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Prof. Dr. Çetin YAMAN 

Kongre Başkanı 

Değerli bilim insanları,  

19/20 MAYIS 2021 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile beşincisini İstanbul merkezli düzenle-

miş olduğumuz 5. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ’ne 

gösterilen ilgi ve katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.  

Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada 

olmamızı sağlamıştır. Kongremize Türkiye başta olmak üzere farklı dünya ülkelerinden davetli konuş-

macı olarak katılan; Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (TÜRKİYE), Prof. Dr. Erdal ZORBA (TÜRKİYE), 

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (TÜRKİYE), Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA), Prof. Dr. 

Fatih ÇATIKKAŞ (TÜRKİYE), Prof. Dr. Gülsen DEMİR (TÜRKİYE), Prof. Dr. Ümran SEVİL (TÜR-

KİYE), Prof. Dr. Haluk SAÇAKLI (TÜRKİYE), Prof. Dr. Jammi ASHOK (HİNDİSTAN), Doç. Dr. 

Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN), Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL (TÜRKİYE), Dr. Öğr. Üye. Ayça 

GÜRKAN (TÜRKİYE), Dr. Öğr. Üye. Rommel TABULA (TAYLAND), Dr. Khalida NASEEM (PA-

KİSTAN), Ovidiu COJOCAR (FİLİPİNLER), Saabiqa EL-SHAD (UMMAN) ve Ulrik HAGEN (NOR-

VEÇ) olmak üzere tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.  

Kongremizin başlangıç aşamasından kapanışına kadar bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü teknik an-

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 29 farklı dünya ülkesinden 342 bilim insanı 115 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca 

Türkiye’den 214 bilim insanı da 99 sözel 5 poster bildiri toplam 104 adet bildiri ile katılım gerçekleş-

tirmiştir. Kongremize gelen toplam yerli ve yabancı sözel bildiri sayısı 445 adettir. Ancak uzaktan erişim 

nedeni ve düzenleme kurulu kararı ile gelen bildirilerin sadece 219 adeti kabul edilerek programa dahil 

edilmiştir. Kongremizde sözel/poster olarak sunulan 218 adet bildiri özetlerine ve bazı tam metinlere 

Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir.  

Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 36 farklı dünya ülkesinden bilim insanla-

rına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 29 farklı ülkeden 
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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 

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 altıncı buluşmasını 2021 yılı Aralık ayı içeri-

sinde yine uzaktan katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin 

buluşması ve bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmış-

tır. Katılımcılarımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin nite-

liğine ve başarılı 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, 17/01/2020 tarihli 

ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/1/2020 tarihli ve 2043 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

Uyarınca ilgili yayınlanan yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve 

üzeri yabancı katılımcıdan oluşup, ayrıca 6 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Top-

lam bildirilerin %51’den fazlası yabancı ülke katılımcılarına aittir.  

Saygılarımızla… 
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Prof. Dr. Çetin YAMAN 

Chair of Conference 

Dear scientists, 

We sincerely thank you for the interest and contributions shown to the 5th INTERNATIONAL CON-

GRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, which we organized for the sixth 

time with the REMOTE ACCESS system on 19/20 MAY 2021, based in Istanbul.  

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

would like to thank all of our invited speakers participating from different countries of the world, par-

ticularly Turkey including; Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (TURKEY), Prof. Dr. Erdal ZORBA (TUR-

KEY), Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (TURKEY), Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALAYSIA), 

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ (TURKEY), Prof. Dr. Gülsen DEMİR (TURKEY), Prof. Dr. Ümran SEVİL 

(TURKEY), Prof. Dr. Haluk SAÇAKLI (TURKEY), Prof. Dr. Jammi ASHOK (INDIA), Assoc. Prof. 

Rab Nawaz LODHI (PAKISTAN), Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (TURKEY), Assist. Prof. Ayça 

GÜRKAN (TURKEY), Assist. Prof. Rommel TABULA (THAILAND), Dr. Khalida NASEEM (PA-

KISTAN), Ovidiu COJOCAR (PHILIPPINES), Saabiqa EL-SHAD (OMAN) and Ulrik HAGEN 

(NORWAY). 

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

congress and stood by us in all technical terms, our scientific establishment and our organizing board 

members for their scientific support. We wish them the same success in the future life. 

342 scientists from 29 different world countries participated in our congress with 115 verbal presenta-

tions. Also 214 scientists from Turkey participated with 99 verbal, 5 poster totals of 103 presentations. 

The total number of local and foreign oral presentations coming to our congress is 445. However, only 

218 of the papers received due to the remote access reason and the decision of the regulatory board were 

accepted and included in the program. 219 abstracts and some full texts presented as oral / 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 36 different world countries. There have been participants from 29 different coun-

tries as presenters and listeners for these calls. We also thank the foreign participants for their support 

and being with us. Again, the work of scientists from different countries of the world, who perform 

academic activities in Turkey are featured 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 sixth meeting of our congress, which we regularly hold every year, in December 

2021, again with remote participation. In our congress, it is planned to meet different disciplines inter-

twined with each other and to create a union within the framework of a multidisciplinary understanding 

with 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 our invitations to public and private sector representatives and state administrators. On 

this occasion, the messages and message contents sent by our elders have encouraged us to work more 

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

countries of the world, especially our country, and to work with joint projects and products. 

Dear scientists, dear friends; We wholeheartedly congratulate our colleagues in the entire organization 

for your interest, support and contribution to our congress, and we present our gratitude. We wish you 

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

scope of academic incentive criteria for 2019 and is evaluated within the scope of the relevant pub-

lished regulation in accordance with the President's Decision No. 2043 dated 16/1/2020, published in 

the Official Gazette dated 17/01/2020 and numbered 31011. 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 foreign country participants. 

Regards… 
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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 



BİLİM KURULU 

 

 

31 

Dr. Öğr. Üye. Mevra AYDIN ÇİL - Atatürk Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Mukaddes ÖRS - Akdeniz Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Nazlı BATAR - Kültür Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üye. Süleyman GÖKMEN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

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

Dr. Öğr. Üye. Yağmur ERİM KÖSE - Van Yüzüncüyıl Üniversitesi 

Dr. Esra TEKCAN - 19 Mayıs Üniversitesi 

Dr. Özlem İSTANBULLU PAKSOY - Tarım ve Orman Bakanlığı 

Dr. Sibel ÖZÇAKMAK - Tarım ve Orman Bakanlığı 

 

**Bilimsel kurul unvan ve alfabetik isim sıralamasına göre düzenlenmiştir. 

 

HUKUK DANIŞMANLARI 

Av. Fevzi PAPAKÇI 

Av. İbrahim DURSUN 

Av. Mehmet AYDIN 

Av. Nazmi ARİF 

Av. Onur BAYKAN 

Av. Rozerin Seda KİP 

Av. Yusuf ÇİFCİ 
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KONGRE PROGRAMI/CONGRESS PROGRAM 

  

AÇILIŞ/OPENING 

19-20 MAYIS 2021 / 19-20 MAY 2021 

  

AÇILIŞ KONUŞMASI / OPENING SPEECH 

PROF. DR. ÇETİN YAMAN 

KONGRE BAŞKANI (CHAIR OF CONGRESS) 

  

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS 

09:00– 12:00 (GMT+3) 

  

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION 

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR 

  

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Erdal ZORBA (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA-MALAYSIA) 

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Gülsen DEMİR (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Ümran SEVİL (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Haluk SAÇAKLI (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Jammi ASHOK (HİNDİSTAN-INDIA) 

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

Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (TÜRKİYE-TURKEY) 

Assist. Prof. Ayça GÜRKAN (TÜRKİYE-TURKEY) 

Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND-THAILAND) 

Dr. Khalida NASEEM (PAKİSTAN-PAKISTAN) 

Ovidiu COJOCAR (FİLİPİNLER-PHILIPPINES) 

Saabiqa EL-SHAD (UMMAN-OMAN) 

Ulrik HAGEN (NORVEÇ-NORWAY) 

 

  



KONGRE PROGRAMI 
 

 

33 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

 

OTURUM / SESSION : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time : 19.05.2020 – 12:00 – 24:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Çetin YAMAN 

  Prof. Dr. Gülten HERGÜNER 

  Prof. Dr. Gülsen DEMİR 

  Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ 

  Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 

 

12:00 Elif KESEN, Kader 

AKKAYA, Yıldız ER-

DOĞANOĞLU 

SAĞLIKLI BİREYLERDE COVID 19 SALGINI SÜRECİNDE 

FARKLI ÇEVRİMİÇİ NEFES EGZERSİZLERİNİN ALGILI-

NAN STRES DÜZEYİ, UYKU KALİTESİ VE NEFES TUTMA 

SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

12:10 Ahmet ÖZDEMİR, 

Emine KAPLAN SE-

RİN, TÜRKAN ŞA-

HİN 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EATING BEHAVIORS 

AND LEARNED HELPLESSNESS AMONG THE PEOPLE 

WITH OVERWEIGHT AND AFFECTED BY OBESITY: A 

CROSS-SECTIONAL STUDY 

12:20 Alper KARAKURT, 

Neşe KARAKAŞ 

AFETLERDE BESLENME HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ 

12:30 Alper Kürşat DEMİR-

KAYA 

BİLECİK İLİNDE TÜKETİME SUNULAN BAZI SÜTLÜ 

TATLILARDA LİPİD OKSİDASYONUNUN ARAŞTIRIL-

MASI 

12:40 Asghar AMANPOUR, 

Sevde KAHRAMAN, 

Seher AKSAKAL, 

Fatma ÇELİK 

SKUALENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ 

12:50 Ayhan MÜDÜ-

ROĞLU, Neşe KARA-

KAŞ 

HAVA KİRLİLİĞİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK-

LAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

13:00 Ayşe ÇEVİRME, Gö-

nül GÖKÇAY 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 BİLGİ, TU-

TUM VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI İLE ANKSİYETE DÜ-

ZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖR-

LER 

13:10 Betül Gülfem BAŞA-

KIN, Eyyup ENSAR 

BAŞAKIN 

TÜRKİYE OBEZİTE PREVALANSI DEĞERLERİNİN ANFIS 

İLE TAHMİN EDİLMESİ 

13:20 Bilge KOÇ, Elvan 

YILMAZ AKYÜZ 

İRİSİN HORMONU: KRONİK HASTALIKLAR VE BES-

LENME İLE İLİŞKİSİ 

13:30 Bilgetekin Burak GÜ-

NAR, Özhan BAVLI 

AMATÖR FUTBOLCULARDA BACAK KUVVETİ VE SÜ-

RATİN TEKNİK BECERİLERE ETKİSİ 
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13:40 Bircan ULAŞ KADI-

OĞLU, Şerife AY-

TEN, Pınar SOYLAR 

YAŞLILARIN BESLENME DURUMU İLE BAZI ANTROPO-

METRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

13:50 Bircan ULAŞ KADI-

OĞLU, Pınar SOY-

LAR 

YAŞLILARDA MALNUTRİSYON VE İLİŞKİLİ FAKTÖR-

LER-TÜRKİYE DE EVDE YAŞAYAN YAŞLILARDAN BİR 

ÖRNEK 

14:00 Büşra AYHAN, Saniye 

BİLİCİ 

12-18 YAŞ ADÖLESAN FUTBOLCULARIN BESLENME 

KONUSUNDA BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞER-

LENDİRİLMESİ 

14:10 Büşra CANARSLAN, 

Kübra TOP 

ÇEMEN OTU BİTKİSİNİN SAĞLIK İLE İLİŞKİSİ 

14:20 Büşra Sena SAVAŞ, 

Ecem AKAN 

YULAF ÜRÜNLERİNİN SÜT TEKNOLOJİSİ ALANINDA 

KULLANIMI 

14:30 Büşra YILMAZ, Ef-

sun SOMAY 

TÜRK YETİŞKİNLERDE DİŞ KAYBI İLE OBEZİTE ARA-

SINDAKİ İLİŞKİ 

14:40 Çağla PINARLI, Ra-

bia Melda ERDOĞAN 

MİNERALLERİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIK-

LARLA İLİŞKİSİ 

14:50 Çağla PINARLI, Ra-

bia Melda ERDOĞAN 

YUMURTANIN SAĞLIK ÜZERİNE FAYDALARI 

15:00 Çiler ÖZENİR, Sevinç 

EŞER DURMAZ, 

Fatma NİŞANCI KI-

LINÇ, Biriz ÇAKIR 

YETİŞKİN BİREYLERİN BESLENME OKURYAZARLIK 

DÜZEYLERİNİN VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE 

İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 

15:10 Damla KANTARCI 

ÇINAR, D. Esra AN-

GIN 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BESLENME EĞİTİ-

MİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

15:20 Damla Su BAŞ, Kübra 

DERYA İPEK, Çiğ-

dem YILDIRIM MA-

VİŞ 

YEME DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖR-

LER 

15:30 Derya Dursun SAY-

DAM, Hilal DEMİR-

KESEN BIÇAK, 

Merve TERZİ, Aliye 

KAŞARCI HAKAN, 

Gökçe ÖZKILIÇCI, 

Mehmet ÜNAL 

COVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE UYGULANAN UZAKTAN 

EĞİTİM SÜRECİNİN AKADEMİSYENLERİN BESLENME 

ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ 

15:40 Ece GÜVEN, İndrani 

KALKAN 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ UYKU KALİTESİ VE BES-

LENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

15:50 Eda KURŞUN, Duygu 

AKSOY 

TÜRKİYE’DE BESİN TAKVİYESİ VE SPOR İLE İLGİLİ YA-

PILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 
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16:00 Eda KURŞUN, Duygu 

AKSOY 

TÜRKİYE’DE KADINLARDA OBEZİTE VE SPOR İLİŞKİSİ 

İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELEN-

MESİ 

16:10 Elif DEMİR, Serap 

ANDAÇ ÖZTÜRK 

SÜLFORAFANIN KANSER PREVANSİYONUNDAKİ ROLÜ 

16:20 Engie Aydın Kamal 

ALABBAS, Fadime 

OVALI, Fatma 

AKAT, Eissa AL-

MAGHREBİ, Hüsa-

mettin VATANSEV 

BESİN KAYNAĞI OLAN DİCLE YENGECİNİN ORGANİK 

ASİT VE FENOLİK MADDE İÇERİĞİ 

16:30 Esra TURAL BÜYÜK ANNELERİN COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÇOCUK 

BESLEME DAVRANIŞLARI 

16:40 Fatma TÜRKMEN, 

Salih KARASU, Ayşe 

KARADAĞ 

MODERN KURUTMA YÖNTEMLERİNİN PRUNUS LA-

UROCERASUS MEYVESİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİNE 

ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

16:50 Gamze BOLAÇ YA-

VAŞOĞLU, Nilüfer 

ACAR TEK 

KADINLARDA METABOLİK SENDROM DURUMUNA 

GÖRE DİYET KALİTESİ VE DEPRESYON DURUMUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

17:00 Gizem GERDAN, Mi-

raç Barış USTA 

SOSYAL MEDYA İLE KİLO VERMEK: OBEZİTE TEDAVİ-

SİNDE BİR ARAÇ OLARAK BEĞENİ VE TAKİP 

17:10 Gizem KÖSE, Elif 

YILDIRIM, Cansu 

ZIRTIL, Simge Sİ-

PAHİ 

GESTASYONEL DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİ-

SİNİN İNSÜLİN KULLANIMINI ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ 

17:20 Gülşen ÖZDURAN, 

Sevinç YÜCECAN 

FARKLI EĞİTİM DÜZEYİNDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ-

LERİNİN SAĞLIKLI YEME İNDEKSİ VE DİYET KALİTE-

LERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

17:30 Gülşen ÖZDURAN, 

Sevinç YÜCECAN, 

Eda BECER, Hafize 

Seda VATANSEVER 

KATEŞİN VE EPİGALLOKATEŞİN GALLATIN İN VİTRO 

PARKİNSON MODELİNDEKİ HÜCRE CANLILIĞI ÜZE-

RİNE ETKİLERİ 

17:40 Gökçe ÇAKMAK KA-

FADAR, Muhammet 

Ali ÇAKIR 

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN KA-

LİTE İYİLEŞTİRME SİSTEMLERİ 

17:50 Gökçe ÇAKMAK KA-

FADAR, Muhammet 

Ali ÇAKIR 

FİTOKİMYASALLAR VE HAŞLAMA YÖNTEMİNİN ÇE-

ŞİTLİ SEBZELERDEKİ FİTOKİMYASALLARA ETKİSİ 

18:00 Halime PULAT DE-

MİR, Hatice Merve 

BAYRAM 

İNSÜLİN DİRENCİ OLAN BİREYLERDE UYKU KALİTESİ-

NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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18:10 Halime UĞUR, Gül-

den Zehra OMUR-

TAG, Mustafa YA-

MAN, İrem OMUR-

TAG KORKMAZ 

İSTANBUL PİYASASINDA SATIŞA SUNULAN YER FIS-

TIĞI VE KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE TOPLAM AFLA-

TOKSİN VE OKRATOKSİN A VARLIĞININ BELİRLEN-

MESİ 

18:20 Hatice YILDIRIM, 

Sena Nur TANYIL-

DIZ, Halime UĞUR, 

Nilgün IŞIKSAÇAN, 

Ömer Faruk MIZ-

RAK, Mustafa YA-

MAN 

İN VİTRO GASTROİNTESTİNAL SİNDİRİM SİSTEMİ KUL-

LANILARAK BAZI İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNDE MA-

LONDİALDEHİT BİLEŞİĞİNİN BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİ-

NİN BELİRLENMESİ 

18:30 Hayrunisa KOYUN, 

Mehtap AKKURT, 

Çiğdem YILDIRIM 

MAVİŞ, İrem ÖZAY 

ARANCIOĞLU 

BESİN DESTEK ÜRÜNLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ 

18:40 Hülya YILMAZ 

ÖNAL 

İNFERTİLİTE VE BESLENME İLİŞKİSİ 

18:50 Hülya YILMAZ 

ÖNAL 

MADEN SULARI VE KEMİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

19:00 Kardelen Büşra EGE 

GÜNDÜZ, Çağlar 

DOĞUER 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE 

BESİN SEÇİMİNİN ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİ VE 

FİZİKSEL AKTİVİTE İLE İLİŞKİSİ 

19:10 Kübra TOP, Büşra 

CANARSLAN 

ANNE SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTTIRAN BİTKİSEL GALAK-

TOGOGLAR 

19:20 Kübra TOPALOĞLU 

GÜNAN, Seda ÇAK-

MAK, Tuğçe BOĞA 

ÇİĞ BESLENME (RAW FOOD) AKIMI VE SAĞLIK ÜZE-

RİNE ETKİLERİ 

19:30 Mehmet Emin ARA-

YICI, Femin YAL-

ÇIN, Yasemin BAŞBI-

NAR, Hülya ELLİDO-

KUZ 

KANSERİN ÖNLENMESİNDE NUTRİGENETİK VE NUTRİ-

GENOMİK BAKIŞ AÇISIYLA MİKROBESİNLERİN ROLÜ 

19:40 Mehtap AKKURT, 

Hayrunisa KOYUN, 

Çiğdem YILDIRIM 

MAVİŞ, İrem ÖZAY 

ARANCIOĞLU 

DİYET KALİTE İNDEKSLERİ 

19:50 Melike GÜNYOL, 

Tutku Şeyda İŞYAR, 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME 
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İrem ÖZAY ARANCI-

OĞLU, Çiğdem YIL-

DIRIM MAVİŞ 

20:00 Merve Esra ÇITAR 

DAZIROĞLU, Nilüfer 

ACAR TEK 

YAŞLILARIN İŞTAH DURUMLARINA GÖRE BESİN TÜKE-

TİMİ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLEN-

DİRİLMESİ 

20:10 Merve Esra ÇITAR 

DAZIROĞLU, Nilüfer 

ACAR TEK 

YAŞLI BİREYLERİN POSA TÜKETİMLERİNİN DEĞER-

LENDİRİLMESİ 

20:20 Muhammed ATAK, 

Gülten SALİMUL-

LİN, Feyza Nur ÇA-

KIR, Kübra ADA 

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TAKİBİ YAPI-

LAN COVİD-19 HASTALARININ HASTALIK ÖNCESİ VE 

SONRASI BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİ-

RİLMESİ 

20:30 Muhammed Hanzale 

TERLEMEZ, İpek 

EROĞLU KOLAYİŞ 

OMUZ BÖLGESİNDE GEÇİCİ FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ 

OLAN BİREYLERE UYGULANACAK REKREATİF FAALİ-

YETLERİN YAŞAM KALİTELERİNE VE TEDAVİ SÜRE-

CİNE ETKİSİ 

20:40 Muhammet Ali ÇA-

KIR, Gökçe ÇAK-

MAK KAFADAR 

NİTROJEN BAZLI TATLANDIRICILAR 

20:50 Muhammet Ali ÇA-

KIR, Gökçe ÇAK-

MAK KAFADAR 

ULUSAL VE ULUSLARARASI GIDA ETİKETLEME SİS-

TEMLERİNİN BESLENME YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

21:00 Muncube DUMAN 

ERBAKIRCI, Arda 

BORLU 

GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 

21:10 Musa ZENGİN GÖĞÜS CERRAHİSİNİN POSTOPERATİF TORAKAL PA-

RAVERTEBRAL BLOK ANALJEZİSİNDE BMI İLE VAS 

SKORU İLİŞKİSİ 

21:20 Mustafa HOCA, Gül-

şen ÖZDURAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORTOREKSİYA NER-

VOZA DURUMLARI İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ-

NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

21:30 Mustafa HOCA, Pe-

rim Fatma TÜRKER 

EVDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN ENERJİ VE BESİN 

ÖGESİ ALIMLARI İLE SU TÜKETİM DURUMLARININ DE-

ĞERLENDİRİLMESİ 

21:40 Nafikar BAŞKAN, Ay-

lin SEYLAM KÜ-

ŞÜMLER 

SAĞLIK PERSONELİNİN PROBİYOTİK İÇEREN BESİN-

LERE KARŞI TUTUMU VE ALGISININ BELİRLENMESİ 

21:50 Nazmiye CERAN, 

Özüm YURTSEVEN 

OBEZİTE VE PSİKOLOJİK HASTALIKLAR İLE MİKROBİ-

YATA İLİŞKİSİ 

22:00 Nezihe ŞENGÜN YAĞ KÜTLESİ VE OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ (FTO) GENE 

ETKİ EDEN FAKTÖRLER 



KONGRE PROGRAMI 
 

38 

22:10 Nezihe ŞENGÜN OBEZİTE DE BÜYÜME FARKLILAŞMA FAKTÖRÜ 15’İN 

ETKİSİ 

22:20 Nisa BOZAR, Yonca 

SEVİM 

BARİATRİK CERRAHİ VE GIDA TOLERANSI 

22:30 Nurefşan KONYALI-

GİL, Emine KURT-

BEYOĞLU, Tutku 

ATUK KAHRAMAN, 

Salih Levent ÇİNAR, 

Betül ÇİÇEK 

PSORİASIS HASTALARININ AKDENİZ DİYETINE 

UYUMU İLE HASTALIK ŞİDDETİ VE VÜCUT KOMPOZIS-

YONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

22:40 Nursel ŞAHİN, Nilüfer 

ACAR TEK 

HASTANE MALNÜTRİSYONUNUN FARKLI TARAMA 

ARAÇLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

22:50 Nursel ŞAHİN, Nilüfer 

ACAR TEK 

GRAZ MALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ BİYOKİM-

YASAL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ 

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time : 20.05.2020 – 09:00 – 15:00 

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

  Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

  Prof. Dr. Gülsen DEMİR 

  Prof. Dr. Çetin YAMAN 

  Doç. Dr. Nazan ERENOĞLU SON 

  Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN 

 

09:00 Pınar GÖKÇEN NON ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI 

09:10 Rabia Melda ERDO-

ĞAN, Çağla PINARLI 

AMİGDALİN VE KANSER ÜZERİNE ETKİLERİ 

09:20 Rabia Melda ERDO-

ĞAN, Çağla PINARLI 

C VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ 

09:30 Rahime GÖZKAN, Me-

like KOTAN, Aslıgül 

ARDIÇ, Özlem GÜ-

DÜK 

TİP-2 DİYABET TANILI HASTALARIN DEPRESYON DU-

RUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

09:40 Ramazan BALDEMİR BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE NÜTRİS-

YONEL DESTEK TALEP EDİLEN HASTALARIN DEĞER-

LENDİRİLMESİ VE NUTRİSYONEL UYGULAMALAR 

09:50 Rüveyda Esra ÖZKA-

LAYCI 

YÜKSEK RAKIM KAYNAKLI OKSİDATİF STRES, OBE-

ZİTE VE DİYET ANTİOKSİDANLARI 

10:00 Rüveyda Esra ÖZKA-

LAYCI 

SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ FERTİ-

LİTE ÜZERİNE ETKİSİ 
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10:10 Serdar COŞKUN OBEZİTE VE KARIN ÖN DUVARI FITIKLARI ARASIN-

DAKI İLİŞKİ 

10:20 Nazan ERENOĞLU 

SON 

BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN 

ALGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

10:30 Nazan ERENOĞLU 

SON 

İF DİYET ÜZERİNE BİR BAKIŞ 

10:40 Seren KURTGİL ARALIKLI ORUÇ UYGULAMALARININ KARDİYOVAS-

KÜLER SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

10:50 Sevde KAHRAMAN, 

Betül Gülfem BAŞA-

KIN 

ADÖLESAN GEBELİKTE BESLENME 

11:00 Sevde KAHRAMAN, 

Seher AKSAKAL 

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEDAVİSİNDE BESLEN-

MENİN ROLÜ 

11:10 Sevil KARAHAN YIL-

MAZ 

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE İNFLAMATUAR MAR-

KIRLARIN (FERRİTİN, CRP, PLR VE NLR) DEĞERLENDİ-

RİLMESİ 

11:20 Sevim AYTEKİN, Bilge 

KOÇ 

ANNE SÜTÜ İÇERİĞİNİN MATERNAL BESLENME İLE 

İLİŞKİSİ 

11:30 Sinan DARCAN, Hayri 

DAYIOĞLU, Cansu 

ÖZBAYER, Ayhan 

YILMAZ 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UYKU DÜZENİNE 

GÖRE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ ÖLÇEĞI KAPSA-

MINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

11:40 Teslime AKTOLAN, Ni-

lüfer ACAR TEK 

PEDİATRİK AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) 

TANI, TEDAVİ VE SONRASI SÜREÇLERDE OBEZİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

11:50 Tolunay YILMAZ, 

Kübra DERYA İPEK, 

Ecem POLAT 

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ VE İNSÜLİN DİRENCİ 

12:00 Tuğba KUNDAKCI, 

Hüsamettin VATAN-

SEV, Oğuzhan TOK, 

Kamile MARAKOĞLU 

ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN (ADMA) VE BEDEN 

KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

12:10 Tuğçe BOĞA, Kübra 

TOPALOĞLU GÜ-

NAN, Seda ÇAKMAK 

BAHARATLARDA YAPILAN TAĞŞİŞİN TESPİT EDİLME-

SİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 

12:20 Tuğçe ERTÜRK, Ayşe 

ÇEVİRME 

BİR KIRSALDAKİ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE 

VE OKUL PERSONELİNE VERİLEN OKUL TEMELLİ BİR 

HİJYEN VE EL YIKAMA PROGRAMININ SINIF ORTAMI 

HİJYENİNE VE ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA ETKİSİ: RANDO-

MİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA 

12:30 Tutku Şeyda İŞYAR, 

Melike GÜNYOL, İrem 

ÖZAY ARANCIOĞLU, 

HEMODİYALİZ UYGULANAN KRONİK BÖBREK YET-

MEZLİĞİ HASTALARINDA BESLENME 
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Çiğdem YILDIRIM 

MAVİŞ 

12:40 Yasemin AÇAR, Hilal 

YILDIRAN 

ENDOKRİN BOZUCULAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİ-

LERİ 

12:50 Yasemin AÇAR, M. Se-

danur MACİT, Canan 

Asal ULUS, Gökçe 

ÜNAL 

YETİŞKİN BİREYLERDE GIDA OKURYAZARLIĞININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

13:00 Yonca SEVİM MİKROBİYOTA VE COVİD-19 

13:10 İrem EKİNCİ, Bilge 

KOÇ 

BESİN ÖGELERİNİN KOGNİTİF PERFORMANS ÜZERİNE 

ETKİSİ 

13:20 İrem USTA, H.Kübra 

YILMAZ, Berrak BAŞ-

TÜRK,İrem ÖZAY 

ARANCIOĞLU 

WİLSON HASTALIĞI VE BESLENME 

13:30 Yılmaz YILMAZ SAĞLIK GÖZETİMİ VE KİMYASALLAR 

13:40 Özlem ÖZTÜRK ŞA-

HİN, Aysel TOPAN, 

Beyza UÇAR, Yeliz 

TAŞDELEN, Zeynep 

AKÖZLÜ 

2-18 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN COVID-19 PAN-

DEMİSİ SÜRECİNDE ÇOCUK BESLENMESİNE YÖNELİK 

UYGULAMALARI 

13:50 Ece SÜREK, Derya BO-

YACI, Pınar UZUN 

SON YILLARIN POPÜLER BESLENME EĞİLİMLERİ VE 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BESLENME (POSTER SUNUM) 

14:00 Ecem POLAT, Kübra 

DERYA İPEK, Tolunay 

YILMAZ 

GLİKOZ İNTOLERANSI VE DİYABET TANISINDA AL-

TERNATİF BİR YÖNTEM: 75 G KARBONHİDRAT İÇE-

REN DİYETLE YÜKLEME TESTİ (POSTER SUNUM) 

14:10 Nodira ALAKBA-

ROVA, Bengu ÇETIN-

KAYA, Tuba GUCTE-

KIN, Beste OZBEN SA-

DIC, M. Kursat TI-

GEN, Saime BATIREL 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PLASMA INCRETIN 

HORMONE LEVELS AND METABOLIC SYNDROME CRI-

TERIA IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY 

DISEASE (POSTER SUNUM) 

14:20 Pınar UZUN KÜRESEL COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELEDE BAĞI-

ŞIKLIK SİSTEMİ VE ET ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNİN 

ÖNEMİ (POSTER SUNUM) 

14:30 Zeliha TAÇ, Ece COŞ-

KUN, Çağla ALYAY, 

Makbule Can KARA-

TAŞ, Ali KANATLI, 

Kamile DİKYURT, 

Burcu ÖZKUL 

ERGENLERDE YEME BOZUKLUĞUNUN SOSYAL, RUH-

SAL VE FİZİKSEL ETKİLERİ (POSTER SUNUM) 
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14:40 Gülperi DEMİR YETİŞKİNLERDE GECE YEME SENDROMU GÖRÜLME 

SIKLIĞI İLE TİP 2 DİYABET VE BEDEN KÜTLE İNDEKSİ 

İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ    

14:50 Gülperi DEMİR   

BARİATRİK CERRAHİ HASTALARININ POSTOPERATİF 

DÖNEMDE SAĞLIK VE BESLENME DAVRANIŞLARININ 

İNCELENMESİ   

15:00 Aylin YALÇIN IRMAK ERGENLERİN DİJİTAL OYUN DAVRANIŞLARI İLE VÜ-

CUT KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

15:10 Ayşe Gökçe ULAŞ1,            

Fatih  ÇATIKKAŞ 

SIKLET SPORLARINDA YANLIŞ KİLO VERME DAVRA-

NIŞLARI VE DOĞRU KİLO VERME STRATEJİLERİ 

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 3 

Tarih ve Saat / Date and Time : 19.05.2020 – 12:00 – 24:00 (GMT+3) 

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

  Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

  Prof. Dr. Ashok JAMMI 

  Prof. Dr. Erdal ZORBA 

  Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 

  Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN 

  Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN 

 

12:00 Ramin TAROKH PERVASIVENESS OF METABOLIC CONDITION AMONG 

METROPOLITAN MORE ESTABLISHED GROWN-UPS OF 

HYDERABAD METROPOLITAN CITY IN SOUTH INDIA 

12:10 Rósar KAMILUSAR-

SON 

IMPACTS OF DIET AND EXERCISE-ACTUATED WE-

IGHT REDUCTION IN STATIONARY CORPULENT LA-

DIES ON INCENDIARY MARKERS, RESISTIN, AND 

VISFATIN 

12:20 Parviz DANESH A CONDITIONAL ARRANGEMENT FOR THE IDEAL 

SUBSTANTIAL ACTUAL WELLNESS OF CORPORATE 

FIGHTERS - INVESTIGATION DEPENDENT ON ACTUAL 

WELLNESS INFORMATION OF NEWCOMERS IN A FIRE-

FIGHTING INSTITUTE 

12:30 Alaksiej JELIZARJEǓ MULTIPROFESSIONAL WEIGHT MEDICINES IN BRAZIL 

BETWEEN 1990 TO 2004: A BIBLIOGRAPHICAL SURVEY 

12:40 Ivan Savych CHER-

NENKO 

SUBSTANCE SYTHESIS OF NEWBOULDIA LAEVIS (P. 

BAUV) UTILIZED IN THE TREATMENT OF DIABETES 

MELLITUS IN NIGERIA 
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12:50 Arpit PADHI GPA TREATMENT DECREASES WEIGHT WHILE DE-

CIDEDLY ADJUSTING INTERPRETATION COMMENCE-

MENT IN CORPULENT SKELETAL MUSCLE 

13:00 Constantinos MARKOU TURN AROUND ASSIMILATION INFRARED SEPARA-

TED WATER UTILIZATION INITIATES WEIGHT REDUC-

TION 

13:10 Sólimann HRÓÐÓLFS-

SON 

MOTHER'S ENCOUNTERS IN BEGINNING PHASES OF 

RELATIONSHIP WITH THE KID, IN MOMS OF YOUTHS 

TREATED FOR WEIGHT 

13:20 Bebti BOUTROS THE IMPACT OF CONJUGAL STATUS ON WEIGHT RE-

DUCTION AFTER BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE IS 

DIRECTED BY DESPONDENCY 

13:30 Ser'ada Ag OTHMAN PATIENTS TO FOLLOW AN ADAPTABLE DIETARY RO-

UTINE AND INCITES DEFICIENCY OF WEIGHT IN PATI-

ENTS WHO HAD RECENTLY ENCOUNTERED NO REAC-

TION TO OTHER WEIGHT REDUCTION INTERCESSION 

13:40 Bahram FARHAD ASSESSMENT OF THE EXACTNESS OF A TRIAXIAL AC-

CELEROMETER INSERTED INTO A PDA STAGE FOR ES-

TIMATING ACTIVE WORK 

13:50 Theun ANTONISSEN BETTER OUTCOMES IN WEIGHT REDUCTION AFTER 

THE SECOND GASTRECTOMY IN RE-SLEEVE GAST-

RECTOMY 

14:00 Eduard Denysovych 

KOSTYUK 

WEIGHT REDUCTION OBJECTIVES? GENUINE BATTLE: 

PRESENT PATTERNS AND PROCEDURES 

14:10 Paiman KAVOOS DEMYSTIFYING THE CORPULENCE ODDITY IN IN-

TENSE CONDITIONS AND WOUNDS 

14:20 Sylvain REDING ENROLLMENT AND MAINTENANCE OF SOLID LADIES 

WITH STOUTNESS FOR A PSYCHOPHYSIOLOGICAL 

STUDY WHEN WEIGHT REDUCTION: BITS OF 

KNOWLEDGE, DIFFICULTIES, AND IDEAS 

14:30 Diradour PETROSIAN ACHALASIA AFTER SLEEVE GASTRECTOMY: A CARE-

FUL TEST 

14:40 Vijya GANDHI 10 YEARS FOLLOW-UP AFTER BARIATRIC MEDICAL 

PROCEDURE: BODY CREATION, WEIGHT AND DIABE-

TES 

14:50 Karl SCHNORR THERMOGENIC QUALITY ARTICULATION AND IN-

CITES BEIGE ADIPOGENESIS IN WHITE FAT TISSUES 

OF MICE 

15:00 Zbyšek ADÁMEK THE BMI PREDISPOSITION: THE LEGITIMACY ISSUES 

OF UTILIZING SELF-ANNOUNCED INFORMATION TO 

GAUGE WEIGHT FILE 

15:10 Lilo KOUANCHAO IS GESTATIONAL WEIGHT REDUCTION ALRIGHT FOR 

LARGE LADIES? 
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15:20 Hagop KASSOUNI PREDOMINANCE AND COMPONENTS RELATED WITH 

UNDERWEIGHT, OVERWEIGHT AND HEFTINESS 

AMONG UNDERSTUDIES 

15:30 Hermóður 

HÖSKULDSSON 

APPROPRIATENESS OF WEIGHT FILE, ABDOMEN TO-

STATURE PROPORTION, AND MIDRIFF CIRCUIT FOR 

EVALUATION OF CARDIOVASCULAR WELLBEING IN 

POSTMENOPAUSAL LADIES 

15:40 Salar YAZDANI ROUX EN Y GASTRIC DETOUR AFTER BOMBED ESSEN-

TIAL PROHIBITIVE METHODS IN GARGANTUAN PATI-

ENTS 

15:50 Stefan Hryhorijovych 

RADCHENKO 

HOW WELL DOES PATIENT SELF-DETAILED WEIGHT 

CONCUR WITH QUALITIES IN THE ELECTRONIC CLINI-

CAL RECORD? 

16:00 Anton HENRIKSEN LOW ACTIVE WORK IS RELATED WITH HIGHER BMI 

AND BODY SYTHESIS IN A MODERATELY AGED AND 

SENIOR SWEDISH POPULACE, THOUGH UNP-

REDICTABLE DINNERS SHOW POWERLESS AFFILIATI-

ONS 

16:10 Ferando PERKINS WEIGHT FILE: A BASIC SURVEY 

16:20 Hikmat MEMED A SOCIAL PROFIT FROM SPECULATION INVESTIGA-

TION OF THE SOUND LOADS ACTIVITY: YEAR RE-

SULTS FOR 1,401 MEMBERS 

16:30 Eljas SUOMALAINEN DIETARY ADMISSION AMONG ATTENDANTS WOR-

KING PIVOTING EMERGENCY CLINIC MOVEMENTS 

BY BMI CLASS 

16:40 Khaslik Gerasim STA-

NISLAVOVICH 

PART OF MULTIDISCIPLINARY GROUP AND ITS CLINI-

CAL VIEWPOINT IN WEIGHT TREATMENT: DIFFICUL-

TIES, HOLES AND PROMISING FREEDOMS: SHORT 

CONVERSATION 

16:50 Grozdan Hristov KOS-

TOV 

HEALTHFUL STATUS AND MENTALITIES IN FEMALE 

CLINICAL UNDERSTUDIES OF PHILIPPINE AND SRI 

LANKA 

17:00 Akbar MOSTA'AN IMPROVING WELLBEING PROFICIENCY AND WELL-

BEING RESULTS FOR BARIATRIC PATIENTS 

17:10 Josip JURIČIĆ HORRIBLE HEFTINESS IN END STAGE CARDIOVASCU-

LAR BREAKDOWN: HOW SAFE IS BARIATRIC MEDI-

CAL PROCEDURE IN VENTRICULAR HELP GADGET 

BENEFICIARIES? 

17:20 Stepan Yurijovych 

KRAVETS 

PREOPERATIVE INDICATORS OF EFFECTIVE WEIGHT 

REDUCTION RESULTS FOLLOWING LAPAROSCOPIC 

SLEEVE GASTRECTOMY: A REVIEW SINGLE-FOCUS 

STUDY 
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17:30 Gajo BALIĆ EVALUATION OF ENTERAL SUSTENANCE ITEM 

BACKING AND PERSONAL SATISFACTION IN UN-

DERWEIGHT YOUTHFUL GROWN-UPS 

17:40 Balázs PÁL ABOUT NON-IRRESISTIBLE SCROTAL ELEPHANTIA-

SIS: 5 CASES WITH THE BOARD CALCULATION 

17:50 Mohammad Reza FA-

RAHANI 

LAPAROSCOPIC EXPULSION OF MOVABLE GASTRIC 

BAND AS A DISCONNECTED SYSTEM: SIGNS AND 

EARLY CAREFUL RESULTS 

18:00 Sasan YEKTA RELAPSE OF NON-ALCOHOLIC GREASY LIVER BY ME-

TABOLIC DECREASE: PHOTOTHERAPY IN RELATI-

ONSHIP WITH VIGOROUS IN ADDITION TO OBSTRUC-

TION PREPARING IN LARGE MAN - A PILOT STUDY 

18:10 Parviz NOUZARI METABOLIC IMPROVEMENT IN BLOOD GLUCOSE AND 

CHOLESTEROL AFTER SLEEVE GASTROECTOMY 

18:20 Igor HAČKO THE ODDITY OF ECTOPIC MELANIN COMBINATION IN 

FAT: EXPECTED INSTRUMENT, ADVANTAGES AND 

VIEWPOINTS IN DECREASING WEIGHT INCONVE-

NIENCES 

18:30 Argo FIORINI DIETARY EXAMPLES FOR THE DECREASE OF CORPU-

LENCE UTILIZING THERAPEUTIC PLANTS IN NORT-

HERN PAKISTAN 

18:40 Ivan HRVOJIĆ INSULIN OBSTRUCTION IMPROVES MORE IN LADIES 

THAN IN MEN IN RELATIONSHIP WITH A WEIGHT RE-

DUCTION INTERCESSION 

18:50 Manouchehr GHARI-

BIAN 

INVESTIGATING THE CONNECTION BETWEEN THE 

INEXPENSIVE FOOD CLIMATE AND STOUTNESS RA-

TES IN THE US VERSUS ABROAD: A PRECISE SURVEY 

19:00 Emanuel PŘIBYL APPRAISAL OF BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE PA-

TIENTS IN LEBANON: A CROSS-SECTIONAL OBSERVA-

TIONAL EXAMINATION 

19:10 Pejman MEHRJOO IMPACT OF ACTIVITY PREPARING ON METABOLIC 

HOMEOSTASIS AND SOME HEMODYNAMICS (SOME 

HEPATIC AND CARDIOVASCULAR CAPACITIES) IN 

TENTATIVELY INSTIGATED HEFTINESS 

19:20 Lupcho KADRIEVSKI QUICK TRACK A MEDICAL PROCEDURE IN BARIATRIC 

MEDICAL PROCEDURE: FORTHCOMING INVESTIGA-

TION OF 80 PATIENTS-A RANDOMIZED CONTROLLED 

PATH 

19:30 Chernyu Hristov LU-

KANOV 

CHOLELITHIASIS PROPHYLAXIS AFTER BARIATRIC 

SYSTEMS UTILIZING URSODEOXYCHOLIC CORRO-

SIVE (UDCA) 
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19:40 Strado DAPČEVIĆ WAY OF LIFE CHANGE AND WEIGHT REDUCTION FIX 

HEFTINESS, METABOLIC DISORDER, NON-ALCO-

HOLIC GREASY LIVER INFECTION AND NUTRIENT D 

LACK 

19:50 Belyakov Vissarion DA-

NILOVICH 

AUDIT ON JOB OF KETOGENIC DIET AND EXTREME 

EXERCISE ON HORMONAL AWKWARD NATURE IN LA-

DIES 

20:00 Petros MUNDAKIS PSYCHOSOCIAL CONTRASTS BETWEEN YOUNGS-

TERS' WEIGHT GATHERINGS 

20:10 Vilgot HAMMARBERG CENTRAL ISSUES IN THE PSYCHOTHERAPEUTIC TRE-

ATMENT OF CORPULENCE 

20:20 Mahlik TAYLOR A SOLITARY STITCHING DROPS THE TURN 

20:30 Praman SANGWIT RELATIONSHIP BETWEEN NUTRIENT D AND BODY 

WEIGHT IN IRAQI POPULACE: CASE-CONTROL STUDY 

20:40 Hayden WOODS THE JOB OF TRIACYLGLYCEROL IN THE OXIDIZABI-

LITY OF LOW THICKNESS LIPOPROTEINS AND HIGH 

THICKNESS LIPOPROTEINS: POTENTIAL COMMIT-

MENTS TO ATHEROSCLEROSIS IN METABOLIC DI-

SORDER 

20:50 Tahir YEDILOV FORTY YEARS OF BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE 

LOCALLY CLINIC OF SPAIN 

21:00 Glafcos ELEFT-

HERIOU 

IMPACT OF WEIGHT REDUCTION ON MARKERS OF IR-

RITATION AND ENDOTHELIAL CAPACITY IN YOUTH 

HEFTINESS 

21:10 Gong HUAN METHANOLIC CONCENTRATE OF CLINACANTHUS 

NUTANS LEAVES CAN MODIFY ADIPOCYTE CELLU-

LARITY, AGGRAVATION AND ACETYL CHOLINESTE-

RASE MOVEMENT IN MALE STOUT MICE 

21:20 Amr MANSOUR SLEEVE GASTRECTOMY IN CANINE: IMPACT ON WE-

IGHT REDUCTION, AGGRAVATION AND OXIDATIVE 

PRESSURE MARKERS WHILE LEAVING BLIND INTES-

TINAL CIRCLE SET UP 

21:30 Mirko KARADAGLIĆ DOES LONG HAUL EQUINE HELPED LEARNING AF-

FECT YOUTH WEIGHT THE BOARD? 

21:40 Linus MAYR HEALTHFUL STATUS, WEIGHT MISPERCEPTION AND 

BODY WEIGHT DISAPPOINTMENT IN A POPULACE OF 

YOUTHFUL GROWN-UP NIGERIANS 

21:50 K'aunté ARMSTRONG IMPACTS OF AUTOGENIC PREPARING ON PULSE 

FLUCTUATION AND PULSE RECUPERATION IN JAPA-

NESE HEFTY/OVERWEIGHT MALE SPECIALISTS 

22:00 Nouzar HAGHJOO IMPROVING INSPIRATION OF TREADMILL EXERCISE 

FOR LESSENING THE BODY WEIGHT BY DIMINISHING 
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THE ECOLOGICAL TEMPERATURE IN A HAMSTER MO-

DEL (A THEORY) 

22:10 Kazymyr Danylovych 

YAROSH 

PERCUTANEOUS TRANSESOPHAGEAL GASTRO-

TUBING: ANOTHER TREATMENT METHODOLOGY FOR 

GASTRIC SPILLAGE AFTER SLEEVE GASTRECTOMY 

22:20 Reio ALLIK LOW-POWER ACTIVE WORK IS RELATED WITH 

LOWER MATERNAL FUNDAMENTAL IRRITATION DU-

RING LATE PREGNANCY 

22:30 Filip ANDRIĆ GETTING FAT: "WHAT" IS EATEN IS JUST ABOUT AS 

SIGNIFICANT AS "WHAT AMOUNT" IS EATEN 

22:40 Youssef FARDIN LONG HAUL IMPACTS OF IPRAGLIFLOZIN ON FAT TIS-

SUE IN JAPANESE PATIENTS WITH HEFTY SORT 2 DI-

ABETES 

22:50 Davoud ASAYESH ELEMENTS RELATED WITH INSTINCTIVE FAT MIS-

FORTUNE IN LIGHT OF A DIVERSE WEIGHT REDUC-

TION MEDIATION 

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 4 

Tarih ve Saat / Date and Time : 20.05.2020 – 09:00 – 16:00 (GMT+3) 

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

  Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ 

  Prof. Dr. Ashok JAMMI 

  Prof. Dr. Gülsen DEMİR 

  Doç. Dr. Michael KUYUCU 

  Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 

 

09:00 Bilal SALAHOV THE CONNECTION BETWEEN (PIGGING OUT) AND 

PERSONALITY ISSUES IN PRE-BARIATRIC PATIENTS 

09:10 Moein MASHAYEKHI CHANGES IN DISINHIBITION, LIMITATION AND AP-

PETITE AND RELATED ATTRIBUTES DURING A WE-

IGHT REDUCTION INTERCESSION 

09:20 Keykavous SAYYAD PRACTICAL ASSESSMENT OF FAT PATIENTS WITH 

MANIFESTATIONS OF FECAL INCONTINENCE UTI-

LIZING ANORECTAL ELECTROMANOMETRY 

09:30 Bernardo Oliveira PES-

SOA 

FETUIN-AN AS A POTENTIAL MARKER OF NONALCO-

HOLIC GREASY LIVER ILLNESS IN PATIENTS WITH 

NON-CAREFUL WEIGHT REDUCTION 

09:40 Marcus Fundanus PE-

LAGIUS 

HEFTINESS AND HYPERTENSION INSTIGATED REST 

APNEA IN MEN 

09:50 Kylych ISAEV PSYCHOLOGICAL CONDUCT TREATMENT SYSTEM 

BEFORE BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE 
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10:00 Alfred BECKEN DIETARY PRACTICE AND RULES FOR THE EARLY YE-

ARS 

10:10 Behrad JAHANGIRI ABSENCE OF RELATIONSHIP BETWEEN FTO QUALITY 

VARIETIES AND METABOLIC SOUND CORPULENT 

(MHO) AGGREGATE: TEHRAN CARDIO-METABOLIC 

HEREDITARY EXAMINATION (TCGS) 

10:20 Memnon COSTAOU INVESTIGATION FOR THE ACHIEVEMENT PACE OF 

PATIENTS AFTER LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTREC-

TOMY 

10:30 Miro VUČUROVIĆ EFFECT OF ROUX-EN-Y GASTRIC DETOUR A MEDICAL 

PROCEDURE ON NEUROHORMONAL AND GASTRO-

INTESTINAL PHYSIOLOGY: BITS OF KNOWLEDGE FOR 

FUTURE WEIGHT REDUCTION ENDEAVORS 

10:40 Tinnakit 

BHIROMBHAKDI 

80/20 EATING ROUTINE ADEQUACY AS TO PHYSIO-

LOGY AND PSYCHOSOCIAL VARIABLES 

10:50 Sesep ASTRAJINGGA PREOPERATIVE DIETARY CONDUCT AS PRESCIENT 

FACTOR FOR INSUFFICIENT WEIGHT REDUCTION AF-

TER SLEEVE GASTRECTOMY 

11:00 Canggih KONG THE BOARD OF INTENSE DRAINING POST LAPAROS-

COPIC SLEEVE GASTRECTOMY 

11:10 Sahand SHOOKOHI MATERNAL WEIGHT, MATERNAL GESTATIONAL DI-

ABETES MELLITUS, AND MATERNAL AND NEONATAL 

RESULTS 

11:20 Zvezdelin Momchilov 

ROMANOV 

PARENTAL IMPACTS ON KID WEIGHT: DISCERNMENT, 

ABILITY TO CHANGE, AND HINDRANCES 

11:30 Mohammad Ali AT-

LASI 

THE NEED OF PREOPERATIVE ASPIRATORY CAPA-

CITY SEPARATING PATIENTS PLANNED FOR BARI-

ATRIC MEDICAL PROCEDURE 

11:40 Thanassis ZURLOTIS A FAKE TREATMENT CONTROLLED, RANDOMIZED 

EXAMINATION ON THE EFFECT OF DIETARY SALMON 

PROTEIN HYDROLYSATE SUPPLEMENTATION ON WE-

IGHT RECORD IN OVERWEIGHT HUMAN SUBJECTS 

11:50 Edmond MONTEIL CHANGES IN THE LIFE STRUCTURES AND PHYSIO-

LOGY OF THE DISTAL THROAT AND STOMACH AFTER 

SLEEVE GASTRECTOMY 

12:00 Valerij Romanovych 

HORBACH 

THE IMPACT OF CREATINE SUPPLEMENTATION ON 

BODY STRUCTURE AND BONE WELLBEING IN THE 

OLD 

12:10 Sebastian PLAMADE-

ALA 

AILING HEALTH IN HOSPITALIZED YOUNGSTERS 

12:20 Reza FOROUTAN GESTATIONAL WEIGHT GAIN AND CHANGES IN BODY 

ARRANGEMENT IN PREGNANT LADIES WITH BMI 25 
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KG/M2 GOING THROUGH A SOLID WAY OF LIFE PROG-

RAM BEGINNING FROM THE GET-GO IN PREGNANCY 

12:30 Tumas SCORDATO EARLY ADIPOSITY BOUNCE BACK AND LITTLE THICK 

LOW-THICKNESS LIPOPROTEIN IN YOUTH WEIGHT 

12:40 Ceymur ADILLÜ IMPACTS OF BORAX AND SLEEVE GASTRECTOMY ON 

MRNA ARTICULATION OF CELL REINFORCEMENT QU-

ALITIES IN SUBSTANTIA NIGRA TISSUE OF HEFTY RO-

DENTS 

12:50 Amir Hossein BINA BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE IN THE ADMINIST-

RATION OF JUVENILE AND GROWN-UP HEFTY PATI-

ENTS WITH POLYCYSTIC OVARIAN DISORDER 

13:00 Oscar BENDIXEN RELATIONSHIP OF INACTIVE CONDUCT AND CAR-

DIOMETABOLIC HAZARD BIOMARKERS AMONG CHI-

NESE FEMALES: A CROSS-SECTIONAL EXAMINATION 

13:10 Jonas FREMAUX LEPTIN AND METABOLIC DISORDER IN STOUT PE-

DIATRIC POPULACE: A CROSSSECTIONAL STUDY 

13:20 Hamid YAZDANI OVERNUTRITION IN TEENAGERS CONCEIVED PRE-

TERM 

13:30 Hryhorij Anatolijovych 

KOVALENKO 

EPIDURAL VERSUS INTRAVENOUS PATIENT CONT-

ROLLED ABSENSE OF PAIN AFTER LAPAROSCOPIC 

GASTRIC DETOUR A MEDICAL PROCEDURE 

13:40 Sebastião Antunes 

BOAVENTURA 

LOOKING AT THE ACTUAL WORK EXAMPLES OF 

MALE AND FEMALE UNDERSTUDIES IN THE PRELIMI-

NARY YEAR IN SAUDI ARABIA 

13:50 Enayat ADIB LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY IN STOUT YO-

UNGSTERS 

14:00 Behnam FIRUZ PERSISTENT VENOUS SICKNESS, HEFTINESS AND THE 

DANGER OF VENOUS THROMBOEMBOLISM IN A 

CZECH POPULACE 

14:10 Kamyar NOORI LEADING ACTIVE WORK MEDIATION A WHILE LATER 

SCHOOL TIMES: A META-EXAMINATION 

14:20 Yorell WATSON TRANS UNSATURATED FATS, DOES EXIST WELL-

BEING MEASUREMENTS? 

14:30 Alec KARMARYAN HEFTINESS AND SEXUAL MALTREATMENT IN NATIVE 

AMERICANS AND THE FROZEN NORTH LOCALS 

14:40 Alkinoos MAVROU LETTER TO PROOFREADER CONCERNING THE AR-

TICLE: EARLY POSTOPERATIVE MOVEMENT TO 

STRONG FOOD VARIETIES IS PROTECTED AFTER 

ROUX-EN-Y GASTRIC DETOUR DISTRIBUTED AS WE-

IGHT A MEDICAL PROCEDURE 

14:50 Anooshirvan NOORI SANCHO I THE FAT AND THE TREATMENT OF STOUT-

NESS IN TENTH CENTURY 
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15:00 Rihard SEPP WILL BODY GATHERING TREATMENT AFTER BARI-

ATRIC MEDICAL PROCEDURE BE SUCCESSFUL TO 

STAY AWAY FROM WEIGHT RECAPTURE? A CLINICAL 

ENCOUNTER 

15:10 Soško JANKETIĆ DISCRIMINANT MODELS TO GAUGE THE BODY WE-

IGHT REDUCTION FOLLOWING A SIX-MONTH LONG 

EATING ROUTINE AND EXERCISE-BASED MEDIATION 

15:20 Fazel HATAMI HIFU, LASER AND MINIATURE HIFU EXPLORATION 

AND REPORTS IN CENTERED ULTRASOUNDS FOR 

FACE RENOVATING 

15:30 Levi MCEWAN LAPAROSCOPIC MOVABLE GASTRIC BANDING IS 

MORE POWERFUL IN WEIGHT INDEX<40 KG/M2 FOR 

TRANSIENT WEIGHT REDUCTION 

15:40 Meysam MEHRNIA PNEUMONIC CAPACITY IN DREARY HEFTINESS: IM-

PACT OF SEX AND BODY APPROPRIATION 

15:50 Juan SCHIANO HELPFUL IMPACT OF NUTRIENT E ON TESTICULAR 

TISSUE HARM BROUGHT ABOUT BY WEIGHT 

16:00 Semar TISNA CORPULENCE: SEDATIVE AND CESAREAN METHOD 

COMPLEXITIES IN THE SHOWING COMMUNITIES OF 

COTONOU 

16:10 Lorenzo JONES OVERWEIGHT AND WEIGHT AMONG SIGNIFICANT LE-

VEL OPTIONAL SCHOOL YOUTHS IN MWANZA TAN-

ZANIA 

16:20 Michael LEWIS THE BRAIN BODY ASSOCIATION: ITS EFFECTS ON 

STOUTNESS 

16:30 Matheo FRANKEN-

BERGER 

THE DETERMINANTS OF WEIGHT AMONG UNDERSTU-

DIES OF THE COLLEGE OF VENDA, LIMPOPO REGION 

OF SOUTH AFRICA 

16:40 Jean-Guy DARCHE SOLID WAY OF LIFE PROGRAM IN MALAYSIAN PUB-

LIC ASSISTANCE CAMP 

16:50 Sugihara RYUTARO UNPREDICTABLE OUTER GASTRIC INCITEMENT IS RE-

LATED WITH CONCEALMENT OF SERUM GHRELIN LE-

VELS AND DELAYED ABATEMENT IN WEIGHT: A 

TALE TECHNIQUE FOR SUPPORTING WEIGHT REDUC-

TION 

17:00 Marcos ESCUDERO WEIGHT TREATMENT IN YOUNGSTERS WITH SCHO-

LARLY HINDRANCE: RESULT OF A MULTIDISCIPLI-

NARY INPATIENT PROGRAM 
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(COVID-19) SALGIN SÜRECİNDE BİREYLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI 

Prof. Dr. Ümran SEVİL 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Hızla tüm dünya ve toplumu etkisi altına alan, bulaş riski yüksek olan ve dünya sağlık örgütü tara-

fından salgın olarak kabul edilen bu süreçte maalesef bireysel alışkanlıklar değişime uğramıştır.  Öze-

likle kamu eliyle ya da resmi olarak zorunlu hale getirilen kısa veya uzun süreli kapanmalar toplum ve 

bireylerin günlük alışkanlıklarını sıradanlaştırmış, değiştirmiş, salaş ve disiplinden uzak bir hale getir-

miştir. Özellikle kapanma dönemlerinde bireylerin kendilerini psikolojik baskı altında hissetmeleri, za-

man ve süreci etkili yönetememeleri nedeniyle beslenme alışkanlıklarında değişiklik meydana getirmiş-

tir. Genel olarak baktığımızda alışmışlıkların geçmişten günümüze kadar etkinliğini sürdürdüğünü, yan-

lış bilinen doğruların halen hayatımızda yer aldığını görmekteyiz. Bu durum maalesef bireysel yaşam 

kalitesi başta olmak üzere toplumsal bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır.  Her ne kadar bilimsel 

anlamda bu durum doğrulanmış olsa da maalesef yanlış bilinen doğruların halen hayatımızdaki etkinliği 

ve kullanımının devam ettiğini açıkça söyleyebiliriz. Bunların en başında anane ve kültürel yaşam şe-

killerinin bireyler ve küçük aile topluluklarında baskın bir rol üstlenerek etkili olduğu görülmektedir. 

Bu konuda giriş kısmında ele aldığımız bazı görseller ve şekillere baktığımızda durum çok net görül-

mektedir. 

GİRİŞ 

Bireysel ve toplumsal bağışıklık, direnç ve beden sağlığı genel olarak değerlendirildiğinde; beslenme 

alışkanlığının önemini ortaya çıkarmaktadır.  

Özellikle kişisel beslenme tercihleri ve uzman görüşleri doğrultusunda yapılan kişiye özel beslenme 

protokolleri kişinin sağlıklı yaşam başta olmak üzere psikolojik anlamda da yaşam kalitesini derinden 

etkilemektedir.  

Fakat son yıllarda yaşanan yaşam standartları ve kültürel değişimler maalesef kişisel beslenme alışkan-

lıklarını da değişime uğratmıştır. Bunun en önemli örneği hazır gıda tüketimleri, fast food alışkanlıkları 

diyebiliriz. 

 

Şekil 1. Beslenme görselleri (Anonim) 
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Yukarıdaki slaytta gördüğümüz resimlerdeki durumlar maalesef gelecekle ilgili kişisel görüntümüzü 

göstermektedir.  

Renkli görünen kolay tüketim ve en önemlisi kişisel tercihler üzerinde önemli etkilere neden olan tüke-

tim faktörleri; kişinin beslenme alışkanlığı ile psikolojik algısını da değiştirmektedir.  

Değişen bu kişisel durum sonunda bireyin sağlıksız bir hayat süreci yaşamasına, ciddi fiziksel ve psiko-

lojik sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.  

Bu konuda yapılan çok sayıda bilimsel çalışma ile birlikte maalesef günlük hayatımızda üzülerek gör-

düğümüz ve seyrettiğimiz durumlar ile karşı karşıya kalmaktayız. 

COVID-19 SÜRECİNDE BESLENME TERCİHLERİ 

Bu süreç içerisinde en fazla olumsuzluk yanlış bilinen doğrulardır. Yine bu konuda yapılan yüzlerce 

bilimsel çalışma ve bulgularına baktığımızda; ne denli bilinçsiz bir beslenme alışkanlığına sahip oldu-

ğumuz gerçeğini gözler önüne sermektedir.  

Özellikle psikolojik olumsuzluk bireyin beslenme tercih ile alışkanlığını derinden etkilemektedir. Bu 

nedenle beslenme alışkanlığı üzerinde psikolojik etkilerin önemli bir baskı oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Yine bu konuda yapılan bilimsel araştırma çalışmalarının bulguları bu durumu desteklemektedir. 

Özellikle yapılan bazı COVID-19 çalışmalarına baktığımızda altı çizilecek bazı bulgular bireyin daha 

fazla yeme içme ile virüs tehdidinden korunacağını düşünmesi ile bir paralellik gösterdiği gerçeğini 

ortaya koymaktadır.  

Kılıç (2020) yaptığı sağlık ve yansımalarına yönelik çalışmasında geçmişten günümüze kadar uzanan 

süreç içerisinde yaşanan salgınların etkilerinden koruma da bireylerin ilk tercihleri arasında yeme içme 

geldiği ifade edilmektedir. Oysaki bu durum bireyin kendini tehditten korumaya çalışırken farklı bir 

sorun olan yanlış beslenme tercihi ile ortaya çıkacak diğer sağlık sorunlarının yaşanmasına yol açması-

dır. 

Özellikle yapılan bazı COVID-19 çalışmalarına baktığımızda altı çizilecek bazı bulgular bireyin daha 

fazla yeme içme ile virüs tehdidinden korunacağını düşünmesi ile bir paralellik gösterdiği gerçeğini 

ortaya koymaktadır.  

Kılıç (2020) yaptığı sağlık ve yansımalarına yönelik çalışmasında geçmişten günümüze kadar uzanan 

süreç içerisinde yaşanan salgınların etkilerinden koruma da bireylerin ilk tercihleri arasında yeme içme 

geldiği ifade edilmektedir. Oysaki bu durum bireyin kendini tehditten korumaya çalışırken farklı bir 

sorun olan yanlış beslenme tercihi ile ortaya çıkacak diğer sağlık sorunlarının yaşanmasına yol açması-

dır. 

Pandemi döneminde tam ve yarı kapanma sürecinde bireysel ve aile içi beslenme ile alışkanlıklarına 

yönelik yapılan çalışmalara baktığımızda da beslenme alışkanlıklarının ciddi anlamda farklılaştığını 

gösteren bulguların oldukça fazla olduğunu görmekteyiz. Yine yapılan bir uygulama ve araştırma çalış-

masının bulgularına baktığımızda ise; 
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Dilber ve Dilber (2020) tarafından yapılan araştırma uygulama çalışmasına ait saptanan bulgularda araş-

tırmaya katılım sağlayan bireylerin %61.0’da değişen beslenme alışkanlığı nedeniyle kilo artışının yük-

seldiği;  

Hamur ve karbonhidrat tüketiminin  kapanma döneminde oldukça yüksek olduğu yine katılımcıların 

%28’nin bu grup içerisinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Yine katılımcıların %45.3’nün pandemi öncesindeki beslenme alışkanlığı ile pandemi sürecindeki bes-

lenme alışkanlığına yönelik karşılaştırmada beslenme tercihlerinin olumsuz yönde değiştiği sonucunu 

ortaya koymaktadır. 

Bayraktar (2020) tarafından yapılan bir çalışmada ise psikolojik tehdit ve bireyin kendisini tehdit altında 

hissetmesi nedeniyle bilinçsizce yeme içme alışkanlığında artış olduğu sonucuna ulaştığı ifade edilmek-

tedir.  

Yine farklı bir çalışma bulgu ve sonucuna göre özellikle COVID-19 tehdidine karşı bireyin ihtiyacından 

fazla farklı vitamin ağırlıklı sebze ve meyve tükettiği ifade edilmektedir. Oysaki yapılan farklı bilimsel 

çalışma bulgularına baktığımızda bireyin ihtiyacından fazla vitamin tüketiminin beden tarafından vücut 

dışına atıldığı ve vücudun ihtiyaç fazlası vitamin tüketiminin gereksizliğine vurgu yapılmaktadır. 

Farklı bir çalışma bulgularına baktığımızda ise kapanma dönemindeki bireylerin fiziksel aktiviteden 

uzak kalması alınan fazla besin tüketimine bağlı olarak kilo artışına neden olduğu, bu durumun ise bi-

reyde farklı sağlık sorunların ortaya çıkmasına katkı yaptığı sonucunu ortaya koymaktadır.  

Bir farklı çalışma bulgularına baktığımızda ise bireylerin kendilerini psikolojik baskı altında hissetme-

leri nedeniyle kendilerini yiyerek psikolojik olarak rahatlama ve güvende hissetmelerine neden oluştur-

duğu gerçeği saptanmıştır. 

Beslenme insan sağlığı ve bedensel ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir faktördür. Fakat özellikle 

pandemi döneminde kronik rahatsızlığı olan ve kardiyovasküler rahatsızlıklarda beslenme alışkanlığının 

değişmesi bu tip kronik rahatsızlığı bulanan kişilerde geri dönüşü olmayan farklı hastalık ve rahatsızlık-

ların ortaya çıkmasına neden oluşturduğu yine farklı bir araştırma çalışmasına ortaya konmuştur (Jotags, 

2020).  

Bir farklı çalışmada yine aynı evde yaşayan bireylerin birbiri üzerinde etkili olduğu, diğer bireylerin 

birbirinin beslenme tercihlerini olumsuz etkilediği, özellikle obeziteye zemin hazırlayan beden ve psi-

kolojik faktörlerin bu süreçte kişiyi etkisi altına aldığına vurgu yapılmaktadır (Erkan, 2021).  

Yine 5 ile 20 yaş arası bireyler üzerinde yapılan farklı araştırma uygulama çalışmasında, pandemi dö-

nemindeki beslenme alışkanlığının araştırmaya katılan bu bireylerin gelecek süreçteki beslenme tercih-

leri üzerinde önemli bir değişim ve tercih boyutunu ortaya çıkarttığı sonucu saptanmıştır. 

SONUÇ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi sürecinde toplum ve bireylerinin yeme içme alış-

kanlığında değişimler olduğu, bu değişimlerin bireysel ve toplumsal anlamda sorunlara neden oluştur-

duğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle pandemi sürecinin kişisel beslenme tercihleri üzerinde değişim ve 

farklılıklar meydana getirdiğini ifade edebiliriz.   
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DENGELİ BESLENME VE PANDEMİ SÜRECİNDE  BESLENMEDE YÖNELİMLER 

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara / Türkiye 

Toplumların temel gereksinim maddelerinden en önemlisi tarım veya gıda ürünleridir ve beslenme ha-

yatın devmlılığı yönüyle yaşamsal öneme sahiptir. Günümüzde toplumların gelişmişlik kriterleri ara-

sında üretilen/tüketilen tarım/gıda ürünlerinin miktar ve kalitesinin değeri son derece önemlidir. Tür-

kiye’de gıda üretimi genel olarak gıda işletmelerinin yapısal durumu, büyüklüğü ve teknoloji düzeyi, 

tüketici talep değişimi, pazar ve piyasa yapısı gibi faktörler yanında arzın değişimine bağlı faktörler 

tarafından düzenlenmektedir. Bu süreçte salgın ve kriz dönemlerinde beslenme alanında üretim yönüyle 

işletmeler yanında üretici ve üretimi etkileyen krizler, talep yönüyle tüketici yönelimleri sıklıkla tartı-

şılmış ve gelişmeler değerlendirilmiştir. Özellikle gelişmelerin üretici ve tüketici, tarım/gıda piyasaları, 

perakendeci ve toptancı, işleyici ve organizasyon süreci bakımından etkileri görülmüştür. Artan nüfus 

ve hızlı kentleşme, beslenme ve gıda sağlığına verilen önem, beslenme alışkanlıklarındaki değişmeler, 

gıda bilim ve teknolojisindeki değişimler, iç pazarları doyurma ve ürüne erişilebilirliği sağlama yanında 

dış pazara açılma, dağıtım ve pazarlama sistemlerindeki yenilikler tarım ve gıda üretimi ve tüketimini 

etkiler hale gelmiştir. Bu alanda bilimsel olduğu kadar çok farklı nitelikteki çalışma ve açıklamaların 

olduğunu görmekteyiz.  

Burada toplumun beslenme alışkanlıkları yönüyle değerlendirmeleri esas alan yaklaşımları ve yönelim-

lerini değerlendireceğiz. Yani konunun incelenmesinde daha çok talep ve talebin değişimi göz önüne 

alınacaktır. Yapılacak değerlendirmelerde konunun arz ve kamu yönelim ve yapılanları değerlendiril-

memiştir.  

COVID-19 döneminde beslenme sürecinde tüketicilerin gıdaya olan yaklaşımını ve değişen beslenme 

davranışlarını etkiler hale gelmiştir. Konu ile ilgili yapılan ve önemli görülen bir çalışma olarak değer-

lendirilen Sabri Ülker Vakfı tarafından sonuçları açıklanan “COVID-19 dönemi beslenme davra-

nışları araştırmasına” göre COVID-19 salgını sırasında insanların gıdaya ve beslenmeye karşı tutum 

ve davranışlarında görülen önemli değişiklikler şu şekilde sıralanmıştır:  

1. COVID-19 salgını ekmek tüketiminden ara öğün alışkanlıklarına, paket servislerden planlı alışverişe 

kadar toplumun beslenmeyle ilgili pek çok davranışında değişiklere yol açmıştır.  

2. Tüketiciler gıda tedarikinden duydukları endişe nedeniyle makarna, bakliyat ve un gibi bozulması 

kısa sürede mümkün olmayan ürünleri stoklamıştır. Bu dönemde katılımcıların %15’i gıda stokları-

nın arttığını belirtmişlerdir. 

3. Beslenmede ara öğüne verilen önem artmış, planlı alışveriş yapanların sayısı yükselmiştir.  

4. Ana besin grupları ve bu besinlerin satış kanalları bu dönemde değişmiştir. Nitekim COVID-19 dö-

neminde temel gıda unsurlarını kendisi satın alanların oranı %1,2 oranında azalırken, kamu veya 

belediye yardım kurumlarından temel gıda unsurlarını temin edenlerin oranı ise %1,6 artış göster-

miştir. 
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5. Taze meyve ve sebzeyi semt pazarından satın alan tüketicilerin oranında ciddi oranda azalma mey-

dana gelmiş, ekmek, süt ve peynir gibi taze gıdalar ile taze olmayan gıdaların satın alındığı bakkal 

ve semt pazarı gibi satış noktalarının tercih edilme oranlarında ise önemli bir değişiklik olmamıştır. 

6. COVID-19 döneminde ekmek, süt ve peynir gibi taze ürünlerin satın alınma sıklığı düşerken, taze 

meyve-sebze, et-balık ve taze olmayan gıdalarda önemli bir değişiklik olmadığı belirtilmiştir. 

7. Pandemide evde geçirilen süre artışıyla doğru orantılı olacak şekilde tüm öğünlerin evde hazırlanma 

ve tüketim oranlarında anlamlı bir yükseliş göze çarpmıştır. Bu süreçte ara öğünlerde artışlar görül-

müştür. COVID-19 öncesi evde ara öğün hazırladığını ve tükettiğini belirtenlerin oranı %17,2 iken, 

COVID-19 sürecinde bu oran %42,5’e yükselmiştir. Diğer yandan evde öğle yemeği hazırlayıp tü-

ketenlerin oranı da %75,2’den %90’lara yükselmiştir. 

8. COVID-19 öncesinde her 10 kişiden 5’i evde yemek tüketimi için paket servisi yapan yerleri tercih 

ederken, COVID-19 süreci boyunca yalnızca her 10 kişiden yaklaşık 3’ü paket servisi yapan yerleri 

tercih etmiştir. Bu azalma, salgının zararlı etkisinin dışarıdan tüketimi azaltma etkisinin bir sonucu 

olarak değerlendirilebilir. 

9. Salgın sürecinde dondurulmuş gıda tüketimi önemli ölçüde değişmemiştir. Benzer şekilde dondurul-

muş gıdaların ve tüketilmeye hazır yemeklerin, tüketim sıklıkları da bu dönemde fazla değişmemiş-

tir. 

10. Uzaktan çalışmaya bağlı olarak iş yerindeki yemekhanelerde yemek yeme sıklığı esnek çalışma sis-

temi uygulamalarının etkisiyle de azalmış, diğer yandan restoran ve kafe gibi yerlerin çoğunlukla 

kapalı olmasına bağlı olarak bu yerlerde yemek yeme sıklığı da beklenilen şekilde düşmüştür.  

11. Bu süreç gıda harcamalarını artırmıştır. COVID-19 döneminde toplumun %55’inden fazlası yiyecek 

tüketimlerinin ve yiyecek için harcadıkları paranın artığını belirtmişlerdir. Bu arada ürün yapısı 

içinde organik ürüne ilgi de yükselmiştir. Bu dönemde organik ürün alışverişinin arttığını belirtenle-

rin oranı da yaklaşık %40 oranında artış göstermiştir. 

12. Bu süreci nitelikli hale getiren bir diğer olgu da tüketicilerin planlı market/gıda alışverişini artırma-

sıdır. Özellikle kapanma zamanının ilanı ile bu durum daha periyodik hale gelmiştir. Tüketicilerin 

beslenme noktaları olarak gördükleri büfe gibi yiyecek satan noktalarına gitme sıklıklarının da bu 

dönemde azaldığını ifade etmek yanlış olmaz.  

13. Her 10 kişiden yaklaşık 11’i COVID-19 döneminde genel olarak gıda davranışlarında değişiklik ol-

duğunu belirtmiş olup, tüketici davranışlarındaki en önemli değişiklik “yiyecekleri dezenfekte et-

mek” şeklinde kendini göstermiştir. Bu süreçte bilimsel otoritelerin çeşitli açıklamaları yoluyla yan-

lış bilgilerin elimine edildiği de dikkati çekmiş, zaman içinde bu yanlış düşünceler de azalmıştır.  

Toplum gelecek süreçte, günümüzde yaşanan sürecin etkisinin devam edeceğini, elde edilen kimi alış-

kanlıkların bir süre unutulmayacağını ifade etmektedir. Bunlardan birisini oluşturan sosyal mesafenin 

pandemiden sonra da devam edebileceği kanısıdır. Yine ürün stoku ve hijyen konuları beslenme yapı-

sına etki edecektir. Gıdaya erişim yanında güvenli gıdanın temini önemli görülmektedir. Şüphesiz ki 

                                                            
1  https://sabriulkerfoundation.org/TR/sabri-ulker-vakfindan-covid-19-donemi-beslenme-davranislari-arastir-

masi 
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yaşanan değişimlerin topluma, kültüre, eğitime, cinsiyete, gelire, yaş gibi farklı faktörlere göre etkisi 

farklı düzeylerde olmuştur ve olacağı da beklenmektedir. Pandemi döneminin giderek artış eğiliminde 

olduğu süreçte, gıda işletmeleri de üretimin devamlılığı, halk sağlığının korunmasına yönelik güvenli 

üretim gibi unsurlara daha fazla önem vermişlerdir. Bu bakımdan gıda piyasaları ve bu piyasalarda top-

lumun talebini olumsuz etkileyebilecek spekülatif davranış ve hareketlerin önlenmesi sürecinde kamu 

mekanizmalarının denetleme ve koruma görevleri de artmıştır. Dünyayı farklı yönlerden etkileyen bu 

sürecin günümüzde toplum beslenmesini olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla çalışmaların artırıl-

ması ve bütüncül bakış açısı ile değerlendirmelerin yapılarak önlemlerin alınması zorunludur.  
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COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ANKSİYETE İLE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN 

PSİKOSOSYAL VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER 

Dr. Öğr. Üye. Ayça GÜRKAN 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: COVID-19 2019 yılının Aralık ayını takip eden süreç içinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafın-

dan, yayılımı hızla artan, bulaşıcı ve ölümcül sonuçları olabilen bir hastalık olarak tanımlanmıştır. Çok 

hızlı bir yayılım gösteren virüs, kısa sürede birçok dünya ülkesini etkisi altına almış, insan sağlık gü-

venliğini bugününü ve yarınını tehdit eder, psikolojik, sosyal ve ekonomik alanları tehdit eder kontrol 

edilmesi zor bir duruma gelmiştir. 

COVID-19 

Tüm dünya, pandeminin önlemi, tedavisi netleşemeyen bu süreç içinde, önlem çalışmalarını uygula-

maya başlamışlardır. 

Önlem çalışmaları üç alanda yoğunlaşmaktadır, sağlık ekonomi, güvenlik. 

Sağlık: Koruyucu giysiler, tanı testleri, hijyen malzemeleri, tedavi prosedürlerinin gelişimi…….. 

Ekonomi: Üretimin kontrolü, ekonomik fonlar, çalışanların çalışma şartları, izinleri….. 

Güvenlik: Sosyal izolasyon, sokağa çıkma, seyahat kısıtlamaları….. 

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19’un psikolojik ve sosyal etkileri üzerine yapılmış olan yakın zamanlı 

çalışmalarda, bu hastalığın pek çok toplumun yaşam koşullarında, radikal değişikliklere yol açtığı ve 

olumsuz psikolojik sonuçlarla ilişkili olduğu konusunda dikkati çekmektedir. 

Pandemi sonrası da psiko-sosyal etkilerin sürmesi beklenmektedir. 

Virüsün risk haritasına ve seyir durumuna baktığımızda kişinin ruhsal, fiziksel ve demografik özellikle-

rine göre etkisi değişmektedir. 

Doğal afetler ve büyük kitleleri etkileyen kriz dönemlerinde şiddet oranlarının artış gösterdiği de bilin-

mektedir. Yurt dışı yapılan bazı çalışmalarda suç içeren ihbar artışları, aile içi şiddetin arttığına ilişkin 

anlamlı bir artış olduğu bildirilmiştir. 

Farklı çalışmalarda da aile içi mağdurlarının kadın, çocuk ve yaşlılar olduğu saptanmıştır. 

Dünya sağlık örgütü, sosyal iletişimin azalması, gelir kaybı, hizmetlere ulaşımın yetersizliği özellikle 

bu üç gurubun risk taşıma özelliğini arttırdığı konusunda uyarı metni hazırlamıştır. 

Pandemiden kaynaklanan sosyal izolasyonun psikolojik sorunlarla ilişkili olduğunu göstermiştir. Çin de 

yapılan çalışmada salgın sonrası döneme kıyasla bireylerin salgın sırasında daha yüksek anksiyete ya-

şadıkları saptanmıştır.  

Salgın sürecinde 1210 katılımcı ile yapılan çalışmada ise, katılımcıların %16,5nin orta ile şiddetli dü-

zeyde depresyon semtomları, %28,8’inin ise orta ile şiddetli düzeyde anksiyete semptomları gösterdiği 

belirtilmiştir. 
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Cinsiyet üzerinden yapılan değerlendirmede kadınların salgının psikolojik etkilerinden, erkeklere göre 

daha olumsuz etkilendikleri, semptom skorlarının anlamlı olarak yüksek olduğu değerlendirilmiştir. 

Salgın dönemlerinde kadınların daha yüksek düzeyde olumsuz olarak etkilenmeleri,toplumda kadınlara 

atfedilen rollerin,sorumlulukların beklentilerden kaynaklandığı farklı kaynaklarda da görülmektedir. 

 Anne,abla,eş 

 Temizlik 

 Yemek 

 Ütü 

 Öğretmenlik 

 Değişen mesai şartlarında iş hayatını sürdürme 

Sosyal izolasyon sürecinde, bireylerin kendilerince güvenilir bilgiye ulaşabilmeleri, koruyucu önlemlere 

ulaşabilmeleri, anksiyete ve depresyon düzeyleri ile doğru orantılı olduğu bilgisini vermektedir. 

Bir diğer bulgu ise, düşük düzeyde eğitim gurubunda daha yüksek depresyon semtomlarının görülmesi-

dir. 

Medeni durum, ebebeyn olma durumu ile anksiyete ve depresyon arasında anlamlı bir ilişki bulunma-

mıştır. 

Bir diğer kavram ise, umutsuzluk düzeylerinin kadınlar ile erkekler arasında bir fark göstermediğidir. 

Her iki cins için de gelecek ile ilgili duygu ve beklentilerin ortak oluşudur. 

Erdoğdu, ve arkadaşlarının; bulaş olmuş ve bulaş olmamış bireylerde yapmış oldukları çalışmada umut-

suzluk düzeyini yüksek düzeyde saptadıklarını bildirmişlerdir. 

Çalışmalara katılım sağlayan bireylerin büyük çoğunluğunda ağır depresyon ve buna bağlı olarak duygu 

durum bozukluğu, umutsuzluk ve panik atak gibi psikolojik sorunların üst düzeyde olduğunu görmek-

teyiz. 

Yapılan bu çalışmanın sonuçlarına baktığımızda araştırmaya 1026 kişinin katılım sağladığını, COVID-

19 pandemisinin katılımcıların büyük çoğunluğu üzerinde ağır olumsuz sosyal etki yarattığı, psikolojik 

olarak bireylerde anksiyete ve umutsuzluk boyutunun ise oldukça yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Yine aynı araştırmada karantina döneminde bulunan bireylerin anksiyeteye bağlı olarak kişiler arası 

ilişkilerin bozulduğu, güvensizlik duygusunun arttığı, panik atak durumlarının ortaya çıktığı, ağır ve 

orta şiddetli depresyon durumunun meydana geldiği de yapılan bu çalışmada vurgulanmaktadır.  

Bir farklı çalışmada ise 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin zorunlu kapanma kısıtlaması nedeniyle özgün 

sorunu yaşadığı, psikolojik baskı hissetmeleri nedeniyle içsel çatışma, anksiyete ve panik atak gibi psi-

kolojik sorunlarla savaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Yapılan bir başka çalışmada ise bireylerin zorunlu kapanma nedeniyle yeme içme alışkanlıklarının de-

ğişti, kilo sorununun ortaya çıktığı, birçok bireyin ise bu süreçte fiziksel anlamda kendilerini kötü, ye-

tersiz hissettikleri, beden algılarının bozulduğunu ifade etmişlerdedir.  

Yine yapılan başka bir araştırma uygulama çalışmasına baktığımızda da zorunlu kapanma nedeniyle 

yaşanan psikolojik sorunlara bağlı olarak yeme alışkanlıklarının değiştiği, olumsuz bir boyut kazandığı 

ve kişinin kendini yeme içme alışkanlığına bağlı olarak psikolojik rahatlama sağladığı ifade edilmekte-

dir. Yeme alışkanlıklarını olumsuz baş etme olarak kullandıkları belirtilmiştir.  

Farklı bir çalışmada baktığımızda da yine virüs riskinin ortadan kaldırabileceği düşüncesi ile yeme alış-

kanlığının değişime uğradığı, bu yeni yeme alışkanlığı ile virüsün kendilerine etki edemeyeceği inancı-

nın yoğun olarak yaşandığı sonucu elde edilmiştir. 

SONUÇ 

COVİD-19 sürecinden etkilenen bireylere psikolojik destek uygulamalarını yaşama geçirmek, ulaşıla-

bilirliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır.    
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COVID-19 SÜRECİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME İLİŞKİSİ 

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye 

Öz: Tüm Dünyayı etkisi altına alan küresel salgın toplumsal ve bireysel açıdan ciddi sorunlar oluştur-

muş ve oluşturmaya devam etmektedir. Covid-19 sürecinde uygulanan tam ve yarı kapanma sürecinde 

bireyler günlük rutinlerinden uzaklaşarak evde çok fazla zaman geçirmeye başlamış, inaktif bir hayata 

sürüklenmiş ve bireylerin içinde bulundukları inaktif süreç, sosyal ve ekonomik sıkıntılar beslenme alış-

kanlıklarını da değiştirmiştir. Bu sürecin bireyleri ileriki dönemlerde daha fazla sıkıntı yaşayabilecekleri 

bir zemin hazırladığı söylenebilir. İnaktif yaşam ve dengesiz beslenmenin başta obezite sorunu olmak 

üzere kardiyovasküler rahatsızlıklar, anksiyete, depresyon vb. gibi pek çok rahatsızlığa zemin hazırla-

yacağı gibi daha önce mevcut rahatsızlıklarında ilerlemesine yol açacağı bir gerçektir. Salgın sürecinin 

boyutlarının ne olacağı ve sürece ilişkin yasaklamaların ne kadar süreceği konusundaki belirsizlikler 

bireylerin salgına ilişkin orta ve uzun vadeli doğru planlama yaparak kendilerine ve evde zaman geçir-

dikleri yakınlarına yönelik daha aktif ve doğru beslenme davranışları kazandırmaları önemlidir. Böylece 

salgın sürecinin ortaya çıkardığı dezavantajlı durumlardan bireyler daha az etkilenerek bu süreci geçir-

miş olacaklardır.         

GİRİŞ   

COVID-19 (yeni koronavirüs hastalığı 2019) olarak tanımlanan hastalığın neden olduğu salgın, Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 12 Mart 2020’de küresel pandemi olarak ilan edilmiştir (World Health 

Organization, 17.05.2021). Küresel pandemi pek çok ülkede karantina uygulamalarına neden olmuş ve 

Türkiye’de de tam ve yarı kapanma süreçleri yaşanmış ve bunun ne kadar süreceği belirsizliğini koru-

maktadır. Karantina dönemlerinde çoğu insan aktif yaşamdan uzaklaşarak evde zaman geçirmek durumu 

ile karşı karşıya kalmıştır. Dışarı çıkma yasağının uygulandığı durumlar ya da yarı kapanma sürecinde 

spor tesislerinin kapalı olması da aktif yaşamı sınırlandırmıştır. Bu durum sedanter yaşam tarzı süren 

bireyleri az da olsa günlük rutinlerinden de uzaklaştırarak daha da yoğun etki altında bırakmıştır.  

 Karantina, kişiyi günlük yaşantısından uzaklaştıran, onu hareketsiz bir yaşama iten ve duygu duru-

munda değişikliğe neden olan bir süreçtir. Evde daha fazla zaman geçirilmesi, sürekli tekrarlanan pan-

demi haberleri, endişeler, duygu durumuna bağlı yiyecek tüketimi (özellikle karbonhidratlı gıdaları), 

inaktivite ve kilo artışı sürece dair yaşanan olumsuzluklardan bazılarıdır. Evde daha aktif bir yaşam, 

ağırlık kontrolünü sağlamak ve bağışıklığı güçlü kılmak için doğru beslenme davranışları sergilemek 

karantina ve salgın sürecinin daha sağlıklı geçirilmesi açısından önemlidir.2 

Enfeksiyon hastalıkları varlığında veya öncesinde sağlıklı olabilmek için yeterli ve dengeli beslenme 

önemlidir (FAO, 2020). COVID-19 sürecinde düzenli ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve dü-

zenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır. 3Aynı zamanda, dehidrasyonun 

önlenmesi için hastaların günlük gereksinimi olan sıvı miktarı karşılanmalıdır (Shells ve Morrell-Scott, 

2018). Yeterli ve dengeli beslenme gerçekleşmediğinde, bağışıklık sistemi zayıf düşmekte ve hastalığın 

seyri daha da kötüleşmektedir (Barazzoni et al., 2020). 

                                                            
2 http://sporbilimleri.org.tr, 17.05.2021 
3 http://sporbilimleri.org.tr, 17.05.2021 
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Covid-19 nedeniyle karantina sürecine giren hastalar fiziksel aktiviteden de uzak kalabilmektedir. Ka-

rantina noktasında (ev ya da hastane) yapılabilecek egzersizler ile fiziksel aktivite sağlanabilir (Chen et 

al., 2020).  

Türkiye ve Dünyada alınan kademeli önlemler arasında bireylerin evlerinde kalarak izole olmaları söz 

konusu olmuştur. Bu süreçte bireylerin aktivite düzeyi ve enerji harcaması azalarak beslenme alışkan-

lıklarında dengesizlik oluşmaya başlamıştır (Kartal vd., 2020).  

Evde daha fazla zaman geçirilmesi, gündemde yinelenen pandemi haberleri, kaygılar ve bunun yol açtığı 

aşırı yiyecek tüketimi (daha fazla karbonhidratlı gıda) ve inaktivite, kilo artışına neden olabilmektedir 

(Eskici, 2020). 

Fiziksel inaktivitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, yaşlılarda yetersiz FA’nın, kas-iskelet siste-

minde kayıplara, kardivasküler hastalıklar ve diyabete, metabolik bozukluklara, immün yetersizliğe, 

obeziteye vb. problemlere neden olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur. Hafif düzeyde yapılan 

FA uygulamalarının bile bu durumun modifikasyonunu sağlayabileceği belirtilmiştir (Bueno et al., 

2016). 

Yasaklamaların olduğu ve karantina zamanlarında bu süreci daha sağlıklı atlatabilmenin ve fiziksel ve 

ruhsal denge durumunun korunmasının yolu sağlıklı ve dengeli beslenme ile fiziksel aktiviteden geç-

mektedir. Bu süreç içerisinde yapılabilecekleri şöyle sıralamamız mümkün olabilir.  

Şeker içerikli gıdalar, hamurlu ürünler, işlenmiş et ürünleri, ambalajlı hazır gıdalardan (hazır cips, bis-

küvi, çikolata vb) uzak durulmalı ve bağışıklığı artırıcı sebze ve meyve tüketimi ile protein alımına 

dikkat edilmelidir. 4 

Evlerimizde olduğumuz salgın döneminde sedanter yaşamdan uzaklaşmak için ev içi fiziksel aktivite ve 

egzersizlerin (Caner ve ark., 2020), hem bireyin sağlığı için hem de toplumun sağlığı için yapılması 

daha da önemli duruma gelmiştir (Rhodos ve ark., 2012). Özeliikle salgın boyunca alınan tedbirler doğ-

rultusunda karantina ve izolasyon dönemlerinde meydana gelen zihinsel ve psikolojik etkilerin önüne 

geçilmesinde de egzersiz önemli yer tutabilir (Li ve ark., 2020). 

Fiziksel aktivite yürüyüş, bisiklete binme ve aktif rekreasyon şekilleri (dans, yoga) gibi birçok farklı 

şekilde gerçekleştirilebilmektedir. (Kartal vd., 2020). Sokağa çıkma kısıtlamaları ve tesislerin kapalılık 

durumları dikkate alınarak doğru bir planlama ile açık hava faaliyetleri sürdürülebilir. Karantina süre-

cinde ise evde bireyler ip atlama, zumba, dans, kendi ağırlığı ile yapılabilecek egzersiz formları ile bi-

reyler hareket ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşılama yoluna gidebilirler.  

Gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması ve yeterli su tüketiminin sağ-

lanması çok önemlidir.5 

Ev içerisinde yapılabilecek basit egzersiz hareketleri ile evde ki yaşlıların daha zinde kalmaları ve hare-

ket etmeleri sağlanabilir.  

Bu dönemde medya iletişim araçlarından egzersiz programları uygulanabilir ve mümkün olduğunca 

ayakta durmak bile daha az hareketsiz zaman anlamına gelmektedir (Tural, 2020). Ev içinde yürümek, 

                                                            
4 https://www.ankara.edu.tr, 17.05.2021 
5 http://giresun.gsb.gov.tr, 17.05.2021 
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dans, koşu bandı, bisiklet ergometresi gibi evde herhangi bir kardiyo egzersiz aleti aracılığıyla aktif 

kalınabilir.6 

Hem kilo alımını hem de olumsuz beden algısının ortaya çıkaracağı psikolojik sorunları en aza indire-

bilmek için fiziksel aktiviteyi hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz (Berk vd., 2021). 

Enerji içeriği yüksek olan gıdalardan uzak durulmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirici antioksidan 

vitaminler (A, C, E vitamini), D vitamini, omega-3, çinko ve pre/probiyotik tüketimine günlük beslen-

mede önem verilmelidir. Alkol ve sigara türü ürünlerden uzak durulmalı, uyku düzeni kontrol edilmeli-

dir (Eskici, 2020). Her gün kuru baklagiller tüketimi, günlük yeterli vitamin ve mineral alımı sağlanma-

lıdır, sebze ve meyve tüketimi ön planda tutulmalıdır.7 

COVID-19 pandemisinde evde bisiklet, kol ergometresi veya koşu bandı ile yapılabilen egzersizler, 

vücut ağırlığı ile yapılabilen egzersizler, dans temelli egzersizler ve aktif video oyunları gibi çeşitli eg-

zersizler önerilebilir (Kanık, 2020). 

SONUÇ 

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını toplum ve bireyleri sosyo-ekonomik, çevresel, kültürel vb. 

pek çok yönden etkilerken en önemli etkilerinden birini de sağlık yönünden oluşturmuştur. Salgın ne-

deniyle ülkeler tarafından alınan tedbirler doğrultusunda karantina ve izolasyon tedbirleri ve dışarı 

çıkma yasağı uygulamaları insanları evde daha fazla vakit geçirmeye zorunlu kılmış, günlük rutinlerin-

den uzaklaşan insanlar daha fazla inaktif hale gelmişlerdir. Bu durum başta obezite olmak üzere yeme 

davranışlarında meydana gelen değişmeler neticesinde kardiyovasküler rahatsızlıklardan ruhsal denge 

durumu bozukluklarına kadar çok çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu süreci 

daha sağlıklı bir şekilde atlatmak için bireylerin sağlıklı beslenme davranışları sergilemeleri ve azda 

olsa farklı fiziksel aktivitelere yönelmeleri gerekmektedir. Bunlar arasında evde kendi vücut ağırlığı ile 

yapılabilen ev egzersizleri, dans türü aktiviteler (yoga, zumba vb.), imkân varsa ev önü açık havada kısa 

mesafeli yürüyüşler, evde sabit bisiklet, koşu bandı kullanımı vb. gibi alternatifler düşünülebilir. Bu 

salgın sürecinin daha ne kadar süreceği belirsizliğini korurken mutlaka bireylerin doğru planlama yapa-

rak dengeli ve yeterli beslenme davranışları sergilemeli aynı zamanda fiziksel aktiviteyi de yaşamların-

dan uzak tutmamaları gerektiğini bilmeleri gerekmektedir.   

KAYNAKLAR 

Barazzoni, R., Bischoff, S.C., Krznaric, Z., Pirlich, M., Singer, P. (2020). ESPEN expert statements and 

practical guidance for nutritional management of individuals with SARSCoV-2 infection. Clin 

Nutr, 39 (6): 1631-8. 

Berk, Y., Öner, S., Sarıkaya, M., (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Fiziksel Aktivitenin Yaşam Ka-

litesi Ve Duygudurum Üzerine Etkisinin İncelenmesi, ROL Spor Bilimleri Dergisi, 2(2): 52-64. 

Bueno, D.R., et al., (2016). The costs of physical inactivity in the world: a general review. Ciencia & 

saude coletiva, 21 (4). 

                                                            
6 https://cdn3.beun.edu.tr, 17.05.2021 
7 http://www.tdd.org.tr, 17.05.2021 



DAVETLİ KONUŞMACILAR 

 

 

63 

Caner, Z. G., Ünal, M., Apaydın, Z., Dağ, A., Okur, Ş., Kara, E., Bildik, C. (2020). Covid-19 hastalığı 

ve ev egzersizlerinin önemi. Journal of Medical Sciences, 1(3), 25-33 

Chen P, Mao L, Nassis GP, Harmer P, Ainsworth BE, Li F. (2020). Wuhan coronavirus (2019-nCoV): 

The need to maintain regular physical activity while taking precautions. J Sport Health Sci, 

9(2):103-4. 

Eskici G. Covid-19 Karantinası: Beslenme, Ağırlık Kontrolü ve Bağışıklığa Yönelik Öneriler Gündem: 

Karantinada Ramazan Ayı Beslenme Önerileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bi-

limleri Fakültesi. https://cdn.comu.edu.tr/cms/sporbf/files/1505- karantinada-ramazan-ayi-bes-

lenme-onerileri.pdf, 17.05.2021. 

Eskici, G., (2020). COVID-19 Pandemisi: Karantina İçin Beslenme Önerileri, Anadolu Kliniği Tıp Bi-

limleri Dergisi, Cilt 25, Özel Sayı 1. 

Food and Agriculture Organization of the Unoted Nation (FAO). Maintaining a healthy diet during the 

COVID-19 pandemic. March 27, 2020. Erişim: http://www.fao.org/3/ca8380en/ca8380en.pdf, 

17.05.2021. 

Kanık, Hazar, Z., (2020). Covid-19 Pandemisinde Ev Tabanli Fiziksel Aktivite, Gazi Sağlık Bilimleri 

Dergisi, Özel Sayı: 46-51. 

Kartal, A., Ergin, E., Kanmış, H. D., (2020). COVID-19 Pandemik Salgın Döneminde Yaşam Kalitesini 

Arttırmaya Yönelik Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Önerileri, Eurasian JHS ;3 (COVID-

19 Special Issue):149-155. 

Li, G., Fan, Y., Lai, Y., Han, T., Li, Z., Zhou, P., et al. (2020). Coronavirus Infections and Immune 

Responses. Journal of Medical Virology; 92(4):424-32. 

Rhodes, R.E., Mark, R.S., Temmel, C.P. (2012). Adult Sedentary Behavior: A Systematic Review. Am 

J Prev Med; 42(3): 3-28. 

Shells R, Morrell-Scott, N. (2018). Prevention of Dehydration in Hospital Patients. Br J Nurs, 27 (10): 

565-9. 

Tural, E., (2020). Covid-19 Pandemi Dönemi Ev Karantinasında Fiziksel Aktivite Düzeyinin Yaşam 

Kalitesine Etkisi, Van Sag Bil Derg, 13 (Özel Sayı): 10-18. 

World Health Organization. WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic. 2020. Available from: 

http://www. euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/ coronavirus-covid-

19/news/news/2020/3/who-announcescovid-19-outbreak-a-pandemic, 17.05.2021. 

 

İNTERNET KAYNAKLARI 

http://giresun.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/IM/37/Duyurular/KORO-

NAV%C4%B0R%C3%9CS%201%20-%20Kopya.pdf, 17.05.2021 

http://www.tdd.org.tr/index.php/duyurular/69-covid-19-beslenme-onerileri, 17.05.2021 

https://cdn.comu.edu.tr/cms/sporbf/files/1505-%20karantinada-ramazan-ayi-beslenme-onerileri.pdf
https://cdn.comu.edu.tr/cms/sporbf/files/1505-%20karantinada-ramazan-ayi-beslenme-onerileri.pdf
http://www.fao.org/3/ca8380en/ca8380en.pdf
http://giresun.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/IM/37/Duyurular/KORONAV%C4%B0R%C3%9CS%201%20-%20Kopya.pdf
http://giresun.gsb.gov.tr/Public/Edit/images/IM/37/Duyurular/KORONAV%C4%B0R%C3%9CS%201%20-%20Kopya.pdf
http://www.tdd.org.tr/index.php/duyurular/69-covid-19-beslenme-onerileri


DAVETLİ KONUŞMACILAR 

 

64 

https://cdn3.beun.edu.tr/hastane/d33a877de3b31258dc17884e68810b08/1.pdf.pdf, 17.05.2021 

https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/COVID-19-beslenme-onerileri.pdf, 

17.05.2021 

  

https://cdn3.beun.edu.tr/hastane/d33a877de3b31258dc17884e68810b08/1.pdf.pdf
https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/COVID-19-beslenme-onerileri.pdf


DAVETLİ KONUŞMACILAR 

 

 

65 

FİZİKSEL AKTİVİTE VE OBEZİTE 

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yozgat / Türkiye 

GİRİŞ 

Fiziksel aktivite ve enerji harcamasının rolü obezitenin gelişimi 

Enerji harcamasının ve fiziksel aktivitenin rolü obezite ve vücut ağırlığının gelişiminde düzenleme, tar-

tışmalı olmaya devam ediyor. Olmasına rağmen arasındaki ters ilişkinin iyi örnekleri çocuklarda obezite 

ve fiziksel aktivite (Gortmaker,1996). Obezite ve fiziksel arasındaki pozitif ilişki hareketsizlik (Maffeis, 

1997) fiziksel aktivite indeksi (serbest yaşam aktivitesi enerji harcaması) olumludur. şişmanlıkla ilgili 

ve gelişimi tahmin etmiyor Çocuklarda vücut yağ oranı (Goran, 1998) Ayrıca, genel olarak televizyonun 

ilgili olabileceği konusunda hemfikir obezitenin başlangıcı ve fiziksel aktivitenin azalması (Andersen, 

1998) çocuk, ileriye dönük bazı verilerle birlikte o televizyon izleme (hareketsizlik için bir işaret olarak) 

çocuklar obezitenin gelişimini tahmin ediyor zaman, 82 bu ilişkiler herkes tarafından desteklenmiyor 

önceki çalışmalar (Robinson, 1993). Laboratuvar çalışmaları gösteriyor ki, ve özel faaliyetlerin enerji 

maliyetleri, zayıf ve obez çocuklar vücut kompozisyonundaki farklılıklar için normalleştikten sonra. 

Sonuçlara benzer fiziksel aktivite için, öneren bazı çalışmalar var Düşük enerji harcaması seviyesinin 

obeziteyi öngördüğü  ve bu hipotezi desteklemeyen diğerleri. Bu bölüm, ilişkiyi kısaca gözden geçir-

mektedir. fiziksel aktivite ve enerji harcaması arasında obezitenin gelişimi.  

Fiziksel aktivitenin, çeşitli kanallar aracılığıyla obezitenin gelişimi. İlk olarak, fiziksel aktivite, tanıma 

göre, maliyetinden dolayı enerji harcamasında artış faaliyetin kendisi ve aynı zamanda arttığı varsayıl-

maktadır istirahat metabolizma hızı (RMR). Bu artışlar enerji harcamalarının pozitif enerji dengesi ola-

sılığını azaltması muhtemeldir. Ancak, tamamı enerji dengesinin resmi, özellikle bir veya daha fazla 

sayıda artma olasılığı dikkate alınmalıdır. enerji harcamasının bileşenleri bir diğer bileşenlerde telafi 

edici azalma ( dinlenme enerjisi harcaması ve aktivite enerjisi harcama). Bunun birkaç örneği mevcuttur 

ve daha önce gözden geçirilmiştir (Goran, 1995).  İkinci olarak, fiziksel aktivitenin substrat metaboliz-

ması üzerinde yararlı etkileri vardır, Yakıt kullanımı için karbonhidrata göre yağa artan bir bağımlılık 

ile. Bu nedenle, oldukça aktif bireylerin Yüksek yağlı diyette enerji dengesi. Ek olarak, karbonhidrata 

göre yağın spesifik kullanımı egzersizin yoğunluğundan etkilenebilir (Hunter, 1998).  Ne yazık ki, ço-

cuklarda çok az veri var substrat kullanımı ve enerji dengesi üzerindeki farklı egzersiz paradigmalarının 

etkisi ile ilgili. İçinde enerji harcamaları üzerindeki etkisine ek olarak ve metabolizma, fiziksel aktivite 

yararlı olabilir gıda alım düzenlemesi üzerindeki etkileri, buna rağmen çocuklarda da iyi çalışılmamıştır. 

Obezite etiyolojisinde fiziksel aktivite ve enerji harcamasını inceleyen çoğu çalışma fiziksel aktivitenin 

değerlendirilmesine odaklanmış ilgili enerji harcaması veya televizyonun etkisi görüntüleme. Ancak, 

aşağıda inceleneceği gibi, orada literatürdeki çelişkilerdir. Pubertal öncesi çocuklarda yapılan çeşitli 

kesitsel çalışmalar, fiziksel aktivite dahil enerji harcaması enerji harcaması, özellikle farklılıklar kontrol 

edildikten sonra, zayıf ve obez çocuklarda benzerdir. vücut kompozisyonu. Obez ve zayıf olan çocuklar 

ebeveynler de bir ön obezite modeli olarak incelenmiştir. Bir çalışmada obez çocukların ebeveynler de 

dahil olmak üzere daha az enerji harcadı. Fiziksel aktivite enerji harcaması oysa başka bir çalışma yap-

madı. Diğer `` obez öncesi '' modeller potansiyel rolünü incelemek için kullanılmış olan obezite etiyo-
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lojisine yönelik enerji harcaması şunları içerir: daha yüksek obezite riski taşıyan etnik grupların ince-

lenmesi (örneğin, Mohawk Kızılderilileri ve Afrikalı-Amerikalılar). Daha önce toplam enerjinin Mo-

hawk'ta harcama aslında% 8,5 daha yüksekti Vermont'ta yaşayan Kafkas çocuklarına kıyasla, % 37 daha 

yüksek fiziksel aktivite nedeniyle Mohawk çocuklarında enerji harcaması. In Afrikalı-Amerikalı çocuk-

lar, istirahatte % 14 daha az Yaş, cinsiyet, kilo ve yağa göre ayarlanan beyaz çocuklarla karşılaştırıldı-

ğında enerji harcaması bulundu. serbest kitle ve yağ kütlesi. 6 ± 16 yaş arası kızlarda, daha düşük din-

lenme enerjisi harcaması da bulundu Afrika kökenli Amerikalılar, Kafkasyalılardan daha çok hem vücut 

ağırlığı hem de yağsız vücut kütlesi. Belirtildiği gibi önceden, Birmingham, Alabama'da yaygınlık Af-

rikalı-Amerikalı çocuklarda obezite oranı neredeyse Kafkas çocuklarında iki kez görüldü, 4 ama vardı 

enerji harcama bileşenlerinde fark yok. Afrikalı-Amerikalı çocukların önemli ölçüde daha düşük fiziksel 

dayanıklılık seviyeleri azalan enerji harcaması veya fiziksel aktivite yüksek riskli alt gruplarda obezite-

nin gelişimi.  

ÖNERİLER 

Çocuklarda fiziksel aktiviteyi teşvik etmenin yaşam boyu önlenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır. 

obezite. Ancak bu o kadar kolay değil fiziksel reklamın başarılı bir şekilde tanıtımı olarak faaliyet kar-

maşıktır ve bilgi gerektirir ve fizyolojik, çevresel, davranışsal, kültürel, yasal ve mali faktörlerin birleş-

tirilmesi. Çünkü çocukluk `` serbest oyun '' zamanıdır çocuklar spontane katılmaya teşvik edilmeli gün-

lük yaşamla iyi bütünleşmiş fiziksel aktivite Alaylı olmaktan ziyade hayat egzersiz programları. Özel-

likle beden eğitimi müfredatı, aşağıdakiler için gerekli becerileri geliştirmelidir: fiziksel aktivite kalıp-

ları geliştirmek ve aşılamak daha sonra fiziksel aktivite için genel takdir yetişkin yıllar. Önlenmesine 

gerçekçi bir yaklaşım obezite, okullara, ailelere ve topluluklara, ile birlikte fiziksel olarak aktif varoluş 

sağlıklı beslenme uygulamaları. Bu atmosfer olabilir ebeveynlerin ve öğretmenlerin rol oynamasıyla 

elde edilir düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılarak ve Hareketsizliği teşvik etmek yerine "aktif serbest 

oyun" aktiviteler (televizyon izleme gibi). Şüphesiz çocuklarda fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi 

önemli kaynaklar, büyük politika değişiklikleri gerektirir, çevre planlama ve eğitim çalışmaları okullar 

ve topluluklar. Yeni çözümler olmalı sayısız engelin üstesinden gelmek için geliştirildi fiziksel aktivi-

tenin teşviki. Yapma dürtüsü geniş bir toplumsal düzeydeki bu değişiklikler şu anda belirgin. Bununla 

birlikte, artan obezite seviyeleri ve morbidite ve mortalite için sonuçta ortaya çıkan sonuçlar değişim 

için biraz motivasyon sağlayın. 
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YETİŞKİNLERDE GECE YEME SENDROMU GÖRÜLME SIKLIĞI İLE TİP 2 DİYABET 

VE BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Gülperi DEMİR1, Melike Nur İLDEMİR2, Hilal ÇERKEŞLİOĞLU3, Feyza Nur BAŞARIR4 

1Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya / Türkiye 
2Diyetisyen, Bursa / Türkiye 

3Diyetisyen, Ankara / Türkiye 
4Diyetisyen, Antalya / Türkiye 

Öz: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, yetişkin bireylerde gece yeme sendromu (GYS) görülme sık-

lığı ile beden kütle indeksi ve tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, gönüllü 300 yetişkin 

birey (erkek:%39,7, kadın:%60,3; ortalama yaş:36,1±14,3yıl) üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın veri-

leri, Gece Yeme Anketi (NEQ) kullanarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin anali-

zinde, IBM-SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Açıklayıcı değişken olarak beden kütle indeksi, tip 2 

diyabet varlığı, cinsiyet, yaş, öğrenim ve çalışma durumları, sigara ve alkol tüketim alınmıştır. Kategorik 

veriler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirtmek için Pearson korelasyon testi (X2) ve 

Fisher Exact Testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda yetişkinlerin %17,3’ünde GYS saptanmıştır. 

Beden kütle indeksi arttıkça GYS de artmaktadır. Zayıf yetişkinlerin %23,1’inde, normal ağırlıktaki 

yetişkinlerin %6,8’inde, hafif şişman yetişkinlerin %17,2’sinde, obez yetişkinlerin %36,8’inde GYS 

saptanmıştır (p<0.01). Tip-2 diyabet tanısı olanların %43,3’ünde GYS saptanmıştır. Tip-2 diyabet tanısı 

olmayanlarda ise GYS sıklığı %10.8 bulunmuştur (p<0.01). GYS sıklığı diğer değişkenlere göre ince-

lendiğinde ise; erkeklerin %19,3’ünde; kadınların %16,0’sında GYS olduğu (p>0.05); yaş arttıkça GYS 

sıklığının da arttığı (p>0.05); eğitim düzeyi arttıkça GYS oranının azaldığı (p>0.05); çalışmayan birey-

lerde GYS sıklığının daha yüksek olduğu (p>0.05), sigara içenlerde (p<0.05) ve alkol tüketenlerde 

(p<0.05) GYS sıklığının daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Gece Yeme Sendromu, Tip 2 Diyabet, Beden Kütle İndeksi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Gece Yeme Sendromu (GYS) (Night Eating Syndrome-NES), ilk olarak Stunkard tarafından 1955 yı-

lında obezite hastalarında, sabahları anoreksi, akşam hiperfaji ve insomnia ile karakterize bir bozukluk 

olarak tanımlanmıştır (Stunkard et al., 1955). GYS olan bireyler, en az üç ay süreyle günlük enerji alım-

larının en az dörtte birini akşam öğününden sonra tüketmekte, haftada 3 veya daha fazla uykusuzluk 

yaşamakta, uykudan uyanarak bilinçli şekilde yiyecek-içecek tüketmekte, sabahları kahvaltı öğününü 

iştahsızlık nedeniyle atlamakta ve depresif ruh haline sahip olan bireyler olarak ifade edilmektedir (Al-

lison et al., 2010; Palmesa et al., 2013). Yapılan araştırmalar sonucunda, DSM-5’e, “tanımlanmış diğer 

beslenme veya yeme bozukluğu” kategorisine eklenmiştir (Köroğlu, 2013). 

GYS üzerine yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarda, GYS görülme sıklığı ve ilişkili faktörler değişkenlik 

göstermektedir. Rand et al., (1997), yetişkinler üzerinde yaptıkları araştırmada, GYS’nun görülme sık-

lığının %1.5 olduğunu, Lundgren et al., (2006) araştırmasında, GYS kriterlerini sağlayan katılımcı ora-

nının %12.4 olduğunu, Atasoy vd., (2014), psikiyatri hastaları üzerinde yürüttükleri çalışmada, 

GYS’nun %22,4 olduğunu, Küçükgöncü ve Beştepe (2014), çalışmaya alınan hastaların %15,7’sinde 

GYS olduğunu saptamıştır. 
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Yine yapılan çeşitli çalışmalarda BKI’nin (Tholin et al., 2009; Lundgren et al., 2010), sigaranın (Kü-

çükgöncü ve Beştepe, 2014),  cinsiyetin (Aronoff et al., 2001; Özgür ve Uçar, 2018) GYS ile ilişki 

olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan yapılan bazı çalışmalarda anlamlı farklılık  bulunmamıştır (Atasoy 

et al., 2014; Güzel, 2014). 

Yapılan araştırmalar özellikle GYS’nun özellikle kilo sorunu yaşayan bireylerde daha çok görüldüğüne 

dolayısıyla obezitenin GYS gelişim için risk faktörü olduğuna işaret etmektedir (Gallant et al., 2012). 

Ancak yapılan bazı çalışmalarda, GYS ve obezite arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Andersen 

et al., 2004; Meule et al., 2014).   

Diabetes mellitus (DM), kontrol edilmediği takdirde uzun sürede vücutta hasarlara yol açan kronik me-

tabolik bir hastalıktır. Tip 1 DM, vücütta insülin yetersizliğiyle ilişkiliyken, Tip 2 DM daha çok dengesiz 

beslenme ilişkilidir. Diyabet hastaları, kan şekerlerini kontrol altında tutabilmek için yaşam boyunca 

beslenme alışkanlıklarına özen göstermek zorundadır (Üstünsoy Çobanoğlu et al., 2008). 

Yapılan çalışmalarda yeme bozukluklarının, tip 1 ve tip 2 diyabetli hastalarda yaygın olduğu gösteril-

miştir (Crows et al., 2001; Colton et al., 2015). Yeme bozukluklarının diyabet komplikasyonlarının ar-

tırma olasılığı diyabetik hastalarda önemli olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir (Peveler et al., 

2015). Tip 2 diyabet, obezite ile yakından ilişkilidir. Gece yeme sendromu, obezitede sık karşılaşılan 

yeme bozukluklarından biri olması nedeniyle tip 2 diyabetli obez bireylerde uzun dönemde olumsuz 

sonuçlara yol açabilmektedir (Allison et al., 2007). 

AMAÇ 

Bu araştırmada yetişkin bireylerde gece yeme sendromu görülme sıklığının BKİ ve tip 2 diyabet ile 

ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM  

Araştırma, Ocak 2019-Nisan 2019 tarihleri arasında Konya, Ankara, Antalya, Bursa illerinde yaşayan 

gönüllü 300 yetişkin (erkek: %39,7, kadın: %60,3; ortalama yaş: 36,1±14,3yıl) üzerinde yürütülmüştür. 

YÖNTEM  

Tanımlayıcı nitelikteki olan araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından anket aracılığıyla, yüz yüze 

görüşülerek toplanmıştır. Anket formunda, katılımcıların tanımlayıcı özellikleri, sigara ve alkol tüketme 

durumları ve tip 2 diyabet varlığını belirlemeye yönelik sorular ve gece yeme sendromunu saptamak 

amacıyla, Allison et al., (2008) tarafından geliştirilen Gece Yeme Anketi (GYA)-Night Eating Questi-

onnaire (NEQ) yer almıştır. Gece yeme anketi, 14 sorudan oluşmaktadır. Ankette sabah iştahı ve günün 

ilk besin alımı, akşam ve gece yemeleri, akşam yemeğinden sonra besin alımı oranı, aşermeler, gece 

yeme davranışı üzerindeki kontrol, uykuya dalma güçlüğü, gece uyanarak yeme sıklığı, gece yemeleri 

sırasında farkındalık ve duygu durum ile ilgili sorular yer almaktadır. Anketteki ilk dokuz soru tüm 

katılımcılar tarafından doldurulmaktadır. 10-12.sorular gece uyanmaları olan, 13. ve 14. soru ise gece 

atıştırmaları olan katılımcılar tarafından doldurulmaktadır. Anketteki 7. madde dışındaki maddeler beşli 

likert tipi ölçümle 0-4 arasında puanlanmaktadır. Yedinci maddede gün içi duygu durum değişikliği 

sorgulanmakta ve gün içi değişiklik olmayanlar 0 puan almaktadır. 1.,4. ve 14. maddeler ters puanlan-

maktadır. Bireyin gece yarısı atıştırmalarının ne kadar farkında olduğunu belirleyen 13. madde, 

GYS’nun uykuyla ilişkili yeme bozukluğundan ayırt edilebilmesi için sorulmakta, fakat puanlamaya 
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katılmamaktadır. Ankette toplam puan 0-52 arasında değişmektedir. Ankette yer alan 15. ve 16. Sorular, 

ek olarak sorulması önerilmiş ancak puanlamaya katılmamıştır. Ankette 25 puan ve üzeri değerler “gece 

yeme sendromu var”, 25 puan ve altındaki değerler “gece yeme sendromu yok” olarak değerlendiril-

mektedir. 30 ve üzeri puan alanlar risk grubunda olarak değerlendirilmektedir. Anketin Türkçe geçerlilik 

güvenilirliği Atasoy vd., (2014) tarafından yapılmıştır (cronbach alpha: 0.69). Bu çalışmada, cronbach 

alpha değeri 0.77 bulunmuştur. 

Çalışmada, yetişkinlerin vücut ağırlığı ölçümleri araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Vücut ağırlığı öl-

çümü 0,5 kg’a duyarlı, kalibre edilebilen hassas tartı ile; boy uzunluğu ölçümü Frankfurt düzlemde bi-

reylerin ayakları yan yana; baş, kalça ve ayak topukları duvara değecek bir şekilde mezura ile yapılmıştır 

(Gibson, 2005). Katılımcıların beden kütle indeksleri ağırlık(kg)/boy2(cm) formülü kullanılarak hesap-

lanmış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün yetişkin bireyler için BKİ referans değerleri tablosuna göre değer-

lendirilmiştir. Buna göre; BKI<18,5 kg/m2 olanlar zayıf, 18,5-24,9 kg/m2 olanlar normal kilolu, 25,0-

29,9kg/m2 olanlar hafif şişman ve BKI≥30,0 kg/m2 olanlar obez olarak kategorilendirilmiştir8. 

Verilerin analizinde, IBM-SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Açıklayıcı değişken olarak beden kütle 

indeksi (BKİ), tip 2 diyabet varlığı, cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, çalışma durumu, sigara ve alkol 

tüketimleri alınmıştır. Kategorik veriler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını saptamak için 

Pearson korelasyon testi (X2) ve Fisher Exact Testi uygulanmıştır.  

  

                                                            
8  https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-

bmi  

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
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BULGULAR  

Tablo 1.  Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri 

 n % 

Cinsiyet 

Erkek 119 39,67 

Kadın 181 60,33 

Toplam 300 100,0 

Yaş(yıl) 

18-25 113 37,7 

26-40 69 23,3 

41 ve üzeri 118 39,3 

Toplam 300 100,0 

Ortalama Yaş 36,1±14,3 yıl 

Öğrenim Durumu 

İlköğretim 64 21,3 

Lise 71 23,7 

Üniversite 143 47,7 

Lisansüstü 22 7,3 

Toplam 300 100,0 

Çalışma durumu 

Çalışıyor 224 74,7 

Çalışmıyor 76 25,3 

Toplam 300 100,0 

Meslek 

İşçi 56 25,0 

Memur 70 32,2 

Öğrenci 98 43,8 

Toplam 224 100,0 
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Araştırmaya katılan bireylerin %39,67’si erkek, %60,33’ü kadındır. Yaşları 18-74 yıl arasında değiş-

mekte ve ortalama 36,1±14,3 yıldır. Öğrenim durumları incelendiğinde, %21.3’ü ilköğretim mezunu, 

%23.7’si lise mezunu, %47.7’si üniversite, %7.3’ü lisansüstü öğrenimi görmektedir. %74.4’ü çalışmak-

tadır. Çalışanların %25,0’i işçi, %32,2’si memur, %43,8’i öğrencidir. 

Tablo 2. Katılımcıların sağlığına ilişkin bilgiler 

 n % 

BKİ 

Zayıf 13 4,3 

Normal 132 44,0 

Hafif şişman 87 29,0 

Obez  68 22,7 

Ortalama BKI  26,1±5,4  kg/m2 

Tip 2 Diyabet Varlığı 

Var 60 20,0 

Yok  240 80,0 

Sigara  

Içiyor 73 24,3 

Içmiyor 227 75,7 

Alkol 

Tüketiyor 28 9,3 

Tüketmiyor 272 90,7 

Araştırmaya katılan bireylerin sağlık durumları incelendiğinde, ortalama BKİ’leri; 26,1±5,4 kg/m² olup 

%4,3’ü zayıf, %44,0’ü normal ağırlıkta, %29,0’u hafif şişman, %227’si obezdir. Katılımcıların 

%20,0’sinde tip 2 diyabet tanısı olduğu belirlenmiştir. %24,3’ü sigara içmekte; %9,3’ü alkol tüketmek-

tedir. 
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Tablo 3.  Katılımcıların gece yeme anketi ortalama puanı ve gece yeme sendromu varlığı 

 n % 

GYA  puanı ( x̄) 19,8±7.4 

GYS var 52 17,3 

GYS yok 248 82,7 

Toplam 300 100,0 

Araştırmaya katılanların ortalama GYA puanlarının 3 ile 44 puan arasında değişmekte olup ortalama 

19,8±7.4 olduğu belirlenmiştir. Buna göre; katılımcıların %17,3’ünde GYS varlığı saptanmıştır. 

Tablo 4.  Katılımcıların demografik özellikleri ile gece yeme sendromu ilişkisi 

 GYS Var  GYS Yok  Istatistik  

 n % n % 

Cinsiyet* 

Kadın  29 16,0 152 84,0 X2: 0,548              

sd:1         

p:0,278 

Erkek  23 19,3 96 80,7 

Yaş  

18-25 18 15,9 95 84,1  

X2: 0,283              

sd: 2        

p: 0,868 

26-40 13 18,8 56 81,2 

41 ve üzeri 21 17,8 97 82,2 

Eğitim durumu 

İlköğretim  16 25,0 48 75,0  

X2: 4001 

sd: 5       

p: 0,261 

Lise 13 18,3 58 81,7 

Lisans  20 14,0 123 86,0 

Lisansüstü  3 13,6 19 86,4 

Çalışma durumu 

Çalışıyor 35 15,6 189 84,4 X2: 1,801               

sd:1     

p:0.123 

Çalışmıyor 17 22,4 59 77,6 

 *Fisher exact test 
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Katılımcıların demografik özellikleri ile GYS sıklığı arasındaki ilişki incelendiğinde; cinsiyete göre, 

erkeklerin %19,3’ünde; kadınların %16,0’sında GYS olduğu (p: 0,278); yaşa göre, yaş arttıkça GYS 

sıklığının da arttığı (p:0.868); öğrenim durumuna göre; eğitim düzeyi arttıkça GYS oranının azaldığı 

(p:0.261); çalışma durumuna göre; çalışmayan bireylerde GYS sıklığının daha fazla olduğu (p:0.123) 

saptanmıştır. 

Tablo 5.  Katılımcıların BKI’leri, tip 2 diyabet varlığı, sigara ve alkol tüketme durumları ile gece 

yeme sendromu ilişkisi 

 GYS Var  GYS Yok  Istatistik  

 n % n % 

BKİ 

Zayıf 3 23,1 10 76,9  

X2: 28,404               

sd:3      

p:0.000 

Normal 9 6,8 123 93,2 

Hafif şişman  15 17,2 72 82,8 

Obez 25 36,8 43 63,2 

Tip 2 Diyabet* 

Var 26 43,3 214 89,2 X2: 35,383               

sd:1      

 p:0,000 

Yok  26 10,8 34 56,7 

Sigara * 

İçiyor 21 28,8 52 71,2 X2: 8,802               

sd: 1        

p: 0,004 

İçmiyor 31 13,7 196 86,3 

Alkol* 

Tüketiyor 10 35,7 18 64,3 X2: 7,282               

sd:1       

 p:0,011 

Tüketmiyor 42 15,4 230 84,6 

*Fisher exact test 

Katılımcıların obezite durumları ile GYS sıklığı arasındaki ilişki incelendiğinde; BKİ arttıkça GYS de 

artmaktadır. Zayıf yetişkinlerin %23,1’ünde, normal ağırlıktaki yetişkinlerin %6,8’inde, hafif şişman 

yetişkinlerin %17,2’sinde, obez yetişkinlerin %36,8’inde GYS saptanmıştır (p:0,000). 

Katılımcıların Tip-2 diyabetli olma durumları ile GYS sıklığı arasındaki ilişki incelendiğinde; Tip-2 

diyabet tanısı olanların %43,3’ünde GYS saptanmıştır. Tip-2 diyabet tanısı olmayanlarda ise GYS oranı 

%10.8 bulunmuştur (p:0,000).  

Katılımcıların sigara ve alkol tüketme durumları ile GYS sıklığı arasındaki ilişki incelendiğinde ise; 

sigara içenlerin (p=0.004) ve alkol tüketenlerin (p:0.011) GYS sıklığının daha fazla olduğu saptanmıştır.  
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SONUÇ 

Araştırmanın sonucunda çalışmaya katılan yetişkinlerin %17,3’ünde GYS saptanmıştır. Yapılan analiz 

sonuçlarına göre yetişkinlerin BKİ değerleri arttıkça GYS görülme sıklığı da artmaktadır (p:0,000). Yine 

araştırmaya katılan ve Tip-2 diyabet tanısı olan yetişkinlerin yarıya yakınında (%43,3) GYS saptanmış-

tır (p:0,000). GYS sıklığı diğer değişkenlere göre incelendiğinde ise; erkeklerde GYS görülme sıklığı 

kadınlara oranla daha yüksek bulunmuştur (p:0,533); katılımcıların yaşı arttıkça GYS sıklığının da art-

tığı (p:0.868); eğitim düzeyi arttıkça GYS oranının azaldığı (p:0.261); çalışmayan bireylerde (p:0.123), 

sigara içenlerde (p:0.001) ve alkol tüketenlerde (p:0.011) GYS sıklığının daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Bu araştırma sonuçları, GYS görülme sıklığı ve ilişkili olduğu faktörlerin belirlenerek sorunun çözü-

müne katkı sağlaması açısından önemlidir. Bu bağlamda sorunun nedenlerine yönelik daha kapsamlı 

çalışmaların yapılması yararlı olacaktır. Aynı zamanda bireylerin sağlıksız yeme davranışları ve hastalık 

ilişkisi hakkında sağlık profesyonelleri tarafından zamanında ve yeterli şekilde bilinçlendirilmesinin 

faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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BARİATRİK CERRAHİ HASTALARININ POSTOPERATİF DÖNEMDE SAĞLIK VE 

BESLENME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

Gülperi DEMİR  

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya / Türkiye 

Öz: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, bariatrik cerrahi uygulanan yetişkinlerin sağlık ve beslenme 

durumları ve davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, bariatrik cerrahi operasyonu 

geçirmiş, 4. aşama diyet programına geçmiş, gönüllü 106 yetişkinle (erkek:%25.5,kadın:%74.5; yaş or-

talaması:33.3±10yıl) yürütülmüştür. Veriler, anket formu kullanılarak online ve yüz yüze görüşme yön-

temiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Katılımcıların bariatrik 

cerrahi operasyonu sonrası vücut ağırlığı kaybı ortalama 48.2±20.0 kg’dır. Operasyon öncesi ortalama 

beden kütle indeksleri (BKI) 44.3±7.8 kg/m² iken operasyon sonrası ortalama BKI’leri 27.3±5.6 

kg/m²’dir (p<0.01). Operasyon öncesinde katılımcıların %62.3’ünde sağlık sorunu bulunurken, operas-

yon sonrasında %95.5’i mevcut hastalıklarında iyileşme olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların %78.1’i 

operasyon sonrası düzenli fiziksel aktivite yaptıklarını, %53.8’i operasyon sonrası vitamin-mineral tak-

viyesi aldığını bildirmiştir. Operasyon sonrası, katılımcıların %8.5’i besinlere karşı alerji/intölerans ge-

liştiğini, %90,6’sı iştahının azaldığını %49,1’i tat kaybı olduğunu, %50.0’si, besinlere karşı tiksinti ge-

liştiğini bildirmiştir. Katılımcıların %65,1’inin ameliyat sonrası bazı besinleri tüketirken zorluk yaşa-

dığı, en çok et/tavuk/balık, ekmek/pilav/makarna ve yumurtayı tüketmede zorlandıkları bulunmuştur. 

Katılımcıların ana öğün düzenleri incelendiğinde, %7,5’ i günde bir ana öğün, %21,7’i iki ana öğün, 

%62,3’ü üç ana öğün, %8,5’i üçten fazla ana öğün tükettiklerini belirtmişlerdir. Ara öğün sayıları ince-

lendiğinde ise; %17,9’ u bir ara öğün, %39,6’ sı iki ara öğün, %29,2’ si üç ara öğün ve %13,2’ si üçten 

fazla ara öğün tükettikleri görülmüştür. Katılımcıların en çok sabah kahvaltısını (%15.1) atladıkları be-

lirlenmiştir. Katılımcıların %32.3’ü iştahı olmadığı için öğün atladıklarını belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, Beslenme, Obezite, Sağlık 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Vücutta aşırı ölçüde yağ dokusu bulunması olarak tarif edilen obezite Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne 

göre, tüm dünyada prevelansı giderek artaran, küresel boyutta ve ciddi bir sağlık sorunu olarak tanım-

lanmaktadır. DSÖ verilerine göre, tüm dünyada obezite prevalansı 1975’den günümüze gelindiğinde 

yaklaşık üç kat artmıştır. 2016 yılında 18 yaş ve üzeri 1.9 milyardan daha fazla yetişkin fazla kilolu ya 

da obez olup bunların içinde 650 milyondan fazla yetişkin obezdir. Genel olarak, 2016 yılında, dünyada 

18 yaş ve üstü yetişkinlerin %39'u aşırı kilolu (erkek: %39, kadınlarda: %40); yaklaşık% 13'ü obezdir 

(erkeklerin% 11'i ve kadınların% 15'i).9 Türkiye’de de dünyada olduğu gibi obezite sıklığı giderek art-

maktadır. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010 yılı verilerine göre, Türkiye’de obezite 

sıklığı %30.3 iken, TBSA 2017 Araştırması’nda fazla kilolu bireylerin sıklığı %34.0 (erkeklerde %39.9, 

kadınlarda %27.6), obez olanların sıklığı %31.5 (erkeklerde %24.6 kadınlarda %39.1) olarak saptan-

mıştır (TBSA, 2019).  

Morbidite ve mortaliteyi artıran obezite; vücutta endokrinel, kardiyovasküler, solunum, gastrointestinal, 

dermatolojik, genitoüriner, kas- iskelet sistemleri, psikolojik ve sosyal ve ekonomik açılardan bireyi olum-

suz etkilemekte ve pek çok sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Fazla kiloluluk ve obezite, her yıl 3,4 

                                                            
9  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

78 

milyondan fazla ölümün ve 2010 yılında hasta olarak geçirilen 93,6 milyon yaşam yılının sorumlusu olarak 

görülmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2019). Obezite, sebep olduğu psikososyal sorunlar ve hastalıkların teda-

visi için yüksek maliyet gerektirdiğinden dolayı mücadele edilmesi gereken bir hastalık olarak görülmek-

tedir (Sağlam ve Güven, 2014). Küresel bir salgın olan obezite; diyet tedavisi, egzersiz, davranış değişik-

liği ve farmakolojik yöntemler ile tedavi edilebilmektedir (TEMD, 2018). Ancak bu tedavi yöntemlerinin 

yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedavi yöntemlerine başvurulabilmektedir. Komorbid hastalıkların or-

taya çıkmasıyla erken ölümlere neden olması, morbid obezite tedavisinde cerrahi tedavi yöntemlerini öne 

çıkarmıştır (Sjostrum vd., 2007; Schauer, 2012; (Sağlam ve Güven, 2014). Bununla birlikte, başarılı bir 

bariatrik cerrahi öncesinde ve sonrasında, hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi önemli ol-

maktadır. Bunun için preoperatif dönemden başlanarak multidisipliner ve interdisipliner bir ekip çalışması 

gerekmektedir. Bu süreçte, uygun beslenme planının oluşturulması, uzun dönemde vücut ağırlığının izlen-

mesi, kapsamlı bir besin tüketimi değerlendirmesi yapılmalıdır. Ayrıca, bariatrik cerrahi tedavisi uygulan-

ması planlanan bireylerin operasyon önce ve sonrası süreçte, operasyonun ortaya çıkarabileceği durumlara 

uyum sağlayabilmesi ve sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmeleri açısından yaşam tarzlarında olumlu davranış 

değişiklikleri yapması ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeleri önem arz etmektedir (Marmuse ve 

Parenti, 2010; Yıldız ve Ersoy, 2015). 

AMAÇ  

Bu araştırmanın amacı, bariatrik cerrahi uygulanan yetişkinlerin sağlık ve beslenme durumları ve dav-

ranışlarının incelenmesidir.  

KAPSAM  

Araştırma, Mart-Mayıs 2019 tarihleri arasında farklı illerde yaşayan, bariatrik cerrahi operasyonu geçir-

miş, araştırmaya katılmaya gönüllü 106 yetişkin birey ile yürütülmüştür.  

YÖNTEM  

Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın verileri, anket formu kullanılarak online ve yüz yüze görüşme 

yöntemiyle toplanmıştır. Anket formu, literatür araştırması sonucunda konuyla ilgili çalışmalardan ya-

rarlanılarak hazırlanmıştır (Öner, 2015; Yurdakul, 2015). Formda, bireylerin tanımlayıcı özellikleri, ge-

nel sağlık durumu ve operasyon sonrası beslenme davranışları, öğün düzenleri ve besin tüketimlerini 

belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. Katılımcıların vücut ağırlığı ve boy uzunlukları kendi beyanla-

rına göre kaydedilmiş, beden kütle indeksleri (BKI), ağırlık(kg)/boy2(cm) formülü kullanılarak hesap-

lanmıştır.10 Verilerin istatistiksel analizinde, SPSS 23.0 programı kullanılarak sayı (n), yüzde (%), orta-

lama ve standart sapma (SS) değerleri hesaplanmış ve operayon öncesi ve sonrası dönemdeki vücut 

ağırlığı ve BKI değişimleri arasındaki farkın analiz edilmesi için Paired t testi uygulanmıştır.  

BULGULAR 

1. Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri 

Araştırmaya katılan bireylerin %25.5’i erkek, %74.5’i kadındır. Yaşları, 20-65 yaş arasında değişmekte 

olup ortalama33.3±10.0 yıldır. %49.1’i bekar, %50.9’u evlidir. %96.2’si kentte, %3.8’i kırsal bölgelerde 

                                                            
10  https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-

bmi 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
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yaşamaktadır. %54.7’si lisans ve lisansüstü eğitim, %29.3’ü lise, %16.0’sı orta öğrenim mezunu ve 

%54.7’si çalışmaktadır. Katılımcıların %9,4’ü gastrik bypass yöntemiyle, %90,6’ sı sleeve gastrektomi 

yöntemi ile opere olmuştur. 

Tablo 1. Katılımcıların operasyon öncesi ve sonrası vücut ağırlığı ve bki değerlerinin karşılaştı-

rılması 

 Operasyon Öncesi 

Ort±SS 

Operasyon Sonrası 

Ort±SS 

Paired T Testi 

Boy Uzunluğu (cm) 1,.8±0.9 1.68±0.9 - 

Vücut ağırlığı (kg) 125.5±24.3 77.1±16.0 t: -24.891,  p:0.00 

BKI (kg/m²) 44.3±7.8 27.3±5.6 t:26.000,  p:0.00 

Ağırlık Kaybı (kg) 48.2±20.0 - 

Katılımcıların ortalama boy uzunlukları, 1,68±0,91cm’dir. Operasyon öncesi vücut ağırlıkları ortalama 

125.5±24.3 kg iken operasyon sonrası ortalama 77.1±16.0 kg’ olup ortalama 48.2±20.0 kg ağırlık kaybı 

olmuştur (p<0.01). Katılımcıların operasyon öncesi ortalama BKI değeri 44.3±7.8 kg/m² iken operasyon 

sonrasında 27,3±5.6 kg/m² olduğu saptanmıştır (p<0.01). 

Tablo 2. Katılımcıların sağlık durumlarına ilişkin bilgiler 

 n % 

Operasyon öncesinde mevcut hastalık durumu   

Evet 66 62.3 

Hayır 40 37.7 

Operasyon sonrası mevcut hastalıklarda iyileşme durumu   

Evet 63 95.5 

Hayır 3 4.5 

Operasyon sonrası hastalık gelişme durumu   

Evet 11 10.4 

Hayır 95 89.6 

Operasyon sonrası gelişen hastalıklar   

Anemi 4 36.4 

Konstipasyon 2 18.2 

Kemik-eklem ağrıları 1 9.0 

Safra taşı 4 36.4 

Operasyon öncesinde katılımcıların %62.3’ünde sağlık sorunu bulunurken, sağlık sorunu olduğunu be-

yan edenlerin %95,5’ inde operasyon sonrası sağlık sorunlarında iyileşme olduğunu belirtmiştir.  Ope-

rasyon öncesinde katılımcılarda en sık görülen ilk üç hastalığın sırasıyla; tip 2 diyabet (%42.4), uyku 

apnesi (%31.8) ve hipertansiyon (%30.3) olduğu belirlenmiştir. Operasyon sonrası herhangi bir hastalık 
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oluşma durumlarına bakıldığında ise %11,3’ ünde hastalık durumu gözlenirken, %88,7’ sinde hastalık 

durumu gözlenmemiştir. Operasyon sonrası gelişen hastalıklar ise sırasıyla anemi (%36.4), safra taşı 

(%36.4), konstipasyon (%18.2) ve kemik-eklem ağrısıdır (%9.0).  

Tablo 3. Katılımcıların operasyon sonrası sağlık davranışları 

 n % 

Operasyon sonrası vitamin-mineral kullanımı   

Evet 57 53.8 

Hayır 49 46.2 

Sigara içme   

Evet 46 43.4 

Hayır 60 56.6 

Alkol tüketimi   

Evet 28 26.4 

Hayır 78 73.6 

Düzenli fiziksel aktivite (en az 30 dk)   

Hayır 23 21.7 

Haftada 1-2 kez 19 17.9 

Haftada 3-4 kez 31 29.2 

Haftada 5-6 kez 11 10.4 

Hergün  22 20.8 

Günlük su tüketim miktarı   

0-1 litre  47 44.3 

1-2 litre  49 46.3 

2-3 litre  10 9.4 

Katılımcıların  %53.8’i operasyon sonrası vitamin mineral destekleri kullandığını, %43.6’sı sigara içti-

ğini, %26.4’ü alkol tükettiğini belirtmişlerdir. Fiziksel aktivite yapma durumları incelendiğinde ise;  

%21.7’si hiç fiziksel aktivite yapmamaktadır. Bununla birlikte, %17.9’u haftada 1-2 kez, %29.2’si haf-

tada 3-4 kez, %10.4’ü haftada 5-6 kez, %20.8’ i hergün düzenli fiziksel aktivite yapmaktadır. Katılım-

cıların su tüketimleri incelendiğinde ise; %44.3’ünün günde 0-1 litre, %46.2’sinin 1-2 litre, %9.4’ünün 

2-3 litre, su tükettikleri belirlenmiştir. 
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Tablo 4. Katılımcıların operasyon sonrası iştah. tat. alerji/intölerans durumları 

 n % 

İştah durumu   

Arttı 1 0.9 

Azaldı 96 90.6 

Değişmedi 9 8.5 

Tat kaybı yaşama durumu   

Evet 52 49.1 

Hayır 54 50.9 

Besinlere karşı tiksinti gelişme durumu   

Evet  53 50.0 

Hayır 53 50.0 

Alerji/intölerans gelişme durumu   

Evet 9 8.5 

Hayır 97 91.5 

Bazı besinleri tüketmede zorluk yaşama   

Evet 69 65.1 

Hayır 37 34.9 

Tüketimi Zor Olan Besinler*   

Et/Tavuk/Balık 26 37.7 

Süt/Yoğurt/Ayran 6 8.7 

Sebzeler/Salata 10 14.5 

Meyveler 6 8.7 

Ekmek/Pilav/Makarna 30 43.5 

Kuru baklagiller 9 13.0 

Zeytin 3 4.3 

Tatlılar 6 8.7 

Yumurta 11 15.9 

*Birden fazla cevap 
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Operasyon sonrasında, katılımcıların %90.6’sı yeme isteğinin azaldığını belirtmiştir. %49.1’i, tat kaybı 

yaşadığını, %50.0’si ise, besinlere karşı tiksinti geliştiğini bildirmiştir. Ayrıca katılımcıların %8.5’i, be-

sinlere karşı alerji/intölerans geliştiğini, %65.1’i ise bazı besinleri tüketmede zorlandıklarını belirtmiştir. 

Operasyon sonrasında, tüketmekte zorlandığını belirten katılımcıların en çok zorlandıkları ilk 3 besinin 

sırasıyla; ekmek/pilav/makarna (%43.5), et/tavuk/balık (%37.7), yumurta (%15.9) olduğu saptanmıştır.  

Tablo 5. Katılımcıların operasyon sonrası dönemdeki öğün düzenleri 

 n % 

Ana öğün sayıları   

1 öğün 8 7,5 

2 öğün 23 21,7 

3 öğün 66 62,3 

≥4 öğün 9 8,5 

Ara öğün sayıları   

1 öğün 19 17,9 

2 öğün 42 39,6 

3 öğün 31 29,2 

≥4 öğün 14 13,2 

Öğün atlama durumu   

Atlar  31 29.2 

Atlamaz  75 70.8 

En sık atlanan ana öğün    

Sabah kahvaltısı 16 15.1 

Öğle yemeği 10 9.4 

Akşam yemeği  5 4.7 

Öğün atlama nedenleri   

İştah kaybı 10 32.3 

Zaman yetersizliği 6 19.3 

Hazırlama güçlüğü 6 19.3 

Geç kalkmak 5 16.2 

Alışkanlık olmaması 4 12.9 
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Katılımcıların öğün düzenleri incelendiğinde, %7,5’ i günde bir ana öğün, %21,7’i iki ana öğün, 

%62,3’ü üç ana öğün, %8,5’i üçten fazla ana öğün tükettiklerini belirtmişlerdir. Buna göre, %29.2’sinin 

öğün atladığı saptanmıştır. Ara öğün sayıları incelendiğinde ise; %17,9’ u bir ara öğün, %39,6’ sı iki ara 

öğün, %29,2’ si üç ara öğün ve %13,2’ si üçten fazla ara öğün tükettikleri görülmüştür. Katılımcıların 

%15,1 oranı ile en çok sabah kahvaltısını atladıkları belirlenmiştir. Katılımcıların en yüksek oranda 

(%32.3), iştahı olmadığı için öğün atladıklarını belirlenmişlerdir.  

SONUÇ  

Bariatrik cerrahi uygulanan yetişkinlerin sağlık ve beslenme durumları ve davranışlarının incelenmesi 

amacıyla yürütülen bu araştırmanın sonucunda katılımcıların genel sağlık durumlarının operasyon ön-

cesi dönem kıyasla daha iyi olduğu, beden kütle indekslerinde azalma olduğu, diyabet, yüksek tansiyon, 

uyku apnesi gibi ölümcül sonuçları olabilen sağlık sorunlarının sonlandığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, 

katılımcılarda, literatürde belirtilen, cerrahi uygulama sonrası olası bazı sağlık sorunları geliştiği göz-

lenmiştir. Bunlardan en sık görülen sağlık sorununun anemiler olduğu saptanmıştır. Ayrıca, katılımcı-

ların besinlere karşı alerji/intölerans, tiksinti ve bazı besinleri tüketmede zorluk yaşadıkları belirlenmiş-

tir. Katılımcıların operasyon sonrası sağlık ve beslenme davranışları incelendiğinde ise, yaklaşık yarısı-

nın sigara içtiği, çoğunluğunun düzenli fiziksel aktivite yapmadığı, öğün atladıkları öğün, yaklaşık ya-

rısının içtikleri su miktarının 0-1 litre ile sınırlı kaldığı gözlenmiştir. 

Günümüzde yaşam standartlarının yükselmesi, hızlı ve kolay hazırlanabilen besinlerin giderek daha 

fazla sunulması, teknolojik gelişmelere bağlı olarak çalışma ve diğer yaşamsal aktivitelerde hareketlili-

ğin azalması gibi faktörler, obezite ve beraberinde kronik hastalıkların hızla artmasına neden olmuştur. 

Obezitenin geleneksel tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda bariatrik cerrahi uygulamasına 

başvurulmaktadır. Cerrahi tedavisi, her ne kadar diğer tedavi yöntemlerine kıyasla nispeten daha kısa 

sürede ve kalıcı istendik sonuçları ortaya çıkarsa da beraberinde farklı sağlık risklerine de sahiptir. Ay-

rıca birey, operasyon sonrası beslenme ve sağlık davranışlarında olumlu değişiklikler yapmadığı tak-

dirde sağlık durumunda tam iyileşme ve devamlılık mümkün görülmemektedir. Bu nedenle cerrahi yön-

temlerle sağlanan vücut ağırlık kaybının kalıcı olması için bireylerin, planlı ve düzenli bir diyet, ve 

fiziksel aktivite yapması, sağlığı zararlı alışkanlıklardan uzak durması gerekmektedir. Ayrıca diyetisye-

nin de içinde olduğu ekibin işbirliğiyle hastaların operasyon öncesi ve sonrası süreçte takip edilmesi ve 

yönlendirilmesi önemlidir. 
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YAŞLILARIN BESLENME DURUMU İLE BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bircan ULAS KADIOGLU1, Şerife AYTEN1, Pınar SOYLAR2 

1 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

Osmaniye / Türkiye 
2 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Elazığ / Türkiye 

Öz: Toplumumuzda yaşlı nüfus giderek artmaktadır ve yaşlılar beslenme sorunları açısından risk altın-

dadır. Bu çalışma yaşlıların beslenme durumunu ve bazı antropometrik özelliklerini değerlendirmek 

amacıyla planlandı. Tanımlayıcı türde olan bu çalışma Aile Sağlığı Merkezine ayaktan başvuran ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 65 yaş ve üzeri 400 yaşlı bireyde yürütüldü. Veriler anket yöntemi ile 

toplandı. Yaşlıların bir günlük besin tüketim kayıtları, fiziksel aktivite kayıtları ve bazı antropometrik 

ölçümleri alındı. Yaş ortalaması 73,0±6,0 yıl olan yaşlıların %52,5’i (n=210) kadındır. %84,2’si evlidir, 

%26’sı ilköğretim mezunudur. %70,5’i gelir durumunu iyi olarak ifade etmiştir. %87’sinin tanısı kon-

muş kronik bir hastalığı vardır, %30’u diyet yapmaktadır ve %17,5’i gıda takviyesi kullanmaktadır. 

Yaşlıların %60,8’i günde üç ana öğün tüketirken, %23,8’i hiç ara öğün tüketmemektedir.  Bazal meta-

bolizma hızları ortalaması 1445,4 (±204,8) kkal/gün olan yaşlıların fiziksel aktivite katsayıları 1,4 (±0,1) 

ve toplam enerji harcamaları 2021,4 (±343,5) kkal olarak hesaplanmıştır. Bir günlük besin tüketim kay-

dına göre aldıkları toplam enerji miktarı ortalama 1717,5±456,6 kkal/gün’dür. Alınan enerjinin %52,5 

(±7,0)’i karbonhidratlardan, %14,2 (±2,4)’si proteinlerden ve %33,3 (±6,1)’ü yağlardan sağlanmaktadır. 

Günlük ortalama su tüketim miktarları 6,6 (±3,0) su bardağıdır. BKİ dağılımına göre yaşlıların %41,5’i 

şişmandır. Bel çevresi ölçümlerine göre, kadınların %54,8’inin bel çevresi ≥88 cm, erkeklerin ise 

%47,9’unun bel çevresi ≥102 cm’dir. Bel çevresi/kalça çevresi oranı erkeklerin %36,3’ünde ≥1,00’dir. 

Kadınların ise %57,6’sında bu oran ≥0,90’dır. Yaşlıların baldır çevresi ölçümlerine göre %93,5’inin 

≥31 cm’dir. Üst orta kol çevresi ölçümlerinde ise %97,2’sinin ≥22 cm olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme,  Besin Ögeleri, Antropometri, Yaşlı Bireyler 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 65 yaş ve üzeri bireyleri “yaşlı” olarak tanımlamaktadır. Dünyada yaşlı 

nüfus oranı giderek artmakta ve dünya nüfusu yaşlanmaktadır. Ülkemiz de de yaşlı nüfus artmaktadır. 

Ülkemizde yaşlı nüfus oranının; 2023 yılında % 10,2’ye, 2050 yılında ise % 20,8’e yükseleceği ve 

dünya nüfusunun 1/5’ini yaşlı bireylerin oluşturacağı öngörülmektedir (TUİK, 2018; WHO, 2015). Bu 

yüzden yaşlılıkta ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin erken tanısı toplum sağlığı için büyük önem 

taşımaktadır. 

Normal yaşlanma sürecinde zamana bağlı olarak vücut yapısında, organlarda ve organların fonksiyon-

larında bir takım değişiklikler ortaya çıkar. Bunun yanı sıra bir kısmı vücut yapı ve fonksiyonlarındaki 

değişiklikler sonucu gelişen, bir kısmı da çevresel faktörlerden kaynaklanan yaşam tarzı değişiklikleri 

de söz konusudur. Yaşlılıkta, yaşam biçiminde oluşan duygusal, fiziksel ve biyolojik değişiklikler bes-

lenme durumunu olumsuz yönde etkileyerek yetersiz beslenmeye neden olabilir (Aksoydan, 2008).  
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Yaşlanma ile birlikte enerji ihtiyacı ve kullanımında ve besin gereksinimlerinde de değişiklikler ortaya 

çıkmaktadır. Abdominal yağ dokusu artışı ve kas kütlesinde azalma (sarkopeni) sonucu hareket kısıtlı-

lığı, kas iskelet sistemine ait sorunlar, insülin direnci, hipertansiyon, ateroskleroz ve glikoz/lipid meta-

bolizması bozuklukları gelişmektedir. Yaşlılıkta kronik hastalıkların görülme sıklığı artar. Psikolojik 

sorunlar ve bakım problemleri sonucu öğün atlama ve/veya yetersiz beslenme ile sık karşılaşılır (%35-

40)(Saka ve Özkulluk, 2008; Hastaoğlu & Hastaoğlu, 2018). 

Yaşlanma ile birlikte yetersiz beslenme yaygınlığı artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalar, 

toplumda evde yaşayan yaşlıların %15'ine, hastanede yatan hastaların %23 ila %62'sinde ve bakım 

evinde yaşayanların %85'inden fazlasında yetersiz beslenme olduğunu göstermektedir (Ahmed, Ha-

boubi, 2010).  

Son yıllarda, vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde ve beslenme durumunun saptanmasında in-

vazif olmayan tekniklerin kullanılması önem kazanmıştır (Camina-Martín et al.,2015). Bu nedenle pra-

tik, ucuz ve saha taramalarında kolaylıkla kullanılabilecek antropometrik ölçümler yaşlılarda beslenme 

durumunun saptanmasında önemli bir değerlendirme yöntemi haline gelmiştir (Perissinotto et al., 2002). 

Yaşlılarda malnutrisyonun ve diğer komplikasyonların gelişiminin belirlenmesinde en iyi gösterge kas 

kütlesinin tahminidir, laboratuvar parametrelerden bile daha iyi bir gösterge olduğu belirtilmektedir (Ce-

derholm, 2015). Yaşlılarda antropometrik ölçüm yöntemlerinden kas kütlesinin en iyi belirleyicisi baldır 

çevresi ve üst orta kol çevresidir. 

Yaşlıların malnutrisyon açısından taranması, erken teşhis ve malnutrisyonla ilişkili diğer komplikasyon-

ların gelişiminin önlenmesi açısından önemlidir (Artaza-Artabe, S_aez-L_opez, S_anchez-Hern_andez, 

Fern_andez-Gutierrez, Malafarina, 2016).  

AMAÇ  

Yaşlanma ile birlikte hareket kısıtlanmakta, fiziksel aktivite düzeyi düşmekte, enerji ihtiyacı ve bazı 

besin gereksinimlerinde de değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı yaşlıların besin tüke-

tim ve fiziksel aktivite kayıtlarını alarak beslenme durumunu saptamak, beslenme alışkanlıklarını ve 

kronik hastalıklar açısından risk göstergesi olan bazı antropometrik özelliklerini değerlendirmektir.  

KAPSAM  

Bu çalışma Mayıs-Temmuz 2019 tarihlerinde Elazığ il merkezinde Aile Sağlığı Merkezine (ASM) ayak-

tan başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde yürütüldü. Araştırma-

nın örneklemi; Örnek büyüklüğü evren birey sayısı bilinmeyen gruplarda örnek büyüklüğü hesaplama 

formülünden n=t²(pq)/d² yararlanılarak (t=1.96, d=0.05, p=0.5) 384 olarak hesaplanmıştır. Ulaşılması 

hedeflenen minimum yaşlı sayısı örneklem büyüklüğü yaklaşık %5 arttırılarak 400 olarak belirlendi. 

Veri toplama süresi hedeflenen örneklem sayısına ulaşınca tamamlandı. 

Araştırmaya başlamadan önce Fırat Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulundan etik 

kurul onayı alındı. Katılımcılara gönüllü onam formu okutulup, imzalatıldı. 
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YÖNTEM  

Tanımlayıcı türde planlanan çalışmada veriler yüz yüze anket formu ile araştırmacılar tarafından top-

lanmıştır. Anket formunda bireylerin genel özelliklerini, sağlık ve beslenme alışkanlıklarını saptamaya 

yönelik sorular yer almaktadır. Ayrıca yaşlıların bir günlük hatırlatma yöntemi ile 24 saatlik besin tüke-

tim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıtları alındı. 

