 
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SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR 

Handan DİKYOKUŞ, Pınar ŞAHİN DİLMENLER, Perihan YOLCİ ÖMEROĞLU 

Türkiye 

Öz: Beslenme vücut için gerekli besin maddelerinin vücuda alınması, sindirilmesi ve metabolize edil-

mesi süreçlerini içerisine alan ve her yaştaki bireylerin sağlığını direkt etkileyen bir unsurdur. Günü-

müzde bireylerin çalışma hayatında daha aktif olması, yoğun iş temposu, öğrencilerin ders aralarında 

açlığını kısa sürede giderme isteği gibi nedenlerden dolayı hazırlanma kolaylığına sahip, tok tutan, aynı 

zamanda besleyici değeri yüksek sağlıklı atıştırmalıklara yönelim artmıştır. Bu kapsamda önemli bir 

pazar meydana gelmiş olup birçok firma kendini bu pazarda çözüm sağlayıcı olarak konumlandırmıştır. 

Piyasada geniş ürün yelpazesinde birçok atıştırmalık mevcuttur. Fakat özellikle gelişme çağında olan 

çocukların besleyici değeri düşük, asitli ve yağ miktarı fazla olan gıdalara yönelmesi ile birlikte obezite, 

diş çürüklüğü, hipertansiyon, kronik ve kardiyovasküler hastalıklara neden olabilmektedir. Bu doğrul-

tuda sağlıksız olarak nitelendirilen atıştırmalıkların yerine besleyici değeri yüksek ve fonksiyonel özel-

liklere sahip sağlıklı atıştırmalıklara olan ihtiyaç artmıştır. Sağlıklı atıştırmalık firmaları sloganlarında 

“besleyici, GDO'suz, alerjen içermeyen, glutensiz, vegan, rafine şekersiz, organik” gibi kelimeler ve 

ifadeler kullanarak tüketicileri doğal ve organik çağrışımlarına yöneltmektedirler. Piyasada sağlıklı atış-

tırmalıklar çatısı altında meyve barlar, protein barlar, kolajen barlar, ketojenik barlar, meyve ve kuruye-

mişler, tahıl ürünleri ve granola ön plana çıkmaktadır. Birçok kamu ve özel kurumda besleyici değeri 

yüksek, fonksiyonel özellikler bakımından donatılmış ve zenginleştirilmiş atıştırmalıklar üzerine yapı-

lan Ar-Ge çalışmaları halen devam etmektedir. Bu derlemede, atıştırmalık kavramını irdelemek, piya-

sada bulunan sağlıklı ve sağlıklı atıştırmalık ürünler hakkında elde edilen araştırma verilerini gözler 

önüne sermek; bu ürünlerin tüketiminin sağlık açısından etkilerini ve tüketici tercihinde önemli olan 

kriterlerini ortaya koymak, ilgili mevzuatını ve bu kapsamda yapılan çalışmaları incelemek amaçlan-

mıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Sağlıklı Atıştırmalık, Obezite, Fonksiyonel Gıdalar 
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OBEZ KADINLARDA KİLO VERİLMESİ SONRASI KOROİD KALINLIĞINDA 

GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER 

Hasan ÖNCÜL, Fatma YILMAZ ÖNCÜL 

Türkiye 

Öz: Amaç: Obez kadınlarda kilo verilmesi sonrası koroid tabakalarında gözlenen kalınlık değişimlerini 

Optik koherans tomografi kullanarak incelemek. Metod: Bu prospektif gözlemsel çalışma etik kurul 

onayı alındıktan sonra 28 obez kadının katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılar fazla kiloları sebebiyle 

İç hastalıkları polikliniğine başvuran ve talepleri doğrultusunda diyetisyen gözetiminde zayıflama prog-

ramına alınmış olan kişilerden seçildi. Katılımcıların başvuru sırasında (Grup 1) ve diyet programı son-

rasında (grup 2) beden kitle indeksi (BKİ) ölçüldü. Koroid kalınlığı Optik koherans tomografi kullanı-

larak manuel olarak ölçüldü. Koroid kalınlık değerleri subfoveal alandan, makulanın temporal ve nazal 

bölgesinden 500 µm (T1, N1) ve 1500 µm (T2, N2) uzaklıktan olmak üzere 5 farklı alandan ölçüldü. 

Sonuçlar gruplar arasında kıyaslandı. Sonuçlar: Katılımcıların tamamı kadın olup yaş ortalaması 

35.07±8.73 (20-51) yıl, takip süresi 10.43±1.57(8-13) ay idi. İlk başvuruda BKİ değeri 35.71±3.35 

kg/m2 iken, diyet programı sonrası 29.03±2.72 kg/m2 idi. (p<0.001) Subfoveal koroid kalınlığı Grup 1 

de 274.75±10.79 µm iken, Grup 2 de 280.11±10.60 µm olarak ölçüldü. (p=0.066) T1 alanında koroid 

kalınlığı Grup 1 de 248.71±13.02 µm iken, Grup 2 de 261.04±15.45 µm (p=0.002), T2 alanındaki koroid 

kalınlığı ise Grup 1 de 205.64 ±12.14 µm, Grup 2 de 223.54±13.02 µm (p<0.001) olarak ölçüldü. N1 

alanındaki koroid kalınlığı Grup 1 de 252.89±13.88 µm iken, Grup 2 de 263.43±12.86 µm (p=0.005), 

N2 alanındaki koroid kalınlığı ise Grup 1 de 220.21±11.91 µm, Grup 2 de 233.32±13.73 µm olarak 

ölçüldü. (p<0.001) Tartışma: Sağlıklı bir retina için normal koroid kan akışı varlığı gereklidir. Obez 

kadınlarda koroid kalınlığının ince olduğu kilo verilmesi ile birlikte koroidal kalınlık değerlerinde artış 

olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koroid Kalınlığı, Obezite, Optik Koherans Tomografi 
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BİR YEME BOZUKLUĞU HASTALIĞI: BULİMİA NERVOZA 

Havva AKPINAR 

Türkiye 

Öz: Yeme bozuklukları, yeme davranışının bozulması, vücudun biçim ve ağırlığının zihinsel olarak aşırı 

değerlendirilmesi ile belirgin olarak ortaya çıkan ruhsal bir hastalık grubudur. Bulimia Nervoza, kişi-

lerde beden ağırlığını kontrol etmeyi amaçlayan davranışların görüldüğü yeme bozukluğu hastalığıdır, 

şişman olma korkusu davranış bozukluklarının temelinde yatmaktadır, sorun kontrol edilemeyen aşırı 

yemek yeme nöbetlerinin olmasıdır. Bulimia Nervozada denetimi yitirmiş olma duygusunun eşlik ettiği, 

yineleyen, büyük miktarlarda yeme atakları, yemek yemeği durduramayacağı korkusu, kontrolsüz/kom-

pülsif ve hızlı besin tüketimi, bu atak sonrası alınan kaloriden kurtulmak için yapılan uygunsuz telafi 

edici davranışlar vardır. Bu davranışlar, uzun süre aç kalma, aşırı egzersiz yapma ve çıkartma davranış-

ları (kusma, diüretik/laksatif kullanma) şeklinde olmaktadır. Tıkanırcasına yeme nöbetleri gizli mey-

dana gelir, bu yeme döneminde kişi mutludur, nöbet sonrasında büyük pişmanlık/suçluluk duymakta, 

sonra depresif duygulanım, kendini eleştirme görülmektedir. Bu kontrolsüz yeme nöbetini uzun süre aç 

kalma, aşırı egzersiz yapma ve çıkartma davranışları (kusma, diüretik/laksatif kullanma, vb.) takip et-

mektedir. Bulimia Nervoza boğazda ağrı, diş çürüğü, reflü, konstipasyon, özofajial kanama, elektro-

lit/hormonal düzensizlikler, tip 1 diyabet, hormonal gibi fizyolojik rahatsızlıklara da sebep olmaktadır. 

Bu hastalıkta, yanlış isimlendirme, yeteri kadar bilinmeme, zor bir hastalık olma, uzun hastalık dönemi, 

tedaviye tam cevap vermeme gibi sebepler tedaviyi zorlaştırmaktadır. Hastanın tedaviye dâhil edildiği, 

psikiyatrist, psikiyatri hemşiresi, psikolog, diyetisyen gibi birçok meslek grubunun yer aldığı multidi-

sipliner bir tedavi yaklaşımı tedavide çok büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Bulimia Nervoza, Psikiyatrik Tanı 
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BİR YEME BOZUKLUĞU HASTALIĞI: ANOREKSİYA NERVOZA 

Havva AKPINAR 

Türkiye 

Öz: Sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlığı önemli bir kavramdır ve beslenme yaşamın devamlılığı 

için en gerekli işlevdir. Toplum ve kültür yeme davranışında önemli bir etkiye sahip olmakla birlikte, 

insanların özellikle de kadınların nasıl görünmesi gerektiğini de etkilemektedir. Yeme bozuklukları, 

yeme davranışının bozulması, vücudun biçim ve ağırlığının zihinsel olarak aşırı değerlendirilmesi ile 

belirgin olarak ortaya çıkan ruhsal hastalık grubudur. Yeme bozukluğu fiziki, sağlık ve psikososyal iş-

levsellikte klinik olarak anlamlı bir bozulmaya neden olmaktadır. Yeme bozukluklarından önemli bir 

hastalık da Anoreksiya Nervozadır. Anoreksiya Nervoza aşırı kilo alarak obez olmaktan korkma olarak 

tanımlanmaktadır. Bu hastalıkta zayıf bir bedene sahip olma isteği, zayıf/çok zayıf olduğu halde kendini 

kilolu görme (beden imgesi bozukluğu), beden görünümüyle aşırı uğraşma, zayıf olma adına ölesiye aç 

kalma, uzun süreli iştahsızlık gibi belirtiler vardır. Hasta kilo alma kaygısıyla ekmek, makarna, hamur 

işi gibi karbonhidratlı yiyecekleri beslenme programından çıkarır, tüm yiyecekler için kalori hesabı yap-

maya başlar, zamanla zayıf olma arzusu obsesif düşünceye dönüşür, kilo verdikçe daha da zayıf olmak 

için çabalamaya devam eder. Bu hastalık aşırı zayıflık, dehidratasyon/elektrolit dengesizlikleri, fizyolo-

jik parametrelerdeki değişiklikler ve intihar davranışının olmasıyla ölüme yol açabilmektedir. Anorek-

siya Nervoza tedavisinde psikiyatrist, psikiyatri hemşiresi, psikolog, diyetisyen gibi birçok meslek gru-

bunun yer aldığı multidisipliner bir tedavi yaklaşımı çok büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Anoreksiya Nervoza, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Psikiyatrik Tanı 
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GIDA ATIKLARININ AZALTILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Hilal Betül ALTINTAŞ, Saniye BİLİCİ 

Türkiye 

Öz: Günümüzde çevrenin korunması, ekonomiye katkı ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi için gıda 

atıklarının azaltılması ve değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Gıda atıkları tarımsal üre-

tim, hasat sonrası taşıma ve depolama, işleme, dağıtım ve tüketim gibi birçok alanda ortaya çıkmaktadır. 

Öncelikli hedef bu atıkların en az düzeyde olması daha sonrasında ise önlenemeyen gıda atıklarının 

uygun şekilde değerlendirilmesi ve katma değeri yüksek ürünler elde edilmesidir. Gıda talebinin artışı 

gıda endüstrisinde üretim artışını ve bununla birlikte gıda atıklarında artışı meydana getirmektedir. Bu 

sorunun çözümü için gıda atıklarının uygun yöntemlerle bertarafı ve gıda atıklarının iyi bir şekilde yö-

netimi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gıda atıkları kompleks karbonhidratlar, proteinler, lipidler ve nut-

rasötikler açısından bir depodur ve ticari açıdan önemli metabolitler için hammadde oluşturabilir. Gıda 

atıkları kullanım alanları arasında bioyakıt, enzim, bioaktif bileşenler, çözünebilir plastik yapımı, kito-

san ve kolojen üretimi gibi birçok alan bulunmaktadır. Ayrıca sürdürülebilirliğin desteklenmesinde gıda 

atıklarının oluşum alanlarından biri olan toplu beslenme sistemlerinde özellikle satın alma, depolama, 

hazırlık, pişirme, servis ve menü planlama gibi aşamaların en etkin ve verimli yönetimi sağlanarak gıda 

atıklarının azaltılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi önemlidir. Toplumda atıkların azaltılması ko-

nusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta ve bireylere atık azaltma noktasında bireysel olarak ya-

pabilecekleri uygulamalar konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu çalışmada gıda atıklarının de-

ğerlendirme alanları incelenmiş, gıda atıklarının azaltılması için yapılan çalışmalar sürdürülebilirlik açı-

sından incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda, Atık, Sürdürülebilirlik 
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BESLENME EĞİTİMİNDE DAVRANIŞ MODELLERİ VE TEORİLERİ 

Hilal Betül ALTINTAŞ, Saniye BİLİCİ 

Türkiye 

Öz: Beslenme eğitimleri bireylere sağlıklı beslenme davranış kazandırmada en önemli etmenlerden bi-

ridir. Eğitimler tasarlanırken ve uygularken davranış değişikliği teorilerinin ve modellerinin kullanıl-

ması, eğitimin etkinliğini artırmak için kanıtlanmış stratejilerden yararlanmasını sağlar. Bu çerçevede 

beslenme davranışlarının değiştirilmesinde literatürde kullanılan eğitim teorileri ve modelleri incelen-

miştir. Bunlar; Sosyal Bilişsel Teori (SBT), Transteorik Model (TTM), Bilişsel Davranış Teorisi (BDT) 

ve Planlı Davranış Teorisi (PDT) dir. Sosyal Bilişsel Teori bireylerin gözlemleyerek öğrendiği fikrine 

dayanarak, sosyal etkileşimleri, deneyimleri ve medyayı gözlemleyerek öğrenmeye dayanır. Anlamak, 

tahmin etmek ve davranış değişikliği için bir yapı oluşturur. Değişiklikler; ilgi, hafızada tutma, tekrar-

lama ve motivasyon gibi dört koşula göre düzenlenir. Transteorik Model; davranıştaki bir değişikliğin 

ani olmadığını, bunun yerine bir süreç olduğunu ve farklı insanların farklı değişim ve hazırlık aşamala-

rında olduğunu belirtir. Yanlış davranışların tekrarı ve değişimin önceki aşamalarına geri dönme olası-

lığı, farklı aşamalarda meydana gelebilen doğal bir durumdur çünkü insanlar değişimin sonraki aşama-

larına ancak deneyim yoluyla ve gerekli olanı elde ederek girebilirler. Bilişsel Davranış Teorisi; bazı 

direktif ve eylem odaklı bir yaklaşım kullanır. Plansız düşünme ve hareket etme kalıplarını keşfeder, 

tanımlar ve analiz eder. Tüm davranışların öğrenildiği, çevresel ve iç faktörlerin kişinin davranışıyla 

ilişkili olduğu varsayımına dayanır. Planlı Davranış Teorisi; davranışın kavramsal olarak bağımsız üç 

belirleyici olduğunu belirtir. Bu yapılar davranışa yönelik tutum, öznel norm, algılanan davranışsal kont-

rol şeklindedir. Davranış teorisine dayalı müdahalelerin, teorik yaklaşımlardan daha etkili olduğu bildi-

rilmektedir. Diyetisyenlerin teoriye dayalı davranış değişikliği stratejileri konusunda bilgi sahibi olma-

sının beslenme eğitimlerinin etkinliğini artırmada yararlı olacağı bildirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Eğitim, Davranış, Model, Teori 
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COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMU, UYKU 

KALİTESİ VE YEME DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ 

Hilal ŞAHİN, Kadir ÇEBİ, Arzu YILDIRIM, Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR 

Türkiye 

Öz: Bu araştırma COVİD-19 sürecinde üniversite öğrencilerinin ruhsal durumu, uyku kalitesi ve yeme 

davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Kesitsel nitelikte olan bu araştırma Erzincan Binali Yıl-

dırım Üniversitesi’nde öğrenim gören 1065 öğrenci ile Haziran-Temmuz 2020 tarihlerinde yürütülmüş-

tür. Veriler tanımlayıcı soru formu, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS 21), Hollanda Yeme 

Davranışı Anketi (DEBQ) ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile online olarak toplanmıştır. 

Verilerin normalliği Kolmogorov–Smirnov analizi ile kontrol edilmiştir. Verilerin analizinde sayılar, 

yüzdelikler ile ortalama ve standart sapmaların yanı sıra; bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Mann 

Whitney U, bağımsız ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında Kruskal Wallis H testi, tek yönlü varyans 

analizleri ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 

istatistik programı ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin Depresyon puan ortalaması 9.56±6.01, Anksiyete 

puan ortalaması 5.83±5.09, Stres puan ortalaması 9.66±5.97 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin Duygu-

sal Yeme, Kısıtlayıcı Yeme ve Dışsal Yeme alt boyut puan ortalamalarının sırası ile 30.02±15.60, 

23.07±9.55 ve 29.51±8.59 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin PUKİ toplam puan ortalaması 7.35±3.40 

ve %69.5’inin uyku kalitesi kötü olarak belirlenmiştir. DASS 21 ile DEBQ arasında ve PUKİ ile Duy-

gusal Yeme ve Dışsal Yeme alt boyutları arasında zayıf düzeyde, DASS 21 ile PUKİ arasında orta dü-

zeyde pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir (p<0.005). Sağlık profesyonelleri kanıta dayalı rehberlik yolu 

ile pandemi döneminde öğrencilerin ruhsal durumu, uyku kalitesi ve yeme davranışları konularında so-

runlara yönelik bakım sağlamalı ve sürecin iyileştirilmesinde etkili stratejiler geliştirmelidir. 

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Ruhsal Durum, Yeme Davranışı 
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VÜCUT AĞIRLIĞI YÖNETİMİNDE YENİ DİYET YAKLAŞIMLARI 

Hülya YILMAZ ÖNAL 

Türkiye 

Öz: Multifaktöriyel ve kompleks bir hastalık olan obezite, dünyada önlenebilir ölümlerin ikinci nedeni-

dir. En basit ve etkili obezite tanı yöntemlerinden biri olan BKİ değerinin, 30 kg/m2 ve üstü olan her-

kesin ağırlık kontrolüne ve tedavisine ihtiyacı olduğu bildirilmektedir. Ancak tedavisi oldukça güç ve 

karmaşıktır. Günümüzde klinik çalışmalarda, kilo kaybı için uygulanan diyetlerin hiçbirinin üstünlüğü 

kanıtlanmamıştır. Vücut ağırlığı kaybı için, genellikle, dengeli bir hipokalorik diyet önerilmektedir. 

Makro besin ögelerinin enerji örüntüsünün değişiminin sağlanması çoğu zaman kilo kaybında etkilidir, 

ancak bunun tersini gösterir çalışmalar da mevcuttur. Günümüzde, obezite tedavisinde besin alımının 

ve enerji harcamasının dışında, beslenme saati konusu üzerinde çalışmalar artmıştır. Aralıklı açlık 

(oruç), birbirini takip eden yeme ve açlık döngülerinden oluşan beslenme biçimidir. Periyodik olarak 

tekrarlanana bu beslenme saatinin/ritminin, sağlığa yardımcı veya hastalık önleyici etkilerinin olabile-

ceği düşünülmektedir. Genellikle bu durumu, açlık döneminde hem keton kullanımının hem de beyin 

ve otonomik sinir sisteminin besin yoksunluğuna karşı adaptasyon yanıtları aracılığı ile gerçekleştirdiği 

düşünülmektedir. Aralıklı açlığın, çeşitli zamansal ritimleri bulunmaktadır. Her ritmin kendine özgü 

avantajları ve dezavantajları belirlenmiştir. Seçilecek ritmin gündelik hayata uyumlu olması büyük bir 

önem taşırken, açlık sırasında vücuda hiçbir şekilde enerji/kalori alınmaması şarttır. Aralıklı açlık di-

yetlerinin, enerji kısıtlaması ile yapılan diyetlerin yerine geçip geçemeyeceği ve uzun vadede ağırlık 

kaybını destekleyip desteklemediklerini anlamak üzerine çalışmalar devam etmektedir. Vücut ağırlığı 

yönetiminde; tüm besin ögesi gereksinimini yeterli ve dengeli almak, olması gereken vücut ağırlığını 

sağlamak ve sürdürmek, doğru ve kalıcı beslenme alışkanlıkları kazandırmak gereklidir. Bu makalenin 

amacı ağırlık kaybı diyetlerinde yeni yaklaşımları değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Diyet, Ağırlık Kaybı, Obezite, Kalori Kısıtlaması, Açlık Diyeti 
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SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI KİLO VERME İLE YAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Hüseyin ÇİYİLTEPE 

Türkiye 

Öz: Giriş: Obezite gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her geçen gün artış gösteren küresel bir sağlık 

sorunudur. Sleeve gastrektomi bariatrik cerrahide sonuçları iyi bilinen bir ameliyat tekniğidir. İler yaş 

hasta grubunda sleeve gastrektominin etkinliği halen tartışmalıdır. Bu çalışmada yaşın sleeve gastrek-

tomi sonuçlarına etkisi araştırılmıştır. Materyal Method: Tek cerrah tarafından Ekim 2018- Ekim 2019 

tarihleri arasında morbid obezite nedeniyle sleeve gastrektomi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. 

Hastalar 45 yaş altı (Grup 1) ve üstü (Grup 2) olmak üzere ikiye ayrıldı ve fazla kilo verme yüzdeleri 

(%EWL) karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya 21’i (27,6) erkek, 55’i (%72,4) kadın toplam 76 hasta dahil 

edildi ve iki grup benzer idi. Ortanca yaş 36.3, Grup 1’de 30.4, Grup 2’de ise 50.9 idi. Ortanca VKİ 45.4 

idi ve gruplar arasında fark izlenmedi (45,1 vs 46,5 ; p=0,18). ek hastalıklar açısından iki grup değer-

lendirildiğinde yaşlı olan grupta hipertansiyonun daha fazla görüldüğü izlendi (%5,6 vs %36,4; 

p=0.002). Birinci ay %EWL genç hasta grubunda ileri yaş gruba oranla daha yüksek saptandı (sırasıyla 

%27,7 vs %21,6 n:76 ; p=0.08). Üçüncü ve altıncı ay %EWL kıyaslandığında da genç hastalarda bu 

oranın daha yüksek olduğu saptandı (3. ay sırasıyla 54,9 vs 37,9 n:65; p=0.00 ve 6. ay 78,7 vs 59,9 n:54; 

p=0,00). Birinci yıl sonunda takibe devam eden 43 hastanın %EWL sırasıyla 96,0 ve 81,2 olup iki grup 

birbirine benzer idi (p=0.142). Hastaların takip yüzdesi 1,3,6,12 ay sırasıyla 100, 85.5, 71.1, 56.5 olup 

45 yaş üzeri hasta grubunda tüm aylarda takibe gelme yüzdesi daha yüksekti. Sonuç: 45 yaşından küçük 

morbid obez hastaların sleeve gastrektomi sonrasında erken dönemlerde (1,3,6. Ay) kilo verme yüzde-

leri 45 yaşından büyük hastalara göre daha daha yüksektir. Ancak birinci yıl sonunda hastaların kilo 

verme yüzdeleri benzerdir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Sleeve Gastrektomi, Fazla Kilo Verme Yüzdesi 
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TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN KİTLE İNDEKSLERİ VE BESLENME 

ALIŞKANLIKLARI 

Hüseyin Emre GÜNDOĞDU, Esra ARMAĞAN, Sena Nur AKKUŞ, Kasım Kürşat BATAŞ, Yağmur 

ÇİL, Nilay EKİCİOĞLU, Evrim GÖKÇE, Emel GÜNEŞ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada, beslenme alışkanlıklarının esas olarak geç ergenlik ve genç yetişkinlik döne-

minde oluştuğu göz önünde bulundurarak tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını 

ve ilişkili olabilecek sosyal faktörlerin değerlendirilmesi; bu parametrelerin beden kitle indeksi (BKİ)’ne 

yansıması incelendi. Yöntem: Ankara’da eğitim gören birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 290 (108’i erkek) 

tıp fakültesi öğrencisine online uygulanan anketle beslenme alışkanlıkları, barınma koşulları, aylık ge-

lirleri, sigara kullanımı gibi yaşam alışkanlıkları ve demografik özellikleri sorgulandı. Yaş ortalaması 

22,4±3,7 olan katılımcıların BKİ’leri hesaplandı. BKİ’leri 20 yaş üstü olanlar yetişkin değerlere, 20 yaş 

altı olanlar ise WHO’nün yaş grupları ölçütlerine göre belirlendi. Bulgular: Öğrencilerin %13,8’i zayıf, 

%65,5’i normal, %15,9’u fazla kilolu, %4,8’i obez olduğu bulundu. “Her zaman” sağlıklı beslendiğini 

düşünenler %6,6 iken “kesinlikle” sağlıklı beslenmediğini düşünenler %14,5 oranındayken; en fazla 

verilen yanıt %44,8 ile “çoğunlukla” oldu. BKİ’nin cinsiyetler arasında anlamlı olarak farklılaştığı an-

laşıldı (p<0,0001). Düzenli kahvaltı yapma ve günlük içilen su miktarı bakımından cinsiyetler arasındaki 

fark anlamlıdır (ikisi de p<0,001). Su içme miktarının BKİ ile ilişkisi anlamlıdır (p<0,05). Sigara içme 

durumları da BKİ ile ilişkili (p<0,05) olup, gelir düzeyi, barınma, öğün atlama alışkanlığı parametrele-

rinde böyle bir ilişki belirlenmedi. Ara öğün yapma yaş grupları (<20, 20-30, 30-40) arasında farklı 

bulundu; yaş arttıkça düzenli ara öğünle beslenme oranı azalıyor (p<0,05). Gün içinde öğün atlamanın 

barınma koşullarıyla ilişkili olduğu saptandı (p<0.001); yurtta kalanların %86,7’si, öğrenci evinde ka-

lanların %85,7’si, aile yanında kalanların %68,1’i en az bir öğünü atlıyor. Sonuç: Tıp öğrencilerinin 

BKİ’leri Türkiye’deki gençlerin genel ortalamasına benzerdir. Beslenme düzenine etki ettiği belirlenen 

çevresel koşullar, öğrencilerin sağlıklı gelişimi için önem arz ediyor. 

Anahtar Kelimeler: BKİ, Beslenme Alışkanlığı, Tıp Öğrencileri 
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YAŞLI VE OBEZ POPÜLASYONDA GÖZLENEN KALÇA KIRIKLARININ KLİNIK 

SONUÇLARI 

Hüseyin Sina COŞKUN 

Türkiye 

Öz: Obezite sistemik bir hastalık olduğu için, vücuttaki tüm fonksiyonları etkilemektedir. Yaşlı hasta-

larda gözlenen basit düşmeler sonucunda meydana gelen kalça kırıkları önemli bir tıbbi sorundur. Bu 

çalışmada yaşlı hastalarda düşme sonucu ortaya çıkan kalça kırıklarında yapılan cerrahi tedavi sonrası, 

vücut kitle endeksinin klinik sonuca etkilerini araştırdık. 08.01.2018-01.01.2020 tarihleri arasında Sam-

sun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran ve düşme sonucu izole kalça kırığı olan hastalar çalış-

maya dahil edildi. Çalışmada toplam 18 erkek 22 kadın hasta olmak üzere 40 hasta yer aldı. Hastaların 

yaş ortalaması 81.25 olarak saptandı. Tüm hastaların kırıkları için cerrahi endikasyon vardı ve operas-

yonlar tek bir hekim tarafından gerçekleştirildi. Hastaların preop vücut kitle indeksleri (VKİ) hesapla-

narak, iki gruba ayrıldı (Grup 1, VKİ>30, n=27 ve Grup 2, VKİ<30, n=13) ve bu hastalarda operasyon 

sonrası gelişen pulmoner emboli, cerrahi alan enfeksiyonu, post-op 1. yılda sağkalım ve mobilizasyon 

süresi parametreleri ile ilişkisi istatistiksel olarak hesaplandı. Ortalama takip süresi 17 ay olarak sap-

tandı. Grup 1’deki hastalarda, postoperatif pulmoner emboli görülme sıklığı, Grup 2’deki hastalara göre 

anlamlı olarak daha fazla saptandı (p<0.05). Cerrahi alan enfeksiyonu açısından Grup 1’deki hastalar 

ile Grup 2’deki hastalar arasında anlamlı bir fark saptanmadı. Postop 1. yıl sağkalım açısından iki grup 

arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Mobilizasyon açısından, Grup 1’deki hastaların, Grup 2’deki 

hastalara göre daha geç mobilize olduğu gözlendi. Sonuç olarak, ileri yaş kalça kırığı olan hastalarda, 

obezite özellikle ameliyat sonrası mobilizasyonu etkilemektedir. Bu yaş grubunda özellike maluliyetin 

getireceği maddi ve manevi yükün azaltılması için hastaların erken mobilizasyonu elzemdir. Bununla 

beraber obez hastalarda immobilizasyona bağlı olarak akciğer komplikasyonlarının daha fazla görüldü-

ğünü söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Kalça, Kırık, Mobilizasyon, Pulmoner, Emboli 
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MOLEKÜLER GASTRONOMİ VE UYGULAMA ALANLARI 

Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU 

Türkiye 

Öz: Moleküler gastronomi; bilim, sanat ve yaratıcılığın bir araya geldiği, yiyeceğin ham halinden ser-

visine kadar uğradığı kimyasal ve fiziksel değişimler ile ilgilenir. Gıdayı oluşturan ana malzemeler, gıda 

bileşenleri, katkı maddeleri, gıdanın hazırlanma yöntemleri ve gıdanın tüketiciler tarafından beğenilmesi 

gibi konuları kapsayan bilimsel bir alandır. Memnun edici tat ve yapı ile gıda oluşturma metotlarının en 

uygununun saptanması moleküler gastronominin kilit bileşenidir. Bu sebeple günümüzde moleküler 

gastronomi üst düzey mutfak uygulamalarının en çok ilgi uyandıran konusu haline gelmiştir. Moleküler 

gastronomi uygulamaları Amerika ve Avrupa ülkelerinde son çeyrek asırdan beri popüler bir şekilde 

devam ederken, Türkiye’de ise işin profesyonelleri tarafından yeni yeni haberdar olunmuştur. Tür-

kiye’de moleküler gastronomi uygulamalarının ilk somut örnekleri yurt dışında çalışan yada eğitim alan 

Türk şeflerin öğrendikleri teknikleri Türk mutfağına entegre etme çalışmaları olmuştur. Moleküler gast-

ronomide kullanılan teknikler teknolojinin ilerlemesi ile beraber sürekli geliştirilerek kullanılmaktadır. 

Jelleme tekniği, küreleme tekniği, köpükleştirme tekniği, vakumda paketleyerek düşük sıcaklıkta pi-

şirme (sous vide tekniği) ve sıvı azot en meşhur moleküler gastronomi uygulamalarındandır. Yapılan 

araştırmalar sonucunda moleküler gastronomide standart reçetelerin de oluşturulabileceği görülmüştür. 

Oluşturulan standart reçetelerin moleküler gastronominin sürdürebilirliğine ve standartlaşmasına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Standartlaşma sayesinde her seferinde aynı kalitede ve güvenilir yiyecek-

ler üretilebilir. Bu derleme çalışmasında, gastronomi dünyasında son yıllarda oldukça popüler hale gelen 

moleküler gastronomi ve uygulama alanlarının detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Moleküler Gastronomi, Moleküler Teknikler 
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VEGAN BESLENME VE VEGAN ÜRÜNLER 

Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU 

Türkiye 

Öz: Vejetaryen beslenme, bitkisel kaynaklı gıdaların ağırlıklı olarak tüketildiği, hayvansal gıdaların 

(kırmızı et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri, yumurta vb. ) sınırlı miktarda veya hiç tüketilmediği bir 

beslenme biçimidir. Vejetaryen beslenme biçimleri vegan, lakto vejetaryen, ova vejetaryen, lakto-ova 

vejetaryen, polo vejetaryen, pesko vejetaryen ve semi vejetaryen olarak sınıflandırılabilmektedir. Vegan 

beslenme, hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmediği bir beslenme şeklidir. Veganlar hayvansal gıdaları 

tüketmedikleri gibi hayvan kaynaklı yün, ipek, deri ve kozmetik ürünlerini de kullanmayı da tercih et-

mezler. Vegan beslenme şeklinin farklı grupları bulunmaktadır. Beslenme biçimlerine göre kendilerini 

zenmakrobiyotik, fruvitarianlar ve ravistler olarak tanımlayan kişiler temelde vegan beslenme biçimini 

tercih etmekle birlikte farklılıklar barındırmaktadır. Veganlar diyetlerinde tofu, tempeh, seitan, besinsel 

maya, algler, baklagiller, tohumlar, tahıllar, kuruyemiş ve kabuklu yemişler, kalsiyum takviyeli bitki 

sütleri ve yoğurtları, meyve ve sebzelere ağırlıkla yer vermektedir. Vegan beslenme şeklinin uzun süreli 

uygulanmasında besin ögesi yetersizliklerine bağlı olarak birtakım yan etkiler ve sağlık sorunları da 

gözlenebilmektedir. Vegan beslenme tarzını benimseyenlerin sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi için 

bu bireylerin sağlık çalışanları tarafından doğru ve güncel konu ve uygulamalarla bilgilendirilip yönlen-

dirilmeleri gerekmektedir. Vegan beslenme biçimini tercih edenlerin sayısı son yıllarda tüm dünyada 

artış göstermektedir. Gıda endüstrisi de veganların taleplerini karşılamak için vegan ürün çeşitliliğini 

her geçen yıl arttırmaktadır. Bu derleme çalışmasında, son yıllarda popüler hale gelen vegan beslenme 

ve vegan ürünlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Vegan, Vejetaryen, Vegan Ürün 
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OBEZ POPÜLASYONDA GÖZLENEN SPOR YARALANMALARI 

Lokman KEHRİBAR 

Türkiye 

Öz: Giriş: Obezite toplum sağlığını tehdit eden sistemik bir hastalıktır. Sistemik etkilerini en sık iç 

organlarda gözlemlesek de, spor yaralanmaları için obezite bir risk faktörüdür. Özellikle eklem yaralan-

maları obez ve sporcu hastalarda sıklıkla gözlenen durumlardandır. Bu çalışmada, obez hastalarda spor 

yaralanmalarında en çok etkilenen eklemlerin belirleyerek, bu yaralanmaların sıklığını ve tedavi süreç-

leri sonrası spora dönüş sürelerini literatür ışığı altında gözden geçirdik. Hastalar ve Yöntem: 

01.01.2018-01.01.2020 tarihleri arasında Samsun Gazi Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniği’ne spor 

yaralanması nedeniyle başvuran 317 hasta retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilme kriteri 

beden kitle indeksi (BKİ) 30 ve üzeri olan hastalar olarak belirlendi. Toplam 124 hasta çalışmanın ko-

nusunu oluşturdu. Ortopedik yaralanma dışında ek yaralanmaları olan hastalar çalışmadan çıkartıldı. 

Sonuçlar: 88 hasta erkek, 36 hasta kadın idi. Yaş ortalaması 23.8 olarak hesaplandı. Yaralanmaların 

çeşidi incelendiğinde 49 hastanın diz, 31 hastanın ayak bileği, 19 omuz, 12 el bileği, 8 kalça ve 5 dirsek 

olarak saptandı. Diz yaralanmalarında en sık yaralanma izole ACL rüptürü olarak saptandı (n=25), onu 

menisküs lezyonları ve multiple bağ lezyonları takip etti (sırasıyla 19 ve 5). Ayak bileği yaralanmaları 

en çok strain olarak (AITFL injürisi) olarak gözlendi (n=24). Daha az olmak kaydıyla talusta osteokond-

ral lezyonlar izlendi (n=7). Sonuç Obez hastalarda spor yaralanmaları daha çok diz ve ayak bileği çev-

resinde görülmekte olup, spor yaralanmaları açısından hastaneye başvuran hastalarda bu anatomik böl-

geler detaylı olarak değerlendirilmelidir. Bu hastaların spora dönüş sürelerinin uzun olması beklenen bir 

sonuçtur ancak bunun için başka bir klinik çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Obezite, Yaralanma, Diz 
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PİLONOİDAL SİNÜS HASTALIĞINDA AÇIK BIRAKMA TEKNİĞİNİN SONUÇLARI 

Mehmet Ali ÇAPARLAR 

Türkiye 

Öz: Giriş: Pilonidal sinüs hastalığı, genç yetişkin erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Sakrokoksi-

geal bölgede enflamatuar rahatsızlık verici bir hastalıktır. Sinüslerden aralıklı kötü kokulu rahatsız edici 

akıntı olur. Tedavisi için en iyi seçenek sinüs eksizyonunu içeren cerrahi girişimdir. Ancak oluşan doku 

defektini kapama tekniği ile ilgili henüz bir fikir birliği oluşmamıştır. Defekt onarımı için orta hat ka-

pama, açık bırakma ve fleple onarım teknikleri tarif edilmiştir. Bu çalışmada, açık bırakma tekniği ile 

yapılan eksizyon sonuçlarını analiz ettik. Materyal metod: Pilonidal hastalığı olan 50 hastayı içeren bu 

retrospektif çalışma 4 yıllık bir süre boyunca aynı cerrah tarafından gerçekleştirilen ameliyatları içer-

mektedir. Pilonidal sinüs hastalığı nedeniyle bir perifer hastanede eksizyon sonrası açık bırakma tekniği 

ile opere olmuş 50 hastanın verileri retrospektif olarak hasta dosyaları ve veri tabanından çıkarıldı. Has-

talara ait demografik özellikler, aile öyküsü, yakınma süreleri, ameliyat ve hastanede kalış süreleri, pan-

suman süreleri ve ameliyat sonrası komplikasyonlar kaydedildi. Sonuçlar: Hastaların ortalama yaşı 

27yıldı (19 ila 48 yıl). Medyan takip süreleri 28 aydı (19 ila 54 ay). Ortalama yakınma süreleri 58 aydı 

(25-94 ay). 20 hastada ((%40) aile öyküsü mevcuttu. Pilonidal kistlerin 45 si ((%90) birden fazla sinüs 

ağzına sahipti. Ardışık 50 hastaya (12 kadın, 38 erkek) eksizyon yapılıp yara marsüpialize edilip açık 

bırakıldı. Ortalama ameliyat süresi 38 dakikaydı. Ortalama hastanede kalış süresi 4 gün (2-11). Ortalama 

pansuman süreleri 27 gün (19-55). Yeniden hastaneye yatışı gereken 7 hasta (%14) oldu. Nüks eden 3 

((%6) hasta tespit edildi. Tartışma: Nüks oranlarının düşüklüğü nedeniyle bu teknik daha çok komplike, 

aile hikayesi olan hastalara uygulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Pilonidal Sinüs Hastalığı, Açık Bırakma Tekniği, Pansuman, Eksizyon 
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OBEZİTENİN TEDAVİSİNDE BARİATRİK CERRAHİNİN YERİ: TEK MERKEZ KISA 

DÖNEM SONUÇLARIMIZ 

Mehmet Celal KIZILKAYA 

Türkiye 

Öz: Giriş: Obezite, pandemik olarak hızla yayılan metabolik bir hastalıktır. Son 30 yıl içinde obezite 

prevalansı %7'den % 25'e yükselmiştir. Diyet, egzersiz, bilişsel davranışçı terapi ve farmakoterapi gibi 

obeziteyi hedefleyen tedavilerin çoğu, daha önemli ve sürdürülebilir kilo kaybı sağlayabilen obezite 

cerrahisine kıyasla daha az etkilidir. Biz bu çalışmamızda morbid obezite nedeni ile operasyona aldığı-

mız hastalarımızın orta dönem sonuçlarını paylaşmayı amaçladık. Materyal ve Metod: Çalışmamıza 

2018-2020 yılları arasında Genel Cerrahi Kliniğinde obezite nedeni ile bariatrik cerrahi operasyonu ge-

çiren toplan 180 hastanın bilgileri retrospektif olarak elde edildi. Çalışmaya obezite nedeni ile bariatrik 

cerrahi yapılan hastalar dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, operasyon öncesi BMI, operasyon öncesi 

komorbid hastalıkları, operasyon öncesi hepatobilier ultrasonografi (USG) bulguları, hangi cerrahi pro-

sedürü geçirdikleri, cerrahi sonrası 1. yıl BMI, cerrahi sonrası komplikasyon olup olmadığı kayıt altına 

alındı. Bulgular: Çalışmaya toplam 180 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 35.23±9.42, kadın/erkek 151 

(81.6%)/34 (18.4%) oranı idi. Ortalama VKİ 45.26±5.12 olarak tespit edildi. Ek hastalıklar değerlendi-

rildiğinde 115 (63.8%) hastada ek hastalık varken, 65 (36.2%) hastada yoktu. Postoperatif 1. yıl VKİ 

ortalaması 27.01±3.98 bulundu. Hastalar operasyon tekniklerine göre Grup 1 (Sleeve gastrektomi) ve 

Grup 2 (gastrik bypass) olacak şekilde ayrıldı. Sonuç: Morbid obez bireylerde uzun sürelerde kilo kay-

bını sağlayan ve bunu koruyan tek tedavi yöntemi şuanki verilerle bariatrik cerrahidir. Çalışmamızdan 

elde ettiğimiz verilere göre 1 yıllık bariatrik cerrahi sonuçlarımız oldukça yüz güldürücüdür. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Obezite Cerrahisi, Bariatrik Cerrahi, Obezite Tedavisi 
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OBEZİTE TEDAVİSİNDE İNTRAGASTRİK BALON UYGULANAN HASTALARA AİT 

SONUÇLARIMIZ 

Mehmet Mahir FERSAHOĞLU 

Türkiye 

Öz: GİRİŞ: Obezite, dünya çapında, ciddi ko-morbid hastalıklara sebep olmak suretiyle yaşam beklen-

tisini önemli ölçüde azaltan bir sağlık sorunudur. Minimal invaziv tedavi seçeneklerden birisi de İntra-

gastrik Balon (IGB) uygulamasıdır. Yapılan çalışmalar uzun dönem sonuçlarının etkinliğini düşük bul-

muş olsa da morbidite ve mortaliteyi azaltmada tek başına yaşam tarzı değişiklikleri ve diyete üstünlü-

ğünü göstermiştir. AMAÇ: Bu çalışmada, obezite cerrahisi yapılan kliniğimize kilo vermek üzere baş-

vuran hastalardan IGB’yi tercih edenlere ait klinik sonuçlar değerlendirildi. YÖNTEMLER: Bu, tek 

merkezli retrospektif bir çalışmadır ve Ocak 2015- Haziran 2020 tarihleri İstanbul Fatih Sultan Mehmet 

Eğitim Araştırma Hastanesi’nde IGB takılan tüm hastaları içermektedir. Obezite cerrahisi yapan üç cer-

rah tüm implantasyon ve ekstraksiyon prosedürlerini gerçekleştirdi. IGB uygulaması uygun bir diyet 

programı ve egzersiz ile kombine edildi. BULGULAR: Çalışmaya 17 hasta alındı. Hastaların ortanca 

yaşı 37,06 (10,09 SD, 25-66) idi. Ortanca VKİ 42,7 (10,88 SD, 30-66) idi. Hastaların 3 ‘ü (%17,6) erkek, 

14’ü (%82,4) kadın idi. 1 yıl sonunda fazla kilo verme yüzdeleri (EWL %) 46,17 (24,9 SD, 8-92) idi. 

Hastalar VKİ ne göre iki gruba ayrıldı. VKİ <40 kg/m2 olanlar grup 1 (n:8), > 40 kg/m2 olanlar grup 2 

(n:9) olarak karşılaştırıldı. Buna göre iki grup arasında yaş dağılımı benzer iken (sırasıyla 33.00, 40.67; 

p:0,121), % EWL grup 1 de daha yüksek saptandı (sırasıyla 63.7, 3.5; p:0,002). SONUÇLAR: Verileri-

miz, IGB uygulamasının kilo vermeye katkısını net bir şekilde gösterdi. Tedavi sonunda vücut ağırlığı, 

BMI ve EWL %, uygulama öncesine kıyasla önemli ölçüde azaldı. Balon çıkarıldıktan sonra uzun vadeli 

sonuçlar için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Bariatrik Cerrahi, Minimal İnvaziv Tedavi 
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BİRİNCİ TRİMESTER GEBELERDE BEDEN KİTLE İNDEKSİNE GÖRE FİZİKSEL 

AKTİVİTE DÜZEYLERİ 

Mehmet Murat IŞIKALAN 

Türkiye 

Öz: Giriş: Gebelikte yapılan fiziksel aktivitenin riskleri minimaldir ve kadın sağlığı üzerinde birçok 

olumlu etkisi gösterilmiştir (1). Gebelik, fetal gelişim için ideal bir ortam oluşturmak amacıyla morfo-

lojik adaptasyonların meydana geldiği yoğun fiziksel değişikliklerle karakterize bir dönemdir. Bu tür 

hızlı değişikliklerin anne ve fetüs üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri vardır (2). Ayrıca fiziksel aktivi-

tenin gestasyonel diyabet (GDM) ve preeklampsi üzerine olumlu etkileri olduğuna dair veriler vardır (3, 

4). Bu çalışmamızda gebelerde beden kitle indeksinin gebeliğin ilk trimesterinda yapılan fiziksel aktivite 

düzeylerine etkilerini araştırdık. Materyal Metod: Kliniğimize başvuran komplikasyonsuz gebeler ça-

lışmaya alındı. Metabolik hastalığı veya hareket kısıtlılığına neden olabiilecek eklem hastalığı gibi du-

rumu olan gebeler çalışma dışı bırakıldı. Gebeler beden kitle indekslerine göre 4 gruba ayrıldı. Beden 

kitle indeksi 18.5 altında olanlar zayıf, 18.6-24.99 arasında olanlar normal, 25-29.99 arası olanlar kilolu, 

30 ve üzeri olanlar ise şişman olarak gruplandırıldı. Gebelere uluslarası fiziksel aktivite anketi kısa 

formu anketi yapıldı. Bu ankette son 7 gün içerisinde fiziksel olarak harcanan zaman hakkında sorular 

sorulmaktadır. Bulgular: Toplam 228 gebe değerlendirildi. Gebelerin tamamı 7-14 hafta arasında idi. 

Gebelerin ortalama yaşları 28.7 ± 5.4 idi. Beden Kitle indeksleri ortalaması ise 25.2 ± 5.3 idi. 21 katı-

lımcı (%9.2) zayıf, 102 katılımcı(%44.7) normal kilolu, 65 katılımcı(%28.5) kilolu ve 40 katı-

lımcı(%17.5) şişman olarak gruplandırıldı. Gruplar arasında BMI değerleri arasında anlamlı fark sap-

tandı (p<0.001). Zayıf, normal, kilo ve şişman hastalarda haftalık ortalama fiziksel aktivite düzeyleri 

sırasıyla 1878, 1272, 1097 ve 520 met/dakika olarak saptandı. Normal ve kilolu hastalar arasında anlamlı 

fark saptanmazken (p = 0.582), diğer tüm gruplar arasındaki değerler anlamlıydı. Sonuç: Fiziksel akti-

vite skoru kilo arttıkça azalmaktadır. Gebeliğin erken dönemlerindeki fiziksel aktivite preeklampsi ve 

diabet gelişimi ile ilişkilidir ve gebeliğin erken dönemlerinde fiziksel aktive yapılması toplum sağlığı 

konusunda önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Gebelik, Obezite 
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DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN FONKSİYONEL BESİNLER VE 

POPÜLER DİYETLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE BESİN ETİKETİ OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 

Meltem KUDRET, Fatma NİŞANCI KILINÇ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, Adana ilinde özel bir hastanenin Diyet Polikliniği’ne başvuran bireylerin fonksiyonel 

besinler ve popüler diyetler hakkındaki bilgi düzeyleri ile besin etiketi okuma alışkanlıklarının belirlen-

mesi amaçlanmıştır. Çalışma, 19–65 yaş arası 100 yetişkin üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara de-

mografik özellikler, fonksiyonel besinler ve etiket okuma ile popüler diyetler konularına yönelik soruları 

içeren anket formu uygulanmış, antropometrik ölçümleri alınmıştır. Katılımcıların %59.0’u kadın, 

%41.0’i erkek, yaş ortalaması 37.2±10.6 olup %68.0’i evli, %32.0’si üniversite, %27.0’si lise, %22.0’si 

ilkokul mezunudur. Bireylerin %42.0’si obez, %29.0’u fazla kiloludur. Kadınların ortalama bel çevresi 

91.7±14.8, erkeklerin ise 93.6±15.8 cm’dir. Bireylerin %71.0’i fonksiyonel besin terimini daha önce 

duymadığını belirtmiştir ve bunların %81.3’ü üniversite mezunudur. Katılımcıların %13.0’ü fonksiyo-

nel besini “yararlı katkı maddesi eklenmiş besinler” olarak tanımlamışlardır. Katılımcıların %30.0’u 

besin etiketini her zaman, %28.0’si çoğu zaman okumaktadır, %6.00’sı ise hiçbir zaman okumamakta-

dır. Eğitim düzeyleri ile etiket okuma alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır(p<0.05). Etiket 

okumada son kullanma tarihi(%19.0), içindekiler(%15.1) ve fiyatlar(%14.4) konularına dikkat edilmek-

tedir. Katılımcıların %3’ü “hep aynı markanın bildiğim ürünlerini aldığım için her seferinde etiket oku-

maya gerek duymuyorum” etiket okumama nedenleri arasında belirtmiştir. Bireylerin %42.5’i diyet 

yapmayı “yeterli ve dengeli beslenmek” olarak belirtmiş, %50.0’si popüler diyeti “herkes tarafından 

bilinen” olarak ifade etmiştir. Katılımcıların %46.0’ının popüler diyetin sağlık üzerine etkileri konu-

sunda hiçbir fikri olmadığını, %34.0’ünün ise sağlığı bozucu olarak değerlendirmiştir. Katılımcıların 

son 1 yıl içerisinde sadece %32.4’ü diyetisyenden aldığı diyeti uyguladığını geri kalan kısmının farklı 

popüler diyetleri uyguladığı görülmüştür. Sonuç olarak fonksiyonel besinlerle ilgili farkındalığın arttı-

rılması, besin etiketi okumanın önemi ve popüler diyetin sağlık üzerine olumsuz etkileri konularında 

düzenli eğitimlerle halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Besinler, Popüler Diyetler, Ambalajlı Besin Etiketi Okuma 
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DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN YEME DAVRANIŞ DURUMLARI İLE 

BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

Meltem KUDRET, Fatma NİŞANCI KILINÇ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada, Adana ilinde özel bir hastanenin Diyet Polikliniği’ne başvuran bireylerin yeme dav-

ranış durumları ile bazı biyokimyasal parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmış-

tır. Çalışma, 19–65 yaş arası 100 yetişkin birey üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara demografik özel-

liklerini sorgulamak ve yeme davranış durumlarını belirlemek için Revize Edilmiş Üç Faktörlü Yeme 

Anket (TFEQ-R18) formu uygulanmış, antropometrik ölçümleri alınmıştır. Biyokimyasal parametreler 

hasta dosyalarından elde edilmiştir. Çalışma kapsamındaki bireylerin %59.0’u kadın, %41.0’i erkek, yaş 

ortalaması 37.2±10.6’dır. Bireylerin %68.0’i evli olup %32.0’si üniversite, %27.0’si lise, %22.0’si il-

kokul mezunudur. Beden Kütle İndeksi (BKİ) verileri değerlendirildiğinde %42.0’sinin obez olduğu 

saptanmıştır. Kadınların ortalama bel çevresi 91.7±14.8, erkeklerin ise 93.6±15.8 cm’dir. Bireylerin 

TFEQ-R18'ye göre ortalama 36.0±19.4’ü kontrolsüz yeme, 54.4±24.1’i bilişsel kısıtlama, 13.3±12.4’ü 

duygusal yeme puanına sahiptir. BKİ ile bilişsel kısıtlama puanları arasında pozitif yönde 

(r=0.20;p=0.04), bel/kalça oranı ile kontrolsüz yeme arasında negatif yönde (r=-0.21;p=0.02) istatistik-

sel olarak önemli ilişki görülmüştür. HbA1c, insülin düzeyleri, total kolesterol, HDL-K, B12 vitamin 

ile TFEQ-R18 puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). LDL-K, de-

mir, AST, ALT ve T3 düzeyleri ile kontrolsüz yeme puanları arasında, trigliserid düzeyi ile duygusal 

yeme puanları arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, bu çalışmada duy-

gusal yeme, kontrolsüz yeme ve bilişsel kısıtlama gibi psikolojik yeme davranışlarının LDL-K, triglise-

rid ve demir düzeylerini etkilediği görülmüştür. Bu nedenle, sağlıklı beslenme konusunda verilecek eği-

tim ve danışmanlık hizmetlerinde beslenmenin psikolojik yönü de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yeme Davranışı, Üç Faktörlü Yeme Ölçeği (TFEQ-R18), Biyokimyasal Parametre 
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BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN KARACİĞER KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Merve İNCE PALAMUTOĞLU, Esen KARACA 

Türkiye 

Öz: Kanser, dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerindendir. Karaciğer kanseri dünyada en yaygın 

görülen altıncı kanser türüdür ve dünya çapında kansere bağlı ölüm nedenlerinden dördüncü sıradadır. 