Anket uygulaması esnasında katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel ve kalça çevresi, üst orta 

kol çevresi ve baldır çevresi ölçümleri araştırmacılar tarafından alındı. Yaşlıların beden kütle indeksleri 

(BKİ), vücut ağırlığı (kg)/boy uzunluğu (m2) formülü ile hesaplandı. BKİ değerleri Dünya Sağlık Ör-

gütü’nün BKİ sınıflamasına göre (BKİ<18,49 zayıf (düşük ağırlık), 18,50-24,99 normal, 25,00-29,99 

hafif şişman, ≥30 şişman) değerlendirildi. 

Bel ve kalça çevresi: Yaşlıların bel çevrelerini ölçmek için mümkün olduğu kadar az kıyafetli olmaları 

istendi, dik pozisyonda eller iki yanda ayaklar birbirine yakın durumda iken en alt kaburga kemiği ile 

iliyak kemik çıkıntısının orta yeri tespit edilerek çevresi ölçüldü. Kalça çevresi ölçümü için de aynı 

pozisyonda olmaları sağlanıp, kalçanın yan taraftan en yüksek noktasından geçen çevre ölçümü yapıldı. 

Bel çevresi değerlendirmeleri Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sınıflamasına göre yapıldı. DSÖ tara-

fından erkeklerde <94 cm ve kadınlarda <80 cm olması önerilmektedir. Erkeklerde bu değerin 94-102 

cm arası olması risk, >102 cm olması ise yüksek risk olarak kabul edilirken, kadınlarda bu değerler 

sırasıyla 80-88 cm ve >88 cm’dir. 

Yetişkinlerde bel/kalça oranının kronik hastalıklarla ilişkisi epidemiyolojik araştırmalarla gösterilmiştir. 

Bu oranın erkeklerde >0.90, kadınlarda ise >0.85 olması, pek çok kronik hastalıkla ilişkili bulunduğun-

dan risk olarak kabul edilmektedir. 

Üst orta kol çevresi (ÜOKÇ) ölçümü için; kol dirsekten 90o bükülüp, omuzda akromial çıkıntı ile dir-

sekte olekranon çıkıntı arası nokta işaretlenip, kolun bu noktadan çevresi mezura ile ölçülecek, santi-

metre (cm) cinsinden kaydedildi. 

Baldır çevresi ölçümü için; yaşlı bireyin dik olarak oturması sağlanıp ve baldırın en geniş yeri bulunarak 

çevresi ölçüldü ve elde edilen değer santimetre (cm) cinsinden kaydedildi.  

Baldır çevresinin 31 cm’den, ÜOKÇ’nin 21 cm’den daha aşağıda oluşu malnütrisyon göstergesi olarak 

değerlendirilir. 

Verilerin Değerlendirilmesi  

Araştırma verilerinin istatistiksel analizi SPSS 22.0 veri analizi programı ile yapıldı. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel analizlerde önemlilik düzeyi %95 güven ara-

lığında p<0,05 olarak kabul edildi. 

BULGULAR  

Yaş ortalaması 73,0±6,0 yıl olan yaşlıların %52,5’i (n=210) kadındır. %84,2’si evlidir, %26’sı ilköğre-

tim mezunudur. %70,5’i gelir durumunu iyi olarak ifade etmiştir. %87’sinin tanısı konmuş kronik bir 

hastalığı vardır, %30’u diyet yapmaktadır ve %17,5’i gıda takviyesi kullanmaktadır. Yaşlıların %60,8’i 

günde üç ana öğün tüketirken, %23,8’i hiç ara öğün tüketmemektedir (Tablo 1). 
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Yaşlıların boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ortalamaları 163,0 (±9,7) cm ve 77,9 (±15,3) kg’dır. BKİ 

değerine göre yaşlıların %21,5’i normal vücut ağırlığında (18,50-24,99) iken %41,5’i (≥30,00) şişman-

dır (Tablo 2). 

Tek başına bel çevresinin ölçülmesi abdominal yağ dağılımının ve sağlığın bozulmasına bir gösterge 

olarak pratik bir kullanım sağlar. Bel çevresi ölçümü geçerli, basit bir ölçümdür ve boy uzunluğuna 

bağımlı değildir. Bel çevresi ölçümü tek başına da kullanılmakta ve kronik hastalıkları riski için tanım-

layıcı olabilmektedir. Bel çevresinin; erkekte 102 cm, kadında 88 cm’yi geçmesi obezite komplikasyon-

ları ve mortalite riskinin arttığını gösterir. Bel çevresi ölçümlerine göre, kadınların %54,8’inin bel çev-

resinin 88 cm’den daha fazla olduğu, erkeklerin ise %47,9’unun bel çevresinin 102 cm’den fazla olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 2). 

Bel çevresi/kalça çevresi oranı deri altı ve karın içi yağ deposunu gösterir. Bel/kalça oranı erkeklerde 

0,9’un, kadınlarda 0,85’in üzerine çıkmamalıdır. Çünkü android şişmanlığın ve şişmanlığa bağlı kronik 

hastalıkların görülmesinde riskin göstergesidir. Bel çevresi/kalça çevresi oranı erkeklerin %21,6’sının 

0,90’dan düşük iken %36,3’ünün 1,00’den büyüktür. Kadınlarda ise bel çevresi/kalça çevresi oranı 

%24,3’ünde 0,85’ten küçük iken %57,6’sında 0,90’dan büyüktür (Tablo 2). 

Santral obezitenin belirlenmesi için bel çevresinin boy uzunluğuna oranının kullanımı ve sağlık riskleri 

ile ilişkisi 1990’ların başlarında önerilmiştir. 0.4-0.5 arası uygun olarak değerlendirilmektedir (Ashwell, 

Hsieh,2005).  Yaşlıların bel çevresi/boy uzunluğu oranı %93,5’inde 0,5’ten büyüktür (Tablo 2).  

Üst orta kol çevresi ve baldır çevresi yaşlılarda antropometrik ölçüm yöntemlerinden iskelet kası protein 

kütlesinin en iyi belirleyicileridir. Yaşlıların %93,5’inin baldır çevresi 31 cm’den büyüktür. %97,2’sinin 

üst orta kol çevresi 22 cm’den büyüktür (Tablo 2).  

Enerji harcaması farklı yöntemlerle tahmin edilebilir veya ölçülebilir. Günlük toplam enerji harcaması-

nın ana bileşenleri; bazal metabolizma hızı (BMH), besinlerin termik etkisi ve fiziksel aktivitenin enerji 

maliyetidir. BMH hesaplamasında pratik olarak kullanılan formüller vardır. Fiziksel aktivite düzeyi 24 

saat boyunca çok hafif, hafif, orta, ağır, çok ağır aktivite türlerinde harcanan süreler kaydedilerek he-

saplanmaktadır. Bazal metabolizma hızları ortalaması 1445,4 (±204,8) kkal/gün olan yaşlıların fiziksel 

aktivite katsayıları 1,4 (±0,1) ve toplam enerji harcamaları 2021,4 (±343,5) kkal olarak hesaplanmıştır 

(Tablo 3). 

Beslenme yetersizliği ilerleyen bir süreçtir ve birçok yöntem ile saptanabilir. Erken aşamada, belirtiler 

oluşmadan saptamak tedavi yönünden önemlidir. Beslenme yetersizliğinin en iyi ve erken göstergesi 

kişinin enerji ve besin ögelerini alım düzeyinin; yani besin tüketiminin saptanmasıdır. Bir günlük besin 

tüketim kaydına göre yaşlıların günlük aldıkları toplam enerji miktarı ortalaması 1717,5±456,6 

kkal/gün’dür. Alınan enerjinin %52,5 (±7,0)’i karbonhidratlardan, %14,2 (±2,4)’si proteinlerden ve 

%33,3 (±6,1)’ü yağlardan sağlanmaktadır (Tablo 4). Günlük ortalama su tüketim miktarları 6,6 (±3,0) 

su bardağıdır. Erkeklerin günlük su tüketimi 7,0 (±3,1) kadınlardan 6,3 (±2,9) fazladır.  
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Tablo 1. Yaşlıların genel özelliklerine göre dağılımı 

Değişkenler n % 

Yaş   

 60-74 288 72,0 

 75-84 87 21,8 

 ≥85 25 6,3 

Cinsiyet    

 Kadın 210 52,5 

 Erkek 190 47,5 

Medeni durum    

 Evli 337 84,2 

Bekâr  63 15,8 

Eğitim durumu    

 İlköğretim altı 296 74,0 

İlköğretim ve üstü 104 26,0 

Gelir durumu (kendi ifadesi)   

 İyi  84 21,0 

Orta  282 70,5 

Kötü 34 8,5 

Tanısı konulmuş kronik hastalık durumu  

 Var  348 87,0  

 Yok 52 13,0 

Diyet yapma durumu   

 Hayır 280 70,0 

 Evet 120 30,0 

Gıda takviyesi alma durumu   

 Hayır 330 82,5 

 Evet 70 17,5 
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Düzenli öğün alışkanlığı durumu   

 Var 186 46,5 

 Yok 214 53,5 

Ana öğün sayısı    

 2 157 39,3 

 3 243 60,8 

Ara öğün sayısı    

 0 95 23,8 

 1 124 31,0 

 2  127 31,8 

 3 ve üstü 54 13,4 

TOPLAM  400 100,0 

  

Tablo 2. Yaşlıların bazı antropometrik özelliklerinin dağılımı 

 n % 

Beden Kütle İndeksi (kg/m2)   

 <18.5 -  

 18.50-24.99 86 21,5 

 25.0-29.99 148 37,0 

 ≥30.0 166 41,5 

Bel Çevresi (cm)   

 Kadın (n=210)   

 <80 56 26,7 

 80-88 39 18,5 

 ≥88 115 54,8 

 Erkek (n=190)   

 <94 59 31,1 

 94-102 40 21,0 
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 ≥102 91 47,9 

Bel/Kalça Oranı   

 Kadın   

 <0.85 51 24,3 

 0.85-0.89 38 18,1 

 ≥0.90 121 57,6 

 Erkek   

 <0.90 41 21,6 

 0.90-0.99 80 42,1 

 ≥1.00 69 36,3 

Bel/Boy Oranı    

 <0.4 6 1,5 

 0.4-0.5 30 7,5 

 ≥0.5 364 91,0 

Baldır çevresi (cm)   

 <31 26 6,5 

 ≥31 374 93,5 

Üst orta kol çevresi (cm)   

 <21 4 1,0 

 21-22 7 1,8 

 >22 389 97,2 
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Tablo 3. Yaşlıların fiziksel aktivite düzeyi, günlük toplam enerji harcaması ve bazal metabo-

lizma hızları 

 X̅± SS  Alt  Üst  

Fiziksel aktivite düzeyi 1.4 ± 0.1  1.1 1.6  

Toplam enerji harcaması (kkal) 2021.4 ± 343,5 1243,2  3335,6  

Bazal metabolizma hızı (kkal) 1445.4 ± 204,8  993.0  2166,0  

 

Tablo 4. Yaşlıların günlük diyet ile aldıkları enerji ve makro besin ögeleri tüketim miktarları 

 X̅± SS  Alt  Üst  

Enerji, kkal  1717.5±456.6 611.0  3253.0  

Protein, g  60.8±19.2  11.0  129.0 

Protein, %  14.2±2.4 7.0  22.4  

Yağ, g  63.4±19,4 20,5  139.0 

Yağ, %  33.3±6.1  16.0  52.0  

Karbonhidrat, g  225.7±69.5  51.0  402.5  

Karbonhidrat %  52.5±7.0 33.5  75.0  

 

SONUÇ 

Yaşlanma ile birlikte enerji ihtiyacı ve besin ögesi gereksinimlerinde değişiklikler ortaya çıkmaktadır. 

Abdominal yağ dokusu artışı ve kas kütlesinde azalma sonucu oluşan hareket kısıtlılığı ile fiziksel akti-

vite düzeyi ve enerji ihtiyacı azalmaktadır. Diğer taraftan bazı besin ögelerinin gereksinimi değişmez-

ken, bazılarının ki artmaktadır. Yaşlılıkta kronik hastalıklar görülme sıklığında belirgin artış olur. Bu 

dönemde yetersiz beslenme ile sık karşılaşılır  

Bu çalışmada çoğunluğu düzenli öğün alışkanlığına sahip yaşlıların yaklaşık 2/5’i (%41,5) şişmandır. 

Abdominal obezite sıklığı (kadınlarda %54,8 ve erkeklerde %47,9) oldukça yüksek bulunmuştur. Kro-

nik hastalıklar için yüksek risk altında olan bu bireylere yönelik beslenme danışmanlığı önerilebilir.  

Hafif aktivite ortalamasına sahip yaşlıların, günlük diyetle aldıkları enerji ve besin ögeleri açısından 

değerlendirildiğinde, enerjinin yeterli olduğu söylenebilir. Ancak, Türkiye Beslenme Rehberi önerile-

rinde günlük enerjinin %10-15’inin proteinlerden, %50-60’ının karbonhidratlardan sağlanması önerilir-

ken, yağlardan gelen oranın %30’u geçmemesi önerilmektedir. Bu çalışmada yağdan gelen enerji öne-

rilenin (%33,3) üstündedir.  
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Yaşlı nüfus hızla artmaktadır. Yaşlılar beslenme sorunları açısından risk altındadır. İlgili literatür ince-

lendiğinde beslenme durumunun yaşlı toplumda saptanmasına yönelik taramaların yapılması, risk al-

tında olanların belirlenmesi erken müdahale açısından risklerin ortadan kaldırılabilmesi için oldukça 

önemlidir. Yaşlı sağlığını korumak ve yaşlıda görülen sorunların önüne geçebilmek için verilecek sağlık 

ve beslenme eğitimleri önemlidir. 
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POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEDAVİSİNDE BESLENMENİN ROLÜ 

Sevde KAHRAMAN1, Seher AKSAKAL1 

1Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Polikistik over sendromu (PKOS), doğurganlık çağındaki kadınların küresel olarak %7-12'sini et-

kileyen yaygın bir endokrin bozukluktur.  PKOS'lu kadınların tedavisinin genel hedefleri arasında; hi-

perandrojenik özelliklerin iyileştirilmesi (hirşutizm, akne, kafa derisi saç dökülmesi), altta yatan meta-

bolik anormalliklerin yönetimi ve tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık için risk faktörlerinin azal-

tılması, kronik anovülasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek endometrial hiperplazi ve karsino-

mun önlenmesi, oligomenore olan kadınlar aralıklı olarak yumurtlamaları sebebiyle, istenmeyen hami-

lelik meydana gelebileceği için doğum kontrolü ve bebek sahibi olmak  isteyenler için yumurtlama in-

düksiyonu yer almaktadır. PKOS ve PKOS'a sıklıkla eşlik eden hormonal düzensizlik ve obezite, insülin 

direnci gibi metabolik bozukluklara karşı tedavinin ayrılmaz bir parçası da yaşam tarzı değişiklikleri ve 

bireysel beslenme müdahaleleridir. PKOS olan kadınların; doymuş yağ ve glisemik indeksi yüksek be-

sinleri tüketimine olan eğilimi, yanlış beslenme alışkanlıkları, bozulmuş iştah regülasyonu ve tokluk 

sinyalleri gözlenebilmektedir. Bu durum adeta kısır bir döngü şeklinde  PKOS'un endokrin ve metabolik 

sonuçlarını olumsuz etkilemekte; endokrin ve metabolik profilin kötüleşmesi de sağlıksız besin tercih-

lerini tetikleyebilmektedir. Ayrıca, PKOS’lu obez kadınların, PKOS olmayan kadınlara göre kilo ver-

mede bir dirençle karşılaştığına dair teoriler de vardır. PKOS'lu kadınlarda kilo kaybının, endokrin, me-

tabolik iyileşmenin ve kontrolün sağlanmasında Akdeniz Diyeti, DASH diyeti, düşük glisemik indeksli 

beslenme, düşük karbonhidrat içerikli, proteinden zengin beslenme ve benzeri birçok yöntem vardır. 

Yapılan bu araştırmada, belirtilen tüm diyet modelleri üzerine yayınlanan güncel çalışmalar araştırılmış 

ve tüm modellerin PKOS'lu kadınlarda kilo kaybı, metabolik ve endokrin profilde çeşitli iyileşmeler 

sağladığı gözlenmiştir. Bu yöntemlerden hiçbirinin altın standart olmaması, bireylerin yaşam tarzına 

göre, parmak izi gibi bireysel beslenme müdahalesinin PKOS'ta faydalı olduğunu düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, Beslenme Tedavisi, Düşük Glisemik Indeksli Beslenme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Üreme çağındaki kadınlarda en yaygın rastlanılan endokrin bozukluk, polikistik over sendromu 

(PKOS)’dur. Prevalansı %7-12 aralığındadır (Skiba ve ark., 2018: 694-709). PKOS tanısında genellikle 

Rotterdam kriteri kullanılmaktadır. Bu kritere göre; oligo- ve/veya anovulasyon, hiperandrojenemi 

ve/veya hiperandrojenizm, polikistik yumurtalıklar bulgularından iki veya daha fazla olanlar PKOS ta-

nısı almaktadır (Skubleny ve ark., 2016: 270-284). PKOS'lu kadınların tedavisinin genel hedefleri; hi-

perandrojenik özelliklerin iyileştirilmesi (hirşutizm, akne, saç dökülmesi), altta yatan metabolik anor-

malliklerin yönetimi, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık için risk faktörlerinin azaltılması, kronik 

anovülasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek endometrial hiperplazi ve karsinomun önlenmesi, 

oligomenore olan kadınlar aralıklı olarak yumurtlamaları sebebiyle, istenmeyen hamilelik meydana ge-

lebileceği için doğum kontrolü, bebek sahibi olmak isteyenler için yumurtlamanın başlamasına yardımcı 

olmadır (Lim SS ve ark., 2019; Romualdi ve ark., 2018: 644-653). PKOS’lu kadınlarda çeşitli çevresel 

ve matabolik faktörler, besin alımını ve tercihlerini etkilemektedir. PKOS olan kadınların doymuş yağ 

ve glisemik indeksi yüksek besinleri tüketmeye eğilimli olduğu gözlenmiştir. Bozulmuş iştah regülas-

yonu ve tokluk sinyalleri vardır. Sonuç olarak, çoğunlukla android tipte obezite yaygındır ve santral 
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yağlanma PKOS hastalarının endokrin ve metabolik profilini kötüleştirmektedir (Lim ve ark., 2013: 95-

109; Augustin ve ark., 2015: 795-815).  Obezite; PKOS’un bir nedeni değilse de, şişmanlık insülin di-

renci (IR), endokrin (özellikle menstrual siklusta düzensizlikler) ve hiperandrojenizm gibi üreme bo-

zukluklarını tetiklemektedir. Sonuç olarak, PKOS tedavisinde vücut yağ oranının azaltılması ve IR’nin 

düşürülmesi hedeflenmektedir (Szczuko ve ark., 2016: 42-7). Normalde; enerji kısıtlı, düşük glisemik 

indeksli (LGI) diyet IR ve glikoz metabolizmasının iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ulusla-

rarası Karbonhidrat Kalite Konsorsiyumu (ICQC)  hiperinsülinemisi olan bireylerde LGI beslenmenin 

faydalı olabileceğini öne sürmektedir (Moran ve ark., 2010: 24-31). Yüksek glisemik indeksli diyet 

(HGI), hastalar günlük çok fazla enerji almasa dahi, insülin benzeri büyüme faktör 1 (IGF-I)’in hepatik 

sentezinin artışı ile sonuçlanan, insülin sentezini arttırmaktadır. Bu nedenler PKOS’ta metabolik seyir 

olumsuz etkilenmektedir (Teede ve ark, 2013: 1526-32). PKOS’lu obez kadınların, PKOS olmayan ka-

dınlara göre kilo vermede bir dirençle karşılaştığına dair teoriler vardır. PKOS’lu obez kadınların iştah 

regülasyonunda bozukluklar veya spesifik yeme davranışları sergilediklerinden fazla yedikleri ve HGI 

besinlere eğilimleri olduğu düşünülmektedir (Li ve ark, 2017: 1036-1047; Barrea ve ark, 2018: 291-

301). PKOS tedavisinin ayrılmaz bir parçası da yaşam tarzı değişiklikleri ve bireysel beslenme müda-

haleleridir (Lim ve ark, 2013: 95-109). 

AMAÇ 

Bu derlemenin amacı, PKOS tedavisinde beslenmenin rolünü ve literatürde var olan beslenme tedavisi 

yaklaşımlarını incelemektir. 

KAPSAM 

PKOS'a özgü beslenme müdahaleleri 

Obezite tedavisi. Yumurtlama döngülerinin geri dönüşünü sağlayabilen ve metabolik riski iyileştirebilen 

kilo kaybı, çoğu PKOS'lu kadın için öncelikli müdahaledir (Katz ve ark, 2018: 25-33; Barrea ve ark, 

2019). PKOS'lu kadınlarda kilo kaybının sağlanmasında birçok yöntem (Akdeniz Diyeti, DASH diyeti, 

düşük glisemik indeksli beslenme, düşük karbonhidrat içerikli, proteinden zengin beslenme gibi) denen-

mektedir; 

Akdeniz tarzı beslenme modeli. Akdeniz diyeti (MD) örüntüsü, doymuş yağ bakımından sınırlı, tekli 

doymamış yağ asitleri, C ve E vitamini gibi antioksidanlar bakımından, posa ve folik asitten zengindir. 

Temel yağ kaynağı zeytinyağıdır. Sebze, meyve, tahıl, balık ve kurubaklagil tüketimi orta ile yüksek 

düzeyde olması tavsiye edilmektedir (Mahan ve ark, 2016). Obezite, düşük dereceli kronik inflamatuar 

durum ve insülin direnci (IR) sıklıkla PKOS'ta bir arada bulunur. MD, kompleks karbonhidrat ve posa 

bakımından zengin ve tekli doymamış yağ bakımından yüksek olan bir anti-inflamatuar diyet modelidir. 

PKOS'ta obezite, düşük dereceli kronik inflamasyon, IR ve hormonal düzensizlikler arasında yakın bir 

ilişki vardır (Azadi-Yazdi ve ark, 2017: 275-283).  Kesitsel bir çalışmaya, 112 PKOS hastası ve 112 

kontrol dahil edilmiştir. PKOS'lu kadınlar, kontrol grubuna göre daha yüksek testosteron düzeyi, Ferri-

man-Gallwey skoru, açlık insülin ve glikoz düzeyleri ve Homeostatik Model Değerlendirme (HOMA-

IR)'ye sahiptir. Ayrıca, PKOS'lu kadınların kontrol grubuna göre daha az sızma zeytinyağı, kurubakla-

gil, balık, deniz ürünleri ve fındık tükettikleri saptanmıştır. İki grup arasında enerji alımında herhangi 

bir farklılık olmamasına rağmen, PKOS'lu kadınların daha az miktarda kompleks karbonhidrat, posa, 

tekli doymamış yağ asitleri ve n-3 çoklu doymamış yağ asidi tükettiği gözlenmiştir. Yanı sıra daha fazla 
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miktarda basit karbonhidrat, yağ, doymuş yağ, n-6 yağ asitlerini tükettikleri belirlenmiştir. PKOS hastası 

kadınlar, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, daha sağlıksız bir vücut kompozisyonuna (düşük yağsız 

vücut kütlesi ve faz açısı) sahiptir. Sonuç olarak, PKOS'lu kadınlarda MD'ye uyum ve hastalığın klinik 

şiddeti arasında doğrudan ilişki saptanmıştır. Bu birliktelik, Akdeniz tarzı beslenme modelindeki besin-

ler ve besin ögelerinin, muhtemelen inflamatuar durumu, IR ve hiperandrojenemiyi içeren PKOS pato-

genezinde tedavi edici rolü destekleyebilir (Azadi-Yazdi ve ark, 2017: 275-283). 

DASH diyet modeli. Kan basıncının düşürülmesinde etkili olan bir beslenme şeklidir. Geleneksel düşük 

sodyum içerikli bir diyetten farklıdır; kalsiyum, magnezyum ve potasyum bakımından zengin yiyecekler 

ile kan basıncının düşürülmesine destek sağlar. DASH diyet modelinde; meyve ve sebze, az yağlı süt 

ürünleri, tam tahıl kaynakları, balık ve sert kabuklu meyveler bakımından içeriği zenginken ve hayvan-

sal protein ve şeker bakımından fakirdir. Herkese tavsiye edilebilecek düzeyde; yağ içeriği düşük, posa 

içeriği yüksektir (Foroozanfard ve ark, 2017: 51-58). Azadi-Yazdi ve arkadaşlarının (Eslamin ve ark, 

2017: 90-97) yaptığı randomize klinik bir araştırmada, 60 PKOS'lu kadın, enerji kısıtlı diyet müdahalesi 

için iki gruba ayrılmış. Bir gruba sebze, meyve, tam tahıl ve düşük yağlı süt ürünleri bakımından zengin; 

doymuş yağ, kolesterol, rafine tahıl ürünleri ve tatlı bakımından fakir DASH diyeti, diğer gruba kontrol 

diyeti uygulanmış. Her iki diyet müdahalesi de %50-55 karbonhidrattan, %15-20 proteinden ve %25-30 

yağdan gelen enerji örüntüsüne sahiptir. Çalışmada antropometrik veriler, vücut kompozisyonu, toplam 

testosteron, androstenedion, cinsiyet hormonu bağlayıcı globülin (SHBG), serbest androjen indeksi ve 

total antioksidan kapasitesi için 2,2'-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) temizleme aktivitesi, 3 ay önce ve 

sonra ölçülmüştür. DASH diyeti uygulanan grupta; kilo kaybı, beden kütle indeksi, yağ kütlesi, serum 

androstenedion seviyeleri kontrol diyeti uygulayanlarda istatistiksel anlamlı bir şekilde daha düşük bu-

lunmuştur. SHBG, total antioksidan kapasitesi göstergesi DPPH temizleme aktivitesi istatistiksel an-

lamlı bir şekilde DASH diyeti uygulayan kadınlarda daha fazla yükselmiştir. Randomize klinik bir başka 

çalışmada, 60 PKOS tanılı fazla kilolu veya obez kadın iki gruba ayrılmış, 12 hafta boyunca düşük 

kalorili DASH diyeti ve eşit enerji içeriğine sahip kontrol diyeti uygulanmıştır. DASH ve kontrol diye-

tinin makrobesin ögesi örüntüsü; %52-55 karbonhidrat, %%16-18 protein ve %30 yağ şeklindedir. An-

cak DASH diyeti; sebze, meyve, tam tahıl, düşük yağlı süt ve ürünleri bakımından zengin olacak içerikte 

düzenlenmiştir. DASH diyeti uygulayanların, kontrol grubu uygulayanlara göre beden kütle indeksi, 

anti-Müllerian hormon, insülin düzeyi, insülin direnci göstergeleri, serbest androjen indeksi, malonal-

dehid seviyesi istatistiksel anlamlı bir şekilde daha düşük bulunurken; SHBG, nitrik oksit seviyeleri 

daha fazla artmıştır (Sordia-Hernandez ve ark, 2016: 555-559). 

Düşük glisemik indeks (Gİ)/glisemik yük (GL) içerikli beslenme modeli. Bir besinin Gİ'si, besin tüke-

timini takiben kan şekeri seviyesini ne kadar yükselttiğini gösteren bir değerdir. Bu ölçüm değerinin 

besinlerin tüketim miktarına bağlı olmadan değişmesi bir sınırlılıktır. Bu yüzden GY kavramı ortaya 

çıkmıştır. Gİ ve standart servis ölçüsü dikkate alındığında, GY bir besinin Gİ'sinin ağırlıklı ortalaması-

nın karbonhidrattan gelen enerji yüzdesi ile çarpımı sonucunda hesaplanmaktadır. GY'nin yaşam koşul-

larında besinlerin glisemik etkisini daha iyi belirlediği ön görülmektedir (Mahan ve ark, 2016). Eslamian 

ve arkadaşları (Wong ve ark, 2016: 210-220), vaka kontrol çalışmasında diyetsel karbonhidrat içeriği 

ile PKOS arasındaki ilişkiyi besin tüketim sıklığı anketi ile sunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, 

PKOS'lu kadınların kontrol grubundan daha yüksek diyetsel GI ve GL değerindeki karbonhidrat tercih-

leri olduğunu göstermiş, lif alımı PKOS ile ters ilişkili bulunmuştur. Randomize klinik bir araştırmaya, 

37 PKOS tanılı ve anovulasyonda olan kadın dahil edilmiştir. Kadınların yarısına 3 ay boyunca; düşük 
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GI diyet, diğer yarısına normal GI içerikli diyet müdahalesi yapılmış ve ovulasyon siklusu takip edil-

miştir. Düşük GI içerikli diyeti tüketen hastalarda, ovulasyon siklusunun %24.6'sında (14/57) yumurta 

oluşturmuştur. Normal GI diyeti tüketenler ise siklusların sadece %7.4'ünde (4/54) yumurta oluşturmuş-

tur.  Yumurtlama döngülerinin sayısında gözlenen istatistiksel anlamlı fark, insülin direncindeki bir iyi-

leşmeye ikincil olarak dolaşımdaki androjenlerin serum seviyelerinde azalma ile ilişkili olabileceği so-

nucuna varılmıştır (Shishehgar ve ark, 2019: 93). Altı ay boyunca uygulanan düşük glisemik yük (LGL) 

ve düşük yağ içerikli diyetin etkisinin karşılaştırıldığı randomize klinik bir çalışma, PKOS'lu ve hormo-

nal kontraseptif kullanmayan 16 fazla kilolu ve obez adölesan ile tamamlanmıştır. LGL diyet %45 kar-

bonhidrat, %35 yağ, %20 protein içerikli iken; düşük yağ içerikli diyet %55 karbonhidrat, %25 yağ ve 

%20 protein içermektedir. Serum biyoyararlanılabilir testosteron seviyesi öncelikli çıktıdır. Her iki 

grupta da vücut yağ yüzdesi azalmıştır, iki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Serum biyoyarar-

lanılabilir testosteron seviyesinde her iki grupta da anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Sonuç olarak; 

LGL ve düşük yağ içerikli diyet müdahaleleri kilo kontrolü için faydalı bulunmuş, ancak biyokimyasal 

hiperandrojenizm konusunda bir azalma sağlamamıştır (Zhang ve ark, 2019). İran'da girişimsel bir araş-

tırmaya 28 PKOS tanılı, 34 PKOS olmayan fazla kilolu kadın dahil edilmiş ve katılımcılara 24 hafta 

boyunca enerji kısıtlı düşük GI içerikli diyet müdahalesi uygulanmıştır. Bu diyet ile haftada 500 gram 

kilo kaybı hedeflenmiş ve diyetin örüntüsü; enerjinin %50'si karbonhidrattan (düşük ya da orta GI içe-

rikli kaynaklar), %20 proteinden, %30 yağdan gelecek şekilde oluşturulmuştur. Her iki grupta da kilo 

kaybı yaklaşık %8'dir. İki grup arasında insülin direncinin homeostatik model değerlendirmesinde 

(HOMA-IR) azalma açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir. PKOS'lu kadınlarda; toplam testosteron, 

serbest androjen indeksinde azalma ve cinsiyet hormonu bağlayıcı globülin (SHBG)'de artış gözlenmiş-

tir. PKOS'lu kadınların %80'inde menstrüel düzensizliğin düzeldiği ve akne oluşumunda önemli bir 

azalma (% 32.1) olduğu bildirilmiştir. Sonuç olarak; enerji kısıtlı, düşük GI içerikli diyetin PKOS olan 

ve olmayan fazla kilolu kadınların antropometrik ve metabolik çıktıları üzerinde benzer şekilde yararları 

vardır (Mehrabani ve ark, 2011: 117-125). 

Düşük karbonhidrat içerikli beslenme modeli. PKOS hastalarında düşük karbonhidrat içerikli diyet 

modelinin (LCD) etkisinin değerlendirildiği sekiz randomize klinik çalışmanın (n=327) meta-anali-

zinde, beden kütle indeksinde, HOMA-IR, kan lipit, folikül uyarıcı hormon (FSH), luteotropik hormon 

(LH), toplam testosteron (T) ve seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG) düzeyleri araştırılmıştır. LCD 

ile beden kütle indeksi, HOMA-IR, LDL-kolesterol düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı 

bir şekilde daha fazla azalmıştır. Dört haftadan uzun süreli LCD uygulamalarının FSH, SHBG seviye-

sinde istatistiksel anlamlı bir artış; T düzeyinde istatistiksel anlamlı bir azalma sağladığı gözlenmiştir. 

Düşük yağ, düşük karbonhidrat içerikli LCD'nin (<%35 yağ ve <%45 karbonhidrat) FSH ve SHBG 

seviyesinde yüksek yağ, düşük karbonhidrat içerikli LCD modeline (>%35 yağ ve <%45 karbonhidrat)  

göre daha anlamlı bir etki oluşturduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak; LCD, özellikle uzun süreli LCD ve 

düşük yağ, düşük karbonhidrat içerikli LCD modelinin PKOS'lu kadınlarda metabolik profili iyileştire-

bileceği düşünülmektedir (Toscani ve ark, 2011: 925-930).  

Yüksek protein içerikli beslenme modeli. PKOS tanılı fazla kilolu ve obez, insülin duyarlılığını arttırıcı 

bir ajan kullanmayan 60 kadın tek kör klinik çalışma kapsamında randomize olarak iki gruba ayrılmıştır. 

12 hafta boyunca bir gruba günlük enerjinin %15'i proteinden gelecek şekilde hipokalorik bir diyet, 

diğer gruba enerjinin %30'u protein ve düşük glisemik yük içerikli besinlerden gelen yüksek proteinli, 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ins%C3%BClin%20duyarl%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20artt%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1%20bir%20ajan
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/ins%C3%BClin%20duyarl%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20artt%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1%20bir%20ajan
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düşük glisemik yük içerikli modifiye hipokalorik diyet uygulanmıştır. Her iki grupta da istatistiksel an-

lamlı ve benzer şekilde kilo kaybı, ortalama testosteron hormon düzeyinde azalma gelişmiştir. Folikül 

duyarlılaştırıcı hormon (FSH), luteinize edici hormon (LH) ve LDL-kolesterol dışında kan lipit konsant-

rasyonlarında herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. Yüksek proteinli, düşük glisemik yük içerikli mo-

difiye hipokalorik diyet ile insülin seviyesinde önemli bir azalma, insülin direnci göstergesi HOMA 

indeksi ve yüksek hassasiyetli C-reaktif protein (hsCRP) konsantrasyonunda istatistiksel anlanmlı bir 

düşüş tespit edilmiştir. Sonuç olarak; her iki hipokalorik diyet modeli PKOS'lu kadınlarda vücut ağırlı-

ğının ve androjen seviyelerinin önemli ölçüde azalmasını sağlamıştır. Modifiye edilmiş bir diyette yük-

sek proteinli ve düşük glisemik yüklü besinlerin kombinasyonu ile, geleneksel bir diyete kıyasla insülin 

duyarlılığında önemli bir artışa ve hsCRP seviyesinde bir azalma gelişmiştir (Mehrabani ve ark, 2011: 

117-125). 

SONUÇ  

Doğurganlık çağındaki yaklaşık 10 kadından birini etkileyen PKOS'ta gözlenebilen hormonal düzensiz-

lik ve obezite, insülin direnci gibi metabolik bozukluklar karşısında beslenme tedavisi önem kazanmak-

tadır. PKOS olan kadınların yanlış beslenme alışkanlıkları, bozulmuş iştah regülasyonu ve tokluk sin-

yalleri gözlenebilmektedir. Bu durum adeta kısır bir döngü şeklinde PKOS'un endokrin ve metabolik 

sonuçlarını olumsuz etkilemekte; endokrin ve metabolik profilin kötüleşmesi de sağlıksız besin tercih-

lerini tetikleyebilmektedir. PKOS'lu kadınlarda kilo kaybının, endokrin, metabolik iyileşmenin ve kont-

rolün sağlanmasında Akdeniz Diyeti, DASH diyeti, düşük glisemik indeksli beslenme, düşük karbon-

hidrat içerikli, proteinden zengin beslenme ve benzeri birçok yaklaşım vardır. Yapılan bu araştırmada, 

belirtilen tüm diyet modelleri üzerine yayınlanan güncel çalışmalar araştırılmış ve tüm modellerin 

PKOS'lu kadınlarda kilo kaybı, metabolik ve endokrin profilde çeşitli iyileşmeler sağladığı gözlenmiştir. 

Bu yöntemlerden hiçbirinin altın standart olmaması, bireylerin yaşam tarzına göre, parmak izi gibi bi-

reysel beslenme müdahalesinin PKOS'ta faydalı olduğunu düşündürmektedir. 
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YÜKSEK RAKIM KAYNAKLI OKSİDATİF STRES, OBEZİTE VE DİYET 

ANTİOKSİDANLARI 

Rüveyda Esra ÖZKALAYCI 

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Bingöl/ Türkiye  

Öz: Nüfus dağılışına etki eden coğrafi faktörler arasında yükselti büyük öneme sahiptir. Türkiye’de 

yüksek rakımlara çıkıldıkça nüfus yoğunluğu azalmaktadır. Ancak bu yüksek rakımlı bölgelerde uzun 

süredir yaşayan ve yüksekliklere adapte olmuş yerli halkın sayısı nispeten az olmasına rağmen, birçok 

insan iş veya eğlence için yüksek rakımlı bölgelere seyahat etmektedir. Yüksek rakımlara çıkıldıkça 

oksijen basıncının azalmasına bağlı olarak, lipit, protein ve DNA hasarı ile ilişkili reaktif oksijen ve 

nitrojen türlerinin açığa çıkmakta bu da organizmada oksidatif stresin artmasına neden olmaktadır. Ay-

rıca yüksek rakım enzimatik ve non-enzimatik antioksidan savunma sistemini zayıflatarak oksidatif stre-

sin etkisini artırmaktadır. Yüksek rakıma maruz kalan bireylerde yüksek rakım hastalıkları denilen, kro-

nik veya aralıklı hipoksi, akut dağ hastalığı ve yüksek rakım pulmoner ödem veya yüksek rakım serebral 

ödem ortaya çıkmaktadır. Özellikle yüksek rakım hastalıklarının obez veya hafif kilolu bireylerde 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu iki hastalık arasındaki ilişkinin obeziteye bağlı metabolik değişiklikler 

ile obeziteye bağlı kritik ventilasyon bozuklukları arasındaki etkileşimlerden kaynaklandığı,  bunun da 

yüksek rakımlarda hipoksiyi şiddetlendirerek yüksek irtifa hastalıklarının gelişimini tetikleyen hipokse-

miye yol açtığı belirtilmiştir. Ayrıca yüksek rakımın vücut kompozisyonu üzerindeki etkisinin enerji 

harcamasını arttığı, toplam vücut ağırlığı ve vücut yağ ağırlığı kaybına neden olduğu gösterilmiştir. Bu 

nedenle, eğlence ya da iş amacıyla yüksek rakımlara çıkıldığında, obez veya hafif kilolu bireylerde hi-

poksi ve yüksek rakım hastalığı riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Yüksek rakım kaynaklı oksi-

datif hasarın etkisini azaltmak ve istenmeyen kilo kaybını önlemek için enerji gereksinmesine uygun 

yeterli ve dengeli bir beslenme ile besin çeşitliliğine dikkat edilmelidir. Bu şekilde besinlerle yeterli 

antioksidan alınımı sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Yüksek- Rakım, Oksidatif Stres, Obezite, Antioksidanlar, Beslenme. 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Nüfus dağılışına etki eden coğrafi faktörler arasında yükselti büyük öneme sahiptir. Yükselti, kırsal 

kesimde yaşayan insanların temel faaliyetlerinde doğrudan etkili olan iklim, toprak ve bitki örtüsü gibi 

faktörlere etki etmektedir. Hemen hemen tüm orta iklim bölgelerinde alçak kesimlerin daha nüfuslu 

olmalarına karşın, yüksek kesimlerde nüfusun azalması rakımın nüfus yoğunluğu üzerindeki etkisinin 

en açık örneğidir (Sergün, 2012). Dünya’nın coğrafik olarak büyük çoğunluğu orta ve yüksek rakımı 

birbirinden ayıran bir tanımlama olan 3000 m’nin üzerinde bir yükseltiye sahiptir (Askew, 2002). Tür-

kiye’de yükselti kademelerine göre nüfus yoğunluğuna bakıldığında, Türkiye yüzölçümünün 0-250 

m’ler arasında Türkiye’nin yüzölçümünün %10,4’ü olmasına karşın bu alanda kırsal nüfusun %29,1’i 

yaşamaktadır. Bu durum kentsel nüfus için olduğu kadar, kırsal nüfus için de en yoğun nüfuslu alan 

durumundadır. Diğer yükselti kademelerine bakıldığında,500-1000m’ler arasında kırsal nüfusun 

%26,1’i ve 1000-1500m’ler arasında ise %23,3’ü yer almaktadır. 1500-2000 m yükseltide ise nüfusun 

%8,4’ü yaşamakta, daha yüksekte 2500m üzerinde ise yaşayan nüfus bulunmamaktadır (Sergün, 2012).  
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Yüksekliklere adapte olmuş ve yüz yıllardır bu yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan yerli halkın sayısı 

nispeten az olmasına rağmen, birçok insan iş veya eğlence için yüksek rakımlı bölgelere seyahat etmek-

tedir. Günümüzde dağcılık, kaya ve buz tırmanışı, dağ yürüyüşü ve kayak gibi sporların yaygınlaşması 

ve popülerleşmesi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere seyahat eden insanların sayısı artış göstermiştir. 

İnsanların ani ve bilinçsiz şekilde yüksek rakıma çıkış oranını da beraberinde artırmış ve yüksek rakım 

hastalıklarını özellikle dağlık bölgelerde tanınması gereken önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza 

çıkarmıştır (İkizceli ve Akdeniz, 2017). Kendilerini kronik veya aralıklı hipoksiye ve bununla ilişkili 

akut dağ hastalığı (acute mountain sickness, AMS) ve daha seyrek olarak, yüksek rakım pulmoner ödem 

(high altitude pulmonary edema, HAPE) veya yüksek rakımda serebral ödem (high altitude cerebral 

edema, HACE) riskine maruz bırakmaktadır (Askew, 2002). Özellikle yüksek rakım hastalıklarının obez 

veya hafif kilolu bireylerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu iki hastalık arasındaki ilişkinin obeziteye 

bağlı metabolik değişiklikler ile obeziteye bağlı kritik ventilasyon bozuklukları arasındaki etkileşimler-

den kaynaklandığı,  bunun da yüksek rakımlarda hipoksiyi şiddetlendirerek yüksek rakım hastalıklarının 

gelişimini tetikleyen hipoksemiye yol açtığı belirtilmiştir (San Martin ve diğ., 2017). Ayrıca yüksek 

rakımın vücut kompozisyonu üzerindeki etkisinin enerji harcamasını arttığı, toplam vücut ağırlığı ve 

vücut yağ ağırlığı kaybına neden olduğu gösterilmiştir (Sitko ve diğ., 2019). Bu nedenle, eğlence ya da 

iş amacıyla yüksek rakımlara çıkıldığında, yüksek rakım kaynaklı oksidatif hasarın etkisini azaltmak ve 

istenmeyen kilo kaybını önlemek için enerji gereksinmesine uygun yeterli ve dengeli bir beslenme ile 

besin çeşitliliğine dikkat edilmelidir. Bu şekilde besinlerle yeterli antioksidan alınımı sağlanabilir. 

AMAÇ  

Bu derleme çalışmanın amacı, yüksek rakımın oksidatif stres ve antioksidanlar üzerindeki etkisini ince-

lemek ve yüksek rakım dağ hastalıklarının önlenmesinde diyetin antioksidan kaynaklarının etkisini de-

ğerlendirmektir. 

YÜKSEK RAKIM VE AKLİMATİZASYON 

Yükselti kademelerinin değerlendirilmesinde 1500-3500 m’ler yüksek rakımlı, 3500-5300m’ler çok yük-

sek rakımlı ve 5300m’nin üzeri ise aşırı rakımlı bölgeler olarak ele alınmıştır (Dunnwald ve diğ, 2019). 

Yüksek rakımlı yerlerde hava ve atmosferik koşullar yaşamı zorlaştıracak şekilde değişmiştir. Deniz 

seviyesinden yüksek rakımlara çıkıldıkça, hava soğuyup kurumaktadır. Sıcaklık her 1000 m’de 6,5 de-

rece kadar düşmekte ve ultraviyole ışınların yoğunluğu her 300m’de %5 oranında artmaktadır. Bunlar 

hipotermi, faranjit,  rinit, dehidratasyon, ultraviyole keratiti ve güneş yanıklarına sebep olabilir (İkizceli 

and Akdeniz, 2017). Yükseklere çıkıldıkça normalde %21 olan oksijen konsantrasyonu hemen hemen 

aynı kalırken hava basıncı düşmektedir. Hava basıncının düşmesi alveolar oksijen basıncının (PAO2) 

düşmesine sebep olmakta, dolayısıyla da arteryal O2 yoğunluğu ve dokulara taşınan O2 miktarı azal-

maktadır. Bu durum hipobarik hipoksi oluşumuyla sonuçlanmaktadır (Hevroni ve diğ., 2015). İnsan 

vücudu hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmek için bu çevre koşullarına uyum sağlamaya çalışır. Bu 

uyum sağlama durumuna aklimatizasyon denilmektedir (Hevroni ve dğ., 2015). Bu durum hipoksiye 

maruz kalındığında dakikalar içerisinde başlayıp haftalarca sürmektedir. Aklimatizasyon sağlanamadı-

ğında ise yüksek rakım nedeniyle oluşan hastalıklar ortaya çıkmaktadır.  

Yüksek rakımlı bölgelere giden bireylerde 2500 m ve daha üst seviyelere çıkıldıkça yüksek rakıma bağlı 

olarak bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtiler gösteren bir grup serebral ve pulmoner sendrom olarak 
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tanımlanan ‘yüksek rakım hastalığı’ görülmektedir. Bu terim, akut Dağ Hastalığı (Acute Mountain Sick-

ness, AMS), Yüksek Rakım Pulmoner Ödem (high altitude pulmonary edema, HAPE) ve Yüksek Rakım 

Serebral Ödem (high altitude cerebral edema, HACE) hastalıklarını içermektedir (Simancas-Racines ve 

diğ., 2018).  

Akut Dağ Hastalığı (Acute Mountain Sickness, AMS): akut dağ hastalığı baş ağrısı, iştahsızlık, bu-

lantı ve bazen kusma, uyku hali, yorgunluk ve halsizlik gibi nörolojik hastalıklarla karakterizedir 

(Palmer, 2010). Baş ağrısı en yaygın bulgusudur. 

Yüksek Rakım Serebral Ödem (High Altitude Cerebral Edema, HACE): akut dağ hastalığından 

farklı olarak, potansiyel ölümcül nörolojik bir bozukluktur. Bilinç kaybı ve/veya ataksi ile karakterize 

olan HACE, tedavi edilmediği takdirde beyin herniasyonu (kafa içi basınç) nedeniyle ölümle sonuçlanır 

(Simancas-Racines ve diğ., 2018).  

Yüksek Rakım Pulmoner Ödem (High Altitude Pulmonary Edema, HAPE): non-kardiyojenik bir 

pulmoner ödem türevidir. Genellikle yüksek rakıma maruz kalındıktan sonra iki ila dört gün içinde ge-

lişen öksürük, eforla birlikte ilerleyen dispne ve azalmış egzersiz toleransı ile karakterizedir. HAPE 

hipoksi ile tetiklenmektedir ve bu durumun ayırt edici özelliği, kusurlu pulmoner nitrik oksit sentezi, 

abartılı endotelin-1 sentezi ve abartılı sempatik aktivasyon olmak üzere üç potansiyel mekanizma yo-

luyla aracılık edilebilen hipoksik pulmoner hipertansiyondur (Simancas-Racines ve diğ., 2018).  

Yüksek rakım hastalıklarının epidemiyolojisine bakıldığında, akut dağ hastalığının  orta düzey rakıma 

maruz kalan bireylerde %25 oranında ve 4000 m ve üzeri rakımlı bölgelere seyahat eden bireylerde ise 

%50-85 oranında olduğu bildirilmiştir. HAPE ve HACE insidansının ise akut dağ hastalığından düşük 

olduğu ve %1-4 arasında değişmektedir (Simancas-Racines ve diğ., 2018).  

Akut dağ hastalığının oluşmasındaki faktörler incelenirse; yükseğe çıkış hızı, daha önce yüksek rakımda 

bulunup bulunmama, genetik yatkınlık, kişinin geceyi geçirdiği ve en son çıkılan yükseklik ile çeşitli 

rakımlarda kalış sürelerinin etkili olduğu belirtilmiştir (Yaron ve Honigman, 2010).  

YÜKSEK RAKIM VE OKSİDATİF STRES  

Reaktif oksijen ve nitrojen türevlerinin oluşumunda, organizmadaki aerobik mekanizmalar sorumludur. 

Antioksidan savunma sistemi, bu oluşan reaktif oksijen ve nitrojen türevlerinin uzaklaştırılmasından 

sorumludur. Ancak bazı durumlarda oksijen türevleri ve antioksidanlar arasındaki denge bozularak ok-

sidatif strese neden olur. Genellikle aerobik metabolizma veya hiperoksideki artışların, redoks homeos-

tazında değişikliğe ve lipidler, proteinler ve DNA'da oksidatif hasara neden olarak RONS seviyelerinin 

artmasına neden olduğu varsayılır ve diğ., 2007). Ayrıca yüksek rakımın sadece RONS seviyelerinin 

artmasına neden olarak oksidatif hasara sebep olmadığı, aynı zamanda enzimatik ve non-enzimatik an-

tioksidan savunma sisteminde mekanizması henüz belli olmayan bir düşüşe neden olarak da oksidatif 

hasara sebep olduğu belirtilmektedir (Bakonyi ve Radak, 2004).  Artan oksijen, artan mitokondriyal 

ROS üretimiyle sonuçlandığı iyi gösterilmiştir.  

Yüksek rakımın oksidatif stresi artırma mekanizması olarak, mitokondriye giren oksijenin % 1-2'sinin 

ROS olarak salınması ve hipoksinin indirgeyici strese yol açabilme potansiyelinin olması gösterilmiştir. 

Bu da mitokondriyal elektron taşıma sistemi tarafından ROS üretiminin artmasıyla sonuçlanabileceği 

görülmektedir. Hipoksi sırasında, sitokrom oksidazda H2O'ya indirgenmek için daha az O2 mevcuttur, 
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böylece mitokondriyal solunum sekansı içinde indirgen eşdeğerlerin birikmesine neden olur. Bu biri-

kim, indirgeyici stres olarak bilinir ve bu reaksiyon, ubiquinone-ubiquinol redoks çifti gibi bir veya daha 

fazla mitokondriyal kompleksin oto-oksidasyonu ile ROS oluşumuna yol açar. Bu da oksidatif stresin 

artışı olarak organizmada gözlemlenir (Dosek ve diğ., 2007).  

YÜKSEK RAKIMDA ENERJİ, VÜCUT KOMPOZİSYONU DEĞİŞİMLERİ VE ANTİOKSİ-

DANLARIN ROLÜ 

Yüksek rakımlara çıkıldıkça hipoksiye daha fazla maruz kalan insanların vücut kompozisyonunda ve 

kilo kaybında değişiklikler sıklıkla meydana gelmektedir. Bu değişikliklerin artan bazal metabolizma 

hızı ve/veya yüksek fiziksel aktivite seviyeleri, yetersiz enerji alımı, sıvı kaybı ve ayrıca gastrointestinal 

malabsorpsiyondan kaynaklanan artan enerji harcamaları olduğu belirtilmiştir (Dunnwald ve diğ., 

2019). Bu nedenle artan su ve enerji gereksinmesi için yüksek rakımlı yerlere çıkıldığında daha fazla su 

tüketilmesi ve enerji alımının artırılması yüksek rakım hastalıklarından korunmada etkili olabilir.  

Yüksek rakımda toplam enerji alımının %35-57 oranlarında azaldığını gösteren bir çalışmada, vücut 

ağırlığının vücut yağındaki azalmaya bağlı olarak aşamalı olarak azaldığını, vücut su oranı dengede 

kalırken, nitrojen dengesi yüksek rakıma maruz kalma sırasında her zaman negatif olduğunu ve 6.000 

m'nin üzerinde önemli beslenme değişiklikleri olduğunu göstermiştir (Guilland ve Klepping, 2004). Vü-

cut yağındaki azalmaya bağlı olarak vücut ağırlığında kayıpların oluşması, özellikle zayıflama amaçlı 

bu tür aktiviteleri yapan bireyler için olumlu bir özellik olarak düşünülmektedir. Ancak hafif kilolu ve 

obez bireylerde obeziteye bağlı metabolik değişiklikler ile obeziteye bağlı kritik ventilasyon bozukluk-

ları arasındaki etkileşimlerden kaynaklı olarak bunun da yüksek rakımlarda hipoksiyi şiddetlendirerek 

yüksek rakım hastalıklarının gelişimini tetikleyen hipoksemiye yol açtığı belirtilmiştir (San Martin ve 

diğ., 2017). 

Yükselti arttıkça plazma lipid peroksidasyonu arttığı için, antioksidan ihtiyacı artmaktadır. Yapılan bir 

çalışmada E, C ve A vitaminleri ile Se, Cu, Zn ve Mn’nın yüksek rakımlarda lipid peroksidasyonunu 

azaltmak için gereksinme üzerinde alınabileceğini önermiştir, ancak öneri için ne kadar artırılması ge-

rektiği ve alınma şekli konusunda yeterli kanıt sunamamıştır (Simon-Schnass, 1992). Beta karoten, alfa 

tokoferol, askorbik asit, selenyum, çinko desteğinin verildiği bir çalışmada, antioksidan desteğinin yük-

sek rakımın neden olduğu oksidatif stresi önemli ölçüde etkilemediğini göstermiştir (Subudhi ve diğ., 

2004). 

Yüksek rakıma maruz kalındığında, metabolik adaptasyon nedeniyle enerji harcamasının arttığı, enerji 

harcamasının kofaktörü olan B gubu vitaminlere olan gereksinmenin de enerji harcaması ile paralel 

olarak artacağı belirtilmiştir. Özellikle kadınlardayüksek rakımın uyardığı hematopoetik cevabı karşıla-

mak için demir alımının artırılması gerektiği de belirtilmiştir (Askew, 1995). Başka bir çalışmada ise, 

yüksek rakımda oksidatif stresi artırıcı faktör olarak diyetin antioksidan içeriğinin az ya da hiç olmaması 

sayılmıştır. Diyet antioksidanlarının yetersiz olmasının sebebi olarak da yüksek rakıma çıkıldığında taze 

sebze ve meyve tüketimin azalması buna bağlı olarak da diyetle yeterli antioksidan alınamaması göste-

rilmiştir. Bu nedenle yüksek rakıma maruz kalındığında oluşan oksidatif stresin diyet ya da supleman 

olarak antioksidan alımını artırılması ile azaltılabileceği önerilmiştir (Askew, 2002).   

SONUÇ 
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Yüksek rakımda hipoksiye maruz kalma sonucunda vücut ağırlığı ve kompozisyonunda değişiklikler 

meydana gelmektedir. Bu değişiklikler sonucunda bireylerde yüksek rakım hastalıkları görülme riski 

artmaktadır. 

Eğlence veya egzersiz amaçlı, bilinçsizce yüksek kesimlere çıkılması akut dağ hastalıklarına sebep ola-

bilir. Bu hastalıklar yükseltiye çıkıldıkça etkisi başlamakta, inildikten sonra da haftalarca etkisi vücutta 

görülmektedir. Bu nedenle uzman kontrolünde ve gerekli donanımlar sağlanarak yapılmalıdır. 

Antioksidan desteği alımının yüksek rakım kaynaklı oksidatif stresi düzelttiğine dair kesin bulgu bulun-

mamaktadır, ancak oksidatif stresin etkisini azaltmak amaçlı yeterli ve dengeli beslenme ile besin çeşit-

liliğinin sağlanması antioksidan savunma sistemini destekleyici özellik gösterebilir. 
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SKUALENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ 

Asghar AMANPOUR1, Sevde KAHRAMAN1, Seher AKSAKAL1, Fatma ÇELİK1 

1Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Skualen, ilk kez 1906 yılında keşfedilen, insan vücudunda karaciğerde ve deride sentezlenebilen, 

kanda çok düşük yoğunluklu lipoproteinler (VLDL) ve LDL ile taşınan ve günlük beslenmede çeşitli 

bitkisel, hayvansal kaynakların tüketimi ile alınabilen altı izopren birimden oluşan çoklu doymamış tri-

terpenik bir bileşiktir. Diyetle alınan skualen miktarının artması, plazma skualen düzeylerini dikkat çe-

kici bir şekilde arttırmaktadır. Skualenin besinsel kaynakları arasında; köpekbalığı karaciğeri, zeytin-

yağı ve ceviz yer almaktadır. Yumuşak ve güzel bir tada sahip olan skualen, bitkisel olarak en fazla 

zeytinyağında, 0.8-13 g/kg oranında bulunur. Zeytinyağının içeriğindeki skualen miktarı; sızma işle-

minde en yüksek oranda bulunurken, rafinasyon işlemi ile yaklaşık %75 kayba uğrar. Gıda ile ilişkili 

kurumlar, ticari zeytinyağının saflığını belirlemek için genellikle skualen içeriğini test etmektedir. Sku-

alenin insan sağlığını etkilediğine dair çalışmalar vardır. Skualen, kanser hastalığında tıbbi tedavide yer 

almaktadır. Ayrıca düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol, trigliserit seviyelerini düşürücü; 

yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü yükseltici etkisi vardır. Skualenin; oksijenin selüler 

düzeye ulaşmasını kolaylaştırıcı etkisi ve aerobik metabolizma yoluyla organ işlevlerinde iyileşmeye 

olan katkısına dair çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca skualenin oksidatif stresi, yaşa bağlı sayısız hasta-

lığı kontrol etmek için nutrasötiklerde ve terapötik ajanlarda kullanılabileceği gösterilmiştir. Geçmişten 

günümüze skualen merak edilen bir konu olup, üzerine birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam 

edilmektedir. Bu çalışmada da, skualenin biyoyararlanımı ve genel özellikleri güncel litaratürden siste-

matik bir şekilde derlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Biyoyararlanım, Sızma Zeytinyağı, Skualen 

GİRİŞ  

Altı izopren birimden oluşan, biyokimyasal formülü C30H50 olan ve yapısal olarak karatenoidlere (beta-

karoten ve likopen) benzeyen çoklu doymamış bir triterpendir (çeşitli kimyasal, yapısal ve işlevsel özel-

lik gösteren bir grup moleküldür). Skualen insan vücudunda sentezlenebilir. Aynı zamanda besinsel 

kaynaklardan da alınabilmektedir. Besinsel kaynakları arasında; köpekbalığı karaciğeri, sızma zeytin-

yağı, buğday tohumu, pirinç kepeği ve ceviz bulunmaktadır. Ayrıca; soya fasulyesi, palmiye yağları gibi 

yenilebilir bitkisel yağların damıtılmasından elde edilen koku giderici damıtıklar da, skualenden zen-

gindir ve farmakolojide kullanılabilir bir doğal kaynaktır (Popa, Băbeanu, Niță, ve Dinu-Pârvu, 2015). 

Vücudumuzda günde ortalama 1.5 g skualen sentezlemektedir. Dokulara gastrointestinal sistemden da-

ğılır. Çoğu deriye geçtiğinden serumda %12 düzeyinde, adipoz dokuda ise daha düşük <%0.04 düze-

yinde bulunur. Diyetle alınan skualen miktarının artması durumunda plazma skualen düzeyleri de ol-

dukça dikkat çekici bir şekilde artırmaktadır (Demirci, Taşan ve ark, 2008). Skualen, zeytinyağında, 

0.8-13 g/kg bulunur ve diğer bitkisel yağlardan 300 kata kadar; bazı bitkisel gıdalardan 5000 kata kadar 

daha fazla bulunarak en fazla skualen bulunduran bitkisel kaynak unvanını almıştır. Skualenin, bağışık-

lık sistemi üzerinde güçlü biyolojik etkileri vardır. Çalışmalarda, antioksidan, anti inflamatuar ve anti 

aterosklerotik özellikleri olduğu desteklenmektedir (Bonafonte ve ark., 2018). Skualenin yüksek koles-

terolü iyileştirmesinin yanında selüler ve sitoplazmik membranları oksidatif stresten koruma, tümör hüc-
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relerinin büyümelerini baskılama rolleri de vardır. Ayrıca oksijenin selüler düzeye ulaşmasını kolaylaş-

tırıp, aerobik metabolizma yoluyla organ işlevlerinde daha fazla iyileşme sağlamaktadır. Skualenin di-

yetle sağladığı yararlar, biyo-uyumluluğu, inertliği ve birçok avantajlı özelliğinden dolayı hastalık yö-

netimi ve tedavisi için beslenme, nütrosötik, farmasötik ve terapötik alanlarda çokça kullanılır (Bozbu-

lut, Akbulut, 2016: 160-168).  

AMAÇ 

Bu derleme çalışması, skualenin insan vücudu üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. 

KAPSAM 

SKUALENİN KAYNAKLARI ve İNSAN VÜCUDUNDAKİ YERİ 

Skualen bir triterpendir, 6 izopren kalıntısı 6 çifte bağ bulundurur ve bunların hepsi trans durumundadır, 

çoklu doymamış olduklarından renksizdir. Yağların sabunlaşmayan kısmında bulunur (Bozbulut, 

Gamze, 2016: 160-168; Popa ve ark., 2015). İnsan vücudu ortalama 1.5 g/gün skualen sentezlemektedir. 

Aynı zamanda diyet kaynaklarından da alınabilmektedir. Diyet kaynaklarında; köpekbalığı karaciğeri, 

sızma zeytinyağı, buğday tohumu, pirinç kepeği, yağlı tohumlar özellikle cevizde yaygın olarak bulunur.  

Ayrıca Soya fasulyesi, palmiye yağları gibi yenilebilir bitkisel yağların damıtılmasından elde edilen 

koku giderici damıtıklar da, skualen için değerli bir doğal kaynaktır (Kim, Karadeniz, 2012; Popa ve 

ark., 2015: 223-233).  İlk defa köpek balığı karaciğerinde bulunan skualen, köpek balığı karaciğer yağı-

nın %90’a kadar varan sabunlaşmayan kısmında bulunur (Demirci ve ark., 2008). 

Bitkisel olarak en fazla sızma zeytinyağında, %0.2-0.7 oranında bulunur ve sızma zeytinyağındaki en 

önemli hidrokarbondur (Bozbulut ve ark., 2016: 160-168; Demirci ve ark., 2008). Zeytinyağlarındaki 

gliserit olmayan bileşiklerin yaklaşık %40’ından fazlasını skualen oluşturur. Sızma zeytinyağının 100 

gramında 400-450 mg skualen vardır. Skualen diğer bitkisel yağlarda pek az bulunur: Zeytinyağında 

%0.2-0.7 bulunurken, buğday embriyo yağında %0,35; ayçiçek yağında bu oran %0,01-0.02’dir. İnsan-

larda diyetle alınan sızma zeytinyağındaki skualenin gastrointestinal emilim oranı yaklaşık %60- 85 

olduğu bildirilmektedir. Çoğu deriye geçtiğinden serumda yüksek düzeylerde %12 düzeyinde, adipoz 

dokuda ise daha düşük <%0.04 düzeyinde bulunur. Deri yüzeyinde toplam 125-475 mg/gün olarak sal-

gılandığına saptanmıştır. İnsan adipoz dokusundaki skualenin ise, %80’ inin nötral yağ damlacıklarında, 

%20’ sinin mikrozomal membrana bağlı olduğu ve yüksek düzeylerinin en çok yağ dokularında bulun-

duğu bilinmektedir. Yalnızca mikrozomlarda depolanan skualenin metabolik olarak aktif olduğu; yeni 

oluşan skualenin %90’ının yağ damlacıklarında depolandığı ve sadece %10’ unun kolesterol sentezinde 

kullanıldığı ileri sürülmektedir (Demirci ve ark., 2008). 

ZEYTİNYAĞI ÇIKARMA YÖNTEMİNE GÖRE SKUALEN ORANI 

Skualenin zeytinyağındaki içeriği, yağın çıkarılış teknolojisine ve zeytinin çeşitine bağlıdır (Gaforio ve 

ark., 2015: 281-290). Oda sıcaklığında ve karanlıkta 24 ay boyunca saklanan sızma zeytinyağının sku-

alen içeriğinde önemli bir azalma olmadığını belirtmektelerdir ancak rafinasyon işlemi boyunca skualen 

içeriği ciddi ölçüde azalmaktadır (Bozbulut ve ark., 2016: 160-168). Rafine edilmiş zeytinyağı %25 

daha az skualen içerir (Demirci ve ark., 2008). Skualen ayırma işlemi ise damıtma olarak yapılmakta-

dır (Popa ve ark., 2015). 
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SKUALENİN BİYOKİMYASAL AKTİVİTESİ  

Skualen bitkilerde fitosterol ve hayvanlarda kolesterol biyosentezinin bir ara ürünüdür. İnsanlarda deri 

ve karaciğerde sentezlenen skualen kanda çok düşük dansiteli lipoprotein (VLDL) ve düşük dansiteli 

lipoproteinlerle (LDL) taşındıktan sonra büyük oranda yağ bezleri tarafından salgılanmaktadır (Rukiye 

B, Gamze A., 2016). Skualen, karaciğerde birikir ve hepatik kolesterol, trigliseritleri düşürücü etki gös-

terir (Bonafonte ve ark., 2018: 62). 

Diyetle veya başka yollarla yüksek miktarlarda alınması durumunda, serum biyokimyasal testleri ve 

karaciğer fonksiyon testlerinde herhangi bir yan etki ve toksisite belirtisi bulunmamıştır. Doz önerileri 

uygulamaya bağlı olarak değişebilmektedir. Normal kan lipid değerleri için 500 mg/gün’ün yararlı ola-

bileceği, fakat yüksek dozların (1 g/gün’den fazla) bu uygulama için kontraendike olabileceği bildiril-

mektedir. İnsanlarda kanser tedavisinde adjuvan seçenek olarak kullanılabilir fakat uygulanacak en uy-

gun doz konusunda bilgi bulunmamaktadır. Hayvan çalışmalarında teröpatik pencere olarak 2-5 g/gün 

doz aralığının uygun olabileceği belirtmektedir. Skualen, kronik kurşun zehirlenmesi tedavisi alan Uru-

guaylı çocuklarda yüksek detoksifiye özelliği ile oldukça yararlı bulunmuştur. Araştırmacılar 6.5 g/gün 

dozun hiçbir intolerans ve toksisite belirtisi yaratmadığını bildirmiştir (Bozbulut ve ark., 2016: 160-

168). 

SKUALENİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Yapılan bir çalışmada, deriye uygulanan skualenin, fare deri tümörleri üzerindeki 12-0-tetradeka-

noylphorbol-13-asetatın teşvik edici etkisini önemli ölçüde bastırdığı bildirilmiştir. Azoksimetan ile te-

davi edilen sıçanların diyetinde %1 skualen kullanılan başka yeni bir çalışmada, indüklenmiş anormal 

kript odaklarının %45 oranında baskılandığı görülmüştür (Çapar, 2016: 13). 

Skualenin, tavuk retinasının gelişimi sırasında gözlemlenen alkole bağlı hasara karşı koruma sağlayabi-

leceği varsayılmıştır. Tavuklara alkol ve alkol+ skualen karışımları enjekte edilmiştir. Alkol ve skualen 

tavukların yumurta sarısı kesesine, kuluçkalanmanın 6. Gününde uygulanarak yapılmıştır. Sonuç olarak; 

lipit seviyelerinde iyileşme görülmüştür. Alkol ve skualen uygulanan embriyoların fosfolipid türlerinde 

tam iyileşme sergilemiştir. Ayrıca skualen, alkolün lipid bileşimi ve retinanın yapısı üzerinde neden 

olduğu zararlı etkileri azaltmıştır (Aguilera ve ark., 2005: 535-543). 

Skualenin kolesterol sentezinde ara molekül olmasından dolayı teorik olarak ateroskleroz gelişim riskini 

artıracağı düşünülebilir. Ancak skualenin serum kolesterol düzeylerine etkisinin olmadığı hatta azalttığı 

ifade edilmektedir. Bu durum kolesterolün safra asidi olarak fekal eliminasyonunun artmasına ve diyet 

skualeninden elde edilen kolesterol sentezi ile HMG-CoA redüktaz enziminin inhibasyonuna bağlan-

maktadır (Principal ve ark., 2012: 733-740; Chua ve ark., 2017). 

Yapılan güncel bir araştırmada; skualenin lipaz ile uyarılan kemirgen periton makrofajları ve insan kanı 

monositleri ve nötrofilleri üzerindeki anti inflamatuvar aktivitesi araştırılmıştır. Çalışmada redoks deği-

şiklikleri, miklopkroksidaz aktivitesi, proinflamatuar ve anti inflamatuvar sitokin üretimi, gen / protein 

ekspresyonu pro-inflamatuvar ve anti inflamatuvar enzimlerinin sayısı ölçülmüştür. 18 saat boyunca 

hücrelere 50 uM skualen inkübe edilmiştir.  Atta yatan mekanizmaları anlamak için bazı sinyal yolları 

da araştırılmıştır. İnsan hücrelerindeki ROS’ ta önemli ölçüde düşüş görülmüştür. Çalışmada, LPS ile 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/squalene
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muamele edilmiş murin peritoneal makrofajların ortamında NO üretiminin bir göstergesi olarak nitrit-

lerde belirgin bir artış göstermiştir ve bununla birlikte, bu etki skualen tarafından neredeyse ortadan 

kaldırılmıştır (Cárdeno ve ark., 2015: 779-790). 

SONUÇ 

Skualenin insan vücudu üzerindeki etkilerini çalışan bu makalede; tekli doymamış yağ asitlerinin yağ 

dokusu depolarının kadınlarda meme kanserine etkilerini inceleyen vaka-kontrol çalışmasında zeytin-

yağındaki oleik asidin bu yağın herhangi bir koruyucu etki göstermediği, iyileştirici etkilerin yüksek 

oranda skualenden olduğu belirlenmiştir (Demirci ve ark., 2008). 

Skualenin, civciv retinasının gelişimi sırasında gözlemlenen alkole bağlı hasara karşı koruma sağlaya-

bileceği varsayılan çalışmada; civcivlere alkol ve alkol + skualen karışımları enjekte edilmiştir. Lipit 

seviyelerinde iyileşme görülmüştür. Alkol ve skualen uygulanan embriyoların fosfolipid türlerinde iyi-

leşme sergilemiştir. Yağ asitlerinde gelişim sırasında kontrol edilen embriyolar açısından önemli bir 

değişiklik gözlenmiştir. Skualen, alkolün lipid bileşimi ve retinanın yapısı üzerinde neden olduğu zararlı 

etkileri azaltmıştır (Aguilera ve ark., 2005: 535-543). 

Başka bir araştırmada ise skualenin LPS ile uyarılan kemirgen periton makrofajları ve insan kanı mo-

nositleri ve nötrofilleri üzerindeki anti inflamatuvar aktivitesi araştırılmıştır. LPS ile muamele edilmiş 

murin peritoneal makrofajların ortamında NO üretiminin bir göstergesi olarak nitritlerde belirgin bir 

artış göstermiştir ve bununla birlikte, bu etki skualen tarafından neredeyse ortadan kaldırılmıştır 

(Cárdeno ve ark., 2015: 779-790). 
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ADÖLESAN GEBELİKTE BESLENME 

Sevde KAHRAMAN1, Betül Gülfem BAŞAKIN1 

1Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Yaş aralığı 10-19 olan adölesan dönemdeki özellikle düşük gelirli ülkelerde yaşayan kız çocuklarının 

karşılaştığı gebelik, adölesan dönemde gebelik olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştır-

ması 2018 raporuna göre Türkiye’de 15-19 yaş grubu adölesanların %4’ü çocuk sahibi ya da gebedir. 

Adölesan dönemde gebeliğin anne açısından sonuçları arasında; maternal anemi, doğum sonrası kanama, 

preeklampsi riski fazla görülürken, sezaryen doğum oranı daha düşük bulunmuştur. Adölesan gebeliğin 

bebek açısından sonuçları değerlendirildiğinde; preterm doğum (<37 hafta), düşük doğum ağırlığı, hasta-

nede kalış süresi ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Adölesan gebeliğin çocuk açısından olumsuz sonuçları 

ilerleyen yaşlarında da sürebilmektedir. Bir gebeye (hatta doğurganlık çağındaki bir kadına) beslenme da-

nışmanlığı verirken kompleks düşünmek şarttır. Gebelik boyunca anne ve bebeğin enerji ve makro-, 

mikro- besin ögesi ihtiyacını karşılamak temel ilkedir. Gebe bir de büyüme-gelişme çağı içerisinde olan 

adölesan ise çok daha dikkatli bir yaklaşım sağlanmalıdır. Sosyal, fiziksel, psikolojik boyutta sağlığı hem 

anne hem de bebek açısından düşünerek mümkünse sıkı takiple ilerlenmelidir. Adölesan gebelik döne-

minde, adölesan çağa göre enerji ve protein, posa, Fe, I, folik asit, A vitamini gibi bazı besin ögelerinin 

tavsiye edilen tüketim miktarı daha fazladır. Adölesan gebelerde demir eksikliği anemisi, maternal ve fetal 

kemik sağlığı problemleri gibi beslenme problemleri görülebilmektedir. Bunun için adölesan gebenin ye-

terli ve dengeli beslenmesi, sağlıklı besinlere ulaşımı ve bu dönemde beslenme danışmanlığı sağlanması 

gereklidir. Sağlık kuruluşuna erişimde problem yaşayabilen adölesanlara evlilik gibi diğer demografik 

faktörlerden bağımsız olarak, sağlık hizmetinin ulaşımı sağlanmalıdır. Adölesan gebelikte beslenme ko-

nusunda toplumsal öneriler için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: adölesan gebelik, adölesan gebelikte beslenme problemleri, adölesan gebelikte bes-

lenme danışmanlığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), adölesan gebeliği; 10-19 yaş aralığındaki kız çocuğunun gebeliği olarak 

tanımlamaktadır (WHO, 2004: 84). Adölesan dönemde annelik prevelansı, yüksek gelirli ülkelere göre 

düşük gelirli ülkelerde daha yaygındır. Küresel olarak adölesan gebeliğin yarısı sırayla şu yedi ülkede 

gerçekleşmektedir; Bangladeş, Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Hindistan, Nijerya 

ve Amerika Birleşik Devletleri (Geda, 2019). Amerika’da adölesan gebeliklerin görülme sıklığı her ge-

çen yıl azalma eğiliminde olsa da 2018 yılı verisine göre, 15-19 yaş arası yaklaşık 1000 adölesandan 

17,4’ü gebelik yaşamaktadır (Mahan ve Raymond, 2016). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 

raporuna göre Türkiye’de 15-19 yaş grubu adölesanların %4’ü çocuk sahibi ya da gebedir. Adölesan 

çağda annelik görülme sıklığı Güney’de en yüksek (%7), Batı’da en düşüktür (%2)11. Kocaeli Derince 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bir araştırmada; 7950 Türk, 620 Suriyeli mülteci kadın in-

celenmiş. Adölesan çağda gebeliğin, Türklerde %2,4; Suriyelilerde %10,8 oranında olduğu saptanmıştır 

(Turkay ve ark., 2020: 1353-1358). 

                                                            
11  http://www.hips.hacettepe.edu.tr/ 
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Adölesan gebelik sonuçlarını olumsuz etkileyen faktörler arasında; erken yaşta gebelik, menarş sonrası 

iki yıldan daha kısa sürede oluşan gebelik, yetersiz beslenme, gebelik öncesi düşük vücut ağırlığı, var 

olan anemi, gebelikte uygun olmayan vücut ağırlığı kazanımı (yetersiz ya da aşırı), obezite, cinsel yolla 

bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar, var olan bağımlılık yapıcı madde kullanımı (sigara, alkol, uyuştu-

rucu), sosyal desteğin eksikliği, eğitim seviyesinin yetersizliği, tekrar eden gebeliklerin hızlı gelişmesi, 

yoksulluk, prenatal bakımın eksikliği, sağlık sistemlerine geç erişim, evlilik dışı ilişki ve evsizliktir 

(Mahan ve Raymond, 2016).  

Zayıf beslenme doğum öncesinden başlar ve genellikle ergenlik ve yetişkin yaşamına devam eder ve 

nesiller boyu sürebilir. Kronik olarak yetersiz beslenen kız çocuklarının, ergenlik ve yetişkinlik dö-

nemde yetersiz beslenmeye devam etme olasılığı oldukça yüksektir12.  

Adölesan gebeliğin sonuçları. Adölesan dönemde gebeliğin anne açısından sonuçları arasında; mater-

nal anemi, doğum sonrası kanama, preeklampsi riski fazla görülürken, sezaryen doğum oranı daha düşük 

bulunmuştur (Kawakita ve ark., 2016: 130-136). Adölesan gebeliğin bebek açısından sonuçları değer-

lendirildiğinde; preterm doğum (<37 hafta), düşük doğum ağırlığı, hastanede kalış süresi ile ilişkili ol-

duğu bilinmektedir (Harron ve ark., 2020: 1–10). Adölesan gebeliğin çocuk açısından olumsuz sonuçları 

ilerleyen yaşlarında da sürebilmektedir. Düşük ve orta gelirli beş ülkenin dahil edildiği bir çalışmada; 

genç annelerin çocuklarının, doğumda, çocukluk dönemindeki beslenmesinde ve okulda dezavantajlı 

olduğu görülmüştür. Adölesan dönemde çocuk doğurma durumunu önleme çabalarının güçlendirilmesi 

gerektiği belirtilmiştir (Fall ve ark., 2015: 366-e377; Grønvik ve Sandøy, 2018).  

AMAÇ 

Bu derlemenin amacı; kaynaklar değerlendirildiğinde eksikliği hissedilen, adölesan gebelikte beslenme 

konusunda güncel verilerle diyetisyen ve pediatristlerin klinikte kullanabileceği bir rapor sunmaktır. 

KAPSAM 

Adölesan gebelikte vücut ağırlığı kazanımı. Tüm gebeler için olduğu gibi adölesan çağ gebe kadının 

da gebelik öncesi Beden Kütle İndeksi (BKİ) normal aralıkta olması önemli bir hedeftir. Bu değerlen-

dirme için DSÖ 'Anthroplus'' programı (De Onis, 2006: 76-85) ya da Türk çocukları için Neyzi ve ark. 

(Neyzi ve ark., 2008: 1-14) tarafından geliştirilmiş olan referans değerleri kullanılabilir. Düşük ya da 

yüksek BKİ'ye sahip adölesanların gebelik sonuçlarının kötü olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 1'de 

gebelik öncesi BKİ'ye göre gebelikte vücut ağırlığı kazanımı hedef değerleri gösterilmiştir.  

Tablo 1. Gebelik öncesi BKİ'ye göre gebelikte* vücut ağırlığı kazanımı (Rasmussen, 2009) 

Gebelik Öncesi BKİ Gebelik Boyunca Vücut Ağırlığı Kazanımı (kg) 

Zayıf (BKİ: < 18,5 kg/m2) 12,5-18,0 

Normal (BKİ: 18,5-24,9 kg/m2) 11,5-16,0 

Fazla kilolu (BKİ: 25,0-29,9 kg/m2) 7,0-11,5 

Obez (BKİ: ≥ 30 kg/m2) 5,0-9,0 

* adölesan gebeler için kilo kazanımının üst sınırındaki değerler hedeflenmelidir.  

                                                            
12 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204764/B0239.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204764/B0239.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Gebelik öncesi obezite; gestasyonel diyabet, preeklampsi, sezaryen doğum makrozomik bebekler, pre-

matüre doğum riskini arttırmaktadır. Gebelik öncesi obezite ve gestasyonel dönemde aşırı vücut ağırlığı 

artışı, ergen anneler arasında doğumdan sonra 1-9 yıl içinde obezite gelişimine yol açtığı bulunmuştur 

(Groth ve ark., 2008: 108–118;  Nielsen ve ark., 2006: 1825–1840) 

 Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması kapsamında 2001-2010 yılları arasında takip edilen 

20-59 yaş aralığında en az bir doğum yapmış kadınlar değerlendirilmiş. Adölesan dönemde (13-19 yaş 

aralığında) doğum yapmış olan kadınların ilerleyen yaşamında daha fazla fazla kilolu/obez olduğu sap-

tanmıştır (Chang ve ark., 2013).  

Adölesan gebelerin enerji ve makro besin ögesi ihtiyacı 

Enerji. Adölesan çağdaki kız çocuklarının enerji ihtiyacı 2200 kkal' dir. Gebelik döneminde ise; ilk 

trimesterde ek enerjiye ihtiyaç duyulmazken, ikinci ve üçüncü trimesterde +300 kkal/gün enerji eklen-

mesi, günlük 2500 kkal enerji sağlanması önerilmektedir (Trumbo ve ark.,2002). 

Protein. Gebelik öncesi ve gebelik sırasında protein alımı yanı sıra proteinden gelen enerjinin protein 

olmayan kaynaklardan gelen enerjiye oranı hem annenin hem de bebeğin vücut kompozisyonu açısından 

hatta bebeğin gelecekteki sağlığı açısından önemlidir. Yaşam boyunca olduğu gibi gebelik sırasında da 

fazla veya yetersiz protein alımından kaçınılmalıdır (Blumfield ve ark., 2012: 1032–41.). Fetal ve neo-

natal beyin gelişimde olmazsa olmaz bir makro besin ögesi olan proteinin; sinirsel, glial yapısal prote-

inlerin, sinaptik yapıların ve nörotransmitter peptit üretiminde, özellikle serebellum, hipokampus ve se-

rebral korteks oluşumda önemli görevleri vardır.  

 Yetersizliğinde merkezi sinir sistemi gelişimi ve nörogelişim olumsuz etkilenmektedir (Mahan ve Ray-

mond, 2016). Adölesanların (14-18 yaş aralığındaki kız çocukları) günlük yaklaşık 46 g (0,8 g/kg) pro-

tein alımı tavsiye edilmektedir. Adölesan gebelerde ise günlük protein ihtiyacı 71 grama yükselmektedir 

(Trumbo ve ark.,2002).  

Yağ. Toplam yağın günlük alım miktarı belirlenmemişken, esansiyel yağ asitleri alım miktarı için öneri 

mevcuttur. Elzem yağ asitleri olan linoleik asit ve α-linolenik asit alımının yeterliliği gebelikte özellikle 

fetal ve neonatal beyin gelişiminde hücre membranı oluşumu, miyelin, sinaptozomlar, hücre içi iletişim, 

sinyal iletimi gibi görevleri olduğundan oldukça önemlidir. Elzem yağ asitlerinin yetersiz alımında nöro- 

ve görsel- gelişim olumsuz etkilenmektedir (Mahan ve Raymond, 2016). Linoleik asit için adölesanlarda 

önerilen alım değeri 11 g/gün iken adölesan gebeler için 13 g/gün'dür. α-linolenik asit alımı ise adölesan 

kız çocuklarında 1,1 g/gün iken; adölesan gebelerde 1,4 g/gün' dür (Trumbo ve ark.,2002). Trans yağ 

asitlerinin (TFA) kardiyovasküler sonuçlar üzerindeki olumsuz etkileri, olası gebelik yan etkileri ve ya-

rarlı etkilerinin olmaması nedeniyle TFA minimize edilmeli veya tercihen tüketilmemelidir (Innis, 2006: 

17) 

Karbonhidrat. Temel enerji kaynağıdır. Yaş fark etmeksizin kadınlar için günlük 130 gram, hamilelikte 

175 g tavsiye edilen tüketim miktarıdır. Bu değerler; beynin kullanacağı glikozu, glikoneogeneze ihtiyaç 

duymaksızın karbonhidrattan sağlayabilmesi için belirlenmiş olan en az miktardır (Trumbo ve 

ark.,2002). 

Posa. Adölesan kızlar için günlük toplam posa alımı 26 gram tavsiye edilirken, adölesan gebelerde bu 

değere günlük 2 gram daha posa eklenmesi önerilmektedir (Trumbo ve ark.,2002). 
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Su. Adölesan kızlar için günlük 2,3 litre su tüketimi tavsiye edilirken, adölesan gebeler için günlük 3 

litre su tüketimi önerilmektedir (IOM, 2005). 

Adölesan gebelerin mikrobesin ögesi ihtiyacı 

A vitamini gebe olmayan kadınlar için günlük 2331 IU önerilirken; adölesan gebelerde 2500 IU, 19-50 

yaş arası gebelerde günlük 2567 IU tavsiye edilmektedir. Adölesan gebeler için üst limit 9333 IU/gün 

iken, doğurganlık çağındaki yetişkin kadınlarda 10000 IU/gün'dür. Besinsel iyi kaynakları; havuç, ka-

yısı, yeşil yapraklı sebzelerdir. Besinlerle karşılanması önceliklidir ancak kullanılacaksa takviyesinin 

beta-karoten formunda olması etkinliği açısından önemlidir (IOM, 2001). 

Folik asit alımı gebe olmayan kadınlar için 400 mcg/gün ihtiyaç iken; gebelerde bu miktar 600 mcg/gün 

seviyesine yükselmektedir. Adölesan gebelerde (14-18 yaş aralığında) üst limit 800 mcg/gün iken; do-

ğurganlık çağındaki yetişkin kadınlarda 1000 mcg/gün' dür (Institute of Medicine (US), 1998). Nöral 

tüp defekti (NTD) folik asit yetersizliğinde oluşur. NTD, hamilelik öncesinde ve sırasında yeterli folik 

asit alınarak %60 önlenebilir (400 mcg/gün ekleme yapılmalıdır). Günlük beslenmede folik asit kaynak-

ları; yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, tam tahıllardır (Baysal, 2011: 53-75). 

Demir minerali gereksinimi, gebe olmayan adölesan çağındaki kız çocukları için 15 mg/gün; yetişkinlik 

çağındaki kadınlar için 18 mg/gün'dür. Gebe kadınlar için ise yaş fark etmeksizin günlük 27 mg ihtiyaç 

bulunmaktadır; tüketilebilecek üst limit ise 45 mg/gün ile sınırlıdır (Institute of Medicine (US) Panel on 

Micronutrients, 2001). En iyi kaynak etlerdir, etlerin yapısındaki demir hem-demir formundadır ve emi-

limi %20 civarındadır. Kırmızı etlerin Fe içeriği beyaz etlere göre daha yüksektir. Non-hem demir kay-

nakları ise; yumurta, tüm saflaştırılmamış tahıllar, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, koyu yeşil yapraklı 

sebzeler ve kuru meyvelerdir. Non-hem demir kaynaklarının emilimi ortamda asit, C vitamini, hem de-

mir kaynakları ile beraber tüketimi Fe emilimini yükseltir ve %10 civarına ulaşır. Anemi gibi gereksin-

menin arttığı durumlarda ise emilim %50'ye kadar yükselebilir. Tahıllardaki fitatlar, oksalik asit, tanen-

ler (yemekle birlikte çay-kahve içilmesi), karbonat, fosfat, yüksek posa, diğer divalent metal iyonlar 

(Ca, Cu, Zn, Cd, Mn, Pb, Al, teneke vb.), parazitler, protein yetersizliği, enfeksiyon hastalıkları ve emi-

lim bozuklukları Fe emilimini engelleyen etmenlerdir. Demir mineralinin; fetal ve neonatal beyin geli-

şiminde özellikle hipokampus, striatum, frontal kortekste önemli görevleri vardır. Yetersiz alımında en-

tellektüel zekâ, genel motor- ve nöro- gelişim, dikkat, hafıza, dil ve işitsel gelişimde gerilikler oluşabilir 

(Mahan ve Raymond, 2016; Baysal, 2011: 53-75). 

İyot gebe olmayan kadınlar için 150 mcg/gün, gebe kadınlar için ise 220 mcg/gün ihtiyaç duyulan bir 

mineraldir. İyot üst limiti; 14-18 yaşındakiler için 900 mcg/gün; 19-50 yaş aralığındakiler için 1100 

mcg/gün belirtilmiştir (Institute of Medicine (US), 2001). İyot, en çok içme suyu ve deniz ürünlerinde 

bulunur. Suyun iyot miktarı farklılık gösterir. Tuzlu su balıkları 300-3000 mcg/kg, tatlı su balıkları 20-

40 mcg/kg iyot içerir. Süt ve yumurtanın iyot içeriği hayvanın yemine bağlıdır. Sebzelerdeki iyot içeriği 

yetiştiği toprağa bağlıdır. En iyi kaynak zenginleştirilmiş tuzun kullanılmasıdır (Baysal, 2011: 53-75). 

Kalsiyum adölesan çağındaki gebe ve gebe olmayan kadınlar için 1300 mg/gün ihtiyaçtır (Institute of 

Medicine (US), 1997). Besinsel açıdan kalsiyumun en iyi kaynakları süt ve ürünleridir (yoğurt, kefir, 

ayran, peynir). İyi kaynakları pekmez, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve kuru 

meyvelerdir. Orta derecede Ca içeren kaynaklar ise yeşil sebzeler, yumurta, portakal, limon, çilek, incir 

ve karadut gibi meyvelerdir. Diğer sebze ve meyveler ile et zayıf kaynaklardır. Günlük 1300 mg Ca 
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ihtiyacını karşılamak için 4 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketilmelidir (Mahan ve Raymond, 

2016; Baysal, 2011: 53-75). 

Adölesan gebelerin sıklıkla karşılaştığı beslenme problemleri. Adölesan gebeler beslenme açısından 

değerlendirildiğinde; düşük kaliteli bir beslenme modeline yetişkin dönemdeki gebelerden daha fazla 

oranda sahip olabilir. Aynı zamanda bu dönemdeki gebelikte, yükselen enerji ve besin ögesi ihtiyacına 

karşılık yetersiz alım olduğunda fetüs ile anne arasında rekabet olabilmektedir. Bu yüzden; Fe, Zn, Ca, 

E vitamini, folik asit gibi mikro besin ögesi alımında önerilenden yetersiz olduğu gözlenmiştir. Vitamin 

ve mineraller, sağlıklı gebelik ve fetal gelişim için oldukça önemlidir. Yanı sıra; doymuş yağ, toplam 

yağ ve basit şeker alımı yüksekliği daha yaygındır (Kingston ve ark., 2012:1228-1237; WHO, 2016; 

Singh ve ark., 2017:1212) 

SONUÇ 

Bir gebeye (hatta doğurganlık çağındaki bir kadına) beslenme danışmanlığı verirken kompleks düşünmek 

şarttır. Gebelik boyunca anne ve bebeğin enerji ve makro-, mikro- besin ögesi ihtiyacını karşılamak temel 

ilkedir. Gebe bir de büyüme-gelişme çağı içerisinde olan adölesan ise çok daha dikkatli bir yaklaşım sağ-

lanmalıdır. Sosyal, fiziksel, psikolojik boyutta sağlığı hem anne hem de bebek açısından düşünerek müm-

künse sıkı takiple ilerlenmelidir. Adölesan gebelik döneminde, adölesan çağa göre birçok besin ögesinin 

alım değeri daha fazla olmalıdır; enerji, protein, posa, Fe, I, folik asit, A vitamini gibi. Aynı zamanda; 

adölesanda demir eksikliği anemisi, maternal ve fetal kemik sağlığı problemleri gibi beslenme problemleri 

görülmektedir. Yaşanan problemlerin giderilmesinde ve adölesanın, bebeğinin sağlığının iyileştirilme-

sinde; gebenin yeterli ve dengeli beslenmesi, sağlıklı besinlere ulaşımı ve bu dönemde beslenme danış-

manlığı sağlanması gereklidir. Sağlık kuruluşuna erişimde problem yaşayabilen adölesanlara evlilik gibi 

diğer demografik faktörlerden bağımsız olarak, sağlık hizmetinin ulaşımı sağlanmalıdır. Gebe bir ergenin 

ve yeni doğan bebeğin hakları korunmalıdır. Bununla ilgili, uygun politika müdahalelerinin yapılabilmesi 

için sağlık sisteminin yanı sıra diğer resmi sektörlerin desteğine ihtiyacı vardır. Yanı sıra, adölesan çağda 

tekrarlanabilen gebeliklerin önlenmesi için gebelikten korunma konusunda destek sağlanmalıdır. Adöle-

san gebelikte beslenme konusunda kaynaklar azdır, bu konunun detaylandırılması ve toplumsal öneriler 

için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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YAŞLILARIN İŞTAH DURUMLARINA GÖRE BESİN TÜKETİMİ VE ANTROPOMETRİK 

ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU1, Nilüfer ACAR TEK1 

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz:Bu çalışma, yaşlıların iştah durumları ile besin tüketimleri ve çeşitli antropometrik ölçümlerinin 

ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini yaş ortalamaları 72,0±6,17 

yıl olan toplam 117 (43 erkek ve 74 kadın) yaşlı birey oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özel-

likleri ile beslenme alışkanlıklarına ilişkin sorular anket formu ile sorgulanmış olup, antropometik öl-

çümleri araştırmacılar tarafından tekniğine uygun şekilde alınmıştır. Besin tüketimlerinin değerlendiri-

lebilmesi amacıyla 24 saatlik hatırlatma yöntemi; iştah durumlarının değerlendirilebilmesi için Kısa 

Beslenme Değerlendirme Anketi (SNAQ) tarama testi kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen katılımcı-

ların SNAQ toplam puanları 16,3±2,43 olup, puanı ≤14 (vücut ağırlığı kaybı riski) olanlar %23,1; >14 

(vücut ağırlığı kaybı riski olmayanlar) olanlar ise %76,9’dur. Beden Kütle İndeksi (BKİ) ortalamaları 

>14 olanların, ≤14 olanlara göre BKİ ortalamaları (29,2±4,73; 27,4±4,79 kg/m2) daha yüksektir 

(p>0,05). SNAQ puanına göre çeşitli değişkenlerin korelasyonlarına bakıldığında ise antropometrik öl-

çümlerden baldır çevresi ve üst orta kol çevresinin; enerji ve makro besin ögelerinden ise enerji, kar-

bonhidrat ve yağın SNAQ puanı ile pozitif yönde ve anlamlı bir ilişkisinin olduğu görülmektedir 

(p<0,05). Posa tüketimlerine bakıldığında ise iştah puanı daha yüksek olanların günlük posa tüketim 

ortalaması 25,9±10,10 g ve daha düşük olanların ise 21,1±9,79 g olarak bulunmuştur (p<0,05). Mikro 

besin ögelerinden B12 vitamini dışında, diğer incelenenlerinin tamamının alım düzeylerinin SNAQ puanı 

yüksek olanlarda daha fazla olduğu görülmüş; aradaki fark K vitamini ve demir için istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, yaşlılarda iştahın azalması, besin tüketiminde yetersizlik-

lere ve ardından malnütrisyona neden olabilmekte ve yaşlılık sürecini etkileyerek, sağlığa olumsuz 

yönde etki etmektedir. Bu nedenle, iştah kayıplarının nedenlerinin belirlenerek elimine edilmesi, diyetin 

optimizasyonu ve sağlığın korunması için elzemdir. 

Anahtar Kelimeler: İştah, Malnütrisyon, Antropometrik Ölçümler 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yaşlı nüfus tüm dünya çapında hızla artmakta ve önümüzdeki yıllarda da bu şekilde hızla artmaya de-

vam edeceği öngörülmektedir (He, 2016). Yaşlı nüfustaki artış hızı dikkate alındığında ülkemiz de en 

hızlı yaşlanan ülkeler arasında olup, bu hızlı artışla birlikte yaşlı bireylerin değerlendirilmesi ve bakımı 

ayrıca önem kazanmaktadır (Birkan, 2019: 1-5). 

Yaşlılarda beslenme çok önemliyken; pek çok yaşlıda az yeme, aşırı yeme, monoton öğünler gibi isten-

meyen birçok yeme davranışı gözlemlenebilmektedir. Bunun sebebi, yaşlılık döneminde beslenmeyi 

etkileyen birtakım değişikliklerin olmasıdır (Tarkun, 2009: 64-66). Bunların başında; motilitede azalma, 

doygunluk hissi, ağız diş sağlığında bozulma, gastrik boşalmanın gecikmesi, ağız kuruluğu, tat duyu-

sunda azalma ve iştahsızlıktır (Tarkun, 2009: 64-66; Birkan, 2019: 1-5). Yaşlılarda psikolojik durum, 

çeşitli hastalıklar ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak, iştahsızlık sıklıkla görülen bir sorundur (Morley, 

2013: 27-32). İştahsızlık; protein-enerji yetersizliğine ve vücut ağırlığı kaybına neden olabilir. Yaşlı 

insanlarda görülen bu durumlar, artan mortalite oranı dahil olmak üzere çok sayıda kötü sağlık sonucu 

ile ilişkilidir. Yaşlılarda vücut ağırlığı kaybı; bozulmuş kas fonksiyonu, düşme, azalmış kemik kütlesi, 
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bağışıklık bozuklukları, anemi, basınç ülserleri, azalmış bilişsel işlevler, zayıf yara iyileşmesi, ameli-

yattan gecikmiş iyileşme, fonksiyonel düşüş ve artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilidir (Wysokiński, 

2015: 1-14). İştahsızlığa bağlı olarak yaşlılarda riski artan beslenme yetersizlikleri de (David, 2019: 

192-196), makro ve / veya mikro besin ögelerinin emiliminde azalma ve artan besin kayıpları ile ilişki-

lidir (Saunders, 2011: 45-50). Aynı zamanda, yaşlılarda sağlık ve hayat kalitesi için en büyük tehditler-

den birini oluşturmaktadır (Di Francesco, 2007: 129-137).  

AMAÇ 

Bu çalışma, yaşlıların iştah durumları ile besin tüketimleri ve çeşitli antropometrik ölçümlerinin ilişki-

sinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

KAPSAM 

Çalışmaya 43 (%36,8) erkek ve 74 (%63,2) kadın olmak üzere toplam 117 katılımcı dahil edilmiştir. 

YÖNTEM 

Katılımcıların demografik özellikleri ile beslenme alışkanlıklarına (ana ve ara öğün tüketimleri, su tü-

ketim miktarları) ilişkin sorular anket formu ile sorgulanmış olup, antropometik ölçümleri (boy uzun-

luğu, vücut ağırlığı, bel çevresi, baldır çevresi ve üst orta kol çevresi) araştırmacılar tarafından tekniğine 

uygun olacak şekilde alınmıştır. Besin tüketimleri 24 saatlik hatırlatma yöntemi ile sorgulanmıştır. Bu-

radan elde edilenlerin enerji, makro ve mikro besin ögesi düzeylerinin belirlenmesi için Bebis 7.2 prog-

ramından yararlanılmıştır. Kısa Beslenme Değerlendirme Anketi (SNAQ) ile hastaların iştah durumu 

değerlendirilmiştir. SNAQ toplamda 4 sorudan oluşan ve her soruda 5 seçenek bulunan bir anket olup, 

değerlendirmede toplam puan aralığı 4-25’dir. Bireyin verdiği cevaplar doğrultusunda toplam puanı 14 

ve altında olan bireylerin altı ay içerisinde vücut ağırlığının %5’ini kaybetme riski bulunduğu, 14 puan 

üstünde ise risk bulunmadığı gösterilmektedir (Wilson, 2005: 1074-1081). 

Çalışmadan elde edilen bütün veriler SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiş-

tir. Normal dağılıma sahip iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle karşılaştırılmasında Independent 

Sample-t test; normal dağılıma sahip olmayan iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle karşılaştırılma-

sında Mann-Whitney U ve nitel değişkenlerin ilişkilerinin incelenmesinde de Pearson ki-kare kullanıl-

mıştır. Tüm analizlerde p<0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı farklılık olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Katılımcıların yaş ortalaması 72,0±6,17 yıldır (Tabloda gösterilmemiştir). SNAQ bileşenleri ile toplam 

puanları ve risk durumlarının değerlendirildiği Tablo 1’e göre, katılımcıların SNAQ toplam puanları 

16,3±2,43’tür. Buna göre ≤14 puan olup vücut ağırlığı kaybı riski olanlar %23,1; >14 puan olup vücut 

ağırlığı kaybı riski olmayanlar %76,9’dur. 
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Tablo 1. SNAQ bileşenleri, toplam puanı ve puana göre risk durumunun değerlendirilmesi 

Değişkenler S % 

SNAQ bileşenleri 

Besinlerin tadı 

Kötü 3 2,6 

Orta 26 22,2 

İyi 52 44,4 

Çok iyi 36 30,8 

Normalde öğünlerim 

Günde iki öğün yerim 34 29,1 

Günde üç öğün yerim 46 39,3 

Günde üç öğünden fazla yerim 37 31,6 

İştahım 

Çok az 2 1,7 

Az 5 4,3 

Orta 26 22,2 

İyi 51 43,6 

Çok iyi 33 28,2 

Bir şeyler yediğimde 

Ağız dolusu birkaç lokma yedikten sonra tamamen doyarım 2 1,7 

Yemeğimin 1/3’ünü yedikten sonra tamamen doyarım 2 1,7 

Yemeğimin yarısını yedikten sonra tamamen doyarım 21 17,9 

Yemeğimin büyük kısmını yedikten sonra tamamen doyarım 27 23,1 

Yemeğimin tamamını bitiririm 65 55,6 

SNAQ toplam puanı (X±SS) 16,3±2,43 

SNAQ puanına göre risk durumunun değerlendirilmesi   

Vücut ağırlığı kaybı riski var (≤ 14 puan) 27 23,1 

Vücut ağırlığı kaybı riski yok (> 14 puan) 90 76,9 
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Tablo 2’de SNAQ puanlarına göre çeşitli beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümlerin değer-

lendirmesi yapılmıştır. Buna göre, su tüketim miktarı (mL), >14 puan olanlarda, ≤14 puan olanlara kı-

yasla (794,8±318,73; 674,0±290,70) daha yüksek olup, aradaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

Yine BKİ ortalamaları için de >14 puan olanların BKİ ortalamaları (29,2±4,73 kg/m2), ≤14 puan olan-

lara göre (27,4±4,79 kg/m2) daha yüksek olarak belirlenmiştir; fakat aradaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (p>0,05). 

Tablo 2. İştah durumuna göre (SNAQ), beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümlerinin 

değerlendirilmesi 

Değişkenler ≤ 14 puan > 14 puan p 

S (%) S (%) 

Ana öğün atlama durumu 

Evet 13 (%48,1) 33 (%36,7) χ2=1,148 

p=0,563 Hayır 11 (%40,7) 45 (%50,0) 

Bazen 3 (%11,1) 12 (%13,3) 

BKİ (kg/m2) 

18,5 – 24,9 kg/m2 9 (%33,3) 19 (%21,1) χ2=1,726 

p=0,422 25 – 29,9 kg/m2 10 (%37,0) 38 (%42,2) 

≥ 30 kg/m2 8 (%29,6) 33 (%36,7) 

Ana öğün sayısı (X±SS) 2,6±0,50 2,7±0,47 Z=-0,705 

p=0,481 

Ara öğün sayısı (X±SS) 1,4±0,93 1,4±0,82 Z=-0,248 

p=0,804 

Su tüketim miktarı (mL) (X±SS) 674,0±290,70 794,8±318,73 t=-1,760 

p=0,081 

BKİ (X±SS) 27,4±4,79 29,2±4,73 Z=-1,459 

p=0,145 

Normal dağılıma sahip iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle karşılaştırılmasında “Independent 

Sample-t” test (t-tablo değeri); normal dağılıma sahip olmayan iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle 

karşılaştırılmasında “Mann-Whitney U” kullanılmıştır (Z-tablo değeri). Nitel değişkenlerin ilişkilerinin 

incelenmesinde Pearson ki-kare (χ2) kullanılmıştır. *p<0,05 

SNAQ puanına göre çeşitli değişkenlerin korelasyonlarının verildiği Tablo 3’e göre; antropometik öl-

çümlerden baldır çevresi ve üst orta kol çevresinin SNAQ puanı ile pozitif yönde ve istatistiksel olarak 
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anlamlı bir ilişki vardır (p<0,05). Enerji ve makro besin ögeleri incelendiğinde de enerji, karbonhidrat 

ve yağ için SNAQ puanı ile pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (p<0,05). 

Tablo 3. Yaş, antropometrik ölçüm ve makro besin ögesi alım düzeylerinin SNAQ puanı ile ko-

relasyonunun değerlendirilmesi 

 SNAQ puanı 

r p 

Yaş (yıl) -0,127 0,178 

BKİ (kg/m2) 0,085 0,360 

Bel çevresi (cm) 0,159 0,108 

Baldır çevresi (cm) 0,337 0,000* 

Üst orta kol çevresi (cm) 0,194 0,048* 

Enerji (kkal) 0,296 0,001* 

Karbonhidrat (g) 0,243 0,008* 

Protein (g) 0,156 0,094 

Yağ (g) 0,186 0,045* 

Tablo 4’te, iştah durumuna göre enerji ve besin ögesi alımları sunulmuştur. Buna göre, SNAQ puanı 

>14 olanlarda, ≤14 olanlara kıyasla enerji alımı daha yüksektir (1684,3±539,44; 1496,8±495,79 kkal) 

(p>0,05). Posa tüketimlerine bakıldığında ise iştah puanı daha yüksek olanların günlük tüketim ortala-

ması 25,9±10,10 g ve daha düşük olanların ise 21,1±9,79 g’dir (p<0,05). Mikro besin ögelerinden A 

vitamini, E vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, pantotenik asit, B6 vitamini, folik asit, C 

vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve çinko alım düzeyinin, iştah puanı yüksek olanlarda düşük 

olanlara göre daha fazla olduğu (p>0,05); K vitamini ve demir için bu farkın anlamlı olduğu tespit edil-

miştir (p<0,05). 

Tablo 4. İştah durumuna göre (SNAQ) enerji, makro ve mikro besin ögesi alımlarının değerlen-

dirilmesi 

Değişken ≤ 14 puan (n=27) > 14 puan (n=90) İstatistik-

sel analiz 

Olasılık 

X̄±SS Ortanca 

(IQR) 

X̄±SS Ortanca 

(IQR) 

Enerji (kkal) 1496,8±495,79 1457,5 

(549,2) 

1684,3±539,44 1606,7 

(702,9) 

t=-1,612 

p=0,110 

Protein (%) 14,7±3,98 14,0 (4,0) 14,1±3,22 14,0 (4,0) t=0,918 

p=0,361 
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Protein (g/kg) 0,8±0,40 0,8 (0,7) 0,8±0,32 0,7 (0,4) t=0,871 

p=0,386 

Yağ (%) 37,2±8,98 36,0 (9,0) 35,2±9,07 34,0 (10,0) Z=-1,001 

p=0,317 

Karbonhidrat (%) 48,4±8,63 49,0 (9,0) 50,8±9,43 51,0 (12,0) Z=-1,250 

p=0,211 

Posa (g) 21,1±9,79 20,0 (12,1) 25,9±10,10 26,5 (13,9) t=-2,190 

p=0,031* 

A vitamini (mcg) 779,2±441,22 629,9 (488,1) 1055,3±878,50 758,8 (753,0) Z=-1,171 

p=0,242 

E vitamini (mg) 13,6±7,38 13,4 (10,4) 16,4±10,08 14,4 (11,2) Z=-0,987 

p=0,324 

K vitamini (mcg) 273,5±150,93 239,5 (176,0) 395,7±253,12 343,6 (275,4) Z=-2,458 

p=0,014* 

B1 vitamini (mg) 0,8±0,33 0,8 (0,5) 0,9±0,32 0,9 (0,4) t=-1,621 

p=0,108 

B2 vitamini (mg) 1,1±0,50 1,1 (0,6) 1,2±0,43 1,2 (0,7) t=-0,591 

p=0,556 

B3 vitamini (mg) 18,8±10,82 15,8 (13,2) 19,7±8,20 18,7 (8,6) Z=-1,404 

p=0,160 

Pantotenik asit 

(mg) 

4,0±1,76 3,8 (2,4) 4,3±1,38 4,5 (1,8) t=-0,939 

p=0,350 

B6 vitamini (mg) 1,3±0,61 1,3 (0,7) 1,4±0,45 1,4 (0,7) t=-0,047 

p=0,963 

B12 vitamini (mcg) 2,6±2,31 1,9 (3,4) 2,4±1,58 2,1 (2,0) Z=-0,197 

p=0,844 

Folik asit (mcg) 316,1±121,02 303,4 (163,7) 359,4±138,26 357,5 (205,5) t=-1,470 

p=0,144 
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C vitamini (mg) 107,8±67,84 103,6 (110,9) 152,8±101,98 130,5 (155,2) Z=-1,905 

p=0,057 

Potasyum (mg) 2129,9±776,04 2256,1 

(1107,8) 

2377,3±776,51 2387,9 

(814,1) 

t=-1,452 

p=0,149 

Kalsiyum (mg) 572,8±303,32 487,8 (462,7) 635,0±280,65 607,0 (414,8) Z=-1,320 

p=0,187 

Magnezyum (mg) 226,2±94,54 249,6 (167,8) 265,6±104,10 240,5 (107,8) Z=-1,216 

p=0,224 

Demir (mg) 9,6±3,89 8,8 (5,0) 11,8±4,43 11,3 (6,1) t=-2,241 

p=0,027* 

Çinko (mg) 7,7±3,18 7,5 (5,3) 8,2±2,78 7,8 (3,3) t=-0,785 

p=0,434 

Normal dağılıma sahip iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle karşılaştırılmasında “Independent 

Sample-t” test (t-tablo değeri); normal dağılıma sahip olmayan iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle 

karşılaştırılmasında “Mann-Whitney U” test (Z-tablo değeri) istatistikleri kullanılmıştır. *p<0,05 

SONUÇ 

Çeşitli faktörlere bağlı olarak iştahları azalan yaşlılarda beslenme durumu olumsuz yönde etkilenmek-

tedir. İştahın azalmasına bağlı olarak enerji ve besin ögeleri alım düzeylerinde azalma görülmekte, bu 

da malnütrisyon riskinin artmasının yanı sıra, beraberinde görülen vücut ağırlığı kaybı ile birlikte yaşlı-

larda mevcut olan sağlık problemlerinin progresyonlarına kötü yönde etki etmektedir. Bu nedenle, iş-

tahta azalmanın nedenlerinin belirlenerek, bu etmenlerin mümkün olduğunca düzeltilmesi, yaşlı birey-

lerde diyetin ve dolayısı ile sağlığın optimizasyonu için son derece önemli etkiye sahip olacaktır. 
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YAŞLI BİREYLERİN POSA TÜKETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU1, Nilüfer ACAR TEK1 

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz:Bu çalışma, yaşlı bireylerin günlük diyetle posa alımı ve malnütrisyon durumu ilişkisinin değerlen-

dirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya, kendi evinde yaşayan 117 yaşlı birey (43 erkek ve 74 kadın) 

dahil edilmiştir. Bireylerin demografik özellikleri anket formuyla sorgulanmış, boy uzunluğu ve vücut 

ağırlıkları araştırmacılar tarafından tekniğine uygun şekilde alınmıştır. Besin tüketimi 24 saatlik hatır-

latma yöntemi, malnütrisyon durumları ise Mini Nutritional Assessment (MNA) kısa form ile değerlen-

dirilmiştir. Çalışmaya katılan erkeklerin yaş ortalaması 73,0±6,62, kadınların ise 71,5±5,87 yıldır. Posa 

tüketimleri 1000 kkal başına erkeklerin 14,8±5,02 g, kadınların 15,9±5,58 g olarak belirlenmiştir 

(p>0,05). Toplam posa tüketimleri incelendiğinde ise erkeklerin 27,1±10,50; kadınların ise 23,5±9,83 g 

bulunmuş olup (p>0,05), erkeklerin (sırasıyla 9,5±4,28; 17,5±6,77 g) kadınlara (sırasıyla 8,0±3,70; 

15,3±6,41 g) kıyasla hem çözünür hem de çözünmez posa tüketim miktarları daha fazla belirlenmiştir 

(p>0,05). MNA skorlarına göre diyetin enerji ve makro besin ögeleri ile posa alım düzeylerinin değer-

lendirilmesine bakıldığında ise erkeklerde genel olarak MNA skoru arttıkça tüketim düzeylerinin arttığı, 

kadınlarda ise tam tersi şekilde tüketimin azaldığı saptanmış, aradaki ilişki istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, katılımcıların toplam posa tüketim miktarlarına bakıldığında, 

günlük yeterli posa alımına sahip olanlar hem erkek hem de kadın katılımcıların yaklaşık yarısını oluş-

turmaktadır. Malnütrisyon açısından riskli olan gruplarda ise posa alımında da azalmanın olması bekle-

nen bir sonuç olup, klinik durumu daha fazla olumsuz yönde etkilemesi olası olduğu için özellikle bu 

gruptaki bireylerin posa alımlarına vurgu yapılmalı, diyette yapılacak çeşitli düzenlemelerle çözünür ve 

çözünmez posa kaynaklarının tüketiminin arttırılması sağlanmalıdır. Çözünür ve çözünmez posanın sağ-

lığa olan faydaları göz önünde bulundurulduğunda, yaşlı bireylerde yeterli alım düzeylerinin sağlanması 

oldukça önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Besin Tüketimi, Posa, Malnütrisyon 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Diyet posası, “sağlıklı bir insan bağırsağında emilmeden kolona ulaşan bir diyet bileşeni” olarak tanım-

lanabilmektedir (Donini, 2009: 61-69). Posa; fizyolojik etkileri göz önünde bulundurularak, suda çözü-

nebilirlik durumuna göre de çözünür ve çözünmez posa olarak ikiye ayrılmaktadır. Çözünür posa glikoz 

ve lipit emilimini azaltırken, çözünmez posa ise dışı ağırlığını arttırmakta ve bağırsaktan geçiş zamanını 

kısaltmaktadır. Pektik ögeler, sakızlar, β-glukan yapıdaki polisakkaritler, yulafta daha fazla bulunan 

musilajlar ve kuru baklagillerde daha çok bulunan dirençli nişasta çözünür posa türlerini oluştururken; 

selüloz, hemiselüloz ve lignin ise çözünmez posa türleri olarak gruplandırılmaktadır (Neslihan, 2018: 

54-64). Çözünür posa kaynakları için baklagiller, yulaf, fındık, bazı meyveler (çilek, muz), bazı sebzeler 

(brokoli, havuç); çözünmez posa kaynakları için ise kepekli tahıllar, buğday ve mısır kepeği, bazı mey-

veler (avokado) ve bazı sebzeler (kereviz, karnabahar) örnek olarak verilebilir (Satija, 2012: 505-514). 

Diyet posası, sindirilemeyen bitki karbonhidratlarını içerir ve alımı pek çok sağlık etkisiyle ilişkilidir.  

Posa tüketimi; diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere yaşlı yetişkinlerde yay-

gın olarak görülen çeşitli kronik hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır (Anderson, 2009: 188-205). 
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Posadan zengin diyetin aynı zamanda, kan lipidlerini düşürücü, kan basıncını azaltıcı, insülin duyarlılı-

ğını artırıcı, inflamasyonu azaltıcı ve mikrobiyotayı düzenleyici etkileri olduğu ortaya konmuştur (Esra, 

2020: 1-10). Bu nedenle posanın yaşlanma ve hastalık süreçlerini ve metabolik veya inflamatuvar akti-

viteleri etkileyerek fiziksel performanstaki düşüşlere karşı koruyucu bir etkiye sahip olması muhtemel-

dir (Wu, 2013: e80209). Posa tüketimi için mevcut öneriler yaş, cinsiyet ve enerji alımıyla ilişkili olup, 

yeterli alım (AI) için genel öneri 14 g/1000 kkal'dir (Health and Human Services, 2005). Yeterli mik-

tarda posa alımı; vücut ağırlığı, iç organlardaki yağlanma, insülin duyarlılığı ve inflamatuvar belirteç-

lerde iyileşme ile ilişkilidir (Anderson, 2009: 188-205).  

Yetersiz beslenme; fonksiyonel durumda bir düşüş, bozulmuş kas fonksiyonu, azalmış kemik kütlesi, 

immün disfonksiyon, anemi, azalmış bilişsel fonksiyon, zayıf yara iyileşmesi, ameliyattan iyileşmede 

gecikme ve daha yüksek hastane ve yeniden kabul oranları ve ölüm oranı ile ilişkilidir. Yaşlı bireyler de 

yetersiz beslenme riski altındadır ve yaşlı nüfustaki artış daha fazla hastayı riske atmaktadır (Ahmed, 

2010: 207-216). Yaşlılarda yetersiz ve dengesiz beslenme, yaşlıları vitamin ve mineral eksikliklerine 

yatkın hale getirmektedir. Aynı zamanda çok sayıda ilaç kullanan yaşlılarda, kullanılan bu ilaçlar da 

vitaminlerin emilimini etkileyebilmekte ve hepatik metabolizmayı etkileyerek vitaminlerin atılımının 

gecikmesine neden olabilmektedir (Ahmed, 2010: 207-216). Bütün bunlardan dolayı da, yaşlılarda ye-

terli ve dengeli beslenme düzenin sağlanıyor olması ayrıca önem kazanmaktadır. Sağlıklı bir diyetin 

parçası olan posa tüketimi ise (Lattimer, 2010: 1266-1289), malnütrisyon ile birlikte azalmakta, bu da 

mevcut hastalıkların progresyonunu kötü etkilemektedir. Yaşlıların diyetlerinde posa kaynağı meyve-

sebzeler, tam tahıllar, kuru baklagiller tüketiminin az olması yetersiz posa alımına neden olmaktadır. 

Bütün bunlardan dolayı, yaşlı bireylerde posa tüketiminin önemi vurgulanmalıdır (Donini, 2009: 61-

69).  

AMAÇ 

Bu çalışma, yaşlı bireylerin günlük diyetle posa alımı ve malnütrisyon durumu ilişkisinin değerlendiril-

mesi amacıyla yapılmıştır. 

KAPSAM 

Bu çalışmaya, 43 erkek ve 74 kadın olmak üzere toplam 117 yaşlı birey dahil edilmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırma tanımlayıcı türde bir çalışma olup, araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından anket formu 

kullanılarak toplanmıştır. Anket formunda bireylerin demografik özellikleri sorgulanmıştır. Tüm birey-

lerin vücut ağırlığı ve boy uzunlukları da araştırmacılar tarafından tekniğine uygun olacak şekilde alın-

mıştır. Elde edilen verilerle, Beden Kütle İndeksi (BKİ) = vücut ağırlığı (kg) / boy2 (m2) formülü kulla-

nılarak hesaplanmıştır. Besin tüketimlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla da 24 saatlik hatırlatma yön-

temi; katılımcıların malnütrisyon risklerinin değerlendirilmesi için ise Mini Nutritional Assessment 

(MNA) kısa form kullanılmıştır. MNA kısa form bir tarama testi olarak tek başına kullanılmasının yanı 

sıra MNA uzun formun bir parçası olarak da kullanılabilmektedir. MNA kısa formun tek başına kulla-

nımı durumunda maksimum 14 puan alınabilmekte olup, puanlama durumu 12-14 puan arasında normal 

nütrisyonel durum, 8-11 puan arasında malnütrsiyon riski altında ve 0-7 puan için ise malnütrisyonlu 

şeklinde yapılmaktadır (Kaiser, 2009: 782-788).  
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Posa için toplam posanın yanında, çözünür ve çözünmez posa da ayrı olacak şekilde hesaplanmıştır. 

Emilebilen ve emilemeyen oligosakkaritler çözünür; selüloz ve lignin ise çözünmez posanın alt gru-

bunda incelenmiştir. Tüketilen enerji, makro besin ögeleri ve posa alım miktarlarının değerlendirilmesi 

için Beslenme Bilgi Sistemi (BeBis) 7.2 kullanılmıştır (BeBis 7.2). 

Tüm veriler SPSS 23.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Kategorik veriler sayı (n) 

ve yüzde (%) olarak ifade edilmiştir. Verilerin normal dağılıp dağılmadığı Shapiro Wilks yöntemi ile 

belirlenmiştir. Normal dağılıma sahip iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle karşılaştırılmasında Inde-

pendent Sample-t test; normal dağılıma sahip olmayan iki bağımsız grubun ölçüm değerleriyle karşılaş-

tırılmasında Mann-Whitney U kullanılmıştır. Nitel değişkenlerin ilişkilerinin incelenmesinde Pearson 

χ2 kullanılmıştır. Normal dağılıma sahip üç veya daha fazla bağımsız grubun ölçüm değerleriyle karşı-

laştırılmasında ANOVA test; normal dağılıma sahip olmayan üç veya daha fazla bağımsız grubun ölçüm 

değerleriyle karşılaştırılmasında ise Kruskal-Wallis H test istatistikleri kullanılmıştır. Tüm analizlerde 

p<0.05 olması istatistiksel olarak anlamlı farklılık olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Cinsiyete göre yaş, BKİ ile enerji ve makro besin ögesi alımlarının gösterildiği Tablo 1’e göre erkeklerin 

yaş ortalaması 73,0±6,62 yıl ve kadınların 71,5±5,87 yıldır. BKİ değerleri için erkek (26,6±3,93 kg/m2) 

ve kadın (30,0±4,80 kg/m2) katılımcılar arasında anlamlı fark belirlenmiştir (p<0,05). Erkeklerin kadın-

lara kıyasla enerji (kkal) (1851,9±500,40; 1518,5±516,55), protein (g) (63,7±21,38; 52,5±20,20,82), yağ 

(g) (72,0±26,18; 61,0±27,07) ve karbonhidrat (g) (231,3±84,00; 185,0±69,80) tüketim miktarları an-

lamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Vücut ağırlığı başına protein alım miktarlarına ba-

kıldığında, erkeklerde 0,9±0,33 g/kg ve kadınlarda 0,7±0,34 g/kg’dir (p>0,05). Posa tüketimleri ise er-

keklerin 1000 kkal başına 14,8±5,02 g; kadınların ise 15,9±5,58 g olarak bulunmuştur (p>0,05). Yeterli 

posa alımı da erkeklerde %53,5, kadınlarda %60,8 oranındadır (p>0,05) (Tabloda gösterilmemiştir). 
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Tablo 1. Katılımcıların cinsiyete göre yaş, BKİ, enerji ve makro besin ögesi alım ortalamaları 

Değişkenler Erkek (n=43) Kadın (n=74) Analiz 

Olasılık X̄±SS X̄±SS 

Yaş (yıl) 73,0±6,62 71,5±5,87 t=1,235 

p=0,220 

BKİ (kg/m2) 26,6±3,93 30,0±4,80 t=-3,959 

p=0,000* 

Enerji (kkal) 1851,9±500,40 1518,5±516,55 t=3,405 

p=0,001* 

Protein (g) 63,7±21,38 52,5±20,20,82 Z=-2,773 

p=0,006* 

Protein (%) 14,2±3,42 14,2±3,41 t=0,046 

p=0,694 

Protein (g/kg) 0,9±0,33 0,7±0,34 t=1,760 

p=0,081 

Yağ (g) 72,0±26,18 61,0±27,07 t=2,145 

p=0,034* 

Yağ (%) 35,1±10,89 35,9±7,85 t=-0,474 

p=0,636 

Karbonhidrat (g) 231,3±84,00 185,0±69,80 t=3,203 

p=0,002* 

Karbonhidrat (%) 50,7±11,00 50,0±8,18 t=0,383 

p=0,702 

Posa (g/1000 kkal) 14,8±5,02 15,9±5,58 Z=-0,837 

p=0,403 

Independent Sample-t” test (t-tablo değeri); “Mann-Whitney U” (Z-tablo değeri); Pearson χ2 kullanıl-

mıştır. *p<0,05 

Tablo 2’de, erkek ve kadın bireylerin toplam posa ile çözünür ve çözünmez posa tüketim miktarlarının 

ortalamaları verilmiştir. Buna göre, erkeklerin toplam posa tüketimleri 27,1±10,50 g; kadınların ise 

23,5±9,83 gramdır (p>0,05). Erkeklerin çözünür posa tüketim miktarları (9,5±4,28 g), kadınlara kıyasla 

(8,0±3,70 g) daha fazladır (p>0,05). Çözünmez posa tüketimi için de erkeklerin kadınlara göre tüketimi 

fazla olup (17,5±6,77; 15,3±6,41), aradaki fark anlamlı değildir (p>0,05). 
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Tablo 2. Katılımcıların cinsiyete göre diyet posa tüketimlerinin değerlendirilmesi 

Değişkenler Erkek (n=43) Kadın (n=74) Analiz 

Olasılık X̄±SS X̄±SS 

Posa (g) 27,1±10,50 23,5±9,83 t=1,898 

p=0,060 

Çözünür posa (g) 9,5±4,28 8,0±3,70 Z=-2,137 

p=0,033* 

Oligosakkaritler (emilebilen) (g) 2,4±1,67 1,8±1,29 Z=-1,911 

p=0,056 

Oligosakkaritler (emilemeyen) (g) 1,5±1,92 1,2±1,44 Z=-0,574 

p=0,566 

Çözünmez posa (g) 17,5±6,77 15,3±6,41 t=1,705 

p=0,091 

Selüloz (g) 6,1±2,62 5,4±2,48 t=1,462 

p=0,147 

Lignin (g) 1,1±0,73 1,2±0,77 Z=-0,031 

p=0,975 

Independent Sample-t” test (t-tablo değeri); “Mann-Whitney U” (Z-tablo değeri); Pearson χ2 kullanıl-

mıştır. *p<0,05 

Erkek ve kadın bireylerin MNA skorlarına göre diyetin enerji ve makro besin ögeleri ile posa alım dü-

zeylerinin değerlendirildiği Tablo 3’e göre kadınlarda 0-7 puan aralığında olan hiçbir katılımcı olmadığı 

için yalnızca 8-11 ve 12-14 puan aralığındaki katılımcılar için değerlendirilme yapılmıştır. Erkeklerde 

enerji, protein (g), yağ (g), karbonhidrat (g), toplam posa, çözünür posa ve çözünmez posa alımları or-

talaması en yüksek MNA skoru 12-14 puan arasında gözlenmiştir (p>0,05). Kadınlarda ise bütün bu 

bileşenler, MNA skoru 8-11 puan olanlarda, 12-14 puan olanlara kıyasla daha yüksek bulunmuştur 

(p>0,05). 
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Tablo 3. Katılımcıların MNA skorlarına göre enerji, makro besin ögeleri ve diyet posa tüketimle-

rinin değerlendirilmesi 

 

 

Değişkenler  

Erkek (n=43) Kadın (n=74) 

0-7 puan 8-11 puan 12-14 puan Analiz  

Olasılık 

8-11 puan 12-14 puan Analiz  

Olasılık X̄±SS X̄±SS X̄±SS X̄±SS X̄±SS 

Enerji (kkal) 1438,7±366,19 1675,9±462,97 1934,0±498,49 F=2,316 

p=0,112 

1654,9±571,92 1456,9±482,92 t=-1,541 

p=0,128 

Protein (g) 59,1±20,39 50,9±19,83 66,6±31,39 F=1,519 

p=0,231 

53,6±22,44 52,0±20,26 t=-0,316 

p=0,753 

Protein (%) 17,0±4,16 12,2±2,32 14,3±3,34 F=2,586 

p=0,088 

13,3±2,85 14,6±3,58 t=1,312 

p=0,111 

Protein (g/kg) 0,9±0,30 0,7±0,27 0,9±0,35 F=0,449 

p=0,642 

0,8±0,36 0,7±0,34 χ2=229 

p=0,632 

Yağ (g) 61,9±13,48 65,1±26,00 74,5±27,36 F=0,644 

p=0,531 

65,0±27,44 59,2±26,98 χ2=0,884 

p=0,347 

Yağ (%) 40,3±13,91 36,3±17,67 34,2±9,19 F=0,576 

p=0,567 

34,7±6,66 36,5±8,34 t=0,867 

p=0,389 

Karbonhidrat 

(g) 

155,8±85,24 217,4±106,82 242,9±76,87 F=2,121 

P=0,133 

208,3±73,89 174,5±66,0 t=-1,962 

p=0,054 

Karbonhidrat 

(%) 

42,8±17,04 51,5±15,95 51,5±9,12 F=1,160 

P=0,324 

52,0±7,51 49,1±8,37 t=-1,445 

p=0,153 

Posa (g) 19,9±11,09 27,2±16,06 28,0±9,25 F=1,066 

p=0,354 

24,9±11,32 22,8±9,11 t=-0,863 

p=0,391 

Çözünür posa 

(g) 

7,8±5,09 9,6±7,03 9,7±3,67 F=0,360 

p=0,700 

8,6±4,73 7,7±3,15 Z=-0,426 

p=0,670 

Oligosakkaritler 

(emilebilen) (g) 

3,3±2,16 2,2±2,07 2,3±1,56 χ2=0,601 

p=0,741 

1,8±1,39 1,8±1,25 Z=-0,63 

p=0,793 

Oligosakkaritler 

(emilemeyen) 

(g) 

3,8±3,89 1,9±2,83 1,2±1,18 χ2=0,941 

p=0,625 

1,3±1,61 

 

1,2±1,38 Z=-0,315 

p=0,752 

Çözünmez posa 

(g) 

12,1±6,16 17,6±9,55 18,1±6,19 F=1,437 

p=0,250 

16,1±7,10 15,0±6,12 t=-0,670 

p=0,505 

Selüloz (g) 5,2±2,99 7,1±4,66 6,0±2,12 F=0,662 

p=0,552 

5,4±2,93 5,4±2,28 t=0,013 

p=0,989 

Lignin (g) 0,8±0,62 0,8±0,55 1,3±0,76 F=1,618 

p=0,211 

1,2±0,94 1,1±0,70 Z=-0,018 

p=0,986 
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“Independent Sample-t” test (t-tablo değeri); “Mann-Whitney U” (Z-tablo değeri) “ANOVA” test (F-

tablo değeri); “Kruskal-Wallis H” test (χ2-tablo değeri)*p<0,05.  

SONUÇ 

Sağlıklı beslenme yaşlılarda hem kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde hem de yaşam kalitesi-

nin artırılmasında çok etkilidir. Hem normal hem de malnütrisyon riski olan yaşlılarda, yeterli posa 

alımının sağlanması çok önemli olmakla beraber, dikkatlerden kaçabilmektedir. Dengeli bir diyet örün-

tüsü yeterli enerji ve besin ögelerinin sağlanmasında elzemdir. Diyet posasını sağlayan besin kaynakla-

rının optimal alımı yaşlı bireylerde kan lipid profilinin düzelmesinde ve  konstipasyonun azaltılmasında 

yararlı olacaktır.  
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SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

Rüveyda Esra ÖZKALAYCI 

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Toplum Beslenmesi 

Ana Bilim Dalı, Bingöl / Türkiye 

Öz: Üreme sağlığı dünya nüfusu için son 50 yılda giderek artan bir önem kazanmıştır. Üreme sisteminin 

bir hastalığı olan infertilite (kısırlık), 1 yıl veya daha uzun süre düzenli korunmasız cinsel ilişkiden 

sonra, klinik hamileliğin sağlanamaması durumu olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 

tahminlerine göre infertilite, tüm dünyada 48,5 milyon (45 milyon- 52,6 milyon) çifti etkilemektedir. 

Dünyada ortalama her 10 çiftten biri, Türkiye’de ise her 6 çiftten biri bu sorunu yaşamaktadır. İnfertil 

çiftlerin yaklaşık %40’ında problem kadında, %40’ında erkekte, %20’sinde çiftin her ikisinde bulun-

duğu belirtilmiştir. Yaşam biçiminin üreme performansı üzerindeki etkisi, bireysel etiyoloji ve koşullara 

bağlı olarak değişebilir. İnfertilite nedenleri olarak yumurtlama bozuklukları, tubal hastalık, endometri-

ozis, kromozomal anormallikler, sperm faktörleri ve açıklanamayan infertilite gibi teşhisler dâhil olmak 

üzere birçok neden sayılabilir. Sigara kullanma, obezite gibi yaşam biçimi davranışı içerisinde sayılabi-

lecek konular, genel sağlığı ve iyi hali etkilediği gibi, üreme sağlığını da etkilemektedir. Yaşam biçimi 

davranışlarının üreme sağlığı üzerinde etkilerini gösteren çalışmalarda da, kadınlarda sigara kullanımı-

nın döllenme şansını düşürdüğünü göstermektedir. Sanayileşme sonrasında batı toplumlarında yaşam 

biçimi faktörleri ve davranışlarının artışı ile üreme sağlığının olumlu veya olumsuz olarak etkilendiği 

gösterilmiştir. Örneğin, obezite ile hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıklarının; bebek doğum-

larının gecikmesi ile sigara kullanma,  çevre kirliliği ve kimyasallara maruz kalma ile ilişkilendirilmek-

tedir.  Değiştirilebilir yaşam biçimi davranışları içerisinde beslenme, vücut ağırlığı yönetimi, egzersiz, 

sigara, kafein tüketimi sayılmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigarasız 

yaşam ve aşırı kafein tüketiminden kaçınılarak, genel sağlıkla birlikte üreme sağlığının da iyileştirilmesi 

sağlanacaktır.   

Anahtar kelimeler: Fertilite, Sağlıklı Yaşam Biçimi, Obezite, Fiziksel Aktivite, Beslenme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Toplumun genel sağlığını etkileyen üreme dünya nüfusu için son 50 yılda giderek artan bir önem ka-

zanmıştır. Bunun nedeni; değişen yaşam biçimi, artan stresli koşullar ve çevredeki kimyasalların özel-

likle endokrin sistemi etkileyerek üreme sağlığını bozmasıdır. Doğurganlık (Fertilite),bir kadının ger-

çekte doğurduğu canlı doğumları ve doğurganlık gücü (fekandite) fizyolojik olarak çocuk doğurma ye-

teneğini tanımlamaktadır. İnfertilite (kısırlık) fizyolojik olarak çocuk doğurma yeteneğinin bulunmayı-

şıdır. Başka bir deyişle ; üreme sisteminin bir hastalığı olarak tanımlanmakta, 1 yıl veya daha uzun süre 

düzenli korunmasız cinsel ilişkiden sonra, klinik hamileliğin sağlanamaması durumu olarak açıklan-

maktadır (Hamlacı ve diğ., 2017).  İnfertilite sadece bireyleri ilgilendiren bir sağlık sorunu değil, toplu-

mun genelini ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre infer-

tilite, tüm dünyada 48,5 milyon (45 milyon- 52,6 milyon) çifti etkilemektedir (Mascarenhas et al., 2012). 

Dünyada ortalama her 10 çiftten biri, Türkiye’de ise her 6 çiftten biri bu sorunu yaşamaktadır (Koçyiğit, 

2012).  İnfertil çiftlerin yaklaşık %40’ında problem kadında, %40’ında erkekte, %20’sinde çiftin her 

ikisinde bulunduğu belirtilmiştir (Kırca ve Pasinlioğlu, 2013). 
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Yaşam biçiminin üreme performansı üzerindeki etkisi, bireysel etiyoloji ve koşullara bağlı olarak deği-

şebilir. İnfertilite nedenleri olarak yumurtlama bozuklukları, tubal hastalık, endometriozis, kromozomal 

anormallikler, sperm faktörleri ve açıklanamayan infertilite gibi teşhisler dâhil olmak üzere birçok neden 

sayılabilir (Homan ve diğ., 2007). Sigara kullanma, obezite gibi yaşam biçimi davranışı içerisinde sayı-

labilecek konular, genel sağlığı ve iyi hali etkilediği gibi, üreme sağlığını da etkilemektedir. Yaşam 

biçimi davranışlarının üreme sağlığı üzerinde etkilerini gösteren çalışmalarda da, kadınlarda sigara kul-

lanımının döllenme şansını düşürdüğünü göstermektedir. Sanayileşme sonrasında batı toplumlarında 

yaşam biçimi faktörleri ve davranışlarının artışı ile üreme sağlığının olumlu veya olumsuz olarak etki-

lendiği gösterilmiştir (Homan ve diğ., 2007). Örneğin, obezite ile hareketsiz yaşam ve kötü beslenme 

alışkanlıklarının; bebek doğumlarının gecikmesi ile sigara kullanma,  çevre kirliliği ve kimyasallara 

maruz kalma ile ilişkilendirilmektedir (Leone, 2003). Değiştirilebilir yaşam biçimi davranışları içeri-

sinde beslenme, vücut ağırlığı yönetimi, egzersiz, sigara, kafein tüketimi sayılmaktadır (Sharma ve diğ., 

2013). Yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigarasız yaşam ve aşırı kafein tüketimin-

den kaçınılarak, genel sağlıkla birlikte üreme sağlığının da iyileştirilmesi sağlanacaktır. Sağlıklı birey-

lerin bulunduğu toplumlar sağlıklı bireyler dünyaya getirecek, böylece ülke kalkınacaktır. Sağlıklı genç 

bireylere sahip toplumlar çalışan kesime eklenen iş gücü ile birlikte genel rafaha ulaşacaktır. Bu nedenle 

çocuğa aileden itibaren sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması toplum sağlığı açısından 

önemli bir konudur.   

AMAÇ 

Bu derleme çalışmanın amacı, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının hem erkeklerde hem kadınlarda 

fertilite üzerine etkilerini değerlendirmektir.  

SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI 

Yaşam biçiminin üreme performansı üzerindeki etkisi, bireysel etiyoloji ve koşullara bağlı olarak deği-

şebilir. İnfertilite nedenleri olarak yumurtlama bozuklukları, tubal hastalık, endometriozis, kromozomal 

anormallikler, sperm faktörleri ve açıklanamayan infertilite gibi teşhisler dâhil olmak üzere birçok neden 

sayılabilir. Sanayileşme sonrasında batı toplumlarında yaşam biçimi faktörleri ve davranışlarının artışı 

ile üreme sağlığının olumlu veya olumsuz olarak etkilendiği gösterilmiştir. Sanayileşme ile değişen ya-

şam tarzı, kötü beslenme, hareketsiz yaşam, çevre kirliliğine maruziyet ve stres gibi faktörlerin gebe 

kalma şansını düşürdüğü belirtilmiştir (Homan ve diğ., 2007). 

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları içerisinde beslenme ve düzenli fiziksel aktivite sayılmaktadır. Ayrıca 

sağlıklı bir vücut ağırlığına sahip olma, stresle başa çıkabilme, sigara ve alkol kullanmama, aşırı kafein 

tüketiminden kaçınma gibi öneriler de sağlıklı yaşam biçimi davranışını desteklemektedir.  

BESLENME 

Sağlıklı beslenme ve besin çeşitliliği genel sağlık  ve üreme sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu-

nunla birlikte, üreme sağlığı üzerinde diğerlerinden daha büyük etkisi olabilecek belirli vitaminler ve 

besin grupları da bulunmaktadır. Erkekler için semen kalitesi fertilitenin temel göstergesidir. Karbon-

hidrat, lif, folat ve likopen açısından zengin bir diyet tüketmenin yanı sıra meyve ve sebze tüketmek, 

gelişmiş semen kalitesiyle ilişkilidir.  Daha düşük miktarlarda hem protein hem de yağ tüketmek doğur-

ganlık için daha yararlı olabilir. Ayrıca erkeklerde antioksidan alımının da oksidatif stresi azaltarak fer-

tiliteyi artırabileceği belirtilmiştir (Sharma ve diğ., 2013).  
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Kadınlarda fertiliteyi, özellikle yumurtlamayı beslenmesi etkileyebilmektedir. Karbonhidrat yerine pro-

tein tüketimini artırmanın fertiliteyi olumsuz etkileyebileceği, fazladan 1 porsiyon et eklemenin inferti-

lite riskini %32 daha artıracağı belirtilmiştir. Bununla birlikte, karbonhidratların yerine bitkisel protein-

leri artırmanın koruyucu bir etkisi olacağı,  diyette tekli doymamış yağlar yerine trans yağların seçilme-

sinin infertilite riskini önemli ölçüde artırdığı gösterilmiştir (Chavarro ve diğ, 2008). Karbonhidratlar 

yerine trans yağ tüketmenin yumurtlama bozukluğu riskinde% 73'lük bir artış ile ilişkili olduğunu ve 

multivitamin alan kadınların infertilite yaşama olasılığı daha düşük olabileceğini belirtilmiştir (Chavarro 

ve diğ, 2007). 

Kısaca, tekli doymamış ya- trans yağ asidi oranı yüksek, hayvansal protein yerine sebze tüketimi fazla, 

düşük yağlı süt ürünleri tüketen, düşük glisemik yük ve yeterli demir alımı ve multivitamin kullanan 

kadınlarda infertilite riskinin daha düşük olduğu gösterilmiştir. 

VÜCUT AĞIRLIĞI (OBEZİTE- ZAYIFLIK) 

Bireylerin vücut ağırlığı genellikle beslenme ve fiziksel aktivite ile ilişkilendirilmektedir. Vücut ağırlı-

ğının diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ve infertilite ile ilişkili olduğu gösterilmektedir.  

Erkeklerde obezite ile erektil disfonksiyonu ilişkilendirilmiş, erkeklerde artan ağırlık ile inhibin B ve 

leptin seviyelerinin etkilendiği, azalan inhibin B hormonu ile artan keptin seviyelerinin erkeklerde sperm 

üretiminin azalması ve infertilite ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Kadınlarda ise, BKİ arttıkça düşük 

yapma riskinin arttığı, gebe kalma oranının düştüğü, gebelikte diyabet, hipertansiyon riskinin arttığı 

gösterilmiştir (Sharma ve diğ., 2013).   

Vücut ağırlığı fertiliteyi sadece obezite ile ilişkili olarak etkilemektedir. Erkeklerde aşırı zayıflık infer-

tilite için bir risk faktörüdür. Düşük BKİ’li erkeklerde sperm yoğunluğunun normal BKİ erkeklere göre 

daha az olduğunu göstermiştir (Chavarro ve diğ, 2010). Kadınlarda zayıflık ve aşırı düşük vücut yağ 

oranı yumurtlama disfonksiyonu ve infertilite ile ilişkilendirilmiştir. BKİ 17’nin altındaki kadınlarda 

infertilite oranının yüksek olduğu ve zayıf kadınlarda erken doğum oranının daha yüksek olduğu belir-

tilmiştir. Yeme bozukluğu olan kadınlarda yumurtlama döngüsünün bozulduğu ve infertilite riskinin 

yüksek olduğu gösterilmiştir (Sharma ve diğ., 2013). 

FİZİKSEL AKTİVİTE 

Haftada en az 3 kez 1 saat düzenli egzersiz yapan erkeklerin sperm parametrelerinin daha sık ve ağır 

egzersiz yapanlara göre daha iyi olduğu gösterilmiştir. Diyet ve egzersiz birlikte verilen ratlarda sperm 

motilitesinin ve morfolojisinin arttığı, sperm DNA hasarının ve reaktif oksijen ürünlerinin azaldığı bu-

lunmuştur (Vaamonde ve diğ, 2009). Kadınlarda düzenli  ve orta düzey fiziksel aktivitenin infertiliteye 

karşı koruyucu olduğu, obez kadınlarda egzersizin fertiliteyi etkilediği gösterilmiştir. Ancak egzersizin 

şiddeti, süresi ve sıklığı arttıkça fertilitede azalma ile ilişkilendirilmiştir (Sharma ve diğ., 2013).  

STRES 

Toplumun bir parçası olarak stres fiziksel, sosyal ve psikolojik olara bireyleri etkilemektedir. İnfertilite 

de sosyal baskı, test ve teşhisler, tedavi, maliyet gibi etkenlerle artan stresli bir durumdur. 
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Erkeklerde infertilite tedavisi gördüğü sürede yaşamında ikiden fazla stresör bulunduğunda sperm yo-

ğunluğu, motlitesi ve morfoljisinin bozulduğu; kadınlarda uzun çalışma süreleri, anksiyete, depresyon 

gibi faktörlerin fertiliteyi etkilediği bulunmuştur (Sharma ve diğ., 2013). 

SİGARA/ ALKOL KULLANIMI 

Hem kadınlarda hem de erkeklerde sigara kullanımının fertiliteyi düşürdüğü; sigara içen erkeklerde 

sperm sayısı, yoğunluğu, morfolojisinin azaldığı; sigara içen kadınlarda infertilite oranın içmeyenlere 

göre daha yüksek olduğu ve yumurtlama döngüsünün ve yumurta sayısının  azaldığı bulunmuştur 

(Sharma ve diğ., 2013).  

Alkol kullanma genel sağlığı etkilediği gibi üreme sağlığını da etkilemektedir. alkol kullanımı ile infer-

tilite arasında ilişki vardır ancak infertilite riskini artıran alkol miktarı konusunda kesin bilgi bulunma-

maktadır (Sharma ve diğ., 2013).   

KAFEİN 

Sosyal hayatın bir parçası olan kafeinin kadınlarda fertilite ile negatif ilişkili olduğu belirtilmiştir. Ka-

dınlarda günde 500 mg’dan fazla kafein alımının gebelik süresinin uzattığı, doğumu ertelediği bulun-

muştur (Bolúmar ve diğ, 1997). Kafeinin gebelik üzerindeki olumsuz etkileri olarak, düşük, bebek 

ölümü ve ölüm doğumlar sayılmaktadır. Günde 100 mg’dan daha fazla kafein alınmasının düşük veya 

300mg üzerinde alınmasının  düşük yapma riskini artırdığı bulunmuştur (Stefanidou ve diğ, 2011).  

SONUÇ 

Yaşam tarzı faktörlerinden beslenme, vücut ağırlığı yönetimi, egzersiz, stres, sigara alkol kullanımı, 

kafein gibi faktörler fertiliteyi etkilemektedir. fertiliteyi etkileyen faktörler arasında ilaçlar, kıyafetler, 

çevre kirliliği, korunma yöntemi gibi birçok faktör de sayılmaktadır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

olarak belirtilen yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite, genel sağlık üzerine olumlu 

etkileri olduğu gibi fertilite üzerine de olumlu ve koruyucu etkileri vardır.  

Yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli egzersiz ile vücut ağırlığının yönetimi sağlanırken, sigara-alkol 

kullanımından uzak durulması, gebelik döneminde aşırı kafein tüketimine dikkat edilmesi, stresle başa 

çıkma yollarının öğrenilmesi gibi sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının benimsenmesi genel sağlığın 

yanı sıra üreme sağlığının da korunmasını sağlayacaktır. 
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TÜRKİYE’DE BESİN TAKVİYESİ VE SPOR İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ 

TEZLERİN İNCELENMESİ 

Eda KURŞUN1, Duygu AKSOY2 

1 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD,  

Tekirdağ / Türkiye 
2 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ / Türkiye 

Öz: Beslenme, organizmanın hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, büyümesi, gelişmesi ve ge-

rekli olan enerjinin karşılanabilmesi için besinlerin dışarıdan alınması yolu ile ve bu besinlerin emilimi, 

sindirimi edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sporculara özel  planlanan beslenme programları, sporcu-

ların performanslarını ve gelişim düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Birçok sporcu, antrenmanlarının bir 

parçası olarak besin takviyelerinden faydalanmaktadır. Besin takviyeleri, kişilerin doğal beslenme yolu 

ile aldığı makro ve mikro besin ögelerinin sıvı, toz ve tablet formlarında hazırlanmış biçimleridir. Spor 

yapan bireylerin bu ürünleri kullanım amacı günlük beslenme rutinlerinde eksik kalan besin ögelerini 

olduğunda bu açıklığı etkili ve çabuk bir biçimde gidermektir. Bu araştırmanın amacı, elit düzeydeki 

sporcuların, fitness merkezlerinde spor yapan bireylerin ve fitness eğitmenlerinin besin takviyesi kulla-

nımı ile ilgili gelecekte yapılacak olan çalışmalara yardımcı olmak için bu alanda yapılmış lisansüstü 

tez çalışmaları incelenmiştir. Bu alanda yapılmış çalışmaları incelemek için YÖK Ulusal Tez Merkezi 

veri tabanı kullanılmıştır. Tarama yapılırken ‘supplement’, ‘gıda takviyesi’, ‘besin takviyesi’ ve ‘ergo-

jenik destek’ anahtar kelimeler  kullanılmıştır ve erişime açık olan lisansüstü tezler değerlendirmeye 

alınmıştır. Arama kriterleri olarak, ‘spor’ konu alanında sınırlandırılarak 14 lisansüstü tez’e ulaşılmıştır. 

Elit düzeydeki sporcuların, fitness merkezinde spor yapan bireylerin ve fitness eğitmenlerinin katılımcı 

olduğu bu çalışmalarda; kullandıkları besin takviye ürünlerini, bu ürünleri kullanım sıklıkları, kullanım 

amaçları, bilinç düzeyleri gibi destek ürünlerine yaklaşımları incelenmiştir. Bu yapılan çalışmalar dik-

kate alınarak, sonuç olarak sporcuların performanslarını artırmak ve gelişimlerinin sürekliliği için besin  

takviyesi kullandıkları söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Supplement, Ergojenik Destek, Gıda Takviyesi, Besin Takviyesi 

GİRİŞ 

Beslenme, organizmanın hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, büyümesi, gelişmesi ve gerekli 

olan enerjinin karşılanabilmesi için besinlerin dışarıdan alınması yolu ile ve bu besinlerin emilimi, sin-

dirimi edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Ersoy, 2004).  Bir başka tanıma göre; hayati faaliyetleri devam 

ettirebilmek için gerekli olan enerjiyi sağlamak, sağlığı korumak, büyüme ve gelişmeyi sürdürebilmek, 

yapılan antrenmanlara uyum sağlamak ve antrenman sonuçlarını en üst seviyeye çıkarmak için protein, 

karbonhidrat, vitamin ve mineralleri yeterli ve dengeli bir şekilde tüketilmesi  olarak açıklanmıştır 

(Zorba, 1999).  

Sporcuların performansını etkileyen temel faktörlerin olarak; genetik yapı, uygun antrenman program-

ları ve beslenme tarzları en başta gelmektedir (Ersoy ve Hasbay, 2000). Sporculara özel beslenme; ant-

renman öncesi ve sonrasındaki beslenme tarzları, sporcuların beslenme zamanları, sporcuların perfor-

mansları ve gelişim düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Bu yüzden sporcuların beslenme programları se-

danterlere göre farklılıklar göstermektedir (Ersoy, 2012). 
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Besin takviyeleri, kişilerin doğal beslenme ile aldığı makro ve mikro besin ögelerinin sıvı, toz ve tablet 

formlarında hazırlanmış halleridir. Spor yapan bireylerin bu ürünleri kullanım amacı, günlük beslen-

mede eksik kalan besin ögelerinin bu açıklığı kapatmak için kullandıkları etkili ve çabuk bir yöntemdir 

(Yücesir, 2009). 

Birçok üst düzeyde sporcu, antrenmanlarının bir parçası olarak besin takviyelerinden yararlanmaktadır. 

Yapılan çalışmalar göre, sporcuların %85’i besin takviye ürünlerinden faydalanmaktadır. Sporcular be-

sin takviyesi olarak, özellikle vitamin, mineral, protein ve kreatin kullanımı daha çok tercih ettikleri 

ürünleri olarak ifade edilmiştir (Maughan, 2007). 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, profesyonel düzeydeki sporcularda ve fitness merkezlerinde spor yapan kişilerin 

besin takviyesi kullanımı veya farkındalığı hakkında yapılmış olan çalışmaları araştırmak, incelemek ve 

bunun sonucunda sistematik bir şekilde sunmaktır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada ulusal alanda lisansüstü tezler incelenmiştir. Profesyonel sporcularda,  fitness merkezle-

rinde spor yapan bireylerin besin takviyesi kullanımı ile ilgili  yapılan çalışmaların sonuçlarını belirle-

mek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, YÖK Ulusal Tez Merkezi arama motoru üzerinden lisansüstü 

tezlere erişim sağlanmıştır. Tarama yapılırken, ‘supplement’, ‘gıda takviyesi’, ‘besin takviyesi’ ve ‘er-

gojenik destek’ anahtar kelimeleri kullanılmış. Taramada ‘spor’ konu alanı olarak çalışmalar  sınırlan-

dırılmış olup,  bu araştırmanın amacına uygun ve erişime açık olan 14 farklı lisansüstü tez araştırması 

bu çalışmaya dahil edilmiştir. 

BULGULAR 

Yapılan lisansüstü tezler incelendiğinde, elde edilen bilgilere göre besin takviyelerinin kullanımı, kul-

lanım sıklıkları, kullanım amaçları ve bilinç düzeyleri ve katılımcılar çeşitlendirilmiştir. Katılımcılar 

olarak, elit düzeydeki sporcular, fitness merkezi üyeleri ve fitness eğitmenleri olarak farklı gruplarla 

yapılan araştırmalar olduğu saptanmıştır. Bu analizler sonucunda aşağıda yer alan tablolardan yapılan 

çalışmaların amacı, yöntemi ve sonuçları açıklanmıştır. Anahtar kelime olarak ‘supplement’, ‘besin tak-

viyesi’, ‘gıda takviyesi’ olarak yapılan tarama sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Genel tanımlar 

YAZAR / YIL AMAÇ YÖNTEM/ METOT SONUÇ 

(Yarar, 2010) Beslenme destek ürünle-

rini, profesyonel düzey-

deki elit sporcuların hangi 

ürünlerini kullandıkları, 

kullanım sıklıkları, kulla-

nım amaçları ve bilinç dü-

zeylerini incelenmiştir. 

Bu çalışma 18 farklı olimpik 

branşta rastgele seçilen elit dü-

zey 334 sporcuya uygulanmıştır. 

Araştırmada kullanılan veriler 

anket yöntemiyle toplanmıştır. 

Sonuç olarak, farklı branş-

lardaki sporcuların, büyük 

bir bölümü beslenme des-

tek ürünü kullanmaktadır. 

Sporcular tarafından 40‟ın 

üzerinde farklı beslenme 

destek maddesi kullanmış-

tır. En çok tercih edilen 

ürünler ise; Protein tozları 

ve aminoasitlerdir. 

(Koç, 2014) Milli Takım Gelişim 

Kamplarına Katılan güreş-

çilerin beslenme alışkan-

lıklarını ve beslenme des-

tek ürünü kullanma du-

rumları incelenmiştir. 

Araştırma kapsamında  

180 elit güreşçiye anket uygu-

lanmıştır. Güreşçilerin beslenme 

alışkanlıklarını ve beslenme 

destek ürünü kullanma durumla-

rını belirlemek için Göktaş’ın 

(2010) aktif milli sporcuların 

beslenme alışkanlıkları ve bes-

lenme destek ürünü kullanmayı 

incelemesinde kullandığı ölçek-

ten yararlanılmıştır. 

Sonuç olarak,  güreşçilerin 

beslenmelerine dikkat et-

tikleri ve beslenmenin 

önemini bildikleri sonu-

cuna ulaşılmıştır.  Güreş-

çilerin büyük bir kısmının 

beslenme destek ürünü 

kullanmadığı, kullananla-

rın çoğunluğunu ise 

greko-romen stildeki gü-

reşçiler olduğu tespit edil-

miştir. 

(Karaçam, 

2015) 

Vücut geliştirme alanında 

erkeklik kimliğinin nasıl 

inşa edildiğini ve erkeklik 

kimliğinin inşasında besin 

desteği kullanımının yerini 

incelemektir. 