Sağ kalım oranlarının düşük olma sebeplerinden birisi, karaciğer kanseri semptomlarının hastalığın er-

ken evrelerinde ortaya çıkmamasıdır; bu sebeple kanser teşhis edildiğinde genellikle ileri evrede olduğu 

anlamına gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre 2002 yılında 626.162 yeni karaciğer 

kanseri vakası teşhis edildiğini, ancak 2012 yılında bu rakamın 782.451'e yükseldiğini gösteriyor. Bu 

rakamın 2035 yılına kadar %70 artarak 1.341.344 olaya katıldığı tahmin edilmektedir. Artan karaciğer 

kanseri oranlarının nedenleri büyük ölçüde viral hepatit B ve/veya C virüsleri ile diyabet, obezite ve 

yağlı karaciğer hastalığının prevalansındaki artışlara bağlanmıştır. Karaciğer kanseri içerisinde en sık 

görülen türü hepatosellüler karsinom’dur. Hepatosellüler karsinomun gelişmesindeki en güçlü risk fak-

törleri arasında siroz ve kronik hepatit B veya C viral enfeksiyonları bulunmuştur. Bilinen diğer risk 

faktörleri arasında aflatoksin maruziyeti, alkol kullanımı, obezite, diyabet, insülin direnci ve aşırı demir 

alımı bulunmaktadır. İnsidans ve mortalitesindeki hızlı artış eğilimi, karaciğer kanserinin önlenmesinin 

önemini özellikle vurgulamaktadır. Yapılan çalışmalarda yüksek kahve tüketimi, karaciğer kanseri riski 

ile ters bir ilişki göstermiştir. Son çalışmalarda, fiziksel aktivitenin karaciğer kanser riskini azaltmada 

umut verici olduğu görülmektedir. Bu derleme, aflatoksin, beslenme ve fiziksel aktivitenin karaciğer 

kanseri üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aflatoksin, Alkol, Beslenme, Fiziksel Aktivite, Karaciğer Kanseri 
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19 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE BESİN ETİKETİ OKUMA BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞA 

GEÇİRME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞ, KRONİK HASTALIK OLMA DURUMU VE 

COĞRAFİ BÖLGEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mervenur GÖKÇEN, Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma 19 yaş üstü bireylerin yaş, kronik hastalığa sahip olma/olmama ve yaşanılan coğrafi 

bölge faktörlerine göre besin etiketi okuma bilgi düzeyi ile bu bilginin davranışa geçirilmesi arasındaki 

ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Türkiye’nin çeşitli illerindeki 19 yaş üstü çalışan 

ve çalışmayan kesimden 401 birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bireylerin etiket okuma bilgi 

düzeyini belirleyen ve bilgi düzeyinin davranışa geçirilmesini sorgulayan geçerli ve güvenilir anket kul-

lanılmıştır. Yaş değişkenine göre bilgi düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır fakat 19-24 yaş gru-

bundaki bireylerin 35-44 ve 45-55 yaş grubundaki bireylere göre bilgilerini davranışa daha az yansıttık-

ları görülmüştür. Kronik hastalığı olan katılımcıların etiket okuma bilgi düzeyi kronik hastalığı olmayan 

katılımcılarınkinden daha fazla olmasına rağmen davranışa geçirmede anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Yaşanılan coğrafi bölge faktörüne göre ise bilgi düzeyinde ve davranışa geçirilmesinde anlamlı bir fark 

yoktur. Bireylerin bilgi düzeyleri fazla olmasına rağmen davranışa geçirmede coğrafik bölgelerde de 

farklılıklar olduğu ve bilgi seviyesi fazla olan bireylerin beklenildiği gibi davranışa geçirmedeki değer-

lerinin aynı oranda yüksek olmadığı ancak istatistiksel bir farklılık olmadığı gözlendiğinden dolayı daha 

kapsamlı olarak yapılacak çalışmalarda farklılıkların ve bilginin davranışa geçirilmesindeki problemle-

rin kaynaklarının araştırılmasına ihtiyaç vardır. Bireyler bilgi düzeyleri fazla olmasına rağmen davranışa 

aynı oranda geçirmediklerinden dolayı özellikle obezitenin engellenmesi amacı ile diyet tedavisinin ya-

nında davranış değişikliği tedavisi olacak şekilde diyetisyenler ve psikologlar multidisipliner şekilde 

çalışarak bireylerin dolayısıyla toplumun daha sağlıklı olması için çabalamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Davranış, Obezite, Ürün Etiketi 
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PREBİYOTİKLER, PROBİYOTİKLER, MİKROBİYOTA: ALERJİLER ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Meryem ÖZDEMİR PETEK 

Türkiye 

Öz: İnsan vücudu %10 kendi hücresi ve %90’ı mevcut konağa yerleşmiş mikrobiya hücrelerden oluş-

maktadır. Teknik nedenlerle bu alanda yapılan çalışmaların çoğu bakteriler üzerine olsa da mikrobiyota, 

bakteri virüs ve mantar dahil insan vücudundaki tüm mikro organizmaları kapsamaktadır. İntestinal 

mikrobiyota; vücudumuzda fizyolojik, metabolik ve immun sistem üzerinde oldukça önemli görevler 

üstlenmektedir. İnsan kolon mikroorganizmaları doğum öncesinden şekillenmeye başlayıp sonrası ve 

yaşamın ilerleyen dönemlerinde de hızlı değişimlere maruz kalabilmektedir. Prebiyotikler, mikrobiyo-

tadaki bazı mikroorganizmaların çoğalmasını ve seçici olarak aktivasyonunu sağlayarak konakçının sağ-

lığını olumlu yönde etkileyebilen, oligosakkarit yapısında sindirilmeyen gıda bileşenleridir. Probiyotik-

ler ise belirli miktarlarda alındığında konakçı sağlığına olumlu etkiler sağlayabilen canlı mikroorganiz-

malardır. Probiyotikler, bağırsak epitel hücrelerine tutunarak patojenlerin durdurulmasını ve besinlerle 

rekabete girerek patojenlerin gelişimini engellerler. Mikrobiyota ve probiyotiklerin antienflamatuar et-

kiler nedeniyle alerjik yanıtı önleyebileceği öne sürülmektedir. Probiyotiklerin antienflamatuar etkileri 

ile ilgili, Th1/Th2 dengesinin Th2 sitokinlerini inhibe ederek veya dendritik hücre olgunlaşması veya 

toll-T yoluyla düzenleyici hücre üretimini dolaylı olarak artırarak Th1'e doğru eğilmesi de dahil olmak 

üzere birçok mekanizma önerilmektedir. Literatürde bu konuda yapılmış çalışmalar tartışmalı sonuçlar 

vermiştir. Örneğin Asya ve Avrupa’ da yapılmış 28 araştırmayı inceleyen bir meta-analiz çalışmasında 

doğum öncesi ve sonrası probiyotik takviyesinin atopik dermatit insidansını azalttığı görülmüştür. An-

cak yapılan farklı bir çalışmada probiyotik takviyenin alerjik rinit üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı 

bildirilmiştir. Alerjiler konusunda söz sahibi kuruluşlar probiyotik takviyeler ile ilgili hala fikir birliğine 

varamamıştır. Güvenilir bir destek ürünü olması tercih edilebilirliğini artırsa da bu konuyu aydınlatmak 

üzere daha fazla müdahale çalışmasına gereksinim duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Alerji, Mikrobiyota, Prebiyotik, Probiyotik 
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PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEX AMONG ELDERLY TURKISH SUBJECTS 

RETIRED FROM GERMAN FACTORIES: GERMAN IMPACT ON TURKISH LABOUR 

FORCE 

Murat ALİYAZICIOĞLU, Ahmet C. DÜLGER 

Turkey 

Abstract: Aim: Prognostic nutritional index (PNI) is simply calculated as (serum albumine X 10)+( 

0.0075 X lymphocyte /mm3)) and has used for determining patients’s nutritional status as well as long 

term survival. Subjects with higher PNI ( >45) have longer survival. Turkish immigrants make up an 

increasingly important segment of European labour markets particularly in Germany. Older Turkish 

migrant workers who came to the Federal Republic of Germany in the 1960s and 1970s have been 

reached a better life compared to naive Turkish citizens. However, there is lack of study involving very 

elderly retired Turkish workers who had Germany insurance yet. Methods: During January 2019 and 

October 2019, we retrospectively studied very elderly Turkish subjects (114 subjects; 52% of them were 

female; the mean age was 87.3 ± 2.61 years) with Germany insurance and compared to very elderly 

Turkish citizens (446 subjects; 65% of them were female; the mean age was 87.8 ± 2.77 years) with 

Turkish public insurance. Results: There was no statistically significant difference between groups in 

terms of gender and age ( all p>0.05). While Germany retired group had the mean PNI was 52.1; In 

Turkey retired group the mean PNI was 51.9. There was no difference between groups in terms of PNI 

(p>0.05). In this Turkish observational retrospective study showed that, being retired from German fac-

tories was not associated with a better prognostic nutritional scores compared to those without. It could 

be related to properly feeding for elderly as a Turkish tradition. 

Keyword: Elderly,German Insurance, Nutrition 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİN VE KATEŞİM TÜKETİMİNİN BKİ İLE 

İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Müge ARSLAN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Üniversite öğrencilerinin kafein, kateşin tüketimlerinin değerlendirilmesi ve bunların BKİ 

ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Bu korelasyon çalışmasında İstanbul Aydın 

Üniversitesi'nde öğrenim gören 750 lisans öğrencisine gönüllü olarak 18 soruluk anket uygulanmıştır. 

Verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışamaya katılan 750 öğrencinin 

yaş ortalaması; 21,13 yıl olup, %47,2’si erkek, %52,8’i kadındır. Öğrencilerin %5,5’i BKİ bakımından 

zayıf , % 68,7’si normal , % 23,3’ü hafif şişman ve %2,5’i obezdir. Öğrencilerin kafein tüketimleri 

yüksek olup, erkek öğrencilerin kafein tüketim ortalamaları 476±157.28 ve kız öğrencilerin ortalaması 

ise 478±139.80 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin kateşin tüketimleri yüksek olup, Erkek öğrencilerin 

kateşin tüketim ortalamaları 758.48±371.08 ve kızların ortalaması ise 1006.19±206.08 olarak saptan-

mıştır. Kafein tüketimi ve BKİ arasında; yüksek düzeyde kafein tüketen öğrencilerde BKİ bakımından 

obezite daha yüksek görülmüştür. Normal düzeyde kafein tüketen öğrenciler ile yüksek düzeyde kafein 

tüketen öğrencilerin cinsiyete göre BKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptan-

mıştır. (p=0.001< 0.05) Yüksek düzeyde kafein tüketen kadın öğrencilerde BKİ bakımından obezite 

%2,8 ile erkek öğrencilerden %2,5 daha yüksek çıkmıştır. Normal düzeyde kafein tüketen erkek öğren-

cilerde BKİ bakımından obezite %4,4 ile kadın öğrencilerden %0,7 daha fazladır. Kateşin tüketimi ve 

BKİ arasında; düşük düzeyde kafein tüketen öğrencilerde BKİ’leri bakımından obezite daha yüksek 

görülmüştür. Düşük düzeyde kateşin tüketen öğrencilerin cinsiyete göre BKİ değerleri arasında istatis-

tiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.001> 0.05); düşük miktarda kateşin tüketen erkek öğ-

rencilerde % 4,3 ile kadın öğrencilerden %2.4 daha fazla obezite görülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada, 

üniversite öğrencilerinin kafein ve kateşin tüketimleri yüksektir. Yüksek miktarda kafein tüketenler ve 

düşük miktarda kateşin tüketenler yüksek BKİ değerine sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Kafein, Kateşin, Beden Kütle İndeksi, Üniversite Öğrencileri, Obezite 
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“REAL DEFINITION” LIPOSUCTİON AMELİYATININ KİLO KONTROLÜ VE BİREYİN 

SPORTİF AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Naci ÇELİK 

Türkiye 

Öz: Giriş: Liposuction ameliyatı bir kilo verme yöntemi olmayıp vücut kontur bozukluğunu düzeltmek 

için yapılan bir işlemdir. Liposuction için başvuran hastalara bu ameliyat ile elde edecekleri sonucun 

kalıcı olmayabileceği, hastaların bu işlem sonrası diyet, spor ve günlük yaşantılarını dikkatli bir şekilde 

düzenlemeleri gerektiği anlatılmalıdır. Ancak buna rağmen klasik liposuction sonrası pek çok hastanın, 

yukarıda anlatılanlara uymayarak vücut şekillerini bozduğu gözlenmektedir Materyal ve Metot: Lipo-

suction yaptırmak istemiyle 2017 yılında başvuran 7 kadın (24-37 yaş) ve 7 erkek hasta (23-51 yaş) 

liposuction işleminden sonra 3 aylık periyotlarla takip edilmiş ve fotoğraflanıp, ölçümleri alınmıştır. 

Hastaların tamamında klasik liposuction yerine ultrasonik cihaz yardımıyla "real definition" olarak bi-

linen bir liposuction yöntemi yapılarak özellikle erkek hastalarda kasların belirgin hale getirilmesi sağ-

lanırken, kadın hastalarda da sportif bir vücut oluşturmak amaçlanmıştır. Klasik liposuction yöntemine 

göre daha agresif bir yöntem olan bu yöntem sonrası hastaların normal yaşantılarına dönmesi 1-3 haftayı 

almıştır. Hastalar ortalama olarak 3. haftadan itibaren kaslı görünümlerini aynada görmeye başlamışlar-

dır. Bulgular: Daha önceden hiç spor yapmadığını ifade eden 3 erkek hastanın tamamı ve 4 kadın has-

tadan 3'ü haftada en az 2 gün olmak üzere spora başladıklarını ifade etmişlerdir. Daha önceden spor 

yapan hastaların tamamında, haftalık ortalama spor yaptıkları süre artmıştır. Kilo değerlendirmesi, has-

taların ameliyattan 15 gün sonraki kiloları baz alınarak yapılmış ve iki yıl içinde kadın hastalarda deği-

şim ortalama -4.5-+0.5kg arasında erkeklerde ise -1.5-+2.7 kg olmuştur. Sonuç: Hastalar sadece 2,5 yıl 

takip edilmiş olsa da bu çalışmanın erken dönem sonuçlarına göre "real definition" liposuction uygun 

hastalarda kilo korumada psikolojik bir destek sağlayabilir ve hastaların sportif aktivitelerini arttırmak-

tadır 

Anahtar Kelimeler: Liposuction, Real Definition, Obezite, Plastik Cerrahi 
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OKSİDATİF STRES VE POSTMENOPOZAL SENDROMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Naile Hilal AYDOĞDU, Hilal YILDIRAN 

Türkiye 

Öz: Menopoz; kadınların doğal yaşam evrelerinden biridir ve Dünya Sağlık Örgütü’ne göre menopoz, 

“ovaryum aktivesinin yitirilmesi sonucu menstruasyonun sonlanması” olarak tanımlanmaktadır. Yaşa 

bağlı inhibin-B’nin azalması ve FSH’ın negatif feed-back’inin sağlanamaması, fazlaca FSH üretimine 

foliküllerin zamanla duyarsızlaşması, FSH tarafından regüle edilen duyarlı folikül sayısının yaşa bağlı 

olarak da azalması, buna bağlı olarak overlerden yetersiz östrojen ve progestron üretimi menstruasyonun 

sonlanmasına neden olan hormonal faktörlerdir. Sonuç olarak kadın vücudunun başlıca üreme hormonu 

olan östrojenin azalmasının her kadını farklı şekilde etkileyen çeşitli semptomlara neden olduğu göste-

rilmiştir. Vazomotor, ürogenital, psikolojik, nörolojik, kardivasküler sistem semptomları ayrıca osteo-

poroz semptomlardan başlıcalarıdır. Oksidatif stres, yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynar ve vücu-

dun antioksidan savunma mekanizmalarını baskılayan reaktif oksijen türleri gibi serbest radikallerin 

aşırı üretiminden kaynaklanır. Postmenopozal dönemde azalan östrojen yüksek oksidatif stres ile ilişki-

lendirilmiştir. Östrojenin fenolik yapısından dolayı antioksidan etki gösterdiği bilinmekle birlikte süpe-

roksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) ve katalaz gibi antioksidan enzimlerin işlevini mo-

düle ederek antioksidan aktivite sağlayabilir. Bununla birlikte östrojen metabolitlerinin konsantrasyonu 

ve kimyasal yapısı östrojenin antioksidan veya pro-oksidan etkiye sahip olup olmayacağını belirler. 

Yüksek konsantrasyonlarda östrojen DNA’nın guanin bazlarının 8-hidroksilasyonunu inhibe ederek an-

tioksidan etki gösterirken; düşük konsantrasyonlarda yapısı katekol içerdiğinde pro-oksidan benzeri et-

kilere sahiptir. Çeşitli çalışmalar; postmenopozal sendromlarla östrojen kaybı sonucu oluşan eksik anti-

oksidan savunma durumunun ilişkili olduğunu göstermiştir. Postmenopozal kadınlar üzerinde yapılan 

çalışmalarda pro-oksidan biyobelirteçler olan 4-hidrosinenal(4-HNE), malonaldehit(MDA), oksitlen-

miş-LDL postmenopozal kadınlarda anlamlı derecede yüksek bulunurken; GPx postmenopozal kadın-

larda anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Bu çalışmalarda elde edilen kanıtlara dayanarak, hormon 

replasmanı ve antioksidan takviyesi, postmenopozal sendromların tedavisi ve önlenmesindeki etkinlik-

leri ve güvenilirlikleri açısından araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Postmenopozal Sendrom, Antioksidan, Oksidatif Stres, Östrojen 
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DENİZ BÖRÜLCESİ (SALİCORNİA EUROPAEA)'NİN BESLENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Nesrin ORCEN 

Türkiye 

Öz: Tuzluluk, dünyamızda verimli tarımı tehlikeye atarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde 

kısıtlayan çevresel stres faktörlerinden birisidir. Dünyadaki ekili alanların yaklaşık% 25'i tuzludur. 

Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, 

üreticiye ekonomik yönden büyük yarar sağlayacaktır. Halofit bitkiler değişik tuzlu toprak koşulları 

altında veya tuzlu sular ile sulama yapıldığında büyüme ve gelişme potansiyeline sahipler. Deniz börül-

cesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen, gıda adayı olarak bilinen bitkilerden-

dir. S. europaea'nın (syn .: S. herbacea) oksidatif stres, inflamasyon, diyabet, astım, hepatit, kanser ve 

gastroenterite karşı sağlığa birçok faydasının olduğunu bildirmiştir. Salicornia türlerinin tohumlarının 

bileşiminde % 26-33 ham yağ ve % 30-33 ham protein bulunmaktadır. Deniz börülcesi tohumlarından 

elde edilen yağ, diğer yağ bitkilerine göre iyi kalitede, doymamış yağ asidi yaklaşık % 87-88 ve doymuş 

yağ asidi % 12-13 arasındadır. Etli Salicornia bitkileri tarihsel olarak yenilebilir amaçlar için kullanıl-

mıştır. Tansiyon hastalarının kullanımı için üretilmiş tuzun elde edildiği bitki olan Salicornia, hâliha-

zırda az bilinen ve az tüketilen (genellikle taze salata olarak) doğal bir kaynak konumundadır, oysa insan 

besini olarak yüksek potansiyele sahip bir bitki durumundadır. Bu derleme, deniz börülcesi yetiştiril-

mesi, beslenme özellikleri (insan ve hayvan yemi olarak) ve diğer ekonomik kullanımlara vurgu yaparak 

Salicornia cinsi hakkında en son bilgileri içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Salicornia, Yağ Asidi, Tuzluluk 
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DENİZ BÖRÜLCESİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ 

(NACL) SEVİYESİNİN ETKİSİ 

Nesrin ORCEN 

Türkiye 

Öz: Tuzlu toprakların ıslahı dünya üzerinde pek çok araştırmanın amacı haline gelmiştir. Toprak tuzlu-

luğunun giderilmesi için pek çok teknik kullanılmaktadır. Bu kullanılan tekniklerden biri de “Yeşil Tek-

noloji” olarak adlandırılan fitoremediasyondur. Bu teknik topraktan tuz, ağır metal gibi toprak kirliliğini 

toplayabilme (sömürme) kapasitesine sahip özel bitkilerin kullanılmasını kapsamaktadır. Dünya yüze-

yinde bulunan alanların yaklaşık % 6’sı tuzluluk sorunu ile karşı karşıyadır. Ülkemizde yaklaşık 1,5 

milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmaktadır. Halofit bitkiler tuzlu topraklarda veya 

tuzlu sulama suyu kullanıldığında bile büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptirler. Tuzlu topraklarda 

ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye ve ül-

kemize ekonomik yönden büyük yarar sağlayacaktır. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek 

tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerdendir. Bu çalışmanın amacı farklı kum-perlit karışım oranının ve 

tuz seviyesinin deniz börülcesinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma için 

5 farklı kum-perlit karışım oranları (% 0, 25, 50, 75, 100) ve 4 farklı tuz (NaCl) seviyesi (0-200-400-

600 mM) kullanılmıştır. Yaş ağırlıkları, gövde (sürgün) boyu, gövde çapı belirlenerek, elde edilen veri-

lerin varyans analizleri (ANOVA) üç tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre değerlendiril-

miştir. Araştırma sonuçları deniz börülcesinin’in 600 mM tuz seviyesine kadar dayanıklı olduğunu, fa-

kat 200 mM tuz seviyesinde optimum büyüme gösterdiğini ortaya koymuştur. 200 mM NaCl ve %100 

perlit içeren yetiştirme ortamında S. perennis bitkisine ait en yüksek nod uzunluğu, yan sürgün sayısı, 

kök uzunluğu değerleri elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, deniz börülcesi tarımı ile tuzlu toprak-

ların ıslahının mümkün olabileceği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sarcocornia, Nod Uzunluğu, Yan Sürgün Sayısı, Kök Uzunluğu 
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KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİYESİNİN SARCOCORNIA 

PERENNIS (MİL.) A. J. SCOTT’İN YAŞ AĞIRLIĞI, GÖVDE BOYU VE ÇAPI ÜZERİNE 

ETKİSİ 

Nesrin ORCEN 

Türkiye 

Öz: Tuzluluk, dünyamızda verimli tarımı tehlikeye sokarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde 

kısıtlayan çevresel stres faktörlerinden birisidir. Dünya yüzeyinde bulunan alanların yaklaşık % 6’sı 

tuzluluk sorunu ile karşı karşıyadır. Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik 

sorunu bulunmaktadır. Halofit bitkiler tuzlu topraklarda veya tuzlu sulama suyu kullanıldığında bile 

büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptirler. Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda 

yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye ve ülkemize ekonomik yönden büyük yarar 

sağlayacaktır. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerden-

dir. Bu çalışmanın amacı farklı kum-perlit karışım oranının ve tuz seviyesinin deniz börülcesinin bü-

yüme ve gelişmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma için 5 farklı kum-perlit karışım oranları 

(% 0, 25, 50, 75, 100) ve 4 farklı tuz (NaCl) seviyesi (0-200-400-600 mM) kullanılmıştır. Yaş ağırlıkları, 

gövde (sürgün) boyu, gövde çapı belirlenerek, elde edilen verilerin varyans analizleri (ANOVA) üç 

tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları Sarcocornia 

perennis’in 600 mM tuz seviyesine kadar dayanıklı olduğunu, fakat 200 mM tuz seviyesinde optimum 

büyüme gösterdiğini ortaya koymuştur. 200 mM NaCl ve %100 perlit içeren yetiştirme ortamında S. 

perennis bitkisine ait en yüksek yaş ağırlıkları, gövde (sürgün) boyu, gövde çapı değerleri elde edilmiş-

tir. Elde edilen verilere göre, deniz börülcesi tarımında deniz suyunun, sulama suyu olarak kullanılabi-

leceği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sarcocornia, Deniz Börülcesi, Yaş Ağırlık, Gövde Boyu 
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TÜTÜN KALİTESİNİ BELİRLEYEN ÖZELLİKLERİN STABİLİTE ANALİZLERİNİN 

ÖNEMİ 

Nesrin ORCEN 

Türkiye 

Öz: Amerika kıtasının keşfiyle birlikte yeni dünyada yaygın hale gelmiş tütün (Nicotiana tabacum L.), 

veriminden ziyade kalitesinin ön planda tutulduğu, yapraklarından yararlanılan, Anavatanı Orta Ame-

rika olan bir kültür bitkisidir. Nicotiana cinsine dahil yaklaşık 65 tür vardır. Bu türlerden sadece Nico-

tiana tabacum ile Nicotiana rustica türleri, yapraklarından yararlanılan ve sigara, puro, pipo vb. tütün 

mamullerinin yapımında kullanılan kültür formlarıdır Tütün Türkiye’de büyük öneme sahip bir iktisadi 

faaliyettir. Türkiye'de tütün tarımı başlangıcı ile birlikte, tüm dünyada "Türk / Oryantal Tütün" olarak 

tanınmıştır. Tarım tarihinde tütün her zaman önemli bir yere sahip olmuş üretimi, sanayi, istihdama 

sağladığı katkı ile her zaman ön planda olan endüstriyel bir bitki olmuştur. Tütün bitkisinin genetik 

yapısı, üretim şartlarının özellikleri ve işlenmesindeki yöntemlerin farklılıkları ile içeriğindeki kimyasal 

maddelerin miktarı ve diğer özelliklerine bağlı olarak kalite açısından farklılıklar göstermektedir. Bu 

farklılıklar sebebiyle ıslahçılar tarafından tütünde kaliteyi arttırma yolunda çeşitli ıslah yöntemleri ge-

liştirilmiş ve bölgelerin toprak ve iklim özelliklerine göre çeşitler geliştirme yolunda çalışmalar yapıl-

mıştır. Geçmişte “Tütündeki kalite kolay tanımlanamayan karmaşık bir özellik” olarak tanımlanmıştır. 

Günümüzde gelişen yeni yöntemlerin kullanılmasıyla en azından kalite parametreleri stabil kalabilen, 

kalıtım derecesi yüksek özelliklere sahip standart tütünün genotipleri geliştirilmesi olanaklar dahilinde-

dir. Bu çalışmada tütünlerin kalite ıslahında kullanılabilecek seleksiyon kiriterlerinin belirlenilmesine 

çalışılmıştır. Tütün yaprağında bulunan uçucu aroma bileşiklerinin miktarları ve kaliteye etkileri üze-

rinde oriental tütün çeşitleri arasından olabildiğince yüksek ve stabil genotiplerin belirlenme çalışmala-

rının yapılması tütün kalite ıslahına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Organik Asitler, Kalite, Şeker ve Nikotin Oranı 
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MATERNAL OBEZİTENİN PERİNATAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Nezihe OTAY LÜLE 

Türkiye 

Öz: Obezite; vücuda besinlerle alınan enerjinin, harcanandan fazla olmasından kaynaklanan ve vücut 

yağ kitlesinde artış ile karakterize kronik bir hastalıktır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle ula-

şım, üretim ve tarım alanlarında kolaylaşan yaşam biçimine bağlı olarak azalan fiziksel aktivite ve mo-

dern yaşamın getirdiği beslenme alışkanlıklarındaki değişimler obezitenin başlıca nedenlerindendir. 

Obezite kardiovasküler ve endokrin sistem başta olmak üzere vücudun tüm sistemlerini etkileyerek çe-

şitli bozukluklara ve hatta ölümlere yol açabilmektedir. Obezitenin genel popülasyondaki artışına para-

lel olarak üreme çağındaki kadın ve gebelerdeki prevalansı da artmaktadır. Perinatal dönem gebeliğin 

ilk 7 aylık süreci tamamlandıktan sonra gebeliğin 28.haftası ile doğumdan sonraki ilk bir haftalık süreci 

kapsayan dönemdir. Yaşamın her döneminde sağlığa olumsuz etkileri olan obezite perinatal dönemde 

de hem anne hem de bebek sağlığı açısından istenmeyen riskler ve sonuçlar oluşturmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda obezitenin fetal komplikasyonları; daha düşük apgar skoru, konjenital anomali riskinde 

artış, makrozomi, çocukluk çağı obezitesi ve kronik hastalıkları olarak bildirilmektedir. Obezitenin ma-

ternal komplikasyonları ise annenin emzirmeye başlama süresinde gecikme, emzirme sıklığında azalma, 

infertilite, gestasyonel diyabet ve hipertansif bozukluklar olarak gösterilmektedir. Maternal obezite ay-

rıca anne ölümü ve ölü doğumla da sonuçlanabilen erken doğum, sezaryen doğum, makrozomi kompli-

kasyonları, omuz distozisi, doğum esnasında anestezi sorunları gibi doğum komplikasyonlarına da ne-

den olmaktadır. Gebelik planlayan kadınların gebelik öncesi boyuna uygun vücut ağırlığına gelmesi, ilk 

perinatal izlemde gebeye beslenme ve fiziksel aktivite konusunda bilgi verilmesi ve gebe kalınan ağır-

lığa uygun olarak kontrollü ağırlık artışı sağlanması oldukça önemlidir. Toplumda yaşayan doğurgan 

çağ kadınlar gebelik öncesi, sırası ve sonrasında beslenme ve fiziksel aktivite konularında eğitilmeli; 

obezitenin neden olacağı olumsuz perinatal sonuçlar önlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Metabolik Sendrom, Perinatal Sağlık 
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TÜRKİYE’NİN BESLENME DURUMU VE KANSER PREVELANSINDAKİ ROLÜ 

Nezihe OTAY LÜLE 

Türkiye 

Öz: Kanser vücut hücrelerinin mutasyon sonucu denetimsiz olarak çoğalmasıyla oluşan, Dünya’da ve 

ülkemizde önde gelen ölüm nedenleri arasında olan ve prevelansı giderek artan bir hastalıktır. Kanser 

oluşumuna katkıda bulunan etkenlerden yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarını içeren çevresel faktör-

ler hastalığın oluşumunda genetik faktörlere oranla daha etkilidir. Enerji ve besin ögelerinin (karbon-

hidrat, protein, yağ, vitamin ve mineraller) alım düzeyi, beden kütle indeksi (BKİ) ve fiziksel aktivite 

bileşenlerin kanserin önlenmesi ve ilerlemesi üzerine olumu ve olumsuz birçok etkisi bulunmaktadır. 

Fazla enerji alımı sonucu BKİ’si yüksek olan bireylerde kanser prevelansları daha yüksektir. Obez er-

keklerde kolon, rektum ve prostat; kadınlarda meme, safra kesesi ve over kanseri sıklıklarının daha 

yüksek olduğu gösterilmektedir. Bizim ülkemizde yapılan Türkiye Besin Sağlık Araştırması (TBSA) 

çalışması sonuçlarında göre erkek ve kadınlarda BKİ ortalaması normalin üzerindedir. Yine TBSA so-

nuçlarına göre erkek ve kadınlarda, tüm yaş gruplarında fiziksel aktivite düzeyleri hastalıklardan koru-

yucu olduğu kabul edilen minimum düzeyden düşüktür. Ülkemizde enerjinin karbonhidrat, protein ve 

yağdan gelen oranlarında gözlenen problemler kanser prevelansının ülkemizdeki artışını destekleyecek 

yöndedir. Ülkemizde kanserden koruyucu özelliği olan taze meyve-sebze, posa, omega-3 günlük alım 

ortalamaları olması gerekenden düşük; kanseri tetikleyici özellikteki basit şeker, toplam yağ, doymuş 

yağ, omega-6 alımı ortalamaları ise olması gerekenden yüksektir. Hazırlama, pişirme ve depolamada 

kullanılan bazı geleneksel yöntemler kanser prevelanslarının artışına katkıda bulunacak özelliktedir. 

Majör yaşam tarzı değişiklikleriyle önlenebilir bir hastalık olan kanserin ülkemizdeki prevelansını azalt-

mada en etkili yöntem; doğru hazırlama, pişirme ve depolama yöntemleri ile sürdürülen yeterli ve den-

geli bir beslenme ve yanında fiziksel olarak aktif bir yaşam olarak görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Beslenme, Prevelans 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİN BKİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Nida Zeynep KOÇHAN, Müge ARSLAN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Mevsimsel değişimin üniversite öğrencilerinde beden kütle indeksi üzerine etkisinin ince-

lenmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Bu korelasyon çalışmasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 

öğrenim gören 502 lisans öğrencisine gönüllü olarak 18 soruluk anket ve mevsimsel gidiş değerlendirme 

formu uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışamaya 

katılan 502 öğrencinin yaş ortalaması; 20,29 yıl olup, %40,4’ü erkek, %59,6’sı kadındır. Öğrencilerin 

%19,1’i BKİ bakımından zayıf, % 35,3’ü normal, % 4,2’si hafif şişman ve %1,0’ı obezdir. Mevsimsellik 

ortalama puan 11,00±5,40, Hava koşulları ortalama puan ise -1,60±8,79’dir. Kötü Havalar alt boyutun-

dan aldıkları puan-1,40±6,77; İyi Havalar alt boyutundan aldıkları puan ise -0,19±5,93’tür. Bu durum 

kötü havaların daha fazla iştahı ortalama bazında azalttığını göstermektedir. Katılımcıların %59,4’ü 

farklı mevsimlerde farklı yiyecek tüketimine sahip olmadıkları cevabını vermiştir. Mevsimsellik boyu-

tundan alınan puan ile BKİ arasında anlamlı ilişkinin olmadığı görülmüştür (r: 0,033; p=0,461>0,05). 

Hava Koşulları boyutundan alınan puan ile BKİ arasında anlamlı ilişkinin olmadığı görülmüştür (r: -

0,003; p=0,940>0,05). Kötü Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ ilişkisi arasında anlamlı ilişki-

nin olmadığı görülmüştür (r: 0,081; p=0,068>0,05). İyi Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ 

arasında düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r: -0,134; p=0,003<0,05). Buna 

göre katılımcıların iyi havalarda BKİ düzeyleri az da olsa azaltmaktadır. Sonuç: Mevsimsel değişimin 

BKİ üzerine ilişkisi mevcut değildir. İyi Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ arasında düşük 

düzeyde negatif yönlü ilişki vardır ve iyi havalarda BKİ düzeyleri az da olsa azaltmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mevsimsel Değişim, BKİ, Mevsimler, Üniversite Öğrencisi, Obezite 
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56 HASTALIK BESLENME JEJUNOSTOMİSI DENEYIMIMIZ; ENDIKASYONLAR VE 

KOMPLIKASYONLAR 

Orhan ARAS 

Türkiye 

Öz: Giriş: Proksimal obstrüksiyon nedeniyle enteral beslenemeyen yada proksimal enteral sistemin kısa 

veya uzun vadede kullanılmasının riskli olduğu durumlarda jejunal beslenme yöntemleri ön plana çık-

maktadır. Cerrahi olarak jejunuma yerleştirilen tüpler ile uzun süre ciddi komplikasyonlar yaşanmadan 

enteral beslenme sağlanabilir. Bizde çoğunluğunu malingnite hastarının oluşturduğu 56 hastalık tecrü-

belerimizi aktarmayı hedefledik. Metod: Ocak 2014-Kasım 2020 tarihleri arasında kliniğimizde uygu-

ladığımız beslenme jejunostomilerinin endikasyonları, primer hastalıkları,cinsiyetleri, yaşları ve yaşa-

dığımız komplikasyonları retrospektif olarak taradık. Bulgular: 14’ü kadın 42’si erkek toplam 56 hasta 

değerlendirildi. 48 hasta malign nedenlerle, 8 hasta ise bening nedenlerle işleme tabi tutuldu. Hastaların 

17’ sine obstrüksiyona sebep olan neoadjuvan tedavi planlanan tümör nedeniyle, 18 ‘ine obstrüksiyona 

neden olan ve inoperabl olan tümör nedeniyle, 15’ine cerrahi işlem sonrası erken beslenme amacıyla, 

1’ine koreviz madde içimi sonrası oluşan striktür nedeniyle, 5’ine ise subtotal gastrektomi hikayesi ne-

deniyle endoskopik tüp açılamaması nedeniyle işlem uygulandı. 5 hasta jejunostomisinin çıkması nede-

niyle işlemden 3 ay sonraki süreçte hastaneye başvurdu, hepsinde tekrar yatak başı aynı alandan tüp 

takıldı. 6 hastada tüp etrafından sızdırma şikayeti oldu, 1 hastada yara yerinden kanama, 1 hastaya erken 

dönem ileus, 4 hastada ise erken dönem beslenmeye bağlı distansiyon gelişti. 1 hastada tekrar cerrahi 

işlem uygulanması gerekti. Diğer komplikasyonların hepsi yatak başı uygulanan işlemler ve konservatif 

yöntemlerle tedavi edildi. Sonuç: Proksimal intestinal sistemin obstrüksiyonu ya da erken dönem cerrahi 

nedeniyle kullanılamadığı özellikle malignite hastalarında cerrahi beslenme jejunostomi işlemininin dü-

şük oranda majör komplikasyon ile uygulanabileceğini tecrübe ettik. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Beslenme Jejunostomisi, Nutrisyon, Malignite 
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ÜLKEMİZ KADINLARINDA OBEZİTE VE OBEZİTE CERRAHİSİNİN KADIN SAĞLIĞI 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Ozan ŞEN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı ülkemizde özel bir obezite cerrahisi kliniğine başvuran kadınlarda 

obezite ve ilişkili hastalıkları, bariatrik cerrahinin buna nasıl etki ettiğini ortaya koymaktır. Metod: Ça-

lışmaya Mart 2018- Ekim 2019 arasında morbid obezite nedeniyle primer laparoskopik sleeve gastrek-

tomi uygulanan ve en az bir yıllık takip süresini dolduran 161 kadın hasta alındı. Tüm hastalar ameliyat 

öncesi geniş labaratuar testleriyle değerlendirilerek obezite ve ilişkili hastalıklar(komorbiditeler) belir-

lendi. Ameliyat sonrası hastalar 3.,6.,12. ayda ve sonrasında yıllık olarak kilo değişimleri ve labaratuar 

testleriyle kontrol edilerek sağlık parametrelerindeki değişim kayıt altına alındı. Hastaların ameliyat ön-

cesi kilo ve sağlık parametreleri ile takipteki parametreleri karşılaştırıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 

38.2±12.3 ve ortalama vücut kitle indeksi (VKI) 40± 5.8 kg/m2 olan 161 kadına morbid obezite nede-

niyle primer laparoskopik sleeve gastrektomi uygulandı. Preoperatif değerlendirmede hastaların 

%76’sında insülin direnci, %7,5 tip 2 diyabet, %23’ünde hipertansiyon, %30’unda evre 2 ve üzerinde 

ciddi karaciğer yağlanması, %12’sinde uyku apnesi, %49’unda hiperlipidemi saptandı. Hastaların 

%67’sinde en az 3 ve üzeri komorbidite saptandı. Ameliyat sonrası ortalama VKI 6. Ayda 29±4.7 

kg/m2’ye, 1. Yılda 26.5±4 kg/m2’ye, 2. yılda (n=64) 26.6±4.2 kg/m2’ye geriledi. 1 yıl sonra insülin 

direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve hiperlipidemi açısından sıra-

sıyla %100, %83, %68, %86, %100 ve %62 oranında tam iyileşme sağlandı. Sonuç: Ülkemizde özellikle 

toplum sağlığının da bir göstergesi olan kadınlar arasında obezite hızlı bir artış göstermektedir. Obezi-

teye karşı koryucu önlemler ve etkin tedavi yöntemlerine yönelik geniş kapsamlı çalışmalar artırılmalı 

kadınlarımızın obeziteyle mücadele konusunda daha da bilinçlenmesi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Kadın Sağlığı, Obezite Cerrahisi 
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KURKUMİN VE KAPSAİSİN’İN İNSAN PREADİPOZİT HÜCRE FARKLILAŞMASINA 

OLAN ETKİSİ 

Pınar ÇETİNALP 

Türkiye 

Öz: Obezite, gıda tüketimi ve enerji harcanması arasındaki dengesizlikten kaynaklanan ciddi bir toplum 

sağlığı sorunudur. Yağ dokusu hücre sayısında artış ve hipertrofisiyle karakterize olan bu durum, adipoz 

dokunun fonksiyon bozukluğuna neden olarak kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, tip 2 diyabet 

gibi birçok hastalığın görülme sıklığını artırır. Mezenkimal kök hücrelerden köken alan preadipozitler 

farklılaşma faktörlerinin etkisiyle adipozit hücrelere farklılaşarak adipoz dokuyu oluştururlar. Adipoz 

doku enerji homeostazı, inflamatuvar ve immün yanıtta rol alan aktif moleküllerin sentezlendiği endok-

rin bir dokudur. Zerdeçal baharatının aktif maddesi olan kurkumin (CUR) ve acı kırmızı biberin aktif 

bileşeni olan kapsaisin (CAP) uygulamalarının preadipozit hücrelerin farklılaşması ve adipozit hücrele-

rin salgıladığı oksidan ve inflamatuvar faktörleri inhibe ettiği hayvan hücre kültürü çalışmalarında gös-

terilmiş; ancak insan adipozit hücrelerinde benzer çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, farklı doz-

larda uygulanan CUR ve CAP’in insan preadipozit hücrelerinin adipozit hücrelere farklılaşması üzerine 

etkilerinin in vitro olarak ilk defa incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda insan kalp dokusundan elde 

edilmiş preadipozit (Human Preadipocytes, HPAd) hücre hatları kullanılmıştır. Preadiposit hücreler 3 

gruba ayrılmıştır; bunlar sadece farklılaşma mediumunda üretilen kontrol grup, farklılaşma mediu-

munda üretilen CUR eklenmiş grup (0.5µM, 5µM, 10µM, 20µM) ve CAP eklenmiş gruptu (1µM, 

10µM, 20µM, 50µM). Çalışmamızın ilk aşamasında kontrol grubu, CUR ve CAP’in farklı dozlarını 

içeren gruplarlardan oluşan üçüncü pasajda olan preadiposit hücrelerin adiposit hücrelere farklılaştırıl-

ması 37°C ve 5%CO2 inkübatörde 15 günde tamamlanmış ve farklılaştıkları mikroskobik olarak göz-

lemlenmiştir. CUR ve CAP’in insan adiposit hücre farklılaşmasındaki etkisi CCK-8 spektrofotmetrik 

hücre canlılık testi ve Oil red O hücre boyama yöntemiyle tespit edilmiştir. Çalışmamızın ikinci aşama-

sında adiposit hücrelerin canlılık ve farklılaşmasının en düşük olduğu 20µM CUR ve 1µM CAP dozla-

rını içeren preadiposit hücreleri birlikte farklılaşmaya alınmıştır. Devam etmekte olan çalışmamızın ilk 

sonuçlarında, CCK-8 testine göre; CUR ve CAP’in birlikte uygulanmasının her ikisininde farklılaşma 

üzerine baskılayıcı etkisini arttırdığı (p<0.001), Oil red O testine göre birlikte uygulanmanın CAP’in 

baskılaycı etkisini arttırdığı (p<0.001), CUR’in etkisini değiştirmediği (p<0.001) tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Farklılaşma, İnsan Preadipozit Hücre, Kapsaisin, Kurkumin, Obezite 
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METABOLİK DİSFONSİYON İLİŞKİLİ YAĞLI KARACİĞER SİROZUNDA 

HEPATOSELÜLER KARSİNOM PREVALANSI 

Pınar GÖKÇEN, Gupse ADALI, Levent DOĞANAY, Kamil ÖZDİL 

Türkiye 

Öz: Amaç: Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD); obezite ile birlikte giderek artan bir sağlık 

problemi haline gelmiştir. Tüm dünyada NAFLD prevelansının %25 olduğu bilinmektedir. NAFLD; 

alında metabolik sendromun bir hepatolojik manifestasyonu olarak düşünüldüğü için yakın zamanda 

yapılan uluslararası bir konsensusta MAFLD (metabolik disfonksiyon ilişkili yağlı karaciğer hastalığı) 

terminolojisi daha uygun görülmüştür. Günümüzde hepatoselüler karsinom (HCC); tüm kanserler içinde 

altıncı sırada yer almaktadır. HCC etyolojilerinin yıllara göre dağılımına bakıldığında en hızlı artışın 

MAFLD-HCC grupta olduğu görülmektedir. Çalışmamızda hepatoloji polikliniğimizde MAFLD sirozlu 

hastaların metabolik özelliklerinin araştırılması ve bu popülasyonda HCC gelişim prevelansının saptan-

ması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Nisan 2009- Kasım 2020 tarihleri arasında hepatoloji 

polikliniğinde MAFLD siroz tanısı ile takipli tüm hastalar dahil edildi. Hastaların tıbbi kayıtları retros-

pektif olarak taranarak demografik verileri, komorbiditeler, siroz süresi ve evresi, metabolik sendrom 

laboratuar parametreleri ve izlem süresinde HCC gelişimi kaydedildi. HCC gelişen hastalar için survi 

analizi yapıldı. Bulgular: 214 MAFLD sirozlu hastanın ortalama yaşı; 63.42 ±10.36 olup 99 hasta 

(%46.3) erkekti. Tüm hastaların ortalama vücut kitle indeksi 33.56 ± 6.09 kg/m² olup 159 hastanın 

(%74.3) diyabetik olduğu görüldü. HDL düşüklüğü ve hipertrigliseridemi saptanma oranı ise sırasıyla 

%52.8 ve % 23.7 idi. Takip süresince 115 hastada (%54.2) dekompansasyon görülürken; 17 hastada 

(%7.9) HCC saptandı. HCC gelişen hastalarda ortalama survi; 9.02±7.6 ay bulundu. Sonuç: MAFLD, 

HCC için giderek artan önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu hastaların metabolik durumlarının belirle-

nerek uygun tedavilerin yapılması ve hastaların HCC takip programına alınmaları, kanser gelişimini 

önlemede ve erken tanıda büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hepatoselüler Karsinom, Metabolik Disfonksiyon İlişkili Yağlı Karaciğer Hasta-

lığı, Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı, Siroz 
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RHEUM RİBES L. (IŞKIN) BİTKİSİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE SAĞLIK 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Pınar ŞAHİN DİLMENLER, Handan DİKYOKUŞ, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU 

Türkiye 

Öz: Bitkilerin tarih boyunca gıda, ilaç, kozmetik ve baharat gibi birçok amaçla kullanıldıkları bilinmek-

tedir. Tıbbi ve aromatik bitkiler, içerdikleri aktif bileşenler sebebiyle beslenmeye katkı sağladıkları ka-

dar çeşitli hastalıkları tedavi edici özellikleri ile tüketim unsuru olan katma değeri yüksek tarım ürünle-

ridir. Ülkemizde yetişen bir yabani ravent olan (Rheum ribes L.) bitkisi ve farmasötik etkileri çeşitli 

araştırmalarla kanıtlanmış tıbbi bir bitkidir. Bu bitki, Polygonaceae (kuzukulağıgiller) familyasından 

otsu olup kaya çıkıntılarında yetişir ve çok yıllıktır. Halk arasında, ‘ışkın, uçkun, dağ muzu, yayla muzu’ 

adları ile de bilinmektedir. Rheum ribes L., Türkiye, Filistin, Lübnan, Irak ve İran coğrafyasında yabani 

olarak yetişmektedir. Işkın bitkisi Türkiye için endemik bir tür olmayıp, ancak Türkiye florasında Doğu 

Anadolu Bölgesi’ne özgü olarak yetişmektedir ve kolaylıkla bol miktarda bulunmaktadır. Bunun yanı-

sıra, halk arasında birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış olmasıyla birlikte bu bitki üzerine birçok 

bilimsel araştırma yapılmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, Rheum ribes L.’in antioksidan, anti-

bakteriyel, anti-viral, anti-fungal, anti-diyabetik, anti-diyareik, anti-hiperlipidemik ve anti-obezite özel-

liklerine sahip olduğu yapılan detaylı çalışmalarla ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalarda, ışkının 

serbest radikalleri yüksek oranda bağladığı ve yüksek fenolik madde içeriğine sahip olduğu ve bu se-

beple fonksiyonel bir gıda bileşeni olarak tüketilebileceği ortaya koyulmuştur. Ayrıca ışkının alümin-

yum, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, sodyum, fosfor ve çinko gibi elementleri yüksek mik-

tarda içerdiği de literatürde yapılan çalışmalarla belirtilmiştir. Bu derlemede Rheum ribes L. bitkisi hak-

kında literatürde yapılmış araştırmalar incelenmiş, bitkinin besinsel kompozisyonu, gıdalarda kullanımı 

ve farmakolojik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Rheum Ribes, Fonksiyonel Gıdalar, Işkın, Tıbbı ve Aromatik Bitkiler 
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BİTKİ ÇAYLARININ BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, BİYOAKTİVİTELERİ VE 

GELENEKSEL DEMLEME YÖNTEMLERİ 

Rukiye YİĞİT, Hacer ÇOKLAR, Mehmet AKBULUT 

Türkiye 

Öz: Amaç: Çeşitli bitki çaylarının hazırlanmasında kullanılan infüzyon ve dekoksiyon yöntemleri ile 

bitki çaylarının biyokimyasal ve biyoaktif özelliklerinin ele alınması Yöntem ve Bulgular: İnsanların 

doğal ve geleneksel ürünlere yönelmeleri ve daha sağlıklı bir yaşam biçimi hakkında bilinçlenmeleri, 

antioksidan bakımından zengin gıda ve içeceklere olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Bitkisel ürün-

lerin çay olarak tüketilmeleri, çiğ olarak tüketilemeyen veya bir arada tüketilmesi mümkün olmayan 

çeşitli bitkisel ürünlerin tek veya karışım olarak tüketilmesini kolaylaştırmakla birlikte, bitki materyal-

lerinin içerdikleri fonksiyonel bileşiklerden faydalanılmasını da sağlamaktadır. Bitki çaylarının hazır-

lanmasında kullanılan yöntemlerden biri olan infüzyonda çaylar, parçalanmış bitkisel materyallerin üze-

rine belli miktarda kaynamış suyun dökülmesi ve belirli bir süre boyunca demlenmeye bırakılmasıyla 

hazırlanırken, dekoksiyon yönteminde, parçalanmış bitkisel materyaller üzerine soğuk su ilave edilip 

bitkinin tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak belirli bir süre kaynatılması ile hazırlanır. Böylelikle, bitki-

lerde bulunan ve sağlık üzerinde olumlu etkileri olan fenolik bileşikler ile aminoasitler ve mineraller 

gibi mikro ve makro bileşenlerin çaya geçmesi sağlanmaktadır. Bitkilerin sekonder metabolitleri olan 

fenolik bileşikler, serbest radikallerin bağlanmasını sağlayarak, antioksidan, antiinflamatuvar, analjezik, 

nöroprotektif ve antikarsinojenik gibi etkiler göstererek insan sağlığı için fayda sağlamaktadırlar. Yapı-

lan çalışmalar bitki çaylarının fenolik bileşikleriyle antioksidan özellikleri arasındaki ilişkiyi doğrula-

maktadır. Sonuç: Bitki çaylarının biyokimyasal özellikleri ve biyoaktivitelerine dikkat çekilerek, opti-

mum sıcaklık ve sürelerde uygulanan infüzyon ya da dekoksiyon demleme yöntemleri ile çeşitli fonk-

siyonel bileşenlere sahip olan ve keşfedilmeyi bekleyen farklı bitki çaylarının tüketilmesinin yaygınlaş-

tırılması ile daha sağlıklı bir yaşam biçimi kazanılması sağlanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, Bitki Çayları, Biyoaktivite, Dekoksiyon, İnfüzyon 
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OBEZİTE CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VERİ ANALİZİ VE 

KİLO VERME İLİŞKİSİ 

Rıdvan YAVUZ 

Türkiye 

Öz: Obezite;Besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vü-

cutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen 

bir hastalık olarak tanımlanabilir..Obezite neredeyse vücuttaki bütün organları etkiler.Ülkemizde ve de 

dünyada gittikçe artan obez hasta sayısı nedeniyle obezite; tedavi edilmesi kaçınılmaz bir hastalık haline 

gelmiştir. Günümüzde mevcut olan obezite tedavisinde kullanılan yöntemler diyet, egzersiz, davranışçı 

yöntemler ve bilişsel davranışçı terapiler, farmakolojik (ilaç) tedavisi ve cerrahi tedavidir. Hızlı,kesin 

ve daha iyi sonuçları nedeniyle , tedaviler arasında , cerrahi tedavi öne çıkmaktadır. ‘Obezite cerrahisi 

morbid obez hastalarda yaşam süresini uzatmak, eşlik eden hastalıkları düzeltmek ve geri kilo alımını 

engellemek için uygulanabilecek tedavidir. Bariatrik cerrahinin Misyonu; Obezite hastalarının yaşam 

süresini uzatmak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve yeniden toplumun bir parçası olmaları konusunda 

ihtiyaç duydukları ürün ve hizmeti sunmaktır. Çalışmamızda SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma hasta-

nesinde 2018 Nisan ve 2019 ağustos tarihleri arasında yapılan morbid obezite nedeniyle laparoskopik 

sleeve gastrektomi(LSG) ameliyatı yapılan 106 hasta dahil edildi. Bu hastaların demografik verilerinin 

analizi ile 3. Ve 6. Ay sonunda BKI değişikliklerini gösteren deneyimlerimizi değerlendirdik. Çalışma-

mızdaki hastaların % 75.5’ i kadın, % 47.2’ si ilköğretim mezunu, % 73.6’ sı evli, % 52.8’ i ev hanımı 

ve ameliyat öncesi dönemde % 50.9’ unun yandaş başka bir hastalığı bulunmayıp %62.3’ ü hiç egzersiz 

yapmadığını bildirmiştir. Hastaların yaş ortalaması 38.45 olarak bulunmuştur. Ameliyat öncesi ortalama 

vücut ağırlığı ve BKİ sırasıyla, 125.48 ±17.83 , 46.14 ±5.01 olarak bulunmuştur; ameliyatın 3. ayı ise 

sırasıyla, 99.28 ±15.06 , 36.54 ±4.71 olarak bulunmuştur; ameliyatın 6. ayı kontrolü sırasıyla, 86.36 

±13.42 , 31.78 ± 4.11 olarak bulundu. 

Anahtar Kelimeler: Sleeve Gastrektomi, Demografik Analiz, Kilo Verme İlişkisi 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESİN ETİKETİ OKUMA ALIŞKANLIKLARININ VE 

TUTUMLARININ SAPTANMASI 

Seher Seçkin SIĞIRCI, Tevhide ZİVER SARP 

Türkiye 

Öz: Amaç: Gıdaların üzerinde bulunan besin etiketleri, tüketicinin gıda hakkındaki bilgiye erişmesini 

ve bu sayede tükettikleri ürünün kalitesini ve gıda güvenliğini belirlemede önemli bir belirteçtir. Üni-

versite öğrencilerinin kısıtlı zaman ve mekan, ekonomik durum gibi nedenlerden ötürü paketli gıda tü-

ketimleri artmaktadır. Bu konunun önem taşıması ve etiketi okuma ve tutumu ile ilişkili Türkçe dilde 

geliştirilmiş bir ölçek bulunmaması nedeni ile bu araştırmada Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) 

okuyan öğrencilerin besin etiketi okuma alışkanlıkları ve tutumlarını belirlemek için geçerli ve güvenilir 

bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 

(K.K.T.C.) bulunan DAÜ’de anadili Türkçe olan 417 gönüllü öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmaya ka-

tılan öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin yer aldığı anket uygulanmıştır. Ölçeğin, ge-

çerlilik ve güvenirliğinin test edilmesi için Cronbach alfa ve yarıya bölme (split-half) testleri, madde 

toplam korelasyon testleri yapılmıştır. Sonuç ve Öneriler: Yapılan analizler sonucunda ölçeğin geçerli 

ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır. Katılımcıların, Besin Etiketi Okuma Tutum Öl-

çeği’nden ortalama 71,66±16,15 puan aldığı belirlenmiş olup, kadınların, aldıkları puanların, erkeklere 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Besin etiketi okuyan ka-

tılımcıların, ölçekten aldıkları puanlar okumayanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur 

(p<0,05). Yapılan araştırmanın sonucuna göre; DAÜ lisans öğrencilerinin besin etiketi okuma alışkan-

lıklarının yüksek olduğu ve besin etiketi okumanın, besin etiketi okuma tutumunu pozitif olarak etkile-

diği saptanmıştır. Geliştirilen ölçek kullanılarak bireylerin besin etiketi okuma tutumları ile sağlıklı bes-

lenme tutumları ve güvenli besin bilgisi arasındaki ilişkinin araştırılacağı yeni çalışmaların yararlı ola-

bileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Besin Etiketi, Beslenme, Besin Etiketi Okuma Alışkanlığı 
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SAĞLIKLI İNSAN VE HAYVAN ÇALIŞMALARINDA KETOJENİK DİYETİN BELLEK 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Selin FIRAT, Merve Deniz DEĞİRMENCİ, Burak ÖZÇELİK, Ezgi GÜNDÜZ, Göktuğ Berke KAR, 

Gülin KÖSEOĞLU, Sefa ONUŞ, Hasan ÇALIŞKAN, Emel GÜNEŞ 

Türkiye 

Öz: Giriş ve amaç: Ketojenik diyet (KD), günlük karbonhidrat alımının belirgin bir şekilde kısıtlandığı 

(<50g), protein ve yağ alımının ise arttırıldığı bir diyet biçimidir. KD’in epilepsi hastalarında uygulan-

ması sonrasında araştırmacıların dikkati bu diyetin sinir sistemi üzerindeki etkilerine çevrilmiştir. Ya-

pılan çalışmalarda KD’in sinir sistemi hastalıklarına sahip olan bireylerde olumlu etkiler sağladığı bil-

dirilmiştir. KD’in bellek üzerine etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda genel bir fikir birliği yoktur. Bu 

çalışmanın amacı, KD ile bellek arasındaki ilişkiye açıklık getirmektir. Yöntem: Bu çalışmada ‘Pubmed’ 

ve ‘Web of Science’ elektronik makale arşivleri kullanılarak 1990-2020 yılları arasında yayınlanmış 

olan gözleme dayalı insan ve hayvan araştırmaları ile validasyon çalışmaları, bellek üzerine etkisi yö-

nüyle araştırılmıştır. Sonuç: Yapılan tarama sonucunda konuyla ilişkili ve tarama kriterlerine uyan 17 

çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan %47’sinde sıçan, %35’inde fare, %18’ inde insan kullanılmış-

tır. Hayvan çalışmalarında metodolojik olarak en çok Morris yüzme testi, yeni nesne tanıma testi, Y-

Labirent testi; insan çalışmalarında ise kelime hatırlama testi ve modifiye geri sayı menzili çalışma bel-

leği testi kullanıldığı tespit edilmiştir. Ketojenik diyetin bellek üzerine etkisiyle ilgili bildirilen çalışma-

ların %53’ü etkisiz, %35’i olumlu, %12’si çelişkili olduğu saptanmıştır. Tartışma: Sonuçlar KD’in bel-

lek üzerine etkisi hakkında fikir birliği olmadığını göstermektedir. Özellikle analiz edilen makalelerde 

deney dizaynı, diyet süresi, deneklerin bulunduğu ortam gibi çevresel faktörler ile denek yaşı ve bazal 

kilosu gibi biyolojik faktörler deney sonuçlarını etkilemektedir. Ketojenik diyetin bellek üzerine etkisi-

nin açıklığa kavuşabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Hayvan fizyolojisindeki farklılıklar 

nedeniyle insan araştırmalarının artması ve farklı bellek alt tiplerinde KD’in etkisinin incelenmesi önem 

taşıyor. 

Anahtar Kelimeler: Bellek, Kalori Kısıtlaması, Ketojenik Diyet, Keton Cisimcikleri, Öğrenme 
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WHAT IMPACT DOES WEIGHT LOSS ACHIEVED THROUGH BARIATRIC SURGERY 

OR DIETARY COUNSELLING HAVE ON QUALITY OF LIFE (QOL) AND LONG TERM 

WEIGHT REGAIN – A SYSTEMATIC REVIEW. 

Seliz BAĞCILAR, Joanne MAINWARING 

Turkey 

Abstract: Obesity is one of the major health concerns globally. Obesity is identified with higher BMI 

unit and it causes many health problems. Increased BMI shows the increased risk of many non-commu-

nicable diseases such as cardiovascular disease, diabetes, musculoskeletal disorders especially osteo-

arthritis, and cancer. Obesity does not only increase the risk of non-communicable diseases; it also ne-

gatively affects mental health. Also, a complex association between increased BMI and decreased qua-

lity of life. The purpose of the study is to find the impact of weight loss achieved through bariatric 

surgery or dietary counselling and its impact on the quality of life and long-term weight regain. 

MEDLINE, SCOPUS, PsycINFO, CINAHL, Cochrane Library and ScienceDirect databases searched 

for gathering the literature. This searching was undertaken from November 2018 to December 2018. 

Forty-six articles which could be considered to be acceptable for inclusion criteria of this systematic 

review. However, four studies remained after the detailed reading of the full texts that fit the inclusion 

criteria of this review. Bariatric surgery operations were found to be more successful in weight loss in 

obese individuals. Comparison between individuals who have undergone bariatric surgery and indivi-

duals who have received dietary treatment showed obese individuals who received diet therapy regained 

more weight in the long term. significant improvements were observed in the quality of life of patients 

undergoing bariatric surgery for the first six months to one year after surgery. However, it is reported 

that these improvements in quality of life did not remain the same in the long term and that the quality 

of life of the patients reverts to their initial levels regardless of being patients surgical and non-surgical 

groups. 

Keywords: Obesity, Bariatric Surgery, Dietary Counselling, Weight Loss 
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20-49 YAŞ ARASI GEBE KADINLARIN VİTAMİN D DESTEKLERİ KULLANIM 

DURUMLARI İLE BESLENME VE DEPRESYON DURUMLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Seniha Çukurovalı SOYKURT, Muhittin TAYFUR 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışma, 20-49 yaş arası gebe kadınların beslenme durumları, besin tercihleri, yeme tu-

tumları ve vitamin D destek kullanım durumu ile depresyon oluşumu arasındaki muhtemel ilişkinin 

saptanması amacıyla planlamış ve yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Araştırma, Aralık 2018 ile Ocak 

2019 tarihleri arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Polikliniği’ne başvuran 20-49 yaş arası 150 gebe kadın üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin kişisel bilgi-

leri, depresyon durumu, fiziksel ve besin tüketimindeki değişikliklere ilişkin bilgileri saptamaya yönelik 

anket formu uygulanmıştır. Serum D vitamini düzeyleri Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Biyokimya Laboratuvarında analiz edilmiştir. Bireylerin beslenme alışkanlıkları ve besin tüketim kayıt-

ları yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan toplam 75 kişi D vitamini 

kullandı, diğer 75 kişi kullanmadı. Çalışmaya katılan bireylerden D vitamini kullananların ortanca dep-

resyon skoru medyanı 9.00 (IQR = 6) iken, kullanmayanlar için 33.00 (IQR = 13) olarak bulundu. Med-

yan skorları D vitamini kullanımına göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu 

bulundu. Sonuç: Çalışmadaki gebe kadınları serum D vitamini yeterliliği, yetersizliği ve eksikliğine 

göre gruplandırılıp Beck depresyon puanlarına bakıldığında, serum D vitamini düzeyi azaldıkça Beck 

depresyon puanı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Epidemiyolojik çalışmalarda da D vitamini eksik-

liğinin veya yetersizliğinin depresyonla ilişkili olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Bu nedenle, risk grup-

larında depresyonu önlemek veya tedavi etmek için D vitamini takviyeleri almayı önermek uygundur. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme Durumu, D Vitamini, Gebelik, Depresyon, Beslenme Alışkanlıkları 
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ERUSİK ASİT: GIDALARDA BULUNABİLEN TOKSİK BİR YAĞ ASİDİ 

Serap Duraklı VELİOĞLU 

Türkiye 

Öz: Erusik asit (cis-13-dokosenoik asit), 22 karbonlu tekli doymamış bir yağ asididir. Kolza (Brassica 

napus ve B. rapa), hardal (Sinapis alba, B. juncea, vb.) gibi birçok bitkinin de içinde bulunduğu Brassi-

caceae familyasında yer alan bitki tohumlarında yüksek oranda bulunan bu yağ asidi, hardal ve kolzanın 

tipik bir bileşenidir. Erusik asidin deney hayvanlarında toksik etkilerinin kanıtlanması ile, yüksek erusik 

asit içerikli gıda maddelerinin insan tüketimi için uygun olmadığı görüşü hakim olmuştur. 1980'lerde 

erusik asitle ilgili sağlık kaygılarını azaltmak için ıslah çalışmalarıyla erusik asit içermeyen kolza çeşit-

leri geliştirilmiş ve kanola (Brassica napus ssp. oleifera L.) olarak bilinen bitki günümüzde dünyada en 

önemli yağ bitkilerinden birisi haline gelmiştir. Kolza, erusik asit içeriğine göre, % 45 -% 60 erusik asit 

içeren Yüksek Erusik Asitli Kolza (HEAR: High Erucic Acid Rapeseed), orta düzeyde (% 35-40) erusik 

asit içeriğine sahip çeşitler ve erusik asidi % 0,03’e kadar düşürülmüş çeşitlerin de içinde bulunduğu 

Düşük Erusik Asitli Kolza (LEAR: Low Erucic Acid Rapeseed) olarak sınıflandırılmaktadır. Günü-

müzde kanola yağında çok düşük düzeyde erusik asit bulunmasına rağmen, erusik asidin sağlık etkileri 

ile ilgili konular halen önemini korumaktadır. Kolza tohumu ve hardal tohumu gibi yüksek erusik asitli 

yağ içeren tohumlar, gıda maddeleri dışındaki endüstriyel ürünlerin üretiminde ve biyodizel üretiminde 

kullanılmak üzere yetiştirilmektedir. Ayrıca yabani olarak yetişen ve yüksek düzeyde erusik asit içeren 

bazı Brassica türleri de mevcuttur. Hardal tohumu ve bunlardan üretilen hardal yağı, sos gibi ürünlerde 

de yüksek düzeyde erusik asit bulunabilmektedir. Günümüzde erusik asit, birçok ülkenin gıda mevzua-

tında doğal bir toksin olarak sınıflandırılmakta ve bulunması muhtemel gıdalardaki miktarı sınırlandı-

rılmaktadır. Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde erusik asidin maksimum limiti toplam yağ 

asitleri içinde, yağlarda ve %5’ten fazla yağ ilave edilen gıdalarda %5, bulunması muhtemel diğer gı-

dalarda %10 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, doğal bir bitkisel toksin olarak sınıflandırılan erusik 

asit, sağlık etkisi ve çeşitli gıda ürünlerindeki erusik asit içeriği ile ilgili bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Erusik Asit, Hardal, Kanola, Kolza 
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GIDALARDA SİTRİNİN VARLIĞI 

Serap Duraklı VELİOĞLU 

Türkiye 

Öz: İlk kez 1930 yılında keşfedilen bir mikotoksin olan sitrinin, önceleri antibakteriyel etkiye sahip 

muhtemel bir ilaç etken maddesi olarak düşünülmesine karşın, kısa sürede memeliler üzerinde toksik 

etkiye sahip bir küf toksini olarak tanımlanmıştır. Temel olarak Penicillum, Aspergillus ve Monascus 

cinsi küfler tarafından sekonder metabolit olarak üretilen sitrinin mikotoksini çoğunlukla depolanmış 

hububat tohumları, meyveler, sebzeler ve hububat ürünlerinde bulunmaktadır. Küf kontaminasyonuna 

maruz kalan tohumlarda kısa süre içerisinde oluşan sitrinin bu tohumlardan üretilen gıdaların tamamında 

da tespit edilebilmektedir. Dünya ve ülkemizde bir diğer sitrinin kaynağı ise Monascus cinsi küfler kul-

lanılarak üretilen bir ürün olan kırmızı fermente pirinçtir. Kırmızı fermente pirinç hem kolesterol düşü-

rücü bir besin desteği hem de gıda renklendiricisi olarak kullanılmaktadır. Monascus kırmızısı, fermente 

pirinç boyası gibi isimlerle bilinen bu renklendirici birçok ülkede et ürünleri başta olmak üzere, şaraplar, 

gazlı içecekler, şekerlemeler gibi birçok gıdanın bileşiminde yer almaktadır. Yapılan çalışmalar sonu-

cunda LD50 değeri 50-120 mg/kg vücut ağırlığı olarak belirlenmiş olan sitrinin için Avrupa Gıda Gü-

venliği Kurumu (EFSA) tarafından yayınlanan raporda insan tüketimine sunulan ürünlerde yeterli sa-

yıda çalışma olmamasından dolayı diyetle alınan sitrinin miktarlarının halen belirsizliğini koruduğu 

ifade edilmiştir. Son yıllarda sitrinin üretme kabiliyeti sınırlandırılmış küf suşları kullanılmasına karşın, 

gıda renklendiricisi kaynaklı sitrinin riski tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemini korumaktadır. 

Bu çalışmada, nefrotoksik ve genotoksik özellikleri birçok çalışmada kanıtlanmış olan sitrinin mikotok-

sininin gıdalarda bulunma ihtimali ve maruziyet koşulları ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sitrinin, Mikotoksin, Gıda 
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MİKROBİYOTA VE DİYET BİLEŞENLERİ 

Seren KURTGİL 

Türkiye 

Öz: Bağırsak mikrobiyotası parmak izi gibi olup kişiye özgü içerik ve dağılım gösterir. İnsan bağırsağı 

ortalama 1014 bakteri içerir ve bunların büyük bir kısmını anaerobik bakteriler oluşturur. Bozulmuş bir 

mikrobiyotanın yetişkinlerde obezite, diyabet, metabolik sendrom, irritable bağırsak sendromu, infla-

matuvar bağırsak hastalığı gibi pek çok hastalıkla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Mikrobiyota doğum 

şekli, antibiyotik kullanımı, anne sütü alımı, çevresel maruziyet ve beslenme gibi pek çok faktörden 

etkilenmektedir. Bu faktörler içinde beslenme değiştirilebilir bir faktör olması nedeniyle dikkat çekmek-

tedir. Diyet kaynaklı mikrobiyota değişikliklerinin, hastalık gelişimini ve hastalığın ilerlemesini önle-

mede etkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bağırsak mikrobiyotası, hastalıkların tedavisinde gide-

rek önem kazanmaktadır. Metabolik sendrom ve obezite başta olmak üzere pek çok hastalığın tedavi-

sinde mikrobiyota hedefli ajanların kullanımı gündeme gelmiştir. Bu amaçla prebiyotiklerin, probiyo-

tiklerin ve simbiyotiklerin yeni tedavi seçenekleri olabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Bağırsak mikrobi-

yotasındaki değişikliklerin belirli bir hastalığın nedeni veya sonucu olup olmadığı tam olarak bilinme-

mekle birlikte, bağırsak mikrobiyotasının zengin bakteri çeşitliliği ile iyi sağlık hali arasında bir ilişki 

olduğu gösterilmiştir. Diyet bileşenlerinin çeşitliliği, bağırsak mikrobiyotası bileşimi üzerinde önemli 

bir etkiye sahiptir. Farklı besin ögeleri farklı bakteri türleri tarafından kullanılmakta olduğu için mikro-

biyotadaki baskın tür, diyetin besin ögesi kompozisyonuna göre değişmektedir. Batı tarzı beslenme mo-

deli, Akdeniz tipi beslenme modeli, vejetaryen beslenme modeli, glutensiz beslenme modeli gibi farklı 

beslenme modellerinin mikrobiyota üzerine etkileri araştırılmaktadır. Besin bileşenlerinin belirli bağır-

sak bakterileri ile etkileşimlerinin anlaşılması, kişiye özgü beslenme modellerinin benimsenmesi ile 

sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını oluşturmaya yardımcı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Mikrobiyota, Beslenme, Diyet Bileşenleri 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

553 

FAZLA KİLOLU VE OBEZ BİREYLERDE ANTROPOMETRİK İNDEKSLER İLE 

KARDİYOMETABOLİK RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sevil KARAHAN YILMAZ 

Türkiye 

Öz: Obezite ve obeziteyle ilişkili sağlık risklerinin tanımlanmasında birçok farklı antropometrik indeks 

kullanılmaktadır. Bu araştırma fazla kilolu ve obez bireylerde antropometrik indeksler (beden kütle in-

deksi (BKİ), bel çevresi, bel/kalça oranı, bel/boy oranı, viseral adipozite indeksi (VAİ)) ile kardiyome-

tabolik risk faktörleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya Aralık 

2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye 

Polikliniği’ne başvuran bireyler dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında anket formu, antropometrik 

ölçümler (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi, kalça çevresi), biyokimyasal parametreler (açlık kan 

şekeri (AKŞ), total kolesterol, trigliserit (TG), yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K), düşük 

dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K)) ve kan basıncı ölçümü kullanılmıştır. Araştırmadan elde edi-

len veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmaya yaş ortalaması 52.90 ±16.08 

olan 137 (%34.3) erkek ve 263 (%65.7) kadın olmak üzere 400 birey katılmıştır. BKİ’ye göre; bireylerin 

% 20.3’ü normal kilolu, %30.8’i fazla kilolu ve %49.0’ı obez olarak belirlenmiştir. Erkeklerde kan ba-

sıncı ile bel çevresi ve bel/kalça arasında; VAİ ile total kolesterol, TG, LDL ve HDL değerleri arasında 

anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Kadınlarda ise BKİ, bel çevresi, bel/kalça, bel/boy, VAİ ile kan 

basıncı, kolesterol, TG ve LDL değerleri arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Antropometrik 

indeksler ve kardiyometabolik risk faktörleri arasında ilişki cinsiyete göre değişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, BKİ, Bel Çevresi, Bel/Kalça Oranı, Bel/Boy Oranı, VAİ, Kardiyometabo-

lik 
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KETOJENİK DİYETİN DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİ 

Simge SİPAHİ 

Türkiye 

Öz: Ketojenik diyet, açlığı taklit eden mekanizması ile faydalı etkileri üzerinde 20. Yüzyılın başlarından 

beri çalışılan bir diyettir. Ana enerji kaynağının yağlar olduğu ketojenik diyette, merkezi sinir sistemi 

bünyesinde ana enerji kaynağı glukozun yerini keton cisimler almaktadır. Ketojenik diyetin çok büyük 

bir bileşenini oluşturan ve gösterdiği etkinin ana kaynağı olan beslenme ile alınan yağlar, beyin için 

yoğun bir enerji kaynağı olmasının yanında nöral dokunun büyüme ve fonksiyonunda kritik bir role 

sahip olması nedeniyle de önemlidir. İlk olarak ilaç tedavisine direnç gösteren epilepsi hastalarında nö-

betlerin insidansını azalttığı gözlenen ketojenik diyet, metabolik sendrom, vücut ağırlığı kaybı, insülin 

direnci ve hatta Alzheimer gibi nörolojik rahatsızlıklara kadar çeşitli tıbbi durumda terapötik amaçla 

kullanılmaktadır. Majör depresif bozukluk (MDD) ise yetişkinlerin %3-17’sinin yaşamlarının bir evre-

sinde etkileyen, sistemik bir mekanizması olduğu tartışılan bir tablodur. Bu hastaların üçte birinde geli-

şen, antidepresan tedavilerinin yetersiz geldiği dirençli depresyona yeni tedavi stratejileri araştırılmaya 

devam edilmektedir. Epilepsi ile arasında yüksek komorbidite bulunması da göz önünde bulundurula-

rak, epilepsi tedavisinde kullanılan ketojenik diyetin depresyonda potansiyel faydaları aydınlatılması 

gereken bir alandır. Ketojenik diyetin antidepresan tedavisine yardımcı bir diyet niteliği taşıdığı ve özel-

likle dirençli depresyon tedavisinde daha etkili olduğu çalışmalarda gözlenmiştir. Ketojenik diyetin dep-

resyonda olumlu etki yarattığı tartışılan ana yolaklar: nöroinflamasyon, mitokondriyal disfonksiyon, ok-

sidatif dengesizlik ve dopamin, noradrenalin, serotonin gibi monoaminlerdeki değişikliklerdir. Nörotro-

fik, antioksidan, nöroprotektif ve anti-inflamatuar özellikler taşıyor gibi görünen ketojenik diyetin dep-

resyon üzerinde gözlenen olumlu etkileri umut vadederken, depresyonun sistemik bir şekilde ele alın-

ması ve ketojenik diyetin olumlu etkisinin arkasındaki mekanizmaları kesinleştirebilmek adına daha çok 

çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Depresyon, Ketojenik Diyet, Keton Cisimler, Majör Depresif Bozukluk, Tıbbi Bes-

lenme Tedavisi 
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İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT 1 (IRS) GEN POLİMORFİZMİ VE TİP 2 DİYABET 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Suat ÇAKINA 

Türkiye 

Öz: Diabetes Mellitus (DM), yetersiz insülin üretimi veya vücudun insüline yanıt vermemesinden kay-

naklanan yüksek kan şekeri seviyeleri ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır. Tip 2 diyabet ise, 

insülin sekresyonunda kısmi bozulma ve/veya hedef dokulardaki insülin direnci nedeniyle, insülin etki-

sindeki azalma sonucunda ortaya çıkar ve uzun süre semptom vermeden seyredebilir. Tip 2 diyabet 

gelişiminde çevresel ve genetik faktörler etkisi bilinmekle birlikte, hastalığa neden olan temel moleküler 

mekanizma hala belirsizliğini korumaktadır. İnsülin direnci, insülinin hedef dokularının hücresel dü-

zeyde insüline gereken yanıtı verememesi ya da daha az vermesi durumu olarak tanımlanmaktadır. 

Obezlerde, diyabetik olmayan bireylerde ve tip 2 diyabetik bireylerde insülin direnci görülebilmektedir. 

İnsülin direnci moleküler düzeyde incelendiğinde, insülin sinyal sistemini negatif yönde etkileyen ser-

best yağ asitlerinin, inflamtuar sitokinlerin etkin rol oynadığı karmaşık bir sistemdir. İnsülin temel ola-

rak glujoz homeostasisindan sorumlu prime anabolik hormondur. Vücut glikoz dengesinin, oldukça 

kompleks olan insülin sinyal yolağı aracılığı ile sağlamaktadır. İnsülin sinyal ağının devamlılığından, 

dağılımından ve regülasyonundan sorumlu olan temel moleküller ise insülin reseptör sübstrat (IRS) pro-

tein ailesidir. İnsülin reseptör sübstrat proteinleri, hücre yüzey reseptörlerinden gelen uyarımların hücre 

içine aktarımını sağlayan sitoplazmik adaptör proteinlerdir. IRS1, bu ailenin ilk tanımlanan ve yaygın 

ekspresyon göstermesi nedeniyle üzerinde en çok çalışılan elemanıdır. Son birkaç yıl içinde, çeşitli araş-

tırmalar IRS1 gen polimorfizmi ile tip 2 diyabet riski arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Bu derlemede 

amacımız, insülin direnci gelişiminde temel rol oynayan IRS1 gen polimorfizimi ile tip 2 diyabet riski 

arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnsülin Reseptör 1, Polimorfizm, Tip 2 Diyabet 
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GELENEKSEL BİR GIDA OLAN MANTININ MİKROBİYAL KALİTESİNİN 

GELİŞTİRİLMESİNDE NOVEL TEKNOLOJİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİ 

Süleyman GÖKMEN 

Türkiye 

Öz: Geleneksel gıdalar belirli bir standart üretimi olmayan ve yılların deneyimlerinin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan özel ürünlerdir. Bu ürünlerden biri de mantıdır. Mantılar kuru ve yaş olmak üzere 2 formda 

piyasaya sürülür. Yaş mantıda özellikle harç kısmının kıyma içermesi nedeniyle gıda zehirlenmelerine 

neden olma potansiyeli yüksektir. Yapılan bu çalışmada mantılara bazı novel teknolojilerin uygulana-

bilirliği araştırılmıştır. Novel teknolojiler gıdalarda son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu teknoloji-

lerde en yaygın kullanılanları ultaviyole-c, infrared ve mikrodalga teknolojileridir. Ultraviyole teknolo-

jisi özellikle yüzey sterilizasyonunda ve sıvıların pastörizasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Yüzey 

sterilizasyonunda genellikle ortamdaki zeminlerde ve mikrobiyolojik çalışmalarda yararlanılmaktadır. 

Sıvı pastörizasyonunda ise genellikle su ve meyve suyu teknolojilerinde kullanılmaktadır. Isıtma özel-

liği olmadığı için gıdalarda besinsel kayıplar meydana gelmemektedir. Burada önemli olan uygulama 

süresi, uygulama dozu ve ürün ile ışın kaynağı arasındaki mesafedir. İnfrared ve mikrodalga teknoloji-

sinin en önemli ortak özelliği kurutma süresinin kısalmasıyla enerji sarfiyatının azalmasıdır. Bu tekno-

lojiler günlük hayatımızda gıdaların ısıtılmasında ev aletleri olarak kullanılmaktadır. Böylece bu tekno-

lojiler hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Tüm bunların yanı sıra gıdalarda kullanıldığında enerji sarfiyatını 

düşürmede, ürün kayıplarını önlemede ve ürünlerin besinsel kayıplarını azaltmada ve duyusal kalitele-

rini korumada önemli rol oynadıkları bildirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre mantıda mikrobiyal ka-

litenin korunmasında uv-c tekniğinin yüzey sterilizasyonu konusunda etkili olduğu, mantının kurutul-

masında ise geleneksel kurutma yöntemlerine alternatif olarak mikrodalga ve infrared radyasyonların 

ürünün kalite özelliklerini daha iyi koruduğunun sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Gıdalar, Mantı, Novel Teknolojiler, Uv-C, İnfrared 
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KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ 

Süleyman GÖKMEN 

Türkiye 

Öz: Koronavirüs (Covid-19) akciğer ve zatüre hastalıklarında olduğu gibi solunum yollarında meydana 

gelen bir hastalıktır. Bu virüsün bazı türleri (HKU1, NL63, OC43 ve 229E) hafif semptomlara bazıları 

(SARS-CoV, MERS-CoV veSARS-CoV-2) ise ciddi hastalık ve semptomlara neden olmaktadır. Virü-

sün birçok bulaşma yolları vardır. Bu yollardan birisi de gıdalardır. Gıdaların bu nedenle tüketiminde 

dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle gıdaların yeterli ısıl işlem uygulanmadan tüketilmemesi ge-

rekir. Gıdalarda potansiyel kontaminasyonlara karşı da ön işlem olarak gıdaları ultraviyole radyasyon-

dan biri olan ve gıdalarda zararı olmayan uv-c radyasyondan ya da mikrodalgada düşük güçte kısa süreli 

bir işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle evlerimizdeki mikrodalga fırınlar ve piyasaya sunulan 

mutfak tipi sterilizasyon kabinleri bu amaca hizmet etmektedir. Bu manada virüsün gıda yoluyla bulaş-

ması engellenebilir. Son günlerden tüm dünyada artan vakıa sayıları ve ölüm oranlarının azaltılmasında 

gıda güvenliğiyle ilgili birtakım tedbirlerin de alınması gerekmektedir. Bunlardan en önemlileri arasında 

gıdalara çıplak elle dokunmamak, dokunulacaksa da elleri dezenfektanla yıkamak, gıdaları dış ortamda 

ve ambalajsız olarak depolamamak, hijyen ve temizliğe önem vermektir. Gıda güvenliğine bu zamanda 

gerektiğinden daha fazla önem verilmesi gerekmekte gıdaların taşınması esnasında kullanılan poşet ve 

torbalara da dikkat edilmesi ve mümkünse tek kullanımlık poşetlerin alınması, market raflarında gıda-

ların ambalajlı olarak ve uygun çevre koşullarında depolanması, alışveriş mağazalarında ortam havası-

nın belirli periyotlarla dezenfekte edilmesi ve mümkünse sıklıkla havalandırılması ve filtre edilmesi 

gerektiğinin sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Koronavirüs, Tedbirler, Radyasyon Uygulamaları 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

 

558 

PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEXES IN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) 

Tayfur AYESER, Murat ALİYAZICIOĞLU, Ahmet Cumhur DÜLGER 

Turkey 

Abstract: Aim: It has been recently reported that advanced age, obesity and diabetes mellitus have 

reportedly been connected with development of non alcoholic liver disease (NAFLD) which are also 

associated with COVID-19 infection. Poor nutritional status (PNI) is also associated with severe 

COVID-19 infectrion but its pathogenic link between NAFLD and coronavirus disease remain elusive. 

Methods: At total, 80 patients ( mean age 56.6 years and 45 female ) with confirmed coronavirus disease 

between April 1 and august 30, 2020 were enrolled in a pandemic response center of a tertiary university 

hospital in coastal Blacksea, Turkey. Ultrasonography results of the abdomen with laboratory parame-

ters at least two years before diagnosis were obtained and screened retrospectively. Patients were divide 

as ultrasonography proven NAFLD and those without. Comparisons between the NAFLD and no- 

NAFLD groups were performed with the Chi-Square test. Results:There were no gender and age diffe-

rence between groups ( p>0.05). In NAFLD group, the mean serum albumin level was 4.12 mg/dl and 

mean serum lymphocyte level was 2060 per milliliter, in non-NAFLD group the mean serum albumin 

level was 3.82 mg/dl and 1540 per milliliter. NAFLD was associated with better prognostic nutritional 

scores compared to patients with normal liver ultrasonography (56.6 versus 49.7; p<0.005) but had no 

effect on length of hospital stay (LOS) (8 days versus 6 days; p=0.53). The mean serum glucose level 

was significantly higher in NAFLD group (112 versus 139 mg/dl ;p= 0,031). Results: These data indi-

cate, for the first time, that better PNI was associated with NAFLD in coronavirus patients. Our data can 

also be used for evaluating disease severitiy in metabolic diseases during viral infections. In summary, 

NAFLD, common in western world, is not assoiated with increased LOS even in hyperglicemic status. 

Keywords: Fatty Liver, Nutrition, Coronavirus 
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OBEZİTENİN ETİYOPATOGENEZİNDE ADV-36’NIN RÖLÜ 

Tevhide ZİVER 

Türkiye 

Öz: Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasına bağlı olarak gelişen 

ve fazla enerjinin yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, kronik bir hastalıktır. Obezite önceleri 

yüksek gelirli ülkeler ile ilişkilendirilmiş bir hastalık iken bugün Dünya Sağlık Örgütü tarafından küre-

sel bir pandemi nedeni olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin multifaktöriyel bir etiyolojiye sahip olma-

sına karşın, son yıllarda yapılan araştırmalarda bazı enfeksiyöz ajanların bu patofizyolojide rol oynaya-

bileceği ileri sürülmüş ve enfektoobezite kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavrama dayalı yapılan araştır-

malarda obezitenin gelişiminde adipoz dokuda değişmiş immün yanıt ve enflamasyonun olduğu ve bu-

nun temelinde adipoz doku ile immün sistem arasında ilişki olduğu bildirilmiştir. Enfeksiyon etkenle-

rinden özellikle Adenovirusa ait bazı serotiplerin obezite gelişiminde rol oynadığı iddia edilmektedir. 

Yapılan hayvan deneyleri ve in-vitro çalışmalarda Adenovirus-36(Adv-36)’nın pre adipositleri enfekte 

edererek, Adv-36’ya ait E4orf1 geni ile pre-adipositlerin adipositlere farklılaşmasına katkıda bulunarak, 

çeşitli mekanizmaları tetiklediği ve adipositlerde lipit birikmesi sonucunda adipoz dokuda hiperplazi ve 

hipertrofi gelişmesine sebep olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle obezitenin gelişiminde ve devamlı-

lığında adipoz dokudaki kronik enflamatuvar sürecin rol oynadığı düşünülmektedir.Her ne kadar yapılan 

çalışmalarda Adv-36’nın obezite gelişiminde rolü olduğu öne sürülse de Adv 36’nın da insan obezitesi 

ile olan ilişkisinin netleştirilebilmesi için çok sayıda geniş serili, olgu-kontrol temelli, moleküler yön-

temler ile desteklenmiş, prospektif kohort çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Adv-36, Enfektoobezite 
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OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU VE OBEZİTE İLİŞKİSİ:KLİNİK TECRÜBEMİZ 

Tibel TUNA 

Türkiye 

Öz: Amaç: Çalışmamızda uyku apnesi ön tanısı ile polisomnografik çalışma yapılan hastalarda Vücut 

kitle indeksi (VKİ) ve Apne Hipopne İndeksi (AHİ) arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir. 

Yöntem: Mart 2019-Kasım 2020 tarihleri arasına kliniğimizde uyku apnesi ön tanısı ile polisomnografi 

yapılan 250 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, VKİ ve AHİ leri değerlendirildi. 

AHİ (1 saatte meydana gelen solunum durması veya azalmasının sayısı) derecelendirmesi: AHİ<5 basit 

horlama, AHİ 5-15 hafif OSAS (obstrüktif uyku apnesi), AHİ 15-30 orta OSAS, AHİ >30 ağır OSAS 

olarak kaydedildi. VKİ ise <25 normal, 25-30 kilolu, 30-35 obez, >35 ise morbid obez olarak değerlen-

dirildi. Bulgular: Hastaların 75’i (%30) kadın, 175’I (%70) erkekti. Yaş ortalaması 48±12.21, AHİ or-

talaması 25.11±26.23, VKİ ortalası 31.44±6.6 olarak bulundu. VKİ’ne göre AHİ arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur (p=0.00). Normal kilolu hastaların %35’inde basit horlama tespit edilmiştir. VKİ’ne gore 

AHİ sınıflaması (hafif, orta, ağır) arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p=0.001). Cinsiyete göre AHİ 

karşılaştırıldığında erkeklerde 60, kadınlarda 8 hastada ağır OSAS mevcut olup aralarında anlamlı ilişki 

mevcuttur (p=0.045). VKİ ile AHİ arasında anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu 

söylenebilir. (r= 0.401 , p=0.000). AHİ’ deki değişimin % 16.2’lik kısmı (r2=0.162) VKİ deki değişim 

ile açıklanabilir Sonuç: Hastalarımızda VKİ arttıkça OSAS miktarı ve şiddeti parallel olarak artış gös-

termektedir. Erkek hastalarda belirgin olarak ağır OSAS sıklığı artmıştır. Birçok faktörün etkili olduğu 

OSAS gelişimine obezitenin katkısı büyüktür. 

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apne Sendromu, Obezite, Apne Hipopne İndeksi 
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14-18 YAŞ ARASINDAKİ ERGENLERDE BOZULMUŞ YEME'NİN YAYGINLIĞI 

Umut KERMEN, Durmuş ÜMMET 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma, 14-18 yaş arasındaki ergenlerde yeme bozukluğu geliştirmek için risk kabul edilen, 

bozulmuş yemenin yaygınlığını saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri 2019-2020 yıllarında, 

İstanbul'un altı ilçesinde akademik lise ve meslek lisesinde eğitim gören 3266 öğrenciden toplanmıştır. 

Araştırma kapsamındaki okul türlerinin 12 tanesi akademik lise, 12 tanesi meslek lisesidir. Veriler ta-

bakalı örneleme yöntemine göre alınmıştır. İlçelerdeki toplam öğrenci sayısı, okul türlerindeki toplam 

öğrenci sayısı ve cinsiyete göre öğrenci sayısı tabakalardır. Her bir tabakanın oranına göre okullardan 

veri alınmıştır. Veri alınan sınıflar ise rastgele belirlenmiştir. Katılımcılara demografik bilgiler formu 

ve Ergenler İçin Bozulmuş Yeme Ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin kesim noktası 31 puandır. Alınan 31 

ve üstü puan bozulmuş yemenin varlığını göstermektedir. Araştırma kapsamındaki katılımcıların yaş 

ortalaması 15,77±1,19 yıldır. Bozulmuş yemeye sahip ergenlerin yaş ortalaması 15,79±1,14'tür. Katı-

lımcıların 1779'u (% 55,1) kız, 1468'i (% 44,9) erkektir. 3266 katılımcıdan 567 tanesinin 31 puan ve 

üstü alarak bozulmuş yemeye sahip olduğu saptanmıştır. Bozulmuş yemeye sahip kız sayısı 440, erkek 

sayısı ise 127'dir. Kızlarda bozulmuş yemenin yaygınlığı % 24,7'dir. Erkeklerde yaygınlık oranı ise % 

8,6'dır. Tüm ergenler için yaygınlık oranı % 17,3 olarak bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar 

Türk lise öğrencilerinde bozulmuş yemenin ve dolayısılığı ile yeme bozukluğu riskinin yüksek oranda 

görüldüğünü göstermektedir. Yetişkinlerde, yaşlılarda çalışmanın tekrarlanak genel bir çerçeveye ula-

şılması önerilmektedir. Araştırma sonuçlarının psikiyatri uzmanlarına, halk salığı uzmanlarına, diyetis-

yenlere, psikologlara, psikolojik danışmanlara ve eğitimcilere fikir vereceği ve yol göstereceği düşünül-

mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ergenler, Bozulmuş Yeme, Yaygınlık 
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OBEZİTE CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARINDA REFLÜ SEMPTOMLARININ 

ÖNLENMESİNDE KOLAY VE ETKİLİ BİR YÖNTEM: POSTERİOR KRURORAFİ 

Veysel Barış TURHAN, Hakan BULUŞ 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Obezite son yıllarda dünya ve ülkemizde hızlı bir şekilde artarak gizli bir salgın 

boyutlarına ulaşmıştır. Tedavisinde en kalıcı ve etkin yöntem cerrahidir. Obezite cerrahisinde birçok 

yöntem tanımlanmış ve kullanılmıştır. Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (LGS) ve Gastrik By-pass 

ameliyatları en sık tercih edilen cerrahi yöntemlerdir. Obezite ve reflü arasındaki ilişki pek çok bilimsel 

çalışmaya konu olmuştur. Reflünün en sık nedeni olan hiatal herni obez hastalarda normal hastalara göre 

daha sık görülür. Karın içi yağ dokunun artması sonucu intraabdominal karın içi basıncının artması ve 

beslenme alışkanlıkları reflü oluşumunda etkilidir. Birçok çalışmada LSG yapılan hastalarda Gastroö-

zefagiel reflü (GÖR) hastalığında remisyon görülürken, semptomlarda kötüye gidişler de mevcuttur. 

Daha önce reflü semptomu görülmeyen hastalarda LSG sonrası GÖR semptomları oluşabilmektedir. 

Çalışmamızda LSG yapılan ve hiatal hernisi olan hastaların operasyon sonrası semptomları ve LSG ile 

birlikte krurorafi yapılan hastaların sonuçları karşılaştırılmıştır. Material ve Metod: Çalışmamıza Tem-

muz 2018 - Mart 2020 yılları arasında ameliyat öncesinde tanılı hiatal hernisi (2mm üstü hiatal açıklık 

+ semptomatik) olan ve reflü tedavisinden fayda görmeyen ve LSG yapılan 50 hasta değerlendirildi. 

Kaçak gelişen hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu hastalar sadece LSG yapılan ve LSG+ krurorafi yapılan 

hastalar olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların demogafik bulguları ameliyat öncesi ve sonrası reflü index 

skorları ve DeMeester semptom skorlamaları değerlendirildi. DeMeester (DSS) ve reflü semptom index 

sonuçları ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. ay ve değerlendirildi. Reflü index skorlaması ; ses kı-

sıklığı veya seste problem, boğaz temizleme, boğazda mukus veya postnazal akıntı, yeme içmede ilaç 

yutmada zorluk, yemekten sonra veya uzanınca öksürük, nefes almada zorluk, sıkıntılı veya rahatsız 

edici öksürük, boğazda bişey varmış hissi, gögüs arkasında yanma, göğüs ağrısı, hazımsızlık ağza acı 

su gelmesi semptomlarına göre yapıldı. Demeester semptom skorlamaları: gögüs arkasında yanma, 

kusma ve yutma güçlüğünün derecelerine göre yapıldı. Krusları yaklaştırma amaçlı posteriora 2/0 non-

absorbabl polipropilen 1 veya 3 adet tek tek sütürasyon yapıldı. Hiçbir hastaya mesh kullanılmadı. Has-

talara postoperatif 4 hafta mide koruyucu tedavi önerildi. Hiçbir hastada komplikasyon görülmedi.Elde 

edilen bulguların istatistiksel analizinde SPSS 20.0 (Statistical Package fort he Social Sciences) paket 

program kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hasta sayısı 50 idi. Yaş ortalamaları 

40,34±10,5, Vücut kitle index ortalamaları 45,1±4,83 idi. Hastanede kalış süreleri minimum 3 maksi-

mum 8 gün olan hastaların ortalama hastanede kalış süreleri 4,16±1,037 olarak bulundu. Bütün ameli-

yatlar aynı ekip tarafından gerçekleştirildi. Gruplar yaşlar ve VKİ açısından Kolmogorov-Smirnov’a 

göre normal dağılıyordu. RİS’e göre hem krurorafi yapılan hastalarda hem de yapılmayanlarda reflü 

semptomları istatistiksel olarak azalıyordu (p<0,001, Roy’s Largest Root Multivariate Tests). Bununla 

beraber krurorafi yapılan hastalarda RİS anlamlı bir şekilde daha iyi olarak bulundu (p<0,001, Roy’s 

Largest Root Multivariate Tests). Benzer şekilde DSS’ye göre iki grupta da semptomlar azalırken 

(p<0,001), krurorafi yapılan hastalar yapılmayanlara göre daha az puana sahipti(p:0,004). Sonuç: Yapı-

lan bu çalışma gösterdi ki LSG yapılan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde reflü semptom-

ları azalıyordı. Ayrıca krurorafi eş zamanlı olarak uygulandığında semptomların yapılmayanlara göre 
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anlamlı bir şekilde azaldığı da gösterildi. Bu nedenle deneyimli merkezlerde amaliyat sırasında uygula-

nan krurorafi hastaların reflü semptomlarını daha da iyileştiren kolay uygulanabilir bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Reflü, Krurorafi, Sleeve Gasterktomi 
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VAN BÖLGESİ İÇME VE KULLANIM SULARININ MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNİN 

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Yalçın DİCLE, Elif AYDIN, Duygu Kübra TUNA 

Türkiye 

Öz: Su yoluyla bulaşan pek çok patojenin hastalık meydana getirmesi ve antibiyotik direncinin kişiler 

arasında yayılışının artmasında etkili bir faktör olması, su sanitasyonunun önemini ortaya çıkarmaktadır. 