Spor salonuna gelen bireylerin, 

9 ay boyunca katılımlı gözlem 

ve 5 fitness eğitmeni, vücut ge-

liştirme yapan 12 erkek sporcu 

ile bireysel görüşmeler yapıla-

rak alan notları yöntemleriyle 

veriler toplanmıştır. 

Sonuç olarak, vücut geliş-

tirme erkekliklerin ve er-

keklikler arasındaki hiye-

rarşi ilişkilerinin bedenler 

ve bedensel pratikler ara-

cılığıyla inşa edildiği/ye-

niden üretildiği ve besin 

desteği kullanımının el-

zem bir pratik olduğu top-

lumsal bir alandır. 

(Öztürk, 2017) Spor salonlarına giden bi-

reylerin genel beslenme 

alışkanlıkları, katkılı be-

sinler ve gıda takviyeleri 

hakkındaki bilgi düzeyleri-

nin tespit edilmesi ama-

cıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya 21’i kadın ve 74’ü de 

erkek olmak üzere toplam 95 

kişi katılmıştır. Çalışmada veri-

ler anket uygulaması ile toplan-

mıştır. 

Sonuç olarak, katılımcıla-

rın besin tercihlerinde gı-

daların katkısız olmasının 

önemli bir sebep olmadığı 

tespit edilmiştir. 

(Mermertaş, 

2019) 

Fitness egzersizi yapan bi-

reylerin doping ve gıda 

takviyeleri hakkındaki 

bilgi düzeylerini belirleye-

rek bu maddeleri kullanım 

durumlarını, nasıl temin et-

tiklerini, profesyonel tav-

siye alıp almadıklarının 

belirlenerek durum tespiti 

yapılması amaçlanmıştır. 

Çalışmaya 93 erkek ve 43 kadın 

olmak üzere toplam 136 fitness 

egzersizi yapan kişi ve 41 eczacı 

katılmıştır. Araştırmadaki veri-

ler anket tekniği kullanılarak 

toplanmıştır. 

 

 

 

 

Sonuç olarak, 120 kişi do-

ping kullandığı ve 116 kişi 

doping kullanmadığı;  

118 kişinin gıda takviyesi 

kullandığı ve 18 kişinin 

gıda takviyesi kullanma-

dığı tespit edilmiştir. Top-

lam 136 fitness egzersizi 

egzersizi yapan bireyin % 

49,3'ünün doping hak-

kında yeterli bilgiye sahip 

olduğu belirlenmiştir. Ay-
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rıca, egzersizi yapan bire-

yin % 55,1'inin ise gıda 

takviyeleri hakkında ye-

terli bilgiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

(Ulusoy, 2019) Fitness eğitmenlerinin, be-

sin destekleri ve steroid 

kullanımına yönelik yakla-

şımlarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Araştırmaya 15 farklı ildeki 316 

Fitness merkezi ve bu merkezle-

rin fitness müdürlüğünü yapan 

57’si kadın, 259’ü erkek olmak 

üzere toplam 316 kişi katılmış-

tır. Bu tez çalışmasında veri top-

lama aracı olarak anket yöntemi 

kullanılmıştır. 

Sonuç olarak, Kadın ve er-

kek eğitmenler besin des-

teklerinin faydası konu-

sunda benzer ortalamaya 

çıkmıştır. Şehirler ara-

sında besin destekleri kul-

lanım alışkanlıkları ara-

sında fark bulunmuştur. 

Erkek üyeler daha fazla 

kas yapmak için besin 

destekleri kullandığı or-

taya çıkmıştır. Kadınlar, 

zayıflamak için besin des-

teklerini kullandığı ora-

taya çıkmıştır. Protein toz-

ları, çok önerilen ve talep 

edilen besin desteği olarak 

belirlenmiştir. 

(Güreş, 2021) Bu araştırma ,sporda, bü-

tünlüğün sağlanabilmesi 

için doping, supplement 

kullanımı, şike ve etik ka-

rar vermenin etkilerinin in-

celenmesi amacıyla yapıl-

mıştır 

Araştırmada sporda bütünlük 

durumunu açıkça ortaya koya-

bilmek için örnek olaylar ile 

desteklenmiş tümevarım yön-

temi, çoklu durum çalışması 

(multiple case study) ve literatür 

taraması yöntemleri kullanılmış-

tır. Bu çalışma ulusal ve ulusla-

rarası alanda kurumsal ve hu-

kuksal olarak uygulanan çalış-

maları ve akademik olarak yapı-

lan araştırmaları kapsamaktadır. 

Sonuç olarak, spor bütün-

lüğünü bireylerin veya ku-

rumların bozmadığını, 

sporun doğasının sorunlu 

olduğunu, spor alanla-

rında, dürüst ve samimi 

olarak sportmenliğin savu-

nulması ve tüm katılımcı-

lar için güvenli, adil ve 

kapsayıcı bir ortam oluştu-

rulup sporun özgün kural-

larına göre davranılarak 

bütünlüğün oluşturulması 

ve yönetişim yapılarak 

uluslararası alanda küresel 

iş birliğine gidilmesi ge-

rektiği sonuçlarına ulaşıl-

mıştır. 

Anahtar kelime olarak ‘ergojenik destek’ olarak yapılan tarama sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2.  Genel tanımlar 

YAZAR / YIL AMAÇ YÖNTEM/ METOT SONUÇ 

(Eröz, 2017) Bu çalışmanın amacı; 

elit düzeydeki milli at-

letlerin, güreşçilerin, ju-

docuların ve haltercile-

rin doping ve ergojenik 

maddeler ve kullanımı 

hakkındaki bilgi ve gö-

rüşlerini belirlemektir. 

Araştırmaya 4 farklı branş-

tan toplam 120 sporcu da-

hil olmuştur. 

veri toplama aracı olarak 

anket hazırlanmıstır. 

 

Sonuç olarak, sporcuların 

eğitim seviyelerinin doping 

ve ergojenik yardımcılar 

hakkındaki bilgi düzeyle-

riyle anlamlı bir ilişkisi ol-

madığı tespit edilmiştir. 

(Alpak, 2008) Bu çalışmanın amacı ül-

kemizdeki halter bran-

şındaki sporcuların do-

ping kullanımı ve zarar-

ları konusunda bilgi dü-

zeylerini belirlemektir. 

Çalışmaya 15'i kadın 50'si 

erkek toplam 65 sporcu 

dahil edilmiştir. Sporcu-

lara doping hakkındaki bil-

gilerini belirlemek için an-

ket uygulanmıştır. 

 

Sonuç olarak sporcuların 

eğitimlerinin doping kulla-

nımının ve dopingin zarar-

ları konusunda bilgi düzey-

lerini arasında önemli fark 

bulunmamıştır.  

 

(Yıldız, 2007) Bu çalışmanın amacı; 

2005- 2006 yılı Isparta 

Süper Amatör Liginde 

mücadele eden futbolcu-

ların ergojenik yardım 

konusunda bilgi ve fay-

dalanma düzeylerini tes-

pit 

Edilmesidir. 

Araştırmanın çalışma gru-

bunu, Isparta ilindeki Sü-

per Amatör Ligindeki li-

sanslı futbolcular olmak 

üzere 10 takımdan toplam 

198 sporcu oluşturmuş-

tur.  Veri 

toplama aracı olarak anket 

hazırlanmıstır 

 

Sonuç olarak sporcuların 

eğitim seviyelerinin ergoje-

nik yardımcılar hakkındaki 

bilgi düzeyleriyle anlamlı 

bir ilişkisi olduğu görül-

müştür ve yasal olmayan 

madde ve yöntemleri kul-

lanmadıkları, sağlıklarını 

tehdit edebilecek madde ve 

uygulamalardan kaçındık-

ları tespit edilmiştir. 

 

(Kharazi, 2017) Bu araştırmanın amacı 

Türkiye ve İran’da Be-

den Eğitimi ve Spor 

Yüksekokul 

Antrenörlük bölümünde 

okuyan öğrencilerin 

sporcu beslenme bilgisi 

ve beslenme alışkanlık 

düzeylerini incelemek 

ve ergojenik yardımcıla-

rının kullanıp kullanma-

dığını araştırılarak ülke 

arasında bir farklılık 

olup olmadığını tespit 

etmektir. 

Türkiye’de Ankara Gazi 

Üniversitesi ve İran’da 

Tehran, Shahid Beheshti 

üniversitesinde beden eği-

timi ve spor antrenörlük 

bölümünde okuyan toplam 

300 öğrenci katılmıştır. 

Veri toplamak için anket 

sorular uygulanmıştır. 

 

Araştırma sonuçlarına göre, 

her iki ülkede B.S.Y.O Ant-

renörlük bölümünde oku-

yan öğrencilerin sporcu 

beslenme bilgisi ile bes-

lenme alışkanlığı arasında 

pozitif korelasyon olduğunu 

tespit edilmiştir.  

Türkiye’de beden eğitimi 

ve spor yüksekokul Antre-

nörlük bölümünde okuyan 

öğrencilerin %28.7 besin 

destek kullanmakta iken 

İran da öğrencilerin 

%26 i besin destek kullan-

dığı görülmüştür. 

(Çotur, 2018) Bu araştırmanın amacı 

aydın ili Efeler ilçesinde 

spor salonlarında spor 

yapan bireylerin bes-

lenme ve ergojenik yar-

dımcılar hakkındaki 

bilgi düzeylerini bazı 

Araştırma Aydın ilinde 

spor salonlarına giden ve 

burada spor yapan 290 bi-

reyin görüşleri alınarak ya-

pılmıştır. Araştırmanın an-

keti üç bölümden oluş-

maktadır. Birinci bölümde 

Sonuç olarak Ergojenik 

yardımcılardan hakkındaki 

bilgi düzeyinin ve fayda-

lanma düzeyinin 23 -27 yaş 

arasında daha fazla olduğu, 

kilo miktarının 181 ve üze-

rinde olanlarda bu değerin 
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değişkenlere göre ince-

lemesidir. 

spor yapan bireylerin de-

mografik özellikleri ile il-

gili bilgi toplanmıştır. 

İkinci bölümde bireylerin 

beslenme alışkanlıkları ile 

ilgili bilgi toplamak ama-

cıyla 39 soruluk ölçek kul-

lanılmıştır. Üçüncü bö-

lümde ergojenik yardımcı-

lar hakkında bilgi ve fay-

dalanma düzeylerine yöne-

lik sorular sorulmuştur. 

 

 

daha yüksek çıkmıştır. Be-

karlar, ergojenik destek 

ürünlerini daha fazla tercih 

etmiştir. Vücut geliştirme 

için spor yapan bireylerin 

ergojenik yardımcılardan 

faydalanma düzeylerinin 

daha fazla çıkmıştır. Çalı-

şan ve hareketsiz olan bi-

reylerin ergojenik destek 

ürünlerden faydalanmamış-

lardır. 

  

(Bayraktar, 2019) Araştırma Türkiye sınır-

ları içerisinde yer alan 

Crossfit sporcularının, 

performans algılarını 

iyileştirmek ve yükselt-

mek adına sağladıkları 

ergojenik yardım düzey-

lerinin belirlenmesi üze-

rine yapılmıştır 

Araştırma, 206 erkek ve 

64 kadın sporcudan oluş-

maktadır. Araştırmada 

Crossfit sporcularına 20 

adet ergojenik yardım 

maddesi sunulmuştur. Cin-

siyet, Yaş, Eğitim Du-

rumu, Sporcu Lisansı, 

Spor Geçmişi, Crossfit 

Geçmişi ve Haftalık 

Crossfit Aktivitesi gibi de-

ğişkenlerin olduğu araş-

tırma, anket şeklinde uy-

gulanıp verilerin toplan-

ması sağlanmıştır. 

Çıkan sonuç, ergojenik yar-

dım kullanım oranının alt 

boyut değişkeni dikkate 

alınmaksızın bakıldığında 

69,78 gibi ortalama bir kul-

lanım puanı vermektedir. 

Bu çoğu sporcunun perfor-

mans algısını pozitif etkile-

mek adına önemliolabile-

ceklerini kanıtlamaktadır. 

Alt boyut değişkenlerine 

göre ergojenik yardım kul-

lanım oranlarının bazıla-

rında belirgin farklılıklar 

tespit edilmiştir.Araştır-

mada en fazla performans 

algısıyla pozitif ilişkilendi-

rilen ergojenik yardım 

“Uyku” en az önemli bulu-

nan ise “Kreatin” yardımı 

olarak belirlenmiştir. 

(Duman, 2019) Çalışmanın amacı spor-

cuların ergojenik destek 

ve gıda takviyesi kulla-

nımı ile ilgili bilgi du-

rumlarını araştırmaktır. 

110 erkek ve 50 kadın ol-

mak üzere toplam 160 

sporcu öalışmaya katılmış-

tır. Araştırma hem  yüz 

yüze görüşülerek, hem de 

anket formları internet or-

tamına da atılarak sporcu-

ların kolay erişimi amaç-

lanmıştır. 

Elit sporcuların takviyelere 

bakış açılarının demografik 

ve spor değişkenlerine göre 

farklılık gösterdiği tespit 

edilmiştir. 

 

SONUÇ 

Bu araştırmanın amacı üst düzey sporcuların ve fitness merkezlerinde spor yapan bireylerin besin tak-

viyesi kullanımı alanında yapılan akademik çalışmaların incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu çalışma 

için, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden yüksek lisans ve doktora tezlerine erişim sağlan-

mıştır. Profesyonel düzeydeki sporcuların, fitness merkezi üyelerinin ve fitness eğitmenlerinin besin 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

147 

takviyelerinin kullanımı, kullanım sıklıkları, kullanım amaçları ve bilinç düzeyleri yaklaşımları incelen-

miştir. Sonuç olarak, yapılan bu çalışma ile bundan sonra bu alan ile ilgili çalışacak olan araştırmacılar 

için kaynak olacaktır. 
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TÜRKİYE’DE KADINLARDA OBEZİTE VE SPOR İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ YAPILAN 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

Eda KURŞUN1, Duygu AKSOY2, 

1 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor ABD,  

Tekirdağ / Türkiye 

2 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Tekirdağ / Türkiye 

Öz: Obezite, tüketilen besinlerden alınan enerjinin günlük hayatta tüketilen enerjiden fazla olmasından 

dolayı meydana gelen bir hastalıktır. Ayrıca, insan vücudunda bulunan yağ hacminin, yağsız vücut hac-

mine oranla yüksek seviyelerde olması ile bireyi fiziksel ve psikolojik açıdan önemli derecede etkileyen 

kronik bir hastalıktır.  Obez bireyler, çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşmaktadır. Özellikle obez kadın-

lara özgü sağlık sorunları bireylerin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Obezite tedavilerinde, eg-

zersiz ve kalori kısıtlaması tedavilerinin birlikte uygulandığı yöntemler en etkili programlar olarak de-

ğerlendirilir. Bu çalışmanın amacı; kadınlarda obezite  ve spor alanındaki çalışmaları araştırmak, ince-

lemek ve bu çalışmaların sonuçlarını doğrultusunda bilgilerin derlemesi yapılarak, ilerleyen yıllarda 

yapılacak olan çalışmalar adına bir bilgi havuzu oluşturmasıdır.  Bu çalışma ile,  bu alanda yapılan 

araştırmaların tekrarına düşmesini engelleyerek, yapılacak olan yeni araştırmaların konu saptanmasına 

yardımcı olmak ve eksik konuların giderilmesine yardımcı olacaktır. Bu çalışma, derleme metodu kul-

lanılarak ulusal alanda lisansüstü tezler incelenmiştir. Bu derleme çalışması için YÖK Ulusal Tez Mer-

kezi arama motoru üzerinden erişim sağlanarak ulusal lisansüstü tezlerin taraması yapılmıştır. Tarama 

yapılırken ‘’obezite’’, ‘’kadın’’ ve ‘’obezite ve kadın’’ anahtar kelimeleri kullanılmış ve alan olarak 

‘spor’ konu alanı  seçilmiştir. Bu araştırmanın amacına uygun ve erişime açık olan toplam 15 lisansüstü 

çalışmasına ulaşılmıştır. Bu çalışma ile, kadınlarda obezite ve spor alanına yönelik yapılan araştırma 

sonuçlarını belirlenmiştir. Sonuç olarak, obez kadın bireyler üzerinde çeşitli aerobik egzersiz program-

larının olumlu yönde etkilerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Obezite, Spor 

GİRİŞ 

Günümüzde kullanılan obezite kelimesi Latince kökenli olup ‘obezus’ kelimesinden türetilmiştir. Obe-

zus kelimesi, şişman ve fazla kilolu bireyler için kullanılır. Aynı zamanda iyi beslenmiş kişiler anlamı 

da taşımaktadır. Obesity, ingilizce şişman anlamında, çok şişman anlamında ise ‘obese’ kelimeleri kul-

lanılır (Ergül ve Kalkın, 2011). 

Obezite, tüketilen besinlerden alınan enerjinin günlük hayatta tüketilen enerjiden fazla olmasından do-

layı meydana gelen bir hastalıktır. Bireylerin vücudunda bulunan yağ hacminin, yağsız vücut hacmine 

oranla yüksek seviyelerde olması ile ortaya konulmuş olan ve bireyleri fiziksel, psikolojik açıdan önemli 

derecede etkileyen kronik bir hastalıktır (Babaoğlu ve Hatun, 2002). İç salgı bezlerinin oluşturduğu en-

dokrin sistem ve kardiyoloji sistemi başta olmak üzere vücudun tüm iç ve dış fizyolojisini etkiler. Farklı 

bölgelerde ve sistemlerde birçok bozukluklara ve rahatsızlıklara yol açar ve  tedavi edilmediği sürece 

ölümle sonuçlanabilen önemli rahatsızlıktır (Eskiyecek, 2019). Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tara-

fında en tehlikeli 10 hastalıktan biri olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda kanser ile yakından ilişkili 

olduğu tespit edilmiştir (Güler vd., 2009). 
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Obezitey’i tıbbi olarak tanımlanmak için kişilerin kilosunun boy uzunluğunun karesine oranlanması ile 

elde edilen Beden Kütle İndeksi kullanılır (BKİ). Elde edilen BKİ sonuçlarına göre 25 ve üzeri olan 

yetişkin bireyler fazla kilolu ve beden kütle indeksleri 30 ve üzerindeki değerlere sahip olanlar ise obez 

sınıfına girmektedir (WHO, 2020).  

Dünya Sağlık Örgütüne göre, 1995’ten 2000’e kadar %50 oranında obezite sıklığında artış bildirilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan bireylerin 20 yaşın üzerindekiler  nüfusun %54.9’nun aşırı ki-

lolu ve %22.5’nin obez olduğu tahmin edilmektedir. Bu artışa göre; 2025 yılında obezite sıklığının %50 

olması beklenmektedir. Diğer gelişmiş ülkelerde de aynı sonuç ile karışılaşılmasıı beklenmekte-

dir.(WHO, 2008; Bahçeci, 2011). 

Obez bireyler, çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşmaktadır. Özellikle obez kadınlara özgü sorunlar birey-

lerin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Obezite genel olarak, metabolik sendrom (MS), tip 2 dia-

betes mellitus ve kardiyovasküler hastalık gelişimi için önemli bir faktördür (Chopra, Misra, Gulati ve 

Gupta 2013). Ayrıca, kadınlarda başta gebelik olmak üzere birçok sorun ile karşılaşılmaktadır. (Charo 

ve Lacoursiere, 2014). Obeziteye bağlı olarak, kadınlarda yumurtalık kanserine yakalanma riskini 1,4 

kat arttırdığı bildirilmiştir (Previs vd., 2014; Massetti vd., 1976).  

AMAÇ 

Bu derlemenin amacı; kadın ve obezite alanındaki çalışmaları araştırmak, incelemek ve bunun sonu-

cunda sistematik bir şekilde sunarak yapılan çalışmalar doğrultusunda ilerleyen yıllarda yapılacak olan 

çalışmalar adına bir bilgi havuzu oluşturması ve aynı zamanda bu alanda yapılan çalışmaların tekrarına 

düşmesini engelleyerek yapılacak olan çalışmalarda konu saptanmasına yardımcı olmak ve eksik konu-

ların giderilmesi amacı ile yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, ulusal alanda lisanüstü tezler incelenmiştir. Bu derleme çalışması için YÖK Ulusal Tez 

Merkezi arama motoru üzerinden erişim sağlanarak ulusal lisansüstü tezlerin taraması yapılmıştır. Ta-

rama yapılırken ‘’obezite’’, ‘’kadın’’ ve ‘’obezite ve kadın’’ anahtar kelimeleri kullanılmış ve alan ola-

rak ‘spor’ konu alanı  seçilmiştir. Bu araştırmanın amacına uygun ve erişime açık olan toplam 15 lisan-

süstü çalışmasına ulaşılmıştır ve bu derlemeye dahil edilmiştir. 

BULGULAR 

Referans alınan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre kadınlarda obezite ve spor konusunda yapılan 

çalışmalarda çeşitli egzersiz programları ve egzersiz türlerinin obez kadın bireyler üzerinde fiziksel, 

fizyolojik, antropometrik, metabolik ve kan değerleri parametrelerinde olumlu yönde değişimler görül-

müştür. Bu araştırmalara göre, sadece obez kadın bireylerin katıldığı çalışmaların amaç, yöntem ve so-

nuçları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Genel tanımlar 

YAZAR / YIL AMAÇ YÖNTEM/ METOT SONUÇ 

(Erbaş, 2007) 6 aylık aerobik antrenman 

programının menopoz ön-

cesi orta yaş sedanter obez 

bayanların bazı fiziksel ve 

fizyolojik parametreleri 

üzerindeki etkilerini belir-

lemek. 

Çalışmaya, 54 sedanter kadın 

katılmıştır. 

Bireylere hedef kalp atım sayı-

larının %60 -70 şiddetinde 6 ay 

boyunca haftada 3 gün olmak 

üzere 50 dakikalık aerobik ni-

telikli kalistenik egzersiz prog-

ramı uygulanmıştır. 

Sonuç olarak, düzenli ve 

uzun süreli yapılan aero-

bik egzersizin vücut 

ağırlığının azaltılma-

sında etkili olduğu belir-

lenmiş ve obezitenin te-

davisinde yararlı olacağı 

kanısına varılmıştır. 

(Abanoz, 2010) 8 haftalık pilates egzersiz-

lerinin sedanter obez ka-

dınların fiziksel uygunluk 

ve kan değerleri üzerindeki 

etkisini incelemek. 

Çalışmaya 15 sedanter kadın 

katılmıştır. Deney grubuna, 8 

hafta, haftada 3 gün ve 55 da-

kika süre ile pilates mat-work 

egzersiz programı uygulanmış-

tır. 

Sonuç olarak düzenli 

yapılan Pilates egzersiz-

lerin obezitenin azaltıl-

ması ve Total-Kolesterol 

ile LDL-Kolesterol sevi-

yelerinin düşürülme-

sinde olumlu yönde bir 

rol oynadığı söylenebi-

lir. 

(Turgut, 2010) Obez kadınlarda, aerobik 

egzersiz programının kalp 

hızı değişkenliği üzerine 

olan etkisini incelemek. 

Çalışmaya, 10 kadın obez hasta 

katılmıştır. Egzersiz programı 

haftada 5 gün, 1 kez 30 dakika 

maksimal kalp atımının %55’i 

şiddetinde, yürüme bandında 

uygulanmıştır. 

Çalışma sonucunda eg-

zersizin sempatik aktivi-

tede depresyon, para-

sempatik aktivitede ise 

aktivasyona neden ol-

duğu gözlemlenmiştir. 

(Zileli, 2011) Obez kadınlarda, aerobik 

egzersiz sırasında alınan 

farklı içerikteki sıvıların iş-

tahı düzenleyen hormonlar 

üzerindeki akut etkilerini 

ortaya çıkartmak. 

Çalışmaya, 15 kadın hasta gö-

nüllü katılmıştır. Bireylere; 

light kefir, maden suyu ve su 

içen olmak üzere üç gruba ay-

rılmışlardır. 1. ve 2. gün hasta-

nede kan alınıp, 3. gün ise 

stadyumda %75 şiddette, 75 

dakikalık yürüyüş egzersizinin 

basında (0. dk), sonunda (75. 

dk) ve egzersiz bitiminden 20 

dakika sonra (95.dk) kan alın-

mıştır. 

Sonuç olarak egzersiz 

sırasında tüketilen kefir, 

maden suyu ve suyun, 

egzersiz sonrası açil 

ghrelinin düzeyini azal-

tarak iştahı baskıladığı 

söylenebilir. 

(Türkmen, 2012) 30 yaş üstü obez kadın bi-

reylerde, bireysel egzersiz 

programı yöntemi ile katı-

lımcılara egzersiz yapma 

alışkanlığı kazandırmak, 

bu alışkanlığın kalıcılığını 

sağlamak. 

Çalışmaya, 24 obez kadın ka-

tılmıştır. Bireysel Egzersiz 

grubu haftada 4 gün, 60 dakika 

egzersiz yapmışlardır. Grupsal 

Egzersiz Grubu ise 12 hafta 

boyunca haftanın 4 gün, 60 da-

kika araştırmacıyla beraber eg-

zersiz yapmışlardır. 

Bu çalışma sonunda, 

Grupsal olarak yapılan 

egzersizlerin  

Bireysel egzersiz gru-

buna göre, daha olumlu 

yönde olduğu gözlen-

miştir.  

(Coşkun, 2014) Obezlerde, bireysel olarak 

maksimal yağ yakım ara-

lığı tespit edilerek, yaptırı-

lan farklı egzersiz modelle-

rinin, antropometrik ve 

metabolik değişkenler, İsti-

rahat metabolizma hızı, ae-

Çalışmaya, 51 obez kadın ka-

tılmıştır. Çalışmanın başında, 

antropometrik ölçümler, venöz 

kan örnekleri, istirahat metabo-

lik hız ve kardiyopulmoner eg-

zersiz ölçümleri alındı. Bir ay 

sonra kardiyopulmoner egzer-

siz testi ölçümleri yapılmıştır. 

Bu çalışmada yapılan 

tüm egzersiz modelle-

rinde kilo kaybının sağ-

lanarak kan parametrele-

rinin düzelmiş olması, 

yağ yakım aralığına 

bağlı olarak belirlenen 

antrenman şiddetlerinin, 
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robik kapasite, insulin du-

yarlılığı ve yağ metabo-

lizma hızına olan etkileri-

nin çalışma öncesi ve son-

rası grup içi değerleri kar-

şılaştırarak araştırmak. 

İki ay sonra, ilk yapılan ölçüm-

lerin tamamı tekrarlanarak ça-

lışma tamamlanmıştır 

gerekli metabolik yolak-

ları tetiklemek için ye-

terli olduğu şeklinde yo-

rumlanabilir. YYAE ve 

karma gruplarda kas 

kaybının yaşanmamış 

olması dolayısıyla, öne-

rilebilecek daha etkin 

antrenman modelleri 

olarak kullanılabilir. 

(Azadpour, 

2015) 

10 haftalık orta şiddetli eg-

zersiz programının post-

menapozal obez, prehiper-

tansif kadınlarda anjiyo-

tensin dönüştürücü en-

zim(ACE) ve beta 2 adre-

nerjik reseptör (ADRΒ2) 

mRNA gen ekspresyonu, 

plazma anjiyotensin II 

(Ang II)düzeyi ve akıma 

bağlı dilatasyon (FMD) 

üzerine etkisini incelemek. 

Çalışmaya, 24 obez 

postmenopozal kadın katılmış-

tır. Bireyler,10 haftalık orta 

şiddetli egzersiz programına 

katılmıştır. Egzersiz progra-

mından önce ve sonra vücut 

kompozisyonu, VO2 max, kan 

basıncı, ACE and ADRB2 gen 

ekspresyonu, Ang II plazma 

düzeyi and FMD ölçümleri 

alınmıştır. 

10 haftalık orta şiddetli 

aerobik egzersizin ACE 

ve ADRB2’yi etkiledi-

ğini, Ang II plazma se-

viyelerini azalttığını ve 

endotelyal fonksiyonu 

iyileştirdiğini görülmüş-

tür. Kan 

basıncının azalma ve 

vücut kompozisyonunda 

iyileşme görülmüştür. 

Alızadeh Osalou, 

2015) 

Yüksek şiddetli aralıklı eg-

zersizin (HIIT) obez kadın-

larda inflamatuar sitokinler 

ve kemik dönüşüm belir-

teçleri üzerine etkilerini in-

celemesi 

Çalışmaya, 24 sağlıklı, sedan-

ter obez kadın katılmıştır. Bi-

reyler, 

HIIT (n=14) ve Kontol (n=10) 

gruplarına ayrıldı. HIIT grubu 

12 hafta süresince (3 

gün/hafta, 40 dk/gün) yüksek 

şiddetli aralıklı egzersiz yap-

mıştır. 

HIIT egzersizlerinin 

obez kadınlarda vücut 

yağ oranını azalması, 

kemik dönüşüm belir-

teçleri ve inflamatuar si-

tokinlerde iyileşme sağ-

layarak kemik sağlığı 

için yararlı olabileceğini 

sonucuna varılmıştır. 

(Özcan, 2017) Egzersiz yapan ve yapma-

yan obez kadınların yaşam 

doyumu ve öz yeterlik dü-

zeylerinin incelenmesidir. 

Çalışmaya,  21 yaş üstü haf-

tada en az 1 saat, 3 gün, 4 ay 

düzenli egzersiz yapan 75 obez 

kadın ve egzersiz yapmayan 58 

obez kadın olmak üzere 133 

obez kadın katılmıştırYöntem 

olarak,  

Yaşam Doyumu Ölçeği ve Ge-

nel Öz Yeterlik Ölçeği kulla-

nılmıştır. 

Egzersiz yapan obez ka-

dınların yaşam doyumu 

ve öz yeterlilik puanları 

daha yüksek çıkmıştır.. 

Tablo 1’de obez kadın bireylerin egzersiz çalışmalarına yönelik değerlendirmeye alınan 9 çalışma bu-

lunmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular; Araştırmanın yazarı ve yılı, amacı, yöntem ve metodu, 

araştırma sonuçları olarak ele alındı. Bireysel egzersiz programı yöntemi, yüksek şiddetli aralıklı egzer-

siz, pilates egzersizleri ve aerobik antrenman modellerinin obez kadın bireyler üzerinde olumlu bir et-

kisinin bulunduğunu kanıtlayan çalışmalardır.  

Lisansüstü çalışmalardan elde edilen bilgilere göre, obez kadın ve erkek denekler üzerinde yapılan ça-

lışmalarda çeşitli egzersiz programlarının, NLP eğitimlerinin ve diyet programlarının obez bireyler üze-

rinde fiziksel durumları, yeme tutum ve davranışları, yaşam kalitelerini ve depresyon durumları para-

metrelerinde olumlu yönde değişimler görüldüğü gibi diyet yanında  ek olarak uygulanan orta şiddette 
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direnç egzersizinin ise ilave bir etkisinin olmadığını gösteren çalışmada bulunmaktadır. Bu araştırmalara 

obez kadın ve erkek olarak her iki cinsiyetin de katıldığı çalışmaların amaç, yöntem ve sonuçları Tablo 

2’de verilmiştir  

Tablo 2. Genel tanımlar 

YAZAR / YIL AMAÇ YÖNTEM/ METOT SONUÇ 

(Soysal, 2006) Fazla kilolu ve obez bireylerde 45 

gün boyunca, Sinir Dili Programla-

ması (neuro linguistic program-

ming), eğitimi verildikten sonra 

yeme tutumları üzerindeki etkisinin 

değerlendirilmesi ve egzersizle bir-

likte desteklendiğinde ortaya çıkan 

sonuçların karşılaştırılması. 

Çalışmaya, 110 kadın 9 

erkeğin oluşturduğu bir 

çalışma grubudur. 

Çalışma 4 farklı gruba ay-

rılmıştır. 1.Grup; NLP; 

haftada 3gün eğitim aldı-

lar. 2.Grup; Egzersiz; 45 

gün boyunca haftada 3 

gün egzersiz yaptılar. 

3.Grup; NLP+Egzersiz; 

haftada 2 gün NPL eğitimi 

aldılar ve de haftada 3 gün 

egzersiz yaptılar. 4.Grup; 

Kontrol grubudur. 

Sonuç olarak, göre NLP 

eğitiminden sonra 

NLP+Egzersiz ve NLP 

gruplarının yeme tutum ve 

davranışları, vücut ağırlık-

ları anlamlı yönde değiş-

miştir. 

(Türkay, 2014) Spor merkezlerine başvuran fazla 

kilolu ve obez bireylere uygulanan 

kişisel antrenman programının sağ-

lıkla ilgili yaşam kalitesi üzerine 

araştırılması. 

Çalışmaya, 18 kadın, 26 

erkek toplam 44 birey ka-

tıldı, bireylerin 20’si fazla 

kilolu 24’ü obezdir. De-

ney ve Kontrol grubu 

oluşturuldu. Deney gru-

buna 12 hafta süresince 

haftada 3 gün egzersiz 

programı uygulandı.  

Sonuç olarak uygulanan 

kişisel antrenman progra-

mının kilo problemi olan 

bireylerde fiziksel ve duy-

gusal olumlu etkilerinin 

olduğu ancak ‘’canlılık ve 

sosyal fonksiyon’’ üze-

rinde ise daha az etkisi ol-

duğunu söylenebilir. 

(Başkılıç, 2016) 12 haftalık egzersiz programının vü-

cut kompozisyonu ve yaşam kalitesi 

üzerine etkisini araştırmak. 

Çalışmaya 22 erkek, 24 

kadın toplamda 46 obez 

birey katılmıştır. Deney 

grubuna 12 hafta boyunca 

haftada 4 gün olmak üzere 

aerobik egzersiz programı 

uygulanmıştır. 

Sonuç olarak 12 haftalık 

düzenli aerobik egzersiz-

ler obez bireylerin üze-

rinde vücut kompozisyonu 

parametrelerini ve yaşam 

kalitesini olumlu yönde 

etkilemiştir. 

(Kaya, 2019) Fazla kilolu ve obez bireylerin dep-

resyon ve kendini fiziksel tanım-

lama durumlarının, fiziksel aktivite 

düzeyleri açısından değerlendiril-

mesi. 

Çalışmaya, 60 kadın, 40 

erkek toplam 100 yetişkin 

birey alındı. Vücut kom-

pozisyonu ve beden kütle 

indeksi ölçümleri, yapıldı. 

Sosyodemografik Bilgi 

Formu, Beck Depresyon 

Envanteri, Kendini Fizik-

sel Tanılama Envanteri ve 

Uluslararası Fiziksel Akti-

vite Anketi uygulandı. 

Sonuç olarak obez kadın 

bireyler erkeklere oranla 

daha az aktif ve depres-

yona daha çok eğilimlidir-

ler. Beden kütle indeksi 

arttıkça, Beck depresyon 

skorları yükselmektedir. 

Obez bireylerin fazla kilo-

lulara göre fiziksel benlik 

algıları daha düşüktür. 

(Gökçe, 2019) Obez bireylerin farklı yöntemler ile 

fiziksel aktivite düzeylerinin belir-

lenmesi. 

Çalışmaya, 30 kadın ve 16 

erkek olmak üzere toplam 

46 obez birey katılmıştır. 

Vücut kompozisyon öl-

çümleri, Uluslararası 

Sonuç olarak, Katılımcıla-

rın adım sayısı ortanca de-

ğerleri 9323 adım/gün. 

MET düzeyleri :kadın  

1,3;MET/gün. Katılımcı-

ların adım sayısına göre 
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Fiziksel Aktivite yöntemi 

Sense Wear Armband 

(SWA) kullanılmıştır. 

aktivite düzeyi değerlen-

dirildiğinde %32,6’sı “se-

danter/düşük aktif”, 

%67,4’ü “orta/yüksek ak-

tif” düzeyinde çıkmış-

tır.UFAA’ya göre değer-

lendirildiğinde ise 

%19,6’sı “düşük aktif”, 

%80,4’ü“orta/yüksek ak-

tif” düzeyindedir. SWA 

ile karşılaştırıldığında, an-

ketin %21,7 yüksek tah-

min, %8,7 oranında düşük 

tahminde bulunduğu belir-

lenmiştir. 

(Dumankaya, 

2019) 

Fazla kilolu ve obez bireylerde diyet 

ve diyete ek olarak direnç egzersizi 

programlarının vücut kompozisyonu 

ve kan parametreleri üzerine etkile-

rinin retrospektif olarak karşılaştır-

mak. 

Çalışmaya, 260 kadın ve 

erkek katılmıştır.12 hafta 

boyunca sadece diyet 

programı ve diyet progra-

mına ek olarak haftada 2 

veya 3 gün orta şiddette 

direnç egzersizi progra-

mına katılan obez bireyle-

rin verileri dahil edilmiş-

tir. 

Sonuç olarak, kilolu ve 

obez bireylerde diyetin 

vücut kompozisyonu ve 

genel sağlık üzerinde 

olumlu yönde etkisinin ol-

duğuna, ancak diyetle bir-

likte uygulanan orta şid-

detli direnç antrenmanları-

nın ise ilave bir etkisinin 

olmadığı görülmüştür. 

SONUÇ 

Bu  derleme, ulusal alanda literatür incelenmiş, kadınlarda obezite ve spor alanına yönelik yapılan ça-

lışmaların sonuçlarını belirtmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma için YÖK Ulusal Tez Merkezi arama 

motorları üzerinden lisansüstü tezlere erişim sağlanmıştır. Tarama yapılırken ‘’obezite’’, ‘’kadın’’ ve 

‘’obezite ve kadın’’ anahtar kelimeleri kullanılmış, alan olarak ‘spor’ konu alanı  seçilmiştir. Bu araş-

tırmanın amacına uygun ve erişime açık olan 15 farklı araştırma derlemeye dahil edilmiştir. İncelenen 

çalışmalar sonucunda obez bireyler üzerinde uygulanan aerobik egzersizler, pilates mat-work egzersiz-

leri, bireyselleştirilmiş egzersiz programlarının olumlu yönde etkiler sağladığı gözlemlenmiştir. Bu der-

leme makalesi için, YÖK Ulusal Tez Merkezinden sadece erişime açık tezler dahil edilmesi bu çalışma-

nın sınırlılığı olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın değerlendirme sonucunda, gelecekte bu alanda 

yapılacak çalışmalar  için referans kaynak olacağı ve literüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ VE İNSÜLİN DİRENCİ 

Tolunay YILMAZ1, Kübra DERYA İPEK1, Ecem POLAT1 

1Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Dünyada obezite giderek artan ve en önemli sağlık sorunları arasına giren bir halk sağlığı proble-

midir. Obeziteden etkilenen yalnızca yetişkinler değildir, günümüzde bu problem artık çocuklarda ve 

adölesanlarda da sıklıkla yaşanmaktadır. Çocukluk ve adölesan çağı obezitesi dünya üzerinde giderek 

artan; diyabet, insülin direnci, kardiyovasküler rahatsızlıklar, kanser ve daha birçok hastalığı da berabe-

rinde taşıyan önemli bir sağlık sorunudur. Obezitenin en etkili nedenleri sağlıksız beslenme alışkanlık-

ları ve sedanter yaşam olarak gösterilmektedir. Obezitenin tedavisinde birçok yöntem denenmektedir. 

Bunlardan en önemlileri; diyet tedavisi, davranış tedavisi, egzersiz tedavisi, ilaç tedavisi ve cerrahi te-

davi olarak gösterilmekte ve tüm yöntemler birbiri ile karışık olarak uygulanmaya çalışılmaktadır. Obe-

zite ve diğer kronik hastalıkların insülin direnci ile bağlantılı oluğu günümüzde bilinmektedir. İnsülin 

direnci yetişkin hastalığı olarak ele alınsa bile günümüzde çocuklarda ve adölesanlarda sıklıkla görül-

mektedir. Bunun bireyler arasındaki nedeni olarak değişen yaşam şartları gösterilmektedir. Çocuklukta 

insülin direncinin fizyolojik nedeni, karaciğer ve iskelet kası gibi insüline cevap veren dokularda ve iç 

organlarda lipitlerin artan birikimi ve hücrelerin insüline yanıtının azalmasıyla ortaya çıkar. Bu durumun 

sonucu olarak vücutta insülin seviyesi artar ve hiperinsülinemi oluşur. İnsülin direnci tanısında açlık 

kan şekeri ile insülin değerinin çarpımının kullanıldığı HOMA-IR değerinden yararlanılır. Bu çalışma 

çocukluk çağı obezitesi ve insülin direnci ile ilişkili literatür taranması ve yaklaşımları açıklamayı amaç-

lamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı obezitesi, insülin direnci, insülin, HOMA-IR, BKI, hiperinsülinemi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çocukluk çağı obezitesi, 21. yüzyılın en ciddi küresel halk sağlığı sorunlarından biridir. Dünyadaki he-

men hemen her ülkeyi etkilemektedir ve son 40 yıl içinde, çocuklarda fazla kilolu ve obezite küresel 

yaygınlığı on kat artmıştır. Obezite çocuğun acil sağlık, eğitim durumu ve yaşam kalitesini etkileyebilir. 

Çocukluk çağı obezitesi bir saatli bomba olarak tanımlanmıştır. Bireyler ve toplum üzerinde öngörülen 

etkisi çok fazladır. Mevcut çocuk nesillerinin, obezite prevalansı ve sağlık sonuçları nedeniyle obezitesi 

olan çocukların yetişkin olarak obez kalma olasılığı yüksektir ve ebeveynlerinden daha kısa bir yaşam 

beklentisine sahip olabileceği tahmin edilmektedir. Doktorlar bir yetişkin hastalığı olan Tip2 diyabet 

tanısı çocuklara koymaya başladılar. Bu şok edici bir durumdur. Bu sorun çocuklukta düzgün bir şekilde 

ele alınmazsa, bu çocuklar da yetişkinlikte, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanserler ve kas-

iskelet bozuklukları gibi çeşitli durumlardan mustarip olma riski altında olacaktır (WHO, 2017) (WHO, 

2019). 

Obezite; vücutta aşırı yağ depolanması olarak tanımlanmaktadır. Yetişkinde 25-29,99 kg/m2 arası fazla 

kilolu, 30 kg/m2 ve üstü obez olarak değerlendirilir. Çocukluk çağı obezitesinde tanı olarak genellikle 

persentil değerleri kullanılır, 85. Ve 95. Persentil aralığı fazla kilolu, 95. Persentil ve üstü ise obez olarak 

değerlendirilir (Yanovski, 2015). 

İnsülin direnci çocukluk çağı obezitesiyle beraber sıklıkla görülen bir hastalıktır ve yağlanma ile ilişkili 

tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riski arasında önemli bir bağlantı olduğu düşünülmektedir. 
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İnsülin direnci ayrıca metabolik sendromun önemli bir bileşenidir ve özellikle obez çocuklar ve ergenler 

arasında pediatrik popülasyondaki prevalansı artmaktadır. Artan serbest yağ asitleri ve yağ dokusu ta-

rafından salınan birçok hormon ve sitokin gibi obezite ile ilişkili insülin direncinin patogenezinde çeşitli 

faktörler vardır. İnsülin direncinin varlığını ve kapsamını, ilişkili risk faktörlerini ve farmakolojik ve 

yaşam tarzı müdahalelerinin etkisini değerlendirmek için geçerli ve güvenilir yöntemler gereklidir.  

Oral glukoz tolerans testinden veya açlık insülin ve glikoz seviyelerinden elde edilen işaretleyicilere 

dayalı insülin direncini değerlendirmek için çocuklarda ve ergenlerde doğrulanmıştır ve yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Obezite, insülin direnci ve metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalık gelişimi 

arasındaki güçlü ilişki göz önüne alındığında, çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve tedavisi, insülin 

direncinin ve ilişkili komplikasyonların gelişmesini önlemek için gereklidir (Chiarelli & Marcovecchio, 

2008). 

AMAÇ 

Birçok çalışmada çocukluk çağı obezitesi ve insülin direnci araştırılmış, arasında anlamlı ilişkiler olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle çağımızda önem arz eden bu konulara güncel bakış açısı sağlamak için kap-

samlı literatür taraması yapılmıştır. 

KAPSAM 

1. ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ 

Obezite; vücutta yüksek oranda ve anormal yağ depolanmasıyla oluşan; tıbbi, psikolojik ve sosyal prob-

lemlere neden olabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Obezite tek faktörlü değildir; genetik, çevresel, dav-

ranışsal ve kültürel etmenlerin etkileşimi sonucu oluşur. Obezite; günümüzde sigaradan sonra önlene-

bilir ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alır. DSÖ obeziteyi dünya çapında bir epidemi olarak deklare 

etmiş ve 21. yüzyılın en önemli sağlık problemi olacağının altını çizmiştir (Özdemir, 2015). 

Pediatrik obezite , bu yüzyılın en ciddi sağlık sorunudur. Halen altı çocuk ve ergenden yaklaşık biri veya 

2 ila 19 yaşları arasındaki 12,7 milyon genç aşırı kilolu veya obezdir. İnsidans, önleme çalışmalarına 

rağmen bazı alt yaş gruplarında son 20 yılda iki kat artmıştır (Elizabeth & al., 2019). Çocuklukta obezite 

erişkinlikte obezite için bir risk faktörü olduğundan, günümüzde pediatrik yaşta aşırı kilo ve obezite 

prevalansının yüksek olması, gelecek yıllarda yetişkinlikte obezite prevalansının daha da artmasına yol 

açması beklenmektedir.  

Obezitenin tanımı için genellikle BKI kullanılmaktadır. BKI; insanların kilogram cinsinden ağırlıkları-

nın boylarının metrekaresine bölünmesiyle elde edilir. Erişkinlerde obezite için bireylerin BKI’ sinin 30 

kg/m2 olması istenmektedir. Çocuklarda ise BKI Persentil eğrileri kullanılmaktadır. 85.persentil ile 

95.persentil aralığı fazla kilolu olarak değerlendirilirken, 95.persentil ve üstü obezite olarak kabul edilir 

(Çakıl Sağlık, 2013) (Kumar, MD, Kelly, & PhD, 2017) (TEMD Obezite, Lipid Metabolizması, Hiper-

tansiyon Çalışma Grubu, 2019) (Köksal, 2019). 

Obezite her yaşta ortaya çıkabilir. Obezitedeki eğilimleri değerlendiren önceki çalışmalar hem yetişkin-

lerde hem de her yaştaki çocuklarda prevalansının arttığını, coğrafi konum, etnik köken veya sosyoeko-

nomik durumun ayırt edilmediğini göstermiştir. Düşük gelirli ülkelerde, obezite genellikle orta yaşlı 
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yetişkinler arasında zengin ve kentsel ortamlardan (özellikle kadınlar) daha yaygındır; oysa, yüksek ge-

lirli ülkelerde hem cinsiyetleri hem de her yaştan etkilenir, ancak prevalansı dezavantajlı gruplar ara-

sında orantısız şekilde daha fazladır. 

Global olarak, 2015 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %39'unu temsil eden toplam 1,9 milyar ve 609 

milyon yetişkinin aşırı kilolu ve obez olduğu tahmin edildi. 2015 yılında, fazla kilolu prevalansı, kadın-

larda genç erişkinler arasında (20 ila 44 yaşları arasındaki) erkeklere göre biraz daha düşük, ancak bu 

eğilim 45-49 yaşlarından sonra, belki de kadınlarda menopozla aynı zamana kadar tersine döndüğü sap-

tanmıştır. Obezite prevalansı genel olarak kadınlarda, tüm yaş gruplarında erkeklere göre daha yüksek 

ve cinsiyet farkları en fazla 50 ile 65 yaş arasında bulunmuştur. Hem fazla kilolu hem de obezite oranları, 

20 yaşından itibaren yaşla birlikte artmış, 50 ila 65 yaş arasında doruğa ulaşmış ve daha sonra hafifçe 

gerilediği tespit edilmiştir. 

Yaşa göre standartlaştırılmış aşırı kilo prevalansı 1980'de %26,5'ten 2015'te %39,0'a yükselmiştir, bu 

da son 35 yılda neredeyse %50 artış göstermiştir. Prevalans obezite de aynı şekilde 1980’de %7’den 

2015’te %12,5’e yükselmiştir ve bu durum neredeyse %80’lik bir artışı ifade etmektedir. Aşırı kilo ve 

obezite prevalansı bu dönemde kadınlarda erkeklere göre her zaman daha yüksekti; Aşırı kilo için son 

yıllarda azalan cinsiyet farklılıkları örneğinde açıkça ortadadır, ancak şişmanlıktaki cinsiyet farklılıkları 

sabit kalmıştır. (World Health Organization, 2015) (Chooi, Ding, & Magkos, 2019). 

Amerika ve Avrupa aşırı kilo ve obezite prevalansının en yüksek olduğu iki bölgedir. ABD’ de çocukluk 

ve adölesan çağı obezitesi prevalansı hızlı bir şekilde artmaktadır, çocukların %21-24’ü fazla kilolu iken 

%16-18 arasında değişmektedir (Alpcan & Arıkan Durmaz, 2015). Avrupa'da okul çağı çocuklarında 

fazla kilolu olma prevalansı en yüksek olan ülkeler İspanya (6-9 yaşta %35) ve Portekiz (7-9 yaşta %32), 

en düşük olan ülkeler ise Slovakya (7-9 yaşta %15), Fransa (7-9 yaşta %18), İsviçre (6-9 yaşta %18) ve 

İzlanda (9 yaşta %18) olarak bulunmuştur (Besler & ve ark., 2010). Obezite sıklığı 30 yıl öncesine göre; 

2-5 yaş ve 12-19 yaş arasında iki kat, 6-11 yaş arasında ise üç kat artmıştır (Yayan & Çelebioğlu, 2018). 

2016 yılında 5-19 yaş arası 340 milyondan fazla çocuk ve genç aşırı kilolu veya obez olduğu tespit 

edilmiştir (World Health Organization, 2015). 

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre 6-18 yaş çocukların %8,2’si obez, %14,3’ü ise aşırı kilolu-

dur. 0-5 yaş grubunda obezite sıklığı %8,5 (erkek %10,1, kız %6,8), 6-18 yaş grubunda ise obezite 

sıklığı %8,2 (erkek %9,1, kız %7,3) olarak bulunmuştur. Obezitenin en sık görüldüğü yerler Ege 

(%12,5), Doğu Marmara ve Batı Anadolu (%11,4) ile İstanbul (%10,8) iken en az görülen yerler Gü-

neydoğu Anadolu (%3,4), Doğu Karadeniz (%3,6) ve Kuzeydoğu Anadolu’dur (%4,1). Türkiye’de ço-

cukluk ve ergenlik obezite sıklığı son 20 yılda iki kat artış göstermiştir (Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2017). 

TÜİK tarafından yapılan çalışmada 15-19 yaş grubundaki kız çocuklarının %11,4’ünün fazla kilolu 

%2,2’sinin ise obez olduğu saptanmıştır. Aynı yaş grubundaki erkeklerin ise %15,1’inin fazla kilolu 

%2,5’inin obez olduğu bulunmuştur (Başar, 2019). 

Enerji alımının artması veya enerji harcamasının azalması obeziteye neden olmaktadır. Obeziteye gene-

tik, epigenetik, fizyolojik, davranışsal, sosyokültürel ve çevresel gibi birçok fizyopatolojik etkenler ne-

den olabilmektedir. Enerji dengesinden ve yağ depolanmasından biyolojik durum ve çevresel faktörlerin 
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birbiriyle ilişkileri sorumludur (TEMD Obezite, Lipid Metabolizması, Hipertansiyon Çalışma Grubu, 

2019).  

İnsanlığın gelişimi ile endüstrileşme ve şehirleşme bireylerin yemeğe ulaşımını kolaylaştırmakta ve fi-

ziksel aktiveyi azaltmaktadır. Çevresel etmenlerin önemine rağmen, obeziteye genetik yatkınlık olduğu 

da yadsınamaz bir gerçektir. Leptin hormonu, α-MSH hormonu ve reseptörü olan MC4R, POMC, Pro-

hormon Konvertaz-1, Karboksipeptidaz E enzimi ve FTO geninin obezite ile ilişkileri bulunmuştur (Du-

rak, Akbıyık, & Demirpençe, 2007). 

2. ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Obezite tedavi edilmediğinde birçok hastalığa neden olabildiğinden dolayı erken müdahale ve tedavi 

edilmesi gerekmektedir. Tedavi sırasında ekip olarak çalışmak gereklidir. Tedavide; doktor, hemşire, 

diyetisyen, fizyoterapist, psikolog ve kişinin ailesi birlikte hareket etmelidir (Durak S. , 2009).  Obezite 

tedavisinde birçok yöntem kullanılabilir ama temel yöntem, alınan enerji ve harcanan enerjinin bireyin 

ideal ağırlığı ile dengede olmasıdır. Çocuk ve adölesanlarda tedavi kilo alımının önüne geçilmesi ve kilo 

kaybının sağlanması ile persentil değerlerinde azalma sağlamaktır (Uluk, 2018), çocuklarda tedavide 

sürekli kilo verdirmek değil normal büyüme aralığında gelişimin devamlılığını sağlamaktır (Çakıl Sağ-

lık, 2013).  

Obezite tedavisinde farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlar; diyet tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış 

değişikliği, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavidir. Bu tedaviler birlikte uygulanarak daha başarılı sonuçlar 

elde edilebilir (Durak S. , 2009) (Uluk, 2018). 

Diyet Tedavisi: Çocuklarda diyet planlanırken düşük kalorili diyetler verilmemelidir, büyüme ve geliş-

meyi destekleyecek oranda enerji ve proteini içermelidir (Wang, 2004). Ağır ve düşük kalorili diyetler 

negatif nitrojen dengesi ile yağsız kütle kaybına, beslenme bozukluklarına ve fizyolojik olmayan hasta-

lıklara yol açabilir (Janovski, 2001). 

Yaşlarına göre enerji ihtiyaçları hesaplanan obez çocuklara %55-60 karbonhidrat, %12-15 protein ve 

%30 yağ ile sağlanmalıdır. Diyet içeriğinde doymuş yağın azaltılması ve glisemik indeksi düşük besinler 

tercih edilmelidir, posa miktarını arttırarak bağırsakların daha fazla çalışması ve daha uzun tokluk sağ-

lanabilir. Günlük posa alımı çocuklarda 12-24 gram, genç ve yetişkinlerde ise 25-35 gram olmalıdır 

(Köksal & Özel, 2008). 

Egzersiz Tedavisi: Yapılan çalışmalar; sadece diyet ve diyet ile egzersizin bir arada olduğu bireyleri 

karşılaştırdığında diyet ve egzersizin birlikte yürütülmesinin daha fazla kilo kaybı sağladığını ve verilen 

kiloların geri alınmasının daha zor olduğunu göstermiştir. Fiziksel aktivitenin artışıyla birlikte enerji 

harcaması da artacağı için kilo kaybı daha kolay sağlanmış olur. Bunun için çocukların her zaman aktif 

olması ve hareket etmesi istenmektedir (Menteş, Menteş, & Karacabey, 2011). 

Davranış Tedavisi: Bu tedavi yönteminin temel amacı yanlış beslenme tutum ve alışkanlıkları ile az 

olan fiziksel aktivitede değişiklere giderek yeni bir yaşam tarzı oluşturmaktır. Obez çocukların çoğun-

luğu sedanter yaşam sürerler ve enerji harcamaları çok düşüktür bundan dolayı bu çocuklara yeni dav-

ranışlar kazandırarak enerji harcamalarını arttırmak önemlidir. Yemek tercihleri, tatlıya eğilim, aşırı 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

161 

yeme, gece yeme bozukluğu, stres, depresyon, sosyal baskılar ve diğer psikiyatrik bozukluklar gibi çev-

resel etkenlerle baş etmekte gereklidir. Bireyin bu durumlara karşı davranış değişikliğini sağlayabilmesi 

için ailesinin ve çevresinin desteğini alması çok önemlidir (Köksal & Özel, 2008). 

İlaç Tedavisi: Yaşam tarzı değişikliği, kilo yönetiminin temel taşı olmaya devam ediyor. Diyetetik, 

egzersiz veya psikolojik yönleri içerebilen yaşam tarzı müdahale programları, kısa ila orta vadede ağır-

lığı azaltmada etkilidir (Manning, Pucci, & Finer, 2014). Farmakoterapi yaşam tarzı müdahalesine yar-

dımcı olarak kullanılabilir. Yaşam tarzı müdahalesinin etkileri her durumda her zaman tatmin edici de-

ğildir.Bu durumda farmakoterapi birçok hastada yaşam tarzı müdahalesi ile kullanılmaktadır (Joo & 

Lee, 2014).  

Cerrahi Tedavi: Davranışsal ve farmakolojik tedavi yaklaşımlarının şiddetli obezitede bazı durumlarda 

yeteri kadar etki göstermediği görülmüş ve bariatrik cerrahi tedavi seçeneği olarak ortaya çıkmaya baş-

lamıştır. Cerrahi müdahalelerin çocukluk çağı obezitesinin tedavisinde etkili ve güvenli olup olmadığı 

henüz açıklanamamaktadır. Çocukluk çağı obezitesi ile ilgili cerrahi tedavi deneyimi çok azdır ve araş-

tırmacılar bu tedavi yöntemini rutin olarak önermemektedir (Canoy & Yang, 2015) (Beamish & Rei-

nehr, 2017). 

3. OBEZİTE ve İNSÜLİN DİRENCİ 

Obezite, vücut kitle indeksi (BKI) olarak adlandırılan, metrekare cinsinden yüksekliği ifade edilen ki-

logram cinsinden ağırlık temelinde açıklanır. Epidemiyolojik çalışmalar, ölümlerin vücut ağırlığının art-

masıyla birlikte hızlı bir şekilde arttığını bildirmiştir. Diyabet gelişme riski artan kilo ile artar ve BKI> 

35 olan kişilerde hastalık geliştirme riski obez olmayan insanlardan 40 kat daha yüksektir. Dünya ça-

pında obezite 1980'den bu yana iki kattan fazla artmıştır ve şimdi nüfusun %15'ini etkilemektedir. Bir-

çok hastalıkta altta yatan bir faktör olmasına rağmen, yakın zamana kadar çok az tıbbi ya da bilimsel 

ilgiyi çekmiştir (Suhel, Muhammad, & Thomas, 2013). 

Homeostatik model değerlendirmesi (HOMA), bazal (açlık) glukoz ve insülin veya C-peptid konsant-

rasyonlarından β hücre fonksiyonu ve insülin direncini (IR) değerlendirmek için kullanılan bir yöntem-

dir (Tara, Jonathan, & David, 2004). Hücre fonksiyonu ve insülin direncinin (IR) Homeostatik model 

değerlendirmesi (HOMA) ilk olarak 1985 yılında tanımlanmıştır (Matthews & et al., 1985). 

HOMA: Açlık İnsülin düzeyi (µu/ml) * Açlık Glukoz düzeyi (mg/dl) /405 denklemi ile insülin direnci 

ölçülmektedir. HOMA değeri normal bireylerde 2,7’nin altında olarak bildirilmiştir. 2,7’nin üstü insülin 

direncini yansıtır (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2009). 

İnsülin direnci yaygın olarak obezite, noninsüline bağımlı diabetes mellitus ve esansiyel hipertansiyon 

ile ilişkilidir. Normal insülin konsantrasyonlarının normal altı biyolojik cevap ürettiği bir durumdur. 

İnsülin direncine sahip hastalarda normoglisemi veya hiperglisemi ile hiperinsülinemi vardır. İnsülin 

direnci, etkileri endokrinologlardan kardiyologlara kadar değişen klinisyenler tarafından tanınan yaygın 

metabolik bozukluklarda önemli bir patojenik faktördür (Lebovitz, 2001). 

Son 20 yılda, insülin direncinin klinik etkilerinin, aşırı miktarda eksojen insülin gerektiren diyabetik bir 

hastanınkinden çok daha ileri bir noktaya ulaştığı açıklığa kavuşmuştur. Bununla birlikte, insülin direnci 
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ve insan hastalığı arasındaki ilişki hakkında çok fazla belirsizlik devam etmektedir. Bunun nedeni, in-

sülin direncinin klinik olarak tanımlanmasındaki güçlükler ve insanlarda insülin etkisinin ölçülmesi ola-

bilir (Suhel, Muhammad, & Thomas, 2013). 

İnsülin direncine neden olan mekanizmaları ortaya çıkarmak için kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Ge-

nom çapında yapılan çalışmalar merkezi sinir sisteminin obezite gelişiminde rol oynadığını göstermiştir. 

Örneğin, sinaptik fonksiyon, glutamat sinyali, insülin sekresyonu, enerji metabolizması ve adipogenezis 

genetik olarak belirlenebilir. Genler ayrıca yağ dağılımını büyük ölçüde belirler. Glukoz-kelepçe çalış-

maları komorbiditelerine, artan monosit infiltrasyonu ve sitokin üretimi ile karakterize edilen iltihaplı 

yağ dokusundan türetilmiş kombine insülin direnci ve hiperinsülineminin varlığından kaynaklandığını 

göstermiştir (Govers, 2015).  

Kronik enerjik aşırı beslenme ile karşılaşılan, bol miktarda glikoz ve doymuş yağ hücreye girdiğinde 

Endoplazmik Retikulum (ER) stresine neden olur bu da düşük dereceli bir alevlenme süreci ve hipoksiyi 

ortaya çıkarmaktadır. Kısacası, genellikle aşırı beslenmeye bağlı olarak yoğun yağ birikimi mevcut deri 

altı yağ hücrelerini fazla doldurur ve karın, iç yağ, kaslar ve karaciğerde yağ birikmesine neden olur. 

Viseral yağdaki adipositler, farklı metabolik süreçleri değiştiren birçok adipokin üretmeye başlar: serum 

lipidleri değişir (HDL kolesterolü düşer, LDL kolesterolü ve trigliseritler artar), kan basıncı yükselir, 

pürin seviyeleri yükselir, östrojen seviyeleri yükselir, testosteron seviyeleri yükselir aşağı, tiroid bezi 

işlev bozukluğu başlayabilir ve insülin üretimi normal seviyenin yirmi katına kadar yükselir (hiperinsü-

linemi). Uzun bir süreden sonra pankreas, yemeklerden sonra insülin ihtiyaçlarını karşılamada başarısız 

olur, glikoz toleransı bozulmasına ve sonunda 2 tip diyabete yol açar. İnsülin direnci ayrıca meme, pros-

tat ve kolon kanserlerinin prevalansı ile de ilişkilendirilmiştir (Janus, Szahidewicz-Krupska, Mazur, & 

Doroszko, 2016).  

Prostat kanseri için, hiperinsülineminin, tümör büyümesini uyardığı ve apoptozu bloke ettiği bilinen bir 

faktör olan insülin benzeri büyüme faktörü-I (IGF-I) 'nin üretimini arttırmada karaciğere etki ettiği gös-

terilmiştir. İnsülin direnci, bağırsak, akciğer ve derideki mast hücrelerinin aşırı aktivitesine neden olarak 

alerjik reaksiyonlara neden olur.  

Çocuklarda ve ergenlerde, HOMA'nın tahmin edilen insülin direnci değerleri pozitif cilt testleri ve aler-

jik astım tanısı ile anlamlı olarak ilişkilidir. Bel çevresi ile solunum fonksiyonu arasında güçlü bir ilişki 

bulunmuştur. Hafif KOAH evreleri olan hastalar sıklıkla obezite ve insülin direncine sahiptir. KOAH 

ve metabolik sendromlu hastalar kardiyovasküler hastalık nedeniyle morbidite ve mortalite riskini art-

tırmaktadır. Artan kanıtlar, bilişsel bozulma ve nörodejenerasyonun patogenezinde insülin direncinin 

önemli olduğu kavramını desteklemektedir. İnsülin, bilişsel işlevlerde derin bir rol oynamaktadır. Biliş-

sel disfonksiyonun ilerlemesinde bozulmuş insülin sinyalleşmesi, bilişsel bozulmanın patofizyolojik 

mekanizmaları ve demans gelişme riski ile ilgilidir. Uyku apnesi ile metabolik sendrom arasındaki ilişki 

iyi bilinmektedir. 

Son araştırmalar obez kişilerde duodenal disfonksiyonun kilolarının bir sonucu olduğunu göstermiştir. 

Örüntü tanıma reseptörleri ve ayrıca antimikrobiyal peptitler, bağırsak mikrobiyota kompozisyonunun 

kontrolünde anahtar faktörlerdir. Bu genlerdeki eksiklikler, endotoksinlerin dolaşıma sızmasına ve dü-

şük dereceli kronik enflamasyon ve insülin direncinin gelişmesine neden olarak bağırsak mikrobiyota 

bileşiminde değişikliklere yol açmaktadır. Diyet bileşimi ayrıca mikrobiyotayı da etkileyebilir: doymuş 

yağlar açısından zengin bir diyet, bağırsak epitel hücre katmanına zarar veren ve “sızdıran bağırsak” 
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olarak adlandırılan bariyer işlevini tehlikeye atan patobiyotörlerin genişlemesini sağlar. Sonuç olarak, 

insülin direncinin, insanların sağlıklı bir kiloya ve aktif bir yaşam tarzına sahip olması durumunda ön-

lenebilecek veya ertelenebilecek çok sayıda komorbiditelere yol açtığını söyleyebiliriz (Govers, 2015). 
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SONUÇ 

Obezite dünya çapında gittikçe artan ve tedavisi uzun yıllar hatta ömür boyu sürebilen bir hastalıktır ve 

diyabet, insülin direnci, kardiyovasküler rahatsızlıklar, hiperlipidemi, kolestrol, kanser, kas-iskelet ra-

hatsızlıkları gibi birçok hastalığı da beraberinde getirir. Obezite yalnızca yetişkin bireylerde değil çocuk 

ve adölesanlarda da görülebilen bir hastalıktır ve çocukluk çağı obezitesi tüm dünyada hızla artmaktadır. 

Gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte obez olan bu çocuklar daha büyük sağlık problemleriyle 

karşılaşacaklardır. Bu sebepten dolayı çocuklar obez olmadan önce veya obez olan çocuklarda gerekli 

sağlık müdahaleleri yapılmalıdır. Müdahalelerin başında beslenme tedavisi, egzersiz ve davranış deği-

şikliği gelmektedir. Çocuklara doğru ve sağlıklı beslenme öğretilmeli, doğru olan besini seçmeleri sağ-

lanmalıdır.  

 Çocuklar çok fazla şeker ve yağ içeren yüksek kalorili gıdalardan uzak tutulmalıdır.  

 Hazır gıda olarak tanımlanan fastfood ürünlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.  

 Çocukların hızlı yemek yemelerinin önüne geçmek ve sindirimi kolaylaştırmak için yediklerini daha 

fazla çiğnemeleri ve yemeğe odaklanmalı önerilir. 

 Yatmadan önce yemek yenilmemesine özen gösterilmelidir. 

 Şekerli yiyecekler kadar içeceklerde de beslenme önerilmeyen besinlerdir.  

 Beslenme alışkanlıklarında çocukların posa alımını arttırmak bağırsak sağlığı ve daha uzun süre 

doygunluk için önemlidir; meyve suyu yerine meyve tercih edilmesi, sebze tüketiminin arttırılması, 

işlenmiş tahıllar yerine tam tahıl tercih edilmesi ve kurubaklagillerin diyette daha fazla yer bulması 

gerekir. 

 Beslenmenin düzenlenmesi ve besin tercihleri kadar egzersiz ve spor da obezite ile mücadele açısın-

dan çok büyük önemi vardır. Günümüz dünyasında çocuklar ve yetişkinler artık hareketsiz bir yaşam 

sürmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile insanlar daha az hareket etmekte ve daha az enerji harca-

makta bu da alınan kalorilerinin vücutta kullanılamamasına ve yağ olarak depolanmasına neden ol-

maktadır. Bu durumu önlemek için bireylere bir egzersiz alışkanlığı kazandırmak ve devamlılığını 

sağlamak önem arz etmektedir. 

Tüm bu çabalar her çocukta olumlu sonuç vermeyebilir, bazı çocuklar bu alışkanlıkları reddedebilir, 

halen daha kullanımları tam olarak önerilmemesine ve kesin kanıtlar ortaya koyulamamasına rağmen 

ilaç ve cerrahi tedavi de çok spesifik durumlarda alternatif olabilir. 

İnsülin direnci genelde obezite ile sıklıkla görülen bir hastalıktır. İnsülin direncinin temeli vücuttaki 

yağlanmaya bağlı olarak vücudun insüline karşı direnç oluşturması ve hiperinsülinemi ile açıklanabilir. 

İnsülin direncinin temel tedavisi obezite ile mücadeledir, kilo verildiğinde ve sağlıklı beslenildiğinde 

genellikle insülin direnci kırılır. Ancak diyete uyumsuz ya da uyum olmasına rağmen kırılamayan insü-

lin direncinde metformin türü ilaçlar kullanılmaktadır. 
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GLİKOZ İNTOLERANSI VE DİYABET TANISINDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM:  

75 G KARBONHİDRAT İÇEREN DİYETLE YÜKLEME TESTİ  

Ecem POLAT 1, Tolunay YILMAZ1, Kübra DERYA İPEK1 

1Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Toplum sağlığı için ciddi bir tehdit olan diyabet mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. 

Diyabetin belirti ve semptomları, hastalığın kronik ilerlemesi nedeniyle birçok kişi tarafından göz ardı 

edilmekte ve hipergliseminin sonuçları birçok hastalığa göre hemen ortaya çıkmamaktadır. Tip 2 diya-

bet riskini arttıran durumlar arasında glikoz intoleransı ve reaktif hipoglisemi de vardır. Bu nedenle tip 

2 diyabetin kontrol altına alınması ve diyabete bağlı gelişen komplikasyonlarının önlenmesinde önemli 

rol oynamaktadır. Tıbbi beslenme tedavisi, diyabet yönetiminde önemli bir yaşam tarzı müdahalesini 

oluşturmaktadır.(1). Çalışmanın amacı; 75 gram karbonhidrat içeren karışık diyetle yükleme testinin 

değerlendirilmesi sonucu glikoz intoleransı, reaktif hipoglisemi ve sağlıklı tanısı konulan bireylerin bes-

lenme alışkanlıklarını karşılaştırmaktır. Bu çalışma, İstanbul’ da özel bir klinikte 18-65 yaş aralığında 

20’si kadın 10’u erkek olmak üzere 30 kişide yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmaya katılan 

bireylere 75 gram karbonhidrat içeren karışık diyetle yükleme testi verilmiş, bu testin değerlendirilmesi 

sonucu bireyler glikoz intoleransı, reaktif hipoglisemi ve sağlıklı olarak gruplara ayrılmıştır. Araştırma 

kapsamındaki bireylerin genel bilgileri, beslenme alışkanlıkları, 24 saatlik besin tüketim kaydı ve 75 

gram karbonhidrat içen yükleme testinin sonucu değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler IBM SPSS Sta-

tistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programında analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda; glikoz intoleransı 

grubunda yer alan katılımcıların, glikoz intoleransı grubunda yer almayan katılımcılara göre kilo, BKİ, 

açlık ve tokluk kan şekeri ortalamaları anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Obezitesi, Insülin Direnci, Insülin, HOMA-IR, BKI, Hiperinsüli-

nemi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

AMAÇ 

Birçok çalışmada çocukluk çağı obezitesi ve insülin direnci araştırılmış, arasında anlamlı ilişkiler olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle çağımızda önem arz eden bu konulara güncel bakış açısı sağlamak için kap-

samlı literatür taraması yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışma 2020 yılında özel bir klinikte 18-65 yaş aralığında 30 katılımcı (20’si kadın, 10’u erkek) ile 

yürütülmüştür. Katılımcılara çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Katılımcılara 75 gram karbonhidrat içe-

ren karışık diyetle (mixed meal) yükleme testi verilmiştir. Anket, katılımcıların demografik bilgileri, 

beslenme alışkanlıkları, 24 saatlik besin tüketim kaydı ve 75 gram karbonhidrat içeren yükleme testini 

içerir. Katılımcılara 75 gram karbonhidrat içeren karışık diyetle yükleme testi verilmiştir. Diyette 50 g 

beyaz ekmek, 60 g peynir, 1 yumurta, 30 g bal/reçel, 2 bardak çay/kahve ve 300 ml meyve suyu yer 

almaktadır. Bu diyeti uygulamadan yemek öncesi açlık kan şekeri değerleri ve diyet uyguladıktan sonra; 

30. 60. 90. 120. 180. 240. dakikalardaki kan şekeri ölçüm sonuçları değerlendirilmiştir.  
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Verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Sürekli değişkenler orta-

lama ve standart sapma ile değerlendirilmiştir. Normallik analizi için Kolmogorov-Smirnov testi, ilişki 

analizlerinde ise Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Normal dağılıma uygun olan verilerin 

karşılaştırılmasında Independent Samples t testi, Paired Samples t testi, One Way Anova Testi kullanıl-

mıştır. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi ve Fisher’s Exact KiKare testi kullanıl-

mıştır. İstatistiksel anlamlılık, %95 güven düzeyinde, p değerleri 0,05 altında olan değerler anlamlı ola-

rak kabul edilmiştir. Besin tüketim kaydının değerlendirilmesinde BEBIS 8.1 versiyonu kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya 20’si (%66,7) kadın, 10’u (%33,3) erkek olmak üzere toplam 30 kişi katılmıştır. Katılımcı-

ların yaş ortalaması 41,2 ±15,05’tir. (min:18-max:65 ) Çalışmaya katılan kişilerin boy ortalaması 

167,4±7,7 (min:156 ve max:186 ) cm’dir. Katılımcıların kilo ortalaması 77,6 ± 14,3, (min:53 ve 

max:109,2 ) kg’dır. Katılımcıların BKİ ortalaması 27,46 ± 4,28, (min:18,77 ve max:37,34 kg/m2 ‘dir. 

Katılımcılara yapılan 75 gram karbonhidrat içeren karışık diyetle yükleme testinin değerlendirilmesi 

sonucu %46,7’sine glikoz intoleransı, %20’si reaktif hipoglisemi ve %33,3’üne sağlıklı tanısı koyul-

muştur. 

Bu çalışmada glikoz intoleransı tanısı konulan grubun; %50’sini kadınlar, %50’sini erkekler, reaktif 

hipoglisemi tanısı konulan grubun; %33,3’ünü kadın, %66,7’sini erkek, ve kontrol (glikoz intoleransı 

veya reaktif hipoglisemi olmayan) tanısı konulan grubun ise %10’unu kadınlar, %90’ını ise erkeklerin 

oluşturduğu görülmüştür. Tüm katılımcıların günlük aldıkları total enerji alımı ortalama 1410,07 ± 

354,57 kcal olduğu görülmüştür. Katılımcıların günlük besin tüketimlerine göre besinlerin ortalama 

126,46 ±54,23 gram karbonhidrat, ortalama 59,12±17,73 gram proteinler, ortalama 62,77±8,20,36 gram 

yağ aldıkları görülmektedir.  

Glikoz intoleransı grubundaki katılımcılarının %85,7’sinin, reaktif hipoglisemi grubundaki katılımcıla-

rın %66,7’sinin kahvaltı yapma alışkanlığının olduğunu kontrol grubunda bu oranın %100 olduğu gö-

rülmektedir. Glikoz intoleansı grubundaki katılımcıların %50’sinin, reaktif hipoglisemi grubundaki ka-

tılımcıların %66,7’sinin ve kontrol grubundaki katılımcıların %60’ı öğün atlamaktadır. Glikoz intole-

ransı grubundaki katılımcıların %71,4’ünün öğle öğününü, reaktif hipoglisemi grubundaki katılımcıla-

rın %75’inin sabah öğününü ve kontrol grubundaki katılımcıların %66,7’sinin öğle öğününü atladığı 

görülmektedir. Bireylere yöneltilen düzenli ara öğün yapar mısınız sorusuna glikoz intoleransı grubun-

daki katılımcıların %71,4’ü, reaktif hipoglisemi grubundaki katılımcıların %50’si, kontrol grubundaki 

katılımcıların ise %90’ı hayır cevabı vermiştir. Glikoz intoleransı grubundaki katılımcıların %64,3’ü, 

reaktif hipoglisemi grubundaki katılımcıların %66,7’si ve kontrol grubundaki katılımcıların ise %80’i 

en çok ihtiyaç duydukları ara öğünü ikindi olarak ifade etmiştir. 

Kadın ve erkek katılımcıların kilolarının karşılaştırması için yapılan t testinde ortalamalar açısından 

(Erkek X=96,2, Kadın X=72,4) anlamlı fark bulunmuştur, t(30)=3,066, p < 0,05. Buna göre erkek katı-

lımcıların kiloları, kadın katılımcıların kilolarına göre daha yüksektir. glikoz intoleransı olan katılımcı-

ların kilo ortalamalarının (84,06 ±12,35 kg) glikoz intoleransı olmayan katılımcıların kilo ortalamalarına 

(71,91±13,88 kg) göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p =0,018). Glikoz intoleransı grubundaki 

katılımcıların  BKİ ortalamalarının (29,11 ± 4,32 kg) glikoz intoleransı olmayan katılımcıların BKİ or-

talamalarına (26,02±3,82 kg) göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p =0,047). 
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Glikoz intoleransı olan katılımcıların açlık kan şekeri ortalaması 108,3 ± 11,74 mg/dl, glikoz intoleransı 

olmayan katılımcıların açlık kan şekeri 86,1 ± 10,24 mg/dl’dir. Glikoz intoleransı olan ve olmayan ka-

tılımcıların açlık kan şekerleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ( p = 0,000). Buna göre glikoz 

intoleransı olan katılımcıların olmayan katılımcılara göre açlık kan şekerleri anlamlı ölçüde daha yük-

sektir. Glikoz intoleransı olan katılımcıların yemek sonrası 120.dk -tokluk kan şekeri- ortalaması 115 ± 

28,87 mg/dl, glikoz intoleransı olmayan katılımcıların ise 93,6 ± 19,96 mg/dl olduğu görülmektedir. 

Glikoz intoleansı olan ve olmayan katılımcıların yemek sonrası 120.dk -tokluk kan şekeri- arasında an-

lamlı bir fark bulunmuştur (p < 0,05). Buna göre; glikoz intoleransı olan katılımcıların tokluk kan şekeri 

glikoz intoleransı olmayan katılımcıların tokluk kan şekerinden anlamlı ölçüde daha yüksektir. Glikoz 

intoleransı olan katılımcıların kilo ortalamalarının (84,06 ±12,35 kg) glikoz intoleransı olmayan katı-

lımcıların kilo ortalamalarına (71,91±13,88 kg) göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p =0,018). 

Glikoz intoleransı olan katılımcıların BKİ ortalamalarının (29,11 ± 4,32 kg) glikoz intoleransı olmayan 

katılımcıların BKİ ortalamalarına (26,02±3,82 kg) göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p =0,047). 

Katılımcıların (n=30) şekerli yiyeceklere karşı aşırı istek durumu ile kilo ilişkisi için yapılan t testinde 

ortalamalar açısından (Evet X=80,6, Hayır X=80,1) anlamlı fark bulunamamıştır, t(30)=0,061 p > 0,05. 

Buna göre katılımcıların kilolarına göre şekerli yiyeceklere karşı aşırı istek durumları birbirine benzerlik 

göstermektedir. 

 

75 gram karbonhidrat içeren karışık diyetle yükleme testinin uygulamadan önce ölçülen açlık kan şekeri 

ve yemek sonrası 30. dakika ve 60. dakika kan şekeri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. (p < 0,05) 

Açlık kan şekeri ve yemek sonrası 120.dakika, 180. dakika ve 240. dakika arasında ise anlamlı fark 

bulunamamış (p>0,05) ölçümler birbirine benzerlik gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların kilo ile aç-

lık kan şekeri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p = 0,01 ). İlişkinin yönü pozitif (+) olup, kilo arttıkça 

açlık kan şekeri artmaktadır. Katılımcıların kilo ile yemek sonrası 120.dakika -tokluk kan şekeri arasında 
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anlamlı fark bulunmuştur (p= 0,03) İlişkinin yönü pozitif (+) olup, kilo arttıkça tokluk kan şekeri art-

maktadır. Bireylerin 24 saatlik besin tüketim kayıtları sonucu alınan karbonhidrat ve yemek sonrası 

120.dakika -tokluk kan şekeri- arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p = 0,03). İlişkinin yönü pozitif 

(+) olup, karbonhidrat alımı arttıkça tokluk kan şekeri artmaktadır. 

Bireylerin 24 saatlik besin tüketim kayıtları sonucu alınan enerji ve yemek sonrası 120.dakika -tokluk 

kan şekeri- arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p =0,02) . İlişkinin yönü negatif (-) olup, enerji alımı 

arttıkça tokluk kan şekerinin azaldığı görülmektedir. BKİ ile açlık kan şekeri ilişkisine bakıldığında  

anlamlılık bulunmuştur (p = 0,02). İlişkinin yönü pozitif (+) olup, BKİ arttıkça açlık kan şekeri artmak-

tadır. BKİ ile yemek sonrası 90.dakika kan şekeri arasında anlamlılık değeri p = 0,03 olduğundan an-

lamlı fark bulunmuştur. İlişkinin yönü pozitif (+) olup, BKİ arttıkça yemek sonrası 90.dakika kan şekeri 

artmaktadır. Glikoz intoleransı olan grup ile hipertansiyon olan grup birbirine bağımlı olup aralarında 

anlamlı bir ilişki görülmektedir (p = 0,037).  

SONUÇ 

 Diyabet tanısında altın standart olarak kabul edilen oral glikoz tolerasyon testinin (OGTT) uygulama-

daki zorlukları ve tekrarlanabilirliğinin zor ve vakit alması sebebiyle daha rahat uygulanabilir tanı test-

lerine ihtiyaç duyulmaktadır (2). Bu kapsamda çalışmamızda glikoz intoleransı ve diyabet tanısında 

kullanılan 75 gram oral glikoz tolerasyon testi (OGTT) yerine 75 gram karbonhidrat içeren karışık di-

yetle (mixed meal) yükleme testi kullanılmıştır. Bu çalışmada glikoz intoleransı bireylerin %45,8’i 45 

yaş üzerinde, reaktif hipoglisemi bireylerin ise %33,4’ü 45 yaş üzerindedir. Katılımcıların yaş ortala-

ması ise 41,2 ±15,05 bulunmuştur. Mısır’da yapılan bir çalışmada 45 yaş üzerindeki bireylerde glikoz 

intoleransı gelişme riskini anlamlı oranda fazla olduğu bulunmuştur (3). 

Diyabet Önleme Programı Çalışmasında; fiziksel aktivite ve diyet yoluyla ağırlık kaybını sağlayan sıkı 

bir yaşam tarzı değişikliği programının, prediyabetli katılımcılar arasında diyabet gelişme riskini 3 yıl 

boyunca %58 oranında azalttığını göstermiştir. Çalışmanın sonucu ağırlık kaybının diyabet riskini ön-

lemede önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Kaybedilen vücut ağırlığının her kilogramı, diyabet insi-

dansında %16'lık bir azalmaya sebep olduğu ortaya konulmuştur (4). Bu çalışmada bireylerin BKİ’leri 

değerlendirildiğinde glikoz intoleransı katılımcıların %50’si Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre 1.de-

rece obez kategorisinde olduğu, ayrıca bireylerin %35,4’ünün fazla kilolu kategorisinde olduğu, reaktif 

hipoglisemi katılımcıların %50’sinin fazla kilolu grubunda olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda ise BKİ 

ve glikoz intoleransı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Buna göre glikoz intoleransı olan bireylerin 

BKİ’si olmayanlara göre anlamlı oranda daha yüksektir. Çalışmaya katılan bireylerden glikoz intole-

ransı ve reaktif hipoglisemi olanların BKİ değerlerinin ağırlıklı olarak; fazla kilolu ve obez kategorisinde 

olmaları literatür verileriyle tutarlı ve paralel bir sonuç olduğunu göstermektedir.  

Soloman ve ark. tarafından yapılan çalışmada günde 2 öğünün, günde 12 öğünle kıyaslanmasında glikoz 

seviyesinde, insülin ve ghrelin hormonu yanıtlarında daha büyük bir dalgalanmaya yol açtığı görülmüş-

tür. Bu konu üzerinde çalışmalar yetersiz olup, obez ve prediyabetli bireyler üzerinde çalışmalara ihtiyaç 

olduğu belirtilmektedir. Çalışmamızda ise düzenli ara öğün sıklığı sorgulanmıştır. Glikoz intoleransı 

katılımcıların %71,4’ünün, reaktif hipoglisemi katılımcıların %50’sinin, kontrol grubundaki katılımcı-

ların ise %90’ının düzenli ara öğün yapmadıkları görülmüştür (5). 
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Düşük karbonhidrat diyetleri, kilo kaybına ek olarak insüline olan ihtiyacı azaltarak beta hücrelerini 

korumakta ve diyabet gelişimini önlemeye yardımcı olmaktadır. Amerikan Diyabet Derneği prediyabetli 

ve diyabetli bireyler için günlük 130 gram karbonhidrat alımını önermektedir. Çalışmamızda ise tüm 

katılımcıların günlük karbonhidrat tüketimleri 126,46 ± 54,23 g olup ADA önerisinin altında olduğu 

görülmektedir (6). 

Morse ve ark. tarafından diyabetli hastalar üzerinde yapılan çalışmada, artan gece yemek yeme isteğinin 

daha kötü glisemik kontrol ve kahvaltı öğününün atlanmasıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Aynı za-

manda gece yemek yeme isteği ile obezite arasında ilişki olduğu belirtilmiştir (7). Bu çalışmada ise 

glikoz intoleransı grubundaki katılımcıların %42,9’unun ve reaktif hipoglisemi grubundaki katılımcıla-

rın ise %66,7’sinin gece yatmadan önce sürekli bir şey yemek istediklerini belirtmişlerdir. Verilerle 

tutarlı olarak bu çalışmada gece yatmadan önce sürekli bir şey yemek isteyen grubun %57’si Dünya 

Sağlık Örgütü sınıflandırmasına göre BKİ 1.derece obez (30 kg/m2 ) kategorisinde oldukları görülmüş-

tür. 

Dislipidemi, yaygın olarak tip 2 diyabet ile ilişkilidir. 2009 yılında 2293 yetişkinde (≥20 yaş) bozulmuş 

glikoz intoleransı durumu ve serum lipid profili ilişkisini incelemek için yapılan çalışmada artan glikoz 

intoleransı riskiyle birlikte total kolesterolün arttığı ve HDL kolesterolün düştüğü görülmüştür. Bu ne-

denle prediyabetli bireylerde günlük kolesterol alımı 200 mg/dl ile sınırlandırılmalıdır (8). Bu çalışmada 

ise katılımcıların günlük kolesterol alımı ortalama 287,25 ± 186,65 mg/dl bulunmuştur. Bu da önerilen 

miktarın üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda çalışmamızda glikoz intoleransı ve tanısında 

yeni bir alternatif olabilecek 75 gram karbonhidrat içeren karışık diyetle yükleme testi denenmiştir. Bu 

yöntemin ileride glikoz intoleransı ve diyabet tanısında kullanılabilmesi için daha fazla katılımcı ile 

tekrarlanması önerilmektedir. 

KAYNAKÇA 

Punthakee, Z., Goldenberg, R., & Katz, P. (2018). Definition, Classification And Diagnosis Of Diabetes, 

Prediabetes And Metabolic Syndrome. Canadian Journal Of Diabetes, 42, 10-15. 

Demirel T. (2019) Prediyabetik Bireylerin Diyet Glisemik İndeksi Ve Glisemik Yükü İle Beslenme 

Durumlarının Değerlendirilmesi: T.C. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yük-

sek Lisans Tezi, Ankara 2019 (Danışman: Prof. Dr. F. Gülhan Samur) 

Salama, A. A., Zahran, A. M., & Beddah, A. S. (2016). Prevalence and Risk Factors of Impaired Fasting 

Glucose in Egyptian Adults, Menoufia Governorate. World Family Medicine Journal: Incorpo-

rating the Middle East Journal Incorporating the Middle East Journal of Family Medicine, 

99(3660), 1-15.  

Ralph A. DeFronzo, Abdul-Ghani M, MD, Assessment and Treatment of Cardiovascular Risk in Predi-

abetes: Impaired Glucose Tolerance and Impaired Fasting Glucose, The American Journal of 

Cardiology, Vol 108 (3S) August 2, 2011 

Munsters, M. J., Geraedts, M. C., & Saris, W. H. (2013). Effects of different protein and glycemic index 

diets on metabolic profiles and substrate partitioning in lean healthy males. Applied Physiology, 

Nutrition, and Metabolism, 38(11), 1107-1114. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

172 

Czyzewska-Majchrzak, L., Grzelak, T., Kramkowska, M., Czyzewska, K., & Witmanowski, H. (2014). 

The Use Of Low-Carbohydrate Diet İn Type 2 Diabetes-Benefits And Risks. Annals Of Agri-

cultural And Environmental Medicine, 21(2). 

Hood, M. M., Reutrakul, S., & Crowley, S. J. (2014). Night eating in patients with type 2 diabetes. 

Associations with glycemic control, eating patterns, sleep, and mood. Appetite, 79, 91-96 

Evert, A. B., Boucher, J. L., Cypress, M., Dunbar, S. A., Franz, M. J., Mayer-Davis, E. J., & Yancy, W. 

S. (2014). Nutrition Therapy Recommendations For The Management Of Adults With Diabetes. 

Diabetes Care, 37(Supplement 1), 120-143. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

173 

AMATÖR FUTBOLCULARDA BACAK KUVVETİ VE SÜRATİN  

TEKNİK BECERİLERE ETKİSİ 

Bilgetekin Burak GÜNAR1, Özhan BAVLI2 

1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen-

liği Bölümü, Çanakkale / Türkiye 
2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü,  

Çanakkale / Türkiye 

ÖZ: Bu çalışmanın amacı amatör futbolcularda bacak kuvveti ve süratin teknik beceriler üzerindeki 

etkisini incelemektir. Çalışmaya yaş ortalaması 22,8±7,431 yıl, boy uzunluğu ortalaması 179,75,8 cm 

ve vücut ağırlığı ortalaması 76,411,2 kg, spor yaşı ortalaması 9,2±6,9 yıl olan 20 erkek sporcu gönüllü 

olarak katılmıştır. Araştırmada katılımcılara antropometrik ölçümler yapılmış sonrasında katılımcıların 

süratini belirlemek için 30 metre sprint, bacak kuvvetini belirlemek için durarak uzun atlama ve futbola 

özgü teknik becerilerini belirlemek için Mor-Christian genel futbol yetenek testi uygulanmıştır. Elde 

edilen veriler tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik ile analiz edilmiştir. Demografik verilerin değerlendi-

rilmesinde yüzde frekans yöntemi kullanılmıştır. Shapiro-Wilk normallik testi sonucunda normal dağı-

lım gösterdiği belirlenen verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi ve basit doğrusal korelasyon 

analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların ortalama sürat dereceleri 4,93±0,20 saniye, orta-

lama bacak kuvvetleri 198,8±43,8 kg.m, ortalama top sürme süresi 14,60±1,11 saniye, ortalama şut pu-

anları 64,50±16,20 puan ve ortalama pas puanları 5,65±1,72 puan olarak tespit edilmiştir. Sürat ile kuv-

vet arasında negatif yönde (r:-,545), sürat ile top sürme becerisi (r:,532) ve kuvvet ile pas becerisi 

(r:,553) arasında pozitif yönde  anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,05). Bununla birlikte katılım-

cıların oynadıkları mevkiye göre top sürme becerileri karşılaştırıldığında kalecilerin top sürme beceri-

lerinin diğer mevkilerde oynayanlara göre anlamlı derecede düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Çalışma sonucunda futbolcularda bacak kuvveti ve süratin teknik beceriler üzerinde etkili olabileceği 

sonucuna varılmıştır. Literatür incelendiğinde sporcuların sahip oldukları fiziksel özelliklerin motorik 

beceriler üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan birçok çalışmaya ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Teknik Beceri, Bacak Kuvveti, Sürat 

GİRİŞ ve AMAÇ 

Futbol, insanların hayatında önemli bir yere sahip olan spor dallarının başında gelmektedir. Futbol; on 

birer oyuncudan oluşan toplamda 22 kişi ile iki takım arasında, kendine özgü küresel bir topla oynanan 

takım sporudur. (Erdoğan, 2008). Bir futbol maçında gol atma fırsatı yakalamak için oyuncuların top 

sürmesi, takım arkadaşına pas atması ve kaleye şut atması gibi çeşitli yöntemler vardır. Bu becerilerin 

günümüz futbolunda önemi çok daha fazladır. Bazı motorik özelliklerin de bu beceriler üzerinde etkisi 

araştırma konusu olmuştur. 

Sportif performansın önemi futbolda geçtiğimiz yıllardan günümüz kadar her geçen gün daha hızlı, daha 

taktiksel, güce dayalı bir oyun haline gelmiştir. Buna ayak uydurmak için hızlı düşünmek, çabuk hareket 

etmek, güçlü olmak gerekmektedir. (Nas, 2010) Bu nedenle incelemelerde, futbolda motorik özelliklerin 

teknik performans üzerine etkilerini inceleyen araştırma bulgularının sınırlı olduğu görülmüştür. Ancak 
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futbolcularda teknik performansın değerlendirilmesinde de motorik özelliklerin dikkate alınması gerek-

lidir. Yapılan bu araştırmada erkek futbol oyuncularında bazı motorik ve koordinatif özelliklerin futbol 

teknik beceriler üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Çalışmaya Çanakkale ilindeki spor kulüplerinde oynayan, yaşları 15-25 arasında olan, en az 2 yıllık spor 

geçmişine sahip 20 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara beş aşamadan oluşan geçerlilik ve 

güvenilirliği daha önceki çalışmalarda test edilmiş olan saha ölçüm yöntemleri kullanılmıştır. 

Sürat performans ölçümü: Sürat performans ölçümü düz suni çim zeminde rüzgarsız hava şartlarında 

0-30 metre arasında yapılmıştır. Ölçümde kronometre kullanılmıştır. 30 metre sürat testinde katılımcı-

lara toplam üç kez deneme hakkı verilmiştir. Üç deneme hakkında yapılan en iyi derece değerlendiril-

meye alınmıştır. Elde edilen teste değerleri saniye cinsinden kaydedilmiştir. (Hekim ve Albayrak 2013) 

Durarak uzun atlama: Bu testte Çelikler marka bir çelik metre kullanılmıştır. Testin uygulanması; 

katılımcı 0 rakamı bir çizgi üzerine yerleştirilmiş çelik metrenin başlangıcında, metre iki ayağının ara-

sında olacak şekilde durdu. Katılımcı atlayabildiği en uzun mesafeye atlanması istendi. Bu test güvenilir 

olması için iki kez uygulandı ve en iyi derecesi analize alındı. Durarak uzun atlama testi skoru  tespit 

edildikten sonra, atlaya bildiği maksimum mesafe vücut ağırlığıyla çarpılarak kilogram x metre cinsin-

den değer tespit edildi. 

Futbola özgü teknik becerilerin ölçülmesi: Katılımcıların teknik kapasitelerinin ölçülmesinde Mor – 

Christian genel futbol yetenek testi kullanılmıştır. (Kırban 2008; Doydu ve Çoknaz, 2013). Bu testte 

katılımcıların temel olarak şut ve pas isabet düzeyleri ile top sürme performansları ele alınmaktadır.   

Şut beceri testi: Katılımcılara uygulanan şut beceri testinde 1,21 m. çapındaki 4 daire kaleye yerleşti-

rilir. Topa vurulacak çizgi kaleden 14,5 metre uzaklığa ve kaleye paralel olarak işaretlenir. Test başla-

dıktan sonra katılımcı vuruş çizgisinden duran topları hedefe doğru vurur. Top vuruş çizgisinin herhangi 

bir yerine yerleştirilebilir. Teste 4 adet olan çember hedeflerin her birine dörder kez vuruş yapılır. Top-

lamda 16 vuruş yapılır. Katılımcının doğru hedefe attığı şutlara 10, yanlış hedefe attığı şutlara ise 4 puan 

verilir.  Hedefe doğrudan giren şutlar başarılı sayılırken diğer şutlara puan verilmez. Sonuç 16 deneme-

nin toplamında elde edilen puandan meydana gelir.   
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Şekil 1. Şut beceri testi parkuru 

Pas beceri testi: Pas beceri testinde yine istasyon hazırlanır. Buna göre 91 cm genişliğinde ve 45 cm 

yüksekliğinde bir kale ve kalenin arkasına 1,21 metrelik ip gol çizgisi yerleştirilir. 2 koni gol çizgisiyle 

45 derecelik açı yapacak şekilde 13,5 metre uzaklığa yerleştirildikten sonra, üçüncü bir konide gol çiz-

gisine 90 derece açı ile 13,5 metre uzaklığa konulmaktadır. Futbolcu üç koninin de bulunduğu yerden 

dörder kez toplamda 12 vuruş yapar. 

 

Şekil 2. Pas beceri testi parkuru 
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Top sürme testi: Top sürme testi için istasyon oluşturulur. İstasyon çapı 18 metre ölçülüp işaretlendik-

ten sonra 12 tane koni (45 cm yüksekliğinde) 4,5 metre aralıklarla daire şeklinde ayarlanır. Testin baş-

langıç çizgisi olan 1 metrelik çizgi dairenin dışında daireye dik olarak işaretlenir. Başla komutu veril-

dikten sonra sporcu başlangıç çizgisinde duran topla koniler arasında mümkün olduğu kadar hızlı top 

sürerek başlangıç çizgisine döner. Sporcu ister saat yönünde ister tersi yönde top sürme yapabilir. İki 

deneme hakkı verildikten sonra en iyi derece değerlendirilmeye alınır.  

 

Şekil 3. Top sürme testi parkuru 

Sınırlılıklar 

Çalışma Çanakkale ilindeki spor kulüplerinde oynayan, yaşları 15-25 arasında olan, en az 2 yıllık spor 

geçmişine sahip gönüllü 20 erkek amatör futbol oyuncusu ile sınırlıdır. 

İstatistiksel Analiz 

Verilerin analizi SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Katılımcıların yaş, boy, vücut ağırlığı, 

motorik özellikleri ve futbol beceri puanlarına ilişkin ortalamaların belirlenmesinde tanımlayıcı istatistik 

(ortalama ve standart sapma) kullanılmıştır. Gruplar arası karşılaştırmada tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) kullanılmıştır. Katılımcıların motorik özelliklerinin birbirleriyle ve futbol beceri puanlarıyla 

olan ilişkilerini belirlemek için ise basit doğrusal korelasyon analizinden yararlanılmıştır. 

Etik 

Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Etik Kurulu’nun 2021-

08/55 sayılı kararıyla onaylanmıştır. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

177 

BULGULAR 

Tablo1. Katılımcıların oynadıkları mevkiye göre demografik özelliklerinin karşılaştırılması 

Değişken Gruplar f % �̅� SS F P 

Boy uzun-

luğu (cm) 

Defans 7 35 183,1 5,68 6,026 ,006 

Forvet 3 15 182,3 4,04 

Kaleci 2 10 184,5 ,70 

Orta saha 8 40 174,6 3,42 

Toplam 20 100 179,7 5,88 

Vücut ağır-

lığı (kg) 

Defans 7 35 82,7 9,96 2,201 ,128 

Forvet 3 15 74,1 15,62 

Kaleci 2 10 83,1 7,07 

Orta saha 8 40 70,1 8,93 

Toplam 20 100 76,4 11,21 

Yaş Defans 7 35 23,2 5,93 ,573 ,641 

Forvet 3 15 21,1 6,08 

Kaleci 2 10 29,1 15,55 

Orta saha 8 40 21,5 7,74 

Toplam 20 100 22,8 7,43 

Spor yaşı Defans 7 35 9,7 6,31 ,836 ,494 

Forvet 3 15 7,0 7,00 

Kaleci 2 10 16,1 11,31 

Orta saha 8 40 7,8 6,74 

Toplam 20 100 9,2 6,90 

Katılımcıların oynadıkları mevkiye göre demografik özelliklerinin karşılaştırılmasına amacıyla yapılan 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu Tablo 1’de gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların ortalama 

boy uzunluğunun 179,70±5,88 cm, ortalama ağırlıklarının 76,40±11,21 kg, ortalama yaşlarının 

22,80±7,43 yıl ve ortalama spor yaşlarının 9,20±6,90 yıl olduğu görülmektedir. Tablo incelendiğinde 

mevkilere göre boy uzunluğunda anlamlı bir fark olduğu, bu farkın orta saha ve defans oyuncuları ara-

sında olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

178 

Tablo 2. Katılımcıların oynadıkları mevkiye göre teknik becerilerinin karşılaştırılması 

Değişken Gruplar n �̅� SS F P 

Sürat (sn) Defans 7 4,89 ,156 ,687 ,573 

Forvet 3 4,90 ,179 

Kaleci 2 5,13 ,452 

Orta saha 8 4,92 ,197 

Toplam 20 4,93 ,202 

Kuvvet 

(kg*m) 

Defans 7 218,1 40,3 1,169 ,352 

Forvet 3 201,4 73,1 

Kaleci 2 206,7 38,6 

Orta saha 8 169,1 23,2 

Toplam 20 198,8 43,8 

Pas Defans 7 5,42 1,718 ,438 ,729 

Forvet 3 5,33 3,214 

Kaleci 2 7,00 1,414 

Orta saha 8 5,62 1,302 

Toplam 20 5,65 1,725 

Şut Defans 7 60,57 14,128 ,342 ,795 

Forvet 3 61,33 6,429 

Kaleci 2 65,00 9,899 

Orta saha 8 69,00 21,751 

Toplam 20 64,50 16,207 

Top sürme 

(sn) 

Defans 7 14,52 1,001 4,293 ,021 

Forvet 3 14,08 ,432 

Kaleci 2 16,74 1,159 

Orta saha 8 14,33 ,877 

Toplam 20 14,60 1,116 
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Katılımcıların oynadıkları mevkiye göre teknik becerilerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre katılımcıların ortalama 

sürat dereceleri 4,93±0,20 saniye, ortalama bacak kuvvetleri 198,8±43,8 kg.m, ortalama top sürme sü-

resi 14,60±1,11 saniye, ortalama şut puanları 64,50±16,20 puan ve ortalama pas puanları 5,65±1,72 

puan olarak görülmektedir. Tablo incelendiğinde top sürme becerisinde gruplar arasında anlamlı fark 

olduğu, kalecilerin top sürme becerilerinin diğer mevkilerde oynayanlardan anlamlı derecede düşük ol-

duğu bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo 3. Teknik beceri ile motorik özelliklerin ilişkisi 

 Sürat Kuvvet Pas Şut 

Kuvvet r -,545*    

p ,013    

n 20    

Pas r -,210 ,553*   

p ,374 ,011   

n 20 20   

Şut r ,226 -,012 ,391  

p ,337 ,960 ,089  

n 20 20 20  

Top 

sürme 

r ,532* -,283 ,056 ,096 

p ,016 ,226 ,813 ,687 

n 20 20 20 20 

Katılımcıların teknik becerileri ile motorik özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan basit doğru-

sal korelasyon analizi sonucu Tablo 3’te gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde sürat ile kuvvet arasında 

negatif yönde (r:-,545), sürat ile top sürme becerisi (r:,532) ve kuvvet ile pas becerisi (r:,553) arasında 

pozitif yönde  anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,05). 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Araştırmanın sonucunda futbolcuların motorik özelliklerinin birbiri ile olan ilişkisi değerlendirildiği za-

man, bacak kuvvetindeki artışın sürat performansını artırdığı tespit edilmiştir. Yapılan birçok araştır-

mada da sporcuların sahip oldukları fiziksel özelliklerin spor branşına özgü motorik becerileri etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Literatürde yer alan ve araştırma sonuçlarını destekleyen benzer bir çalışmada durarak uzun atlama per-

formansı ile futbolcuların 30 m sürat performansları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir (Kamar ve ark., 2003). Futbolcular üzerinde yapılan diğer bir çalışmada da alt ekstre-

mite patlayıcı güç, anaerobik güç ve kuvvet düzeyinin futbolcuların sürat performansları üzerinde belir-

leyici bir role sahip olduğu belirlenmiştir (Şahbaz, Güler & Öztürk, 2003). Futbolcularda motorik bece-

rilerin birbirleri ile olan ilişkilerinin temel nedeni her motorik özelliğin diğer motorik özelliklerin uygu-

lanmasında bazen destek görevi görmesidir. Örneğin; futbolcular üzerinde yapılan bir çalışmada, aero-

bik dayanıklılığı yüksek olan futbolcuların tekrarlı sprint performanslarının aerobik dayanıklılığı düşük 

olan futbolculardan daha iyi olduğu bulunmuştur. Bunun temelinde ise aerobik dayanıklılığı yüksek olan 
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sporcuların sprint tekrarları arasında diğer futbolculara göre daha hızlı toparlanmaları gösterilmiştir (Ka-

ratepe, 2009). Futbolcuların oynadıkları mevkilere göre bazı teknik ve motorik özelliklerin farklılık gös-

terdiği de bilinmektedir. Bundan dolayı araştırmaya katılan futbolcuların her mevkide oynayan oyuncu-

lardan oluşmasında motorik becerilerden şut isabet oranına etki etmemesine neden olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak, futbolcularda bazı motorik özelliklerin tek başlarına teknik beceriler üzerinde etkili olma-

ları her zaman mümkün değildir. Buna karşılık bir bütün olarak değerlendirildiği zaman futbolcuların 

motorik özelliklerinin gelişmiş olmasının futbola özgü teknik becerileri anlamlı düzeyde etkileyebile-

ceği söylenebilir. Nitekim araştırmada elde edilen ve bu düşünceyi desteleyen araştırma bulgularının 

literatürde yer alan birçok araştırma sonucuyla da paralellik gösterdiği görülmüştür. 

Futbolcularda teknik beceriler değerlendirilirken mutlaka motorik özelliklerin bir bütün olarak ele alın-

ması gerektiği, futbolcularda teknik becerilerin geliştirilmesi için de birden fazla motorik özelliğin be-

lirli düzeylerde ve eş zamanlı geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. Yine antrenmanlarda kuvvet çalışıl-

ması teknik becerilerde şut çekme özelliğine olumlu bir etki sağlamaktadır. Nitekim araştırmada elde 

edilen ve bu düşünceyi desteleyen araştırma bulgularının literatürde yer alan birçok araştırma sonucuyla 

da paralellik gösterdiği bulunmuştur. 

ÖNERİLER 

Futbolcularda teknik becerilerin değerlendirilmesinde, eğer bazı teknik becerilerde uygulama eksiklik-

leri görülüyorsa mutlaka söz konusu teknik becerilerin geliştirilmesinde motorsal performans gelişim 

antrenmanlarından da yararlanılmalıdır. Örneğin bacak kuvvetini geliştirecek yönde çalışmalar yapıla-

rak şut performansı olumlu yönde artırılabilir. 

Bu çalışmanın katılımcı sayısı açısından oldukça sınırlı bir sayıda yapıldığı söylenebilir. Farklı düzey-

lerde futbol oynayan daha fazla katılımcı ile bu çalışmanın tekrarlanması daha genellenebilir sonuçlara 

ulaşılması açısından önerilmektedir. 
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BİLECİK İLİNDE TÜKETİME SUNULAN BAZI SÜTLÜ TATLILARDA LİPİD 

OKSİDASYONUNUN ARAŞTIRILMASI 

Alper Kürşat DEMİRKAYA 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Gıda İsleme Bölümü, Bilecik / Türkiye 

Öz: Yağ içeren gıdalar ve oksijen varlığında gerçekleşen lipid oksidasyon (peroksidasyon) reaksiyonu; 

gıdaların renk, tat, aroma, koku, tekstür ve besin değerleri gibi kalite parametrelerine etki etmektedir. 

Oksidasyonu başlatan ve hızlandıran başta oksijen olmak üzere, ışık, sıcaklık, demir ve bakır gibi metal 

iyonları ve bazı pigmentlerdir. Reaksiyon sonucunda ketonlar, aldehitler, alkoller, hidrokarbonlar, pen-

tanal, hekzanal, 4-hidroksinonenal ve malonaldehit gibi toksik bileşikler oluşur. Yağ asitlerinin oksidas-

yonu sonucu oluşan çok sayıdaki bileşiklerin mutajenik,  karsinojenik ve sitotoksik etkileri olduğu dü-

şünülmektedir. Uygun şartlarda muhafaza edilemeyen süt ve süt ürünleri, uzun süre depolanırsa lipid 

oksidasyonu riski artar. Bu nedenle gıda teknolojisinde büyük bir problemdir. Bu çalışmada, Lipid ok-

sidasyonu ve reaksiyonu etkileyen faktörleri, lipidlerin oksidasyonu sonucunda oluşan ürünler Tiyobar-

biturik Asit (TBA) testi ile belirlendi ve lipid oksidasyonunun insan sağlığı üzerine etkileri değerlendi-

rilmiştir. Bilecik piyasasından toplanmış 60 adet sütlü tatlının (supangile (20 örnek), sütlaç (20 örnek), 

kazandibi (20 örnek)) oksidatif bozulma düzeyleri sırasıyla; Supangile numunelerinin Tiyobarbiturik 

Asit (TBA) değerinin 0,421-0,920 μgMA/g düzeyleri arasında değiştiği ve ortalama Tiyobarbiturik Asit 

(TBA) değerinin 0,667±0,150 μgMA/g olduğu, sütlaç numunelerinin Tiyobarbiturik Asit (TBA) değe-

rinin 0,328-0,991 μgMA/g düzeyleri arasında değiştiği ve ortalama Tiyobarbiturik Asit (TBA) değerinin 

0,528±0,212 μgMA/g olduğu, kazandibi numunelerinin Tiyobarbiturik Asit (TBA) değerinin 0,328-

0,866 μgMA/g düzeyleri arasında değiştiği ve ortalama Tiyobarbiturik Asit (TBA) değerinin 

0,489±0,179 μgMA/g olduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Lipid Oksidasyonu, TBA, Sütlü Tatlı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Oksidatif stres olarak da adlandırılan lipid oksidasyon (peroksidasyon) gıdalardaki lipidlerin doymamış 

yağ asitleri zincirlerinin oksijen ile katalizlenmiş radikal reaksiyon sonucu istenmeyen koku ve tat (ran-

sidite) oluşturmasıdır (Fernández ve ark., 1997;  McClements ve Decker, 2000; Saldamlı, 2007; Uçak, 

2018). Yağ asitlerinde bulunan serbest radikallerin otokatalitik mekanizması ile otooksidasyon oluşur 

(Saldamlı, 2007). Bu reaksiyona neden olan etmenler doymamış yağ asidi, oksijen, ışık, sıcaklık, ağır 

metaller ve bazı pigmentlerdir (Çakmakçı ve Gökalp, 1992; Kamal-Eldina ve Pokorn, 2005). Serbest 

radikallerin reaksiyonunda oluşan bileşikler, lezzet-aroma bozukluğu yanında ürünün dayanıklılık süre-

sinde azalma yanında peroksidasyon devamında  mutajenik,  karsinojenik ve sitotoksik etkiye neden 

olan toksik bileşikler oluşmaktadır (Sklan ve ark., 1983; Nawar, 1996; Mercier ve ark., 1998; Renerre 

ve ark., 1999;  McMillin, 2008). Bu reaksiyonda malondialdehid oksidasyonun şiddetini belirleyen mad-

dedir. Malondialdehid özellikle başta çoklu çift bağlı olan doymamış yağ asitlerinin yıkımlanması ile 

meydana gelen bir üründür. Malondialdehid, proteinlerin parçalanması sırasında besinlerde ortaya çıkan 

lizin kalıntılarının ɛ-amino grupları ile tepkimeye girerek lizin-malondialdehid bileşiğini oluşturur. Bu-

nunla birlikte malondialdehid lizin dışında,  serin, guanin, etonolamin gibi amino asitler ile de bileşik 

oluşturur (Wills, 1987; Şahin, 1991; Comporti, 1993; Phillips, 1998). Bu bileşiklerin  enzimatik reaksi-
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yon sonucu kolesterol ve peroksit seviyesini arttırarak, kalp ve damar hastalıklarının oluştuğu belirtil-

miştir(Ames, 1983; Frankel, 1991). Ayrıca serbest radikaller vitaminlerle de reaksiyona girerek gıdala-

rın besin değerinin düşmesine de neden olabilmektedirler (Gordon, 2001). Türk Standartları Enstitüsü 

tarafından sütlü tatlılar, pastörize ve homojenize inek sütüne izin verilen katkı maddeleri katılmak sure-

tiyle tekniğine uygun olarak pişirileren ürün olarak tanımlamıştır (TS K:98, 2010). Sütlü tatlıların ana 

ham maddesi olan besin değeri yönünden önemli olan süt, hijyen ve sanitasyon kurallarına göre üretil-

mediği, işlenmediği, uygun muhafaza edilmediği ve düzenli kontrollerinin yapılmadığı durumda insan 

sağlığı açısından tehlikeli olabilmektedir (Öksüztepe ve ark., 2013). Bununla birlikte, bu ürünlerde yük-

sek düzeyde lipid peroksidasyonu gerçekleşse de üretimde kullanılan katkı maddeleri ve üretimde sütlü 

tatlıya özgü yan ürünlerin kullanılmasının ürünün tat ve koku gibi organoleptik özelliklerinde meydana 

gelen olumsuzlukları gizlemesi nedeniyle tüketiciler için lipid peroksidayonun halk sağlığı riskini artır-

maktadır. Ayrıca, Süt ve süt ürünleri içerisinde olan sütlü tatlılar diğer ürünlerden elde edilen tatlılardan 

daha fazla tüketim oranına sahiptir. Bununla beraber bileşim açısından kimyasal, mikrobiyolojik ve fi-

ziksel değişimlerden etkilenmesinden dolayı lipid peroksidasyonu yönünden bu ürünler her zaman risk 

altındadır.  

AMAÇ 

Sütlü tatlılar lezzet ve besin değeri nedeniyle günümüzde tercih edilen tatlılar arasındadır. Bununla be-

raber ürün çeşitliliğinin artması ve tüketici tercihinin sütlü tatlılar olması nedeniyle pazar payında 

önemli bir yer almıştır. Sütlü tatlıların hammaddesi olan sütteki doymamış yağ asidi miktarının bileşi-

minde yüksek oranda bulunmasından dolayı peroksidasyon sıklıkla görülmektedir ve halk sağlığı riskini 

artıracak kanserojenik ve mutajenik reaksiyon ürünleri oluşabilmektedir. Bu araştırma Bilecik ilinde 

mevcut market ve pastanelerde satışa sunulan sütlü tatlılar arasında tüketimi en fazla olan supangile, 

sütlaç ve kazandibi, lipid oksidasyon düzeylerini ve lipid peroksidasyonu (oksidasyon) risk profilini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

KAPSAM 

Lipid oksidasyonu (peroksidasyon) reaksiyonu sonucu oluşan ürünler, mutajenik,  karsinojenik ve sito-

toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına ve hastalıklara neden olduğu birçok çalışmada varlığı ile bilin-

mektedir. Birçok gıda maddesinde bu risk değerlendirilerek lipid oksidasyonu tespitine ait uygulamalara 

yönelik çalışmalar günümüzde ilgi gören çalışmalardır. Bu bağlamda; bu çalışma günümüzde tüketim 

oranının yüksek olduğu sütlü tatlıların uygun üretim veya uygun olmayan muhafaza yöntemleri sonucu 

oluşabilecek lipid oksidasyonu nedeniyle insan sağlığındaki rolünü ve etki düzeyi bakımından değer-

lendirilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda sütlü tatlı üretiminde muhafaza, üretim teknolojisi,  hijyen ve 

sanitasyon prosedürlerin yeniden değerlendirilmesi, sağlanması ve her zaman aynı standart ve kalitede 

üretim hedeflenerek bu çalışmanın kapsamına alınmıştır. 

YÖNTEM 

Bilecik ilinde mevcut market ve pastanelerde tüketime sunulan 3 farklı (supangile, sütlaç, kazandibi), 

herbiri 20 adetolmak üzere,  toplam 60 adet sütlü tatlı örneği soğuk zincir altında laboratuvara getirilmiş 

ve tüm örnekler lipid oksidasyon analizi tamamlanana kadar buzdolabı koşullarında (+4C) muhafaza 

edilmiştir. Bu çalışmada 60 adet sütlü tatlılının, supangile, sütlaç ve kazandibi çeşitlerinin lipid peroksi-

dasyon bozulma seviyeleri TBA testi ile belirlendi ve sonuçlar μgMA/g olarak verildi. Yöntemde; sütlü 
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tatlı örnekleri, distile su masere edilip distilasyon balonuna aktarılmıştır. 4 molar hidroklorik asit ilave 

edilerek distilasyon yapılmıştır. Distilattan 5 mL alınıp üzerine 5 mL thiobarbutirik asit çözeltisi eklen-

miştir. Spektrofotometrede 538 nm dalga boyunda standart çözeltiye karşı absorbans değerleri okun-

muştur (Tarladgis ve ark., 1960; Egan ve ark., 1981; Kristensen ve ark., 2001).  

BULGULAR 

Yapılan çalışma sonucunda, toplam 60 adet sütlü tatlı numunelerinin (supangile, sütlaç, kazandibi)  TBA 

sonuçları (µgMA/g) Tablo 1, 2 ve 3’de, frekans sayıları ile yüzde dağılımı Şekil 1, 2 ve 3’de verilmiştir. 

Supangile numunelerinde TBA değerleri 0,421-0,920 μgMA/g arasında olup ortalama TBA değerleri 

0,667±0,150 μgMA/g olduğu tespit edilmiştir. %15’i (3 örnek) en yüksek değerleri almıştır. Sütlaç nu-

munelerinde TBA değerleri 0,328-0,991 μgMA/g arasında olup ortalama TBA değerleri 0,528±0,212 

μgMA/g olduğu tespit edilmiştir. %10’i (2 örnek) en yüksek değerleri almıştır. Kazandibi numunele-

rinde TBA değerleri 0,328-0,866 μgMA/g arasında olup ortalama TBA değerleri 0,489±0,179 μgMA/g 

olduğu tespit edilmiştir. %15’i (1 örnek) en yüksek değerleri almıştır. Çalışmada bulunan TBA değerleri 

genellikle birbirlerinden farklı değerlerde belirlenmiştir. Gıdalarda oksidasyon riski göstermeyen ve izin 

verilen limit altında tespit edilen düşük TBA değerleri, malonaldehitlerin öncelikle proteinler ve diğer 

bileşiklerle reaksiyona girmesinden dolayı kaynaklandığı belirtilmiştir (Melton, 1983; Severini ve ark., 

2003). Bazı çalışmalarda, Oksidasyon üzerine çevre koşullarının antioksidanlar, katkı maddeleri, doy-

mamış yağ asitlerine göre çok daha önemli olduğu da belirtilmektedir (Richardson ve Korycka-Dahl, 

1983; O’Conner ve O’Brien, 1995). Ayrıca, malonaldehitin stabil olmayan yapısından dolayı TBA de-

ğerlerinde değişkenlik olabileceği belirtilmiştir (Csallany, 1984). Araştırmada tespit edilen TBA değer-

lerinideki farklılık, sütlü tatlıların üretimde hammadde farklılığı, üretim teknikleri ve muhafaza koşul-

larından kaynaklandığı söylenebilir.   

Tablo 1. Supangile örneklerinde TBA (µgMA/g) sonuçları 

 Örnek Sayısı En Düşük En Yüksek Ortalama±Std Sapma 

TBA De-

ğeri 

20 0,421 0,920 0,667±0,150 

μg: Mikrogram, MA: Malonaldehit, g: gram 

 

Şekil 1. Supangile örneklerinde TBA değeri yüzde dağılımı ve frekans sayıları 
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Tablo 2. Sütlaç örneklerinde TBA (µgMA/g) sonuçları 

 Örnek Sayısı En Düşük En Yüksek Ortalama± Std Sapma 

TBA De-

ğeri  

20 0,328 0,991 0,528±0,212 

μg: Mikrogram, MA: Malonaldehit, g: gram 

 

Şekil 2. Sütlaç örneklerinde TBA değeri yüzde dağılımı ve frekans sayıları 

Tablo 3. Kazandibi örneklerinde TBA (µgMA/g) sonuçları 

 Örnek Sayısı En Düşük En Yüksek Ortalama± Std Sapma 

TBA De-

ğeri  

20 0,328 0,866 0,489±0,179 

μg: Mikrogram, MA: Malonaldehit, g: gram 

 

Şekil 3. Kazandibi örneklerinde TBA değeri yüzde dağılımı ve frekans sayıları. 

SONUÇ 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar ile olası yüksek risk gösteren sütlü tatlılar ve risk profili değerlendi-

rilmiştir. Ayrıca çalışma, bölgede tüketime sunulan sütlü tatlılarda lipid peroksidasyonu oluşumu üze-

rinde hangi faktörlerin aracılık ettiğinin anlaşılması sağlanmıştır. Bununla birlikte, üretim ve muhafaza 

koşulları tasarlanıp lipid peroksidasyonu riskini azaltan daha ileri çalışmalar içeren yeni çalışmalar ya-

pılması ve olası lipid peroksidasyonundan kaynaklanacak hastalıkların tedavisi için de yeni stratejiler 

olarak kullanılmasına olanak sağlayan birçok araştırma için yol gösterici olacaktır. 
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ANNE SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTIRAN BİTKİSEL GALAKTOGOGLAR 

Kübra TOP1, Büşra CANARSLAN2 

1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara / Türkiye 
2Kapadokya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Nevşehir / Türkiye 

Öz: Anne sütü, bebekler için en ideal besindir. Emzirme, çocuk sağlığını koruyan ve çocuğun hayatta 

kalmasını sağlayan en etkili yollardandır. Anne sütünün mama ile beslemeye göre hem kısa hem de uzun 

vadeli faydalarla ilişkili olduğu yıllardır bilinmektedir. Anne sütünün bilinen bu faydalarına rağmen 

bebekleri yalnızca anne sütüyle besleme fikrinin benimsenmesi zaman almıştır.  Laktasyon hem anne 

hem de bebekle ilgili pek çok faktörden etkilenebilen bir süreçtir. Artmış obezite oranları, çocuk do-

ğurma yaşının yükselmesi, sezaryen doğumların fazla olması gibi durumlar sonucunda laktasyon olu-

şumu zorlaşmaktadır. Bu durumlarda anneler genellikle süt üretimlerinin yetersiz olduğunu düşünmek-

tedir. Süt üretiminin düştüğü ve farmakolojik yöntemlere yanıt vermeyen annelerde galaktogog kulla-

nımı düşünülmektedir. Galaktogoglar, anne sütü üretiminin başlatılması, sürdürülmesi veya çoğalma-

sına yardımcı olabilen farmasötik ajanlar ve bitkisel takviyelerdir. Pek çok kültürde süt üretimini sür-

dürmek ve artırmak için çeşitli ot ve besinler kullanılmıştır. Galaktogoglar, anne sütü salınımına ve 

oksitosin uyarımına neden olmaktadır. Böylece miyoepitelyal hücreler kasılmakta ve depolanmış sütün 

kanallara ulaşımı sağlanmaktadır. Galaktogog olarak kullanılan otlar ve yiyecekler oldukça yaygındır. 

Bunlar çemen otu, sarımsak, dereotu, rezene, kişniş, karahindiba, devedikeni, keçi sedefi otu, yonca, 

yulaf, fesleğen, anason, kimyon, şatavari ve torbangun gibi bitkisel ürünlerdir. Bitkisel galaktogog kul-

lanan emziren anneler, FDA tarafından düzenlenmiş ilaçları kullanırken gösterdiği özeni galaktogog 

kullanırken de göstermelidir. Galaktogoglar doğal ürün olarak tanıtılmış olmasına rağmen galaktogog 

kullanımının genellikle güvenilir olduğu düşünülmemektedir. Bu derleme çalışmasında galaktogogların 

ne olduğu ne işe yaradığı, fizyolojisinin nasıl olduğu, galaktogog olarak kullanılan ürünlerin neler ol-

duğu ve galaktogoglar konusundaki güncel literatürün tartışılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Laktasyon, Galaktogog, Anne Sütü 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Anne sütü; yağ, karbonhidrat, protein, vitamin, mineral ve su dahil olmak üzere bir bebeğin yaşamının 

ilk 6 ayında ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içermektedir (Picciano, 2001: 53-67). Çok dar bir bileşim 

aralığında standartlaştırılan bebek mamasından farklı olarak anne sütü bileşimi dinamiktir ve bir bes-

lenme içinde, günlük olarak, laktasyona göre ve anneler ile popülasyonlar arasında değişiklik göster-

mektedir (Ballard & Morrow, 2013: 49-74). Anne sütü, bir dizi besleyici olmayan büyüme faktörü, ba-

ğışıklık faktörleri, hormonlar ve biyolojik sinyaller olarak hareket edebilen ve bebeklik döneminde ve 

daha sonraki yaşamda hastalığa karşı koruma sağlayabilen diğer biyoaktif bileşenleri sağlamaktadır 

(Organization, 2009). 

Laktogenez I, meme bezlerinin gebeliğin ikinci trimesterinde süt bileşenlerini salgılama kabiliyetini ge-

liştirdiği aşamadır (Kulski & Hartmann, 1981: 101-114). Salgılanan bileşenlerden biri olan laktozdaki 

artış, kandaki prolaktin konsantrasyonundaki bir artışla ilişkilidir (Cox ve ark., 1999: 421-434). Bol süt 

salgılanmasının başlangıcı olan Laktogenez II, doğumdan hemen sonra ortaya çıkar (Kent, 2007: 564-

570; Kim, 2020: 312-313). Laktogenez II, yeterli düzeyde prolaktin, insülin ve adrenal kortizol gerektirir 

ve doğumdan sonra dolaşımdaki progesteronun geri çekilmesiyle tetiklenir (Kim, 2020: 312-313). 
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Galaktagoglar, anne sütü üretiminin başlatılmasını, sürdürülmesini veya çoğalmasını desteklemek için 

kullanılan farmasötik ajanlar, gıdalar veya bitkisel takviyelerdir (El Sakka ve ark., 2014: 6). Galakta-

goglar, prolaktin salgılanmasını artırarak etki eder ve bu da süt üretimini sağlar (Srinivas ve ark., 2014: 

242-253). 

AMAÇ 

Bu derlemede galaktogogların ne olduğu ne işe yaradığı, galaktogog olarak kullanılan ürünlerin neler 

olduğu ve galaktogogların mekanizması hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

KAPSAM 

Bu derleme çalışması; galaktogog bitkileri, bunların kimyasal yapısını, faydalarını, yan etkilerini kap-

samaktadır. 

YÖNTEM 

Derleme niteliğindeki bu çalışmamızda ülkemizde kullanılması muhtemel olan galaktogogları Pubmed 

ve Google Scholar veri tabanlarında taramıştır. 

BULGULAR 

Trabzon il merkezinde bulunan 15 Aile Sağlığı Merkezinde yapılan bir çalışmada 335 anne ile görüşül-

müştür. Annelerin %85,1’inin sütlerini artırmak için farklı uygulama yaptıkları tespit edilmiştir (Erkaya 

ve ark., 2015: 373-387). 

Doğal olarak hazırlanan galaktogog karışımının doğum sonrası annelerde anne sütü üretimi ve prolaktin 

düzeyleri üzerindeki etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada 30 anne 3 gruba ayrılmıştır. 

1. gruba her gün sarımsak içeren galaktogog karışımı, 2. gruba çemen otu içeren galaktogog karışımı 

verilmiş 3. grup ise kontrol grubu olup herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Galaktagog karışımı alan 

annelerin ölçülen ortalama serum prolaktin düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu göz-

lenmiş, deney gruplarına ait bebeklerin ortalama vücut ağırlığı artışı, kontrol grubuna göre önemli öl-

çüde daha yüksek olduğu gözlenmiştir (Srinivas ve ark., 2014: 242-253). 

Çemen otu bitki çayı veya hurma tüketiminin anne sütü üretimine etkisini değerlendirmek amacıyla 

yapılan çalışmada 75 vajinal doğum yapan anne 3 gruba ayrılmıştır. 1. grup günde 3 bardak çemen otu 

(2gr) içeren bitkisel çay, 2. grup günde 3 kez 10’ar adet hurma almış, 3. grup kontrol grubu olup herhangi 

bir müdahalede bulunulmamıştır. Hurma ve çemen otu içeren çay tüketimi, postpartum erken dönemde 

anne sütü miktarı artmasına katkıda bulunmuştur (El Sakka ve ark., 2014: 6). 

Çemen otunun etki mekanizmasına bakıldığında, ter üretimini uyararak anne sütü üretimini etkileyebi-

leceği ve memenin modifiye edilmiş bir ter bezi olduğu teorisi öne sürülerek süt üretimini artırdığı dü-

şünülmektedir (Gabay, 2002). Çemen otunun östrojenik aktiviteye sahip olabileceği de öne sürülmüştür. 

In vitro analizlerin kullanıldığı bir çalışmada çemen otu tohumlarının östrojen benzeri bileşikler içerdiği 

bulunmuştur (Sreeja ve ark., 2010: 814). 

Devedikeni (Silybum marianum) yüzyıllardır tıbbi bir bitki olarak kullanılmıştır; deve dikeninin aktif 

bileşeni, genellikle bitkinin tohumlarından elde edilen silibinin olarak da bilinen silibindir. Silymarin, 

silibin içeren bir biyolojik bileşikler (flavolignanlar) kompleksidir; bu bileşiklerin birkaç başka biyolojik 
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özelliğe sahip olmanın yanı sıra antioksidan özelliğe sahip oldukları bilinmektedir (Siegel & Stebbing, 

2013: 929-930). 

Serrao ve arkadaşları tarafından prematüre bebeklerin anneleri tarafından doğumdan sonraki ilk ayda 

tüketilen Silimarin-fosfatidilserin ve galega içeren galaktagogun doğumdan sonraki ilk 3-6 ay boyunca 

süt üretimini sürdürmedeki etkinliğini araştırmak için bir çalışma yapılmıştır. 27 ila 32 hafta arasında 

gestasyonel yaşta (GA) doğan, galaktagog kullanan 45 anne ve plasebo olmak üzere 44 anne rastgele 

gruplandırılmış, doğumdan sonra 3. ve 6. ayda süt üretimi incelenmiştir. Doğumdan sonraki ilk ay içinde 

bir galaktagogun, taburcu olduktan sonra ve yaşamın ilk 3 ayında prematüre yenidoğanlara anne sütü 

uygulamasını iyileştirdiği düşünülmektedir (Serrao ve ark., 2018). 

Silimarinin en yaygın yan etkisi hafif bir müshil etkisidir. Bildirilen diğer yan etkiler arasında bulantı, 

epigastrik rahatsızlık, artralji, kaşıntı, baş ağrısı ve ürtiker bulunmaktadır (Mayer ve ark., 2005: 559-

567). 

Zencefil rizomu buhar uçucu yağ, sabit yağlı yağ, keskin bileşikler, reçineler, proteinler, selüloz, pento-

zanlar, nişasta ve mineral elementler içerir (Vasala, 2012: 319-335). 

Günde iki kez 500 mg kurutulmuş zencefil kapsülü alan emziren anneler ile plasebo alan anneler ara-

sında postpartum üçüncü ve yedinci gün anne sütü hacmini karşılaştırmayı amaçlayan bir çalışma ya-

pılmıştır. Analiz için 63 kadın, zencefil grubu 30 kadın ve plasebo grubu 33 kadın olmak üzere 2 gruba 

ayrılmıştır. Çalışma sonucunda zencefil tüketen gruptaki kadınların plasebo grubundan daha yüksek süt 

hacmine sahip olduğu ortaya konulmuştur (Paritakul ve ark., 2016: 361-365). 

Yalnızca anne sütüyle beslenen 0-4 aylık 78 kız bebek üzerinde gerçekleştirilen randomize bir klinik 

araştırma, müdahale grubu günde üç kez 3 gram siyah çaya ek olarak 7.5 g rezene tohumu tozu içeren 

bitki çayı ve kontrol grubuna günde üç kez 3 gram siyah çay tozu içeren bitki çayı verilmiştir. Dört 

haftalık çalışmanın öncesinde ve sırasında, anne sütünün yeterliliğinin işaretleri, büyüme parametreleri 

ve bir gün içindeki ıslak çocuk bezi sayısı, dışkılama sıklığı ve bebek emzirme süreleri ölçülerek değer-

lendirilmiştir. Rezene tüketilen çalışmada 4 hafta sonunda rezene almayan gruba göre vücut ağırlığı 

kazanımı, baş çevresi, ıslak bez sayısı, dışkılama sayısı anlamlı olarak daha yüksek olduğu gösterilmiştir 

(Ghasemi ve ark., 2014). 

Kuşkonmaz Hindistan, Avustralya ve Afrika'nın tropikal ve subtropikal bölgelerinde yetişir. 30 gün bo-

yunca müdahale grubundaki anneler günde 3 kez süt ve 60 mg/kg kuşkonmaz kökü içeren kapsül tüket-

miştir. Plasebo grubu ise süt ve pirinç tozu içeren kapsül almıştır. Kuşkonmaz kapsülü tüketen grupta 

prolaktin hormon düzeyi diğer gruba göre 3 kat daha fazla artış göstermiş ve galaktogog etkisi gözlen-

miştir. Bu galaktogog etkinin bitkide bulunan steroidal saponinlerden kaynaklandığı düşünülmüştür 

(Gupta & Shaw, 2011: 167). 

SONUÇ  

Deneysel çalışmalarla yaygın olarak kullanarak çemen otu, zencefil, kuşkonmaz gibi bitkilerin etkisinin 

olduğu gösterilmektedir. Yapılan pek çok çalışmada farklı ülkelerdeki annelerin farklı galaktogog ürün-

leri kullandıkları görülmüştür. İncelenen çalışmalara baktığımızda galoktogogların anne sütü miktarını 

nasıl etkilediğini incelemiş olup sütün besin değeriyle ilgili bir inceleme yapılmadığı görülmüştür. 
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Ülkemizdeki çalışmalara baktığımızda süt artırıcı bu uygulamaların etkinliğini inceleyen çalışmalar çok 

az olup bununla ilgili çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Çeşitli galaktogog ürünü kullanan annelerin bunları tercih etme sebepleri incelenmeli ve geleneksel 

yöntemlere başvurmadan önce anne sütünü azaltan etmenler ortadan kaldırılmalıdır. Bilimsel olarak 

kanıtlanmış bilgiler uzmanlar tarafından anneye verilmedir. 
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YAĞ KÜTLESİ VE OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ (FTO) GENE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Nezihe ŞENGÜN 

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye 

Öz: Obezite ile ilişkili sağlık yükü küresel olarak yayılmaya devam etmektedir. Enerji dengesizliğine 

neden olan aşırı enerji alımı veya yetersiz enerji harcaması obezitenin gelişmesine neden olmakta-

dır. FTO gibi obezite ile ilgili genler, enerji özellikleriyle ilişkilidir.  FTO diğer tüm obezite lokuslarına 

kıyasla daha büyük bir etkiye sahiptir. FTO gibi obezite ile ilgili genler, enerji özellikleriyle ilişkilidir. 

Fiziksel aktivite obezite riskini azaltan önemli faktörlerden biridir. Çeşitli çalışmalar FTO genini fizik-

sel aktivite ile ilişkilendirmiştir. Fiziksel olarak aktif olan bireylerin FTO gen ekspresyonu aktif olma-

yanlara göre farklılık göstermektedir. Fiziksel olarak aktif bireylerin FTO gen ekspresyonunu azaldığı 

görülmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme obezite riskini azaltan diğer bir önemli faktördür. Diyet bi-

leşenleri (protein, karbonhidrat ve yağ gibi) FTO gen ekspresyonu üzerinde etkilidir. Düşük kalorili, 

düşük karbonhidrat, yağ, yüksek protein ve lif içerikli beslenmenin FTO gen ekspresyonunu azalttığı 

görülmektedir. Ayrıca, FTO gen ekspresyonunun yeme davranışı ve iştah üzerinde de etkili olduğu gö-

rülmektedir. Diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı faktörlerinin, yağ kütlesi ve obezite ile ilişkili 

(FTO) gen varyantları ve birkaç popülasyondaki metabolik özellikler arasındaki ilişkiyi değiştirdiği gös-

terilmiştir. Sonuç olarak, FTO gen ekspresyonu, fiziksel aktivite düzeyi, enerji ve makro besin ögesi 

tüketim miktarı ile ilişkilidir. Genotip verileri ve yaşam tarzı faktörlerinin değerlendirilmesiyle, obezi-

teyi önlemek için bireylere uygun beslenme düzenini oluşturmanın ve fiziksel olarak aktiviteye teşviki-

nin en etkili tedavi yöntemi olduğu öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Yağ Kütlesi ve Obezite ile İlişkili Gen, FTO, Egzersiz, Beslenme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Obezite ile ilişkili sağlık yükü küresel olarak yayılmaya devam etmektedir. Obeziteyi önlemek ve yö-

netmek için daha etkili stratejilerin geliştirilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç giderek artış göstermek-

tedir. Genotipin, obezitenin gelişmesinde önemli bir rol oynadığı ve genom çapında ilişkilendirme ça-

lışmaları, beden kütle indeksi ve vücut yağ dağılımı ile ilişkili birden fazla lokus (DNA üzerindeki fi-

ziksel özel konumu) tespit edilmiştir.  Spesifik olarak, beden kütle indeksindeki varyasyonun yaklaşık 

%2,7'sini oluşturan 97 lokus tanımlanmıştır. Bunlardan yağ kütlesi ve obezite ile ilişkili (FTO) geni, 

melanokortin 4 reseptör (MC4R) geni ve transmembran protein 18 (TMEM18) geninin en güçlü ilişki-

leri gösterdiği tespit edilmiştir (Livingstone vd., 2016; Young vd., 2016).   

FTO, Genome Wide Association Study (GWAS) aracılığıyla obezite ile ilişkili bir gen olarak açıkça 

tanımlanmıştır. FTO'nun diğer tüm obezite lokuslarına kıyasla obezite üzerinde daha büyük bir etkiye 

sahip olduğu tespit edilmiştir (Yang vd., 2017; Zhou vd., 2017). FTO lokusu, yaşam tarzı faktörlerinden 

herhangi biriyle etkileşime giren en güçlü tek lokustur (Rask-Andersen vd., 2017; Goni vd., 2018). FTO 

gen varyantları rs1121980, rs17817449, rs8050136, rs9935401, rs3751812, rs9939609, rs9930506 ve 

rs9922708 ile ilişkilendirilmiştir (Saldaña-Alvarez vd., 2016).  

FTO rs9939609 polimorfizmi (SNP), ilişkilendirme çalışmalarında en sık bildirilen popülasyon obezite 

genidir. Rs9939609'un risk aleli (A aleli), çocuklarda ve yetişkinlerde daha fazla toplam enerji (besin 
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alımı), artmış protein ve yağ alımı ile ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda rs9939609 polimorfizmi kadın-

larda III. derece obezite riski ile ilişkilendirilmiştir (Hsiao ve Lin, 2016; Zhou vd., 2017; Ben Halima 

vd., 2018; da Silva vd., 2018). Okul çocuklarında rs9939609 polimorfizminin AA genotipi ile beden 

kütle indeksi arasında bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Okul çocuklarında aşırı kilo / obezite ile ailede 

obezite öyküsü arasındaki ilişki, esas olarak AA genotipine sahip öğrenciler arasında tespit edilmiştir 

(Reuter vd., 2016). FTO ile obezite fenotipi ve çevresel / yaşam tarzı faktörleri arasındaki ilişkinin 

önemli bir aracı olabileceğini göstermektedir (Oyeyemi vd., 2017).  

Enerji dengesizliğine neden olan aşırı enerji alımı veya yetersiz enerji harcaması obezitenin gelişmesine 

neden olmaktadır. FTO gibi obezite ile ilgili genler, enerji özellikleriyle ilişkilidir (Jiang vd., 

2018).  FTO polimorfizmleri ile obezite arasındaki ilişkinin karbonhidrat ve diyet lifi alımından ve fi-

ziksel hareketsizlikten etkilendiği bildirilmiştir (Vimaleswaran vd., 2016).  

Fiziksel aktivite obeziteyi birçok yönden önlemektedir. Çeşitli çalışmalar FTO genini fiziksel aktivite 

ile ilişkilendirmiştir. Fiziksel aktivitenin risk aleli (rs1121980) etkisini azalttığı bildirilmiştir (Liaw vd., 

2019). Aktif olan bireylerde aktif olmayan bireylere göre FTO gen polimorfizm etkisini yaklaşık olarak 

%30 zayıfladığı bildirilmiştir (Graff vd., 2017). Litvanyalı yetişkin popülasyonunda düşük fiziksel ak-

tivite düzeyinin, FTO gen polimorfizminin etkisini artırarak, vücut ağırlığı ve obezite riskini artırdığı 

bildirilmiştir (Petkeviciene vd., 2016). Sedanter yaşamın sadece Avrupa kökenli bireylerin gen polimor-

fizmin de beden kütle indeksini artırıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir (Sarzynski vd., 2016). Ayrıca, 

Güney Brezilya da çocuklara uygulanan 4 aylık egzersiz programının obezite için riskli genotip (AA / 

AT) taşıyıcıları, TT genotipinin taşıyıcılarına kıyasla biyokimyasal parametreler, kan basıncı ve antro-

pometrik parametrelerde farklılıklar olmadığı bildirilmiştir (Moraes vd., 2016). 13-18 yaş aralığında 

olan Japon ergenler üzerinde yapılan bir çalışmada fiziksel aktivite ve FTO gen polimorfizmi arasındaki 

etkileşimin beden kütle indeksini etkilediği tespit edilmiştir. Fiziksel aktivite düzeyinin AA genotipine 

sahip erkeklerde beden kütle indeksini önemli derecede etkilediği bildirilmiştir. Fiziksel aktivitenin be-

den kütle indeksi üzerindeki etkisinin genotipe göre değişiklik gösterdiği öngörülmektedir (Shinozaki 

vd., 2018). 

Diyet bileşenlerinin (protein, karbonhidrat ve yağ gibi) FTO gen ekspresyonu üzerinde potansiyel etki-

sinin olduğu bildirilmiştir. Düşük kalorili beslenmenin FTO gen ekspresyonu azalttığı bildirilmiştir. Ar-

tan glikoz tüketiminin FTO gen ekspresyonunu artırdığı bildirilmiştir (Doaei vd., 2017). Glisemik in-

deksi yüksek besin tüketiminin FTO gen ekspresyonunu artırarak iştahta artışa neden olabileceği bildi-

rilmiştir (Sideratou vd., 2018). Bireyin ihtiyacı olan enerjinin <%30’unun yağların oluşturduğu bir diyet 

türünün risk alel taşıyıcılarında obezite riskinin azaldığı, yüksek yağlı beslenen bireylerde ise adipozite 

üzerindeki zararlı etkisinin şiddetlendirdiği bildirilmiştir (Labayen vd., 2016). Çoklu doymamış yağ 

asitlerinden zengin beslenmenin FTO gen ekspresyonunu etkilediği tespit edilmiştir (Perfilyev vd., 

2017). Beslenmede yüksek protein alımının FTO genindeki risk varyantlarının beden kütle indeksi ve 

bel çevresindeki artış riskine karşı koruyucu etki gösterebileceği bildirilmiştir (Merritt vd., 2018). Ak-

deniz tipi beslenmenin, obeziteye daha fazla genetik yatkınlığı olan kişilerde daha düşük obezite riski 

ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Hosseini-Esfahani vd., 2017; Di Renzo vd., 2018). Yüksek risk aleli 

taşıyan bireylerin yüksek lif tüketiminin obezite riskini azalttığı bildirilmiştir (Hosseini-Esfahani vd., 

2017). 
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Genetiğin fizyolojik faktörleri etkileyebileceğini ve yeme davranışını değiştirebileceği öngörülmektedir 

(Mango vd., 2018; Obregón Rivas vd., 2018). Ek olarak, duygusal yeme ve aşırı yeme davranışlarının 

FTO risk aleli taşıyan bireylerde daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir (Castellini vd., 2017). Genotip 

verileri ve yeme davranışları nedeniyle, obeziteyi önlemek için hastalara uygun beslenme düzenini oluş-

turmanın en etkili tedavi yöntemi olduğu bildirilmiştir (Kirac vd., 2016). 

AMAÇ 

Bu derlemenin amacı, güncel olarak yağ kütlesi ve obezite ile ilişkili (FTO) gene etki eden faktörleri 

incelemektir. 

KAPSAM 

Bu çalışmada, yağ kütlesi ve obezite ile ilişkili (FTO) gene etki eden faktörler den olan başlıca ikisi 

egzersiz ve beslenmeyi kapsamaktadır. 

YÖNTEM  

Bu çalışma yapılırken PubMed konu taraması yapılmıştır. Arama yapılırken konu başlığı olarak “FTO 

and exercise” ve “FTO and nutrition” kullanılmıştır. İlk aramada egzersiz ile ilgili 50 makaleye ulaşıl-

mıştır. Son beş yıl içerisindeki çalışmaların değerlendirilmesiyle 29 makaleye indirgenmiştir. İlk ara-

mada beslenme ile ilgili 332 makaleye ulaşılmıştır. Son beş yıl içerisindeki çalışmaların değerlendiril-

mesiyle 76 makaleye indirgenmiştir. Bunlar içerisinden de 31 makale ile bu bildiri hazırlanmıştır. 

SONUÇ 

Egzersiz ve beslenme gibi yaşam tarzı faktörlerinin, yağ kütlesi ve obezite ile ilişkili (FTO) gen var-

yantları birkaç popülasyonda metabolik özellikler arasındaki ilişkiyi değiştirmektedir. 

Sonuç olarak, FTO gen ekspresyonunun seviyesinin, fiziksel aktivite, enerji ve makro besin tüketim 

miktarı ile ilişkilidir. Hangi tür aktivite veya egzersizin FTO gen ekspresyonu üzerinde etkili olduğu 

kesin bir bilgi yoktur ancak, sedanter yaşamın FTO gen ekspresyonu artırıcı etkisinin olduğu hakkında 

önemli çalışmalar mevcuttur. Beslenme müdahalelerinin FTO gen ekspresyonu üzerindeki kesin bir et-

kisine dair net bir kanıt bulunamamasına rağmen, obezite ile başa çıkmada yardımcı olma potansiyeline 

sahiptir. Fiziksel aktivite, egzersiz ve beslenme müdahalesinin FTO gen ekspresyonu üzerindeki etki-

siyle ilişkili olarak uzun vadeli daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  
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COVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN 

AKADEMİSYENLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ 

Derya DURSUN SAYDAM1, Hilal DEMİRKESEN BIÇAK1, Merve TERZİ1,  

Aliye KAŞARCI HAKAN1, Gökçe ÖZKILIÇCI2, Mehmet ÜNAL1 

1Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
2Fenerbahçe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi fiziksel aktivite, sosyal hayata katılım, bes-

lenme alışkanlıklarında değişiklik gibi birden çok unsurda belirleyici olmuş ve olmaya devam etmekte-

dir. Bu araştırmada pandemi koşulları sebebiyle uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılması ile birlikte 

akademisyenlerin beslenme alışkanlıklarında meydana gelen değişikliğin ölçülmesi ve değerlendiril-

mesi amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan top-

lam 118 akademisyenin katılımı ile veri sağlamıştır. Katılımcıların %67,8’i kadın, %32,2’si erkek aka-

demisyenler olup yaş ortalaması 40,96±15,73’tür. Katılımcıların %50,8’inde pandemi döneminde kilo 

artışı, %17,8’inde kilo kaybı yaşanmıştır. Pandemi döneminde yaşanan kilo değişimi unvanlar arasında 

pozitif yönlü korelasyon vardır (r=0,647; p=0,000). Katılımcıların %39’u uzaktan eğitim sürecini kilo 

kontrolü için fırsat olarak değerlendirirken %77,1’i mevcut süreçte yeme davranışlarında değişiklik ol-

duğunu ifade etmiştir. %49,1 oranında katılımcı öğün haricinde tüketilen atıştırmalık miktarında artış 

olduğunu, %66‘sı meyve-sebze tüketiminin arttığını ifade etmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde akademis-

yenlerin %78,6’sının çiğ gıdaları yıkama ve dezenfeksiyon süresi uzamış, %50’si hazır satın aldığı yo-

ğurt ve ekmek gibi temel gıda maddelerini kendi yapmaya başladığını ifade etmiştir. Bu süreçte katı-

lımcıların %32,2’si hazım güçlüğü yaşamış olup, unvanlara göre istatistiksel olarak anlamlı fark mev-

cuttur (p=0,015). Katılımcılar genel olarak ilaç veya gıda takviyesi tercih etmemişlerdir. Araştırma kap-

samında, bir yılı aşkın süredir devam etmekte olan pandemi sürecinin ilk altı aylık periyoduna ait bul-

gular değerlendirilmiştir. Sürecin ilerleyen dönemlerinde anket çalışmasının tekrarlanması ile katılım-

cıların tutum ve davranışlarındaki değişimin değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Beslenme, Uzaktan Eğitim, Akademisyen   

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Ağır akut solunum sendromu olarak tanımlanan Covid-19 hastalığının sebep olduğu pandemi, insanların 

ve toplumların yaşamını çok yönlü etkileyen bir faktör olarak yadsınamaz bir gerçeklik halini almıştır. 

Tüm dünyada Mart 2020 tarihinden itibaren insanları hastalıktan korumak amaçlı evlerinde tutmaya 

yönelik uygulanan karantina ve kısıtlamaların, özellikle insanların temel bir ihtiyaç öğesi olan beslen-

menin üzerine etkileri birçok bilimsel çalışmanın öznesi haline gelmiştir. Söz konusu süreçte insanların 

beslenme aktivite ve alışkanlıkları incelendiğinde, genel olarak yenilen yemek miktarında, paketli gıda 

tüketiminde ve besin takviyesi kullanımında artışlar olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, sağlıklı gıda 

tüketimi ve fiziksel aktivite alışkanlıkları edinmeye yönelik davranış geliştirmeye çalıştıkları da göz-

lemlenmiştir (Kutlu vd., 2021; Pérez Rodrigo vd., 2021; Di Renzo vd., 2020; Dilber ve Dilber, 2020; 

Sánchez-Sánchez vd., 2020).  

Covid-19 pandemisinin etkilediği bir diğer alan örgün eğitim hayatı olmuştur. Uzaktan eğitim süreci 

başlamış olup eğitim-öğretim hayatı uygulama yöntemi ve süresi ile kullanılan araçlar açısından değişim 

göstermiştir. Yüksek eğitim-öğretim çalışanları olan akademisyenlerin yaşam tarzları da doğal bir sonuç 
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olarak söz konusu değişimden etkilenmiştir (Kırmızıgül, 2020). Akademisyenlerin uzaktan eğitim süre-

cinde fiziksel ve zihinsel aktiviteleri ile bağışıklık sistemlerini koruma, düzenleme ve iyileştirmeye yö-

nelik faaliyetlerin başında gelen beslenme alışkanlıkları (Kutlu vd., 2021; Dilber ve Dilber, 2020) için 

nasıl tepki verdiklerini araştırmak üzere başlığı ile tabi olan çalışmamız düzenlenmiş ve gerçekleştiril-

miştir.  

AMAÇ  

Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim sağlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademisyen-

lerinin beslenme alışkanlıklarındaki değişim ve bu değişimdeki etkin faktörleri araştırmak üzerine bir 

anket çalışması yapılması, akademisyenlerin genel durum ve görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlan-

mıştır. Çalışma içeriğinin titizlikle oluşturulması, sonuçların detaylı incelenmesi ve anlaşılır olarak ifade 

edilmesi diğer bir amaç olarak ele alınmıştır. 

KAPSAM 

Çalışmanın kapsamında, akademisyenlerin yemek tüketim ve hazırlamaya yönelik düzen, yöntem ve 

miktarları; gıda ürünlerinin güvenliğine, hijyenine ve besinsel içeriğine olan ilgileri; değişen veya edi-

nilen beslenme alışkanlıkları gibi başlıklar ele alınarak bir dizi soru içeren anket hazırlanmıştır.  

YÖNTEM 

Akademisyenlerin salgın öncesi örgün eğitim sürecindeki ve salgın döneminde uygulanan uzaktan eği-

tim sürecinde değişen beslenme düzeninin tespit edilebilmesi amacıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversi-

tesi akademik kadrosundan 01.06.2020-01.08.2020 tarihleri arasında online anket sorularını cevaplan-

dırmaları istenmiştir. Anket soruları yazarlar tarafından üç bölüm olarak hazırlanmıştır. Birinci bölümde 

akademisyenlerin demografik yapıları ve beslenme alışkanlıkları, ikinci bölümde yemek hazırlama tu-

tumları ve üçüncü bölümde gıda takviyesi kullanım durumlarını belirleyebilmek amacı ile sorular yö-

neltilmiştir. Araştırmaya toplam 118 akademisyenin katılımı ile veri sağlamıştır. Araştırmada elde edi-

len verilerin istatistiksel değerlendirmesi SPSS (25. Versiyon) programı kullanılarak yapılmıştır. Veri-

lerin normal dağılımının değerlendirilmesinde Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Tanımlayıcı 

istatistiklere ilişkin veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma olarak gösterilmiştir. Sayımla belirtilen 

verilerin unvanlara göre farklılıklarının incelenmesinde ki-kare testi uygulanmıştır. Covid-19 pandemisi 

süresince beslenme düzeninde oluşan değişiklikler ile unvanlar arasındaki korelasyonun belirlenme-

sinde Spearman korelasyon testi kullanılmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 

BULGULAR 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de ifade edilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri (n=118) 

Demografik Özellikler n % 

Cinsiyet Erkek 38 32,2 

Kadın 80 67,8 

Akademik 

Unvan 

Profesör Doktor 17 14,4 

Doçent Doktor 4 3,4 

Doktor Öğretim Üyesi 32 27,1 

Öğretim Görevlisi 35 29,7 

Araştırma Görevlisi 30 25,4 

Kronik 

Hastalık 

Bulunma 

Durumu 

Kronik hastalığı var 27 22,9 

Kronik hastalığı yok 91 77,1 

Yaş 40,96 ± 15,73 

Katılımcıların %67,8’i kadın, %32,2’si erkek akademisyenler olup yaş ortalaması 40,96 ± 15,73’tür. 

Akademik unvanlara göre dağılım incelendiğinde 35 öğretim görevlisi, 32 doktor öğretim üyesi, 30 

araştırma görevlisi 17 profesör ve 4 doçent olup, %72’sinin idari görevi yoktur. Katılımcıların 

%22,9’unun kronik hastalığı mevcuttur. Katılımcılar arasında hipertansiyon, astım ve insülin direnci en 

fazla görülen kronik hastalıklardır. 

Koruyucu sağlık uygulamalarına başlama süreci ile ilgili bulgular Şekil 1’de ifade edilmiştir. 

 

Şekil 1. Koruyucu sağlık uygulamaları sürecine ait yüzdesel dağılım 

Şekil 1’de ifade edildiği şekilde katılımcıların %48,3’ü koruyucu önlemlere Sağlık Bakanlığı’nın  Co-

vid-19 pandemi ilanı akabinde hemen ertesi günü başlarken, %37,3’ü ilk bir hafta içinde başlamıştır. 

Katılımcıların %6,8’i ise ‘diğer’ şeklinde cevap vererek pandemi ilanı öncesinde koruyucu önlemlere 

başladığını beyan etmişlerdir. 

Katılımcıların uzaktan eğitim sürecindeki kilo değişimleri Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Katılımcıların pandemi sürecindeki kilo değişimleri (n=118) 

 

 

 

 

*Spearman Korelasyonu, p<0,05. 

Tablo 2’de ifade edildiği şekilde katılımcıların %50,8’inde uzaktan eğitim süreci ile birlikte kilo artışı, 

%17,8’inde kilo kaybı yaşanmıştır. Bu süreçte yaşanan kilo değişimi ile unvanlar arasında pozitif yönlü 

korelasyon tespit edilmiştir (r=0,647; p=0,000). Katılımcıların %39’u uzaktan eğitim sürecini kilo kont-

rolü için fırsat olarak değerlendirirken %77,1’i mevcut süreçte yemek yeme davranışlarında değişiklik 

olduğunu ifade etmiştir. Kilo kontrolü sürecinde düşük kalorili beslenme ile sıvı tüketimi ve fiziksel 

aktivite düzeyleri arasında pozitif yönlü korelasyon tespit edilmiştir(r=0,461; p=0,000, r=0,570; 

p=0,000). Araştırma bulguları literatür çalışmaları ile desteklenmektedir; Dilber ve Dilber (2020)’in 

pandeminin beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışma sonuçlarına göre kilo artış 

sıklığı %61 ve beslenme alışkanlığının etkilenme sıklığı %45,3 olarak bildirilmiştir. 

Uzaktan Eğitim Sürecine Bağlı Olarak Beslenme Alışkanlıklarının Değişimi 

Beslenme alışkanlıklarına ait bulgular Tablo 3’de sunulmuştur. 

  

Kiloda yaşanan değişiklik n % r p 

Arttı 60 50,8 0,647  

0,000* Değişmedi 37 31,4 

Azaldı 21 17,8 
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Tablo 3. Katılımcıların beslenme alışkanlıkları (n=118) 

Beslenme Alışkanlıkları n % 

Daha sağlıklı 

beslenme du-

rumu 

Kesinlikle katılıyorum 27 23,9 

Katılıyorum 31 27,4 

Kararsızım 27 23,9 

Katılmıyorum 21 18,6 

Kesinlikle katılmıyorum 7 6,2 

 

Meyve – 

Sebze tüketi-

mindeki artış 

Kesinlikle katılıyorum 22 19,6 

Katılıyorum 52 46,4 

Kararsızım 17 15,2 

Katılmıyorum 18 16,1 

Kesinlikle katılmıyorum 3 2,7 

Ana öğün sa-

yısındaki artış 

Kesinlikle katılıyorum 11 9,6 

Katılıyorum 18 15,8 

Kararsızım 7 6,1 

Katılmıyorum 48 42,1 

Kesinlikle katılmıyorum 30 26,3 

 

Ara öğün sa-

yısındaki artış 

Kesinlikle katılıyorum 17 15,2 

Katılıyorum 39 34,8 

Kararsızım 8 7,1 

Katılmıyorum 32 28,6 

Kesinlikle katılmıyorum 16 14,3 

İçecek tüketi-

minde artış 

Kesinlikle katılıyorum 10 8,9 

Katılıyorum 49 43,8 

Kararsızım 18 16,1 

Katılmıyorum 31 27,7 

Kesinlikle katılmıyorum 4 3,6 
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Tablo 3’de ifade edildiği şekilde katılımcıların %75,2’si uzaktan eğitim sürecinde daha sağlıklı beslen-

diğini, %66’sı meyve-sebze tüketiminin arttığını, %49,1’i öğün haricinde tüketilen atıştırmalık mikta-

rında artış olduğunu belirtmiştir. Literatür çalışmalarına göre de pandemi sürecinde tüketicilerin gıda 

tercihinde değişiklik olduğu bildirilmiş; pandemi öncesine göre et, yumurta, kurubaklagil, kuruyemiş, 

süt ve ürünleri, meyve-sebze, tahıl ürünleri, çikolata ve şekerli yiyecek, abur cubur ve bitki çayı tüketim 

sıklığında anlamlı düzeyde artış meydana gelmiştir (Küçükcankurtaran ve Özdoğan, 2020). 

Pandemi nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde yemek hazırlama davranışlarındaki değişikliği 

değerlendirmek amacı ile katılımcılara yöneltilen soruların cevaplarına göre; akademisyenlerin 

%78,6’sının çiğ gıdaları yıkama ve dezenfeksiyon süresi uzamış, %50’si hazır satın aldığı yoğurt ve 

ekmek gibi temel gıda maddelerini kendi yapmaya başladığını ifade etmiştir.  Katılımcıların %66,1’inin 

yemek hazırlama davranışlarında değişiklik olduğunu beyan ettikleri bulgulara göre oldukça yüksek 

oranda akademisyenin (%84,4) dışarıdan yemek sipariş etme sıklığında azalma gözlenirken; %69’u 

evde yemek hazırlama sürelerinde artış olduğunu beyan etmişlerdir. Pandemi koşulları gereği uygulanan 

uzaktan eğitim süreci ile birlikte ana yemek ve yan ürünler arasından en çok fırın yemekleri ve salata 

çeşitlerini hazırlama sıklığı artmıştır. Ana yemek olarak ise en çok fırın ve sebze yemekleri tercih edil-

miş olup, unvanlara göre sırasıyla pozitif ve negatif yönlü korelasyon tespit edilmiştir. Akademik un-

vana göre yemek tercihlerine ait bulgular Tablo 4’de ifade edilmektedir. 

Tablo 4. Akademik unvana göre yemek tercihleri (n=118) 

Yemek Tercihleri Öğünlerin kar-

bonhidrat içeriği 

Ara öğün sayısı Fırın yemek-

leri 

Sebze Ye-

mekleri 

Akademik 

Unvan 

r 

p 

-,185 

,050* 

-,193 

,042* 

,209 

,023* 

-,193 

,036* 

*Spearman Korelasyonu, p<0,05 

Tablo 4’de ifade edildiği şekilde katılımcıların unvanlara göre öğünlerin karbonhidrat içeriği ve ara öğün 

sayısı arasında negatif yönlü korelasyon tespit edilmiştir.  

Uzaktan eğitim sürecinde katılımcıların %32,2’si hazım güçlüğü yaşamış olup, unvanlara göre istatis-

tiksel olarak anlamlı fark mevcuttur (p=0,015). Katılımcıların %66,1’i uzaktan eğitim süreci öncesine 

göre ilaç veya gıda takviyesi tercihlerinde değişiklik olmadığını beyan etmişlerdir. Katılımcıların 

%69,5’i faydalı bileşenleri (biyoaktif bileşenler, vitamin, mineral vb.)  gıdalar aracılığı ile almayı tercih 

ederken %13,3’ü kararsız olduğunu, %17,2’si ise gıda takviyelerine başvurduğunu beyan etmişlerdir. 

Gıda takviyesi kullanımları değerlendirildiğinde vitamin/mineral içerikli takviyeler ile probiyotik/pre-

biyotik içeren gıda takviyesi tercihlerinde (sırasıyla %48,6 ve %44,8) artış gözlenirken; propolis, arı 

sütü vb. arı ürünleri içerikli gıda takviyelerinin tercih edilirliğinin (%20,8) daha az olduğu tespit edil-

miştir. Kutlu vd. (2021) tarafından yürütülen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların büyük çoğunlu-

ğunun C vitamini (%43.6), D vitamini (%37,7), probiyotik gıdalar (%12,9), omega-3 ve omega-6 

(%8,5), balık yağı (%6,4) ve beta  glukan (%2,9)  kullanımlarında artış bildirilirken önemli bir çoğunluk 

(%38,3) ise gıda takviyesi kullanımı olmadığını bildirmiştir.  
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SONUÇ 

Covid-19 hastalığı vakalarının ülkemizde tespit edilmesi ile birlikte üniversitelerin uzaktan eğitim yön-

temlerini kullanması sonucu olarak akademisyenlerin beslenme alışkanlıklarında ve yemek hazırlama 

davranışlarında bir çok değişiklik meydana gelmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunda kilo artışı tes-

pit edilmesinin yanı sıra sağlıklı beslenme tutumlarını geliştirecek şekilde sebze yemekleri ve fırın ye-

meklerini hazırlama sıklıklarında artış gözlenmiştir. Akademisyenlerin çiğ ürünleri dezenfeksiyon süre-

leri ve evde yemek hazırlama süreleri artış göstermiştir. Fonksiyonel bileşenlerin temini amacı ile gıda 

takviyesi yerine gıdaların doğrudan tüketimi  tercih unsuru olmuştur. Araştırma kapsamında, bir yılı 

aşkın süredir devam etmekte olan pandemi sürecinin ilk altı aylık periyoduna ait bulgular değerlendiril-

miştir. Sürecin ilerleyen dönemlerinde anket çalışmasının tekrarlanması ile katılımcıların tutum ve dav-

ranışlarındaki değişimin değerlendirilmesi önerilmektedir. 
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BESİN KAYNAĞI OLAN DİCLE YENGECİNİN ORGANİK ASİT VE FENOLİK MADDE 

İÇERİĞİ 

Engie Aydın Kamal ALABBAS1, Fadime OVALI1, Fatma AKAT1, Eissa ALMAGHREBİ2,  

Hüsamettin VATANSEV3 

1-2-3Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya / Türkiye 

Öz: Geleneksel tıpta kanser tedavisi için yengeç kabuğu kullanan bazı yöntemler vardır. Özellikle Irak 

ve çevresinde yengeç tozu, pek çok kanser, infertilite ve abortus riskli gebe kadınların tedavisinde gele-

neksel olarak kullanılmaktadır. Genel olarak yengeçler, içerdikleri esansiyel amino asitler, proteinler, 

doymamış yağ asitleri, karbonhidrat, yağ ve mineraller sayesinde oldukça besleyicidir ve insan sağlığı 

üzerine olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Yengeçler ayrıca potasyum, fosfor, kalsiyum, magnez-

yum, bakır, demir, manganez ve çinko gibi temel makro ve mikro elementleri içeren önemli bir besin 

kaynağıdır. Yengeç kabuğu,  toksik ve alerjik etkiler olmaksızın antibakteriyel, antifungal, antiviral ve 

antikanser etkileri olan kitin ve türevleri, kitosan, kitin ve kitosan oligosakkaritler, karotenoidler ve se-

lenyum gibi bir dizi doğal maddeye sahip olduğu bilinmektedir. Yaptığımız bu çalışmanın amacı, tam 

yengecin sulu çözeltisinin, organik asit ve fenolik madde içeriklerini tespit etmektir. Materyal Metod: 

Irak’ın Musul şehrinden geçen Dicle nehrinden toplanan Dicle Yengeci yıkanıp temizlenip kurutuldu. 

İç organları çıkartıldı. Küçük parçalara ayrılıp 150oC elektrikli fırında 2 saat inkübe edildi. Pişirilen 

yengeç toz haline getirilip öğütüldü. 1 gr Dicle Yengeci tozu 30 mL distile suda çözüldü. Ultrasonikatör 

cihazında 37 oC’de 1 saat inkübe edildi. 4500 rpm’de 5 dk santrifüj edildi. Süpernatant kısmı alınıp 

organik asit ve fenolik madde içeriği Shimadzu Marka HPLC cihazına 20 µL enjekte edildi. Sonuçlar 

ppm olarak elde edildi. Sonuç: Daha önce yapılan çalışmalarda Soundarapandian ve ark. pişirilmiş mavi 

yengecin, gallik asit ve askorbik asit içerdiğini tespit etmişlerdir. Hayashi ve ark. mavi yengeç ekstrak-

tının analizi sonucunda asetik asit, laktik asit, propiyonik asit, oksalik asit ve süksinik asit içerdiğini 

belirlemişlerdir. Elde ettiğimiz fenolik madde verilerine göre Dicle yengeci, pişirilmiş mavi yengeçte 

tespit edilen gallik asit ve askorbik asite ek olarak kateşin tipleri, benzoik asit, sinamik asit ve apigenin 

de içerdiği tespit edilmiştir. Organik asit içeriği açısından ise tartarik asit, malik asit, sitrik asit, asetik 

asit, laktik asit, propiyonik asit, oksalik asit ve süksinik asit içerdiği tespit edilmiştir. Yaptığımız bu 

çalışmanın, Dicle yengeci türünün ilk organik asit ve fenolik madde içeriğini ortaya koymasıyla litera-

türe önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dicle Yengeci, Fenolik Madde, Organik Asit 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yengeçler, dünyanın her yerinde bulunan (Crustacea) kabuklulardır. Deniz mahsulü olan yengeçler, lez-

zetleri ve balıkçılık sektöründeki önemi nedeniyle karides ve ıstakozlardan sonra üçüncü sırada yer al-

maktadır [1]. Yengeçler on bacaklı kabuklulardır ve vücutları sert kabukla örtülüdür [2]. Genel olarak 

yengeçler, içerdikleri esansiyel amino asitler, proteinler, doymamış yağ asitleri, karbonhidrat, yağ ve 

mineraller sayesinde oldukça besleyici ve insan sağlığı üzerinde faydalı etkileri olduğu düşünülmektedir 

[3].  
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Şekil 1. Dicle yengeci 

 

Şekil 2. Mavi yengeç (Laith ve ark.) 

Tatlı su yengeçleri dünyanın çoğu bölgesinde hem tropik hem de subtropik bölgelerde yaşamaktadır. 

Çoğu yengecin, tatlı su ekosistemlerinde, berrak hızlı akan nehirlerde, orta derecede akan nehirlerde, 

tatlı su bataklıklarında, durgun göletlerde, pirinç tarlalarında ve hatta ağaç oyukları ile yaprak akslarında 

bulunduğu görülmüştür. Karasal tatlı su yengeci türleri, sürekli akan tatlı su kaynaklarından uzakta da 

yaşayabilir; orman  çalılıklarının arasında hareket edebilir veya  ağaçlara tırmanabilmektedir [4]. Tatlı 

su yengeçleri omnivor (hem etçil hem otçul)’dur. Hem yosunla düşen yapraklarla, hem de suda yaşayan 

böcekler,  gastropodlar, ölü kurbağalar ve yılanlarla beslenen türleri içermektedir [5]. Tatlı su yengeci 

türleri, sadece tatlı su kaynaklarından değil gıdalardan, içme suyundan veya günlük sudan, nemli alt 

tabakadan kılcal veya ozmotik alım yoluyla su elde etmektedir [4]. 

Hem tatlı su yengeçleri hem de deniz yengeçleri, yüksek kaliteli protein ve daha az miktarda yağ içer-

dikleri için insanlar için sağlıklı gıda olarak kabul edilmektedir [6]. Tatlı su yengeçleri, Asya, Afrika ve 

Neotropiklerde paragonimiasis'in ara konakçıları olarak tıbbi açıdan da öneme sahiptir. Paragonimiasis, 

akciğer parazitinin neden olduğu gıda kaynaklı bir parazitik enfeksiyondur. Paragonimiasis'in gıda kay-

naklı bir zoonoz olması, tatlı su yengeçlerinin insanlar tarafından yaygın olarak tüketildiğini gösterir 

[5]. Kabuklu hayvanlar sadece doğrudan bir gıda kaynağı değil, aynı zamanda gıda koruyucu ve gübre 

olarak da kullanılırlar. Özellikle yengeç atıkları (yengeç kabuğu) gıdayı stabilizasyonu için kullanılmak-
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tadır [6]. Tatlı su yengeçleri tıbbi ve farmasötik malzeme (kitin ve kitosan) kaynağı olarak da tanımlan-

maktadır [4]. Tatlı su yengeçleri ayrıca tıbbi olarak mide rahatsızlıkları ve fiziksel yaralanmaların teda-

visi dahil olmak üzere pek çok amaçla kullanılmaktadır [7]. 

Yengeçler kitin (%20-30), protein (%30-40), kalsiyum karbonat tuzları (%30-50), selenyum ve karote-

noidler gibi antioksidan özelliği olan doğal maddeleri içerir [8]. Yengeç eti, vitaminler, karbonhidratlar, 

mineraller ve serbest amino asitler gibi birçok besin içermektedir. Yengeç etinin astımı ve kronik ateşi 

iyileştirmek için kullanıldığı bildirilmiştir [9]. Yengeçlerin Omega 3-çoklu doymamış yağ asitleri, pro-

tein ve karbonhidrat gibi değerli temel gıdalar için iyi bir kaynak olduğu bilinmektedir. Yengeçler ayrıca 

potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, manganez ve çinko gibi temel makro ve mikro 

elementleri içeren önemli bir kaynaktır. Yengeçlerin sığır eti ve kümes eti hayvanlarından daha az ka-

loriye sahip olduğu tanımlanmaktadır. Yengeçlerin 100 gramlık porsiyonunun 0,7 g doymuş yağ ve 76 

kcal içerdiği bildirilirken, 100 gram sığır etinin ise 66,9g doymuş yağ ve 225 kcal içerdiği bildirilmiştir 

[10].  

Kanser tedavisi için onaylanan ilaçların yaklaşık %60'ı doğal kaynaklardan elde edildiğini göstermek-

tedir. Etoposit, irinotekan, taksan ve kamptotesin, bitki kaynaklı bileşiklerin örnekleridir [11]. Tam yen-

geç külünün, Orta Doğu'daki solid tümörleri tedavi etmek için kullanılan eski bir halk ilacı olduğu bi-

linmektedir. Bir tıp bilimcisi olan İbn-i Sina, 11. yüzyılda katı tümörleri tedavi etmek için tüm tatlı su 

yengeci külünün nasıl kullanıldığını tanımlamıştır [12]. Yengeç kabuğunun,  toksik ve alerjik etkiler 

olmaksızın antibakteriyel, antifungal ve antiviral etkileri olan kitin ve türevleri, kitosan, kitin ve kitosan 

oligosakkaritler, karotenoidler ve selenyum gibi bir dizi doğal maddeye sahip olduğunu bildirilmiştir 

[13]. 

Kitin, selülozdan sonra doğada en bol bulunan ikinci biyopolimerdir. Yengeçlerin, karideslerin, böcek-

lerin dış iskeletlerinde, maya, mantar ve alglerin hücre duvarlarında bulunduğu bilinmektedir [14].  

Kitin, kitosan ve türevleri, antioksidan, antienflamatuar, antitümör, antimikrobiyal, antioksidan ve anti-

diyabetik etki gibi önemli biyolojik özelliklere sahiptir. Bu etkiler beslenme ve insan sağlığında hayati 

bir rol oynamaktadır [15]. Kitosan, bakteriyostatik, immünolojik, antitümör, sikatrizan, hemostatik ve 

antikoagülan özellikleri ile kemik ve diş etlerinin yeniden yapılandırılmasında bir bileşen olarak kulla-

nılmıştır. Ayrıca sindirim kanalındaki toksinlerle bağlanıp böbreklerden atılımını kolaylaştırdığı için 

böbrek yetmezliğinde de yardımcı olduğu ve diyetle lipid alımını ve hipoglisemi indüksiyonunu inhibe 

ederek kolesterolü düşürmek için kullanıldığı gösterilmiştir [13,16]. 

Gıdaların biyolojik olarak korunmasında asetik, propiyonik ve laktik asit gibi organik asitler önem arz 

etmektedir. Bu asitler gıdalardaki pH’yı düşürerek hammaddede bulunan veya bulaşma ile ortaya çıkan 

istenmeyen mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyici ya da gelişimini azaltıcı etkide bulunmaktadır. 

Antioksidan maddeleri içeren gıdalar, insanları reaktif oksijen ve nitrojen türleri gibi serbest radikallerin 

neden oldukları oksidatif zararlara karşı korumaktadırlar. Gıdalarda doğal olarak var olan antioksidan 

ve fenolik maddeler; serbest radikal bağlayıcılar, indirgen ajanlar, metal şelatlayıcılar veya singlet ok-

sijen tutucu mekanizmalar yoluyla antioksidan etkilerini gösterirler ve metabolizmaya olumlu şekilde 

etki ederler [17,18]. 
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AMAÇ  

Yaptığımız bu çalışma ile Dicle Yengeci’nin organik asit ve fenolik madde içeriğini tespit etmeyi amaç-

ladık.  

KAPSAM 

Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın literatürde ilk 

olması ile özgünlüğü artmakta ve literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.  

YÖNTEM  

Irak’ın Musul şehrinden geçen Dicle nehrinden toplanan Dicle Yengeci yıkanıp temizlenip iç organları 

çıkartıldıktan sonra kurutuldu. Küçük parçalara ayrılıp 150°C elektrikli fırında toplam 2 saat inkübe 

edildi. Yanmaması için sürekli çevrildi. Böylece tepsiler her 15 dakikada bir nemini kaybetmesi için 

dışarı çıkarılıp hava ile temas ettirildi. Bu işlemler gölgede yapılıp, güneşe maruz bırakılmadı. Fırından 

çıkarılan yengeç elektrikli öğütücüde toz haline getirilip öğütüldü. 1 gr Dicle Yengeci tozu 30 mL distile 

suda çözüldü ve ultrasonikatör cihazında 37 °C’de 1 saat inkübe edildi. 4500 rpm’de 5 dk santrifüj 

edildikten sonra süpernatant kısmı alınıp organik asit ve fenolik madde içeriği analiz edilmek üzere 

HPLC cihazına (Shimadzu Marka, Japan) 20 µL enjekte edildi. Sonuçlar ppm olarak elde edildi.    

 BULGULAR 

Elde ettiğimiz fenolik madde verilerine göre Dicle yengecinde, tespit edilen gallik asit (14,1 mg/100g) 

ve askorbik asite (97,8 mg/100g) ek olarak kateşin tipleri (2,7 mg/100g), benzoik asit (1,5 mg/100g), 

sinamik asit (0,6 mg/100g) ve apigenin (6 mg/ 100g) de içerdiği tespit edilmiştir. Organik asit içeriği 

açısından ise tartarik asit (326,4 mg/100g), malik asit (617,7 mg/100g), sitrik asit (845,4 mg/ 100g), 

asetik asit (1,36 mg/ 100g), laktik asit (1,86 mg/ 100g), oksalik asit (621,9 mg/ 100g) ve süksinik asit 

(2,82 mg/100g) içerdiği tespit edilmiştir.  

SONUÇ  

Daha önce yapılan çalışmalarda Soundarapandian ve ark.[19]  pişirilmiş mavi yengecin, gallik asit (86 

mg/equlvalent)  ve askorbik asit (91 mg/equlvalent) içerdiğini tespit etmişlerdir. Hayashi ve ark [20]. 

Deniz yengeci olan mavi yengeç ekstraktının analizi sonucunda asetik asit (+), laktik asit (erkek;76 

mg/100 g doku, dişi;150 mg/100 g doku), propiyonik asit (+), oksalik asit(+) ve süksinik asit (erkek;3 

mg/100 g doku, dişi;5 mg/100 g doku) içerdiğini belirlemişlerdir. Yaptığımız bu çalışma sonucunda, 

Dicle yengeci türünün, organik asit ve fenolik madde içerikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Yaptığımız bu 

çalışmanın Dicle yengeci türünün ilk organik asit ve fenolik madde içeriğini ortaya koyması ile literatüre 

önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Tablo 1. Dicle yengecinin sulu çözeltisinin organik asit ve fenolik madde içeriği 
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mg/100gr 14,1 2,7 10,2 1,2 1,5 0,6 6,0 621,9 326,4 617,7 97,8 1,86 1,36 845,4 2,82 
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İNFERTİLİTE VE BESLENME İLİŞKİSİ 

Hülya YILMAZ ÖNAL 

İstanbul Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: İnfertilite, reprodüktif çağda olan bir çiftin herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın, en 

az bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanır. Dünyada infertilite 

oranı %8-12 arasında olup Türkiye'de bu oran %10-20 arasında değişmektedir. Bir kadının doğurganlı-

ğını etkileyen bir dizi jinekolojik ve sistemik hastalığın yanı sıra, stres, yaş, dengesiz beslenme ve sağ-

lıksız beslenme, obezite, sigara ve alkol kullanımı, kafein alımı, gibi yaşam tarzı faktörleri ve çevresel 

koşullar da etkilemektedir. Beslenme, hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme verimliliğini arttırmada 

önemli bir rol oynar. Bazı besin grupları ve vitaminlerin üreme sağlığı üzerinde diğerlerine göre daha 

fazla etkisi vardır. Lif, folat, meyve ve sebzelerin tüketimi semen kalitesini artırır. Benzer şekilde sağ-

lıklı yağ asitleri ve protein tüketiminin döllenmeyi arttırdığı düşünülmektedir. Antioksidanlar da serbest 

radikalleri ortadan kaldırır ve doğurganlık oranlarını arttırır. Selenyum, çinko, omega 3 yağ asitleri ve 

koenzim Q10 takviyelerinin sperm kalitesine yararlı etkileri olduğu kanıtlanmıştır. İnsan dışı çalışma-

lardan elde edilen umut verici kanıtlara rağmen, D vitamini ile insan doğurganlığı sonuçları arasında bir 

ilişki olduğunu destekleyen sınırlı sayıda kanıt bulunmaktadır. Folik asit ve B12 vitamini doğurganlık 

üzerindeki olası olumlu etkileri umut vericidir. Gebe kalmayı planlayan kadınlara, nöral tüp defektlerine 

karşı korumak için folik asitten zengin bir diyet tavsiye edilmektedir. Genel olarak yüksek balık tüke-

timi, düşük et ve kanatlı hayvan tüketimi, düşük glisemik indeksli karbonhidratların tüketilmesi oldukça 

önemlidir. Bunun yanında bireylerin sağlıklı kilolarına ulaştırılmaları, alkol, sigara ve stresten uzak dur-

maları oldukça önemlidir.  Bu makalenin amacı, Bu makalenin amacı, bazı makro ve mikro besin öğe-

lerinin infertilite üzerindeki etkisini değerlendirmektir.  

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Beslenme, Kadın Doğurganlığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

İnfertilite, reprodüktif çağda olan bir çiftin herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın, en az 

bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanır. İnfertilite tıbbi, psikiyat-

rik, psikolojik ve sosyal sorunları beraberinde getiren önemli bir sorundur (Upkong & Orji, 2006). 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, infertilite, dünya çapında toplumsal bir sağlık sorunu ve bir hastalık 

olarak kabul edilmektedir ve dünya çapında 80 milyon kadını etkilediği bildirilmiştir. Gelişmekte olan 

ülkelerdeki tüm kadınların ise yaklaşık  % 50'si bugüne kadar bu hastalığa yakalanmıştır (Ombelet, 

Cooke, Dyer, Serour, & Devroey, 2008). Dünyada infertilite oranı %8-12 arasında olup (Wiersema et 

al., 2006), Türkiye'de bu oran %10-20 arasında değişmektedir (Taşçı Duran, Bolsoy, Kavlak, & 

Yücesoy, 2008). 

Bir kadının doğurganlığını etkileyen bir dizi jinekolojik ve sistemik hastalığın yanı sıra, stres, yaş, den-

gesiz beslenme ve sağlıksız beslenme, obezite, sigara ve alkol kullanımı, kafein alımı, gibi yaşam tarzı 

faktörleri ve çevresel koşullar da etkilemektedir (Silvestris, Lovero, & Palmirotta, 2019). Bu makalenin 

amacı, bazı makro ve mikro besin öğelerinin infertilite üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 
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İnfertilite ve Beslenme 

Beslenme, hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme verimliliğini arttırmada önemli bir rol oynamakta-

dır (Silvestris et al., 2019). Sağlıklı yaşamın temellerinden biri, dengeli ve besleyici beslenmektir. Bazı 

besin grupları ve vitaminlerin üreme sağlığı üzerinde diğerlerine göre daha fazla etkisi bulunmaktadır. 

Lif, folat, meyve ve sebzelerin tüketimi semen kalitesini; sağlıklı yağ asitleri ve protein tüketiminin de 

döllenmeyi arttırdığı düşünülmektedir. Antioksidanlar ise serbest radikalleri ortadan kaldırarak doğur-

ganlık oranını artırmaktadır (Boyar, 2013). Sağlıklı beslenme ve doğurganlık arasında bazı ilişkiler sap-

tanmış olmasına rağmen, beslenme durumunun implantasyon üzerindeki etki mekanizması henüz kanıt-

lanmamıştır (Silvestris et al., 2019). Ancak beslenme tarzında yapılacak değişikliklerin doğurganlığı 

artıracağı fikri umut verici görünmektedir (Chiu, Chavarro, & Souter, 2018).  

Makro Besin Öğeleri 

Karbonhidratlar 

Karbonhidrat tüketiminin direkt fertilite ile ilişkisi kesin olmamakla birlikte bazı sonuçlar karbonhidrat 

çeşidinin önemini vurgulamaktadır. Karbonhidrat tüketimi ile fertilite arasındaki ilişki daha çok inferti-

liteye sebep olabileceği bilinen obezite, insülin direnci ve PKOS ile ilişkilidir. Yapılan bir çalışmada 

yüksek karbonhidrat alımıyla yumurtlama anomalikleri arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (Silvestris 

et al., 2019). 199 çiftin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının incelendiği bir çalışmada sağlıklı beslenme 

ilkeleriyle infertilite arasındaki en anlamlı ilişki düşük karbonhidrat tüketimiyle ilişkili bulunmuştur 

(Chavarro, Rich-Edwards, Rosner, & Willett, 2009). Glisemik yük, glisemik indeks ve tüketilen toplam 

karbonhidrat miktarı insülin duyarlılığını, bu da yumurtlama fonksiyonlarını etkileyebilmektedir. 

PKOS'lu kadınlarda, diyetteki karbonhidrat miktarındaki azalma, insülin duyarlılığını arttırarak ve do-

laşımdaki testosteron seviyelerini de azaltarak yumurtlama fonksiyonunun artmasına neden olmaktadır. 

Erkekler üzerinde yapılan bir çalışmada; bir gruba meyve, sebze ve balık ve tam tahıldan zengin bir 

diyet, diğer gruba yüksek et, patates ve tahıl gurubu içeren, az miktarda da şekerli içecek ve tatlı olan 

bir diyet verilmiştir. Sonucunda meyve, sebze ve balık ve tam tahıldan zengin beslenen gruptaki erkek-

lerin testosteron seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmüştür (Vujkovic et al., 2009). Şekerli ve tat-

landırılmış içeceklerin oksidatif strese ve insülin direncine sebep olduğu bilinmektedir. İnsanlar üzerin-

deki çalışmalar sınırlı olsa da kemirgenlerde şekerli içeceklerin özellikle erkek fertilitesini olumsuz et-

kileyebileceği kanıtlanmıştır (Salas-Huetos, Bulló, & Salas-Salvadó, 2017). 

Proteinler 

Protein alımının üremedeki rolü karmaşıktır ve protein tüketimi ile miktarının doğurganlığı nasıl etkile-

yebileceği belirsizdir. Proteinin infertiliteye neden olan hastalıkların önlenmesinde ve seks hormonları 

üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir (Silvestris et al., 2019). Yapılan bir çalışmada protein yönünden 

zengin diyet tüketiminin, testosteron konsantrasyonları ile ters ilişkili olduğu bulunmuştur (S. Mumford, 

Alohali, & Wactawski-Wende, 2015). Hayvansal proteinin kısırlık riskini arttırmakta ve bitkisel protein 

sağlıklı kadınlarda kısırlık riskinin azalmasıyla bir ilişkilidir (Silvestris et al., 2019). Tam yağlı süt ve 

süt ürünleri, negatif sperm parametreleri ile ilişkilendirilirken, az yağlı süt ve yağsız süt ürünleri daha 

iyi sperm parametreleri ile ilişkilendirilmiştir. Bunun sebebi genelde hamile veya yeni doğum yapmış 

ineklerin sağılmasıyla sütteki yağlarla birlikte östrojen hormonunun da süte geçtiği olarak düşünülmek-

tedir. Bu sebeple infertil erkek bireylerin yüksek yağlı süt ve süt ürünleri tüketmemesi önerilmelidir 
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(Salas-Huetos et al., 2017)). Danimarka’da yapılan bir kohort çalışmada, az yağlı süt tüketiminin artma-

sıyla yumurtalama verimi arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (Yu-Han Chiu et al., 2018). 

Yağ Asitleri 

Doymuş, tekli doymamış (MUFA) ve çoklu doymamış (PUFA) olarak sınıflandırılan yağ asitleri üreme 

fonksiyonlarında önemli rollere sahiptirler. Yağ asitleri oosit oluşturmak, implatasyon ve erken embriyo 

gelişiminde hayati bir rol oynamaktadırlar. Ancak trans yağ asitleri insülin direncini arttırarak yumurt-

lama işlemini olumsuz etkilemektedirler (Yu-Han Chiu et al., 2018). Yağ asitleri, oosit olgunlaşması ve 

embriyo implantasyonu gibi olaylarda önemli substratlardır (Gaskins & Chavarro, 2018). Düzenli mens-

tural siklusu olan kadınlarla yapılan bir çalışmada, PUFA alımı progesteron seviyelerini arttırarak düşük 

anovulasyon riskiyle ilişkilendirilmiştir (S. L. Mumford et al., 2016). Yapılan bir kohort çalışmasında; 

kan PUFA seviyelerindeki her %1’lik artışın canlı doğum olasılığını % 8 arttığı bildirilmiştir (Y-H Chiu 

et al., 2018). Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda da omega-3’ün semen kalitesini ve üreme perfor-

mansını arttırdığı bulunmuştur (Zanussi, Shariatmadari, Sharafi, & Ahmadi, 2019). Sonuç olarak, daha 

yüksek Omega 3 ve daha düşük trans yağ asidi alımı kadınlarda doğurganlığı artırabilir. Ayrıca Omega-

3 yağ asitlerinin semen parametrelerini olumlu etkilemektedir (Salas-Huetos et al., 2017). Doymuş yağ-

ların ve Omega-6 yağ asitlerinin doğurganlık üzerindeki etkileri ise henüz bir netliğe kavuşmamıştır 

(Yu-Han Chiu et al., 2018).  

Antioksidanlar 

Antioksidanların üreme kapasitesi üzerindeki etkilerini destekleyen birçok çalışma olmasına rağmen, 

menstural fonksiyon üzerindeki etkileri hakkında daha az şey bilinmektedir (Silvestris et al., 2019). Bir-

çok infertilite sebebi (erektil disfonksiyon, preeklampsi gibi) oksidatif stres ile ilişkilidir. Bu oksidatif 

stresi ortadan kaldırmak için antioksidanlara ihtiyaç vardır ancak kanıtlar yetersizdir (Visioli & Hagen, 

2011). Antioksidanların sperm kalitesi üzerine etkileri yönelik kanıtlar daha güçlüdür. Bir meta analizin 

sonucunda; selenyum, çinko, omega 3 yağ asitleri ve koenzim Q10 gibi takviyelerin sperm kalitesine 

yararlı etkileri olduğu saptanmıştır (Salas-Huetos et al., 2018). Selenyum eksikliğinin üreme problem-

leriyle ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Spermatozoa, oksidatif strese duyarlı ve erkek 

infertilitesinin başlıca sebeplerinden biri olarak tanımlanmaktadır. Selenyum, bu tür oksidatif streslerin 

azaltılmasında ve sperm üretiminin arttırılmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Koenzim Q10, elekt-

ron taşıma zincirinde merkezi rolü olan ve aerobik hücresel solunumda yer alan bir antioksidan mole-

küldür. Bu koenzim Q10 spermdeki oksidatif stresi azaltarak sperm kalitesini yükseltmektedir (Salas-

Huetos, James, Aston, Jenkins, & Carrell, 2019). 

Mikro Besin Öğeleri 

D Vitamini 

D vitamini ile infertilite arasındaki ilişki henüz netliğe kavuşmamıştır (Gaskins & Chavarro, 2018). Bir 

metaanaliz çalışması sonucunda, düşük D vitamini seviyeleri ile infertilite arasında bir ilişki olmadığı, 

ancak son derece düşük seviyelerin (<20 ng / mL) infertilite riski ile düşükte olsa ilişkili olabileceği 

saptanmıştır (Yu-Han Chiu et al., 2018). PKOS’lu bireylerle yapılan bir çalışmada; D vitamini takviye-

sinin endometrial kalınlıkta anlamlı bir artışa neden olduğu, ancak gebe kalma olasılığını etkilemediği 

görülmüştür (Asadi et al., 2014). Bir tüp bebek tedavi merkezinde yapılan çalışmada; kadınların 

%89'unda 25(OH)D konsantrasyonun 30 mcg/mL'nin altında olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda D 
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vitamin seviyeleri ile endometriozis ve artmış BKI arasında da pozitif ilişki bulunmuştur. Bu nedenle, 

D vitamini düşüklüğü ile infertilite arasında bir ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Pagliardini et al., 

2015). Bulguların çeşitliliği göz önüne alındığında, D vitamini ve doğurganlık arasında zayıf bir ilişki 

olduğu düşünülmektedir (Gaskins & Chavarro, 2018). 

B12 Vitamini ve Folik Asit 

Folik asit ve B12 vitaminin doğurganlık üzerindeki olası olumlu etkileri umut vericidir (Gaskins & 

Chavarro, 2018). Folik asit ve B12 vitamini, DNA sentezinde ve hücre bölünmesinde gerekli olan iki 

temel maddedir. Eksikliklerinde DNA yapımı ve hücre çoğalmasında patolojik durumlar ortaya çıkmak-

tadır. B12 eksikliğinde hasarlı DNA hücrelerinin infertiliteyi ortaya çıkarması mümkündür. B12 vitamin 

eksikliği homosistein seviyelerini arttırmakta ve dolayısıyla gebelikte erken kayıplara yol açabilmekte-

dir. Vitamin B12 ve çinkonun DNA sentezindeki rolü dolayısı ile oosit gelişiminde de önemli bir yeri 

olduğu belirtilmektedir (Avşar, Taş, & Akçay, 2013). Gebelik öncesi günde 400 mcg folik asit takviye-

sinin foliküler sıvıdaki homosistein seviyelerini azalttığı bilinmektedir. Folik asit veya folik asit içeren 

multivitaminlerle yapılan destek, daha iyi embriyo kalitesi, yüksek gebelik şansı ve yumurtlama sorun-

ları risklerini azaltmasıyla ile ilişkilendirilmiştir (Silvestris et al., 2019). İnfertil erkekler ile yapılan bir 

çalışmada; semen kalitesi ve B12 vitaminin arasında zayıf da olsa pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur 

(Murphy et al., 2011). Düzenli folik asit alımı ile artan progesteron ve düşük anovülasyon riski arasında 

bir ilişki bulunmuştur (Gaskins et al., 2012). Günlük 400 mcg folik asit takviyesi alan kadınların, plasebo 

grubundaki kadınlara göre % 16 daha yüksek gebe kalma olasılığına sahip olduğu saptanmıştır. Gebe 

kalmadan önce günde 400 mcg’den fazla folik asit tüketenlere kıyasla daha düşük folik asit tüketenlerin 

canlı doğum olasılığı daha düşük bulunmuştur. Genel olarak, mevcut kanıtlar hamilelikten önce ve ge-

belik sırasında folik asit takviyesi alınmasını desteklemektedir (Yu-Han Chiu et al., 2018). 

Gebe kalmayı planlayan kadınlara, nöral tüp defektlerine karşı korumak için folik asitten zengin bir 

diyetin yanı sıra multivitamin takviyesi de alması tavsiye edilmektedir. Folik asidin 2.6 mcg/gün B12 

vitamini içeren bir multivitamin ile birlikte alınması önerilir (Wilson et al., 2015). Sonuç olarak infertil 

popülasyonda düşük B12 ve folik asit seviyeleri bulunması infertiliteyi indirekt yolla etkileyebilmekte-

dir (Avşar et al., 2013). 

Fertilite Beslenme Önerileri 

Tüm bu bilgiler ışığında infertilitede aşağıdaki beslenme ilkelerine dikkat edilmelidir: 

 Doymamış yağ asitlerini tüketerek doymuş yağ ve trans yağlardan tamamen uzak durulmalıdır. 

 Basit şeker ve işlenmiş karbonhidratlar yerine tam tahıllı ürünleri tercih edilmeli ve tam tahıllı kar-

bonhidratların dahi günlük tüketimi sınırlandırılmalıdır. 

 Sebze meyve tüketimine önem verilmeli, günde en az 5-6 porsiyon tüketilmelidir. 

 Magnezyum, kalsiyum, selenyum, çinko, folik asit ve demir minerallerinden gerekli olanlar takviye 

alınmalıdır. 

 İşlenmiş et ürünlerinden, kırmızı etten ve güvenilirliği kesin olmayan kanatlı hayvan etlerinden uzak 

durarak haftada 4-5 porsiyon balık ürünlerini tüketilmelidir. 

 Bitkisel protein kaynağı olan kurubaklagiller haftada 3-5 porsiyon tüketilmelidir. 
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 Özellikle erkek bireyler günde en az 40 g yağlı tohum tüketmelidir. 

 Özellikle erkek bireyler yağsız süt ve süt ürünlerini tercih etmelidir. 

 Alkol ve sigara tüketilmemeli; kafein ise günlük 200-300 mg ile sınırlandırılmalıdır. 

 Bireyler sağlıklı kilolarına kavuşturulmalı ve düzenli egzersiz yapmaları sağlanmalıdır. 

 Kesinlikle stresten uzak durulmalıdır. 

 Uyku kalitesi ve miktarına özen gösterilmelidir (Tüfekçi Alphan, 2016). 

SONUÇ 

İnfertilite önemli bir halk sağlığı problemidir. Yapılan çalışmalar beslenmenin fertilite üzerine önemli 

ilişkileri olduğunu göstermiştir. Günlük beslenmede doğru protein, karbonhidrat, lipid, antioksidan ve 

folat dengesi, optimal üreme sağlığı için gerekli faydayı sağlamakta ve infertilite riskini azaltmaktadır.  
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MADEN SULARI VE KEMİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Hülya YILMAZ ÖNAL 

İstanbul Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Maden suyu,  yeraltı sularından elde edilen mineralli sudur. Yoğun mineral içeriği nedeniyle insan 

sağlığı için faydalıdır. Doğal mineralli sular, 180 °C'de 1 L suyun buharlaşmasından sonra mineral tuz-

larından kalan sabit tortu miktarına (mg cinsinden) göre sınıflandırılır. Ayrıca içerdiği mineral yoğun-

luğuna göre de, maden suları; bikarbonatlı, sülfatlı, klorürlü, kalsiyumlu, magnezyumlu, florürlü ve sod-

yumlu maden suyu olarak da sınıflandırılır. Maden suyunda bulunan mineraller, kemik ve diş minerali-

zasyonu, hücresel değişimler temelinde hidrosalin dengesinin düzenlenmesi, çeşitli metabolik yolların 

aktivasyonu gibi birçok biyolojik temel fonksiyonda görev alan inorganik bileşiklerdir. Vücudun den-

geli bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için makro minerallere ve eser elementlere ihtiyacı vardır. Ancak 

insanlar bu mineralleri üretemezler, bu nedenle yiyeceklerden ve sudan düzenli olarak alınması gerek-

mektedir. Bu mineraller maden suyu içerisinde bolca bulunmaktadır. Gıdalardaki minerallerin varlığı 

maden suyundan daha azdır ve gıdalardaki mineraller, emilebilirliklerini sınırlayabilen karmaşık mole-

küllere bağlıdırlar, ancak mineraller suda serbest iyonlar halinde bulunurlar. Kalsiyum, maden sularının 

ana mineralidir. Kalsiyum alımının iskelet sağlığı için önemli olduğu ve sinir sistemi, kas ve kan sistemi 

gibi iskelet dışı birçok vücut sistemine de faydalı olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Yapılan ça-

lışmalardan elde edilen sonuçlarda kalsiyumdan zengin maden sularının kemik sağlığı üzerine olumlu 

etkileri saptanmıştır, Bu nedenle diyetlerde alınması gereken kalsiyum desteğini sağlamak amacıyla 

kullanılabilir. Ayrıca laktoz intoleransı olan veya süt ve süt ürünlerinin tadından tiksinen kişiler için de 

iyi bir kalsiyum kaynağı olması açısından ümit verici bir aday olabilir. Aynı zamanda, obezite sorunu 

yaşayan kişilerde de yağ içeriği olmaması, kalorisiz olması açısından iyi bir alternatif olacaktır. Doğal 

mineralli suların sağlık üzerine etkileri ile ilgili biyokimyasal yolakları anlamak için yeni çalışmaların 

planlanmasına ihtiyaç vardır. 

Ana kelimeler: Maden Suyu, Kalsiyum, Doğal Mineralli Sular, Kemik Sağlığı, Kalsiyum Biyoyararlı-

lığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Maden suları, eski çağlardan beri hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Doğada çok sayıda mine-

ralli su mevcuttur. Maden suları, toplam mineral miktarı, iyon ve gaz bileşimi, aktif terapötik bileşenle-

rin içeriği, radyoaktivite, asitlik veya alkalinite ve sıcaklık gibi bir dizi kritere göre sınıflandırılabilirler 

(Bakanlığı, 2015).  

Yeterli kalsiyum (Ca) alımı, iskelet ve dişlerin normal büyümesi ve gelişmesinin yanı sıra yeterli kemik 

mineralizasyonu için de gereklidir. Ayrıca, sinir iletkenliği, kas kasılması, hormon ve enzim sekresyonu 

ve kan pıhtılaşması için küçük ama gerekli miktarlarda Ca alınması gereklidir (Greupner, Schneider, & 

Hahn, 2017). Kalsiyum maden sularının ana minerallerinden biridir. Literatüre göre, maden suyundaki 

Ca'nın biyoyararlanımı sütten elde edilenle karşılaştırılabilir, hatta daha iyi olduğu belirtilmektedir 

(Böhmer, Müller, & Resch, 2000). Bu makalede maden sularının özellikleri ve kalsiyum içeriğinden 

dolayı kemik sağlığı üzerine etkilerini derlemek amaçlanmıştır. 
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Maden Suları ve Özellikleri 

Maden suları, çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren, jeolojik ve fiziksel olarak koruma 

altında tutulan yeraltı sularından kuyu açılarak veya kaynağında doldurularak elde edilen mineralli su-

lardır1. Maden suları, yeraltı sularından doğrudan doğal veya sondajlanarak çekilirken fiziksel ve kim-

yasal niteliklerinin herhangi bir kirlenmeye ve dış etkene maruz kalmaması için çevrede tüm önlemlerin 

alınması gereklidir. Ayrıca orjinal mikrobiyolojik saflığı ve temel bileşenlerin kimyasal bileşimini ga-

ranti eden ve özel hijyenik koşullar altında kaynağın çıkış noktasına yakın bir yerde paketlenmesi son 

derece önemlidir13. 01.12.2004 tarihli ve 25657 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Doğal mineralli sular 

hakkındaki yönetmelikte; mineralli suların tanımı; ‘Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik 

şartlarda doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik 

usullerle çıkartılan, mineral içeriği, kalıntı elementleri ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, her türlü 

kirlenme riskine karşı korunmuş, mikrobiyolojik yönden uygun yönetmelikte belirtilen kimyasal para-

metrelere uygun su’ olarak tanımlanmaktadır14. 

Doğal mineralli sular, 180 °C'de 1 L suyun buharlaşmasından sonra mineral tuzlarından kalan sabit tortu 

miktarına (mg cinsinden) göre sınıflandırılır (Tablo 1) (Elia, Napoli, & Rizzo, 2011).  

Tablo 1. Doğal mineralli suların 180 ° C'de sabit kalıntıya göre sınıflandırılması 

180 ° C'de sabit kalıntı Tanım 

<50 mg / L Çok düşük mineral içerikli su (veya hafif maden suyu) 

50–500 mg / L Düşük mineral içerikli su 

500–1500 mg / L Orta mineral içerikli su 

> 1500 mg / L Zengin mineral içerikli su 

Ayrıca maden suları pH, sıcaklık ve sertlik gibi diğer fiziksel parametrelere göre de sınıflandırılır. PH 

ile ilgili olarak, maden suları asitli su (pH <7) veya alkali su (pH> 7) olarak; sıcaklığa göre ise maden 

suları; soğuk (kaynakta <20 ° C), hipotermal (kaynakta 20–30 ° C), mezotermal sular (kaynakta 30–40 

° C) ve hipertermal sular (kaynakta> 40 ° C) olarak sınıflandırılır. Sertlik, alkali toprak metallerin var-

lığını gösterir ve bu nedenle maden suları CaCO3 içeriğine göre; çok yumuşak (0-100 mg / L CaCO3), 

yumuşak (100-200 mg / L CaCO3), sert (200-300 mg / L CaCO3) çok sert (> 300 mg / L CaCO3) olarak 

kategorilendirilir (Albertini, Dacha, Teodori, & Conti, 2007).  

Maden suyunda yer bulunan mineraller, kemik ve diş mineralizasyonu, hücresel değişimler temelinde 

hidrosalin dengesinin düzenlenmesi, çeşitli metabolik yolların aktivasyonu gibi birçok biyolojik temel 

fonksiyonda görev alan inorganik bileşiklerdir (Tablo 2). Vücudun dengeli bir şeklide büyüyüp geliş-

mesi için makro minerallere ve eser elementlere ihtiyacı vardır. Ancak insanlar bu mineralleri üretemez-

ler, bu nedenle yiyeceklerden ve sudan düzenli olarak alınması gerekmektedir. Bu mineraller maden 

suyu içerisinde bolca bulunmaktadır. Gıdalardaki minerallerin varlığı maden suyundan daha azdır ve 

                                                            
13  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/shroxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworks-

pace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B108-1981%252FCXS_108e.pdf 
14  https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/cevre-sagligi/1-suguvenligi/Kitaplar/Dogal_Mineralli_Sular_Reh-

ber_Kitabi.pdf 
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gıdalardaki mineraller emilebilirliklerini sınırlayabilen karmaşık moleküllere bağlıdırlar, ancak suda 

serbest iyonlar halinde bulunmaktadırlar (Quattrini, Pampaloni, & Brandi, 2016). 

Doğal mineralli suların mineral içeriğine göre sınıflandırılması, her bir türün sağlık özelliklerini belir-

lemek için de yararlıdır. Bazı rahatsızlıklarına karşı doğal mineralli suların kullanımı Tablo 3’te veril-

miştir. 

Tablo 2. Maden sularında bulunan bazı mineraller ve insan vücudundaki biyolojik işlevleri 

Kategori Mineral Bazı biyolojik işlevler 

Makro elementler mütevazi 

miktarlarda insan vücudunda 

mevcut 

Kalsi-

yum 

Kemik gelişimi, kas kasılması ve miyokard aktivitesinin 

düzenlenmesi, kanın pıhtılaşması, sinir uyarılarının ile-

tilmesi, hücre geçirgenliğinin düzenlenmesi. 

Klor  Hidroklorik asit oluşumu (sindirim süreci için sindirim 

suları). 

Fosfor Biyolojik sistemlerde protein sentezi, ATP sentezi ve 

enerjinin taşınması. 

Mag-

nezyum 

Kemik oluşumu, sinir ve kas aktiviteleri, lipid metabo-

lizması ve protein sentezi, CVD koruması. 

Potas-

yum 

Kaslar ve miyokardiyum aktiviteleri, nöromüsküler uya-

rılabilirlik, asit-baz dengesi, su tutma ve ozmotik basınç. 

Sodyum Hücre geçirgenliğinin ve vücut sıvılarının temel düzen-

lenmesi; eksiklik nadirdir, ancak aşırı alım, yüksek tansi-

yon ile ilişkilendirilebilir. 

Kükürt  Esansiyel amino asitler, kıkırdak, saç ve tırnak oluşumu, 

redoks süreçlerinde ve hücresel solunumda enzim aktivi-

tesi, bağırsak peristaltizmi. 

Bazı biyolojik işlevler için 

gerekli olan mikro element-

ler 

Kobalt B12 vitamini bileşeni: büyüme faktörü, nükleik asit sen-

tezi, hematopoez. 

Krom Karbonhidratların, lipitlerin ve proteinlerin metaboliz-

masında rol oynayan enzimatik reaksiyonlar. 

Demir Kan ve kas dokuları: hemoglobin, miyoglobin. 

Un 

(Florür) 

Diş çürümesinin korunması ve önlenmesi, kemik geli-

şimi; fazlalık ile ilgili hastalıklar. 

İyot 

(İyo-

dür) 

Büyüme sürecine ve vücut gelişimine dahil olan hor-

monların sentezi için gereklidir. 
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Manga-

nez 

Proteinlerin ve şekerlerin metabolizmasında rol oynayan 

çeşitli enzimlerin sentezi, kemik gelişimi. 

Molib-

den 

Ürik asitle ilişkili enzimlerin üretimi. 

Bakır Kandaki ve kaslardaki çeşitli enzimlerin işlevselliği. 

Selen-

yum 

Kas zarı bütünlüğünün korunması, antioksidan. 

 

Tablo 3. Doğal mineralli suların özellikleri ve genel terapötik endikasyonları 

Doğal maden suyu 

türü 

Ana mineral içe-

riği (mg / L) 

Endikasyonları 

Bikarbonatlı > 600 mg/L Sindirimi teşvik edin çünkü mide asiditesini etkisiz hale 

getirir. 

Sülfatlı > 200 mg/L Hafifçe müshil etki; hepatobiliyer hastalıklar için öneri-

lir. 

Klorürlü > 200 mg/L Bağırsak, safra kanalları ve karaciğer dengesi; laksatif 

etkisi. 

Kalsiyumlu > 150 mg/L Ergenler, hamile kadınlar, süt ürünleri tüketmeyenler, 

yaşlı erkekler için önerilir; osteoporoz ve hipertansiyo-

nun önlenmesine katkıda bulunur. 

Magnezyumlu > 50 mg/L Sindirime yardımcıdır. 

Florürlü > 1 mg/L Diş yapısını güçlendirmek ve diş çürümesini önle-

mek; osteoporoza yardımcı olur. 

Demirli > 1 mg/L Kansızlık ve demir eksikliği için önerilir. 

Sodyum açısından 

zengin 

> 200 mg/L Yoğun fiziksel aktivite (terleme yoluyla sızan tuzların 

yenilenmesi için) önerilir. 

Düşük sodyum <20 mg/L Hipertansiyon durumunda önerilir. 

 

Maden Suyunun Kemik Sağlığı Üzerine Etkisi 

Kalsiyum, maden sularının ana mineralidir. Kalsiyum alımının iskelet sağlığı için önemli olduğu ve sinir 

sistemi, kas ve kan sistemi gibi iskelet dışı birçok vücut sistemine faydalı olabileceği genel olarak kabul 

edilmektedir (Heaney, 2006). Kalsiyum, farklı anyonlarla ilişkilendirilebilen ve kalsiyum mineralli su-

lara belirli özellikler kazandıran bir katyondur. Ana anyonlar bikarbonat ve sülfattır.  
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İnsan vücudunun yaklaşık %4 - %5’i minerallerden oluşmaktadır. Bunun yarıya yakını kalsiyum, ¼’ü 

ise fosfordur. Yeni doğmuş bir bebeğin vücudunda ortalama 30 g, yetişkinde ise, 1000-1200 g arasında 

kalsiyum bulunur. Vücuttaki kalsiyumun %99’u kemik ve dişlerde bulunmaktadır. İskeletteki kalsiyu-

mun %99’u göreceli olarak değişimi güç, %1’i kolayca değişebilir niteliktedir. Kolay değişen kalsiyum 

uzun kemiklerin son kısımlarında bulunur ve gebelik, emziklilik, büyüme sırasında artan gereksinmeyi 

karşılamak için kolayca mobilize olabilir. Uzun süre yetersiz kalsiyum alımında dayanıklı kısımda da 

çözünme olur. Kemik sürekli olarak yapılır ve yıkılır. Yapım ve yıkım yaşa göre ve bireyin fizyolojik 

durumuna göre değişir. Büyümenin hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik döneminde kemik yapımı çok 

hızlıdır. Otuz yaşından sonra yıkım yapımın önüne geçmeye başlar ve menopozla birlikte kemiğin yıkım 

hızı artar. Artan kalsiyum gereksinimin karşılanamadığı durumlarda; ‘Osteomalazi’ (kemiklerde yumu-

şama) ve ‘Osteoporoz’ (kemik kaybı ve kolay kırılma) hastalıkları ortaya çıkabilir (Baysal, 2007). 

TBSA-2010 çalışması sonuçlarına göre, tüm yaş gruplarındaki bireylerin %70.2, yaşlı bireylerin ise 

(≥65 yaş) %72.4’ü kalsiyumu günlük önerilen ortalama alım miktarının (EAR/AR veya AI)) altında 

almaktadır ve yaşlı bireylerin %15.2’si kalsiyum (E: %5.0, K: %22.9) desteği aldığı tespit edilmiştir. 15 

TBSA 2019 verilerine göre ise, ≥15 yaş kadınların kalsiyum alım miktarları diyetle referans alım değer-

lerine (DRV) göre %92.8 oranında gereksinmeyi karşılamaktadır.16 Türkiye’de son veriler TBSA 2010 

verilerine göre daha iyi görünmektedir. Ancak popülasyonların, Ca alımları analiz edildiğinde genel 

olarak önerilen diyet alımlarının altında olduğu görülmektedir. Örneğin; National Health and Nutrition 

Examination Survey araştırmasında; Amerikalı yetişkinlerin %68’inin diyetlerinde alınması gereken Ca 

miktarını karşılamadıkları saptanmıştır (Bailey et al., 2010). İngiltere’de ise kadınların 13-34 yaş gru-

bunda %13-18’inin, 65 yaş üstü bireylerde ise %8-15’inin önerilen referans değerlere ulaşamadıkları 

bulunmuştur (Cashman, 2002). İnsanların gereksinimlerini karşılamak için yoğun mineral içeriklerinden 

dolayı maden suları iyi bir tercih olabilir. Gıdalardaki minerallerin kullanılabilirliği maden suyundan 

daha azdır. Yayınlanmış dört çalışmanın meta-analizi, maden sularından kalsiyum emiliminin süt ürün-

lerinden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu (p = 0.03) göstermiştir. Bu sonuçlar, kalsiyum açısından 

zengin maden suyunun önerilen günlük daha yüksek kalsiyum miktarlarına ulaşmak için yararlı bir yeni 

kalsiyum kaynağı olarak düşündürmektedir (Böhmer et al., 2000). Genç kadınlarda yapılan bir çalış-

mada; maden suyu ve süt arasında; Ca absorpsiyonunda önemli farklılık gözlenmemiştir. Benzer şe-

kilde, 24 saatlik idrarla Ca atılımı arasında da önemli ölçüde farklılık gözlenmemiştir (Couzy et al., 

1995). 12 genç erkek yetişkin (ortalama ± SS yaş: 21,1 ± 1,2 yıl) üzerinde yapılan başka bir çalışmada 

ise rasgele sırayla 344 mg Ca / L içeren 0,5 L maden suyu veya çok düşük kalsiyum konsantrasyonlu 

0,5 L maden suyu ( <10 mg / L) verilmiştir. Kan örnekleri su alımından önce ve 1, 2, 3 ve 4 saat sonra; 

idrar ise, su alımından 2 saat önce ve 4 saat sonra her 2 saatte bir toplanmıştır. Serum Paratiroid hormonu 

(iPTH) ve serum tip 1 kolajen çapraz bağlı C-telopeptidin(CTx) konsantrasyonları ve idrarla atılımı 

ölçülmüştür. Çalışmanın sonunda, orta dozda kalsiyum (172 mg) içeren bir maden suyu alımının, iPTH 

salgılanmasını ve kemik erimesini akut bir şekilde engellediği gösterilmiştir (Guillemant et al., 2000). 

Maden suyunun alkali yükü, kemik rezorpsiyonunun azalmasında önemli olduğu, bikarbonat bakımın-

dan zengin maden suyunun alkali bir ortam yaratarak ve kemik erimesini ve kemik erimesi belirteçlerini 

                                                            
15  https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitap-

lar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf 
16  https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/TBSA_RA-

POR_KITAP_20.08.pdf 
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(C-telopeptidler) azaltmaktadır (Burckhardt, 2008). Nispeten yüksek kalsiyum alımında bile bikarbo-

nattan zengin maden suyu içmenin, sağlıklı genç kadınlarda; PTH'de % 16 ve kemik erimesinde C-

telopeptidin-CTX) % 15 oranında azalmaya neden olduğu saptanmıştır (Dumartheray, Krieg, & 

Burckhardt, 2007).  

Benzer etki, yeterli kalsiyum alan denekler ile kalsiyum bakımından zengin mineralli suları tüketenlerle 

(kalsiyum sülfat zengin mineral sular) karşılaştırıldığında da gösterilmiştir (Wynn, Krieg, Aeschlimann, 

& Burckhardt, 2009).  

Kalsiyumdan zengin maden sularının kemik sağlığı üzerine olumlu etkileri nedeniyle postmenopozal 

kadınlar üzerine de çalışmalar yoğunlaşmıştır. Costi ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışma; 255 

postmenopozal kadının, düzenli olarak kalsiyum yönünden zengin su kullanımının ortalama omurga 

mineral yoğunluğunu iyileştirdiğini göstermektedir (Costi et al., 1999). 75 yaşın üzerindeki 4434 kadını 

kapsayan Aptel çalışmasında da benzer sonuçlar gösterilmiştir. İçme suyundaki kalsiyumda 100 mg / 

gün artış, femoral kemik yoğunluğunda% 0,5'lik bir artışla ilişkilendirilmiştir (Aptel, Cance‐Rouzaud, 

Grandjean, & Group:, 1999). Başka bir çalışma ise, postmenopozal dönemdeki kadınlarda yüksek Ca 

mineralli su (408 mg / L kalsiyum) kullanımı, kemik mineral yoğunluğunu önemli ölçüde korumuş ve 

düşük Ca mineralli suya (80 mg / L kalsiyum) kıyasla önemli ölçüde serum osteokalsin seviyelerinin 

azalmasına neden olmuştur (Cepollaro et al., 1996).  

Farklı Ca konsantrasyonu içeren maden sularının Ca biyoyararlanımı sütteki Ca ile karşılaştırıldığı bir 

başka çalışmada ise sütten Ca alımı sonrası ile maden suyu tüketiminden sonraki serum parathormon 

düşüşünün aynı seviyede olduğu saptanmıştır (Brandolini et al., 2005). Farklı Ca konsantrasyonuna sa-

hip üç maden suyu ile süt ve bir Ca takviyesi biyoyararlanım açısından incelendiğinde; yüksek bir 

SO4 2− veya HCO3 konsantrasyonu kalsiyumun biyoyararlanımını etkilemediği ve yüksek konsantras-

yonlarda kalsiyum içeren maden sularının, kalsiyum ihtiyacına katkıda bulunabilecek kalorisiz bir kal-

siyum kaynağı olabileceği sonucuna varılmıştır (Greupner et al., 2017). Bu sonuç özellikle laktoz into-

leransı olan süt ve süt ürünlerini tüketemeyenler kişiler için oldukça sevindiricidir. Laktoz intoleransı 

olan 15 kişide yapılan bir çalışmada, 8 kişide maden suyundan sütten daha yüksek düzeyde Ca absorp-

siyonu, 5 kişide eşit bioyararlanım, 2 kişide ise, sütten Ca absorpsiyonunun biyoyararlanımı maden su-

yundan daha fazla olduğu bulunmuştur (Halpern, Van de Water, Delabroise, Keen, & Gershwin, 1991). 

Ayrıca Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA), kalsiyumun kemiklerin gelişimi için önemli olduğunu 

ve kalsiyumdan zengin maden sularının ' işlevsel gıdalar' olarak tüketilebileceğini kabul etmiştir (EFSA 

Panel on Dietetic Products et al., 2016).  

SONUÇ 

Sonuç olarak, doğal mineralli sular günlük yaşamda vücudun su ve mineral ihtiyacını karşılamak için 

iyi bir seçimdir. Maden suyu bir kalsiyum kaynağı olduğu için, diyetlerde alınması gereken kalsiyum 

desteği sağlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, laktoz intoleransı olan veya süt ve süt ürünleri tadından 

tiksinen kişilerde iyi bir kalsiyum kaynağı olması açısından ümit verici bir aday olabilir. Ayrıca, obezite 

sorunu yaşayan kişilerde de yağ içeriği olmaması, kalorisiz olması açısından iyi bir alternatif olacaktır. 

Doğal mineralli suların sağlık üzerine etkileri ile ilgili biyokimyasal yolakları anlamak için yeni çalış-

maların planlanmasına ihtiyaç vardır. 
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ÇİĞ BESLENME (RAW FOOD) AKIMI VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Kübra TOPALOĞLU GÜNAN1, Seda ÇAKMAK1, Tuğçe BOĞA1 

1Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Çiğ beslenme (raw food) akımı tartışmalı olarak kabul edilse de bir süredir popülerlik kazanmıştır 

ve bu akımın yakın gelecekte de varlığını sürdüreceği düşünülmektedir. Raw food kavramı; çiğ bes-

lenme, canlı-yarı canlı beslenme (live food) veya yaşayan gıda (living food) olarak tanımlanır. Çiğ bes-

lenme (raw food) akımı; pişirme işlemi uygulamadan tüketilebilen meyveler, sebzeler, tohumlar, sert 

kabuklu yemişler, kuru baklagiller ve filizlenmiş tahılların tüketilmesini temel olarak alan bir beslenme 

türüdür. Çiğ beslenme kavramında gıdaların çiğ ya da en fazla 46 ± 1°C’ye kadar pişmiş olması gerek-

mektedir. Vejetaryen ve vegan beslenme tarzıyla çiğ beslenme akımının bazı özellikleri ve uygulamaları 

benzerlik gösterse de gıdaları tüketme şekilleri ve bazı gıdaları tüketmeme nedenleri arasında önemli 

derecede farklılıklar bulunmaktadır. Çiğ beslenme (raw food) akımında tüketilen ürünlere göre vegan, 

ovo-lakto-vejetaryen, omnivor (çiğ et ve balık dahil olmak üzere karışık çiğ gıda diyetleri) gibi sınıflan-

dırmalar yapılmaktadır.  Bu beslenme akımında en fazla 46 ± 1°C’ye kadar haşlama, dehidrasyon, gü-

neşte kurutma, çimlendirme, asit (sirke, limon ve tuz), ezme ve karıştırma gibi gıda hazırlama yöntem-

leri kullanılmaktadır. Bu beslenme akımı; sürdürülebilirlik, hastalıklardan korunma, sağlıklı olma ar-

zusu, uzun yaşayabilme, dini inançlar, hayvan refahı ve etik ilkeler gibi pek çok nedenden dolayı tercih 

edilmektedir. Çiğ beslenmeyi benimseyen kişilerde sağlığa olumlu etkilerin yanı sıra olumsuz etkilerin 

de olabileceği gözlenebilmektedir. Bu derleme çalışmasında, çiğ beslenme (raw food) akımı ve sağlık 

üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çiğ Beslenme Akımı, Raw Food, Beslenme, Sağlık 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çiğ beslenme (raw food) akımı son yıllarda oldukça dikkat çekmekte olup dünya üzerinde pek çok uy-

gulayıcısı bulunmaktadır (Madenci, 2018:9). Çiğ beslenme; pişirme işlemi uygulamadan tüketilebilen 

meyveler, sebzeler, tohumlar, sert kabuklu yemişler, kuru baklagiller ve filizlenmiş tahılların tüketilme-

sini temel olarak alan bir beslenme türüdür (Bavcon Kralji et al., 2017: 1-6). Çiğ beslenme kavramında 

gıdaların çiğ ya da en fazla 46 ± 1°C’ye kadar pişmiş olması gerekmektedir (Raba et al., 2019: 46-51).   

Çiğ beslenme; tercih edilen gıdalardan dolayı daha çok Spiritüel Vegan diyetinin bir çeşidi olarak da 

düşünülebilmektedir. Çiğ beslenme kavramı canlı-yarı canlı beslenme (live food) ve yaşayan gıda (li-

ving food) kavramlarıyla beraber kullanılmaktadır. Vejetaryen ve vegan beslenme tarzıyla çiğ beslenme 

akımının bazı özellikleri ve uygulamaları benzerlik gösterse de gıdaları tüketme şekilleri ve bazı gıdaları 

tüketmeme nedenleri arasında önemli derecede farklılıklar bulunmaktadır (Sevinç & Çakmak, 2017: 

149). 

AMAÇ 

Bu derleme çalışmasında, çiğ beslenme (raw food) akımı ve sağlık üzerine etkilerinin incelenmesi amaç-

lanmaktadır. 
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ÇİĞ BESLENME (RAW FOOD) AKIMI  

Çiğ gıda diyetleri yeni bir durum değildir ve ilk örnekleri 1800’lü yılların ortalarından itibaren görül-

mektedir. 1822 yılında bir grup Amerikalı fizikçi tarafından “Natural Hygiene” adı altında geleneksel 

tıpta doğal tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır.  İsviçreli doktor Max Bircher- Benner 1867-1939 yılları 

arasında çiğ beslenmeyi kliniğinde hastaları tedavi etmek amacıyla kullanmıştır. Çiğ beslenme 1970’li 

yıllarında Norman W. Walker tarafından yaygınlaştırılmaya başlamıştır. Walker’a göre gıdalar çiğ ola-

rak tüketildiğinde daha sağlıklı ve faydalıdır. Pişirilen gıdalar içinse ölü ve sağlıksız olduğu fikrini sa-

vunmuştur. 1991 yılında ise Alman iş insanı Helmut Wandmaker çiğ beslenmeyi önererek çiğ gıda di-

yetlerinde taze meyvelere dikkat çekmiştir (Kwanbunjan et al., 2000: 12-20). Çiğ beslenme akımı özel-

likle son yıllarda yayılmaya ve popülerleşmeye başlamıştır (Çoruhlu, 2013). Birçok şefin bu akımı be-

nimsemesi, yeni restoranların açılması, çok sayıda çiğ beslenme kitabının yazılmasının da katkısı bü-

yüktür. Yapılan bilimsel çalışmaların spiritüel beslenmelere bakış açıları sayesinde dünyada bu tür bes-

lenme akımları yaşam felsefesine dönüşme fırsatı da bulmaktadır (Sevinç ve Çakmak, 2017: 149). 

Kişiler çiğ beslenme (raw food) akımını hastalıklardan korunmak, uzun yaşayabilmek, sağlıklı yaşamak, 

dini inançlar, sürdürülebilirlik, hayvan refahı ve etik ilkeler gibi çeşitli durumlardan dolayı tercih ede-

bilmektedir (Aktaş & Algan Özkök, 2018: 117-128). Bu akımla beraber hayvansal gıda, doymuş yağ ve 

endüstriyel işlem görmüş gıda tüketimi azalmaktadır (Boutenko et al., 2012). 

Çiğ Beslenme (Raw Food) Türleri 

Çiğ gıda diyetleri kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmaktadır. Birinci grup vejetaryen çiğ gıda diyet-

leridir. Bu grup kendi içerisinde ovo-lakto-vejetaryen çiğ gıda diyetleri ve vegan çiğ gıda diyetleri olarak 

ikiye ayrılmaktadır. İkinci grup ise et tüketilen çiğ gıda diyetleridir (Kwanbunjan et al., 2000: 12-20). 

Çiğ beslenmede tüketilebilenler gıdalar; çiğ sebze ve meyveler, güneşte veya 46 ± 1°C’yi geçmeyecek 

şekilde dehidratörde kurutulmuş gıdalar, çiğ et ve balık, baklagiller, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar, 

tahıllar, yosun, taze sıkılmış sebze ve meyve suları, arıtılmış su ve bitkisel sütlerdir. Tüketilmeyen gı-

dalar ise; 46 ± 1°C’yi geçen bir pişirme işlemi uygulanmış her türlü gıda, rafine edilmiş yağlar, tuz, 

şeker ve un, kahve, çay, alkol, hamur işleri ve işlenmiş gıdalar (Uzun, 2019). 

Çiğ beslenmede en fazla 46 ± 1°C’ye kadar haşlama, dehidrasyon, güneşte kurutma, çimlendirme, asit 

(sirke, limon ve tuz), ezme ve karıştırma gibi gıda hazırlama yöntemleri kullanılmaktadır. 

Hububat ve baklagiller çiğ beslenmede önemli bir yere sahiptir. Yapılarında besinsel lifler, fenolik bi-

leşikler, vitaminler ve mineraller gibi çok sayıda biyoaktif bileşen vardır (Bartłomiej et al., 2012: 559). 

Baklagillerin protein kalitesi ve içeriği ile hayvansal proteinlere ikame olarak çiğ beslenme akımında 

oldukça fazla tercih edilmektedir. Hububatlar ile baklagillerin beraber tüketilmesiyle beraber kaliteli 

protein alımının gerçekleşmektedir (Dipnaik & Bathere, 2017: 4272).  

Çimlendirme işlemi, hububat ve baklagillerin besinsel değerleri üzerinde etkili bir işlem olup onların 

daha da değerli hale gelmesini sağlayabilmektedir (Şahan, 2017). Çimlenme sırasında anti besinsel mad-

delerin azaldığı ve çimlenmeden sonra yararlı ve fitokimyasal özelliklere sahip bileşiklerin oluştuğu 

tespit edilmiştir (Sangronis & Machado, 2007). 
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Çimlendirme işlemi pirinç, arpa, çavdar, yulaf, amarant, karabuğday, kinoa, nohut, mercimek, fasulye 

gibi pek çok gıdaya uygulanabilmektedir. Çimlendirme ile vitamin, besinsel lif, antioksidan, kolay sin-

dirilebilir protein miktarı artar, nişasta miktarı ise azalır (Sivritepe, 2010).  

ÇİĞ BESLENME (RAW FOOD) AKIMININ SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Çiğ beslenmeyi tercih edenlerin de belirttiği gibi çiğ beslenme uygun bir diyet yapmanın temel nedenleri 

sağlıklı bir vücuda kavuşmak, hastalıkları önlemek ve uzun süre sağlıklı bir şekilde yaşamaktır. Yapılan 

bazı araştırmalar, alerji, hipertansiyon ve obezite gibi hastalıkların tedavisinde  çiğ beslenmeyi öner-

mektedir (Koebnick et al., 1999: 69-79). 

Çiğ beslenme ile ilgili yapılan araştırmalarda, çiğ tüketilen tahıl, sebze ve meyveler çözünmeyen posa 

ve zengin bileşen kompleksleri içerir. Çiğ vegan gıdalar suda çözünebilen vitaminler, mineraller (K, 

Mg), antioksidanlar (fenolikler, polifenoller, karotenoidler) nedeniyle kardiovasküler hastalıklar riskini 

düşürdüğü, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kolon-rektum kanseri, katarakt, obezite, Tip 2 diabet, 

Alzheimer gibi hastalıkların görülme riskini azalttığı belirtilmiştir (Singh et al., 2003: 526-558; Palermo 

et al., 2014: 1057-1070). Çiğ beslenmenin bu yararları etkilerinin oksidatif stres mekanizması üzerinden 

olduğu belirtilmektedir. Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin güçlü antioksidatif etkileri serbest radikalle-

rin inhibe edilmesini, oksidatif stresin azaltılmasını ve hücrelere verilen hasarın azalmasını sağladığı 

belirtilmiştir (Karaman & Soylu, 2020: 251-269).  

Koebnick ve ark. yaptığı çalışmada uzun dönem çiğ beslenme diyetini takip eden katılımcılarda plazma 

total kolesterol, LDL kolesterol konsantrasyonu ve trigliserit seviyelerinin düştüğü görülmüştür (Koeb-

nick et al., 2005: 2372-2378). Sabate’nin yaptığı incelemede, vejetaryen beslenen katılımcılar arasında 

haftada 5 seferden daha fazla kuruyemiş tüketenlerin haftada 1 kez tüketenlere göre iskemik kalp has-

talığı ve ölüm riskinin %51 daha az olduğu görülmüştür.  Çiğ vegan yemek temel olarak uzun ömürlü-

lüğün artmasıyla, kanser ve kalp damar hastalıklarının görülme sıklığının azalmasıyla ve kronik hasta-

lıkta olumlu sonuçlarla ilişkilidir (Sabaté, 1999: 500-503).  

Vlassara ve arkadaşları benzer kalori, protein, karbonhidrat ve yağ içeriğine sahip ancak pişirme süresini 

ve sıcaklığını değişikliğine bağlı olarak proinflamatuar AGE (ısı ile üretilen ileri glikasyon son ürünleri)  

içeriğinde ≈5 kat farklılık gösterecek yüksek ve düşük AGE diyetlerini iki gruba uygulamış, düşük AGE 

diyetinde enflamasyonun %30 azaldığı bulunmuştur (Vlassara et al., 2002). 

Yapılan diğer çalışmalarda çiğ beslenme ile fibromiyalji ve romatoid artrit semptomlarında iyileşme, 

azalmış enflamasyon ile C-reaktif protein seviyesinde düşüklükler belirtilmiştir. Zihinsel kaygı ve 

stresle ilgili genel yaşam kalitesini iyileştirdiği, düşük kan şekeri ve kan basıncı ile diyabet tip 2 geliş-

tirme ve obezite riskini azalttığı söylenmiştir. (Singh et al., 2003:526-558; Link & Jacobson, 2008: 53-

59). 

Çiğ beslenmenin bu olumlu etkileri yanı sıra çeşitli sebeplerle beslenme ve sağlık üzerinde olumsuz 

etkilerinin olabileceğini yapılan diğer araştırmalarla ileri sürülmektedir. Pişirme işlemi ile besinsel ka-

yıplar olduğu ileri sürülse de bu işlem meyve ve sebze üretimi sırasında kullanılan yüksek seviyelerdeki 

kimyasalları kısmen elimine edilebilmektedir (Baker et al., 2002: 427-446). Tarladan sofraya gelene 

kadar kontaminasyona maruz kalarak mikroorganizmalarla kirlenmiş bitki ve sebzelerin çiğ tüketilmesi 

gıda kaynaklı hastalıklara sebep olabilmektedir hâlbuki belirli bir derecenin üzerinde yapılan pişirme 

işlemi ile bu mikroorganizmaların bazılarının etkinliği durdurulabilmektedir (Nath et al., 2018: 1118-
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1122). Ayrıca pişirme, lifleri ve hücresel duvarları parçalayarak bazı besin maddelerinin salınmasına 

yardımcı olur ve pişirme yöntemleri gıdanın besleyici ve fizikokimyasal özelliklerini iyileştiren özellik-

lere sahiptir. (Garcia et al., 2020: 1293-1300). 

Çiğ beslenmenin kilo verme üzerinde olumlu katkıları olsa da uzun dönemde çok aktif kişiler, işçiler 

veya sporcular için istemsiz kilo vermenin olumsuz etkileri olabileceği, ihtiyaç duydukları kalorileri 

temin etmek için büyük çaba sarf etmeleri gerekeceği ve ayrıca kemik kütlesinde azalmalar olduğu bil-

dirilmiştir. Ek olarak yetersiz protein alımı, çeşitli esansiyel amino asitlerin plazma konsantrasyonları-

nın azalmasına, enerji düşüklüğüne, yağsız kütlede kayıplara,  anoreksijenik ve metabolik hormon ya-

pımı azalmasına neden olur (Pezeshki et al., 2016: 1-13). Özellikle çiğ vegan beslenen kadınlarda ame-

nore görülmektedir (Koebnick et al., 1999: 69-79). 

Yetersiz miktarda protein, B12 vitamini, demir, kalsiyum, selenyum, çinko, omega-3 yağ asidi ve D 

vitamini gibi elzem besinsel öğelerin alınmaması da metabolizma üzerinde ciddi problemlere yol aça-

bilmektedir (Herrmann & Geisel, 2002: 47-59; Koebnick et al., 2005: 2372-2378; Pezeshki et al., 2016: 

1-13). Çiğ vegan diyeti ile düşük LDL konsantrasyonu bildirilse de bununla birlikte B12 vitamini ek-

sikliği, kardiyovasküler hastalık ve inme riskinin artmasından sorumlu olabilecek plazma konsantras-

yonlarının yükselmesine neden olabileceği yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (Koebnick et al., 2005: 

2372-2378). 

SONUÇ 

Uzun süreli çiğ beslenmenin sağlık üzerindeki etkileri kanıtlanmamıştır. Çiğ beslenme ile ilgili yapılan 

çalışmaların sonuçların azlığından kaynaklı olarak net bir sonuç saptanamamakla birlikte erişkin kişile-

rin doktor/diyetisyen kontrolünde belirli oranlarda kısa süreli olarak uygulanabileceği belirtmiştir. Çiğ 

beslenmeyi uygulamaması gereken kişiler hamile/emziren kadınlar, çocuklar, osteoporoz riski altında 

olanlar ve anemik kişilerdir. Tamamen çiğ beslenme benimsenmiyorsa bile gün içerisindeki beslenmede 

mutlaka çiğ gıdalara sebze ve meyvelere yer verilmesi sağlık açısından önemlidir. 
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ARALIKLI ORUÇ UYGULAMALARININ KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK  

ÜZERİNE ETKİLERİ 

Seren KURTGİL 

SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

Gaziantep / Türkiye 

Öz: Tüm dünyada artan obezite prevelansı ile obezite ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. 

Mevcut kılavuzlar, obezite tedavisinin temel taşı olarak yaşam tarzı değişikliğinin yanı sıra enerji kısıt-

lamasını da önermektedir. Obezitenin önlenmesi için alternatif diyet modelleri arayışı gündeme gelmiş-

tir. Aralıklı oruç uygulamaları bireyin enerji alımının çok az olduğu veya hiç olmadığı uzun zaman 

periyotlarına dayanan diyet modelleridir ve geleneksel kalori kısıtlı diyetlere alternatif olarak giderek 

popüler hale gelmiştir. Aralıklı oruç uygulamalarının obezite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, 

dislipidemi, inflamasyon, nörodejeneratif hastalıklar ve kanser gibi pek çok hastalığın seyri üzerine 

olumlu etkilere neden olduğu düşünülmektedir. Obezite, kardiyovasküler sağlığı etkileyen en önemli 

risk faktörlerinden biridir. Aralıklı oruç uygulamaları ile ilgili çalışmalar daha çok hayvanlar üzerinde 

yapılan çalışmalara dayansa da insan çalışmalarından elde edilen veriler de aralıklı oruç uygulamalarının 

vücut ağırlığı denetimi, lipit profili, inflamasyon, kan basıncı gibi sağlık parametreleri üzerine olumlu 

etkilerinin olabileceğini desteklemektedir. Literatürde farklı sürelerde ve yöntemlerde uygulanan ara-

lıklı oruç diyetleri yer almaktadır. Zaman kısıtlı beslenme, modifiye açlık, alternatif gün orucu ve dini 

oruç literatürde en sık rastlanan aralıklı oruç türleridir. Aralıklı oruç uygulamalarının sağlık parametre-

leri üzerine olumlu etkileri uygulanan aralıklı açlık diyeti modeline göre değişiklik göstermektedir. Bu 

derlemenin amacı; güncel literatür ışığında aralıklı açlık uygulamalarının kardiyovasküler risk faktörleri 

üzerine etkisini incelemektir.  

Anahtar Kelimeler: Aralıklı Oruç, Aralıklı Açlık Uygulamaları, Kardiyovasküler Hastalıklar, Kardiyo-

vasküler Sağlık 

GİRİŞ 

Kardiyovasküler hastalıklar günümüz dünyasında ciddi bir halk sağlığı sorundur ve Dünya Sağlık Ör-

gütü’ne göre yılda yaklaşık 18 milyon ölümle sonuçlanan küresel bir hastalıktır. (World Health Organi-

zation, 2017). Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan ölümler içerisinde dünyada ilk sırada kar-

diyovasküler hastalıklar yer almaktadır. Türkiye’de de ölümlerin yaklaşık %86’sı bulaşıcı olmayan has-

talıklardan ve yaklaşık her iki ölümden biri (%47) kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanmaktadır 

(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2017). Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde sedanter yaşam, beslenme alış-

kanlıkları, sigara kullanımı gibi değiştirilebilir faktörler ve yaş, cinsiyet, genetik gibi değiştirilemez fak-

törler etkilidir(Allaf et al., 2021; Malinowski et al., 2019). İki veya daha fazla risk faktörünün bulunması 

hastalığın ortaya çıkma riskini arttırır. Sigarayı bırakmak, uygun vücut ağırlığını korumak, yeterli ve 

dengeli beslenmek, fiziksel olarak aktif olmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri kardiyovasküler hastalık-

ların oluşma riskini azaltır(Malinowski et al., 2019).  

Tüm dünyada artan beden kütle indeksi ile diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kas iskelet bozuklukları 

ve bazı kanser türlerini içeren bir dizi kronik hastalığın ortaya çıkma riski artmaktadır(Jane et al., 2015). 

Artan obezite sorunu ile birlikte bulaşıcı olmayan hastalıkların önüne geçmek için yaşam tarzı değişik-
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likleri önem kazanmıştır. Bu bağlamda vücut ağırlığını azaltmaya yönelik aralıklı oruç gibi yeni bes-

lenme yaklaşımları gündeme gelmiştir. Pek çok kişi aralıklı oruç diyetlerini klasik kalori kısıtlı diyetlere 

göre daha kolay uygulanır bulmaktadır (Johnstone, 2015). Antik çağlardan bu yana dünyada farklı amaç-

larla aralıklı oruç tutma uygulanmaktadır. Aralıklı oruç uygulamalarının çeşitli mekanizmalarla gastro-

intestinal mikrobiyotayı ve sirkadiyen ritmi etkileyip özellikle tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar 

ve kanser ile ilişkili sağlık parametrelerini olumlu etkileyeceği yönünde çalışmalar mevcuttur (Patterson 

et al., 2015). 

ARALIKLI ORUÇ UYGULAMALARI 

Dini, felsefi ve tıbbi olarak farklı amaçlarla oruç tutma binlerce yıldır uygulanmaktadır. Son zamanlarda 

oruç tutma ve aralıklı oruç uygulamalarının yaşlanmanın geciktirilmesi, kardiyovasküler hastalıklar, di-

yabet, insülin direnci, obezite ve kanser gibi pek çok hastalık üzerinde potansiyel yararlarına dikkat 

çekilmiştir(Johnstone, 2015; Panebianco, Potenza, & Pazienza, 2017; Patterson et al., 2015). Literatürde 

farklı sürelerde ve yöntemlerde uygulanan aralıklı oruç diyetleri yer almaktadır.  

Alternatif Gün Orucu: Alternatif gün orucunda 24 saat boyunca herhangi bir kısıtlama olmadan besin-

ler tüketilirken ertesi gün 24 saat boyunca oruç tutulur ve enerji içeren yiyecek veya içecekler tüketilmez 

(Patterson et al., 2015; Patterson & Sears, 2017). Kemirgenlerde yapılan bir çalışmada alternatif gün 

orucu uygulamasının toplam plazma kolesterolü ve trigliserid konsantrasyonlarını düşürdüğü, karaciğer 

steatozunu ve enflamatuar gen ekspresyonunu azalttığı ve hücre proliferasyonu gibi kanser risk faktör-

leri üzerinde yararlı etkileri olduğu gösterilmiştir(Patterson & Sears, 2017).   

Zaman Kısıtlı Beslenme: Zaman kısıtlı beslenme modelinde ne yediğinden çok ne zaman yediğin önem-

lidir fakat günün hangi saatleri arasında beslenileceği ile ilgili literatürde netlik yoktur. Zaman kısıtlı 

beslenme modelinin 16:8 (16 saat açlık/8 saat beslenme), 18:6, 20:4 olmak üzere 3 türü vardır(Mali-

nowski et al., 2019).  Kemirgenler üzerinde yapılan zaman kısıtlı beslenme uygulamaları vücut ağırlı-

ğında, toplam kolesterolde, trigliseridde, glukozda, interlökin 6’da (IL-6) ve TNF-α'daki azalma ve in-

sülin duyarlılığında iyileşme ile ilişkili bulunmuştur(Patterson & Sears, 2017). Benzer bir meta analiz 

çalışmasında da insanlar ve hayvanlar üzerinde yürütülen 3-12 saat arası değişiklik gösteren zaman kı-

sıtlı beslenme modelleri incelenmiştir. Hayvanlardan elde edilen sonuçlar zaman kısıtlı beslenme mo-

delinin vücut ağırlığı, toplam kolesterol, trigliserid, glukoz, insülin, IL-6 ve TNF-α konsantrasyonların-

daki azalmalarla ve insülin duyarlılığındaki iyileşmelerle ilişkili olduğunu göstermektedir. İnsanlar üze-

rinde yapılan çalışma sonuçlarında da vücut ağırlığının azalması üzerine bir netlik olmamakla birlikte 

diğer sonuçlar benzerlik göstermiştir(Rothschild, Hoddy, Jambazian, & Varady, 2014). 

Modifiye Açlık: Modifiye açlık uygulamasının 5:2 ve 4:3 olmak üzere iki türü vardır (Malinowski et al., 

2019). Yaygın olarak uygulanan türü 5:2 yöntemidir. Kişi haftanın 5 günü herhangi bir kısıtlama olmak-

sızın yiyecek ve içecekleri tüketirken haftanın ardışık olmayan 2 günü günlük enerji gereksiniminin 

yaklaşık %25’ini karşılayacak şekilde beslenir(Patterson et al., 2015; Patterson & Sears, 2017). Obez 

bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda modifiye açlık diyetinin vücut ağırlığında azalma sağladığı, LDL 

kolesterol seviyesini düşürdüğü, triasilgliserol ve toplam kolesterol konsantrasyonlarını düşürdüğü so-

nucuna ulaşılmıştır(Klempel, Kroeger, & Varady, 2013; Varady, Bhutani, Church, & Klempel, 2009) 

Dini Oruç: Dini veya manevi amaçlarla uygulanan oruçtur. Ramazan orucunda coğrafi konuma göre 

açlık süresi 11-22 saat arasında değişmekte ve şafak vaktinden gün batımına kadar hiçbir yiyecek ve 
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içecek tüketilmemektedir(Patterson & Sears, 2017). İslami oruç ile ağırlık kaybının incelendiği bir meta-

analiz çalışmasında Ramazan orucunda ağırlık kaybedildiği fakat birkaç hafta içerisinde tekrar ağırlık 

kazanımı olduğu gözlemlenmiştir(Sadeghirad, Motaghipisheh, Kolahdooz, Zahedi, & Haghdoost, 

2014). Aksungar ve arkadaşlarının (Aksungar, Topkaya, & Akyildiz, 2007) Ramazan orucu tutan birey-

ler üzerinde yürüttüğü çalışmada; ramazan orucundan sonra IL-6, CRP ve homosistein değerlerinde an-

lamlı bir düşüş olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada toplam kolesterol, trigiliserid ve LDL kolesterol se-

viyelerinde bir değişiklik bulunamamıştır. 

ARALIKLI ORUÇ UYGULAMALARININ KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK ÇIKTILARI 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Aralıklı Oruç Uygulamalarının Lipit Metabolizması Üzerine Etkisi 

Memelilerde besine ulaşamama durumlarında hayatta kalmaları için kullanılmak üzere karaciğer ve yağ 

depoları bulunmaktadır(Malinowski et al., 2019). Karaciğer, glikozun depo formu olan glikojen için 

rezervuar görevi görür. 12-24 saatlik açlık durumlarında serum glikoz %20 veya daha fazla oranda düşer 

ve hepatik glikoz tükenir ve enerji kaynağı olarak yağdan türetilmiş keton cisimleri ve serbest yağ asit-

leri kullanılır(Longo & Mattson, 2014). Ayrıca kanda insülin ve IGF-1 (insülin benzeri büyüme faktörü-

1) seviyeleri azalır ve glukagon seviyeleri yükselir. Triasilgliserol ve diaçilgliserolün lipoliz sürecinde 

yağ hücrelerinden yağ asitleri salınır.  Bu tür metabolik yollar, beynin yaralanma/hastalığa karşı nörop-

lastisitesini ve direncini arttırır(Mattson, Moehl, Ghena, Schmaedick, & Cheng, 2018).  

Aralıklı açlık uygulamalarının hastalıkları önleme ve tedavi potansiyeline rağmen, uzun süreli aç kalmak 

çocuklar, yaşlılar, güçsüz bireyler ve hatta sağlıklı yetişkinlerin çoğu için uygulanabilir ve/veya güve-

nilir olmayabilir(Wei et al., 2017). Aralıklı orucun yaşlanma, kanser, metabolik sendrom ve kardiyo-

vasküler hastalıklar için belirteçler ve risk faktörleri üzerindeki etkilerini değerlendirmek için insanlar 

üzerinde yapılan bir randomize kontrollü çalışmada, katılımcılara üç ay boyunca her ay ardışık 5 gün 

boyunca kalori kısıtlı diyet uygulamıştır.  Çalışma sonucunda diyet grubundaki katılımcıların vücut 

ağırlığında, kan basıncında, IGF-1’de, açlık glikozunda azalma olduğu saptanmış olup, trigliserid, top-

lam ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol ve C-reaktif protein (CRP) düzeylerinde hastalık 

riski altındaki katılımcılarda hastalık riski altında olmayan katılımcılara göre olumlu sonuçlar elde edil-

miştir(Wei et al., 2017). Brandhorst ve arkadaşlarının (Brandhorst et al., 2015) yapmış olduğu çalışmada 

da orta yaşlı bireylere 2 ay aralıklı oruç uygulanmış ve sonucunda viseral yağın azaldığı, bağışıklık 

sisteminin güçlendiği ve kemik mineral yoğunluğu kaybının geciktiği sonucuna ulaşılmıştır. Kemirgen-

lerde aralıklı oruç uygulamasının diyabet, kanser, kalp hastalığı ve nörodejenerasyona karşı koruma 

sağladığı bulunurken insanlarda obezite, hipertansiyon, astım ve romatoid artriti gibi hastalıkları azalt-

maya yardımcı olduğu düşünülmektedir(Longo & Mattson, 2014).  

Aralıklı Oruç Uygulamalarının İnflamatuvar Biyobelirteçler Üzerine Etkisi  

Diyetteki enerji kısıtlamasının kalbi koruduğu mekanizma tam olarak bilinmemektedir ancak hücrelerin 

oksidatif ve metabolik stresle başa çıkma becerisinin artmasından kaynaklanıyor olabileceği düşünül-

mektedir(Wan et al., 2010).  Aralıklı oruç uygulamalarının olası temel biyolojik faydaları açısından, 

ağırlık kaybı ve kardiyometabolik risk faktörleri üzerindeki yararlı etkilerini gösteren çalışmalar ağır-

lıklı olarak hayvan çalışmalarıdır(Jane et al., 2015). Hem insanlarda hem de hayvanlarda ağırlık kaybı-

nın LDL kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarını azalttığı gösterilmiştir(Rothschild et al., 2014). 
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Hayvanlar üzerinde yapılan zaman kısıtlı beslenme modelinde inflamasyonun gelişimini etkileyen IL-6 

ve TNF- markerlarında azalma olduğu bildirilmiştir(Sherman et al., 2011).  Zaman kısıtlı beslenme 

modelinin yüksek yağlı diyetle ilişkili plasental inflamasyonu azaltabileceği yönünde sıçanlar üzerinde 

yapılan çalışmada; ad libitum (isteğe bağlı) normal beslenen (NCD-AL) grup, yüksek yağlı diyet (HFD-

AL) ile beslenen grup ve çiftleşmeden 5 ay önce zaman kısıtlı yüksek yağlı (HFD-TRF) diyet ile bes-

lenmeye başlayan grup olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Çalışma sonunda HFD-TRF grubu sıçanların 

HFD-AL grubundaki sıçanlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük serum trigiliserid seviyesine ve vücut 

ağırlığına sahip olduğu, zaman kısıtlı beslenmenin hücresel stresi en aza indirerek plasental apoptozu 

ve inflamasyonu en aza indirdiği bulunmuştur(Upadhyay et al., 2019). 

Adiponektin,  ateroskleroz, insülin direnci, diyabet ve koroner hastalık sırasında konsantrasyonu azalan 

kolajen benzeri bir plazma proteinidir(Kawano & Arora, 2009). Oruç, insülin ve leptin seviyelerinin 

düşmesine, adiponektin ve grelin seviyelerinin yükselmesine neden olur(Malinowski et al., 2019; Wan 

et al., 2010). Yüksek adiponektin seviyesinin kalbi iskemik hasara karşı koruyabildiği kanıtlanmıştır. 

Hayvan modellerinde aralıklı oruç uygulamaları gibi enerji kısıtlamasının kalp ve beyin hücrelerini ya-

ralanmaya karşı koruyabildiği ve miyokard enfarktüs (MI) sonucunu iyileştirebileceği bildirilmiş-

tir(Wan et al., 2010). Aralıklı oruç uygulamaları kemirgenlerde abdominal yağ, iltihaplanma ve kan 

basıncında iyileşme, insülin duyarlılığında artış, sinir, nöromüsküler ve kardiyovasküler sistemlerin 

fonksiyonel kapasitelerinde iyileşme sağladığı bildirilmiştir(Longo & Mattson, 2014). 2-3 hafta bo-

yunca uygulanan modiye açlık uygulaması sonucunda vücut ağırlığında %3 düşüş gözlenirken, 2-3 haf-

tadan daha fazla uygulandığında vücut ağırlığında %8 kayıp ve iç organların yağ kütlesinde azalma 

olduğu bildirilmiştir(Bhutani, Klempel, Kroeger, Trepanowski, & Varady, 2013). 8 hafta boyunca obez 

bireylere uygulanan modifiye açlık uygulamasının sonucunda vücut ağırlığında ortalama %6, LDL ko-

lesterol seviyesinde, triasilgliserol konsatrasyonunda ve sistolik kan basıncında anlamlı bir azalma tespit 

edilmiştir(Varady et al., 2009). Yedi günlük orucun ardından lipid profili ve CRP düzeyinin değerlen-

dirildiği bir çalışmada; katılımcılar 7 gün boyunca günlük en fazla 300 kkal enerji ile beslenmiştir. Di-

yetin ilk günü ve diyetten sonra 60.günün klinik parametre sonuçları karşılaştırıldığında yüksek yoğun-

luklu lipoprotein (HDL) kolesterol ve IGF-1’de artış bulunmuş, LDL kolesterol, glikoz, toplam koles-

terol, trigliseritler ve CRP’de herhangi bir değişiklik bulunamamıştır(Galetti, Brnic, Lotin, & Frigeri, 

2021). Alternatif gün orucunun kardiyoprotektif etkileri özellikle viseral yağ doku kaybı, adiponektin 

konsantrasyonundaki artış, azalmış LDL kolesterol ve leptin seviyeleri ile ilgili olabileceği düşünülmek-

tedir(Malinowski et al., 2019). 

Aralıklı Oruç Uygulamalarının Kan Basıncı Üzerine Etkisi 

Hipertansiyon kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür. Kalp krizi, inme, kalp yet-

mezliği, böbrek hastalıkları, ateroskleroz gibi pek çok hastalığa sebebiyet verebilir (American Heart 

Association,2016). Hipertansiyon sistolik kan basıncının 140 mmHg’dan ve diyastolik kan basıncının 

ise 90 mmHg’dan daha yüksek olması şeklinde tanımlanır(Benjamin et al., 2018). Kan basıncının uzun 

süre yüksek seyretmesi ile LDL kolesterol arter duvarında birikmeye başlar ve vasküler hasara neden 

olur (American Heart Association,2016). Yeni tanı almış hipertansiyon ve prehipertansiyonu olan bi-

reyler üzerinde yapılmış bir çalışmada; aralıklı oruç uygulamasının idrarla sodyum atımını azalttığı, ev 

ortamında ölçülen kan basıncında herhangi bir düşüş sağlamadığı fakat ofis ve ambulatuvar kan basıncı 

izleme değerlerinde önemli bir düşüş olduğu sonucuna ulaşılmıştır(Erdem et al., 2018). Aralıklı oruç 

uygulamalarının hayvan deneklerde daha düşük toplam kolesterol ve triasilgliserol konsantrasyonları, 
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daha düşük kalp hızı, miyokardiyal enfarktüse gelişmiş kardiyak yanıt ve daha düşük kan basıncı ile 

ilişkili olduğu bulunmuştur. İnsanlarda ise daha yüksek HDL kolesterol ve daha düşük triasilgliserol 

konsantrasyonları gözlenirken kan basıncı üzerinde bir etkisi olmadığı saptanmıştır(Johnstone, 2015). 8 

hafta boyunca alternatif gün orucu uygulayan 15 obez bireyin takip edildiği bir çalışmada; vücut ağırlı-

ğında, bel çevresinde, sistolik ve diyastolik kan basıncı düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir dü-

şüş saptanmıştır(Eshghinia & Mohammadzadeh, 2013). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Son dönemlerde obezite ve kronik hastalıkların artması ile alternatif diyet arayışları gündeme gelmiştir. 

Aralıklı oruç uygulamaları da bu diyetler içinde yer almaktadır. Bir diyetin ne kadar başarılı olduğu o 

diyete ne kadar uyum sağlandığı ile ilgilidir. Literatürdeki bilgiler aralıklı oruç uygulamalarına kalori 

kısıtlı diyetlere kıyasla daha kolay uyum sağlandığını göstermektedir. Aralıklı orucun sağlık üzerine 

olumlu sonuçlar sağlayan mekanizmaları tam olarak aydınlatılmamış olsa da kardiyovasküler sağlık 

üzerindeki olumlu etkilerinin vücut ağırlığı kaybı sağlamasından kaynaklanıyor olabileceği düşünül-

mektedir. Yapılan çalışmalar daha çok obez veya fazla kilolu bireyler üzerinde uygulanmış olup tüm 

yaş grubundaki bireyler için uygun olup olmadığı netlik kazanmamıştır. Uzun dönemde sağlık çıktıları 

üzerine sonuçlarının belirlenebilmesi için uzun süre uygulanmış insan çalışmalarına ihtiyaç duyulmak-

tadır.  
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SON YILLARIN POPÜLER BESLENME EĞİLİMLERİ VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ 

BESLENME 
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Öz: Beslenme alışkanlıkları son yılların en güncel ve önemli toplumsal konularından biridir. Bitkisel 

bazlı, protein ağırlıklı, vegan, vejetaryen, çiğ (raw), ketojenik, paleo (taş devri) gibi farklı beslenme 

alışkanlıkları dünya çapında hızla yayılmıştır. Türkiye’de özellikle vejetaryen veya vegan beslenme 

alışkanlığına sahip pek çok insan vardır ve bu sayı giderek artmaktadır. Bu nedenle vegan/vejetaryen 

beslenenlere yönelik açılan dükkân, restoran ve kafelerin sayısı hızla artmakta ve kurumsal gıda firma-

ları ürün portföylerinde bu tarz beslenmeye yönelik ürünlere de yer vermektedir. Yenilikçi (farklı) bes-

lenme alışkanlıklarına yönelik yazılı ve görsel medyada tüketiciyi yanıltabilecek veya yeterince bilgi-

lendirmeyen içeriklerin sık sık yer aldığı görülmektedir. Son yıllarda yaygınlaşarak trend (eğilim) haline 

gelen beslenme (diyet) tipleri üzerine toplumsal sağlığı riske atmamak adına toplumun güvenilir kay-

naklarca bilgilendirilmesi önemlidir. Bu bakış açısı doğrultusunda geliştirilen kişiselleştirilmiş bes-

lenme ise kişinin genetik yapısı göz önünde bulundurularak özel beslenme listeleri oluşturulmasını ve 

bu sayede hastalıkların önlenmesi veya iyileştirilmesi ve kişinin daha kaliteli bir hayat sürmesini sağla-

mayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bu beslenme eğilimlerini tüketicilere bilgi kirliliğine yol açmayacak 

şekilde tanıtmak ve sağlıklı beslenme konusunda onlara tarafsızca rehberlik etmek önem taşımaktadır. 

Bu derleme çalışmanın amacı son yıllarda popüler hala gelen vejetaryen, vegan, çiğ, fleksitaryen gibi 

beslenme eğilimlerini; kan grubuna göre, paleo, pegan, ketojenik, DASH, zone, alkali ve makrobiyotik 

diyetleri ve kişiselleştirilmiş beslenme kavramını ele almaktır.  

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diyet, Kişiselleştirilmiş Beslenme, Vegan, Vejetaryen  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte insanların fiziksel aktivitelerinin azalması, zaman verimliliğin 

öneminin kazanması, kentleşme, iş saatlerinin artması ve çalışma koşullarının değişmesi sonucu insanlar 

sağlıksız ve dengesiz beslenmek zorunda kalmıştır. Bunun sonucu olarak da başta obezite, kalp ve damar 

hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet olmak üzere pek çok hastalığın görülme sıklığı artmıştır. Hem 

hastalıklara yakalanma riskini azaltmak hem de bedensel kaygılar nedeniyle diyet ve sağlıklı beslenme 

önem kazanmıştır. Sağlıklı kilo vermeye yönelik görüşlerin çeşidindeki artış, beraberinde beslenmeye 

yönelik farklı bakış açılarının gelişmesini de sağlamıştır Tüketiciler de vejetaryen, vegan, çiğ (raw), 

fleksitaryen gibi beslenme eğilimlerine; kan grubuna göre, paleolitik (paleo), pegan, ketojenik, DASH, 

zone, alkali ve makrobiyotik diyetlere yoğun ilgi göstermiştir. Kişiselleştirilmiş beslenme kavramı ise 

tüm bu diyet veya beslenme eğilimlerine eşit mesafede yaklaşarak kişinin kendisi için ve kendisine özel 

olarak genetik yapısına en uygun olan beslenme tipini günlük hayatına uyarlayabilmesi şeklinde ortaya 

çıkmıştır. Gelişen teknolojiler, gıda sektörü ve medyanın da etkisi ile bu beslenme eğilimleri önem ka-

zanmıştır. Yazılı ve görsel basında, internet ortamında ve özellikle sosyal medya platformlarında bu 
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beslenme alışkanlıkları ile ilgili birçok haber yayınlanırken tüketiciyi yanıltabilecek veya yeterince bil-

gilendirmeyen içeriklerin de paylaşıldığı görülmüştür.  

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı son yıllarda önem kazanmış güncel ve toplumsal bir konu olan farklı beslenme 

eğilimlerini ve kişiselleştirilmiş beslenme kavramını ele almaktır. 

Popüler Beslenme Eğilimleri 

Vejetaryenlik, sebze-meyve, baklagiller, mantarlar, süt ve süt ürünleri, bal ve yumurta tüketilebilen 

ancak hayvansal doku içeren veya hayvansal dokulardan üretilmiş katkı maddesi içeren (et, tavuk, balık, 

deniz ürünleri, yenilebilir böcekler, kesim yan ürünleri) hiçbir gıdanın tüketilmediği beslenme biçimi-

dir.17 Kapsadığı gıda gruplarına göre lakto-ovo vejetaryen, lakto vejetaryen, ovo-vejetaryen ve vegan 

gibi farklı vejetaryen diyet tipleri bulunmaktadır. Lacto-ovo vejetaryen beslenme en yaygın görülen 

beslenme tipi olup bu beslenmede süt, süt ürünleri ve yumurta tüketilir (Craig, 2010: 613). Lakto veje-

taryen diyette de süt ve süt ürünleri tüketilir fakat yumurta tüketilmez. Ovo-vejetaryen diyette ise lakto 

vejetaryen beslenmeden farklı olarak yalnızca yumurta tüketilir. Vegan (veya toplam vejetaryen) bes-

lenme ise süt, süt ürünleri, bal ve yumurta tüketilmeyen sadece bitkisel gıdaların tüketildiği vejetaryen 

beslenme tarzıdır (Craig, 2010: 613). Vegan beslenmede et, kanatlı, balık, deniz ürünleri ve diğer hay-

vansal katkı maddeleri tüketilmez. Protein baklagiller, kuruyemişler, yarı tahıllardan; kalsiyum lahana-

giller, badem ve soya sütünden; D vitamini güneş ve mantarlardan; demir pekmez, yeşil yapraklı sebze-

ler ve baklagillerden ve omega 3 kuruyemiş, kanola ve keten tohumundan alınabilmektedir18.  

The Vegan Society vegan beslenmeyi şu şekilde tanımlamaktadır2:  “Veganlık hayvanların gıda, giyim 

ya da başka amaçlarla maruz kaldıkları sömürü ve zulmün her türlüsünden kaçınan ve buna ek olarak 

insanların, hayvanların ve çevrenin yararına, hayvan kullanımı içermeyen alternatiflerin geliştirilmesini 

ve kullanımını destekleyen felsefe ve yaşam biçimidir. Beslenme söz konusu olduğunda, tamamen veya 

kısmi olarak hayvanlardan elde edilen ürünlerin reddedilmesini ifade eder.” Veganlık etik, çevre ve 

sağlık olarak üç ayrı başlıkta değerlendirilebilir. Etik açıdan bakıldığında, vegan beslenme bir tercih 

olarak görülmez ve hayvanların öldürülmesi ahlaken yanlış bulunur. Çevresel değerlendirildiğinde yük-

sek karbon emisyon oranı, arazi için yok edilen orman alanları19 ve tüketilen su dikkate alınır. Sağlıklı 

yaşam için ise ara sıra veya tamamen vegan beslenmeye yönelme günümüzde oldukça popülerdir.  

Fleksitaryanizm, çoğunlukla vejetaryen beslenen ancak bazı durumlarda et tüketen gruba verilen isim-

dir. Sağlıklı beslenmek ve olumsuz çevresel etkiyi azaltmak amacıyla et tüketimini azaltmayı hedefleyen 

“Meat-Free Monday” veya “Meat-Free May” gibi kampanyalar bu beslenmeyi desteklemektedir.20  

Çiğ beslenmede (raw diet), pişmiş gıdalar sağlık açısından riskli olarak kabul edildiğinden yalnızca 

çiğ tüketilebilen bitkisel gıdaları içermektedir. Genellikle meyve-sebze, çimlenmiş tahıllar, kuru yemiş 

ve tohumlar tüketilmektedir. Sıcak hava ile kurutularak elde edilen gıdalar da bu beslenme tipine dahil-

dir (Cunningham, 2004). 

                                                            
17 https://vegsoc.org/info-hub/definition/ 
18 https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism 
19 https://www.ethicalconsumer.org/food-drink/ethical-benefits-not-eating-meat 
20 https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/what-flexitarian-diet 
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Makrobiyotik diyet, Budizm kökenli bir beslenmedir. Meyve ve sebzeler, tam tahıl ve baklagiller, di-

yetin çoğunluğunu oluştururken hayvansal gıdalar az tüketilir. Mevsiminde yetişen ürünler tercih edilir 

ve tüketimde aşırıya kaçılmaz.  

Paleo diyeti, ismini taş devri anlamındaki paleolitik kelimesinden almaktadır. İlk insanın yaşadığı dö-

nemdeki beslenme tarzı örnek alınır. Dolayısıyla işlenmiş gıdalar ve yetiştirilmiş hayvansal gıdalar ye-

rine doğal yumurta, av eti, sebze, meyve ve doğal yağlar yenilebilir. Süt ürünleri gibi işlenmiş hayvansal 

gıdalar, tahıllar, baklagiller, şeker, patates gibi nişastalı sebzeler ve alkol tüketilmez. 

Pegan diyet, vegan ve paleo diyetin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, paleo diyetten 

hayvansal gıdaların çıkarılması ile işlenmemiş bitkisel gıdalara yönelim söz konusudur. 

Alkali diyette metabolizmadaki asidin azaltılması ile bazı hastalıklar üzerinde olumlu etkilerin elde 

edilmesi hedeflenmektedir. Sebze, meyve ve tam tahıl gibi alkali gıdaların tüketimi artırılıp, et ve et 

ürünleri, süt ve süt ürünleri, işlenmiş ve kızarmış besinler gibi asitliği artıran gıdalar sınırlandırılır (Gü-

müş ve Yardımcı, 2016: 40).  

Kan grubuna göre diyet, gıda tüketiminin kan gruplarına göre değiştiği beslenmedir. Kan grubuna 

uygun olmayan gıdaların tüketilmesinin sindirim zorluğuna neden olduğu belirtilmektedir. Örneğin 0 

grubu et ağırlıklı, A grubu vejetaryen beslenmelidir (D'adamo, 2018). 

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diyetinde amaç tansiyonu düşürmektir. Düşük 

sodyum, bol meyve ve sebze, tam tahıl, düşük yağlı et ve süt ürünleri, diyetin bir parçası iken işlenmiş 

besinlerden uzak durulur (Gümüş ve Yardımcı, 2016: 48).  

Zone diyeti veya 40-30-30 diyeti olarak da bilinen bu beslenme tarzında, alınan toplam kalorinin %40'ı 

karbonhidrat, %30'u yağ, %30'u ise proteinden oluşur. Böylece kalp-damar hastalıkları, kanser ve diya-

bet riskinin azaldığı iddia edilmektedir.  

Ketojenik diyette düşük oranda karbonhidrat ve yüksek oranda yağ tüketimi ile vücutta ketozis olu-

şumu amaçlanmaktadır. Böyle bir durumda kandaki şeker seviyesi düşük olduğundan metabolizma 

enerji kaynağı olarak karbonhidrat yerine ketonları kullanır ve yağ yakımı artar (Zhou ve ark., 2007:2). 

Bu diyetin kanser ve epilepsi hastaları için gösterilmiş iken bazı yan etkilere yol açabileceği de iddia 

edilmektedir. 

Kişiselleştirilmiş Beslenme 

Kişiselleştirilmiş beslenme, sağlık için yararlı, bazı kronik hastalıkların önlenmesinde etkili olacak şe-

kilde genetik yapıya göre planlanmış beslenme şeklidir (Kussman ve Fay, 2008: 447).  “Günde en az 5 

porsiyon meyve ve sebze yiyin”, “Haftada biri yağlı olmak üzere iki porsiyon balık yiyin” gibi genel 

tavsiyeler yerine kişiselleştirilmiş beslenme yaklaşımı, diyeti bireye uygun şekilde tavsiye etmektedir.21 

Kişiselleştirilmiş beslenmede kişinin genetik yapısına dayanılarak oluşturulan özel beslenme listeleri ile 

hastalıkların önlenmesi veya iyileştirilmesi ve kişinin daha kaliteli bir hayat sürmesi amaçlanmaktadır. 

Bireyin kalıtsal yapısı göz önünde bulundurularak hazırlanan bu listeler pek çok kronik hastalığın ön-

lenmesi ve iyileştirilmesi için umut vaat etmektedir. Kişiselleştirilmiş beslenme ve bu beslenmenin en-

düstrileşmesi yeni gelişen olgulardır. Piyasadaki ürünler tüketicinin özel ihtiyaçlarına ve gün geçtikçe 

                                                            
21 https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160816092217.htm 
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değişen eğilimlerine göre günlük diyetini kişiselleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Hamileler, aktif 

atletler ve yaşlı insanlar gibi fizyolojik durumlarından dolayı özel beslenme ihtiyaçlarına sahip olanlar 

diyetlerinde önemli değişiklikler yapmak zorundadır (Kussman ve Fay, 2008: 452). 

“Kişiselleştirilmiş beslenme 1.0” sadece genotip bilgisini (genetik kodların tamamı) temel alırken “ki-

şiselleştirilmiş beslenme 2.0” genotipik ve fenotipik bilginin (genotip ve çevre etkileşimi sonucunda 

ortaya çıkan görüntü) her ikisinden de faydalanmakta ve gün ve gün değişiklikleri, ölçümleri ve çevre 

etkisini dikkate almaktadır (Clabbers, 2015). Dolayısıyla bireysel tat ve koku alma farklılıkları, kültürel 

farklılıklar (helal gıda, vejetaryan diyet), kişinin bulunduğu yaşam dönemi (hamilelik/emzirme/meno-

poz öncesi veya sonrası/yaşlılık), çevre (güneş ışığına, toksinlere, alerjenlere maruz kalma maruz kalma, 

kentsel kirlilik), yaşam tarzı (günde tek öğün geniş ölçüde yemek yerine sık sık atıştırma seçeneği, at-

letler için egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında yenilen ürünler, aşırı/dengeli kalori alımı, düzenli uyku 

döngüsü, egzersiz veya hareketsiz olma), yaşam tarzı hastalıkları (sigara içme, hareketsiz davranış, yük-

sek yağlı diyet) ve genetik hastalıklar (örn. fenilketonuri) kişiler arasında farklılaşan tercihlerin ortaya 

çıkmasına neden olmakta ve bunların tümünün etkisi ile kişiye özel ve kişi için en uygun beslenme tarzı 

oluşturulmaktadır (Clabbers, 2015: ; Kussman ve Fay, 2008: 449). Bütün bunların yanında besinsel fe-

notipi etkileyen faktörlerden biri de bağırsaktaki mikroorganizmaların bileşimi ve genetik farklılığıdır. 

Bağırsak mikroflorası, insan metabolizmasının, hastalık direncinin, duygunun ve huzurun odak nokta-

sıdır (Kussman ve Fay, 2008: 451). 

Gıdaların vücutta sadece metabolize olarak enerji üretiminde kullanıldığı düşünülürken artık gıdaların 

tamamen metabolize olmayarak genleri harekete geçiren proteinleri bağlayarak gen ifadesini etkileye-

bildiği anlaşılmıştır. Genetik olarak risk altında olmayan kişiler rahatlıkla yağlı ürünler ve kırmızı et 

tüketebilirken bir başkası sağlık riski nedeniyle sınırlı et ve doymuş yağ tüketmek durumunda kalabilir. 

Benzer şekilde, laktoz kimi topluluklarda kolaylıkla sindirilebilirken kimi topluluklar laktozu sindir-

mekte güçlük çekmektedir. Gen-besin öğesi mekanizması iyi anlaşıldığında ve hangi besin maddelerinin 

hangi genleri nasıl etkileyeceği ortaya çıkarıldığında, bazı kronik hastalık risklerinde azalma sağlanabi-

lecektir. 

Kişiselleştirilmiş beslenmenin önemli bir bileşeni nutrigenomik teknolojileridir. Nutrigenomik bilimi, 

genetik yapımızın gıda bileşenlerini nasıl işleyeceğini ve böylelikle de obezite, kalp hastalıkları vb. kro-

nik hastalıkların risk düzeyini nasıl etkileyeceğini araştırmakta ve bunu besin maddeleri ile genlerimiz 

arasındaki etkileşimi moleküler düzeyde inceleyerek yapmaktadır.22 2003 yılında başlatılan “Human 

Genome Project” insan genlerinin %99.9'unun aynı olduğunu, kalan %0.1'lik kısmın ise farklılıklarımızı 

oluşturduğunu belirlemiştir. Bu farklılık besinlerin vücutta yarattığı etkiyi de kapsamaktadır.6 Laktoz 

intoleransı, çölyak, alkol ve kafein hassasiyetinin genlerle ilgili olduğu bilinmektedir ancak hastalıkları 

özellikle obeziteyi önlemede nutrigenomik bilimi önemli rol oynamaktadır.6 DNA analizi ile vücudun 

yağı karbonhidratı hatta kafeini nasıl işlediği belirlenebilir. Genler değiştirilemese de gen ifadesi (yani 

genlerde kodlanmış olan bilginin aktifliği) egzersizle, uykuyla ya da tükettiğimiz gıdalarla etkilenebilir.6 

Örneğin hipertansiyon riski genetik olarak yüksek olan birine DASH diyeti önerilebilir. Gen analizi 

sonucunda kişinin ihtiyaç duyduğu vitaminlerce zengin gıdalarla beslenmesi önerilebilir. Sadece ihtiyaç 

                                                            
22 https://www.foodinsight.org/what-is-nutrigenomics-diet-health 
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duyduğu takviyeleri gerekli dozlarda alması sağlanarak gereksiz vitamin tüketimi önlenebilir. Koleste-

rol seviyesinin beslenmeden etkilenip etkilenmediği öğrenilebilir ve gereksiz yere gıda kısıtlaması en-

gellenebilir.  

Birçok kurum, tükürük ve kan örneğiyle yaptığı DNA analizi sonrası bireyin özel ihtiyaçlarına göre 

yeme alışkanlıkları edinmesini sağlayan kişiye özel diyet önerileri sunmaya başlamıştır.23 Yakın gele-

cekte, beslenme tercihi kronik hastalık riskini azaltabilecek ve vücudun hangi gıdaya nasıl tepki verdiği 

o gıda yenilmeden de anlaşılabilecektir. Bu şekilde farklı diyetleri deneyip doğru sonuç almaya çalışmak 

yerine gen analizi ile vücuda en uygun diyet belirlenebilecektir.6 

SONUÇ 

Bir gıdanın sağlıklı olarak öne sürülmesi herkes için sağlıklı olduğu anlamına gelmemektedir. Her birey 

sahip olduğu farklı gen yapısı ve çevresel koşullardan dolayı aynı gıdadan farklı şekillerde etkilenir. 

Dolayısıyla, herkes için geçerli olabilecek tek tip bir beslenme alışkanlığı yoktur. Gen-besin öğesi me-

kanizması ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde bu mekanizma daha iyi ve net bir şekilde anlaşılabi-

lecek ve bu sayede çeşitli kronik hastalıkların riskinde azalma sağlanarak kişi daha uzun ve kaliteli bir 

yaşama sahip olabilecektir.  
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KÜRESEL COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELEDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE ET 

ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNİN ÖNEMİ 

Pınar UZUN  

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gelendost Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi  

Bölümü, Isparta/ Turkiye 

Öz: Büyük bir küresel sağlık krizi olan COVID-19 salgını ile birlikte beslenme alışkanlıkları ve önemi 

de yeniden gündeme gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVI-19 ile mücadelede enfeksiyondan 

kaçınmak ya da minimuma indirmek için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın önemine dikkat 

çekmiş ve bunun  için dengeli beslenmenin gerekliliğinin önemini vurgulayarak bir beslenme rehberi 

yayınlamıştır. Bu süreçte makro ve mikro besin öğesi gereksinimlerini karşılayacak şekilde bir beslenme 

planına uyulması, diğer zorunlu tedbirler ile birlikte hastalıktan korunmada etkili olacaktır. Bağışıklık 

sisteminin aktif ve devamlı olarak görevini sürdürebilmesinde çeşitli makro ve mikro besin öğeleri ol-

dukça etken rol oynamaktadırlar. Proteinlerin vücudun bağışıklık sistemini optimize ederek, hasarlı vü-

cut dokularının yerini aldığı ve kasları güçlendirdiği bilinmektedir. En önemli kaliteli ve kolay ulasila-

bilir protein kaynaklarından biri olan kırmızı ve beyaz et ve ürünleri yüksek oranda protein içermektedir 

ve biyolojik değerliliği yüksek vücudun üretemediği ve dışarıdan mutlaka alınması gereken esansiyel 

amino asitlerince zengindirler. Diğer taraftan başta B grubu vitaminleri ve demir olmak üzere olmak 

üzere önemli vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Etteki biyoaktif bileşenler, biyokimyasal reaksiyonlar 

için substrat, bağırsaktaki istenmeyen bileşiklerin uzaklaştırılmasında absorbent, toksik kimyasallar için 

yakalayıcı ajan ve besin ögelerinin emilimini ve stabilitesini artıran maddeler olma özellikleri ile sağlık 

üzerine olumlu etki gösterirler. Bu çalışmada et ve et ürünlerinin beslenmedeki yeri ve besleyici değeri 

genel olarak açıklanmış ve COVID-19 ile mücadelede tüketiminin önemine değinilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Beslenme, Bağışıklık Sistemi, Et Tüketimi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Büyük bir küresel sağlık krizi olan 2019 yeni koronavirüs (2019-nCoV) hastalığı, modern çağda potan-

siyel olarak benzeri görülmemiş yüksek bir ölüm oranı riski oluşturması ve sosyo-ekonomik etkileri 

dolayısı ile önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bulaşı oranını düşürmek için alınan önlemler henüz yeterli 

olamamakla birlikte yeni  önlemler geliştirilmesi gerekmektedir.  Diğer taraftan bu önlemleri destekle-

mek için, virüs ile mücadele de ilgili diyet ve yaşam tarzı faktörlerinin daha kapsamlı bir şekilde anla-

şılmasının ve toplumlara uygun beslenme yöntemleri hakkında yeterli bilginin verilmesi ve mücadele 

için gerekli besin kaynaklarına ulaşmasının sağlanması gerekmektedir. Bu yeni virüsten korunmada 

veya hastalık şiddetini hafifletmede, halen spesifik bir tedavinin olmadığı da dikkate alındığında; Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) COVID-19 ile mücadelede enfeksiyondan kaçınmak ya da minimuma indirmek 

için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın önemine dikkat çekmiş ve bunun  için dengeli beslen-

menin gerekliliğinin önemini vurgulayarak bir beslenme rehberi yayınlamıştır1. Bu süreçte makro ve 

mikro besin öğesi gereksinimlerini karşılayacak şekilde bir beslenme planına uyulması, diğer zorunlu 

tedbirler ile birlikte hastalıktan korunmada etkili olacaktır.  

Bağışıklık Sistemi ve Beslenme 
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Optimal beslenme ve diyetsel besin alımı, gen ekspresyonu, hücre aktivasyonu ve sinyal molekülleri 

modifikasyonu yoluyla bağışıklık sistemini etkilemektedir (Aman ve Masood 2020; Gombart vd. 2020). 

Bağışıklık sistemi her zaman çalışmakla birlikte, hücreler patojenlerin varlığıyla aktive olmaktadır. Bu 

aktivasyon, bağışıklık sisteminin enerji veren substratlara (glikoz, amino asitler ve yağ asitleri) olan 

gereksiniminde de önemli bir artışa neden olmaktadır. İmmün tepkinin aktivasyonu, prostaglandinler ve 

lökotrienler gibi lipitten türetilmiş aracıların ve immünoglobülinler, kemokinler, sitokinler, sitokin re-

septörleri, yapışma molekülleri ve akut faz proteinleri dahil olmak üzere birçok farklı tipte proteinin 

üretimini indükler. Bu durum, sırasıyla substrat yağ asitlerinin ve amino asitlerin mevcudiyetini gerek-

tirmektedir (Calder 2013; Gombart vd. 2020). Bağışıklık tepkisi, önemli hücresel çoğalmayı içerir, bu 

nedenle savunma için mevcut olan bağışıklık hücrelerinin sayısının arttırılması ve DNA, RNA, protein 

ve kompleks lipid sentezi ve bunu desteklemek için substratların hazır bulunmasını gerektirir. Enerji 

üretimi ve biyosentezle ilgili metabolik mekanizma, kofaktör olarak birçok farklı vitamin ve mineral 

gerektirmektedir. Amino asitler (örneğin arginin), DNA replikasyonunun ve hücre bölünmesinin düzen-

lenmesinde rol alan poliaminlerin sentezi için öncülerdir. Çeşitli diğer mikro besinler (örneğin, demir, 

folat, çinko, magnezyum)  nükleotid ve nükleik asit sentezinde rol oynamaktadırlar (Wintergerst vd. 

2007; Wu vd. 2019). A ve D vitaminleri gibi bazı besinler ve bunların metabolitleri ise bağışıklık hüc-

relerinde gen ifadesinin doğrudan düzenleyicileridir ve bağışıklık hücrelerinin olgunlaşması, farklılaş-

ması ve yanıt vermesinde anahtar rol oynamaktadırlar (Alpert 2017; Calder 2020; Maggini vd. 2018). B 

vitaminleri de bağırsak immün regülasyonunda önemli rol oynarlar ve böylece bağırsak bariyer fonksi-

yonuna katkıda bulunurlar (Calder 2020). Buna ilaveten, diyette yer alan çeşitli bileşenler bağırsak mik-

robiyal kompozisyonunu belirleyici etki göstermektedirler. Bu durum vücudun bağışıklık sistemindeki 

tepkilerine yön vermektedir (Aslam vd. 2017; Aman ve Masood 2020).  COVID-19 salgını sırasında, 

bireylerin beslenme durumu, dengesizleşmeye karşı dayanıklılığın bir ölçüsü olarak kullanılmıştır. Ye-

terli miktarda çinko, demir ve A, B 12, B6, C ve E vitaminlerinin alınması, bağışıklık fonksiyonunun 

sürdürülmesi için gereklidir. 

Et Ürünlerinin Besleyici Değeri ve Tüketiminin Önemi 

WHO COVID-19 döneminde normalden daha yüksek porsiyonlarda tüketim önerilerinde bulunarak  

günde 9 porsiyon sebze ve meyve  alınması gerektiği ve bunun mutalaka çeştili tahıl gevrekleri, çeşitli 

kırmızı ve beyaz et gibi hayvasal kaynaklı protein kaynakları ve fasulye benzeri bitiksel kaynaklı pro-

teinler ile de optimize edilmesi gerektiğini vurgulamıştır1. Bağışıklık sisteminin aktif ve devamlı olarak 

görevini sürdürebilmesinde çeşitli diğer makro ve mikro besin öğeleri ile birlikte proteinler oldukça 

etken rol oynamaktadırlar. Proteinlerin vücudun bağışıklık sistemini optimize ederek, hasarlı vücut do-

kularının yerini alarak ve kasları güçlendirdiği bilinmektedir (Daly vd. 1990). En önemli kaliteli ve 

kolay ulaşılabilir protein kaynaklarından biri olan kırmızı ve beyaz et ve ürünleri yüksek oranda protein 

içermektedir ve biyolojik değerliliği yüksek vücudun üretemediği ve dışarıdan mutlaka alınması gere-

ken esansiyel amino asitlerince zengindirler (Biesalski 2016).  

Et değerli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra bitkisel kaynaklı gıdalarda bulunmayan veya zayıf 

biyolojik yararlılığa sahip olan folik asit, B6 ve B12 vitamini ile selenyum ve demir gibi önemli mikro 

besin elementlerini de içermektedir. Bitkisel kaynaklarda provitamin B12 olmadığından bu kaynaklar-

dan B12 alınarak telafi edilme gibi bir durum mevcut değildir. Ayrıca provitamin A, β-karoten, düşük 

dönüşüm oranı nedeniyle bitkisel kaynaklar ile telafi edilmek istendiği zaman oldukça yüksek miktar-

larda tüketim gereklidir (Ambrosone vd. 1998; Biesalki 2005, Biesalski ve Nohr, 2009). Ette bulunan 

1http://www.emro.who.int 
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demir bitkisel kaynaklı demire göre oldukça yüksek biyoyararlanıma sahiptir ve et ürünlerinde bulunan 

folik asit (özellikle karaciğer kaynaklı olan) bitkisel kaynaklı olana kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla 

biyorarlanıma sahiptir. Ayrıca, insan metabolizması üzerinde olumlu işlevlere sahip (antimikrobiyel, 

antitrombotik, hipokolesterolemik, antioksidan, opioid ve bağışıklık sistemini düzenleyici etkiler v.b.)  

etkileri tespit edilmiş olan kreatin, koenzim Q10, taurin, glutation, Lkarnitin, anserin, karnosin, KLA ve 

peptitleri içeren çok sayıda biyoaktif bileşleninde et yapısında bulunduğu belirlenmişltir (Arihara 2006; 

Stadnik ve Keska 2015; Arihara ve Ohata 2010; Şimşek ve Kılıç 2016). Etteki biyoaktif bileşenler, 

biyokimyasal reaksiyonlar için substrat, bağırsaktaki istenmeyen bileşiklerin uzaklaştırılmasında absor-

bent, toksik kimyasallar için yakalayıcı ajan ve besin ögelerinin emilimini ve stabilitesini artıran mad-

deler olma özellikleri ile sağlık üzerine olumlu etki gösterirler (Evren ve Çınkır 2019; İnce ve Çağındı, 

2016) 

Yapılan tavsiyelere göre kırmızı etin haftada bir veya iki kez, kanatlı grubu etlerinin ise haftada 2-3 kez 

yenebileceği belirtilmiştir (Aman ve Masood 2020). Kırmızı et ile karşılaştırıldığında daha ekonomik 

olmasından dolayı kanatlı etleri; hem yüksek besin değeri hem de kolay hazmedilir olduğu için dünya 

genelinde üretim ve tüketimi günden güne artış gösteren hayvansal kaynaklı gıdalardan biridir (Guerrero 

vd. 2010; Patsias vd. 2008). Ülkemizde de gelişen ve değişen yaşam standartları ile birlikte sağlıklı 

beslenme bilinci oluşmakta, kırmızı ete kıyasla daha ucuz ve hazırlanması kolay olması nedeniyle tavuk 

eti tüketimi günden güne artış göstermektedir (Çiçekgil 2014; Taşkıran, 2018). 

SONUÇ 

Sonuç olarak bu kritik dönemde günlük diyette et ve et ürünlerinin tüketimine yeterli oranda yer veril-

mesinin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olunmasında etkili olacağı ve düşük et tüketiminin yukarıda 

belirtilen bazı mikro besin öğelerinde eksiklik riskini artırabileceği görülmektedir. 
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NİTROJEN BAZLI TATLANDIRICILAR  
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1Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kırklareli / Türkiye 

Öz: Gıda endüstrisinde ya kullanılan şeker miktarını sınırlandırarak ya da daha düşük kalori içeren şeker 

ikameleri ile değiştirerek şeker alımını azaltmak için önemli çabalar sarf edilmiştir. Tatlı tada sahip 

proteinler araştırılmış sekiz proteinin tatlı tada sahip olduğu ancak tat kalitesinde küçük farklılıklar gös-

terdiği bildirilmiştir. Brazzein, Thaumatin (E 957), Curculin (neoculin), Monellin, Mabinlin, Miraculin, 

Pentadin ve Aspartam (E 951) nitrojen bazlı tatlandırıcılardır. Thaumatin Avrupa'da, bir dizi farklı ka-

tegoride tatlandırıcı veya lezzet arttırıcı olarak kullanımı EFSA (E 957) tarafından onaylanmıştır ve 

Aspartam (E 951) dışında pazarlanan tek tatlı protein konumundadır.  Hipertansiyon, hiperlipidemi, di-

yabet ve obezite gibi yaşam tarzı ile ilgili hastalıklar büyük ve ciddi küresel sorunlar haline gelmiş ve 

bu hastalıkların obezitedeki şaşırtıcı artışlarla ilişkisi gösterilmiştir. Bu nedenle yiyeceklerde, içecek-

lerde ve ilaçlarda ikame besinlerin kullanılması önerilmektedir. Bunlardan tatlı tada sahip proteinler, 

şekerlerin düşük kalorili ikameye örnektir. Tatlı proteinler, doğal ve düşük kalorili tatlandırıcılar olduk-

ları için yapay tatlandırıcıların da potansiyel ikamesidir. Nitrojen bazlı tatlandırıcıların büyük kısmının 

tropikal bölgede yetiştirilmesi ve düşük verimlerde hasat edilmesi ve yüksek maliyet gibi pazarlanabi-

lirliğini kısıtlayan dezavantajları vardır. Nitrojen bazlı tatlandırıcıların pazarlanabilir olması için yetiş-

tirilme şartlarının ve verimliliğinin artırılması için daha ileri çalışmaların yapılması ihtiyaç vardır. Bu 

nedenlerden dolayı bu çalışmada şeker ve yapay tatlandırıcılara alternatif olabilecek nitrojen bazlı tat-

landırıcılarla ilgili bilgiler araştırılmış ve pazarlanabilir olması için yapılan çalışmaların irdelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Tatlandırıcılar, Thaumatin,  Brazzein, Miraculin, Protein Tatlandırıcılar 

GİRİŞ  

Tatlılık, kilo alımı veya diş çürümesi ile ilişkili olmasına rağmen tatlı tat insanlık için her zaman çok 

önemli bir temel lezzet bileşeni olmuştur. Tatlandırıcılar gıda endüstrisine 1800'lü yıllarda girmiştir 

(Carocho, Morales, & Ferreira, 2017). Son yıllarda sağlıklı ve doğal gıda ürünlerine olan talebin artma-

sıyla bu ihtiyaca cevap verebilmek için alternatif tatlandırıcılar konusunda yoğun ve devam eden bir 

arayış vardır. Bu arayışlar sonucu geliştirilen alternatif tatlandırıcılar, çok yoğun bir tatlandırma profili 

göstermektedir. Bunlar içerisine giren tatlı tada sahip nitrojen içeren tatlandırıcılar saflaştırılmış ve ka-

rakterize edilmiştir. Aynı zamanda genleri klonlanmış ve dizinlemiştir (Faus, 2000). Doğal olarak olu-

şan tatlı ve tat değiştirici bu proteinler, şu anda mevcut olan yapay düşük kalorili tatlandırıcıların potan-

siyel ikameleri olarak görülmektedir. Doğal olmaları, düşük kalorili tatlandırıcılar gibi davranmaları ve 

insülin ihtiyacını tetiklemedikleri için yapay tatlandırıcıların yerini alma potansiyeline sahiptirler (Kant, 

2005). Yüksek endüstriyel potansiyelleri nedeniyle de bu tatlı tada sahip proteinlerin kitlesel üretimi 

için bakteriler, maya, mantarlar ve transgenik bitkiler gibi heterolog biyolojik üretim sistemleri kulla-

nılmıştır. Özellikle, thaumatin ve monellin dahil olmak üzere tatlı proteinlerin mikroorganizmalar tara-

fından üretilmesi denenmiştir (Masuda & Kitabatake, 2006). Örneğin, brazzein artık maya kullanılarak 

fermente olarak üretilmekte, taumatin ise transgenik arpadan başarıyla elde edilmiştir (Fry, 2012). An-

cak çalışılan transgenik bitkilerdeki rekombinant protein birikim seviyeleri oldukça düşük bulunmuştur 

(Ezura & Hiwasa-tanase, 2018). Genel olarak, proteinler gibi makromoleküller tat hücrelerini uyarmaz 
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ve dolayısıyla tadı yoktur ancak bazı proteinler tat hücrelerini uyarır ve tatlı bir tadı ortaya çıkarmakta-

dır. Literatürde beş tatlı protein ve iki tat değiştirici protein bildirilmiştir. Bunlar Brazzein, Thaumatin 

(E 957), Curculin (neoculin), Monellin, Mabinlin, Miraculin, Pentadin’dir (Ota, Kohmura, & Ariyoshit, 

2000).  

Nitrojen Bazlı Tatlandırıcılar 

1. Thaumatin 

Thaumatin, Batı Afrika'ya özgü tropikal bir bitki olan katempe meyvelerinden (Thaumatococcus dani-

ellii) izole edilen tatlı bir proteindir. Thaumatin, 207 amino asit kalıntısından oluşan tek bir zincirden 

oluşur ve molar bazda sukrozunkinden 100.000 kat daha büyük bir değer olan 50 nM'lik bir konsantras-

yonda tatlı tadı ortaya çıkarmaktadır. Taumatinin birçok formu yoğun tatlılığa ve düşük kalorili bir po-

tansiyele sahiptir (Masuda, 2016). Meyvede thaumatin proteinin I, II, III, a ve b olmak üzere hepsi tatlı 

olan beş izoformu bulunmuştur. Thaumatin I ve II ana formlardır (Fry, 2012). Bu protein, 70 °C'ye kadar 

ısıya dayanıklıdır ancak nötr yada alkali ortamlarda daha yüksek sıcaklıkta tatlılığını kaybetmektedir 

(Zeece, 2020) .  Bu durum asidik şartlarda ısıl direncinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Thau-

matin solüsyonları geniş bir pH aralığında (2.5-10) stabildir (Zeece, 2020) . Hatta otoklavlama ve UHT 

(ultra high temperature) işlemlerinde kullanılan sıcaklıklar ile pH 2'nin altındaki sistemlerde bile stabi-

litesini korumaktadır (BeMiller, 2019). Yüksek seviyelerde kullanıldığında ağızda meyan kökü benzeri 

bir tat bırakır. Diğer diyet proteinleri gibi vücut tarafından metabolize edilir. Thaumatin dondurularak 

kurutulmuş formda stabildir. Suda ve dilüe alkolde çözünür. Diğer düşük kalorili tatlandırıcılarla ve 

lezzet artırıcılarla (monosodyum glutamat ve 5a-nükleotidler) birleştirildiğinde sinerjik etki gösterir. 

Thaumatin acı tadı kapatan tatlandırıcı özellikleri ve ağızda istenilen bir his bıraktığı için yiyecek ve 

içeceklerde geniş bir uygulama alanı bulmuştur (Bassoli and Merlini, 2003). Thaumatin, sodyum, po-

tasyum ve demir iyonlarının acı, nahoş tatlarını maskelemektedir (BeMiller, 2019) . T1R2-T1R3 tat 

reseptörü ile thaumatin arasındaki etkileşim bölgelerini artırmak için mutant türleri üretilmiştir (Masuda, 

2016) ayrıca kaynağının sınırlılığı nedeniyle mikroorganizmalar ve transgenik bitkiler yoluyla rekom-

binant thaumatin üretimi üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır (Carocho et al., 2017). Thaumatin, 

Gıda Katkı Maddeleri için Codex Genel Standardında listelenmiştir ve gıdada genel kullanım için izin 

verilmiştir. Avrupa'da, bir dizi farklı kategoride tatlandırıcı veya lezzet Arttırıcı olarak kullanımı EFSA 

(E 957) tarafından onaylanmıştır. Tipik bir diyette 1,1 mg / kg günlük (vücut ağırlığı bazında)  miktarını 

aşmaması durumda tüm tüketici alt popülasyonları için genel olarak güvenli kabul edilmektedir (Mattia, 

2017). 

2. Brazzein 

Brazzein, yerli Batı Afrika Oubli bitkisinin (Pentadiplandra brazzeana) meyvesinde (Resim 1) bulunan 

tatlı bir proteindir. Sakarozdan yaklaşık 1.500 kat daha fazla tatlılığa sahip suda çözünür bir proteindir. 

Protein boyutu küçüktür ve tek zincir içerir (54 amino asit). Yapısal olarak dört molekül içi disülfüt 

köprüsüne sahiptir ve bir kısa alfa-sarmal, üç anti-paralel beta-yaprak konfigürasyondan oluşur (Woong 

et al., 2021). Geniş bir pH aralığında (2.5- 8) stabildir ve yüksek suda çözünürlüğe sahiptir (Neiers, 

Naumer, Krohn, & Briand, 2016). Dört disülfüt köprüsü ile güçlendirilmiş yapısı ile ümit verici termos-

tabiliteye sahiptir. Bu yüzden tatlılığı 80 °C'de 4 saat süreyle maruz kaldıktan sonra bile yok olmamıştır. 

Tatlılık potansiyeli, doğal olarak oluşması ve yüksek sıcaklıkta kullanımı açısından tatlandırıcı olarak 

ticarileştirilmesi açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır (Kinghorn, Chin, Pan, & Ohio, 2010; Pen 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

251 

& Ming, 1994). Brazzein, bitkinin meyvelerinden elde edilebilir. Fakat bu meyvelerin büyük ölçekli 

hasatı ekolojiye zararlı ve ekonomik olarak da uygun değildir (Zeece, 2020). Son zamanlarda, bakteri, 

maya, hayvanlar ve bitkiler dahil olmak üzere çeşitli heterolog sistemler brazzeinden yüksek miktarda 

elde etmek için kullanılmıştır. Brazzein salgılamak için kullanılan Pichia pastoris gibi maya ekspresyon 

sistemlerinin çok verimli ve ekonomik olduğu kanıtlanmıştır. Salgılanan proteinin, doğal protein ile 

özdeş özelliklerde olduğu ve saflaştırılmasının kolay olduğu bildirilmiştir. Son olarak, biyoteknoloji ile 

elde edilecek büyük miktardaki brazzein, gıda uygulamalarında düşük kalorili ve yüksek yoğunluklu bir 

tatlandırıcı olarak kullanılmasının yolunu açacaktır (Neiers et al., 2016).  

 

Resim 1. Pentadiplendra brazzeana meyvesi 

3. Curculin (neoculin)   

Batı Malezya'ya özgü sapsız bir bitki olan Curculigo latifolia’ dan 113 amino asit kalıntısı içeren bir 

polipeptidin dimeri olan curculin izole edilir (Masuda & Kitabatake, 2006). Curculin’in başlangıçta ho-

modimerik bir protein olduğu bildirilmiş olsa da amino asit sekanslarında % 77 benzerlik gösteren cur-

culin-1 (asidik alt birim) ve curculin-2 (bazik alt birim) olarak adlandırılan iki homolog alt birimden 

oluşan heterodimerik (neoculin olarak da adlandırılır) bir proteindir. Homodimerik formu elde edilebil-

mesine rağmen, sadece heterodimer formu tatlı tat ve tadı değiştirici aktiviteye sahiptir (Picone & 

Andrea, 2012; Wintjens, Melody, Ngoc, Mbosso, & Huet, 2011). Bu protein, molar bazda sakarozdan 

daha tatlıdır (35.000-40.000 kat) ve ekşi tadı tatlı tada dönüştürür. Meyve özü yendikten sonra genellikle 

ekşi olan askorbik asit veya sitrik asidin tatlı olarak algılanmasına neden olan tatlı ve tadı değiştiren bir 

proteindir. İlginç bir şekilde, nötr pH'ta neoculin olarak adlandırılan heterodimer sadece hafif tatlıdır 

ancak asidik pH'ta çok tatlı hale gelir ve hT1R3 insan tatlı tadı reseptörü ile etkileşime girmektedir 

(Kinghorn et al., 2010; Picone & Andrea, 2012). C. latifolia bitkisinin doğal kaynağı, doğal atmosferinin 

dışında yetiştirilmesi zor olduğundan, doğal kaynağından curculin üretimine bir alternatif olarak yabancı 

konakçıda (Escherichia coli) rekombinant curculin üretmek için yoğun çabalar gösterilmiştir(Akter, 

Huq, Jung, & Kang, 2020). 

4. Monellin 

Afrika’da yetişen bitki serendipity berry'de (Dioscoreophyllum cumminsii) bulunur. En tatlı protein tür-

lerinden biri olan Monellin, aynı ağırlıkta sükrozdan yaklaşık 3000 kat daha tatlı ve aynı molarda 9000 

kat daha tatlıdır (Song et al., 2020). Monellin'in, pH 2-9'da tatlı tadı olan umut verici bir tatlandırıcı 

olduğu öne sürülürken, yüksek pH veya 70 °C veya daha fazla ısıtma bu proteinin denatürasyonuna 

neden olabilmektedir (Kaul, Reddy, & Pandey, 2018).  Monellin disülfür bağı içermez ve termal olarak 

taumatin’den daha az kararlıdır. Monellin’in üç boyutlu yapısı, hidrojen bağları ve van der Waals kon-

taklarıyla yakından etkileşime giren iki polipeptit zincirine sahiptir A ve B zincirleri olarak adlandırılan 
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bu iki polipeptit zincirine 44 ve 50 amino asit kalıntısından oluşur. Bu iki polipeptit A zincirinin N 

terminaline B zincirinin C terminaline yakın olduğundan, kovalent olarak bağlı tek zincirli monellin 

üretmek için genetik mühendislikle birleştirilmiştir.  Böylece SCM ve MNEI şeklinde isimlendirilen iki 

tür tek zincirli monellin üretilmiştir. SCM, Glu50'nin (B zincirinin C-terminali) doğrudan Arg1'e (A 

zincirinin N-terminali) birleştirilmesiyle elde edilen 94 amino asit kalıntısından oluşur. MNEI ise B ve 

A zincirlerinin Gly-Phe dipeptid yoluyla bağlanmasıyla elde edilen 96 amino asit kalıntısından oluşur 

(Masuda & Kitabatake, 2006). Yapısal çalışmalar, bu heterodimer monellin’in iki alt biriminin birbirine 

bağlanmasının, doğal halinden daha kararlılık sağladığını göstermiştir. Ayrıca, tek bir polipeptitten olu-

şan monellin, çift zincirli monellin ile aynı yapı ve tatlılığı sergiler. Monellin, lezzet arttırıcı ve yüksek 

yoğunluklu tatlandırıcı olarak ikili uygulamalara sahiptir ve bazı ülkelerde kullanılması önerilmiştir 

(Kaul et al., 2018). MNEI, asidik ortamlara karşı stabil olduğu için tatlandırıcı olarak yoğurt üretiminde 

kullanılmıştır. MNEI, fermantasyondan önce eklendiğinde yoğurttaki tatlılığı etkilemezken, fermantas-

yondan sonra eklendiğinde etki göstermiştir. Ancak tatlılık algısı diğer tatlandırıcılara göre daha uzun 

sürdüğü ve bu özelliği tüketiciler tarafından kabul edilemez olduğu bildirilmiştir(Miele, Leone, 

Cabisidan, Picone, & Cavella, 2019). Monellin sentetik genler kullanılarak da E. coli ve maya dahil 

olmak üzere çeşitli konakçılarda üretilmiştir (Masuda & Kitabatake, 2006). 

5. Miraculin 

Miraculin, 191 amino asit kalıntısı ve Asn-42 ve Asn-186'ya bağlı iki şeker zincirinden oluşan bir gli-

koproteindir (Ezura & Hiwasa-tanase, 2018). Miraculin’in nükleotid dizisi belirlendi ve çıkarılan amino 

asit dizisi, öncül miraculin’in bir sinyal dizisinin 29 amino asidi dahil olmak üzere 220 amino asit ka-

lıntısından oluşmuştur (Masuda & Kitabatake, 2006). Miraculin’in tadı olmamasına rağmen, ekşi bir 

tadı neoculine benzer şekilde tatlı bir tada dönüştüren, tadı değiştirici bir aktiviteye sahiptir (Masuda & 

Kitabatake, 2006). Yani tatlı bir molekül olmayan, ancak tat tomurcuklarını yiyecekleri tatlı olarak al-

gılamak için değiştirir (Morales & Ferreira, 2017). Miraculin, HCl, oksalik asit, laktik asit, formik asit, 

asetik asit ve sitrik asit gibi çeşitli asitlerden tatlılık sağlayabilir; tatlandırma etkisi asidin pH'ına ve 

ekşiliğe bağlıdır (Ezura & Hiwasa-tanase, 2018). Miraculin, Batı Afrika'ya özgü bir çalı olan Richadella 

dulcifica (Sapotaceae)'nın kırmızı meyvelerinden (Resim 2) izole edilmiştir (Masuda & Kitabatake, 

2006).Bu meyve tüketildikten sonra 1 saatten fazla ekşi bir çözelti tükettiklerinde güçlü bir tatlılık his-

sederler bu olağandışı özelliği nedeniyle mucize meyve (miracle fruit) olarak bilinmektedir (Misaka, 

2013). Bir miraculin solüsyonunun tatlandırıcı etkisi ağızda yaklaşık 3 dakika bekletildikten sonra mak-

simum seviyeye ulaşır. Maksimum etki için 4x 10-7 M'den daha büyük bir konsantrasyon gereklidir ve 

tatlılık 0,4 M sakaroz çözeltisininkine karşılık gelir. Miraculin’in tat değiştirici etkisi, miraculin çözel-

tisinin konsantrasyonuna bağlı olarak 1 saatten fazla sürebilir (Ezura & Hiwasa-tanase, 2018).  

 

Resim 2. Mucize meyve “Richadella dulcifica” 
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6. Pentadin 

Pentadiplendra brazzeana' nın meyvesinde tatlı tada sahip bir protein arayışı 1980'lerin sonunda başladı. 

Gabon gibi tropikal Afrika ülkelerinde yetişen tırmanıcı bir çalının toplanan meyve özünden elde edil-

mektedir. Bu özden pentadin ilk olarak vander Weletal tarafından izole edilmiştir. Pentadinin tatlılık 

yoğunluğunun ağırlık bazında % 10 sakaroz çözeltisinden yaklaşık 500 kat daha yüksek olduğu ve tat-

lılık profili thaumatin’den daha çok monellinine benzediği bildirilmiştir. İndirgeyici bir maddenin var-

lığında ve yokluğunda SDS-PAGE analizi, disülfüt bağları ile bağlanan yaklaşık 12 kDa'lık alt birim-

lerden oluştuğu gösterilmiştir (Faus, 2000; Neiers et al., 2016). Pentadin tütsülenmiş, kurutulmuş mey-

velerden elde edilmiştir ve taze meyveden elde edilen brazzeinden gerçekten farklı olup olmadığı belir-

sizdir (Fry, 2012). 

7. Mabinlin 

Mabinlin, Çin bitkisi Mabinlang'dan (Capparis masaikai Levl.) elde edilen tatlı tada sahip bir proteindir. 

Bu protein bir heterodimerdir ve dördü karakterize edilen birkaç izoformu bulunur. Mabinlin I ısıya 

dayanıksızdır, 80 ° C'de ve pH 6'da 30 dakika inkübasyondan sonra tatlılığını kaybeder, mabinlin II daha 

kararlıdır. Bu heterodimer (mabinlin II'nin A zinciri 33 amino asit içerir; B zinciri 72 içerir, tamamı 10.4 

kDa'dır) 85 ° C'de 48 saat sonra hala tatlıdır. Ancak mabinlin II'nin tatlılığı, ağırlık bazında sakarozun 

yaklaşık 10 katıdır, bu o kadar düşüktür ki, bu proteinin ticari bir yüksek etkili tatlandırıcı olma ihtimali 

yoktur (Fry, 2012). 