Bu nedenle kullanılan sularda mikrobiyolojik kontrollerin yapılması ve suyun kontaminasyon kaynak-

larının tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada Van Bölgesinde kullanılan içme sularının Esc-

herichia coli ve koliform grubu bakteri kontaminasyonu varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu ça-

lışmada; 2017-2019 yılları arasında Van ili Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmiş 7866 içme, kaynak, 

havuz ve hemodiyaliz kullanım suyu örneği incelenmiştir. Araştırma materyali olarak Van'a bağlı 13 

ilçe ve 690 mahalleden farklı dönemlerde gönderilen örneklerin incelenmesinde genel canlı sayımında 

dökme plak yöntemi; enterokok, koliform, E. coli ve sülfit indirgeyen anaerobların aranmasında ise 

membran filtrasyon yöntemi kullanılmıştır. İnceleme sonucunda 2017 yılında gönderilen 3712 su örne-

ğinin 1978’i (53.3%) içmeye uygun bulunurken, 1734'ü (46.7%) içmeye elverişsiz bulunmuştur. Aynı 

yıla ait patojen etken olarak 1369'unda (36.9%) ısıya toleran E.coli (fekal koliform), 2229'unda (63.1%) 

total koliform tespit edilmiştir. 2018 yılında ise gönderilen 4154 su örneğinin 2376’i (57.2%) içmeye 

uygun bulunurken, 1778'i (42.8%) içmeye elverişsiz bulunmuştur. Yine bu yıla ait patojen etken olarak 

598'unda (14.4%) ısıya toleran E.coli (fekal koliform), 2070'unda (85.6%) total koliform tespit edilmiş-

tir. Bu inceleme sırasında koliform kontaminasyon durumunun yılın belirli aylarına göre değişkenlik 

gösterdiği izlenmiş ve bazı aylarda artış gözlenmiştir. Van merkezdeki içme ve kullanma sularının hij-

yen kontrollerinin ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli yapıldığını ancak kuyu ve havuz sularının kul-

lanım yoğunluğuna bağlı olarak daha fazla kirlendiğini göstermiştir. Sonuç olarak; halk sağlığı açısın-

dan sularda mikrobiyolojik analizlerin düzenli olarak yapılması, içme ve çeşitli amaçlarla kullanılan 

suların dezenfekte edilmesi, dezenfekte edilen suların dezenfeksiyon etkinliğinin rutin kontrolünün ya-

pılması, sulardan kaynaklanan enterik hastalıkların bulaşmasının engellenmesi açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Koliform Bakteriler, Fekal Kontaminasyon, İçme Suları, Mikrobiyolojik Kalite, 

Van Bölgesi 
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GENÇ YETİŞKINLERIN PANDEMI DÖNEMINDE SUPLEMAN KULLANIMLARI VE 

BESIN GRUPLARINI TÜKETIMLERINDEKI DEĞIŞIMLER 

Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma, genç yetişkinlerin pandemi döneminde supleman kullanımları ve besin gruplarını tü-

ketimlerindeki değişimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veriler web tabanlı anket uygulaması ile 

toplanmıştır. Bireylerin supleman kullanımları ve besin gruplarını tüketim durumlarındaki değişimler 

sorgulanmıştır. Çalışma izni Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul’undan 

alınmıştır. Çalışmaya 20-40 yaş aralığında 378 yetişkin birey (%34.7 erkek, %65.3 kadın) dahil edil-

miştir. Bireylerin %18.3’ü salgın öncesinde de supleman kullandığını, %5.8’i salgınla birlikte kullan-

maya başladığını ve %75.9’u ise supleman kullanmadığını bildirmiştir. Erkeklerin %9.9’u, kadınların 

%22.7’si salgın öncesinde de supleman kullanıyorken; erkeklerin %3.8’i, kadınların ise %6.9’u salgınla 

birlikte supleman kullanmaya başladığını belirtmiştir. Salgınla birlikte supleman kullanımını neredeyse 

tüm bireyler (%95.5) bağışıklık sistemlerini güçlendirmek amacıyla yaptıklarını bildirmiştir. Cinsiyete 

göre bireylerin besin gruplarını tüketimlerindeki değişimler incelendiğinde; bireylerin süt, yoğurt, pey-

nir, yumurta, ekmek, tahıl, kurubaklagiller, yağlı tohum gibi temel besin gruplarındaki değişimler ara-

sında farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Kırmızı et, tavuk eti, balık ve deniz ürünleri, sebzeler, taze ve 

kuru meyvelerin salgın sırasında kadınlar tarafından daha yüksek düzeyde artış gösterdiği belirlenmiştir 

(p<0.05). Ayrıca tatlı atıştırmalıklar, sütlü tatlılar, hamur işleri, reçel, bal, pekmez ve çikolata ile siyah 

çay, yeşil çay ve diğer bitki çaylarının tüketimi kadınlarda erkeklerden daha fazla artış göstermiştir 

(p<0.05). Sonuç olarak, genç yetişkin bireylerde salgın sürecinde supleman kullanımı ve besin grupla-

rının tüketiminde değişiklikler gözlenmiştir. Bu değişikliklerin özellikle kadınlarda daha fazla besin tü-

ketimi ile ilişkili olduğu görülmüştür. Enerji içeriği yüksek besin gruplarının kadınlarda erkeklerden 

daha fazla artmış olması obezite riskini artırabilir. Genç yetişkin kadınlara beslenme eğitimlerinin plan-

lanması, pandemi gibi stresli süreçlerde bireylerin yeme davranışlarını kontrol etmelerini sağlamak ama-

cıyla önemli olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Supleman, Besin Grupları, Pandemi, Yetişkin 
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ÇÖLYAK HASTALIĞINDA BESLENME 

Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK 

Türkiye 

Öz: Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkınlığı bulunan bireylerde buğday gluteni ve diğer tahıl prola-

minleri tarafından tetiklenen ve karın ağrısı, diyare, bulantı, konstipasyon gibi klinik bulguların varlığı 

ile karakterize immün-aracılı sistemik bir bozukluktur. Dünya genelinde prevalansı %0,006 ile %5,6 

arasında değişkenlik gösterse de genel olarak her 100 kişiden birinde görülmektedir. Çölyaklı bireylerde 

anemi, kemik yoğunluğunda azalmalara bağlı kırıklar, artrit, nöropati, hepatit ve çocuklarda boy kısalığı 

görülme sıklığının yüksek olması nedeniyle asemptomatik de olsa tanı konulmasının ardından en kısa 

sürede tedaviye başlanmalıdır. Çölyak hastalığının günümüzde bilinen tek ve etkili tedavisi yaşam boyu 

sıkı glutensiz diyet tedavisidir. Bu tedavi gerek sosyal yaşamı kısıtlaması gerekse özel ürünler gerektir-

mesi nedeniyle güçtür. Diyette buğday, çavdar, arpa ve bunlardan elde edilen tüm ürünlerin diyetten 

çıkarılması esastır. Buğday ve gluten, gıda endüstrisinde katkı maddesi olarak sıklıkla kullandığından 

birçok paketli üründe bulunmaktadır. Bu nedenle, çölyak hastası bireylerin etiket okuma hususunda 

dikkatli olması gerekir. Ev ortamında gluten bulaşının önlenmesi için glutensiz ürünlerin gluten içeren 

ürünlerle bir arada saklanmaması önemlidir. Ayrıca gluten kaynaklarının diyetten çıkarılması beslenme 

örüntüsünde değişiklere yol açabilir. Glutensiz özel ürünlerin birçoğunda muadillerine göre daha yüksek 

karbonhidrat ve yağ kullanımı söz konusudur. Örüntünün iyileştirilmesinde glutensiz beslenme düze-

ninde diyetten çıkarılan tahıl ürünlerinin yerine psödotahıllar alternatif olabilirler. Böylelikle, iyi plan-

lanan glutensiz diyetlerde doğru besin tercihleri yapılarak besin ögesi yetersizliklerinin önüne geçilmesi 

ve glutensiz diyetlerde oluşması beklenen örüntü değişikliklerinin önüne geçilmesi sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Çölyak, Beslenme, Glutensiz Diyet 
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FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN NAR TANELERİNİN KURUMA KİNETİĞİ, 

BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİ, MİKROYAPISI VE FENOLİK İN-VİTRO 

BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Salih KARASU, Ayşe KARADAĞ, Öznur SAROĞLU, Zeynep Hazal 

TEKİN ÇAKMAK, Hatice BEKİROĞLU 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma, sıcak hava ile kurutma (HAD), vakum kurutma (VD), ultrases destekli vakum kurutma 

(UAVD) ve dondurarak kurutma (FD) olmak üzere farklı kurutma yöntemlerinin nar tanelerinin kuruma 

kinetiği, biyoaktif bileşikleri, fenolik profili, fenolik biyo erişilebilirliği ve renk özellikleri üzerine etki-

sini belirlemeyi amaçlamaktadır. Farklı kurutma yöntemlerinin, nar tanelerinin seçilen tüm kalite özel-

liklerini istatistiksel açıdan anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir. UAVD, VD ve HAD'nin kuruma 

süreleri sırasıyla 350, 550 ve 950 dakika olarak saptanmıştır. FD ile kurutulmuş örnekler, yüksek biyo-

aktif içerik ve antioksidan aktivite, iyi renk ve yüzey özellikleri göstermiştir. Ancak, FD ile kurutulmuş 

numunelerde fenolik biyo erişilebilirlik düşük bulunmuştur. UAVD ile kurutulan örneklerin, FD'den 

sonra en yüksek biyoaktif ve antioksidan özelliklere sahip örnekler olduğu görülmüş ve ayrıca, UAVD 

örnekler, VD'den sonra en yüksek in vitro biyo erişilebilirlik değerini göstermiştir. UAVD ve VD ile 

kurutulan numuneler HAD'den daha üstün renk ve mikroyapısal özellik sergilemiştir. Bu çalışma, biyo-

aktif bileşiklerin ve biyoaktif maddelerin in vitro biyo erişilebilirliğinin kurutma sırasında farklı bir eği-

lim sergilediğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak çalışmada elde edilen verilere göre UAVD yönteminin 

düşük kuruma süresine sahip olması ve seçilen kalite parametreleri açısından FD yönteminden sonra en 

iyi kalite özelliklerini sergilemesi sebebiyle, nar tanelerinin kurutulmasında FD'ye alternatif olarak kul-

lanılabilecek bir yöntem olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dehidrasyon, Mikroyapısal, Biyo Erişilebilirlik, Fenolik Profil 
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MİNİMAL İNVAZİV TEKNİKLE OPERE EDİLEN TİBİA KIRIKLARINDA OBEZİTENİN 

KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

İsmail BÜYÜKCERAN 

Türkiye 

Öz: Giriş: Obezite tüm yaş gruplarını etkileyen küresel bir salgın olarak dikkat çekmektedir. Tip 2 di-

yabet, hipertansiyon, non alkolik yağlı karaciğer hastalığı gibi birçok komorbid durumla ilişkilendiril-

miştir. Kemik sağlığı ile etkisi literatürde tartışmalı sonuçlar bulunmaktadır. Kemiğin anatomik bütün-

lüğünün bozulduğu yumuşak doku travması olarak tanımlanan kırık; kendiliğinden onarım ve rejene-

rasyon yeteğine sahiptir. Kırık mutlak stabilite ile elde edilen primer kemik iyileşmesi veya mutlak sta-

bilitenin sağlanamadığı sekonder kemik iyileşmesi ile sonuçlanır. Bu aşamalar mezenkimal kök hücre 

göçü, proliferasyonu ve farklılaşması ile akut enflamatuar yanıt, kallus oluşumu, kallusun kemikleşmesi 

ve vaskülarizasyonu ile trabeküler kemiğin yeniden modellenmesidir. Kırık iyileşmesini etkileyen bir-

çok lokal ve sistemik faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada amacımız sistemik bir hastalık olup, lokal 

etkileri de olan obezitenin kırık iyileşme üzerine etkisini araştırmaktır. Hastalar ve Metod 01.03.2018-

01.06.2020 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine başvuran ve izole kapalı tibia 

kırığı olan 24 hasta çalışmaya dahil edildi. Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışmada 14 kadın, 10 

erkek hasta var idi ve yaş ortalaması 47 (18-69) olarak saptandı. Hasta yaşı 18 altında olanlar çalışmaya 

dahil edilmedi. Hastalar vücut kitle indeksine (VKİ) göre hastalar 2 gruba ayrıldı. VKİ 30 ve daha yük-

sek olanlar grup 1 (16 kişi), VKİ 30’dan küçük olanlar grup 2 (8 kişi) olarak sınıflandırıldı. Bu hastaların 

tümünde kırık cerrahi endikasyona sahipti ve tüm hastalar kırık hattının açılmadığı minimal invaziv 

cerrahi teknik ile, aynı cerrah tarafından opere edildi. Sonuçlar: Bu hastaların kaynama süresi ve işe 

dönüş süresi istatistiksel olarak hesaplandı. Ortalama takip süresi 13 ay (min 11-max 20 ay) olarak bu-

lundu. Kaynama süresi bakımından grup 1 ile grup 2 arasında istatistiksel olarak bir fark bulundu. İşe 

dönüş süreleri arasında arasında istatistiksel olarak anlamı bir fark saptanmadı. Çıkarım Obezitenin kırık 

iyileşmesi üzerine incelediğimiz bu çalışmada obez hastalarda kırık kaynama süresinin daha geç oldu-

ğunu saptadık. Çalışmadaki hasta sayısının artırılarak literatürde yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu kana-

atindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Travma, Tibia, Kırık, Obezite, Kaynama 
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POSTOPERATIVE INTENSIVE CARE PROCESSES OF LAPAROSCOPIC BARIATRIC 

SURGERY PATIENTS 

Yıldız YİĞİT, Nuriye ESEN BULUT 

Turkey 

Abstract: Aim:In this study, we aimed to investigate the post-operative intensive care processes and 

results of patients with bariatric surgery using different techniques. Introduction:Obesity is increasing 

everywhere.(1,2) ).Anesthesia management of obese patients in the preoperative and postop period is 

important.Within the scope of bariatric surgery;Sleeve Gastrectomy, Gastric Bypass Intensive care hos-

pitalizations may occur due to complications(bleeding, leakage, etc.)associated with these surgeries and 

postoperative conditions (hypoxia, hypoventilation, etc.)due to obesity (3,4). Materials and Methods:We 

analyzed the data of patients in need of intensive care who underwent bariatric surgery between January 

1, 2013, and November 30, 2020, with the permission of the scientific studies committee of our hospital 

and who were hospitalized in the ICU for more than 24 hours.Demographic data were recorded as BMI, 

ASA, APACHE-II, SAPS II, SOFA, NRS2002 scores, comorbidities, invasive mechanical ventilation 

(IVM) times, and exit pattern. Results:Between January 1, 2013,and November 30, 2020, 45 patients 

were examined. 45 patients out of 1033 patients were hospitalized in intensive care;5 patients who were 

taken from the service had a sleeve gastrectomy operation,went to the service after the operation, and 

for various reasons (leakage, bleeding, etc.)One patient died and the others were discharged to the ser-

vice.There was no difference when evaluated according to BMI, IVM duration, APACHE2, SAPS 2, 

SOFA, and NRS 2002 parameters of patients with Sleeve Gastrectomy and Gastric Bypass(Table 1) 

Conclusion:ICU admissions may occur in bariatric surgery operations,both due to obesity and postope-

rative complications.Although serious complications are rare in obese patients with bariatric sur-

gery,they can be mortal. 

Anahtar Kelimeler: Obesity, Bariatric Surgery, Intensive Care 
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MARDİN İLİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN KALİTE 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Önder DEGER, Ali YILDIRIM 

Türkiye 

Öz: Bu araştırmanın amacı Mardin yöresinde en çok yetiştirilen Adana 99, Ceyhan 99, Segittario ve 

Dinç ekmeklik buğday çeşitlerinin fiziksel, teknolojik ve fiziko-kimyasal kalite özelliklerini incelemek-

tir. Buğday örnekleri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Analizlerden önce tüm 

buğday çeşitleri içindeki yabancı maddeler, taş, toprak, kırık ve bozuk taneler ayıklanmak suretiyle te-

mizlenmiştir. Sonuçlar, ekmeklik buğday çeşitleri arasında, bin tane ağırlığı (g/g k.m), hektolitre ağırlığı 

(kg/hl), tane boyutu (uzunluk (mm), genişlik (mm), kalınlık (mm), eşdeğer çap (mm)), küresellik, Hun-

ter renk (L *, a * ve b *) değerleri gibi fiziksel özellikler açısından önemli farklılıklar olduğu ve bu 

farkların istatistiksel (P≤0.05) olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca kuru ağırlık (g/100 tane), yaş 

ağırlık (g/100 tane), su alma kapasitesi (g/tane), su alma indeksi (%), kuru hacim (ml), ıslak hacim (ml), 

şişme kapasitesi (ml/tane) ve şişme indeksi (%) gibi teknolojik kalite özellikleri bakımından bu çeşitler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur (P≤0.05). Fiziko-kimyasal kalite özellikleri 

(nem (%), yaş glüten (%), gluten indeksi (%), Zeleny sedimantasyon (ml) ve gecikmeli sedimantasyon 

(ml)) bakımından da buğday çeşitleri arasında önemli farkla bulunmuş ve bu farkların istatistiksel 

(P≤0.05) olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Ekmeklik buğday çeşitleri arasındaki tespit edilen ka-

lite karakteristiklerindeki bu farklılıklar un sanayisinde ve ekmek yapımındaki işlemler açısından önemli 

olabilir. Bu sektörlerdeki işletmecilere bir kılavuz olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ekmeklik Buğday, Teknolojik, Fiziko-Kimyasal, Kalite 
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KOLESİSTEKTOMİLİ HASTALARDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE 

OBEZİTE 

Şeref DOKCU 

Türkiye 

Öz: Amaç: Yetişkinlerde % 10-15'lik bir prevalansla, safra taşı hastalığı, hastaneye yatış gerektiren 

yaygın ve sık ameliyat gerektiren GİS patolojilerinden biridir. Safra tuzları gibi medikal tedavi şekille-

ride mevcut olsada en kesin çözüm cerrahi olarak safra kesesinin alınması operasyonudur. Açık ve ka-

palı yöntemlerle yapılan bu operasyon genel cerrahi kliniklerinin en sık yapılan operasyonları arasında-

dır.Bu çalışmamızda bir perifer hastanesinde aynı cerrah tarafından safra taşı nedeniyle yapılan ardışık 

100 açık kolesistektomili hastanın klinikopatolojik özellikleri ve obezite ile ilişkisi değerlendirilmiştir. 

Materyal ve Metod: Safra taşı hastalığı nedeniyle açık yöntemle kolesistektomi yapılan 100 hastanın 

geriye dönük veri tabanı incelenerek demografik ve klinikopatolojik verilerine ulaşıldı. Veriler sınıflan-

dırılıp betimleyici istatistikleri ve fark analizleri SPSS programında yapıldı. Sonuçlar: 100 hastadan 79'u 

(%79) kadın ve 21'i (%21) erkekti (K / E = 3.76). Medyan yaş 49.5 ± 13.6 (28-79) yıl, ortalama operas-

yon süresi 75 (38-225) dakika ve ortalama postoperatif hastanede kalış süresi 3.3 gün (2- 14 gün) idi. 

Vucut kitle indeksine göre dağılımları,18.5 ve altı düşük kilolu 3 (%3), 18.5 - 24.9 kilolu 27 (%27) , 25-

29.9 Fazla Kilolu 56 (%56) ,30ve üstü obez 14 (%4) . Operasyon endikasyonları 85 (%85) hastada 

kolelitiazis, 11 (%11) hastada akut kolesistit, 3 (%3) hastada akut pankreatit, 1 (%1) hastada safra kesesi 

polipi idi. Patoloji sonuçları 76 (%76) hastada taşlı kese, 21 (%21) hastada akut kolesistit lehine enfla-

matuar bulgular, 1 (%1) hastada safra kesesi polipi ,2 (%2) hastada safra kekesi adenokarsinomu(T1 

tümör) Tartışma: Safra taşı hastalığı literatürle benzer şekilde kadın cinsiyet ve VKİ derecesiyle paralel 

dağılım göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi, Obezite, Safra Taşı 
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RAW MILK PRODUCTION AND BIOCHEMICAL & MICROBIOLOGICAL FACTORS 

Waddaah AL-ISHMAEL   

Syria 

Abstract: Rearing assumes a significant function in Burkina Faso's economy and furthermore adds to 

the food and sustenance security of populaces by giving them, high dietary benefit items, for example, 

milk. The potential for milk creation is assessed around 250 million liters for each year and has been 

consistently expanding throughout the most recent twenty years 1. The milk delivered is offered to dairy 

preparing units or straightforwardly to customers by reproducers and little brokers. Aside from that, it 

is changed customarily to soured milk known as lait caillé by normally the Fulani individuals 2. This 

soured milk is set up from an unconstrained maturation of crude cow milk or all the more sometimes 

from crude goat milk. It is burned-through as a refreshment or in mix with different oat based items. 

Previously created and devoured in the family, coagulated milk is progressively famous and showcased 

in huge urban areas and is a significant kind of revenue for partners, thus its financial significance. 

Furthermore, milk and dairy items as unconstrained matured milk contain a few supplements, for exam-

ple, protein, nutrients, calcium, phosphorus, magnesium, zinc, and so forth, which are important for 

invigorating living of people of all age gatherings and both sex 3. Regardless of its significance in the 

eating regimen of enormous gatherings of individuals, the absence of control of maturation measure 

unavoidably brings about huge variety in the quality and microbiological wellbeing of this food 4. With-

out a doubt, past investigations on the nature of soured milk in Burkina Faso have uncovered a poor 

sterile quality with significant level of enterobacteria, enterococci and other possible microorganisms 2, 

4. This low quality of milk constantly items was ascribed by these creators to the unhygienic states of 

draining, transport, bundling, handling and showcasing.  

Keywords: Crude Milk, Soured Milk, Portrayal, Lactic Corrosive, Microbes 
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VALUE OF NUTRITIONS ON BIOLOGICAL ACTIVITIES 

Juhani JOKELAINEN   

Finland 

Abstract: Foundation: Ziziphus spina-christi of family Rhamnaceae is an earthly tree frequently per-

ceived as Christ's thistle jujube. The plant of Ziziphus spina-christi fills in the South and East of Asia 

just as in the Middle East zone. Almost in a large portion of the Arabic nations, Levant, and Saudi 

Arabia, Ziziphus spina-christi tree is called Sidr referenced in the Holy Quran. It contains nourishing 

segments that render the plant one of the main food sources. The plant has different phytochemical 

dynamic mixes generally spinanine A, β sitosterol, rutin, quercetin, betulinic, and motor corrosive. In 

Saudi Arabia, the Sidr tree has a significant helpful incentive as each piece of the tree was utilized to 

keep a solid life. Objective: The current survey expected to gather the distinctive healthy benefits, phar-

macologic, and natural exercises that were connected with the usage of various pieces of Ziziphus spina-

christi removes, which have been accounted for in the writing. Results: Findings gathered from the 

recently distributed investigations demonstrated that Ziziphus spina-christi separate has numerous phar-

macological and natural exercises, for example, hepato, cardio and nephroprotective, antidiabetic, anti-

microbial, antiparasitic, anticancer, antiasthma, and antinociceptive exercises. A considerable lot of 

these organic exercises were credited to the cell reinforcement activity of Ziziphus spina-christi plant 

extricate. End: It was tentatively demonstrated that Ziziphus spina-christ separate from the Sidr tree 

referenced in the Qur'an has numerous healthy benefits and pharmacological impacts that could qualify 

it to be the subject of different examinations in people until it is utilized as an enhancement or elective 

treatment later on.  

Keywords: Ziziphus Spina-Christi, Hepatoprotective, Nephroprotective, Anticancer, Antimicrobial 
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TABLE SUGARS AND ITS TANGIBLE PROPERTIES 

Almiro CAVACO   

Nigeria 

Abstract: The valorization of the sap of the inflorescences of the most developed coconut trees in Ivory 

Coast has been embraced, to broaden the employments of the plant. Along these lines, this sap, wealthy 

in starches 1 was dried out and solidified into table sugar by 2. The physico-substance and wholesome 

portrayal of coconut sugar delivered by 2 in correlation with earthy colored and white sugars from sugar 

stick shows that coconut sugar is a significant wellspring of polyphenols. Furthermore, it is less enthu-

siastic than earthy colored and white sugars from stick. Mineral investigation of table sugar from the 

inflorescences of coconut palms filled in Côte d'Ivoire uncovers the presence of 12 minerals including 

8 macroelements (Na, Mg, Si, P, S, Cl, K and Ca). Potassium (K) is the larger part macroelement of 

coconut sugars. White pure sweetener doesn't contain any minerals. The minor components in coconut 

sap sugar are iron, copper, zinc and bromine. These minor components are in little amounts in earthy 

colored sugar and don't exist in white unadulterated sweetener. Four water-solvent nutrients (C, B1, B2 

and B6) have been resolved in coconut gem sugar. Then again, no nutrient was recognized in pure 

sweetener. Nutrient C is the most bountiful in coconut sugar. The oses contained in coconut gem sugar 

are sucrose, glucose and fructose. The pleasantness record of pure sweeteners is near that of coconut 

trees 3. Taking into account all the above mentioned, coconut sugars are common sugars with a low 

energy esteem. Furthermore, they are rich in polyphenols, nutrients and minerals not at all like refined 

natural sweetener which is basically made out of sucrose and its red partner which contains not many 

supplements. Accordingly, coconut sugars delivered in Côte d'Ivoire can be considered as a phytonutri-

ent substitute, equipped for supplanting sugarcane sugars. For sure, on account of their improving force 

near saccharose, the coconut sugars delivered can be utilized as improving fixings in cakes, sweet shop, 

refreshments and culinary arrangements.  

Keywords: Tangible Investigation, Coconut Sap Sugar 
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TRANS FAT CONSUPTION AND IMPACTS ON BODY 

Nataye Mesfin BERHANU  

Ethiopia 

Abstract: Foundation: The utilization of mechanically delivered trans unsaturated fats (TFAs) has been 

related with an expanded danger of coronary illness. In acknowledgment of this, nations, states, and 

urban communities worldwide have executed TFA arrangements pointed toward decreasing their acces-

sibility in the food supply. Objective: This article plans to give an update of the proof of the viability of 

approaches pointed toward decreasing TFAs in the food supply. Techniques: A methodical survey of 

the writing from 2013 ahead was led, expanding on a formerly distributed audit that inspected the proof 

of the effect of TFA approaches worldwide from 2000 to 2012. Studies that were 1) experimental, 2) 

inspected a TFA strategy, and 3) analyzed the impact of the arrangement on TFA sums and accessibility 

pre–and post–approach intercession were incorporated. Demonstrating considers looking at the effect 

of TFA arrangements on cardiovascular, value, and monetary results were likewise included. Results: 

A sum of 18 articles from the refreshed pursuit were joined with 14 articles from the past survey (com-

plete = 32 articles). A wide range of TFA strategies prompted their decrease; nonetheless, trans fat 

boycotts had a bigger effect (TFAs essentially dispensed with) than did intentional (territory: 20–38% 

decrease in TFA admissions) or marking (range: 30–74% decrease in TFA admissions, plasma serum, 

or bosom milk fixations) ways to deal with diminishing TFA sums in the food supply. Item reformula-

tion to decrease TFAs effectsly affected immersed unsaturated fat (SFA) substance in these nourish-

ments; notwithstanding, the consolidated measure of TFAs and SFAs declined in many items. In gen-

eral, the demonstrating contemplates showed that TFA boycotts would diminish coronary illness hazard, 

advantage financially impeded populaces the most, and be cost-saving. Ends: Policies pointed toward 

lessening TFAs in the food supply are compelling and will probably decrease the weight of diet-related 

sickness, especially among the weakest financial gatherings. Albeit all arrangement approaches lead to 

decreases in TFAs in nourishments, TFA boycotts are likely the best, affordable, and impartial strategy 

way to deal with diminishing TFAs in the food supply.  

Keywords: Trans Unsaturated Fats, Cardiovascular Infection Anticipation, Sustenance Strategy, Boy-

cotts, Naming 
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DIVERSITY IN DIETS AND RELATIONS WITH REPRODUCTION AMONG WOMEN 

Dhirendra BISTA   

Nepal 

Abstract: Foundation: Dietary variety is a vital component of diet quality, yet diets of ladies of concep-

tive age (WRA; matured 15–49 y) in asset helpless settings are frequently lacking in a scope of micro-

nutrients. Past work demonstrated relationship between straightforward nutrition type variety pointers 

(FGIs) and micronutrient sufficiency among WRA. For operational and promotion purposes, nonethe-

less, there is solid interest for a dichotomous marker mirroring a satisfactory degree of dietary variety. 

Objective: The point of the examination was to build up a dichotomous marker of dietary variety in 

WRA. Strategies: We played out an auxiliary examination of 9 informational indexes containing quan-

titative dietary information from WRA in asset helpless settings (complete n = 4166). From the crude 

dietary information, we determined an individual "mean likelihood of ampleness" (MPA) across 11 

micronutrients. A few competitor FGIs were built. Pointer execution in anticipating a MPA >0.60 was 

surveyed inside every informational index by utilizing recipient working trademark investigation and 

affectability and particularity examination at different FGI shorts. The examination was performed in-

dependently for nonpregnant and nonlactating (NPNL) ladies and for lactating ladies. Results: We rec-

ognized 2 "best up-and-comer" dichotomous markers based on 9-or 10-point nutritional category scores 

(FGI-9 and FGI-10) with a cutoff of ≥5 nutritional categories. Both were altogether related to MPA in 

each site (P < 0.001). Zones under the bend were moderate, going from 0.62 to 0.82 among NPNL ladies 

and from 0.56 to 0.90 among lactating ladies. Correlations of results somewhat preferred FGI-10 for all 

ladies. Ends: When asset concentrated dietary strategies are not attainable, a basic dichotomous marker 

dependent on a cutoff of ≥5 of 10 characterized nutrition classes reflects "least dietary variety for ladies 

of conceptive age." According to the decisions of an agreement meeting of specialists, this pointer is 

appropriate for populace level evaluation, backing, and perhaps at the same time for following of pro-

gress in dietary variety across time.  

Keywords: Ladies of Conceptive Age, Dietary Variety, Nutritional Categories, Agricultural Nations, 

Asset Helpless Settings, Pointer, Diet Quality, Nourishment Delicate Intercessions 
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QUANTITY AND DISTRIBUTION OF PROTEIN AMONG OVERWEIGHT WOMEN 

Shameem EL-HAMMOUD   

Morocco 

Abstract: Foundation: The impacts of supper explicit protein amount and protein conveyance for the 

duration of the day on every day food admission are moderately obscure. Destinations: The points were 

to test 1) regardless of whether the utilization of higher-protein (HP) contrasted and typical protein (NP) 

dinners devoured at each eating event diminish free-living, every day starch and fat admissions in over-

weight ladies during energy balance conditions and 2) whether the conveyance of protein burned-

through for the duration of the day influences food consumption results. Strategies: Seventeen ladies 

[mean ± SEM age: 33 ± 1 y; weight record (in kg/m2): 27.8 ± 0.1] finished the accompanying firmly 

controlled, hybrid plan study. Members were furnished with and arbitrarily burned-through three 6-d 

eucaloric consumes less calories containing NP or HP (15% or 25% of energy as protein, individually). 

The protein content inside the NP diet utilized an even dissemination design (EVEN; 21 ± 1 g pro-

tein/feast) for the duration of the day, while the protein substance inside the HP slims down utilized 

either EVEN (35 ± 1 g protein/supper) or a lopsided circulation design (UNEVEN; 19 ± 1 g pro-

tein/breakfast, 26 ± 1 g protein/lunch, 63 g protein/supper). On day 7 of each diet, the members were 

approached to devour the eating routine explicit supreme protein amount (in grams) at each eating event 

yet were given an excess of starch and fat-rich nourishments to burn-through, not obligatory, during 

each eating event. Results: Eating more protein (HP contrasted and NP) or equally dispersing protein 

for the duration of the day (HP-EVEN contrasted and HP-UNEVEN) didn't diminish the utilization of 

not indispensable fat-and starch rich nourishments for the duration of the day (NP-EVEN: 2850 ± 240 

kcal/d; HP-EVEN: 2910 ± 240 kcal/d; HP-UNEVEN: 3160 ± 200 kcal/d). Notwithstanding the absence 

of contrasts in day by day energy consumption, the morning meal supper inside the HP-EVEN eating 

regimen prompted lower not obligatory sugar and fat admissions than the morning meal dinners in the 

NP-EVEN and HP-UNEVEN eating routine conditions (P < 0.05). End: Providing 30 g protein/dinner 

at each eating event for the duration of the day didn't impact free-living, day by day admission of ex-

ceptionally agreeable, starch and fat-rich nourishments in overweight ladies.  

Keywords: High-Protein Counts Calories, Food Decision, Food Consumption, Not Obligatory, Protein 

Conveyance, Overweight, Ladies 
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SUPPLEMENTARY FOOD DESIGN PROCESS TO ENHANCE COGNITIVE 

PERFORMANCE 

Abdul Wadood AL-HASAN  

Morocco 

Abstract: Foundation: Cognitive debilitation related with youth unhealthiness and hindering is by and 

large thought to be irreversible. Objective: The point was to test another dietary enhancement for the 

anticipation and treatment of moderate-intense lack of healthy sustenance (MAM) zeroed in on improv-

ing intellectual execution. Techniques: A 11-wk, town randomized, controlled pilot preliminary was led 

in 78 youngsters matured 1–3 or 5–7 y living in towns in Guinea-Bissau. The enhancement contained 

291 kcal/d for small kids and 350 kcal/d for more established kids and included 5 supplements and 2 

flavan-3-ol–rich fixings not present in current food-based suggestions for MAM. Neighborhood bread 

cooks arranged the enhancement from a blend of privately sourced things and an imported blend of 

fixings, and it was directed by network wellbeing laborers 5 d/wk. The essential result was chief capacity 

capacities at 11 wk. Optional results remembered extra psychological measures and changes for z scores 

for (weight-for-age) and tallness (stature for-age) and hemoglobin fixations at 11 wk. A record of cere-

bral blood stream (CBF) was additionally estimated at 11 wk to investigate the utilization of this esti-

mation as a natural list of psychological hindrance. Results: There were no critical contrasts in any result 

between bunches at benchmark. There was a gainful impact of irregular task to the enhancement bunch 

on working memory at 11 wk in kids matured 1–3 y (P < 0.05). This distinction diverged from no impact 

in more established youngsters and was not related with quicker development rate. Also, CBF related 

with task-exchanging execution (P < 0.05). Ends: These primer information propose that intellectual 

disability can be checked with estimation of CBF. Furthermore, the discoveries give fundamental infor-

mation that propose that it very well might be conceivable to improve poor psychological execution in 

little youngsters through changes in the nourishing definition of advantageous food sources used to 

forestall and treat MAM. Controlled investigations of the new enhancement detailing are required. This 

preliminary was enrolled at clinicaltrials.gov as NCT03017209.  

Keywords: Hindering, Moderate-Intense Unhealthiness (MAM), Guinea-Bissau, Prepared To-Utilize 

Beneficial Food, Mixed Sustained Nourishments, Cognizance, Weight-For-Age Z Score, Stature For-

Age Z Score, Cerebral Blood Stream, Close Infrared Spectroscopy 
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BODY COMPOSITION AND RELATIONS TO PHENOLS AMONG COMMUNITY 

Ruwaida EL-ALLAM   

Oman 

Abstract: Foundation: Polyphenols offer high cancer prevention agent potential that may secure against 

ongoing infections. Epidemiologic proof reporting their effect on body piece and stoutness hazard is 

restricted, especially among Hispanics/Latinos who are excessively inclined to corpulence. Goals: The 

points of this examination were to assess cross-sectional relationship of urinary polyphenols with weight 

file (BMI) and muscle to fat ratio (%BF) in a different Hispanic/Latino populace and to evaluate the 

dependability of polyphenol estimations. Strategies: Participants were 442 grown-ups from the Study of 

Latinos/Nutrition and Physical Activity Assessment Study (SOLNAS) matured 18–74 y. Doubly named 

water was utilized as a target recuperation biomarker of energy. Polyphenol discharge from 24-h pee 

tests was surveyed. Measures were rehashed in a subsample (n = 90) to give an unwavering quality 

measure. Anthropometric measures were acquired via prepared faculty, and %BF was estimated by 18O 

weakening. Direct relapse models were utilized to assess multivariable relationship between body crea-

tion and polyphenols. Spearman connection coefficients among BMI and %BF with polyphenols and 

intraclass relationship coefficients (ICCs) between polyphenol measures were processed. Ends: Alt-

hough affiliations were feeble, resveratrol and urolithin A were contrarily connected with stoutness. 

Rehashed polyphenol pee measures could explain their drawn out effect on body adiposity.  

Keywords: Polyphenols, Heftiness, Muscle Versus Fat, Doubly Named Water, Hispanic/Latino 
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PATTERNS IN DIETS AND IMPACT ON BARRIER DYSFUNCTION 

Tomas PEÑA   

Colombia 

Abstract: Foundation: Specific nourishments and supplements, including liquor, may add to gut bound-

ary brokenness. Be that as it may, as far as anyone is concerned, the impact of entire eating regimens is 

presently obscure. Objective: We meant to cross-sectionally examine relationship of dietary examples 

with plasma solvent CD14 (sCD14), which is delivered by macrophages on incitement with endotoxin 

and has been utilized as a marker of gut hyperpermeability. Techniques: We utilized food-recurrence 

poll information gathered from 689 ladies in the Nurses' Health Study and 509 men in the Health Pro-

fessionals Follow-Up Study. Our vital segment examination distinguished 2 dietary examples: "West-

ern" (higher admissions of red meat, handled meat, sweets, and refined grains) and "reasonable" (higher 

admissions of natural products, vegetables, fish, and entire grains). In multivariable-changed strategic 

relapse examinations, we assessed ORs and 95% CIs for high (equivalent to or more noteworthy than 

the middle contrasted and not exactly the middle) sCD14 focuses in quintiles of every dietary example. 

Utilizing strategic relapse, we additionally explored the joint relationship of the Western dietary exam-

ple and liquor admission or C-receptive protein (CRP) with sCD14 focuses. Ends: Higher utilization of 

the Western dietary example is related with a marker of macrophage enactment and gut hyperpermea-

bility, particularly when combined with high liquor consumption and elevated foundational aggravation. 

Our discoveries need affirmation in examinations with extra markers of gut obstruction brokenness.  

Keywords: Gut Boundary Brokenness, Dietary Examples, Solvent CD14, Liquor, C-Responsive Protein, 

Hyperpermeability 
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FOOD SECURITY IN HOUSEHOLD FOR PEOPLE WITH LOW INCOME 

Najwa EL-UDDIN   

United Arab Emirates 

Abstract: Foundation: Motivated by worry over absence of admittance to nutritious food in low-pay 

areas, sound food financing activities have energized the presentation of new general stores. Broad ex-

amination on the relationship between the food retail climate and sustenance results has indicated 

blended outcomes. There has been less exploration explicitly on food security results. Objective: We 

evaluated the relationship between numerous food climate measures and food security for low-pay US 

families. Techniques: By utilizing the USDA's broadly agent 2012–2013 Food Acquisition and Purchase 

Survey (FoodAPS; n = 4826 families), which gives one of a kind data about area and family level food 

retailer access, we measured cross-sectional relationship between food climate qualities and family unit 

level results, with and without relapse controls. Calculated relapse investigation was utilized for twofold 

family food security results. Results: Most families avoided the closest retailer to choose an essential 

retailer farther from home. For low-pay family units, distance to the closest grocery store and to the 

essential retailer was not related with food security. In contrast with shopping with family units' own 

car, the chances of being food secure were lower for families that utilized another car (OR: 0.59; 95% 

CI: 0.38, 0.90) or other transportation (OR: 0.32; 95% CI: 0.17, 0.61) to arrive at the essential retailer. 

Decisions: Having a nearest market ≤1 mile from home was not related with family food security. In-

terestingly, the method of transportation used to get to the essential retailer was related with family food 

security. In future examination, it very well might be significant to not just spotlight on the distance to 

the closest general store however to research the characteristics of the food retail climate at distances >1 

mile that are most emphatically connected with food security results.  

Keywords: Food Deserts, Food Retail Access, Family Unit Food Security, Sustenance Help, Supple-

mental Nutrition Assistance Program 
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VITAMIN D DEFICIENCY AMONG YOUNG WOMEN 

Nae HYUN-WOO   

Korea, South 

Abstract: Foundation: Nutrient D inadequacy is basic among ladies of conceptive age (WRA) in Bang-

ladesh, yet the causes stay hazy. Objective: To clarify the high commonness of nutrient D inadequacy 

in WRA in Dhaka, Bangladesh, we looked at the nutrient D status of pregnant ladies with that of their 

spouses and among pregnant and nonpregnant states. Strategies:This investigation was an observational 

substudy of the Maternal Vitamin D for Infant Growth preliminary led in Dhaka, Bangladesh. Ladies (n 

= 1300) were selected the second trimester of pregnancy and arbitrarily relegated to 1 of 5 arms com-

prising of various dosages of nutrient D enhancements or fake treatment, with 1 arm proceeding with 

supplementation until 6 mo baby blues. A subgroup of preliminary members and their spouses with 

plasma 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] fixation estimations (n = 84), and fake treatment bunch pre-

liminary members with serum 25(OH)D estimated in the second trimester of pregnancy and 6 mo baby 

blues (n = 89) were examined utilizing straight blended impacts relapse models. Results: The mean ± 

SD plasma 25(OH)D in pregnant ladies in the subsequent trimester was 23 ± 11 nmol/L. Changing for 

age and season, 25(OH)D of pregnant ladies was 30 nmol/L lower (95% CI: −36, −25 nmol/L) than that 

of men. Just 9% of all out fluctuation in 25(OH)D was clarified by factors shared by spousal sets. Chosen 

nonshared factors (BMI, time spent outside, inclusion in an open air work, sunscreen use) didn't clarify 

the relationship of sex with 25(OH)D. Changing for age, season, and BMI, 25(OH)D was comparable 

during pregnancy and 6 mo baby blues (mean distinction: −2.4 nmol/L; 95% CI: −5.3, 0.4 nmol/L). 

Ends: In Dhaka, WRA have significantly more unfortunate nutrient D status than men. Variety in 

25(OH)D isn't incredibly impacted by determinants shared by mates. Estimated nonshared attributes or 

pregnancy didn't represent the sexual orientation differential in 25(OH)D. This preliminary was enlisted 

at clinicaltrials.gov as NCT01924013.  

Keywords: Nutrient D, Bangladesh, Ladies, Pregnancy, Life Partners 
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DIETARY SUPPLEMENTATION OF DRIED FRUITS AND IMPACT ON WELLBEING 

Ulrik HAGEN   

Norway 

Abstract: Foundation: Clinical and preclinical examinations have indicated that dietary supplementa-

tion with dried plum improves bone wellbeing. These osteoprotective impacts are an outcome, to some 

degree, of the antiresorptive properties of the natural product, which give off an impression of being 

intervened by its polyphenolic mixes. Objective: This investigation was intended to decide whether cer-

tain portions of the polyphenolic mixes in dried plums are liable for the antiresorptive impacts and 

whether they adjust mitogen-enacted protein kinase (MAPK) and calcium flagging, which are funda-

mental to osteoclast separation and movement, under typical and fiery conditions. Techniques: Six pol-

yphenolic divisions were gotten from the complete polyphenolic concentrate of dried plum dependent 

on dissolvability. Introductory screening, with the utilization of the Raw 264.7 monocyte and macro-

phage cell line, indicated that 3 portions had the most stamped ability to downregulate osteoclast sepa-

ration. This reaction was affirmed in 2 of the portions by utilizing essential bone marrow–inferred soci-

eties and in all resulting trials to decide how osteoclast separation and capacity were changed with an 

attention on these 2 parts in essential societies. Information were dissected by utilizing ANOVA fol-

lowed by post hoc examinations. End: These outcomes show that specific kinds of polyphenolic mixes 

from dried plum downregulate calcium and MAPK flagging, bringing about concealment of Nfatc1 

articulation, which eventually diminishes osteoclast development and movement.  

Keywords: Polyphenols, Osteoclasts, Osteoporosis, Dried Plum, Calcium Flagging 
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FOOD INSECURITY AND ECONOMIC CRISIS FACTORS 

Zohrag SOGHOMONIAN   

Armenia 

Abstract: Foundation: The Brazilian economy has been formally in downturn since 2014. From that 

point forward, there has been an expansion in the joblessness rate, cost of food, and cuts in the financial 

plans of social projects, among different circumstances that may meddle with the food security of the 

populace. Goals: The points of this investigation were to distinguish the commonness of and factors 

related with food instability (FI) in Alagoas, probably the least fortunate state in Brazil, and to talk about 

the outcomes with regards to the public financial emergency. Strategies: This was a cross-sectional ex-

amination in a probabilistic example of 3366 families. FI was distinguished based on the Brazilian Food 

Insecurity Measurement. The relationship with free factors that accomplished P < 0.2 (by chi-square 

test) in the unrefined examination were submitted to multivariable investigation. Ends: The predomi-

nance of FI in Alagoas is extremely high, and thinking about past investigations, there was a checked 

expansion in FI during the Brazilian monetary emergency. All related variables are identified with the 

more prominent social weakness of the family. The current information highlights the need to reinforce 

public arrangements for wellbeing advancement, training, business, and pay and to guarantee the com-

mon liberty to satisfactory food, with the point of lessening social weakness inside the family in a man-

ageable manner. Furthermore, this examination adds to the comprehension of how public conditions can 

impact family unit level FI.  

Keywords: Hazard Factors, Financial Elements, Dietary Status, Public Approaches, Wellbeing Over-

views, Cross-Sectional Examinations 
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TREATMENT OF OVERWEIGHTS AND OBESIS WITH LONG HAUL METHODS 

Saabiqa EL-SHAD   

Oman 

Abstract: Foundation: Short-term treatment of overweight and heftiness with polyglucosamine (PG) 

was discovered to be more powerful than fake treatment and orlistat in twofold visually impaired clinical 

examinations. Objective: The point of the investigation was to think about the adequacy of long haul 

(12-mo) treatment of weight reduction with PG and fake treatment (PL). Techniques: This was a twofold 

visually impaired randomized examination in 100 members of both genders with a weight record (in 

kg/m2) >30 to <35. One gathering of 50 members was treated for 1 y with PG at 1.6 g/d and a compa-

rable gathering got PL. PG is a blend of low-sub-atomic weight chitosan with natural acids. Members 

were told to lessen their caloric admission by 10% and increment the actual work level by 9 metabolic 

identical assignment hours/wk. Dietary consistence was checked each 3 mo by utilizing a week after 

week survey [food admission appraisal (FIA)] dependent on 25 diverse food servings. Body weight 

(BW), midsection perimeter (WC), pulse (BP), glucose, lipids, and high-affectability C-responsive pro-

tein (hs-CRP) were likewise checked. Ends: PG was discovered to be more powerful than PL in dimin-

ishing BW, WC, glucose, BP, plasma lipids, and hs-CRP in respectably large people going through a 

10% caloric decrease and a slight expansion in active work. Dietary checking with the utilization of a 

FIA was a viable instrument in supporting dietary consistence. This preliminary was enrolled at clini-

caltrials.gov as U111111292405 (WHO).  

Keywords: Polyglucosamine, PG L112, Overweight, Heftiness, Clinical Preliminaries Randomized 

Study Compared with Placebo in Subjects After Caloric Restriction 
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BIOAVAILABILITY AFFECT ON LONG HAUL CONDENSED SUPPLEMENTATION 

Ovidiu COJOCAR   

Philippines 

Abstract: Foundation: Repeated phytic corrosive utilization prompts iron retention transformation in 

any case, as far as we could possibly know, the effect of rehashed tannin utilization has not yet been set 

up. Salivary proline-rich proteins (PRPs) may improve iron ingestion by encouraging tannins. Goals: 

This examination intended to decide the impact of long haul, portion reaction dense tannin supplemen-

tation on iron bioavailability and status and to survey the impact of salivary proteins on iron bioavaila-

bility during delayed consolidated tannin utilization. An auxiliary target was to evaluate astringency as 

a possible marker for transformation to tannins and iron bioavailability. Techniques: Eleven nonanemic 

ladies were tried out a twofold visually impaired 3-portion hybrid preliminary. Three (1.5, 0.25, or 0.03 

g) dense tannin supplements were burned-through multiple times/d for 4 wk in irregular request, with 

2-wk wastes of time in the middle. Dinner challenges were utilized when supplementation to evaluate 

iron bioavailability, iron status, salivary PRP changes, and astringency. Ends: Condensed tannin utili-

zation didn't influence iron bioavailability or status paying little mind to the supplementation time frame 

in premenopausal nonanemic ladies. Relationship examinations propose that bPRPs and cystatins are 

related with improved iron bioavailability and that lower appraisals of astringency may anticipate im-

proved iron ingestion with rehashed tannin utilization.  