Nitrojen bazlı tatlandırıcıların boyut, amino asit sayısı, tatlılıkları ve kaynağını içeren özelliklerinin kar-

şılaştırılması Tablo 1’ de verilmiştir. Tablo 2’ de molekül ağırlığı, kalıntı uzunluğu, aktif birim gibi 

yapısal özellikleri verilmiştir. 
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Tablo 1.  Protein tatlandırıcıların özelliklerinin karşılaştırılması (Rajan & Howard, 2016) 

 

  

Protein Boyut Amino asit Tatlılık (sükroz 

ile kıyaslama) 

Kaynak 

Brazzein 6.5 kDa 54 500–2000 Pentadiplandra 

brazzeana Ba-

illon 

Thaumatin 22.2 kDa 207 3000 Thaumatococcus 

daniellii Benth 

Monellin 10.7 kDa 45 (A zinciri) 

50 (B zinciri) 

3000 Dioscoreophyl-

lum 

cumminsii Diels 

Curculin 24.9 kDa 114 (aktif form 

dimer) 

500 Curculigo latifo-

lia 

Mabinlin 12.4 kDa 33 (A zinciri) 

72 (B zinciri) 

100 Capparis masai-

kai 

Levi 

Miraculin 98.4 kDa 191 (aktif form 

 tetramer) 

- Richadella dulci-

fica 

Pentadin 12.0 kDa - 500 Pentadiplandra 

brazzeana Ba-

illon 

Aspartame 294.31 g/mol 2 200 Synthetic dipep-

tide 
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Tablo 2. Nitrojen bazlı tatlandırıcıların yapısal özellikleri (Kaul et al., 2018) 

 Thauma-

tin 

Monellin Mabinlin Pentadin Brazzein Curculin Miraculin 

Kaynak Thaumato-

coccus de-

nielli 

Benth 

Dioscore-

ophyllum 

cumminsii 

Diels 

Capparis 

masakai 

Levl 

Pentadip-

lantra braz-

zeana Ba-

illon 

Pentdap-

landra 

brazzeana 

Baillon 

Curulingo la-

tifolia 

Richadella 

dulcifica 

Protein 

Data 

Bank(PDB) 

3WXS 1MOL 2DS2 2BRZ 1BRZ 2DPF 3IIR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatlılık 

(ağırlık 

üzerinden) 

3000 3000 100 500 2000 550 – 

Molekül 

ağırlığı 

(KDa) 

22.2 10.7 12.4 12 6.5 24.9 98.4 

Kalıntı 

uzunluğu 

207 45(A chain) 

50(B chain) 

33(A chain) 

72 (B 

chain) 

54 54 114 191 

Aktif bi-

rim 

Monomer Dimer (A + 

B) 

Dimer (A + 

B) 

Monomer Monomer Dimer (A + A) Tetramer 

(A + A + 

A + A) 

 

SONUÇ 

Hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabet ve obezite gibi yaşam tarzı ile ilgili hastalıklar büyük ve ciddi 

küresel sorunlar haline geldi. Bu hastalıklar, obezitedeki şaşırtıcı artışlarla bağlantılı görünmektedir. Bu 

açıdan doğal, güvenilir ve düşük kalorili olan tatlara yönelik talep artmaktadır. Tatlı tada sahip protein-

ler, şekerlerin potansiyel düşük kalorili ikameleridir. Ayrıca nitrojen bazlı tatlandırcılar tat reseptörle-

riyle etkileşime girerek sukrozdan çok daha yüksek tatlılık vermektedir. Ancak bu bileşiklerin tat resep-

törlerle etkileşim mekanizması tam olarak aydınlatılmamıştır. Çoğunlukla tropikal bitkilerde keşfedilen 

bu doğal bileşiklerin kaynaklarının sınırlılığından dolayı biyoteknolojik üretimi gelecekte önemli rol 

oynayacaktır. Bu amaçla tatlandırıcı protein genlerinin izole edilmesi ve bu genlerin daha uygun bir 

organizmaya aktarılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar nitrojen bazlı tatlandırıcıların 

endüstriyel üretimi açısından istenilen sonuçları vermemiştir. Ancak yapılacak ileri çalışmalar yüksek 

pazarlanma kapasitesi olan bu tatlandırıcıların daha yüksek verim ve düşük maliyetle tropikal olmayan 

bitkilerden elde edilmesini olanak sağlayabilir. 
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ULUSAL VE ULUSLARARASI GIDA ETİKETLEME SİSTEMLERİNİN BESLENME 

YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

Muhammet Ali ÇAKIR1, Gökçe ÇAKMAK KAFADAR1 

1Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Kırklareli / Türkiye 

Öz: Gıda etiketi tüketiciyi bilgilendirmeye ve ürünün satışına yardımcı olan ve gıdayı tanımlayan yazı, 

resim, işaret gibi unsurlardır. ‘Beslenme yönünden etiketleme’ veya ‘beslenme bildirimi’ enerji değeri,  

protein, karbonhidrat, yağ, lif, sodyum ve belirli vitamin ve mineraller ile ilgili bilgilerin etiket üzerinde 

verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde beslenme yönünden etiketleme jenerik reklâmlar hariç 

olmak üzere,  etiketinde,  tanıtımında veya reklâmında beslenme ve/veya sağlık beyanı yer alan besin-

lerde zorunlu olup,  diğer besin maddelerinde zorunlu değildir. Tüketicinin amacına uygun bir gıda se-

çimi yapabilmesinde ambalaj üzerindeki etiket bilgilerinin, sağlıklı ürünler seçimi için ise beslenme 

bildirimi ve bu bildirimin sunum şekli önem arz etmektedir. Tüketicileri daha sağlıklı gıda seçimlerine 

yönlendirmek bir halk sağlığı önlemidir. Bu açıdan ülkemizde de beslenme bildirimi yapılmaktadır. 

Gıda güvenliği ve ekonomisi, gıda tüketim algısı, tüketici hakları, değişen üretim teknolojileri, değişen 

sağlık faktörlerinden dolayı gıda etkiletileme mevzuatı daha da değişmektedir. Tüketicilere besin eti-

ketlerinde yer alan teknik, bilimsel ifadeleri daha kolay anlaşılabilir hale getirecek mevzuatların gelişti-

rilmesi önem arz etmektedir. Bu açıdan ön yüz besin etiket sisteminin (FoPL) uygulanmasına ilişkin 

tartışmalar Avrupa ülkelerinde devam etmektedir. Besin etiketlemede sağlık yıldızı derecelendirme sis-

temi, çoklu trafik ışıkları, besin skoru, referans alımlar ve uyarı sembolü gibi beş alternatif FoPL ön 

plana çıkmaktadır. Türkiye bu sistemlerden referans alımları, günlük karşılama miktarı bildirimi adıyla 

kullanmaktadır. Tüketicilerin besin etiketlerin algılanması, anlaşılması ve gıda seçimleri üzerindeki et-

kileri açısından inceleyen birçok çalışma yapılmaktadır. Bu araştırmada uluslararası ve ulusal düzeyde 

kullanılan etiketleme yöntemleri, bu etiketlerin algılanması ve anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi il-

gili literatür doğrultusunda tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Beslenme Etiketi, Ön Yüz Besin Etiketleri, Beslenme Skoru  

GİRİŞ 

Gıda ambalajları ürünün bozulmasını önleme ve muhafazasını sağlama dışında tüketicinin satın alma 

kararını etkilemektedir (Dilber  ve diğerleri, 2012). Gıda ambalajları üzerinde etiketlemenin kullanılma-

sıyla tüketicinin ürün ile ilgili kaygılarını (sağlık, güvenlik ve ekonomik) gidermek ve yeterli ve doğru 

bilgiyi sağlamak amaçlanmaktadır (Einsidiel, 2000). Etiket içerikleri, potansiyel alerjenlerin bildirim-

leri, beslenme ve/veya sağlıkla ilgili bildirimler tüketicilerin bilinçli bir karar vermelerine yardımcı ol-

maktadır (Cheftel, 2005). Gıda etiketleri, tüketicilerin alışveriş sırasında buldukları ilk bilgilendirici 

araçtır ve besin ve beslenme içeriği ve seçilen ürünün alerjenlerinin varlığı açısından bilgilendiricidir. 

Bununla birlikte, gıda etiketleme aynı zamanda bir pazarlama aracıdır ve gıda kalitesi algısını ve dola-

yısıyla tüketicilerin diyet seçimini etkileyebilmektedir. Bu nedenle, gıda etiketleme sistemlerine ilgili 

giderek artmakta ve tüketiciler, gıda işletmecileri ve tüm pazar üzerindeki etkilerinin değerlendirilme-

sine yönelik araştırmalar yapılmaktadır (Shangguan et al., 2019; Cecchini et al.,  2016).  
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Gıda etiketi doğru bilgiler içermesi ve bilinçli bir şekilde okunması durumunda, gıda maddesi ile tüketici 

arasında sağlıklı iletişimin kurulmasını da sağlar (Çelik, 2010).  Gıda etiketleri aynı zamanda tüketici-

lerinin doğruyu bilmelerine ve beslenme konusunda eğitimine de katkı sağlamaktadır. Ayrıca tüketici-

lerin bilgi düzeylerini ve satın alma davranışlarını da olumlu yönde etkilemektedir (Whitney et al., 

2002). Tüketiciler genellikle gıda satın alırken çok kısa bir süre içinde birkaç ürünü seçmek zorunda 

kalır. Daha karmaşık besin bileşimine sahip gıda ürünlerinin etiketlerini daha aşina oldukları veya yo-

rumlamasını kolay buldukları ürünlerden daha dikkatli inceleme eğilimindedir (Prinsloo et al.,  2012). 

Bununla birlikte insanların gün geçtikçe satın aldıkları besinin besin değerleri hakkında bilgi sahibi ol-

mak istemesi ve sağlık konusunda daha endişeli bir tutum sergilemesi bireyleri daha dikkatli seçimler 

yapmaya yönlendirmektedir (Lando et al., 2007). Bu yüzden tüketicilerin gıda etiketlerini doğru yorum-

laması ve bu etiketler hakkında yeterli bilgiye sahip olması önem arz etmektedir (Van der Merwe et al., 

2013). Dünya Sağlık Örgütü'nün 2004 yılında sağlıklı seçimler yapmak için gıda maddelerinin içeriği 

hakkında doğru, standartlaştırılmış ve anlaşılır bilgi için tüketicilerin gereksinimlerini karşılamada bes-

lenme etiketinin önemli bir araç olduğunu bildirmiştir (WHO, 2004). Avrupalı halk sağlığı uzmanları 

ve diğer paydaşlar, beslenme etiketlemesinin (zorunlu) obezitenin önlenmesi için en önemli politika 

seçeneklerinden biri olduğunu bildirmektedirler. Tüketicilerin beslenme bilgilerinin ambalaj üzerinde 

olmasına önem verdiklerini gösteren araştırmalar, beslenme etiketleme sistemlerinin önemini destek-

lenmektedir (Bonsmann and Wills, 2012). 

Etiket kullanımı ile sağlık uygulamaları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, sağlıklı beslenme 

alışkanlığı ile beslenme etiketi kullanımı arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Satia et al.,  

2005).  Campos ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan sistematik bir çalışmada ise beslenme etiketle-

rinin çok güvenilir bir beslenme bilgisi kaynağı olarak algılandığı ve birçok tüketicinin gıda ürünleri 

seçiminde rehber olarak beslenme etiketlerini kullandığı tespit etmişlerdir. Bununla birlikte, beslenme 

etiketlerini kullanmanın kolaylığı veya zorluğu konusunda çelişkili sonuçlar bulmuşlardır. Beslenme 

etiketlerini daha sık kullananlar arasında genç ve daha yüksek eğitim, gelir, okuryazarlık ve matematik 

bilgisine sahip olan tüketiciler olarak bulunmuştur ve bu tüketiciler beslenme etiketlerini daha iyi anla-

dıklarını yaptıkları çalışmada bildirmişlerdir (Campos et al.,  2011). 

Beslenme Yönünden Etiketleme 

Türk gıda kodeksi gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme yönetmeliğinde ilgili bölümde beslenme 

yönünden etiketleme kuralları verilmiştir. Yönetmeliğe göre beslenme yönünden etiketleme; jenerik 

reklâmlar hariç olmak üzere,  etiketinde,  tanıtımında veya reklâmında beslenme ve/veya sağlık beyanı 

yer alan besinlerde zorunlu olup,  diğer besin maddelerinde zorunlu değildir 

Beslenme yönünden etiketleme; Grup 1 veya Grup 2’ye göre tanımlanmıştır. 

Grup 1: Enerji değeri, yağ, karbonhidrat ve protein miktarları. 

Grup 2: Enerji değeri, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker, protein, lif ve tuz/sodyum miktarları. Şe-

ker, doymuş yağ, lif veya tuz/sodyum ile ilgili bir beslenme beyanı yapıldığında, bilgiler Grup 2’ye göre 

verilir. 

Beslenme yönünden etiketleme, Grup 1 ve Grup 2’ye ilave olarak tekli doymamış yağ, çoklu doymamış 

yağ, şeker alkolü, nişasta, trans yağ, kolesterol, vitamin ve minerallerin miktarını da içerebilmektedir. 

Enerji değeri ve besin öğesi Tablo I deki gibi verilmesi istenilmektedir. 
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Gıda etiketi içindekiler listesi, besinin gramajı ve porsiyon miktarı, beslenme yönünden besin ögesi 

içeriği bilgileri, beslenme ve sağlık beyanı gibi ürünün bileşimini açıklayan bilgileri içermektedir. Bu 

bilgilerin ambalaj üzerinde belli bir düzende bulunması gerekmektedir. Özellikle besin ögesi ile ilgili 

bilgiler tek bir alanda kendi içinde belli bir sırada bulunmalıdır. Ürünün ismi ambalajın ön yüzünde 

(front of package, FOP), besin ögesi bilgilerinin bulunduğu kısım ise ambalajın arka yüzünde (back of 

package, BOP) bulunabilmektedir (Dikmen, 2012; Summers, 2007). 

Tablo I. Yönetmeliğe göre beslenme yönünden etiketlemenin gösterimi 

 

Ön Yüz Besin Etiket Sistemleri (FoPL) 

Tüketicinin amacına uygun bir gıda seçimi yapabilmesinde ambalaj üzerindeki etiket bilgileri, sağlıklı 

ürünler seçimi için ise beslenme bildirimi ve bu bildirimin sunum şekli önem arz etmektedir (Akgüngör 

ve ark., 2011). Beslenme bildirimi gıda ürünleriyle ilgili bilgilerin artmasını sağlamasına rağmen bu 

bilgilerin kullanımı engelleyen zaman baskısı, kavrama zorlukları ve rekabet eden öncelikler (tat, fiyat, 

promosyonlar veya alışkanlık gibi) gibi çeşitli faktörler vardır (Graham et al., 2015). Bu bilgilerin kul-

lanımı engelleyen faktörler aşılsa bile, bilişsel önyargılar insanların ürün sağlığını doğru bir şekilde de-

ğerlendirmesini engelleyebilmektedir (Talati et al., 2016). Ön yüz besin etiket sistemleri (FoPL), bes-

lenme bilgilerinin basitleştirilmesi (bilişsel yükü azaltmak için) ve ambalaj üzerindeki belirginliği artı-

rarak (besin değerinin gıda kararlarına dahil edilme olasılığını artırmak için) bu engelleri azaltmaya 

çalışmaktadır.  Etkili bir FoPL, tüketicilerin daha sağlıklı ve daha az sağlıklı ürünler arasında ayrım 

yapmasına yardımcı olduğu bildirilmiştir (Talati et al., 2017). Ancak yine de besin bilgilerini anlama 

güçlüğü devam etmektedir (Roberto CA and Khandpur N., 2014). Bununla birlikte FoPL'leri yorumla-

manın zor ve zaman alıcı olduğunu bildiren çalışmalar da vardır. Ayrıca FoPL'ler, pozitif bir önyargıya 

yol açabildiği yani sağlıklı olup olmadığına bakılmaksızın benzer iki üründen sadece FoPL etiketine 

sahip olan diğer ürüne kıyasla daha olumlu bir değerlendirmeye veya ürünü seçme şansının artmasına 

yol açabilmektedir (Talati et al., 2017). Bu belirtilen durumlar doğrultusunda FoPL’ların uygulanmasına 
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ilişkin tartışmalar Avrupa ülkelerinde devam etmektedir. Avrupa'da FoPL ilk olarak İsveç ve Danimar-

ka'da 1980'lerde, 2000'lerde Hollanda'da ve Birleşik Krallık'ta (Çoklu Trafik Işıkları) tanıtılmıştır. 2014 

yılında, Avustralya ve Yeni Zelanda ‘’Sağlık Yıldızı Derecelendirme Sistemini’’ geliştirirken, Şili 2016 

yılında ‘Sağlık Uyarısını’’ uygulamaya koymuştur. Son olarak, 2017'de Fransız sağlık otoriteleri resmi 

olarak ‘’Besin skoru’’ FoPL uygulamasını kabul etmiştir. Bu hükümet onaylı programların yanı sıra, 

birçok ülkede bazı üreticiler tarafından benimsenen ‘’Kılavuz Diyet Miktarları / Referans alımları’’ uy-

gulamasını özel şirketlerin önerisiyle 2006 yılında ortaya konulmuştur (Aguenaou et al., 2021).  

Teorik olarak ambalaj önü besin etiketleri iki kategoriye ayırmaktadır. Bunlardan ilki ayrıntılı bilgi sağ-

layan besine özgü göstergeler içerirken (örneğin, Diyet Referans Alımları, Çoklu Trafik Işığı Etiketleri, 

Uyarı Sembolleri) diğeri ürünün beslenme kalitesinin genel bir puanını içeren özet göstergeler (örneğin, 

Doğrulama işareti, Yeşil Anahtar Deliği, Seçenekler, Sağlık Yıldızı Derecelendirme sistemi, SENS, Nu-

Val, Beslenme skoru) içermektedir (De Temmerman et al., 2021). Bu etiketleme sistemlerinde beş al-

ternatif FoPL (Sağlık Yıldızı Derecelendirme sistemi, Çoklu Trafik Işıkları, Beslenme skoru, Referans 

Alımlar ve Uyarı sembolü) ön plana çıkmaktadır.  

1.Referans alımlar;  2006 yılında dünya çapında uygulanan ve enerji, yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz 

miktarlarını sayısal verilerle gösteren tek renkli bir etikettir (Şekil I., Food and Drink Federation 

2017).Ulusal olarak kullandığımız bir ön yüz etiket uygulamasıdır.  Ancak özellikle büyük ölçüde sayı-

sal bilgilere dayanan bu tip etiket sistemleri ürünün tüketici tarafından satın alınırken anlaşılmasını ve 

kullanılmasını engelleyebilecek bilişsel bir iş yükü oluşturmaktadır (Egnell et al., 2018). 

 

Şekil I. Referans alımlar etiket gösterimi (Türk gıda kodeksi gıda etiketleme ve tüketicileri bilgi-

lendirme yönetmeliği) 

2. Çoklu Trafik Işıkları; 2004 yılında Birleşik Krallık ‘ta uygulanan ve referans alımlarla aynı besin 

maddelerinin miktarlarını gösteren ancak miktara bağlı olarak her besin maddesiyle ilişkili bir renk (ye-

şil - düşük, turuncu - orta, kırmızı - yüksek) içeren renk kodlu bir etikettir (Şekil II. Food Standards 

Agency, 2007) 
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Şekil II. Çoklu Trafik Işıkları etiket gösterimi 

İngiltere’de yapılan bir anket çalışmasında, tüketicilerin internet ortamında fiyatları farklı ve çoklu trafik 

ışıkları etiket sistemini kullanılan gıdaların alımındaki davranışları incelenmiştir. Tüketicilerin kırmızı- 

yüksek işareti içeren ürünleri alış veriş sepetlerine eklemek istemedikleri görülmüştür. Ayrıca sosyo-

ekonomik sınıflar arasında belirgin farklılar gözlemlenmiştir (Balcombe et al.,  2010). 

3.Uyarı sembolü; 2016'da Şili'de ve ardından 2019'da Peru'da uygulanan ve belirli bir olumsuz besin 

seviyesinin (ilgili kurum tarafından belirlenen) sınırı aştığını bildiren (örneğin, yüksek kalori) bir uyarı 

(Şekil III) sistemidir (Carreno, 2015). 

 

Şekil III. Uyarı sembolü etiket gösterimi (Food Standarts Agency) 

4. Beslenme skoru; 2017'de Fransa'da, 2018'de Belçika ve İspanya'da uygulanan ve dereceli bir ölçek 

kullanarak (Şekil IV) yiyecek veya içeceğin genel beslenme kalitesini karakterize eden koyu yeşilden 

(A harfiyle ilişkili) koyu turuncuya (E harfiyle ilişkili) doğru beş renk ile derecelendirilmiş bir renk 

kodlu etiket içermektedir (Julia and Hercberg,  2017). 

 

Şekil IV. Uyarı sembolü etiket gösterimi (Food Standarts Agency) 

Bazı renk kodlama biçimlerini içeren etiketlerin tanımlanmasının ve yorumlanmasının daha kolay oldu-

ğunu ve gıda ambalajlarındaki kırmızı, yeşil ve sarı / kehribarın tüketiciler tarafından ürünlerin sağlık 
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durumunun değerlendirilmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar literatürde bulunmak-

tadır (Julia, 2017;Egnell et al., 2020; De Temmerman 2021).  Egnell ve arkadaşları (2020) yaptığı ça-

lışmada, beslenme skorunun  çalışma katılımcıları arasında daha sağlıklı gıda seçimlerini teşvik etmede 

ve ürün kategorilerindeki gıdaların beslenme kalitesindeki farklılıkları daha doğru bir şekilde belirleme-

lerine olanak tanıyan en etkili program olduğunu bildirmişlerdir (Egnell et al., 2020). 

5. Sağlık Yıldızı Derecelendirme sistemi; 2014 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda’da kullanılan de-

recelendirilmiş yıldız ölçeğini ve besin miktarları hakkındaki bilgileri birleştiren hibrit bir FoPL’dir 

(Egnell et al.,   2020). 

 

Şekil IV. Sağlık Yıldızı Derecelendirme sistemi etiket gösterimi (Food Standarts Agency) 

Giderek artan sayıda çalışma, ön yüz etiket sistemlerinde yorumlayıcı olanlarının (Çoklu Trafik Işıkları 

sistemi) indirgeyici olanlardan (referans alımlar) daha doğru ürün sağlıklılığı izlenimlerine ve daha sağ-

lıklı seçimlere yol açtığını öne sürmektedir. Sağlık yıldızı derecelendirme sistemi, beslenme skoru gibi 

özet göstergeli yorumlayıcı FoPL'ler bu konuda daha etkili olabilmektedir (Talati et al., 2017). Ancak 

yorumlayıcı FoPL'lerin pozitif önyargı oluşturabileceğine dair (sınırlı da olsa) çalışmalar da vardır 

(Hamlin et al., 2015; Hawley et al.,2013)  

SONUÇ  

Ön yüz besin etiketi sistemleri, beslenme bilgilerini güçlendirmek, basitleştirmek ve daha sağlıklı se-

çimler yapmak için dünya çapında geliştirilen ve kullanılan sistemlerdir. Uluslararası birçok çalışmada 

farklı ön yüz besin etiketi türlerinin tüketicilerin gıda seçimlerinin veya satın alımlarının beslenme ka-

litesi üzerindeki etkilerini araştırılmıştır. Olumlu ve olumsuz yönleri ortaya konulmuştur. Yapılan çalış-

malarda FoPL’ler içerisinde tüketicilerin daha sağlıklı gıdayı seçmelerini kolaylaştıran, beslenme kali-

tesindeki farklılıkları daha doğru bir şekilde belirleyebildikleri beslenme skoru etiket sistemi ön plana 

çıkmaktadır. Türkiye’de kullanılan beslenme bildirimlerinin tüketici tarafından ne derece anlaşıldığı 

tartışma konusudur. Ulusal olarak kullanılan beslenme bildirilerin anlaşılabilir ve kavranabildiği üzerine 

daha geniş çaplı bir araştırma yapılması ve gerekiyorsa daha basit, açık ve anlaşılabilen bir sisteme 

geçmek için gerekli adımların atılması gerekmektedir. Avrupa’da birçok ülkenin araştırma yaptığı ve 

etiketleme sistemi olarak kabul ettiği renk kodlu etiketlerin ve özet etiket sistemlerin ülkemizde de uy-

gulanabilirliği bu adımlardan bir tanesidir. 
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YUMURTANIN SAĞLIK ÜZERİNE FAYDALARI 

Çağla PINARLI1, Rabia Melda ERDOĞAN2 

1,2İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Yumurta mineraller, B vitaminleri, yağda çözünen vitaminler ve biyoaktif bileşiklerden zengin ka-

liteli bir protein kaynağıdır. Yumurta beyazında bulunan ovalbümin, insan beslenmesi için değerli bir 

amino asit kaynağıdır. Ovalbüminin yanı sıra yumurta akı, şu anda birçok ilaçta anti-enfeksiyöz bir ajan 

ve gıda koruyucu olarak kullanılan antibakteriyel lizozim içermektedir. Apolipoprotein B, apovitellenin-

1, vitellogenin, serum albümini, immünoglobulinler, ovalbumin ve ovotransferrin, toplam yumurta sa-

rısı proteinlerinin %80'inden fazlasını temsil eden yumurta sarısının en bol proteinleridir. Yumurta, özel-

likle yumurta sarısı, C vitamini (askorbik asit) dışındaki tüm vitaminleri içeren vitamin açısından zengin 

bir besindir. Yumurta ayrıca önemli bir kolin kaynağıdır. Kolin tüm yaşam evrelerinde, hücresel olaylar, 

büyüme, nörotransmisyon, beyin gelişimi ve kemik bütünlüğü başta olmak üzere farklı rollere sahiptir. 

Yumurta fosfor, kalsiyum, potasyum açısından zengindir ve orta miktarda sodyum içerir. Aynı zamanda 

bakır, demir, magnezyum, manganez, selenyum ve çinko dahil olmak üzere tüm temel eser elementleri 

içerir. Yumurta sarısı demir ve çinko tedarikine en büyük katkıyı sağlar. Yumurtanın yalnızca besin 

değeri yüksek temel bir gıda olmadığına, aynı zamanda insan sağlığı için büyük ilgi gören birçok biyo-

aktif bileşiği (lipitler, vitaminler, proteinler ve türetilmiş hidrolitik peptitler) içerdiğine dair artan kanıt-

lar vardır. Saflaştırılmış proteinler üzerinde yapılan in vitro analizler, çeşitli biyolojik aktiviteler sergi-

ledikleri için yumurta proteinlerinde büyük bir potansiyel ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın da amacı, 

güncel veriler eşliğinde yumurtanın sağlık üzerine faydalarını ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yumurta, Yumurtanın faydaları, Yumurta Nutrasötikleri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Yumurta hem ekonomik hem de makul bir kaloriye sahipken (100 g/149 kcal), aynı zamanda esansiyel 

yağlar, protein, vitamin ve minerallerden de zengin bir besindir. Yumurtanın; protein, A vitamini, demir, 

B12 vitamini, riboflavin, kolin için en düşük maliyetli ve çinko ile kalsiyum için ikinci en düşük mali-

yetli hayvansal besin kaynağı olduğu bilinmektedir (Drewnowski, 2010: 1095–1101). Proteinden zengin 

olan yumurtada protein; yumurta akı ve yumurta sarısı arasında eşit olarak dağılırken, lipitler, vitaminler 

ve mineraller esas olarak yumurta sarısında yoğunlaşmıştır. Yumurtanın büyük bölümünü su oluştur-

maktadır. Aynı zamanda yumurtanın lif içermemesi dikkat çekicidir. Farklı çeşit yumurtalara bakıldı-

ğında ortalama olarak su, protein, yağ, karbonhidratlar ve kül oranları sırasıyla %76.1, %12.6, %9.5, 

%0.7 ve %1.1'dir (Seuss-Baum ve ark, 2011: 201-236). 

Yumurta akı ve yumurta sarısı, proteinler açısından oldukça konsantredir. Yumurta sarısı vitellin zarı 

ile 100 g’da 15.9 g protein içerirken, yumarta sarısı 100 g’da 10.9 g içerir (Mann ve ark., 2007: 106-

115). Apolipoprotein B, apovitellenin-1, vitellogenin, serum albümini, immünoglobulinler, ovalbumin 

ve ovotransferrin, toplam yumurta sarısı proteinlerinin% 80'inden fazlasını temsil eden yumurta sarısı-

nın en bol proteinleridir (Mann ve ark., 2008: 2322-2332). 

Farklı hayvansal gıdalarla kıyaslandığında, yumurta sarısında bulunan doymamış yağ miktarı, doymuş 

yağ miktarına göre daha fazladır. Yumurta sarısı aynı zamanda esansiyel yağ asitlerinden (ör: linoleik 

asit) ve kolesterolden de zengindir (Kimm ve ark., 2018: 12172).  
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Yumurtanın karbonhidrat içeriğine bakıldığında; lif içermediği ve karbonhidrat içeriğinin çok düşük 

olduğu bilinmektedir. Yumurta karbonhidratları yumurta sarısı ve yumurta akı arasında dağılmaktadır.  

Glikoz, yumurtadaki baskın serbest şekerdir ve esas olarak yumurta akında bulunur. Çiğ yumurta akı ve 

çiğ yumurta sarısında eser miktarda fruktoz, laktoz, maltoz ve galaktoz tespit edilmiştir. Karbohidratlar 

ayrıca yumurta proteinlerinde glikoproteinlerde bulunmaktadır (USDA National Nutrient Database for 

Standard Reference, 2018). 

Yumurta, özellikle yumurta sarısı, C vitamini (askorbik asit) dışındaki tüm vitaminleri içeren vitamin 

açısından zengin bir besindir. Yumurta sarısı yüksek miktarda A, D, E, K, B1, B2, B5, B6, B9 ve B12 

vitamini içerirken, yumurta akı yüksek miktarda B2, B3 ve B5 vitaminlerinin yanı sıra önemli miktarda 

B1, B6, B8, B9 ve B12 vitamini içerir (USDA National Nutrient Database for Standard Reference, 

2018). Tüm bu vitaminlere ek olarak yumurta sarısı ayrıca önemli bir kolin kaynağıdır. Besinlerde kolin; 

hem suda çözünür (serbest kolin, fosfokolin ve gliserofosfokolin) hem de yağda çözünür formlar (fos-

fatidilkolin ve sfingomiyelin) olarak bulunur. Kolin tüm yaşam evrelerinde, hücresel olaylar, büyüme, 

nörotransmisyon, beyin gelişimi ve kemik bütünlüğü başta olmak üzere farklı rollere sahiptir (Wiede-

man ve ark., 2018: 1513). Yumurta fosfor, kalsiyum, potasyum açısından zengindir ve orta miktarda 

sodyum içerir. Aynı zamanda bakır, demir, magnezyum, manganez, selenyum ve çinko dahil olmak 

üzere tüm temel eser elementleri içermektedir  (Réhault-Godbert ve ark., 2019: 684). 

Yumurta yalnızca besin değeri yüksek temel bir besin değil, aynı zamanda insan sağlığı için büyük ilgi 

gören birçok biyoaktif bileşiği (lipitler, vitaminler, proteinler ve türetilmiş hidrolitik peptitler) içeren bir 

besindir (Kovacs-Nolan ve ark., 2005: 8421–8431). 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, güncel verilerle birlikte yumurtanın sağlık üzerine olumlu etkilerini değerlendir-

mektir. 

KAPSAM 

Araştırma dahilinde yumurtanın faydalarını değerlendiren makaleler gözden geçirilmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışmada Pubmed veri tabanı üzerinden ‘’egg and benefits’’ ile ilgili yayınlanmış farklı makaleler göz-

den geçirilmiştir. Bu araştırma, literatür derlemesi niteliğindedir. 

SONUÇ 

Yumurta Nutrasötikleri 

Yumurtanın yalnızca besin değeri yüksek temel bir gıda olmadığına, aynı zamanda insan sağlığı için 

büyük ilgi gören birçok biyoaktif bileşiği (lipitler, vitaminler, proteinler ve türetilmiş hidrolitik peptitler) 

içerdiğine dair artan kanıtlar vardır.. Saflaştırılmış proteinler üzerinde yapılan in vitro analizler, çeşitli 

biyolojik aktiviteler sergiledikleri için yumurta proteinlerinde büyük bir potansiyel ortaya çıkarmıştır 

(Giansantive ark., 2015: 9105-9115, Nongonierma ve ark., 2017: 289-305). 
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Antimikrobiyaller 

Yenilebilir kısımlardaki yumurta antimikrobiyalleri, esas olarak yumurta akı ve vitellin zarında yoğun-

laşmıştır. Dikkate alınan proteine bağlı olarak, bu antimikrobiyaller antibakteriyel, antiviral, antifungal 

veya antiparazitik aktiviteler sergileyebilir (Mine ve ark., 2004: 1088–1094). 

Yumurta proteinlerine ve peptitlerine ek olarak, eksojen proteazlarla kısmi hidrolizden sonra salınabilen 

yumurtadan türetilmiş peptitlerin antimikrobiyal aktivitesini bildiren artan veriler vardır (Da Silva ve 

ark., 2019: S174-S190). Lizozimden, ovotransferrinden, ovomusinden ve sistatinden elde edilen bu tür 

hidrolitik peptitler, geniş bir antibakteriyel aktivite yelpazesi göstermektedir (Pellegrini ve ark., 1997: 

372-378). 

Antioksidan Aktivite 

Tavuk yumurtası, vitaminler, karotenoidler, mineraller ve eser elementler, yumurta akı proteinleri (ovot-

ransferrin), hidrolitik peptitler, ovomukoid ve ovomukoid hidrolizatlar, ovomukin hidrolizatları ve tü-

retilmiş peptitler başta olmak üzere yumurta sarısı proteinleri (fosvitin) içeriği sayesinde antioksidan 

etki gösterir (Chen ve ark., 2012: 457–466). 

Yumurta sarısından türetilen proteinlerin proinflamatuar sitokinlerin üretimini azaltmada yararlı etkisi 

olabileceği düşünülmektedir Araştırmacılar, diyetin yumurta sarısı proteinleri ile desteklenmesinin ba-

ğırsakta oksidatif stresi azaltmak için yeni bir strateji olabileceği sonucuna varmışlardır (Young ve ark., 

2010: 7624–7633). 

Anti Kanserojen Moleküller 

Gıdalardan elde edilen proteinlerin ve peptitlerin kanseri önlemek ve iyileştirmek için faydalı olabile-

ceğini gösteren çok az veri bulunmaktadır (Da Silva ve ark., 2019: S174-S190). Yumurta beyazında 

bulunan lizozimin tümör inhibitör aktivitesi olduğu düşünülmektedir. Ovomusin ve ovomusin türevi 

peptidler ayrıca sitotoksik etkiler ve bağışıklık sisteminin aktivasyonu yoluyla anti-tümör aktiviteleri 

göstermiştir (Sava, 1989: 221–222). Yumurta tripeptidlerinin ve ovotransferrinden hidrolitik peptidlerin 

antikanseröz etkisi de görülmüştür (Ibrahim ve ark., 2009: 11383–11390). 

İmmünomodülatör Aktivite 

Bazı yumurta proteinlerinin potansiyel immünomodülatör aktivitesi bulunmaktadır (Achour ve ark., 

2008: 1791–1795). Özellikle yumurta beyazı lizoziminin, inflamatuar bağırsak hastalığı tedavisi için 

umut verici bir ajan olabileceği düşünülmektedir. Ovomusin veya yumurta sarısı membranından prote-

olizle üretilen sülfatlanmış glikopeptidler, makrofaj uyarıcı aktiviteye sahip bulunmuştur (Liu ve ark., 

2017: 1452–1459). Yumurta beyazında bulunan pleiotrofininin, lenfosit sağkalımını arttırdığı ve bağı-

şıklık hücresi kemotaksisini harekete geçirdiği gösterilmiştir (Achour ve ark., 2008: 1791–1795). 

Antihipertansif Aktivite 

Yumurtadan türetilen peptitlerin çoğu, anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE) inhibe edici etkiye sa-

hiptir  (Yoshii ve ark., 2001: 27-33). Hipertansif sıçanlara oral yoldan uygulanan bu peptitler, kan ba-

sıncını önemli ölçüde düşürmeye katkıda bulunmuştur ve bu nedenle kardiyovasküler hastalıkların olu-

şumunu azaltmada faydalı olabileceği düşünülmektedir (Majumder ve ark., 2015: 50-60). 
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Özetle yumurta, çağlar boyunca insanlar için besin değeri yüksek bir yiyecek olarak kabul edilmiş ve 

dünya çapında yaygın olarak tüketilmektedir. Et tüketiminin giderek azaldığı göz önüne alındığında, 

yumurta tüketiminin gelecekte daha da artacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yumurta 

endüstrisinin gelişimi, insan beslenmesi / sağlığı ve ekonomisi için oldukça önemlidir. Yumurta besle-

yiciliğinin yani sıra, önemli ve potansiyel bir nutrasötik kaynağıdır. Bugüne kadar yumurta sarısı, yu-

murta beyazı ve vitellin zarında 550 farklı protein tanımlanmıştır ve sadece 20 tanesinin fizyolojik işlevi 

belirlenmiştir. Bu noktada araştırmaların eksik olduğu ve çeşitli araştırmalara ihtiyaç olduğu karşımıza 

çıkmaktadır (Thuenemann ve ark., 2015: 47-59, Wang ve ark., 2018: 6842–6852). 
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DESTEK ÜRÜNLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ 

1Hayrunisa KOYUN, 2Mehtap AKKURT, 3Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, 

 4İrem ÖZAY ARANCIOĞLU 

1-2-3-4 Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

İstanbul / Türkiye 

Öz: Besin destekleri, diyet bileşenlerinden birini veya daha fazlasını içeren veya günlük diyetini tamam-

layacak (tütün dışında) vitamin, mineral, aminoasit, sekonder metabolit içeren ekstrakt veya bu bileşen-

lerin konsantre hallerini hap, kapsül, tablet veya sıvı formda oluşturulmasıyla elde edilen insan sağlığını 

olumlu yönde etkileyen ürünlerdir. Destek ürün kullanımında, biyoyararlanım ve güvenilirlik önem teş-

kil etmektedir. Besin takviyelerinin yönetmeliği Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Ka-

nununun 28. maddesine göre hazırlanmaktadır. Eczanelerde bulunması gereken ürünler yasal düzenle-

melerle beraber aktar, marketler gibi yerlerde satılmaya başlanmıştır. Ancak bu durum kullanılacak des-

tek ürünün güvenilirliği açısından tehlike oluşturmuştur. 2002 yılından itibaren destek ürünlerinin ruh-

satlandırması ve ithal izni Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu çalışma da destek ürünlerin-

den Spirulina, Ekinezya, Ginseng (panaxquinquefolius), Sinameki, Curcuma Longa, Probiyotik, Cassia 

Angustifolia Vahl, Vaccinium Macrocarpon, Medicago Sativa, Sambucus Nigra, Alhagi maurorum Me-

dik, Feoniculum Vulguare, Anethum Graveolens, Nigella Sativa D, adlı destek ürünleri incelenmiştir. 

Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bitkisel destek ürünlerini etki ve kullanılışlarına göre yüzde dağılımına bakıl-

dığında en çok %36 ile sindirim sistemi hastalılarında kullanıldığı, ardından %23 ile solunum sistemi 

hastalıkları onu takip etmektedir. Yapılan çalışmada Spirulina adlı besin takviyesinin sıklıkla kullanılan 

destek ürünleri arasında yer almaktadır. Destek ürünlerin hipertansiyon, diyabet, Covid-19, parkinson, 

alzheimer, kalp hastalıklarında ve psikolojik rahatsızlıklarda kullanıldığına dair çalışmalar bulunmakta-

dır. Özellikle diyabette kan şekeri regülasyonu için sıklıkla acı kavun, çemen otu, gurmar, sarmaşık 

kabak nopal, ginseng, tarhun, tarçın, pisilyum ve sarımsak kullanılmıştır. Ancak dünyada destek ürün-

lerinin kullanımları incelendiğinde kontrolsüz kullanımın yaygın olduğu görülmektedir. Bunun bir so-

nucu olarak besin destek ürünleri ilaçlarla tepkimesine sıklıkla rastlanılmaktadır. Etkileşimler farmoko-

kinetik ve farmokodinamik olabilmektedir.  Özellikle terapötik indeksi dar olan ilaçlarla besin destek 

ürünlerinin dikkatli kullanılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Destek ürün, Ekinezya, Diyabet, Spirulina, Hipertansiyon 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

1994 tarihli ABD Besin Takviyesi Sağlık ve Eğitim Yasasına (DSHEA) göre gıda takviyesi; diyet bile-

şenlerinden birini veya daha fazlasını içeren veya günlük diyetini tamamlayacak (tütün dışında); vita-

min, mineral, aminoasit, metabolit bileşen ekstrakt veya bu bileşenlerin konsantre hallerinin hap, kapsül, 

tablet, sıvı formda kullanılmasıyla insan sağlığını olumlu etkileyen ürünlerdir. DSHEA göre Gıda tak-

viyesi pazarlanmadan önce güvenilirliği kanıtlanmalıdır. Gıda takviyelerinin etiket bilgilerinin doğru, 

eksiksiz ve yanıltıcı olmamalıdır. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler de yaşlanan nüfus, yüksek 

enerjili gıdalar ve dengesiz beslenme ile ilgili sorunlarla karşı karşıyadır (Cencic ve ark. 2010). Tüm 

dünyada olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de kullanımı gittikçe yaygınlaşan besin destekleri normal 

beslenmeyi takviye etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bileşim ve karakteristik özelliklerinden kaynaklı 

tekli ya da çoklu bileşiklerden oluşan destek ürünleri farklı özellik gösterebilmektedir. Özellikle, bitkisel 

kaynaklı besin desteklerinin içerikleri, bitkinin kaynağı, hasat mevsimi ve ekstraksiyon yöntemine bağlı 
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olarak değişkenlik oluşturabilmektedir. Besin destek ürünleri sağlığa fayda sağlamaktadır. Fakat reçeteli 

veya tezgah üstü ilaçlarla tepkime verebilmektedir. Bu farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimler, 

ilacın emilimini azaltarak ya da klirensini azaltarak/ artırarak farmakolojik etkisini değiştirebilmektedir. 

Besin destek ürünleri beslenme yetersiz kaldığı durumlarda uzman kontrolü ile kullanılması gereken 

ürünlerdir. Fakat tüm Dünyada çok yaygın ve kontrolsüz olarak kullanılmaktadır (Karaarslan ve ark. 

2019). Temel vitamin ve minerallerin diyet takviyeleri, beslenme gereksinimleri yalnızca diyetle karşı-

lanmadığında önemlidir. Bununla birlikte, bazı mikro besinler için aşırı alımın potansiyel zararlı etkileri 

tespit edildiğinden, beslenme yeterliliğine ulaşıldığında diyet takviyesinin rolü şiddetle tartışılmaktadır. 

Destek ürünleri sıklıkla kullanılmaktadır. Eğer uygun bir şekilde destek ürünleri kullanılırsa, sağlığı 

daha iyi hale getirebilmektedir. Mikro besin eksiklikleri ve yetersiz beslenme küresel sağlığı olumsuz 

etkileyen yaygın durumlardır. Sağlığı olumsuz etkileyen durumlardan kurtulmak için diyet içeriğinin 

kaliteli olması sağlansa da destek ürünlerini kullanımı ile eksiklik riski olan bireylerin gereksinimlerini 

karşılamaya yardımcı olabilmektedir. Günlük düşük doz alınan multivitamin takviyesi ile özellikle er-

kekler arasında kanser ve katarakt insidansında azalmalar olduğu saptanmıştır. Fakat yüksek doz alınan 

multivitamin takviyeleri, iyi beslenen kronik hastalıklara sahip bireylerde yüksek 2 doz multivitaminin 

yararlı etkileri tutarlı bir şekilde desteklenmediğinden dikkatli kullanımında fayda vardır (Rautiainen ve 

ark. 2016). 

AMAÇ  

Destek ürünlerinin sağlık üzerine etkisi araştırılması, destek ürünlerinin olumsuz etkileri, ilaçlarla etki-

leşim, hastalıklar da kullanımı,  hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Destek ürünleri bireylerin sağlıklarını koruması, fiziksel ve ruhsal olarak belirli fizyolojik işlevleri des-

teklemeyi amaçlasa da hastanın sağlığını iyileştirmek için kullanılmıştır. Özellikle hastalık döneminde 

kullanabilecek destek ürünleri incelenip literatür tarayarak bir çalışma derlenmiştir. 

YÖNTEM 

Literatür taraması amacı ile Science Direct, PubMed, Google Akademik, Sage Journals, Dergi Park, 

Elsevier veritabanları kullanılmıştır. Araştırma  “Destek ürün, Ekinezya, Diyabet, Spirulina, Hipertan-

siyon” anahtar kelimeleri kullanılarak ve ilişkili kabul görmüş yayınlar çalışmaya dahil edilerek toplam 

21 adet makaleye yer verilmiştir.  

BULGULAR 

Besin destekleri rejimi desteklemek için kullanılır. Bunlar makro besin ögeleri ve mikro besin ögelerini 

karmaşık olarak içerebilmektedir. Karbonhidrat, vitamin, mineral, aminoasitler, esansiyel yağ asitleri, 

çeşitli bitkiler, besleyici ve fizyolojik olumlaması bulunan maddeler, vb ürünlerin ekstreleri gibi yoğun-

laştırılmış gıda kaynaklarıdır (Karaarslan ve ark. 2019). Diğer bir tabirle besin takviye ürünleri; bireyin 

beslenmesi, sağlığını geliştirmek ve desteklemek için kullanılan aynı zamanda makro ve mikro besin 

öğelerinin otlar veya diyetik bitki karışımları gibi gıda çeşitliliğini barındıran ürünler olarak nitelendir-

mektedir (Sezgin. 2020). Destek ürünleri geçmişte de günümüzde de tedavi edici olarak kullanılmıştır. 

Tıp alanı çok gelişse de bireyler bitkiler de şifayı aramayı bırakmamışlardır. Ninova tabletleri bitkilerle 
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ilgili ilk yazılı belge özelliğini korumaktadır. Yapılan araştırmalarda mezopatamya uygarlıkları da bit-

kisel ilaçlarla tedavi işlemini uygulamışlardır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bitkisel ilaç kulla-

nımı gittikçe artmaktadır. Farmosötik ilaçlara güvenin azalması toplumun ve medyanın farmasötik ürün-

leri zararlıymış gibi göstermesinden kaynaklı bitkisel ürün tüketiminde artış gözlenmektedir. Toplumda 

ki genel algı destek ürünlerinin herhangi bir yan etkisinin olmadığı yönündedir. Oysa destek ürünlerinin 

bilinçsizce kullanımı çoğu durumda faydadan çok zarara neden olmaktadır. ERÜ Sağlık Bilimleri Fa-

kültesi Dergisinde yayınlanan bir makale de eczanelerde en çok satın alınan Ginkgo biloba ve Passiflora 

incarnata bitkilerinden elde edilen bitkisel destek ürünleridir ifadesi yer almaktadır. Ginkgo (Ginkgobi-

loba L.) genellikle Alzheimer için kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bitkisel destek ürünlerini 

etki ve kullanılışlarına göre yüzde dağılımına bakıldığında en çok %36 ile sindirim sistemi hastalılarında 

kullanıldığı, ardından %23 ile solunum sistemi hastalıkları onu takip etmektedir (Onbaşlı, 2019). Spiru-

lina Gıda takviyeleri arasında dünya da bilinen en iyi kaynaklardandır. Spirulina bir siyono bakteridir. 

Spirulina vitamin ve yüksek protein içeriğinden dolayı nutrasötik gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır. 

Vücutta oksidatif stres ve güçsüz immün sistem ile insanlarda; aterosklerozis, kardiyak hipertrofi çeşitli 

kalp sorunları(kalp yetmezliği gibi), hipertansiyon gibi çok çeşitli hastalıklar oluşabilmektedir. Bu se-

beple, mikroalglerin antioksidan antienflamatuvar ve immünomodülator gibi aktiviteleri insan sağlığını 

geliştirmek için önemli 5 bir faktördür. Spirulina lipid peroksidasyonunu ve DNA hasarını engelleyerek 

ve serbest radikal kaynaklı oluşabilecek olumsuzlukları temizleyerek, hücresel antioksidan enzimleri 

aktif hale getirir. Böylelikle de bağışıklık sistemini güçlendirmektedir (Wu, 2016). Ekinezya ABD‟de 

yapılan çalışmaya göre 4-17 yaş aralığında bulunan kişilerin en sık kullandığı destek ürünü ekinazya 

olduğunu saptamışlardır. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu için kullanılmaktadır. Üst solunum 

yolu enfeksiyonunda profilaktik ve tedavi etme özelliğinden dolayı kullanılmaktadır. Grip belirtileri 

başlar başlamaz klinik olarak ekinezya alınması oluşabilecek gribin etkilerini veya soğuk algınlığının 

olumsuz etkisini ve tedavi süresini azaltabilmektedir. Ekinezya tüketim süresi çok önemlidir. Çeşitli yan 

etki oluşturabilmektedir. Eğer kullanma süresi 2 ayı geçerse taşiflaksiye neden olabilmektedir. Bu yan 

etki çocuklarda ise deride döküntü ve kaşıntı ile seyretmektedir. Ginseng (Panaxquinquefolius) Çin ve 

Amerikan olmak üzere piyasa da iki türü bulunmaktadır. Sıklıkla fiziksel dayanıklılık arttırması ve çev-

resel strese karşı engel oluşturmasından kaynaklı kullanılmaktadır. Eğer Ginseng tek başına kullanılırsa 

kanama riski oluşturabilmektedir (Çiftçi ve Gühan, 2017). Curcuma Longa Zerdeçal (Curcuma longa), 

tropikal Asya'nın güney ve güneybatı bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen zencefil familyasına ait bir 

bitki türüdür. Genellikle baharat olarak kullanılır. Yemeklerin rengi ve tadına etki etmektedir. Hindistan 

ve Çin‟de asırlardır dermatolojik hastalıklar, stres, depresyon, enfeksiyon gibi hastalıkların tıbbı olarak 

tedavilerinde kullanıldığı bilinmektedir. Curcuma Longa’nın sağlık üzerinde etkisi ise sıklıkla bitki ri-

zomlarından elde edilen ve kurkumin adında sarı-turuncu renkte olan lipofilik polifenol maddesinden 

kaynaklanmaktadır. Curcuma Longa son zamanlarda özellikle antioksidan, antikanser ve antiinflama-

tuar özelliklerin olduğu bilinmektedir. Bu özelliklerden kaynaklı otoimmün, nörolojik, kardiyovasküler, 

DM gibi hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kurkumin önemli bir özelliğe sahiptir (Kocaadam ve 

Nevin, 2017). Geleneksel tıpta kurkumin jinekolojik problemlerde mide, karaciğer, çeşitli bulaşıcı has-

talıklarda ve kan 6 hastalıkları durumlarında kurkumini kullanmışlardır. Geleneksel tıp yerine modern 

bilim ise çeşitli hastalıklar için kurkumin kullanımını bilimsel olarak açıklamaktadır. Baharattan çeşitli 

kimyasal maddeler izole etmişlerdir. Bu maddeler seskiterpenler, , diterpenler polifenoller, triterpeno-

idler, steroller ve alkaloidler gibi kimyasal maddelerdir. Hücresel bazda yapılan çalışmalar kurkuminin 
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antimikrobiyal, larvisidal (böcek ilacı gibi) antimutajenik ve antikanser böcek öldürücü ajan olarak gö-

revleri saptanmıştır. Birçok hayvan deneyi yapılmış olup Curcuma Longa’nın proinflamatuar hastalık-

lar, kanser, nörodejeneratif hastalıklar, depresyon, DM, obezite ve ateroskleroza karşı potansiyelini gös-

termiştir. Moleküler düzeyde yapılan araştırmalar ise kurkuminin çok sayıda hücre sinyal yolunu dü-

zenlendiği saptanmıştır. Klinik olarak yapılmış çalışmalarda ise Curcuma Longa lupus adlı romatizma 

hastalıkta CA, DM İBS de akne ve fibroz dahil birçok insan sağlığına olumlu etki etmektedir (Gupta, 

2013). Probiyotik, Dünya Sağlık Örgütüne göre şöyle tanımlanmıştır; yeterli miktarda uygulandığında 

konağın sağlığında olumlu etki sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır. Saccha-

romyces boulardii adlı probiyotik, profilaktik bir ilaç olarak değil sağlıklı bireylerinde kullanılması 

amaçlanan diyet takviyesi olarak düzenlenen üründür. Clostridium difficile adlı bakterinin oluşturduğu 

enfeksiyonun (CDI) insidansı ve artışa bağlı olarak hastanelerde yatan hastalarda probiyotikler kullanıl-

mıştır. CD enfeksiyonu için probiyotikler ilaç olarak tek başına ya da antimikrobiyal ajanlarla kombi-

nasyon şeklinde "ilaçlar" olarak kullanılması fikrini ortaya atmışlardır. Hasta güvenliği için uygun pro-

biyotik hastaya göre seçilmelidir. Yatan hastalarda probiyotik kullanımına dikkat edilmelidir. Riskinin 

kullanımından önce değerlendirmesi gerekmektedir. Probiyotik diyet takviyesi olarak tüketilmek üzere 

ayarlandıysa, "gıdalar" altına yerleştirilmelidir. Bundan dolayı FDA'nın Gıda Güvenliği ve Uygulamalı 

Beslenme Merkezi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir. Saccharomyces boulardii 1950 yıllarından 

beri probiyotik olarak uluslararası alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Saccharomyces boulardii 

liyofilize edilmiş yani dondurarak kurutulmuş canlı bir mayadır. Yetişkinler için 250 mg'lık kapsüller 

halinde piyasa da bulunmaktadır. Probiyotik günde 1-2 kez alınacak 1-2 kapsül şeklinde tüketilebilir. S. 

boulardii  adlı probiyotiğin çeşitli faydaları mevcuttur. Faydalar şu şekilde sıralanabilir;  

 Bağırsakların iyi çalışmasını sağlamaktadır. 

 Bağırsak florasının dengesini korumaktadır.  

 Bağırsak sağlığını desteklemektedir (Venugopalan ve ark. 2010). 

Sambucus Nigra Mürver bitkisi iyi bir protein kaynağıdır. Mürverin analizi, yüksek biyolojik aktivite 

bileşenleri, özellikle polifenoller, çoğunlukla antosiyaninler, flavonoller, fenolik asitler ve proantosiya-

nidinlerin yanı sıra terpenler ve lektinleri içerdiği yapılan çalışmalar sonucunda bulunmuştur. Halk ta-

rafından birçok hastalıkta kullanılmıştır. Sambucus Nigra antioksidan özelliklere sahip polifenollerin 

varlığıyla ilişkili tıbbi özelliklere sahiptir. Oksidatif strese karşı koyarak, kan basıncı, glisemiyi azal-

ması, bağışıklık sistemi uyarımı ile antitümör potansiyeli üzerinde faydalı etkiler göstererek hastalık 

süreçlerinin seyrini büyük ölçüde etkilemektedir. Mürver bitkisi çeşitli vitaminlerden zengindir. B grubu 

vitaminleri, A grubu vitaminler, tokoferoller ve C vitamini içermektedir. Mürver bitkisinin siyah mor 

rengini veren içeriğinde bulunan flavonoller, fenolik asitler , proantosiyanidinler polifenoller olmak 

üzere yüksek biyolojik aktiviteye sahip bileşenler içermektedir. Geleneksel tıpta S. Nigra öncelikle grip, 

soğuk algınlığı ve nezle gibi solunum yolu hastalıklarında, terletici, idrar söktürücü, müshil olarak tü-

ketilmesini önermektedirler (Sidor ve Anna, 2015). Nigella sativa, halk arasında çörekotu olarak bilin-

mektedir. N. Sativa yüzyıllardır insan ve hayvanları çeşitli rahatsızlıklarını tedavi etmek amacıyla kul-

lanmışlardır. Şimdiye kadar birçok çalışma çörekotu tohumunun ana aktif bileşeni olan timokinonun 

farklı kronik hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı tıbbi olarak çok etkili olduğunu araş-

tırmalar sonucunda saptanmıştır. Nörolojik ve zihinsel hastalıklar, kardiyovasküler bozukluklar, kanser, 

diyabet, enflamatuar durumlar ve kısırlık gibi hastalıklarda hatta bakteriyel, fungal, paraziter ve viral 
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enfeksiyonlara bağlı çeşitli bulaşıcı hastalıklar da dahi kullanılmıştır.  Güçlü antioksidan özelliği, mini-

mal yan etkileri bulunan diyet takviyeleri potansiyel rolü ile ilgili olarak son zamanlarda dikkat çekmiş-

tir. Hatta günümüz COVİD-19 salgınında da tedavi için alternatif bir seçenek olacağı söylenmektedir 

(Yimer, 2019). Hipertansiyon hastalarında destek ürün kullanımı %53 olarak saptanmıştır. Limon ve 

sarımsak hipertansiyonda en çok kullanılan bitkisel ürünlerdir. Fakat hipertansiyon hastalarının büyük 

bir kısmı kullandıkları ürün hakkında hekimine bilgi vermemektedir. Hem bu durum da kullanılan ilaçla 

ürün tepkime verebilir bu da kötü sonuçlara yol açabilmektedir. Toplumda sarımsak hipertansiyona çok 

iyi gelmektedir düşüncesi yaygındır. Fakat sarımsağın (Allium sativum L) insanlar da yapılan araştır-

malarında tansiyon üzerine etkisinin kısmen olduğu saptanmıştır. Allium sativum L’nin hipertansiyon 

da genellikle antihipertansif olarak kullanılmıştır. Tedavi yönteminde alternatif olarak kullanımının öne-

rilmeyeceği belirtilmiştir. Fakat hastanın hafif bir hipertansiyonu mevcut ise klinik olarak fayda görebi-

leceği saptanmıştır. Sarımsağın hafif hipertansiyonda klinik faydaları olabileceği ama rutin bir antihi-

pertansif tedavi seçeneği olarak önerilemeyeceği açıklanmıştır. (Biçen, 2012). Yapılan başka bir araş-

tırma da ise sarımsağın hipotansif etkiye sahip olduğunu; nitrik asit üretimini arttırarak düz kas gevşe-

mesine ve vazodilatasyonu arttırdığını bu nedenle iyi geldiğini savunmaktadırlar. Sarımsağın kokusunu 

oluşturan ve faydasını sağlayan aktif maddesi allisindir (Tabassum ve Feroz, 2011). Askorbit asit dedi-

ğimiz C vitamini ise bazı araştırmalarda hasta da hafif bir hipertansiyon varsa fayda gördüğünü bazı 

araştırmalar da ise C vitaminin hipertansiyon tedavisinde bir etkisinin olmadığını açıklamışlardır. Fakat 

burada ürün kullanımı ile ilaç arasında ciddi bir etkileşim gerçekleşebilmektedir. Ginkgo biloba ekstraktı 

ve trazodon kullanımı ile hasta da koma gelişmiştir (Biçen, 2012). Kereviz bir diğer terimle Apium 

graveolens adlı destek ürünü karaciğere etki ederek hipertansiyonda kullanılabilir olduğu vurgulanmış-

tır. Kereviz suyu bal ile karıştırılarak 1 hafta boyunca günde 3 kez hastaya 8 ons verilmiştir. Tüketim 

sonrası sistolik ve diastolik kan basıncında azalma olduğu saptanmıştır (Tabassum ve Feroz, 2011). 

Diyabetli hastalarda kan şekeri regülasyonunda en sık kullanılan ürünler acı kavun, çemen otu, gurmar, 

sarmaşık kabak nopal, Ginseng, tarhun, tarçın, pisilyum ve sarımsak adlı bitkisel destek ürünlerdir. Acı 

Kavun ( M. charantia L.) küçük salatalığa benzer bir yapısı bulunmaktadır. Acı kavunun tadı çok acıdır. 

Acı kavun hipoglisemik etki göstermektedir. Etki mekanizması ise bağırsaktan glukoz emilimini engel-

lediğini önemli glukojenik enzimleri baskıladığı ve hepatik glukoneogenezi azaltabildiği ile ilgili görüş-

ler mevcuttur. Yapılan çalışmalar acı kavunun diyabet hastalarına iyi geldiğini açıklasa da gelecekte de 

acı kavunla ilgili klinik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Çemen otu (T. foenumgraecum L.), hipog-

lisemik etki oluşturan biyoaktif bileşenler diosgenin 4-hidroksiizolösin ve çemen otunun çözünür frak-

siyonlarıdır. Çemen otu hipoglisemik etki mekanizması ise pankreas β hücrelerinin yenilenmesi ve in-

sülin salgılanmasının uyarılması ile ilgili görüşler mevcuttur. Çemen otu diyabetli hastalarının kullanı-

mının yanı sıra aynı zamanda obezite ve dislipidemi için kullanılabilir olacağını düşünen görüşler mev-

cuttur (Ota ve Natasa, 2017). C vitamini, C vitamini takviyesinin prostaglandin (prostasiklin), endotelyal 

nitrik oksit oluşumunu artırarak hiperglisemiyi azalttığı saptanmıştır. Güçlü bir anti inflamatuar, vazo-

dilatör ve antioksidan olan lipoksin A4 (LXA4) oluşumunu arttırmaktadır. Bu işlevler c vitaminin anti-

oksidan özellik göstermesine ek olarak bulunmuştur (Das, 2019). Nigella sativa L, çörek otu tohumunun 

streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçanlara bir ay süreyle uygulanması ile değişiklikler araştırıl-

mıştır. Açlık plazma glukozu, serum MDA, interlökin-6 ve immünoglobulin A, G ve M'de önemli bir 

azalma saptanmıştır. N. Sativa kullanımında; SOD, Glutatyon-S-transferaz ve katalaz ekspresyonu ile 

Endojen antioksidan enzimlerde önemli artış gözlenmiştir. N. sativa ile tedavi edilen gruptaki pankreas 

histolojisi ise diyabetik kontrole kıyasla pankreas β hücrelerinin dejenerasyonunda, inflamasyonunda ve 
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tıkanıklığında da bir iyileşme olduğunu ortaya koymuştur. N. sativa ve Cinnamomum cassia ekstreleri-

nin (NSCCe) deneysel olarak STZ ile indüklenen diyabetik 12 sıçanlara uygulanmasının kombinasyonu 

ayrıca diyabetik kontrol ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde stabilize edilmiş serum glikoz konsantras-

yonları, lipit profili ve böbrek fonksiyonu parametreleri göstermiştir. Kombine ekstrakt ve metformin 

alan hayvanlarda bu parametreler üzerinde önemli etkiler gözlenmiştir. Eşzamanlı NSCCe özütlerini 

alan hayvanlarda histopatolojik pankreas hücresi hasarında önemli bir tersine dönme saptamıştır. Tip 2 

DM hastalarında oral antidiyabetik ajanla birlikte üç aylık N. sativa (2 g/gün) takviyesi üzerine belirgin 

antidiyabetik aktivite de bildirilmiştir. N. sativa alınan grup, açlık plazma glukozu, hemoglobin A1c ve 

TBARB'lerde önemli azalma gösterirken, toplam antioksidan kapasite, SOD ve glutatyon düzeylerinde 

belirgin artış saptanmıştır. 99 diabetes mellitius hastaya deneysel randomize kontrollü bir çalışma ya-

pılmıştır. Plasebo ve iki tedavi grubuna oral çörek otu yağı verilmiştir. 20 gün süreyle günde 1,5 ve 3 

mL çörek otu yağı uygulaması, glikolize hemoglobin A1c ve rastgele kan şekeri seviyelerinde anlamlı 

düşüş göstermiştir (Yimer, 2019). Kanser Hastalarında Besin Destek Ürünleri Kullanımı Onkoloji has-

talarında antikanser ve antitoksisite ajanları olarak algılayan kanserli bireylerde besin destekleri sık ola-

rak kullanılmaktadır. Büyük ölçülü kanser randomize önleme çalışmaları yapılmış olup besin destekle-

rinin olumlu ve olumsuz yönlerinin olduğu kanısına varmışlardır. Ekinezya, Asteraceae familyasından 

olup aromatik özellik taşımaktadır. Özelikle bitkisel destek ürün olarak ekinezyanın 3 adet türü kulla-

nılmaktadır. Bu türler Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia ve Echinacea pallida adını almakta-

dır. Ancak sıklıkla kullanılan türü E. Purpurea’dır. Yapılan çalışmalarda E. Purpurea adlı aromatik bit-

kinin doğal hücre sayısını arttırdığı saptanmıştır. Ekienezya da flavonoid bulunmaktadır. Flavanoid 

özelliğinden kaynaklı bağışıklığı uyarır. Aynı zamanda flavonidler, makrofojlarlar tarafından fagositozu 

arttırarak lenfosit aktivitesini ve doğal öldürücü hücre etkisini ve interferon birleşmesini destekler. Ay-

rıca kemoterapi (KT) ve radyoterapinin (RT) zararlı sonuçlarını da azaltmaktadır. İlerleyen kanser evresi 

hastalarının yaşam sürelerini uzatmaya yardımcı olmaktadır. Makrofajlarla sitokin üretiminin artmasına 

neden olan ekinezya suyunun ticari preparatları olduğu saptanmıştır. Sarımsak; yüzyıllardır birçok has-

talığın tedavisine kullanılmaktadır. Allisin koku ve terapötik etkinin oluşumundan sorumludur. Sarım-

sak kükürt içermektedir. Sarımsak yağı yine kükürt tutan ajone adlı maddeyi içerir. Ajone antioksidan 

bir maddedir ve 17 selenyum içerir. Böylelikle kanser oluşumunu geciktirir. Sarımsak biflavonoid, si-

yanidin, kuarsetin adlı maddeler içermektedir. Bu maddeler antioksidan özellik taşımaktadır. Sarımsa-

ğın antikanser özelliği yüksek oranda organik sülfür ve polisülfitten kaynaklanmaktadır. Antitümör 

özelliğinden kaynaklı lenfosit ve makrofajları uyararak kanserli hücreleri öldürmeleri ile beraber tümör 

hücre metabolizmasına müdahale etmesinden kaynaklı sarımsak kanserli hastalarda kullanıma teşvik 

edilmelidir. Kan damarlarında dolaşan kanserli hücrelerin yapışmasını ve bağlanmasını değiştirerek me-

tastaz oluşumu önlenmektedir. İmmün sistemi güçlendirir. Kanserojenlerin vücuttan atılımını arttırmak-

tadır. Detoksifiye edici enzimin aktivitesini arttırarak kanser hücrelerinin yayılmasını koruma altına al-

dığı çalışmalar sonucunda saptanmıştır. Kemoterapi ve radyoterapinin olumsuz etkileri sarımsak ile mi-

nimalize edilebilmektedir. Arctium lappa, halk arasında dulavratotu olarak bilinmektedir. Bitkisel ilaç-

larda birçok alanda kullanılmaktadır. Eskiden dulavrat otu; artrit, bademcik iltihabı ve kızamıkta kulla-

nılmaktaydı. Fakat günümüzde dulavrat otunun antitümör özelliğinin de olduğu saptandı. Ağrıyı din-

dirme tümör boyutunu küçültme ve hayatta kalma süresini arttırma gibi özellikleri bulunmaktadır. Fe-

nolik bileşen olan tannin, dulavrat otunun en önemli etken maddesidir. Makrofaj hareketini uyararak 

kanserin yayılmasını engeller. Bağışıklığı güçlendirir. Polifenol antioksidan içermektedir. Tümör geli-
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şimde baskılayıcı etkiye sahiptir. Karetenoidler, Karotenoid maddeler güçlü antioksidan özelliğe sahip-

tir. Serbest radikallerin uzaklaştırarak hücreleri oksidatif hasara karşı korumamaktadır. Bağışıklık siste-

minin uyarır. Birçok terapötik etkiye sahiptirler. Karotenoidlerin diyet yoluyla alınması da tümör olu-

şumunu azaltır bundan dolayı kanserli bireyin diyetinde sebze meyve özellikle kuşburnu yer almalıdır 

veya bu içerikte destek ürünü kullanmalıdır. Yeşil Çay, Camellia sinensis bilimsel adıdır. Polifenol içe-

riğiden kaynaklı antikanser özelliğe sahiptir. Epigallokateşin, reaktif oksijen türlerinin oluşturduğu 

DNA hasarından tarafından hücreleri korumaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaya göre yeşil 

çayda bulunan polifenoller kanser hücrelerinin bölünmesini kısıtladığını ve tümör hücrelerinin nekroz 

ve apaptozunu uyardığı sonucuna varmışlarıdır. Çay kateşinleri tarafından bağışıklık sistemi uyarılırken 

tümör hücrelerinde oluşabilecek 18 metastazları ve anjiyogenezi engellemektedir. Radyasyonun zararlı 

etkileri çay kateşinleri tarafından azaltılmaktadır. Karayılan Otu, bilimsel adı Cimicifuga recemosa’dır. 

Menopoz belirtilerinde, adet öncesi rahatsızlıklarda ve dismenorenin tedavisi için Kızılderililer tarafın-

dan asırlardır kullanılmıştır. Karayılan çalısı üzerine çok çelişkili yorumlar bulunmaktadır. Bazı araştır-

malar kültürde kanser üretimini arttırdığını veya durdurduğunu göstermektedir. Literatürde karayılan 

otunun, diğer kemoterapötik ajanlarla birlikte kullanıldığında meme kanseri hastaları için sinerjik etki-

lere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Keten Tohumu, keten bitkisinin sert kabuklu ve koyu kahverengi 

tohumları bulunmaktadır. Tüm aktif bileşenleri bu küçük tohum içermektedir. Keten tohumu, omega 3 

yağı, lignan ve zengin diyet lifi kaynağıdır. Toronto Üniversitesi'nde yapılan çalışmada öğütülmüş keten 

tohumlarının güçlü anti-kanser aktiviteye sahip olduğunu saptamışlardır (Shareef ve ark 2016). D vita-

mini, yağda çözünen bir vitamindir. Balık, sığır eti, peynir, yumurta sarısı, yağlı balık vb ürünler D 

vitamini kaynağıdır. Aynı zamanda D vitamini cildin UV ışınlara maruziyeti ile de endojen sentez yo-

luyla da üretebilmektedir. D vitamini böbrekler ve karaciğer de aktif hale gelerek kalsitriol tanımını alır. 

Bu endojen sentez yoluyla vücuda alınan D vitamini ile oluşmaktadır. Aktif metabolit 1,25-(OH) D3 

(kalsitriol) dür. Kalsitriolaromataz aktivitesini baskılıyarak östrejen değerinin düşmesine ve böylelikle 

de meme kanserinde koruyucu etki özelliği göstermektedir. Kalsitriol, kanserin gelişimi ve ilerleme-

sinde önemli olan genlerin ekspresyonunu düzenlemektedir. Hücre farklılaşmasını ve apoptozu indük-

leyebilir ve ayrıca proliferasyonu, anjiyojenez, invaziviyon, inflamasyon ve metastatik potansiyeli in-

hibe edebilir. Genel olarak kanserli hastalar da D vitamini eksikliği saptanmıştır. Meme ve prostat CA 

için özellikle D vitamini ve kalsiyum takviyeleri önerilmektedir. Kemik yoğunluğu kemoterapiye bağlı 

olarak menopoz, aromataz inhibitörleri ve androjen yoksunluğu tedavisi ile önerilmektedir. Önerilen 

dozlar 10 ila 25 μg D vitamini ve kalsiyum için 1.000 ila 1.500 mg arasındadır. Onkoloji hastalarında 

hekim kontrolünde kullanılmasında fayda vardır (Harvie, 2014). Ganoderma lucidum, halk arasında 

Reishi Mantarı olarak kabul edilmiştir. Bağışıklık sistemi üzerinde çok etkili olduğunda Asyalı doktorlar 

tarafından özellikle önerilmektedir. Lab çalışmalarına göre Reishi mantarı antikanser ve immünomodü-

latör özelliğinden dolayı ümit verici olduğu savunulmaktadır. Fakat bununla birlikte reıshi mantarında 

kanser tedavisinde gerçek faydalarını değerlendirmek için yapılmış sistematik bir çalışma bulunmamak-

tadır. Bununla birlikte reıshı mantarı, tümör tepkisini güçlendirme ve konakçı bağışıklığını uyarma po-

tansiyeli dikkate alınarak geleneksel tedaviye alternatif bir ek olarak uygulanabilir sonucuna varılmıştır 

(Jin, 2012). Reishi mantarı için başka bir çalışma da ise Ganoderma lucidumun, Reishi mantarlarından 

elde edilen bir öz olduğunu ve Çinliler tarafından yıllardır kullandıklarını belirtmişlerdir. Laboratuvar 

da yapılan çalışmaya göre ise tümör hücrelerini öldürdüğü ve doğal öldürücü hücreler (NK), T hücreleri 

ve B hücreleri, tümör nekroz faktörü (TNF) ve fagositler (diğer hücreleri yutan) gibi lenfositlerin akti-

vitesini artırdığını saptamıştır. Kanser tedavisi için reishi mantarı kullanılabilir yorumu yapılmaktadır 
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(Santesso, ve Susan 2016). Nigella sativa L. (Çörek otu), Çörek otu, farklı geleneksel kemoterapötik 

maddelerle birleştirildiğinde, etkilerini sinerjize ederek, eş zamanlı olarak kullanılan ilaçların dozajını, 

optimize edilmiş etkinlikle ve en az toksisite ile ve / veya hiç olmadan düşürerek sonuçlanır. N. sativa 

tohumlarına bir dizi farmasötik ve biyolojik özellik atfedilmiştir. Nigella sativa da mucizevi bitki olarak 

tanımlanmış ve ilk şifalı bitkiler uzmanları tarafından “cennetten gelen bitki” olarak kabul edilmiştir. 

Hz. Muhammed (sav) çörek otunun iyileştirici güçlerini "Çörek otu kullanmaya devam edin, çünkü ölüm 

dışındaki her hastalığa bir çare vardır" ifadeleriyle çörek otunun önemini geçmişte vurgulamışlardır. 

Avicenna ise çörek otu tohumlarının vücudun enerjisini artırmak ve ayrıca yorgunluk ve moralsizlikten 

kurtulma sürecini desteklemek için 10. Yüzyılda önermiştir. Kutsal kitap İncil de ise Nagilla Sativanın 

iyileştirici özelliklerinden bahsedilmiştir (Yimer, 2019). dünyada destek ürünlerinin kullanımları ince-

lendiğinde kontrolsüz kullanımın yaygın olduğu görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak besin destek 

ürünleri ilaçlarla tepkimesine sıklıkla rastlanılmaktadır. Etkileşimler farmokokinetik ve farmokodina-

mik olabilmektedir.  Özellikle terapötik indeksi dar olan ilaçlarla besin destek ürünlerinin dikkatli kul-

lanılması gerekmektedir. 
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TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN KALİTE İYİLEŞTİRME 

SİSTEMLERİ  

Gökçe ÇAKMAK KAFADAR1, Muhammet Ali ÇAKIR2 

1-2Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokul, Kırklareli / Türkiye 

Öz: Kalite, belirli ölçütler yardımıyla belirlenebilen ve kullanım amacına göre ölçütleri değişebilen bir 

olgu olarak tanımlanabildiği gibi, üretilen mal veya hizmetin, tüketici istek ve gereksinimlerini tatmin 

etme düzeyi olarak tanımlanır. Dünyada güvenli ve kaliteli gıda üretimi için toplam kalite yönetim sis-

temleri uygulanmaktadır. Toplam kalite yönetiminin (TKY) amacı kuruluşta çalışanların, yöneticilerin, 

faaliyetlerin, süreçlerin, mal ve hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayarak müşteri 

memnuniyetini gerçekleştirmektir. TKY ilkelerinin başında müşteri odaklılık gelmektedir. Müşteri 

odaklılık ilkesiyle müşteri memnuniyeti ile toplu beslenme sistemlerinin tercih edilme oranı ve kazancı 

da artmış olacaktır. TKY’nin diğer ilkeleri arasında sürekli iyileştirme ve tüm çalışanların katılımı gel-

mektedir. Bu sebeple toplu beslenme sistemlerinin tüm aşamalarında bulunan personelin bu kalite iyi-

leştirme sürecine katılımı şarttır. Toplam kalite yönetim sistemlerinin çıkış noktası olan müşteri mem-

nuniyeti ile gıdanın kaliteli, güvenilir, sağlıklı olması sağlanmaktadır.  Bu çalışmada toplam kalite yö-

netim sistemleri başlığı altında; Gıda Güvenliği Sistemleri [İyi Tarımsal Uygulamalar (GAP), İyi Üretim 

Uygulamaları (GMP), İyi Hijyen Uygulamaları (GHP), İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), İngiliz 

Perakendeciler Birliği (BRC), Uluslar arası Gıda Standardı (IFS), Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike 

Analizleri (HACCP)  , ISO 22000], Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001), Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 

14001), İş Sağlığı ve İş Güvenliği Standardı (OHSAS 18001), Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000) 

incelenecektir. Bu çalışmada amacımız toplu beslenme sisteminde bu denli önemli olan kalite iyileş-

tirme sistemlerini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Toplu Beslenme Sistemleri, Kalite İyileştirme Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi, 

Gıda Güvenliği Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı Ve Güvenliği Standardı, Sosyal Sorum-

luluk Standardı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kalite, üretilen mal veya hizmetin tüketici istek ve gereksinimlerini tatmin etme düzeyi olarak tanımla-

nabilir. Kalite, uygulanabilir standart ve spesifikasyonlara uygunluktur. Kar amaçlı ya da kar amaçlı 

olmayan her organizasyon, standartlara ve spesifikasyonlara sahiptir. Organizasyonlar bunları, perfor-

manslarını ölçmek ve beklenen performans seviyelerinden sapmaları düzeltmek amacıyla geliştirmek-

tedirler (Erkan ve Tosun, 2008). 

1. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) 

TKY, organizasyonun her üyesini güçlendiren bir yönetim felsefesidir. TKY, her bireyi katılmaya, kat-

kıda bulunmaya ve iyileştirme için öneriler sunmaya teşvik eder. (Talib, 2013). TKY, dünya çapında 

rekabet gücünü artırmak için yaygın olarak uygulanan bir strateji olmuştur. Kalite konusunda müşteri 

bilincini artırmak, bu rekabetçi pazarda kuruluşların karşılaştığı büyük bir zorluktur. Müşteri memnuni-

yetini artırmak, kuruluşun sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesindeki en önemli hedeftir (Anil ve 
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Satish, 2017). Toplam kalite yönetiminin amacı kuruluşta çalışanların, yöneticilerin, faaliyetlerin, sü-

reçlerin, mal ve hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayarak müşteri memnuniyetini 

gerçekleştirmektir (Güngör, 2008). 

Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri 

1. Müşteri Odaklılık: Toplam kalite yönetiminin en önemli unsurlarından biri olan müşteri tatminine 

yönelik çalışmalar hem kuruluş için hem de müşteri portföyünde yer alan kişiler için bir avantaj niteliği 

taşımaktadır.  

2. Kaizen (Sürekli İyileştirme): Kaizen sürekli gelişme anlamı taşımaktadır. Bu gelişme anlayışında 

kuruluşlar, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek için bütün olanaklarını seferber etmek-

tedirler. 

3. Tüm Çalışanların Katılımı: Toplam kalite yönetiminin başarı kazanmasında, tüm çalışanların buna 

inanması ve bağlı kalması önemli rol oynamaktadır. Kuruluşun tüm üyelerinin, gerek çalıştıkları süreç-

lerin ve sistemlerin sürekli iyileştirilmesine, gerekse öneriler sunulmasına ve kararlara katılmaları anla-

mına gelmektedir (Akdağ, 2005). 

Dünyada güvenli ve kaliteli gıda üretimi için uygulanan toplam kalite yönetim sistemleri şunlardır 

(Parksekel Yönel, vd. 2008);  

1. Gıda Güvenliği Sistemleri (GMP, GAP, GHP, GLP, BRC, IFS, HACCP, ISO 22000, FSSC 22000),  

2. Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001),  

3. Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14001),  

4. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Standardı (OHSAS 18001), 

5. Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000) 

2. Gıda Güvenliği Sistemleri 

Gıdanın tarladan sofraya kadar tüm gıda zinciri boyunca mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelere 

karşı güvenilir bir şekilde üretiminin ve tüketiminin sağlanması disiplinidir. Temel amaç tüketici sağlı-

ğının korunmasıdır. Bu amaçla dünyada ve Türkiye’de “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri” olarak 

adlandırılan birçok uygulamaya uluslararası boyutta kabul görerek, birçok ülkede uygulanmaları hızla 

yaygınlaşmaya başlamıştır (Sezgin ve Artık, 2015). 

2.a. İyi Tarımsal Uygulamalar (Good Agricultural Practice-GAP) 

GAP, taze meyve ve sebzeler için yetiştirme, hasat, paketleme ve depolama işlemlerinde mikrobiyal 

gıda güvenliği tehlikelerini azaltmaya yönelik genel uygulamalar olarak tanımlanır. GAP programı, 

HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi) sisteminin saha düzeyinde kabul edilmesi için 

bir ön koşuldur. Ürünlerden kaynaklanan bazı gıda zehirlenmesi salgınları, GAP’ların işleyiciler tara-

fından benimsenmemesi ile ilgilidir. Bunları tanımlamak, çiftçilik uygulamalarında var olabilecek po-

tansiyel mikrobiyal tehlikelerin farkında olmak, çiftçilik ve üretim döngüsünde ürünlerin nasıl ve nerede 

kirlenebileceğini tahmin etmek, bu risklerden kaçınmak veya azaltmak ve ürünün güvenli olduğundan 

emin olmak için atılan tüm adımların belgelenmesi gerekmektedir (Cruz, vd. 2006).  
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2.b. İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practice -GMP) 

GMP, gıdanın ambalaj malzemelerinin ve gıdayla temas etmesi beklenen diğer malzemelerin üretiminin 

güvenli son ürünleri garantilemek için uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak hedefiyle gereken 

tüm eylemleri ve yerine getirilmesi gereken koşulları ifade eder (Knaflewska, 2007). GMP ayrıca gıda 

üretiminin her unsurunun önceden tanımlanmasını ve belirlenen kaynakların uygun miktarda, uygun 

yerde ve uygun zamanda teslim edilmesini ve kullanım amacına göre kullanılmasını gerektirir. GMP, 

entegre bir yönetim sistemidir. Bu nedenle, ürünün yapılmasını, depolamasını ve dağıtılması için gere-

ken her şeyin tam ve ayrıntılı spesifikasyonunun olmasını gerektirir. GMP, yalnızca halihazırda var olan 

ürünler ve süreçlerle ilgili değildir. Yeni bir ürünün veya yeni bir sürecin geliştirilmesi veya mevcut bir 

ürün veya süreçte önemli bir değişiklik, GMP açısından optimizasyon fırsatı sağlar (Bilska ve Kowalski, 

2014). 

2.c. İyi Hijyenik Uygulamalar (Good Hygienic Practice -GHP) 

GHP, gıda güvenliğini sağlamak için üretim ve dağıtımın her aşamasında yapılması gereken eylemleri 

ve yerine getirilmesi ve kontrol edilmesi gereken hijyenik koşulları belirler. GHP, hijyenik işlemlerin 

yürütülmesine ilişkin üretim alanının, üretim ekipmanının, personelin yıkama ve dezenfeksiyon sıklığı 

ve süresi, GHP alanındaki personel eğitiminin sıklığına ilişkin prosedür ve talimatları içerir. Hem GMP 

hem de GHP, bir gıda işletmesinde HACCP sistemini uygulamak için bir ön koşul oluşturur (Sikora ve 

Strada, 2005; Bilska ve Kowalski, 2014). 

2.d. İyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practice-GLP) 

GLP, laboratuvar çalışmalarında kalite güvenliğini sağlama çabalarının gereği olarak tanımlanmış ve 

belirli kurallara bağlanmıştır. GLP uygulamaları kalite güvence sistemlerinin bütünleyici öğelerinden 

biri olup, laboratuvar koşulları ve işleyişi konusundaki iyileştirme çalışmalarının bir uygulamasıdır. 

GLP uygulamaları ile kalite güvenliği doğrudan etkileşim içindedir. Ürünün kalitesi laboratuvarın so-

rumluluğundadır. Analizleri en doğru şekilde yapıp eksikler veya yanlışlar hususunda gerekli birimleri 

uyarma görevini üstlenmektedirler. Ayrıca bu sistem ile laboratuvar koşulları ve yetkili kişilerin sorum-

lulukları belirlenmiştir (Aytekin, 2017). 

2.e. İngiliz Perakendeciler Birliği (British Retail Consortium-BRC)  

Türkçe karşılığı İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı olan BRC; İngiliz perakendecilerin 

oluşturduğu bir standarttır. Ekim 1988’ de yayınlanmıştır. BRC müşteri ürünleri; özel markalı ürünler 

için firma teknik yeterliliklerinin sağlanması gereken yükümlülükleri içerir. Bu standart genel uygula-

nabildiği gibi ürüne özel de uygulanabilmektedir. BRC amblemli gıda ürünlerinin tedariki için BRC 

teknik standartları ve protokolleri geliştirilmiştir. Başlangıçta BRC amblemli ürünlerin tedariki için ge-

liştirilmiş olmasına rağmen, son yıllarda HACCP programlarının geliştirilmesinde bir temel olarak kul-

lanılmıştır (Aytekin, 2017). BRC, küresel standartlar programı, gıda güvenliği, paketleme ve paketleme 

malzemeleri, depolama ve dağıtım, aracılar ve tüketici ürünleri için standartlar sunar (Bar ve Zheng, 

2019). 
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2.f. Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard- IFS) 

IFS, güvenli gıda ürünleri ve üretim süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen gıda güvenliği 

sertifikasıdır. IFS sertifikaları, şirketlerin müşteri gereksinimlerini karşılayan ürünler ürettiğini ve hiz-

metler sunduğunu ve süreçleri iyileştirmek için sürekli çalıştığını kanıtlamaktadır. IFS gıda standardı, 

tüm gıda üreticileri için, özellikle de özel etiketler üretenler için önemlidir, çünkü müşteri uyumluluğu 

için birçok gereksinim içerir (Uluslararası özellikli standartlar, 2018).  

IFS standartlarının hedefleri (Bomba ve Susol, 2020):  

- Bir ticaret ağının tüm tedarikçileri için bir değerlendirme tabanının oluşturulması  

- Tek denetim şekli ve sonuçlarının karşılıklı olarak tanınması 

- Tedarikçi ağı içindeki sonuçların karşılaştırılabilirliği 

2.g. Gıda Güvenlik Sistemi Sertifikası (FSSC 22000-Food Safety System Certification) 

FSSC 22000, ISO 22000 standartlarına dayanmaktadır. Gıda işletmelerinin gıda ürünlerinin güvenliğini 

garanti etmesini ve çevre dostu, profesyonel ve iş güvenliği ve sağlık koşullarını iyileştirmesini sağlayan 

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 gibi diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonu kolaylaştırır. 

2016 yılında, toplu beslenme servisi, perakende, ulaşım ve depolama için gereksinimleri içeren dört adet 

FSSC 22000 sürümü yayınlanmıştır. FSSC 22000, Gıda Güvenliği düzenleyici otoritelerinin gereksi-

nimlerini karşılayan kapsamlı bir yönetim sistemidir ve uluslararası düzeyde ürün güvenliği sağlamak-

tadır (Bomba ve Susol, 2020). 

2.h. Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri (HACCP) 

HACCP kavramı, gıda tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında meydana gelmesi muhtemel tehlike-

leri belirlemeyi ve bunların olmasını engelleyecek kontrolleri uygulamaya koymayı amaçlayan, kabul 

edilmiş ilkelere dayalı, gıda güvenliği yönetimine sistematik bir yaklaşımdır. HACCP tüm ara işlem ve 

dağıtım faaliyetleri dahil olmak üzere, üretim aşamasından tüketiciye kadar gıda ürünün tüm aşamalarını 

kapsar. Sürecin neresinde tehlikelerin meydana gelebileceğini belirleyerek, gerekli kontrol önlemlerini 

yerine getirmek mümkündür. Bu, gıda güvenliğinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar (Mortimore 

ve Wallace, 2015). 

Haccp Gıda Güvenliği Yönetimsisteminin Faydaları (Dinçoğlu ve Rugji, 2021): 

- Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik riskler ve potansiyel tehlikelerin en başta tanımlanarak orta-

dan kaldırmasını ve böylece güvenli gıda üretimini sağlar.  

- Gıda güvenliğini olumsuz etkileyecek etmenlerin düzeltilmesi para ve zaman kaybını önleyerek 

verimliliğin arttırılmasını sağlar.  

- Tüketici memnuniyetini artırarak, pazar payının genişlemesini sağlar. 

- Mevzuata uygun olarak yönetim ve üretim sağlar. 
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2.i. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 

Bir ISO Uluslararası Standardı olan ISO 22000 2005 yılında yayınlanmıştır ve çiftlikler, gıda işlemci-

leri, ambalaj ve bileşen tedarikçileri, yemek tedarikçileri, depolama gibi birincil üreticiler dahil olmak 

üzere, gıda zincirinden çiftlikten çatala kadar gıda güvenliğine tam bir zincir yaklaşımı uygulamaktadır 

(Silva, vd. 2016). 

Ülkemizde bu bağlamda ilk olarak, ISO 9001 standartları içerisinde yer alan gıda üretimi ile ilgili mad-

deler uygulanmıştır. ISO 9001’den sonra yine bu konu ile ilgili bir başka standart olan, HACCP kalite 

sistemi kullanılmıştır. Sonrasında ülkemizde 2006 yılından itibaren, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yöne-

tim Sistemi (GGYS) uygulanmaya başlanmış ve birçok yiyecek-içecek işletmesi tarafından tercih edil-

meye başlamıştır (Bucak, 2011).  

ISO 22000:2005, gıda zincirindeki herhangi bir kuruluş için gereklilikler, ISO 9001 gerekliliklerini, 

HACCP metodolojisine uygunluğu ve ilgili mevzuata uygunluğu entegre eden denetlenebilir ve sertifi-

kalandırılabilir bir standarttır. Diğer gıda kalitesi standartları ve programları ile karşılaştırıldığında, ISO 

2200, tüm gıda zinciri sektörleri için geçerli olan bir Uluslararası ISO Standardı olma avantajına sahiptir 

(Silva, vd. 2016). 

22000:2018, üretim yerinden tüketim noktasına kadar gıda güvenliği tehlikelerinin önlenmesi, ortadan 

kaldırılması ve kontrolünü kapsar. Sürecin her aşamasında gıda güvenliği tehlikeleri ortaya çıkabilece-

ğinden, gıda tedarik zincirine dahil olan şirketler yeterli tehlike kontrolü uygulamalıdır. ISO 

22000:2018, operasyonel düzeyde risk ile yönetim sisteminin stratejik düzeydeki riski arasında ayrımlar 

önermektedir. ISO 22000:2018'i gıda güvenliği tehlikelerinin dinamik kontrolünü sunan bir standarttır. 

Genel olarak bilinen temel unsurları, yani etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, Ön Koşul Programları 

(PRP) ve HACCP ilkelerini birleştirir. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS), bir kuruluşun bir plan 

oluşturması, uygulama tasarlaması, işletmesi, sürdürmesi ve etkinliğini artırmak için GGYS'sini gün-

cellemesi için yönergeler sağlar (Purwanto, vd. 2020). Genel yapıları açısından ISO 22000:2018 ve 2005 

sürümleri arasında dört temel fark vardır. ISO 22000: 2018, HLS (high-level structure) konseptini be-

nimser, riskleri değerlendirmek için yeni yöntemler ekler, PDCA (plan, yap, kontrol et, eylem) döngü-

sünü genel operasyonlara bağlar ve gıda güvenliği politikalarına katılımı ve taahhüdü uygulamak ve 

iletmek için en yüksek yönetim ve standart seviyelerine yükseltir. Ayrıca, operasyonel süreçlerin anahtar 

terimleri ve tanımları ile ilgili yeni eklemeler ve revizyonlar da bulunmaktadır (Chen, vd. 2019). 

3. Kalite Yönetim Sistemleri 

ISO 9000: Uluslararası kalite standartları serisi kalite yönetim sistemi için bir çerçeve sağlar. Standartlar 

yaklaşık olarak her yedi yılda bir gelişmekte ve dolayısıyla gereksinimlerini ve iş performansı üzerinde 

beklenen etkilerini geliştirmektedir (Rusjan ve Alic, 2010). ISO 9000 1987’de geliştirilmesinin ardından 

günümüze kadar periyodik olarak güncellenmiştir (Goetsch ve Davis, 2016). 

ISO 9000: 1987: ISO 9000 standardının bu ilk sürümü, kalite yönetim sistemleri için üç model içeri-

yordu: 

1. ISO 9001: 1987- Tasarım, Geliştirme, Üretim ve Kurulum Hizmetlerinde Kalite Güvencesi Modeli 

2. ISO 9002: 1987- Üretim, Kurulum ve Hizmette Kalite Güvencesi Modeli 
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3. ISO 9003: 1987- Son Denetim ve Testte Kalite Güvencesi Modeli 

ISO 9000:1994: ISO 9000:1987 daha popüler hale geldikçe, ISO aynı belgeyi çeşitli isimlerle adlandır-

manın karışıklığa neden olabileceğini fark edip, 1994'te ISO 9000:1994 kalite yönetim belgeleri yayın-

lamıştır. ISO 9000 standardının 1987 ve 1994 versiyonları arasındaki en dikkat çekici değişiklik numa-

ralandırma sisteminin düzene sokulmasıdır. 1994 sürümünde standardı netleştirmek ve okumayı kolay-

laştırmak için bir organizasyonun tüm üyelerinin yetki ve sorumluluklarını tanımlamaya yarayan iş pro-

fillerinin oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir (Tricker, 2010). 

ISO 9001: 2000: Bu sürüm, ISO 9001, 9002 ve 9003'ü ISO 9001 olan tek bir belgede birleştirmiştir. Bu 

sürümün ayırt edici özelliği, kalite yönetiminin temel ilkelerine daha yakın bir hale getirilmiş olmasıdır. 

Bu standarttaki en önemli değişiklik süreç yönetimini en önemli unsur haline getirmesidir. Aynı za-

manda bir kuruluşun yöneticilerinin aktif katılımını gerektirir. Başka bir deyişle, ISO kaydı sorumlulu-

ğunun sadece orta kademe personele devredilmesine izin vermez. Bu versiyondaki son önemli değişik-

lik, performans ölçütlerinin uygulanması yoluyla organizasyonel etkinliği geliştirme hedefidir (Goetsch 

ve Davis, 2016). 

ISO 9001: 2008: Bu sürüm ISO 9001: 2000'den önemli ölçüde farklı değildir. Birkaç ek gereklilik var-

dır: 

 Kalite politikası, kuruluşun iş ve yönetim planıyla bağlantılı, üst yönetimin resmi bir beyanı olma-

lıdır,  

 Kalite politikası tüm düzeylerdeki tüm personel tarafından anlaşılmalı ve kullanılmalıdır, 

 Tüm personelin ölçülebilir iş hedeflerine sahip olması gerekir, 

 Kalite sistemi uygunluk ve etkinlik açısından düzenli olarak denetlenir, 

 Kalite sistemi ile ilgili kararlar kayıtlı verilere dayanır, 

 Ürün geliştirmenin, her aşamada testler ve test sonuçları ile planlanmış aşamaları olmalıdır. Ürünün 

geçerli tüm gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını belirtmek için belgelendirilmelidir, 

 Kurumsal performans düzenli olarak gözden geçirilmelidir (Goetsch ve Davis, 2016). 

ISO 9001: 2015: Kaliteyi ayrı bir varlık olarak ele almaktan ziyade, bir kuruluşun iş ve stratejik yönle-

riyle daha uyumlu hale getirecek büyük bir revizyondur. ISO 9001: 2015, risk temelli düşünme kavra-

mını ortaya koyar ve kuruluşların dört tür riski dikkate almasını ve planlamasını gerektirir. Bunlar ku-

rumsal risk, stratejik risk, uygunluk riski ve operasyonel risktir (Goetsch ve Davis, 2016). 

4.Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 14001) 

Firmaların çeşitli alanlardaki faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak için yapılandıran sertifikalı yö-

netim standartıdır (Orcos, vd. 2018). ISO 14001, bir kuruluşun, çevresel performansını arttırmak için 

kullanabileceği bir çevre yönetim sistemi için şartları kapsar. Bu standardın, sürdürülebilirliğin çevre 

boyutuna katkı sağlayan, çevre sorumluluklarını sistematik bir yaklaşımla yönetmeyi amaçlayan kuru-

luşlar için kullanımı amaçlanmıştır. Bu standart, kuruluşun; çevreye, kuruluşun kendine ve ilgili taraf-

lara değer katan, kendi çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasına yardım eder. Kuru-

luşun çevre politikaları ile uyumlu olarak, bir çevre yönetim sisteminin çıktıları; çevre performansının 
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artırılması, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, çevre amaçlarına ulaşması olarak sıralana-

bilir (TSE, 2015). 

4.İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Standardı (OHSAS 18001) 

 İşyerlerinde işlerin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek teh-

like ve riskleri belirlemek, kaza ve benzeri etkilerden korunmak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak 

amacıyla sistemli ve bilimsel önlemlerin alındığı yönetim sistemidir (Cevizci ve Önal, 2009). 

5.Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000) 

Sosyal sorumluluk ile ilgili olan bu standart günümüzde evrensel olarak kabul gören bir referans sistem-

dir. Her türlü kurum ve kuruluştaki fason çalışan birimlerdeki haksız ve gayri insani uygulamalara, ça-

lışma koşullarına dikkat çekmek, özellikle çocukların zorla çalıştırılması, istismarı gibi haksızlıkların 

önlenmesi amacıyla oluşturulmuş bir standarttır (Cevizci ve Önal, 2009) 

SONUÇ 

Toplu beslenme sistemlerinde kullanılan birçok kalite geliştirme sistemi bulunmaktadır. Bu kalite ge-

liştirme sistemlerinin ortak amacı gıda güvenliğini sağlamaktır. Toplu beslenme sistemlerinde hem ticari 

kaygıları olan hem de olmayan tüm işletmeler gıda güvenliğini sağlayarak müşteri memnuniyetini sağ-

lamış olurlar. Müşterinin odağı sağlıklı ve güvenilir besin tüketmek olduğu için bu kalite sistemlerinin 

gerekliliklerinin uygulanması işletmelerin devamlılığı için zorunlu hale gelmiştir. 
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FİTOKİMYASALLAR VE HAŞLAMA YÖNTEMİNİN ÇEŞİTLİ SEBZELERDEKİ 

FİTOKİMYASALLARA ETKİSİ 

Gökçe ÇAKMAK KAFADAR1, Muhammet Ali ÇAKIR2 

1-2Kırklareli Üniversitesi , Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli / Türkiye 

Öz: Fitokimyasallar, bitkiler tarafından çeşitli kimyasal yollarla üretilen besleyici olmayan kimyasal 

bileşiklerdir. Sağlık üzerine birçok yararlı etkileri olan fitokimyasallar polifenoller, terpenoidler, orga-

nosülfürler, fitosteroller olmak üzere dört başlık altında incelenebilir. Polifenoller kendi içinde 5 ana 

başlığa daha ayrılır: Basit fenolik asitler, stilbenler, kurkuminoidler, lignanlar ve flavonoidler. Terpeno-

idlerin arasında karotenoidler (laykopen, lutein ve karoten) ve sesquiterpenler bulunur. Organasülfür 

bileşikler arasında allil sülfit, allisin ve alliksin bulunur. Bu bileşikler sarımsak, soğan, pırasa gibi seb-

zelerde bol miktarda bulunmaktadır. Son olarak kolesterol benzeri yapıda olan ve kalp sağlığı ile ilgili 

önemli etkileri olduğu düşünülen fitostreroller arasında kampestrol, stigmasterol ve sitosterol bulunur. 

Birçok hastalığın önlenmesi veya tedavisinde etkili olan fitokimyasallar sebzelerde yoğun olarak bulu-

nur. Genel olarak sebzeler pişirilerek tüketilmektedir. Toplumda sebzelerin çiğ olarak tüketilmesinin 

daha doğru olduğu kanısı olsa da pişirme ile aktif olan biyoaktif bileşikler nedeniyle pişirmenin olumlu 

yanları da vardır. Pişirmenin sebzeler üzerinde tek bir etkisi yoktur. Bunun sebebi sebze türlerinin farklı 

olması olduğu gibi pişirme süresi, sıcaklık gibi etkilerden kaynaklanıyor olabilir. Pişirme yöntemlerin-

den biri olan haşlama yöntemi pişirme yöntemleri arasında beslenme ve diyetetik uzmanları tarafından 

en çok önerilen yöntemlerden biridir. Son zamanlarda haşlama suyuna geçen vitamin ve mineraller ne-

deniyle haşlamanın sağlıklı olarak değerlendirilmesi sorgulanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada fito-

kimyasalları kategorize etmek ve fitokimyasalların yoğun olarak bulunduğu çeşitli sebzelerde haşlama 

yöntemi ile fitokimyasalların değişimini incelemek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fitokimyasallar, Sebzeler, Pişirme Yöntemleri, Haşlama 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

1. Fitokimyasallar 

Bitkiler sadece yaşam için gerekli olan temel besinleri sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sağlığı geliş-

tirmeye ve hastalıkları önlemeye katkıda bulunan diğer biyoaktif fitokimyasalları da sağlar (Koche, 

2016). Genellikle ikincil metabolitler olarak adlandırılan fitokimyasallar, bitkiler tarafından çeşitli kim-

yasal yollarla üretilen besleyici olmayan kimyasal bileşiklerdir. (Koche ve ark., 2016). Bitkileri hasta-

lıklardan ve çevresel zararlardan korurlar ve ayrıca bitkinin rengine, kokusuna ve tadına katkıda bulu-

nurlar (Yoo ve ark., 2018). Meyve, sebze, baklagiller, kepekli tahıllar,fındık, tohumlar, mantarlar, otlar 

ve baharatlarda geniş kapsamlı diyet fitokimyasal bulunur. Brokoli, lahana, havuç, soğan, sarımsak, 

kepekli ekmek, domates, üzüm,kiraz, çilek, ahududu, fasulye ve soya gıdaları da fitokimyasalların ortak 

kaynaklarıdır (Yoo ve ark., 2018). 

1.1. Fenolik Bileşikler (Polifenoller) 

Meyve ve sebzelerde zengin olarak bulunan polifenoller insan beslenmesinin önemli bir parçasıdır ve 

fitokimyasallar içinde sağlık faydaları bulunan temel bir gruptur.  Polifenoller, fenol halkalarının sayısı 

ve yapısına ayrıca polifenollere bağlı yapısal elementlerin sayısına göre farklı gruplara ayrılmakta ve 
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besinler genellikle farklı kimyasal formlardaki polifenolleri kompleks karışımlar şeklinde içermektedir 

(Lewandowska ve ark., 2016). 

Fenoller, bitkileri oksidatif parçalanmadan korurlar ve aynı etkiyi insanlarda da gösterirler. Çilek bö-

ğürtlen, üzüm ve patlıcan gibi meyve ve sebzelerin mavi, mavi-kırmızı ve mor renkleri fenolik içerikle-

rinden kaynaklanır. Örneğin yaban mersini fenolik antosiyanidinler bakımından zengindir. Fenollerin 

göze çarpan fitobesin özelliği, iltihaba yol açan spesifik enzimleri engellemeleridir. Ayrıca prostaglan-

din reaksiyon zincirini değiştirerek trombositlerin kümeleşmesini önler (Pereira ve ark., 2016). 

Polifenoller 5 ana başlıkta incelenebilirler (Gonzalez-Castejon ve Rodriguez-Casado, 2011): 

 Basit Fenolik Asitler 

- Kafeik asit 

- Ferulik asit 

- Klorojenik asit 

 Stilbenler 

- Resveratrol 

 Kurkuminoidler 

- Kurkumin 

 Lignanlar 

- Metairesinol 

- Sekoizolarisiresinol 

 Flavonoidler 

- Flavonoller 

 Kampferol 

 Kersetin 

- Flavanoller 

 Proantosiyanidinler 

 Kateşinler 

- Antosiyaninler 

 Siyanidin 

- Flavonlar 

 Luteolin 

- Flavanonlar 

 Naringenin 

- İsoflavonlar 

 Genistein 
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 Daidzein 

1.1. 1. Basit fenolik asitler 

Basit fenolik asitler temel olarak hidroksibenzoik asit ve hidroksisinnamik asit olmak üzere iki grupta 

sınıflandırılmaktadır. Hidroksibenzoik asitler  (p-hidroksibenzoik asit, protokateşuik asit, gallik asit) 

birkaç yenilebilir bitkide bulunduklarından beslenme açısından yüksek ilgi görmezken diğer grup (p-

kumarik, kafeik ve ferulik asitler) besinlerde daha yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Kafeik asit, 

ferulik asit ve kumarik asit gibi fenolik asitler kahvede yüksek miktarda bulunmalarının yanı sıra yaban 

mersini, kivi, elma, çilek, böğürtlen, kiraz gibi meyvelerde de bulunmaktadır (Pereira ve ark., 2016).  

1.1.2. Stilbenler 

Stilbenler karmaşık yapıları ve çeşitli biyolojik faaliyetleri olan birkaç bitki türünde bulunan bir polife-

nol sınıfıdır .En iyi bilinen örneği resveratrol bileşiğidir. Resveratrol üzüm, kırmızı şarap, yer fıstığı ve 

yaban mersininde bulunurken farklı kaynaklardaki içeriği iklim, mantar enfeksiyonları, ultraviolet ışın-

larına maruz kalma ve şarap yapımı prosedürleri gibi faktörlere bağlı olarak büyük farklılıklar göster-

mektedir (Cavallini ve ark., 2016).  

1.1.3. Kurkuminoidler 

Kurkuminoidler, Curcuma (zerdeçal) ve Zingiber (zencefil) türlerinde doğal olarak bulunan toksik ol-

mayan sarı renkli pigmentler olarak bilinmektedir (Ding ve ark., 2016). 

1.1.4. Lignanlar 

Lignanlar,steroid benzeri bir kimyasal yapıya sahip olan fitoöstrojenler olarak tanımlanır (Rietjens ve 

ark., 2017). Lignanlar, çeşitli tohumlarda, tahıllarda, meyvelerde ve sebzelerde nispeten düşük konsant-

rasyonlarda, susam ve keten tohumlarında daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Bu nedenle, lignan 

alım seviyesi ve dolayısıyla lignanın biyoyararlanımı, tüketilen diyet tipine bağlıdır ve oldukça değişken 

olabilir (Rietjens ve ark., 2017; Rodríguez-García ve ark., 2019).  

1.1.5. Flavonoidler 

Flavonoidler, önemli bir doğal ürün sınıfıdır. Meyveler, sebzeler, kuruyemişler, tahıl tohumları, kakao, 

çikolata, çay, soya, kırmızı şarap, otlar ve içecek ürünlerinde yaygın olarak bulunurlar. Flavonoidler 

ortak bir kimyasal yapı paylaşır.İki aromatik halkanın oksijenli bir heterosiklik halka oluşturan üç kar-

bonlu bir zincirle bağlandığı bir C6-C3-C6 iskeletine dayanmaktadır. Bu yapı iskeletine dayalı farklı 

flavonoid sınıfları bulunur: flavonlar, flavonoller, flavanonlar, flavan-3-ols, antosiyaninler, dihidrofla-

vonoller ve izoflavonların yanı sıra biyojenetik ara kalonoid formlar (Caro-Ordieres ve ark., 2020). 

a. Flavonoller: Besinlerde bulunan en yaygın flavonoidlerdir ve ana temsilcileri quersetin ile ka-

empferoldur. En zengin kaynakları soğan, kıvırcık yapraklı lahana, pırasa, brokoli ve yaban mersinidir 

(Kawser Hossain ve ark., 2016). 

b. Flavanoller: Monomer formda (kateşinler) ve polimer formda (proantosiyanidinler) olmak üzere 

çeşitli çaylar, meyveler, kakao ve çikolatalarda bulunmaktadır. Meyve ve kakaodaki en yaygın flava-

noller, kateşin ve epikateşindir; üzümlerde, çaylarda ve bazı baklagil bitkilerinin tohumlarında bulunan 
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flavanoller epikateşingallat (ECG), gallokateşin, epigallokateşin (EGC) ve epigallokateşin galattır 

(EGCG) (Kawser Hossain ve ark., 2016). 

c. Antosiyaninler: Meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan suda çözünür flavonoidler sınıfı-

dır. Diyetteki antosiyanin kaynakları arasında kırmızı ve mor meyveler, üzümler, elmalar, erikler, lahana 

veya yüksek düzeyde doğal renklendiriciler içeren yiyecekler bulunur. Antosiyanin pigmentleri, doğal 

gıda renklendiricileri olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu pigmentlerin rengi 

ve stabilitesi pH, ışık, sıcaklık ve yapıdan etkilenir. Cyanidin, delphinidin, malvidin, peonidin, petunidin 

ve pelargonidin, altı yaygın antosiyanidindir (Mattioli ve ark., 2020).  

d. Flavonlar: Meyve ve sebzelerde çoğunlukla glikozit formda bulunurlar ve analiz edildikleri en 

önemli yenilebilir kaynakları maydanoz ve kerevizdir. Luteolin ve apigenin havuç, biber, kereviz, may-

danoz ve ıspanak gibi pek çok yenilebilir bitkide bulunan en iyi bilinen flavonlardır (Hostetler ve ark., 

2017). 

e. Flavanonlar: Oldukça reaktif bir yapıya sahip olduklarından bitkilerde hidroksilasyon, glikozilas-

yon ve O-metilasyon reaksiyonlarına maruz kalan bileşiklerdir. Domates ve nane gibi yenilebilir bitkiler 

ve en önemlisi yüksek  konsantrasyonlarda flavanon içeren turunçgiller kaynaklarıdır. Greyfurtta narin-

genin, portakalda hesperidin ve limonda eriodiktiol olmak üzere aglikon formda bulunmaktadır (Barreca 

ve ark., 2017).  

f. İzoflavonlar: En östrojenik bileşikler arasında yer alır. Genistein, daidzein ve glistein en iyi bilinen 

izoflavonlardır. İzoflavonların ana kaynakları soya ve soya türevli ürünlerdir. Diğer diyetsel izoflavon 

kaynakları arasında nohut ve fasulye bulunur ve az miktarda izoflavon da meyveler, sebzeler ve kuru-

yemişler gibi diğer bitki ürünlerinde bulunur. Bunun dışında, batı (esas olarak Amerika) popülasyo-

nunda, inek sütü ve süt ürünleri tüketiminin toplam izoflavon alımına katkıda bulunduğu bulunmuştur 

(Křížová ve ark., 2019).  

1.2. Terpenoidler 

Terpenoidler (izoprenoidler) bitkilerde yaygın olarak bulunan 4000’den fazla birincil ve ikincil meta-

bolik bileşiği temsil eden geniş bir ailedir. Tüm terpenoidlerin yapısında izopren birimi bulunur ve kar-

bon atomu sayılarına göre farklı gruplara ayrılmaktadır ( Goto ve ark., 2017).Terpenoidler, kimyasal 

ekoloji bağlamında önemli özelliklere sahip en çeşitli olanlardır (Boncan ve ark., 2020). Terpenoidler 

temel olarak iki gruba ayrılır (Gonzalez-Castejon ve Rodriguez-Casado, 2011): 

 Karotenoidler 

- Laykopen 

- Lutein 

- Karoten 

 Sesquiterpenler 

- Absisik asit 

Karotenoidler yağda çözünen tetraterpen yapıda, genellikle bitki ve bazı fotosentetik mikroorganizmalar 

tarafından üretilen kırmızı, turuncu, sarı ve yeşil renkten sorumlu pigmentlerdir. Temel diyet kaynakları 
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meyve ve sebzeler olmasına karşın ekmek, yumurta ve yağlarda da bulunmaktadır (Eggersdorfer ve 

Wyss, 2018). Güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çeken karotenoidler, hidrokarbonlar (karotenler) 

ve oksijenli türevleri (ksantofiller) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. α karoten, β karoten ve β kriptok-

santinin A vitamini biyosentezi için öncül olduğu bilinmektedir (Eggersdorfer ve Wyss, 2018).  

1.3. Organosülfürler 

Organosülfür bileşikler sarımsak, soğan, pırasa gibi bitkilerde bol miktarda bulunan, sebzelerin ayırt 

edici lezzet ve aromalarını vermelerinin yanı sıra sağlık faydalarıyla da dikkat çeken biyoaktif bileşen-

lerdir (Sahu, 2016). Organosülfürler arasında allil sülfit, allisin ve alliksin bulunur (Gonzalez-Castejon 

ve Rodriguez-Casado, 2011). 

1.4. Fitosteroller 

Fitosteroller, yapısal olarak kolesterole benzeyen doğal besin bileşenleridir (Marangoni ve Poli, 2018). 

Kolesterol, hayvanlarda baskın steroldür, bitkilerde bulunmaz. Bunun yerine bitkiler, yapısal olarak ve 

fonksiyonel olarak kolesterollere benzeyen fitosterol içerir (Marangoni ve Poli, 2018). Hormonlar veya 

hormonal öncüler olarak bulunurlar. Kolesterolün aksine, insanlar fitosterolleri sentezleyemezler diyet-

ten almak zorundadırlar (Luo ve ark., 2015). Besin kaynaklarının rafine edilmemiş bitkisel yağlar, to-

humlar, hububat, fındık ve baklagiller olduğu bilinmektedir (Luo ve ark., 2015). Fitosteroller arasında 

kampestrol, stigmasterol ve sitosterol bulunur (Gonzalez-Castejon ve Rodriguez-Casado, 2011). 

2. Haşlama yönteminin çeşitli sebzelerdeki fitokimyasallara etkisi 

Sebzeler genel olarak tüketilme öncesinde pişirilmektedir ve bu durum sebzelerin bileşiminde çeşitli 

değişikliklere neden olmaktadır (Bernhardt ve Schlich, 2006; Waldron ve ark.,2007). Pişirmenin sebze-

ler üzerinde tek bir etkisi bulunmamaktadır. Bu etki başta sebzenin türü olmak üzere birçok faktöre bağlı 

olarak değişir. Bu nedenle pişirmenin etkileri sadece olumlu ya da sadece olumsuz olarak değerlendiri-

lememektedir (Link ve ark., 2004; Bernhardt ve Schlich, 2006). Haşlama, gıda üretiminde ve ev orta-

mında kullanılan önemli pişirme yöntemlerinde birisidir. Haşlama ile besinin yumuşaması sağlandığı 

gibi bozulma sürecinde devam eden enzimlerin reaksiyonlarının da durdurulması sağlanır (Amin ve Lee, 

2005; Nayak ve ark., 2015). 

Amin ve Lee tarafından yapılan bir çalışmada (2005) lahana türleri 98°C'de 5-10 dakika haşlanmıştır. 

Çalışma sonunda lahana türlerinin antioksidan düzeyi ve fenolik bileşenlerinin anlamlı olarak azaldığı 

görülmüştür. Bunun yanında 15 dakikalik haşlama işleminin Çin lahanasında toplam fenolik madde 

miktarını arttırdığı saptanmıştır. Pancar, lahana, patlıcan, yeşil fasulye, soğan ve ıspanak örnekleri ile 

yapılan bir çalışmada tüm sebzeler 50 gram kadar alınıp doğranmış ve 100 mL suda 78 ° C'de 7 dakika 

pişirilmiştir. Patlıcan, lahana ve pancarın toplam polifenol içeriği pişirme ile artarken, diğer tüm sebze-

lerde pişirme ile polifenol içeriği azalmıştır (Senarathne ve ark., 2017).  Türkiye’de yapılan bir yüksek 

lisans tezinde (Geçer, 2011) 7 tür havuç (ereğli siyahı, purple haze, cosmic purple, atomic red, yellow 

stone, white satin) 300 mL su içerisinde haşlanmıştır. Haşlama sonucunda ereğli siyahı ve purple haze 

türlerinin fenolik içerikleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde artmıştır. Diğer türlerin haşlama sonu-

cunda fenolik içeriklerinde anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. Kereviz köklerini yumuşayana kadar 

100 ° C'de (1/2 w/v) kaynatıldığı bir çalışmada kaynama ile fenolik içeriğindeki değişim incelenmiştir 

(Salamatullah ve ark., 2021). Kereviz köklerinin ana fenolik bileşikleri sırasıyla kateşin, 3,4-dihidrok-
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sibenzoik asit, 1,2-dihidroksibenzen ve gallik asit olarak bulunmuştur.En yüksek azalma 3,4-dihidrok-

sibenzoik asitte tespit edilmiştir. Ayrıca kerevizin gallik asit ve kuersetin içerikleri sırasıyla 19.21 mg / 

100g'den 15.75 mg / 100g'ye ve 17.28 mg / 100g'den 13.08 mg / 100g'a düşmüştür. Kaynatma işlemin-

den sonra numunenin kateşin içeriği 50.93 mg / 100g'den 54.77 mg / 100g’ye çıkmıştır. Haşlanmış 

kerevizin kateşin, resveratrol ve kemferol içerikleri, kontrol (taze) grubu sonuçlarına göre kısmen yük-

sek bulunmamıştır. Taze ve haşlanmış kereviz kökünün fenolik bileşikleri (trans ferulik asit ve izorham-

netin hariç) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Genel olarak, fenolik bileşik-

lerin çoğu haşlanmış kereviz kökünde kontrol (taze) grubuna göre azalmıştır. Kaynatma işlemi, toplam 

fenolik içeriğin 22.22 mg / 100g'den 3.01 mg / 100g'ye düşmesine neden olmuştur (Salamatullah ve 

ark., 2021). Bir çalışmada ise kırmızı lahananın haşlama işlemiyle antosiyanin içeriğinde yaklaşık %60 

oranında azalma olduğu görülmüştür (Volden ve ark., 2008). Mazzeo ve ark. (2011) karnabahar ve ha-

vuçta haşlama işleminin kafeik, sinapik, pkumarik, klorogenik ve ferulik asit gibi fenolik bileşenler üze-

rine etkisini incelemişlerdir. Bu çalışmada haşlama işlemiyle, havuçtaki kumarik asit hariç tüm fenolik 

bileşiklerde azalma olduğu gözlemlenmiştir. 200 gram karnabahar ve brokoli örneklerinin 1 litre suda 

100 ° C'de 5 dakika kaynatıldığı bir çalışmada (dos Reis ve ark., 2015) sebzelerin karotenoidler, flavo-

noidler ve fenolik bileşiklerindeki değişimler incelenmiştir. Brokoli ve karnabaharın α-karoten, beta-

karoten ve toplam karotenoid içerikleri kaynama işlemi sonucunda artmıştır.İki sebzenin de kaynama 

sonucu lutein, zeaksantin ve kriptoksantin içerikleri artmıştır. Kemferol ve kuarsetin içeriğine bakıldı-

ğında brokolide haşlama ile miktarları artarken karnabaharda ise azalmıştır. Farklı türlerdeki biberlerle 

yapılan bir çalışmada (Chuah ve ark., 2008) daha az su kullanıldığında pişirme işleminin antioksidan 

aktiviteyi ve biyoaktif bileşik miktarını azaltmadığı gibi korunmasına da yardımcı olduğu ortaya koyul-

muştur.  

SONUÇ 

Sonuç olarak sağlık üzerine birçok yararı olan fenolik bileşiklerin haşlama sonucunda olumlu ya da 

olumsuz etkileneceği kesin değildir. Özellikle karotenlerin haşlama etkisi ile miktarında artışlar görül-

müş olsa da haşlama ile bazı fenolik bileşiklerin miktarı büyük oranda azalabilmektedir. Fenolik bileşik 

miktarındaki değişiklikler çalışmalarda süre, su, pişirme kabı ve sebze türleri farklı olduğu için net de-

ğildir. Bu konuda net bir şey söylemek için kontrollü deneylere daha fazla ihtiyaç vardır. Ancak haşlama 

tekniği kullanılırken su miktarını azaltmak, sıcaklığı 100 dereceye ulaştırmamak ve haşlama süresini 

kısaltmak kayıpları en aza indirebileceği yapılan çalışmalarda görülmektedir.  
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ UYKU KALİTESİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ece GÜVEN1, İndrani KALKAN2 

1-2İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

İstanbul/Türkiye 

Öz: Giriş: Sağlık çalışanların çalışma koşullarından dolayı uyku kalitesine bağlı olarak beslenme alış-

kanlıklarının etkilendiği görülmüştür.  Amaç: İstanbul’da bir kamu hastanesinde çalışan bireylerinin 

uyku kalitesi ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  Materyal Metot:  Kesitsel 

nitelikteki bu çalışmaya İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan 217 gönüllü 

sağlık personeli dahil edilmiştir. Katılımcılara; tanımlayıcı bilgiler, çalışma şekilleri, beslenme alışkan-

lıklarına ilişkin veri toplama formu, besin tüketim sıklığı ve PUKİ (Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi) 

ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 25.0 sürümü kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya ka-

tılan 217 kişinin yaş ortalaması; 34,37 yıl olup, %65,9’ u kadın, % 34.1’i erkektir. %41,01’i iyi uyku 

kalitesine sahipken, %58,99’u kötü uyku kalitesine sahiptir. Elde edilen sonuçlara göre ara öğün sayısı, 

uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). İyi uyku kalitesine sahip ka-

tılımcıların %33,7’si öğün atlamamaktayken, %24,7’si sabah, %38,2’si öğle, %3,4’ü ise akşam öğününü 

atlamaktadır. Kötü uyku kalitesine sahip katılımcıların %14,8’i öğün atlamamaktayken, %30,5’i sabah, 

%48,4’ü öğle, %6,3’ü ise akşam öğününü atlamaktadır. Atlanan öğün, uyku kalitesi grupları arasında 

anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0.05). Uyku kalitesi grupları arasında günlük alınan enerji, 

makro-besin öğeleri, kafein içeren içecekler ve su tüketim miktarları konusunda anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir ( p> 0.05). Sonuçlar: Sağlık çalışanların uyku kalitesinin çoğunlukla kötü olduğu, öğün-

lerin atlandığı ancak alınan enerji, makro-besin ve içecek tüketimi ile uyku kalitesi ilişkisi incelendi-

ğinde önemli fark olmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili daha geniş örneklem sayısı ile yürütülecek 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. * Sorumlu yazar Not: Bu çalışma Ece Güven adlı yazarın İstanbul 

Aydın Üniversitesindeki yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlıkları, Uyku Kalitesi, Sağlık Çalışanları  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Beslenme; büyüme, gelişme, sağlığı sürdürme ve yaşam konforunu artırmak için gereken enerji ve besin 

ögesinin yeterli miktarda ve doğru zamanda alınması olarak tanımlanabilir. Kişinin yaptığı öğün sayısı, 

tüketilen besinin türü ve miktarı, yiyeceği satın alma, hazırlama, pişirme gibi unsurlarla birlikte bir bü-

tünlüğü ifade etmektedir. Kişinin eğitim düzeyi, iklim, kırsal veya kentsel yerleşim yerinde yaşamak 

gibi faktörler beslenme davranışlarına etki etmektedir (Kaleli ve ark.,  2017). Timlin ve Pereira’nın 

yaptığı bir çalışmada, düzenli beslenme alışkanlığının tokluğun artması ve enerji alımının azalması yo-

luyla obezite ve kronik hastalık riskini azaltabileceği öne sürülmüştür (Pot, 2018). 

Vardiya sistemi; İş yerinde çalışan kişilerin çalışma saatlerinin iki ya da daha fazla döngüler halinde 

uygulanarak, normal mesai saatinden daha geniş zaman gerektiren bir çalışma şekli olarak tanımlanır 

(Pati, 2001). Gündüz mesai saatleri dışında akşam, gece, sabah, dönüşümlü ve düzensiz vardiya prog-

ramlarını içerir (Athar ve ark., 2020). Hastaneler, perakende sektörleri ve ulaşım gibi bazı profesyonel 

sektörlerde gece vardiyası çalışması sıktır. Gece çalışmak, sirkadiyen ritim ve beslenme alışkanlıklarını 
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bozduğu, bilişsel yeteneği tehlikeye attığı, yorgunluğa, uykusuzluğa ve sindirim sorunlarına neden ol-

duğu için sağlığı etkilediği belirtilmektedir (Samhat ve ark., 2020).  

Uyku, çevrenin kişisel olarak algılanamama durumu ile karakterize sürekliliği ve geri dönüşümü olan 

nörodavranışsal bir durumdur (Buysse, 2014).  Uyku literatüründe gece yapay ışık ve elektronik kitle 

iletişim araçlarına maruz kalma, kafein, sigara tüketimi, vardiyalı çalışma sistemi, jet-lag, tüketilen be-

sinler, kullanılan ilaçlar, yaş, iş stresi gibi faktörlerin uykuyu etkilediği bilinmektedir (Doherty ve ark., 

2019; Golem ve ark., 2014). 

Çeşitli araştırmalar sonucunda, vardiyalı çalışanların, uyku bozukluğu yaşama oranı %50-62 iken, gün-

düz çalışanlarında bu oranın %5-11 olduğu bulunmuştur (Baltaş ve Baltaş, 1990). İnsan sağlığını tehdit 

eden önemli unsurlardan birisi beslenme alışkanlıklarıdır. Beslenme alışkanlıkları ile uykunun ilişkili 

olduğunu belirten bilimsel çalışmalar giderek artmaktadır (Godos ve ark., 2021)Yapılan klinik araştır-

malar, yeterli uyku süresinin tamamlanmamasının enerji harcaması ve enerji alımı ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir (Demir ve ark., 2017). Düzensiz beslenme ve kahvaltı öğününü atlamak gibi kötü beslenme 

alışkanlıklarının uyku kalitesiyle ilişkili olduğu belirtilmiştir (St Onge ve ark., 2016). Başka bir çalış-

mada, vardiyalı çalışanların, vardiyasız çalışanlara göre 1.5 kat daha fazla sağlık sorunları ile karşılaş-

tıkları sonucuna ulaşmıştır. Bu sorunlardan bazılarının uyku bozuklukları, ruhsal sağlığın kötü yönde 

etkilenmesi, beslenme durumlarına bağlı olarak gastrointestinal problemler yaşanması, düzensiz bes-

lenme alışkanlığı ve sağlıksız atıştırmalıkların tercih edilmesi olduğu bilinmektedir. (Şehit ve ark., 

2019). 

AMAÇ 

İstanbul’da bir kamu hastanesinde çalışan bireylerinin uyku kalitesi ve beslenme alışkanlıklarının de-

ğerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Araştırma evreni Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan 475 sağlık çalışanından 

oluşmaktadır. Anketler seçkisiz örnekleme yöntemlerinden olan “Gelişigüzel Örnekleme Yöntemi” ile 

katılımcılara iletilmiştir. Belirli ana kütleden çekilecek örnek sayısı (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004) ta-

rafından geliştirilen tabloda 0.05 örnekleme hatası için p=0.50 ve q=0.50 için 217 kişinin yeterli olacağı 

belirlenmiştir. Bu çalışma Mart- Nisan 2021 tarihleri arasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hasta-

nesi’nde görev yapan bireylerden çalışmaya gönüllü olarak katılan 109 vardiyalı, 108 vardiyasız çalışan 

olmak üzere 217 kişi ile tamamlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın “Etik Kurul Onayı” T.C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel 

Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 28/01/2021 tarihli ve 12 protokol numaralı izin ile alınmıştır. 

Ayrıca araştırmanın belirtilen kamu hastanesinde uygulanabilmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 

Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Araştırma, Basılı Yayım, Duyuru İçeriği Değerlendirme Komisyonu 

tarafından  09/03/2021 tarihli ve 2021/08 sayılı kararınca araştırma izni onaylanmıştır. Araştırmaya 25-

60 yaş arasında olup, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanı olarak görev ya-

pan, bilgilendirilmiş onam formunu imzalayan kişiler dahil edilmiştir. Dahil edilme kriterlerini karşıla-

mayan ve hamile olan bireyler ise hariç tutulmuştur. Araştırma gönüllülük esasına dayanmakta olup, 
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çalışmaya katılmayı kabul eden bireylere tanıtıcı bilgilerini sorgulayan ( sosyodemografik bilgiler, ça-

lışma şekilleri, beslenme alışkanlıkları) 21 soruluk veri toplama formu, besin tüketim sıklığı ve PUKİ 

(Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi) ölçeği uygulanmıştır. 

BULGULAR  

Tablo 1. Bireylerin Genel Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı 

 Çalışma Şekli Toplam 

Vardiyalı Vardiyasız 
 

n  % n % n % 

Yaş       

  25-30 yaş 53 48,6 35 32,4 88 40,6 

  31-40 yaş 37 33,9 38 35,2 75 34,6 

  41-50 yaş 18 16,5 30 27,8 48 22,1 

  51-60 yaş 1 0,9 5 4,6 6 2,8 

Cinsiyet        

  Kadın 73 67,0 70 64,8 143 65,9 

  Erkek 36 33,0 38 35,2 74 34,1 

Eğitim Durumu       

  Lise 10 9,2 20 18,5 30 13,8 

  Ön lisans 21 19,3 19 17,6 40 18,4 

  Lisans 65 59,6 49 45,4 114 52,5 

  Lisansüstü 13 11,9 20 18,5 33 15,2 

Medeni Durum       

  Evli 65 59,6 63 58,3 128 59,0 

  Bekâr 44 40,4 45 41,7 89 41,0 

Meslek       

  Hemşire 65 59,6 9 8,3 74 34,1 

  Ebe  12 11,0 6 5,6 18 8,3 

  Doktor 4 3,7 13 12,0 17 7,8 

  Sağlık memuru 22 20,2 26 24,1 48 22,1 
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  Tıbbi sekreter 6 5,5 40 37,0 46 21,2 

  Diyetisyen  - - 5 4,6 5 2,3 

  Fizyoterapist - - 6 5,6 6 2,8 

  Psikolog - - 3 2,8 3 1,4 

Vardiyalı çalışan katılımcıların %48,6’sı 25-30 yaşlarında, %33,9’u 31-40 yaşlarında, %16,5’i 41-50 

yaşlarında, %0,9’u ise 51-60 yaşlarındadır. Vardiyasız çalışan katılımcıların %32,4’ü 25-30 yaşlarında, 

%35,2’si 31-40 yaşlarında, %27,8’i 41-50 yaşlarında, %4,6’sı ise 51-60 yaşlarındadır. Toplam katılım-

cıların %40,6’sı 25-30 yaşlarında, %34,6’sı 31-40 yaşlarında, %22,1’i 41-50 yaşlarında, %2,8’i ise 51-

60 yaşlarındadır.  

Vardiyalı çalışan katılımcıların %67’si kadın, %33’ü ise erkektir. Vardiyasız çalışan katılımcıların 

%64,8’i kadın, %35,2’si ise erkektir. Toplam katılımcıların %65,9’u kadın, %34,1’i ise erkektir. 

Vardiyalı çalışan katılımcıların %9,2’sinin eğitim durumu lise, %19,3’ünün ön lisans, %59,6’sının li-

sans, %11,9’unun ise lisansüstüdür. Vardiyasız çalışan katılımcıların %18,5’inin eğitim durumu lise, 

%17,6’sının ön lisans, %45,4’ünün lisans, %18,5’inin ise lisansüstüdür. Toplam katılımcıların 

%13,8’inin eğitim durumu lise, %18,4’ünün ön lisans, %52,5’inin lisans, %15,2’sinin ise lisansüstüdür. 

Vardiyalı çalışan katılımcıların %59,6’sı evliyken, %40,4’ü bekardır. Vardiyasız çalışan katılımcıların 

%58,3’ü evliyken, %41,7’si bekârdır. Toplam katılımcıların %59’u evliyken, %41’i bekârdır. 

Vardiyalı çalışan katılımcıların %59,6’sı hemşire, %11’i ebe, %3,7’si doktor, %20,2’si sağlık memuru, 

%5,5’i ise tıbbi sekreterdir. Vardiyasız çalışan katılımcıların %8,3’ü hemşire, %5,6’sı ebe, %12’si dok-

tor, %24,1’i sağlık memuru, %37’si tıbbi sekreter, %4,6’sı diyetisyen, %5,6’sı fizyoterapist, %2,8’i ise 

psikologdur. Toplam katılımcıların %34,1’i hemşire, %8,3’ü ebe, %7,8’i doktor, %22,1’i sağlık me-

muru, %21,2’si tıbbi sekreter, %2,3’ü diyetisyen, %2,8’i fizyoterapist, %1,4’ü ise psikologdur. 
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Tablo 2. Bireylerin uyku kalitesine göre beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi 

*0.05 için anlamlı farklılık, pa = Mann-Whitney-U testi 

İyi uyku kalitesine sahip katılımcıların %2,2’si 1 ana öğün, %42,7’si 2 ana öğün, %55,1’i ise 3 ana öğün 

tüketmektedir. Kötü uyku kalitesine sahip katılımcıların %5,5’i 1 ana öğün, %34,4’ü 2 ana öğün, 

 Uyku Kalitesi Pa 

İyi Uyku Kalitesi Kötü Uyku 

Kalitesi 

n  % n % 

Ana Öğün Sayısı 

  1 ana öğün 2 2,2 7 5,5 0,609 

  2 ana öğün 38 42,7 44 34,4 

  3 ana öğün 49 55,1 77 60,2 

Ara Öğün Sayısı 

 Ara öğün yapmıyor 31 34,8 30 23,4 0,032* 

  1 ara öğün 28 31,5 41 32,0 

  2 ara öğün 26 29,2 46 35,9 

  3 ara öğün 4 4,5 11 8,6 

Öğün Atlama 

  Evet 28 31,5 61 47,7 0,242 

  Hayır 30 33,7 19 14,8 

  Bazen 31 34,8 48 37,5 

Atlanan Öğün 

  Öğün atlamıyor 30 33,7 19 14,8 0,006* 

  Sabah 22 24,7 39 30,5 

  Öğle 34 38,2 62 48,4 

  Akşam 3 3,4 8 6,3 

Öğünler Arasındaki Süre 

  1 saat  - - 2 1,6 0,682 

  2 saat 9 10,1 15 11,7 

  3 saat 25 28,1 34 26,6 

  4 saat ve üzeri 55 61,8 77 60,2 
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%60,2’si ise 3 ana öğün tüketmektedir. Ana öğün sayısı, uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 

İyi uyku kalitesine sahip katılımcıların %34,8’i ara öğün yapmıyorken, %31,5’i 1 ara öğün, %29,2’si 2 

ara öğün, %4,5’i ise 3 ara öğün tüketmektedir. Kötü uyku kalitesine sahip katılımcıların %23,4’ü ara 

öğün yapmıyorken, %32’si 1 ara öğün, %35,9’u 2 ara öğün, %8,6’sı ise 3 ara öğün tüketmektedir. Ara 

öğün sayısı, uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

İyi uyku kalitesine sahip katılımcıların %31,5’i öğün atlamaktayken, %33,7’si öğün atlamamakta, 

%34,8’i ise bazen öğün atlamaktadır. Kötü uyku kalitesine sahip katılımcıların %47,7’si öğün atlamak-

tayken, %14,8’i öğün atlamamakta, %37,5’i ise bazen öğün atlamaktadır. Öğün atlama, uyku kalitesi 

grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

İyi uyku kalitesine sahip katılımcıların %33,7’si öğün atlamamaktayken, %24,7’si sabah, %38,2’si öğle, 

%3,4’ü ise akşam öğününü atlamaktadır. Kötü uyku kalitesine sahip katılımcıların %14,8’i öğün atla-

mamaktayken, %30,5’i sabah, %48,4’ü öğle, %6,3’ü ise akşam öğününü atlamaktadır. Atlanan öğün, 

uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

İyi uyku kalitesine sahip katılımcıların %10,1’inin öğünleri arasındaki süre 2 saat, %28,1’inin 3 saat, 

%61,8’inin ise 4 saat ve üzeridir. Kötü uyku kalitesine sahip katılımcıların %1,6’sının öğünleri arasın-

daki süre 1 saat, %11,7’sinin 2 saat, %26,6’sının 3 saat, %60,2’sinin ise 4 saat ve üzeridir. Öğünler 

arasındaki süre, uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo 3. Bireylerin uyku kalitesine göre su, kafein tüketim durumunun değerlendirilmesi 

 İyi Uyku Kalitesi Kötü Uyku Kalitesi pa 

Kadın Erkek Kadın  

Erkek 

 

n % n % n % n % 

Günlük tüketilen su miktarı            

  5 bardak ve altı                                  8 16,3 12 30,0 29 30,9 14 41,2 0,128 

  6-10 bardak  28 57,1 24 60,0 48 51,1 16 47,1 

  11-15 bardak  12 24,5 3 7,5 14 14,9 4 11,8 

  16 bardak ve üstü 1 2,0 1 2,5 3 3,2 - - 

Kafein içeren içecek tüketimi 

  Hiç tüketmeyen - - 1 2,5 2 2,1 1 2,9 0,512 

  Tüketen 49 100,0 39 97,5 92 97,9 33 97,1 

pa = Mann-Whitney-U testi 
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İyi uyku kalitesine sahip kadın katılımcıların %16,3’ü 5 bardak ve altı, %57,1’i 6-10 bardak, %24,5’i 

11-15 bardak ve %2’si ise 16 bardak ve üstü günlük su tüketmektedir. İyi uyku kalitesine sahip erkek 

katılımcıların %30’u 5 bardak ve altı, %60’ı 6-10 bardak, %7,5’i 11-15 bardak ve %2,5’i ise 16 bardak 

ve üstü günlük su tüketmektedir. Kötü uyku kalitesine sahip kadın katılımcıların %30,9’u 5 bardak ve 

altı, %51,1’i 6-10 bardak, %14,9’u 11-15 bardak ve %3,2’si ise 16 bardak ve üstü günlük su tüketmek-

tedir. Kötü uyku kalitesine sahip erkek katılımcıların %41,2’si 5 bardak ve altı, %47,1’i 6-10 bardak ve 

%11,8’i ise 11-15 bardak günlük su tüketmektedir.  Günlük tüketilen su miktarı uyku kalitesi grupları 

arasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

İyi uyku kalitesine sahip kadın katılımcıların tamamı kafein içeren içecek tüketmektedir. İyi uyku kali-

tesine sahip erkek katılımcıların %2,5’i kafein içeren içecek tüketmemekteyken, %97,5’i tüketmektedir. 

Kötü uyku kalitesine sahip kadın katılımcıların %2,1’i kafein içeren içecek tüketmemekteyken, %97,9’u 

tüketmektedir. Kötü uyku kalitesine sahip erkek katılımcıların %2,9’u kafein içeren içecek tüketmemek-

teyken, %97,1’i tüketmektedir. Kafein içeren içecek tüketimi uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 

Tablo 4. Bireylerin uyku kalitesine göre enerji ve makro besin ögesi dağılımlarının değerlendi-

rilmesi 

 Uyku Kalitesi Pa 

İyi Uyku Kalitesi Kötü Uyku Kalitesi 

x̄ ±SS 

 

Medyan  

(min-max) 

x̄ ±SS 

 

Medyan  

(min-max) 

Enerji 1930,77±482,1

8 

1903,04 

 (1105,39-

3232,13) 

1901,67±570,6

8 

1780,07 

(931,25-3607,17) 

0,390 

Protein % 20,34±3,51 20,00 

(11,00-28,00) 

19,95±3,12 20,00 

(15,00-31,00) 

0,270 

CHO % 45,84±8,67 46,00 

(27,00-65,00) 

46,43±7,33 46,50 

(29,00-62,00) 

0,531 

Yağ %  33,80±6,73 34,00 

(20,00-48,00) 

33,59±5,75 34,00 

(19,00-46,00) 

0,750 

 pa = Mann-Whitney-U testi 

Enerji, protein yüzde, CHO yüzde ve yağ yüzde değerleri uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 
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TARTIŞMA  

Çalışmaya katılan 217 kişinin yaş ortalaması; 34,37 yıl olup, %65,9’ u kadın, % 34.1’i erkektir. %41,01’i 

iyi uyku kalitesine sahipken, %58,99’u kötü uyku kalitesine sahiptir. Katılımcıların %13,8’inin eğitim 

durumu lise, %18,4’ünün ön lisans, %52,5’inin lisans, %15,2’sinin ise lisansüstüdür. Katılımcıların 

%59’u evliyken, %41’i bekârdır. 

Bu çalışmada ara öğün sayısı, uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

Kötü uyku kalitesine sahip katılımcıların iyi uyku kalitesine sahip olanlardan daha fazla ara öğün yap-

tıkları görülmektedir. Uykunun yeterince alınmaması sonucu günlük tüketilen öğün sayısının arttığı bil-

dirilmiştir (Chaput, 2014). Sopalı’ nın 2019’da yaptığı bir çalışmada ise ara öğün yapma ile uyku kalitesi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Sopalı, 2019). Bu çalışmada, kötü uyku kalitesine sahip ki-

şilerde öğün sayısının fazla olmasının nedeni uykusuzluk süresinin artmasına bağlı olarak yapılan öğün 

sayısının artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

İyi uyku kalitesine sahip katılımcıların %33,7’si öğün atlamamaktayken, %24,7’si sabah, %38,2’si öğle, 

%3,4’ü ise akşam öğününü atlamaktadır. Kötü uyku kalitesine sahip katılımcıların %14,8’i öğün atla-

mamaktayken, %30,5’i sabah, %48,4’ü öğle, %6,3’ü ise akşam öğününü atlamaktadır. Atlanan öğün, 

uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0.05). Sabah, öğle, akşam öğün-

lerini atlayan katılımcıların sayısı, kötü uyku kalitesine sahip olan katılımcılarda daha yüksek bulun-

muştur. Benzer şekilde Balcı’nın 2017’de hastanede çalışan 120 yetişkin katılımcı ile yaptığı çalışmada 

öğün atlama ve uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öğün atlayanların % 

71.9’unun kötü uyku kalitesine sahip olduğu belirtilmiştir (Balcı, 2017). 

Uyku kalitesi grupları arasında kafein içeren içecekler ve su tüketim miktarları açısından anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir ( p> 0.05). Benzer sonuçlar elde eden bir çalışmada günlük tüketilen su ve kafein 

miktarının uyku kalitesi ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Öçal, 2015). 

 Uyku kalitesi grupları arasında günlük alınan enerji, makro-besin öğeleri açısından önemli farklılık 

görülmemiştir. Benzer şekilde Öçal’ ın 2015’te yaptığı çalışmada makro besin ögeleri, enerji ile uyku 

kalitesinin ilişkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Öçal, 2015). 

SONUÇ 

Sağlık çalışanların uyku kalitesinin çoğunlukla kötü olduğu, öğünlerin atlandığı ancak alınan enerji, 

makro besin ögeleri ve içecek tüketimi ile uyku kalitesi ilişkisi incelendiğinde önemli fark olmadığı 

tespit edilmiştir. Konu ile ilgili daha geniş örneklem sayısı ile yürütülecek çalışmalara ihtiyaç duyul-

maktadır. 
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OBEZİTE DE BÜYÜME FARKLILAŞMA FAKTÖRÜ 15’in ETKİSİ 

Nezihe ŞENGÜN1 

1Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye 

Öz: Makrofaj inhibitör sitokin-1 (MIC-1) olarak da bilinen büyüme farklılaşma faktörü 15 (GDF15), 

çeşitli dokuda ifade edilen ve çok çeşitli hastalıkların bir parçası olarak birçok uyarana yanıt olarak 

dolaşıma salgılanan bir stres yanıtı sitokindir. GDF15 protein konsantrasyonu dolaşımda kolaylıkla be-

lirlenebildiğinden, birçok çalışma onu çeşitli hastalıklarla ilişkili önemli bir plazma biyobelirteci olarak 

tanımlamıştır. Büyüme farklılaşma faktörü 15 (GDF15), enerji homeostazı, vücut ağırlığının düzenlen-

mesi, kanser ve kronik hastalıkların yol açtığı kaşeksi dahil olmak üzere birçok biyolojik süreçte dola-

şımda rol oynamaktadır. Obezite ve iştahsızlık olmak üzere enerji alım bozukluklarının tedavisinde 

GDF15'i hedefleme potansiyeli yoğun bir araştırma alanı haline gelmiştir. GDF15'in aşırı ekspresyonu, 

gıda alımının azalmasına ve enerji harcamasının artışı ile ilişkilendirilmiştir. GDF15’in farmakolojik 

uygulaması iştahı baskılamaktadır ancak, bağımlı mekanizmalar yoluyla hastalık benzeri davranışlara 

da neden olmaktadır. Egzersiz ile artış göstermekte ancak, egzersize olan motivasyonu azaltmakta, iştahı 

baskılamakta ancak, emetik etki göstermektedir. GDF15 eksikliğinin obezite ve ilişkili patolojik durum-

ların ilerlemesini şiddetlendirmektedir. GDF15 düzeyinin besin kaynaklı artışının, hızlı sindirilen kar-

bonhidratları takiben hızlı glikoz ve insülin hareketlerine bağlı olduğu ve yüksek kalorili beslenme ile 

ilişkilendirilememiştir. Yeterli ve dengeli beslenmenin GDF15 düzeyine etkisi olduğu düşünülmektedir. 

GDF15'in enerji homeostazı ve davranış üzerindeki fizyolojik etkileri belirsizliğini korumaktadır. Yük-

sek düzeyde GDF15 vücut ağırlık kaybı ile birlikte ileri derecede anoreksiyaya da neden olabilmektedir. 

GDF15'in obezite tedavisi için potansiyel bir farmakoterapi etkisi üzerine çalışmalar yürütülmesi ile 

birlikte, konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Obezite Tedavisi, Büyüme Farklılaşma Faktörü 15, GDF15 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Makrofaj inhibitör sitokin-1 (MIC-1) olarak da bilinen büyüme farklılaşma faktörü 15 (GDF15), çeşitli 

dokuda ifade edilen ve çok çeşitli hastalıkların bir parçası olarak birçok uyarana yanıt olarak dolaşıma 

salgılanan bir stres yanıtı sitokindir (Mullican ve Rangwala, 2018; Tsai vd., 2018). Büyüme farklılaşma 

faktörü 15 (GDF15), enerji homeostazı, vücut ağırlığının düzenlenmesi, kanser ve kronik hastalıkların 

yol açtığı kaşeksi dahil olmak üzere birçok biyolojik süreçte dolaşımda rol oynamaktadır. Obezite ve 

iştahsızlık olmak üzere enerji alım bozukluklarının tedavisinde GDF15'i hedefleme potansiyeli yoğun 

bir araştırma alanı haline gelmiştir, ancak tanımlanmış bir reseptör, sinyalleme mekanizması ve hedef 

doku olmaması nedeniyle sınırlandırılmıştır (Mullican ve Rangwala, 2018). 

GDF15 sinyalizasyonu, GDF15 aracılı sinyalleşme için hücresel hedef olarak GFRAL-RET (GDNF 

ailesi reseptör α-benzeri) reseptör kompleksinin tanımlanması ve karakterizasyonunun neredeyse eşza-

manlı olarak bildirilmesiyle önemli derecede dikkat çekmiştir (Emmerson vd., 2017, Hsu vd., 2017, 

Mullican vd., 2017, Yang vd., 2017). GDF15 protein konsantrasyonu dolaşımda kolaylıkla belirlenebil-

diğinden, birçok çalışmada çeşitli hastalıklarla ilişkili önemli bir plazma biyobelirteci olarak tanımla-

mıştır. GDF15, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı ve atriyal fibrilasyon gibi kardiyovasküler has-

talıklarla ilişkilidir. Artan GDF15 seviyeleri ayrıca diyabet, kanser, bilişsel bozukluk ve kaşeksi duru-

munda görülmektedir (Tsai vd., 2016; Wollert vd., 2017).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6277789/#B45
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6277789/#B55


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

309 

GDF15'in aşırı ekspresyonun, gıda alımının azalmasına ve enerji harcamasının artmasına neden olduğu 

bildirilmiştir. GDF15 düzeyindeki artışın metabolik sendrom gelişimini engellediği ve buna bağlı olarak 

yaşam süresinin uzamasını sağladığı öngörülmektedir. GDF15 düzeyinin azalmasının da tersine etki 

göstererek yağ kütlesi ve gıda alımında artış görüldüğü tespit edilmiştir. GDF15 düzeyinin azalmasının 

karaciğerde lipid birikimine neden olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda GDF15'in fizyolojik olarak 

ilgili bir metabolizma düzenleyicisi olduğu bildirilmiştir (Kim vd., 2018). 

GDF15 uygulamalarının emetik etkisinin olduğu ve beslenme davranışlarını etkilediği bildirilmiştir 

(Borner vd., 2020). GDF15'in, peptidin biyolojik rolünün bir parçası olarak gıdalardan tiksinme ve hal-

sizliğe neden olabileceği öngörülmektedir (Patel vd., 2019). Yakın zamanda tanımlanan GDF15 için 

endojen reseptör, GDNF ailesi reseptör a-benzeri (GFRAL), GDF15'in enerji homeostazını ve vücut 

ağırlığını öncelikli olarak iştah bastırma yoluyla düzenlediği fizyolojik yol tanımlanmıştır. GDF15'in 

anorektik etki gösterdiği ve obezite de terapötik potansiyel sağlayabileceği ileri sürülmekte-

dir. GFRAL'ın bir GDF15 reseptörü olarak tanımlanmasına rağmen, GDF15 tarafından kullanılan ve bu 

yolların tam olarak karakterize edilmesi durumunda terapötik tedavilerin gelişme olasılığını daha da 

artıran başka sinyalleme mekanizmaları olduğu tahmin edilmektedir (Assadi vd., 2020). 

Hücre stresi, yüksek GDF15 serum seviyelerine yol açarak kilo kaybı ve anoreksiya neden olmaktadır. 

Büyük ölçüde arka beyin bölgeleri üzerindeki eylemlerle metabolizmada değişikliklerine neden olduğu 

düşünülmektedir. Bu değişiklikler obezite durumunda adipozite de azalmaya neden olmaktadır (Breit 

vd., 2021). Sağlıklı bireylerde GDF15 seviyeleri yaş, yoğun egzersiz, obezite, sigara, hamilelik, metfor-

min kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak yükseldiği bildirilmiştir (Routy vd., 2019; Isnard vd., 2020). 

GFRAL'ı vücut ağırlığının yeni bir düzenleyicisi ve GDF15'in metabolik etkilerine aracılık eden gerçek 

bir reseptör olarak tanımlayarak, GDF15'in obezite tedavisi için potansiyel bir farmakoterapi olabileceği 

öngörülmektedir (Mullican vd., 2017). 

Karaciğer GDF15 üretimi, obezite durumunun yanı sıra akut beslenme stresinin bir sonucu olarak dola-

şımdaki düzeyinin arttığı bildirilmiştir (Patel vd., 2019). Aynı zamanda egzersizin iskelet kaslarında 

GDF15 salınımını tetikleyerek dolaşımdaki GDF15 düzeyini artırdığı bildirilmiştir (Kleinert vd., 2018). 

Ayrıca egzersizin neden olduğu oksidatif strese karşı koruyucu etki gösterdiği bildirilmiştir (Gil vd., 

2019). Bireylerdeki diyet kalitesindeki artışın GDF15 konsantrasyonunu artırdığı ve hastalık yükünü 

hafiflettiği bildirilmiştir (Ortolá vd., 2021). Obez bireylerde enerji açığı oluşturulması sonucunda hem 

ağırlık kaybı sağlandığı buna bağlı olarak GDF15 düzeylerinde artış görüldüğü bildirilmiştir (Patel vd., 

2019). GDF15 eksikliğinin obezite ve ilişkili patolojik durumların ilerlemesini şiddetlendirdiği bildiril-

miştir (Tran vd., 2018). GDF15 düzeyinin besin kaynaklı artışının, hızlı sindirilen karbonhidratları ta-

kiben hızlı glikoz ve insülin hareketlerine bağlı olduğu ve yüksek kalorili beslenme ile ilişkili olmadığı 

bildirilmiştir (Schernthaner-Reiter vd., 2016). 

GDF15’in farmakolojik uygulamasının iştahı bastırdığı ancak, bağımlı mekanizmalar yoluyla hastalık 

benzeri davranışları teşvik ettiği bildirilmiştir. Egzersiz ile artış göstermekte ancak, egzersize olan mo-

tivasyonu azalttığı, iştahı baskıladığı ancak, emetik etki gösterdiği bildirilmiştir. GDF15'in enerji home-

ostazı ve davranış üzerindeki fizyolojik etkileri belirsizliğini korumaktadır (Klein vd., 2021). 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6277789/#B30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7161938/#R51
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AMAÇ 

Bu derlemenin amacı, güncel olarak obezite tedavisinde büyüme farklılaşma faktörü 15 etkisini çok 

yönlü olarak incelemektir. 

KAPSAM 

Bu çalışmada, obezite ve GDF15 düzeyi arasındaki ilişki ve obezitenin tedavisi için güncel olarak ge-

liştirilmesi planlanan GDF15’in farmakolojik uygulamasının etkisini kapsamaktadır. 

YÖNTEM  

Bu çalışma yapılırken PubMed konu taraması yapılmıştır. Arama yapılırken konu başlığı olarak 

“GDF15 and obesity” kullanılmıştır. İlk aramada 47 makaleye ulaşılmıştır. Bunlar içinden de 22 makale 

ile bu bildiri hazırlanmıştır. 

SONUÇ 

Sağlıklı beslenme ve egzersizle birlikte GDF15 düzeyinde artış görülmektedir. GDF15'in aşırı ekspres-

yonu, gıda alımının azalmasına ve enerji harcamasının artmasına neden olduğu, vücut ağırlığındaki dü-

şüşlerle de ilişkilendirilmiştir. GDF15’in farmakolojik uygulaması iştahı baskılamakta ancak, bağımlı 

mekanizmalar yoluyla hastalık benzeri davranışlara da neden olmaktadır. GDF15 egzersiz ile artış gös-

termekte ancak, egzersize olan motivasyonu azaltmakta, iştahı baskılamakta ancak, emetik etki göster-

mektedir. GDF15'in enerji homeostazı ve davranış üzerindeki fizyolojik etkileri belirsizliğini korumak-

tadır. Yüksek düzeyde GDF15 vücut ağırlık kaybı ile ileri derecede anoreksiyaya da neden olabilmek-

tedir. GDF15 eksikliğinin obezite ve ilişkili patolojik durumların ilerlemesini şiddetlendirmektedir. 

GDF15 düzeyinin besin kaynaklı artışının, hızlı sindirilen karbonhidratları takiben hızlı glikoz ve insülin 

hareketlerine bağlı olduğu ve yüksek kalorili beslenme ile ilişkilendirilememiştir. Yeterli ve dengeli 

beslenmenin GDF15 düzeyine etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Obezite ve iştahsızlık olmak üzere enerji alım bozukluklarının tedavisinde GDF15'i hedefleme potansi-

yeli yoğun bir araştırma alanı haline gelmiştir, ancak tanımlanmış bir reseptör, sinyalleme mekanizması 

ve hedef doku olmaması nedeniyle çalışmalar sınırlıdır.  Bu nedenle GDF15’in akut ve kronik etkinlerin 

değerlendirildiği daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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          DİYET KALİTE İNDEKSLERİ 

Mehtap AKKURT1, Hayrunisa KOYUN2, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ3,  

İrem ÖZAY ARANCIOĞLU4 

1-2-3Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Beslenme, yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi, büyüme, gelişme için zorunlu bir eylemdir. Çağı-

mızda obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet gibi kronik hastalıklar hiç olmadığı kadar artmıştır. 

Tüm bunların ortak noktası ise yanlış hayat ve beslenme tarzından ileri gelmektedir. Dünya üzerindeki 

insanların bir kısmı malnütrisyon nedeniyle hayatını kaybederken bir kısmı ise aşırı besin alımının te-

tiklediği yukarıda sayılan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Tüm bu durumlar sağlıklı bes-

lenmeyi hayat tarzı haline getirmenin bugün dün olduğundan çok daha gerekli hale geldiğini göstermiş-

tir. Bu da öncelikle kitlelerin beslenme rutinini algılayıp üzerinde düzenlemeler yaparak mümkün ola-

bilir. Beslenme kalitesini ölçmek amacıyla Diyet Kalite İndeksi, Sağlıklı Diyet Göstergesi, Sağlıklı 

Yeme İndeksi, Akdeniz Diyet Skoru gibi birçok ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeklerin temel prensibi çe-

şitlilik, ılımlılık, genel denge ve yeterlilik parametreleri çerçevesinde besinleri gruplandırıp haftalık, 

günlük, aylık gibi periyotlarda tüketimi değerlendirip puanlandırmaktır. Ülkemizde yapılan Türkiye 

Beslenme ve Sağlık Araştırması’nda 6-18 yaş grubu çocuklarda hafif şişmanlık erkeklerde %14.2, kız-

larda %14.4; obezite ise sırası ile %9.1 ve %7.3 bulunmuştur. Üniversite öğrencileri ile yapılan çalış-

malarda, öğrencilerin çoğunluğu dengesiz beslenirken, bir bölümünün enerji tüketimi yetersizdir. Yapı-

lan bazı çalışmalarda ise erkekler yeterli düzeyde enerji alırken, kızların enerji alımının düşük olduğu 

görülmüştür. Eksik enerji alımı sonucu halsizlik ve bitkinlik, yetersiz besin ögesi alımı, zayıflamış ba-

ğışıklık sistemi, büyüme ve gelişmede gerileme, kas gelişiminin zayıfladığı görülmüştür. Son yıllarda 

modern yaşamın getirdiği sağlıksız beslenme alışkanlıklarının özellikle gençler arasında ivme göster-

mesi ve hareketten yoksun bir yaşam tarzı sonucu ortaya çıkan obezite, dünyada ve ülkemizde giderek 

diğer beslenme bozukluklarının önüne geçen bir sağlık sorunu haline dönüşmüştür. Ülkemizde obezite 

sıklığı son 13 yılda %44 ivme göstererek son yapılan TURDEP çalışmasında %32 olarak bildirilmiştir. 

Sağlıksız beslenme çocuklardan tutun adolesanlar, hamileler, yetişkinler, sporcular, yaşlılara kadar top-

lumun her kesimini ve gelecek nesilleri olumsuz etkilemektedir. Bu durumu en küçük ayrıntısına kadar 

kavrayıp çözüm getirmek de ancak kişinin beslenme kalitesini her gurup her parametre için ayrı ayrı ele 

alıp sorgulayıp problemi saptayan yukarıdaki indeksler sayesinde mümkün olabilir. Başta İskandinav 

ülkeleri olmak üzere birçok ülkede ve dahi bizim ülkemizde yavaş yavaş bu skorlar kullanılmaya baş-

lanmış olup epidemik olarak ölçümler yapılmaya başlanmıştır. Bu da bizim için umut verici bir geliş-

medir. Bu çalışmada Diyet Kalite İndeksleri ayrıntılı olarak anlatılmış olup, diyet kalitesinin toplumun 

farklı kesimlerini etkileyişi incelenmiş ve derlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Diyet Kalitesi, Sağlıklı Beslenme, Obezite, Akdeniz Diyet Skoru, Çocuklar, Ado-

lesanlar 

GİRİŞ  

Besinlerin temel işlevi organizmanın metabolik işlevleri için gerekli besin ögelerini sağlamak olsa da 

besinler metabolik işlevlerimiz için gerekli makro ve mikro besin ögelerinden başka sağlığımız üzerinde 

olumlu etkileri olan bileşenler de içermektedir. Son zamanlardaki bilimsel araştırmalar diyet ve hasta-
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lıklar arasındaki ilişkiyi açık bir şekilde ortaya koyarak, epidemiyolojik çalışmalar diyetin kronik has-

talıkların önlenmesindeki rolüne işaret etmektedir (Coşkun, 2005: 69-84). Koruyucu sağlık için çalışan-

lar yıllar boyunca tam bir beslenme için besin çeşitliliğine vurgu yapmışlardır. Buna dayanak olarak da 

hiçbir besinin tüm besin ögelerini yeterli miktarda içermediğini ve besin ögesi yeterliliğinin ancak besin 

çeşitliliği ile sağlanabileceğini göstermişlerdir (Kennedy, 2004: 78-81). Kronik hastalıklarla diyet ara-

sındaki örüntüyü inceleyen epidemiyolojik çalışmalar, batı diyetinin önemli bir risk faktörü olduğunu 

(Hu ve Willet, 2002: 2569-2578), meyveden yana yüksek, nişastandan fakir sebzelerin de bol bulunduğu 

diyetlerin koruyucu olduğunu ifade etmektedir. (Boeing ve ark, 2012: 637-663).  

İnsanın büyüme ve gelişmesi için kırktan fazla tür besin ögesine gereksinimi vardır. Bu besin ögelerinin 

yeterli ve dengeli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasına yeterli ve dengeli beslenme 

denir. (Baysal, 2012: 9-18). Beslenme/diyet kalitesi terimi enerji ve besin ögesi yeterliliğini ifade et-

mektedir. Besin ögesi yeterliliği, diyetin hem enerji yönünden hem de mikro ve makro besin ögesi yö-

nünden yeterliliğidir.  Beslenme kalitesinin belirlenmesinde iki farklı yol izlenebilir. Birisi faktör analizi 

veya cluster analizi gibi istatistiksel yöntemlerin kullanılması ile belirlenmesidir. İkincisi beslenme ka-

litesini ölçen indekslerin kullanılmasıdır. Toplam beslenme kalitesini ölçmek için kullanılan 4 farklı 

ölçüm yöntemi vardır. Bunlar;  

Sağlıklı Yeme İndeksi (HEİ), Diyet Kalite İndeksi (DQI), Sağlıklı Diyet Göstergesi (HDI) ve Akdeniz 

Diyet Skoru (MEDAS)‟dur. (Şahin, 2014). Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, fazla 

miktarda besin alımı ve bazı besin ögelerine diyette fazla yer verilmesi sonucu diyet kalitesinin tanım-

lanmasında besin ögesi eksikliği ve fazla beslenme gibi iki durumu içeren geniş bir görüş ortaya çık-

mıştır. Bu görüşe göre, sağlıklı ve yüksek kaliteli bir diyetin içeriği; katı yağ, kolesterol, sodyum ve 

basit karbonhidratlardan sınırlı; taze meyve, sebze ve tam tahıl ürünlerinden zengin olmalıdır. Besin 

çeşitliliği yüksek kaliteli diyetin temel taşı olarak kabul edilmektedir. Besinlerin ve besin gruplarının 

sayısının artmasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri‟ nin (ABD) ve WHO ile Gıda Tarım Örgütü 

(FAO) gibi birçok uluslararası kuruluşun yayınladıkları beslenme rehberlerinde de besin çeşitliliğine 

dayalı bir beslenme şekli tavsiye edilmektedir (Akan, 2011).  

GENEL BİLGİLER  

Diyet Kalite İndeksi  

Diyet kalite indeksi gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların beslenme sorunlarını kapsayan yüksek ka-

liteli beslenmenin dört ana yönüne vurgu yapmaktadır. Bunlar çeşitlilik, yeterlilik, ölçülü olma ve genel 

dengedir. Dünya çapında mevcut beslenme kılavuzları DQI-I için temel bir mantık sağlamıştır. Bes-

lenme kılavuzlarının en temel önerisi besin tüketiminde çeşitliliktir. Ayrıca bu tüketimde protein, komp-

leks karbonhidrat, meyve, sebze gibi besin ögesi ve temel besinlerin yeterli alınması da vurgulanmakta-

dır. Yağ, doymuş yağ, kolesterol ve şeker alımının kısıtlanmasını savunan kılavuzlar artık günümüzde 

aşırı beslenmenin yetersiz beslenmenin yerini aldığını söylemektedir. Genel denge, diyetin her bir un-

surunun orantılılık açısından iyi entegre olmasını sağlamak için önemlidir. Sağlıklı bir diyetin bu dört 

yönü DQI-I' in dört ana kategorisini oluşturur. Bu kategorilerin her birinin altında, değerlendirilmesi 

gereken belirli diyet bileşenleri vardır. Bu ayırt edici kategoriler, kullanıcıların diyetin iyileştirmeye en 

çok ihtiyaç duyan yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olur. Diğer diyet indekslerinin bazılarında, 

yeterlilik ve kontrol bileşenleri tek bir bileşende birleştirildi, bu da düşük diyet kalite puanının diyetteki 
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eksiklik veya fazlalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemeyi imkansız hale getirdi. Her bileşe-

nin puanları dört ana kategorinin her birinde özetlenir ve dört kategorinin hepsinin puanları toplanır ve 

sonuçta 0 ile 100 arasında değişen toplam DQI-I puanı elde edilir (Soowan ve ark, 2003: 3476-3484).  

Sağlıklı Beslenme İndeksi  

Sağlıklı Beslenme İndeksi (HEI), beş gıda grubu, dört besin ve gıda alımındaki çeşitlilik ölçüsünden 

oluşan 10 bileşenli bir sisteme dayalı olarak geliştirilmiştir. 10 bileşenin her biri 0 ile 10 arasında değişen 

bir puana sahiptir, bu nedenle toplam olası indeks puanı 100'dür (Kennedy ve ark, 1995: 1103-1108). 

HEI-2005, USDA’nın MyPyramid gıda rehberlik sisteminde bulunan gıda kalıplarına dayanmaktadır. 

MyPyramid, 2005 Beslenme Kılavuzundaki temel önerileri belirli, ölçülebilir diyet önerilerine çevirir. 

HEI-2005 12 bileşenden oluşur. Beş bileşen, MyPyramid'de bulunan ana besin gruplarını, yani toplam 

meyve, toplam sebze, toplam tahıl, süt ve et ve fasulyeyi temsil eder. Bütün meyveyi temsil etmek için 

yedi ek bileşen oluşturuldu; koyu yeşil ve turuncu sebzeler ve baklagiller; kepekli tahıllar; yağlar; doy-

muş yağ; sodyum; ve katı yağ, alkol ve ilave şekerden elde edilen kaloriler MyPyramid'de bulunan isteğe 

bağlı kaloriler için bir vekil görevi görür. Bu 12 bileşen iki türe ayrılabilir (9 yeterlilik bileşeni): toplam 

meyve (%100 meyve suyu dahil); bütün meyve; toplam sebze; koyu yeşil ve turuncu sebzeler ve bakla-

giller; toplam tahıllar; kepekli tahıllar; süt; et ve fasulye, yağlar ve ilave şekerlerden doymamış yağ, 

sodyum ve kalorileri içeren yeterlilik bileşenleridir. Yeterlilik bileşenlerin puanlanması için standartlar 

HEI-2005'teki besinler yoğunluk temelinde, yani alımın 1000 kalorisi başına miktarlar olarak ifade edi-

lir. MyPyramid'de bulunan 12 farklı kalori seviyesi (1.000-3.200 kalori) için tüketilecek gıda grupları-

nın, yağların ve isteğe bağlı kalorilerin önerilen miktarları da yoğunluk temelinde ifade edilebilir. MyPy-

ramid alımları yoğunluk temelinde ifade edildiğinde, önerilerin çoğu enerji seviyelerinde benzerdir. 

CNPP, 4 yaş ve üzeri neredeyse herkesin önerilen besin alımını karşılayan bir aralık olan 1.200 ila 2.400 

kalorili kalıplarda yeterlilik bileşenleri (gıda grupları ve yağlar) için standardı temel aldı. CNPP, 1000 

kalori başına en düşük miktarı seçti (yani, en az kısıtlayıcı veya ulaşılması en kolay olan), bu bileşenlerin 

her biri için maksimum puan standart olarak bu kalori aralığındadır. Koyu yeşil sebzeler, turuncu seb-

zeler ve baklagiller için standart, 1.000 kalori başına ifade edilen bu üç sebze alt grubu için haftalık 

önerilerdir. Baklagillerin yalnızca et ve fasulye standardı karşılandıktan sonra sebze olarak sayılması 

dışında bu üç alt grubun herhangi bir kombinasyonu, bu sebze alt grubu standardını karşılamaya yöne-

liktir, standart veya daha üstünde, tahsis edilen maksimum toplam puan belirlendi. Yeterlilik bileşenleri 

için maksimum puan 5 veya 10 puandır. Önerilen miktarın üzerinde tüketildiğinde ekstra puan verilmez. 

Alım yoksa sıfır verilir. Sıfır ile standart arasındaki miktarlar için puanlar doğrusal olarak orantılıdır. 

Denetleme bileşenlerinin düşük alımlarına daha yüksek puanlar verilir (sodyum, doymuş yağ vb). 2005 

Beslenme Yönergeleri, doymuş yağdan gelen kalorinin toplam kaloriye oranının %10’ dan daha az ol-

masını önermektedir (Ervin, 2004: 2003-2004).  

Sağlıklı Diyet Göstergesi  

Huijbregts ve arkadaşları tarafından, WHO'nun kronik hastalıkların önlenmesi için beslenme önerilerine 

dayanarak geliştirilmiştir.  Dokuz besin/besin grubu bileşeninden oluşmaktadır (doymuş yağ, çoklu doy-

muş yağ, protein, kompleks karbonhidratlar, posa, meyve ve sebzeler, baklagiller/kuruyemiş, mono- ve 

disakkaritler ve kolesterol). Her bir bileşen 0 ve 1 olarak puanlandırılmıştır. Yüksek puan beslenme 

önerilerine yakınlığı, düşük puan ise uzaklığı yansıtmaktadır.  Toplam puan 0 ile 9 arasında değişmek-

tedir. Hollanda’ da yapılan bir çalışmada Hollanda’ ya özgü sağlıklı diyet göstergesi geliştirilmiştir. Bu 
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ise şu şekildedir: Öncelikle diyet bileşenlerine genel bir bakış oluşturulur ve bunların maksimum ve 

minimum değerleri belirlenir. Sebzeler, meyveler, baklagiller, kabuklu kuru yemişler, balık ve çay ye-

terlilik bileşenleridir. Kırmızı et, işlenmiş et, tatlandırılmış içecekler, sodyum ve alkol bileşenleri ılım-

lılık bileşenleridir. Süt ise optimum alım aralığına sahip optimum bileşendir. Katı ve sıvı yağ bileşenleri, 

alımı daha az istenilen ve aynı besin gurubundaki daha sağlıklı versiyonunun tercih edilmesi istenen 

oran bileşeni olarak tanımlanır. Kahve bileşeni, kahvenin türüne göre nitel bir bileşen olarak tanımlanır. 

On beş bileşenin tümü için maksimum 10 puan tahsis edilebilir, bu da 0 ila 150 puan arasında değişen 

bir toplam puanla sonuçlanır (Biesbroek ve ark, 2015: 2289-2299).  

Akdeniz Diyet Skoru  

Akdeniz beslenme modeli; yüksek düzeyde meyve, sebze, tahıl ve kuru baklagil orta düzeyde balık ve 

alkol (özellikle kırmızı şarap), düşük-orta düzeyde süt ürünleri (özellikle yoğurt ve peynir), düşük dü-

zeyde doymuş yağ (başlıca kullanılan yağ türü zeytinyağı olmak üzere) ile kırmızı et ve tavuk eti ve 

ürünlerini içerir (Lourida ve ark, 479-489). Bu besinleri günlük, haftalık veya daha az sıklıkla tüketil-

mesi gerekenler olarak gruplayan Akdeniz besin piramidinin ilk şekli 1995’te ortaya atılmıştır. O za-

mandan günümüze değişerek ve gelişerek bugünkü son halini almıştır ve Akdeniz beslenme modeli için 

rehber haline gelmiştir (BachFaig ve ark, 2274-2284). Akdeniz diyeti, bilimsel anlamda ilk kez 7 ülkenin 

çalışmaları ile tanınmıştır. Ancel Keys bu çalışmasıyla kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riski ile 

serum kolesterol seviyeleri arasında ilişkiyi bulmuştur ve bu çalışmayla birlikte düşük doymuş yağ içe-

rikli diyet olarak tanınan Akdeniz diyeti, günümüze kadar değişerek gelmiştir (Keys ve ark, 1980, Brill, 

44-56). Akdeniz besin piramidinde, bitkisel besinler günlük tüketimin temelini oluşturmaktadır. Tüke-

tilen bitkisel besinler ülke bazında değişmektedir. Örneğin, Kuzey Afrika’da daha çok kuskus, sebze ve 

kuru baklagiller, Güney Avrupa’da sebze ve kuru baklagillerle beraber makarna, mısır unu, pirinç, pa-

tates, Doğu Akdeniz ülkelerinde ise sebze, nohut ve diğer fasulye çeşitleriyle beraber bulgur ve pirinç 

tüketilmektedir (Willett ve ark, 1402-1406). Akdeniz diyeti kalite indeksi ise çocuk ve gençlerin (2-24 

yaş) geleneksel Akdeniz diyetine uyumlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş bir diyet kalite in-

deksidir. On altı sorudan oluşur. Soruların 12 ‘si (+1), 4’ü (-1) puanlıdır. Bu sorulardan 1., 2., 3., 4., 5., 

7., 8., 9.,  

10., 11., 13. ve 15. sorular pozitif (+1) olarak değerlendirilirken; 6., 12., 14. ve 16. sorular negatif (-1) 

olarak değerlendirilir. KIDMED puanlaması ise 0-3 puan düşük (kötü beslenme), 4-7 puan orta (beslen-

meye müdahale gerekli), 8-12 puan iyi (ideal Akdeniz diyeti) olarak değerlendirilir (Serra-Majem ve 

ark, 2004: 931-935, Kabaran ve ark, ) Çizelge 2.1. KIDMED Değerlendirme Anketi  
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  Evet  Hayır  

Her gün bir meyve yer ya da meyve suyu içer misiniz?      

Her gün ikinci bir meyve yer misiniz?       

Düzenli olarak günde bir kez taze veya pişmiş sebze tüketir misiniz?      

Günde birden fazla taze veya pişmiş sebze tüketir misiniz?      

Düzenli olarak haftada en az 2-3 kez balık yer misiniz?      

Haftada bir kereden fazla fast- food restoranlara gider misiniz?      

Kuru baklagilleri sever ve haftada bir kereden fazla yer misiniz?      

Makarna ve pilavı hemen hemen her gün (haftada 5 veya daha fazla) tüketir misi-

niz?  

    

Kahvaltıda kahvaltılık gevrek (corn-fleks vb) ya da tahıl ürünleri (ekmek) tüketir 

misiniz?  

    

Düzenli olarak (haftada en az 2-3 kez) kuruyemiş tüketir misiniz?      

Zeytinyağı tüketiyor musunuz?      

Kahvaltı öğününü atlar mısınız?      

Kahvaltıda süt ve süt ürünleri (süt, yoğurt vb) tüketir misiniz?      

Kahvaltıda hazır fırın ürünleri (poğaça vb) veya pasta yer misiniz?      

Günde 2 kez süt/yoğurt ve/veya peynir (40 g) tüketir misiniz?      

Her gün birkaç kez tatlı ve şeker/şekerleme yer misiniz?      
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ANNELERİN COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÇOCUK BESLEME DAVRANIŞLARI 

Esra TURAL BÜYÜK 

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı Ve 

Hastalıkları Hemşireliği AD., Samsun / Türkiye 

Giriş: Karantina dönemlerinde ve normal zamanlarda sağlıklı beslenme ilkelerine uyum göstermek 

önemlidir. Bu süreçte ev içinde geçirilen zaman artışı, çocukların dikey hayattan paralel hayata geçişine 

ve vücut ağırlıklarında artışa neden olabilir. Amaç: Covid-19 pandemisi sürecinde çocuklarının bes-

lenme durumlarına ilişkin annelerin algı, kaygı ve uygulamalarını belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı 

ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Çocuk Beslenme Anketi (ÇBA)” 

kullanılarak Google formlar aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli etik 

kurul izni ve katılımcıların onamı alınmıştır. Veriler SPSS 22 programı kullanılarak Mann Whitney U 

testi ve Kruskal Vallis testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çocukların %50.5’i kızdır, yaş ortalaması 

7.48±2, boy uzunluğu ortalaması 123.7±20 santimetre, ağırlık ortalaması 28.2±12 kilogramdır. Annele-

rin %61.3 Covid-19 pandemisinde çocuklarının kilosunun değişmediğini ancak %80.9’u beslenme dav-

ranışı değişikliği olduğunu belirtmiştir. Covid-19 sürecinde çocuğunun beslenme davranışlarında deği-

şiklik olduğunu belirten annelerin çocuklarının tartıları hakkında daha fazla kaygılı oldukları ve daha 

fazla kısıtlama davranışında bulunduğu saptanmıştır(p˂0.05). Çocuğun tartı alımının azaldığını belirten 

annelerin ise yemek saatlerinde yemeleri için çocuklarına daha fazla baskı yaptıkları belirlenmiş-

tir(p˂0.05). Ayrıca annenin eğitim durumu ile sorumluluk algısı, çocuğun algılanan tartısı, izlem ve 

kısıtlama davranışı puan ortalamaları arasında ve çalışma durumuna ile ebeveyn tartı algısı, çocuğun 

algılanan tartı algısı, ebeveynlerin çocukların tartıları hakkındaki kaygı puan ortalamaları arasında ista-

tistiksel anlamda fark saptanmıştır (p˂0.05).  Sonuç: Covid-19 sürecinde çocuklarda beslenme davra-

nışlarında değişiklik olduğu, çocukların yeme davranışı ve kilo sorunları arttıkça, annelerin besleme 

süreciyle ilgili olumsuz tutumlarının ve kaygılarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca annelerin eği-

tim seviyeleri ve çalışma durumunun çocuklarına yönelik beslenme algıları, kaygıları ve uygulamaları 

üzerine etkilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Çocuk Beslenmesi, Anne, Algı, Kaygı, Uygulama 

GİRİŞ 

Beslenme sağlığın kilit parçalarından biridir. Bir çocuğun beslenmesi ve büyümesinde ebeveynlerin rolü 

oldukça önemlidir. Çünkü ebeveynler çocuklarının yeme davranışlarını öğrendikleri ana modellerdir. 

Özellikle çocuğun beslenmesinden sorumlu olan annelerin çocuk besleme tutum ve uygulamalarının 

belirlenmesi, sağlık profesyonellerine obezitenin engellenmesi ve tedavisi için oldukça önemli bilgiler 

sağlayabilir (Erdim ve ark., 2017). Karantina dönemlerinde birçok çocuk okula gitmemekte ve ev içinde 

daha fazla zaman geçirmesine neden olmaktadır. Ev içinde geçirilen zaman artışı çocukların dikey ha-

yattan daha paralel hayata geçişine neden olmuştur. Bu durum vücut ağırlığında artışa neden olabilmek-

tedir (Kartal ve ark., 2020). Fizik aktivitenin azaldığı ve buna paralel olarak bilgisayar ve internet kul-

lanımının arttığı bilinmektedir. Bilindiği üzere çocuklarda görülen ekran bağımlılığı da obezite gelişi-

minin en önemli sebepleri arasındadır. Covid-19 salgın dönemini evde geçiren çocuklar yüksek düzeyde 

abur cubur, kalorisi yüksek besinlere maruz kalmaktadır (Küçük Biçer ve İlhan, 2020; Bübül, 2020). 

Ayrıca akut, kronik ve bulaşıcı hastalıklarda dahil olmak üzere birçok hastalıkta beslenme önemli yer 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

320 

tutmaktadır.  Bu nedenlerden dolayı Covid-19 pandemisi sürecinde çocukların beslenme özellikleri ve 

annelerin bu konuda görüş ve uygulamaları önemlidir.  

Amaç: 

Bu çalışmanın amacı, annelerin Covid-19 pandemisi sürecinde çocuklarının beslenme durumlarına iliş-

kin algı, kaygı ve uygulamalarını belirlemektir.  

Bu amaç doğrultusunda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 

 Covid sürecinde annelerin çocuklarının beslenme durumlarına ilişkin algı, kaygı ve uygulamaları ne 

düzeydedir? 

 Covid sürecinde annelerin çocuklarının beslenme durumlarına ilişkin uygulamaları ile çocuk ve an-

nenin özellikleri arasında ilişki var mıdır?  

YÖNTEM 

Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır.  Araştırmanın evrenini Karadeniz Bölgesinde 2-

11 yaş çocuğu olan anneler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise katılmayı kabul eden ve ve-

rileri eksiksiz dolduran anneler oluşturmuştur.  Veriler Mart-Nisan 2021 tarihleri arasında Google form-

lar aracılığıyla toplanmıştır. “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Çocuk Beslenme Anketi (ÇBA)” kullanıl-

mıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan “Tanıtıcı Bilgi Formu” sosyo-demogratif veriler (12 

soru), ailenin kendi ve çocuğunun kilo algısı ve Covid-19 pandemi sürecinde beslenme özellikleri ile 

ilgili sorulardan (3 soru) oluşmaktadır. 

Çocuk Beslenme Anketi (ÇBA): Çocuk Beslenme Anketi (ÇBA); yaşları 2 ila 11 arasında olan çocuk-

ların ebeveynlerinin belirttiği bilgiler doğrultusunda, çocukluk çağı obezitesiyle ilişkili algı, kaygı ve 

çocuk beslemesiyle ilişkili uygulamaları değerlendiren bir araçtır. Anket, ebeveynlerin çocuk besleme 

ile ilişkili algıları, kaygıları ve uygulamalarının yanı sıra bu davranışlarıyla çocuklarının yeme modeli 

geliştirmesini ve yiyecek alımlarının kontrolü ile obezite arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla geliş-

tirilmiştir. Birch ve ark. tarafından 2001 yılında ÇBA yeniden düzenlenerek madde sayısı 31’e çıkarıl-

mıştır. Anket likert tipi bir ölçek olup tüm maddeleri 1 ile 5 arasında puanlanmaktadır. ÇBA 31 madde 

ve 7 alt boyuttan oluşmaktadır. Yedi alt boyuttan dördü ebeveynlerin çocuklarının obeziteye yatkınlı-

ğıyla ilişkili algılarını ve kaygılarını (sorumluluk algısı-SA, ebeveynlerin tartı algısı ETA, çocuğun al-

gılanan tartı algısı-ÇATA, ebeveynlerin çocuklarının tartıları hakkındaki kaygıları-EÇTHK) içermekte, 

diğer üç alt boyut ise ebeveynlerin çocuklarını beslemesi ile ilişkili uygulamalarını (kısıtlama-K, ye-

meğe zorlama-YZ, izlem-İ) değerlendirmektedir. Ölçeğin toplam puanı olmayıp, her alt boyut kendi 

içinde puanlanmaktadır (Birch ve ark., 2001; Erdim ve ark., 2017).  

Çalışmanın yürütülebilmesi için gerekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik 

Kurul’undan gerekli izin (Etik kurul Numarası: 2021/378 – Tarih: 30.04.2021)ve katılımcıların onamları 

alınmıştır. Araştırma sonrasında elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.00 paket programı kullanıl-

mıştır. Annelerin demografik özelliklerine göre dağılımında frekans ve yüzde dağılımları ile verilerin 

tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. Verilerin Shapiro-Wilk testi yapılarak normal dağılıma uygun ol-

madığı analiz edilerek homojen olmadığı ve normal dağılıma uymadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda 

normal dağılım göstermeyen verilerin karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi 

kullanılmıştır. Veriler arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. 
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BULGULAR 

Çocukların %50.5’i kızdır. Çocukların yaş ortalaması 7.48±2, boy uzunluğu ortalaması 123.7±20 santi-

metre, ağırlık ortalaması 28.2±12 kilogramdır. Annelerin yaş ortalaması 36.0±6, %61.3 Covid-19 pan-

demisinde çocuklarının kilosunun değişmediğini ancak %80.9’u beslenme davranışı değişikliği oldu-

ğunu belirtmiştir.  

Tablo 1. Çocukların ve annelerin sosyo-demografik özellikleri 

Sosyo-demografik Özellikler N % 

Çocuk cinsiyet Kız 154  50.5 

Erkek 151  49.5 

 X±std Min-Max 

Çocuk yaş 7.48±2 2-12 

Çocuk boy 123.7±20 60-168 

Çocuk kilo 28.2±12 6-78 

Annenin yaşı 36.0±6 20-63 

 N % 

Annenin eğitim durumu 

 

İlkokul 64 21.0 

Ortaokul 60 19.7 

Lise 93 30.5 

Üniversite 88 28.9 

Annenin çalışma durumu Çalışıyor 94 30.8 

Çalışmıyor 211 69.2 

Anneye göre çocuğunun kilo durumu Çok zayıf 2 0.7 

Zayıf 43 14.1 

Normal 210 68.9 

Hafif kilolu 35 11.5 

Kilolu 13 4.3 

Aşırı kilolu 2 0.7 

Covid 19 pandemisinde çocukta kilo 

değişikliği durumu 

Azaldı 11 3.6 

Değişmedi 187 61.3 
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Arttı 107 35.1 

Covid 19 pandemisinde beslenme dav-

ranışı değişikliği durumu 

Evet 247 80.9 

Hayır 58 19.1 

Covid 19 pandemisinde beslenme davranışı değişikliği 

olanlarda besin içeriği 

N % 

Cips, çucbu kraker vb tuzlu gıda tüketimi arttı 66 26.7 

Çikolata, gofret vb şekerli gıda tüketimi arttı 88 35.6 

Meyve-sebze tüketimi arttı 59 23.8 

Köfte, tavuk, balık tüketimi arttı 48 19.4 

Makarna, pilav, ekmek vb tüketimi arttı 64 25.9 

Hamburger, pizza vb dışarıdan sipariş tüketimi arttı 15 6.0 

Çocuk beslenme anketi sonuçlarına göre, annelerin çocukluk çağı obezitesi ile ilgili kaygılarını ve 

algılarını yansıtan sorumluluk algısı puan ortalaması 12.3±1, ebeveynlerin tartı algısı 12.1±1, çocuğun 

algılanan tartısı 14.3±4, ebeveynlerin çocuklarının tartıları hakkındaki kaygı puan ortalaması 10.5±2 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca annelerin çocuklarının beslenmesine yönelik davranışlarını yansıtan 

kısıtlama puan ortalamasının 29.7±6, yemeğe zorlama puan ortalamasının 13.9±3, izleme puan 

ortalamasının 12.3±2 olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 2. Çocuk beslenme anketi puan ortalamaları 

ÇBA Annelerin çocukluk çağı obezitesi ile ilgili algıları ve 

kaygıları 

Annelerin çocuklarının 

beslenmesine yönelik 

uygulamaları 

SA ETA ÇATA EÇTHK K YZ İ 

X±Std 

(min-max) 

12.3±1 

(5-15) 

12.1±1 

(7-20) 

14.3±4 

(5-30) 

10.5±2 

(3-15) 

29.7±6 

(9-40) 

13.9±3 

(4-20) 

12.3±2 

(3-15) 

Çalışma sonuçlarına göre annenin eğitim durumu ile sorumluluk algısı, çocuğun algılanan tartısı, izlem 

ve kısıtlama puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır(p˂0.05). Annenin 

çalışma durumuna göre ebeveyn tartı algısı, çocuk tartı algısı, ebeveynlerin çocukların tartıları hakkın-

daki kaygı puan ortalamaları arasında istatistiksel anlamda fark saptanmıştır (p˂0.05). Anneye göre ço-

cuğunun kilo durumu ve Covid-19 pandemisinde çocukta kilo değişikliği durumu ile çocuğun algılanan 

tartısı, ebeveynlerin çocuklarının tartıları hakkındaki kaygıları ve yemeğe zorlama puan ortalamaları 

arasında istatistiksel anlamda fark saptanmıştır (p˂0.05). Covid-19 pandemisinde beslenme davranışı 

değişikliği durumu ile ebeveynlerin çocuklarının tartıları hakkındaki kaygıları ve kısıtlama puan ortala-

maları arasında istatistiksel anlamda fark saptanmıştır (p˂0.05). 
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Tablo 3. Sosyo-demografik verilere göre ÇBA puan ortalamaları 

Sosyo-demografik Özel-

likler 

SA ETA ÇATA EÇTHK K YZ İ 

Çocuk cinsi-

yet 

Kız 12.2±2 12.0±1 14.0±4 10.5±2 29.5±6 14.1±3 12.2±2 

Erkek 12.3±1 12.2±1 14.6±4 10.5±2 30.0±6 13.7±3 12.4±2 

p* 0.96 0.25 0.12 0.64 0.53 0.33 0.38 

Annenin eği-

tim durumu 

 

İlkokul 11.9±2 12.3±1 16.3±4 10.3±2 27.9±6 12.8±3 11.3±2 

Ortao-

kul 

12.0±1 12.3±1 15.0±4 10.5±2 30.5±5 13.5±3 12.0±2 

Lise 12.4±1 12.1±1 14.5±5 10.4±2 29.9±6 14.5±3 12.5±2 

Üniver-

site 

12.7±2 11.8±1 12.2±4 10.7±2 31.2±5 14.2±3 12.9±2 

p** 0.01 0.29 0.00 0.56 0.00 0.23 0.00 

Annenin ça-

lışma du-

rumu 

Çalışıyor 12.3±1 11.8±1 13.5±5 10.1±2 29.8±6 14.2±3 12.4±2 

Çalışmı-

yor 

12.3±1 12.3±1 14.7±4 10.6±2 29.7±6 13.7±3 12.2±2 

p* 0.81 0.01 0.00 0.16 0.80 0.34 0.70 

Anneye göre 

çocuğunun 

kilo durumu 

Çok za-

yıf 

11.5±2 13.0±0 11.0±2 10.5±0 33.5±2 18.5±2 15.0±0 

Zayıf 11.8±2 12.2±2 13.7±4 9.6±2 29.7±6 15.6±3 11.6±2 

Normal 12.4±1 12.0±1 13.9±4 10.5±2 29.6±6 14.0±3 12.4±2 

Hafif ki-

lolu 

12.2±2 12.7±1 16.5±4 10.8±2 29.65 11.9±3 11.9±2 

Kilolu 11.9±2 12.2±1 17.7±6 12.6±2 32.8±4 11.3±3 12.6±1 

Aşırı ki-

lolu 

13.5±2 11.0±5 18.5±2 11.5±0 30.0±4 12.0±5 13.0±2 

p** 0.30 0.40 0.00 0.01 0.48 0.00 0.08 

Covid-19 

pandemi-

sinde ço-

cukta kilo 

Azaldı 11.7±2 11.7±2 16.5±3 11.0±1 31.0±5 15.0±3 12.1±2 

Değiş-

medi 

12.3±2 12.1±1 13.7±4 10.1±2 29.3±6 14.2±3 12.2±2 

Arttı 12.4±1 12.2±1 15.2±4 11.1±2 30.5±6 13.2±3 12.4±2 
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değişikliği 

durumu 

p** 0.59 0.91 0.00 0.00 0.18 0.04 0.93 

Covid-19 

pandemi-

sinde bes-

lenme davra-

nışı değişik-

liği durumu 

Evet 12.3±1 12.3±1 14.7±4 11.4±2 31.2±5 14.2±3 12.2±2 

Hayır 12.3±2 12.0±1 14.0±4 10.0±2 28.5±6 13.6±3 12.2±2 

p* 0.90 0.17 0.14 0.00 0.00 0.25 0.10 

*Mann Whitney U testi **Kruskal Wallis Testi p˂0.05 

TARTIŞMA 

Çalışmada annelerin Covid-19 pandemisi sürecinde çocuğunun beslemesi ile ilişkili algıları, kaygıları 

ve uygulamalarının orta düzeyde olmasına rağmen, bu süreçte çocuğunun beslenme davranışlarında de-

ğişiklik olduğunu belirttikleri, annelerin çocuklarının tartıları hakkında daha fazla kaygılı oldukları ve 

daha fazla kısıtlama davranışında bulundukları saptanmıştır. Yine anneler bu süreçte çocuklarının daha 

fazla sağlıklı olmayan gıdalara yöneldiklerini belirtmişlerdir. Çocukların evde uzun süre kalmaları ve 

alınan tedbirler çerçevesinde kısıtlamaların olması, ebeveynler ile birlikte çocukların beslenme davra-

nışlarını değiştirdiği,  gıda tüketimini arttırdığı ve abur cubur gıdaların tüketimini arttırdığını söyleye-

biliriz.  

Ayrıca bu süreçte çocuğun kilosunun değişmediğini belirten annelerin çocuklarına yönelik tartı algıları 

ve kaygılarının daha az olduğu, çocuğun tartı alımının azaldığını belirten annelerin ise yemek saatlerinde 

yemeleri için çocuklarına daha fazla baskı yaptıkları belirlenmiştir. Bu durum çocuklarında tartı deği-

şikliği olmadığı için annelerin daha az kaygılı olmalarının normal olabileceğini düşündürmektedir. Yıl-

maz (2020) çalışmasında da benzer şekilde annelerin besleme sürecine dair göstermiş olduğu tutumlarla 

ilgili sorunlarının orta düzeyde olduğunu ve çocukların yeme davranışı sorunları arttıkça, annelerin bes-

leme süreciyle ilgili olumsuz tutumlarının arttığı görülmüştür (Yılmaz, 2020). Yapılan diğer araştırma-

larda da ailelerin çocuğu beslerken takındıkları tavır ve tutumların çocuklarının yeme davranışının ge-

lişimini olumlu ya da olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır (Rodgers ve ark., 2013; Russsel ve ark., 

2015; Fildes ver ak., 2015, Gomes ve ark., 2017). 

Araştırmada annelerin eğitim seviyelerinin çocuklarına yönelik beslenme algıları, kaygı ve uygulama-

ları üzerine etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Annelerin eğitim seviyeleri arttıkça daha fazla sorumluluk 

algısı yaşadıkları, kısıtlama ve izlem davranışlarında bulundukları ve çocuğun kilosunu fazla algılama 

durumlarının azaldığı belirlenmiştir. Warkentin ve ark. (2018) Brezilya ‘da yapılan bir araştırmada an-

nelerin eğitim seviyesi azaldıkça ödül olarak yiyecek kullanımının daha fazla olduğu ve daha az izlem 

ve sorumluluk algılarının olduğu belirtilmiştir.  Yine araştırmada çalışmayan annelerin kendi kiloları ve 

çocuklarının kilolarını fazla algıladıkları ve çocuklarının kiloları hakkında daha fazla kaygılı oldukları 

görülmüştür. Yapılan birçok araştırmada ailelerin gelir durumu, çalışma durumu, eğitim gibi faktörlerin 

çocuklarının beslenme özelliklerine yansıdığı belirlenmiştir (Khalsa ve ark., 2017; Scaglioni ve ark., 

2018; Warkentin ve ark., 2018).  Aydın ve ark. (2017) çalışmasında eğitim düzeyi düşük çalışan anne-

lerin fast-food, hazır meyve suyu, sağlıksız atıştırmalıkları çocuklarına verdikleri ve sonucunda annenin 
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eğitim seviyesinin çocuğun sağlıklı beslenme alışkanlığında en önemli demografik veri olduğunu belir-

lemişlerdir.  

Çocuğunun kilosunu kilolu ve aşırı kilolu olduğunu belirten annelerin,  çocuklarını daha fazla tartılı 

olarak algıladıkları ve çocuklarının tartıları hakkında daha fazla kaygılı oldukları belirlenmiştir. Yapılan 

araştırmalarda benzer şekilde çocuğunun kilo algısının ebeveynin beslenme tutumlarını etkilediği ve 

daha fazla kısıtlayıcı beslenme davranışları sergiledikleri görülmüştür (Rodgers ve ark., 2013; Derks ve 

ark., 2017; Scaglioni ve ark., 2018). Erdem ve ark. (2017) ebeveynlerin beden kitle indeksi (BKİ) art-

tıkça çocuklarının da BKİ’sinin arttığı bulunmuştur. Yine yapılan başka bir araştırmada annelerin ço-

cuklarını besleme hedefleri ile çocukların yeme davranışları arasında ilişki olduğu, özellikle çocukları-

nın sağlığını gözeten, besleme hedefi olan annelerin çocuklarına sağlıklı yiyecekler verdiği ve çocukla-

rına bu yönde alışkanlık kazandırmaya çalıştığı bulunmuştur (Hoffman, 2016). Gomes ve ark. (2017), 

tarafından yapılan çalışmada, hem aşırı kilolu hem de normal kilodaki çocukların ebeveynlerinde ço-

cuklarının kilolarına ilişkin endişelerinin orta düzeyde olduğu, normal kilodaki çocukların ebeveynleri-

nin çocukların kilosuna ilişkin algısının özellikle çocukların beslenme alışkanlıklarına yoğunlaştığı, ço-

cuğun kilosuna ilişkin uzman uyarılarını dikkate alan grubun normal kilodaki çocukların ebeveynleri 

olduğu görülmüştür. Carnell ve ark. (2014) annelerin kiloyla ilgili endişeleri ve kilo kontrol davranışları 

ile bebeğin ağırlığı arasında ilişki olduğu ve yeme bozukluğu olan annelerin de çocuklarının yemek 

yemesi üzerinde daha fazla kontrol uyguladıkları görülmüştür. 

Çalışmada çocuğunun kilosunu çok zayıf olduğunu belirten ve bu süreçte çocuklarının kilosunda azalma 

olduğunu belirten annelerin ise çocuklarını daha fazla yemeğe zorladıkları belirlenmiştir. Yapılan araş-

tırmalarda da ebeveynlerin, çocuklarının kilosuna göre kontrol edici beslenme uygulamalarında bulun-

dukları ve daha az iştahlı çocuklarına karşı baskı yapma eğiliminde oldukları görülmüştür (Fildes ve 

ark., 2015; Farrow ve ark., 2015; Scagloni ve ark., 2018). Oğuz ve Önay Derin’in (2013) çalışmasında 

da benzer şekilde çocuk yemek istemediğinde ailelerin ödülü kullanma ve zorla çocuğa yemek yedir-

meye çalıştıkları belirlenmiştir. Özdoğan ve ark. (2018) annelerin çocuklarının beslenmesinde baskıcı 

bir tutum izledikleri ve annelerin yeme baskısı arttıkça ve çocuk ağırlığı hakkındaki ilgi davranışının da 

arttığı belirlenmiştir.   

SONUÇ 

Araştırmada Covid-19 pandemisi sürecinde çocukların yeme davranışı ve kilo sorunları arttıkça, anne-

lerin besleme süreciyle ilgili olumsuz tutumlarının ve kaygılarının arttığı, daha çok kısıtlama ve yemeğe 

zorlama gibi olumsuz uygulamalarda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca annelerin eği-

tim seviyeleri ve çalışma durumunun çocuklarına yönelik beslenme algıları, kaygıları ve uygulamaları 

üzerine etkilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Bu araştırmanın annelerin Covid-19 pandemisi sürecinde çocuklarının obeziteye yatkınlığıyla ilişkili 

algı, kaygı ve beslemesiyle ilişkili uygulamalarının belirlenmesinin, ilerleyen yıllarda obeziteye karşı 

alınacak önlemler kapsamında literatüre katkı oluşturacağı düşünülmektedir.  
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12-18 YAŞ ADÖLESAN FUTBOLCULARIN BESLENME KONUSUNDA BİLGİ VE 

ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Büşra AYHAN1, Saniye BİLİCİ1   

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ankara / Türkiye 

Öz: Adölesan dönemde profesyonel spora yönelen gençlerin beslenmesi sadece performansın artırılması 

değil, aynı zamanda büyüme ve gelişmenin devamlılığının sağlanması açısından da önemli ve izlenmesi 

gereken konulardan birisidir. Bu çalışma adölesan sporcuların beslenme alışkanlıklara yönelik bilgi dü-

zeylerinin ve uygulamalarının belirlenmesine yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma spor okullarına de-

vam eden 192 erkek adölesan futbolcu üzerinde yapılmış ve araştırma verileri yüz yüze bir anket aracı-

lığı ile elde edilmiştir. Katılımcıların %90.6’sı daha önce beslenme eğitimi almadığını belirtmiştir. Eği-

tim aldığını belirten kişiler ise bu eğitimi bir diyetisyenden (%50) veya antrenöründen (%33.3) aldığını 

belirtmiştir. Katılımcıların beslenme bilgi düzeyini belirlemeye yönelik yapılan mini testte göre %62’si-

nin bilgi düzeyi düşük, %33,9’unun bilgi düzeyi orta derecededir. Yalnızca %4.2’sinin bilgi düzeyi yük-

sek olarak bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre sporcuların %80.2’si spora başlamadan öncesinde de 

sağlıklı bir beslenmesinin olduğunu ve beslenme tarzını değiştirmediği söylemiş olmasına rağmen, yal-

nızca %4.2’sinin beslenme bilgi düzeyi yüksek bulunmuştur. Katılımcıların yalnızca %26.6’sı spordan 

sonra beslenme alışkanlıklarının değiştiğini ve daha sağlıklı (%80.1) beslenme alışkanlıkları edindiğini 

belirtmiştir. Genel beslenme alışkanlıkları sorgulanan katılımcıların %17.2’si makarnayı, %28.1’i hazır 

meyve suyunu, %46.9’u gazlı içecekleri, %67.7’si kahveyi hiç tüketmediğini belirtmiştir. Sporcularda 

performansın iyileştirilmesi ve dayanıklılığın artırılmasında beslenmenin yadsınamaz bir katkısı vardır. 

Fakat bu katkının gerçekleştirilmesi için genç yaştan itibaren sporculara, sporda beslenmenin nasıl ol-

ması gerektiği konusunda bir beslenme uzmanı tarafından yeterli eğitimler verilmeli, beslenme prog-

ramlarında sporcunun yaptığı spor, antrenman süresi, yoğun egzersiz stresi ile ilişkili beslenme ihtiyaç-

ları mutlaka değerlendirilmelidir.       

Anahtar Kelimeler: Adölesan Sporcular, Beslenme Eğitimi, Sporcu Beslenmesi     

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVRE 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından adölesan dönemi olarak tanımlanan 10- 19 yaş arası, bebeklikten 

sonra büyümenin en hızlı gerçekleştiği kritik bir dönemdir. Adölesanlar, büyüme için artmış enerji ve 

besin ögeleri gereksinmeleri, beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı/davranışları ve çevresel etkilere du-

yarlılıklarından dolayı toplumda risk grupları içinde yer almaktadır (Sharples, 2020: 59-67). Beslenme, 

fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı alışkanlıklarının genç yaşlardan itibaren edinilmesi ve bu davranışların 

alışkanlık haline dönüşmesi açısından adölesan dönem oldukça önemlidir (Desbrow, 2014: 570-584). 

Araştırmalar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ergenlik çağında bozulabileceğini ve son zamanlarda 

birçok ülkedeki değişimin sağlıklı yeme davranışlarını korumak için daha da karmaşık hale geldiğini 

göstermektedir. Bu nedenle özellikle adölesan sporcuların beslenmesi son yıllarda üzerinde durulan 

önemli konulardan biri olmuştur (Braun, 2011: 251-9).  

Spor performansında beslenmenin önemi kanıtlanmış olmasına rağmen, beslenme bilgi yetersizliklerin-

den ya da yanlış yönlendirilmelerinden kaynaklı birçok sporcunun bu konuya gereken önemi gösterme-

diği bilinmektedir (Patton-Lopez, 2018:1636). Bazı sporcularda görülen demir eksikliği anemisi (Par-

nell, 2016: 1-13), yüksek besin takviyesi alımı (Knapik, 2016: 103-123) veya daha kötüsü ani sporcu 
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ölümleri (Thiene, 2010: 201-217), sporcuların beslenmesinin önemle üzerinde durulmasının bir zorun-

luluk olduğunu göstermektedir.  Futbol günümüzde birçok ülkede en fazla tercih edilen spor dallarından 

birini oluşturur ki; Türkiye’de de benzer bir durum söz konusudur. Yaşları 4-18 arasında değişen 3562 

çocuğa yaptıkları spor branşı sorulduğunda en çok tercih edilen sporun futbol olduğu görülmüştür (Yü-

cel, 2015: 20-54). Profesyonel olarak futbolla uğraşan adölesan sporcular, yüksek düzeyde enerji ve 

besin alımına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, bu sporcuların diyetlerinin hem genel fiziksel aktivite hem 

de yoğun antrenman programları sırasında ihtiyaç duydukları artan enerji ve besin ögelerini karşılaması 

ve aynı zamanda bireysel beslenme tercihlerini de yansıtması gerekir (Lee, 2019:29-38). Fakat özellikle 

bu noktada profesyonel yardım almayan adölesan sporcular ne yazık ki uygun olmayan beslenme dü-

zenleri, öğün atlama, performansı artırmayı vadeden sporcu takviyeleri ve gerektiği gibi kullanılmayan 

besin takviyeleri gibi önemli riskler ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Carl, 2017: 871). Etkili beslenme 

eğitimi ve danışmanlığı, adölesan sporcuların kendileri için uygun besinleri seçmelerine, uygun sıvı 

alımını sürdürmelerine ve dengeli beslenme öğünleri yapmalarına yardımcı olur.  

AMAÇ 

Bu çalışma, Ankara’da spor okullarına devam eden 12-18 yaş arasındaki adölesan sporcuların profes-

yonel olarak yöneldikleri veya yönelmeyi düşündükleri futbol branşına özgü ve kendi ihtiyaçlarını kar-

şılayacak bir beslenme alışkanlığı edinip edinemediklerini belirlemeye yönelik olarak planlanıp yürü-

tülmüştür.  

KAPSAM 

Araştırma Ankara’da yaşayan 12-18 yaş arasındaki futbol oynayan erkek adölesanlar üzerinde yapıl-

mıştır. Çalışmaya alınan ve Ankara’daki spor okullarına devam eden 192 sporcu rastgele örneklem yön-

temiyle seçilmiştir. Araştırma verileri Ocak-Nisan 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplan-

masında yüz yüze görüşme yöntemi ile bir anket formu kullanılmıştır.   

YÖNTEM 

Katılımcılara uygulanan anket formu 7 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde katılımcıların genel bilgile-

rini sorgulayan sorular;  2. bölümünde genel sağlık durumunu irdeleyen sorular; 3. bölümde ise bes-

lenme alışkanlıklarını belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Anketin 4. bölümünde sporcuların 

beslenme bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik oluşturulan sorular katılımcılara yöneltilmiş, son bö-

lümde ise spor faaliyetlerini sorgulayan sorular yer almıştır. Anketin son kısmında ise katılımcılar Besin 

Tüketim Sıklığını doldurmuşlardır.   

Beslenme bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik araştırmacılar tarafından 10 sorudan oluşan mini bilgi 

testi hazırlanmıştır. Her sorunun 5 tane seçeneği ve bir tek doğru cevabı bulunmaktadır. Puanlandırmada 

her soruya doğru cevap verenler 1 puan almış, yanlış cevap verenler 0 puan almışlardır. Sonuçta alınan 

puan 5’in altındaysa beslenme bilgi düzeyi düşük, 5-7 arasındaysa orta, 7’in üzerinde ise yüksek olarak 

değerlendirilmiştir.   

Araştırmacılar tarafından öğrencilere, tüketilen besinlerin sıklığı ve tüketim miktarlarının sorgulandığı 

49 besin içeren bir besin tüketim sıklığı anketi uygulanmıştır. Alınan kayıtlar üzerinden öğrencilerin 

günlük diyetle aldıkları enerji ve besin ögeleri miktarı hesaplanmıştır. Bu veriler “Bilgisayar Destekli 
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Beslenme Programı, Beslenme Bilgi Sistemleri Paket Programı (BeBiS, Versiyon 7.2)” kullanılarak 

analiz edilmiştir (Beslenme Bilgi Sistemi (BEBİS). 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 22 Windows paket programı ile değerlendirilmiştir. 

Enerji ve besin ögesi değerlerinin belirlenmesinde BEBİS 7.2 programı kullanılmıştır. Sonuçların de-

ğerlendirilmesinde yüzde dağılım hesaplamalarından, ortalama ve standart sapma değerlerinden yarar-

lanılmıştır.  

BULGULAR  

Araştırmaya katılan 192 sporcunun yaş ortalaması 13.51.19’dir. Sporcular ortalama 41.5 yıldır futbol 

ile ilgilendiklerini belirtirken, %65.1’i bu sporu profesyonel olarak yaptığını ifade etmiştir. Sporcuların 

büyük bir kısmı (%94.3) gelecekte de profesyonel olarak futbol ile uğraşmak istediğini belirtmiştir. Ça-

lışmaya katılan sporcular ortalama 2.81.06 gün/hafta, 3.52.26 saat/gün spor yapmaktadırlar. Katılım-

cıların büyük çoğunluğu düzenli ilaç kullanmadığını (%96.9), vitamin-mineral suplemanı almadığını 

(%95.3), spor destek ürünleri/besin destek ürünleri kullanmadığını (%97.4) beyan etmiştir. Buna karşın 

katılımcıların %83.9’u antrenman öncesinde besin takviyesi almanın performansı etkilediğini düşündü-

ğünü belirtmiştir. Sporcuların %68.2’si ise enerji ve sporcu içeceğinin farklı ürünler olduklarını bildik-

lerini belirtmişlerdir.  

Katılımcılara profesyonel spora başlamadan önce beslenme alışkanlıkları sorulduğunda, büyük bir kısmı 

(%80.2), spora başlamadan önce de sağlıklı bir beslenmesi olduğunu düşündüğünü belirtmiştir. Katı-

lımcıların yalnızca %26.6’sı spordan sonra beslenme alışkanlıklarının değiştiğini ve daha sağlıklı 

(%80.1) beslenme alışkanlıkları edindiğini belirtmiştir.  Katılımcıların çoğunluğu (%67.7) 3 ana öğün 

tüketmektedirler ve %79.7’si yeterli ve dengeli beslendiğini düşünmektedir. Öğün atlayanlar arasında 

hangi öğünün atlandığı sorgulandığında ise genellikle kahvaltı (%54.8) ve öğle yemeğinin (%41.9) at-

landığı tespit edilmiştir.  

Katılımcılar %31.3 oranında haftada 1-2, %23.4 oranında ayda 1 kere fast food ürünler tükettiği belirt-

miştir. Katılımcıların sıklıkla tükettiği fast food ürünler Şekil 1’de gösterildiği gibidir.  

 

Şekil 1. Sporcuların fast food ürünleri tüketme durumlarına göre dağılımı (%) 

Araştırmaya katılan sporcuların %90.6’sı daha önce beslenme eğitimi almadığını belirtmişlerdir. Eğitim 

aldığını belirten kişiler ise bu eğitimi bir diyetisyenden (%50) veya antrenöründen (%33.3) aldığını be-
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lirtmiştir. Katılımcılar beslenme bilgi düzeyini belirlemeye yönelik yapılan 10 puanlık mini testten or-

talama 4.21.89 almışlardır ve %62’sinin bilgi düzeyi düşük, %33,9’unun bilgi düzeyi orta derecededir. 

Yalnızca %4.2’sinin bilgi düzeyi yüksek olarak bulunmuştur. Katılımcılara sorulan sorular ve doğru 

yanıt verme durumları Tablo 1’de görüldüğü gibidir.   

Tablo 1. Sporcuların beslenme bilgi sorularına göre dağılımı (%) 

Sorular  Seçenekler  Yanıtlar 

(%) 

Hangisi en kaliteli protein kayna-

ğıdır? 

Elma   

Tavuk  

Kırmızı et  

Yumurta  

Ispanak  

3,1 

7,3 

35,9 

46,4 

7,3 

Yetişkin bir birey günlük orta-

lama kaç bardak su tüketmelidir? 

6-8 bardak 

8-10 bardak 

10-12 bardak 

12-14 bardak 

14-16 bardak 

9,9 

39,6 

32,8 

11,5 

6,3 

Kurubaklagiller hangi besin gru-

buna dahildir? 

Et ve benzerleri 

Süt ve türevleri 

Tahıl grubu 

Sebze ve meyve grubu 

Yağ ve şeker grubu 

17,7 

5,2 

72,9 

3,6 

0,5 

Hangi besin öğesi diğerlerine göre 

daha fazla enerji verir? 

Karbonhidratlar 

Proteinler 

Yağlar 

Aminoasitler 

Glikoz 

35,9 

35,9 

24,5 

1,6 

2,1 

Sporcular için beslenme ne zaman 

önemlidir? 

Antrenmandan önce  

Antrenmandan sırasında  

Antrenman sonra 

24,5 

0,5 

9,9 
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Müsabakadan önce 

Her zaman 

4,7 

60,4 

Hangisi kırmızı etin içinde en yo-

ğun bulunan mineraldir? 

Krom  

Potasyum 

Demir 

Brom 

Selenyum 

5,2 

29,2 

59,9 

3,1 

2,6 

Hangisi süt ve türevlerinde en 

fazla bulunan mineraldir? 

Magnezyum 

Çinko 

Demir 

Kalsiyum 

Bakır 

2,1 

10,4 

10,9 

75,5 

1,0 

Karbonhidratlarla ilgili beslenme 

önerilerinden hangisi sporcular 

için yanlıştır? 

Sporcunun her öğününde karbonhidrat içeren be-

sin mutlaka bulunmalıdır.  

25,5 

Sporcunun günlük enerjisinin karbonhidrattan 

gelen yüzdesi %55’in altına düşmemelidir. 

13,5 

 

Standart bir sporcunun günlük karbonhidrattan 

gelen enerji yüzdesi %60 olmalıdır.  

20,8 

 

Karbonhidrattan gelen enerji çoğunlukla komp-

leks karbonhidratlardan gelmelidir. 

22,9 

 

Karbonhidrattan gelen enerji oranının %30’u ba-

sit karbonhidratlardan gelmelidir. 

17,2 

 

Hangisi aşırı protein alımının de-

zavantajlarından değildir? 

Vücutta yağa dönüşerek depo edilir. 20,3 

Vücuttan su kaybı riskini artırır. 16,7 

Böbrek ve karaciğer problemlerine neden olabi-

lir. 

12,5 

Enerji ve doymuş yağ alımını artırma riski vardır. 19,3 

Kemiklerin aşırı sertleşmesine neden olur. 31,3 
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Hangisi sporcu beslenmesinin te-

mel hedeflerinden değildir? 

Sporcunun temel sağlığını iyileştirmek 

Antrenman programını artırabilmek 

Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek 

Vücut yağını kontrol edebilmek 

Sporcuya fazladan protein yüklemesi yapabil-

mek 

15,6 

12,0 

13,5 

15,1 

43,8 

Katılımcıların genel beslenme alışkanlıklarına bakıldığında ise %17.2’si makarnayı, %28.1’i hazır 

meyve suyunu, %46.9’u gazlı içecekleri, %67.7’si kahveyi hiç tüketmediğini belirtmiştir. Katılımcıların 

%85.9’u antrenman öncesinde ve sırasında sıvı alımlarına dikkat ettiğini belirtirken, gün boyunca orta-

lama 1969.6680.1 ml, antrenman sırasında ise 527.8300.5 ml su tükettiğini belirtmiştir. Sporcuların 

%51,6’sı yemeklerine ekstra tuz eklediğini belirtmiştir. Günlük ortalama tuz tüketimlerini 1.71.08 g 

olarak beyan etmişlerdir. Katılımcıların gün içindeki besin tüketimlerine göre besin grupları tüketim 

sıklıkları Tablo 2’de görüldüğü gibidir.  

Tablo 2. Katılımcıların günlük besin gruplarına göre tüketim sıklığı 

Besin  Tüketim Miktarı Referans değer (TÜ-

BER, 2015) 

Karşılama yüzdesi 

(%) 

Süt grubu1  3 + ¼ porsiyon  3 porsiyon 108.3 

Et grubu2 2 porsiyon 2 porsiyon 100 

Kurubaklagiller 1/6 porsiyon 2/3 porsiyon 25 

Yağlı tohumlar 2/3 porsiyon 1 porsiyon  66.6 

Sebze grubu 1 + ½ porsiyon 4 porsiyon 37.5 

Meyve grubu 2 porsiyon  3 porsiyon  66.6 

Ekmek grubu3 3 + ½ porsiyon  8 porsiyon  47.7 

Yağ  22.8 g 50 g 45.6 

İsteğe bağlı tüketilebile-

cek besinler4 

3 kat 4-5 kat 66.6 

1Süt grubu: İçerisinde süt, peynir, yoğurt, kefir, dondurma bulunur. 

2Et grubu: İçerisinde kırmızı et, tavuk eti, hindi eti, balık, sakatat, yumurta bulunur.  

3Ekmek grubu: İçerisinde ekmek, makarna, pirinç, bulgur bulunur.    

4İsteğe bağlı tüketilebilecek besinler: İçerinde şeker, bal, pekmez, reçel, çikolata bulunur. 

Katılımcıların besin tüketim sıklıklarına göre günlük ortalama enerji ve besin ögesi alımları ile bunların 

günlük gereksinmeyi karşılama durumları Tablo 3’de gösterildiği gibidir.  
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Tablo 3. Besin tüketim sıklığına göre katılımcıların bir günde aldıkları ortalama enerji ve besin 

ögeleri dağılımı 

Besin ögesi Alınan mik-

tar 

Referans değer 

(TÜBER, 2015) 

Karşılama yüz-

desi (%) 

Enerji (kcal) 2504.6 3000 83.5  

Protein (g) 101.8 (17%) 55,7 g (%9-20) 182.8  

Yağ (g) 105.8 (38%) %20- 35  - 

Karbonhidrat (g) 278.9 (46%) 130 (% 45-60)  214.5  

A vitamini (µg) 662  750 88.2  

E vitamini (mg) 14  13 107.7  

B1 vitamini (mg) 1.3  1.2 108.3  

B2 vitamini (mg) 3.2  1.3 246.1  

B6 vitamini (mg) 2  1.3 153.8  

Folik asit (µg) 429.4  330  130.1  

C vitamini (mg) 81.9  100  81.9  

Sodyum (mg) 1753.1  2300  76.2  

Potasyum (mg) 3.3  4.7 70.2  

Kalsiyum (mg) 1097.2  1150 95.4  

Magnezyum (mg) 385.6  300 128.5 

Fosfor (mg) 1824.9  640  285.1  

Demir (mg) 15.3  11  139.1  

Çinko (mg) 14.6  14.2  102.8  

SONUÇ 

Beslenme, bir sporcunun antrenman ve performans programının ayrılmaz bir bileşenidir. Adölesan spor-

cular üzerinde yapılan çoğu araştırma enerji ve besin alımlarını rapor ederken, sporcularda beslenme 

bilgisi, davranışları ve inançlarını inceleyen sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Fakat özellikle adölesan 

sporcuların beslenme konusunda yeterli eğitimi almaları gerekliliği yapılan çalışma sonuçlarında da 

açıkça görülmektedir. Yapılan bir çalışmada 13 yaşın üzerindeki sporcuların beslenme bilgi düzeyleri-

nin oldukça düşük olduğu bulunmuştur (Heaney, 2011: 248-261). 14-19 yaşa arasındaki 54 futbolcu 

üzerinde yapılan bir diğer çalışmada ise sporcuların %54.6’sının beslenme bilgi düzeyi düşük bulun-

muştur (Noronha, 2020: 1-7). Bu çalışmada da sporcuların büyük bir çoğunluğunun beslenme eğitimi 

almadığı ve %62’sinin beslenme bilgi düzeyinin düşük olduğu bulunmuştur. Beslenme eğitimi, davranış 
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değişikliğini teşvik etmeye yardımcı olabilecek ve bu nedenle adölesan sporcuların beslenme alışkan-

lıklarını iyileştirebilecek en önemli faktörlerden biridir. Ayrıca sporcuların yanı sıra antrenörlerinin de 

iyi bir beslenme eğitiminden geçmesi bu konuda sporculara daha büyük destek sağlayacaktır.  

Farklı sporları yapan sporcuların enerji harcaması, besin ögesi ve hidrasyon gereksinimleri sporun ge-

rektirdiği farklılıklar nedeniyle çeşitlik gösterir. Her sporcunun yeme düzeni son derece kişiseldir. An-

cak adölesan sporcular akranları, takım arkadaşları, profesyonel sporcular, antrenörler, ünlüler ve medya 

dahil olmak üzere önemli diğer kişilerden büyük ölçüde etkilenirler. Kendilerine uygun olmayan, sağ-

lıksız davranışlar ve beslenmeyle ilgili yanlış bilgiler bir sporcuyu atletik performansını zayıflatabile-

cek, spor yaralanmalarına sebebiyet verebilecek ve ciddi sağlık sonuçları doğurabilecek bir yola soka-

bilir (Bingham, 2015: 398-402). Çin’deki sporculara 4 hafta boyunca verilen eğitim sonunda beslenme 

bilgilerinin anlamlı derecede artış gösterdiği, ancak bunu uygulamaya geçiremedikleri bulunmuştur 

(Zeng, 2020: 1-6). Yapılan bu çalışmada ise sporcuların büyük bir kısmı (%90.6) beslenme eğitimi al-

mamış olduğunu ve hala spordan önceki beslenme alışkanlığını sürdüğünü, sadece 26.6’ı spordan sonra 

beslenme alışkanlığını değiştirdiği belirtmiştir. Spor yapmayan adölesanlar ile karşılaştırıldığında, spor 

yapan adölesanlar genellikle daha sağlıklı bir beslenmeye sahiptirler. Diğer taraftan ne yazık ki, adöle-

san sporcular her zaman sağlıklı yiyecek seçimleri yapma imkanına da sahip olamayabilirler. Yapılan 

bir çalışmada spor yapan adölesanların meyve, sebze ve süt tüketme olasılıklarının yapmayanlara göre 

daha yüksek olduğu, ancak aynı zamanda hızlı yemek yeme ve şekerle tatlandırılmış içecekler tüketme 

olasılıklarının da yükseldiği bulunmuştur (Nelson, 2011: 360-370). Ek olarak, ebeveynler spor etkinlik-

lerinde adölesan sporcular için çok az sağlıklı yiyecek ve içecek bulunduğunu ve bu nedenle sağlıksız 

yiyeceklerin tüketiminin arttığını bildirmiştir (Thomas, 2012: 365-371). Bir sistematik derlemede ince-

lenen çalışmaların çoğunda da gösterildiği gibi beslenme eğitimi, sporcuların bilgi düzeylerini artırmada 

yarar sağlamaktadır (Tam, ). Ancak sporcuların bunları uygulamaya sokmaları ve bulundukları çevrede 

de bunu devam ettirebilecekleri imkanlarının olması büyük önem taşımaktadır.    

Adölesan dönemin bir büyüme dönemi olduğu düşünüldüğünde ve üzerine artmış bir fiziksel aktivite 

eklendiğinde, enerji ve besin ögesi gereksinmeleri de kaçınılmaz olarak artmaktadır. Bu nedenle yeni 

doku oluşumu, sağlığı koruma, günlük fiziksel aktivite ve atletik çabaların ihtiyaçlarını karşılamak için 

yeterli enerjinin ve besin ögelerinin alınması önemlidir (Sharples, 2020: 59-67). Bu çalışmanın sonuç-

larına bakıldığında enerji ile makro ve mikro besin ögeleri yönünden yetersiz bir alım olmadığı görül-

mekle birlikte, özellikle hayvansal besinlerin tüketimin artırılması ile birlikte protein, yağ, fosfor, demir, 

B2 ve B6 vitaminlerinin alımında artış olduğu görülmektedir. Yine sporcuların karbonhidrat alımlarında 

da artış vardır. Yaş ortalamaları 15 olan, bisiklet ve koşu sporcuları arasında yapılan bir çalışmada da 

sporcuların protein, karbonhidrat, yağ ve demir alımlarının yüksek olduğu belirlenmiştir (Tong, 2012: 

1-7). Farklı spor dalları ile uğraşan adölesan sporcuların katıldığı çalışmaları içeren bir sistematik der-

lemede ise incelenen 20 çalışmanın 8 tanesinde protein, 7 tanesinde yağ ve karbonhidrat tüketimlerinin 

yüksek olduğu görülmektedir (Noll, 2017: 46-57). Bu sonuçların aksine 25 adölesan masa tenisi oyun-

cusunda yapılan bir çalışmada ise sporcuların özellikle mikro besin ögesi alımlarının yetersiz olduğu 

sonucuna varılmıştır (Argolo, 2018:1124-1130). Sporcularda görülen önemli beslenme sorunlarından 

birisi de sadece enerji gereksinmesini karşılamanın ve kas korunumunu sağlanmasının yeterli olduğunun 

düşünmesi ve bu sırada mikro besin ögesi gereksinimlerinin karşılanıp karşılamadığının gözden kaçırıl-

masıdır. Ancak mikro besin ögeleri vücutta gerçekleştirdikleri pek çok kritik işlev ve egzersiz sırasında 
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özellikle enerji metabolizmasında üstlendikleri görevlerle alımına dikkat edilmesi gereken önemli bes-

lenme bileşenlerini oluştururlar.       

Sporcu beslenmesi spesifik bir alandır ve doğru beslenme, sporcuların antrenman ve performans plan-

larının temel bir bileşenidir. Sporculara uygulanan beslenme programlarında sporcunun yaptığı spor, 

antrenman süresi, yoğun egzersiz stresi ile ilişkili beslenme ihtiyaçları mutlaka değerlendirilmelidir. 

Ancak konu adölesan sporcular olduğunda beslenme programlarının hazırlanmasında değerlendirilmesi 

gereken en önemli faktörlerde biri de yaş olur (Smith, 2012: 1-13). Bu sporcularda fiziksel aktivitenin 

yanı sıra büyüme ve gelişmenin devam etmesi dolayısıyla da besin ögelerine gereksinimde artış görül-

mektedir. Bu artışın yanı sıra müsabaka öncesi, sırası ve sonrasındaki uygulanması gerekli beslenme 

düzenin bilinmesi de sporcunun performansını olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle sporcuların ve 

antrenörlerinin iyi bir beslenme eğitimi almış olmaları ve bir beslenme uzmanı eşliğinde çalışmaları 

büyük önem taşır.     
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SÜLFORAFANIN KANSER PREVANSİYONUNDAKİ ROLÜ 

Elif DEMİR¹, Serap ANDAÇ ÖZTÜRK² 

¹İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı, 

İstanbul / Türkiye 

²İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı,  

İstanbul / Türkiye 

Öz: Kanser tüm dünyada insidansı hızla artmaya devam eden kompleks bir hastalıktır. Yapılan çalış-

malar sonucunda fonksiyonel besinlerin yapısında bulunan biyoaktif bileşenlerin kansere karşı kemop-

reventif etkiler gösterebileceği kanıtlanmıştır. Kanserlerin önemli bir kısmının doğru beslenme alışkan-

lıkları ve yaşam tarzı modifikasyonu ile önlenebilir olması bu tarz bileşenlere olan ilgiyi artırmaktadır. 

Bu bileşenler arasında en dikkat çeken, krusifer (turpgil) grubu sebzelerin yapısında bulunan bir izoti-

yosiyanat olan sülforafandır. İzotiyosiyanatlar bitkilerde glukozinolat öncülleri olarak bulunur. Gluko-

zinolatlar brokoli, turp, beyaz ve karalahana, karnabahar, brüksel lahanası, hardal gibi sebzelerin küçük 

parçalara ayırılması, çiğnenmesi, doğranması sonucunda aktive olan mirosinaz enzimi ile sülforafana 

hidroliz olmaktadır. Sülforafan içeren sebzelerin tüketiminin prostat, mesane, meme, rahim ağzı, mide, 

kolon, akciğer gibi birçok kanser türünün gelişim riskini inhibe ettiği bildirilmiştir. Sülforafan; Faz I 

enzimlerini doğrudan inhibe edip karsinojenlerin aktivasyonunu azalatarak, Faz II enzimlerini dolaylı 

yoldan uyararak karsinojenlerin detoksifikasyonunu artırarak, hücre proliferasyonu, apoptoz, inflamas-

yon ve oksidatif stresi düzenleyen hücre sinyal yollarına müdahale ederek anti-kanser özelliğini gösterir. 

Sülforafanın kanseri birden çok yolla önleyen bir bileşen olması onu kemoprevansiyonda umut vaad 

eden bir diyetsel terapötik ajan haline getirmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda sülforafan tüketiminin 

güvenli ve tolere edilebilir olduğu bildirmiştir. Bu derlemede sülforafanın özellikleri, antikanser etki 

mekanizmasının Faz I ve Faz II enzimleri üzerine etkisi ve biyoyararlılığı kısaca gözden geçirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: İzotiyosiyanat, Sülforafan, Kemoprevansiyon 

GİRİŞ 

Kanser, bir organizmadaki hücrelerin genetik veya epigenetik değişimlerle mutasyonu sonucu, kontrol-

süz bir şekilde hızla çoğalması ile başlayan, gelişen ve ilerleyen kompleks bir hastalık türüdür (Baykara, 

O. 2016: 154). Dünya genelinde kanser insidansı ve buna bağlı olarak da ölüm hızı artmaktadır. Yapılan 

çok sayıdaki retrospektif klinik ve epidemiyolojik çalışma sonucu fonksiyonel besinlerin kanser üze-

rinde kemopreventif etkiler gösterebileceği bildirilmiştir (Fofaria, N.M. vd., 2015: 111). 

Fonksiyonel besinler, temel beslenmenin ötesinde sağlık yararları sağlayan gıdalar ve gıda bileşenleri-

dir. Fonksiyonel besinler yapılarında biyolojik olarak aktif olan fitokimyasallar, posa, vitaminler ve mi-

neraller içerirler. Fonksiyonel besinler kansere; anti-inflamatuar yolaklar, gen ekspresyonları ve hormon 

aktiviteleri üzerindeki etkileri ile yardımcı olurlar (Islam, S.R., Siddiqua, T. J. 2020: 405-423). Yapılan 

araştırmalar sonucunda fonksiyonel bir besin grubu olan turpgillerden, özellikle brokoliden elde edilen 

izotiyosiyanat olan sülforafanın, kanser kemoprevansiyonunda önemli bir ajan olduğu vurgulanmakta-

dır. Bu nedenle kanserin önlenmesi, tedavisi ve farmakolojik tedavilerin yan etkilerinin azaltılabilmesi 

için sülforafan üzerine yapılan çalışmalar giderek artmaktadır (Sita G, vd. 2018: 2-3).  
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Sülforafan (SFN), 1-izotiyosiyanat-4-(metilsülfinil) bütan olarak adlandırılan, organosülfür bileşikleri-

nin izotiyosiyanat grubunda yer alan bir moleküldür (Koçyiğit, E., Köksal, E., 2019: 154). İzotiyosiya-

natlar, brassica (krusifer) familyasındaki sebzelerde bulunan kükürt ve azot içeren bileşikler olan glu-

kozinolatların hidrolizinden elde edilirler. Aynı zamanda turpgiller olarak da bilinen bu familya brokoli, 

karnabahar, beyaz ve karalahana, brüksel lahanası, turp ve hardal gibi sebzeleri içerir (Palliyaguru, D.L., 

vd. 2018: 1). Bu sebzelerin kemopreventif özelliği içerisindeki glukozinolatlara bağlanmaktadır (Kuran, 

D., vd. 2020: 1-2). Glukozinolatlar biyolojik olarak aktif olmadıkları için kemopreventif etkilerini gös-

teremezler (Fahey, J.W., vd. 2015: 2). Krusifer sebzelerde en fazla bulunan glukozinolat olan glukora-

fanin, mirosinaz enzimi ile biyolojik olarak aktif bir izotiyosiyanat olan sülforafana hidroliz olmaktadır 

(Koçyiğit, E., Köksal, E. 2019: 154). Glukozinolatların hidrolizi için gerekli mirosinaz enzimi; bitkinin 

kesilmesi, ısırılması, dilimlenmesi gibi bir doku hasarı sonucu ortaya çıkar. Aynı zamanda insan bağır-

sak mikroflorası değişikliğine bağlı olarak insanlarda da endojen olarak salgılanmaktadır (Vanduchova, 

A., vd. 2019: 121). 

Sülforafan ilk kez 1948’de sentezlenmiş ve 1958’de izole edilmiştir (Kuran, D., vd. 2020: 10). Sülfora-

fanın kanser koruyucu özelliği ise ilk kez 1992 yılında, Faz II enzimlerinin güçlü bir indükleyicisi ol-

duğu keşfedilince tanımlanmıştır (Kamal, M.M., 2020: 371). Daha sonraki yıllarda ise sülforafanın an-

tioksidan, antimikrobiyal, antiinflamatuar, antidiyabetik, nöroprotektif özellikleri keşfedilmiştir. Sülfo-

rafan alımı rahim ağzı, mesane, meme, deri, mide, akciğer, prostat ve ayrıca kolorektal gibi farklı kanser 

türleri ile ilişkilendirilmiştir (Kim, J.K., Park, S.U., 2016: 571). 

SÜLFORAFANIN ANTİKANSER ETKİ MEKANİZMASI 

Sülforafanın, antikanser özelliğini birden fazla etki mekanizması ile gösterdiği bildirilmiştir (Ullah, 

M.F., 2015: 143). Karsinojenez üç aşamadan oluşur; 1. Faz başlangıç, 2. Faz gelişme ve 3. Faz ilerleme. 

Yapılan çalışmalar sonucu sülforafanın karsinojenezin tüm aşamalarını etkilediği görülmüştür. Ayrıca 

hücre proliferasyonu, apoptoz, inflamasyon ve oksidatif stresi düzenleyen hücre sinyal yollarına müda-

hale ederek de anti-kanser özelliğini gösterdiği bildirilmiştir (Jiang, X., vd. 2018: 2905-2906). Ancak 

sülforafanın kemopreventif etki mekanizması esas olarak Faz I ve Faz II enzimlerine olan etkisi ile 

açıklanmaktadır. Sitokrom P450 (CYP) gibi enzimler (CYP1A1, CYP2B1/2 ve CYP3A4), pro-karsino-

jenleri aktive eden ve suda çözünme özelliklerini artıran Faz I enzimleridir (Russo, M., vd., 2018: 1398). 

Faz I enzimleri çeşitli reaksiyonlarla pro-karsinojenleri DNA, RNA gibi önemli makro moleküllere bağ-

lanabilen, serbest radikaller gibi yüksek reaktif ara ürünlere dönüştürür (Elkashty, O.A., vd. 2021: 253). 

Oluşan ara ürünler replikasyonda mutasyonlara ve DNA'da değişimlere neden olarak kanser oluşumuna 

yol açar (Veith, A., Moorthy, B., 2018: 46). Sülforafan ise Faz I enzimlerini doğrudan inhibe eder ve 

pro-kanserojenlerin aktivasyonunu modüle eder (Kamal, M.M., 2020: 372). NADH: kinon redüktaz 1 

(NQO1), hem oksijenaz 1 (HO-1), γ-glutamil sentetaz (GGCS), glutamat sistein ligaz (GCL), glutatyon 

transferaz (GST), glukoronosil transferaz ve epoksit hidrolaz gibi enzimler antioksidan yanıtlayıcı ele-

mentler (ARE) olarak tanımlanan Faz II enzimleridir (Kuran, D., vd. 2020: 12; Koçyiğit, E. Köksal, E., 

2019: 154). Faz II enzimleri detoksifikasyonda nükleer faktör eritroid ilişkili faktör-2 (Nrf2) ile birlikte 

modüle edilerek transkripsiyonu başlatır. Ancak hücresel düzeyde Nrf2 transkripsiyon faktörü Kelch 

benzeri ECH-ilişkili protein 1’e (Keap1) bağlı durumdadır. Sülforafan, oksidatif stres koşulları altında 

Keap1 proteini ile etkileşime girerek birbirine bağlanır. Böylece Keap1 proteini ile Nrf2 birbirlerinden 

ayrılır. Serbest duruma gelen Nrf2, antioksidan yanıtlayıcı elementlerin transkripsiyonu ile karsinojenik 

ara ürünleri detoksifiye ederek inaktif moleküllere dönüşmesini sağlar.  Sülforafan böylece karsinojenik 
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ara ürünlerin, DNA hasarı oluşturmadan ortadan kaldırılmasına yardımcı olur (Koçyiğit, E., Köksal, E., 

2019: 154). 

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar, turpgil grubu sebzelerin kansere karşı 

prevantif etki gösterdiğini bildirmektedir (Soundararajan, P., Kim, J.S., 2018: 4). Traka ve arkadaşları 

49 lokalize prostat kanserli erkek hastada, glukorafaninden zengin brokoli çorbası tüketiminin gen eksp-

resyonunda değişikliğe yol açma ihtimali üzerinde çalışmışlardır. 12 ay boyunca haftalık 300 ml brokoli 

çorbası verilen 49 hastanın prostatlarındaki gen ekspresyonundaki değişikliklerin baskılandığını bildir-

mişlerdir. Çalışmanın sonuçlarından bir çıkarım olarak halk sağlığını geliştirmek ve korumak için turp-

gil grubu sebzelerin normal diyetin bir parçası haline getirilmesi önerisini desteklemektedirler (Traka, 

M.H., vd. 2019: 1133-1144).  

SÜLFORAFANIN BİYOYARARLILIĞI 

Turpgil grubu sebzelerin içeriğindeki biyoaktif bileşenlerin vücuda alım miktarı tüketilen miktara, pi-

şirme yöntemine ve sebzeden sebzeye göre değişmektedir. Sülforafanın hidrolizinde rol alan bitki mi-

rosinaz enziminin kullanılamaması durumunda insan intestinal mikrobiyotasında bulunan endojen mi-

rosinaz kullanılabilir. Ancak insan mikrobiyotasında bulunan mirosinaz enziminin aktivitesi bitki enzi-

mine göre daha düşüktür. Yanlış pişirme yöntemleri, mirosinaz enziminin inaktivasyonuna neden olup 

sülforafanın biyoyararlanımını 3 kata kadar azaltabilir (Ioannides, C., Konsue, N., 2015: 356-357). Ya-

pılan bir çalışmada ise brokoliyi 60 derecede ısıtmanın sülforafan oluşumunu artırdığı bildirilmiştir 

(Vanduchova, A., vd. 2019: 121-122). Bu durum izotiyosiyanatların hidroliz ürünlerini nitrillere dönüş-

türen epitiyospesifikatör proteinin sıcaklığa bağlı (60°C–70°C'de 5-10 dk) yok olması ile açıklanmıştır 

(Nandini, D.B., vd. 2020: 405). Pişirme sırasında sıcaklığın 60°C’yi aşması halinde mirosinaz enzimi 

inaktive olur. Hardal tohumunun yapısında bulunan aktif mirosinaz enzimi ile pişirilmiş krusifer sebze-

lerdeki izotiyosiyanatların salınımının artırılabileceği öne sürülmüştür. Okunade ve arkadaşları, 12 sağ-

lıklı yetişkinin 1 gr’lık toz kahverengi hardal içeren ve içermeyen 200 gr pişmiş brokoli tüketimini takip 

eden 24 saat boyunca tüm idrarlarını toplamış ve analiz etmiştir. Çalışmanın sonucunda toz hardal ek-

lenmiş brokolinin sülforafan yararlanımının dört kat daha fazla olduğunu saptamışlardır (Okunade, O., 

vd. 2018: 1-6).  

İnsanlarda izotiyosiyanatların metabolizmasını düzenleyen glutatyon S -transferaz μ1 (GSTM1) ve glu-

tatyon S -transferaz θ1 (GSTT1) 'deki genlerde görülen polimorfizmin, turpgil grubu sebzelerin tüketi-

minden sonra daha uzun süre izotiyosiyanatlara maruz kalınmasına, buna bağlı olarak da kemopreventif 

etkinin daha fazla görülebileceği bildirilmiştir (Charron, C.S., vd. 2020: 2). Sülforafan, ilaç metaboliz-

masını yürüten karaciğer mikrozomal sitokrom P450 enzimleri olan Faz I enzimleri ile doğrudan etki-

leşim içerisindedir. Sülforafanın ketoprofen, furosemid ve verapamil gibi ilaçlarla etkileşime girdiği 

bildirilmiştir. Bu nedenle ilaç metabolizmasının olası bir modülasyonu sonucunda sülforafan-ilaç etki-

leşimine neden olabilme ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır (Vanduchova, A., vd. 2019: 124). Yapılan 

çalışmalarda sülforafanın, güvenli ve tolere edilebilir olduğu bildirilmekle beraber henüz kullanımı için 

bir konsensüs oluşturulmamıştır. Bunun yanında günde 4.4 mg/kg sülforafan alımının, kanser hücrele-

rinde büyümeyi inhibe edici etkiye sahip olduğu bildirilmiştir (Mokhtari, R.B., 2018: 98). Sülforafanın 

insanlar üzerindeki teröpatik dozları için kesin olarak bir miktar henüz belirtilmemiştir (Koçyiğit, E., 

Köksal, E. 2019: 157). 
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SONUÇ 

Sülforafan kemopreventif özelliği ile umut vaad eden bir bileşiktir. Ancak sülforafan içerikli krusifer 

grubu sebzelerin pişirme yöntemleri ile görülen kayıplar, insandan insana değişiklik gösteren bakteri 

florası ve buna bağlı biyoyararlanım, antikanser özelliği karşılayacak net doz gibi bilgiler için daha 

büyük ölçekli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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C VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ 

Rabia Melda ERDOĞAN1, Çağla PINARLI2 

1-2İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini küçük bir karbonhidrat molekülü olmak ile birlikte vü-

cutta önemli etkilere sahiptir. C vitamini, taze meyve ve sebzeler de dahil olmak üzere birçok doğal 

kaynakta bol miktarda bulunmaktadır. Portakal ve limon gibi turunçgiller; domates, patates, papaya, 

yeşil ve kırmızı biber, kivi ve çilek ve brokoli en zengin C vitamini kaynaklarındandır. Günlük alınması 

gereken C vitamini miktarı yetişkin bir erkek için 90 mg, yetişkin bir kadın için ise 75 mg’dir. Çevre 

kirliliği ve sigara kullanımı, enfeksiyonlar ile mücadele ve oksidatif ve enflamatuar bileşenler (örneğin 

Tip-2 diyabet)  nedeniyle bireylerin C vitamini ihtiyacı artmaktadır. C vitamini eksikliği sonucunda 

skorbüt adı verilen bir hastalık meydana gelmektedir ve bireylerde diş eti kanaması, kemik ve eklem 

ağrıları, enfeksiyonlara karşı dirençsizlik ve anemi gibi semptomlara yol açmaktadır. C vitamininin vü-

cutta kollajen sentezi, antioksidan aktivitesi, demir emilimi ve bağışıklık sistemini düzenleme gibi gö-

revleri vardır. C vitaminin antioksidan özelliği bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olmaktadır. 

Askorbik asidin, enfeksiyona yanıt olarak T hücresi proliferasyonunu arttırarak bağışıklık sistemini 

uyardığı yapılan çalışmalarca gösterilmiştir. Ayrıca, C vitamininin, enfeksiyon bölgesine nötrofil gö-

çünü uyararak fagositoz ve oksidan oluşumunu ve mikrobiyal öldürmeyi arttırdığı belirtilmektedir. Di-

yet ile veya takviye yoluyla, C vitamini yetersizliği için risk oluşturan faktörlere maruz kalan kişilerde 

yeterli C vitamini alımının sağlanması, uygun bağışıklık fonksiyonu ve enfeksiyonlara direnç için ge-

reklidir. Bu derleme, C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: C Vitamini, Askorbik Asit, Bağışıklık 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

C vitamini olarak da bilinen askorbik asit, ilk olarak 1920'lerde skorbütü önleme ve iyileştirmedeki 

rolünü keşfeden Albert von Szent Györgyi tarafından tanımlanmış olan küçük bir karbonhidrat molekü-

lüdür (De Tullio, 2010: 48). C vitamini L-askorbik asidin jenerik ismi olmasına rağmen, askorbat ve 

antiskorbutik vitamin gibi birçok kimyasal isme sahiptir. L-Askorbik asit molekülü, yapısal olarak gli-

koza bağlı asimetrik altı karbonlu atomlardan (C6H8O6) oluşmaktadır (Elmore, 2005: 51–111; Velíšek 

ve Cejpek, 2008: 19-64).  

C vitamini, taze meyve ve sebzeler de dahil olmak üzere birçok doğal kaynakta bol miktarda bulunur. 

Hint bektaşi üzümü; misket limonu, portakal ve limon gibi turunçgiller; domates, patates, papaya, yeşil 

ve kırmızı biber, kivi, çilek ve kavun; brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, takviye edilmiş tahıllar ve 

meyve suları en zengin C vitamini kaynaklarıdır. Diğer bir C vitamini kaynağı ise hayvanlardır. Hay-

vanlar genellikle kendileri C vitamini sentezler ve karaciğer kısmında oldukça yoğunlaşırlar (Devaki ve 

Raveendran, 2017: 3-20). Yiyecekler uzun süre saklandığında ve pişirildiğinde C vitamini miktarı aza-

labilmektedir. Buharda veya mikrodalga fırında pişirme C vitamini kayıplarını azaltabilir. Ancak, 

meyve ve sebzeler gibi C vitamininin en iyi gıda kaynaklarının çoğu genellikle çiğ yenir ve kayıplar en 

aza indirilir24. 

                                                            
24https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/VitaminC-Consumer.pdf  

https://ods.od.nih.gov/pdf/factsheets/VitaminC-Consumer.pdf
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C vitamini yetersizliği; diş eti kanaması, dişlerde anormallikler, yorgunluk, isteksizlik ve eklem ağrıla-

rına neden olabilmektedir. Aşırı yetersizliği ise skorbüt hastalığına neden olur25. Skorbüt, C vitamini 

20-40 gün alınmadığında görülen bir durumdur. Halsizlik, kol ve bacaktaki, kıl foliküllerinin etrafında 

hemoraji, diş eti kanaması, eklem ve kemik ağrıları, yara iyileşmesinde gecikme, enfeksiyonlara karşı 

dirençsizlik, anemi, ağrılı lezyonlar, solunum kısılması gibi semptomlar skorbütün belirtileri arasındadır 

(Akkan, 1999: 45-57).  

Takviyeler aracılığıyla yüksek dozlarda alınan C vitamini idrar veya dışkı yoluyla vücuttan atılır. Vücut, 

alınan bu tür yüksek dozların yalnızca bir kısmını kullanır. C vitamini için günlük tolere edilebilir üst 

limit (UL) 2 gr/gün’dür. Düzenli olarak daha fazla C vitamini tüketmek mide iltihabı ve ishale neden 

olabilmektedir (Savini vd., 2002: 372-379). Bazı kişilerde ise aşırı C vitamini alımı sonucu böbreklerde 

kalsiyum okzalat taşları görülebilmekledir. Eğer kişide hemakromatosis (aşırı demir birikimi) varsa C 

vitamini alınmamalıdır (Akkan, 1999: 45-57). 

AMAÇ  

Bu derleme, C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. 

C Vitamini Fonksiyonları 

C vitamini insanlarda birçok fizyolojik süreçte önemli bir rol oynar. Vücudun her yerinde dokuların 

onarımı için gereklidir. C vitamininin önemli işlevleri; cildi, tendonları, bağları,  kan damarlarını, yara-

ları iyileştirmek ve skar dokusu oluşturmak, kıkırdak, kemik ve dişleri onarmak ve korumak ve demirin 

emilimine yardımcı olmak için kullanılan proteinin oluşumunu içermektedir (Devaki ve Raveendran, 

2017: 3-20). 

Kollajen Sentezi 

Kollajen; bağ dokusu, kemik, dişler, tendonlar ve kan damarlarında yoğunlaşmıştır. Yara iyileşmesi için 

önemlidir (Wardlaw, 2011). C vitamini, kollajen, bağ dokusu oluşumu ile yaranın iyileşmesinde önemli 

bir rol oynar (Devaki ve Raveendran, 2017: 3-20; Boyce vd., 2002: 565-572; Ponec vd., 1999: 348-355). 

Yeni doku, kollajen çerçevesi yardımıyla yeniden inşa edilir. Bu fonksiyon, kofaktör olan C vitamini 

tarafından desteklenir. Bunun yanı sıra, C vitamini güçlü bir antioksidan ve bağışıklık sistemi modüla-

törü olarak işlev görür (Silverstein ve Landsman, 1999: 333-338; Vaxman vd., 1995: 158-166). 

Antioksidan Aktivitesi 

C vitamini, vücudun normal metabolik solunumu ile üretilen potansiyel olarak zararlı serbest radikalleri 

etkili bir şekilde söndüren güçlü bir indirgeyici ajan olarak işlev görür (Gaziano vd., 2009: 52). C vita-

mini antioksidan özelliklere sahiptir. Bu nedenle C vitamini, mide kanserine neden olan nitrozaminlerin 

oluşumunu azaltmasını sağlar ve ayrıca folat koenzimlerini bozulmadan saklayarak yıkılmalarını önler. 

C vitamini ayrıca yeniden kullanılabilmesi için oksitlenmiş E vitamini aktifleştirmeye de yardımcı ol-

maktadır. Nüfus çalışmaları, C vitamininin muhtemelen antioksidan özellikleri nedeniyle bazı kanser-

lerin (yemek borusu, ağız ve mide) ve kataraktların önlenmesinde etkili olduğunu göstermektedir 

(Wardlaw, 2011). 

                                                            
25 https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/B%202.pdf 
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Demir Emilimi 

C vitamini, özellikle mineral ince bağırsağın alkali ortamında ilerledikçe, demiri en emilebilir formunda 

tutarak demir emilimini arttırır. Bu durum bir öğünde 75 miligram veya daha fazla C vitamini alımı ile 

görülür. C vitamini açısından zengin gıdaların alımının arttırılması, yetersiz demir depolarına sahip 

olanlar için faydalıdır (Wardlaw, 2011).  

C Vitamini ve Bağışıklık Sistemi Fonksiyonları 

Bağışıklık sistemi; konağı bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi çeşitli patojenlerden korumak için ev-

rimleşen çok yönlü ve kanser hücreleri gibi sofistike şekilde uzmanlaşmış organlar, dokular, hücreler, 

proteinler ve kimyasallar ağıdır. Bağışıklık sistemi epitelyal bariyerlere ve doğuştan gelen (spesifik ol-

mayan) ve edinilmiş (spesifik) bağışıklığın hücresel ve humoral bileşenlerine ayrılabilir (Parkin ve Co-

hen, 2001: 1777-1789). Bu bileşenler çoklu ve oldukça karmaşık şekillerde etkileşime girmektedir. Ya-

rım yüzyıldan fazla süren bir araştırma, C vitamininin bağışıklık sisteminin çeşitli kısımlarında, özellikle 

de bağışıklık hücresi fonksiyonunda önemli bir rolü olduğunu göstermiştir (Maggini, 2007: 29-35; 

Webb ve Villamor, 2008: 181-217). 

C vitamini, bağışıklık modüle edici etkilerine katkıda bulunabilecek bir dizi aktiviteye sahiptir. Elekt-

ronlarını kolayca bağışlayabilmesi nedeniyle oldukça etkili bir antioksidandır, böylece önemli biyomo-

lekülleri (proteinler, lipitler, karbonhidratlar ve nükleik asitler) normal hücre metabolizması sırasında 

hasardan korur. Ayrıca vücudu, toksinlere ve kirleticilere maruz kalma yoluyla üretilmiş oksidanların 

hasarından korumaktadır (örneğin, sigara dumanı) (Carr ve Frei, 1999: 1007–1024). 

C vitamini bağışıklık sisteminin işlevi, özellikle de bazı bağışıklık hücrelerinin aktivitesi için hayati 

önem taşır. Bu nedenle hastalık durumunda, bağışıklık fonksiyonuna olan ihtiyacın artması sebebiyle C 

vitamini ihtiyacı da artmaktadır (Wardlaw, 2011).  

Lenfositler, nötrofiller ve monositler gibi immünokompetan hücreler, plazma konsantrasyonundan 10-

100 kat daha yüksek askorbik asit konsantrasyonuna sahiptir ve bir konsantrasyon değişimine karşı bi-

rikmektedir (Combs, 2012). Yüksek konsantrasyonlarda C vitamini birikmesi sebebi ile askorbik asidin 

bu hücreler içerisinde önemli işlevler gösterdiği düşünülmektedir (Carr ve Maggini, 2017: 1211).  Ya-

pılan bir araştırmada, sağlıklı erkek bireylerde 60 gün boyunca günlük askorbik asit alımının 250 ila 

5,10 veya 20 mg arasında azaltılması sonucunda gecikmiş tipte bir cilt reaksiyonu ile birlikte bağışıklık 

tepkisinin düştüğü gözlemlenmiştir (Carr ve Maggini, 2017: 1211). 

Askorbik asidin soğuk algınlığı enfeksiyonları sırasında bağışıklığı artırmadaki rolü ile ilgili uzun süre-

dir devam eden bir tartışma vardır. Askorbik asidin, enfeksiyona yanıt olarak T hücresi proliferasyonunu 

arttırarak bağışıklık sistemini uyardığı gösterilmiştir. Bu hücreler, büyük miktarlarda sitokinler üreterek 

ve B hücrelerinin, enflamatuar reaksiyonları kontrol etmek için immünoglobulinleri sentezlemelerine 

yardımcı olarak enfekte olmuş hedefleri parçalayabilmektedir. Ayrıca, askorbik asidin, T hücrelerinin 

apoptozuna yol açan yolakları bloke ettiği ve böylece enfeksiyona saldırmak için T hücresi çoğalmasını 

uyardığı veya sürdürdüğü gösterilmiştir. Bu mekanizma, soğuk algınlığı enfeksiyonları sırasında C vi-

tamini uygulanmasından sonra gözlenen gelişmiş bağışıklık tepkisi için ileri sürülmüştür (Naidu, 2003: 

2-7). 
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C vitamini, enfeksiyon bölgesine nötrofil göçünü uyarır, fagositoz ve oksidan oluşumunu ve mikrobiyal 

öldürmeyi artırır. Aynı zamanda, makrofajların nötrofil apoptozunu ve geçişini artırarak, nötrofil nek-

rozunu ve NETosis'i (bir hücre ölüm programı) azaltarak konakçı dokuyu aşırı hasardan korur. Bu ne-

denle, bağışıklık sisteminin, konakçıya aşırı zarar vermekten kaçınırken, patojenlere karşı yeterli bir 

tepki kurması ve sürdürmesi için C vitamininin gerekli olduğu açıktır (Carr ve Maggini, 2017: 1211). 

Epidemiyolojik çalışmalar, Hipovitaminoz C'nin Batı popülasyonlarında hala nispeten yaygın olduğunu 

ve C vitamini eksikliğinin Amerika Birleşik Devletleri'nde dördüncü önde gelen besin eksikliği oldu-

ğunu göstermektedir. Eksikliğin nedenleri sınırlı vücut depolarıyla birlikte azalmış alımı içerir. Çevre 

kirliliği ve sigara kullanımı, enfeksiyonlarla mücadele ve oksidatif ve enflamatuar bileşenler (örneğin 

Tip 2 diyabet vb.)  nedeniyle artan ihtiyaçlar ortaya çıkar. Diyet ile veya takviye yoluyla, C vitamini 

yetersizliği için risk faktörlerine maruz kalan kişilerde (özellikle yaşlı kişilerde) yeterli C vitamini alı-

mının sağlanması, uygun bağışıklık fonksiyonu ve enfeksiyonlara direnç için gereklidir (Carr ve Mag-

gini, 2017: 1211).  

SONUÇ 

C vitamini bağışıklığı sağlamak için oldukça önemli bir mikro besin ögesidir. Birçok sebze ve meyvede 

C vitamini mevcuttur. Eksikliği durumunda vücutta skorbüt denilen bir hastalık gelişmektedir. C vita-

mininin vücutta bağışıklık sistemini düzenlemenin yanısıra kollajen sentezi, antioksidan aktivitesi ve 

demir emilimi gibi görevleri vardır. Çevre kirliliği ve sigara kullanımı, enfeksiyonlarla mücadele ve 

oksidatif ve enflamatuar bileşenler nedeniyle bireylerin C vitamini ihtiyacı artar. Diyet ile veya takviye 

yoluyla, C vitamini yetersizliği için risk faktörlerine maruz kalan kişilerde yeterli C vitamini alımının 

sağlanması, uygun bağışıklık fonksiyonu ve enfeksiyonlara direnç için gereklidir. 
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5. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ 

SAĞLIK GÖZETİMİ VE KİMYASALLAR 

Yılmaz YILMAZ1,  Dilek ÖZTAŞ2, Abdullah YILDIZBAŞI3, Ergün ERASLAN4 

1-3-4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara / Türkiye 

2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı A.D., Ankara / Türkiye 

Öz: Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözeti-

mine tabi tutulmalarını sağlar. Personellerin ilk işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası geçirdiğinde, 

meslek hastalığı tanısı konulduğunda ve bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda sağlık gözetimleri-

nin yapılması zorunludur. Sağlık gözetimi yapılırken edinilen bilgiler özel hayatın gereklerinden dolayı 

gizli tutulmalıdır. Her personel için yapacağı iş dikkate alınarak sağlık gözetimi yapılmalıdır. Örneğin 

kimyasallar; kimyasallar hayatımızın her zaman her noktasında karşımıza çıkan; bazen isteyerek üretti-

ğimiz, bazen kendiliğinden oluşan, genellikle insan sağlığına zarar veren maddelerdir. Çalışma haya-

tında kullanımları çok eskiye dayanan kimyasalların, çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğu için, 

birçok sağlık ve güvenlik tehdidini de ortaya çıkarmaktadır. Kimyasalların kullanıldığı alanlarda ‘6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ve kanun ile bağlı olarak ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ gerekleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir. Kimyasallarla ça-

lışmalarda işyerinde oluşabilecek patlama, parlama veya yangın gibi olumsuz durumların yanı sıra çalı-

şanların sağlık gözetimleri aksatılmadan, gerekli tüm tetkikler yapılarak meslek hastalıklarının veya bu 

gibi durumların engellenmesi sağlanabilir. Meslek hastalıklarının ve diğer olumsuz durumların yaşan-

masını önlemek amacı ile proaktif bir yaklaşım ile kimyasalların kaynağında yok edilmesi sağlanmalı-

dır. Yok, edilemeyen ve vücuda herhangi bir yol ile giren kimyasalların vücuda verdiği zararlar gözle 

görülmeyebilir. Bu zararların sebebi kimyasalların vücutta nereye tutunduğu ve miktarı ile orantılı ola-

rak değişmektedir. Yaşanan rahatsızlıkların, kimyasalların vücuda maruz kalma süresi çok fazla önem 

taşımaktadır. Kimyasalların cinsi, vücuda giriş yollarının bilinmesi, vücudun maruz kalma süresi, tet-

kiklerin ve tedavilerin yapılmasını kolaylaştıracak faktörler arasında yer almaktadır. Çalışılan kimya-

sallar ve uygulanan tedaviler sağlık gözetimi yapan işyeri hekimine bildirilmelidir. Sağlık gözetimi sı-

rasında bu konuları dikkate alan işyeri hekiminin tavsiyelerine uyulmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kimyasallar,  Sağlık Gözetimi, Çalışma Ortamı  

GİRİŞ 

İşyerlerinde kimyasallar ile yapılan çalışmalar farklı bir risk grubu oluşturmaktadır. Oluşan bu risk gru-

buna karşılık gerekli önlemler alınmasının yanı sıra sağlık gözetiminin daha doğru yapılması gereklidir. 

Kimyasallar işyerinde fiziksel risk oluşturmalarının yanı sıra sağlık yönünden de büyük risk oluştur-

maktadır. Gözle görülemeyen bu risklerin önüne geçebilmek, erken teşhis edebilmek ve müdahale ede-

bilmek amacı ile sağlık gözetimi kimyasallar ile yapılan çalışmalarda ön plana çıkmaktadır. 6331 sayılı 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda sağlık gözetimi 

hususunda dikkat edilmesi gereken durumlar belirlenmiş olup; işyerinde bu belirlenen hususların dışında 

yapılması gereken çalışmalar var ise ortaya olumsuzluk çıkarmayacak şekilde yapılmalıdır. Sağlık gö-

zetiminin yapılması kadar, bu yapılan çalışmaların arşivlenmesi de önem arz etmektedir. Kimyasallar 

vücuda girdikleri zamanda maruziyet süreleri oldukça uzun olabilir. Uzun olduğu kadar çok çabuk etki 
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eden kimyasallarda bulunduğu için kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanların veya bu kimyasal-

lardan etkilenenlerin meslek hastalığına yakalanmaması için kısa periyotlar halinde sağlık gözetimleri 

yapılmalıdır. Yapılan sağlık gözetimleri işyerinde bulunan kimyasalın cinsine göre saklanması gereken 

süre kadar saklanmalıdır. Ayrıca işyeri hekimlerinin sağlık gözetimlerine yaptığı yorumlar ile ilgili hızlı 

bir şekilde reaksiyon alınmalıdır. Bu kadar tehlikeli olan kimyasallar hayatımızın her alanında yer al-

maktadır. Çalışma hayatımızın için vazgeçilmez olmuştur. Bu nedenle kimyasallarla çalışmayı öğren-

meli, çalışken almamız gereken tedbirleri esnetmemeliyiz.26 

SAĞLIK GÖZETİMİ 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre; 

 İşveren; 

a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini 

Dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. 

b)Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: 

1) İşe girişlerinde. 

2) İş değişikliğinde. 

3)İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüş-

lerinde talep etmeleri hâlinde. 

4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen 

düzenli aralıklarla. 

 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını be-

lirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. 

 Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı 

bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alına-

bilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen 

kararlar kesindir. 

(4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşı-

lanır, çalışana yansıtılamaz. 

(5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri 

gizli tutulur. 

KİMYASALLAR 

Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda sağlık yönünden risk altında olduğu saptanan çalışanlar uygun 

sağlık gözetimine tabi tutulur. Sağlık gözetimine tabi tutulurken aşağıdaki hususlar ön plana çıkar; 

 Tehlike 

                                                            
26 www.ailevecalisma.gov.tr/isggm/ 
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 Kimler zarar görebilir? 

 Nasıl zarar görebilir? 

 İhtimal ve Sonuç = Risk 

 Risk Değerlendirmesi, İşyeri Hekimi, 2-4-6 yılda bir, meslek hastalığı, sağlık gözetimi sonucu, öl-

çüm sonucu YENİLER 

 Kullanılan maddeler. 

 Artık ve atıklarla ilgili işlemler. 

 Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar. 

 Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. 

 Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları. 

 Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın 

çalışanların durumu. 

 Meslek hastalığı kayıtları. 

 Güvenlik bilgi formları. 

 Ölçüm sonuçları. 

 Acil durum planları. 

 Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması 

gereken dokümanlar. 

İşyerinde koruyucu önlemlerin alınmasında sağlık gözetimi sonuçları dikkate alınır ve bu gözetimler 

özellikle; 

1. Belirli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli 

kimyasal maddeye maruziyetin söz konusu olduğu, 

2. Çalışanların özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulun-

duğu, 

3. Çalışanlar üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu, 

durumlarda yapılır. 

Bu gözetimler, hastalık ve etkilenmeyi tespit edecek geçerli tekniklerin bulunduğu durumlarda yapılır. 

Ek-2’de belirtilen biyolojik sınır değeri bulunan tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda, aynı ek 

’teki prosedüre uygun sağlık gözetimi yapılır. Çalışanlar bu işe başlamadan önce bu durumdan haberdar 

edilir. 

Sağlık gözetimine tabi tutulan her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulur ve güncellenir. 

Kişisel sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, yapılan sağlık gözetimi ve kişinin maruziyet düzeyi izleme 

sonuçlarının bir özetini içerir. Sağlık gözetiminde biyolojik izleme ve gerekli incelemeler yer alır. İleriki 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

352 

bir tarihte değerlendirilmesi açısından, sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, 

uygun bir şekilde tutulur ve muhafaza edilir. Kayıtların bir örneği, istenmesi halinde Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verilir. Çalışanlar, kendilerine ait sağlık muayene sonuçları ve etkilenme 

düzeylerine ait bilgileri görme hakkına sahiptir. İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde, işveren sağlık 

ve maruziyet kayıtlarını Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne teslim eder. 

Sağlık gözetimi sonucunda; işyerinde tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalan çalışanda, bu maddeden 

kaynaklanan tanımlanabilir bir hastalık veya olumsuz sağlık etkisi görülmesi veya biyolojik sınır değe-

rin aşıldığının tespit edilmesi halinde, çalışan durumdan haberdar edilir ve kendisine yapılması gerekli 

sağlık gözetimi ile ilgili gerekli bilgi ve tavsiyeler verilir. Bu durumda; 

a. Yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilir ve gerek görülmesi halinde yenilenir. 

b. Riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik mevcut önlemler gözden geçirilir ve gereken önlemler 

alınır. 

c. Çalışanın yaptığı işten alınarak tehlikeli kimyasal maddeye maruziyet riskinin olmadığı başka bir 

işte çalıştırılması da dahil riskin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınma-

sında, işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının, diğer uzman kişilerin veya Bakanlık yetkililerinin 

önerileri dikkate alınır. 

d. Tehlikeli kimyasal maddelere maruz kalan başka çalışanlar da varsa sağlık durumları kontrol edilir 

ve bu çalışanlar sürekli sağlık gözetimi altında tutulur. 

Tehlikeli kimyasallar ile yapılan çalışmalarda İşveren, çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kim-

yasal maddelerin düzenli olarak ölçümünün ve analizinin yapılmasını sağlar. İşyerinde çalışanların kim-

yasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümler 

tekrarlanır. Ölçüm sonuçları, Yönetmelik ekinde belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri dikkate alı-

narak değerlendirilir. Mesleki maruziyet sınır değerlerinin aşıldığı her durumda, işveren bu durumun en 

kısa sürede giderilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirleri alır. 

Maruziyet sınır değerleri, Kimyasal Maddelerle Çalışmalar Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki 

Yönetmelikte aşağıdaki gibi belirtilmiştir.  

Mesleki maruziyet sınır değeri: Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum 

bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sı-

nırını, 

 İşyeri hekimi nerelerden ve hangi ölçümlerin alınacağı ile ilgili çalışmalara düzenli katılır 

 Sağlık gözetimi sonuçlarına göre İşyeri hekimi gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler ya-

pılmasını planlar, önerir. 

 TWA: 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. 

 STEL: Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst 

sınır değeri. 

 mg/m3: 20oC sıcaklıkta ve 760 mm cıva basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cin-

sinden miktarı. 
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 ppm: 1m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3) 

 

Bazı Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri 

Biyolojik sınır değeri: Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyo-

nunun ve etki göstergesinin üst sınırını, 

Sağlık gözetimi: Çalışanların belirli bir kimyasal maddeye maruziyetleri ile ilgili olarak sağlık durum-

larının belirlenmesi amacıyla yapılan değerlendirmeleri, 

Tehlikeli Kimyasallar İle Çalışmalar 

Tehlikeli kimyasallarla ilgili bilgiler ve acil durum müdahale ve tahliye prosedürleri kullanıma hazır 

bulundurulur. İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım, 

acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların bu 

bilgilere ve prosedürlere kolayca ulaşabilmeleri sağlanır. Bu bilgiler; 

1) İşyerindeki acil durumlarda görevlendirilen çalışanların ve işyeri dışındaki ilk yardım, acil tıbbi mü-

dahale, kurtarma ve yangınla mücadele gibi konularda faaliyet gösteren kuruluşların önceden hazır ola-

bilmeleri ve uygun müdahaleyi yapabilmeleri için, yapılan işteki tehlikeleri, alınacak önlemleri ve ya-

pılacak işleri, 

2) Acil durumda ortaya çıkması muhtemel özel tehlike ve yapılacak işler hakkındaki bilgileri içerir. 

Tehlikeli Kimyasallar İle Çalışmalarda Alınması gereken Eğitimler 

 Risk Değerlendirme Sonuçları 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

354 

 İşyerindeki tehlikeli kimyasal, kanserojen veya mutajen maddeler nelerdir? 

 Nerelerde bulunmaktadır? Özellikleri nedir? Nasıl tanınır? 

 Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı nedir? 

 Sağlık Etkileri nedir? Güvenlik Riskleri nedir? Türkçe güvenlik bilgi formları 

 Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi nedir? 

 Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri nedir? 

 Biyolojik Sınır Değerleri nedir? 

 Yasal Düzenlemeler nelerdir? 

 Gerekli Önlemler Nedir? Çalışanların Yapması gerekenler nelerdir? 

 Etiketleme, Kilitleme nasıl olmalıdır? 

 Uyarı ve Tehlike işaretleri 

 Düzen ve temizlik, kişisel temizlik 

 Kimyasal maddelerle çalışmalarda kişisel koruyucu donanım seçimi, kullanımı, bakımı 

 Kimyasal maddelerin atık ve artıklarının kullanılması, taşınması ve depolanması nasıl yapılmalıdır? 

 Kimyasal malzemelerle çalışılacak ekipman, makine, malzeme sistemleri 

 Net görev tanımları, iş organizasyonları 

 Kimyasallarla çalışmada Kontrol, denetim ve gözetimin yapılması 

 Parlayıcı, Patlayıcı kimyasal maddeler 

 Kimyasal maddelerin birbirleriyle etkileşimleri 

 Etkileşen kimyasal maddelerin sağlık ve güvenlik üzerine etkileri 

 Yangın, Patlama, Kimyasal bulaş, sızıntı vb. durumlarda ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma 

ve yangınla mücadele, acil durum tatbikatları… vb. 

SONUÇ 

İş sağlığı ve güvenliği programının önemli bir bileşeni olan çalışanların sağlık gözetimi, çalışma ortamı 

gözetimi de dahil olmak üzere diğer araçlarla birlikte kullanılmalıdır.  Sağlık gözetimi, işletmedeki mes-

leki risklere uygun olmalıdır. Çalışanların sağlık gözetimi; amacı, niteliği, çalışanların yararını gözetme 

ve tıbbi verileri toplama, iletme ve kullanımı ile ilgili koruma önlemlerini de kapsamalıdır. Sağlık gö-

zetimleri yapılarak işyerlerinde; mesleki risklerin niteliği, sağlık gereksinimleri, çalışan nüfusun sağlık 

durumu, mevcut kaynakların durumu, gözetim işlevleri ve amaçları, ilgili mevzuat gereksinimleri dik-

kate alınarak iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini karşılayacak şekilde organize edilmelidir. Sağlık göze-

timinin temel hedefi meslek hastalıklarından ve yaralanmalardan birincil düzeyde korunmadır. Sağlık 
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gözetimi çalışanların ilk işe girişinden başladığı için işe yerleştirmede etkin rol oynamaktadır. İşe yer-

leştirmelere göre işyeri hekiminin belirlediği periyotlarda çalışanların sağlık gözetimleri yapılmalıdır.  
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OMUZ BÖLGESİNDE GEÇİCİ FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE 

UYGULANACAK REKREATİF FAALİYETLERİN YAŞAM KALİTELERİNE VE TEDAVİ 

SÜRECİNE ETKİSİ  

Muhammed Hanzale TERLEMEZ1    İpek EROĞLU KOLAYİŞ2 

1-2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sakarya / Türkiye 

Öz: Bu çalışma, omuz bölgesinde geçici fiziksel yetersizliği olan bireylere uygulanacak terapatik 

rekreatif faaliyetlerin yaşam kalitelerine ve tedavi süreci üzerine etkisini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Araştırma, ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın 

örneklemini omuz bölgesinde fiziksel yetersizliği olan 20 katılımcı oluşturmaktadır. Yaşları ve hastalık 

belirtileri birbirine yakın olan katılımcılar 12 deney (XYaş: 35,75±9,21 yıl) 8 kontrol  (XYaş 34,88±9,52 

yıl) grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır.  Haftada 6 seanstan toplamda 30 seans olarak planlanan fizik 

tedavi sürecine dahil olan örneklem grubundan, deney grubuna fizik tedavi seansından sonra ek olarak 

toplam beş hafta boyunca haftada 4 seans ort. 45 dk. süren müzikli ve oyun içerikli rekreatif faaliyetler 

uygulanmıştır. Kontrol grubunda normal bir fizik tedavi süreci izlenmiştir. Uygulama öncesinde ve 

sonrasında  “DASH, ağrı şiddeti”, “WHOQOL-BREF”, ve “Eklem Hareket Açıklığı Ölçümü” 

kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans dağılımları, tanımlayıcı 

istatistikler ve gruplar arası karşılaştırılmanın yapılması amacıyla t-testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi 

,05 olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre deney grubundaki hastaların tüm değişkenlerde 

ön test son test  puanlarında deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık oluşmuştur (WHOQOL-BREF   

(Xdeney: 86,59±3,57; Xkontrol: 63,83,59±2,97; DASH Xdeney: 13,66±1,78; Xkontrol: 31,12,59±3,91; 

VAS Xdeney: 1,04±0,76; Xkontrol: 2,5±0,91; Omuz Fleks. Xdeney: 162,75±8,52; Xkontrol: 

145,75±12,49; Omuz abd. Xdeney: 159,41±10,37; Xkontrol: 142,12±12,67). Bu bağlamda terapatik 

rekrasyon faaliyetlerinin kısıtlılık durumu söz konusu olan bireylerde olumlu etkiler ortaya çıkardığı, 

yaşam kalitesini arttığı ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Yetersizlik, Rekreatif Faaliyetler, Terapatik Rekreatif Faaliyetler, Yaşam 

Kalitesi 

GİRİŞ  

Sağlık kavramına yönelik geliştirilen tanımların genelinde, bedensel, zihinsel, sosyal ve psikolojik ola-

rak iyi olma halinden bahsedilmektedir. Bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal ve psikolojik açıdan ken-

dilerini rahatlatmak diğer bir ifadeyle öznel iyi olma hali oluşturmak için birtakım etkinliklere yönel-

dikleri ve bu etkinliklerin bireylerdeki sağlık inancını yükselttiği ve bu durumun yaşam kalitesine de 

yansıdığı birçok araştırma sonucunda bildirmektedir (Ertüzün ve Karaküçük, 2014; Kahveci, 2020; Tü-

tüncü, 2012). Nitekim fiziksel anlamda iyilik, sosyal ilişkilerin sağlıklı kurulması ve geliştirilmesi, ruh-

sal ve duygusal kapasite, manevi rahatlama gibi hayata dair tüm boyutlarla ilgili sağlık kavramı, günü-

müz bakış açısıyla yaşamdan doyum alma ve yaşam kalitesini içermektedir.  

İnsanı canlandıran, fiziksel, ruhsal, sosyal ve zihinsel yönden iyi hissettiren, kişinin yaşam kalitesini 

önemli ölçüde artıran etkinlikler bütünü, rekreasyon kavramıyla açıklanmaktadır (Güngörmüş 2007:33). 

Rekreasyon faaliyetlerinin özel gereksinimi olan (engelli, yaşlı, mülteci, hasta, mahkum vb.) bireylere 

terapi amacıyla yapılması, terapatik rekreasyon kapsamındadır. Terapatik rekreasyon, kişinin motivas-

yonunu artırdığı için tedavi sürecini destekleyerek hızlandıran, hastanın hissettiği ağrı şiddetini azaltan, 
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eskiye göre kişide belirgin bir iyileşme ortaya çıkaran, hayat kalitesini artırmaya dair iyileşme sağlayan 

etkinlikler bütünüdür (Watson vd. 2010). Bu bağlamda bireyin ihtiyaçları doğrultusunda planlanan te-

rapatik rekreasyon etkinlikleri, bireyin tedavi süreciyle birlikte sürdürülen destekleyici tedavi yöntemi 

olarak da değerlendirilebilir. Alanda yapılan birçok araştırma ile terapatik rekreasyon yönteminin iyi-

leştirici bir etki oluşturduğu ve yaşam kalitesini artırdığı ortaya konulmuştur (Watson vd. 2010; Çetiner, 

2020). Erişilebilen literatürde terapatik rekreasyonun ortopedik geçici omuz rahatsızlığının iyileştirilme 

sürecine ve hastaların yaşam kalitesine etkisini inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır.  

AMAÇ  

Bu araştırmanın amacı, geçici omuz rahatsızlığı bulunan bireylerde terapatik rekreasyon faaliyetlerinin 

tedavi sürecine ve yaşam kalitesine etkisini belirlemektedir.  

KAPSAM 

Çalışma, 2020 yılı Sakarya ilinde bulunan özel fizyoterapi merkezine devam etmekte olan ve hastalık 

olarak ortopedik geçici omuz rahatsızlığı teşhisine sahip 20 hastayla sınırlandırılmıştır.  Çalışmada kul-

lanılan veri toplama araçları “DASH (Kol, Omuz, El Sorunları Anketi) Ölçeği”, “Eklem Hareket Açık-

lığı Ölçümü”, “Ağrı Şiddeti Ölçeği”, “WHOQOL-BREF (Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği- 

Kısa Form) Ölçeği” ile sınırlandırılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu:  

Çalışmaya Adapazarı/Sakarya ilinde özel fizik tedavi merkezine ortopedik geçici omuz rahatsızlığı için 

başvuran hastalardan gönüllü olarak 7 kadın 13 erkek olmak üzere 20 kişi katılmıştır. Katılımcılar yaş 

ve hastalık belirtilerinin benzer olmasına dikkat edilerek deney (n=12; �̅�Yaş: 35,75±9,21 yıl; �̅�Boy: 

174,58±8,95cm; �̅�V.Ağırlığı: 77,58±11,16 kg) ve kontrol grubu (n=8; �̅�Yaş:34,88±9,52 yıl; �̅�Boy: 

175,75±8,87cm; �̅�V.Ağırlığı: 79 ±7,29 kg) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bankart Lezyonu (n=1), 

Rotator Cuff Sendromu (n=12), Impingent Sendromu (n=3), Slap Lezyonu (n=3) sakatlığına sahip 

katılımcılar dengeli olarak deney ve kontrol gruplarına dağıtılmıştır. Tedavi süreci uzun olduğu için 

Adeziv Kapsülit hastalığı olan katılımcılar, araştırma dışında tutulmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın veri toplama aracı olarak “DASH”, “ağrı şiddeti”, “WHOQOL-BREF”, “Eklem Hareket 

Açıklığı Ölçümü” kullanılmıştır. Kol, Omuz ve El Anketi (DASH) ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik ça-

lışmaları Ayhan, Ünal ve Yakut, (2010) tarafından yapılmış olup test-tekrar test güvenirliği, ICC=0.743 

(%95 güven aralığı: 0.610-0.835) olarak belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubunda yer alan katılımcı-

ların ağrılarının şiddetini ölçmek için Yeşilyurt ve Faydalı (2020) çalışmasında kullanılan tek boyutlu 

ağrı ölçeği kullanılmıştır. Fiziksel sağlığın yaşam kalitesine etkisinin belirlenmesi için fiziksel sağlık alt 

parametresi 7 sorudan oluşan WHOQOL-BREF ölçeği kullanılmıştır. (WHOQOL Group, 1998). Katı-

lımcıların sağlıkla ilgili herhangi bir özrünün bulunup bulunmadığını belirlemek için Eklem Hareket 

Açıklığı Ölçümü yapılmaktadır (Kolber ve Hanney, 2012). Eklem Hareket Açıklığı Ölçümü yapılırken 

ölçüm yöntemleri arasında en yaygın ve kullanışlı olan gonyometre yöntemi (Keleş vd., 2016) araştırma 

için uygun bir yöntem olarak tercih edilmiştir. 
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Verilerin Toplanması  

Araştırmada verilerin elde edilmesi için haftada 6 seanstan toplamda 30 seans olarak planlanan fizik 

tedavi sürecine dahil olan örneklem grubundan, deney grubuna fizik tedavi seansından sonra ek olarak 

toplam beş hafta boyunca haftada 4 seans ort. 45 dk. süren müzikli ve oyun içerikli rekreatif faaliyetler 

uygulanmıştır. Çalışma ilk haftada bireylere yüz yüze anlatılmış rekreasyon kavramı ve terapik rekre-

asyon kavramları açıklanmıştır. Fizik tedavi alan bireylerin hiçbirine risk faktöründen dolayı ilk hafta 

egzersiz yaptırılmamıştır. Uzman eşliğinde egzersiz yapılması uygun görülen ilk hastaya 6.seans son-

rası; son hastaya ise 9.seans sonrası araştırmacı tarafından planlanan rekreaktif faaliyetler, fizyoterapi 

tedavisi sonrasında uygulanmıştır. Kontrol grubunda (8 kişi) normal bir fizik tedavi süreci izlemiştir. 

Kontrol grubunda yer alan bireylere hastalığı daha hızlı atlatabilmeleri için fizyoterapistler egzersizler 

önermişlerdir. Bu egzersizlerin uygulamasında kontrol grubundaki bireyler kendi başlarına hareket et-

mişlerdir. Bu hareketlerin uygulanmasında araştırmacı deney grubundaki hastalara eşlik edip hareketle-

rin doğru tekrar sayısı ve doğru yöntemlerle yapılmasına yardımcı olmuştur. Deney ve kontrol grubunda 

bulunan hastaların ön test puanları seanslara başlanmadan önce hesaplanmıştır. Deney ve kontrol grubu 

için planlanan 30 seans tamamlandıktan sonra her iki grup için hastaların son test puanları hesaplanmış-

tır. 

Verilerin Analizi Çalışmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans dağılımları, tanımlayıcı 

istatistikler ve gruplar arası karşılaştırılmanın yapılması amacıyla MannWhitney U testi  kullanılmış ve 

anlamlılık düzeyi ,05 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların çalışma süresince değişkenler üzerinden 

gösterdikleri değişim %Δ=(SonTest-Öntest)/Öntest*100 formülüyle hesaplanmıştır.  

BULGULAR 

Çalışmaya katılan geçici omuz sakatlığı bulunan deney ve kontrol grubuna ait WHOQOL-BREF Fizik-

sel sağlık yaşam kalitesi (%), DASH, VAS Ağrı skalası, Eklem Hareket Açıklığı ön test son test istatis-

tikleri Tablo 1 ve Tablo 2’ de verilmiştir.  
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Tablo 1. Deney grubunun ön test-son test istatistikleri 

 Test N X SS % deği-

şim 

t-test 

WHOQOL-BREF Fiziksel sağ-

lık yaşam kalitesi (%) 

Ön test 12 39,87 5,86 117,18 ,000* 

Son test 12 86,59 3,75 

DASH Ön test 12 54,05 3,69 -74,73 ,000* 

Son test 12 13,66 1,78 

VAS AĞRI SKALASI (0-10) Ön test 12 6,15 1,95 -83,09 ,000* 

Son test 12 1,04 ,76 

OMUZ FLEKSIYON (Derece) Ön test 12 77,75 10,32 109,33 ,000* 

Son test 12 162,75 8,52 

OMUZ ABDUKSIYON (De-

rece) 

Ön test 12 76,25 10,45 109,06 ,000* 

Son test 12 159,41 10,37 

*p<0,05 

Tabloya göre ön test ve son test puanları tüm değişkenlerde anlamlı yönde farklılaşma oluşturmuştur. 

Deney grubunda bulunan katılımcıların ön test puanlarına göre yaşam kalitesi 39,87 iken son test pua-

nının 86,59 olarak hesaplandığı ve bu doğrultuda %117,18 oranında değişim gerçekleştiği tespit edil-

miştir. Omuz fleksıyon (derece) ön test puanı 77,75 iken son test puanı 162,75 olarak hesaplanmış olup 

%109,33 oranında değişim olduğu; omuz abduksıyon (derece) ön test puanı 76,25 iken son test puanı 

159,41 olarak hesaplanmış olup aradaki değişimin %109,06 olduğu belirlenmiştir. Deney grubu DASH 

ön test puanının 54,05 son test puanının 13,66 olarak hesaplanmış olup %-74,73 oranında hastanın özür 

durumunda azalma olduğu belirlenmiştir; VAS AĞRI SKALASI (0-10) ön test puanının 6,15 iken son 

test puanının 1,04 olduğu belirlenmiş, ağrı şiddetinin %-83,09 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Buna 

göre DASH ve VAS AĞRI SKALASI (0-10) puanlarında negatif yönde bir etki görüldüğü belirtilebilir.  
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Tablo 2. Kontrol grubunun ön test-son test istatistikleri 

 Test N X SS % deği-

şim 

t-test 

WHOQOL-BREF Fiziksel sağlık ya-

şam kalitesi (%) 

Ön test 8 37,49 7,14 70,26 ,000* 

Son test 8 63,83 2,97 

DASH Ön test 8 51,99 4,19 -40,14 ,000* 

Son test 8 31,12 3,91 

VAS AĞRI SKALASI (0-10) Ön test 8 6,48 1,35 -61,42 ,000* 

Son test 8 2,50 ,91 

OMUZ FLEKSIYON (Derece) Ön test 8 81,25 10,03 79,39 ,000* 

Son test 8 145,75 12,49 

OMUZ ABDUKSIYON (Derece) Ön test 8 78,87 8,95 80,2 ,000* 

Son test 8 142,12 12,67 

*p<0,05 

Kontrol grubunun yaşam kalitesi ön test puanı 37,49, son test 63,83 olarak hesaplanmış olup değişim 

oranının %70,26 olduğu belirlenmiştir. Omuz fleksiyon (derece) ön test 81,25, son test 145,75 ölçümleri 

arasındaki değişimin %79,39 olduğu; omuz abduksiyon (derece) ön test puanı 78,87, son test 142,12 

arasındaki değişimin ise %80,02 olduğu belirlenmiştir. DASH ön test puanları 51,99 iken son test 31,12 

olarak hesaplanmış iki test arasındaki değişimin %-40,14 oranında olduğu belirlenmiştir. VAS AĞRI 

SKALASI (0-10) ön test puanı 6,48 iken son test puanları 2,50 olarak hesaplanmış olup iki test arasın-

daki farkın oranının -%61,42 olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan geçici omuz sakatlığı bulunan deney ve kontrol grubuna ait WHOQOL-BREF Fi-

ziksel sağlık yaşam kalitesi (%), DASH, VAS Ağrı skalası, Eklem Hareket Açıklığı ön test istatistikleri 

Tablo 3’te gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Deney ve kontrol gruplarının ön test istatistikleri 

 Grup N X SS t-test 

WHOQOL-BREF Fiziksel sağlık 

yaşam kalitesi (%) 

Deney Grubu 12 39,87 5,86 ,425 

Kontrol Grubu 8 37,49 7,14 

DASH Deney Grubu 12 54,05 3,69 ,263 

Kontrol Grubu 8 51,99 4,19 

VAS AĞRI SKALASI (0-10) Deney Grubu 12 6,15 1,95 ,678 

Kontrol Grubu 8 6,48 1,35 

OMUZ FLEKSIYON (Derece) Deney Grubu 12 77,75 10,32 ,462 

Kontrol Grubu 8 81,25 10,03 

OMUZ ABDUKSIYON (Derece) Deney Grubu 12 76,25 10,45 ,568 

Kontrol Grubu 8 78,87 8,95 

Yapılan analiz sonucunda deney ve kontrol grubundaki hastaların ölçeklerden aldıkları ön test 

puanlarının birbirine benzer olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan geçici omuz sakatlığı bulunan deney ve kontrol grubuna ait WHOQOL-BREF 

Fiziksel sağlık yaşam kalitesi (%), DASH, VAS Ağrı skalası, Eklem Hareket Açıklığı son test 

isttatistikleri Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Deney ve kontrol gruplarının son test istatistikleri 

 Grup N X SS t-test 

WHOQOL-BREF Fiziksel sağlık 

yaşam kalitesi (%) 

Deney Grubu 12 86,59 3,75 ,000* 

Kontrol Grubu 8 63,83 2,97 

DASH Deney Grubu 12 13,66 1,78 ,000* 

Kontrol Grubu 8 31,12 3,91 

VAS AĞRI SKALASI (0-10) Deney Grubu 12 1,04 ,76 ,000* 

Kontrol Grubu 8 2,50 ,91 

OMUZ FLEKSIYON (Derece) Deney Grubu 12 162,75 8,52 ,000* 

Kontrol Grubu 8 145,75 12,49 

OMUZ ABDUKSIYON (Derece) Deney Grubu 12 159,41 10,37 ,000* 

Kontrol Grubu 8 142,12 12,67 

*p<0,05 
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Yapılan analiz sonucuna göre deney ve kontrol gruplarının son test puanlarının tüm değişkenlerde 0,05 

düzeyinde anlamlı yönde farklılaştığı belirlenmiştir. Deney ve kontrol grupları karşılaştırıldığında deney 

grubu lehine yaşam kalitesi, omuz fleksıyon (derece) ve omuz abduksıyon (derece) puanlarının yüksek 

olduğu belirlenirken;  DASH ve VAS AĞRI SKALASI (0-10) son test puanlarının kontrol grubunda 

bulunan hastalarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Deney grubunda WHOQOL-BREF fiziksel sağlık yaşam kalitesi puanlarındaki değişimin %117,18 iken 

kontrol grubunda aynı bu oranın %70,26 olduğu belirlenmiş olup deney grubundaki hastaların yaşam 

kalitelerinin daha fazla değişim gösterdiği ifade edilebilir. Omuz fleksıyon (derece) ölçümü sonrasında 

değişim %109,33 oranındayken kontrol grubunda %79,39 olarak hesaplanmıştır. Deney grubunda omuz 

abduksıyon (derece) %109,06 oranındayken kontrol grubunda %80,02 oranında olduğu belirlenmiştir. 

Dolayısıyla deney grubundaki olumlu değişimin kontrol grubundan daha fazla olduğu belirtilebilir. 

DASH ölçümlerine göre deney grubundaki değişimin %-74,73 oranında olduğu kontrol grubunda ise 

%-40,14 olduğu belirlenmiştir. Buna göre kaontrol grubundaki hastaların özür durumundaki değişim 

daha az düzelme göstermiştir. Deney grubunda VAS AĞRI SKALASI (0-10) %-83,09 oranında bir 

değişim göstermiş kontrol grubunda ise bu değişim -%61,42 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla deney 

grubundaki hastalar kontrol grubuna göre ağrı şiddetini daha az hissetmektedir. 

SONUÇ 

Terapatik rekreasyon, özel amaçlı klinik hizmeti sağlayan bir alan olarak değerlendirilmektedir. Tera-

patik rekreasyon faaliyetlerine katılan kişilerde sağlık açısından iyileşmeler olduğu, tedavi sürecinin 

hızlandığı, belirgin farklılaşmaların hastalarda fiziksel sağlık yaşam kalitesinin arttığı ile ilgili araştırma 

sonuçları dikkat çekmektedir. Bu araştırmada elde edilen veriler ışığında hastaların geçici omuz rahat-

sızlıklarından oluşan hastalık belirtilerinin kontrol grubuna göre daha fazla azaldığı, fiziksel sağlığın 

yaşam kalitesi üzerindeki etkisi olumlu yönde geliştiği, hastaların eğlenceli faaliyetler eşliğinde ağrı 

hislerinin azaldığı ve eklem hareket açıklıklarının daha iyi seviyelere geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca 

hastaların sıkıcı ve standart bir şekilde devam eden tedavi süreçlerine, rekreatif etkinliklerin bir farklılık 

kattığı ve bu bağlamda eğlenceli hale gelen tedavi sürecinden kişilerin haz duyduğu tespit edilmiştir. Bu 

haz duygusuyla kişiler normal bir egzersizden daha uzun süre egzersiz yapabilmektedirler. Rekreatif 

etkinliklerle daha uzun süre egzersiz yapabilme olanağı sağlandığı için kişilerin kontrol grubundan daha 

iyi gelişim gösterdiği tartışılabilir hale gelmiştir. Başka bir bakış açısıyla da kişilerin tedavi süreçleri 

haricinde fizyoterapistlerin önermiş olduğu egzersizler serbest zamanlarında uygulayabilecekleri rekre-

atif etkinliklere dönüştüğü için hastalar serbest zamanlarını eğlenceli bir şekilde değerlendirerek teda-

viye destek olmuşlardır.   

Arslan (2019) çalışmasında, terapatik rekreasyon etkinlikleri sonrasında hafif zihinsel engelli bireylerin 

önceden gerçekleştirmekte zorlandıkları birçok beceriyi yapılabilir hale geldiği ve pozitif bakış açısı 

kazandıkları ifade edilmiştir. Kök (2019), Erdoğan (2018), Köseman ve Şeker (2015), Özyurt vd. (2017) 

tarafından yapılan çalışmaların sonucunda anlamlı farklılaşmalar olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla 

araştırma sonucuyla bahsedilen çalışmaların sonuçları örtüşmektedir. Arslan (2019), Kök (2019), Erdo-

ğan (2018), Köseman ve Şeker (2015), Özyurt vd. (2017) çalışmalarından elde edilen sonuca göre yaşam 

kalitesi de önemli ölçüde artmıştır. Bu sonuç da araştırma sonucuyla paralel bir sonuçtur. Ayrıca alana 

yönelik kavramsal bir araştırma yapan Çetiner (2020) ve Öztürk ve Öztürk (2018) çalışmalarında tera-

patik rekreasyon faaliyetlerinin yaşlı, mülteci, engelli, hasta gibi özel gereksinimi olan kişilerde tedavi 
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sürecini hızlandırdığı, sosyal uyumlarını artırdığı, hastaların yaşadıkları ağrı hissini azalttığı, yaşama 

dair olumlu bakış açısı geliştirdikleri için yaşam kalitelerinin arttığı ifade edilmiştir. Bu çalışmalarda 

ifade edilen çıkarımlar da araştırma sonucunu destekler niteliktedir.  

Karaküçük’e (2012) göre bireyin vücut fonksiyonlarındaki engellerin belirlenmesinin ardından beceri-

lerinin geliştirilmesine yönelik aktivite planlanması gerekir. Araştırmada geçici omuz rahatsızlığı bulu-

nan bireyler için yo-yo oyunu, duvarda şekil oluşturma, belli ağırlıklara sahip materyallerle müzik eşli-

ğinde hareket etme, kolun açısını belirleyerek pinpon topu havalandırma gibi etkinlikler seçilmiştir. Uy-

gulama sonrasında hesaplanan son test puanlarıyla ön test puanları karşılaştırıldığında elde edilen deği-

şim yüzdesi, uygulamanın başarılı olduğunu ve uygulamada seçilen etkinlik türünün isabetli olduğunu 

göstermiştir. Köseman ve Şeker (2015), Arslan (2019), Erdoğan (2018) çalışmalarında özel gereksinim 

durumuna göre seçilen etkinlik türünün önemli gelişmeler sağladığı belirtilmiştir. Araştırma sonuçları 

çalışma sonucuyla benzerdir. 

Yapılan araştırma sonucu ve diğer çalışmaların sonuçlarına göre terapatik rekreasyon faaliyetlerinin te-

davi sürecini olumlu yönde etkilediği, hissedilen ağrı şiddetini azalttığı, hastaların eğlenceli vakit geçir-

melerini sağladığı için tedavi için ayrılan süreden daha fazla egzersiz yapıldığı ve tüm bu olumlu sonuç-

ların hastanın yaşam kalitesini artırdığı ifade edilebilir. 

KAYNAKÇA  

Arslan, A. (2019).  Zihinsel Engelli Bireylerde Rekreatif Etkinliklerden Dramanın Sosyal Ve Motor 

Beceri Gelişimine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Konya. 

Ayhan, Ç., Ünal E. & Yakut Y. (2010). Basit Omuz Testi’nin Türkçe Versiyonu: Güvenirlik Ve Geçerlik 

Çalışması. Fizyoter Rehabil, 21(2): 68-74. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.B., Akgün, Ö,E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F., (2011). Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri. Ankara: Pegem. 

Çetiner, H. (2020). Sağlık Rekreasyonu Kapsamında Terapatik Rekreasyon Uygulamaları, Journal of 

Recreation and Tourism Research, 6 (4): 405-411. 

Erdoğan, Y. (2018). Rekreasyonel Aktivitelerin Şizofren Hastaları Üzerine Etkisinin Araştırılması, 

Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum. 

Ertüzün E ve Karaküçük S. (2014). Sağlık İnanç Modeli Perspektifinde Sportif Rekreasyon Aktivitele-

rine Bakış, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(1-4): 1-9. 

Güngörmüş, H. A. (2007). Özel Sağlık-Spor Merkezlerinden Hizmet Alan Bireyleri Rekreasyonel Eg-

zersize Güdüleyen Faktörler, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, An-

kara. 

Kahveci, A. (2020). Rekreatif Sporla Uğraşan Orta Yaş Bireylerin Stresle Başa Çıkma Stilleri Ve Yaşam 

Tatminlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa 

Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hatay. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

364 

Karaküçük, S. (2012). Terapatik Rekreasyon Bir Örnek Uygulama: OSEP (Otistik Bireyler Spor Eğitim 

Projesi). Ankara: Gazi Kitabevi. 

Keleş, E., Şimşek, E., Salmani, M., Tarsuslu Şimşek, T., Angın, S. & Yakut, Y. (2016). Eklem Hareket 

Açıklığı Ölçümünde Kullanılan İki Akıllı Telefon Uygulamasının Uygulayıcı İçi Ve 

Uygulayıcılar Arası Güvenirliğinin İncelenmesi, Journal of Exercise Therapy and 

Rehabilitation, 3(1): 21-29. 

Kolber, M.J. & Hanney W.J. (2012). The Reliability And Concurrent Validity Of Shoulder Mobility 

Measurements Using A Digital İnclinometer And Goniometer: A Technical Report. Int J Sports 

Phys Ther, 7: 306-313. 

Kök, A. (2019). Düzenli Olarak Yapılan Rekreatif Faaliyetlerin Barınma Merkezinde Kalan Mülteci 

Ortaöğretim Öğrencilerinin Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. 

Köseman, A., Şeker, İ. (2015). Atların Terapötik Amaçlı Kullanımı. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Dergisi, 4(2), 44-49.  

Öztürk, A. ve Öztürk, Y. (2018). Rekreasyonel Etkinlik Bağlamında Tuz Mağaralarının Kullanımı, 

Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi “Sporda Küresel Hedefler” 

ss. 64-77  

Özyurt, G., Dinsever, Ç., Akpinar, S., Özcan, K., Şal, Y. & Öztürk, Y. (2017). Otizm Spektrum Bozuk-

luğu Olan Çocuklarda Terapötik Ata Binme Aktivitelerinin Otizm Belirtileri Ve Yaşam Kalitesi 

Üzerine Etkisi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(6), 630-636.  

Tütüncü, Ö. (2012). Rekreasyon ve Rekreasyon Terapisinin Yaşam Kalitesindeki Rolü. Anatolia: Tu-

rizm Araştırmaları Dergisi, 23 (2): 248-252. 

Watson A., Hilton D. & Hackett D. (2010). Therapeutic Recreation Camps To Provide A Residential 

Experience For Young People İn Transition To Adult Renal Units, Pediatric Nephrology, 25 

(4): 787-788.  

WHOQOL (Yaşlılar İçin Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Modülü) Group (1998). Development 

of the world health organization WHOQOL-BREF quality of life assessment, Psychological 

medicine, 28(3): 551-558.  

Yeşilyurt, M & Faydalı, S. (2020). Ağrı Değerlendirmesinde Tek Boyutlu Ölçeklerin Kullanımı, 

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(3): 444-451. 

 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

365 

HEMODİYALİZ UYGULANAN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA 

BESLENME 

Tutku Şeyda İŞYAR1, Melike GÜNYOL1, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU1,  

Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ1 

1Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Böbrekler vücut hemostazında önemli bir rol oynamaktadır. Böbrek yetmezliği, böbrek işlevlerinin 

ve glomerül filtrasyon hızının (GFR) düşmesi, biriken üremik toksinlerin vücudu olumsuz olarak etki-

lediği durumu ifade etmektedir. Kronik böbrek yetmezliği (KBH) dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak 

karşılaşılan bir halk sağlığı sorunudur. Erken teşhis edildiğinde önlenmesi veya durdurulması mümkün-

dür ancak, erken teşhis oranı düşüktür. Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) kronik böbrek yetmezli-

ğinin beşinci evresini ifade etmek için kullanılmaktadır. SDBY’nin tedavisinde farklı renal replasman 

tedavileri uygulanabilmektedir. Hemodiyaliz (HD) hastalarında beslenme desteği oldukça önemlidir. 

Tıbbi beslenme tedavisinin amacı, oluşabilecek komplikasyon riskinin en aza indirilmesi, hastalığın 

ilerleyişini yavaşlatılması, üremik toksisitenin azaltılması, nefron kayıplarının oluşturabileceği sistemik 

komplikasyonların önlenmesi, hastanın iştah durumunun düzenlenmesi, malnütrisyonun önlenmesi, sıvı 

elektrolit dengesinin sağlanması olarak hedeflenmektedir. Tıbbi beslenme tedavisi bireye özgü olarak 

planlanmalıdır. Bu çalışmada HD uygulanan kronik böbrek yetmezliği hastalarında tıbbi beslenme des-

teği, güncel bilgiler ışığında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Malnütrisyon, Tıbbi Beslenme Tedavisi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

Kronik böbrek yetmezliği, böbrekle ilgili veya böbrek dışı bir nedene bağlı olarak nefronların ilerleyici 

ve geri dönüşü olmaksızın işlev kaybı sonucunda gözlemlenen klinik bir tablodur. Böbrekte gözlemle-

nen işlev kaybı durumu primer bir hastalık ile ilişkili olabileceği gibi multisistem bir hasar ile ilişkili de 

olabilir. Dünya üzerinde kronik böbrek yetmezliği olan insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Aynı 

zamanda bu hastalık yüksek tedavi masraflarına, yüksek ölüm oranına ve yüksek hastalık oranına sahip 

olması nedeniyle devletlere de yük olmaktadır. Bütün bu sebeplerden kaynaklı kronik böbrek yetmezli-

ğinde hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması büyük öneme sahiptir. Diabetes mellitus, hipertansiyon ve 

kronik glomerülonefritler kronik böbrek yetersizliğinin sebepleri arasında büyük rol oynamaktadırlar. 

Böbrek yetersizliğinin ilerleme hızı ise değişebilmektedir. Böbrek yetersizliğinin ilerlemesine etkisi bu-

lunan olası bilinmeyen etkenler olsa da proteinüri, sigara, hipertansiyon, diyabet, ilaçlar, anemi, obezite 

ve diyabet gibi etkenlerin hastalığın ilerlemesine olumsuz etkide bulunduğu bilinmektedir. Bilinmeyen 

faktörlerin açığa çıkması ise yüksek hastalık oranı ve yüksek ölüm oranına sahip olan bu hastalığın 

önlenmesine büyük katkıda bulunacaktır. Kronik böbrek yetmezliği hastalığının ilerlemesinin altında 

yatan renal hastalığın dışında sekonder faktörler de böbrek yetmezliği hastalığının ilerleyiş hızının be-

lirlenmesinde büyük önem taşır. Kronik hastalıklar türü farketmeksizin kişilerin günlük aktivitelerini 

gerçekleştirememesine, fiziksel zayıflığa, yaşam kalitesinin düşmesine, farklı hastalıklara sebep olmak-

tadır. Kronik böbrek yetmezliği hastanın biyokimyasal değerlerini etkileyen, beslenmenin bozulmasına 

sebep olan, yaşam kalitesini düşüren ve iştahı kötü yönde etkileyen bir hastalıktır. Kronik böbrek yet-

mezliği hastalığının yanısıra başka bir hastalığın görülmesi ise kronik böbrek yetmezliğinin gidişatını 
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olumsuz etkilenmesine sebep olabilmektedir (Köseler, 2015). Kronik böbrek yetmezliği görülen hasta-

larda, diyaliz tedavisi gören hastalarda beslenme tedavisi ve beslenme desteği verilmesi oldukça önem-

lidir. Hastalar için genelde diyaliz merkezlerindeki beslenme uzmanları tarafından kişiye özel beslenme 

programları hazırlanarak hastalar bilgilendirmektedir. Bu besleme programları makro ve mikro besin 

öğelerini içermektedir. Karbonhidrat, protein, yağ, fosfor, potasyum, sodyum, kalsiyum ve diğer vita-

min, mineraller hesaplanarak hasta eğitimleri verilir. Genellikle kronik böbrek yetmezliği hastalarının 

ideal kiloda olamadığını ve bu durumun malnütrisyon ile ilişkili olduğu gözlemlenmektedir. Malnütris-

yon durumunun farklı nedenleri olsa da en temel sebep iştah kaybı olarak değerlendirilir. İştah kaybın-

dan kaynaklanan protein-enerji malnütrisyonu önlenmeli ve kayıplar yerine konmalıdır (Savaş, 2020). 

AMAÇ 

Bu çalışma kronik böbrek yetmezliğinin tanımı, komplikasyonları, hemodiyaliz tedavisi, tıbbi beslenme 

tedavisi ile ilgili bilgiler vermek ve bu konu ile ilgili çalışmaları inceleyerek hazırlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu derlemede, hemodiyaliz, malnütrisyon, beslenme destek tedavileri gibi anahtar kelimeler kullanıla-

rak Yöktez, Google Akademik, Dergipark, Sciencedirect, Pubmed gibi elektronik veri tabanları, dergi-

ler, bilimsel yayınlar, tezler, uluslararası organizasyonların web sitelerinde yapılan incelemeler ve araş-

tırmalar sonucunda toplanan değerlendirilerek yazılmıştır. Yapılan çalışmanın güncel olması açısından 

2010 yılı ve sonrasında yapılan çalışmalar dikkatle incelenmiştir. 

BÖBREK YAPISI 

Böbrekler retroperitoneal bölgede yer alan her biri 120-150 gram olan kahverengi organlardır. Her iki 

böbrekte milyonlarca nefron ve nefronların temelinde glomerül adı verilen daha küçük yapısal birimler 

bulundurur (Beto ve Bansal, 2004: 404-409). Sağ böbrek, üst tarafında bulunan karaciğer nedeniyle 

biraz daha aşağıda bulunmaktadır. Yekişkin bireylerde böbrek boyutları ortalama olarak şu şekildedir: 

uzunluğu 12-13 cm, eni 6-7 cm ve ön arka genişliği 3 cm’dir. Sol böbrek sağ böbrekten 1 cm daha 

uzundur (Arınsoy, Güngör ve Koçyiğit, 2017). Böbreğin sagittal kesitinde iki ayrı bölgede bulunan: 

medülla ve korteks kısımlarıdır. Renal medülla, genellikle 12-18 konik yapılı piramitten oluşmaktadır. 

Yaklaşık 1 cm kalınlığındaki renal korteks, piramitlerin tabanını örter ve piramitler arasından içeriye 

doğru ilerler. Böbrek makroskobik olarak incelendiğinde, en dışta fibröz bir kapsül, altında korteks ve 

en içte medulla olduğu görülür (Demir, 2016). Nefronda, glomerüler filtrasyon, tübüler sekresyon (sal-

gılama) ve tübüler reabsorpsiyon (geri emilim) sonucu idrar oluşmaktadır. Böbreğin idrar oluşumu dı-

şında da farklı fonksiyonları vardır. Böbrek yetmezliği akut veya kronik olabilmektedir. Böbrek yet-

mezliğinin belirlenmesi için kullanılan önemli bir parametre glomerüler filtrasyon değerinin (GFD) öl-

çülmesi olmalıdır (Gözütok, 2019).  Böbreğin temel fonksiyonları, vücutta oluşan metabolik atıkların 

vücuttan uzaklaştırılması, asit – baz dengesinin sağlanması ve hormon salgısı ve vücudun hemoostazi-

sinin dengelenmesi (Gözütok, 2019).   

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ TANIM VE BELİRTİLERİ  

Böbrek yetmezliği dünya çapında sık görülen bir halk sağlığı sorunu olmuştur (Kaymaz, 2018). Kronik 

Böbrek Yetmezliği (KBY); böbreklerin yabancı maddeleri ve metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırma, 

endokrin ve metabolik fonksiyonların kontrolünü sağlama, idrarı konsantre edebilme durumunun geriye 
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dönüş olmaksızın bozulması; glomerüler filtrasyon hızında (GFR) azalma sonucu böbreğin sıvı elektro-

lit dengesini sağlayamaması gibi durumlar oluşur (Coresh, Stevens ve Levey, 2008). Hastaların klinik 

semptomları ve bulguları KBH’ın gelişme hızı ve evresi ile yakından ilişkilidir. GFR 35-50 mL/dakika-

nın altına düşene kadar gözle görülür bir semptom oluşmayabilir (Gök, 2019). KBH teşhisi konulması 

için; 

a) Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) en az üç ay süreyle 60 mL/dk/1.73 m2’nin altında olmalıdır; 

ve/veya 

b) En az üç ay süreyle böbrek hasarı olduğu kanıtlanmalıdır. İdrar tahlili, kan tahlilinde veya görüntü-

leme yöntemlerinde hasar görüntülenebilir. 

c) Hastadan böbrek nakli öyküsü alınmış olması hastada kronik böbrek yetmezliği hastalığını kanıtla-

mış olur (Gözütok, 2019).  

Tablo 1. Kronik böbrek hastalığı evreleri (Kaymaz, 2018) 

Evre      Tanımlama                                         GFR (mL/dk/1.73 m2) 

1            GFR normal veya artmış                         ≥ 90 

2            Hafif azalmış GFR                                 60-89 

3            Orta derecede azalmış GFR                   30-59 

4            Şiddetli deecede azalmış GFR               15-29 

5            Son dönem böbrek yetmezliği                < 15 

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

KBY teşhisi konulduktan sonra tedavi hemen başlatılmalıdır. Tedavi, kaybedilen böbrek fonksiyonları-

nın eski haline getirilmesi söz konusu olmadığından, hastalığa bağlı komplikasyonları azaltmaya ve 

böbrek yetmezliğinin ilerlemesini önlemeye yönelik çalışmalar başlatılmalıdır (Demir, 2016). Kronik 

böbrek yetmezliğinin oluşturduğu klinik ve biyokimyasal anormal durumların hepsine ‘üremi’ denmek-

tedir (Akkaş, 2019). Hastanın kullandığı ilaçların kontrolü sağlanmalı ve GFR değerine göre ilaç dozları 

hesaplanarak verilmeli, hastayı renal relasman tedavisine hazırlamaya yönelik bir adım atılmış olunur 

(Karabulut, 2020). Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada tedavi planı aşağıdaki unsurları kapsama-

lıdır : 

 Kronik böbrek yetmezliğine neden olan durumların teşhisi 

 Böbrek fonksiyonlarındaki kötüleşmeyi hızlandıran komplikasyonların ve komorbid durumların 

kontrolü, önlenmesi ve tedavisi, hızlandıran faktörlerin kontrolü, böbrek yetmezliğinin yavaşlatıl-

ması 

 Böbrek yetmezliğinin ortaya çıkardığı sorunların önlenmesi ve tedavisi 

 Son dönem böbrek yetmezliği gelişen hastalarda renal replasman tedavisinin uygulanmasıdır. 
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HEMODİYALİZ 

Diyaliz, yarı geçirgen bir membran yardımıyla diyaliz uygulanan hastanın kanı ve hastaya göre seçilmiş 

diyaliz solüsyonu arasında sıvı-solüt değişiminin hedeflendiği bir tedavi şeklidir (Demir, 2016). Gerekli 

aparatlar sırasıyla diyaliz cihazı, diyaliz solüsyonu, kan ve diyaliz solüsyonunun taşınımı için yeterli 

sayıda tüp, güç kaynağı ve mekanik olarak izleme yapan makine şeklindedir (Tanrıverdi, 2010: 27-32). 

Hemodiyalizde yapay bir zar aracılığı ile bu tedavi uygulanır. Bu tedavi yöntemi böbreklerin yalnızca 

süzme fonksiyonunu kısmen uygulanması için yapılmaktadır ve yaşam kurtarıcı olduklarından dolayı 

‘böbrek yerine koyma tedavileri’ olarak adlandırılmışlardır.  Difüzyon ilkesi ile kan temizleme yöntemi 

olan hemodiyaliz yarı geçirgen membran ve seçilmiş solüsyon sıvısının birbirlerine zıt yönde çalışAcak 

şekilde geçirilir. Hemodiyaliz uygulanmasının başarılı bir şekilde olması için yeterli kan akımının sağ-

lanması gerekir ve damar yolu açılmış olmalıdır (Karabulut, 2020). Hemodiyaliz yapılabilmesi için do-

ğal arterio-venöz fistül, arterio-venöz greft, hemodiyaliz kateterleri olmak üzere 3 farklı şekilde damar 

yolu açılabilir (Demir, 2016). Genellikle distalden başlanarak ön kol ve kol damar açma için öncelikli 

olarak kullanılmaktadır (Çakır, Kaya ve Şengül, 2019: 14-21).  