Keywords: Tannins, Iron Bioavailability, Salivary Proline-Rich Proteins, Variation, Antinutritional Fac-

tors, Proanthocyanidins, Iron Inadequacy Weakness 
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CARDIAC PROBLEMS AND RELATIONSHIP WITH NUTRITIONS 

Esel KUDAYBERDIEV   

Kyrgyzstan 

Abstract: Foundation: Dietary examples speak to an expansive image of food and supplement utiliza-

tion and might be more prescient of wellbeing results than singular nourishments and supplements. Ob-

jective: We researched the relations among race, sex, family structure, parental financial status (SES), 

dietary examples, and cardiovascular infection (CVD) profiles among youths in the southeastern district 

of the United States. Strategies: An aggregate of 743 young people from a cross-sectional investigation 

were partitioned into 4 dietary example bunches by K-implies group examination. Multinomial strategic 

relapse was performed to decide the relations among the parental SES, family structures, and dietary 

examples of the young people. Relationship between dietary examples and CVD profiles were dissected 

by different straight relapse. Results: Four dietary examples were determined: "sound" (17%), "bites 

and desserts" (26%), "handled meat" (20%), and "sugar-improved drink (SSB) and singed food" (37%). 

Whites and females were bound to have a "solid" dietary example (Ps < 0.001). There were critical 

race/nationality contrasts in family structures, SES, and dietary examples (Ps < 0.05). In whites, higher 

mother's schooling and father's schooling and occupation were related with more noteworthy probability 

of a "solid" dietary example (Ps < 0.05). Homemaker was related with less probability of an "SSB and 

seared food" design (P = 0.023). In blacks, higher mother's occupation, father's schooling, and living 

with the two guardians were related with greater probability of a "sound" dietary example (Ps < 0.05). 

Stay-at-home dad was related with less probability of the "bites and desserts" (P = 0.025) and "SSB and 

singed food" dietary examples (P = 0.044). Generally speaking, young people with helpless dietary ex-

amples showed higher rate muscle versus fat, abdomen boundary, systolic circulatory strain, fasting 

insulin, homeostasis model appraisal of insulin obstruction, C-receptive protein, and all out fatty oil (Ps 

< 0.05). Ends: Our information recommend that family structure, parental working status, and SES are 

related with the eating regimen quality in young people. Also, "bites and desserts," "handled meat," and 

"SSB and seared food" dietary examples are totally connected with more regrettable CVD hazard pro-

files.  

Keywords: Dietary Example, Financial Status, Instruction, Inexpensive Food, Young Adult, Stroke Belt 
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FOOD CONSUMPTION AND RELATIONSHIP WITH DIET QUALITY AND NUTRIENTS 

Kaalim EL-ARSHAD   

Kuwait 

Abstract: Foundation: Pasta is an ordinarily devoured food in the United States; notwithstanding, little 

is thought about pasta utilization and supplement admission and diet quality. Objective: This investiga-

tion inspected the relationship between pasta utilization and diet quality. Strategies: This was a cross-

sectional information investigation of 10,697 US grown-ups from the NHANES 2009–2012, a broadly 

agent review. The principal result measures were diet quality as surveyed by the Healthy Eating Index–

2010 (HEI-2010), supplement admissions, and dietary examples. Bunch examination was utilized 

among pasta shoppers to describe dietary examples. Relapse examinations decided contrasts between 

gatherings. Results: Overall mean eating routine quality was comparative between pasta shoppers and 

nonconsumers. In any case, customers of "pasta, noodles" had 5.6% higher HEI-2010 scores; HEI-2010 

scores were 7.9% lower in the individuals who ate "macaroni and cheddar." Consumers of pasta, "pasta, 

noodles," and "pasta blended dishes, barring macaroni and cheddar" ("pasta blended dishes") had higher 

dietary fiber admissions by 11.0–13.6% (territory: 1.89–2.35 g/d). Utilization of "pasta blended dishes" 

was related with a 5% expansion in both potassium and sodium admissions (∼150 and 190 mg/d, indi-

vidually). Group investigations recognized pasta-eating designs that are related with both expanded and 

diminished eating regimen quality contrasted and nonconsumers. Ends: Different dietary examples exist 

concerning pasta utilization. These pasta designs contribute in various manners to eat less carbs quality 

and admissions of fiber, sodium, and potassium. Along these lines, it is basic to isolate sorts of pasta 

and pasta dishes prior to identifying with dietary admissions.  

Keywords: Diet Quality, Supplement Admission, National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES), Healthy Eating Index (HEI), Bunch Investigation, Pasta 
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CANCER RISK AMONG ADULTS WITH HIGH BMI 

Vikramaditya HERAVDAKAR   

India 

Abstract: Foundation: Excess load in adulthood is one of only a handful few modifiable danger factors 

for pancreatic disease, and tallness has relationship also. This prompts whether or not body weight and 

stature in youth are related with grown-up pancreatic malignancy. Objective: The point of the investi-

gation was to analyze if youth weight file (BMI; kg/m2) and stature are related with pancreatic disease 

in adulthood. Techniques: We connected 293,208 kids conceived from 1930 to 1982 in the Copenhagen 

School Health Records Register who had estimated estimations of loads and statures at ages 7–13 y with 

the Danish Cancer Registry to recognize episode pancreatic disease cases from 1968 to 2012. HRs and 

95% CIs were assessed by utilizing Cox relative dangers relapses. Results: During 8,207,015 man long 

periods of development, 1268 pancreatic disease cases were analyzed. Youth BMI z scores at ages 7–

13 y were emphatically and fundamentally connected with pancreatic malignant growth in people <70 

y old enough; ≥70 y old enough, the affiliations lessened. The HRs of pancreatic malignancy were 1.13 

(95% CI: 1.05, 1.21) and 1.18 (95% CI: 1.09, 1.27) as indicated by BMI z score at ages 7 and 13 y, 

separately. A BMI z score of ≥1.5 at ages 7, 10, and 13 y was emphatically and fundamentally connected 

with pancreatic malignant growth; nonetheless, the impact didn't contrast from having a BMI z score 

≥1.5 at just one of these ages. Positive, but nonsignificant, affiliations were related to stature. Ends: BMI 

at all ages from 7 to 13 y was decidedly and directly connected with grown-up pancreatic malignant 

growth: the higher the BMI, the higher the danger. Abundance youth BMI might be demonstrative of 

cycles started from the get-go in life that lead to this disease. The counteraction of youth adiposity may 

diminish the weight of pancreatic malignant growth in grown-ups.  

Keywords: Malignancy, Youngsters, Development, Tallness, Corpulence, Pancreas, Weight 
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METABOLICAL PROFILES AMONG CHILDREN WITH MALNUTRITIONS 

Zholon ZHAPAROV   

Kyrgyzstan 

Abstract: Foundation: Environmental enteric brokenness (EED), often observed in provincial Mala-

wian youngsters, causes ongoing irritation and builds the danger of hindering. Vegetables might be 

helpful for improving sustenance and diminishing the danger of creating EED in weaning kids. Objec-

tive: The destinations of this investigation were to decide the dietary benefit, check the sanitation, and 

recognize metabolite profiles of 3 vegetable based reciprocal nourishments: regular bean (CB), cowpea 

(CP), and conventional corn-soy mix (CSB). Strategies: Foods were set up by utilizing nearby fixings 

and investigated for supplement organization with the utilization of Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC) guidelines (950.46, 991.43, 992.15, 996.06, and 991.36) for large scale and micro-

nutrient proximate examination. Sanitation examination was directed as per the Environmental Protec-

tion Agency (7471B) and AOAC (2008.02) guidelines. The metabolite creation of nourishments was 

resolved with nontargeted ultra-execution LC–pair mass spectrometry metabolomics. Results: All nour-

ishments gave comparative energy; CB and CP nourishments contained higher protein and dietary fiber 

substance than did the CSB food. Iron and zinc were most noteworthy in the CSB and CP nourishments, 

though CB and CP food sources contained higher measures of magnesium, phosphorus, and potassium. 

A sum of 652 unmistakable metabolites were recognized across the 3 nourishments, and 23, 14, and 36 

metabolites were explicit to the CSB, CB, and CP nourishments, individually. Among the possible die-

tary biomarkers of admission to recognize vegetable nourishments were pipecolic corrosive and 

oleanolic corrosive for CB; arabinose and serotonin for CSB; and quercetin and α-and γ-tocopherol 

corrosive for CP. No hefty metals were distinguished, and aflatoxin was estimated distinctly in the CSB 

(5.2 parts per billion). Ends: Legumes in the eating routine give a rich wellspring of protein, dietary 

fiber, basic micronutrients, and phytochemicals that may decrease EED. These food metabolite investi-

gations distinguished expected dietary biomarkers of vegetable admission for stool, pee, and blood lo-

cation that can be utilized in future examinations to survey the connection between the unmistakable 

vegetables burned-through and wellbeing results. This preliminary was enrolled at clinicaltrials.gov as 

NCT02472262 and NCT02472301.  

Keywords: Corn-Soybean Mix, Phaseolus Vulgaris, Vigna Unguiculata, Foodomics, Metabolomics, 

Lack of Healthy Sustenance, Enteric Infection, Natural Enteric Brokenness, Corresponding Nourish-

ments, Newborn Child 
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RETINOIC ACID AND NUTRITIONS EFFECT COMPARING TO VITAMINS ALONE 

Sultan AL-SALEH   

Oman 

Abstract: Foundation: Vitamin A (VA; retinol) supplementation is broadly used to lessen kid mortality 

in low-pay nations. In any case, existing exploration recommends that supplementation with VA alone 

may not be ideal for babies. Objective: We contrasted the impact of VA and VA joined with retinoic 

corrosive (VARA) on retinol take-up and turnover in organs of neonatal rodents raised under VA-pe-

ripheral conditions. Strategies: Secondary examination was directed on information got from 2 past ac-

tive investigations in Sprague-Dawley neonatal rodents breast fed by dams took care of a VA-negligible 

eating regimen (0.35 mg retinol reciprocals/kg diet). On postnatal day 4, little guys had been treated 

with a solitary portion of VA (6 μg/g; n = 52; VA study), VA + 10% retinoic corrosive (6 μg/g; n = 42; 

VARA study), or fake treatment (canola oil; n = 94; the two examinations), all of which contained ∼2 

μCi [3H]retinol as the tracer for VA. Absolute retinol and tracer focuses were estimated in plasma and 

tissues from 1 h to 14 d in the wake of dosing. Control bunch information from the two examinations 

were converged before investigation. Active boundaries were re-assessed and thought about factually. 

Results: VARA supplementation controlled to neonatal rodents inside a couple of days after birth 

brought about a lower turnover of retinol in the lungs, kidneys, and remains and less incessant reusing 

of retinol among plasma and organs (100 contrasted and multiple times in the VARA-contrasted and the 

VA-treated gathering). In spite of the fact that VA supplementation brought about a higher grouping of 

retinol in the liver, VARA supplementation prompted a higher take-up of postprandial retinyl esters into 

the lungs, digestive organs, and body. End: Given the generally higher retinol take-up into a few extra-

hepatic organs of children dosed orally with VARA, this type of supplementation may fill in as a focused 

on treatment of low VA fixations in extrahepatic organs that keep on growing postnatally.  

Keywords: Extrahepatic, Development and Improvement, Youngster, Rodent, Retinyl Esters, Retinoic 

Corrosive, Nutrient an Insufficiency, Nutrient A Digestion, Nutrient A Supplementation 
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SEED BASED NUTRITIENTS AND EFFECTS ON OBESITIES 

Abdul Maalik EL-USMAN  

Morocco 

Abstract: Foundation: Quinoa (Chenopodium quinoa) is a pseudo-grain initially developed in the An-

dean area. The prevalence of its seeds has expanded lately because of the cases of medical advantages 

and superfood characteristics. Studies to date on the medical advantages of quinoa have been confined 

to creature models, and the outcomes give frail to direct proof to help improved plasma lipid profiles. 

Clinical preliminaries in people to look at the cases of medical advantages of quinoa are restricted to a 

couple of forthcoming examinations and one randomized preliminary completed in postmenopausal la-

dies. As far as anyone is concerned, no investigations have been led in everybody. Objective: The goal 

of this randomized clinical preliminary was to research the impact of various quinoa dosages (25 and 

50 g/d) on body structure, serum lipids and hormones, and supplement admissions in overweight and 

large people. Techniques: This was a portion reaction randomized, controlled, single-dazzle preliminary 

with an equal plan (1 control and 2 treatment gatherings) that thought about the impact of 25 and 50 g 

quinoa/d in 50 overweight and stout members over a 12-wk intercession period. Results: Body structure, 

supplement admission, and aggregate, LDL, and HDL cholesterol were not fundamentally adjusted by 

quinoa utilization (P > 0.05). Mean serum fatty substance (TG) focus was decreased fundamentally in 

the 50-g quinoa bunch from 1.14 to 0.72 mmol/L at 12 wk (P < 0.05). The commonness of metabolic 

condition (MetS) was additionally decreased in this gathering by 70%. No huge changes in TGs were 

seen in the control and 25-g quinoa gatherings. The predominance of MetS was diminished by 40% 

(from n = 7 at pattern to n = 4 at 12 wk) in the 25-g gathering.  

Keywords: Quinoa Seeds, Fatty Substances, Portion Reaction, Overweight And Hefty Subjects, Corpu-

lence, Metabolic Disorder 
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VITAMINS AND THEIR IMPORTANCE ON NATIONAL NUTRITIONS 

Egbert ASSENDARP   

Netherlands 

Abstract: Foundation: The National Nutrition Research Roadmap has called for help of more notewor-

thy communitarian, interdisciplinary examination for various regions of nourishment research. Be that 

as it may, a significant decrease in government financing settles on reacting to these decisions testing. 

Targets: The goals of this investigation were to inspect transient patterns in examination subsidizing and 

to talk about the likely results of these patterns. Techniques: We looked through the NIH RePORTER 

information base to recognize NIH research awards and USASpending to distinguish National Science 

Foundation:and USDA research awards granted from 1992 to 2015. We zeroed in on those that related 

to nutrient exploration. For the years 2000 to 2015, we inspected subsidizing patterns for various nutri-

ents, including nutrients A, B (one-carbon B-nutrients were considered independently from other B-

nutrients), C, D, E, and K. Results: From 1992 to 2015, absolute government research spending ex-

panded from ∼$14 to $45 billion (2016 US dollars). In spite of the fact that nutrient examination spend-

ing expanded from ∼$89 to $95 million, the extent of awards granted for nutrient exploration declined 

by more than 66%, from 0.65% in 1992 to 0.2% in 2015. Government offices granted 6035 nutrient 

exploration awards throughout the time-frame, with nutrient A related with the most examination ex-

tends every year overall (n = 115) and nutrient K the least (n = 8). Nutrient D exploration ventures were 

related with the best normal yearly task esteem ($34.8 million). Ends: Vitamin research has confronted 

a lopsided decrease in exploration subsidizing from 1992 to 2015. Lacking government research subsi-

dizing streams hazard slowing down advancement in nutrient examination and leaving significant head-

ways hidden.  

Keywords: Nutrients, Financing, Sustenance, Supplements, Research Spending 
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VEGETAGLE CONSUMPTION AND RELATIONS WITH CANCER IN BREAST 

Osman TUMA   

Egypt 

Abstract: Foundation: The chemopreventive exercises of cruciferous vegetables were perceived in the 

mid 1990s, trailed by a development of proof in different malignant growth models, including bosom 

disease. As far as anyone is concerned, no examinations have analyzed whether utilization of cruciferous 

vegetables has changed likewise, and what sway, assuming any, on bosom malignant growth danger 

may have come about. Objective: The time pattern in cruciferous vegetable admission was explored 

somewhere in the range of 1982 and 1998, and its relationship with bosom malignancy hazard were 

analyzed. Strategies: In a clinic based case-control concentrate in 1491 patients with bosom malignancy 

and 1482 controls, loess bends were built to portray the connection between middle utilization of cru-

ciferous vegetables and year of confirmation. ORs and 95% CIs were determined with unlimited calcu-

lated relapse, changing for age, year of confirmation, family pay, weight file, cigarette smoking, age at 

menarche, equality, age from the start birth, family background of bosom disease, hormone substitution 

treatment, and all out meat admission. Results: Consumption designs varied among cases and controls. 

A moderate however consistent expansion in cruciferous vegetable admission was seen in the cases, 

despite the fact that among controls, cruciferous vegetable utilization expanded from 1982 to 1987, 

arrived at a level during 1988–1992, and afterward declined from 1993 to 1998. Appropriately, albeit a 

general converse relationship with bosom malignant growth hazard was noticed for cruciferous vegeta-

ble admission (most elevated contrasted and least quartile—OR: 0.68; 95% CI: 0.55, 0.86; P-pattern = 

0.0006), the backwards affiliation would in general be more articulated inside later year layers, with an 

OR of 0.52 (95% CI: 0.33, 0.83) for 1993–1998 contrasted and an OR of 0.89 (95% CI: 0.64, 1.23) for 

1982–1987. Ends: The utilization of cruciferous vegetables expanded during the previous twenty years, 

indicating various patterns in cases and controls. The unobtrusive yet supported expansion in cruciferous 

vegetable admission revealed by the cases could impact affiliation concentrates with bosom malignant 

growth hazard.  

Keywords: Bosom Malignancy, Cruciferous Vegetable, Self-Announced Utilization, Hazard Affiliation, 

Case-Control Study 
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SUPPLEMENTATION INTAKE AND PROTEIN GROWTH ON BODY 

Carlijne van DOCKUM  

Netherlands 

Abstract: Foundation: Low protein admission is related with different negative wellbeing results at any 

life stage. At the point when diets don't contain adequate protein, phosphorus accessibility is undermined 

on the grounds that proteins are the significant wellsprings of phosphorus. Nonetheless, regardless of 

whether mineral phosphorus supplementation mitigates this issue is obscure, as far as anyone is con-

cerned. Objective: Our objective was to decide the effect of dietary phosphorus supplementation on food 

consumption, weight pick up, energy effectiveness, body arrangement, blood metabolites, and liver his-

tology in rodents took care of a low-protein diet for 9 wk. Strategies: Forty-nine 6-wk-old male Sprague-

Dawley rodents were haphazardly designated to 5 gatherings and devoured 5 isocaloric eats less carbs 

not indispensable that fluctuated uniquely in protein (egg white) and phosphorus focuses for 9 wk. The 

benchmark group got a 20% protein diet with 0.3% P (NP-0.3P). The 4 different gatherings were taken 

care of a low-protein (10%) diet with a phosphorus centralization of 0.015%, 0.056%, 0.1%, or 0.3% 

(LP-0.3P). The rodents' weight, body and liver piece, and plasma biomarkers were then surveyed. Re-

sults: The expansion of phosphorus to the low-protein diet fundamentally expanded food consumption, 

weight gain, and energy effectiveness, which were comparative among the gatherings that got 0.3% P 

(LP-0.3P and NP-0.3P) paying little mind to dietary protein content. What's more, phosphorus supple-

mentation of low-protein consumes less calories diminished plasma urea nitrogen and expanded all out 

body protein content (defatted). Changes in food admission and productivity, body weight and creation, 

and plasma urea focus were exceptionally articulated at a dietary phosphorus content <0.1%, which may 

speak to a basic edge. Ends: The expansion of phosphorus to low-protein slims down improved devel-

opment measures in rodents, chiefly because of upgraded energy productivity. A dietary phosphorus 

convergence of 0.3% alleviated negative impacts of low-protein slims down on development bounda-

ries.  

Keywords: Low-Protein Diet, Phosphorus, Weight Pick Up, Food Admission, Energy Proficiency, Non-

alcoholic Greasy Liver Sickness, Sprague-Dawley Rodents 
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MILK PASTEURIZATION AND BIOACTIVATIONS IN IT 

Hamish WHEELWRIGHT   

Australia 

Abstract: Foundation: Historically, Holder purification has been utilized to purify benefactor human 

milk accessible in a clinic setting. There is broad examination that gives an outline of the effect of Holder 

sanitization on bioactive segments of human milk. A rack stable (SS) human milk item, made utilizing 

answer handling, as of late opened up; be that as it may, as far as anyone is concerned, little has been 

distributed about the impact of counter preparing on human milk. Objective: We expected to survey the 

capacity of answer preparing to kill microscopic organisms and to measure the distinction in lysozyme 

and secretory immunoglobulin A (sIgA) movement between Holder sanitized (HP) and SS human milk. 

Techniques: Milk tests from 60 moms were pooled. From this pool, 36 examples were taken: 12 exam-

ples were kept crude, 12 examples were HP, and 12 examples were counter prepared to make a SS item. 

All examples were dissected for complete oxygen consuming microorganisms, coliform microbes, Ba-

cillus cereus, sIgA action, and lysozyme action. Crude examples filled in as the control. Results: One 

crude example and 3 HP tests contained B. cereus at the hour of culture. There were no noticeable 

microbes in SS tests at the hour of culture. Crude examples had essentially more noteworthy lysozyme 

and sIgA movement than HP and SS tests (P < 0.0001). HP tests held essentially more lysozyme and 

sIgA movement (54% and 87%, individually) than SS tests (0% and 11%, separately). Ends: Human 

milk prepared utilizing Holder sanitization should keep on being screened for the presence of B. cereus. 

Clinicians should know about the distinctions in the maintenance of lysozyme and sIgA action in HP 

and SS items when settling on taking care of choices for restoratively delicate or immunocompromised 

babies to guarantee that patients are accepting the greatest safe insurance.  

Keywords: Heat Preparing, Baby Sustenance, Giver Human Milk, Business Cleansing, Rack Stable Hu-

man Milk 
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FOOD RECOMMENDATION ADHERENCE DURING DIETS 

Jackson MURRAY   

Canada 

Abstract: Foundation: In Canada, pregnant ladies are regularly alluded to Canada's Food Guide (CFG), 

a bunch of public dietary proposals intended to advance sufficient supplement consumption. Pregnant 

ladies are additionally encouraged to put on weight inside the Institute of Medicine rules, which contrast 

by prepregnancy weight record (BMI). Notwithstanding, CFG proposals don't represent prepregnancy 

BMI and give no direction on "less solid" (LH) nourishments. Objective: The point of this examination 

was to score ladies' eating regimens as indicated by adherence to CFG proposals and utilization of LH 

nourishments and to look at contrasts between these eating routine scores by prepregnancy BMI. Tech-

niques: Participants tried out the APrON (Alberta Pregnancy Outcomes and Nutrition) imminent asso-

ciate investigation finished a 24-h review in their subsequent trimester (n = 1630). A score was made 

based on every day by day dietary CFG proposal met, going from 0 to 9. The dissemination of utilization 

(grams every day) of 8 LH nutritional categories was given a score of 0 (none) or 1, 2, or 3 (speaking to 

the most reduced, center, or most elevated tertiles, individually) and added giving an all out LH score 

of 0–24. Results: There were not many contrasts in CFG suggestions met by prepregnancy BMI status, 

albeit less ladies who were overweight or fat prepregnancy met the particular proposal to burn-through 

7–8 servings of natural product or vegetables/d than did the individuals who were under-or ordinary 

weight (47% and 41% contrasted and half and 54%, separately). In spite of the fact that distinctions 

were little, ladies who were hefty prepregnancy had lower CFG scores (β = −0.28; 95% CI:−0.53, −0.02) 

and higher LH scores (β = 0.45; 95% CI: 0.04, 0.86) than did the individuals who were ordinary weight. 

End: The examination results propose that more consideration may should be paid to individualized 

directing on dietary suggestions that assess prepregnancy BMI.  

Keywords: Canada's Food Guide, Pregnancy, Planned Companion, Nourishing The Study Of Disease 

Transmission, Dietary Rules, Food Strategy, General Wellbeing 
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ETHANOL CONSUMPTION EXERCISE: A CASE STUDY 

Humaid EL-ISHAK   

Saudi Arabia 

Abstract: Foundation: Observational examinations and hybrid taking care of studies propose that mod-

erate liquor use may profit cardiovascular danger, however we are aware of no drawn out randomized 

preliminaries that have tried this speculation. Objective: We assessed the practicality of a viability in-

vestigation of every day ethanol use in a 6-mo randomized pilot concentrate in grown-ups at higher 

cardiovascular danger. Strategies: In a twofold visually impaired, randomized, controlled equal plan 

preliminary, we screened 67 grown-ups matured ≥55 y and arbitrarily doled out 45 members to burn-

through 150 mL of a falsely improved refreshment with or without 10% grain liquor day by day for 6 

mo. Members were approached to devour no other liquor and returned month to month to get the drink 

and go through estimation of HDL cholesterol, liver capacity tests, and complete blood tallies. Results: 

Of the 45 haphazardly relegated members, 39 finished the preliminary; the essential explanation refered 

to for whittling down was bother. None of the members detailed issue drinking or built up any genuine 

unfriendly occasions or strange biochemical discoveries. Notwithstanding, we noticed no distinctions in 

centralizations of HDL cholesterol, HDL lipoprotein subclasses, aspartate aminotransferase, alanine 

aminotransferase, γ-glutamyltransferase, mean corpuscular volume, or adiponectin between the liquor 

and control arms, recommending that adherence was poor. Each member precisely distinguished their 

alloted drink, most with incredible assurance. Ends: In this equal plan pilot investigation of day by day 

liquor use, we noticed none of the normal changes in markers of liquor admission, which recommends 

helpless adherence to this unadulterated liquor mediation. Our outcomes propose that drawn out prelim-

inaries of liquor utilization, on the off chance that they are directed in light consumers like these, should 

utilize down to earth plans for maximal achievability. This investigation was enlisted at clinicaltrials.gov 

as NCT01377727.  

Keywords: Randomized Controlled Preliminary, Convention Consistence, Liquor Utilization, Pilot 

Study, Biomarkers 
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LOW CALORIE PRESERVATIVES AND POTENTIAL HEALTH OUTCOMES 

Muneef JOSEPH   

Indonesia 

Abstract: Foundation: In a universe of limited exploration financing, endeavors to organize future ex-

amination subjects are progressively important. Objective: The point of this examination was to distin-

guish and organize the heading of future exploration in the wide region of low-calorie sugar (LCS) 

admission and conceivably related wellbeing results by utilizing a novel technique that joins proof plan-

ning in the Agency for Healthcare Research and Quality's Future Research Needs (FRN) measure. Strat-

egies: An assorted master partner board was met and connected with to distinguish research holes and 

organize future exploration needs. A free exploration group facilitated various intuitive online courses 

and inspired input through overviews and individual meetings with the partner board, which included 

policymakers, lay crowd individuals, wellbeing suppliers, an examination funder, people with food in-

dustry experience, and analysts of a few unique fortes. Results: The partner board created and positioned 

a rundown of 18 FRN inquiries across 5 wide examination territories. Generally, partner board individ-

uals consistently concurred that the exploration addresses that will have the biggest general wellbeing 

sway are those that address results identified with body weight, hunger, and dietary admission. Despite 

the fact that the LCSs remembered for this FRN venture have all been Generally Recognized as Safe by 

the FDA or affirmed as food added substances, the intermittent concerns and disarrays with respect to 

the "security" of LCSs by shoppers underscore the significance of conveying the science to the overall 

population. End: Our undertaking gives proof that drawing in a different master partner board is a pow-

erful strategy for deciphering holes in nourishment investigation into organized zones of future exami-

nation.  

Keywords: Low-Calorie Sugars, Counterfeit Sugars, Non-Nutritive Sugars, Extreme Focus Sugars, Fu-

ture Examination Needs 
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KETOGENIC EFFECT ON ACUTE PROBLEMS IN HUMANS 

Mairo LEPP   

Estonia 

Abstract: Foundation: Lower-cerebrum glucose take-up is ordinarily present before the beginning of 

psychological crumbling related with maturing and may expand the danger of Alzheimer illness. Ke-

tones are the cerebrum's principle elective energy substrate to glucose. Medium-chain fatty oils (MCTs) 

are quickly β-oxidized and are ketogenic yet in addition have gastrointestinal results. We surveyed 

whether MCT emulsification into a sans lactose skim-milk lattice [emulsified MCTs (MCT-Es)] would 

improve ketogenesis, diminish results, or both contrasted and a similar oral portion of MCTs devoured 

without emulsification [nonemulsified MCTs (MCT-NEs)]. Targets: Our points were to show that, in 

solid grown-ups, MCT-Es will prompt higher ketonemia and have less results than MCT-NEs and the 

impacts of MCT-NEs and MCT-Es on ketogenesis and plasma medium-chain unsaturated fats (MCFAs) 

will be portion subordinate. Strategies: Using a metabolic report day convention, 10 sound grown-ups 

were each given 3 separate dosages (10, 20, or 30 g) of MCT-NEs or MCT-Es with a standard breakfast 

or no treatment [control (CTL)]. Blood tests were taken each 30 min for 4 h to quantify plasma ketones 

(β-hydroxybutyrate and acetoacetate), octanoate, decanoate, and different metabolites. Members fin-

ished a results survey toward the finish of each investigation day. Results: Compared with CTL, MCT-

NEs expanded ketogenesis by 2-crease with no huge contrasts between dosages. MCT-Es expanded 

absolute plasma ketones by 2-to 4-overlap in a portion subordinate way. Contrasted and MCT-NEs, 

MCT-Es expanded plasma MCFA bioavailability (F) by 2-to 3-overlay and diminished the quantity of 

results by ∼50%. Ends: Emulsification expanded the ketogenic impact and diminished results in a por-

tion subordinate way for single dosages of MCTs ≤30 g under coordinating conditions. Further exami-

nation is expected to set up whether emulsification could continue ketogenesis and limit results and 

along these lines be utilized as a treatment to change cerebrum ketone accessibility throughout a drawn 

out timeframe. This preliminary was enrolled at clinicaltrials.gov as NCT02409927.  

Keywords: Lipid Digestion, Medium-Chain Fatty Oils, Emulsification, Ketogenesis, Bioavailability 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

601 

AROMATIC RECEPTORS IN HUMAN AND PROLIFERATION OF CANCER CELLS 

Álvaro RAMOS   

Portugal 

Abstract: Foundation: Previous examinations have recommended a causative function for agonists of 

the sweet-smelling hydrocarbon receptor (AhR) in the etiology of bosom malignant growth 1, beginning 

stage (BRCA-1)– quieted bosom tumors, for which possibilities for treatment stay poor. Targets: We 

explored the guideline of BRCA1 by the soy isoflavone genistein (GEN) in human estrogen receptor α 

(ERα)– positive Michigan Cancer Foundation-7 (MCF-7) and ERα-negative irregular University of Ar-

izona Cell Culture-3199 (UACC-3199) bosom disease cells, separately, with inducible and constitu-

tively dynamic AhR. Strategies: In MCF-7 cells, we broke down the portion and time-subordinate im-

pacts of GEN and (– )- epigallocatechin-3-gallate (EGCG) control, chosen as model dietary DNA me-

thyltransferase (DNMT) inhibitors, on BRCA-1 articulation after AhR enactment with 2,3,7,8-tetrachlo-

rodibenzo-p-dioxin (TCDD) and in TCDD-waste of time tests. We analyzed the impacts of GEN and 

EGCG on BRCA1 cytosine-phosphate-guanine (CpG) methylation and cell expansion. Controls for 

DNA methylation and multiplication were changes in articulation of DNMT-1, cyclin D1, and p53, 

individually. In UACC-3199 cells, we thought about the impacts of GEN and α-naphthoflavone (αNF; 

7,8-benzoflavone), an engineered flavone and AhR opponent, on BRCA1 articulation and CpG methyl-

ation, cyclin D1, and cell development. At last, we analyzed the impacts of GEN and αNF on BRCA1, 

AhR-inducible cytochrome P450 (CYP)- 1A1 (CYP1A1) and CYP1B1, and AhR mRNA articulation. 

Results: In MCF-7 cells, GEN applied portion and time-subordinate safeguard impacts against TCDD-

subordinate downregulation of BRCA-1. After TCDD waste of time, GEN saved BRCA-1 protein ar-

ticulation while diminishing DNMT-1 and cyclin D1. GEN and EGCG diminished BRCA1 CpG meth-

ylation and cell expansion related with expanded p53. In UACC-3199 cells, GEN diminished BRCA1 

and estrogen receptor-1 (ESR1) CpG methylation, cyclin D1, and cell development while prompting 

BRCA-1 and CYP1A1. Ends: Results propose precaution impacts for GEN and EGCG against BRCA1 

CpG methylation and downregulation in ERα-positive bosom disease cells with actuated AhR. GEN 

and flavone rivals of AhR might be valuable for reactivation of BRCA1 and ERα through CpG demeth-

ylation in ERα-negative bosom disease cells holding constitutively dynamic AhR.  

Keywords: Genistein, BRCA1, ESR1, Ahr, DNA Methylation, Epigenetics, Bosom Malignancy, Flavo-

noids, Anticipation 
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NUTRITION AMONG CHILDREN AND RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS 

Ponchikov Kirill (Kirilka) MAXIMOVICH 

Russia 

Abstract: Foundation: By the time a youngster is 24 mo old, half of guardians report encountering 

demanding eating practices with their kid. These practices incorporate devouring an insufficient dietary 

assortment, eating similar nourishments over and over, and a reluctance to attempt either new or natural 

nourishments. Past exploration has set up relations concerning the effect of parent taking care of proce-

dures on kid supper time practices and how parent taking care of techniques are impacted by nurturing 

style; be that as it may, as far as anyone is concerned, no examinations have researched whether there 

is a relationship between nurturing style and saw youngster supper time practices explicitly identified 

with demanding eating. Objective: The reason for this examination was to explore whether a connection 

exists between broad nurturing style and both parent taking care of techniques and saw meticulous eater 

and non–particular eater (NPE) practices. Strategies: Parents of 2-to 5-y-old kids (n = 525) finished 2 

online reviews: 1) the Mealtime Assessment Survey, which quantifies the recurrence of parent and 

youngster supper time practices, and 2) the Parenting Styles and Dimensions Questionnaire, which es-

timates legitimate, dictator, and tolerant nurturing styles. Spearman's connection examination was led 

to decide the relations between nurturing style and supper time conduct. Results: Positive connections 

were found between a legitimate nurturing style and NPE practices, just as parent supper time method-

ologies that advance positive dietary patterns. Tyrant and tolerant nurturing styles were decidedly con-

nected with kid practices related with exacting eating and parent supper time techniques that can con-

trarily impact youngster taking care of. Ends: These discoveries propose that a connection exists be-

tween broad nurturing style and both parent and kid supper time practices; notwithstanding, the direc-

tionality of the connection stays obscure. The positive connections seen inside the definitive nurturing 

style with respect to NPE practices recommend the utilization of legitimate taking care of techniques to 

beat taking care of challenges.  

Keywords: Meticulous Eating, Little Child Taking Care Of, Supper Time Procedures, Taking Care Of 

Works On, Nurturing Style 
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DAIRIES AND CONTAINS OF DIFFERENT VITAMIN FORMS 

Micheal GARCIA   

United States of America 

Abstract: Foundation: The plant-based type of nutrient K (phylloquinone, nutrient K-1) has been very 

much evaluated in the US diet. Menaquinones (nutrient K-2) are another class of nutrient K mixes that 

contrast from phylloquinone in the length and immersion of their side chain, yet they have not been all 

around described in nourishments. Destinations: The goals of this investigation were to 1) measure phyl-

loquinone and the various types of menaquinones [menaquinone (MK) 4–MK13] in milk, yogurt, Greek 

yogurt, creams, and cheeses and 2) think about the menaquinone substance of full-fat, diminished fat, 

and nonfat dairy items. Strategies: All dairy tests were either gotten from the USDA National Food and 

Nutrient Analysis Program or bought from retail sources. Phylloquinone and menaquinone fixations in 

these dairy items were measured by mass spectrometry innovation. Results: Full-fat dairy items con-

tained calculable measures of menaquinones, fundamentally in the types of MK9, MK10, and MK11. 

We likewise estimated unassuming measures of phylloquinone, MK4, MK8, and MK12 in these items. 

Interestingly, there was little MK5–7 or MK13 recognized in most of dairy items. The complete nutrient 

K substance of delicate cheddar, blue cheddar, semi-delicate cheddar, and hard cheddar were (implies 

± SEMs): 506 ± 63, 440 ± 41, 289 ± 38, and 282 ± 5.0 µg/100 g, individually. Nonfermented cheeses, 

for example, handled cheddar, contained lower measures of nutrient K (98 ± 11 µg/100 g). Decreased 

fat or sans fat dairy items contained ∼5–22% of the nutrient K found in full-fat counterparts. For in-

stance, complete nutrient K substance of full-fat milk (4% fat), 2%-fat milk, 1%-fat milk, and nonfat 

milk were 38.1 ± 8.6, 19.4 ± 7.7, 12.9 ± 2.0, and 7.7 ± 2.9 µg/100 g, separately. Ends: supposedly, this 

is the primary report of menaquinone substance of US dairy items. Discoveries demonstrate that the 

measure of nutrient K substance in dairy items is high and relative to the fat substance of the item.  

Keywords: Nutrient K, Menaquinones, Dairy Items, Aged, Diminished Fat, Phylloquinone 
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PLACE OF ESSENTIAL AMINO ACIDS AND SUPPLEMENTS WITHIN DIETS 

Aydin XALIDZADƏ   

Azerbaijan 

Abstract: Foundation: Whether load carriage (LC), a perseverance practice mode made out of the high-

impact part of customary perseverance practice [e.g., cycle ergometry (CE)] and contractile powers nor-

mal for resistive-type work out, tweaks intense mitochondrial versatile reactions to perseverance prac-

tice and supplemental nourishment [carbohydrate + basic amino acids (CHO+EAA)] isn't known. Ob-

jective: The point of this investigation was to look at the impacts of LC and CE, with or without 

CHO+EAA supplementation, on intense markers of mitochondrial biogenesis. Strategies: Twenty-five 

grown-ups performed 90 min of metabolically coordinated LC (treadmill strolling, wearing a vest equiv-

alent to 30% of weight) or CE practice during which CHO+EAA (46 g sugar and 10 g fundamental 

amino acids) or non-nutritive control (CON) drinks were burned-through. Muscle biopsy tests were 

gathered very still (pre-work out), post-work out, and after 3 h of recuperation to evaluate citrate syn-

thase action and the outflow of mRNA (turn around transcriptase–quantitative polymerase chain re-

sponse) and protein (Western blotch). Results: Citrate synthase and phosphorylated p38 mitogen-en-

acted protein kinase (p38 MAPK) Thr180/Tyr182 were raised postexercise contrasted and pre-work out 

(time fundamental impact, P < 0.05). Peroxisome proliferator-actuated γ-receptor coactivator 1α (PGC-

1α) articulation was most elevated after recuperation for CE contrasted and LC (work out by-time im-

pact, P < 0.05). Sirtuin 1 (SIRT1) articulation postexercise was higher for CON than for CHO+EAA 

medicines (drink-by-time, P < 0.05). Tumor silencer (p53), mitochondrial record factor A (TFAM), and 

cytochrome c oxidase subunit IV (COXIV) articulation was more prominent for CON than for 

CHO+EAA medicines (drink principal impact, P < 0.05). PGC-1α and p53 articulations were decidedly 

related (P < 0.05) with TFAM (r = 0.629 and 0.736, individually) and COXIV (r = 0.465 and 0.461, 

separately) articulations. Ends: Acute mitochondrial versatile reactions to perseverance practice give off 

an impression of being generally determined by exogenous sustenance accessibility. Albeit CE upregu-

lated PGC-1α articulation to a more noteworthy degree than LC, downstream flagging was the equiva-

lent between modes, recommending that LC, in enormous part, inspires a similar intense mitochondrial 

reaction as conventional, non–weight-bearing perseverance work out. This preliminary was enrolled at 

clinicaltrials.gov as NCT01714479.  

Keywords: PGC-1α, P53, SIRT1, TFAM, COXIV, Simultaneous Exercise 
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POWDER FORM MICRONUTRIENTS AND THEORIES TO PROGRAM DESIGN 

Tomaš BULAJIĆ   

Montenegro 

Abstract: Foundation: The Global Alliance for Improved Nutrition is leading hypothesis driven cycle 

assessments of micronutrient powder (MNP) programs. Objective: The point was to produce fundamen-

tal hypotheses about elements influencing adherence to suggestions concerning purpose of-utilization 

fortress of nourishments with MNPs. Techniques: A writing search was directed to recognize reports 

with content identified with adherence to MNPs as an intercession gave at home to youngsters 6–59 mo 

old enough. 35 examinations and 6 program depictions were distinguished. We utilized topical investi-

gations to produce a thorough rundown of components that could impact adherence, trailed by content 

examination to measure the outcomes. We built up a Program Impact Pathway to concretize the focuses 

at which the elements distinguished influence the cycle of adherence. Results: In the arrangement of 

records assessed (n = 41), the most compelling elements, estimated by number of archives revealing the 

factor having impact, were 1) guardians' view of positive changes because of MNP use (n = 14), 2) 

parental figures' apparent kid acknowledgment of food with MNPs (n = 12), and 3) guardians' neglect 

(n = 11). Conduct change correspondence channels (n = 13) and messages (n = 12) were the most much 

of the time announced program configuration highlights impacting parental figure information and re-

sulting adherence. Organization routine (n = 10), which might be identified with parental figures' ability 

to make sure to give MNPs, was additionally a habitually refered to program configuration highlight 

influencing adherence. Ends: The dominance of information and discernment variables may mirror a 

basic hypothetical inclination among analysts concerning what they measure. To accomplish programs 

that help more noteworthy adherence, we need to receive a social biological point of view to illuminate 

program plan to address a more extensive arrangement of determinants. Studies that survey progress 

across the effect pathway, especially from adherence to natural results, would likewise give direction to 

assessment contemplates, especially when time or different imperatives limit the possibility to quantify 

organic results.  

Keywords: Micronutrient Powders, Adherence, Baby and Little Youngster Sustenance, Correlative Tak-

ing Care Of, Micronutrient Insufficiency, Social Biological 
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FOOD AID AND ADVANCEMENT OF FOOD PROTOCOL 

Kaiden MAGUIRE   

Ireland 

Abstract: Sustained mixed nourishments (FBFs) are micronutrient-strengthened mixes of processed 

grains and heartbeats that speak to the most usually conveyed micronutrient-braced food help. FBFs 

have been condemned because of absence of viability in treating undernutrition, and it has additionally 

been proposed that elective products, for example, sorghum and cowpea, be examined rather than corn 

and soybean. The Micronutrient Fortified Food Aid Pilot Project (MFFAPP) Tanzania adequacy study 

was the finish of financial, handling, tangible, and nourishment FBF innovative work. MFFAPP Tanza-

nia was a 20-wk, somewhat randomized group configuration directed among February and July 2016 

that selected kids matured 6–53 mo in the Mara area of Tanzania with weight-for-tallness z scores >−3 

and hemoglobin focuses <10.3 mg/dL. The mediation was integral taking care of recently detailed, ex-

pelled FBFs (white sorghum cowpea assortment 1, white sorghum-cowpea assortment 2, red sorghum-

cowpea, white sorghum-soy mix, and corn-soy mix 14) contrasted and Corn Soy Blend Plus (CSB+), a 

current US Agency for International Development–appropriated corn-soy mix, and a no-FBF-getting 

control. Screened members (n = 2050) were separated by age gathering (6–23 and 24–53 mo) and dis-

tributed to 1 of 7 FBF groups gave fortnightly. Biochemical and anthropometric information were esti-

mated each 10 wk at weeks 0, 10, and 20. The essential goals of this investigation were to decide if 

recently figured, expelled corn-, soy-, sorghum-, and cowpea-based FBFs bring about identical nutrient 

An or iron results contrasted and CSB+. Changes in anthropometric results were likewise inspected. 

Results from the MFFAPP Tanzania Efficacy Study will illuminate food help makers and distributers 

about whether expelled sorghum-and cowpea-based FBFs are feasible alternatives for improving the 

strength of the undernourished. This preliminary was enlisted at clinicaltrials.gov as NCT02847962.  

Keywords: Strengthened Mixed Food, Expulsion, Sorghum, Cowpea, Nutrient A, Iron, Protein, Food 

Help, Undernutrition 
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IMPAIRED HEART RATE AND RELATIONSHIP WITH FOOD INSECURITY 

Petri ZAHLER   

Switzerland 

Abstract: Foundation: Food weakness (FI), diabetes commonness, and helpless diabetes results all lop-

sidedly influence Latinos in the United States. Pulse changeability (HRV) reflects autonomic tone, is 

related with glycemic control, and predicts mortality in sort 2 diabetes. It is obscure whether FI is iden-

tified with HRV and, assuming this is the case, regardless of whether glycemic control represents this 

affiliation. Objective: This exploratory cross-sectional examination analyzed FI and HRV among US 

Latinos with type 2 diabetes. Techniques: Participants announced segment qualities, financial status, 

and FI, including the 6-thing USDA food security module and a 1-thing proportion of diabetes-explicit 

food security. Members wore a wandering electrocardiogram screen for 24 h. In the time space, HRV 

was evaluated with the SD of the R-R stretch (SDNN). In the recurrence space, the force range was 

incorporated more than 3 recurrence groups—extremely low recurrence (VLF), low recurrence (LF), 

and high recurrence (HF)— and afterward regular log changed. Unadjusted ANOVA and ANCOVA 

changed for age, sex, glycated hemoglobin (HbA1c), and pointers of financial status looked at food 

security bunches on HRV. Results: Participants' mean ± SD age was 59.7 ± 10.9 y, and 73% were ladies. 

Of the 94 members, 63 revealed FI as per the USDA food security module and 46 detailed FI as per the 

diabetes-explicit measure. Mean ± SD HbA1c was 8.6% ± 1.7% and was hardly higher among those 

announcing diabetes-explicit FI than those detailing diabetes-explicit food security. Members who re-

vealed diabetes-explicit FI had lower SDNN, VLF, LF, and HF HRV with impact sizes in the little to-

medium reach. Contrasts stayed huge even subsequent to controlling for age, sex, financial difficulty, 

and HbA1c. The 6-thing USDA food security module was not related with HRV. Ends: Diabetes-explicit 

FI might be an exceptional danger factor for chronic weakness results among US Latinos. Endeavors to 

address FI could profit diabetes results.  

Keywords: Food Weakness, Neediness, Pulse Inconstancy, Type 2 Diabetes, Latinos 
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PATTERNS IN THE DIETARY REGIMENS AND ASSOCIATED RISKS 

Gracie MACGORMAN   

Ireland 

Abstract: Foundation: Reduced position relapse (RRR) is a way to deal with distinguish dietary exam-

ples related with biochemical markers and danger of type 2 diabetes (T2D). Objective: We meant to 

determine dietary examples related with adiponectin, leptin, C-responsive protein (CRP), and fatty oils 

(TGs) and to analyze the forthcoming relationship of these examples with T2D danger in 5 ethnic/racial 

gatherings with contrasts in T2D rates. Techniques: The Multiethnic Cohort (MEC) included 215,831 

African-American, Japanese-American, Latino, Native Hawaiian, and white grown-ups living in Hawaii 

and California who finished an approved quantitative food-recurrence poll in 1993–1996. T2D status 

depended on self-report with affirmation by authoritative information. Serum CRP and TGs and plasma 

adiponectin and leptin were estimated ∼10 y after standard in a subset (n = 10,008) of members. RRR 

was applied to dietary information and biomarker data of 10,008 MEC members in the joined populace 

and in every ethnic/racial gathering. RRR-inferred dietary examples, streamlined by evacuation of nour-

ishments that were not discovered to be significant, were hence assessed for relationship with T2D dan-

ger in 155,316 associate individuals (8687 episode T2D cases analyzed by 2010) by utilizing Cox cor-

responding perils relapse. Results: Combining ethnic/racial gatherings, we distinguished a dietary ex-

ample low in handled and red meat, sugar-improved refreshments, diet sodas, and white rice and high 

in entire grains, natural product, yellow-orange vegetables, green vegetables, and low-fat dairy that was 

contrarily connected with CRP, TGs, and leptin and decidedly identified with adiponectin. Looking at 

extraordinary tertiles, the dietary example anticipated a 16–28% fundamentally lower T2D danger in 

the consolidated examination populace and furthermore independently in African Americans, Japanese 

Americans, Latinos, Native Hawaiians, and whites. Nationality explicit inferred designs differed just 

humbly from the general example and brought about similar relationship with T2D. End: This distin-

guished dietary example may bring down T2D hazard through its effect on adipokines, by bringing 

down persistent aggravation and dyslipidemia across 5 ethnic/racial gatherings.  

Keywords: Adipokines, Adiponectin, Biomarker, C-Receptive Protein, Dietary Example, Leptin, Mul-

tiethnic Cohort, Diminished Position Relapse, Fatty Substances, Type 2 Diabetes 
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OBESITY AMONG WOMEN AND IMPACT OF DEMOGRAPHIC FACTORS 

Ferran VILLALOBOS   

Singapore 

Abstract: Foundation: Women have higher paces of stoutness than men and grow more articulated 

practical deficiencies subsequently. However, little is thought about how weight decrease influences 

their utilitarian status, including whether their reactions contrast when protein admission is improved. 

Objective: The point of this investigation was to affirm the plausibility of conveyance of a higher-protein 

(adjusted at every feast) calorie-confined eating regimen in fat ladies and decide its viability for affecting 

capacity and maintenance of lean mass. Technique: Obese people group staying ladies [n = 80; weight 

list (in kg/m2), in methods ± SDs: 37.8 ± 5.9; matured 45–78 y; 58.8% white] were taken on a weight 

reduction (−500 kcal/d) study and arbitrarily doled out to either a Control–Weight-Loss (C-WL; 0.8 g 

protein/kg body weight) gathering or a High-Protein–Weight-Loss (HP-WL; 1.2 g protein/kg body 

weight; 30 g protein multiple times/d) bunch in a 1:2 distribution. Essential results were work by 6-min 

walk test (6MWT) and slender mass by utilizing the BodPod (Life Measurement, Inc.) at 0, 4, and 6 mo. 

Results: Both gatherings decreased calorie admissions and body loads (P < 0.001), and the possibility 

of the HP-WL intercession was affirmed. The 6MWT outcomes improved (P < 0.01) at 4 mo in the HP-

WL gathering and at 6 mo in the two gatherings (P < 0.001). The two gatherings improved capacity by 

a few different measures while somewhat diminishing (P < 0.01) lean mass (−1.0 kg, C-WL; −0.6 kg, 

HP-WL). Weight reduction was more noteworthy in white than in individuals of color at both 4 mo (6.0 

± 3.6 contrasted and 3.7 ± 3.4 kg; P < 0.02) and 6 mo (7.2 ± 4.8 contrasted and 4.0 ± 4.7 kg; P < 0.04) 

and would in general be emphatically identified with age (P < 0.06). Determinations: A clinically sig-

nificant practical advantage of stoutness decrease was affirmed in both examination gatherings, with no 

huge gathering impact. Our discoveries of racial contrasts in light of the mediation and a possible impact 

of member age loan uphold for additional investigations adequately controlled to investigate the collab-

oration of race and age with useful reactions to corpulence decrease in ladies. This preliminary was 

enrolled at clinicaltrials.gov as NCT02033655.  

Keywords: Dynapenic Weight, Ladies, Adjusted Protein, Age, Race, Work, Body Synthesis 
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HIGH FAT MEALS AND RESPONSES TO BODY PROBLEMS 

Andejs BIRZIŅŠ   

Latvia 

Abstract: Foundation: A considerable expansion in fatty substances (TGs) after a feast is related with 

an expanded danger of cardiovascular infection. Most examinations exploring the impacts of a feast on 

TGs have not utilized dinners that reflect normal utilization. Objective: The goal of this examination 

was to think about the TG and fiery reactions of consistent with life suppers, containing moderate fat 

and energy substance, with a high-fat, high-energy, low-starch dinner (HFM) commonly used to test TG 

reactions. Techniques: Nine sound, inadequately dynamic men [mean ± SD age: 25.1 ± 6.7 y; weight 

list (in kg/m2): 25.8 ± 7.0; <150 min moderate-to energetic force actual work/wk] finished 3 feast pre-

liminaries in arbitrary request: a HFM (17 kcal/kg, 60% fat), a moderate-fat dinner (MFM; 8.5 kcal/kg, 

30% fat), and a biphasic supper (BPM), in which members burned-through the full MFM at standard 

and 3 h postmeal. Blood tests were gathered through an inhabiting catheter at pattern and hourly for 6 

h. Results: Peak blood TGs were essentially more noteworthy (P = 0.003) after the HFM (285.2 ± 169.7 

mg/dL) than after the MFM (156.0 ± 98.7 mg/dL), yet the BPM (198.3 ± 182.8 mg/dL) was not funda-

mentally not the same as the HFM (P = 0.06) or the MFM (P = 0.99). Complete territory under the bend 

for TGs was more prominent after the HFM (1348.8 ± 783.7 mg/dL × 6 h) than after the MFM (765.8 

± 486.8 mg/dL × 6 h; P = 0.0005) and the BPM (951.8 ± 787.7 mg/dL × 6 h; P = 0.03), in spite of the 

fact that the MFM and BPM were not fundamentally extraordinary (P = 0.72). There was a huge time-

by-feast cooperation for interferon γ, yet not for interleukins 6, 8, or 10. End: These discoveries in in-

adequately dynamic, sound youngsters propose that the huge TG reaction after HFMs in past investiga-

tions may not mirror the metabolic condition of numerous people in every day life.  

Keywords: Fatty Oil, Postmeal, Metabolic Burden List, Moderate-Fat Supper, Cytokine, Interleukin 
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INSULIN RESISTANCE AMONG HUMANS AND ASSOCIATIONS WITH PROTEIN 

INTAKE 

Hamed SAYEGH   

Egypt 

Abstract: Foundation: High admissions of aggregate and creature protein are related with the danger of 

type 2 diabetes (T2D). The impact of protein type on insulin opposition, a critical forerunner of T2D, 

has not been widely contemplated. Objective: The point of this investigation was to decide the relation-

ship between dietary aggregate, creature, and plant protein admissions just as the creature to-plant pro-

tein (AP) consumption proportion with insulin obstruction in moderately aged and more seasoned 

grown-ups. Techniques: This was a cross-sectional investigation in 548 members (mean ± SD age: 66.2 

± 13.7 y) from the adjustment substudy of the AHS-2 (Adventist Health Study 2) accomplice. Members 

devoured slims down with a low AP admission proportion. Dietary admissions of aggregate and specific 

sorts of protein were determined from six 24-h dietary reviews. Members finished a self-controlled poll 

on segment, way of life, wellbeing, diet consumption, and actual work qualities. Anthropometric factors 

including weight, stature, and midriff perimeter were estimated. Homeostasis model appraisal of insulin 

opposition (HOMA-IR) was determined by utilizing fasting serum glucose and insulin. Various straight 

relapse models were utilized to test the relations among aggregate and explicit protein admissions with 

insulin obstruction. Results: The scopes of dietary admissions of creature and plant protein and the AP 

consumption proportion were 0.4–87.4 and 14.0–79.2 g/d and 0.02–4.43, separately. Dietary admissions 

per 10-g/d additions of all out protein (β: 0.11; 95% CI: 0.02, 0.21) and creature protein (β: 0.11; 95% 

CI: 0.01, 0.20) and the AP consumption proportion (β: 1.82; 95% CI: 0.80, 2.84) were emphatically 

identified with HOMA-IR. Plant protein was not fundamentally identified with insulin obstruction. End: 

Total and creature protein admissions and the AP consumption proportion were decidedly connected 

with HOMA-IR in grown-ups with moderately a low admission of creature protein and a maximum 

usage of plant protein.  

Keywords: Creature Protein, Creature To-Plant Protein Consumption Proportion, Insulin Opposition, 

HOMA-IR, AHS-2 
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DIET TYPES AMONG YOUNG MEN AND RAISING ISSUES   

Ingileifur DORRASON   

Iceland 

Abstract: Foundation: Adherence to a Mediterranean eating regimen (MD) has been measured through 

different records that depend on full-length surveys, however their application in information gathered 

with brief polls has not been methodically explored. Objective: We planned to assess the capacity of the 

generally utilized MD score (MDS) to characterize people as indicated by their adherence to a MD when 

applied to information gathered with brief polls. Techniques: We evaluated the eating routine of 200 

members from a Greek public wellbeing overview with the utilization of 2 instruments: 1) an approved, 

itemized food-recurrence poll (FFQ) assessing grams every day of admission of individual nourishments 

and 2) a choice of 19 inquiries from the Baseline Nutrition Credits4Health (BNC4H) electronic stage 

survey that evaluated servings with abstract serving sizes. We determined the MDS_FFQ (referent) and 

MDS_BNC4H lists from every poll and assessed their connection and the level of study members who 

were positioned in an indistinguishable tertile in both files. We rehashed the examinations for 2 extra 

files characterized with standards unique in relation to the MDS [Mediterranean Diet Index 

(MDI)_BNC4H and Mediterranean Diet Assessment Score (MEDAS)_ BNC4H]. Results: Spearman 

connection coefficients for the MDS_FFQ were 0.31 with the MDS_BNC4H, 0.24 with the 

MDI_BNC4H, and 0.23 with the MEDAS_BNC4H. The extent of members positioned into a similar 

adherence level as the referent MDS_FFQ was half for the MDS_BNC4H (weighted κ = 0.27) and lower 

for the other lists. The utilization of medians as shorts (as in the MDS_FFQ) had low discriminative 

capacity when applied to servings every day (MDS_BNC4H) in certain MDS parts, prompting equiva-

lence issues in the scope of qualities between the 2 files. Ends: Our discoveries feature certain issues 

that should be viewed as while applying previous MD records in settings with various dietary evalua-

tions. Given the broad utilization of electronic stages for dietary evaluation, our outcomes may offer 

further understanding into planning brief, improved polls that mean to gauge MD adherence with effec-

tively quantifiable scores.  

Keywords: Dietary Evaluation, Dietary Examples, Mediterranean Eating Regimen, Connection, Diet, 

Food Recurrence 
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DAIRY FOOR CONSUMPTION AND BREAST CANCER ASSOCIATION 

Chavi MIKHAIL   

Egypt 

Abstract: Foundation: Dairy nourishments are unpredictable combinations which incorporate supple-

ments and non-supplement substances that might impact malignant growth etiology, including bosom 

disease. Objective: The reason for this examination was to analyze relationship between the sorts and 

amount of dairy nourishments devoured and the danger of bosom malignancy among ladies partaking 

in the Roswell Park Cancer Institute Data Bank and BioRepository (DBBR) somewhere in the range of 

2003 and 2014. Techniques: Archived clinical and survey information were acquired from the DBBR 

from 1941 ladies determined to have bosom disease between December 2003 and October 2014, and 

1237 control members. Admissions of dairy nourishments were questioned with a self-managed food-

recurrence survey and gathered into month to month admissions of absolute dairy, milk, yogurt, low-fat 

cheddar, other cheddar, and sweet dairy. ORs and 95% CIs were assessed with unlimited calculated 

relapse changing for age, race, weight list, menopausal status, energy admission, sort of milk generally 

burned-through, cigarette smoking status, and family background of bosom malignancy. Results: Total 

dairy admissions were related with a non-critical 15% decrease in bosom disease hazard (P = 0.11). 

Higher admissions of yogurt were related with decreased danger of bosom disease (OR: 0.61; 95% CI: 

0.46, 0.82) and higher admissions of American, cheddar, and cream cheeses were related with a possibly 

huge expanded danger (OR: 1.53; 95% CI: 0.99, 2.34; P = 0.05). Relationship with dairy nourishments 

were blended when delineated by estrogen receptor (ER) status, and as a rule mirrored those of in general 

bosom disease. In any case, we noticed positive relationship between milk admission and danger of ER− 

bosom malignant growth (OR: 1.58; 95% CI: 1.05, 2.37) and backwards relationship between sweet 

dairy and ER+ bosom disease (OR: 0.52; 95% CI: 0.29, 0.95). Ends: Specific dairy nourishments may 

add to bosom disease danger in ladies, in spite of the fact that the danger shifts by wellspring of dairy. 

Future investigations are justified to affirm the defensive capability of yogurt in this kind of malignant 

growth.  

Keywords: Malignancy, Disease The Study Of Disease Transmission, Dietary Admission, Dietary Ex-

amples, Bosom Malignancy, Dairy, Estrogen Receptor 
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CONSUMPTION OF IRON AND IMPACTS ON BOIAVAILABILITY 

Anna MUSAYELYAN   

Armenia 

Abstract: Iron inadequacy stays a worldwide medical problem, and antinutritional factors, for example, 

tannins, are regularly refered to as supporters of the high predominance of insufficiency. Notwithstand-

ing this, tannin-rich eating regimens may have potential helpful cardiovascular and malignant growth 

battling properties in view of the cancer prevention agent movement of tannins. Besides, epidemiologic 

examinations and long haul preliminaries including members who burned-through eating regimens rich 

in antinutritional factors, especially tannins, strife with single-dinner bioavailability contemplates. The 

motivation behind this story audit is to decide the impact of tannins on iron bioavailability and status 

and set up whether variation to tannins lessens the antinutritional impacts of tannins over the long haul. 

We likewise expected to analyze tannins utilized in iron investigations. Normal topics identified with 

iron bioavailability and iron status with tannin utilization were gathered and grouped for synopsis and 

combination dependent on models and subjects utilized. By and large, there was discord between iron 

bioavailability and status in investigations. Single-supper concentrates with hydrolyzable and oligo-

meric catechin and epicatechin tannins (tea and tannic corrosive) for the most part uphold decreases in 

bioavailability identified with tannin utilization yet not utilization of consolidated tannin, which are all 

the more ordinarily found in food. Long haul creature model, epidemiologic, and multimeal concentrates 

for the most part don't uphold changes in iron status identified with tannin consumption. Studies recom-

mend that drawn out tannin utilization may affect iron status in an unexpected way in comparison to 

single-supper studies or bioavailability iron models foresee. Besides, iron bioavailability contemplates 

that utilization dense tannins, which are all the more generally burned-through, may better foresee sup-

per time iron bioavailability. More exploration is expected to create agent antinutritional iron examina-

tions and research components basic the variation to tannins and other antinutritional factors that happen 

over the long haul.  

Keywords: Iron Bioavailability, Antinutritional Factors, Tannins, Proanthocyanidins, Iron-Lack Frailty 
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LOW CALORIE ADDITIVES IN FOOD & OTHER NUTRITIONS 

Arun BHATTACHARYA   

India 

Abstract: Low-calorie sugars (LCSs; additionally alluded to as fake sugars, non-nutritive sugars, non-

nutritive counterfeit sugars, focused energy sugars, or sugar substitutes) are fused into nourishments, 

drinks, and self-added tabletop sugars as an option in contrast to sugars or nutritive sugars (NSs). Con-

trasted and NSs, LCSs are related with lower calorie allow and have been appeared to encourage weight 

reduction in clinical preliminary settings (1–5). Moreover, LCS utilization has been related with more 

advantageous way of life decisions, for example, expanded actual work, more noteworthy leafy foods 

consumption, and higher by and large Health Eating Index scores (6). Contrasted and water utilization, 

equivalent or better dietary admission and glycemic reaction have additionally been noticed for LCS-

containing refreshments (7). In any case, the potential wellbeing impacts of LCSs stay dubious (8) as 

different creature, epidemiologic, and planned investigations have detailed relationship of LCSs with 

weight pick up, cardiometabolic hazard elements, and change of the gut microbiota (9–12). The pre-

dominance of utilization of refreshments, nourishments, and as of late "parcels" containing LCSs by US 

grown-ups (13) has been accounted for; notwithstanding, different wellsprings of LCSs exist inside the 

US diet. Ongoing examinations have broke down LCS admission dependent on refreshments alone, and 

afterward inspected the dietary examples of LCS drink purchasers (14, 15). Frequently absent in these 

investigations are wellsprings of LCSs from the admission of the more extensive cluster of nourishments 

themselves. Additionally, regularly prohibited, or gathered with nourishments or drinks, are those things 

that are added to refreshments and food sources, for example, self-added tabletop sugars, savors, gar-

nishes, sauces, and different things that don't meet the USDA Food Surveys Research Group (FSRG) 

meaning of dietary things devoured all alone, that speak to  

Keywords: Low-Calorie Sugars, Nutritive Sugar, Food Things, Grown-Ups, NHANES, Dietary, United 

States 
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MUSCLETAL IMPACT OF NUTRITIONAL FACTORS 

Maddison LLOYD   

United States of America 

Abstract: By numerous measures, people are more advantageous today than any time in recent memory. 

Truth be told, future has expanded all around the world by 10 y since 1980, from 62 to 72 y old enough, 

though death rates from neonatal and maternal complexities, jungle fever, lack of healthy sustenance, 

and HIV/AIDS have declined significantly (1). However, this advancement in human wellbeing has 

been made conceivable, to some extent, through the unconstrained utilization of characteristic assets—

and as the strength of our planet deteriorates, human wellbeing will likewise be undermined through an 

assortment of instruments (2). To proceed with our advances in wellbeing without trading off the 

strength of the planet, the standards of planetary wellbeing should be coordinated into current general 

wellbeing thinking. As indicated by the Rockefeller Foundation-Lancet Commission, planetary wellbe-

ing is characterized as "the accomplishment of the most elevated feasible norm of wellbeing, prosperity, 

and value worldwide through reasonable regard for the human frameworks—political, financial, and 

social—that shape the fate of humankind and the Earth's regular frameworks that characterize the safe 

ecological cutoff points inside which mankind can thrive," or as the Commission places it in easier 

terms, "the soundness of human progress and the condition of the common frameworks on which it 

depends" (3). The standards of this logical field can be applied to manage the plans of wellbeing explo-

ration, strategy, and practice through a planetary wellbeing approach. Dissimilar to customary general 

wellbeing approaches that organize populace wellbeing, a planetary wellbeing approach means to mu-

tually organize the soundness of individuals and the common frameworks that support them. Through 

such a methodology, wellbeing specialists and professionals can interface natural and general wellbeing 

plans with transdisciplinary exploration, and colleges can give the instruments and preparing essential 

for the intricate relations specific to planetary wellbeing.  

Keywords: Planetary Wellbeing, Horticulture, Training, Sub-Saharan Africa, Climate, General Wellbe-

ing 
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ADVANCED FOOD RESULTS IN ENHANCED PROTEIN EFFICACY 

Husaam AL-JABARA   

Tunisia 

Abstract: The grill chicken has been proposed to be a decent in vivo model for surveying iron bioavail-

ability since its iron results are steady with the generally utilized in vitro processing/Caco-2 cell model 

(14). Rodents have generally been the essential in vivo model for this application, and pigs have been 

used also. In any case, because of the previous model's more effective iron retention (because of huge 

contrasts in energy use for body size, life range, body extent, and gastrointestinal morphology) and the 

last model being all the more expensive (15), the chicken model might be more beneficial due to its life 

structures, size, development rate, and minimal effort (14). Supposedly, albeit a protein-effectiveness 

proportion (PER) model has been set up (16), the chicken model has not been utilized to survey protein 

nature of nourishments for an immediate human sustenance application. This examination is a develop-

ment to the Micronutrient Fortified Food Aid Pilot Project, which explored the utilization of sorghum 

and cowpea FBFs and hinted at an adequacy concentrate in Tanzania (17). Our past investigation found 

that sorghum and cowpea were appropriate choices to corn and soy FBFs dependent on nutrient A, iron, 

and development results in rodents took care of dry FBFs for 4 wk, and all FBFs were of preferable 

healthful quality over CSB+ (18). In this investigation, the recently created WPC-containing sorghum-

cowpea (SC) and sorghum-soy (SS) FBFs and a SPI-containing SC FBF were assessed alongside 3 novel 

FBFs to decide the significance of expulsion, and if overprocessed FBFs without sugar, less oil, and less 

WPC or SPI (overprocessed SC FBFs) are similarly solid, more affordable alternatives.  

Keywords: Iron Bioavailability, Protein Quality, Invigorated Mixed Nourishments, Oven Chicken, 

Grain and Vegetable Stronghold 
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DIETARY HABITS AND ACUTE HEART PROBLEM ASSOCIATIONS 

Stefan Afanasijovych KOSTYUCHENKO  

Ukraine 

Abstract: Intense pancreatitis (AP) is a main source of gastrointestinal-related clinic affirmations, and 

its frequency keeps on expanding (1). The Revised Atlanta Classification (RAC) is a global agreement 

that defines AP dependent on illness seriousness into 3 classes: mellow (no organ disappointment and 

no neighborhood entanglements), moderate (transient organ disappointment enduring <48 h, and addi-

tionally nearby complexities), and extreme AP (relentless organ disappointment ≥48 h, with or without 

nearby difficulties) (2). Patients with extreme AP will in general require delayed hospitalization and 

have huge horribleness and mortality (3). Moreover, roughly one-fifth of patients after a scene of AP 

can create repetitive AP, and ∼10% progress over the long run to constant pancreatitis (4). There are 

numerous etiologies for creating AP including gallstones, hypertriglyceridemia, and certain drugs. The 

impacts of 2 significant modifiable danger factors, liquor utilization and cigarettes smoking, have been 

broadly assessed as adding to the turn of events and movement of AP (5, 6). In any case, another poten-

tial significant modifiable danger factor for AP that has not been concentrated also is diet. A couple of 

populace based examination considers assessed the relationship between certain dietary segments and 

the frequency of AP (7–11). Notwithstanding, a portion of these examinations needed individual patient 

information on key clinical factors. What's more, as far as anyone is concerned, the relationship of die-

tary propensities with the seriousness of AP has not been recently evaluated.  

Keywords: Intense Pancreatitis, Revised Atlanta Classification, Infection Seriousness, Diet, Dietary Sur-

veys 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

619 

DIETARY RESEARCH AND MAP OF HEALTH OUTCOMES 

Amélie LEUENBERGER   

Switzerland 

Abstract: Foundation: Proof planning is an arising instrument used to deliberately recognize, sort out, 

and sum up the amount, dissemination, and qualities of distributed examinations with the objective of 

distinguishing information holes and future exploration needs. Objective: The point of the examination 

was to introduce a proof guide information base of all distributed examinations that explored dietary 

sugars and to choose wellbeing results for elucidating research patterns and holes. Strategies: To refresh 

a proof guide information base recently distributed in 2013, we played out a writing search in MEDLINE 

to distinguish English-language, peer-checked on human mediation and forthcoming partner examines 

distributed from January 2013 to December 2016. Edited compositions and full-text articles were double 

screened based on predefined qualification rules. We characterized results into 7 wellbeing result classes 

that are possibly influenced by dietary sugar. Information from the refreshed proof guide data set were 

converged with those from the past information base for investigation and outlining. Results: There were 

918 sugar and control mediation arms from an aggregate of 298 intercession concentrates from 1966 to 

December 2016. An assortment of sugar mediations were examined across the included intercession 

studies, and apparently the examination interest across all result classifications (cardiovascular illness 

chances, diabetes hazards, body weight, body structure, craving, dietary admission, and liver wellbeing 

related results) strongly expanded from 2006. Air pocket plots demonstrated exploration holes in long 

haul mediation examines and in intercession concentrates in patients with diabetes. Interestingly, every 

one of the 25 included accomplice contemplates had long haul subsequent spans and a lot bigger exam-

ple sizes than did intercession considers. None of the partner considers assessed dietary admission re-

sults, and just a single accomplice concentrate each analyzed hunger and liver wellbeing related results. 

Ends: The examination patterns and exploration holes have not changed since 2013 when the first proof 

guide information base was refreshed. With consistent refreshing, proof planning can encourage the 

cycle of information interpretation and conceivably diminish research squander.  

Keywords: Dietary Sugars, Fructose, Sucrose, Added Sugars, Proof Guide, Checking Audit, Research 

Holes 
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INTESTINAL DEVELOPMENT AMONG INFANTS AND BACTERIAL GROUPING 

Komil ERMATOV   

Uzbekistan 

Abstract: Foundation: Sialyllactose (SL) is an exceptionally plentiful oligosaccharide in human milk 

that has been appeared to impact intestinal development and psychological turn of events and apply 

bifidogenic consequences for the gut microbiota. The SL substance of baby equation is fundamentally 

not as much as that of human milk, subsequently there is interest in deciding the impact of enhancing 

SL to newborn child recipe at the levels in human milk on neonatal results. Objective: The point of this 

examination was to explore the impact of shifting dosages of dietary SL contrasted and a milk replacer 

equation on weight pick up, gastrointestinal turn of events, and microbiota structure in piglets. Strate-

gies: 38 unblemished male piglets were arbitrarily appointed to 1 of 4 trial eats less from 2 to 32–33 d 

old enough. Diets were defined to contain SL at 0 mg/L (CON), 130 mg/L (LOW), 380 mg/L (MOD), 

or 760 mg/L (HIGH). At 32–33 d old enough, blood was gathered for serum science and blood cell 

examinations, and coagulation time. Following altruistic murdering, the small digestive tract was ex-

tracted and intestinal sections fixed for measurement of mucin-delivering challis cells and morphologic 

investigation. Likewise, mucosal disaccharide movement was evaluated. Colonic luminal substance and 

dung were gathered for estimation of pH, dry issue, unpredictable unsaturated fats, and the microbiota. 

Results: SL at ≤760 mg/L upheld ordinary development, intestinal turn of events, and chemical action 

just as serum sciences and hematology (P > 0.05). What's more, SL supplementation didn't influence in 

general microbiota structure and variety in climbing colon substance and excrement, yet effectsly af-

fected the overall plenitudes of explicit organisms. Ends: The discoveries in this investigation exhibit 

that SL expansion to a prebiotic-containing recipe was all around endured by neonatal piglets, upheld 

ordinary development, and didn't bring about any unfavorable impacts on serum sciences or intestinal 

turn of events.  

Keywords: Baby Recipe, Oligosaccharide, Piglet, Sialyllactose 
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CALCIUM SUPPLEMENTS AND IMPORTANCE AS BARRIERS AND FACILITIATORS 

Marzooq EL-RAHIMI   

Bahrain 

Abstract: Foundation: In nations with low calcium admission, the WHO suggests incorporating calcium 

supplementation into antenatal consideration (ANC) to lessen the danger of toxemia, a main source of 

maternal mortality. Current WHO rules suggest ladies take 3–4 calcium supplements in addition to 1 

iron-folic corrosive enhancement at independent occasions every day. There is restricted proof about 

actualizing these rules through routine ANC. Through the Micronutrient Initiative-Cornell University 

Calcium (MICa) preliminary, we analyzed the impact of routine on enhancement utilization among 

ANC customers in western Kenya. A settled cycle assessment inspected factors that impact calcium 

supplementation conveyance and take-up. Targets: This cycle assessment evaluated ANC suppliers', 

pregnant women's, and relatives' encounters with calcium supplementation, and examined the achieva-

bility and worthiness of connecting relatives to help adherence. Techniques: We directed semistructured 

interviews with 7 ANC suppliers, 32 pregnant ladies, and 20 adherence accomplices (relatives who give 

updates and uphold), and 200 perceptions of ANC discussions. Meetings were interpreted, deciphered, 

and investigated specifically. Observational information were summed up. Results: ANC suppliers re-

vealed good sentiments about calcium supplementation, the preparation got, and directing materials, 

however announced expanded remaining tasks at hand. Ladies revealed that suppliers advised them on 

enhancement benefits and overseeing results, offered update techniques, and gave enhancements and 

conduct change materials. Ladies clarified that update materials and adherence accomplices improved 

adherence. Most adherence accomplices detailed giving updates and other instrumental help to assist 

with pill taking, which ladies affirmed and acknowledged. A few ladies detailed that comorbidities, 

worries about being seen as HIV positive, pill trouble, negative organoleptic properties, and absence of 

food were adherence obstructions. Ends: Despite the fact that incorporating calcium into antenatal iron-

folic corrosive supplementation was by and large satisfactory to ANC suppliers, pregnant ladies, and 

their families, calcium supplementation presents remarkable difficulties that should be considered to 

effectively execute these rules.  

Keywords: Pregnant Ladies, Measure Assessment, Pre-Birth Micronutrient Supplementation, Conduct 

Intercession, Social Help, Toxemia, Male Inclusion, Subjective Techniques, Maternal Nourishment 
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VITAMIN PREDICTIONS FOR BODY AND NUTRIONTIONAL FACTS 

Arnaldo Nakamura SARAIVA  

Brazil 

Abstract: Foundation: General wellbeing nutritionists need exact and possible strategies to survey nu-

trient A status and to assess adequacy of mediations, particularly in youngsters. The use of populace 

based plans to tracer motor information is a successful methodology that diminishes test trouble for 

every kid. Destinations: Destinations of the examination were to utilize hypothetical information to ap-

prove a populace based (super-youngster) approach for assessing bunch mean nutrient A complete body 

stores (TBS) and retinol energy in kids and to utilize populace based information to improve singular 

TBS forecasts utilizing retinol isotope weakening (RID). Techniques: We created plasma retinol active 

information from 6 h to 56 d for 50 hypothetical youngsters with high nutrient An admissions, doling 

out qualities inside physiologically sensible reaches for state factors and motor boundaries ("known 

qualities"). Mean informational collections for all subjects at broad (n = 36) and decreased (n = 11) 

testing times, in addition to 5 informational indexes for diminished numbers (5/time, aside from all at 4 

d) and times, were examined utilizing Simulation, Analysis and Modeling programming. Results were 

contrasted and known qualities; populace RID coefficients were utilized to ascertain TBS for people. 

Results: For broad and diminished informational indexes including all subjects, populace TBS expecta-

tions were inside 1% of the known worth. For 5 informational collections reflecting numbers and times 

being utilized in continuous super-youngster considers, forecasts were inside 1–17% of the realized 

gathering esteem. Utilizing RID condition coefficients from populace displaying, TBS expectations at 

4 d were inside 25% of the known an incentive for 66–80% of subjects and mirrored the scope of allo-

cated values; when positioned, anticipated and alloted values were altogether corresponded (Rs = 0.93, 

P < 0.0001). Results show that 7 d might be superior to 4 d for applying RID in youngsters. For all 

informational indexes, expectations for active boundaries mirrored the scope of known qualities. End: 

The populace based (super-youngster) approach gives an attainable exploratory plan to evaluating reti-

nol energy, precisely assessing bunch mean TBS, and foreseeing TBS for people sensibly well.  

Keywords: High Nutrient an Admission, People, Nourishment Evaluation, Retinol Isotope Weakening, 

Hypothetical Youngsters, Nutrient an Energy, Nutrient A Status, Winsaam 
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EATING BEHAVIOUR AND BREAKFAST CONSUMPTION IN HEALTHY NUTRITIONS 

SELECTIONS 

Munjid AL-SABIR   

Libya 

Abstract: Foundation: Observational investigations show relationship between breakfast skipping, di-

minished satiety, and helpless rest quality; nonetheless, intercession examines are deficient. Objective: 

The motivation behind this examination was to analyze the impacts of devouring breakfast contrasted 

and breakfast avoiding on appetitive, hormonal, and neural markers of hunger and satiety; not indispen-

sable food consumption; and exploratory proportions of rest wellbeing in youthful grown-ups. Strate-

gies: Thirteen grown-ups [aged 23.5 ± 0.9 y (mean ± SEMs); weight list (kg/m2): 23.6 ± 0.6] finished 

the accompanying randomized hybrid plan study. Members devoured a high-protein ("Breakfast"; 340 

kcal, 30 g protein, 36 g sugar, 9 g fat) or skipped breakfast ("Skip") for 7 d/treatment. On day 7, a 8-h 

clinical testing day was finished including evaluations of appetite, totality, want to eat, imminent food 

utilization (PFC), related hormones, food sign animated practical attractive reverberation imaging mind 

outputs, and not indispensable night food consumption. Rest amount and quality were surveyed with 7-

d actigraphy, 7-d rest journals, and rest related hormones. Results: Morning and day by day hunger, 

want to eat, PFC, and ghrelin diminished, though totality expanded after the Breakfast design contrasted 

and after the Skip design (all, P < 0.05). No distinction in peptide YY (PYY) fixations were distin-

guished. Hippocampal, parahippocampal, and center frontal gyrus enactments were diminished after the 

Breakfast design contrasted and the Skip design (all, P < 0.01). Albeit no distinctions in every day food 

admission were noticed, the Breakfast design diminished night admission of high-starch and high-fat 

nourishments (P < 0.05), while evening sugar consumption would in general be decreased contrasted 

and the Skip design (P = 0.085). In spite of the fact that Breakfast prompted more limited absolute rest 

time (TST) contrasted and Skip (P < 0.05), no distinction in rest proficiency (TST/rest period) was 

identified. Seen rest quality and rest beginning would in general improve after Breakfast contrasted and 

after Skip (P = 0.060 and P = 0.07, separately). End: Breakfast utilization improved hunger, satiety, and 

diet quality and may uphold a few parts of rest wellbeing in solid youthful grown-ups.  

Keywords: Breakfast, Craving, Satiety, Eating, Rest 
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NUTRITIONAL MINDFULLNESS IN TRANSPORTATION INCREASE WITH FISH OIL 

Miller BROWN   

United Kingdom 

Abstract: Foundation: Diet-intervened adjustments of basic mind supplement carriers, significant fa-

cilitator super family space containing 2a (Mfsd2a) and glucose carrier 1 (Glut1), have wide arriving at 

suggestions in cerebrum wellbeing and infection. Objective: The point of the examination was to analyze 

the effect of long haul low-and high-fat eating regimens with fat or fish oil on basic mind supplement 

carriers, Mfsd2a and Glut1. Techniques: Eight-week-old male C57BL/6 mice were taken care of 1 of 

the accompanying 4 weight control plans for 32 wk: 10% of kcal from fat, 10% of kcal from fish oil, 

41% of kcal from grease, or 41% of kcal from fish oil. Body weight and blood sciences portrayed dietary 

impacts. Cortical and subcortical Mfsd2a and Glut1 mRNA and protein articulation were assessed, with 

other strong supplement delicate targets likewise surveyed for mRNA articulation changes. Results: 

Fish-oil abstains from food expanded cortical Mfsd2a mRNA articulation contrasted and fat weight 

control plans. Subcortical Mfsd2a mRNA articulation diminished as the level of fat in the eating regimen 

expanded. There was an association between the sort and level of fat with cortical and subcortical 

Mfsd2a and cortical Glut1 protein articulation. In the fat eating regimen gatherings, protein articulation 

of cortical and subcortical Mfsd2a and cortical Glut1 essentially expanded as fat rate expanded. As the 

fat rate expanded in the fish-oil diet gatherings, protein articulation of cortical and subcortical Mfsd2a 

and cortical Glut1 didn't change. When contrasting the fish-oil gatherings and 10% grease, cortical 

Mfsd2a protein articulation was essentially higher in the 10% and 41% fish-oil gatherings, though cor-

tical Glut1 protein articulation was altogether higher in just the 10% fish-oil gathering. A positive rela-

tionship between's cortical peroxisome proliferator–initiated receptor γ mRNA articulation and Mfsd2a 

protein articulation was appeared. End: Relating to constant dietary treatment, a connection between the 

kind of fat and the level of fat exists individual to changes in cerebrum articulation of the key supplement 

carriers Mfsd2a and Glut1.  

Keywords: Omega-3 Polyunsaturated Unsaturated Fat, Western Eating Routine, Mfsd2a, Glut1, Blood-

Cerebrum Obstruction 
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CEREAL TYPE AT BREAKFAST BAR REDUCES INSULIN RESPONSES 

Basile VAILLANCOURT   

France 

Abstract: Most of distributed sustenance and wellbeing research on RS has zeroed in on the RS2 and 

RS3 segments. For instance, the new primer draft survey directed by the FDA on advantageous physio-

logic impacts of putative filaments just distinguished 5 examinations with RS4; of these lone 2 were 

resolved at first to meet the measures for thought as adequate proof, and the last assurance on the sup-

porting science has not been closed by the FDA as of April 2018. Of these 2 examinations, just 1 ana-

lyzed the impact of RS4 (wheat-based) on postprandial glucose (5). Albeit all RS segments are imper-

vious to enzymatic corruption, their impact on blood glucose is subject to type (6) and potentially the 

sort of synthetic adjustment (7), as for the situation for RS4. In this manner, clinical preliminaries on 

explicit RS arrangements are important to affirm the helpful physiologic impacts. Actistar 75330 is a 

phosphorylated safe food starch got from custard that is monetarily accessible from Cargill, Inc. Not-

withstanding the examination on wheat-based RS4 (5) referred to by the FDA in their starter survey (4), 

there are a few others that explored the impacts of phosphorylated RS4 got from various plant sources 

on postprandial glucose and insulin reactions. Of these, solitary 1 examination researched the impact of 

phosphorylated RS4 got from custard (8). In this examination, postprandial glucose was lower after 

utilization of profoundly cross-connected starch phosphate custard RS4 disintegrated in water contrasted 

and arrangements containing unmodified custard starch, and microcrystalline cellulose, coordinated for 

complete sugars (30 g)  

Keywords: Fiber, Clinical Preliminary, Human, Custard, Actistar, Safe Starch 
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FOOD FRAMEWORKS AT DIETARY IMPROVEMENT AND NUTRITIONAL FACTORS 

Savannah COOPER   

Australia 

Abstract: There is a plenty of typologies used to group food frameworks (2, 3). These typologies range 

from the casual customary frameworks to the cutting edge industrialized frameworks. In the casual cus-

tomary framework, people live fundamentally in rustic regions, a large number of the nourishments are 

developed locally, and regularly there are restricted decisions in the commercial center. For the cutting 

edge industrialized food frameworks, the wellspring of food is regularly far taken out from the neigh-

borhood ranch and towns. The 2015 Global Nutrition Report (3) featured that the casual customary 

framework is related with high paces of hindering and low weight for age and micronutrient lacks, yet 

low paces of overweight and stoutness. The prevailing kind of food framework in most agricultural 

nations is the casual conventional. The advanced, industrialized food framework is related with low 

paces of hindering, underweight, and micronutrient lacks, yet a more elevated level of overweight and 

weight than in the casual framework (3). It should be noticed that in each nation there is a blend of food 

frameworks and, as urbanization happens, the advanced industrialized food framework will turn out to 

be more pervasive. The Empowering New Generations to Improve Nutrition and Economic Opportuni-

ties (ENGINE) research was directed in regions where the predominant food framework is a provincial, 

conventional framework and subsequently our examination is restricted to this food framework. The 

arrangement of inquiries presented underneath will drive the conversation of approaches to upgrade the 

capacity of food frameworks to improve diets and nourishment. The examination introduced in this brief 

depends on information gathered tentatively on 600 family units in 2 areas of Ethiopia as a component 

of the bigger ENGINE program.  

Keywords: Food Frameworks, Horticulture, Esteem Chains, Food Climate, Diet Quality, Nourishment 
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US ADULTS AND SWEETENER CONSUMPTION WITHIN THEIR DIETS 

Mikael MATTHIESEN   

Denmark 

Abstract: Foundation:Low-calorie sugars (LCSs), counterfeit sugars, or focused energy sugars are 

joined into nourishments, refreshments, and food and drink increases (FBAs). Numerous earlier inves-

tigations have zeroed in on LCS drink utilization, yet excluded LCS utilization from nourishments or 

FBAs. Goals: We planned to portray the commonness of LCS utilization by US grown-ups, and to in-

spect the connection between admission of items containing LCSs and macronutrients. Strategies: Two 

nonconsecutive 24-h dietary reviews from NHANES 2007–2012 and the National Cancer Institute com-

mon admission technique were utilized to assess predominance of LCS consumption from nourishments, 

refreshments, and FBAs, and macronutrients among US grown-ups matured ≥19 y (n = 14,098, weighted 

n = 218,391,752) in a cross-sectional investigation. The pervasiveness of LCS utilization from detailed 

nourishments, refreshments, and FBAs among US grown-ups was analyzed by sociodemographic at-

tributes and weight file (BMI). Strategic relapse assessed ORs and 95% CIs for relationship between 

sociodemographic attributes and LCS use (generally speaking and in nourishments, refreshments, and 

FBAs). Results: Among grown-ups, 47.8% revealed admission of ≥1 food, refreshment, or FBA con-

taining LCSs more than 2 d. Admission was higher among: ladies non-Hispanic whites, school graduates 

or higher, and those with higher pay and fat BMIs (P < 0.001). Admission of drinks containing LCSs 

was higher for a long time 51–70 y than 19–30 y and those with overweight and corpulent BMIs (P < 

0.001) than for typical weight people. Calories, starch, and sugar admission were lower and fiber was 

higher in LCS-purchasers than in nonconsumers. In particular, calories from drinks were lower in the 

individuals who revealed LCS consumption. Ends: People revealing LCS utilization showed lower all 

out energy admission than did people without LCS consumption. Despite the fact that the primary well-

spring of LCSs in the US grown-up eating regimen was refreshments (31.9%), we found that FBAs 

additionally present a huge commitment (25.2%), outperforming food (9.3%). This empowers focused 

on comprehension of public utilization of these items just as dietary training and intercession openings.  

Keywords: NHANES, Low-Calorie Sugar, Fake Sugar, Extreme Focus Sugar, Grown-Ups, Macronu-

trient, Dietary, Nutritive Sugar 
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REDUCE OF HUNGER AND HEALTH IMPROVEMENT: BEST CASES FOR SUCCESS 

Nicholas COLESNIC   

Moldova 

Abstract: Food frailty and craving are steady social and general medical problems. Characterized as 

conflicting admittance to satisfactory food because of an absence of cash or different assets, food insta-

bility influences millions in the United States (1). In 2016, 12.3% (15.6 million) everything being equal, 

and 12.9% (41.2 million) all things considered—including ∼13 million kids—in the United States bat-

tled with food uncertainty (1). Food frailty has been connected to constant sicknesses, for example, 

sadness (2, 3), stoutness (4), hypertension (5), and diabetes (6–8). The province of Arkansas has food 

instability rates that are fundamentally higher than the public normal and the fifth most elevated in the 

United States, with 17.5% of the populace battling with food uncertainty (1). Paces of corpulence, hy-

pertension, and diabetes are likewise altogether higher in Arkansas contrasted and public midpoints. 

Broadly, Arkansas has the third most noteworthy pace of weight (35.7%) and the fourth most elevated 

paces of hypertension (39.3%) and diabetes (13.5%) (9). Craving alleviation associations, for example, 

food banks, food storerooms, and network supper programs endeavor to meet the food needs of weak 

populaces by offering free food and dinners to food-unreliable people. The quantity of individuals using 

food storerooms and network dinner programs in the United States keeps on expanding in light of the 

fact that individuals are done utilizing wash rooms and supper programs just for crisis food help, yet as 

one of their essential wellsprings of food.  

Keywords: Food Frailty, Food Storeroom, Hunger, Nourishment, Hunger Alleviation Association, Best 

Practices 
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NUTRITIONAL FOOD AMONG INFANTS AND IRREGULAR CONSUMPTION 

Demarien NORRIS   

Central African Republic 

Abstract: Foundation: Youngsters' dietary examples change occasionally, especially in resource agri-

business settings like Nepal, however the irregularity of nutritious nonstaple food utilization isn't all 

around investigated in the writing. Objective: This investigation meant to inspect occasional contrasts 

in youngsters' utilization of provitamin A–rich foods grown from the ground, dairy, eggs, meat, and fish 

in Nepal's 3 agroecological zones, and to evaluate whether occasional examples change by abundance 

and station/nationality. Strategies: Multivariable negative binomial relapse models were utilized to 

break down dietary information from 7-d food-recurrence polls, creating coefficient gauges as occur-

rence rate proportions (IRRs). Information were gathered 3 times each year for 2 y from youngsters 

matured 6–72 mo in Nepal's mountains (n = 226), slopes (n = 168), and fields (n = 225). Results: There 

were critical occasional contrasts in youngsters' utilization of provitamin A–rich leafy foods, dairy, 

meat, and fish that shifted by agroecological zone. Embracing rainstorm season as the referent for all 

examinations, youngsters in the mountains ate provitamin A–rich products of the soil less regularly 

during the postmonsoon and winter seasons (IRRs: 0.5 and 0.7, individually; both P < 0.004), while in 

the fields, kids' utilization of these nourishments was lower just during the postmonsoon season (IRR: 

0.2; P < 0.001). Youngsters' dairy consumption recurrence expanded throughout the colder time of year 

in the mountains (IRR: 0.7; P < 0.004) and diminished throughout the colder time of year in the slopes 

(IRR: 1.5; P < 0.001). Just in the fields did kids' meat and fish admissions change occasionally, expand-

ing during the postmonsoon season (IRR: 1.6; P < 0.004). Riches and station/nationality changeability 

impacted kids' utilization of every one of these nutritious gatherings of nourishments, and directed oc-

casional impacts in certain examples. Ends: Kids' eating regimens fluctuated diversely via season inside 

each agroecological zone of Nepal and now and again across financial gatherings, uncovering the sig-

nificance of taking a season-and area explicit way to deal with evaluating diets and fitting dietary meth-

odologies.  

Keywords: Dietary Variety, Baby and Small Kid Taking Care Of, Sustenance Touchy Farming, Irregu-

larity, Micronutrient-Rich Nourishments 
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UNDERSTANDING IMPACT OF NUTRITIONS IN YOUNG FOLKS 

Nguyễn Ðình CƯỜNG  

Venezuela 

Abstract: Weight is a significant medical condition, which can prompt numerous other constant ill-

nesses including cardiovascular sickness, type 2 diabetes, and misery (1). Youth heftiness can prompt 

later youth weight and grown-up stoutness (2, 3). Setting up way of life practices from the get-go in life 

is fundamental for solid development and improvement of little youngsters (3). Prior to the age of 5 y, 

most youngsters learn weight avoidance practices and inclinations through their relational connections, 

incorporating with their moms and kin (4). These early connections can impact a youngster's inclination 

for solid nourishments, seen totality, and eating propensities (5). In this manner, it is essential to com-

prehend the aggregate impact of moms and kin in the family on small kids' eating conduct and improve-

ment.  

Keywords: Youth Stoutness, Eating Conduct, Maternal Sustenance, Youngster Kin, Inert Class Investi-

gation  
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EPIGENETIC FACTORS AND CLINICAL FORCES IN DIETARY ADVANCEMENT 

Romina DAMIAN   

Moldova 

Abstract: All things considered; ecological introductions have been known as the "exposome." Care-

givers are instrumental in forming presentations in a kid's underlying years. Maternal dietary examples, 

active work, level of weight gain, and body piece while pregnant will impact fetal development, yet 

additionally the newborn child's metabolic reaction to supplements and energy. Maternal over-or under-

weight, abundance caloric admission, supplement lopsided characteristics, glucose dysregulation, and 

presence of ongoing incendiary states have been appeared to set up danger for some later persistent 

sicknesses. During the period from birth to age 3 y, when the baby's metabolic rate is high and synapto-

genesis and myelination of the cerebrum are happening incredibly quickly, the newborn child is partic-

ularly inclined to harming impacts from supplement uneven characters. During this period, the newborn 

child changes from a simply milk-based eating regimen to one including a wide assortment of nourish-

ments. The cycle, timing, quality, and extreme dietary example procured are an immediate result of the 

parental figure baby taking care of relationship, with possibly long lasting outcomes. More exploration 

on how supper time collaborations shape food acknowledgment is expected to abstain from eating de-

signs that expand existing infection hazard. Customary clinical preliminaries in nourishment, intended 

to separate single elements for study, are lacking to consider the exceptionally interconnected domain 

of climate quality associations in early life. Novel advances are being utilized to accumulate expansive 

presentation information on divergent populaces, utilizing spearheading factual methodologies and re-

lationships applied explicitly to the individual, in light of their hereditary make-up and exceptional eco-

logical encounters.  

Keywords: Climate Quality Association, Maternal Weight Pick Up, Maternal Heftiness, Placenta, Men-

tal Health, Youth, Youth Corpulence 
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INSECTS AS PROTEIN SOURCE AND INCREASING STRATEGIES 

Krishna GHARAPURE   

India 

Abstract: Albeit numerous bug based nourishments are nutritious and regularly a reasonable choice for 

human and tamed creature utilization, there stays a unimportant market for such nourishments in nu-

merous nations. A few natural and financial contemplations underscore the possible estimation of bug 

based nourishments, and arising science proposes that diets joining such food sources may likewise pass 

on some certified medical advantages. Notwithstanding, whenever extended business sectors for creepy 

crawly based nourishments in societies gullible to entomophagy are to be sought after, it will be critical 

to create multifaceted and composed methodologies to 1) depict bona fide medical advantages, 2) in-

vestigate methods for improving bug farming and food preparing, 3) analyze social hindrances to ac-

knowledgment, 4) plan serviceable ways to deal with advertising, and 5) address important food guide-

lines. We looked to develop a multidisciplinary alliance whose objectives are to examine the previously 

mentioned 5 issues. Eighteen people from government, industry, and the scholarly world, with aggregate 

skill in the fields of entomology, bug farming, human sustenance, manageable agribusiness, entomoph-

agy, purchaser item advancement and advertising, food-preparing innovations, food administrative un-

dertakings, and the human sciences of food determination, met a 1-d culmination and shaped a three 

sided association to coordinate their differed points of view. Collective endeavors are in progress among 

individuals from this alliance to achieve these numerous objectives. Planning endeavors between 

achieved specialists in pertinent fields of the scholarly world, government, and industry will extraordi-

narily extend our insight into and gratefulness for the possible advantages of creepy crawly based gro-

ceries to people, to society, and to the maintainability of the worldwide food supply, and along these 

lines educate us with regards to how to continue in a sensible and wise way.  

Keywords: Eatable Bugs, Alliance, Food Supportability, Cricket, Whitepaper 
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CRITICAL DIETARY PRODUCTS IN GREY AND WHITE CELLS IN BODIES 

Márton BENCE   

Hungary 

Abstract: Foundation: Choline is a fundamental supplement that is critical to appropriate mental health. 

Exploration in creature models proposes that perinatal choline insufficiency impacts neuron advance-

ment in the hippocampus and cortex, yet these perceptions require intrusive procedures. Objective: This 

investigation intended to portray the impacts of perinatal choline lack on dim and white issue improve-

ment with the utilization of noninvasive neuroimaging procedures in youthful pigs. Strategies: During 

the last 64 d of the 114-d growth time frame Yorkshire plants were furnished with a choline-adequate 

(CS) or choline-lacking (CD) diet, dissected to contain 1214 mg or 483 mg complete choline/kg diet, 

individually. After farrowing, pigs (Sus scrofa domesticus) were permitted colostrum utilization for ≤48 

h, were additionally delineated into postnatal treatment gatherings, and were given either CS or CD milk 

replacers, dissected to contain 1591 or 518 mg complete choline/kg diet, separately, for 28 d. At 30 d 

old enough, pigs were exposed to MRI methodology to evaluate mental health. Dim and white issue 

advancement was evaluated through voxel-based morphometry (VBM) and parcel based spatial insights 

(TBSS) to survey the impacts of pre-birth and postnatal dietary choline status. Results: VBM examina-

tion demonstrated that prenatally CS pigs displayed expanded (P < 0.01) dim issue in the left and right 

cortex contrasted and prenatally CD pigs. Examination of white issue demonstrated that prenatally CS 

pigs displayed expanded (P < 0.01) white issue in the inner container, putamen–globus pallidus, and 

right cortex contrasted and prenatally CD pigs. No postnatal impacts (P > 0.05) of choline status were 

noted for VBM investigations of dark and white issue. TBSS additionally indicated no huge impacts (P 

> 0.05) of pre-birth or postnatal choline status for dispersion esteems along white issue parcels. Ends: 

Perceptions from this investigation propose that pre-birth choline insufficiency brings about adjusted 

cortical dim issue and decreased white issue in the interior case and putamen of youthful pigs. With the 

utilization of noninvasive neuroimaging methods, results from our examination show that pre-birth cho-

line inadequacy significantly adjusts dark and white issue advancement in pigs, along these lines giving 

a translational evaluation that might be utilized in clinical populaces.  