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ KOMPLİKASYONLARI  

Kronik böbrek yetmezliğinin komplikasyonları arasında böbrek hasarının artması veya ilerlemesi, has-

talık belirtilerinin artması, böbrek fonksiyonlarında düzelme olmamasının yanında mortalite ve morbi-

dite artışı bulunmaktadır (Ertürk, 2019). Kronik böbrek yetmezliğinde gözlemlenen en önemli kompli-

kasyonlar; kardiyovasküler hastalıklar (KVH), anemi, hipertansiyon, bozulmuş mineral dengesi, enfek-

siyon, malnütrisyon, oksidatif stres dislipidemi, hiperkalemi, asidoz olaraK değerlendirilir (Himmelfarb 

ve Ikizler, 2010: 1833-45). 

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE BESLENME TEDAVİSİ 

Diyaliz uygulanan hastalarda beslenmenin düzenlenmesi ve/veya korunabilmesi, nefron kayıplarının 

oluşturduğu sistematik komplikasyonların ve hastanın iştahının düzenlenmesi, protein yıkımının en az 

indirgenmesi, sıvı elektrolit bozukluğunu arttırmadan böbrek hasarının yükünü hafifletmek, bulantı 

kusma ve kaşıntı gibi üremik semptomların minimal düzeye indirilerek optimum beslenme düzeyinin 

sağanması ve korunması temel tıbbi beslenme tedavisi amacıdır. Potasyum, sodyum ve fosfor düzeyle-

rinin kısıtlı tutulması, hipertansiyon ve kronik kalp yetmezliğinin önlenmesi, protein enerji malnütrisyon 

riskinin en aza indirgenmesi öncelikli olarak beslenme tedavisi erken dönemde uygulanmalıdır (Ertürk, 

2019; Gençer, 2018). Kronik böbrek yetmezliği tanısı koyulan hastalarda beslenme tedavisi, multidisip-

liner, çok yönlü ve bireysel bir yaklaşımla tamamlanmalıdır ve diyetisyen beslenme tedavisinin değer-

lendirilmesinde önem taşır. Diğer takım üyeleri ise nefrolog, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, ba-

kıcılar ve terapistler olarak değerlendirilir (Iorember, 2018: 161). 

KARBONHİDRAT  

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda glikoz metabolizması ve insülin direnci bozulur, glikoz ve üre 

düzeyi yükselir. Üremide, bazal insülin sekresyonu azalmış olup, glikoz infüzyonuna yanıt sınırlı du-

rumdadır. İnsülinin yakıldığı organ böbrekler olduğu için insülin yıkımı başlamış olur. Hemodiyaliz 

uygulanan hastalarda %50-60’ ı karbonhidratlardan alınıcak şekilde diyet planlamalı ve uygulanmalıdır. 

Karbonhidrat miktarının diyette alımının arttırılması, hipertrigliseridemi ve hiperglisemi oluşumunu art-
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tırarak morbiditenin artmasına yol açar. Hipertrigliseridemide insülin salgılanması artmaktadır, karaci-

ğer ve periferal dokularda glikolizis ve glikogenezis azalırken, glikoneogenesiz artar. Diyaliz uygulanan 

kişilerde hipertrigliseridemi insidansını azaltmak için enerjinin %35'ine indirilmesi gerekmektedir. Kar-

bonhidratlardan (CHO), gelen enerjinin arttırılması diyetle alınan yağ yüzdesinin artmasıyla ilişkilendi-

rildiği için dikkatli tüketilmelidir (Dworatzek, Arcudi, Gougeon, Husein, Sievenpiper ve Williams, 

2013: 45-55). Hipertrigliserimide hastaya basit yapıda karbonhidratlardan ziyade kompleks karbonhid-

ratların diyette daha yoğun olması gerektiği anlatılmalıdır (Ertürk, 2019). 

PROTEİN  

Diyaliz hastalarına uygulanan diyet tedavisinde protein miktarı önem taşımaktadır. Protein alımının 

kontrollü olmasının önemlerinden biri protein-enerji malnütrisyon riskinin düştüğü ve  katabolik du-

rumların iyileştiği gözlemlenir (Fouque, Pelletier, Mafra ve Chauveau, 2011: 348-357). Hemodiyaliz 

anında diyaliz sıvısıyla 0.2-0.3 g/kg yani 6-8 g/gün veya yılda 6,5 kg’a kadar protein, aminoasit ve 

peptid kayıpları görülür. Hemodiyaliz sırasında kas protein yıkımının amacı plazma amino seviyelerini 

korumaktır (Kalantar-Zadeh, Cano, Budde, Chazot, Kovesdy, Mak ve Ikizler, 2011: 369-384). Kayıp 

aminoasitlerin negatif azot dengesi oluşmasını önlemek için yerine konulması önemlidir. Diyet proteini; 

rezidual renal kayıpları yerine koymak için National Kidney Foundation Dialysis Outcome Quality Ini-

tative (NKF-DOQI) ve diğer kaynaklara göre hemodiyaliz hastalarında alınması gereken protein mikarı 

en az 1.2 g/kg/gün olarak ayarlanmalıdır. Vücudun gereksinim duyduğu miktarın altında protein tüke-

tilmesi malnütrisyon riskine ve böbrek hasarının ilerlemesine yol açabilir (Ertürk, 2019). Avrupa Klinik 

Nutrisyon ve Metabolizma Derneği (ESPEN) ve bazı diğer kaynaklara göre ise hemodiyaliz uygulanan 

hastalar için alınması gereken protein miktarı 1.1-1.2-1.4 g/kg/gün olarak ayarlanması gerektiği öneril-

mektedir. Doku onarımı ve bakımı için yeterli temel amino asitleri sağlamak için alınan proteinin en az 

%50 'sinin hayvansal kaynaklı proteinlerden alınması gerektiği bildirilmiştir (Beto, Ramirez ve Bansal, 

2014: 1077-1087). Yapılan bir çalışma da düşük proteinli bir diyet uygulanmasının böbrek fonksiyon-

larını olumlu yönde etkilediğini, ancak yetersiz beslenme durumunu arttırabileceği saptanmıştır (Noce, 

Vidiri, Marrone, Moriconi, Bocedi, Capria ve Di Daniele, 2016: 1-6). 

YAĞ 

Hiperlipidemi, kronik böbrek yetmezliği tanısı konmuş hastalarda sık karşılaşılan bir durumdur. Bu du-

rum ile, diyetle alınan yağ miktarının belirlenmiş olması ve aşılmaması gerekmektedir. Alınan enerji 

miktarının %20-35’ i yağlardan alınmalıdır ve daha fazlası alınmamalıdır. Diyette doymuş yağ içeriği-

nin azaltılması ve doymamış yağ içeriğinin arttırılmasına dikkat edilmelidir. Doymuş yağ alımının top-

lam enerjinin % 7’si olmalı ve kolesterol alımının ise 200 mg / gün değerini geçmemesine dikkat edil-

melidir (Iorember, 2018: 161). 

KAN ÜRE  

Kan üre azotu nütrisyonel durumun değerlendirilmesi için kullanılması gereken önemli parametrelerden 

biridir. Protein alımı ve nütrisyon göstergesi olarak değerlendirilir. Kan üre azotu (BUN) değerinin göz-

lemlenmesi için diyetle verilen ve hastanın uyguladığı protein alım miktarı, rezidüel glomerüler filtras-

yon ve diyaliz uygulanan hastanın durumu baz alınmalıdır. Diyaliz öncesi BUN değerinin 60 mg/dL’den 

düşük olduğunda malnütrisyon riskinden şüphelenmek mümkündür (Türker, 2018a: 30-35). 
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POTASYUM   

Potasyum alımı normal potasyum düzeylerinin sürdürülebilirliği için günlük alınması gereken yaklaşık 

3000 mg şeklinde düzenlenmelidir. Beslenme durumu kötü gittiğinde hipokalemi riski artmaktadır. Bu 

nedenle potasyum takviyesi verilmektedir. Hemodiyaliz uygulanan hastalar genelde anüretik olduğu için 

potasyum kısıtlamasına gidilir. Anürik olan diyaliz hastalarında günlük potasyum alımı 40-70 mEq 

(1600-2000 mg) olucak şekilde diyet düzenlemesi yapılmalıdır. Akut hiperpotasemi, durumu kötü olan 

ve birkaç gün hemodiyalize girmeyen hastalarda görülür (Köseler, 2015). 

KALSİYUM-FOSFOR  

Diyaliz uygulanan hastalarda, protein ve fosfor kısıtlamasından, iştahsızlık oluşmasından ve D vitamini 

eksikliğinden dolayı kalsiyum gereksinmesi artar. Plazma kalsiyum düzeyinin düşük olması, paratiroit 

hormon salgılamasını uyararak, plazma paratiroit hormon düzeyinin artmasına neden olmaktadır. Kal-

siyum desteği ve serum fosfor düzeyinin kontrolünün sağlanması, kalsiyum içeren fosfor bağlayıcı ajan-

lar kullanılmasıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilmelidir. Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcılar ve D 

vitamini kullanan diyaliz hastalarında koroner arter kalsifikasyonları olabileceğinden kalsiyum-fosfor 

çarpımının 55mg/dL’ye yakın bir düzeyde tutulmasını sağlamak gerekir. Kalsiyum asetat veya kalsiyum 

karbonat serum fosfor konsantrasyonunun azalması, aynı zamanda hipokalsemi ve negatif kalsiyum dü-

zeylerini dengede tutmak için önemlidir. Kalsiyum içeren fosfor bağlayıcıların kulanımının hiperkal-

semi ve kalsiyum-fosfor çarpımının 55mg/dL’ı geçmesi durumunda kısıtlanması gerektiği vurgulanmış-

tır. Hemodiyaliz hastalarında fosfor alımının diyette kısıtlanması, kalsiyumun da kısıtlı alınmasını sağlar 

(Köseler, 2015). 

SODYUM 

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında sodyum tutulması, ödem, hipertansiyon gibi sorunların oluşma-

sına ve böbrek yapısını bozan oksidatif stres oluşmasına neden olur. Yapılan bir çalışmada günlük sod-

yum alımının 179 mEq’den (4117 mg) 104 mEq’e (2392 mg) düşürmenin, sistolik kan basıncını 5 

mmHg, diyastolik kan basıncını 2 mmHg azalttığı sonucuna varılmıştır. Sodyum kısıtlaması, kronik 

böbrek yetmezliğinin ilerleyişini önemli ölçüde etkilemektedir. Kontrendikasyon olmadığı sürece tuz 

alımının minimum düzeyde tutulması, günlük alınması gereken sodyumun <2 g (5 g tuz) olarak tüketil-

mesi gerekmektedir. Ulusal Böbrek Hastalıkları Eğitim Programı rehberi ise günlük sodyum alımının 

<2.3 g olmasını önermektedir. Farklı tavsiyeler bulunmakla birlikte sodyum alımı, böbrek hastalığı olan 

bireylerin klinik bulguları ve gereksinmelerine dikkat edilerek diyet planlaması yapılmalıdır (Keser ve 

Tunçer, 2018: 18-29). 

BAZI VİTAMİN ve ESER ELEMENTLERİN BÖBREK ÜZERİNE ETKİLERİ  

 Çinko eksikliği, T ve B hücrelerinin fonksiyonunu ve gelişimini olumsuz etkilemektedir. Deney 

hayvanları ile yapılan çalışmalarda çinko eksikliğinin, timus ve lenfoid dokularda atrofiye neden 

olduğu belirlenmiştir. Çinko eksikliği tat duyusunun kaybı ile ilişkili olabilir . 

 Selenyum, hücre ortamlı immün tepkinin güçlenmesini sağlar. Selenoprotein eksikliği ise T hücre-

lerinin olgunlaşmasında ve fonksiyonel gelişmesinde bozuklukların oluşmasına neden olur. 

 Bakır yetersizliğinin ise; timüs hafiflemesine, Immunoglobulin G azalmasına ve doğal öldürücü 

hücre aktivitesinin azalmasına neden olduğu belirlenmiştir.  
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 Demir, T hücre fonksiyonunun gelişiminden sorumludur. Demir yetersizliğinde ise; bakterisidal 

kapasite ve hücresel immünite azalmaktadır. Hücre içi bakteri öldürücü bazı enzimlerin aktifleşmesi 

için demire gereksinim vardır. Ancak demirin fazla alımı E. coli, Staph. aureus gibi mikroorganiz-

maların çoğalmalarına zemin hazırlamaktadır.  

 A vitamini, lenfosit yapımını, antikor oluşumunu, immunoglobulin yapımını, tümör oluşumuna 

karşı hücre aktivitesini, doğal öldürücü hücre aktivitesini arttırmaktadır. A vitamini yetersizliğinde, 

T - yardımcı hücre cevabı azalmaktadır.  

 C vitamini, vücutta antivirus etki göstermektedir. Oksidatif olayların önlenmesi, interferon oluşma-

sını arttırarak, bakteri toksinlerinin etkisiz hale getirilmesi ve immün sistemin baskılanması hista-

minin etkisiz hale gelmesini sağlar. 

 E vitamini, eritrosit hemolizini ve oksidasyon oluşmunu önler. 

 D vitamini alımının yetersiz olduğu durumlarda fagositik aktivite azalmış olur.  

 B6 vitamini, antikor oluşumunu ve hücre bağışıklığını arttırmaktadır. 

 B12 vitamini, nötrofillerin fagoziter etkinliğini arttırmaktadır. 

 Folat, lenfositlerin aktivitesini arttırmaktadır. 

 Tiamin ve/veya diğer B grubu vitaminlerinde, immün cevabı artmış olur ve timus bezinin normal 

büyüklükte kalmasını sağlamış olur.  

Son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda enfeksiyon varlığında hastaların vitamin ve mineral ge-

reksinmesi değerlendirilirken öncelikli olarak hastanın diyaliz çeşidi, diyaliz yeterliliği ve böbrek fonk-

siyonları ön planda tutulmalıdır. Hastaların böbrek yetmezliği durumuna göre vitamin ve mineral ge-

reksinmesi arttırılmalıdır (Köseler, 2015; Süzen, 2018: 36-47). 

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ BESLENME DESTEK TEDAVİLERİ  

Hemodiyaliz uygulanan hastalarda, tekrarlayan enfeksiyonlar, kardiyovasküler hastalıklar ve altta yatan 

komorbodite nedenleri ile sık sık hastaneye yatma durumuyla karşılaşmak mümkündür ve bu durum 

yetersiz beslenme durumu ile ilişkilendirilir (Fouque, Pelletier, Mafra ve Chauveau, 2011: 348-357). 

Malnütrisyon riski olan hastalarda besin alımının düzenli ve yeterli olmasını sağlayacak alternatif bir 

yol olarak hemodiyaliz uygulanırken intradiyalitik parenteral beslenmeye geçilmelidir. Oral beslenme 

ve intradiyalitik parenteral beslenme yalnızca 5-10  kkal/kg/gün ve  0.2-0.6  g/kg/gün protein ihtiyacını 

karşılaşmaktadır. Kılavuza göre parenteral beslenme desteği spontan enerji alımı >20 kkal/kg/gün  (ideal 

vücut ağırlığına göre) ve protein alımı >0.8  g/k/gün (ideal vücut ağırlığına göre) olarak malnütrisyonlu 

hastalarda verilmelidir. Enteral beslenme alınan besinlerin protein ve enerji değerleri spontan alımlardan 

daha düşük seviyede olduğunda, parenteral beslenme ise enteral beslenme şeklinin mümkün olmadığı 

durumlarda yapılmadılır. İntradiyalitik parenteral beslenmeye başlanması için belli kriterler bulunmak-

tadır. Üç ay prediyaliz serum albümini <3.4 g/dL, üç ay prediyaliz serum kreatinin <8 mg/dL, ideal  

vücut  ağırlığında >%10  kayıp, orta veya ciddi  malnütrisyon görülme durumu, diyetle besin alımının 

düşüklüğü (<0.8 g/kg protein, <25 kkal/kg enerji), subjektif global değerlendirmelere göre malnütrisyo-

nun ciddi bir hal aldığı sonucuna varılmış olunmaktadır. İntradiyalitik parenteral beslenmenin sonlan-
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ması için, üç ay süreli serum albümini >3.8  g/dL, üç ay süreli serum kreatinin >10 mg/dL, klinik bul-

gularda düzelme, subjektif global değerlendirmede A veya B, oral alımın artması (>1 g/kg protein, >30 

kkal/kg  enerji) olacak şekilde belirtilmektedir. Bu kriterlerden herhangi üç tanesinin sağlanması veya 6 

aylık intradiyalitik parenteral beslenme tedavisine rağmen düzelme olmadığında, intradiyalitik parente-

ral beslenme tedavisinde komplikasyonların oluşmasıyla intolerans gelişmesi, intradiyalitik parenteral 

beslenme’nin sonlandırılması gerektiği sonucuna varılmış olur. İntradiyalitik parenteral beslenme so-

lüsyonu hastalara %10-15’lik  aminoasit  500 mL, %50-70’lik  dekstroz 250  mL, %10-20’lik lipit emül-

siyonu 250 mL şeklinde hesaplanarak verilmektedir. Bu solüsyonlar alınan diyaliz seansına göre hastaya 

650-1100 kkal enerji, 50-90 g protein içeren beslenme desteği sağlar.  

Nütrisyon yetersizliği görülen kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için oral nütrisyon  ürülerine baş-

vurmak mümkündür. Besin alımının iyileştirilmesi hedeflenerek oral nütrisyonel desteğe başvurulması-

nın, ESPEN tarafından önemi vurgulanmıştır. Oral nütrisyonel beslenme desteği ile enteral beslenme 

ise konvansiyonel olarak tedavi edilmiş kronik böbrek yetmezliği olanlarda ve diyaliz uygulanan hasta-

larda uygulamalıdır. Uygulanan bir çalışmada oral nütrisyon desteğinin nütrisyonel parametreleri 

olumlu etkilediği gözlemlenmiştir. ONS hemodiyaliz seansında veya ana öğünlerin üzerinden 2-3 saat 

geçtikten sonra uygulanmalıdır (Türker, 2018b: 82-88). 

SONUÇ  

Kronik böbrek yetmezliği; yaşam kalitesini düşürmenin yanında, morbidite ve mortalite riski  yüksek 

ve ömür boyu diyet tedavisi gerektiren kronik bir rahatsızlıktır. Bu yüksek morbidite ve mortalite ora-

nının yanı sıra, başka bir kronik hastalığın eklenmesi veya beslenme desteğinin eksik kaldığı durumlar 

ile birlikte yaşam kalitesinde daha da düşüş olur. Hemodiyaliz tedavisi uygulanan kronik böbrek yet-

mezliği hastalarında bireye özgü diyet hazırlanması oldukça önemlidir. Son dönem böbrek yetmezliği 

oluşan hastaların, diyalize bağlı komplikasyonlardan veya hastalığa bağlı komorbitler ile beslenme du-

rumu arasında ilişki saptanmıştır. Bu hastalarda sıklıkla görülen protein-enerji malnütrisyonu ile karşı-

laşmamak için diyetleri planlanırken, yeterli enerji ve protein içermesinin yanı sıra diyetin toplam yağ, 

kolesterol, doymuş ve doymamış yağ asidi, vitamin ve mineral içeriklerinin dikkatle ve özenle hazırlan-

ması gerekmektedir. Hastalar için makro ve mikro besin öğelerinin yeterli sağlanamadığı durumlarda, 

hastaların enerji açıklarını kapatabilmek için düşük proteinli ürünler, enteral ürünler ya da intradiyalitik 

beslenme uygulaması yapılmalıdır. Hastalara diyet önerisinde bulunabilmek, diyete uyumu arttırmak ve 

yapılan diyetin uzun vadeli olabilmesini sağlamak için hastalara beslenme eğitimi verilmesi önemli bir 

aşamadır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME 

Melike GÜNYOL1, Tutku Şeyda İŞYAR1, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU1,  

Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ1 

1Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz: Gıda seçimlerimiz sağlığımızın yanında çevreyi de etkiler. Gıda üretimi ve tüketimi çevresel bo-

zulmanın nedenleri arasında temel olarak gösterilmektedir. Besinlere uygulanan işlemler sera gazı üze-

rinde etki oluşturmaktadır. Bu durum da çevrede olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Nüfus artışı ve 

iklim değişikliği ile mevcut enerji ve besin kaynakları risk altındadır. Tüketim son derece artmış durum-

dadır ve tüketim arttıkça kaynaklar tükenmekte ve gelecekte insanların ne tüketeceği konusu akıllarda 

soru işareti oluşturmaktadır. Gıda atıkları ve israfları da bu tehdidi tetiklemektedir. Bunun önüne geç-

mek, kaynakları yeterli kullanabilmek aynı zamanda sağlığı da koruyabilmek için sürdürülebilir sistem-

lere önem verilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir beslenme, çevresel etkileri düşük, gıda ve beslenme 

güvenliğine katkı sağlayan, şimdiki ve gelecek nesiller için sağlıklı bir yaşam sunan, kültürel açıdan 

kabul edilebilir, biyoçeşitlilik ve ekosistemler açısından koruyucu, saygılı, erişilebilir, ekonomik, bes-

lenme açısından yeterli, güvenilir, sağlıklı, doğal ve insan kaynaklarını en iyi şekilde optimize eden 

diyetler olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir beslenmeyi destekleyen diyet modellerinin uygulanma-

sına önem verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diyet, Çevre, Sera Gazı, Sürdürülebilirlik 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE   

Günlük gıda seçimlerimiz, insan sağlığını doğrudan, yaşadığımız çevreyi de dolaylı olarak etkiler. Çev-

resel bozulmanın başlıca nedenleri arasında mevcut gıda üretim ve tüketim modellerine değinilmiştir. 

Gıda üretimi toprak, su ve sera gazı emisyonları açısından çok yoğun kaynaklardır. (Ruini ve ark., 2016: 

483).  

Daha sürdürülebilir diyetlere ve gıda sistemlerine geçme ihtiyacı giderek daha belirgin hale gelmektedir, 

ancak kesinlikle elde edilmesi kolay değildir. FAO’nun (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün) 

tanımına göre, diyetlerin sürdürülebilirliği, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları içerecek şekilde bes-

lenme ve çevrenin önüne geçmektedir. Son on yılda, giderek daha fazla ülke sürdürülebilirlik konularını 

gıda politikalarına ve tüketici eğitim programlarına dahil etmeye başladı. Konuyla ilgili öneriler, çoğun-

lukla bitki bazlı bir diyete sahip olmak, mevsimlik ve yerel gıdalara odaklanmak, gıda atıklarının azal-

tılması, sadece sürdürülebilir stoklardan balık tüketimi ve kırmızı ve işlenmiş etlerin azaltılması, yüksek 

oranda işlenmiş gıdalar, şeker ve şekerli içeceklerin azaltılması şeklindedir. Sürdürülebilir diyetler, gıda 

ve beslenme güvenliğine ve mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı yaşama katkıda bulunan düşük çev-

resel etkilere sahip diyetlerdir. Doğal ve insan kaynaklarını optimize ederken sürdürülebilir diyetler, 

kültürel olarak kabul edilebilir, erişilebilir, ekonomik olarak adil ve uygun fiyatlı; beslenme açısından 

yeterli, güvenli ve sağlıklı biyolojik çeşitlilik ve ekosisteme koruyucu ve saygılı olmalıdır (Gamboni ve 

ark., 2012: 264-265).  

AMAÇ 

Bu derlemede özellikle besinlerin, beslenme biçimlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine 

değinilmesi amaçlanmıştır. Beslenme biçimlerinin ve besin tercihlerinin insan sağlığı ve çevre açısından 
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olumlu-olumsuz etkileri, besinlerin üretiminden tüketimine kadarki süreçlerinde çevre etkileri, yaydık-

ları sera gazı, ekolojik-karbon-su ayak izleri, farklı diyet modellerinin sürdürülebilirlik üzerindeki etki-

leri gibi konular açıklanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu derlemede, birincil veriler ve daha önce birincil veriler kullanılarak derlenen ikincil veriler çalışma-

nın veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu veriler, diyet, sürdürülebilirlik, beslenme, sera gazı, çevre gibi 

anahtar kelimeler kullanılarak Pubmed, Google Akademik, Dergipark, Sciencedirect, Yöktez gibi elekt-

ronik bilimsel veri tabanları, basılı kitaplar, dergiler, yayınlar, tezler, uluslararası organizasyonların web 

sitelerinde yapılan taramalar sonucunda elde edilmiştir. Derlemenin güncel olması açısından 2010 yılı 

ve sonrasında yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınmıştır.  

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME 

Büyüme, yaşamın devam ettirilebilmesi, sağlığın korunması için besinlerin tüketilmesi beslenme olarak 

tanımlanmaktadır. Beslenme insan gereksiniminin temelini oluşturur, besin olmadan yaşam olmaz (Bay-

sal, 2017: 9). Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığının ve kalitesinin 

korunarak mevcut nesillerin ihtiyaç ve gereksinimlerinin karşılanması olarak ifade edilebilir. Daimi 

olma, yarına kalabilme, varlığını devam ettirebilme yeteneği anlamları taşımaktadır (Akay, 2020: 282-

283). Besin sistemlerinin çevresel etkileri toplum sağlığının gündemindedir. Besinlerin üretimi, işlen-

mesi, dağıtımı ve tüketilmesinin hem insan sağlığı hem de çevre üzerinde etkileri bulunmaktadır. Be-

sinlerin, enerji tüketimi, tarım arazisi kullanımı, su tüketimi ve sera gazı emisyonları şeklinde çevresel 

ayak izi üzerinde etkileri bulunmaktadır (Serra-Majem ve Medina, 2015: 37-38). Sağlıklı ve sürdürüle-

bilir bir diyet geliştirirken üç yol gösterici ilke önerilmiştir:  

A. Enerjisi yoğun ve son derece işlenmiş ve paketlenmiş olan isteğe bağlı gıda seçeneklerinin (diyet 

kalıplarımızın önemli bir parçası olmayan seçimler) tüketiminin azaltılması, hem diyet dengesizlikleri-

nin riskini hem de çevresel kaynakların kullanımını azaltır.  

B. Daha az hayvansal ve daha fazla bitki kaynaklı gıda içeren bir diyet hem sağlık hem de ekolojik 

faydalar sağlar.  

C. Bir kişinin enerji ihtiyacından daha fazla tüketilen herhangi bir yiyecek, sera gazı emisyonları, doğal 

kaynakların kullanımı ve biyoçeşitlilik üzerindeki baskı şeklinde kaçınılmaz bir yükü temsil eder (Al-

saffar, 2016: 5).  

Sürdürülebilir diyetler, çevresel etkisinin düşük oluşu, uygun fiyatlı ve ulaşılabilir besinler ile insan 

sağlığına destek olmaktadır (Johnston ve ark., 2014: 420). Beslenme ve çevre arasındaki bağlantı iki 

yönlüdür. Etik sinerji, diyetteki seçimler hem sağlık hem de çevre için olumlu olduğunda ortaya çıkar. 

Daha fazla baklagil tüketmek, etik sinerjinin bir örneğidir; bu, bir protein kaynağı olarak ete olan ba-

ğımlılığı azaltarak sağlığı iyileştirecek ve arazi kullanımını azaltacaktır. Etik bir ikilem, diyet değişimi-

nin insan sağlığı için olumlu olduğu, ancak çevre için olumsuz olduğu veya tam tersi olduğunda ortaya 

çıkar. Artan balık tüketimi, etik ikilemin bir örneğidir; sağlığı iyileştirir, ancak balık nesli üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahiptir. Daha düşük çevresel etki yaratan ve aynı zamanda mevcut beslenme yöner-

gelerine uyan beslenme planlarının geliştirilebileceğine dair artan kanıtlar vardır, diyet rehberleri, diyet 

seçimlerimizin çevresel etkilerini içerecek şekilde yeniden şekillenme sürecindedir (Alsaffar, 2016: 5).  
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GIDA ÜRETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli olarak endüstriye uygulanabilecek düzeyde kullanımının şu 

anki durumda geçerliliği ve ekonomiyle tam anlamıyla bağdaşmışlığı bulunmuyor olsa da, uzun vadede 

kaynakların korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması gıda üretiminde sürdürülebilir-

liğin sağlanabilmesi adına çalışılması gereken önemli bir konudur. Günümüz koşullarında, zirai yetişti-

ricilik ve gıda üretimi konusunda yeni teknikler, yöntemler, prosesler geliştirilmesiyle ve ayrıca yenile-

nebilir enerji kaynaklarının (güneş panelleri, rüzgâr türbinleri gibi) kullanılması ve sisteme kombine 

edilmesiyle alternatif bir sistem düzeninin sağlanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda ekono-

mik faaliyetler ‘kahverengi ekonomiden yeşil ekonomiye’ geçiş sürecinin temellerini oluşturmuştur. 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte yaygınlaşan üretim modeli, düşük kar-

bon ekonomisi olarak kabul edilen yeşil ekonomik dönüşüm süreci ile üretim sektörlerinde temiz üretim 

ve ekoverimlilik sağlanarak çevrenin korunması amaçlanmaktadır. Ayrıca canlılığın devamı için yaşa-

mın en önemli parçası olan suyun korunması büyük önem taşımaktadır. Gıda üretiminde de suyun ko-

runması göz önüne alınmalı ve gıda kaynaklarının en az suyla en yüksek verimlilikte üretilmesi hedef 

alınmalıdır. Bu amaçla gıda hammaddesini oluşturacak kaynakların en az atık oluşturacak şekilde üre-

tilmesi en önemli hedef olmalıdır. Tarladan başlanarak, üretim sürecinde de tüketilen ve atık duruma 

gelen suyun, işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilecek duruma getirilmesi, doğaya zararsız olarak 

verilmesi ve proseslerde tüketiminin minimize edilmesine yönelik yaklaşımların da mevcut olduğu gö-

rülmektedir (Selçuk ve Demirağ, 2020: 1).  

EKOLOJİK AYAK İZİ 

Ekolojik ayak izi, insanların üretim-tüketim etkinliklerinin çevre üzerindeki etkilerinin nicel verilerle 

ortaya konulmasını sağlayan, çevresel sürdürülebilirliğin göstergelerindendir. Ekolojik ayak izi, belirli 

bir yaşam kalitesi ve tüketim alışkanlıklarına sahip bireylerin ihtiyaç duyduğu kaynakların üretildiği ve 

ortaya çıkan atıkların zararsız hale dönüştürüldüğü, sınırları belli ekolojik yönden üretken bir alan (su-

lanabilir arazi, ormanlık, otlak, deniz) ve karbon dioksitin emildiği alan olarak ifade edilebilir (Keleş, 

2011: 1144).  

KARBON AYAK İZİ 

Karbon ayak izi, insanların faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı yollarla neden olduğu birikimli sera 

gazı emisyonlarının toplamıdır. Diğer bir deyişle, insan faaliyetlerinden (ulaşım, elektrik tüketimi, su 

kullanımı, ısınma, yakıt tüketimi vb.) kaynaklanan sera gazı miktarının karbondioksit eşdeğeri cinsinden 

miktarı şeklinde ifade edilebilir. Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının emisyonunun azaltılması 

hem ülke politikaları, hem de günlük yaşamda dikkat edilecek bazı detaylar ile sağlanabilir (Binboğa ve 

Ünal, 2018: 193).  

Besinlerin karbon ayak izleri bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin Avrupa’da yapay 

olarak ısıtılmış seralar gibi daha yüksek karbon ayak izi oluşturan üretim araçları kullanıldığından Av-

rupa’da sebze üretimindeki karbon Güneydoğu Asya’dan daha yoğundur. Tahıl türündeki farklılıktan 

dolayı Asya’daki tahıl üretiminde karbon Avrupa’dan daha yoğundur.27 

                                                            
27 http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf 
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SU AYAK İZİ 

Su ayak izi kavramı doğrudan su kullanımını ve üretim sürecindeki dolaylı su kullanımını hesaba kat-

maktadır. Bir ürün veya hizmet üretmek için gereken tatlı su miktarının bütün tedarik zinciri içerisindeki 

ölçümünü ifade eder; hammaddenin işlenmesinden, tüketicinin ürünü kullanmasına kadar geçen tüm 

süreci kapsamaktadır (WWF, 2014: 12).  

SERA GAZI 

Sera gazı emisyonları, elektrik dahil fosil yakıtların yanması veya diğer kullanımları, üretim, ısıtma, 

nakliye ve endüstriyel süreçleri içeren herhangi bir faaliyetten kaynaklanmaktadır. Tarımsal üretim sü-

reci, nakliye, işleme, paketleme, pazarlama, satış, satın alma ve yemek pişirmek sera gazı emisyonlarına 

katkıda bulunur (Berners-Lee ve ark., 2012: 184). CO2, CH4 ve N2O gibi sera gazı emisyonları küresel 

ısınmadan sorumludur. Tarım, sera gazı emisyonuna sebep olan önemli bir faaliyettir. Hayvansal gıda-

ların, bitki kökenli gıdalara kıyasla yaydıkları sera gazı ve çevre etkileri daha fazladır. Bu nedenle bes-

lenme modelleri kaynak tüketimlerinden, çevresel etkilerden ve toplum sağlığından sorumludur (Serra-

Majem ve ark., 2016: 3). Tüketiciler diyet kalıplarını ve gıda seçimlerini değiştirerek sera gazı emis-

yonlarının azaltılmasında önemli bir rol oynayabilirler (Macdiarmid, 2013: 16).  

Tablo 1. Bazı besinlerin sera gazı etkileri (Macdiarmid ve ark., 2012: 634) 

Düşük GHGE (<1,00 kg 

CO₂e/kg yenilebilir ağırlık 

Orta GHGE (1,00-4,00 kg 

CO₂e/kg yenilebilir ağırlık)  

Yüksek GHGE (>4,00 kg 

CO₂e/kg yenilebilir ağırlık) 

Patates   

Makarna, erişte   

Ekmek                                        

Yulaf                                   

Sebzeler (soğan, bezelye, ha-

vuç, tatlı mısır)                        

Meyveler (örneğin elma, armut, 

narenciye, erik, üzüm)                                   

Fasulye, mercimek   

Şekerleme, şeker                    

Lezzetli atıştırmalıklar 

Tavuk                                                

Süt, tereyağı, yoğurt  

Yumurta                                    

Pirinç     

Kahvaltılık gevrek                

Ekmek üstüne sürülen soslar                        

Fındık, tohumlar                     

Bisküvi, kek ve tatlılar         

Meyveler (örneğin, çilek, muz, 

kavun)                                       

Salata sebzeleri  

Sebzeler (örneğin, mantar, yeşil 

fasulye, karnabahar, brokoli, 

kabak) 

Sığır eti                                           

Kuzu                                        

Domuz                                        

Hindi                                            

Balık                                          

Peynir 

GHGE: Sera gazı emisyonu CO₂e: Karbondioksit eşdeğeri 

DİYET MODELLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Akdeniz Tipi Beslenme 

Son birkaç yılda, Akdeniz diyeti, sürdürülebilir bir diyet olduğu için giderek daha fazla dikkat çekmek-

tedir. Geleneksel Akdeniz Diyeti, yüksek miktarda sebze, taze meyve, baklagiller, fındık ve zeytinyağı, 

tahıllar ve meyve tüketimi, ana lif ve antioksidan kaynağı olarak orta derecede alkol ve balık tüketimi 

ile et ve tatlılardan trans yağ asitlerinin düşük alımı ile ilişkili tekli doymamış yağ asitlerinin yüksek 

alımı ile karakterizedir (Benedetti ve ark., 2016: 433-434). Akdeniz bölgesindeki farklı ülkeler Akdeniz 
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Tipi beslenme modelini kendi kültürlerine göre uyarlamışlardır. Akdeniz beslenme modeli Batı tipi bes-

lenmeye göre bitkisel kaynaklı ve daha düşük sera gazı emisyonuna neden olduğu için son yıllarda çev-

resel sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalar artmıştır (Dernini ve Berry, 2015: 5).  

Çift Piramit Beslenme Modeli 

Çift Piramit Beslenme Modeli, besin üretimi ve tüketiminin çevreye etkilerinin değerlendirilmesi ile 

ortaya çıkmıştır (Ruini ve ark., 2016: 483).  

 

Şekil 1. Çift Piramit Beslenme Modeli (Ruini ve ark., 2016: 484) 

Çift piramitte birinci piramit Akdeniz diyetinin ilkelerine göre gıda ürünleri ile besin değeri arasındaki 

ilişkiyi, ikincisi gıda ürünleri ile çevresel etkiler arasındaki bağlantıyı vurgulamaktadır. Soldaki piramit 

FAO tarafından sağlık açısından uygun, düşük fiyatlı ve çevresel etkilerinin az olması nedeniyle sürdü-

rülebilir olarak kabul edilen Akdeniz diyetine dayanmaktadır. Piramitte en altta bulunan besinler sık, en 

üstte bulunan besinler az tüketilmelidir. Bu beslenme düzeni sebze, meyve, fındık, rafine edilmemiş 

kompleks tahıl ürünleri bakımından zengindir. Sınırlı miktarda doymuş yağ, kırmızı et ve şeker barın-

dırır. Sağdaki piramit yiyecekleri çevresel etkisinin büyüklüğü açısından yeniden sınıflandırır, böylece 

çevreye en çok zarar veren gıdalarla baş aşağı bir piramit oluşturur (Ruini ve ark., 2016: 483).  

DASH Diyeti 

Sebze, meyve, tam tahıllı besin tüketimini vurgulaması, az yağlı süt ürünleri, kümes hayvanları, balık, 

kurubaklagil, bitkisel yağlar fındık gibi yağlı tohumları içermesi, tatlı, şeker ilave edilmiş içecek ve 

kırmızı et tüketimini sınırlaması ile sağlık açısından yararları bulunmasının yanında DASH diyetine 

bağlılığın düşük sera gazı emisyonu ile ilişkili olduğu bildirilmektedir (Nelson ve ark., 2016: 1022).  

Vejetaryen Tipi Beslenme 

Vejetaryen diyetler, bireylerin sağlık ve çevreye karşı hassasiyetleri, hayvanların öldürülmesine duyar-

lılıkları, ekonomik sebepler, dünyadaki açlık problemleri ve dini inanışlar nedeniyle tercih edilmektedir. 

Vejetaryen diyetler vejetaryen olmayan diyetlere göre çevre için daha düşük maliyete sahiptir. Vejetar-

yen olmayan diyetler için vegan diyetten 2,5 kat fazla enerji, 2 kat fazla su, 13 kat fazla gübre, 1,4 kat 

fazla pestisit kullanımı görülmektedir (Akay, 2020: 18).  
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Yeni Nordik Diyeti 

Yeni Nordik diyetinin Akdeniz diyetinin sağlığa yararlı etkilerine benzer etkileri bulunmaktadır. İki-

sinde de daha fazla sebze, meyve, kepekli tahıllar, balık ve hayvansal olmayan protein, az yağlı süt 

ürünleri, daha az et, tatlılar ve işlenmiş gıdalar bulunduğu için etkileri benzerdir. Yeni Nordik diyeti 

Akdeniz diyetinin düşüncesini içerir ancak kuzey ikliminden gelen tatları ve içeriği kullanır. Diyetin 

temel prensibi yiyeceklerin İskandinav ülkelerine ait, sürdürülebilir, yüksek gastronomik kaliteye sahip 

ve sağlıklı olmasıdır. Yemek yerel olarak üretilmeli ve organik üretim uygulanmalı. Kalori daha çok 

bitkisel besinlerden daha az hayvansal besinlerden sağlanır. Vahşi doğada bol miktarda bulunan ve yük-

sek biyoçeşitliliğe sahip yüksek kaliteli yiyecekler olmalıdır (Bügel ve ark., 2016: 109-110).  

Temiz Baltık Diyeti 

Yeni Nordik diyetine paralel olarak Baltık Denizi bölgesinde, Baltık Denizi'nin ötrofikasyonunu azalt-

mak için rejeneratif tarıma özel bir vurgu yaparak "temiz bir Baltık diyeti" geliştirilmiştir. Gıda tüketimi 

ve tarım uygulamaları arasındaki bağlantıya sağlık üzerindeki etkiden daha fazla odaklanmaktadır ve 

diyetin küresel ısınma potansiyelini hesaplar. Sürdürülebilirlik sorunları üzerindeki olumlu etkileri bel-

gelenmiştir. Polonya, Litvanya ve İspanya’da test edilip dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştır (Bügel 

ve ark., 2016: 112-113).  

Organik Beslenme 

Avrupa’da sürdürülebilir ve sağlıklı bir diyet ile organik logosu birbiriyle bağlantılıdır. Genel olarak 

bakıldığında organik tarımın çevresel etkilerinin düşük olduğu görülmektedir. Toprağın biyolojik çeşit-

liliğinde artma, toprağın yüksek oranda karbon depolaması, toprak kalitesi gibi etkilerle çevreye faydalı 

etkileri olduğu gözlenmiştir. Sera gazı emisyonu ve kullanılan enerjinin organik tarımda geleneksel ta-

rıma göre daha düşük olduğu görülmüştür. Doğal kaynakları korumada geleneksel tarıma göre daha 

güçlü etki gösterir. Fakat organik tarım verim düzeyine bağlı olduğu için ürün birimleri incelendiğinde 

daima düşük çevresel etkileri olduğu söylenemez. Üretim birimi başına enerji kullanım oranı, biyoçe-

şitlilik, toksisite anlamında olumlu etki görülür ancak sera gazı emisyonu bu anlamda geleneksel tarımı 

avantajlı duruma getirmektedir.²  

Gezegensel Sağlık Diyeti 

Gezegensel sağlık diyetine göre protein gereksinimi ilk olarak bitki, soya, kuru baklagiller, yağlı tohum-

lar, balık, omega 3 kaynaklarından karşılanmalı, az miktarda olacak şekilde tavuk ve yumurta tüketile-

bilir, işlenmiş et ürünleri tüketilmemeli, doymamış bitkisel yağlar tercih edilmeli, hayvansal ve hidroje-

nize gıdalar kullanılmamalı, tam tahıllı karbonhidratlar tüketilmeli, %5’in üzerinde şeker tüketilmemeli, 

patates hariç en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmeli, orta seviyede süt ürünleri tüketilmelidir. Bu 

beslenme modeli ile 10 milyar insanın doymasını sağlamak, her yıl 11 milyon insanın açlıktan veya 

yanlış beslenmekten dolayı ölmesine engel olmak, sera gazı emisyonlarını minimum seviyeye düşür-

mek, doğadaki türlerin yok olmasına engel olmak, su ve doğal kaynakların korunması hedeflenmektedir. 

Sürdürülebilir gıda sistemleri ve sağlıklı diyetler için entegre edilmiş olan bu beslenme modeli kazan-

kazan diyeti (sağlıklı ve çevresel açıdan sürdürülebilir) olarak ifade edilmektedir (Akay, 2020: 21).  
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Batı Tipi Beslenme 

Yüksek kalorili, et, süt ürünleri, doymuş yağ, şeker içeriği yüksek, mikro besin ögeleri ve lif içeriği 

düşük olan Batı tipi beslenme modeli insan sağlığını olumsuz etkilemekte, artan obezite ve kronik has-

talık insidansıyla ilişkilendirilmektedir (Lairon, 2012: 31). Aynı  

² http://www.fao.org/3/a-i4806e.pdf  

zamanda Batı tipi beslenme modeli fosil yakıtların kullanımı ve yüksek sera gazı salınımına neden olan 

tarımsal üretim yöntemleriyle ekosistemleri de olumsuz etkilemektedir. Batı tipi beslenme modelinde 

yüksek miktarda bulunan işlenmiş ürünler sera gazı emisyonunu ve arazi bozunumlarını artırır, su ve 

zirai kimyasal gereksinimi fazla olduğu için çevresel maliyeti yüksektir (Vega Mejía ve ark., 2018: 1).  

SONUÇ 

Mevcut kaynakların daha verimli kullanılması, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını düşünerek hareket edil-

mesi için sürdürülebilir beslenme kavramına önem verilmesi gerekmektedir. Besin seçimlerinin hem 

insan sağlığını hem çevreyi olumlu yönde etkileyecek şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu 

amaçla yerel ve mevsiminde besin tüketiminin artırılması, hayvansal ürün tüketiminin azaltılması, besin 

atıkları ve kayıplarının önlenmesi sürdürülebilirlik için yapılması gereken uygulamalar arasında yer al-

maktadır. Özellikle beslenme uzmanlarının sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve çalışmalarını artırma-

ları, bilgilerini aktarmaları, sürdürülebilirliğe teşvik etmeleri açısından etkili olabilmektedir. Ayrıca ana-

okullarından başlanarak eğitim kurumlarında bu konuya değinilmesi, gezegen sağlığının koruması için 

oldukça etkili bir adım olacaktır. 
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GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 

Müncübe DUMAN ERBAKIRCI1, Arda BORLU2-3 

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi,  

Kayseri / Türkiye 
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı  

Kayseri / Türkiye 
3Erciyes Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Kayseri / Türkiye 

Öz: Her yıl yaklaşık 600 milyon insan kontamine gıda tüketimi nedeniyle hastalanmakta ve tahmini 

420.000 kişi ölmektedir. Gıda güvenliği (GG), sürdürülebilir kalkınmanın kritik bir bileşenidir ve gıda 

küreselleşmesi sonucunda bir ülkede ortaya çıkan sorunlar diğerlerini de riske atmaktadır. Derleme tü-

ründeki bu makalede GG alanındaki uygulamaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gıda güvenliği; 

“üretimden, sofraya kadar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, üretimin her aşamasında gerekli 

kontrolleri yapılmış, sağlıklı ve güvenilir ürünlerin temin edilme süreci” olarak tanımlanmaktadır. GGni 

geliştirmek için HACCP, GMP, GHP, ISO 22000, IFC, BRC, EUREPGAP gibi uluslararası kalite gü-

vence sistemleri geliştirilmiştir. HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) gıda güven-

liğini satın alma, üretim ve dağılımın tüm aşamalarında, hammaddeden son ürünün tüketilmesine kadar 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri belirleyerek kontrol altına alan ve sürekliliği sağlayan bir yö-

netim sistemidir. ISO 22000 GG Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yönetimi ve 

gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla HACCP’i uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç olarak 

ortaya çıkarılmıştır.  GGnin sağlanabilmesi için tüketicilerin bilgi, tutum ve davranışları da önemlidir. 

Ambalajlar üzerindeki etiketler hakkında yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bilgilerin yetersizliği 

ve tüketicilerce algılanamadığı birçok çalışmada ortaya konmuştur. Etiketlerin daha anlaşılır, okunabilir 

düzenlenmesi ve toplumun bilinç düzeyinin arttırılması gerekmektedir. Taklit ve tağşişlerin ortaya ko-

nulabilmesi için etkili ve yeterli sayıda denetimler yapılmalıdır. GG açısından Türkiye’deki en temel 

sorun; gıdanın üretiminden topluma ulaşmasına kadarki tüm aşamalarının gözlem, kayıt ve denetim al-

tına alınamamasıdır. Ayrıca tağşişlerin ortaya konulabilmesi için yeni, hızlı sonuç veren metodlara ihti-

yaç vardır. Sonuç olarak GG ancak doğru tüketici, üretici davranışları ve etkin denetimlerle sağlanabi-

lecek, çok sektörlü bir çalışma alanıdır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, HACCP, Tağşiş, ISO 22000 

GİRİŞ 

Beslenme bireylerin temel ihtiyaçlarından biridir. Sağlıklı olmak için yeterli ve dengeli beslenme gibi 

tüketilen gıdanın güvenilir olması da şarttır. Kaliteli gıda; “tüketici tarafından belli standartlara sahip 

özellikleri taşıyan gıda” olarak ifade edilmektedir. Başka bir bakış açısıyla, kaliteli gıda, içerik, renk, 

tat, koku, görüntü gibi özelliklerle tüketiciyi memnun eden,  tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayan gıdadır  

(Dölekoğlu, 2003). Kaliteli gıda ve güvenli gıda terimleri bazen birbirlerinin yerine kullanılabilmekle 

birlikte aslında farklı kavramlardır. Gıda güvenliği; “üretimden, sofraya kadar, çevre ve insan sağlığına 

zarar vermeyen, üretimin her aşamasında gerekli kontrolleri yapılmış, sağlıklı ve güvenilir ürünlerin 

temin edilme süreci” olarak tanımlanmaktadır (Ceyhun Sezgin, 2015: 56-62). Gıda güvenliğinin sağla-

namaması sık karşılaşılan sağlık sorunlarına neden olmaktadır (Leisinger,2000: 9-12, FAO,2000). Her 

yıl yaklaşık 600 milyon insan kontamine gıda tüketimi nedeniyle hastalanmakta ve tahmini 420.000 kişi 
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ölmektedir (WHO, 2015). Gıda güvenliği (GG), sürdürülebilir kalkınmanın kritik bir bileşenidir ve gıda 

küreselleşmesi sonucunda bir ülkede ortaya çıkan sorunlar diğerlerini de riske atmaktadır (Scott, 2003: 

277-280). Üretimden tüketime uzun gıda zincirinin herhangi bir basamağında yapılan bir hata gıdanın 

kirlenmesine neden olabilir  (Henson, 1993: 152-162, Caswell, 1996: 1248- 1253). Derleme türündeki 

bu makalede GG sağlamak için yapılan uygulamaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GG uygulama-

ları beş başlık altında toplanmış (Gıda Güvenliği Kalite Güvence Sistemleri, Üretici işbirliği, Bilinçli 

tüketici, Etkili denetimler, Yeni teknolojik metodlar), uygulamaların Türkiye’deki durumları da başlık-

lar altında irdelenmiştir.  

GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI  

Gıda güvenliği Kalite Güvence Sistemleri  

Güvenli gıda tüketimi konusunda yaşanan sorunların önüne geçmek, ölümleri ve ekonomik kayıpları 

azaltmak için, gıda güvenliği ile ilgili dünyada tüm ülkeler tarafından kabul gören bir takım uygulamalar 

başlatılmıştır. Bunların başlıcaları; HACCP, GMP, GHP, ISO 9000:2000, ISO 22000, IFC, BRC, EU-

REPGAP gibi kalite güvence sistemlerinden oluşmaktadır. Son yıllarda kalite güvence sistemlerinden 

hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin yararlanılmaktadır (Dölekoğlu, 2003). 

ISO 9000:2000-Kalite Yönetim Sistemi: Kalite Yönetim Sistemi, işletme açısından ekonomik kayıpla-

rın en aza indirilmesi, etkili ve verimli hizmetin artırılması yönünde katkıda bulunur ayrıca kalitenin 

artırılmasının, sürekliliğinin sağlanması noktasında da iyileştirici uygulama yöntemidir (ISO, 1999). 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points-Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) 

Amerika'nın insanlı uzay programı çalışmaları yaptığı ve astronotlar için güvenli gıda sağlanmasının 

zorunlu olduğu sırada bir tür mikrobiyolojik güvenlik sistemi olarak ortaya çıkmıştır. “Gıda güvenliğini 

gıdanın satın alınması, üretilmesi ve dağıtılmasının tüm basamaklarında, hammaddeden son ürünün tü-

ketilmesine kadar fiziksel, kimyasal ve biyolojik zararları tespit ederek, kontrol altına alan ve sürekliliği 

sağlayan bir yönetim sistemidir”. HACCP; “bir gıda ürününün farklı süreçlerden geçerken meydana 

gelebilecek tehlikelerin belirlenmesine ve analiz edilmesine, bu tehlikelerin önlenmesi için gerekli faa-

liyetlerin belirlenmesine, bu faaliyetlerin etkili bir şekilde onaya konulduğunu takip etmeye yarayan” 

bir metottur (TSE, 2003, FAO,1998). HACCP ve gıda güvenliği ayrılmaz bir bütündür. Küçük veya 

büyük ölçekli tüm gıda işletmelerinin HACCP temeline göre faaliyet göstermesi gerekmektedir. 

ISO 22000:2005-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi: “Tarıma yönelik ihtiyaçlar ile gıda üreticilerine, üre-

ticilerden toptancı ve perakendecilere, paketleme ve üretim malzemeleri imalatçılarından, ulaşım ve te-

mizlik servislerine kadar gıda tedarik zinciri içinde yer alan tüm direkt ve dolaylı operatörlere uygula-

nabilen bir standart” olarak Eylül 2005'te yayımlanmıştır.28 

Standart tüketim aşamasına kadar gıda tedarik zincirinde güvenliği sağlayan ve tüm ilgili kısımlarla 

etkili bir iletişim oluşturan; kontrol otoritesi, yönetim sistemi, süreç kontrol, Codex Alimentarius koşul-

larına uygulanmış, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) ilkeleri ile GMP (İyi İma-

lat Uygulamaları) gibi zorunlu programlar, zarar verici etken takibi, temizleme, dezenfeksiyon’’ prose-

dürleri gibi birçok konuyu kapsamaktadır (ISO, 2005). 

                                                            
28 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/foodborne-disease-estimates/en/. E.T. 20.06.2020 
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Bu temel uygulamaların dışında, ürünlerinin güvenli olduğunu kanıtlamak isteyen işletmeler,  BRC (İn-

giliz Perakende Konsorsiyumu), IFS (Uluslararası Gıda Standardı), GMP (İyi Üretim Uygulamaları), 

GHP (Hijyen Uygulamaları) gibi sertifikaları da alarak bilirler. tüketiciye ürünlerinin güvenli olduğunu 

kanıtlayabilir. 

Üretici İşbirliği  

GG konusunda tüketicinin işbirlikçi olması kalite güvence sistemlerine dahil olmaktan fazlasını gerek-

tirir. Üretici firmaların hammadde tedarikçilerini izlemesi ve denetlemesi kendi ürünlerinde sorun ya-

şanmaması için etkin bir mücadele yöntemidir. Gıda üreticilerinin etik kurallara sıkı sıkıya bağlı kalması 

da son derece önemlidir. 

GG için uygun saklama koşulları da güvenilir olmasının bir parçasıdır. İşletmelerin depolama ve sak-

lama için; ürün türüne, yelpazesine ve şartlarına göre saklanması gerekmektedir. Fakat önemli ve göz 

ardı edilen bir yanılgı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu konu üzerindeki eğitim eksikliğidir.  

Türk Gıda Kodeksinde yer alan tüm gıda maddelerinin ambalajlanması zorunludur ancak üreticilerin 

uygun ambalaj konusunda her zaman gerekli hassasiyeti göstermediği bir gerçektir. Gıda ambalajları; 

hijyenik olması, gıdaların fiziksel ve kimyasal özelliklerini koruması ve gündelik yaşamı kolaylaştırma-

sından dolayı yaygın olarak kullanılır.  Gıdalarla temas eden madde ve malzemeler uygun olmazsa gı-

dayı tüketen insanların sağlığının bozulması mümkündür. Bu sebeple gıda ile temas eden madde ve 

malzemeler kesinlikle sağlığa zararlı olabilecek hammadde ve yardımcı maddelerden üretilmemeli; sı-

caklık değiştikçe ve zamanla gıdaya geçmemelidir. Birçok değişkene bağlı olarak gıda maddesinin ka-

litesi bozulabilir, ambalajın bazı özellikleri değişebilir, hatta ambalaj, koruyucu işlevini yitirebilir.  

Bilinçli Tüketici  

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, radyo, televizyon, internet vb. iletişim araçları aracılığıyla, tüketici-

lerin güvenli gıda hakkında bilinç düzeyleri de gelişmeye başlamıştır. Böylelikle gıda GG ni sağlaya-

bilmek ve sürdürmek için DSÖ nün 10 altın kuralını: “1. Gıda işleme için güvenli gıda seçilmelidir, 2. 

Gıdalar tam olarak pişirilmelidir, 3. Pişmiş gıdalar vakit geçirmeksizin yenmelidir, 4. Pişirilmiş gıdalar 

dikkatlice saklanmalıdır, 5. Tekrar ısıtılan gıdanın her tarafının sıcaklığının en az 70 °C’ye ulaşması 

gerekmektedir, 6. Pişirilmiş gıdalar ile çiğ gıdaların birbirleri ile temasından kaçınılmalıdır, 7. Kişisel 

temizlik kurallarına uyulmalıdır, 8. Tüm mutfak yüzeyleri temiz tutulmalıdır, 9. Gıdalar böceklerden, 

kemirgenlerden ve diğer hayvanlardan korunmalıdır, 10. Güvenli ve temiz su kullanılmalıdır” tüketici-

lere öğretmek ve uygulatmak gerekmektedir. 

Gıda üzerindeki etiket, alınacak ürünle ilgili bilgileri içeren, ürün ve tüketici arasında iletişimi sağlayan 

önemli bir materyaldir. Etiketlerde ürünün porsiyon, gramaj, enerji, besin ögesi değerleri, koruyucular 

gibi ürün içeriği ile ilgili bilgileri bulmak mümkündür. Bu bilgilerin satın alma davranışlarına olumlu 

etkileri ve doğru tercihlere yönlendirmeleri ile obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik 

hastalıkların görülme sıklığının azaltılmasında etkili olduğu gösterilmiştir (Güneş, 2014: 30-37). Yapı-

lan çalışmalara göre; en sık okunan etiket bilgileri arasında üretim ve son kullanma tarihi, ürünün adı, 

markası ve içindeki maddeler kısmı yer almaktadır. Ancak, bu bilgileri bazen okuyan veya hiç okuma-

yan bireylerin oranı da yüksektir. Yapılan birçok çalışmayla, bireylerin beslenme bilgi düzeylerinin art-

masıyla besin etiketi kullanım ve anlama düzeyleri arasında olumlu bir ilişki olduğu sonucuna varılmış-
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tır. Ayrıca bu çalışmalar, bireylerin eğitim seviyelerinin besin etiketi kullanım ve anlama düzeyi üze-

rinde olumlu bir etkisi olduğu sonucunu da doğurmaktadır. Buna göre, eğitim seviyesi yüksek kişiler 

besin etiketlerini daha sık kullanmakta ve daha iyi anlamaktadır (Cebeci, 2017: 261-267). Etiketlerin 

kolay ve hızlı bir şekilde anlaşılabilecek, standart ve basit halde sunulması ve daha büyük yazılması 

etiketlerin daha çok okunmasında etken olabilir. Ayrıca bireylere demografik gruplarına göre eğitimler 

verilmesi daha çok etiket okuma ve anlama sağlayabilir.  

Uygun Mevzuat ve Etkili Denetimler  

Türkiye’de GG konusunda denetimleri için yetkili kurumlar zaman içinde değişiklik göstermiştir; 

05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı yasa ile gıda alanındaki tüm 

denetim yetkileri Sağlık Bakanlığı’ndan alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na devredilmiştir (Gi-

ray, 2007: 6). 8 Haziran 2011 tarih ve 27958 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 639 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı kurulmuştur (Anonim, 2011). 13.06.2010 tarih ve 27610 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gıda, gıda ile temas eden madde 

ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner 

tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hasta-

lıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile 

ev ve süs hayvanlarının refahını, zooteknik konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, ve-

teriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu 

konulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları kapsamakta olup, denetimle ilgili yetkileri Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı bünyesinde toplamaktadır (Anonim, 2010).29 

Kanunun amacı, GGnin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malze-

melerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi 

beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddeleri-

nin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı 

maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit 

edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, 

gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.  Ayrıca gıda ve yem 

güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile 

çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamak bu kanunun amaçlarındandır (Anonim, 

2010). 

Taklit ve tağşiş gibi gıda hileleri Türk Ceza Hukukunda suç olarak kabul edilmektedir. En çok hile 

uygulanan besinlerin en çok et, süt, yumurta, peynir, meyve, sebze gibi ürünlerde görüldüğü belirtil-

mektedir. (Kadıoğlu, 2017: 184-192, Özdemir, 2018: 93-100). Gıdalarda hile, aldatma ve sahtekarlığın, 

tağşiş ve taklit suretiyle meydana geldiği ifade edilmiştir (Çalıcıoğlu, 2016: 247-253).  5596 sayılı Ve-

teriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3/63. maddesinde tağşiş; “Ürünlere temel 

özelliğini veren ve öğelerin besin değerlerinin tamamen veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak 

çıkarılması olarak belirtilmektedir. Yine aynı kanunun 3/64. Maddesine göre taklidin ise; “Bu kanun 

                                                            
29  Anonim (2011 d). Bakanlığın Yeni Adı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. http://www.ggd.org.tr/ice-

rik.php?id=412 E.T. 20.06.2020. Anonim (2010 e). Biyogüvenlik Yasası (Kanun No: 5977) , Resmi Gazete 

:26.03.2010, Sayı: 27533-E.T. 20.06.2020. 
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kapsamındaki ürünlerin şekil, bileşim ve nitelikleri itibariyle yapısında bulunmayan özelliklere sahip 

veya başka ürünün aynısıymış gibi üstlenmeyi” ifade ettiği anlaşılmaktadır (Özen, 2016: 331-341). 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun’da ‘’Kamu Sağlığına Karşı Suçlar (Gıda Suçları) Gıdaların işlenmiş 

veya işlenmemiş olsun; türüne, koşullarına ya da ortam şartlarına göre belirli bir süreç içerisinde çeşitli 

faktörlerin etkisiyle kullanılamayacak hale gelmesine gıda bozulması’’adı verildiği ifade edilmektedir 

(Kalyoncu, 2008: 466-473). 

Zehirli Madde Katma Suçu (MD. 185) 5237 sayılı TCK’nın 185.maddesinde, “İçilecek sulara veya ye-

nilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya 

başka suretlerle onları bozacak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye 2 yıldan 15 yıla 

kadar hapis cezası verilir.” hükmü yer almaktadır. 

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçunun, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye 

sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satma te-

darik etme veya bulundurma suretiyle meydana geldiği belirtilmektedir (Doğan, 2016). 

Doğan, B. Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaçların Ticareti Suçu. 30 

TCK’nın 186. Maddesindeki ‘’Bu suçun tehlike suçu olduğu ifade edilmekle birlikte; suçun oluşması 

için herhangi bir zararın meydana gelmesinin şart olmadığı’’ belirtilmektedir. Örneğin, herhangi bir 

kimsenin sağlığına zarar gelmese bile bozulmuş veya kullanma tarihi geçmiş meyve sularının market 

reyonunda teşhir edilmesi, satışa arz eden market yöneticilerinin cezalandırılmasına yol açtığı belirtil-

mektedir (Özen, 2008: 163-190, Özdemir, 2018: 93-100). 

5237 sayılı TCK’nın 186.maddesinde (1).“Kişilerin hayatını veya sağlığını tehlikeye sokacak biçimde 

bozulmuş, değiştirilmiş her türlü yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulun-

duran kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis 1500 güne kadar adli para cezası verilir (2.) Bu suçun resmi 

izne dayalı olarak yürütülen bir meslek veya sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde verilecek ceza 

1/3 oranında arttırılır.” hükmü yer almaktadır. Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Sokacak Biçimde İlaç 

Yapma ve Satma Suçu (Md. 187) 5237 sayılı TCK’nın 187. maddesinde (1) “Kişilerin hayatını ve sağ-

lığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten ve satan kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para 

cezası verilir (2). Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir 

meslek veya sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde verilecek ceza 1/3 oranında arttırılır.” hükmü 

yer almaktadır. 

Tüm bu cezai yaptırımlara rağmen bazı üreticiler GG ni tehlikeye sokan gıda hilelerine devam etmek-

tedirler. Taklit ve tağşişlerin ortaya konulabilmesi için etkili ve yeterli sayıda denetimler yapılmalıdır. 

GG açısından Türkiye’deki en temel sorun; gıdanın üretiminden topluma ulaşmasına kadarki tüm aşa-

malarının gözlem, kayıt ve denetim altına alınamamasıdır.   

Yeni Teknolojik Metotlar  

Tağşişlerin ortaya konulabilmesi için yeni, hızlı sonuç veren metotlara ihtiyaç vardır. 

  

                                                            
30 https://barandogan.av.tr blog. 2016 (E. T.: 20/06/2020). 
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SONUÇ ve ÖNERİLER  

Gıda güvenliği kavramına bütünsel yaklaşılmalı ve sadece üretim alanı değil tüm üretim çevresinin ye-

terliliği/uygunluğu güvenilir gıda üretiminde dikkate alınmalıdır.  

Gıda sanayisinde üretilen gıdaların doğrudan ve/veya dolaylı olarak insan sağlığına olumsuz etki yap-

maması için birçok metot geliştirmiş ve eylem planları hazırlanmıştır. Bu plan ve eylemler ağırlıklı 

olarak uluslararası düzeyde yasal (mevzuata dayalı) zemine de oturtulmuştur. ISO Kalite Yönetim stan-

dartları, HACCP, TACCP ve benzeri kalite ve güvenlik sağlama sistemleri kanalı ile gıda güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik çabalar hız kazanmış durumdadır. Ülkelerin refah düzeylerindeki artışla beraber 

tüketiciler, tükettikleri gıdaların besin öğesi içeriğine, güvenilirliğine ve sağlıklı olmasına daha çok 

önem vermiştir. Üreticiler, kalite kontrolünün göstergesi olarak ürünlerini sertifikalandırmaya ve etiket-

lemeye başlamıştır (Sanchez, 2001). Kalite göstergesi olarak kullanılan sertifikasyon, etiketleme ve 

marka vs. özellikle tüketicinin anlamasının zor olduğu kalite niteliklerini (ürünün ilaç kalıntısı içermesi 

gibi) ifade ettiği için ayrıca önemlidir (Caswell, 2002: 43-61).  

GG konusunda, toplum bilgilendirilmeli, öğrenilen bilginin doğru şekilde uygulanması ve alışkanlık 

haline dönüştürülmesini sağlayacak farklı eğitim programları düzenlenmelidir. 

GG açısından ülkemizdeki en temel sorun; gıdanın üretiminden topluma ulaşmasına kadar geçen tüm 

aşamalarının gözlem, kayıt ve denetim altına alınamamasıdır.  

GG ancak doğru tüketici, üretici davranışları ve etkin denetimlerle sağlanabilecek, çok sektörlü bir ça-

lışma alanıdır. 
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ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN (ADMA) VE  BEDEN KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Tuğba KUNDAKCI1, Hüsamettin VATANSEV1, Oğuzhan TOK1, Kamile MARAKOĞLU1 

1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya / Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, kardiyovasküler hastalıklar ve birçok endokrin hastalıklar için bi-

yobelirteç olarak öngörülen, Nitrik Oksit Sentaz (NOS) enziminin endojen yarışmalı inhibitörü olan ve 

endotel disfonksiyon ile ilişkili olduğu kanıtlanmış Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) ve Beden Kitle 

İndeksi(BKİ)  arasındaki ilişkiyi incelemektir.Yöntem:Çalışmaya 20-65 yaş arasındaki 48’i erkek ve 

52’si  kadın olan 100  sağlıklı gönüllü birey dahil edildi.Bireyler Beden Kitle İndekslerine göre 3 gruba 

ayrıldı. Birinci grup, BKİ’leri 19-24.9 kg/m2 arasında olan normal kilolu bireylerden, ikinci grup, 

BKİ’leri 25-29.9 kg/m2 arası olan fazla kilolu bireylerden, üçüncü grup, BKİ’leri 30 kg/m2 ve üzeri olan 

obez bireylerden oluşturuldu. Çalışmamızda gebe/emzikli olmak 1 paket/gün sigara içmek, 1 kadeh/gün 

alkol tüketmek, vitamin/gıda takviyesi almak  dışlanma kriterleri olarak belirlenmiştir.Bulgular: Katı-

lımcıların yaş ortalamaları 27,80±7,07 yıl, vücut ağırlığı ortalamaları 72,1±15,5 kilogram ve boy orta-

lamaları 1,69±8,2 metre olarak bulundu. Serum ADMA düzeyleri kadınlarda 0,25 (0,36-1,17) µmol/L;  

erkek bireylerde 0,37 (0,3-1,22) µmol/L olarak ölçüldü ve cinsiyetler arasında anlam bir fark 

vardı.(p=0,03) Cinsiyetler arasında serum LNMMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin düzeylerinde anlamlı 

bir fark bulunamamıştır.(p>0,05) Beden Kitle İndekslerine göre sınıflanmış normal kilolu (n=56), fazla 

kilolu (n=27) ve obez (n=17) gruplarda serum ADMA, LNMMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin arasında 

anlamlı bir fark görülmemiştir. (p>0,05)Sonuç:Çalışma sonuçları endotel disfonksiyonun erken evresini 

gösteren ADMA ve bununla bağlantılı LNMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin düzeylerinin BKİ’lere göre 

ayrılan gruplarda anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Cinsiyet faktörü göz önüne alındığında serum 

ADMA düzeyleri erkek bireylerde kadınlara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.Serum düzey-

lerini etkileyebilecek olan genetik farklılıklar, beslenme şekli, yaşam  tarzı, fiziksel aktivite gibi birçok 

faktörün rol alabileceği bu göstergelerde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: Asimetrik Dimetilarjinin, Obezite, Beden Kitle İndeksi, Arginin 

GİRİŞ  

Asimetrik dimetilarjinin (ADMA), arjinin amino asitinin translasyon sonrası modifiye olmuş formu-

dur.(Böger, Vallance, & Cooke, 2003) Aynı zamanda ADMA, Nitrik Oksit Sentaz(NOS) enziminin ya-

rışmalı bir inhibitörüdür. NOS’un vücuttaki fonksiyonu, L-Arginin’den nitrik oksit(NO)  sentezinin sağ-

lanmasıdır (Cooke, 2000). Vasküler endotelde gerçekleşen bu reaksiyonda ADMA, NOS aktivitesini 

inhibe ederek L-Argininin hücre içine alınımını engeller. NO, farklı dokularda kompleks fonksiyonlara 

sahip bir moleküldür.Bağışıklık sisteminde, kardiyovasküler sistemde, sinir ve solunum sistemlerinde 

önemli roller almaktadır.(Gritti et al., 2013).  

ADMA, L-arjininin aminoasidinin hücre içi metiltransferaz enzimleri ile metillenmesiyle sentezlenmek-

tedir. Metillenmiş proteinlerin proteolitik yıkımı ile serbest metilarjinin rezidüleri salınır. ADMA, Si-

metrik dimetilarjinin (SDMA) ve Nmonometil-L-arjinin (L-NMMA) sentezlenir. SDMA ve L-NMMA 

ADMA’nın izomerleridir. ADMA, NOS enziminin üç formunu da yarışmalı olarak inhibe eder. L-Arji-

ninin yüksek konsantrasyonları ile bu inhibisyon geriye döndürülebilir. Bu olaya ‘arjinin paradoksu’ 
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denmektedir. L-NMMA, ADMA kadar güçlüdür, NOS aktivitesini azaltır. Ancak plazmadaki düzeyi 

ADMA konsantrasyonundan yaklaşık10 kat daha düşüktür.(Be³towski & Kêdra, 2006) 

Endotel disfonksiyon, aterosklerozun ilk evresini gösterir. ADMA, endotel disfonksiyon markeri  olarak 

kardiyovasküler hastalık riskini tahmin etmede önemli bir molekül olabileceği öngörülmüştür.(Wang et 

al., 2006). Hipertansiyonda, hiperlipidemide, hiperhomosisteinemide, koroner arter hastalığında, peri-

feral arter darlıklarında, konjestif kalp yetmezliğinde, inmede, pulmoner hipertansiyonda ADMA sevi-

yeleri yüksek bulunmuştur. ADMA ile oluşan endotel disfonksiyonu mekanizması; vasküler NO elde 

edilebilirliğinin azalması, vasküler süperoksit seviyelerinin artması olarak öngörülmüştür.(Niessner et 

al., 2006). 

Obez bireyler üzerinde yapılan çalışmalar ADMA artışının obezite ile kuvvetli bağlantısını göstermek-

tedir. Bir çalışmada 563 yaşlı ve kardiyovasküler hastalık açısından yüksek riskli erkek bireylerde, obez 

erkeklerde plazma ADMA düzeyleri ile Beden Kitle İndeksi (BKİ) arasında kuvvetli bir ilişki bulun-

muştur(Eid, Arnesen, Hjerkinn, Lyberg, & Seljeflot, 2004).Ülkemizden bir çalışmada ise plazma 

ADMA düzeyi morbid obez hastalarda anlamlı şekilde yüksek bulunmuş ve bariatrik cerrahi sonrası 

kilo verimiyle anlamlı düşüşler olduğu bildirilmiştir(Konukoglu et al., 2007). Diğer bir çalışmada; obe-

zite, sigara ve ADMA ilişkisi analiz edilmiştir. Yaş ortalaması 70 olan 563 yüksek riskli hasta incelen-

miş ve araştırmacılar dolaşımda ADMA, SDMA ve NMMA’nın obez ve yaşlılarda yüksek olduğunu 

göstermişlerdir(Marliss et al., 2006). Pre-aterosklerotik semptomları olan obez genç bireylerle(n=68) 

normal vücut ağırlığına sahip genç bireylerin(n=68) serum ADMA düzeylerini inceleyen bir çalışmada, 

obez bireylerin ADMA seviyelerinde az ama anlamlı bir yükseklik bulunmuştur(Gruber et al., 2008). 

Başka bir çalışma, obezitede koroner arter hastalığının erken teşhisine rehberlik etmede rol alabilecek 

ADMA ve interferon-gama (IFN-gama) tarafından uyarıya yanıt olarak monositler / makrofajlar tara-

fından üretilen Neopterin (NP) düzeylerini araştırmayı amaçlamıştır. Obezite tanısı almış 50 hasta ve 

kontrol olarak alınan 30 sağlıklı bireyin ADMA ve NP düzeyleri karşılaştırılmıştır. Obez bireylerde 

ADMA ve NP seviyeleri, kontrole kayıtlı olanlara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (Avci, 

Karabulut, Alp, Baba, & Bilgi, 2020). Koc ve arkadaşları, obez bireyler ve kontroller arasında serum 

asimetrik dimetilarginin (ADMA) seviyelerini karşılaştırmayı amaçlamışlardır. Çalışmaya 30 obez ve 

20 sağlıklı kontrolden oluşan 50 gönüllü dahil edilmiştir. Obez grubun ortalama beden kitle indeksi, 

kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulunmuş ve obez deneklerin ortalama bel çevresi de 

kontrollere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek olduğu saptanmıştır(Koc et al., 2010). 

AMAÇ  

Birçok dejeneratif hastalıkta ve özellikle endotel disfonksiyonun erken evrelerinin göstergesi olan serum 

ADMA düzeylerinin ve bununla bağlantılı olan LNMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin düzeylerini beden 

kitle indekslerine göre değişimlerini araştırmayı amaçladık. 

KAPSAM 

Çalışmamız, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yerel Etik Kurulu’ndan 21.10.2020 tarih ve 

2020/488 numaralı onay kararı alınarak Kasım 2020 ve Mart 2021 tarihleri arasında yürütülmüştür. Sel-

çuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yeni alınan personelin işe giriş muayenesi esnasında yapılan 

muayene neticesinde gönüllülüğü kabul eden 100 sağlıklı birey çalışmaya alınmıştır. Çalışmada dışlama 

kriteri; 20 yaş altı, 65 yaş üstü bireyler, gebe/emzikli olanlar, 1 paket/gün sigara içenler, 1 kadeh/gün 
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alkol tüketenler, vitamin/gıda takviyesi alan bireyler olarak belirlenmiştir. Çalışmaya alınan 100 birey 

beden kitle indekslerine göre 3 gruba ayrılmıştır. Birinci grup, BKİ’leri 19-24.9 kg/m2 arasında olan 

normal kilolu bireylerden, ikinci grup, BKİ’leri 25-29.9 kg/m2 arası olan fazla kilolu bireylerden, üçüncü 

grup, BKİ’leri 30 kg/m2 ve üzeri olan obez bireylerden oluşturulmuştur.  

YÖNTEM 

Gönüllü bireylerin rutin biyokimyasal tetkiklerden arta kalan serumları ependorflara ayrılıp çalışma 

güne kadar -40°C’de saklanmıştır. Çalışma günü serumlar çözülüp oda ısısına getirildikten sonra 

ADMA, LNMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin düzeyi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Biyo-

kimya laboratuvarında API 3200 cihazı ve LC/MS/MS yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Gönüllü-

lerin beden kitle indeksleri ve vücut kompozisyonları DSM-BİA yöntemi In-Body 770 cihazı(Biospace 

Co., Güney Kore) ile, beden ve kalça ölçümleri mezura kullanılarak ölçülmüştür. Çalışma sonunda elde 

edilen veriler SPSS 21 programı aracılığı ile %95 güven aralığında p<0,05 anlamlılık kabul edilerek 

verilerin normallik değerlendirmesini müteakip parametrik veya non parametrik testler aracılığı ile var-

yans ve karşılaştırma testleri uygulanmıştır. 

BULGULAR  

Çalışmaya 52 kadın, 48  erkek bireyden oluşan 100 sağlıklı gönüllü katılmıştır. Katılımcıların yaş ve 

antropometrik özellikleri Tablo 1.’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların yaş ve antropometrik özellikleri 

 Erkek (n=48) Kadın(n=52)  p 

Yaş (yıl) 

Medyan(Min-Max) 

26(23-56) 24(21-47) p=0,149 

Kilo (kg) 

Ort±Std 

81,4±12,9 63,6±12,5 p=0,0001 

Boy (cm) 

Ort±Std 

176,2±5,95 163,6±4,6 p=0,0001 

BKİ (kg/m2) 

Ort±Std 

26,2±4 23,7±4,6 p=0,001 

Kas Ağırlığı (kg) 

Ort±Std 

34,4±4,3 23,1±3,2 p=0,0001 

Yağ Yüzdesi (%) 24,3±7,6 32±8,3 p=0,0001 

Viseral Yağ Alanı(cm2)  

Ort±Std 

88,2±42,9 100,4±52 p=0,223 

Bel/Kalça (cm) 

Ort±Std 

0,89±0,07 0,76±0,09 p=0,0001 

X: Ortalama, SS: Standart Sapma, BKİ: Beden Kitle İndeksi, kg: Kilogram, m2 :Metrekare, cm: Santi-

metre, cm2: Santimetrekare, n: Sayı, %: Yüzde. 

Çalışmaya katılan erkeklerin kilo ve boy ortalamaları sırasıyla 81,4 kg ve 176 cm olup BKİ’leri ortala-

ması 26,2 kg/m2’dir.Kadınların ise kilo, boy ve BKİ’leri ortalamaları sırasıyla 63,6 kg, 163,6 cm ve 23,7 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

395 

kg/m2 olarak bulunmuştur. Antropometrik ölçüm sonuçlarında cinsiyetler arasında anlamlı fark bulu-

nurken (p<0,05), Viseral Yağ Alanı ölçümleri arasında anlamlı bir fark görülmemiştir.(p=0,2) 

BKİ değerlerine göre sınıflanmış gruplarda yaş ve antropometrik özellikler Tablo 2.’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. BKİ gruplarına göre yaş ve antropometrik özellikler 

         1.Grup 

(Normal Kilolu) 

   2.Grup 

(Fazla Kilolu) 

     3.Grup 

         (Obez) 

     p 

Yaş (yıl) 

Medyan(Min-Max) 

24(21-41) 29(23-56) 29(23-47) p=0,0001 

Kilo (kg) 

Ort±Std 

62,04±9,4 79,5±9,93 93,7±8,8 p=0,0001 

Boy (cm) 

Ort±Std 

169±7,58 170,4±10 170,2±7,4 p=0,77 

BKİ (kg/m2) 

Ort±Std 

21,5±6,52 27,3±1,54 32,2±1,48 p=0,0001 

Kas Ağırlığı (kg) 

Ort±Std 

26,1±5,96 30,8±7 32,8±6,2 p=0,0001 

Yağ Yüzdesi (%) 23,75±6,52 31,8±8,2 37,8±6,7 p=0,0001 

Viseral Yağ Alanı(cm2)  

Ort±Std 

62,3±20 117,18±34,1 164,9±35,3 p=0,0001 

Bel/Kalça (cm) 

Ort±Std 

0,77±0,07 0,87±0,07 0,96±0,09 p=0,0001 

Tabloda görüldüğü üzere BKİ’lere göre sınıflanmış gruplarda boy hariç diğer tüm değerler anlamlı de-

rece farklı bulunmuştur.(p=0,0001) 

Çalışmamızda cinsiyete göre serum ADMA, LNMMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin değerleri Tablo 

3.’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3. Cinsiyetlere göre adma, lnmma, sdma, arginin ve sitrulin düzeyleri 

Medyan(Min-Max) Erkek 

n=48 

Kadın 

n=52 

p 

 

ADMA 

(μmol/L) 

0,2(0,03-1,22) 0,16(0,03-1,17) p=0,038 

LNMMA 

(μmol/L) 

0,02(0,01-0,09) 0,02(0,01-0,15) p=0,597 

SDMA 

(μmol/L) 

0,26(0,04-1,09) 0,2(0,03-1,5) p=0,226 

Arginin 

(μmol/L) 

89,7(21,8-499) 155(31,2-618) p=0,371 

Sitrulin 

(μmol/L) 

11,5(2,28-33,2) 11,05(1,74-38,9) p=0,909 

Çalışmaya katılan kadınların serum ADMA düzey ortalaması 0,25 μmol/L, erkek bireylerin ise 0,37 

μmol/L hesaplanmış olup cinsiyetler arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir.(p=0,03) LNMMA, 

SDMA, Arginin ve Sitrulin düzeyleri ve cinsiyet faktörü arasında anlamlı bir fark bulunmamış-

tır.(p>0,05) 

BKİ değerlerine göre sınıflanmış gruplarda serum ADMA, LNMMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin de-

ğerleri Tablo 4.’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4. BKİ gruplarına göre adma, lnmma, sdma, arginin ve sitrulin düzeyleri 

Medyan 

(Min-Max) 

       1.Grup 

(Normal Kilolu) 

    2.Grup 

(Fazla Kilolu) 

3.Grup 

         (Obez) 

        p 

 

ADMA 

(μmol/L) 

0,17(0,03-1,2) 0,23(0,03-1,04) 0,16(0,04-0,8) p=0,450 

LNMMA 

(μmol/L) 

0,02(0,01-0,09) 0,03(0,01-0,07) 0,03(0,01-0,15) p=0,645 

SDMA 

(μmol/L) 

0,02(0,03-1,03) 0,25(0,04-1,5) 0,26(0,03-1,09) p=0,540 

Arginin 

(μmol/L) 

95,9(21,8-618) 114(31,6-580) 147(39,1-352) p=0,204 

Sitrulin 

(μmol/L) 

10,6(2,79-38,9) 10,7(1,74-33,2) 12,1(2,28-24,4) p=0,863 

Çalışmaya katılan 1. Gruptaki normal kilolu bireylerin (n=56) serum ADMA, LNMMA, SDMA, Argi-

nin ve Sitrulin düzeyleri ortalaması sırasıyla 0,3 μmol/L, 0,03 μmol/L, 0,28 μmol/L, 146 μmol/L, 13,4 

μmol/L olarak bulunmuştur. 2. Gruptaki fazla kilolu bireylerin (n=27) serum ADMA, LNMMA, SDMA, 

Arginin ve Sitrulin düzeyleri ortalaması sırasıyla 0,3 μmol/L, 0,03 μmol/L, 0,38 μmol/L, 179,09 μmol/L, 

13,02 μmol/L bulunurken 3. Gruptaki obez bireylerin (n=17) serum ADMA, LNMMA, SDMA, Arginin 

ve Sitrulin düzeyleri ortalaması ise sırasıyla 0,24 μmol/L, 0,04 μmol/L, 0,39 μmol/L, 183,5 μmol/L, 

12,6 μmol/L olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmamızda beden kitle indeksine göre sınıflanmış grupların serum ADMA, LNMMA, SDMA, Ar-

ginin ve Sitrulin düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.(p>0,05) 

SONUÇ 

Sonuç olarak çalışmamızda cinsiyet faktörü göz önüne alındığında serum ADMA düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark varken LNMMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin düzeyleri arasında anlamlı bir fark görül-

memiştir. Ölçüm yapılan değerlerde beden kitle indeksine göre sınıflanmış gruplarda da anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Çalışmamız sadece sağlıklı gönüllüler üzerine yapılmış olup ADMA, LNMMA, SDMA, 

Arginin ve Sitrulin düzeylerini etkileyebilecek olan genetik farklılıklar, inflamasyon, dejeneratif hasta-

lıklar, metabolik sendrom, oksidatif stres gibi birçok faktörün rol alabileceği göz önüne alındığında bu 

alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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BİR KIRSALDAKİ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE VE OKUL PERSONELİNE 

VERİLEN OKUL TEMELLİ BİR HİJYEN VE EL YIKAMA PROGRAMININ SINIF 

ORTAMI HİJYENİNE VE ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ 

ÇALIŞMA 

Tuğçe ERTÜRK1, Ayşe ÇEVİRME2 

1 Sakarya Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya / Türkiye 
2 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye  

Öz: Bu çalışma, bir kırsaldaki ilkokul 4.sınıf öğrencilerine ve okul personeline verilen okul temelli bir 

hijyen ve el yıkama programının sınıf ortamı hijyenine ve öğrenci sağlığına etkisinin değerlendirilmesi 

amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma bir kırsaldaki dört ilkokulda randomize kontrollü olarak gerçekleşti-

rildi. Örneklem grubunu bu okullardaki 4. sınıf öğrencileri ve temizlik personelleri oluşturdu (n=129). 

Okullardaki deney 1 (öğrenci ve personel eğitimi), deney 2 (yalnızca öğrenci eğitimi), deney 3 (yalnızca 

personel eğitimi) gruplarına ve eğitim uygulanmayan kontrol grubuna, kişisel hijyen ve el yıkama bilgi 

anketi ön test-son test olarak uygulandı. Temizlik personellerine verilen yüzey temizliği eğitiminin et-

kinliği UV ışıkta floresan özellik gösteren boya ve floresan ışık kullanılarak toplandı. Her okulda önce-

den belirlenen yüzeyler, çalışma başlangıç ve sonunda fotoğraflanarak değerlendirildi. Öğrencilerin ki-

şisel hijyen durumu ve okullardaki yüzey temizliğinin öğrenci sağlığına etkisinin değerlendirilmesi için 

velilere çalışma öncesi ve sonrasında hastalık bilgisi formu doldurtuldu. Veriler SPSS 25.0 paket prog-

ramı kullanılarak değerlendirildi. Deney grubunda öğrencilerin kişisel hijyen durumları eğitim sonra-

sında anlamlı olarak iyileşirken, kontrol grubunda genel olarak anlamlı bir değişim olmadı. Öğrenci ve 

personele eğitim verilen deney 1 grubu okulda temiz yüzeylerin oranı eğitim sonrası %40’tan %60’a; 

deney 3 grubu okulda ise %40’tan %70’e yükseldi. Deney 2 ve kontrol grubu okullarda ise temiz yü-

zeylerin oranı azaldı. Eğitim sonrasında deney grupları arasında ateşli hastalık geçirme ve buna bağlı 

devamsızlık oranında anlamlı bir farklılık saptanmazken, deney grubuna kıyasla kontrol grubunun sağ-

lık düzeyi anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Okullarda hem öğrenci hemde personele yönelik hijyen 

eğitimi uygulamaları sürdürülmeli ve araştıran çalışmalar geliştirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Hijyen, Eğitim, Ilkokul, Temizlik, Yüzey 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Çocuklar ishal, bronkopnömoni gibi önlenebilir bulaşıcı hastalık yüksek yükü açısından  ciddi risk al-

tında olup hijyen eksiklikleri ortak bir belirleyicidir  (Duijster  ve ark., 2020: 1699-1709; Donaldson 

ark., 2020: 148).  Hastalıkların oluşumu ve yan etkilerinin azaltılmasında, birincil enfeksiyon kontrol 

önlemlerinin önemi sürekli vurgulanmaktadır31. DSÖ gelişmekte olan ülkelerde yaşam boyu hastalık 

yükü sıralamasında hijyen yetersizliğinin 3. sırada olduğunu bildirmiştir. Yıkanmayan eller nedeniyle 

fekal-oral yolla bulaş sağlayan hastalıklar, göz ve deride başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları olu-

şabilmektedir (Ödek 2018:9). El hijyeninin teşvik edilmesi farklı düzeyde gelişmiş ülkelerde ishal va-

kalarını yaklaşık % 30-%48, öğrencilerin devamsızlığını % 21 ila % 58 oranında azaltmaktadır (Munn 

ve ark., 2020; Johansen ve ark., 2015:207; Ödek 2018:6).  Toplu bulunulan ortamlarda el hijyeni sağ-

lansa bile, ortak temas edilen yüzeylerden dolayı bulaşıcı hastalıkların yayılma riski artmaktadır Yapılan 

bazı araştırmalar, Türkiye’deki okullarda yüzey temizliğinin yeterli olmadığını, bunun nedeninin ise 

                                                            
31http://www.who.int/csr/sars/infectioncontrol/en/  

http://www.who.int/csr/sars/infectioncontrol/en/
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okulda temizlik olgusu konusunda personelin yeterli bilgisinin olmayışı ve yeni işe giren personele te-

mizlik eğitimi verilmemesi olarak bildirilmiştir (Peçenek 2016:1-46). Okuldaki hijyeni bağlamında en-

feksiyonların yayılmasını engellemek için öğrencilere eğitim verilmesi veya bulaşı arttıran yüzeylerin 

sanitasyonu kadar, sanitasyondan sorumlu olan temizlik personellerinin yetkinliği çok önemlidir (Akçay 

2016: 85-92).  

Araştırmanın Hipotezleri 

Hipotez (H0): 4. Sınıf öğrencilerine ve temizlik personeline uygulanan hijyen ve el yıkama programı ile 

sınıf ortamı hijyeni ve öğrenci sağlığı arasında ilişki yoktur. 

Hipotez (H1): 4. Sınıf öğrencilerine ve temizlik personeline uygulanan hijyen ve el yıkama programı ile 

sınıf ortamı hijyeni ve öğrenci sağlığı arasında ilişki vardır. 

AMAÇ  

Araştırmanın amacı bir kırsaldaki ilkokullarda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine ve okul personeline 

verilen okul temelli bir hijyen ve el yıkama programının öğrencilerin kişisel hijyen bilgi ve tutumlarına, 

sınıf ortamı hijyenine ve öğrenci sağlığına etkisini belirlemektir. 

KAPSAM 

Sakarya İli kırsalında bir ilçedeki yedi ilkokul ve dördüncü sınıf öğrencileri ve temizlik personeli çalış-

manın kapsamını oluşturmaktadır.  

YÖNTEM 

Çalışma Tasarımı 

Deneysel, tek kör, küme randomize kontrollü bu çalışma, müdahele ve kontrol guruplu, ön test ve son 

test iki aşamalı olarak tasarlandı 1.deney gurubu (ö+, p+), sadece öğrencinin eğitim aldığı 2. deney 

gurubu (ö+, p-) , sadece personelin eğitim aldığı 3. deney gurubu (ö-, p+) olmak üzere üç deney, bir 

kontrol grubu (ö-, p-) olarak dizayn edildi. 

Randomizasyon  

Sakarya ili’ne bağlı bir ilçedeki yedi ilkokulda öğrenim gören 187 adet 4. sınıf öğrencisi ve bu okullarda 

görev yapan 8 personel olmak üzere toplam 195 katılımcıdan oluşmaktadır. Seçilen 7 okuldan biri ça-

lışma kriterlerini karşılamadığı için çalışmadan çıkarıldı. 

Randomize edilen 4 okuldan,kontrol grubunda 65 öğrenci üç personel, deney  60 öğrenci ve 3 personel 

olmak üzere 63, deney ve kontrol gurubu olarak toplamda  131  katılımcı belirlendi. 123 öğrenci 6 

personel olmak üzere 129 katılımcı ile sonuçlandı.  

Maskeleme 

Katılımcılar, temel anket ve randomizasyon sonrasına kadar grup atamalarının farkında değildi. Müda-

hale ve eğitimlerin araştırmacı T.E. tarafından yapılmasını gerektiğinden, maskelenmesi mümkün de-

ğildi Çalışmada araştırma protokolünde olmayan ve profesyonel olarak destek alınan, anketleri uygula-
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yan ve puanlayan eğitimli anketör ile yüzey fotoğraflanmasını yapan diğer bir yardımcı araştırmacı mü-

dahale gruplarının üyeliğine kördür. Kodlu cevap kağıtları yalnızca çalışma tamamlandıktan sonra ana-

liz edildi.  

Etik 

Tüm katılımcılardan yazılı olur formu ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Etik 

Kurulundan (19-09-2019 tarih ve 142 numara ile) etik onam alındı. Çalışma  Sakarya ili Karapürçek 

İlçesinde  07.10.2019-08.05.2020 tarihleri arasında yürütüldü. 

Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması  

Verilerin toplanmasında kişisel hijyen ve el yıkama bilgi anketi (KHEYBA), hastalık bilgisi formu 

(HBF), yüzey temizliği denetim formu (YTDF), Sanitest bitkisel boya ve floresan ışık kullanıldı.  

Eğitim Materyalinin Hazırlanması 

Müdahale grubunda olan öğrencilere hijyenin tanımı, ağız hijyeni, vücut temizliği, ayak hijyeni, tırnak 

bakımı, el yıkama kuralları ve önemi hakkında slayt hazırlandı. Müdahale grubundaki temizlik perso-

nellerine sunulmak üzere araştırmacı tarafından okulda yüzey temizliğinde uyulması gereken temel 

ilkeler konulu eğitim hazırlandı32 (Johansen ve ark., 2015: 207). 

Girişim 

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun ve Sakarya İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü’nün onayı alınarak verilerin toplanmasına başlandı. Randomizasyon sonrası okul idarecileriyle 

çalışma hakkında görüşüldü ve işbirliği sağlandı. Çalışma 3 aşamada gerçekleşti. 

1. Aşama: Eğitim Öncesi Katılımcının Bilgisi Olmadan 

1. Gün: Deney ve control grubuna dahil edilen okulların belirlenen yüzeylerinin boyanması  

2. Gün: UV ışık tutarak bilirlenen yüzeylerin fotoğraflanması 

3. Gün: Anket formlarının dağıtılması 

8. Gün Anket formlarının toplanması 

2. Aşama: Eğitim 

1 (ö+, p+) ve deney 2 (ö+, p-) ve3 (ö-, p+) 

3. Aşama: Eğitimden 2 ay Sonra Katılımcının Bilgisi Olmadan 

1. Gün: Deney ve control grubuna dahil edilen okulların belirlenen yüzeylerinin boyanması  

2. Gün: UV ışık tutarak bilirlenen yüzeylerin fotoğraflanması 

3. Gün:  Anket formlarının dağıtılması 

8. Gün Anket formlarının toplanması 

                                                            
32 https://sggm.saglik.gov.tr/Eklenti/18852/0/olimpiyat-saglik-el-brosuru-son-qrpdf.pdf 

https://sggm.saglik.gov.tr/Eklenti/18852/0/olimpiyat-saglik-el-brosuru-son-qrpdf.pdf
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Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 25.0 paket programı kullanıldı. 

Kategorik ölçümler sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümler de ortalama ve standart sapma (gerekli yer-

lerde ortanca ve minimum- maksimum) olarak özetlendi. Anket sorularının gruplara göre karşılaştırıl-

masında; Ki Kare test ya da Fisher test istatistiği kullanıldı. Ön-test ve son-test karşılaştırmalarında Mc-

Nemar testi kullanıldı.  Tüm testlerde istatistiksel önem düzeyi 0.05 olarak alındı. 

BULGULAR 

Çalışmaya dahil edilen grupların demografik olarak birbirlerine denk olduklarını göstermek için istatis-

tiksel olarak karşılaştırdık. Kontrol grubu ve deney grupları arasında öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, anne-

baba eğitim düzeyi, sosyoekonomik durum açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı 

saptanmıştır. Seçilen örneklem gruplarının benzer ve homojen olduğu saptanmıştır.  

Eğitim öncesi kontrol ve deney grubundaki öğrenciler sağlık düzeyleri açısından değerlendirildiğinde 

kronik bir hastalık varlığı ve ilaç kullanımı açısından farklılık saptanmıştır1-.Ateşli hastalık geçirme 

durumu (% 60.4; Şekil 1) ve okul devamsızlığı (%53,4) oranlarının ise deney gurubunda kontrol guru-

buna göre daha yüksek olduğu ve bunun istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yarattığı saptanmıştır 

(p=0,053; p=0,0001).  

 

Şekil 1. Eğitim sonrası ''son iki ayda kaç kez ateşli bir hastalık geçirdiniz?'' sorusuna gruplara 

göre verilen yanıtların dağılımı 

Eğitim sonrasında ise müdahele gurubundaki  öğrencilerin hastalık geçirme oranları ve okul devamsız-

lığı istatistiksel olarak anlamlı derecede  azalmıştır(p=0,049; p=0,0001).Eğitim sonrası bu durum deği-

şikliği hem öğrenci ve hem de personelin eğitim gördüğü deney 1 ve 2.gurubun lehinedir . 

Diğer kişisel hijyen uygulamalarından olan “tırnakları haftada bir kez kesme”, “elleri bir dakikadan daha 

uzun yıkama” ve “günde dört ve daha fazla yıkama” sıklığının müdahele öncesinde kontrol gurubunda 

daha yüksek, müdahele sonrasında ise deney gurubunda daha yüksek olduğu ,eğitim sonrası guruplar 
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arasındaki puan farklılıklarının istatistiksel olarak  anlamlı olduğu saptanmıştır (p=0.006; p=0,004; 

p=0,001).Hem deney ve hem de kontrol guruplarında müdahele sonrası diş fırçalamada “günde 2 kez” 

cevabı  artmasına rağmen eğitim sonrası deney ve kontrol gurupları arasında anlamlı farklılık bulunma-

mıştır. 

Pretest ve posttest süreçte okulların belirlenen yüzeylerinin boyanması ve UV ışık tutarak belirlenen 

yüzeylerin fotoğraflanması sonucunda personelin eğitim aldığı guruplarda yüzey temizliğinde kirli iken 

temize dönüşen alan oranları yüzde 50ve yüzde 60’tır (Şekil 2). 

 

1 (ö+, p+) ve deney 2 (ö+, p-) ve3 (ö-, p+) 

Şekil 2. Yüzey temizliği değişimleri 

SONUÇ 

 Bu çalışmada personel eğitimi-öğrenci sağlığı ilişkisi bizim için gözlemsel olarak anlamlıdır.  

 Yüzey temizliği sonuçları incelendiğinde eğitim alan personelin, eğitim verilemeyenlere göre eği-

tim sonrasında birçok yüzeyde temizliğe dikkat ettiği ve sonuçların pozitifleştiği saptanmıştır. Eği-

tim verilen öğrencilerin hastalık geçirme oranları istatistiksel anlamlı olarak azalmıştır. Bu durum 

yüzey temizliğindeki artış ile değerlendirildiğinde; 

 H1 hipotezi ‘’4. Sınıf öğrencilerine ve temizlik personeline uygulanan hijyen ve el yıkama programı 

ile sınıf ortamı hijyeni ve öğrenci sağlığı arasında ilişki vardır’’ doğrulanmıştır.  

 H0 hipotezi ‘’4. Sınıf öğrencilerine ve temizlik personeline uygulanan hijyen ve el yıkama programı 

ile sınıf ortamı hijyeni ve öğrenci sağlığı arasında ilişki yoktur’’ dolayısıyla doğrulanamamıştır 

 Yüzey temizliğinin  öğrenci sağlığı üzerinde etkisi olmadığı saptanmıştır 
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO), el hijyeni uyumluluğunu iyileştirmek için eğitim ve öğretim, çok modüllü 

bir müdahale stratejisinin uygulanmasını önermekte33, bu strateji, geri bildirimle el hijyeni uygulaması-

nın gözlemlenmesini, aile okul işbirliğini, el hijyeni hatırlatmalarının sağlanmasını, yeterli kaynakların 

sağlanmasıyla sistem değişikliğini ve kurumsal bir güvenlik kültürünün yaratılmasını içerir (Smiddy ve 

ark., 2020:148).  

Okul temelli hijyen faaliyetlerinin ev ortamına davranış aktarımı otomatik olarak gerçekleşmez ve alış-

kanlık oluşumunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak için hane düzeyinde davranış değişikliği için etkili 

mekanizmalar gerektirir. 
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GESTASYONEL DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN İNSÜLİN KULLANIMINI 

ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ  

Gizem KÖSE1, Elif YILDIRIM2, Cansu ZIRTIL1, Simge SİPAHİ1 

1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 
2Hisar Intercontinental Hastanesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Gestasyonel diyabet, gebelik öncesinde aşikar diyabeti olmayan gebede ikinci ya da üçüncü trimes-

terde ortaya çıkan karbonhidrat intoleransıdır. Hamile kadınlar ve bebeğin gelişimi üzerinde negatif et-

kileri bulunan gestasyonel diyabetin temel tedavisi tıbbi beslenme tedavisidir. Bu çalışmada tıbbi bes-

lenme tedavisinin gestasyonel diyabette hedef kan glikoz değerlerine ulaşımı ve insülin kullanımını ön-

leme üzerindeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 17 gestasyonel diyabetli 

kadında gebelik öncesi beden kütle indeksi, gebelikteki ağırlık kazanımı, ilk gebelik yaşı, toplam gebelik 

sayısı, iki gebelik arası süre, bebek doğum ağırlığı ile tıbbi beslenme tedavisi öncesi ve sonrasındaki 

enerji, karbonhidrat, protein, yağ alımları, açlık ve tokluk kan glikozu, sistolik ve diastolik kan basıncı, 

hemoglobin ve hematokrit düzeyleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen ve-

rilerin istatiksel analizi SPSS 22.0 Statistics programı ile yapılmıştır. Hastaların yalnızca %11.8’inde 

insülin tedavisine başlanmıştır. Gebelik öncesi insülin direnci olanlar ile olmayanlar arasında açlık ve 

tokluk kan glikozu düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). İnsülin kullanmayan ge-

belerin açlık ve tokluk kan glikoz değerleri insülin kullanan gebelere göre daha düşük bulunmuştur 

(p<0.05). İnsülin kullanmayanlarda müdahale sonrası hemoglobin düzeyleri anlamlı olarak artmıştır 

(p=0.023) İnsülin kullanan gebelerde bebek doğum ağırlığı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p<0.05). Bu çalışmada gestasyonel diyabetlilerde kan glikoz regülasyonunun, medikal tedaviye ihtiyaç 

duyulmadan, iyi planlanmış bir tıbbi beslenme tedavisi ile sağlanabileceğine dair önemli sonuçlar göz-

lenmiş olup, daha büyük örneklemli çalışmalara gereksinim vardır.   

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel Diabetes Mellitus, İnsülin, Tıbbi Beslenme Tedavisi  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Gestasyonel diyabet, gebelik öncesi aşikar diyabeti olmayan gebede ikinci ya da üçüncü trimesterde 

ortaya çıkan karbonhidrat intoleransıdır (TEMD, 2020). Orta riskli toplum olarak kabul edilen ülke-

mizde, TURGEP çalışma grubu verilerine göre gestasyonel diyabet görülme sıklığı %16.2’dir (Aydın 

ve ark, 2019:221-227). Gestasyonel diyabetin maternal ve fetal/neonatal gelişim üzerinde gebelikle iliş-

kili hipertansiyon, postpartum kanama, annede kalıcı tip 2 diyabet, erken doğum, fetal makrozomi ve 

ölü doğum gibi olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Uzun süreli intrauterin hiperglisemiye maruziyet, ço-

cuklarda uzun dönemde obezite, diyabet ve diğer metabolik sendrom risklerini arttırmaktadır (Shi ve 

ark, 2016:666-671). Gebelikte kan glikoz yönetimi kısa ve uzun süreli sonuçların iyileştirilmesinde kri-

tik öneme sahiptir. Tıbbi beslenme tedavisi, gestasyonel diyabet ve komorbiditeleri için temel tedavidir. 

Gestasyonel diyabetli hastalarda tıbbi beslenme tedavisinin amacı, normoglisemiyi sürdürmede yeterli 

ve dengeli diyetin benimsenmesi, uygun gestasyonel ağırlık kazanımıyla fetal büyümenin sağlanmasıdır 

(Tsirou ve ark, 2019:1320-1339). Gestasyonel diyabette hastaların %80’den fazlasında sadece tıbbi bes-

lenme tedavisi ve egzersizle hedef kan glikoz değerlerine ulaşılabilmektedir; ancak yaşam tarzı değişik-

likleriyle hedef değerlere ulaşılamadığında insülin tedavisine başlanmaktadır (TEMD, 2020). 
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AMAÇ  

Bu çalışmada, tıbbi beslenme tedavisinin hedef kan glikoz değerlerine ulaşımı ve insülin kullanımını 

önleme üzerindeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Bu çalışma Hisar Intercontinental Hastanesi’nde Nisan 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında hekim tara-

fından gestasyonel diyabet tanısı alıp Beslenme ve Diyet Polikliniği’ne konsulte edilen gestasyonel di-

yabetli hastalarda retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresince, pandemi koşulları göz 

önüne alınarak, ulaşılabilecek maksimum kişiye (n=17) ulaşılmıştır. Gebelik öncesi insülin kullanmış 

olmak, gebelik öncesi tanılı Tip 1 Diyabeti olmak, çoğul gebelik, diyabet komplikasyonlarına sahip 

olmak, eksik veriye sahip olmak dışlama kriterleri olarak kullanılmıştır. 

YÖNTEM 

Gebeliğin 24-28. haftalarında 75 gram oral glikoz tolerans testi (OGTT) ile gestasyonel diyabet tanısı 

konulup, Beslenme ve Diyet Polikliniği’ne konsülte edilen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma 

kriterlerini karşılayan hastalarla telefonda görüşülerek tıbbi verilerinin kullanılacağına dair onam alın-

mıştır. Hastaların gebelik öncesi beden kütle indeksi, gebelikteki ağırlık kazanımı, ilk gebelik yaşı, top-

lam gebelik sayısı, iki gebelik arası süre, bebek doğum ağırlığı ile tıbbi beslenme tedavisi öncesi ve 

sonrası enerji, karbonhidrat, protein, yağ alımları, açlık ve tokluk kan glikozu, sistolik ve diastolik kan 

basıncı, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışma protokolü 

Acıbadem Üniversitesi ve Acıbadem Sağlık Kuruluşları Tıbbi Araştırma Etik Kurulu (ATADEK) tara-

fından onaylanmıştır (2021-08/37). Çalışmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 Statistics prog-

ramı ile yapılmıştır. Tablolarda sayılar yüzdelerle, ortalamalar standart sapmalarla birlikte verilmiştir. p 

< 0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan 17 gebenin yaş ortalaması 35.11±4.1 yıl (min. 30, maks. 43 yaş) olup, ilk gebelik 

yaşı 31.4±3.9 yıl (min. 25, maks. 40 yaş) olarak saptanmıştır. Gebelikte ağırlık kazanımları değerlendi-

rildiğinde ortalama 11.89±2.91 kg artış gözlenmiş olup, en az 7, en fazla 18 kg ağırlık artışı bulunmuştur. 

Gebelik başlangıcındaki beden kütle indeksi (BKİ) 25.74±4.70 kg/m2 bulunmuştur. Tablo 1’de de gös-

terilen hastalığı olan gebeler (%29.4) eutrox (tiroid) ve clexan (heparin) kullanmaktadır. Takviye kulla-

nımlarına bakıldığında bütün gebeler folik asit desteği almakta olup, prenatal vitamin desteği alanların 

oranı %76.5 olarak saptanmıştır. Gebelik öncesinde insülin direnci olan 3 gebe de dahil olmak üzere, 

gebelik sürecindeki diyabet tanısı haftası 22.3±5.7 hafta (min. 8, maks. 32.hafta) olarak bulunmuştur. 

Gebelikte insülin kullanan 2 annenin bebeği de dahil olmak üzere, bebek doğum ağırlığı ortalaması 

3197.06±433.6 gr olarak saptanmıştır. 
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Tablo 1. Katılımcıların tanımlayıcı bulguları 

 n % 

Çalışma durumu   

Çalışıyor 11 64.7 

Çalışmıyor 6 35.3 

Gebelik öncesi insülin direnci   

Var 3 17.6 

Yok 14 82.4 

Gebelikte insülin kullanımı   

Var 2 11.8 

Yok 15 88.2 

Hastalık    

Hastalık yok 11 64.7 

Panik bozukluk 3 11.8 

Hipotiroidi  2 11.8 

Trombofili  1 5.9 

Takviye kullanımı   

Prenatal multivitamin 13 76.5 

Folik asit 17 100 

D vitamini 4 23.5 

Magnezyum 4 23.5 

Demir 2 11.8 

Tablo 2’de gebelik öncesi insülin direnci varlığına göre beslenme müdahalesinin yarattığı değişimler 

sunulmuştur. Tabloda sağlık durumlarındaki varyanslar Levene testinden çıkan sonuçlara göre anlamlı-

lık düzeyleri p<0.05 olarak değerlendirilmiştir. Bağımsız örneklem testinden çıkan sonuçlara göre ge-

belik öncesi insülin direnci olanlar ile olmayanlar arasında açlık ve tokluk kan glikozu düzeyleri ara-

sında anlamlı bir fark vardır (p<0.05). 
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Tablo 2. Gebelik öncesi insülin direnci varlığına göre beslenme müdahalesi ile sağlık durumun-

daki değişimler 

Gebelik öncesi insülin direnci varlığına göre sağlık durumundaki değişimler 

 Beslenme MÖ Beslenme MS p 

Açlık kan glikozu (mg/dL)    

GÖ insülin direnci + 81.00±7.21 78.33±3.05 MÖ: 0.162 

MS: 0.03* GÖ insülin direnci - 90.43±10.45 100.09±10.14 

Toplam  88.76±10.44 96.23±12.96 

Tokluk kan glikozu (mg/dL)    

GÖ insülin direnci + 130.00±10.00 144.33±59.47 MÖ: 0.041* 

MS: 0.425 GÖ insülin direnci - 113.50±11.81 162.86±30.22 

Toplam  116.41±12.95 159.59±35.17 

Sistolik Kan Basıncı (mmHg)    

GÖ insülin direnci + 103.33±5.77 113.33±5.77 MÖ: 0.146 

MS: 0.919 GÖ insülin direnci - 109.29±6.16 112.14±19.29 

Toplam 108.24±6.36 112.35±17.51 

Diastolik Kan Basıncı (mmHg)    

GÖ insülin direnci + 70.00±0 80.00±0 MÖ: 317 

MS: 0.651 GÖ insülin direnci - 78.21±12.39 82.50±9.14 

Toplam (%) 76.76±12.49 82.06±8.30 

Hemoglobin (g/dL)    

GÖ insülin direnci + 13.23±1.07 11.80±0.20 MÖ: 0.130 

MS: 0.09 GÖ insülin direnci - 11.81±1.32 12.67±0.98 

Toplam 12.06±1.37 12.52±0.96 

Hematokrit (%)    

GÖ insülin direnci + 39.33±2.08 26.66±1.52 MÖ: 0.132 

MS: 0.677 GÖ insülin direnci - 36.44±2.95 37.35±2.65 

Toplam (%) 36.95±2.99 37.23±2.46 
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Bebek doğum ağırlığı (gr)    

GÖ insülin direnci + 3510±281.6 0.176 

GÖ insülin direnci - 3130±437.9 

GÖ: Gebelik Öncesi; MÖ: Müdahale Öncesi; MS: Müdahale Sonrası. *p<0.05, **p<0.01. 

Tablo 3’de insülin kullanım durumuna göre beslenme müdahalesinin yarattığı değişimler sunulmuştur. 

Tekrarlı t-testine göre insülin kullanımı olan ve olmayan gebelerde hem müdahale öncesi ve sonrasına 

göre hem de insülin kullanım durumuna göre kendi aralarında bazı beslenme ve sağlık bulgularında 

istatistiksel olarak anlamlı değişimler saptanmıştır. Beslenme müdahalesi sonrası insülin kullanan ge-

belerde, karbonhidrattan gelen enerji azalırken proteinden gelen enerji artmış olup, protein artışı istatis-

tiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). İnsülin kullanan ve kullanmayan gebelerin beslenme bul-

gularında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. 

Kan bulgularına bakıldığında, insülin kullanan ve kullanmayan gebelere yapılan müdahalede insülin 

kullanmayan gebelerin kan bulguları anlamlı olarak değişmiştir (p<0.05). İnsülin kullanmayan gebelerin 

hemoglobin düzeyleri anlamlı olarak artmıştır (p=0.023). Beslenme müdahalesine göre değerlendirildi-

ğinde, insülin kullanmayan gebelerin açlık ve tokluk kan glikozu değerleri, insülin kullanan gebelere 

göre daha düşük bulunmuştur (p<0.05). Bebek doğum ağırlıkları kıyaslandığında, insülin kullanan ge-

belerde bebek doğum ağırlığı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.046).  

Tablo 3. İnsülin kullanan ve kullanmayan gebelerde müdahale ile beslenme ve sağlık durumun-

daki değişimler 

 MÖ MS t p 

Beslenme bulguları     

İnsülin kullanan     

Enerji (kkal) 2400±565.68 1900±141.42 1.667 0.344 

Karbonhidrat (%) 65.50±2.12 50±0.0 10.333 0.061 

Protein (%) 13.50±0.71 20.0±0.0 -13.000 0.049* 

Yağ (%) 21.0±1.41 30.0±0.0 -9.000 0.070 

İnsülin kullanmayan     

Enerji (kkal) 2040±356.17 1800±0.0 2.610 0.021* 

Karbonhidrat (%) 65.13±5.72 50±0.0 10.250 0.000** 

Protein (%) 12.87±2.97 20.0±0.0 -9.293 0.000** 

Yağ (%) 22.0±3.96 30.0±0.0 -7.816 0.000** 

Sağlık bulguları     
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İnsülin kullanan     

Açlık kan glikozu (mg/dL) 90.0±15.56 98.0±32.53 -0.667 0.626 

Tokluk kan glikozu (mg/dL) 122.50±10.81 134.50±34.65 -0.375 0.772 

Hemoglobin (g/dL) 14.50±0.71 13.0±1.41 3.000 0.205 

Hematokrit (%) 41.50±0.71 41.0±4.24 0.200 0.874 

İnsülin kullanmayan     

Açlık kan glikozu (mg/dL) 88.60±10.35 96.0±10.21 -3.476 0.004* 

Tokluk kan glikozu (mg/dL) 115.6±13.33 122.93±35.01 -4.371 0.001* 

Hemoglobin (g/dL) 11.74±1.08 12.45±0.93 -2.545 0.023* 

Hematokrit (%) 36.34±2.61 36.73±1.83 -0.805 0.434 

Bebek doğum ağırlığı     

İnsülin kullanan 3450±353.55 gr 13.80 0.046* 

İnsülin kullanmayan 3163.33±442.24 gr   

MÖ: Müdahale Öncesi; MS: Müdahale Sonrası; *p<0.05, **p<0.01. 

TARTIŞMA 

Gestasyonel diyabet anne ve fetüs sağlığını olumsuz etkileyen önemli bir gebelik komplikasyonudur 

(Moreno-Castilla, 2016: 1-9). Hem obezite prevelansı hem de gebelik yaşındaki artışla birlikte gestas-

yonel diyabet riski son yıllarda çarpıcı derecede artmıştır (Plows, 2018: 1-21). İleri yaş ve beden kütle 

indeksinin gestasyonel diyabet için bağımsız risk faktörleri olduğu bildirilmiştir (Yong, 2020: 1-8). Bi-

zim çalışmamızda da bu bulgularla uyumlu olarak gebelik yaşı ve gebelik öncesi beden kütle indeksi 

yüksek bulunmuştur. 

Tıbbi beslenme tedavisi, gestasyonel diyabet yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Gestasyonel diyabette 

tıbbi beslenme tedavisinin kan glikoz regülasyonu sağlama ve insülin kullanımını önlemedeki etkisini 

araştırmak amacıyla yaptığımız bu çalışmada hastalarımızın büyük bir kısmında insüline gereksinim 

olmadan sadece tıbbi beslenme tedavisiyle kan glikoz regülasyonu sağlandığı bulunmuştur. Benzer şe-

kilde 488 gestasyonel diyabetli gebede yapılan retrospektif kohort bir çalışmada; açlık plazma glikozu, 

2. saat kan glikozu ve 28, 32 ve 36. haftalardaki ağırlık artışı, tıbbi beslenme tedavisi grubunda daha 

düşük bulunmuştur. Bununla birlikte gebelikte toplam ağırlık artışı ve yeni doğanla ilişkili riskler tıbbi 

beslenme tedavisi almayan gruba göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (Shi, 2016: 666–671). 

Çalışmamızda beslenme müdahalesi sonrasında ölçülen açlık ve tokluk kan glikoz değerleri, müdahale 

öncesiyle karşılaştırıldığında bir miktar artış saptanmış olsa da, sadece tıbbi beslenme tedavisi alanlarda 

insülin kullananlara kıyasla daha düşük bulunmuştur. Kan glikozundaki bu artışının nedeninin gebelik 

haftasındaki ilerlemeyle birlikte vücutta meydana gelen hormonal değişikliklerin glikoz intoleransını 
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daha arttırması olduğu düşünülmektedir. Gebelik ilerledikçe, östrojen, progesteron, leptin, kortizol, pla-

sental laktojen ve plasental büyüme hormonu dahil olmak üzere lokal ve plasental hormonların dalga-

lanmasıyla insülin direnci artmakta ve kan glikoz seviyeleri yükselmektedir (Plows, 2018: 1-21).  

Tıbbi beslenme tedavisinin amacı, fetal/neonatal ve maternal sağlığını geliştirmek, glisemik hedeflere 

ulaşmak ve uygun ağırlık kazanımını teşvik etmek için yeterli enerji alımının sağlanmasıdır. Gestasyo-

nel diyabetli kadınlar için belirli bir optimal enerji alımını tanımlayan ya da gestasyonel diyabeti olma-

yan kadınlardan farklı enerji gereksinimi olduğunu gösteren kanıtlar yoktur. Amerikan Diyabet Derneği, 

beslenme tedavisinin beslenme durumu ve diyet referans değerlerine göre planlanmasının önemini vur-

gulamaktadır (Matthew, 2021: 200-210). Karbonhidratlar, postprandial glikozun önemli belirleyicisi ol-

duğu için karbonhidrat miktarının ayarlanması ve kan glikoz sonuçlarına öğünlere uygun dağılımının 

yapılması önemlidir (Moreno-Castilla, 2016: 1-9). Tıp akademisi, gebeler için minimum 175 g/gün kar-

bonhidrat alımı gerektiğini belirtmektedir (Institute of Medicine, 2005). Çalışmamızda insülin kullan-

mayanlarda müdahale öncesinde karbonhidrat alımı toplam enerjinin %65.13 olarak saptanmış, bes-

lenme müdahalesiyle bu oran %50.0’ye düşürülmüştür. İnsülin kullanmayan hastaların karbonhidrat tü-

ketiminde anlamlı bir azalma bulunmuştur. Karbonhidrat miktarını azaltma yaklaşımlarına ek olarak 

glisemik yükü modifiye eden yaklaşımlarda mevcuttur (Moreno-Castilla, 2016: 1-9). Makro besin öge-

lerinin yanında gebelikte değerlendirilen en önemli mikro besin ögelerinden birisi de demirdir. Gebe-

likte kan hacminde artış, fetüs gereksinimleri ve plasental büyüme gibi nedenler demir gereksinimi art-

maktadır. Bununla birlikte yeterli demir alımı, β hücre fonksiyonu ve glikoz homeostazı için kritik 

öneme sahiptir (Kataria, 2018: 1-15). Çalışmamızda sadece tıbbi beslenme tedavisi alan grupta müda-

hale öncesi ortalama hemoglobin seviyeleri alt sınırda bulunurken müdahale sonrası hemoglobin sevi-

yelerinin anlamlı olarak yükseldiği bulunmuştur.   

Diyabetik annelerden doğan bebeklerin %15-45'i, normoglisemik kontrollere kıyasla 3 kat daha artmış 

makrozomi riski altındadır. Fetal makrozomi yenidoğanda omuz distosisi, klavikula kırıkları, brakiyal 

pleksus yaralanması ve yenidoğan yoğun bakıma yatışıyla ilişkiliyken anne için sezaryen doğum, do-

ğum sonu kanama ve vajinal laserasyon riskini arttırmaktadır (Kamana Kc, 2015: 14-20). Çalışmamızda 

tıbbi beslenme tedavisi alan gebelerin bebeklerinin ortalama doğum ağırlığı 3163.33±442.24 gr bulun-

muştur. Tıbbi beslenme tedavisi alan gebelerin bebek doğum ağırlığı insülin kullananlara göre anlamlı 

olarak düşük bulunmuştur.  

Bu çalışmanın sınırlılıkları katılımcı sayısının azlığıdır. Pandemi nedeniyle Beslenme ve Diyet Polikli-

niği’ne başvuran hasta sayısının azalması nedeniyle çalışmamızda yalnızca 17 gestasyonel diyabetli ge-

benin önceki ve sonraki değerlerine ulaşılabilmiştir.  

SONUÇ 

Çalışmamızda gestasyonel diyabetlilerde kan glikoz regülasyonunun iyi planlanmış bir diyetle medikal 

tedaviye gereksinim olmadan sağlanabileceği gösterilmiştir.  
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BAHARATLARDA YAPILAN TAĞŞİŞİN TESPİT EDİLMESİNDE KULLANILAN 

YÖNTEMLER 

Tuğçe BOĞA1, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN1, Seda ÇAKMAK1 

1Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Dünyanın giderek artan nüfusu ile birlikte gıdalarda yapılan tağşiş de yaygın bir hale gelmiştir. 

İnsanlığın var oluşundan beri tağşiş, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve aynı zamanda gıda ürünlerinin 

kalitesini düşüren ancak sıklıkla kullanılan bir uygulama olmuştur. Tağşiş yapılan ürün, yapılan tağşiş 

sonucunda daha parlak renkli ve daha çekici bir görünüm kazanabilmektedir. Baharat alanında üretim 

yapan şirketler, üretim esnasında baharatlara tağşiş amacıyla maliyeti daha düşük olan nişasta gibi bile-

şenlerin yanı sıra azo boyar maddeler gibi bazı toksik bileşenler de kullanabilmektedir. Bu tip etik dışı 

ve insan sağlığına zararlı olabilecek uygulamaların önüne geçebilmek için tağşişi tespit edebilmek ol-

dukça hayati bir önem taşımaktadır ve bu amaçla ilgili olarak tağşişi tespit edebilecek yöntemlerin bu-

lunması gerekmektedir. Bu çalışmada, gıda endüstrisinde maliyeti yüksek olan bazı baharatlarda yapılan 

tağşişin tespit edilmesinde kullanılan yöntemler incelenmiştir. Genellikle safran, zerdeçal, tarçın vb. gibi 

baharatlarda kullanılan tağşişin tespit edilmesinde fiziksel, analitik ve biyoteknolojik yöntemler kulla-

nıldığı görülmüştür. Fiziksel yöntemler mikroskobik ve makroskopik incelemeleri, analitik yöntemler 

kromatografik, elektroforetik ve spektroskopik incelemeleri, biyoteknolojik yöntemler ise polimeraz 

zincir reaksiyonu (PCR), PCR olmayan yöntemler, yüksek çözünürlüklü erime analizi, immünolojik 

yöntemler ve biyosensör uygulamalarını kapsamaktadır. Çalışma sonucunda baharatlardaki tağşişin be-

lirlenmesinde spektroskopik yöntemlerin (ultraviyole – UV, nükleer manyetik rezonans – NMR, vb.) 

sıklıkla kullanıldığı, ayrıca biyoteknolojik yöntemlerin (PCR, enzim bağlı immün assay – ELISA vb.) 

de kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Ayrıca araştırmalarda açıkça görülmektedir ki baharatlarda 

tağşişin tespit edilmesinde en uygun yöntemler sekansı karakterize edilmiş çoğaltılmış alan (SCAR) ve 

kızılötesi (IR) yöntemlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Baharat, Tağşiş, Tağşiş Tespiti, Safran, Spektroskopi, Kromatografi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Baharatlar güçlü kokulara ve/veya tatlara sahip olabilen, bitkilerin yapraksız kısımlarıdır. İçerdikleri 

aromatik bileşikler sebebiyle aromaterapi ve tıp alanında önemli rolleri bulunmaktadır. Ayrıca yiyecek 

ve içecek sektöründe, ilaç ve kozmetik sektöründe önemli bir yere sahip olan baharatlar, genellikle gıda 

maddelerinde aroma verici, renklendirici ve koruyucu olarak kullanılmaktadır. Dünya tarihinde de 

önemli bir yere sahip olan baharatların eski çağlardan bu yana yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Doğu dünyasında biber, tarçın, kakule ve zencefil gibi baharatlar sıklıkla kullanılmıştır. (Cline, 2017; 

Prasad & K Tyagi, 2016). Ticaret başladığından beri ekonomik kaygılar sebebiyle yapılan tağşiş kav-

ramı da ortaya çıkmıştır. Tağşiş; kasıtlı olarak, yapılan tağşişte bir gıda ürününe, ürünün özelliklerini 

iyileştirmek için saflığı bozacak maddeler eklenerek veya kasıtsız olarak, gıda endüstrisinde kullanılan 

pestisitlerin, büyümeyi teşvik edici maddelerin, ambalaj materyalinden göç eden bileşenlerin ve enzim-

lerin ürüne karışması ile olabilmektedir (He et al., 2020; Manning & Soon, 2014). İnsan sağlığını tehdit 

eden bu uygulamaların tespit edilmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. 
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AMAÇ 

Bu derlemede, baharatlarda sıklıkla başvurulan tağşiş uygulamalarının önüne geçebilmek amacıyla tağ-

şişin tespit edilmesine yönelik yöntemler araştırılmıştır. Bu çalışma ile baharatlardaki tağşiş belirleme 

yöntemleri hakkında farkındalık düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

BAHARATLAR 

Baharatlar gıda katkı maddesi, renklendirici, koruyucu ve aroma verici olma gibi işlevleri sayesinde 

çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Ancak birçok baharatta etik olmayan şekillerde tağşiş yapılmaktadır. 

Safran, toz kırmızıbiber ve zerdeçal gibi birçok baharatın, hazırlık aşamasında karışıma eklenen veya 

orijinal baharatın yerini tamamen alan, kendine has tağşiş maddeleri bulunmaktadır.  

Safran hem renklendirici hem de aroma verici olarak kullanılan ve maliyeti yüksek bir baharattır. Mali-

yetinin yüksek olması nedeniyle safranda yapay renklendirici kullanılarak tağşiş yapılması sık görülen 

bir sorundur ancak bu uygulamalar yasa dışıdır (Petrakis et al., 2017). Acı kırmızıbiber (chilli) ise rengi 

ve acılığı sebebiyle tercih edilebilen ve oldukça faydalı bir baharattır. Hemen her kullanım alanına uy-

gunluğu nedeniyle küresel olarak yoğun bir ilgi görmektedir. Bu baharatın tağşişinde, yapay renklendi-

riciler, Ziziphus nummularia gibi daha düşük maliyetli bitki temelli toz maddeler, tapyoka nişastası gibi 

birçok madde kullanılmaktadır. Toz acı kırmızıbibere kimyasal karıştırılarak yapılan tağşişin tespit edil-

mesi için bazı yöntemler bulunmakla birlikte bitki bazlı tağşiş yapıcı maddelerin tespit edilmesi zordur 

(Dhanya et al., 2011). Hindistan, acı kırmızıbiber üretiminde dünyada ilk sırada yer almaktadır ve üre-

timin %38’ini gerçekleştirmektedir. (Seth et al., 2018). 

Kimyon (Cuminum cyminum L.) ise geleneksel bir lezzet ajanı olarak gıda endüstrisinde ve etnik mut-

faklarda kullanılan bir baharattır. Güçlü bir aromaya sahip olan olan kimyondaki uçucu yağlar yüksek 

antioksidan aktiviteye sahiptir; uçucu olmayan ekstraktları ise serbest radikallerin oluşumunu engelle-

yici etkiye sahiptir. Kimyona özgü tat ve aromayı sağlayan uçucu bileşik küminaldehittir. Kimyonun 

tohumları gaz giderici ve uyarıcı olarak bilinmektedir (Tahri et al., 2016). Çoğunlukla Hindistan’dan 

ihraç edilen ve sarımsı turuncu rengiyle bilinen zerdeçal (Curcuma longa L.), zencefilgiller familyasın-

dandır. Hint körisinin lezzetini ve rengini veren bu baharat, zerdeçöp, hint safranı gibi isimlerle de bi-

linmektedir. Zerdeçal iyi bir antibiyotiktir ve sindirimi güçlendirir. Ayrıca zerdeçalın kanı temizlediği 

ve yeni kan dokularının oluşumunu uyardığı bilinmektedir (Çöteli & Karataş, 2017; Parvathy et al., 

2015).  

BAHARATLARDA TAĞŞİŞ 

Tağşiş bir gıda ürünün saflığını, yabancı bir madde ekleyerek azaltma işlemine denilmektedir. Bu işlem, 

maliyeti daha düşük bir ürünün saf ürüne karıştırılması veya değiştirilmesiyle yapılabileceği gibi saf 

üründeki değerli bileşenlerin çıkarılması yoluyla da yapılabilmektedir.  

Azo boyalar, bir veya daha fazla azo grubu (-N=N-) içeren aromatik bileşiklerdir. Endüstriyel ürünlerde 

veya tüketim ürünlerinde kullanılan binlerce azo boya bulunmaktadır. Azo boyalardan biri olan Sudan 

boyaları (I-II-III-IV), kırmızı ve turuncu renkleriyle bilinen, lipofilik olan endüstriyel boyalardır. Yük-

sek renklendirme gücü, parlaklığı ve kararlı yapısı nedeniyle toz biberde, soslarda ve baharatlarda gıda 

katkı maddesi olarak kullanılan Sudan boyaları, toksik özelliktedir ve Uluslararası Kanser Araştırmaları 

Ajansı (IARC) tarafından grup 3 karsinojen olarak kategorize edilmiştir. 2003 yılında Sudan boyalarının 
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gıda katkı maddesi olarak kullanılması tüm dünyada yasaklanmıştır ancak Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı 

Sistemi (RASFF) tarafından baharatlarda en yaygın kullanılan tağşiş yapıcı madde olduğu bildirilmiştir 

(Ruf et al., 2012).  

Kimyondaki en önemli tağşiş maddesi, varlığı analitik olarak tespit edilemeyen sentetik küminaldehittir 

(Tahri et al., 2016). Zerdeçala nişasta ekleyerek ağırlığını arttırmak ve böylece ekonomik kazanç sağ-

landığı bilinmektedir. Ayrıca zerdeçala kurşun oksit ve metanil sarısı gibi maliyeti daha düşük ürünler 

de eklenmektedir (Parvathy et al., 2015). Hem renklendirici hem de lezzet arttırıcı olarak kullanılan, 

pahalı bir baharat olan safranda da tağşiş önemli bir sorundur. Ancak kalite kontrol testleri Sudan boya-

ları gibi yağda çözünebilen renklendiricileri değil suda çözünebilen renklendiricileri belirlemeye yöne-

liktir (Petrakis et al., 2017).  

BAHARATLARDA YAPILAN TAĞŞİŞİN BELİRLENMESİ 

Halk sağlığı üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri sebebiyle, kullanımı yasaklanmış olan boyaların gıda-

lara eklenip eklenmediğini saptayabilmek amacıyla uygun analitik tarama ve doğrulama yöntemlerine 

ihtiyaç vardır. Baharatlarda tağşişin tespiti için geliştirilmiş yöntemler Tablo 1’de özetlenmiştir. (Cornet 

et al., 2006).  

Kırmızıbiberdeki Sudan I-IV boyaları belirlemede NMR sıklıkla kullanılmaktadır. Safrandaki tağşişin 

belirlenmesinde ise NMR, Raman spektrometre, UV gibi yöntemler kullanılabilmektedir. Yüksek çözü-

nürlüklü NMR’ın kırmızıbiber, zerdeçal gibi baharatlardaki tağşişin belirlenmesinde iş gücü ve zaman 

açısından verimli bir yöntem olacağı görülmüştür (Petrakis et al., 2017). Bu yöntemlere ek olarak, yakın 

kızılötesi spektroskopi ve Raman spektroskopisi, tağşişin belirlenmesinde en popüler tekniklerdir. İlgili 

yöntemlerin hızlı olduğu, kolayca kullanıldığı ve minimum numune hazırlığı gerektirdiği, ayrıca düşük 

seviyelerde gıda kontaminasyonunu bile tespit edilebileceği belirtilmiştir (Ruf et al., 2012). Zerdeçalda 

tağşiş belirlenmesinde spektroskopi, kromotografi gibi analitik yöntemler etkisizdir ancak nükleik asit 

analizi bu analitik yöntemlere iyi bir alternatif sunmaktadır (Petrakis et al., 2017). 

Bir çalışmada, toz acı kırmızıbiberdeki tağşiş maddelerinin tespiti için doğru, basit ve hızlı bir sonuç 

sağlayan SCAR yöntemi değerlendirilmiştir. Yöntemin düşük konsantrasyonlarda iyi sonuç verdiği, ma-

liyeti ve gereksinimleri açısından düşünüldüğünde ticari olarak kullanıma uygun olduğu belirtilmiştir 

(Rani et al., 2015). Safranda elektronik burun tekniği kullanılarak aspir koku izine rastlanmış olup, 

elektronik burun tabanlı sistemlerin saf ve tağşiş yapılmış safran iyi bir şekilde ayırt edilebileceği sonu-

cuna varılmıştır (Tahri et al., 2016). 

SONUÇ 

Haksız rekabeti durdurmak ve ticaretteki hileli uygulamalara karşı tüketici güvenliğini koruyabilmek 

için baharatlarda yapılan tağşişin tespit edilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca ürünün arz ve talebi doğrul-

tusunda oluşan fiyatı, örneğin baharatlar için renk bazlı olarak değişebilmektedir. Tağşiş maddelerinin 

tespitinde kullanılan yöntemler genellikle zaman alıcı  
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Tablo 1. Baharatlarda yapılan tağşişi belirleme yöntemleri ve uygulama örnekleri 

   Baharat Referans 

F
iz

ik
se

l 
 

y
ö

n
te

m
le

r 

Mikroskopik  Toz karabiber, toz acı kır-

mızıbiber, hardal  

(Sasikumar et al., 2016) 

Makrosko-

pik 

 - - 

A
n

al
it

ik
 y

ö
n

te
m

le
r 

Kromatogra-

fik 

TLC Toz acı kırmızıbiber, zer-

deçal 

(Rani et al., 2015) 

GC - - 

HPLC Acı kırmızıbiber, köri (Cornet et al., 2006) 

Elektrofore-

tik 

 Safran (Sasikumar et al., 2016) 

Spektrosko-

pik 

UV Kırmızıbiber (Di Anibal et al., 2014) 

Görünür UV Kırmızıbiber (Di Anibal et al., 2009) 

MIR Safran (Petrakis et al., 2017) 

NIR Safran, toz acı kırmızıbi-

ber 

(Chen et al., 2016; Haughey et al., 

2015) 

Raman Safran, toz acı kırmızıbi-

ber 

(Haughey et al., 2015; Tarantilis et 

al., 1998) 

NMR Zerdeçal, köri, kırmızıbi-

ber 

(Di Anibal et al., 2011) 

GC-MS Kimyon (Tahri et al., 2016) 

LC-MS Sumak, mercanköşk (Black et al., 2016; Ruf et al., 2012) 

B
iy

o
te

k
n
o

lo
ji

k
  

y
ö

n
te

m
le

r 

PCR Yarışmalı PCR Zerdeçal, tarçın, toz acı 

kırmızıbiber, karabiber 

(Dhanya et al., 2011; Sasikumar et 

al., 2016; Swetha et al., 2014) 

İzlemeli PCR - - 

Yüksek çözünürlüklü erime analizi Safran (Jiang et al., 2014) 

İmmünolojik ELISA Toz acı kırmızıbiber (Wang et al., 2009) 

Biyosensör Elektronik burun Safran (Peris & Escuder-Gilabert, 2016) 

olsa da bazı hızlı, hassas, çevreci ve ekonomik prosedürler de vardır. Tağşişi belirlemede fiziksel, ana-

litik ve biyoteknolojik yöntemler kullanılmaktadır. Biyoteknolojik ve fiziksel yöntemler hakkında yapı-

lan çalışmalar henüz sınırlı sayıdadır. Bu nedenle, bu derlemede tağşiş tespiti için analitik yöntemler 

incelenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde kromatografik ve spektroskopik yöntemlerin zaman alıcı 

ve pahalı olduğu ancak kromatografik yöntemler ile uygun başka bir yöntemin birleştirilmesiyle zaman 

ve maliyetten tasarruf edilebilmektedir. Yakın kızılötesi (NIR) ile Raman spektroskopisini içeren bir 

yöntem (SCAR) de bulunmaktadır. En popüler ve hızlı yöntem olarak bilinen bu prosedür ile doğru, 

basit, hızlı ve ekonomik olarak sonuç almak mümkündür. Umut verici bu yöntem hakkında daha fazla 

çalışma yapılması gerekmektedir. Kızılötesi spektroskopi, bitki örneklerinde çok sayıda varlığın hızlı 

belirlenmesi için ideal olan başka bir basit ve hızlı belirleme prosedürüdür. IR ise yeşil yöntem olarak 
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tanımlanan çevre dostu bir yöntemdir. Sonuç olarak, baharatlarda tağşiş tespitinde IR ve SCAR yön-

temlerinin en uygun yöntem olduğu ancak ileride yapılacak araştırmalarda diğer yöntemlerin ve kombi-

nasyonlarının derinlemesine araştırılması gerektiği önerilmektedir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 BİLGİ, TUTUM VE SAĞLIK 

DAVRANIŞLARI İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Ayşe ÇEVİRME1, Gönül GÖKÇAY2 

1 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sakarya / Türkiye 
2 Kafkas Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Kars / Türkiye  

Öz: Bu araştırma; üniversite öğrencilerinin COVID-19 ile ilgili bilgi, tutum ve sağlık davranışları ile 

anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla kesitsel türde yapıl-

mıştır. Araştırma örneklemi; bir devlet üniversitesinde 2018-2019 bahar yarıyılında öğrenim gören ve 

bilim alanına göre tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 350 önlisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak; Sosyo-demografik Bilgi Anketi, COVID-19 Bilgi Soruları, COVI-19’a Yönelik 

Genel Tutum ve Davranış Soruları, Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği(SBİTÖ), Egzersiz ve 

Anksiyete soru formları kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 20.0 paket programıyla değerlendiril-

miştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t ve f testi kullanılmıştır. 

İstatiksel analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmektedir. Öğrenciler; SBİTÖ puanı top-

lamından 58,78±18,67 puan ve 16,36±6,70 puan ile en yüksek puanı Beslenmeye Yönelik Bilgi Tutumu 

alt boyutundan almışlardır. Öğrencilerin egzersiz davranışından 15,20±5,41 ve anksiyeteden ise 

12,07±13,15 ortalama puan almışlardır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yarıdan fazlası

 COVID-19 hakkında doğru bilgiye sahip iken, öğrencilerin çoğunluğu COVID-19 tutumuna 

yönelik sorulara bilmediğini ifade etmişlerdir.  SBİTÖ tüm alt boyutları ve toplam puanı, egzersiz ve 

anksiyete puanları düşük bulunmuştur. Kadınların olumlu beslenme tutumu(p=,026) ve genel SBİTÖ 

toplamı(p=,034) puanı erkeklerden yüksek; son 30 günde dışarı çıkmayanların beslenme hakkındaki 

bilgisi(p=,032), olumlu beslenme(p=,040) ve genel SBİTÖ toplam tutum puanı(p=,019) bir veya daha 

fazla çıkanlardan yüksek bulunmuştur. Egzersiz davranışı ile sağlıklı beslenme tutumu arasında pozitif 

anlamlı ilişki, kötü beslenme tutumu ile negatif anlamlı ilişki bulunmuş; anksiyete ile sağlıklı beslenme 

tutumu arasında negatif, kötü beslenme tutumu ile pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırma sonu-

cunda COVID-19 tutumu, beslenme tutumu, egzersiz ve anksiyeteye yönelik eğitimler planlanması öne-

rilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, COVID-19, Bilgi, Tutum, Davranış, Anksiyete 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

COVID-19 salgını, Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da ortaya çıktı. 30 Ocak 

2020'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu 

olarak tanımladı34 ve 11 Mart 2020'de salgın olarak ilan edildi35. DSÖ haftalık raporu ile, COVID-19 

son bir haftada 87 binden toplamda 3 milyondan fazla insanın ölümüne neden olarak 6 haftadır artışını 

sürdüren küresel bir sorun olmaya devam etmektedir36. Damlacıklar veya doğrudan temas yoluyla in-

sandan insana bulaşarak yayılan COVID-19 ile ilişkili hasarı azaltmak ve virüsün küresel yayılımını 

                                                            
34 https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-

health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov) 
35 https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-

covid-19-11-march-2020 
36https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---27-april-2021  

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---27-april-2021
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sınırlamak için acilen halk sağlığı ve enfeksiyon kontrol önlemleri gerekmektedir (Lai ve ark., 2020:7). 

DSÖ, korunma önlemleri olarak halka; akut solunum yolu enfeksiyonlarından muzdarip kişilerle yakın 

temastan kaçınmayı, özellikle doğrudan temastan sonra sık sık el yıkama dahil olmak üzere, enfeksiyon 

kontrol müdahalelerini önermektedir. Hasta insanlar veya çevreleri ile, akut solunum yolu enfeksiyonu 

semptomları olan kişilerin, insanlarla mesafeyi koruması, öksürük ve hapşırma esnasında tek kullanım-

lık peçete veya kıyafetlerle etrafa yayılımın engellenmesi gerektiğini bildirmiştir37,38. Salgının durdurul-

ması ve önlenmesi için toplum katılımı çok önemlidir. Toplum katılımı sağlayabilmek için toplumun 

tutumlarını ve inançlarını, kaygılarını anlama yöntemleri geliştirmek, hedef kitleler belirlenerek bilgi ve 

davranışları öğrenmek daha da önem arz etmektedir39. Toplumun COVID-19 ve kontrol önlemleri hak-

kındaki algılarını, tutumlarını ve davranışlarını hızlı bir şekilde tespit etmek ve çözümler üretmek el-

zemdir (Depoux ve ark., 2020: 1-2). Toplumun büyük bir kesimini oluşturan üniversite öğrencilerinin 

çeşitli nedenlerle iç ve dış hareketlilikleri ve  (bulunduğu il iç, il dışı ülkeler arası) sosyal yaşama katı-

lımlarının fazla olduğu düşünülmekte (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 2020) ve pandemi ilan edi-

len COVID-19’a yönelik bilgi tutum, davranışları, ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi, hastalıkla 

mücadele dönemindeki izolasyon ve soyalleşmenin azaltılası nedeniyle beslenme ve hareketlilik durum-

ları, etkili olan faktörler bilinmesi önemlidir. 

AMAÇ  

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin COVID-19 ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları ile 

anksiyete düzeyleri ve ilişkili faktörleri tespit etmektir. 

KAPSAM 

Bu araştırma sokağa çıkma yasaklarının olduğu 1 Nisan-30 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş 

olup,  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu tavsiyeleri ve çeşitli ulusal 

sağlık otoriterleri tarafından önerilen önleyici tedbirlere gençlerin uyumu ile sağlık davranışları ve ank-

siyetelerinin hedeflenmiştir. Bu nedenle de önlisans üniversite öğrencilerinin COVID-19 ile ilgili bilgi, 

tutum ve davranışları ile anksiyete düzeyleri ve ilişkili faktörler ortaya koyulmaya çalışılmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın tipi: Tanımlayıcı, kesitsel türde bir araştırmadır. 

Araştırmanın yapılacağı yer, zaman ve özellikleri: Bu araştırma; 2019-2020 bahar yarıyılında bir 

devlet üniversitesinin sağlık, sosyal ve fen ön lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ile 1 Nisan 

2020- 30 Temmuz 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür.  

Evren-örneklem: Araştırmanın evrenini 2019-2020 bahar eğitim-öğretim döneminde bir devlet üniver-

sitesinde farklı bölümlerde (8 sağlık önlisans bölümü, 17 sözel önlisans bölümü, ve 5 fen önlisans bö-

lümü) öğrenim gören,  toplam 3919 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Öğrenciler fen, sağlık ve sosyal 

bilimler olarak kümelere ayrılarak tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle örneklem bü-

yüklüğü belirlenirken homojen bir yapıda olmayan evren için % 95 güven aralığında, ±%5 örnekleme 

                                                            
37 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
38 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html 
39 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/risk-communication-

and-community-engagement 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/risk-communication-and-community-engagement
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hatası ile gerekli örneklem büyüklüğü; 1731 sağlık bilimleri öğrencisinden 155 (tabaka oranı: 0.44) ve 

1748 sosyal bilimleri öğrencisinden 156 (tabaka oranı: 0.45) ve 440 (tabaka oranı: 0.11) fen bilimleri 

öğrencisinden 39 olmak üzere toplam 350 öğrenci olarak hesaplanmıştır.  

Veri Toplama Araçları: 

Sosyo-demografik Bilgi Anketi: Araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyo-demografik özellikler ve 

etkileyen diğer faktörlerin yer aldığı 17 sorudan oluşmaktadır.  

COVID-19 Bilgi Soruları: Öğrencilerin Covid-19 hakkındaki bilgilerini belirlemek amacıyla 12 soru-

dan oluşmaktadır.  

COVI-19’a Yönelik Genel Tutum ve Davranış Soruları: Öğrencilerin Covid-19’a Yönelik Genel Tu-

tum ve Davranışlarını belirlemek amacıyla hazırlanmış 14 sorudan oluşmaktadır. 

Sağlık Davranışları: Öğrencilerin sağlık davranışları kapsamında beslenme tutumları ve fiziksel akti-

vite davranışları ölçülmüştür. Bu amaçla Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ) ve Egzer-

siz (Fiziksel Aktivite) düzeyleri araştırma aracı olarak kullanılmıştır. 

SBİTÖ: SBİTÖ, Tekkurşun ve Cicioğlu tarafından 2019 yılında geliştirilen ölçek 21 madde ve 4 fak-

törden (Beslenme Hakkında Bilgi, Beslenmeye Yönelik Duygu, Olumlu Beslenme, Kötü Beslenme) 

oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayıları, Beslenme Hakkında Bilgi faktörü için .90, Beslenmeye 

Yönelik Duygu faktörü için .84, Olumlu Beslenme faktörü için .75 ve Kötü Beslenme faktörü için .83 

şeklindedir (Tekkurşun ve Cicioğlu, 2019: 256-274).  

Egzersiz (Fiziksel Aktivite): Pender tarafından geliştirilen ve geçerlik ve güvenirlik çalışması Bahar ve 

ark. tarafından Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği alt boyutlarından olan egzersiz (fiziksel ak-

tivite) (Walker ve ark., 1987:76-82; Bahar ve ark., 2008:1-13) 8 maddeden oluşmaktadır. Egzersiz (Fi-

ziksel Aktivite); birey fiziksel aktivitelerinin ne düzeyde uygulandığını gösterir. Ölçek 4 ‘lü likert tipin-

dedir. Yüksek puanlar egzersiz davranışının arttığını göstermektedir.  

Anksiyete (Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği; DASS-42): Bireylerin depresyon, anksiyete ve stres dü-

zeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen (Lovibond ve Lovibond, 1995: 335-343) ölçek, “depresyon” 

“anksiyete” ve “stres” alt boyutlarının her birine ait 14 madde ile toplam 42 maddeden oluşmakta ve 

son bir hafta içerisinde yaşanan semptomları ölçmektedir. Bu üç skalanın her birine 0-3 arası cevaplar 

verilir. Bu araştırmada 14 maddelik anksiyete alt boyutu kullanılmıştır. Ölçeğin anksiyete boyutu için 

iç tutarlık katsayısı .84 (Lovibond ve Lovibond, 1995: 335-343) ve .86 (Bilgel ve Bayram, 2010: 118-

126) olarak bulunmuştur.  

Verilerin Nasıl Toplandığı: Araştırma için hazırlanan anket uyarlama programı (doc.google) ile öğ-

rencilere sosyal medya aracılığıyla (obs, watsap, facebook ve öğrenci mail adresleri aracılığı ile) ulaştı-

rılarak doldurmaları istenmiştir.  

Verilerin Değerlendirilmesi: Araştırmada elde edilen veriler araştırmacılar tarafından, bilgisayarda 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmada verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t ve f testi kullanıl-

mıştır. İstatiksel analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmektedir. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

423 

Etik ilkeler: Araştırmanın yapılabilmesi için Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olma-

yan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul izni alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek olan bireyler 

gönüllülük esasına göre dahil edilmiştir. 

Araştırmaya Dâhil Edilme Kriterleri: Üniversitesinde herhangi bir önlisans bölümünde öğrenim gör-

mek, araştırmaya katılmayı gönüllü olmaktır. 

BULGULAR 

Bu araştırmaya toplam 350 önlisans öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine 

ait bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Öğrencilerin sosyo-demografik verilerinin dağılımı (N=350) 

 n % 

Bölüm Sağlık Önlisans 155 44,3 

Sosyal  Önlisans 156 44,6 

Fen Önlisans 39 11,1 

Sınıf 1.sınıf 186 53,1 

2.sınıf 164 46,9 

Cinsiyet Erkek  215 61,4 

Kadın 135 38,6 

Yaş 18-25 yaş 334 95,4 

26-35 yaş 16 4,6 

Kardeş Sayısı Yok 13 3,7 

Bir 44 12,6 

İki 90 25,7 

Üç ve daha fazla 203 58,0 

Anne Eğitim Durumu Okur-yazar değil 80 22,9 

Okur-yazar 57 16,3 

İlkokul 109 31,1 

Ortaokul 52 14,9 

Lise 40 11,4 

Üniversite 12 3,4 
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Baba Eğitim Durumu Okur-yazar değil 17 4,9 

Okur-yazar 27 7,7 

İlkokul 117 33,4 

Ortaokul 82 23,4 

Lise 61 17,4 

Üniversite 46 13,1 

Gelir Düşük 98 28,0 

Orta 228 65,1 

Yüksek 24 6,9 

Yaşanılan şehir Dışarı çıkma yasağı olan il 131 37,4 

Dışarı çıkma yasağı olmayan il 219 62,6 

Günlük su tüketme miktarı Hiç tüketmiyorum 37 10,6 

0-1 litre tüketiyorum 147 42,0 

1,1-2 litre tüketiyorum 106 30,3 

2,1-3 litre tüketiyorum 47 13,4 

3,1-4 litre tüketiyorum 13 3,7 

Son 30 günde dışarı çıkma mik-

tarı (günlük) 

Hiç Çıkmıyorum 219 62,6 

Bir 45 12,9 

İki 27 7,7 

Üç ve daha fazla 59 16,9 

Evde yaşayan 65 yaş üstü birey Yok 272 77,7 

1kişi 55 15,7 

2 kişi 23 6,6 

Madde kullanma durumu Kullanmıyor 243 69,4 

Kullanıyor 107 30,6 

COVID-19 nerden duyulduğu Basın yayın kuruluşları 275 78,6 

Çevre 13 3,7 

Hizmet içi eğitim 22 6,3 
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Öğrencilerin % 44,6’sı sosyal önlisans bölümlerinde, % 53,1’i 1. Sınıfta, % 63,4’ü erkek, % 59,4’ü 18-

25 yaş aralığında, % 58’i 3 ve daha fazla kardeşe sahip, % 31,1’inin annesi ilkokul mezunu, % 33,4’ünün 

babası ilkokul mezunu, % 65,1’inin geliri orta düzeyde ve % 62,6’sı dışarı çıkma yasağının olmadığı 

ilde yaşamaktadır. Öğrenciler; % 42’si günlük 0-1 litre su tükettiğini, % 62,6’sı son 30 günde hiç dışarı 

çıkmadığını, % 77,7’si evinde 65 yaş üstü birey yaşadığını, % 69,4’ü herhangi bir madde kullanmadı-

ğını, % 78,6’sı Covit-19’u basın yayın kuruluşlarından duyduğunu ifade etmişlerdir(tablo 1). 

Tablo 2. Öğrencilerin COVID-19 hakkında bilgilerinin dağılımı (N=350) 

 Evet  

(%) 

Hayır  

(%) 

Bilmiyorum 

(%) 

1.COVID-19 hakkında eğitim alma durumu 213 (60,9) 123 (35,1) 14 (4,0) 

2.COVID-19 hastalığı hakkında bilgi edinme isteği 328 (93,7) 15 (4,3) 7 (2,0) 

3.COVID-19 hastalığının bulaşıcı olduğunu düşünme  119 (34,0) 215 (61,4) 16 (4,6) 

4.COVID-19 bulaşmış birini tanıma durumu 30 (8,6) 223 (63,7) 97 (27,7) 

5.COVID-19’a karşı bir aşının varlığı ifadesi 174 (49,7) 105 (30,0) 71 (20,3) 

6.Hastalığın yakın gelecekte şiddetini ve yaygınlığını 

artıracağını düşünme 

206 (58,9) 84 (24,0) 60 (17,1) 

7.Hastalığı olan kişiyi tanımlayabileceğini düşünme 244 (69,7) 87 (24,9) 19 (5,4) 

8.COVID-19 sebebiyle endişeleri varlığı 92 (26,3) 198 (56,6) 60 (17,1) 

9.Üniversitenin COVID-19 hakkında yeterli farkında-

lık kampanyaları sunduğunu düşünme 

276 (78,9) 

 

67 (19,1) 

 

7 (2,0) 

10.COVID-19’un ilk üç belirtisi (Ateş+öksürük+nefes 

almada güçlük) bilgisini doğru yanıtlayan 

279 (79,7) 

 

71 (20,3)  

11. COVID-19 bulaşma yollarını (temas ve hava) doğru 

yanıtlayan 

317 (90,6) 33 (9,4)  

12.Bir sağlık kuruluşuna hangi belirtiler olduğunda 

derhal başvurmalı (Ateş+öksürük+nefes almada güç-

lük) doğru yanıtlayan 

271 (77,4) 

 

79 (22,6)  

Öğrencilerin % 60,9’u COVID-19 hakkında eğitim almış, %93,7’si COVID-19 hakkında bilgi edinmek 

istiyor, %61,4’ü bulaşıcı olduğunu düşünmüyor, %63,7’si COVID-19 bulaşmış birini tanımıyor, 

%49,7’si COVID-19’a karşı bir aşının var olduğunu savunmaktadır. Öğrenciler; %58,9’u hastalığın ya-

kın gelecekte şiddetini ve yaygınlığını artıracağını, %69,7’si hastalığı olan kişiyi tanımlayabileceğini, 

%56,6’sı COVID-19 sebebiyle endişesini olmadığını, %78,9’u Üniversitenin COVID-19 hakkında ye-

terli farkındalık kampanyaları sunduğunu düşünmektedir.  %79,7’si COVID-19’un ilk üç belirtisini, 
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%90,6’sı COVID-19 bulaşma yollarını ve %77,4’ü kendisinde hangi belirtiler olduğunda derhal başvur-

ması gerektiğini doğru yanıtlamıştır (tablo 2). 