Keywords: Choline, Choline Lack, Pig, Neurodevelopment, Dark Issue, White Issue, Pre-Birth Suste-

nance 
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BREASTFEEDING PROGRAMS AMONG LOW INCOME WOMEN AND IMPACTS ON 

INFANTS 

Zhao GUANTING   

China 

Abstract: Foundation:Given the extent of the wellbeing and monetary weight of insufficient breastfeed-

ing rehearses in Mexico, there is an earnestness to improve breastfeeding practices to build the wellbeing 

and prosperity of kids and moms. The Becoming Breastfeeding Friendly (BBF) Toolbox was as of late 

created to control nations in surveying their status to and progress with scale-up of breastfeeding assur-

ance, advancement, and uphold and to create strategy suggestions to elevated level chiefs. Objective: 

The point of this examination was to archive the BBF cycle in Mexico, which prompted proof based 

proposals for policymakers to improve breastfeeding security, advancement, and backing in the nation. 

Techniques: We followed the BBF approach. Initial, a gathering of specialists, with the utilization of 

logical and dim writing, up close and personal meetings, and their own insight, dissected and appointed 

a score to every one of the 8 pinion wheels from the BBF file and recognized scaling-up holes based on 

the Breastfeeding Gear Model. At that point, we created and introduced proof based suggestions to 

improve breastfeeding assurance, advancement, and backing. Results: Mexico's BBF score was 1.4 out 

of a most extreme absolute of 3 focuses, which shows that there is a low to direct scaling-up climate to 

secure, advance, and backing breastfeeding. None of the pinion wheels were evaluated as "remarkable," 

and the enactment and arrangements gear was the just one appraised as solid. Ends: The BBF activity is 

a helpful device for surveying the climate for breastfeeding. The Mexican climate for breastfeeding is 

feeble. Based on these outcomes, it is firmly prescribed to raise public mindfulness on breastfeeding, 

fuse the Code of Marketing of Breastmilk Substitutes in the Mexican enactments, stretch out maternity 

leave to 6 mo, and fortify proof based backing and subsequently the political will that is expected to 

make sure about stable subsidizing and assets for a fruitful public technique for the security, advance-

ment, and backing of breastfeeding in Mexico.  

Keywords: Breastfeeding Insurance, Breastfeeding Programs, Breastfeeding Inviting, Nourishment 

Strategy, Lactation, Breastfeeding Gear Model 
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INFANT FEEDING CASES DURING INTEGRATED PROGRAMS 

Khulood AL-SARAH   

Syria 

Abstract: Around 33% of the total populace is inadequate in key nutrients and minerals (1), with ladies 

of conceptive age and youngsters enduring the biggest weight. Among kids matured 6–59 mo in low-

and center pay nations, an expected 29% are lacking in nutrient A (2) furthermore, 43% are frail, with 

around half of cases assessed to be because of iron insufficiency (3). Micronutrient inadequacies during 

the initial 1000 d—from origination to 2 y old enough—increment the danger of mortality and grimness 

in youth and furthermore have deep rooted ramifications for physical and intellectual turn of events (4). 

The WHO suggests the presentation of strong and semisolid correlative nourishments for kids at 6 mo 

old enough, since bosom milk is not, at this point adequate to meet youngsters' healthful requirements 

during this crucial time span (5, 6). In asset restricted settings, nonetheless, micronutrient-rich nourish-

ments, for example, creature source nourishments, are regularly out of reach for families, and when they 

are accessible, they frequently are not given in adequate amounts to little youngsters (7, 8). Right now, 

just 1 out of 6 kids matured 6–23 mo in low-and center pay nations are taken care of the base satisfactory 

eating regimen [MAD; characterized as least supper recurrence (MMF) of strong or semisolid nourish-

ments and least dietary variety (MDD)] (9). In the 2011 Nepal Demographic and Health Survey (the 

latest overview before the effect assessment depicted in this article), paces of MDD and MMF for kids 

matured 6–23 mo were 28% and 78%, separately; the predominance of pallor in youngsters matured 6–

59 mo was 46.2% (10).  

Keywords: Baby and Little Youngster Taking Care Of, Micronutrient Powders, Purpose Of-Utilization 

Stronghold, Locally Situated Fortress, Reciprocal Taking Care Of, Dietary Variety 
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EFFECT OF PROTEIN POWDER AND ON NUTRITIONAL FACTOR FOR CHILDREN 

Jorge BOERES   

Luxembourg 

Abstract: Investigation of metagenomic information has demonstrated that diet can balance microbial 

networks and related metabolites to advance wellbeing or influence sickness (1, 2). Epidemiological 

examinations have shown that utilization of diets rich in polyphenols got from products of the soil is 

related with diminished danger of persistent infections as plant-determined dietary fiber or potentially 

flavanoids may intercede the noticed defensive impacts through their cooperation with the microbiome 

(3, 4). Flavanoid-rich cocoa items have been portrayed as prebiotics that can emphatically influence the 

development of helpful bacterial species from the genera Lactobacillus and Bifidobacterium in people 

and pigs (5–7) or diminish the pervasiveness of pathogenic species in rodents (8). It has been proposed 

that cocoa flavanols and related fiber in cocoa items may regulate levels and exercises of certain bacte-

rial species in the gut microbiome (9); nonetheless, distinguishing proof of the bacterial taxa related 

with dietary cocoa intercession needs further examination. We planned an examination to test the impact 

of cocoa powder on the general creation and capacity of the host microbiome utilizing a pig model. 

Moreover, we needed to approve the recently noticed prebiotic impact of cocoa powder on the endoge-

nous host microbiome in mix with taking care of Lactobacillus rhamnosus (LGG) as an exogenous pro-

biotic strain which is generally devoured by people. Pig, as a creature model, share a lot more anatomic 

and physiologic similitudes with people than do rodents or huge homegrown creatures (10). Accord-

ingly, we planned an investigation to inspect changes in sythesis and capacity of the fecal microbiome 

subsequent to taking care of youthful pigs a corn-, horse feed , and soy-based eating regimen enhanced 

with cocoa powder, LGG, cocoa powder + LGG, or an equivalent measure of fiber like that found in 

cocoa powder and of maltodextrin which was utilized as the vehicle for the LGG arrangement (control 

gathering). We coordinated the data accumulated from phylogenetic examination and anticipated meta-

genomic changes in the microbiome to approve the prebiotic impact of cocoa powder in developing 

pigs.  

Keywords: Microbiota, Metagenomic Work, 16S Rdna, Sequencing, Picrust, Cocoa Powder 
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POPULAR DIETS AND APPROACHES: A FEABILITY SURVEY  

Hector ASCASO   

Chile 

Abstract: Foundation:In spite of the fact that there is interest in mainstream diets, for example, veggie 

lover and vegan, Paleo, and other "entire food" slims down, existing companion reads need information 

for these subgroups. The utilization of electronic information catch and Web-based reviews in suste-

nance examination might be important for future investigations by permitting focusing of explicit die-

tary subgroups. Objective: The point was to play out a Feasibility Survey (FS) to evaluate the common 

sense of Web-based examination techniques to assemble information and to expand reaction rates 

among supporters of well known eating regimens. Techniques: The FS was an open, intentional, 15-min 

overview led more than 8 wk in the late spring of 2015. Enlistment focused on self-distinguished devo-

tees of well known weight control plans from a comfort test, offering no impetuses, through web-based 

media and e-pamphlets shared by enrollment accomplices. Attainability was evaluated by number of 

reactions, review culmination rate, appropriation of diets, geographic area, and readiness to take an in-

terest in future exploration. Results: An aggregate of 14,003 overviews were started; 13,787 people 

agreed, and 9726 finished the review (71% of assented). The quantities of special guests to the poll site, 

see rate, and investment rate were not caught. Among respondents with complete segment information, 

83% were female and 93% were white. Diet assignments were imploded into the accompanying gather-

ings: entire food, plant-based (25%); veggie lover and crude vegetarian (19%); Paleo (14%); attempt to 

eat healthy (11%); vegan and pescatarian (9%); entire food (8%); Weston A Price (5%); and low-starch 

(low-carb) (4%). Constrained reaction, various decision addresses created the most noteworthy reaction 

rates (0–2% chose "lean toward not to reply"). The rate who were eager to finish future online surveys 

was 86%, diet review was 93%, and food journal was 75%; the rates ready to give a finger-stick blood 

test, venipuncture blood test, pee test, and feces test were 60%, 44%, 58%, and 42%, separately. Ends: 

This overview recommends that enrolling devotees of well known eating regimens is doable with the 

utilization of Web-based strategies. The unequal example as for sex and race/nationality could be ad-

justed with explicit enlistment methodologies utilizing focused on internet advertising procedures.  

Keywords: Web-Based Exploration, Electronic Information Catch, Review Approach, Achievability 

Overview, Enrollment, CHERRIES, Veggie Lover, Paleo, Entire Food Plant Based, Dietary Examples, 

Well Known Eating Regimens 
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IMMUNE PROBLEMS AND MALNUTRITIONAL IMPACTS  

Indira BHATTA   

India 

Abstract: The objective of this examination was to explore the individual and joined impacts of bLf 

and B. infantis on the clinical course of a foundational S. aureus contamination in neonatal piglets. This 

examination was predicated on past clinical preliminaries that demonstrated that orally controlled bLf 

diminished the occurrence of late-beginning sepsis in exceptionally low-birth-weight babies colonized 

with gram-positive microorganisms, including Staphylococcus species (3). Besides, B. infantis has been 

demonstrated to be immunomodulatory (17, 31) and bLf may advance the development of B. infantis 

(16), proposing the potential for synergistic impacts. Based on our past exploration (15, 19), by the 

seventh day of life bLf improved gastrointestinal turn of events and resistant framework advancement 

contrasted and piglets took care of equation alone. Hence, these early impacts on the gastrointestinal 

and safe frameworks probably give the bLf-took care of piglets a preferred position over their recipe 

took care of friends upon fundamental test with S. aureus. Notwithstanding encouraging clinical results, 

the invulnerable reaction is hard to evaluate in human newborn children; consequently, the fundamental 

and tissue insusceptible reactions throughout S. aureus disease were surveyed by utilizing infant piglets. 

The piglet is a magnificent preclinical model for this examination for the accompanying reasons: S. 

aureus is a predominant reason for far reaching septicemia in pigs and people (32); pig physiology, 

insusceptible reaction; and life systems are exceptionally like those of people (33); and in particular, 

pigs are fit for repeating the continuous pathophysiologic changes and clinical attributes of neonatal 

sepsis (34), including BW and temperature, which are effortlessly checked in piglets. The utilization of 

bLf in this suitable preclinical model for human babies was intentional on the grounds that this is a 

similar compound that can be utilized in human baby recipes. In the current examination, dietary bLf 

and B. infantis each impacted the reaction to S. aureus disease in the neonatal piglet, yet the blend of 

bLf and B. infantis didn't apply synergistic impacts. Generally, the seriousness of S. aureus contamina-

tion was diminished in piglets took care of dietary bLf, with restricted helpful impacts of B. infantis.  

Keywords: Lactoferrin, Contamination, Probiotic, Resistant Framework, Sepsis, Youngster 
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HEALTH PROBLEMS OCCURED BY LACK OF VITAMIN A 

Kameela EL-ZAHER   

Lebanon 

Abstract: Foundation: Utilizing twice-yearly missions, for example, Child Health Days to convey nu-

trient an enhancement has been a vital methodology in the course of the most recent twenty years, and 

was a significant segment in aiding arrive at the Millennium Development Goals in youngster wellbeing. 

As nations move to reinforce their normal wellbeing administrations under the Sustainable Development 

Goals, endeavors are in progress to move supplementation from mission to routine conveyance. Objec-

tive: The point of this investigation was to think about cost, inclusion, and client fulfillment between 

twice-yearly missions and routine conveyance of nutrient an enhancement in Senegal. Strategies: Data 

was gathered on cost, inclusion, and client fulfillment with the two sorts of conveyance, utilizing man-

agerial information, interviews at different levels in the wellbeing framework, and center gathering con-

versations with parental figures. Both subjective and quantitative data were gotten, for 2 locales utilizing 

routine conveyance and 2 districts utilizing effort conveyance. Results: Routine conveyance gets less 

devoted assets. Inclusion is lower, particularly of youngsters >12 mo old enough. Areas embrace out-

reach ("little missions") to attempt to improve inclusion in locales utilizing routine conveyance, in ac-

tuality utilizing a half breed approach. A few moms favor the organization of enhancements at a well-

being office as it is seen as cleaner and including proficient wellbeing laborers, however others, partic-

ularly those living further away, incline toward door to door conveyance which was the standard for the 

mission mode. Ends: Early arrangement for the move to routine conveyance is significant in looking 

after inclusion, as is fortifying the essential medical services framework by having a proper proportion 

of salaried specialists to populace. At the point when the framework depends intensely on volunteers, 

and the little motivator installments to volunteers are suspended, inclusion endures. Routine conveyance 

likewise depends on great record-keeping and henceforth proficiency. Network comprehension of, and 

uphold for, supplementation is significantly more significant for routine than for crusade conveyance.  

Keywords: Cost, Inclusion, Wellbeing Frameworks, Nourishment, Kid Wellbeing, Network Prepara-

tion, Nutrient an Enhancements, Child Health Days 
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CANCER FORMATION AND RELATIONSHIP WITH VEGETABLE INTAKE 

Khadeeja AL-BEGUM   

Bahrain 

Abstract: Prostate disease is the second most oftentimes analyzed malignant growth among men all 

around the world, and is a main source of disease related passings in the United States (1, 2). The infec-

tion is normally moderate developing, and in spite of the fact that anomalies in the prostate epithelium 

can be seen in men in their twenties or thirties, prostate disease by and large doesn't happen to clinical 

worry until some other time throughout everyday life (3–5). A relationship between expanded crucifer-

ous vegetable admission and a decreased danger of creating, or being determined to have, prostate dis-

ease has been accounted for (6). Cruciferous vegetables, for example, broccoli and broccoli sprouts, are 

a rich wellspring of glucosinolates (7). At the point when broccoli sprouts are slashed or bitten, the 

glucosinolate glucoraphanin connects with the chemical myrosinase, delivering the phytochemical sul-

foraphane (SFN) (7). Broccoli fledglings and SFN have chemopreventive and malignancy suppressive 

properties in cancer-causing agent actuated and hereditary models of prostate disease (7–9); nonetheless, 

the systems by which they act in vivo are not totally perceived. SFN has been appeared to restrain the 

commencement of disease by impeding harm brought about via cancer-causing agents through the ac-

ceptance of stage 2 chemicals by means of kelch-like ECH related protein 1 (Keap1) and atomic factor 

(erythroid-determined 2)- like 2 (Nrf2) flagging (10–13). In the transgenic adenocarcinoma of the mouse 

prostate (TRAMP) model of prostate disease, broccoli utilization as well as SFN therapy has been ap-

peared to slow prostate malignancy development and metastasis (8, 9, 14, 15). A few potential compo-

nents have been ensnared, including the acceptance of Nrf2-related pathways, hindrance of the malig-

nant growth advancing Akt flagging course, concealment of a chemokine receptor (CXCR4), and 

through increasing the lytic movement of normal executioner cells (8, 9, 14, 15). Rather than these 

outcomes, Liu et al. (16) didn't locate a critical lessening in prostate disease in TRAMP mice feed an 

eating regimen high in broccoli sprouts, featuring a level of contention with respect to cruciferous veg-

etable admission and the counteraction of prostate malignant growth.  

Keywords: Broccoli, Chemoprevention, Histone Deacetylase 
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SIZE OF EARLY BORN BABIES: A CASE FROM HEALTH SURVEY 

Dylan PRADO   

Colombia 

Abstract: Foundation: More than 33% of the populace in Bangladesh is influenced by family unit food 

weakness in a setting where kid endurance and prosperity are under danger. The connection between 

family unit food security and birth size of babies is a significant zone to investigate given its express 

impact on mortality and dreariness. Objective: Our investigation intends to assess the relationship be-

tween family unit food security and birth size of babies. Strategies: For the investigation we utilized a 

broadly agent cross-sectional review of 8753 family units with a live birth somewhere in the range of 

2006 and 2011, gathered under the Bangladesh Demographic and Health Survey (BDHS) 2011. We 

explored the relationship of little birth size with the accompanying expected informative factors: sex of 

the kid; birth span; mother's age upon entering the world, stature, weight file (BMI), sickliness status, 

equality, past pregnancy misfortune, antenatal consideration visits, presentation to TV, and interest in 

medical care choices; cooking fuel; guardians' schooling level; district; spot of home; and abundance 

record utilizing Pearson's chi-square test. We at that point built a multivariable strategic relapse model 

of birth size on food security subsequent to controlling for all expected confounders just as the group 

examining plan. The chances proportion (OR) was accounted for each of the covariates; a P esteem 

<0.05 was deciphered as factually huge. Results: A sum of 1485 (17.3%) youngsters were accounted 

for as little at the hour of birth and more than 33% of families (35.7%) encountered some level of food 

instability. Moms from food-shaky families had 38% higher chances of having little size newborn chil-

dren contrasted with food-secure family units (changed OR: 1.38; 95% CI: 1.19, 1.59; P < 0.001). End: 

Family food security is one of the key variables related with little birth size. Intercessions to expand 

birth size should target ladies having a place with food-uncertain families.  

Keywords: Birth Size, Food Security, Perinatal Sustenance 
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IMPACT OF SUPPLEMENTARY VITAMINS ON GROWTH OF ADOLESCENTS 

Nusaiba EL-JAVED   

Lebanon 

Abstract: Foundation:In the same way as other species, pregnant pig prepare and repartition body sup-

plement stores during extraordinary hunger to help fetal turn of events. Objective: The goal of this in-

vestigation was to demonstrate ongoing human maternal lack of healthy sustenance and measure impacts 

of methylating-nutrients (MVs, containing choline, folate, B-6, B-12, and riboflavin) and docosahex-

aenoic corrosive (DHA) supplementation on fetal development and improvement. Techniques: Pregnant 

gilts (n = 24) were either completely sustained (2.0 kg/d) with a corn-in addition to separated soy-protein 

basal eating regimen (control) enhanced with MVs and DHA or sustenance was confined all through 

growth. Basal eating regimen took care of to malnourished gilts was diminished logically from half to 

70% limitation (1.0 to 0.6 kg/d) and was enhanced after a 2 (±MVs) x 2 (±DHA) factorial plan. Full-

term c-areas were performed to survey impacts on low and ordinary birth weight (LBW/NBW) babies 

(n = 238). Results: Body weight gain of malnourished gilts was 10% of full-took care of control dams 

(P < 0.05), however posterity birth weight, length, circumference, and level of LBW embryos were not 

diverse between medicines. The quantity of pigs per litter was decreased by 30% in malnourished con-

trol dams. Fetal cerebrum loads were diminished by 7% contrasted with positive controls (P < 0.05). 

Micronutrient supplementation to malnourished dams expanded fetal cerebrum loads back to full-took 

care of control levels. Dams with DHA created posterity with higher DHA fixations in mind and liver 

(P < 0.05). Plasma choline focus was 4-crease higher in babies from unsupplemented malnourished 

dams (P < 0.0001). Worldwide DNA methylation status of hatchlings from confined dams was higher 

than in control babies, including cerebrum, liver, heart, muscle, and placenta tissues (P < 0.05). Expan-

sion of DHA expanded methylation in LBW fetal cerebrums (P < 0.05). Ends: Notwithstanding the 

preparation of maternal stores, malnourished litters showed decreased mental health that was completely 

relieved by micronutrient supplementation. Serious maternal hunger expanded worldwide DNA meth-

ylation in a few fetal tissues that was unaltered by choline and B-nutrient supplementation.  

Keywords: Choline, B-Nutrients, Epigenetics, Intrauterine Development Limitation, Supplement Limi-

tation, Low Birth Weight 
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VITAMIN INTAKE AMONG NEWLY DIOGNOSED BREAST CANCER PATIENTS 

Yury JAHORAǓ   

Belarus 

Abstract: Foundation:Isoflavones and lignans (phytoestrogens) are dietary segments with potential an-

ticarcinogenic impacts. Despite the fact that the admission of isoflavones and lignans may influence 

bosom disease treatment and forecast—and affiliations may contrast by menopausal status—postdiag-

nosis consumption information are restricted. Objective: We planned to portray postdiagnosis isoflavone 

and lignan admission in recently analyzed bosom malignancy patients, look at contrasts by menopausal 

status and phytoestrogen type, and advise the appraisal regarding diet and endurance in future prognostic 

investigations. Strategies: Our cross-sectional examination included 278 ladies matured 25–74 y, deter-

mined to have neurotically affirmed bosom malignancy in April–May 2010 and distinguished utilizing 

the Ontario Cancer Registry. (All things considered. Food utilization by menopausal status was in-

spected. Mathematical mean and middle phytoestrogen admissions were assessed among all patients 

and in buyers just; contrasts by menopausal status and phytoestrogen type were evaluated. Results: 

Among all patients, nourishments were also devoured by menopausal status and isoflavone admissions 

were low (middle: 56 µg/d). Buyers (n = 219) had higher admissions (middle isoflavones: 1808 µg/d); 

7% of isoflavone and 21% of lignan shoppers had admissions ≥10 mg/d. Admissions were higher in 

premenopausal than in postmenopausal buyers, especially for lignans, however were not fundamentally 

unique (middle lignans: 4375 contrasted and 1863 µg/d; P = 0.07). Lignans were altogether higher than 

isoflavones among most buyers (postmenopausal methods: 746 contrasted and 100 µg/d; P < 0.0001). 

Ends: Postdiagnosis lignan admissions from 3 high-content nourishments might be impressive among 

recently analyzed bosom malignant growth patients, yet they have been unassessed in past prognostic 

examinations. The incorporation of these nourishments in dietary appraisal strategies may improve fu-

ture admission gauges and the disseminations on which bosom disease endurance examinations are 

based.  

Keywords: Isoflavones, Lignans, Phytoestrogens, Flaxseed, Sesame, Bosom Neoplasms, Forecast, Die-

tary Evaluation, Reviews And Polls, Bosom Malignant Growth Patients 
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MICROBIOLOGIC INFLUENCE ON INTESTINAL HEALTH 

Enometua MANUA   

Taiwan 

Abstract: Fiber is a deficiently perceived and inadequately devoured supplement. This survey looks at 

the conceivable causal connection between fiber-prompted microbiome changes and the calming move-

ment of fiber. To exhibit the predominant part of fermentable plant fiber in molding the intestinal mi-

crobiome, creature and human fiber-taking care of studies are assessed. Utilizing society, PCR-, and 

sequencing-based microbial investigations, a higher predominance of Bifidobacterium and Lactobacil-

lus genera was seen from the taking care of various sorts of fermentable fiber. This finding was ac-

counted for in investigations performed on a few host animal groups including human. Ailments and 

meds that are connected to intestinal microbial adjustments probably additionally change the supplement 

climate of the internal organ. The exceptional quality groups of Bifidobacterium and Lactobacillus that 

empower the catabolism of plant glycans and the capacity of Bifidobacterium and Lactobacillus to de-

crease the colonization of proteobacteria most likely add to their commonness in a fiber-rich intestinal 

climate. The fiber-prompted microbiome changes could add to the mitigating movement of fiber. Albeit 

most examinations didn't gauge fecal microbial thickness or all out day by day fecal microbial yield 

(colon microbial burden), restricted proof recommends that the expansion in intestinal commensal mi-

crobial burden assumes a significant part in the mitigating action of fiber. Different probiotic supple-

ments, including Bifidobacterium and Lactobacillus, demonstrated calming movement just within the 

sight of fiber, which advanced microbial development as shown by expanding plasma short-chain un-

saturated fats. Probiotics alone or unadulterated fiber managed under sterile conditions indicated no 

mitigating movement. The potential components that could intercede the calming impact of regular mi-

crobial metabolites are surveyed, however more in vivo preliminaries are required. Future investigations 

including concurrent microbial sythesis and burden estimations are additionally significant.  

Keywords: Fiber, Microbiome, Bifidobacterium, Irritation, Intestinal Commensal Microbial Burden 
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IRON SUPPLEMENTS AS A SOLUTION TO MISCARRIAGE 

Danial bin LANANG  

Malaysia 

Abstract: Helpless adherence to press supplementation establishes a genuine general medical problem 

in SSA. Contrasted and big time salary nations where adherence to press supplementation during preg-

nancy goes from 77% in Denmark (16) to 85% in Sweden (17), adherence has been accounted for to be 

as low as 22% in some SSA nations (18). Past examinations have utilized ≥90 d sliced off highlight 

decide adherence to press supplementation during pregnancy in SSA (19–23). In any case, numerous 

ladies in SSA nations don't hold fast to press supplementation during pregnancy because of an absence 

of information about pallor, deficient stock of tablets, helpless use of antenatal consideration admin-

istrations, failure to pay for supplementation, falsehood about the advantage of supplementation, griev-

ances about results, distraction, and helpless advising (19, 21, 24–26). To tailor systems to lessen the 

weight of iron lack related antagonistic results among pregnant ladies in SSA, it is critical to comprehend 

local and nation explicit variety in the pace of adherence to press supplementation. Such information 

would direct prioritization of mediations to the most in danger nations in SSA and to more readily com-

prehend possible explanations behind low adherence. Be that as it may, these appraisals are missing in 

light of the fact that the majority of the past investigations with respect to adherence to press supple-

mentation have zeroed in on a couple of nations exclusively, for example, Ethiopia, Uganda, and Malawi 

(6, 19, 20, 22, 27–32). Along these lines, we intended to fill this hole in information by directing a huge 

scope investigation of adherence to press supplementation during pregnancy in 22 SSA nations and 

related sociodemographic-financial elements, principally for reasons for program focusing on, utilizing 

the latest Demographic and Health Surveys (DHS) information from 2013–2018.  

Keywords: Adherence, Sub-Saharan Africa, Iron Supplementation, Antenatal Consideration, Ladies 
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DIET GUIDELINES FOR AFRICAN FOLK TO REDUCE RISK OF HEART ATTACK 

Darelle SMALL   

Central African Republic 

Abstract: Foundation: The Dietary Guidelines for Americans (DGAs) give dietary proposals to every-

body with the expectation of forestalling persistent illness, for example, cardiovascular sickness. An 

assessment of whether refreshed renditions of the DGAs achieve this objective is inadequate. Objective: 

The goal of this undertaking was to decide if updates to DGAs over the long run, reflected in ensuing 

forms of diet quality lists, reinforced the relationship between diet quality and danger of cardiovascular 

sickness results. Strategies: Dietary information gathered utilizing a FFQ in the Framingham Heart 

Study Offspring partner were utilized to evaluate adherence to consecutive forms of the Healthy Eating 

Index (HEI) (1990, 2005, 2010, and 2015) and Alternative HEI (2000 and 2010) (n = 3267). We led 

forthcoming investigations utilizing Cox relapse to appraise the relationship between diet files and epi-

sode cardiovascular infection results. Results: Among the 3267 investigation members, 54% were fe-

male, mean age was 55 y, and BMI was 27 kg/m2. There was an aggregate of 544 occasions for the 

composite result of cardiovascular illnesses (324 coronary supply route sickness occasions, 153 stroke 

occasions, and 187 cardiovascular breakdown occasions). Adherence to any dietary file was contrarily 

connected with danger of cardiovascular illness, coronary course sickness, and cardiovascular break-

down, however not stroke. Contrasted and HEI-1990, scores for the later eating regimen records were 

all the more unequivocally connected with coronary corridor illness hazard, yet not cardiovascular in-

fection, cardiovascular breakdown, or stroke. Ends: Later emphases of diet lists, reflecting updates to 

the DGAs over the long haul, are all the more firmly connected with danger of occurrence coronary vein 

sickness than the first eating regimen file (HEI-1990).  

Keywords: Diet, Cardiovascular Illness, Coronary Conduit Sickness, Cardiovascular Breakdown, Stroke 
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FOOD ACCESS PROGRAMS FOR ALASKA NATIVES 

Aurkena AGUIRRE   

Argentina 

Abstract: Foundation: Native Americans and Alaska Natives experience diet-related wellbeing varia-

tions contrasted and non-Hispanic whites. Navajo Nation's provincial history and distant setting present 

remarkable difficulties for sound food access. Objective: This examination plans to comprehend the 

effect of the Healthy Navajo Stores Initiative (HNSI) on products of the soil buying on Navajo Nation. 

Techniques: We directed a cross-sectional review of 692 clients shopping at 28 corner shops, general 

stores, and markets on Navajo Nation. Individual-and family unit level sociodemographic information 

and food buying practices were gathered. Distinct and bivariate examinations for clients' individual-and 

family level qualities were led utilizing chi-squared tests. The effect of individual-, family, and store-

level variables on products of the soil buying was surveyed utilizing various calculated relapse demon-

strating. Results: Store investment in the HNSI was fundamentally connected with clients' acquisition 

of produce. Clients experienced 150% higher chances of buying produce in the event that they shopped 

in partaking stores, contrasted and nonparticipating stores (P < 0.001). Store type was unequivocally 

connected with clients' acquisition of organic products or vegetables. Clients shopping at a market had 

520% higher chances of buying produce than did clients shopping at odds and ends stores (P < 0.001). 

Clients shopping at general stores had 120% higher chances of buying natural products or vegetables 

than did clients shopping at corner shops (P = 0.001). Ends: Our discoveries uncover expanded produce 

buying at stores taking an interest in the HNSI. Clients were altogether bound to buy natural products 

or vegetables in stores tried out a sound store intercession than in nonenrolled stores, in the wake of 

controlling for amount of produce loaded and store type. Clients shopping in supermarkets and general 

stores were altogether bound to buy produce than clients shopping in general stores. These discoveries 

have suggestions for food access in country ancestral networks.  

Keywords: Wellbeing Advancement/Strategies, Organic Products, Vegetables, American Indians, 

Alaska Natives, Grown-Up, Wellbeing Conduct, Wellbeing Uniqueness 
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ENHANCED IRON AS FORM OF SERUM IN DIGESTIONAL PROBLEMS 

Triana HALCONERO   

Colombia 

Abstract: Foundation: Iron inadequacy paleness (IDA) is an inescapable nourishing insufficiency, and 

iron supplementation, particularly with ferrous sulfate (FeSO4), is the most well-known system to treat 

IDA; nonetheless, consistence is frequently poor with every day FeSO4 inferable from negative results. 

In a past report, iron from iron-advanced Aspergillus oryzae [Ultimine® Koji Iron (ULT)] was con-

sumed comparably to FeSO4. Goals: The fundamental target of this investigation was to evaluate the 

wellbeing of burning-through ULT as far as expanding non-transferrin-bound iron (NTBI) and gastro-

intestinal pain. Strategies: Youthful female members (n = 16) with serum ferritin <40 μg/L were arbi-

trarily relegated to a twofold visually impaired, 9-wk hybrid examination with a 3-wk fake treat-

ment/waste of time period between medicines. Oral FeSO 4 and ULT enhancements containing 65 mg 

Fe were managed day by day for 21 back to back days. On day 1, serum iron (SI), rate transferrin 

immersion (%TS), and NTBI were estimated for 8 h on the main day of iron utilization. Changes in 

biochemical pointers were assessed after 3 wk utilization. Results polls were finished week after week 

on 2 arbitrarily chose work days and 1 end of the week day for the whole investigation. Results: SI, 

%TS, and NTBI were all notably higher during hours 2–8 (P < 0.001) with FeSO4 than with ULT. 

Oxidative pressure, incendiary, and kidney and liver capacity markers stayed unaltered with the two 

supplementations contrasted and fake treatment. Changes in iron status markers were not essentially 

extraordinary among the 3 medicines. Individual or worldwide results were not essentially extraordinary 

among all medicines. In any event, when normal symptoms of queasiness, clogging, and looseness of 

the bowels were consolidated, FeSO4 treatment had a fundamentally higher impact than ULT (P = 0.04) 

and fake treatment (P = 0.004) just at week 3, however the thing that matters was not huge among ULT 

and fake treatment. Ends: Low NTBI creation and less basic gastrointestinal results with ULT recom-

mend that it is a protected oral iron enhancement to treat IDA. This preliminary was enrolled at clini-

caltrials.gov as NCT04018300.  

Keywords: Non-Transferrin-Bound Iron, Serum Iron, Gastrointestinal Results, Iron Supplementation, 

Oxidative Pressure, Ferrous Sulfate, Aspergillus Oryzae 
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MATERNAL MILK IMPACT IN DEVELOPMENT OF INFANT BRAINS 

Armin MOŽINA   

Slovenia 

Abstract: Maternal milk is perceived as the best wellspring of nourishment for all babies, especially 

those conceived at a low birth weight (VLBW, <1500 g) (1–5). Without adequate maternal milk to 

address baby issues, taking care of purified benefactor human milk (giver milk) instead of equation 

lessens danger of necrotizing enterocolitis (NEC) with no proof of long haul impacts on endurance, 

development, or neurodevelopment (6, 7, 8). Because of raised nourishing necessities of newborn chil-

dren conceived at a VLBW, extra supplement fortress is needed to help development and improvement 

(9). Cow-like milk-based fortifiers (BMBF) have been the norm of care for VLBW newborn children; 

in any case, human milk-based fortifiers (HMBF) are progressively utilized in neonatal concentrated 

consideration units at generous extra monetary expense. Prior preliminaries that thought about HMBF 

and BMBF found that newborn children took care of maternal milk or contributor milk sustained with 

HMBF had lower paces of NEC and improved taking care of resilience comparative with babies took 

care of maternal milk braced with BMBF and enhanced with recipe as vital (10–12). Albeit promising, 

these preliminaries thought about babies took care of solely human milk items to the individuals who 

got ox-like items as recipe and BMBF, so it was muddled whether the nonappearance of BMBF, baby 

equation, or a mix of the 2 elements clarified the better results in the HMBF gathering. Likewise, these 

preliminaries don't mirror the current norm of care in North America, where it is suggested that VLBW 

newborn children be taken care of maternal milk first with giver milk, and not recipe, as an enhancement 

(13–15). To address these issues, our gathering directed a randomized clinical preliminary that analyzed 

the utilization of HMBF and BMBF in VLBW newborn children took care of human milk eats less with 

no recipe (16). As opposed to the previous discoveries, our preliminary recognized no distinctions in 

taking care of resistance or paces of Bell Stage ≥II NEC between the gatherings.  

Keywords: Low Birth Weight Newborn Children, Human Milk, Human Milk-Based Fortifier, Ox-Like 

Milk-Based Fortifier, Neurodevelopment, Contributor Milk 
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SWEETENED BEVERAGES AND THEIR IMPACT ON OBESITY AMONG 

ADOLESCENTS IN US 

Miqdaad EL-BAGHERI   

Sudan 

Abstract: The pervasiveness of youth corpulence in the USA is a general wellbeing worry, to a limited 

extent because of relationship with cardiometabolic sickness (CMD) hazard factors (1, 2). Specifically, 

higher chest area adiposity, for example truncal or stomach fat, has been demonstrated to be a solid 

danger factor for metabolic brokenness autonomous of absolute muscle to fat ratio, though higher lower-

body adiposity, for example leg or hip fat, might be defensive (3, 4). Essentially, we as of late found in 

US teenagers that a higher truncal-to-leg fat proportion (TLR) is related with various CMD hazard fac-

tors, including fasting insulin obstruction and dyslipidemia, autonomous of BMI (5). One speculation 

to clarify these discoveries is that debilitated development of fringe subcutaneous fat expands helpless-

ness to stomach and ectopic fat affidavit, and the resulting lipotoxic outcomes, for example, insulin 

obstruction (6, 7). Understanding if modifiable way of life factors impact muscle to fat ratio appropria-

tion might be significant for lessening future CMD (8). Added sugar admission, particularly as sugar-

improved refreshments (SSBs), has been demonstrated to be related with stomach instinctive fat, how-

ever not subcutaneous fat, in observational investigations in grown-ups (9, 10) and youth (11, 12). This 

is additionally upheld by a 6-mo mediation concentrate in grown-ups, which found that every day SSB 

utilization brought about more prominent expansions in stomach instinctive fat contrasted and milk, diet 

soft drinks, and water (13). Hence, proof recommends that additional sugar admission adds to changed 

lipid parceling among stomach fat warehouses. Be that as it may, information is missing on the relation-

ship of added sugar with the proportion of upper-versus lower-muscle to fat ratio.  

Keywords: Trunk Fat, Leg Fat, Pop, Cardiometabolic Infection, Diabetes, Body Structure 
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INTAKE OF REGULAR FOOD SUPPLEMENTS TO REDUCE THE RISK OF DIABETS 

Santo DEROSE   

Andorra 

Abstract: Foundation: Native Americans are excessively influenced by weight and diabetes, and Amer-

ican-Indian adolescents have the most noteworthy commonness of corpulence and diabetes among all 

ethnic gatherings in the USA. Destinations: The reasons for this investigation were to survey the stand-

ard dietary admission in American-Indian adolescents who went to a wellbeing camp program; adher-

ence to the Dietary Guidelines for Americans 2015–2020 (DGA) and to the Healthy People 2020 Ob-

jectives; and to analyze pre-and postcamp announced eating regimens. Strategies: An aggregate of six 

24-h dietary reviews were directed face to face with American-Indian young people (matured 10–15 y; 

n = 26) from 3 diverse Southwest clans. Three reviews were directed before the wellbeing camp, and 3 

were led after the camp. A progression of 2-factor ANOVA was directed, utilizing a blended model, to 

think about the nourishment contrasts when the wellbeing camp utilizing a factual program, R. Results: 

Adherence to government dietary suggestions was low, with not many of the adolescents meeting the 

DGA proposals for organic products (15%, normal serving 0.69 cup/d) and vegetables (35%, normal 

serving 0.59 cup/d). The entirety of the members surpassed the DGA suggested limit on void calories. 

Supplement investigation of complete fat admission indicated a critical diminishing in admission after 

the camp, F (1, 52) = 5.68, P = 0.02. Ends: Diet is a modifiable danger factor for heftiness and persistent 

sicknesses, for example, type 2 diabetes and should be a basic piece of any solid way of life mediation. 

The camp-based sustenance instruction positively affected adolescents, as seen through the all out fat 

admission diminishing after camp. To fortify sustenance instruction, future nourishment training ought 

to include guardians, be conveyed past the week at camp, and incorporate social determinants of well-

being and admittance to solid food sources.  

Keywords: Wellbeing Advancement, 24-H Dietary Reviews, Type 2 Diabetes, Weight, Diet Overabun-

dances 
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OBESITY AMONG NEW MUMS AND RELATIONS BETWEEN DIABETES 

Tamanna AL-SHARIF   

Sudan 

Abstract: We planned to examine the co-dismal impacts of maternal corpulence, Gestational Diabetes 

Mellitus (GDM), and GDM treatment alternatives on maternal and neonatal results in a downtown pop-

ulace. This is a review outline audit investigation of singleton moms with new determination of GDM 

and their newborn children during a 3-year time frame. During the examination time frame, 356 ladies 

ages 13-48 years with GDM brought forth 180 guys and 175 females. Dominant part of moms were 

African American (50.8%) and had Medicaid protection (75.8%). Stout moms comprised 48.3% of the 

examination populace, had a higher commonness of pregnancy actuated hypertension/toxemia, all the 

more regularly were dealt with prescription and conveyed by C-area than non-hefty moms. Newborn 

children of fat GDM moms had altogether higher mean birth weight, lower mean blood glucose, and 

were less in danger for Small for Gestational Age (SGA). In fat moms, heaviest moms had babies with 

higher bilirubin levels than less substantial moms. We additionally noticed a high pace of taking care of 

trouble in newborn children of GDM moms (12.4%). Our investigation accentuates the weight of ma-

ternal heftiness as a significant danger factor for both maternal and neonatal helpless results with regards 

to GDM and calls for additional planned and interventional research. A group of writing has demon-

strated that GDM and maternal corpulence are autonomously connected with unfavorable maternal and 

neonatal results. The two conditions share normal metabolic qualities including expanded insulin oppo-

sition, hyperglycemia and hyperinsulinemia. The milestone observational investigation of hyperglyce-

mia and antagonistic pregnancy result (HAPO) exhibited expanded chances of unfavorable pregnancy 

results with GDM and stoutness consolidated than either hazard factor alone [14]. Be that as it may, 

there have been clashing writing reports with respect to the synergistic impact of GDM and maternal 

heftiness on negative fetomaternal and pregnancy results.  

Keywords: Gestational Diabetes Mellitus; Maternal Corpulence; Pregnancy Result; Infants Of Moms 

With Gestational Diabetes 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

653 

CHILDREN WEIGHT AND IMPACT OF PARENTS FOR CHANGE 

Sohan MODI   

Nepal 

Abstract: Foundation: Although guardians are essential to advancement of hefty genic practices, nu-

merous guardians don't see their youngster's corpulence as dangerous and are not prepared to make 

changes to address their kid's weight. The reason for the examination is to analyze connections between 

parental view of kid weight, parental availability to change practices, and hindrances to conduct change. 

Techniques: An example of low-financial and minority guardians of 6-12 year old kids who are over-

weight or corpulent finished surveys on view of their kid's weight, phase of status to change practices 

for their kid's weight (SOC), and boundaries to changing kid weight control practices. Guardians were 

blinded to the reason for the examination. Youngster weight status was ordered 'overweight' (BMI 

≤85th-95th percentile) or 'fat' (BMI ≥95th percentile). Results: Of the 48 parent-kid dyads, 77.1% of 

guardians disparaged their kid's weight status and 54.2% saw their youngster as typical weight. More 

seasoned (p=0.045) and wedded guardians (p=0.025) were bound to see their youngster as overweight. 

Precise parental insight was essentially connected with cutting edge phase of progress (SOC; r=0.358, 

p=0.012). Ends: Parents of overweight or corpulent kids belittled their kid's weight status. Parental im-

pression of youngster weight was related with the parent's SOC for their kid's weight. Despite the fact 

that there have been many parent-centered examinations that have broke down the autonomous impacts 

of parental view of youngster weight, parent's preparation to change dependent on the transtheoretical 

model, and parent's apparent boundaries to evolving kid/family practices on kid weight the board, hardly 

any investigations have endeavored to look at the interrelationships of these conduct builds in a parent-

centered weight the executives worldview for kids.  

Keywords: Childhood; Obesity; Parents; Perception; Readiness to Change 
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OBESITY SURGERY AND SCREENING TECHNICS FOR HIGH RISK PATIENTS 

Zamen BENZAKOUR   

Morocco 

Abstract: Corpulence is an expanding issue worldwide and since the 1980's the quantity of individuals 

with heftiness has multiplied [1]. The solitary treatment with longstanding impact is bariatric medical 

procedure [2]. With the expanding pervasiveness of corpulence, the quantities of bariatric surgeries are 

likewise expanding [2]. Weight is known to influence numerous organ frameworks under which the 

respiratory framework. Different respiratory physiological boundaries are influenced, for example, con-

sistence, neuromuscular strength, work of breathing and lung volumes [3,4]. Due to these influenced 

respiratory physiological boundaries, hefty patients are inclined to create aspiratory intricacies after bar-

iatric medical procedure. In this manner the inquiry rises whether we need to play out a preoperative 

pneumonic capacity screening in fat patients planned for bariatric medical procedure, to recognize the 

patients inclined for postoperative complexities. Furthermore, do we need to screen large patients for 

the presence of Obstructive Sleep Apnoea Syndrome (OSAS)? [5,6] Because OSAS happens often un-

treated and might prompt postoperative inconveniences. Shockingly, flow writing with respect to the 

connection between a hindered pneumonic capacity and the event of postoperative difficulties is inade-

quate. Van Huisstede et al. [11] explored the connection between aspiratory work and the danger of 

postoperative confusions in 485 patients. An aggregate of 53 entanglements were found of which 8 were 

aspiratory. An altogether lower FEV1 (mean 86.9% of anticipated) and FVC (mean 95.6% of antici-

pated) (both P<0.05) were found in patients with intricacies contrasted with patients without. (11) A 

FEV1/FVC <70% and a δFEV1 ≥12% were discovered to be critical autonomous indicators for aspira-

tory confusions.  

Keywords: Obesity, Therapy, Weight Loss 
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FISH PROTEIN AND THE IMPACT ON DIETARY SUPPLEMENTATION 

Lennaert LAMMERSEN   

Netherlands 

Abstract: In the article, we show that an every day dietary admission of 16 g of salmon protein hydrol-

ysate powder for 42 days factually altogether diminished Body Mass Index by 5.6% in overweight sub-

jects, in examination with a fake treatment control of whey protein seclude. Four digestion important 

serum biomarkers - bile corrosive, interleukin-6, Preheparin lipoprotein lipase mass and adiponectin - 

were additionally emphatically affected utilizing one-followed, matched understudy t-test examination, 

prompting the proposed digestion hoisting method of-activity. Exercise levels were kept up for each 

subject according to their typical levels. Further examination will look to distinguish the dynamic indi-

vidual peptide parts from the salmon protein hydrolysate with explicit organic movement for corpulence 

control. Salmon protein hydrolysate powder in supplemental dosages might be a valuable instrument in 

the drawn out administration of weight. Our exploration has rather centered around recognizing bioac-

tive peptides present inside SPH powder that may initiate distinctive metabolic pathways to build fat 

consume at non dietary enhancement dosing (4 g-16 g for each day) when included as a component of 

a typical eating routine. Our own as of late distributed outcomes on the capacity of enzymatically hy-

drolyzed SPH powder to build hemoglobin fixation in situationally sickly human subjects at just 14 g 

for each day supplemental dosing have demonstrated the presence of such bioactive peptides as of now 

[21]. In light of this and our previous empowering results from creature considers, which demonstrated 

an expansion in bile-corrosive creation in rodents took care of 2 g of SPH every day, we completed this 

clinical preliminary to assess the expected antiobesity, expanded fat consuming impact of enzymatically 

freed SPH protein powder on overweight human subjects and its impact on the four digestion biomarkers 

demonstrated as follows.  

Keywords: Salmon, Protein, Hydrolystate, Obesity, Bile Corrosive, Adiponectin 
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OBESITY OPERATIONS AND POST TRAUMA  

Khosrow MOMENI   

Bahrain 

Abstract: Point: Sleeve gastrectomy is one of the most famous surgeries for patients with stoutness. Its 

exhibition delivers a few pathophysiological changes at the esophago-gastric intersection, gastric corro-

sive discharge, exhausting and motility. Reason: To survey all pathophysiological changes of the distal 

throat and stomach after the resection of 80% of the stomach during sleeve gastrectomy. Material and 

Methods: Review of all distributions concerning the estimations of lower esophageal sphincter after 

sleeve gastrectomy, just as indigestion, gastric motility and gastric purging. Results: The segment of 

some bit of the sling strands produces dilatation of the cardia and advancement of pathologic indigestion 

into the distal throat. The incredible larger part of reports managing 24 h pH estimations or impedanci-

ometry report serious corrosive and non-heartburn. Gastric corrosive discharge is incredibly reduced 

after sleeve gastrectomy in about 80% however the leftover corrosive emission is in any event multiple 

times more prominent than after gastric detour. Gastric motility and electric action is likewise under-

mined because of resection of the vast majority of the fundus and the gastric pacemaker situated at the 

more prominent bend. As an outcome, gastric exhausting of fluids and solids are extraordinarily up-

graded. At that point another swallow of food impacts against this raised weight which may beat the 

hypotensive lower esophageal sphincter and pathologic reflux may happen into the throat. End: Sleeve 

gastrectomy is an activity which may deliver serious pathologic reflux of corrosive, as  

Keywords: Distal Throat, Sleeve Gastrectomy 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 
 

 

657 

EFFECT OF SUPPLEMENTS ON COMPOSITION OF BODY HEALTH AND BONES 

Marcin MALKUS   

Poland 

Abstract: Presentation: Aging is related with body arrangement changes, remembering diminishes for 

bulk and bone substance and expansions in fat mass. Creatine supplementation is related with increments 

in lean Tissue mass in competitors, prompting expanded strength and force. There has been ongoing 

interest in if creatine supplementation may have comparable impacts in more established people, to 

balance the progressions found in body organization and increment personal satisfaction. Points: This 

survey evaluates the current writing on whether creatine supplementation in the presence or nonattend-

ance of opposition preparing improves body organization and bone wellbeing in more established 

grown-ups. Results: regarding obstruction preparing and creatine supplementation in Combination, 

there is proof for expanded fit weight following long haul examinations, over that of opposition prepar-

ing with fake treatment. Studies without opposition preparing generally utilize intense methodologies 

of creatine supplementation and have delivered clashing reports on fit weight. Muscle to fat ratio doesn't 

appear to be changed by either opposition preparing or creatine supplementation. The writing on creatine 

supplementation's impact on bone wellbeing is likewise uncertain, with certain reports demonstrating 

huge expansions in bone mineral thickness, though a few others show no impact. Ends: Creatine sup-

plementation in the old may prompt expanded fit weight, and expanded bone strength; anyway, these 

outcomes are a long way from decisive. Dosing and timing supplementation conventions between stud-

ies might be answerable for the various outcomes and future investigations should focus on deciding 

whether intense or ongoing creatine supplementation has a more useful impact on body sythesis in the 

old.  

Keywords: Aging, Creatine, Elderly, Supplementation, Resistance Preparing, Bone Wellbeing, Body 

Synthesis 
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NUTRITIONAL TRAUMA AMONG CHILDREN PATIENTS 

Safet FERHATOVIĆ   

Bosnia and Herzegovina 

Abstract: The wholesome disintegration in hospitalized patients has been a subject of a broad investi-

gation, being related to higher horribleness and mortality and, consequently, an expansion in medical 

care consumption [1-4]. This outcome has been broadly bantered at the most noteworthy authoritative 

and political level, so making fundamental the improvement of clinical aides and goals (from the Coun-

cil of Europe) on taking care of and nourishing consideration in clinics [5-7]. The epidemiological in-

vestigations of lack of healthy sustenance jn hospitalized youngsters that have been completed in occi-

dental nations show a pervasiveness of unhealthiness at the hour of confirmation running 6.1 to 13.3% 

[7-14], making these patients more vulnerable to introduce nourishing weakening during the emergency 

clinic stay [14-16]. Notwithstanding, this outcome regularly goes undetected inferable from the absence 

of explicit methodologies for dietary screening [17]. A few sustenance screening apparatuses have been 

intended to recognize patients in danger of hunger, which have been approved and adjusted to pediatric 

age. They fundamentally comprise of scoring frameworks that permit the recognizable proof of patients 

in danger of unhealthiness (and, in this way, needing a more profound clinical and nourishing assess-

ment), from clinical and anthropometric information. We should specify the Pediatric Nutritional Risk 

Score (NRS), just as the Screening Tool for Risk on Nutritional Status and Growth (STRONGkids) and 

the Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Pediatric (STAMP), despite the fact that there 

is no unmistakable agreement on the most suitable nourishment screening device to be applied in pedi-

atric age.  

Keywords: Sustenance, Patients, Kids 
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WEIGHT GAIN AND CHANGES IN COMPOSITION OF BODY IN NEW MUMS 

Andrei STOENESCU   

Romania 

Abstract: Presentation: we assessed the utility of bioimpedance examination and the SenseWear arm-

band for checking gestational weight pick up (GWG) in overweight/large pregnant ladies. Materials and 

techniques: Sixty overweight/stout pregnant ladies were selected and encouraged to follow an active 

work (PA) program (meetings progressively expanding to 30 minutes of gentle actual work force every 

day at any rate 4-5 days per week) with caloric limitation (1500 kcal/day + 200 kcal/day for large and 

300 kcal/day for overweight ladies). Weight, GWG and body piece were estimated at enlistment (inside 

the twelfth seven day stretch of incubation), at the sixteenth, twentieth, 32nd, and 36th week, at convey-

ance and 12 weeks after conveyance utilizing BIA. The patients were additionally taught to wear the 

SWA, for 5 successive days, at enlistment, and at the twentieth and 36th long stretches of incubation. 

Results: GWG at conveyance was 12.6 ± 5.4 kg for overweight, 9.0 ± 8.0 kg for hefty ladies and 3.3 ± 

5.3 kg for gargantuan ladies. Nine overweight (60.0%), 22 fat (66.7%) and 10 extremely chubby (90.9%) 

ladies stayed inside the Institute of Medicine suggested ranges at conveyance. In general, percentual 

body piece changed essentially all through pregnancy, (without fat mass: 53.4 ± 6.1 to 56.9 ± 6.5; FM 

= 40.9 ± 12.8 to 44.1 ± 11.8, p < 0.05). Strategic relapse investigation demonstrated that ladies who 

clung to the endorsed diet accomplished a lower GWG (CI 95% = - 1.65-0.54; r = - 1.10, p = 0.001). 

End: The viability of the mediation relies straightforwardly upon the adherence to the recommended 

diet and PA program  

Keywords: Pregnancy, Lifestyle, Overweight, BIA, SenseWear Armband, Physical Action 
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CHILDREN OBESITY AND PROTEIN INTAKE PROBLEM 

Obren SCEKIC   

Montenegro 

Abstract: Point: The adiposity bounce back (AR) relates to the second ascent in the weight file (BMI) 

bend that happens between ages 5 and 7 years. The objective of this investigation was to decide if age 

at AR is identified with the presence at 12 years of age of little thick low-thickness lipoprotein (SDLDL), 

an atherogenic lipoprotein delivered as a metabolic result of AR. Techniques: A longitudinal populace 

based planned examination was acted in 215 kids. Sequential estimations of BMI were directed at ages 

1, 1.5, 2 and yearly from that point until 12, in view of which age at AR was determined. The subjects 

were isolated into 5 gatherings as indicated by age at AR of ≤4, 5, 6, 7 and ≥8 years. Plasma lipids and 

SDLDL were estimated at 12 years old. SDLDL (LDL molecule size <25.5 nm) was dictated by non-

denaturing 2-16% inclination gel electrophoresis. Results: The prevalences of SDLDL were 15.0% in 

kids with age at AR ≤4 y, 8.1% in those with age at AR 5 y, and 0% in any remaining gatherings (AR 

at ≥6 years). A previous AR was essentially connected with higher BMI, expanded plasma fatty sub-

stance (p < 0.05), expanded atherogenic list (p < 0.05), and diminished HDL-cholesterol (p < 0.05) at 

12 years old. End: Children with AR before 4 years of age demonstrated a high commonness of athero-

genic SDLDL, showing an inclination for future cardiovascular sickness. Unnecessary weight picks up 

in youth is thought to prompt grown-up stoutness related bleakness and mortality [9]. (All things con-

sidered, a quick expansion in BMI happens during the principal year of life, accordingly decays and 

arrives at a nadir at around 6 years old, and afterward increments again all through adolescence.  

Keywords: Childhood Weight, Adiposity Bounce Back, Insulin Opposition, Small Thick LDL, Cardio-

vascular Infection 
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SURGERY IN OVERLY FAY PATIENTS WITY DIFFERENT SYNDROMES 

Dakis GEORGIOU   

Cyprus 

Abstract: Polycystic ovarian condition (PCOS) is the most widely recognized endocrinopathy in ladies 

of conceptive age. Weight in PCOS patients is related with huge morbidities. Weight in PCOS repeals 

the period and richness, and can freely build the danger of metabolic disorder and the last's drawn out 

heart and unexpected problems. The level of corpulence as reflected by the weight record (BMI) can 

significantly affect the related danger with its morbidities. Along these lines, weight decrease is excep-

tionally empowered for large patients with PCOS as ahead of schedule as in puberty to keep away from 

long haul confusions. Moderate techniques for weight decrease, for example, diet and way of life alter-

ations, have been utilized in PCOS patients yet their belongings can be brief, particularly in the ex-

tremely chubby populaces. Keeping that in mind, bariatric medical procedure has been proposed as an 

elective methodology for the therapy of stout patients with PCOS to diminish the danger of metabolic 

disorder. All things considered, bariatric medical procedure usage in the young adult populace of PCOS 

patients is as yet not all around assessed. Bariatric medical procedure is considered in patients with 

extremely high BMI levels and those patients who had different bombed endeavors of weight decrease 

utilizing more traditionalist techniques. In this audit, we zeroed in on the metabolic appearances of 

PCOS and talked about examinations featuring the utilization of bariatric medical procedure as an en-

deavor to diminish weight in large patients with PCOS with essential spotlight on the juvenile populace.  

Keywords: Bariatric Medical Procedure, Polycystic Ovarian Condition, Obesity, Metabolic Disorder, 

Adolescent 
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SEDEMENTARY HABITS AND CARDIOLOGIC RISK AMONG FEMALES 

Ognen ZLATANOVSKI   

Macedonia 

Abstract: Presentation: Recent epidemiologic proof recommends that drawn out wellbeing outcomes 

are identified with ongoing stationary conduct. Inactive ways of life are incredibly affected by expanding 

innovative communication and contribution among the youthful grown-ups. Due to the prognostic sig-

nificance of cardio metabolic danger biomarkers on wellbeing and mortality this information could give 

a knowledge into the systems through which stationary conduct impacts cardiovascular infection hazard 

among Chinese females. Notwithstanding, there has been no careful investigation of the autonomous 

commitments of stationary conduct to metabolic danger factors among Chinese females and the general 

significance of these variables. Objective: The reason for this investigation was to decide the relationship 

between inactive conduct and anthropometric measures among Chinese females. Strategy: 210 Chinese 

females partook in this cross sectional investigation. Inactive Behavior Questionnaire was utilized to 

evaluate their stationary conduct and tallness, weight, abdomen and hip estimations were made. Multi-

variate straight relapse investigations analyzed relationship of self-announced inactive conduct with bi-

omarkers. Results: The most elevated stationary conduct drew in by the members was doing adminis-

trative work or PC work, sitting positioned second and tuning in to music and the third being sitting 

understanding book or magazine. The most un-stationary conduct that members drew in was doing 

works of art or artworks. There was no critical relationship between stationary conduct and anthropo-

metric estimations among Chinese females. End: The investigation presumed that inactive conduct isn't 

negatively connected with midsection circuit, BMI and abdomen hip proportion among youthful Chi-

nese females. It is conceivable that factors not straightforwardly represented in our examination might 

have added to the solid scope of cardiometabolic hazard biomarkers.  

Keywords: Metobolic, Cardiology, Lifestyles 
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PEDIATRIC SYNDROMES IN OBESE CHILDREN 

Jamyron AUSTIN   

Mozambique 

Abstract: Foundation/Objectives: Childhood corpulence speaks to the most important wholesome issue 

in our current circumstance. This examination looks at the commonness of metabolic condition in a 

corpulent pediatric populace and its connection to serum Leptin focuses. Subjects/Methods: A cross-

sectional clinical and metabolic investigation was refined in a gathering of 106 corpulent kids (47 guys 

and 59 females). Patients were arranged in prepubertal gathering (Tanner stage I) and pubertal gathering 

(Tanner stages II–V). Results: Prevalence of insulin opposition (HOMA), hypertriglyceridemia, low 

high-thickness lipoprotein (HDL) and blood vessel hypertension (HTA) was 38.7, 45.3, 28.3 and 33.8% 

individually. Metabolic disorder pervasiveness (38%) was altogether higher in the pubertal gathering 

(38%) comparable to the prepubertal gathering (23.2%). There was a positive relationship among's lep-

tin and BMI (r=0.529), leptin and HOMA records (r=562) and Leptin and fatty substances (r=0,314). 

Likewise, there was a positive relationship between's HOMA lists and fatty substances (r=596). Ends: 

Clinical and metabolic problems related to heftiness and identified with the purported metabolic disorder 

are now present in pediatric populace. Leptin could assume a significant job in the etiopathogenesis of 

the metabolic condition. Extra examinations – aside from extraordinary circumstances, for example, 

endocrine, hereditary or metabolic pathologies, which legitimize overabundance body weight-, are uti-

lized for the conclusion and additionally early recognition of metabolic inconveniences and, especially, 

the metabolic condition. This condition is portrayed by a group of indications related to corpulence, for 

example, insulin obstruction, blood vessel hypertension and dyslipidemia, and its advantage lies in the 

high prescient incentive for cardiovascular infection and type 2 diabetes in adulthood, particularly when 

it is available in younger students as well as youths [5-9]. In any event, when the International Diabetes 

Federation (IDF) [10] alludes to the powerlessness for finding in young, epidemiological information 

permit speculating that metabolic disorder or its segments are now present at beginning phases.  

Keywords: Leptin, Metabolic Condition, Childhood Stoutness, Insulin Obstruction, Puberty, Triglycer-

ides, Blood Pressure 
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NUTRITION PROBLEMS AMONG ADOLESCENTS BORN EARLY 

Habane KAYNAAN   

Philippines 

Abstract: Presentation: Children conceived preterm are at higher danger of overnutrition in puberty, 

which is showed by expanded weight list for-age (BMI-for-age) and expanded stomach fat mass prompt-

ing the danger of noncommunicable ongoing sicknesses. Goals: The point of this exploration was to 

concentrate how rashness impacts overnutrition in a companion of young people conceived preterm. 

Techniques: The investigation included 91 teenagers conceived preterm (ABP) from an associate and a 

benchmark group of 91 young people conceived at term (ABT). Weight record and fat mass were re-

solved for all the subjects. Results: The development of BMI-for-age of the kids conceived preterm 

indicated that the most noteworthy extent of overnutrition was found in the main year (65%) and in 

puberty (33%). At this age, no distinctions were found between the ABP and ABT. Muscle to fat ratio 

of the ABP was higher than for the ABT (p ≤ 0.01). The two gatherings' midsection perimeter was higher 

than the ordinary incentive at this age. The proportion among BMI and the level of fat among ABT and 

ABP young men was huge at p=0.003. Ends: Both ABP and ABT bunches had abundance weight, which 

could be because of the reality they experienced childhood in the very climate that advances undesirable 

ways of life. The ABP young men had abundance fat mass prompting the danger of noncommunicable 

constant infections in adulthood. Late companion investigations of kids conceived preterm have detailed 

that grown-ups with amazingly low birth weight show make up for lost time development in youth and 

puberty despite the fact that the inconveniences in stature persevere when contrasted with conceived at 

term controls. Different creators report that this example can expand the danger of insulin obstruction 

and coronary illness. The point of this examination was to concentrate how rashness impacts overnutri-

tion in a companion of young people conceived preterm.  

Keywords: Adolescent conceived preterm, Overnutrition, Abdominal fat, Waist boundary 
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ANALGESIC ISSUES AFTER OBESITY SURGERY 

Ghaidaa EL-NIAZI   

Tunisia 

Abstract: Presentation: There is no reasonable agreement about the ideal postoperative torment the 

board in butterball shaped patients going through bariatric medical procedure. The point of this investi-

gation was to assess the impacts of Patient-Controlled-Epidural-Analgesia (PCEA) contrasted with In-

travenous-Patient-Controlled-Analgesia (IV-PCA) in patients going through laparoscopic gastric detour 

a medical procedure. Techniques: Between January 2013 and December 2014, 154 stout patients went 

through laparoscopic gastric detour a medical procedure. Remembered for our investigations were all 

patients accepting either IV-PCA or PCEA in their postoperative course. Gathering correlation regard-

ing understanding socioeconomics, co-morbidities, subtleties of surgery, subtleties of postoperative 

course, NRS-scores very still, and clinical subsequent meet-ups were performed. Results: Overall 63 

(44.4%) patients were treated by PCEA, 79 (55.6%) patients by IV-PCA. We noticed no distinctions 

across the gatherings regarding sex, age, ASA-score, co-morbidities, postoperative BMI, body stature, 

pre-and postoperative weight, ideal weight, weight reduction, length of medical procedure and postop-

erative ward. Patient's BMI (p=0.025) and overabundance weight before a medical procedure (p=0.029) 

were fundamentally higher in the IV-PCA-gathering. Careful entanglements happened altogether more 

frequently in the IV-PCA gathering (p=0.045). Concerning the postoperative agony the executives there 

was no measurably huge distinction between various NRS-scores all through the examination period. In 

any case, people in the IV-PCA-bunch got fundamentally more paracetamol (p<0.0001) and diclofenac 

joined with orphenadrine (p=0.003). Length of PCA was longer in the PCEA-bunch contrasted with 

patients treated with IV-PCA (p<0.01). Ends: Particularly for fat patients, PCEA is more gainful than 

IV-PCA, which is borne out by an essentially lower rate of careful inconveniences saw in patients ac-

cepting PCEA.  

Keywords: Patient-Controlled-Epidural-Absense Of Pain (PCEA), Intravenous-Tolerant Controlled-

Absense Of Pain (IV-PCA), Gastric Detour A Medical Procedure 
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COMPARING PHYSICAL BEHAVIOURS OF MALE AND FEMALE PATIENTS 

Radvilas KRUSINSKAS   

Lithuania 

Abstract: Objective: This examination analyzed the distinctions in active work designs among male 

and female college understudies in their Preparatory Year at the University of Dammam in Saudi Arabia. 

Philosophy: The investigation was a cross-sectional plan that selected 23 guys and 23 females from the 

Art Route of the Preparatory Year at the college (mean BMI was 24.7 ± 6.4 kg/m2 for guys and 29.3 ± 

8.1 kg/m2 for females). All members wore accelerometers for 7 successive days and finished an eating 

regimen poll. Results: Male and female understudies separately burned through 66.4% and 65.8% of 

their day by day waking time inactive and 30.1% and 32.1% in light actual work. Guys invested essen-

tially more energy (3.5%) in moderate to energetic active work (MVPA) than females (2.1%) (P ≤ 0.01). 

The normal degrees of MVPA for at any rate 10 minutes were 14.1 and 12.3 minutes for guys and 

females, individually. Male and female understudies burned through 65% of their day by day inactive 

time in delayed stationary meetings of over 20 minutes, without any contrasts among guys and females 

or among non-weekend days and ends of the week. Females indicated more beneficial food propensities 

than guys , through more noteworthy vegetable admission (p ≤ 0.05) and lower utilization of inexpensive 

food, soda pops, and caffeinated drinks (p ≤ 0.05). End: Female college understudies indicated lower 

levels of MVPA contrasted and guys, however they picked more beneficial food alternatives. Expanding 

MVPA among female college understudies should be the need for college wellbeing teachers  

Keywords: Physical Action, Males and Females, Accelerometer, MVPA, Obesity, Saudi Arabia, Gender 

Contrasts 
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HYPER WEIGHT GAINING IN CHILDREN 

Ghoungyanos BAGRATUNI   

Armenia 

Abstract: Youth corpulence is one of the most alarming ailments around the world, and it is related 

with numerous sicknesses that ultimately lead to genuine morbidities and mortality in adulthood, for 

example, insulin opposition, type 2 diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, obstructive rest apnea 

and ensuing renal, and liver and cardiovascular infections. Cardiovascular infection conveys the most 

danger of all of the drawn out results of stoutness since it is related with genuine difficulties in grown-

up life, for example, cardiovascular breakdown, intense coronary condition, and untimely abrupt demise. 

This survey plans to address youth heftiness as an overall wellbeing concern and spotlights on the car-

diovascular danger and unfavorable results related with this condition. This audit presents subtleties of 

stoutness related heart primary and useful changes, for example, left ventricular hypertrophy (LVH) and 

brokenness, individually. A pursuit of various clinical information bases was performed, and the out-

comes yielded numerous investigations identified with pediatric left ventricular hypertrophy; seventeen 

examinations were found on left ventricular hypertrophy in large youngsters from 1980 to 2015. The 

vast majority of these investigations exhibited that weight and its comorbidities are significant indicators 

for left ventricular hypertrophy in the pediatric age gathering. Moreover, weight decrease is a significant 

measure to switch these underlying changes and lessen the related dangers.  

Keywords: Obesity, Left ventricular hypertrophy, Obesity, Children 
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BEHAVIORAL THERAPY AS AN ALTERNATIVE TO BARIATRIC SURGERY 

Vandana SENGUPTA   

Bangladesh 

Abstract: Despite the fact that bariatric medical procedure is a viable therapy for horrible heftiness, 

around 20-30% of the patients settle untimely in weight reduction or recover weight post precisely. 

Adherence to post-careful eating regimens and lasting changes in way of life concerning dietary patterns 

and actual exercise should be significant elements for effective weight reduction on the long haul. A 

preoperative intellectual conduct treatment (CBT) convention has been created, in view of treatment 

conventions for dietary problems and weight and changed for bariatric medical procedure patients. This 

10 meeting treatment is centered around adjustment of reasoning and conduct regarding dietary patterns 

and actual work. This technique is promising as shown by a contextual analysis. Utilizing an ABC ex-

amination, a birthday celebration circumstance was broke down in which she indulged. The investiga-

tion uncovered that the bountiful food on the table caused her to feel hungry (A), main to the idea "I 

need to keep my eating regimen, yet this looks so great I can't avoid" (B). As a result, she gorged and 

delighted in this for a short second, yet felt discouraged, feeble and liable subsequently (C). Elective 

contemplations and practices were talked about utilizing Socratic inquiries, for example, "Is this idea 

valid?" and "What's your objective and does this idea help you arriving at this?" Based on her answers, 

she defined the elective idea: "There's an answer among slimming down and gorging. I can accept one 

thing as a nibble as a feature of my customary eating example and stop after that". As a conduct analyze, 

she was approached to take one chocolate and eat it gradually, first in meeting and next as a schoolwork 

practice for the following meeting.  

Keywords: Bariatric, Obesity, Behavior Science 
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DIET PRACTICES AND METHODS FOR CHILDREN 

Vedra Miroslavova ILIEVA  

Bulgaria 

Abstract: Until as of late, there was a general lack of information about the movement, dietary examples 

and practices around food of the United Kingdom's pre-school 0-5 populace and still less about their 

childcare climate. A few parliamentarians, including among their number, Frank Field, Graham Stringer 

and Dame Claire Tickell authorized a progression of audits focusing on the requirement for a vital move 

in accentuation and these supplemented official Government distributions beginning with 'Each Child 

Matters' (2004) 'The National Service Framework for Children (2004) and 'Supporting Families in the 

Foundation:Years' (2011). However, notwithstanding the 2016 issue of a National Child Obesity Strat-

egy, there stays a significantly unacceptable spotlight on the pretended by guardians and families in 

taking care of small kids and the focal significance of sustenance in the lives of the under-fives. Some 

newborn child food likings will persevere into adulthood and parental impact is a basic determinant in 

fixing food inclination (Benton D. 'Part of Parents in deciding the food inclinations of kids and the 

advancement of corpulence, 2004). Small kids require a changed and adjusted eating regimen to guar-

antee that they will flourish and breastfeeding and great sustenance in the preschool years have been 

discovered to be basic segments of gainful wellbeing results. In this specific situation, the idea that 

battling kid corpulence requires the production of a family and home climate that elevates and is helpful 

for sound 'entire family' propensities is picking up more extensive acknowledgment. Nonetheless, nu-

merous small kids in the UK today don't get an eating regimen that is plentiful in fundamental supple-

ments and become as a result, more than typically helpless and vulnerable to genuine conditions influ-

encing babies, for example, iron insufficiency sickliness.  

Keywords: Infants, Nutrition, Parental Role 
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HEALTHY WEIGHT LOSING WITH GENE THERAPY 

Achmedjan SULTANEV   

Kazakhstan 

Abstract: Foundation: Obesity is right now a global pestilence and metabolic disturbances represent 

these people at more serious danger for future dismalness and mortality. Hereditary qualities and natural 

variables have certain impacts and among hereditary danger factors, FTO/CETP qualities are significant. 

The current investigation looks at the collaboration between stoutness aggregates and FTO/CETP SNPs 

and their impacts on lipid profile changes. Material and techniques: We chose 954 grown-up subjects 

from TCGS (47.9% male). Members were delineated by their BMI and presence of metabolic disorder 

as per the Joint Interim Statement (JIS) definition. Nine chose polymorphisms from FTO/CETP qualities 

were genotyped utilizing Tetra ARMS-PCR technique. After age and sex change the connection of 9 

markers with lipid profiles among aggregates were tried by PASW. Results: In three principal gather-

ings, HDL-C level had a solid critical relationship with CETP markers: (rs3764261, β(95%CI) - 0.48(- 

0.61-0.35), P=1.0 × 10-11), (rs1800775, β(95%CI) 0.5(0.36;0.65), P=1.0 × 10-6) and (rs1864163, 

β(95%CI) 0.3(0.16;0.43), P=9.1 × 10-5). This affiliation was likewise observed in rs7202116 inside the 

complete populace. In just undesirable metabolic corpulent (MUHO) subgroups four new FTO markers 

(rs1421085, rs1121980, rs1558902 and rs8050136) (P-value<0.01) showed huge affiliation, even after 

lipid profile change. End: In the current examination, we explored the relationship between heftiness 

aggregates and a few varieties in FTO/CETP qualities unexpectedly. Our investigation indicated that 

four markers in the main intron of the FTO quality should be the danger marker in MUHO members.  

Keywords: Obesity, Metabolic Condition, Fat Mass and Obesityassociated Protein, Cholesteryl Ester 

Move Protein 
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LAPAROSCOPIC SURGERY IN OBESE PATIENTS AND SUCCESS RATES 

Gaylord JACCOUD   

France 

Abstract: Foundation: Success pace of laparoscopic sleeve gastrectomy (SG) relies upon illness and 

patient qualities that are yet to be completely settled. Targets: To assess which quiet qualities impact the 

accomplishment of SG. Setting: National bariatric reference focus at a Public Hospital. Techniques: A 

review study was performed dependent on tentatively gathered information of patients who had bariatric 

medical procedure at our establishment, during a long term period. Patients with at least a year of de-

velopment were incorporated. We dissected information from 133 SG. 79 percent of the patients were 

female with a middle age of 46 years, a middle pattern Body Mass Index (BMI) of 41 kg/m2 and a mean 

of 2.5 out of 7 comorbidities. Results: After the principal year, the mean rate Excess Weight Loss 

(%EWL) was 69.3%, the mean change in BMI was - 11.8 kg/m2 and the mean % absolute body weight 

reduction was 27.4%. Careful achievement (%EWL ≥ half) was accomplished in 82% of the patients, 

with huge improvement or goal of comorbidities (subsequent rate 76%-88%). We discovered measura-

ble huge contrasts with standard BMI (p<0.0001), with OSA (p<0.0001), with age (p=0.04) and with 

the quantity of comorbidities (p=0.05). Higher pattern qualities ensnared less %EWL. The presence of 

HTN or arthropathy and being a volume eater or a sweet eater didn't impact careful achievement (χ2 ≤ 

0.01). Ends: SG is a successful careful treatment for stoutness. Following one year most of patients had 

careful achievement and significant comorbidities were alleviated or settled. Achievement was affected 

by explicit patient and sickness qualities.  

Keywords: Obesity, Morbidity, Bariatric Medical Procedure, Gastrectomy, Laparoscopy, Treatment Re-

sult 
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OBESITY AND OTHER ILNESSES ASSOCIATED WITH INFLAMMATION 

Budin JANPONG   

Taiwan 

Abstract: The decrease of the non-transmittable age-related infections (NCDs, for example, coronary 

illness, dyslipidaemia, stroke, type 2 diabetes and greasy liver sicknesses is a worldwide test doled out 

high need by the World Health Organization. Tobacco smoking, actual idleness and the transformation 

in food industry, bringing about corpulence, are set up danger factors for some NCDs. The pathogenesis 

of NCDs is perplexing. Additionally, each persistent sickness of NCD type can't be considered in sepa-

ration as they share normal, typically related danger factors. This perception shows that incorporated 

procedures can be viable for various conditions. One basic factor that starts or rushes movement of 

practically all NCDs is a fundamental second rate aggravation. Both ongoing aggravation and receptive 

oxygen species (ROS) are likewise key highlights of maturing. In overweight and hefty populaces, the 

subclinical irritation proliferates by the extreme adipocytic creation of the favorable to provocative cy-

tokines compounded by the invasion of fat by supportive of fiery macrophages. Thus, the cytokine cre-

ation by adipocytes and macrophages adds to weight related insulin obstruction, consequently, spreading 

the best endless loop of NCDs. The ordinary approaches to oversee persistent sicknesses are diseasespe-

cific and as a rule focused on the objective organs. There is a basic need to build up an intercession 

technique for stifling the root and the puzzling component for most NCDs; an endless loop spread by 

foundational poor quality irritation. In our survey we depict and advance models and difficulties for the 

standard "one infection one treatment" worldview by talking about the creating of a fundamental system 

for the avoidance or deferral of NCD beginning by checking second rate irritation at the site of its start-

ing point: the instinctive fat.  

Keywords: Obesity, Inflamation, Smoking 
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HEALTH BENEFIT OF WEIGHT REDUCTION WITH OBESITY SURGERY 

Wira bin Adi PUTERA 

Malaysia 

Abstract: The motivation behind this short article remark is to feature the impacts of weight reduction 

on wellbeing result, particularly centered around bariatric medical procedure. Adjusted way of life and 

food propensities are the commonest types of the unfortunate door, which permits the acceptance of 

different dreadful illness pathologies in the human body. Stoutness is related with such confusions, 

where exorbitant admission of greasy staple brings a few optional illness pathologies. The acknowledg-

ment from the shrewd impacts of corpulence, the familiarity with weight reduction has come into the go 

about as a restorative intercession. The corpulence and weight reduction treatment manage the biomed-

ical examination of stoutness and metabolic issue. Weight and metabolic problem are notable danger 

factors for some ailments. Restorative weight reduction incorporating bariatric medical procedure in 

overweight or corpulent people can diminish the opportunity of creating corpulence related infections. 

Diary of Obesity and Weight Loss Therapy expects to "distribute most refreshed and applicable explo-

ration in the ebb and flow improvements and disclosures in Obesity and its related territories including 

Childhood and Adolescence Obesity, Morbid Obesity, Obesity and Diabetes, Overweight and Weight 

Loss, Yoga and Physical Therapy, Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity, Diabetes 

Obesity and Metabolism, Obesity audits, research and clinical practice, Obesity and Physical Activity 

and Exercise, Childhood Obesity, Bariatric Surgery, Obesity and Eating Disorders, Advances in Weight 

Loss Management and Medical Devices, Obesity and Weight Management, Eating and Weight Disor-

ders, Obesity Surgery and making data unreservedly accessible around the world". Diary of Obesity and 

Weight Loss Therapy distributes articles examining themes, for example, Spanish bariatric medical pro-

cedure in a network emergency clinic for forty years, the effect of weight reduction on irritation and 

endothelial capacity in youth heftiness, and study how weight reduction improve liver cirrhosis before 

bariatric medical procedure.  

Keywords: Weight Loss, Cardiovascular, Obesity 
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LAPAROSCOPIC OBESITY SURGERY AND THEIR OUTCOMES 

Gabriel DOLEŽAL   

Slovakia 

Abstract: Foundation: Adjustable gastric band (AGB) is one of the prior bariatric methods that much 

of the time require correction due to one or the other disappointment of inconveniences. Targets: To 

assess the signs and results of laparoscopic expulsion of AGB as a confined surgery. Strategies and 

Materials: A review survey of outlines for all patients who went through laparoscopic evacuation of 

AGB was done. Patients who had different kinds of medical procedures done during a similar activity 

were rejected. Information about the signs of band expulsion and the early careful results were gathered. 

Results: Between January 2003 and October 2016, 1676 bariatric activities were finished. Of those, 76 

patients (4.5%) had laparoscopic evacuation of AGB and it was a detached surgery in 26 (34.2%) pa-

tients. The middle age of this arrangement was 39.5 years (19-67) and 73% were females. The signs for 

disengaged LRAGB were; weight recapture in 12 patients (46%), slippage of band in 9 patients (34.5%), 

band relocation in 3 patients (11.5%) and disease of band in 2 patients (7.5%). There was no transfor-

mation to open a medical procedure and no mortality related with the methodology. The strategies were 

done electively in all aside from 2 patients who had intense gastric deterrent auxiliary to band slippage. 

21 patients had short (<48 hours) clinic remain while 5 patients, 2 with deterrent and 3 with contami-

nated groups, required longer clinic remain. Ends: Isolated Laparoscopic expulsion of AGB is protected 

and requires short medical clinic remain in dominant part of patients. The commonest sign was weight 

recapture anyway difficulties were additionally incessant. This makes AGB not a favored choice as 

weight decrease strategy.  

Keywords: Laparoscopic Evacuation of Gastric Band, Adjustable Gastric Band, Weight Recover, Band 

Disintegration, Band Slippage 
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METABOLIC PROBLEMS IN LIVER FOR THE PEOPLE WITH OBESITY PROBLEM 

Alexandra HUGHES   

Ireland 

Abstract: The unreasonable muscle to fat ratio, one of the aftereffects of weight, carries with it comor-

bidities, for example, lipid changes, insulin obstruction, diabetes mellitus type 2 and non-alcoholic 

greasy liver illness. In this controlled and randomized pilot study, as a non-pharmacological and non-

obtrusive system, we think about two gatherings during about two months: the utilization of moderate 

power actual exercise and dietary schooling, as control gathering (n=10) and moderate force actual ex-

ercise, wholesome instruction and phototherapy (n=10), as phototherapy gathering. The pre-owned pho-

totherapy boundaries were: laser Ga-Al-As, frequency 808 nm, persistent mode, yield power 100 mW, 

and all out energy conveyance 92.16 J. Chosen patients were men with age somewhere in the range of 

20 and 40 years of age, essential stoutness, weight file (BMI) somewhere in the range of 30 and 34.9 

kg/m2. The exceptional gadget as depicted in the content was applied, apportioned in the front locale 

and back area of body during 5 minutes each side, aggregating 10 minutes of use of light, consistently 

toward the end after meeting of activity. Contrasting the benchmark group in connection with the pho-

totherapy gathering, the better outcomes were acquired for the phototherapy gathering, with factual dis-

tinction in every single anthropometric variable, for example, the expansion of 3.54% (p<0.007) alto-

gether skeletal bulk; just as, 2.77% (p<0.005) in the basal metabolic rate body; 5.47% (p<0.04) for 

metabolic advancement; decrease of 4.67% (p<0.007) for weight and decrease was additionally noticed 

for all out muscle versus fat, complete trunk fat and instinctive fat of which the phototherapy bunch 

indicated the accompanying decrease rates: 14.3% (p<0.01), 14.7% (p<0.005) and 16.4% (p<0.03), sep-

arately. A critical improvement was likewise seen in all the biochemical boundaries and enzymatic in-

vestigated, for example, all out cholesterol, fatty substance, the basal insulin, glutamic oxaloacetic trans-

aminase, glutamic pyruvic transaminase, and gamma-glutamyl-transpeptidase. Thusly the proposed 

treatment in this work recommends that the relationship of actual exercise, the wholesome instruction 

and phototherapy applied in fat men for a very long time caused extraordinary improvement in every 

anthropometric boundary, just as, in all natural chemistry and enzymatic boundaries demonstrating that 

phototherapy is an expected instrument in the treatment of non-alcoholic greasy liver sickness, having 

the option to turn around the level of steatosis in about two months, other than it tends to be another 

non-obtrusive therapy to stoutness and its comorbidities.  

Keywords: Non-Alcoholic Greasy Liver Illness, Obesity, Physical Exercise, Phototherapy, Visceral Fat 
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AFTER OPERATION GLUCOSE AND CHOLESTEROL LEVELS IN BLOOD 

Marlena KRZANOWSKA   

Poland 

Abstract: Objective: To examine the drawn out impacts of laparoscopic sleeve gastrectomy on weight 

reduction, glucose and cholesterol. Materials and Methods: A sum of 306 beefy beyond belief patients 

who went through laparoscopic sleeve gastrectomy more than a long time from 2014-02-2017 at King 

Khalid Hospital Obesity Center, Najran (Saudi Arabia ) observed postoperatively for an intermittently 

more than two years term for weight decrease and metabolic changes by estimation of BMI, complete 

body cholesterol and fasting glucose lower than 126 mg/(5.6-7 mmol). Hypercholesterolemia was char-

acterized as a complete cholesterol level higher than 240 mg/dl (6.2 mmol), absolute cholesterol 200-

240 mg/dl (5.2-6.2 mmol) considered as fringe, and under 200 mg/dl (5.2 mmol) is typical. Result: The 

level of abundance body weight was 50.8% (68 kh) and the level of overabundance weight reduction 

was 18%, 34%, 55.6% and 73% at 3, 6, 12 and two years individually and this overabundance weight 

reduction was huge with P esteem under 0.00001 and T estimation of 9.08. Glucose was essentially 

improved from preoperative 6 mmol to postoperative 5.75, 5.3, 5 and 4.3 mmol at 3, 6, 12 and two year 

separately and this improvement was measurably huge as determined utilizing both T adding machine 

for two ward mean and the f-proportion esteem both yield P-esteem is <0.00001 which is factually 

critical at p<0.01 and proceed follow up for the mean glucose was standardized (4.3 mmol) which like-

wise factually huge. Absolute body cholesterol was diminished from mean preoperative 5.6 mmol to 

5.24, 5.2, 2, 4.97 and 4.3 mmol in 3, 6, 12, two years individually and this decrease was factually huge 

at P-esteem under 0.01. Decision: Sleeve gastrectomy is a protected and powerful bariatric strategy with 

around 75% of the over the top weight reduction accomplished at the initial two-years, standardized 

glucose happens in 96% of patients with standardization of complete body cholesterol in all with ac-

ceptable long haul results in regards to weight reduction and comorbidities.  

Keywords: Morbid Corpulence, Metabolic Disorder, Sleeve Gastrectomy 
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OBESITY COMPLICATIONS AND WELLBEING CHALLENGES AFTER SURGERY 

Verneri UOTILA   

Finland 

Abstract: Corpulence and related non-transferable illnesses (NCDs) are worldwide wellbeing chal-

lenges predominant around the world. Intercession got basic for inventive characteristic measures to 

limit NCDs. The persistent condition of irritation and oxidative pressure are the land mark marks for 

heftiness driven NCDs. In this depiction study, we attempt to interpret and support the new riddle of 

ectopic melanin union in fat by planning logical view from broad writing survey. Oxidative focused on 

fat triggers underlying homeostasis program to start redesign of fat tissue for self-recuperating. These 

cycles are initiated by overhauling communications of flagging pathways for advancing adipocytes en-

durance or recharging them from their forerunners. We propose that melanogenesis and adipogenesis 

are co-driven by sharing intuitive sub-atomic flagging components. Cross-talk among melanogenesis 

and adipogenesis happens through Wnt/β-catenin pathway and its communication with Sox flagging 

atoms; through PPAR-γ and C/EBP-α. Enacting these flagging pathways animate adipogenesis to alle-

viation the oxidative pressure actuated cell harms. Ectopic melanin amalgamation and adipogenesis 

simultaneously happen as adaptative reaction to hypertrophic instigated oxidative pressure and ROS as 

second couriers. Hence, the initiation of melanin amalgamation likely is a characteristic preventive 

measure to back off or limits hyperplasia and improves subsequent stoutness confusions. Taking every-

thing into account; before we suggest utilizing analogs of melanin inducers as helpful procedure, we 

advocate the utilization of the melanin intermediates as cell reinforcements or mitigating specialists in 

corpulence examination and treatment. This enlightening investigation depends on extremely restricted 

measure of starter information and on occasion a few degrees of presumptions are made. The speculation 

of melanin creation in fat tissue having a part to forestall intricacies of weight is unpredictable and 

challenges current authoritative opinion.  

Keywords: Adipose Tissue, Obesity, Adipogenesis, Melanin, Antioxidant 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

 

678 

DIETARY WAYS AND METHODS USING MEDICAL PLANTS 

Juan MANUEL AGUILAR  

Argentina 

Abstract: Objective: Different sorts of studies have demonstrated an expanded danger of heftiness and 

other related illnesses in Pakistan. This investigation looks at the rich accessibility of hostile to heftiness 

plants among the nearby networks. This is the first ethnobotanical study to record society solutions for 

the treatment of stoutness and overweight issues in Northern Pakistan. Techniques: Field excursions and 

meetings were done for documentation of ethnomedicinal information from neighborhood networks of 

the examination zone. Data on age, sex, training, against stoutness therapeutic plants, their normal name, 

different infections and psychosomatic conduct identified with heftiness was gathered. The information 

was quantitatively investigated utilizing distinct measurements and Family Importance Value (FIV) and 

Relative Frequency of Citation (RFC). Results: An aggregate of 77 restorative plants from 38 families 

were accounted for against heftiness and overweight. Organic products were ordinarily utilized plant 

part and concentrate was the basic mode for natural arrangements while oral admission was the normal 

course of organization. The huge species dependent on the estimations of RFC was Trachyspermum 

ammi (0.291) while the huge family with respect to FIV was Fabaceae (5.20). End: The current infor-

mation is novel and could be additionally abused via conveying phytochemical examinations which may 

prompt the detachment and portrayal of novel specialists for the weight treatment which could improve 

medical care frameworks.  

Keywords: Anti-Heftiness, Medicinal Plant, Obesity Issues, Northern Pakistan 
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RESISTANCE TO BLOOD GLUCOSE IN WOMEN COMPARING TO MEN 

Mostafa KASHKOULI   

Iran 

Abstract: Foundation: Fasting glucose and homeostatic model evaluation insulin opposition (HOMA-

IR) are significant proportions of the danger for metabolic condition and diabetes. Weight reduction 

intercessions are viewed as a component of the primary line of treatment for the individuals who create 

sickness states related with insulin opposition, for example, pre-diabetes, diabetes, or metabolic disor-

der. Sex contrasts in insulin obstruction have been broadly detailed, yet sex contrasts in the capacity to 

improve insulin affectability are not grounded. This investigation tried to distinguish factors that antic-

ipate change in HOMA-IR because of weight reduction. Strategies: Non-diabetic subjects who were 

overweight/fat (n=100) were haphazardly relegated to a walnut enriched diminished energy diet or a 

standard decreased energy-thickness diet in a 6-month weight reduction intercession. There were no 

critical contrasts in weight change, glucose, insulin, or HOMA-IR between the two eating routine gath-

erings. These subjects were joined into a solitary partner and broke down with multivariate investigation. 

Results: The consolidated gatherings lost a normal of 8.7 kg (p<0.0001), diminished serum glucose by 

a normal 0.2 mmol/L (p<0.001), and diminished HOMA-IR by a normal of 1.4 (p<0.0001). Change in 

HOMA-IR (R2=0.69) was emphatically connected with weight change (p<0.0001) and male sex 

(p<0.01), and contrarily connected with standard HOMA-IR (p<0.0001). End: Findings from this ex-

amination recommend that men may have a more troublesome time improving insulin affectability as 

contrasted and ladies with a comparable weight reduction and benchmark HOMA-IR. One speculation 

to clarify the distinctions across genders might be because of sex contrasts in instinctive fat (VAT). This 

may imply that insulin safe men require more forceful intercession than ladies to forestall movement to 

metabolic disorder or diabetes.  

Keywords: Walnuts, Insulin Obstruction, Weight Misfortune, Diabetes, Metabolic Disorder, Sex 
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OBESITY RATES CAUSED BY FAST FOOD ENVIRONMENT: A CASE STUDY 

Sinee PREM   

Taiwan 

Abstract: Heftiness stays one of the best general wellbeing worries in our current society, requiring a 

comprehension of the basic contributing components. This precise survey inspects the current writing 

to all the more likely comprehend the connection between the cheap food climate and stoutness rates 

inside the United States (US) contrasted with different nations all through the world. To be remembered 

for our survey, examines probably been peer-explored, distributed in English, and needed to incorporate 

some proportion of examination of the cheap food climate and paces of weight. In view of the conse-

quences of our survey (n=46 contemplates), the discoveries were generally comparative among US and 

non-US considers; in the two cases, there were conflicting relationship between the inexpensive food 

climate and paces of weight/overweight. Nonetheless, regarding financial status (SES), our discoveries 

were steady across both US and non-US contemplates; lower SES was related with horrible inexpensive 

food conditions, higher centralizations of drive-thru eateries, higher utilization of low quality nourish-

ment, and higher weight rates. In light of the consequences of our audit, we infer that more longitudinal 

examination should be performed with steady technique to all the more plainly comprehend the part of 

the inexpensive food climate in the improvement of corpulence.  

Keywords: Fast Food Conditions, Obesity Rates, Socioeconomic Status, Obesity Hazard Factors 
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SURGERY PATIENTS AND GASTROINTESTINAL PROBLEMS: A SYSTEMATIC 

REVIEW 

Yuan SHUI   

China 

Abstract: Presentation: Obesity is viewed as a worldwide scourge infection with unfavorable outcomes. 

Bariatric medical procedure is a reasonable alternative for weight reduction for patients with dismal 

heftiness. This examination looked to survey weight variety and enhancements and medicine use among 

bariatric medical procedure patients in Lebanon. Strategies: An aggregate of 300 bariatric patients' ≥ 18 

years old were arbitrarily selected to fill a survey in English or Arabic, from everywhere Lebanese re-

gions. Measurable investigation was performed by SPSS programming (Version 23.0) Results: Most 

patients were in the age classification of under 30 years old (43.3%). Hypertension was the most revealed 

comorbidity (15%), trailed by Diabetes Mellitus (11.3%) and weakness (11%). Three kinds of medical 

procedures were accounted for with sleeve gastrectomy being the most performed (57.7%), trailed by 

roux-en-y gastric detour (27%) and gastric banding (15.3%). Weight reduction was more normal among 

sleeve gastrectomy patients for all scopes of weight variety aside from >50 kg weight reduction classi-

fication where roux-en-Y sidestep was related with more weight reduction (p<0.0001). Those with 

higher socio-affordable levels (expβ=7.319, 95% CI 1.477-36.265, P=0.015), higher instructive levels 

(expβ=5.967, 95% CI 1.386-25.683, P=0.016), smokers (expβ=5.772, 95% CI 1.471-22.650, P=0.012) 

and sleeve gastrectomy patients (expβ=8.229, 95% CI 2.101-32.229, P=0.002) were altogether bound 

to have more weight reduction. Among the mineral and nutrient enhancements iron (42.3%) was the 

most ordinarily utilized, while PPIs positioned first (42.3%) among the pre-owned prescriptions. End: 

Sleeve gastrectomy was the most well-known bariatric medical procedure done in Lebanon and related 

with the most postoperative weight reduction. Nutrient and mineral enhancements and PPIs were de-

voured by practically 50% of the patients. Notwithstanding these issues, bigger scope subsequent inves-

tigations are expected to evaluate these patients to build up additional zones of upgrades.  

Keywords: Bariatric Medical Procedure, Gastric Band, Sleeve Gastrectomy, Bypass A Medical Proce-

dure, Weight Variety, Ppis, Supplements 
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ADÖLESANLARDA BEDEN ALGISI VE BESLENME TUTUMU İLİŞKİSİ 

Gizem KÖKSAL, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU 

Türkiye 

Öz: Beden algısı, kişilerin hayatındaki çevresel ve bireysel faktörleri kapsayan üç boyutlu olarak zihinde 

biçimlenen, bireyin kendi şeması veya resmidir. Bu temsil çevrenin, toplumun, medyanın yansıtıp ide-

alleştirdiği vücut yapısına göre şekillenmektedir. DSÖ’nün 10-19 yaş arası olarak belirlediği adölesan 

bireylerin kendisini, kendine ve çevresine kanıtlama çabaları, beden algısını adölesanlar için daha 

önemli kılar. Çoğunluğun idealize ettiği beden yapısı, olumsuz beden algısına, hatalı beslenme davra-

nışlarına ve daha sonrasında ciddi sorunlar yaratabilecek yeme bozukluklarına yol açabilmektedir. Bu 

çalışmada adölesanların, beden algısı ve beslenme tutumu arasındaki ilişkinin araştırılması ve sonuçları 

hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili güncel literatür taranarak sistematik şekilde de-

ğerlendirilmiştir. Epidemiyolojik araştırmalara göre yeme bozukluklarında yaygınlık en çok adölesan-

lardadır. Sıklık %0,2-1 olup oran sürekli artmaktadır. Kızlarda erkeklere göre olumsuz beden algısı daha 

fazla görülüp yeme bozukluklarına daha sık rastlanmaktadır. Olumsuz beden algısı ve yeme bozukluları 

etiyolojisinde ailesel sorunlar, ailede yeme bozuklukları, obezite, düşük benlik saygısı, cinsellik kabulü 

sorunları, ergenlik sorunları, cinsel travma, sosyokültürel normlar, biyolojik ve genetik etmenler bulu-

nur. Basmakalıplara maruz kalarak ve benimseyerek kusma, zayıflama ilaçları, laksatif, diüretik kulla-

nımı, aşırı egzersiz yapma, aç kalma, kısıtlayıcı diyetler gibi çeşitli telafi yöntemlerine başvurabilmek-

tedirler. Sonucunda büyüme gelişme geriliği, kemik yoğunluğunda azalma, cinsel gelişim bozukluğu, 

amenore, prolaktin, tiroid hormonları, gonadal hormonlar, testosteron düzeylerinde değişiklikler, meta-

bolik bozukluklar görülebilmektedir. Bu hastaların mortalite hızı, normal nedenlerle mortaliteye göre 

12 kat fazladır. Yeme bozuklukları kronik ve kalıcı yapıdadır. Tedaviye zor yanıt verir ve maliyetlidir. 

Bu yüzden yeme bozukluklarından korunma yolları daha çok araştırılmalıdır. Bulgular vücut memnu-

niyetsizliğinin ve yeme bozukluğunun erken önlenmesinin önemini ve önleme müdahalelerinin ergen-

likten önce başlaması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Adölesanlar, Beden Algısı, Beden Memnuniyetsizliği, Yeme Bozuklukları 
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İSTANBUL İLİNDE ÖZEL BİR OKULDA ÖĞRENİM GÖREN ADÖLESANLARIN 

BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ 

Halise ERGÜN, Berrak BAŞTÜRK 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma, İstanbul ili Çamlıca ilçesinde Özel Kalem Vakfı Okulları’nda ortaöğretimde eğitim ve 

öğretimini sürdüren 14-19 yaşlarındaki 70 öğrencinin beslenme davranışlarını ve bunu etkileyen faktör-

lerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınması için önerilerde bulunulması amacıyla yapılmıştır. Araş-

tırma için veri toplama formu olarak, bireylerin demografik durumları, fiziksel aktivite, beslenme alış-

kanlıkları ve öneriler olmak üzere 4 ayrı bölümden oluşan araştırmacı tarafından ilgili literatür doğrul-

tusunda hazırlanmış olan anket formu kullanılmıştır. Öğrencilerin beyan ettiği bilgiler bilgisayar orta-

mına aktarılıp SPSS 23.0 programı ile tespit edilmiştir. Bireylerin yaş ortalamaları 16,1±0,93 ve 

%64,3’ü kız %35,7’si erkektir. Bireylerin çoğunluğunun 18,5-24,9 kg/m2 BKI aralığında olduğu sap-

tanmıştır. %60’ının düzenli aktivite yaptığı saptanmıştır (p<0,05); bireylerin %16,5’inin haftada bir kez 

basketbol oynadığı, %50’sinin haftada 2-3 kez voleybol oynadığı, %37,5’inin her gün futbol oynadığı 

ve %11’inin haftada 2-3 kez tekvandoya gittiği tespit edilmiştir. Adölesanların çoğunluğunun 3 öğün 

tükettiği saptanmıştır (p<0,05) ve %72,9’unun kahvaltı yaptığı ve belirlenmiştir (p>0,05). Adölesanların 

çoğunluğunun öğün atladığı tespit edilmiştir (p<0,001). Kızların %35,9’u öğle öğününü ve erkeklerin 

%42,8’inin ara öğünü atladıkları görülmektedir (p>0,05). Öğünler arası geçen süre hesapladığında kız-

ların 90-120dk ve erkeklerin 45-60dk arasında öğün tükettikleri saptanmıştır. Bireylerin ‘Sağlıklı bir 

kahvaltıda süt ve yumurta tüketilmelidir’ sorusuna çoğunluğu ‘’doğru’’ yanıtını verdiği saptanmıştır 

(p<0,05). Her gün en az 8-10 bardak su içilmelidir’’ sorusuna bireylerin çoğunluğu ‘doğru’ yanıtını 

vermiştir. Bireylerin ‘’Makarna ve pilav nişasta içeren besinlerdir’’ sorusuna çoğunluğu ‘’doğru’’ yanı-

tını vermiştir. (p<0,001). Doğru ve dengeli beslenme yönlendirilmeleri hususunda başta ebeveynler ve 

adölesanlar uzmanlar tarafından eğitilmeli ve daha sağlıklı nesiller yetişmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Beslenme Alışkanlıkları, Fiziksel Aktivite, Öğün Atlama, Sağlıklı Bes-

lenme 



 

 
 