Tablo 3. Öğrencilerin COVID-19 hakkında tutumlarının dağılımı (N=350) 

 Evet 

(%) 

Hayır (%) Bilmiyorum 

(%) 

1. COVID-19 enfeksiyonunun bulaşması DSÖ ve CDC 

tarafından verilen evrensel önlemler kullanılarak önle-

nebilir. 

71 (20,3) 

 

25 (7,1) 

 

254 (72,6) 

2.COVID-19 ile ilgili her türlü bilgi, akranlar ve diğer 

insanlar arasında dağıtılmalıdır. 

66 (18,9) 

 

27 (7,7) 

 

257 (73,4) 

3. COVID-19 hastaları ayrı tutulmalıdır 69 (19,7) 24 (6,9) 257 (73,4) 

4.Tanı konulan hastalara yoğun ve acil tedavi uygulan-

malıdır. 

68 (19,4) 23 (6,6) 259 (74,0) 

5.COVID-19 hastalarıyla karşılaştığımda koruyucu 

önlem alırım 

69 (19,7) 26 (7,4) 255 (72,9) 

6.COVID-19 şüphesi olan insanlardan uzak dururum. 82 (23,4) 42 (12,0) 226 (64,6) 

7.Uluslararası havalimanlarını kullanmam gerekti-

ğinde maske takarım. 

80 (22,9) 60 (17,1) 210 (60,0) 

8.Çantamda veya cebimde el dezenfektanı bulunduru-

rum. 

82 (23,4) 68 (19,4) 200 (57,1) 

9.Çantamda veya cebimde maske bulundururum. 65 (18,6) 66 (18,9) 219 (62,6) 

10.Toplantı, pazarlarda maske takarım 153(43,7) 94 (26,9) 103 (29,4) 

11.COVID-19 salgını nedeniyle toplu alanlarda bulun-

maktan kaçınırım 

83 (23,7) 57 (16,3) 210 (60,0) 

12.COVID-19 salgını nedeniyle evime misafir kabul et-

mem 

74 (21,1) 52 (14,9) 224 (64,0) 

13.COVID-19 salgını nedeniyle dışarı çıkmamaya dik-

kat ederim 

75 (21,4) 44 (12,6) 231 (66,0) 

14.Dışarı çıkmak zorunda kaldıysam geldiğimde tüm 

kıyafetlerimi değiştirir mutlaka ellerimi ve yüzümü yı-

karım 

81 (23,1) 61 (17,4) 208 (59,4) 
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Öğrencilerin tablo 3’ görüldüğü gibi; toplantı ve pazarlarda maske takarım tutumuna %43,7 oranında 

“evet” yanıtı vermişlerdir. Öğrencilerin; “COVID-19 enfeksiyonunun bulaşması DSÖ ve CDC tarafın-

dan verilen evrensel önlemler kullanılarak önlenebilir” tutum sorusuna % 72,6’sı, “COVID-19 ile ilgili 

her türlü bilgi, akranlar ve diğer insanlar arasında dağıtılmalıdır” tutum sorusuna % 73,4’ü, “COVID-

19 hastaları ayrı tutulmalıdır” tutum sorusuna % 73,4’ü, “Tanı konulan hastalara yoğun ve acil tedavi 

uygulanmalıdır” % 74’ü, “COVID-19 hastalarıyla karşılaştığımda koruyucu önlem alırım” tutum soru-

suna % 72,9’u, “COVID-19 şüphesi olan insanlardan uzak dururum” tutum sorusuna % 64,6’sı,” Ulus-

lararası havalimanlarını kullanmam gerektiğinde maske takarım” tutum sorusuna % 60’ı, “Çantamda 

veya cebimde el dezenfektanı bulundururum” tutum sorusuna % 57,1’i, “Çantamda veya cebimde 

maske bulundururum” tutum sorusuna %62,6’sı, “COVID-19 salgını nedeniyle toplu alanlarda bulun-

maktan kaçınırım” tutum sorusuna % 60’ı, “COVID-19 salgını nedeniyle evime misafir kabul etmem” 

tutum sorusuna % 64’ü, “COVID-19 salgını nedeniyle dışarı çıkmamaya dikkat ederim” tutum sorusuna 

% 66’sı, “Dışarı çıkmak zorunda kaldıysam geldiğimde tüm kıyafetlerimi değiştirir mutlaka ellerimi ve 

yüzümü yıkarım” tutum sorusuna % 59,4’ü “bilmiyorum” yanıtı vermişlerdir. 

Tablo 4. Katılımcıların SBİTÖ alt boyutları ve toplamı ile egzersiz ve anksiyete puanların dağı-

lımı (N=350) 

 Min. Max. Ort. S.S. 

Beslenme Hakkında Bilgi Tutumu 5,00 25,00 16,36 6,70 

Beslenmeye Yönelik Duygu Tutumu 3,00 30,00 16,12 6,10 

Olumlu Beslenme Tutumu 5,00 25,00 15,15 6,06 

Kötü Beslenme Tutumu 5,00 25,00 11,14 4,66 

SBİTÖ Toplam Puanı 21,00 102,00 58,78 18,67 

Egzersiz Toplam Puanı 8,00 32,00 15,20 5,41 

Anksiyete Toplam Puan ,00 42,00 12,07 13,15 

Tablo 4’de görüldüğü gibi öğrenciler; SBİTÖ puanı toplamından 58,78±18,67 puan ve 16,36±6,70 puan 

ile en yüksek puanı Beslenmeye Yönelik Bilgi Tutumu alt boyutundan almışlardır. Öğrencilerin egzersiz 

davranışından 15,20±5,41 ve anksiyeteden ise 12,07±13,15 ortalama puan almışlardır. 

Öğrencilerin, Olumlu Beslenme alt boyutu (p=,026) ve SBİTÖ toplam puanı (p=,034) ile cinsiyetleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilmiştir. Kadınların erkeklerden Olumlu Beslenme tu-

tumu ve Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği Toplam puanları daha yüksek bulunmuştur. Katı-

lımcıların cinsiyeti ile Beslenme Hakkında Bilgi Tutumu, Beslenmeye Yönelik Duygu Tutumu ve Bes-

lenmeye Yönelik Duygu Tutumu Puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır 

(p>,005).  

Öğrencilerin, Beslenme Hakkında Bilgi Tutumu alt boyutu ile dışarı çıkma durumu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (p=,032). LSD testi sonucunda; Son 30 günde hiç dışarı çıkma-

yan öğrencilerin Beslenme Hakkında Bilgi Tutumu bir ve üç kez dışarı çıkanlardan anlamlı derecede 

yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin, Olumlu Beslenme Tutumu alt boyutu ile dışarı çıkma durumu 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmiştir (p=,040). LSD testi sonucunda; Son 30 

günde hiç dışarı çıkmayan öğrencilerin Olumlu Beslenme Tutumu bir ve iki kez dışarı çıkanlardan an-

lamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin, Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği 

Toplam puanları ile dışarı çıkma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilmiştir 

(p=,019). LSD testi sonucunda; Son 30 günde hiç dışarı çıkmayan öğrencilerin Olumlu Beslenme Tu-

tumu bir ve üç kez dışarı çıkanlardan anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur.  

Öğrencilerin; okudukları bölüm, sınıfları, yaş aralığı, evde yaşayan 65 yaş üstü birey sayısı, madde kul-

lanımı, anne ve baba eğitim durumu, kardeş sayısı, gelir düzeyi, su tüketme miktarı ve COVID-19 duy-

dukları yer ile SBİTÖ Ölçeği alt boyutları ve toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Tüm sosyo-demografik veriler ile egzersiz davranışı ve anksiyete puanları ara-

sında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Öğrencilerin SBİTÖ Toplam Puanı ile SBİTÖ alt boyutu Beslenme Hakkında Bilgi Tutumu (r=,813), 

Beslenmeye Yönelik Duygu Tutumu (r=,854),  Olumlu Beslenme Tutumu (r=,815) arasında yüksek 

derecede, Kötü Beslenme Tutumu (r=,459) orta derecede pozitif anlamlı ilişki saptanmıştır (p<,001). 

Egzersiz puanı ile sağlık algısı ölçeği alt boyutu Beslenme Hakkında Bilgi Tutumu (r=,171), Olumlu 

Beslenme Tutumu (r=,230) ve SBİTÖ Toplam Puanı arasında (r=,134) arasında pozitif yönlü zayıf ilişki, 

Kötü Beslenme Tutumu (r=-,132)  negatif yönlü zayıf ilişki bulunmuştur. Anksiyete puanı ile sağlık 

algısı ölçeği alt boyutu Beslenme Hakkında Bilgi Tutumu (r=-,121), SBİTÖ Toplam Puanı arasında (r=-

,113) arasında negatif yönlü zayıf ilişki, Kötü Beslenme Tutumu (r=,142) pozitif yönlü zayıf ilişki bu-

lunmuştur. 

SONUÇ 

Araştırma sonucunda öğrencilerin; yarıdan fazlası COVID-19 hakkında doğru bilgiye sahip iken, 

COVID-19 tutumuna yönelik bilinmezlik söz konusudur. Öğrencilerin; beslenme bilgisi, beslenmeye 

yönelik duygu, olumlu beslenme tutumu her ne kadar kötü beslenmeden yüksekte olsa, genel olarak 

sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları düşük bulunmuştur. Aynı zamanda, egzersiz davranışı ve anksiyete 

puanları da düşük bulunmuştur. Kadınların olumlu beslenme tutumu ve genel sağlıklı beslenme tutum 

puanı erkeklerden yüksek; son 30 günde dışarı çıkmayanların beslenme hakkındaki bilgisi, olumlu bes-

lenme ve genel sağlıklı beslenme tutum puanı bir veya daha fazla çıkanlardan yüksek bulunmuştur. 

Egzersiz davranışı ile sağlıklı beslenme tutumu arasında pozitif anlamlı ilişki, kötü beslenme tutumu ile 

negatif anlamlı ilişki; anksiyete ile sağlıklı beslenme tutumu arasında negatif, kötü beslenme tutumu ile 

pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırma sonucunda COVID-19 ve sağlık davranışları ile ilgili eği-

tilmesi; özellikle erkek öğrencilerin katıldığı ve dışarı çıkması gereken bireyleri kapsayan eğitimlerin 

(COVID-19’a karşı olumlu tutumu artırıcı, egzersiz davranışını geliştirmeye, beslenme tutmuna odaklı 

ve anksiyeteyi azaltmaya yönelik) planlanmasını önerilmektedir. 
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YEME DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER  

Damla Su BAŞ1, Kübra DERYA İPEK1, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ1 

1Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul / Türkiye 

Öz:Yeme davranışı, canlının yaşamını devam ettirebilmesi için hayatı boyunca gerçekleştirdiği temel 

davranışlardandır. Biyolojik, psikolojik, çevresel, sosyo-kültürel ve genetik etmenler yeme davranışını 

olumsuz etkileyerek yetersiz/aşırı beslenme ya da yeme bozukluklarına da yol açabilmektedir. Bu lite-

ratür taramasında metabolik yolaklar ve hedonik sistem aracılığı ile düzenlenen yeme davranışını etki-

leyen psikolojik faktörlere değinilmiştir. Olumsuz duygulanımla ilişkili olan anksiyete, öfke, üzüntü ve 

suçluluk gibi duygulara yanıt olarak yeme davranışı eğiliminin görüldüğü duygusal yeme durumu ortaya 

çıkar. Fiziksel açlık, midede kazınma, burukluk hissi ve kan şekeri düşüklüğü gibi belirtilere sahiptir; 

duygusal açlık sırasında ise kişi önüne geleni yemekte ve bu yiyeceklerin genellikle yüksek kalorili 

olduğu belirtilmektedir. Yeme davranışı ve duygular arasındaki ilişkiye yönelik; psikosomatik teori, 

obezite teorisi, içsel-dışsal teori, kısıtlama teorisi gibi çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Kişilik özellikleri 

olan dürtüsellik, mükemmeliyetçilik, saldırganlık ve benlik saygısı ile farklı yeme davranışları ve yeme 

bozuklukları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Yeme davranışı patolojisi gösteren çocukla-

rın aile öykülerine bakıldığında sorunlu aile modellerine sahip oldukları görülmektedir. Tüm bu faktör-

lerin yanında yapılan çalışmalarda çeşitli kişilik bozukluklarının yeme bozuklukları ile bağlantılı olduğu 

görülmüştür. B kümesi kişilik bozukluklarının daha çok bulimik hastalarda, C kümesi kişilik bozukluk-

larının ise anoreksik hastalarda daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. Kişinin benlik bütünlüğünü tehdit 

eden travmatik yaşantılar da özellikle çocukluk döneminde yaşanması durumunda ruhsal sağlığı ve 

yeme davranışlarını etkileyen bir faktördür. Çocuklarda duygusal, fiziksel ve cinsel istismar, ruhsal bo-

zuklukların başlamasına neden olabilecek yeme bozukluklarının oluşumunu arttırmaktadır. Sosyal çev-

rede gerçekçi olmayan ince bir fiziki görünüm ile kadınların nesneleştirilmesinin ve bunun kadınlar 

tarafından içselleştirilmesi sonucunda da çeşitli yeme davranışı bozuklukları görülebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yeme Davranışı, Yeme Bozuklukları, Yeme Bağımlılığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yeme davranışı, canlının yaşamını devam ettirebilmesi için hayatı boyunca gerçekleştirdiği temel dav-

ranışlardan olup; biyolojik, psikolojik, çevresel, sosyoekonomik ve genetik etmenler gibi birçok faktöre 

bağlı olarak olumsuz etkilenebilir ve yetersiz/aşırı beslenmeye ya da yeme bozukluklarına yol açabil-

mektedir. Emosyonel ve/veya bilişsel işlevleri ile bireyin psikolojik durumu ve psikolojik özellikleri, 

yeme davranışını ve ağırlık denetimini etkilemektedir (Özkan ve Bilici, 2018:16-24). Kişinin yeme/ye-

meme kararının uygulanması, beyin tarafından yönetilmektedir. Beyinde bu karar bilinçli veya bilinçsiz 

olarak dış ve iç uyarılar tarafından yönlendirilir. Şehirli yaşam tarzı, stres, kaygı, depresyon gibi psiko-

lojik problemlere yol açabilmektedir. Bu gibi duygudurum bozuklukları çoğu zaman yeme davranışını 

etkilemektedir. Ancak bunun tam tersi şekilde yeme davranışının, tüketilen besin içeriği ve bu içeriklerin 

tüketim miktarlarının da duygudurum bozuklukları gibi psikolojik sorunlara neden olabileceği bilin-

mektedir (Arbues ve ark., 2019:1339-45). Mükemmeliyetçilik, utangaçlık, uysallık, öfkeli yapıya sahip 

olma, aleksitimi ve düşük benlik algısı gibi kişilik özelliklerinin yeme davranışı patolojileriyle ilişkili 

olduğu görülmüştür (Özsoy, 2017: 255-66). Ayrıca dürtüsellik, eylemlerin sonuçlarını dikkate almadan, 

düşünmeden hareket etme olarak tanımlanan bir kişilik özelliğidir. Çeşitli psikiyatrik bozuklukların ve 

bağımlılıkların yanı sıra yeme bozukluklarında dürtüsellik, ayırt edici özelliklerden kabul edilmektedir. 
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Ayrıca dürtüselliğin, yeme davranışını obeziteye ve artan besin alımına yönelik düzenlediği öne sürül-

mektedir (Atalayer, 2018: 131-47). Kişinin, özellikle çocukluk döneminde olmak üzere yaşadığı trav-

maların; yüksek düzeyde duygusal düzensizlik, çözülme ve davranış sorunlarına yol açması doğal olarak 

yeme davranışlarını da etkileyebilmektedir (Brustenghi ve ark., 2019:509-11). Psikososyal gelişim ev-

relerinden biri olan ergenlik dönemini ele alırsak benlik saygısının oluşumu bu dönemde gerçekleşmek-

tedir. Ayrıca yeme alışkanlıklarının oluştuğu bu dönemde, kişinin düşük benlik saygısına sahip olması 

ile anormal yeme davranışı arasında da pozitif ilişki olduğu görülmektedir. Ergenlik dönemi çoğu yeme 

bozukluğuna sahip bireyde bu rahatsızlıkların temelinin atıldığı dönem olarak kabul edilebilir (Tanrı-

verdi ve ark., 2011: 33-39). Yeme davranışlarını etkileyen önemli psikolojik etkenlerden birinin de aile 

yapısı ve birey ile ailesi arasındaki ilişkiler olduğu gösterilmektedir. Yeme davranışı bozukluğu gösteren 

kişilerin ailelerinin daha az empatik, daha az destekleyici ve daha fazla başarı bekleyişi içinde oldukları 

belirlenmiştir. Bu tarz aile ilişkisi olan kişilerde depresyon, anksiyete, madde bağımlılığı ve yeme bo-

zukluğu yönünde daha fazla yatkınlığa rastlanmaktadır (Toker ve Hocaoğlu, 2009: 36-42). Aile içi iliş-

kilerin yanı sıra sosyokültürel çevredeki, özellikle kadınlara yönelik gerçekçi olmayan ince bir görünüm 

yaratma baskısı ve kadınların cinsel nesneleştirilmesi, kadınların, çevresindeki kişilerin onlar hakkın-

daki görüşlerini kabul edip içselleştirmelerine neden olabilmektedir (Basow ve ark., 2007: 394–400).  

AMAÇ 

Birçok çalışmada yeme davranışları ve yeme bozuklukları ile duygudurum, duygulanım, kişilik özellik-

leri, kişilik bozukluklukları, aile davranış ve tutumları, düşük benlik algısı ve sosyo-kültürel çevre gibi 

psikolojik faktörler arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Bu nedenle metabolik yolaklar ve 

hedonik sistem aracılığı ile düzenlenen yeme davranışını etkileyen psikolojik faktörlere güncel bakış 

açısı sağlamak için kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. 

KAPSAM 

1. Yeme Davranışının Düzenlenmesi 

Hormonlar ve nörotransmitterler gibi nöropsikolojik materyallerle homeostazı sağlanan yeme davranışı, 

metabolik yolaklar ve hedonik sistemler ile düzenlenmektedir (Van Strien ve ark., 1995: 585–94). Bu 

açıklamaya göre ideal ağırlık yeme davranışının yalnızca homeostatik sistem ile düzenlenmesi ile sağ-

lanır (Saper ve ark., 2002: 199–211). Hedonik yeme sistemi, bireyin lezzetli yiyeceklere karşı koyama-

yacakları şekilde istek duyup bunları tüketmekten çok fazla zevk almaları durumunu içerir. Bu birey-

lerde yemek seçimindeki öncelik, yiyeceğin besin değeri ve dengeli olması değil, damak zevklerine 

uyması ve onlara zevk vererek mutlu hissettirecek yiyecekler olmasıdır (Maner, 2015).  

Madde veya besin bağımlılığına sahip olan bireylerde dopamin yetersizliği olduğu görülmüştür (Wang 

ve ark., 2002: 601–9). Dopamin yetersizliğinin görüldüğü kişiler, dopamin salınımını arttırdığı bilinen 

yüksek yağ ve şeker içerikli yiyecekleri aşırı tüketerek, dopamin aktivasyonunu arttırmak için alternatif 

bir metabolik yolak geliştirirler. Kendilerini mutlu hissetmek için eksikliklerini “dışarı kaynaklı” ka-

patma ve bağımlı olma eğilimi gösterirler (Yakovenko ve ark., 2011: 397– 400 ; Tan ve Chow, 2014:1–

4).  

 

2. Yeme Davranışını Etkileyen Psikolojik Faktörler 
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2.1. Duygudurum-Duygulanım ve Yeme Davranışı İlişkisi 

Duygudurum, uzunca bir süre belirli duyguların baskın olarak yaşanması durumudur. Depresyon sıra-

sındaki uzun süren üzüntü, sıkıntı ve karamsarlık hali duyguduruma örnek olarak verilebilir. Duygula-

nım ise dıştan ve içten gelen uyaranlara, duygularla tepki verebilme yetisidir. İnsanlar, dıştan ve içten 

gelen uyaranları algılayıp değerlendirirken hoşlanma, sevinme, üzülme, bunaltı, öfke, korkma, şaşırma, 

utanma ve suçluluk gibi karmaşık duygular yaşamaktadırlar (Öztürk ve Uluşahin, 2018: 125-44). 

Olumsuz duygulanımla ilişkili olan anksiyete, öfke, üzüntü ve suçluluk gibi duygular yeme davranışla-

rını negatif yönde etkileyen önemli faktörler arasındadır (Capuron ve ark, 2010: 1517-28). Bu olumsuz 

duygulara yanıt olarak, kişide yeme davranışı eğiliminin görülmesi durumu “duygusal yeme” olarak 

tanımlanmaktadır. Anksiyete, öfke, depresyon gibi duygudurumlar normalde iştah azalmasına neden 

olurken, duygusal yeme davranışı gösteren kişilerde aşırı bir yeme davranışı görülmektedir. Bireylerin 

karakteristik özelliklerine ve duyguların yoğunluğuna göre yeme davranışı ve duygular arasındaki ilişki 

öznellik gösterebilir (Serin ve Şanlıer, 2018: 135-146). Yapılan çalışmalarda, normal beden kitle indek-

sine sahip bireylerde pozitif duygular besin alımını tetiklerken yeme davranışı bozukluğuna sahip birey-

lerde ise negatif duyguların besin alımını tetiklediği görülmüştür (Racine ve ark., 2013: 161–6). 

Fiziksel açlık ile duygusal açlık birbirinden ayrı kavramlardır ve belirtileri farklılık gösterir. Kişinin 

midesinde kazınma, burukluk hissi ve kan şekeri düşüklüğü gibi belirtiler fiziksel açlığı işaret eder ve 

birey yedikçe doygunluğa ulaşabilir. Duygusal açlık aniden başlayarak fiziksel herhangi bir belirti oluş-

turmamaktadır. Duygusal açlık sırasında kişi önüne geleni yemekte ve fiziksel açlığın tersine daha çok 

yüksek kalorili besinleri tercih etmektedir (Sevinçer ve Konuk, 2013: 171–8).  

Yeme davranışı ve duygular arasındaki ilişkiye yönelik çeşitli teoriler vardır. Psikosomatik teoriye göre 

aşırı yeme davranışı yanlış açlık farkındalığı ile ilişkilidir. Bu bireyler, açlık ya da tokluk hislerine bir 

yanıt olarak değil de duygularına bir yanıt olarak yeme davranışı gösterirler. Açlığa yönelik farkında-

lıkları olmadığından ne zaman ve ne kadar yiyeceklerini anlamada dışsal uyaranlara ihtiyaç duyarlar 

(Canetti ve ark., 2002: 199–211). Bir diğer teori olan obezite teorisine göre obez kişiler açlık ile anksi-

yeteyi birbirinden ayırt edemezler ve huzursuz ya da gergin olduklarında anksiyetelerini giderebilmek 

için aşırı besin tüketirler (Kaplan, 1957: 181–201). İçsel dışsal teoriye göre ise, beden kitlesi normal 

olan kişilerde korku ve stres iştahsızlığa neden olurken obez bireylerde içsel uyaranlara karşı bir duyar-

sızlık mevcuttur. Bu kişilerin yeme algısı yemekle aynı ortamda olduklarında aktiftir ve bunun dışında 

algıları yemek odaklı değildir (Schachter, 1968: 751–6). Kısıtlama teorisinin kapsadığı kişiler ise, be-

sinlere karşı aşırı yeme isteği duyduklarını ve çok fazla yemek yediklerini ancak beden kitle indeksini 

korumak ve aşırı kilo alımından kaçınmak için de yeme davranışlarını kısıtladıklarını belirtirler. Uzun 

süreli kısıtlama sonucunda ise kısıtlayıcılığın ortadan kalkıp aşırı yeme ataklarının görüldüğü belirtil-

miştir (Braet ve ark., 2008: 733-43 ; Habhab ve ark., 2009: 437–44). 

2.2. Kişilik Özellikleri ve Yeme Davranışı İlişkisi  

Kişilik özelliklerinin, yeme davranışı ve yeme bozuklukları üzerindeki etkilerine yönelik literatürde bir-

çok araştırma mevcuttur. Yapılan bir araştırmada, anoreksik vakalarda kişilik özellikleri olarak mükem-

meliyetçi, utangaç, uysal olma; bulimik vakalarda ise histriyonik olma ve sosyal açıdan dost canlısı bir 

mizaç sergileme gibi özellikler görülmüştür (Fassino ve diğerleri, 2003: 559-66). Obez kişilerde ise, 
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düşük öz değerlilik, vücut şeklinden hoşnut olmama, mükemmeliyetçi tutum ve disinhibisyon gibi kişi-

lik özelliklerinin görüldüğü bildirilmiştir. (Annagür ve ark., 2012:14–9). 

Dürtüsellik  

Dürtüsellik, eşit yetenek ve bilgiye sahip diğer insanlara göre öngörüsüz veya yeteri kadar düşünmeden, 

bilinçsiz şekilde hareket etme eğilimi olarak tanımlanmaktadır. (Moeller ve ark., 2001:1783–93). Çeşitli 

psikolojik rahatsızlıklar ve bağımlılıkların ayırt edici özelliklerinden biri olarak kabul edilir. Dürtüsellik 

kavramı, çeşitli yeme davranışı bozukluklarında kişilerin neden aşırı yeme eğilimi gösterdiklerini açık-

lamak için de kullanılmaktadır. Yapılan çok sayıda çalışmada yetişkin ve çocukların BKİ’leri ile dürtü-

sellik düzeyleri arasında pozitif korelasyon olduğu görülmüştür (Atalayer, 2018: 131-47).  Yapılan bir 

meta-analiz çalışmasında, aşırı kilolu ve aşırı yeme davranışı görülen kişilerin, bu tarz bir bozukluğu 

olmayan kişilere göre daha fazla dürtüsel davranış ve ödüle karşı duyarlılık sergilediklerini öne sürül-

müştür (Stanford ve ark., 2009). Sık sık tıkınırcasına yeme ve kontrol kaybıyla karakterize bir yeme 

bozukluğu olan BED (Binge Eating Disorders)’in (APA 2013), kilo alımı ve obeziteye önemli bir katkısı 

olduğu kabul edilir ve BED'li kişilerin yaklaşık % 42'sinin obez olduğu bilinmektedir. (Kessler ve ark., 

2013). BED’li hastalarda bir sonraki aşırı öğün alımını ise dürtüselliğin belirlediği vurgulanmıştır (Ga-

lanti ve ark., 2007). 

 Fizyolojik açlığın içsel sinyalleri yerine çevrenin tetiklediği dış sinyallerin oluşturduğu açlık sonucu 

oluşan yeme davranışı “external eating (dışsal yeme)” olarak adlandırılır (Van Strien ve ark., 1986). 

Obeziteye sahip kişilerde, dışsal yeme davranışının dürtüsellik ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Ka-

koschke ve ark., 2015). Dışsal yeme davranışında, yemek ile dış uyarıcılar arasındaki ilişki öğrenilir ve 

koşullu tepki olarak iştah artışı oluşur. Günümüzde dışsal yemeyi uyarıcı dış sinyallerin fazla olması ve 

koşullu uyarıcılara dönüşerek iştahı arttırması, fizyolojik ihtiyaçtan daha fazlasını yemeye yönlendir-

mektedir (Atalayer, 2018:131-47).  

Mükemmeliyetçilik 

Mükemmeliyetçilik ilk kez “kişinin kendisinin ya da diğerlerinin talep ve isteklerinden, durumun ya da 

olayın gerektirdiğinden daha yüksek kalitede performans göstermek” şeklinde tanımlanmıştır. Mükem-

meliyetçi kişiler çoğu zaman fantastik derecede yüksek standartlara sahip ve bu standartlara sıkı sıkıya 

bağlı, kendilerini bu standartlara ulaştıklarında değerli hisseden kişiler olarak nitelendirilirler. Belirlen-

miş bu yüksek standartlar, yanlarında yetersizlik korkusunu da getirmektedirler. Yüksek standartların 

karşılanabilmesi için; kontrol etme, kendini rahatlatmaya çalışma, başkalarının yanlışlarını düzeltmeye 

çalışma, karar vermeden önce aşırı düşünme gibi davranışlar sergilenmektedir. Olumsuz yeme davra-

nışlarında, fonksiyonel olmayan nörotik mükemmeliyetçilik üzerine odaklanılmıştır. Mükemmeliyetçi-

lik ile beden biçimi, vücut ağırlığı ve aşırı diyet yapma arasında anlamlı bir ilişkili olduğu ve anoreksiya 

nervoza oluşumunda belirleyici bir kişilik özellik olduğu belirtilmiştir (Lilenfeld ve ark., 2006: 299-

320).    

Saldırganlık 

Yeme davranışı bozukluğuna sahip bireylerde saldırganlık ve düşük tolerans düzeyi olduğu görülmek-

tedir (Shugar ve Krueger 1995: 23-31). Bazı yeme bozukluklarında görülen yediklerini geri çıkarma 

davranışlarının, dışarıya ifade edilemeyen yüksek öfke düzeyleriyle alakalı olduğuna dair çalışmalar 

mevcuttur. Yapılan çalışmalarda bulimik hastaların, anoreksik hastalar ve normal bireylere göre daha 
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fazla öfkeye sahip oldukları gözlenmiştir (Fassino ark., 2001: 757-64). Başka bir çalışmada ise tıkınır-

casına yeme bozukluğu olan obez bireyler, normal kiloya sahip bireyler ve tıkınırcasına yeme davranı-

şının görülmediği obez bireyler karşılaştırıldığında tıkınırcasına yeme bozukluğu olan obez kişilerin 

daha fazla, saldırganlık, eleştiricilik, aşırı öfke, depresyon belirtilerine sahip oldukları gözlenmiştir (Fas-

sino ve ark., 2003: 559-66). 

Benlik Saygısı 

Benlik kavramı ergenlik döneminde gelişmektedir. Yeme bozukluklarının gelişiminde etkili olan benlik 

saygısı, kişinin kendine karşı olumlu veya olumsuz tutumu olmak üzere ele alınmıştır. Kişi kendini de-

ğerlendirirken olumlu bir tutuma sahipse benlik saygısı yüksek, olumsuz bir tutuma sahipse benlik say-

gısı düşük olarak kabul edilir. Düşük benlik saygısının yeme bozukluklarında sık görülen bir belirti 

olduğu bildirilmiştir. Yapılan bir çalışmada, en fazla olumsuz benlik saygısına sahip grubun anoreksik 

kişilerin, en az olumsuz benlik saygısına sahip grubun ise BED’lilerin olduğu bildirilmiştir (Björck ve 

ark., 2003: 337-49). Yeme bozukluğu belirtilerindeki azalmanın en etkili belirleyicisinin benlik saygı-

sındaki artış olduğu görülmüştür. 

2.3. Aile ve Yeme Davranışı İlişkisi 

Ebeveynlerin kişilik özellikleri, aile içindeki ilişkiler ve birbirleriyle iletişimleri çocukların geleceğini 

doğrudan etkileyebilmektedir. Çocuklarıyla aşırı mesafeli ya da çocuklarına karşı aşırı korumacı olan 

ebeveynler değişik şekillerde çocuklarının yeme davranışında etkili olurlar.  Yeme davranışı, çocuk ile 

ebeveynleri arasındaki ilişkinin bir göstergesidir. 

Bulimia nervoza (BN) hastalarının çoğunun aile öykülerine bakıldığında genellikle desteklemeyen, em-

pati kurmada yetersizliğe sahip, kaotik ve sır saklamaya meyilli bir aile yapısı söz konusudur. BN has-

talarında görülen yeme nöbetlerinin anne ile bütünleşmeyi temsil ettiği, sonrasında görülen geri çıkarma 

davranışlarının ise anneden ayrılma ve bireyselleşme çabası ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu has-

talarda çocuğun özerkleşmesini engelleyen ve onun çocuksu kalmasını destekleyen bir aile figürünün 

söz konusu olduğu öne sürülür. 

Anoreksiya nervoza hastalarının ailelerinde ise daha çok ölüm, ayrılma, ruhsal bozukluk, alkol-madde 

kullanımı, kumar oynama sorunlarının olduğu belirtilmiştir (Toker ve Hocaoğlu, 2009: 36-42). Anorek-

siya hastalarında görülen mükemmeliyetçilik kişilik özelliğinin oluşumunda, mükemmeliyetçi ebeveyn-

lerin tutum ve davranışlarının çocuğa model olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışma-

larda, mükemmeliyetçiliğin daha çok anne-kız ilişkisiyle bağlantılı olduğuna dair kanıtlar sunulmaktadır 

(Shafran ve Mansell, 2001: 879-906).  

2.4. Kişilik Bozuklukları ile Yeme Davranışı İlişkisi 

Literatürde kişilik bozuklukları ve yeme davranışı arasındaki ilişkiye dair birçok çalışma mevcuttur. 

Yapılan çalışmalarda C kümesine (korkulu, bunaltılı) dahil olan kişilik bozukluklarının anoreksiya has-

talarında %0-26 arasında, B kümesi (dramatik, çoşkusal) kişilik bozuklarının ise bulimik hastalarda %2-

50 arasında görüldüğü bildirilmiştir (Özsoy, 2017:255-66). Yapılan bir çalışmada yeme davranışı pato-

lojisi ve kişilik bozuklukları arasındaki ilişki incelendiğinde borderline ve narsistik kişilik bozuklukla-

rının yeme bozukluğu gösteren hastalarda fazla oranda görüldüğü ve ayrıca bulimiklere en sık, B kümesi 

kişilik bozukluklarından borderline kişilik bozukluğu, anoreksik bireylere ise C kümesine dahil olan 
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obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) eşlik ettiği bildirildi. Anoreksiklerde OKB görülmesinin, mü-

kemmeliyetçilik, katı tutum ve detaycılık gibi özelliklerle ilişkili olduğu düşünülmektedir  (O’Brien ve 

Vincent, 2003:57-74; IIkjaer ve ark., 2004: 261-267). 

2.5. Travma Yaşantıları ve Yeme Davranışı İlişkisi 

"Travmatik olay", kişinin yaşam bütünlüğünü tehdit eden, stresli olaylardır. Çalışmalar yeme bozukluğu 

olan bireylerde genel popülasyona göre daha yüksek oranda travmatik yaşantı geçmişi görüldüğünü be-

lirtmişlerdir. Yeme bozukluklarında görülen tipik davranışlardan olan şiddetli yemek kısıtlaması, tıkı-

nırcasına yeme ve eliminasyon davranışları, travma ile ilgili biliş ve duygulardan kaçınmayı hedefler, 

böylece yeme bozukluğu ve travma ile ilgili semptomların sürdürülmesi teşvik edilmiş olur.  Özellikle 

çocukluk çağı travmaları, yüksek düzey duygusal düzensizlik, çözülme ve davranış sorunları ile ilişki-

lidir. Yeme bozukluğuna sahip hastalar sıklıkla anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu 

(TSSB) gibi semptomlara sahip olabilir. Özellikle, TSSB'nin bazı karakteristik semptomları yeme bo-

zukluğu olan hastalarda da görülmektedir (Brustenghi ve ark, 2019: 431-437). 

2.6. Sosyo-Kültürel Normlar 

Yeme bozukluklarının sosyo-kültürel teorileri, gerçekçi olmayan ince bir görünüme uyma baskısının 

yeme bozukluklarının gelişiminde önemli bir rol oynadığını öne sürmektedir. Nesneleştirme teorisine 

göre, kadınların cinsel nesneleştirilmesi, kadınlara bir gözlemcinin kendileri hakkındaki görüşlerini ka-

bul etmeyi ve içselleştirmeyi öğretir. Kendini nesneleştirmenin, içsel farkındalık eksikliği ve kendi be-

deninden utanma ile ilişkili olduğu, düşük beden saygısına katkıda bulunduğu ve bozulmuş yeme dav-

ranışlarını meydana getirdiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda da, kız öğrenci yurdunda ka-

lan öğrencilerin, yurtta kalmayan kız öğrencilerle karşılaştırıldığında, özellikle bulimik davranışlar ol-

mak üzere yüksek olumsuz yeme davranışlarına sahip oldukları görülmüştür (Basow ve ark., 2007). 

SONUÇ 

Yapılan literatür taraması sonucunda yeme davranışları ve yeme bozuklukları ile duygudurum, duygu-

lanım, kişilik özellikleri, kişilik bozukluklukları, aile davranış ve tutumları, düşük benlik algısı ve sosyo-

kültürel çevre gibi psikolojik faktörler arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Tüm bu bilgiler 

ışığında, yeme davranışının homeostatik ve hedonik olmak üzere iki çeşit sistem tarafından kontrol edil-

diğini ve ancak homeostatik düzenlemenin etkin olduğu durumlarda ideal ağırlığın sağlanabildiğini, he-

donik yeme sisteminin ise lezzetli yiyeceklere karşı koyulamayacak şekilde istek duyulması ve bu yiye-

ceklerin aşırı tüketilmesi durumunu içerdiğini görebiliyoruz.  
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WİLSON HASTALIĞI ve BESLENME 

Wilson’s Disease and Nutrition 

İrem USTA1, H.Kübra YILMAZ1, Berrak BAŞTÜRK1,İrem ÖZAY ARANCIOĞLU1 

1Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul/ Türkiye 

Öz: Wilson hastalığı, başta karaciğer olmak üzere birçok organda, karaciğer sirozuna ilerleyen ve be-

yinde farklı nörolojik semptomlarla bakır birikimi oluşturan otozomal resesif bir hastalıktır. Wilson has-

talığı prevalansı 1/30000 ve 1/50000 değerleri arasında değişiklik göstermektedir. Hastalığın topluluk-

larda ki taşıyıcı prevalansı ise 1/90 oranındadır. Wilson hastalığı 13p14.3 de bulunan ATP7B genindeki 

mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. ATP7B geni, hücresel zarlar boyunca bakır taşıyan, P-tipi ATPaz 

özellikli bir protein kodlar. En yüksek anlatımı karaciğer hücrelerinde yapılan bu gen normal koşullarda 

bakırın sentezinde ve atılmasında ikili rol oynar. Bu nedenle ATP7B’nin işlevinde meydana gelen ku-

surlar bakır birikimine yol açar. Hasta çoğu bireyin ergenlikten yetişkinliğe kadar olan süreçte bulgu 

geliştirse de ilk bulgular yaşamın ilk 10 yılında belirti göstermektedir. İlk bulgular kişilerin %40’ında 

hepatiktir, %40-50’sinde nörolojiktir ve %10’unda psikiyatriktir. Tanı için Wilson hastalığında tek bir 

test kullanılmamalıdır. Klinik, biyolojik, radyolojik ve bazen histolojik veriler kullanılmalıdır.   Eğer 

Wilson hastalığı tanısı erken konur ve tedavi edilirse hastalar normal bir yaşam beklentisine sahiptirler. 

Bakırdan fakir diyetle Wilson hastalığın etkileri geciktirilebilir ve hastalığın kötüye gitmesi kontrol edi-

lebilir, ancak diyet tedavisi hiçbir zaman tek tedavi seçeneği olarak önerilmemektedir. Bu sebeple uy-

gulanan beslenme programları yaşam tarzı haline getirilmelidir. Wilson hastalığı taramasındaki ilerle-

meler ve bunlara bağlı hastalar için daha erken tanı ve iyileştirmeler sağlayabilir. Bu derleme Wilson 

hastalığının genetiği, görülme sıklığı, bakır metabolizması ve ilaç tedavisine ek olarak beslenme teda-

visini gözden geçirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Wilson Hastalığı, Bakırdan Kısıtlı Diyet, Genetik Hastalık 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Wilson hastalığı, başta karaciğer olmak üzere birçok organda, karaciğer sirozuna ilerleyen ve beyinde 

farklı nörolojik semptomlarla bakır birikimi oluşturan otozomal resesif bir hastalıktır (Wagner, ve 

diğerleri, 2012).  

AMAÇ  

Wilson hastalığı birçok organda bakır birikimi ile oluşan tanısı zor, genetik bir hastalıktır.   Bakırdan 

fakir diyetle Wilson hastalığın etkileri geciktirilebilir ve hastalığın kötüye gitmesi kontrol edilebilir, 

ancak diyet tedavisi hiçbir zaman tek tedavi seçeneği olarak önerilmemektedir. Bu sebeple uygulanan 

beslenme programlarına güncel bakış açısı sağlamak için kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada Wilson hastalığı ve tedavi yöntemleri üzerinde 2000-2020 yılları arasında yazılmış ma-

kale, tanı ve tedavi kılavuzları, çocuk hastalıklarında beslenme kitapları incelenmiştir. Google Akade-

mik, Science Direct, Google Akademik ve Pubmed veri tabanları üzerinde Wilson hastalığı, bakırdan 
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kısıtlı diyet, genetik hastalık anahtar kelimeleri ile yapılan literatür taraması sonucunda çalışmalara ula-

şılmıştır. Bu çalışmaların ayrıntılı olarak incelenmesi yoluyla ‘Wilson Hastalığı ve Beslenme’ derleme-

sinin yapılması amaçlanmıştır.  

BULGULAR 

Prevalans 

Wilson hastalığı prevalansı 1/30000 ve 1/50000 değerleri arasında değişiklik göstermektedir. Hastalığın 

topluluklarda ki taşıyıcı prevalansı ise 1/90 oranındadır. Yalnız Türkiye gibi akraba evliliğinin fazla 

olduğu topluluklarda oranın daha çok olduğu bilinmektedir (Hanağası & Hanağası, 2013). Fakat yapılan 

klinik çalışmalarda Wilson hastalığının uzun süreli tanı kriterleri, artan nüfus, akraba evliliğinin yüksek 

olduğu coğrafi kesimlerde kaba sıklığın zamanla artığı ve 1/30000 ve 150000 değerlerini tahmini de-

ğerler olduğu bildirilmiştir (Sandahl, ve diğerleri, 2020) 

Tarihçesi 

Hastalığın adı 1912 yılında karaciğer sirozu ile ilişkili beyindeki lentiküler dejenerasyonun patojonik 

bulguları üzerine doktora tezini yazan Amerikan doğumlu İngiliz nörolog Dr. Samuel Alexander Kinnier 

Wilson’dan gelmektedir (Rosencrantz & Schilsky, 2011). Samuel Wilson 12 vaka ile açıklamaktadır. 

Bu durumla birlikte 1883’te Carl Westphal’ın tremor bulguları ile ilk vakayı, Bernhard Kayser ve Bruno 

Fleischer Wilson hastalığının bulunmasından 10 yıl önce, pigmente korneo halkaları tanımlandığı bilin-

mektedir (Czlonkowska, ve diğerleri, 2018). Bu tanımlamaların Wilson hastalığına neden olduğu düşü-

nülmüştür. Karaciğer ve beyinde aşırı bakır yığıldığı 1929 ile 1930 senelerinde belirlenmiş ve 1952 

senesinde serum seruplazminin Wilson hastalığı rahatsızlığına sahip bireylerde düşük olduğu saptan-

mıştır. Hall tarafından 1921 senesinde öneme alınarak otozomal resesif geçişli olabileceği açıklanmış 

ve 1960 yılında bu durum kanıtlanmıştır. Wilson hastalığı 1951 senesine dek ilerleyen ve öldürücü bir 

rahatsızlık olarak bilinmektedir. 1951 senesinde Cumings, Wilson hastalığının iyileştirilmesinde Birtish 

Anti-lewisite (BAL) ya da şelasyon tedavisinin kullanılabileceğini önermiştir. 1956 senesinde John 

Walshe, ilk oral ilaç olan Penisilamin’in klinik faydalarının olduğunu beyan etmişi ile Wilson hastalığı 

tedavisinde devrim yaratmıştır (Hanağası & Hanağası, 2013). Daha sonrasında bu durumu çinko tuzları 

ve trietin takip etmiştir. 1971’de Thomas Starzl ve meslektaşları sonuncu tedavi olarak kraciğer naklini 

tanımlamıştır (Czlonkowska, ve diğerleri, 2018). 1993 senesinde rahatsızlığın sebebi olarak açıklanan 

gen ATP7B olarak klonlanmıştır (Karimova, 2020).  

Genetik  

Wilson hastalığı 13p14.3 de bulunan ATP7B (OMIM # 606882) genindeki mutasyonlardan kaynakla-

nan, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır (Hahn, 2014). ATP7B geni, hücresel zarlar boyunca bakır 

taşıyan, P-tipi ATPaz özellikli bir protein kodlar. Bu protein endoplazmik retikulumda sentezlenir ve 

karaciğer hücrelerine yerleşir. En yüksek anlatımı karaciğer hücrelerinde yapılan bu gen normal koşul-

larda bakırın sentezinde ve atılmasında ikili rol oynar. Bu nedenle ATP7B’nin işlevinde meydana gelen 

kusurlar bakır birikimine yol açar (Chang & Hahn, 2017).  Günümüzde ATP7B geninde 500’den fazla 

mutasyon tanımlanmıştır. Bunlardan çoğu ekson bölgesindeki tek nükleotitli yanlış anlamlı mutasyon-

lar, delesyonlar, translasyonlar ve birleşim yeri mutasyonlarıdır. Wilson hastalığına neden olan tek nük-

leotitli yanlış anlam mutasyonlarının çoğu azalmış protein üretimiyle sonuçlanmaktadır.  Az yaygın 

olarak ise tam ekson delesyonları, promoter bölge mutasyonları, çerçeve kayması mutasyonları gibi 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

441 

çoklu mutasyonlar rapor edilmiştir. Az yaygın görülen mutasyonların da eksik veya azalan protein se-

viyeleriyle sonuçlandığı gösterilmiştir.  Wilson hastalığına neden olan mutasyonlar farklı etnik gruplar 

arasında önemli ölçüde farklılık göstermektedir. En yaygın mutasyonu H1069Q’dur. Bu mutasyon pro-

teinin karaciğer hücrelerinde anormal lokalizasyonuna yol açar ve bakır taşınmasında gerekli olan 

ATP’nin bağlanmasını engeller (Bandmann, Kaler, & Weiss, 2015). 

Bakır Metabolizması 

Bakır, insan fizyolojisinde hemoglabin sentezi, iskelet kasının gelişiminde, sinir sisteminde, pigmentas-

yon, fosfolipit sentezi, doku oluşumu ve katekolamin ve melonin sentezinde ile kritik olarak insan me-

tabolizmasında rol oynayan enzimlerin bir kofaktörü olarak görev almaktadır. Ortalama olarak günlük 

diyette 3 mg bakır alınmaktadır. Bakır öncelikle ince bağırsak tarafından emilir ve portal venöz yol ile 

hepatosite taşınır. Bakır, bakır taşıyıcı proteinin (CTR1) yardımı ile kandan hepatositlere girer. ATP7B 

bakıra bağlanır ve bakırı trans-golgi ağına taşır. Hepatositler tarafından bu evrede depolanacak ve atıla-

cak bakır miktarı belirlenir (Czlonkowska, ve diğerleri, 2018).  Trans-Golgi ağında ATP7B, altı bakır 

iyonunu aposerüloplazmin bağlayarak seruloplazmin (Cp) aktive edilir ve plazmaya salınarak çeşitli 

organlara taşınabilir. ATP7B, gerekli bakırın sağlanmasının dışında fazla bakırı vücuttan uzaklaştırması 

içinde önemlidir. Fazla bakırı trans-golgi ağına oradan da veziküller safra kanalına taşır. Sonunda bakır 

safra ile vücuttan atılır (Woimant & Trocello, Disorders of Heavy Meatls, 2014). ATP7B'nin inaktivas-

yonu, belirgin bakır dengesizliğine, spesifik bakıra bağlı enzimlerin inaktivasyonuna neden olur ve kli-

nik olarak sırasıyla Menkes veya Wilson hastalığı olarak ortaya çıkar (Czlonkowska, ve diğerleri, 2018). 

Hepatik bakır atılımında azalma ile sonuçlanır. Safra da pozitif bakır dengesine neden olur. Bakır za-

manla birikir, önce karaciğerde sonra beyin dahil vücudun birçok bölümünde hasara neden olur (Lo-

rincz, 2018). 

Şekil-1 de verildiği üzere Wilson hastalığında değiştirilen yollar kesikli çizgilerle işaretlenmiştir. Wil-

son hastalığında ATP7B'nin azalmış neredeyse yok seviyelerinde, safra bakır atılımında azalma ve ba-

kırın seruloplazmin içine daha az dahil edilmesi söz konusudur (Czlonkowska, ve diğerleri, 2018). 

Hastalığın Doğal Seyri 

Wilson hastalığı doğumsal bir rahatsızlık olmasına karşın önemli organlarda bakır birikmesine rağmen 

klinik belirtilerin geç ortaya çıkmasıyla ilgili yapılan çalışmalarda hastalığın 5 basamaktan meydana 

geldiği belirtilmiştir. 

Evre I’de karaciğerin hepotoksit sıvılarının içerisinde bakır birikimi gözlenmektedir. Genellikle 5 yaşın 

altında rastlanmakla birlikte kişi bu süreçte hiçbir belirti göstermemektedir. 

Evre II’de bakır hepatosit hücre içi sıvısından lizozomlara geçer ve aynı zamanda karaciğerden dışarı 

atılır. Bakırın atılımının hızına bağlı olarak hasta ya hiçbir belirti göstermemektedir ya da karaciğer 

hastalığı belirtileri gösterir. 

Evre III’de bakırın lizozomlarda birikmesine bağlı olarak fibrozis veya siroz gelişir. Aynı zamanda bu 

basamakta bakır beyin, kornea, böbrek ve iskelet gibi diğer dokularda birikmektedir. 

Evre IV’de bakır birikimi hızlı ise karaciğer hasarı, sinir sistemi hastalığı veya her ikisi birden oluşabil-

mektedir. 
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Evre V’de son evrede karaciğer yetmezliği veya dönüşümsüz beyin hasarı görülebilmektedir (Satılmış, 

2014).  

Klinik Bulgular  

Wilson hastalığına bağlı klinik bulgular tanı için önemli kriterlerdir. Hasta çoğu bireyin ergenlikten 

yetişkinliğe kadar olan süreçte bulgu geliştirse de ilk bulgular yaşamın ilk 10 yılında belirti göstermek-

tedir. İlk bulgular kişilerin %40’ında hepatiktir, %40-50’sinde nörolojiktir ve %10’unda psikiyatriktir 

(Hedera, 2017). Asemptomatik hastalar ise genellikle aile taraması ile belirlenmektedir (Czlonkowska, 

Stremmel, Roderick, Rosenberg, & Schilsky, 2012).  

Hepatik bulgular; karaciğer, bakır metabolizmasında önemli rol oynamaktadır. Bakır depolama alını ve 

safra yolu ile fazla bakırı vücut dışına aktarılması için gereklidir. Bu nedenle karaciğer hasarı Wilson 

hastalığında en sık görülen semptomdur (Scheiber, Bruha, & Dusek, 2010). Akut hepatit, akut karaciğer 

yetmezliği, steatoz ve kronik hepatit siroz gibi bulgularda Wilson hastalığından şüphe duyulmalıdır. 

Karaciğer tutulumu hiç belirti göstermediği durumdan yaşamı tehdit eden karaciğer yetmezliğine kadar 

götürebilmektedir. Asemptomatik hastalar tipik olarak sadece karaciğer enzimlerinde yükselme ve ka-

raciğer biyopsisinde bulgular ile biyokimyasal anormalliklere sahiptir (Shribman, Warner, & Dooley, 

2019). Karaciğer tutulumu Wilson hastalığında, akut viral hepatiti veya otoimmün hepatiti taklit edebi-

lir. Bunlarla birlikte, hepatik semptomları olan hastaların çoğu, portal hipertansiyona bağlı siroz ve sple-

nomegali ile birlikte kronik karaciğer hastalığı belirtileri sergiler. Hepatik fenotipi sık sık, aşırı durum-

larda akut böbrek yetmezliğine neden olabilen Coombs-negatif hemolitik anemi ile ilişkilidir. Karaciğer 

hastalığının hiçbir belirtisi olmayan hastalarda hemoliz nedeniyle geçici sarılık atakları ilk belirti olabi-

lir. Bu durum özellikle çocuklarda Wilson hastalığının başlangıç belirtisi olabilir. Wilson hastalığı ile 

başvuran genç bir hastanın ayırıcı tanısına girmektedir. Hepatit virüsleri bazı hastalarda belirtileri ken-

diliğinden düzelirken hastalık sonunda ilerliyor tedavi edilmezse fulminan karaciğer yetmezliği ile iliş-

kili olarak ortaya çıkar. Düşük hemoglobin, düşük kolinesteraz, artan transaminazlar ve düşük alkali 

fosfataz (AP) olan hastalarda Wilson hastalığı şüphesi yüksek olmalıdır (Hedera, 2017). Wilson hasta-

lığına bağlı akut karaciğer yetmezliği durumunda, belirgin ve bütün karaciğer hasarları karakteristik 

olarak sirozun arka planındadır. Apoptoz hepatositler, akut hasar sırasında öne çıkan bir özelliktir. İle 

ilerleyici karaciğer hasarı fibroz ve ardından siroz olarak gelişir. Hastaların yaklaşık yarısında siroz var-

dır (Schilsky, 2017). 

Nörolojik bulgular; hepatik bulgular ile beraber ya da birkaç zaman sonra ortaya çıkmaktadır (Ferenci, 

2017). Hastalarda ilk nörolojik bulgular yavaşça çıkmasına karşılık hızlı ilerleme gösterebilmektedir 

(Trocella, ve diğerleri, 2013). Çocukluk döneminde davranış farklılıkları, okul derslerinde uyum bozuk-

lukları, el ve göz hareketlerinde uyumsuzluk, kötü el yazısı gözlenmektedir. Bunların dışında; tremor 

(titreme), kaslarda uyumsuzluk, salya akması, dizantiri, distoni, spatisite, geçici disfaji, disotonmi, gibi 

belirtilerde gözlenmektedir (Göral, 2010).  

Psikiyatrik bulgular; baş ağrısı ve uykusuzluk, anksiyete (kaygı), kişilik farklılıkları, depresyon ve psi-

koz olarak bulunabilir. Psikiyatrik bulgular diğer bulgulardan genelde 2-3 yıl önce belirgin hale gelir. 

Nörolojik ve psikolojik belirtiler olsa bile karaciğer hastalığına ait belirtiler olmayabilir (Göral, 2010). 

Çocuklarda okul başarısında ki düşüş, kişilik farklılıkları, dürtüsellik, kararsızlık, cinsel teşhircilik ve 

uygunsuz davranışlar oluşmaktadır. İlk belirtiler sık sık, ergenlik ile ilişkilendirilen davranış bozukluk-

ları olarak düşünülmektedir. Bu durum teşhis için geç kalmaya neden olmaktadır (Ferenci, 2017). 
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Diğer bulgular; Serumda dolaşan bakırın korneanın iç yüzeyindeki desement tabakasına çökmesi so-

nucu, korneanın periferinde belirgin kahverengi-yeşil bir halka oluşur. Hastalık için patognomonik olan 

bu bulguya Kayser-Fleischer Halkası (KFH) denir (Hanağası & Hanağası, 2013). Kayser-Fleischer hal-

kası başlangıçta gözün üst ve alt kutuplarında görülür ve gözün descemet membranındaki aşırı bakır 

yükünü yansıtır. Fazla bakır yüklenmesi ile ilişkili ayçiçeği kataraktı da göz bulgularından biridir. Ay-

rıca lityazis, glomerüler hasar ve tübüler hasar olarak böbrek bulguları bulunur. Kemikler de bozukluk-

lar, miyokardiyal bozukluklar, endokrin bozuklukları görülmektedir (Trocella, ve diğerleri, 2013). 

Tanı 

Wilson hastalığının tanısı için tek bir test kullanılmamalıdır. Klinik, biyolojik, radyolojik ve bazen his-

tolojik veriler kullanılmalıdır. Wilson hastalığının en belirgin özelliği düşük serum seruloplazmin, top-

lam bakır konsantrasyonları ve artmış idrar bakır atılımıdır. Normal serum seruloplazmin konsantras-

yonu tek başına bir tanı değildir. Ağır karaciğer hastalığı olan kişilerin %50’si normal serum serulopla-

mini seviyelerine sahiptirler. Yenidoğanlar da aseruloplazminemi, nefritik sendrom, bakır eksiklikleri 

ve herhangi bir nedene bağlı kronik karaciğer hastalığı gözlenmektedir. Akut hepatit veya hemolizin 

gözlendiği durumlarda toplam serum bakır konsantrasyonu veya kırmızı kan hücreleri artmaktatır. Hem 

serum bakırını hem de seruloplazmin ölçüm yöntemleri Wilson hastalığının teşhisinde veya tedavinin 

izlenmesinde çok değerlidir. Çoğunlukla Wilson hastalarının %50'sinde idrar bakırının 24 saatte 100 mg 

üzerinde olması yalnızca Wilson hastalığına özel olmadığı bilinmektedir. Şüphe uyandıran hastalarda 

D-penisilamin kullanılarak boşaltım ile 24 saatlik idrar bakır düzeyine bakılan yararlı bir tanısal yar-

dımcı test olabilir. Wilson hastalığı şüphesinde, klinik ve biyokimyasal parametreler destekleyici de-

ğilse, bakır içeriğinin ölçüldüğü bir hepatik biyopsi yapılmalıdır. Hepatik bakır değeri tedavi edilmeyen 

Wilson hastalarında kuru bakır miktarı 250 mg'ın üzerindedir. Yorumlama zor olabilir çünkü artan ka-

raciğer bakır konsantrasyonları uzun süreli kolestazda görülebilir ve hepatik bakır konsantrasyonları ile 

karıştırılabilir. Korneal Kayser – Fleischer halkası yaygın fibrozu olan hastalarda düşüktür. MGR gö-

rüntülemesinde nörolojik hastalığı olan hastalarda her zaman normal olmayan bulgular göstermektedir. 

ATP7B mutasyon analizi, erken tanı için önemlidir. Genin, sıralaması tam kodlama dizisi ve genin int-

ron-ekson bağlantısının teşhisinin doğrulanmasına izin vermektedir. Kardeşlerde homozigot bulunma 

ihtimali %25'tir (Woimant & Trocello, Disorders of Heavy Meatls, 2014). 

Bakırdan Kısıtlı Diyet 

Bakırdan fakir diyetle Wilson hastalığın etkileri geciktirilebilir ve hastalığın kötüye gitmesi kontrol edi-

lebilir, ancak diyet tedavisi hiçbir zaman tek tedavi seçeneği olarak önerilmemektedir (Karimova, 2020). 

Çocuğun yaşına ağırlığına büyüme hızına bakılarak bakır kısıtlanmalıdır. 5-6 yaşında ki çocuklarda 

Wilson hastalığının görülme sıklığı yüksek olduğu için 1 mg bakır içeren beslenme tedavisi kişiye ve 

gereksinimlere uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Genellikle sağlıklı kişilerde bakır eksikliği görülme-

mektedir. Vejeteryan beslenen bireylerde eksikliğin görülebilme ihtimali yüksektir. Aynı zamanda çöl-

yak ve böbrek hastalarınında kan bakır seviyelerinin düşük olduğu gözlenmektedir.  
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Tablo 1. Bakır gereksinimi 

Yaş Gereksinim (mg/gün) 

0-6 ay 0,4-0,6 

6-12 ay 0,6-0,7 

1-3 yaş 0,7-1,0 

4-6 yaş 1,0-1,5 

7-10 yaş 1,0-2,0 

11 yaş + 1,5-2,5 

Yetişkin 1,5-3,0 

*Köksal, G., & Gökmen, H. (2000). 

Bakır hayvansal ve bitkisel içerikli gıdalarda bulunmaktadır. En yüksek bakır elementine sahip besinler 

kabuklu deniz ürünleri, kuruyemişler, çikolata, yeşil yapraklı sebzeler, mantarlar ve sakatatlardır. Rafine 

edilmiş tahıllar, şeker, süt ve ürünleri bakır düzeyleri düşük besin kaynaklarıdır. 

Bakırın biyoyararlılığına etki eden bazı etmenler bulunmaktadır. Vitamin C’nin fazla miktarlarda alın-

masının bakır emilimi üzerine düşürücü etkisi olduğu söylenmektedir ancak bu tartışmalıdır. Kalsiyum 

ve fosforun aşırı alınımının bakırın dışkıyla atılımını arttırdığı bilinmektedir.  

Kadminyum, bireylerde kadminyum günlük alınması gereken miktarlarda alındığında bireylerde bakır 

üzerine bir etkinliğinin olmadığı bilinmektedir. Fakat aşırı alınımında oluşabilecek kemik hastalıkla-

rında bakır ve kalsiyum emilimini bozduğu bilinmektedir. Demir, diyette ki çinko ve kalsiyum düzey-

lerine bağlı olarak bebeklerde 10 mg’ın üstüne çıkıldığında bakır kullanımını azaltmaktadır. Günlük 

diyette alınması 250 ug/g üstünde alınması bakır emilimini düşürmektedir. Bakır ile çinko dengesinin 

bozulması emilimi baskılamaktadır bu nedenle Wilson hastalarının teröpotik kontrolü için önem arz 

etmektedir (Köksal & Gökmen, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, 2017).  

Günlük alınan bakır miktarının önemli olduğu ve 5-6 yaşından sonra ortaya çıkmasıyla 1 mg bakır içeren 

bakırdan kısıtlı beslenme programı kişiye ve gereksinmelerine göre verilmelidir. Çocuğun yaşına ağır-

lığına büyüme hızına bakılarak bakır kısıtlanmalıdır. Genellikle sağlıklı kişilerde bakır eksikliği görül-

memektedir. Vejeteryan beslenen bireylerde eksikliğin görülebilme ihtimali yüksektir. Aynı zamanda 

çölyak ve böbrek hastalarında da kan bakır seviyelerinin düşük olduğu gözlenmektedir. 

Bakırın kaynakları hayvansal ve bitkisel içerikli besinlerde bulunmaktadır. En yüksek karaciğer, saka-

tatlar, yağlı tohumlar, bezelye ve mercimek, kabuklu deniz ürünleri, mantar, pekmez, kuru meyveler, 

ıspanak ve diğer yapraklı sebzelerdir. Rafine edilmiş tahıllar, şeker, süt ve ürünleri bakır düzeyleri düşük 

besin kaynaklarıdır. Genelde bakırdan kısıtlı beslenmede bir değişim süt, bir değişim meyve-sebze, bir 

değişim şeker 0,05 mg bakır bulunmaktadır. Bir değişim ette 0,03 mg bakır bulunmakla birlikte bir 

değişim ekmekte 0,09 mg bakır bulunmaktadır.  Ömür boyu bakırdan kısıtlı diyet tedavisinin etkinliği 

sınırlıdır. Bakır içeren gıdaların kısıtlanmasıyla ilgili hasta kaygısı artmakla birlikte hastanın diyeti ka-

bul edilmesi de zorlaşmaktadır. Bu kaygıyı hafifletmesi zordur. Bu nedenle hastalığın 1. yılından sonra 
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hastanın durumu stabil ise diyette fazla kısıtlamadan kaçınılmalı, beslenme müdahalesi ve beslenme 

düzenini iyileştirmeye odaklı olmalıdır. Yeterli karbonhidrat, protein, yağ ve mikro besinler içermeli 

dengeli ve çeşitli olmalıdır. Hastanın beslenme durumu iyi saptanmalıdır.  

Bakırdan kısıtlı diyet sadece yönetilmesi zor bir süreç değil aynı zamanda bazı besin gruplarından ol-

dukça kısıtlı bir diyettir. Bu nedenle yeterli besleyiciliği sağlamak, beslenme durumunu iyileştirmek için 

besin takviyesine ihtiyaç olabilmektedir. Bu takviyelerin bakır içermemesine özen gösterilmelidir 

(Köksal & Gökmen, Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, 2000).  

Diğer Tedavi Yöntemleri  

Penisilamin, teröpotik ajanlar sergilemesine rağmen Wilson hastalığının tedavisinde kullanılır. Nörolo-

jik fonksiyonların kötüleşmesi penisilemin başlatılmasına takiben bir endişe kaynağıdır. Geri dönüşü 

olmayan nörolojik rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Nörolojik fonsiyonlarda bozukluk en sık 4 hafta 

içerisinde ortaya çıkmaktadır. Muhtemelen bakır seviyelerini yükselterek toksik bakır seviyelerine yol 

açmaktadır. Bu neden ile ilk tedavi için diğer Wilson hastalığı ajanlarının kullanımı önerilmiştir. 

Trientin, penisilamin gibi bir şelotördür. Bakırın idrar ile beraber atılımını sağlamaktadır. Başlangıç 

tedavisi olarak günlük 750-1500 mg dozlarında kullanılmaktadır. Kanda yüksek serbest bakır seviyeleri 

ve hepatik bakırın mobilizasyonu ile sonuçlanmaktadır. Trientin ile yapılan ilk tedavide 24 saatlik idrar 

bakır atılımı belirgin şekilde yükselebilmektedir. Normal 24 saatte 20-50 mg bakır atılmaktadır. Serü-

loplazmin bakıra bu tedavide de bağlanamamaktadır. Trientin tedavisi sırasında serbest bakırın 25 mg’ın 

altında olması hedeflenmektedir. 

Çinko asetat, başlangıç olarak presemptomatik hastalarda önleyici tedavi olarak kullanılmnaktadır. 

Çinko besinler ve vücutta endojonik olarak salgılanan bakırı indüklemektedir. Durum negatif bakır iliş-

kisi ile sonuçlanmaktadır. Çinko ayrıca uyarıcı ek bir etkiyede sahiptir. Bu etki hücrelerde biriken ser-

best bakırın toksik etkisini azaltmaktadır. Çinkonun, bakırı toksik olmayan seviyelere düşürmesi yavaş-

tır ve aylarca tedavinin sürdürülmesi gerekebilmektedir. Çinkonun uzun süre kullanımında yan etkileri 

gözlenmektedir. Hastaların yaklaşık %10’u mide rahatsızlığı ve mide bulantısı gibi şikayetler yaşamak-

tadır. Bunun önüne geçile bilmesi için protein içerikli besinlerle tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ye-

tişkinler günde 3 doz 50 mg çinko tedavisi önerilmektedir (Lorincz, Wilson Disease and Related Copper 

Disorders, 2018).  

Dimercaprol (BAL), Wilson hastalığını tedavisinde ilk kullanılan ilaçtır. Kullanım şekli 2 ila 3 ml'lik 

enjeksiyon şeklindedir. Ciddi yan etkilere sahip olmasından dolayı ilaç çok nadiren kullanılmaktadır 

(Göral, 2010). 

Amonyum Tetratiomolibdat (TTM), doğrudan bakıra bağlanmadığı için şelatör değildir. Safra bakır atı-

lımını arttırmaktadır. Etkisi tam olarak bilinmemekle birlikte bakır emilimini engellediği ve bakır eli-

minasyonunu arttırdığı bilinmektedir (Fernando, Mourik, Wassmer, & Kelly, 2019). 

Antioksidanlar: Wilson hastalarında serum ve hepatik E vitamini düzeylerinin düşük olduğu bilindiği 

için tedavide kullanılabilmektedir. Ama WH’nın semptomatik iyileşmesinde nadiren etkisi olduğu bil-

dirilmiştir. 
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SONUÇ 

Wilson hastalığı, başta karaciğer olmak üzere birçok organda bakır birikimi oluşturan tanısı zor, genetik 

bir hastalıktır.   Eğer Wilson hastalığı tanısı erken konur ve tedavi edilirse hastalar normal bir yaşam 

beklentisine sahiptirler. Bakırdan fakir diyetle Wilson hastalığın etkileri geciktirilebilir ve hastalığın 

kötüye gitmesi kontrol edilebilir, ancak diyet tedavisi hiçbir zaman tek tedavi seçeneği olarak önerilme-

mektedir. Bu sebeple uygulanan beslenme programları yaşam tarzı haline getirilmelidir. 

Adaptasyonun sağlanması zordur bunun sebebi kişide oluşan kaygı bozukluklarıdır. Bu kaygıyı hafif-

letmek gerekmektedir. Bu nedenle hastalığın 1. yılından sonra hastanın durumu iyi ise diyette fazla kı-

sıtlamadan kaçınılmalı ve daha çok beslenme müdahalesi ve beslenme düzenini iyileştirmeye odaklı 

olunmalıdır. 

Diyet tedavisi ile beraber uygulanan ilaç tedavilerinin oldukça fazla yan etkileri sebebi ile Wilson has-

talığında erken tedavi yöntemleri yapılıp diyet tedavilerini yaygınlaştırılarak daha fazla klinik çalışmalar 

yapılabilir. 
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KADINLARDA METABOLİK SENDROM DURUMUNA GÖRE DİYET KALİTESİ VE 

DEPRESYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 Gamze BOLAÇ YAVAŞOĞLU1, Nilüfer ACAR TEK2 

1Sağlık Bakanlığı, Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ankara / Türkiye 
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Amaç: Metabolik sendrom (MetS), kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda etkili olan ve aynı 

etyopatogeneze sahip oldukları düşünülen farklı risk faktörlerinin birlikte yer alması durumudur. Obe-

zite, insülin direnci, hipertansiyon, diyabet, aterojenik dislipidemi ve endotel disfonksiyon metabolik 

sendromun bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı metebolik sendrom durumu ile 

diyet kalitesi ve depresyon durumunun ilişkisinin değerlendirilmesidir.  Yöntem: Bu çalışma, Sincan 

İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sincan Sağlıklı Hayat Merkezi diyet polikliniğine doktor tarafından 

yönlendirilen 18-50 yaş arası 176 kadın (88 MetS olgusu, 88 MetS olmayan) gönüllü ile yürütülmüştür. 

Çalışmaya katılan bireylerin; genel bilgileri, 3 günlük besin tüketim kayıtları, CES-depresyon ölçeği, 

antropometrik ölçümleri, biyokimyasal bulguları değerlendirilmiştir. Diyet kalitesinin değerlendirilme-

sinde Healthy Eating İndex (HEİ)-2015 kullanılmıştır. Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması (38,2±9,3) 

yıl olarak hesaplanmıştır. Bireylerin ortalama diyet kalitesi puanları, metabolik sendrom durumuna göre 

farklı bulunmamıştır (p>0,050). Metabolik sendromu olanların CES depresyon puanları ortalaması 

(21,64±14,8) (orta dereceli depresyon) iken olmayanların ortalaması (17,09±12,0) (hafif dereceli dep-

resyon) olup gruplar arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca metabolik send-

romlu bireylerde; vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi, bel-boy oranı, boyun çevresi, vücut 

yağ yüzdesi, vücut yağ kütlesi metabolik sendromu olmayan bireylere göre istatistiksel olarak daha yük-

sek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, metabolik sendromu olan bireylerde beslenme durumu ve has-

tanın psikolojik durumunun da değerlendirilmesi tedavinin seyrini olumlu yönde etkileyecektir.  

Anahtar Kelimeler: Metabolik Sendrom, Diyet Kalitesi, Depresyon 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Metabolik sendrom (MetS), kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda etkili olan ve aynı etyopatoge-

neze sahip oldukları düşünülen farklı risk faktörlerinin birlikte yer alması durumudur. Aterosklerotik 

hastalıklar ve tip 2 diyabetin en önemli ve en çok rastlanan sebeplerinin arasında metabolik sendrom 

yerini almaktadır (Reaven, 1988). Sendrom X olarak tanımlanan ve sonrasında da insülin direnci send-

romu, polimetabolik sendrom, ölümcül dörtlü, uygarlık sendromu olarak isimlendirilen metabolik send-

rom; obezite, insülin direnci, hipertansiyon, diyabet, aterojenik dislipidemi ve endotel disfonksiyon gibi 

birtakım bileşenlere sahiptir (Panidis ve diğerleri, 2013). Metabolik sendrom tedavisinde insülin diren-

cinin oluşmasına etkide bulunan etmenlerin yaşam şeklinde yapılan farklılıklarla denetlenebilir bir şe-

kilde tutmak amaçlardan biridir1 (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Sendrom 

Kılavuzu, 2009). İnsülin direnci ve metabolik sendromun birçok bileşenini kontrol altında tutabilmenin 

yolu tıbbi beslenme tedavisinden geçmektedir. Bu nedenle metabolik sendromlu bireylerin diyet kalite-

sinin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Aynı zamanda hastaların beslenme tedavisine tam uyu-

munu sağlayabilmek için bireylerin psikolojik durumunun ele alınması tedavinin olumlu yönde ilerle-

mesi için büyük bir adımdır.  
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AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı metebolik sendrom durumu ile diyet kalitesi ve depresyon durumunun ilişkisinin 

değerlendirilmesidir.   

KAPSAM 

Bu çalışma, Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sincan Sağlıklı Hayat Merkezi diyet polikliniğine 

doktor tarafından yönlendirilen 18-50 yaş arası 176 kadın (88 MetS olgusu, 88 MetS olmayan) gönüllü 

ile yürütülmüştür.  

YÖNTEM 

Psikiyatrik hastalığı olanlar, zayıflama ilacı tedavisi alan obezler, cushing sendromu olanlar, menopoza 

girmiş olanlar, kalp pili olanlar, madde kullanımı olanlar, hipertroidisi veya hipotroidi olanlar, bariatrik 

cerrahi ameliyatı geçirmiş olanlar, vücudunda protez veya platin bulunanlar, gebeler ve emziklilik dö-

nemindeki bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Çalışmaya dahil edilecek olan metabolik sendromlu kadınlar; aşağıdaki beş kriterden üçünün varlığı 

durumunda metabolik sendromlu kabul edilmiştir. Bu kriterler; NCEP-ATP III kılavuzuna göre; 1.Ab-

dominal obezite için bel çevresinin erkeklerde 102 cm’ nin, kadınlarda 88 cm’nin üstünde bulunması. 

2. Kan basıncının sistolik ≥130 mmHg, diyastolik ≥85 mmHg olması. 3. HDL-kolesterol düzeyinin ka-

dınlarda 50 mg/dl, erkeklerde 40 mg/dl’nin altında bulunması. 4. Trigliserid düzeyinin ≥150 mg/dl bu-

lunması. 5.Açlık kan şekerinin 110 mg/dl veya üstünde bulunması. Ayrıca; ilaç kullanan hiperlipidemi 

hastalarında trigliserit düzeyi ve ilaç kullanan hipertansiyon hastalarında kan basıncı ile ilgili kriterin 

varlığı kabul edilmiştir. 

Çalışmaya katılan bireylerin; genel bilgileri, 3 günlük besin tüketim kayıtları, CES-depresyon ölçeği, 

antropometrik ölçümleri, biyokimyasal bulguları değerlendirilmiştir. Diyet kalitesinin değerlendirilme-

sinde Healthy Eating İndex (HEİ)-2015 kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Bireylerin yaş ortalaması (38,2±9,3) yıl olarak hesaplanmıştır. Metabolik sendromu olanların %65,9’u 

40-50 yaş sınıfında yer alırken metabolik sendromu olmayanların %34,1 18-29 yaş sınıfında ve %34,1’i 

40-50 yaş grubunda yer almaktadır. Gruplara göre yaş ortalamaları farklılık göstermektedir (p<0,001). 

Metabolik sendromu olanların yaş ortalaması 41,9 iken metabolik sendromu olmayanların yaş ortala-

ması 34,4 olarak elde edilmiştir. 
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Tablo 1. Bireylerin metabolik sendrom durumuna göre yaş grubu dağılımı 

Yaş sınıflandı-

rılması 

Metabolik send-

rom var 

Metabolik send-

rom yok 

Toplam  𝝌𝟐 p 

S % S % S % 

18-29 5 5,7 30 34,1 35 19,9 26,936 <0,001 

30-39 25 28,4 28 31,8 53 30,1 

40-50 58 65,9 30 34,1 88 50 

Toplam 88 100 88 100 176 100 

Yaş 41,9±6,9 34,4±9,9 38,2±9,3 t=5,835 <0,001 

t: Bağımsız  iki örnek t test istatistiği, 𝜒2: Ki-kare test istatistiği, ortalama ± s. sapma 

Bireylerin ortalama diyet kalitesi puanları ve değerlendirmeleri, metabolik sendrom durumuna göre 

farklı bulunmamıştır (p>0,050).  

Tablo 2. Bireylerin metabolik sendrom durumuna göre diyet kalitesi (SYİ-15) puanının karşılaş-

tırılması 

  Metabolik sendrom 

var 

Metabolik sendrom 

yok 

Toplam t p 

HEİ 

skoru  

56,57±10,65 54,25±11,39 55,41±11,053 1,395 0,165 

56,00 (33,00-83,00) 53,00 (29,00-79,00) 55,00 (29-83) 

t: Bağımsız iki örnek t test istatistiği, ortalama ± s. sapma, ortanca (minimum – maksimum)  

Tablo 3. Bireylerin metabolik sendrom durumuna göre diyet kalitesi (SYİ-15) değerlendirmesi 

Sağlıklı Yeme İn-

deksi Durumu 

Metabolik send-

rom var 

Metabolik 

sendrom yok 

Toplam   

𝝌𝟐 

p 

S % S % S % 

Kötü 24 27,3 30 34,1 54 30,7 4,701 0,095 

Geliştirilmesi Gere-

ken 

60 68,2 58 65,9 118 67 

İyi 4 4,5 0 0 4 2,3 

𝜒2: Ki-kare test istatistiği 

Metabolik sendromu olanların CES depresyon puanları ortalaması (21,64±14,8) (orta dereceli depres-

yon) iken olmayanların ortalaması (17,09±12,0) (hafif dereceli depresyon) olup gruplar arası fark ista-

tistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05).  
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Tablo 4. Bireylerin metabolik sendrom durumuna göre depresyon puan ortalaması ve standart 

sapma değerleri 

  Metabolik sendrom 

var 

Metabolik sendrom 

yok 

Toplam t p 

CES depres-

yon puanı  

21,64±14,82 17,09±12,024 19,36±13,65 2,235 0,027 

17,00 (1,00-52,00) 14,00 (0,00-52,00) 16,00 (0,00-52,00) 

t: Bağımsız iki örnek t test istatistiği, ortalama ± s. sapma, ortanca (minimum – maksimum)  

Ayrıca metabolik sendromlu bireylerde; vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi, bel-boy oranı, 

boyun çevresi, vücut yağ yüzdesi, vücut yağ kütlesi metabolik sendromu olmayan bireylere göre istatis-

tiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Metabolik sendromu olanların ağırlık ortalaması 81,7 

iken metabolik sendromu olmayanların ortalaması 75,5 olarak elde edilmiştir. Metabolik sendromu 

olanların BKİ ortalaması 32,5 iken metabolik sendromu olmayanların ortalaması 29,2 olarak elde edil-

miştir. Metabolik sendromu olanların bel çevresi ortalaması 103,0 iken metabolik sendromu olmayan-

ların ortalaması 96,0 olarak elde edilmiştir. Metabolik sendromu olanların bel boy oranı ortalaması 0,7 

iken metabolik sendromu olmayanların ortalaması 0,6 olarak elde edilmiştir. Metabolik sendromu olan-

ların boyun çevresi ortancası 38,0 iken metabolik sendromu olmayanların ortancası 35,5 olarak elde 

edilmiştir. Metabolik sendromu olanların vücut yağ kütlesi ortalaması 32,3 iken metabolik sendromu 

olmayanların ortalaması 27,7 olarak elde edilmiştir. Metabolik sendromu olanların vücut yağ yüzdesi 

ortancası 39,7 iken metabolik sendromu olmayanların ortancası 37,1 olarak elde edilmiştir.  

Tablo 5. Bireylerin metabolik sendrom durumuna göre antropometrik ölçümlerinin, biyoelekt-

rik impedans analiz sonuçlarının karşılaştırılması 

 Metabolik sendrom 

var 

Metabolik sendrom yok Test ista-

tistiği 

p 

      Ort. ± SS Ort. Ort. ± SS Ort.   

Vücut Ağırlığı (kg) 81,7±12,1 81,4 75,5±12,8 74,7 t=3,28 0,001 

BKİ (kg/m2) 32,5±4,7 32,4 29,2±4,9 29,0 t=4,615 <0,001 

Bel çevresi (cm) 103,0±10,1 103,0 96,0±13,1 96,5 t=3,97 <0,001 

Bel boy oranı 0,7±0,1 0,7 0,6±0,1 0,6 t=4,427 <0,001 

Boyun çevresi (cm) 37,3±4,8 38,0 35,5±2,9 35,5 U=2311,5 <0,001 

Vücut yağ kütlesi (kg) 32,3±7,7 31,3 27,7±7,9 28,0 t=3,901 <0,001 

Vücut yağ yüzdesi (%) 38,9±4,9 39,7 36,0±5,4 37,1 U=2516 <0,001 

t: Bağımsız iki örnek t test istatistiği, U: Mann-Whitney U test istatistiği 
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TARTIŞMA 

Çalışmada bireylerin depresyon durumu değerlendirildiğinde; %51,1’inde depresyon varlığından söz 

edilebilmektedir. Bu farklılığın nedeninin çalışmamızdaki kadınların çoğunun polikliniğe zayıflamak 

amaçlı başvurmuş olmasına, fazla kilolu veya obez olmasına ve ekonomik durumlarının düşük olmasına 

dolayısıyla depresyona yatkınlıklarının daha fazla olduğunu düşündürmektedir. Herva ve arkadaşlarının 

obez kadınlar üzerinde yaptığı çalışmada bu oranın %22,1, 30-65 yaş arası metabolik sendromlu kadın-

larda yapılan başka bir çalışmada ise bu oranın %14,8 olduğu görülmektedir (Herva ve diğerleri, 2006; 

Kahl ve diğerleri, 2012). 

Metabolik sendromu olan bireylerin depresyon puan ortalaması 21,64 iken olmayanların ortalaması 

17,09 olarak elde edilmiştir. Çalışmada bireylerin depresyon puan ortalamaları 19,36±13,65’dir. Çalış-

malara bakıldığında; psikolojik risk düzeyinin artışının metabolik sendromla ilişkili olduğu bulunmuş-

tur.  

Bireylerin depresyon durumunun dağılımlarına bakıldığında; ≥ 16 puana sahip olanların oranı 

%51,1’dir. Benzer bir çalışmada, 35-64 yaş arası 1798 Meksikalı Amerikan vatandaşı bireyde CES-

depresyon ölçeği kullanıldığında ≥ 16 puana sahip olanların oranı %29 olarak, kadınlardaki oranı ise 

%34,4 olarak bulunmuştur. Referans verilen çalışmaya benzer şekilde bu çalışmada da kadınların dep-

resyon durumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür (Olvera ve diğerleri, 2015). 

Kore’de 2014-2016 yılları arasında 10459 kişi üzerinde yapılan Kore Ulusal Sağlık ve Beslenme Araş-

tırmasının sonucuna göre; metabolik sendrom ve depresyon arasında güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur 

(Kim ve diğerleri, 2018). Farklı ülkelerde yapılan birçok çalışma metabolik sendrom bileşen sayısının 

yüksek olmasını ortalama depresyon düzeylerinin yüksekliğine bağlamaktadır (Liaw ve diğerleri,2015; 

Almeida ve diğerleri,2009). Metaanalizler depresyon ile metabolik sendrom arasındaki nedensellik ye-

rine depresyon ile metabolik sendrom, diyabet, obezite arasındaki karşılıklı ilişkiye bakılmasını öner-

mektedir. Başka bir çalışmada ise; yaşam şekli değişikliği ve fiziksel aktiviteye yönelişin hem depres-

yona hem de metabolik sendromda iyileşmeye katkı sağladığı görülmüştür (Luppino ve diğerleri, 2010). 

Çalışmada bireylerin metabolik sendrom durumu ile diyet kalitesi (SYİ-15) arasında ilişki bulunama-

mıştır. Çok az çalışmada SYİ ve MetS riski arasındaki ilişki belgelenmiştir. 1036 İranlı kadın üzerinde 

yapılan bir çalışmada SYİ-2010 puanı en yüksek kısımda yer alan bireylerin metabolik sendrom riski 

en düşük puana sahip bireylere kıyasla %28 daha düşük olduğu görülmüştür (Saraf-Bank ve diğerleri, 

2017). 775 sağlıklı kadında yapılan başka bir çalışmada diğer kardiyovasküler risk faktörleri ve MetS 

ile ilişkisi gösterilememiştir (AlEssa ve diğerleri, 2016). 

Abdominal obezite, kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür. Her ne kadar Dünya 

Sağlık Örgütü’nün önerdiği beden kütle indeksi referans aralıkları şişmanlık göstergesi olarak günü-

müzde kullanılsa da toplam yağlanma ölçümü konusunda sınırlıdır. Vücut yağı ise rölatif yağlanma ve 

enerji depolarının ölçümünde önemli bir göstergedir. Yapılan çalışmalarda santral yağlanmayla özellikle 

viseral yağ dokusuyla artan metabolik bozukluklar, mortalite ve morbidite riski ilişkisi gösterilmiştir 

(Shen ve diğerleri, 2006). 

Yapılan çalışmada, metabolik sendromu olanların bel çevresi ortalaması 103,0 iken metabolik sendromu 

olmayanların ortalaması 96,0 olarak elde edilmiştir. Metabolik sendrom ile bel çevresi arasındaki ilişki 

ortaya konmuştur. Başka bir çalışmada da metabolik sendromu olanların bel çevresi ortalaması 105,13 
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iken metabolik sendromu olmayanların ortalaması 93,64 olarak elde edilmiştir (Orhan ve diğerleri, 

2011).  

SONUÇ 

Yapılan istatistiksel analizlerde metabolik sendrom oluşumuna etki eden parametrelerin farklı yaş grup-

larında ve farklı cinslerde ayrımının tespiti yapılmış olup, bireylerin obezite, insülin direnci, hipertansi-

yon, beden kütle indeksi gibi metabolik sendromun oluşumunda etkili olan bileşenlerde diyet kalitesinin 

ne kadar önemli olduğu kanıtlanmıştır. Türkiye’ye özgü bir diyet kalite indeksi oluşturulması sonuçların 

ülkemizi yansıtması açısından daha faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

Metabolik sendromla depresyon arasındaki ilişki değerlendirildiğinde aradaki ilişkinin belirgin olduğu 

görülmektedir. Metabolik sendromu olan bireylerde beslenme durumunun ve hastanın psikolojik duru-

munun da değerlendirilmesinin tedavinin seyrini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. 
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PEDİATRİK AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) TANI, TEDAVİ VE SONRASI 

SÜREÇLERDE OBEZİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Teslime AKTOLAN1, Nilüfer ACAR TEK2 

1Akyurt Devlet Hastanesi, Akyurt, Ankara / Türkiye 
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Akut lenfoblastik lösemi (ALL), çocukluk çağında en sık görülen kanser türüdür. Obezite, ALL’den 

sağ kalan çocuklarda rastlanan önemli bir sorundur. Bu çalışma çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi 

tedavisi sonrası sağ kalan çocukların tanı anı, tedavi sonu ve sonraki süreçlerde antropometrik ölçümle-

rinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Remisyon halinde olan, yaşları 5 ile 15 yıl arasında 

(9,7±3,32 yıl) değişen 67 gönüllü birey ile gerçekleştirilmiştir. Bireylere ait bilgiler ve ölçümler ebe-

veyni ile birlikte yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiş, retrospektif verilerine hasta dos-

yalarından ulaşılmıştır. Remisyon döneminde bireylerin %28,1’inin fazla kilolu, %21,9’unun obez ol-

duğu saptanmıştır. Tanı anında bireylerin %25,3’ünün, tedavi sonunda %65,7’sinin, remisyon döne-

minde %50,0’sinin fazla kilolu ve/veya obez olduğu saptanmıştır. Bireylerin tanı anına göre tedavi sonu 

ve remisyon dönemindeki ortalama BKİ değerlerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). Cinsiyetlere göre BKİ değerlerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemek-

tedir (p>0,05). Akut lenfoblastik lösemi tedavisi sonrası sağ kalan bireylerde gelişen obezitenin saptan-

ması, nedenlerinin araştırılması ve önüne geçilmesi endokrin ve metabolik hastalıkların önlenmesi açı-

sından önem taşımaktadır. Akut lenfoblastik lösemi tanısı alan çocukların tedavi sırasında ve tedavi 

sonrası süreçte metabolik bulguları, antropometrik ölçümleri yakından takip edilmeli, çocuklar sağlıklı 

yaşam (dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin arttırılması, sedanter yaşamın azaltılması vb.) konusunda 

desteklenmeli, aileler bilgilendirilmeli ve bu alanda nutrisyonel hedeflerin oluşturulması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akut Lenfoblastik Lösemi, Pediatri, Obezite, Antropometri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Akut lenfoblastik lösemi (ALL) çocukluk çağında görülen en yaygın kanser türüdür ve çocuklarda gö-

rülen neoplazmaların %25-30’unu oluşturur (Karaman, 2007:218-227).Ülkemizde de %31,5 prevelans 

ile lösemi çocukluk çağı kanserleri arasında ilk sırada yer almaktadır.40 ALL hastalığına 1950’li, 1960’lı 

yıllarda yakalanan bir çocuğun ortalama yaşam süresi yaklaşık dört ay iken, şimdi modern tanı ve 2-3 

yıl süren ağır tedavi yöntemleri ile (kombine kemoterapiler) çocuklar bu hastalıktan kalıcı olarak iyile-

şebilmektedirler (Brenner ve ark, 2001:1977-1983). Fakat ağır ve uzun süren tedavi sürecinden sonra 

hayata yeniden dönen çocuklar, tedavi sonrası büyüme ve gelişme bozuklukları, obezite, metabolik 

sendrom gibi birçok sağlık problemi ile karşılaşmaktadır (Schrappe ve ark., 2000:2205-2222). Obezite 

ALL tedavisi sonrası çocuklarda ortaya çıkan en önemli sağlık sorunlarından biri olarak görülmektedir 

(Arpacı ve ark., 2015:61-66: Ness ve ark., 2011:185-197). 

AMAÇ 

Pediatrik ALL tedavi sonrası, sağ kalan çocukların antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi; tanı 

anı, tedavi sonu ve remisyon dönemindeki BKİ değişimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

                                                            
40 https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/Trkiye_Kanser_statistikleri_2015.pdf 
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KAPSAM 

Bu çalışma, Mart 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemato-

loji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmıştır. Örneklemin belirlenmesinde NCSS Pass 

2008 programı ile power=0.90, alfa=0.05 olacak şekilde yapılan power analizi sonucunda denek sayısı 

60 olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya rutin kontroller için belirli periyotlarla lösemi polikliniğine gelen 

32 kız 35 erkek olmak üzere toplam 67 gönüllü birey, rastgele örnekleme yöntemiyle alınmıştır.  

YÖNTEM 

Bu çalışma için Gazi Üniversitesi Etik Kurulu’ndan 02.07.2014-77082166-604.01.02-18606 tarih ve 

sayılı kurul onayı alınmıştır. Araştırmaya dâhil edilme kriterleri; çocuk lösemi polikliniği tarafından 

takip edilen, tedavisi tamamlanmış, remisyon halinde bulunan, yaşları 5-15 yıl arasında olan bireyler 

olarak belirlenmiştir. Relaps halinde olan, kök hücre nakli yapılan bireyler çalışma dışı bırakılmıştır. 

Çalışmaya alınan bireylere ait bilgiler ve ölçümler ebeveyni ile birlikte yüz yüze görüşme yöntemi kul-

lanılarak elde edilmiş, retrospektif (geriye dönük) bilgilerine hasta dosyalarından ulaşılmıştır. 

Antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesinde, ağırlık; aç karnına, ayakkabısız olarak taşınabilir di-

jital tartı aleti ile ölçülmüştür, boy uzunluğu ölçümü stadiometre ile yapılmıştır. Yaşa göre BKİ (Beden 

Kütle İndeksi) değerleri “WHO AnthroPlus Programı”41 ile “WHO 5-19 yaş grubu çocuklar için referans 

değerleri-2007” 3kullanılarak hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. 

BKİ Z skoru (BAZ), Z-skor (SD) kesişim noktalarına göre; 

<-2SD: çok zayıf, 

≥- 2SD <-1SD: zayıf, 

 ≥-1 SD <+1SD: normal, 

 ≥+1 SD <+2 SD: fazla kilolu, 

≥+2 SD: obez olarak sınıflandırılmış ve yorumlanmıştır (TBSA, 2010:38-40). 

BULGULAR 

Bireylerin %52,2’si (n=35) erkek, %47,8’i (n=32) kızdır. Bireylerin yaşları 5 ile 15 yıl arasında değiş-

mekte olup ortalama 9,7±3,32 yıldır. Bireylerin %94,0’ü pre B hücreli ALL, %6,0’sı T hücreli ALL 

tanısı ile tedavi almıştır. Bireylerin tanı yaşı ortalaması 4,5±2,57 yıl, ortalama tedavi süresi 2,31±0,66 

yıl, tedavi sonu yaş ortalaması 6,4±2,90 yıl, ortalama remisyon süresi 3,0±2,32 yıldır. Bireylerin tedavi 

süreleri 1-5 yıl, remisyon süreleri 0,3 - 9 yıl arasında değişmektedir (Tablo 1). 

 

  

                                                            
41 https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/weight-for-age, https://www.who.int/to-

ols/growth-reference-data-for-5to19-years/application-tools 

https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/weight-for-age
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Tablo 1. Demografik özellikler, tanı ve tedavi sürecine ilişkin bazı parametreler 

 n % 

Cinsiyet Erkek 35 52,2 

Kız 32 47,8 

Tanı Pre B Hücreli ALL 63 94,0 

 T Hücreli ALL 4 6,0 

 Alt–Üst  (Medyan) Ort±SD 

Yaş * 5-15   (9) 9,7±3,32 

Tanı yaşı* 1-13    (4) 4,5±2,57 

Tedavi süresi* 1-5      (2) 2,31±0,66 

Tedavi sonu yaşı* 2-15    (6) 6,4±2,90 

Remisyon süresi* 0,3-9   (3) 3,0±2,32 

*Yaş ve takip süreleri yıl olarak verilmiştir. 

Bireylerin tanı anı, tedavi sonu ve remisyon dönemindeki vücut ağırlıkları, boy uzunlukları, BKİ değer-

leri Tablo 2’de verilmiştir. Cinsiyetlere göre BKİ değerleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göster-

memektedir (p>0,05).Erkeklerin ve kızların kendi içlerinde grup içi karşılaştırmalarına bakıldığında tanı 

anı, tedavi sonu ve remisyon dönemi ortalama BKİ değerlerindeki değişimler istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p<0,05)(Tablo 2). 

Tablo 2.Tanı anı, tedavi sonu ve remisyon dönemindeki antropometrik ölçümler 

 

Antropometrik Ölçümler 

Erkek (n=35) Kız (n=32) T *p 

Alt -Üst 

(Medyan) 

Ort±SD Alt -Üst 

(Med-

yan) 

Ort±SD 

Tanı anı Vücut ağır-

lığı (kg) 

11-92  

(17,2) 

21,75±14,16 11-34  

(15) 

16,34±5,10 0,755 

 

0,498 

 
Boy uzun-

luğu (cm) 

80-176 

 (110) 

111,6±21,0 81-135 

 (99,9) 

100,8±13,15 

BKİ (kg/m²) 12,4-29,7 

(15,9) 

16,4±3,25 11,34-

20,36  

(16,1) 

15,9±2,02 

Tedavi 

sonu 

Vücut ağır-

lığı (kg) 

17-95 

 (25) 

32,1±16,03 15-63,8 

(24,5) 

26,11±9,23 1,648 0,110 

Boy uzun-

luğu (cm) 

100-180  

(121,6) 

126,3±19,62 89,11-

158 

(119,5) 

119,46±13,20 

BKİ (kg/m²) 14,2-

29,32 

(17,5) 

19,0±3,52 14,04-

25,56 

(17,3) 

17,8±2,40 

Remis-

yon dö-

nemi 

Vücut ağır-

lığı (kg) 

19,4-95  

(39,3) 

41,57±18,69 17-71 

 (36,85) 

35,68±16,17  

1,214 

 

 

0,229 

 

Boy uzun-

luğu (cm) 

104,2-183  

(140) 

138,67±21,65 99-165 

 (135,2) 

133,36±16,17 

BKİ (kg/m²) 15,34-

34,24  

(19,8) 

20,5±4,14 14,42-

29,55 

(18,9) 

19,4±3,52 

Grup içi karşılaştırmaları 
**p 

0,001* 0,001*   

*Student t Test  **Repeated Measures Test     *p<0,05              **p<0,05 
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Cinsiyetlere göre ve tüm bireylerin tanı anı, tedavi sonu ve remisyon dönemindeki BAZ sınıflandırması 

dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Tanı anında bireylerin %25,3’ünün, tedavi sonunda %65,7’sinin, remis-

yon döneminde ise %50,0’sinin fazla kilolu ve/veya obez olduğu saptanmıştır. Cinsiyetlere göre BAZ 

dağılımları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05)(Tablo 3).  

Tablo 3. BKİ z skor (BAZ) sınıflandırması dağılımları 

BAZ Sınıflandırması Erkek (n=35) Kız (n=32) Toplam (n=67) *p 

n (%) n (%) n (%) 

 

Tanı anı 

 

Çok zayıf 3 (8,6) 3 (8,6) 6 (9,0) 0,549 

Zayıf 5 (14,3) 2 (6,3) 7 (10,4) 

Normal 20 (57,1) 17 (53,1) 37 (55,2) 

Fazla kilolu 3 (8,6) 7 (21,9) 10 (14,9) 

Obez 4 (11,4) 3 (9,4) 7 (10,4) 

Tedavi sonu 

 

Çok zayıf 1 (2,9) - 1 (1,5) 0,776 

Normal 10 (28,6) 12 (37,5) 22 (32,8) 

Fazla kilolu 14 (40,0) 13 (40,6) 27 (40,3) 

Obez 10 (28,6) 7 (21,9) 17 (25,4) 

Remisyon dönemi 

 

Zayıf 1 (2,9) 1 (3,1) 2 (3,0) 0,947 

Normal 17 (48,6) 15 (46,9) 32 (46,9) 

Fazla kilolu 8 (22,9) 9 (28,1) 17 (28,1) 

Obez 9 (25,7) 7 (21,9) 16 (21,9) 

*Fisher Freeman Halton Test* p<0,05 

Yapılan ikili karşılaştırmalara göre erkeklerin ve kızların kendi içlerinde tanı anındaki ortalama BKİ 

değerine göre tedavi sonu ortalama BKİ değerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). Tanı anı ve tedavi sonu ortalama BKİ değerine göre remisyon dönemindeki ortalama BKİ 

değerindeki artış da yine istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4).   

Tablo 4. BKİ değerlerinin ikili karşılaştırmaları 

BKİ değerleri  

İkili karşılaştırmaları 

Erkek (n=35) Kız (n=32) 

Ort±SD F *p Ort±SD F *p 

Tedavi sonu - Tanı anı   2,62±3,60 -4,310 0,007* 1,87±1,98 -5,349 0,001* 

Remisyon dönemi - Tanı anı 4,13±4,53 -5,391 0,001* 3,44±3,57 -5,454 0,001* 

Remisyon dönemi - Tedavi sonu  1,50±2,70 -3,295 0,001* 1,56±3,21 -2,757 0,029* 

*Düzeltilmiş Bonferroni Test *p<0,05 

Cinsiyetlere göre bireylerin tanı anı, tedavi sonu ve remisyon (çalışma) dönemi BKİ değerlerindeki artış 

Şekil.1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Cinsiyetlere göre bireylerin tanı anı, tedavi sonu ve remisyon (çalışma)  

dönemi BKİ değişimi 

TARTIŞMA 

Pediatrik akut lenfoblastik lösemi tedavisi sonrası obezite görülme prevalansı %16,0– 56,0’dır.Bu 

bireylerde obezite prevelansının fazla olduğu görülmektedir. Obezite, sağ kalan lösemili çocuklarda 

rastlanan kardiyovasküler mortalite ve morbidite riskini arttıran en yaygın geç etkilerdendir (Dickerman, 

2007:554-568). Bu çalışmada da hastaların %28,1’i fazla kilolu, %21,9’unun obez olduğu saptanmış, 

bireylerin %50,0’sinin fazla kilolu ve/veya obez olduğu görülmektedir (Tablo 3). Türkiye Beslenme ve 

Sağlık Araştırması (TBSA) 2010, Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Ra-

porunda 6-18 yaş grubu çocukların %8.2’sinin obez, %14.3’ünün fazla kilolu olduğu saptanmıştır 

(TBSA, 2010:469-475).Çalışmanın sonuçları ülkemizdeki sağlıklı çocuklardan elde edilen veriler ile 

kıyaslandığında ALL tedavisi sonrası sağ kalan çocuklarda tespit edilen fazla kiloluluk veya obezite 

oranının belirgin olarak fazla olduğu görülmektedir. 

Sainsbury ve arkadaşlarının (Sainsbury ve ark, 1985:832-836) yaptıkları çalışma, ALL tedavisi sonrası 

sağ kalan bireylerin fazla kilolu olmaya yatkın olduklarını gösteren ilk çalışma olmuştur. Bu bireylerde 

vücut ağırlığındaki artışın tanı anından itibaren 8 yıl veya daha uzun süre devam ettiği belirtilmiştir. 

Yapılan çoğu çalışmalar bu sonuçları desteklemektedir (Rozzouk ve ark., 2007:1183-1189; Zhang ve 

ark., 2014:1263-1269).Bu çalışmada da benzer şekilde bireylerin tanı anından itibaren tedavi sürecinde 

ve tedavi sonrası remisyon döneminde BKİ değerlerinde artış olduğu görülmektedir. Bu artış istatistiksel 

olarak anlamlıdır (p<0,05). Yapılan bazı çalışmalarda obezite görülme sıklığının kızlarda daha yüksek 

olduğu belirtilirken (Withycombe ve ark., 2009:1249-1254; Odame ve ark.,1994:147-149), çoğu çalış-

mada ise erkekler ile kızlar arasında obezite görülme oranı arasında anlamlı bir fark olmadığı belirtil-

mektedir (Oeffinger ve ark., 2003:1359-1365; Rozzouk ve ark., 2007:1183-1189). Bu çalışmada kızlar 

ve erkeklerin fazla kilolu ve obez olma oranı benzer bulunmuş, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıştır (p>0,05)(Tablo 2). 

Obezitenin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Aşırı enerji alımından ve/veya azalmış fiziksel aktivite-

den kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Jansen ve ark., 2009:103-106). Son dönem yapılmış olan ça-

lışmalarda cinsiyet, kraniyal radyoterapi tedavisi, tanı yaşı, hastalık risk durumu, kümülatif steroid dozu 

gibi ALL hastalarında fazla kilo/obezite gelişiminde tanımlanmış olan risk faktörlerinden çok, kanser 
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tanısı anındaki fazla kilolu veya obez olma durumu en önemli risk faktörü olarak gösterilmiştir (Rozzouk 

ve ark., 2007:1183-1189; Zhang ve ark., 2014:1263-1269; Asner ve ark.,  2008:118-122). 

Vücut ağırlığındaki artışı önlemenin, şişmanlığı tedavi etmekten daha kolay, ucuz ve etkili bir yöntem 

olduğu gerçeğinden hareketle, çocuklara yönelik etkili koruyucu girişimlerin uygulanması çok önemli-

dir. Bunun için çocuklarda şişmanlığı etkileyen faktörlerin ortaya konulması gerekmektedir. Son yıl-

larda kanser tedavisi sonrası bireylerin sağlıklarının korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yö-

nelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu alanda beslenmenin de önemli bir yeri olduğu görülmekte-

dir (Pinto ve ark., 2000:38-52). Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) düşük kilolu veya fazla kilolu 

olan çocukluk çağı kanser tedavisi sonrası sağ kalan bireylerin normal aralıklarda olmayan BKİ değer-

lerinin getireceği sağlık sorunları açısından takip edilmesini önermektedir (Meacham ve ark., 

2005:1730-1739). 

SONUÇ 

Pediatrik ALL tedavisi sonrası obezite prevelansının fazla olduğu görülmektedir. ALL’li çocuklara yö-

nelik beslenme durumlarını ve besin tüketimlerini değerlendiren çalışmalar sınırlıdır. Bu bireylerin bes-

lenmesine yönelik beslenme rehberleri de bulunmamaktadır. Pediatrik ALL tedavisi sonrası çocuklar 

1950’li, 1960’lı yıllarda kısa sürede yaşamlarını yitirirken, günümüzde kalıcı olarak iyileşebilmektedir-

ler. Dünyada ve ülkemizde geçmişinde bu hastalık tanısı olan, kronik sağlık problemleri normal topluma 

kıyasla belirgin olarak artmış (kanser tedavisi sonrası ortaya çıkan geç etkiler nedeniyle) büyük bir po-

pülâsyon ile karşılaşmamız muhtemeldir. Bu bireylerin hastalık tanısının konulması ile başlayarak, te-

davi sırasında, tedavi sonrası uzun dönem takiplerinde;büyüme ve gelişimlerinin, antropometrik ölçüm-

lerinin ve beslenme durumlarının takibi geç dönemde ortaya çıkabilecek yan etkilerin önlenmesi açısın-

dan önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlığın korunması için gerekli girişim-

lerin oluşturulması gerekmektedir. 

KAYNAKÇA  

Karaman, S. (2007). Pediatrik Onkolojide Tedaviye Bağlı (endokrin) Geç Yan Etkiler. Klinik           

Gelişim, 20(2): ss.218-227.  

Brenner, H., Kaatsch, P., Burkhardt‐Hammer, T., Harms, D. O., Schrappe, M., & Michaelis, J.    (2001). 

Long‐term survival of children with leukemia achieved by the end of the second millennium. 

Cancer, 92(7):ss.1977-1983.  

Schrappe, M., Reiter, A., Zimmermann, M., Harbott, J., Ludwig, W. D., Henze, G., Gadner, H., 

Odenwald, E., Riehm, H. (2000). Long-term results of four consecutive trials in childhood ALL 

performed by the ALL-BFM study group from 1981 to 1995. Leukemia (08876924), 

14(12):ss.2205-2222.  

Arpaci, T., Törüner, E.K. (2015). Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi Sağ Kalanlarında Obezite: 

Bir Literatür Taraması. Journal of Contemporary Medicine, 5(1):ss.61-66 .  

TBSA-2010. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme Durumu ve Alışkanlıklarının 

Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No:931, Ankara,2014:ss.38-40. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

461 

Dickerman J.D. The Late Effects of Childhood Cancer Therapy. Pediatrics 2007; 119:ss.554-568. 

Sainsbury, C. P., Newcombe, R. G., & Hughes, I. A. (1985). Weight gain and height velocity during 

prolonged first remission from acute lymphoblastic leukaemia. Archives of Disease in 

Childhood, 60(9):ss.832-836. 

Razzouk, B. I., Rose, S. R., Hongeng, S., Wallace, D., Smeltzer, M. P., Zacher, M., Pui, C.H., and 

Hudson, M. M. (2007). Obesity in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia and 

lymphoma. Journal of Clinical Oncology, 25(10):ss ,1183- 1189. 

Zhang, F. F., Rodday, A. M., Kelly, M. J., Must, A., MacPherson, C., Roberts, S. B., Saltzman, E., & 

Parsons, S. K. (2014). Predictors of being overweight or obese in survivors of pediatric acute 

lymphoblastic leukemia (ALL). Pediatric Blood & Cancer, 61(7):ss.1263-1269. 

Withycombe, J. S., Post‐White, J. E., Meza, J. L., Hawks, R. G., Smith, L. M., Sacks, N., & Seibel, N. 

L. (2009). Weight patterns in children with higher risk ALL: A report from the Children's 

Oncology Group (COG) for CCG 1961. Pediatric blood & cancer, 5:ss.1249-1254. 

Odame, I., Reilly, J. J., Gibson, B. E., & Donaldson, M. D. (1994). Patterns of obesity in boys and girls 

after treatment for acute lymphoblastic leukaemia. Archives of Disease in Childhood, 

71(2):ss.147-149. 

Oeffinger, K. C., Mertens, A. C., Sklar, C. A., Yasui, Y., Fears, T., Stovall, M., ... & Robison, L. L. 

(2003). Obesity in adult survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia: a report from the 

Childhood  Cancer Survivor Study. Journal of Clinical Oncology, 21(7):ss.1359-1365. 

Jansen, H., Postma, A., Stolk, R. P., & Kamps, W. A. (2009). Acute lymphoblastic leukemia and obesity: 

increased energy intake or decreased physical activity? Supportive Care in Cancer, 17(1):ss.103-

106. 

Asner, S., Ammann, R. A., Ozsahin, H., Beck‐Popovic, M., & Von der Weid, N. X. (2008). Obesity in 

long‐term survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia. Pediatric Blood & Cancer, 

51(1):ss. 118-122. 

Pinto, B. M., Eakin, E., & Maruyama, N. C. (2000). Health behavior changes after a cancer diagnosis: 

what do we know and where do we go from here? Annals of Behavioral Medicine, 22(1):ss.38-

52. 

Meacham, L. R., Gurney, J. G., Mertens, A. C., Ness, K. K., Sklar, C. A., Robison, L. L., & Oeffinger, 

K. C. (2005). Body mass index in long‐term adult survivors of childhood cancer. Cancer, 

103(8):ss. 1730-1739 

İNTERNET KAYNAKLARI 

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/Trkiye_Kanser_statistik-

leri_2015.pdf (E.T. 05.03.2021)  

https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/weight-for-age (E.T. 05.03.2021) 

https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/application-tools (E.T. 05.03.2021) 

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/Trkiye_Kanser_statistikleri_2015.pdf
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/kanser-db/istatistik/Trkiye_Kanser_statistikleri_2015.pdf
https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards/weight-for-age
https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/application-tools


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

462 

ÇEMEN OTU BİTKİSİNİN SAĞLIK İLE İLİŞKİSİ 
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2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Bitki kaynaklı bileşikler, insan sağlığı üzerindeki sayısız olumlu etkileri nedeniyle son zamanlarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bileşikler, yan etkilerinin minimum düzeyde olması ve insan sağlığı 

üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Bu bitkilerden çemen otu 

(Trigonella foenum-graecum Linn), Fabacaae familyasına ait, Doğu Avrupa ve Asya’nın çeşitli bölge-

lerine özgü, üç yapraklı, yaprakları 0,3-0,8 m yüksekliğe ulaşan, kısa ömürlü bir bitkidir. Üçgen şekilli 

çiçeklerinden dolayı Trigonella olarak adlandırılır. Asya, Afrika ve Avrupa’nın birçok yerinde gıda, 

çeşni, baharat ve yerli ilaç olarak yetiştirilmektedir. Çemen otunun fitokimyasal analizi; saponinler, ste-

roidler, alkaloidler, flavonoidler, terpenler, fenolik asit türevleri, aminoasitler, yağ asitleri ve bunların 

türevleri gibi çeşitli ikincil metabolitlerin varlığını ortaya çıkmıştır. Diyet posası açısından iyi bir kaynak 

olan çemen otu tohumlarında çözünür ve çözünmez olmak üzere iki tip diyet posası bulunmaktadır. 

Çemen otunun sağlığı geliştirme ve hastalığı önleme özelliğinin içeriğindeki çeşitli fitokimyasallardan 

ve bu fitokimyasalların farmakolojik ve biyolojik aktivitelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Son 

dönemde yapılan in vivo ve in vitro hayvan çalışmalarında, çemen otunun antioksidan, antiinflamatuvar, 

antidiyabetik, antilipidemik, antikanser, antidepresan, antianksiyete, antibakteriyel, antifungal, hepatop-

rotektif, nöroprotektif, antiülseratif, antilitojenik ve galaktogog özelliklere sahip olduğu bildirilmiştir. 

Ayrıca çemen otu çekirdeği ekstresinin menopoz semptomlarını hafifletici etkileri de vardır. Bu derleme 

çalışmasında çemen otunun kimyasal yapısı, besin ve besin ögesi içeriği, akut ve kronik hastalıkların 

önlenmesi ve tedavi edilmesindeki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çemen Otu, Sağlık, Beslenme, Bitki 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çemen otu; Akdeniz Bölgesi, Güney Avrupa ve Batı Asya’ya özgü olan, yoncaya benzeyen bir bitki-

dir.42 Tohumları baharat, yaprakları sebze olarak kullanılabilen çemen otu, tek yıllık bir baklagildir. 

Çemen otu tohumları güçlü bir aromaya sahip olmakla beraber tohumların tadı biraz acıdır (Altuntaş ve 

ark., 2005: 37-43). 

Çemen otu; diyet posası, protein, flavonoidler, alkaloidler, kumarinler, vitaminler ve saponinler gibi 

aktif bileşenlerden zengindir (Ouzir ve ark., 2016: 145-154). Çemen otu tohumları %58 oranında kar-

bonhidrat, %6-7 oranında yağ, %23-26 protein, %25 diyet posası; çemen otu yaprakları ise %6 karbon-

hidrat, %4,4 protein, %0,9 yağ, %1,5 mineral, %1,1 diyet posası içerir. Çemen otu yapraklarında kalsi-

yum, çinko, demir, fosfor, riboflavin, karoten, tiamin, niasin ve C vitaminleri yer alır (Wani & Kumar, 

2018: 97-106). Çemen otu diyet posası açısından iyi bir kaynaktır. Tohumlarda %32 oranında çözünmez 

posa, %13 oranında çözünür posa bulunur (Roberts, 2011: 1485-1489).   

Çemen otunun fitokimyasal, alkaloid, karbonhidrat, steroidal saponinler, aminoasit ve mineral içeriğin-

den zengin olması; beslenme, nutrasötik, tıbbi ve tedavi amaçlı kullanılabilirliğini desteklemektedir 

                                                            
42 https://www.nccih.nih.gov/health/fenugreek 
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(Aasim ve ark., 2018: 381-408). Birkaç çalışmada serbest radikallerin tetiklediği birçok hastalığın ön-

lenmesinde çemen otunun antioksidan özelliğinden faydalanabileceğinden bahsedilmiştir (Dixit ve ark., 

2005: 977-983; Thirunavukkarasu & Venkataraman, 2003: 737-743). Başka bir çalışmada çemen otu 

tohumu tozunun tip 1 diyabetin kontrolünde faydalı olabileceği gösterilmiş (Raju ve ark., 2001: 45-51), 

antidiyabetik özelliği vurgulanmıştır (Hannan ve ark., 2007: 514-521; Raju ve ark., 2001: 45-51). Başka 

bir çalışmada ise çemen otu tohumunun kolesterol metabolizması üzerine antilitojenik etki gösterdiği 

vurgulanmıştır (Reddy & Srinivasan, 2009: 933-943). Çemen otundan elde edilmiş ham saponin bileşi-

minin ratlarda serum kolesterol düzeyini düşürdüğü gözlenmiştir (Stark & Madar, 1993: 277-287). Çe-

men otu tohumu özütünün kanser hücrelerine karşı sitotoksik etkili olduğu gösterilmiştir (Shabbeer ve 

ark., 2009: 272-278). 

AMAÇ 

Bu derlemede çemen otunun kimyasal yapısı, besin ve besin ögesi içeriği, akut ve kronik hastalıkların 

önlenmesi ve tedavi edilmesindeki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır.  

KAPSAM 

Bu derleme çalışması; çemen otu bitkisinin biyoaktif bileşenleri, besin içeriği, kimyasal yapısı, fayda-

ları, yan etkileri ve hastalık ve sağlıktaki rolünü kapsamaktadır. 

YÖNTEM 

Derleme niteliğindeki bu çalışmamızda “çemen otu ve Trigonella foenum’’ anahtar kelimeleri kullanı-

larak Pubmed ve Google Scholar veri tabanları taranmıştır. 

BULGULAR 

Diyabet; kalp, kan damarları, gözler, böbrekler ve sinirlerde önemli miktarda hasara neden olan, hiperg-

lisemi ile karakterize edilen kronik bir hastalıktır. Diyabetin en yaygın olan tipi, vücudun insüline di-

rençli olduğu veya yeterli insülin salgılayamadığı zaman oluşan tip 2 diyabettir.43 

İn vivo çalışmalardan elde edilen bulgular, çemen otunun kan glukozunu regüle etme yeteneğinin kar-

bonhidrat sindirimini ve emilimini inhibe ederek ve periferik dokularda insülinin etkisini artırarak kont-

rol ettiğini ortaya koymuştur (Hannan ve ark., 2007: 514-521). 

Naicker ve arkadaşları, çemen otu ekstraktının  glukoz taşıyıcı (GLUT-2) ve sterol düzenleyici element 

bağlayıcı proteinin mRNA ekspresyon seviyelerinin up-regülasyonu yoluyla glukoz alımını arttırdığını 

göstermiştir (Naicker ve ark., 2016: 114-120). Ayrıca çemen otu ekstraktı, aşağı akış insülin sinyal yol-

larını değiştirerek glikojen kinaz ve glikojen sentaz enzimlerinin aktivitesini artırır ve L6C11 miyob-

lastlarında hücre içi kreatinin seviyelerini artırarak insülin gibi davranır (Tomcik ve ark., 2017: 973-

979). Uemura ve arkadaşları çemen otu tohumlarında bulunan majör saponin olarak bilinen diosgenin’in 

kk-Ay farelerinden izole edilmiş 3T3-L1 hücrelerinde adipozit farklılaşmasını uyararak hiperglisemiyi 

ve diyabetik durumu iyileştirdiğini bildirmiştir (Uemura ve ark., 2010: 1596-1608).  

Sauvaire ve arkadaşları, çemen otu tohumlarından elde edilen 4-hidroksiizolösin (4-HIL) özütünün in 

vitro koşullarda insülinotropik aktivitesini bildirmiştir. 4-HIL özütü, rat ve insanlardan elde edilmiş olan 

                                                            
43 https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1 
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Langerhans adacıklarına doğrudan etki ederek insülin salınımını uyarmıştır (Sauvaire ve ark., 1998: 

206-210).  

İskelet kası hücrelerinde serbest yağ asitlerinin oluşturduğu insülin direncini düzeltmek için 4-HIL’nin 

metabolik etkileri araştırılmıştır. 4-HIL, inflamasyonla uyarılan insülin reseptörü substrat-1 (IRS-1) se-

rin fosforilasyonunu inhibe etmiş ve palmitat varlığında insülinle uyarılan IRS-1 tirozin fosforilasyo-

nunu düzelterek insülin duyarlılığını artırmıştır. Bu bulgulardan 4-HIL'in IRS-1 fonksiyonunu düzenle-

yerek palmitatla indüklenen, ROS ile ilişkili inflamasyonu inhibe edebileceği ve insülin duyarlılığını 

iyileştirebileceği ileri sürülmüştür (Maurya ve ark., 2014: 51-60). 

Tip 2 diyabetli ratlarda, çemen otu tohumundan türetilmiş çözünür diyet posasının 28 gün boyunca oral 

yolla verilmesiyle serumda glukoz seviyeleri düşmüş, karaciğerde glikojen depoları ve total antioksidan 

kapasitesi artmıştır, ancak serum insülini ve insülin salınımı etkilenmemiştir. Kültürlenmiş 3T3-L1 adi-

pozitlerinde glukoz taşınımı ve insülin etkisi artmıştır. Bu çalışma, çemen otu tohumundan elde edilen 

çözünür diyet posasının antidiyabetik etkisinin karbonhidrat sindirim ve emiliminin engellenmesi ve 

periferik hücrelerde insülin etkisi aracılığıyla gerçekleştiğini göstermektedir (Hannan ve ark., 2007: 

514-521). Kannappan ve Anuradha çemen otu tohumundan elde edilmiş polifenollerin insülin duyarlı-

lığını artırıcı etkilerini gözlemlemiş ve bir rat modelinde metformin ile karşılaştırılabilir olarak bulmuş-

tur. Çemen otu tohumunun polifenolik özütünün uygulanması, fruktozla beslenen hayvanlarda metfor-

minle tedavi edilen ratlara kıyasla insülin duyarlılığını iyileştirmiştir (Kannappan & Anuradha, 2009: 

401). 

Raghuram ve arkadaşlarının insanlar üzerinde yapmış olduğu bir klinik çalışmada insüline bağımlı ol-

mayan 10 diyabetik bireye çapraz tasarımda 15 gün boyunca 25 g çemen otu tohumu içeren ve içerme-

yen diyetler rastgele olarak uygulanmıştır. Çemen otu içeren diyetler alan grupta plazma glukozunda 

önemli bir azalma, eritrosit insülin reseptörlerinde artış olduğunu bildirilmiştir. Ayrıca plazma glukoz 

eğrisinde önemli bir azalma gözlenmiştir (Raghuram ve ark., 1994: 83-86). 

Kontrolsüz diyabetik bireyler üzerinde yapılan randomize kontrollü bir çalışmada, kan glukoz seviyele-

rini kontrol etmek için glibenklamide (oral antidiyabetik) karşı çemen otunun etkinliği değerlendirilmiş-

tir. Çalışmaya açlık kan şekeri ≥140 mg/dL, HbA1c düzeyleri ˃%7 olan, belirgin komplikasyonları ol-

mayan, glisemik kontrolü kötü ve metformin kullanan 12 diyabetik birey alınmıştır. Katılımcılar 2 gruba 

ayrılmıştır. Grup 1’deki hastalara kahvaltıdan sonra 500 mg, öğle yemeğinden sonra 1000 mg ve akşam 

yemeğinden sonra 500 mg olmak üzere gün boyunca 2 gr çemen otu verilmiştir. Çalışma katılımcıların-

dan ilaçlarıyla birlikte doğum sonrası kapsülleri almaları istenmiştir. Grup 2’deki hastaların ise günde 

bir kez 5 mg glibenklamid almaları istenmiştir. Her iki gruptan da metformin rejimlerine devam etmeleri 

ve metformine yardımcı olarak çemen otu/glibenklamid almaları istenmiştir. 12 haftalık çalışmanın so-

nunda araştırmanın sonuçları karşılaştırılmıştır.  Grup 1’de geleneksel tedaviye ek olarak 3 ay çemen 

otu uygulaması, açlık kan glukozunu düşürürken bu düşüş anlamlı bulunmamıştır. HbA1c düzeyleri 

azalmış ancak normal değerlere ulaşmamıştır. Açlık insülin düzeyi ise anlamlı derecede yükselmiştir 

(p=0.04). Grup 2’de açlık plazma glukozu, HOMA-IR ve HbA1c belirteçlerinde düşüş gözlenmiştir. 

Ancak bu sonuç anlamlı bulunmamıştır. Bu çalışmadan 12 hafta boyunca 2 g/gün çemen otu uygulama-

sını serum insülin ve HDL/LDL oranında önemli bir artışa neden olduğu gözlenmiştir (Najdi ve ark., 

2019: 1594-1601). 
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Oksijen aerobik canlıların yaşamını devam ettirmeleri için vazgeçilmez bir elementtir. Oksijen enerji 

üretimi için kullanıldığında serbest radikal üretimine yol açmaktadır. Oksijen atomu içeren serbest ra-

dikaller reaktif oksijen türleri (ROS) ve reaktif nitrojen türleri (RNS) olarak ikiye ayrılmaktadır. Oluşan 

bu serbest radikaller oldukça aktiftir ve lipitler, protein ve nükleik asit gibi çeşitli moleküllerle reaksi-

yona girebilir (Shinde ve ark., 2012: 63).  Oksidatif stres, hücrede oluşan fazla serbest radikaller yete-

rince yok edilemediğinde ortaya çıkmaktadır. Bu serbest radikaller, lipid peroksidasyonu adı verilen bir 

işlemle hücre zarlarına ve lipoproteinlere zarar verebilir. Proteinler de serbest radikaller tarafından zarar 

görebilir, bu da yapısal değişikliklere ve enzim aktivitesinin kaybına neden olabilir (Halliwell, 2007: 

1147-1150; MatÉs ve ark., 1999: 595-603). 

Canlılar serbest radikaller tarafından oluşan toksik bileşiklere karşı koyabilmek için süperoksit dismutaz 

(SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) ve katalaz (CAT) gibi antioksidan savunma mekanizmalarından 

oluşurlar (MatÉs ve ark., 1999: 595-603; Young & Woodside, 2001: 176-186). Dengesiz bir ROS üre-

timi, iskemi/reperfüzyon hasarı, ateroskleroz, nörodejeneratif hastalıklar, kanser gibi bir dizi hastalığın 

patogenezinde rol oynamaktadır (Alfadda & Sallam, 2012). 

Oksidatif stres oluştuğunda antioksidan bileşenler önem kazanmaktadır. İnsanlar için sürdürülebilir en 

önemli antioksidan kaynağı, sebze meyve gibi polifenollerden zengin gıdalardır (López-Alarcón & 

Denicola, 2013: 1-10). Çemen otu da bu gıdalar arasında yer almaktadır. Çemen otunun fitokimyasal 

analizinde polifenollerden zengin olduğu gösterilmiştir (Kaviarasan ve ark., 2004: 143-147). Dixit ve 

arkadaşları çimlenmiş çemen otu tohumunun flavonoidler ve polifenollerin varlığına bağlı olarak önemli 

derecede antioksidatif etki gösterdiğini ortaya koymuşlardır (Dixit ve ark., 2005: 977-983). Başka bir 

çalışmada çemen otu tohumları kabuk ve endosperm olarak ayrılmış ve mikro besin ögeleri incelenmiş-

tir. Kabuğun polifenol içeriğinin endospermden daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Kabuk, çemen otu 

tohumu ve endosperm özlerinin 200 mg’lık konsantrasyonlarının sırasıyla %72, %64 ve %56 oranında 

antioksidan etki gösterdiği gözlenmiştir. Ayrıca serbest radikal süpürme yöntemiyle en yüksek  antiok-

sidan aktivitenin kabuk kısmında olduğu gösterilmiştir (Naidu ve ark., 2011: 451-456).   

Sıçanlarda deneysel etanol toksisitesinde çemen otu tohumlarının sulu ekstresinin lipid peroksidasyonu 

ve antioksidan durum üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla Thirunavukkarasu ve arkadaşları, çemen 

otu tohum özütünün demir kaynaklı lipid peroksidasyonunu in vitro önleme yeteneğini araştırmışlardır. 

Sulu ekstraktın, etanol toksisitesine karşı koruyucu aktivitesi olduğunu ve tiobarbitürik asit gibi reaktif 

maddelerin (TBARS) üretimini bloke ederek lipid peroksidasyon öncülerini inhibe ettiğini gözlemle-

mişlerdir (Thirunavukkarasu & Venkataraman, 2003: 737-743). 

Çemen otu tohumlarının büyük fraksiyonlarının hem antinosisepsiyon hem de antiinflamatuvar etkile-

rini değerlendirmeyi amaçlayan bir çalışmada oluşturulan metanolik özüt, 100 mg/kg'lık bir dozda anti-

inflamatuvar etkiler göstermiştir. Çemen otu tohumlarının alkaloid ve flavonoid içeriğinin, bitkinin sı-

rasıyla antinosisepsiyon ve antiinflamatuvar etkilerinden sorumlu olabileceği sonucuna varılmıştır 

(Mandegary ve ark., 2012: 2503-2507). 

Çemen otunun galaktogog özelliği ilk kez 1940’larda bildirilmiştir. Etki mekanizması tam olarak bilin-

memekle birlikte 2 mekanizma olduğu düşünülmektedir. İlki, memenin bir ter bezi olduğu düşünülürse 

ter üretimini artırarak süt arzını artırmasıdır (Huggins, 1998: 16-17; Jensen, 1992: 2-3). Diğer düşünce 

ise memeden süt akışının çemen otu fitoöstrojenleri ve bir steroid sapogenin bileşeni olan diosgenin 

tarafından artırılmasıdır (Turkyılmaz ve ark., 2011: 139-142). Annelerin çemen otu içeren bitki çayı 
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tüketiminin doğum sonrası anne sütü üretimi üzerine etkisinin olup olmadığının incelendiği Türkyılmaz 

ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya 66 anne bebek çifti dahil edilmiş, katılımcılar her gün çemen otu 

içeren bitki çayı alan anneler, plasebo ve kontrol olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Çalışma sonucunda 

çemen otu çayı alan annelerde ölçülen ortalama anne sütü hacmi plasebo ve kontrol gruplarından anlamlı 

derecede daha yüksek (p˂0.05) bulunmuştur (Turkyılmaz ve ark., 2011: 139-142). Bunlara ek olarak 

çemen otu kullanımı, annede bulantı, kusma gibi gastrointestinal semptomlara; bebekte ise diyareye 

neden olabilmektedir. Bebeğin idrarında ‘’akçaağaç şurubu’’ kokusu oluşmasına veya terlemeye yol 

açabilmektedir. Yer fıstığı veya baklagillere alerji durumu söz konusuysa çemen otu kullanılmamalıdır 

(Nice, 2011: 129-132). 

İnsan çalışmalarında, çemen otu uygulamasının diyare, dispepsi, karın ağrısı, şişkinlik ve hipoglisemi 

gibi yan etkilerle ilişkili olabileceği bildirilmiştir. Hayvan modellerinde yapılan çalışmalar ise farelerde 

ve ratlarda sırasıyla oral yolla 2 ve 5 g/kg ve sırasıyla farelerde ve sıçanlarda 0.65 ve 3.5 g/kg  intrape-

ritonal yolla çemen otu alımının düşük akut toksik potansiyele sahip olduğu gösterilmiştir. İnsanlarda 

oral uygulamayla aşırı dozu önlemek için 60 kg ağırlığındaki yetişkin insan başına 21 g/kg çemen otu 

sınır olarak belirtilmektedir (Ouzir ve ark., 2016: 145-154). 

SONUÇ 

Çeşitli çalışmaların sonuçlarından elde edilen veriler çemen otu bitkisinin antidiyabetik, antilitojenik, 

antilipidemik, galaktogog, antioksidan ve antiinflamatuvar gibi olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. 

Çemen otunun aşırı dozda alınmasının diyare, dispepsi, karın ağrısı gibi yan etkilere yol açtığı görül-

müştür. Ancak çemen otu bitkisinin terapötik etkilerinin daha iyi anlaşılması amacıyla geniş ölçekli 

çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. 

KAYNAKÇA 

Aasim, M., Baloch, F., Nadeem, M., Bakhsh, A., Sameeullah, M., Day, S., (2018). Fenugreek 

(Trigonella foenum-graecum L.): An underutilized edible plant of modern world. In Global 

perspectives on underutilized crops (pp. 381-408). Springer.  

Alfadda, A. A., Sallam, R. M., (2012). Reactive oxygen species in health and disease. Journal of 

Biomedicine and Biotechnology, 2012.  

Altuntaş, E., Özgöz, E., Taşer, Ö. F., (2005). Some physical properties of fenugreek (Trigonella foenum-

graceum L.) seeds. Journal of Food Engineering, 71(1), 37-43.  

Dixit, P., Ghaskadbi, S., Mohan, H., Devasagayam, T. P., (2005). Antioxidant properties of germinated 

fenugreek seeds. Phytother Res, 19(11), 977-983.  

Halliwell, B., (2007). Biochemistry of oxidative stress. Biochem Soc Trans, 35(Pt 5), 1147-1150.  

Hannan, J. M., Ali, L., Rokeya, B., Khaleque, J., Akhter, M., Flatt, P. R., Abdel-Wahab, Y. H., (2007). 

Soluble dietary fibre fraction of Trigonella foenum-graecum (fenugreek) seed improves glucose 

homeostasis in animal models of type 1 and type 2 diabetes by delaying carbohydrate digestion 

and absorption, and enhancing insulin action. The British journal of nutrition, 97(3), 514-521.  

Huggins, K., (1998). Fenugreek: One remedy for low milk production. Rental Roundup, 15(1), 16-17.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

467 

Jensen, R., (1992). Fenugreek, overlooked but not forgotten. UCLA Lactation Alumni Newsletter, 1, 2-

3.  

Kannappan, S., Anuradha, C., (2009). Insulin sensitizing actions of fenugreek seed polyphenols, 

quercetin & metformin in a rat model. Indian journal of medical research, 129(4), 401.  

Kaviarasan, S., Vijayalakshmi, K., Anuradha, C. V., (2004). Polyphenol-rich extract of fenugreek seeds 

protect erythrocytes from oxidative damage. Plant Foods Hum Nutr, 59(4), 143-147.  

López-Alarcón, C., Denicola, A., (2013). Evaluating the antioxidant capacity of natural products: a 

review on chemical and cellular-based assays. Anal Chim Acta, 763, 1-10.  

Mandegary, A., Pournamdari, M., Sharififar, F., Pournourmohammadi, S., Fardiar, R., Shooli, S., 

(2012). Alkaloid and flavonoid rich fractions of fenugreek seeds (Trigonella foenum-graecum 

L.) with antinociceptive and anti-inflammatory effects. Food Chem Toxicol, 50(7), 2503-2507.  

MatÉs, J. M., Pérez-Gómez, C., De Castro, I. N., (1999). Antioxidant enzymes and human diseases. 

Clinical Biochemistry, 32(8), 595-603.  

Maurya, C. K., Singh, R., Jaiswal, N., Venkateswarlu, K., Narender, T., Tamrakar, A. K., (2014). 4-

Hydroxyisoleucine ameliorates fatty acid-induced insulin resistance and inflammatory response 

in skeletal muscle cells. Mol Cell Endocrinol, 395(1-2), 51-60.  

Naicker, N., Nagiah, S., Phulukdaree, A., Chuturgoon, A., (2016). Trigonella foenum-graecum seed 

extract, 4-hydroxyisoleucine, and metformin stimulate proximal insulin signaling and increase 

expression of glycogenic enzymes and GLUT2 in HepG2 cells. Metabolic syndrome and related 

disorders, 14(2), 114-120.  

Naidu, M. M., Shyamala, B. N., Naik, J. P., Sulochanamma, G., Srinivas, P., (2011). Chemical 

composition and antioxidant activity of the husk and endosperm of fenugreek seeds. 

Lebensmittel-Wissenschaft + [i.e. und] Technologie. Food science + technology. Science + 

technologie alimentaire, 44(2), 451-456.  

Najdi, R. A., Hagras, M. M., Kamel, F. O., Magadmi, R. M., (2019). A randomized controlled clinical 

trial evaluating the effect of Trigonella foenum-graecum (fenugreek) versus glibenclamide in 

patients with diabetes. African health sciences, 19(1), 1594-1601.  

Nice, F. J., (2011). Common herbs and foods used as galactogogues. ICAN: Infant, Child, & Adolescent 

Nutrition, 3(3), 129-132.  

Ouzir, M., El Bairi, K., Amzazi, S., (2016). Toxicological properties of fenugreek (Trigonella foenum 

graecum). Food and Chemical Toxicology, 96, 145-154.  

Raghuram, T., Sharma, R., Sivakumar, B., Sahay, B., (1994). Effect of fenugreek seeds on intravenous 

glucose disposition in non‐insulin dependent diabetic patients. Phytotherapy Research, 8(2), 83-

86.  

Raju, J., Gupta, D., Rao, A. R., Yadava, P. K., Baquer, N. Z., (2001). Trigonella foenum graecum 

(fenugreek) seed powder improves glucose homeostasis in alloxan diabetic rat tissues by 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

468 

reversing the altered glycolytic, gluconeogenic and lipogenic enzymes. Molecular and Cellular 

Biochemistry, 224(1), 45-51.  

Reddy, R., Srinivasan, K., (2009). Fenugreek seeds reduce atherogenic diet-induced cholesterol 

gallstone formation in experimental mice. Canadian journal of physiology and pharmacology, 

87(11), 933-943.  

Roberts, K. T., (2011). The potential of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) as a functional food 

and nutraceutical and its effects on glycemia and lipidemia. J Med Food, 14(12), 1485-1489.  

Sauvaire, Y., Petit, P., Broca, C., Manteghetti, M., Baissac, Y., Fernandez-Alvarez, J., Gross, R., Roye, 

M., Leconte, A., Gomis, R., (1998). 4-Hydroxyisoleucine: a novel amino acid potentiator of 

insulin secretion. Diabetes, 47(2), 206-210.  

Shabbeer, S., Sobolewski, M., Anchoori, R. K., Kachhap, S., Hidalgo, M., Jimeno, A., Davidson, N. E., 

Carducci, M., Khan, S. R., (2009). Fenugreek: a naturally occurring edible spice as an anticancer 

agent. Cancer biology & therapy, 8(3), 272-278.  

Shinde, A., Ganu, J., Naik, P., (2012). Effect of Free Radicals & Antioxidants on Oxidative Stress: A 

Review. Journal of Dental and Allied Sciences, 1, 63.  

Stark, A., Madar, Z., (1993). The effect of an ethanol extract derived from fenugreek (Trigonella 

foenum-graecum) on bile acid absorption and cholesterol levels in rats. British Journal of 

Nutrition, 69(1), 277-287.  

Thirunavukkarasu, V., Venkataraman, A., (2003). Protective effect of fenugreek (Trigonella foenum 

graecum) seeds in experimental ethanol toxicity. Phytotherapy research : PTR, 17, 737-743.  

Tomcik, K. A., Smiles, W. J., Camera, D. M., Hügel, H. M., Hawley, J. A., Watts, R., (2017). Fenugreek 

increases insulin-stimulated creatine content in L6C11 muscle myotubes. European journal of 

nutrition, 56(3), 973-979.  

Turkyılmaz, C., Onal, E., Hirfanoglu, I. M., Turan, O., Koç, E., Ergenekon, E., Atalay, Y., (2011). The 

effect of galactagogue herbal tea on breast milk production and short-term catch-up of birth 

weight in the first week of life. The journal of alternative and complementary medicine, 17(2), 

139-142.  

Uemura, T., Hirai, S., Mizoguchi, N., Goto, T., Lee, J. Y., Taketani, K., Nakano, Y., Shono, J., Hoshino, 

S., Tsuge, N., (2010). Diosgenin present in fenugreek improves glucose metabolism by 

promoting adipocyte differentiation and inhibiting inflammation in adipose tissues. Molecular 

nutrition & food research, 54(11), 1596-1608.  

Wani, S. A., Kumar, P., (2018). Fenugreek: A review on its nutraceutical properties and utilization in 

various food products. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 17(2), 97-106.  

Young, I. S., Woodside, J. V., (2001). Antioxidants in health and disease. J Clin Pathol, 54(3), 176-186.  

 

İNTERNET KAYNAKLARI 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

469 

https://www.nccih.nih.gov/health/fenugreek (E.T. 16.05.2021) 

https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1 (E.T. 20.05.2021) 

  

https://www.nccih.nih.gov/health/fenugreek
https://www.who.int/health-topics/diabetes#tab=tab_1


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

470 

BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGI DÜZEYLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Nazan ERENOĞLU SON 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Afyon / Türkiye 

Öz: Bu çalışma Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümünde birinci 

ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 102 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı birinci ve dör-

düncü sınıf öğrencilerinin beden algı düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmada öğrencilerin sosyo-

demografik özelliklerini sorgulayan bir soru formu ve Çok yönlü beden-self ilişkisi ölçeği kullanılmıştır. 

Formlar öğrencilere sosyal medya yoluyla ulaştırılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %58.8’i birinci 

sınıfta, %41.2’si dördüncü sınıfta eğitim görmektedir. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 

22.05±09.89 yıl’dır. Katılımcıların %84.3’ü kız, %15.7’si erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma 

grubunu oluşturan öğrencilerin BKİ ortalamaları 23.15±15.6 kg/m2 bulunmuştur. Uygulanan çok yönlü 

beden-self ilişkisi ölçeği sonuçlarına baktığımızda ölçeğin Sağlık Değerlendirmesi, Fiziksel Yeterlilik 

Yönelimi, Beden Alanlarından Doyum alt boyutlarında dördüncü sınıf öğrencilerinin lehine istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p <0.001). Çalışmanın sonucunda beslenme ve diyetetik bölümü 

öğrencilerinin eğitim yılı arttıkça çok yönlü beden-self ilişkisi ölçek puanının arttığı saptanmıştır. Öğ-

rencilerin beslenme ve diyetetik lisans eğitimine başladıktan sonra fiziksel sağlıklarını ön planda tutup, 

fiziksel sağlıklarını etkileyecek etmenler hakkında bilgi düzeylerini arttırmak eğilimlerinin hem şu anki 

hem de ileriki meslek hayatlarını etkileyecek olan beden memnuniyeti ve memnuniyetsizliği durumun-

dan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Algısı, Beslenme Ve Diyetetik, Üniversite Öğrencisi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Beden biyolojik ve nesnel bir varlık olmanın ötesinde toplumsaldır ve toplumsal yönü ağır basan bir 

varlıktır (Saygılı, 2005: 323-340). Biçimi, kütlesi ve rengiyle varlığın maddi bölümünü oluştururken, 

cinsiyet, ırk ve cinsellik olarak tanımlanan, birçok kimliğin konumlandığı yer olması dolayısıyla top-

lumsallığı temsil etmektedir (Kara, 2012: 7-41). Bedenin toplumsal olarak değerlendirilmesi 1980’li 

yıllarda başlamıştır. Bu yıllarda beden sosyolojik bir tartışma unsuru haline gelerek toplumsal ve kültü-

rel yapı içerisinde değerlendirilmiş (Şensoy, 2013: 114, Lene, 2021: 1-6), ve bu değerlendirme süreciyle 

birlikte bireylerin beden imgelerini algılamaları da çeşitlenmiş ve tanımlamalara gidilmiştir.  

Vücut algısı, tarih boyunca süre geldiği gibi günümüzde de standart beğenilerin oluşması sonucu önemli 

bir kavram olmuştur. Fiziki görünüşe verilen önem, çoğunlukla kitle iletişim araçları kullanılarak, tüm 

toplumlara, böylece her bir bireye aktarılmış, bireyler ortak bir beğeniye ve bunun gerekliliğine koşul-

landırılmışlardır. Özellikle Batı toplumunda güzellik kavramı bireyin ağırlığı ve vücudunun şeklinin 

ideal olarak nitelendirilmiş forma uyması ile ilişkilendirilmektedir (Şensoy, 2013: 114, Jones, 2001: 

547-552, Lene, 2021: 1-6, Cogne, 2020: 78-95). İdeal olarak nitelendirilen bu forma uyma isteğinin 

sonucu olarak birçok kişi diyetler, egzersizler uygulamakta ve tüm dünyada yazılı - görsel basın tarafın-

dan ince olmak özendirilmekte, beslenme alışkanlıkları değişmekte, yeme davranışlarında bozukluklar 

giderek artmaktadır (Claire, 2020: 1-11). 

Beden imgesi, yaşamımıza yön veren, iletişimimizi belirleyen bedenimiz hakkında oluşturduğumuz 

imge (Xu, 2020: 1-7) zihnimizde vücudumuzun ölçüsü ve şeklini tanımlamanın bir yoludur.  Beden 
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algısı ise, kişinin vücudunu nasıl gördüğü ve hissettiğinin dinamik algısıdır ve algılar, duygular, fiziksel 

hisler (Cogne, 2020: 78-95), sosyal ilişkiler ağı içinde öteki bireye göre belirlenmesi nedeniyle, kültürel 

idealler, söylemler, medya, reklam ve tıp söylemleri tarafından şekillenir ancak sürekli değildir. Ruh 

haline, fiziksel deneyimlere ve çevreye göre değişebilir (Lene, 2021: 1-6) bir kavramdır. Günümüz mo-

dern toplumlarında genç kalmak, ince olmak, yaşlanmayı olabildiğince geciktirmek, sağlıklı, fit bir be-

dene sahip olmak gibi batı kaynaklı ideal beden formları (Sahlan, 2020: 1-8), televizyon programları, 

reklamlar, billboardlar, magazin dergilerindeki yazılar (Xu, 2020: 1-7) aracılığıyla yayılmakta ve birey-

ler yoğun olarak bu ideal beden formlarına maruz kalmaktadır. Bu standartlara göre bedenleriyle ilgili 

tutum geliştiren kişilerde, ideal ölçülerden uzaklaşma, kişilerin kendilik değerlendirmelerinde farklılığa 

yol açmaktadır. Çünkü, kişinin bedenine ve beden uzuvlarına belli anlamlar yüklemesi, özgüven, ken-

dine saygı (benlik saygısı), kendilik algısı, kimlik ve kişilik kavramları ile yakından ilişkilidir (Jones, 

2001: 547-552.). Bu bakımdan ideal beden formlarını içselleştirmek ve ulaşmaya çalışmak, bireylerde 

beden imajı hoşnutsuzluklarına, kendine güvenin azalmasına, bireylerin sağlıksız davranışlar geliştir-

mesine neden olmaktadır (Lene, 2021: 1-6). Kendini fiziksel açıdan olumlu değerlendiren bireylerin 

benlik saygısı yükseleceği gibi kişiler arası ilişkilerde de daha güvenli ve işlerinde daha başarılı olacağı 

(Xu, 2020: 1-7) düşünülmektedir. Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin okula başlarken beden 

algı düzeyleri ile okulu bitirirken beden algı düzeyleri arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemek 

amacıyla bu çalışma planlanmıştır. 

(Yılmaz, 2018: 1-2).  

AMAÇ  

Bu çalışmada; Beslenme ve Diyetetik bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden algı düzeylerinin kar-

şılaştırılması amaçlanmıştır.  

KAPSAM 

Bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi, beslenme ve diyetetik bölümü 1. ve 4. sınıfına devam eden 

öğrencileri kapsamaktadır. İki sınıfta 114 öğrenci olup, araştırma toplam 102 öğrenci ile tamamlanmış-

tır. 

YÖNTEM  

Bu çalışma, betimsel bir anket çalışması olup nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Veri Toplama Araçları,  Araştırmada öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini sorgulayan bir soru 

formu ve Çok yönlü beden-self ilişkisi ölçeği kullanılmıştır. Formlar öğrencilere sosyal medya yoluyla 

ulaştırılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu, bu form araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Kişisel bilgi formunda katılımcıla-

rın cinsiyet, yaş, boy, ağırlık, Beden kütle indeksi (BKİ), aylık gelirleri sorgulanmıştır. Katılımcıların 

boy ve ağırlıkları kendi beyanları olarak kabul edilmiştir. 

Çok Yönlü Beden-Self İlişkileri Ölçeği [(The Multidimensional Body-Self Relations Questionna-

ire) (MBRSQ)],  Ölçek 1984 yılında Winstead ve Cash tarafından beden imgesinin çok yönlü incelen-

mesini ve gerçekleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Türkiye’de ölçeğin geçerlik ve güvenirliği Selma 

Doğan ve Orhan Doğan (1992) tarafından yapılmıştır (Doğan, 1992: 1-29). Türk toplumuna göre 48 
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maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 7 alt grubu (görünüşü değerlendirme, görünüş yönelimi, fiziksel ye-

terliği değerlendirme, fiziksel yeterlik yönelimi, sağlık değerlendirmesi, sağlık yönelimi ve beden alan-

larından doyum) vardır.  Likert tipi bir ölçek olan Çok Yönlü Beden Self İlişkileri Ölçeği ters ve düz 

ifadelerden oluşmaktadır. Puanlama ölçeğin alt boyutları için öngörülen soruların puanlarının toplana-

rak soru sayısına bölünmesiyle oluşturulmaktadır. Alt grupların puanları 1-5 arasında değişmektedir. 1- 

en kötü, 5-en iyiyi temsil etmektedir.  

Verilerin Analizi, Araştırma verilerinin analizi için SPSS 21
TM 

paket programından yararlanılmıştır. 

Katılanların genel profillerinin belirlenmesi adına tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Daha sonra grup-

lar arası farklılıkların tespit edilmesi için bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizleri kul-

lanılmıştır. Belirlenen grupların ortalamaları arasındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığı bu şekilde 

test edilmiştir. Tüm testlerde istatistiksel güven düzeyi %95 olarak belirlenmiş ve sonuçlar buna göre 

yorumlanmıştır. 

Etik kurul, bu çalışma için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Klinik Araştırmalar Etik Ku-

rulu’ndan, 2021/302 nolu karar ile etik kurul onayına gerek olmadığına dair onay alınmıştır. 

 BULGULAR 

Çalışmaya katılan öğrencilerin (n=102) %58.8’i 1. sınıfta, %41.2’si 4. sınıfta eğitim görmektedir. Araş-

tırmaya katılanların yaş ortalaması 22.05±09.89 yıl’dır. Katılımcıların %84.3’ü kız, %15.7’si erkek öğ-

rencilerden oluşmaktadır. Araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin BKİ ortalamaları  23.15±15.6 kg/m2 

bulunmuştur.  

Araştırmaya katılan öğrencilere uygulanan MBSRQ sonuçlarına baktığımızda ölçeğin Sağlık Değerlen-

dirmesi, Fiziksel Yeterlilik Yönelimi, Beden Alanlarından Doyum alt boyutlarında 4. Sınıf öğrencileri-

nin lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p <0.001). Ölçeğin diğer alt boyutlarında iki 

sınıf arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamış ise de,  4. sınıf öğrencilerin puanları 1. 

sınıf öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur (Tablo 1). 
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Tablo 1. Katılımcıların MBSRQ sonuçlarının analizi 

  Sayı 

(n) 

Ortalama Standart 

sapma 

p 

Sağlık Değerlendirmesi 1. Sınıf 60 3.716 0.64 0.009 

4. Sınıf 42 4.047 0.58 

Sağlık Yönelimi 1. Sınıf 60 4.350 0.73 0.086 

4. Sınıf 42 4.095 0.72 

Fiziksel Yeterliliği Değerlendirme 1. Sınıf 60 3.166 0.84 0.43 

4. Sınıf 42 3.309 0.99 

Fiziksel Yeterlilik Yönelimi 1. Sınıf 60 3.293 0.86 0.03 

4. Sınıf 42 3.666 0.87 

Beden Alanlarından Doyum 1. Sınıf 60 4.156 0.81 0.009 

4. Sınıf 42 4.509 0.69 

Görünüşü Değerlendirme 1. Sınıf 60 2.700 1.06 0.37 

4. Sınıf 42 2.904 1.22 

Görünüş Yönelimi 1. Sınıf 60 2.800 1.09 0.39 

4. Sınıf 42 3.104 1.12 

 

SONUÇ 

Beden imajı, bedenin öznel ve bireysel algısı olup kişiliğin temel bileşenlerinden biri olarak tanımlan-

maktadır. Bireylerin kendileri hakkında sahip oldukları fiziksel özellikler, oranlara göre belirli bir duygu 

ve tavır geliştirmektedir. Belirlenmiş ve ideal olduğu belirtilen ölçülerin dışına çıkmak bireyin kendisi 

hakkındaki değerlendirmelerinde değişime neden olmaktadır (Sahlan, 2020: 1-8). 

Bireyin kendi vücudu hakkında olumlu algı edinmesiyle yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazan-

ması o bireye sağlıklı beden imgesini verecektir (Claire, 2020: 1-11). Bireylerin kendi fiziksel görünüm-

lerini nasıl algıladıklarının yanında başka insanların onları nasıl algıladığı da önemlidir. Bireyler insan-

lar üzerinde olumlu tesirler yaratmak istedikleri için tavır ve tutumlarını da buna göre ayarlarlar (Cogne, 

2020: 78-95). Dış görünüşü hakkında olumsuz düşüncesi olan bireylerin sosyal kaygı düzeylerinin yük-

sek olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Şensoy, 2013: 114, Jones, 2001: 547-552, Lene, 2021: 

1-6, Cogne, 2020: 78-95, Claire, 2020: 1-11, Xu, 2020: 1-7). Çalışmamızın sonuçları beslenme ve diye-

tetik bölümü öğrencilerin okula başladıkları yıla göre son sınıfa geldiklerinde beden algı düzeylerinin 

arttığını, bir başka ifade ile kendileriyle daha barışık hale geldiklerini göstermektedir. Toplumun bes-

lenme standartlarını belirlemek üzere eğitim alan ve gelecekte daha sağlıklı bireyler yetişmesini kendi-

lerine ilke edinen beslenme ve diyetetik öğrencilerinin eğitim hayatları ilerledikçe beden algı düzeyle-

rinin artması gelecekte mesleklerini daha iyi bir şekilde ifa edebileceklerinin de bir göstergesi olarak 

düşünülebilir. Geçmişten günümüze kadının daima toplum tarafından kabul edilen ideal görünüşe sahip 
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olmasının gerekliliğine ilişkin yaygın kanı, toplumdaki kadınlar tarafından da benimsenen ve çoğu za-

man sorgulanmadan kabul edilen bir görüştür. Nitekim erkeklerin beden algısını önemseme oranının 

kadınlardan daha az olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Cogne, 2020: 78-95, Claire, 2020: 1-

11, Xu, 2020: 1-7). Çalışmamızda örneklemin küçük olması ve kız - erkek öğrenci oranlarının düzgün 

dağılım göstermemesi nedeniyle cinsiyetler arası korelasyon yapılmamıştır. Araştırma grubunda artan 

bir bilinçli olarak sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirme eğilimi gözlenmiştir. 1. Sınıf beslenme ve diyetetik 

öğrencilerine kıyasla 4. Sınıf beslenme ve diyetetik öğrencilerinin bilinç seviyelerindeki bu artışın al-

dıkları 4 yıllık beslenme ve diyetetik lisans eğitiminden kaynaklı olduğu düşünülmektedir (Tablo 

1)(p<0.05). Öğrencilerin beslenme ve diyetetik lisans eğitimine başladıktan sonra fiziksel sağlıklarını 

ön planda tutup, fiziksel sağlıklarını etkileyecek etmenler hakkında bilgi düzeylerini arttırmak eğilim-

lerinin hem şu anki hem de ileriki meslek hayatlarını etkileyecek olan beden memnuniyeti ve memnu-

niyetsizliği durumundan kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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              İF DİYET ÜZERİNE BİR BAKIŞ   

Nazan ERENOĞLU SON 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Afyon / Türkiye 

Öz: Dünyanın birçok ülkesinde insanların çoğu günlük enerji alımlarını üç ana öğün tüketerek karşıla-

maktadır. Günümüzde sedanter yaşamın artması, kronik rahatsızlıklar ve alınan enerjinin harcanan ener-

jiyle eşit olmaması sebebiyle obezite çok yaygın bir sorun haline gelmiştir. Obezitenin tedavi yaklaşım-

ları öncelikle davranış düzeltme ve diyet daha sonra medikal ve cerrahi uygulamalar olarak saptanmıştır. 

Bu tedavi seçeneklerinden biri ve ilki olan diyet için ise hergün yeni alternatif çareler aranmaktadır. 

Bugün bu çarelerden bir taneside İF diyet yada diğer adıyla aralıklı oruç diyetidir. İF diyeti şeklindeki 

beslenme birbirini takip eden yeme ve açlık desenlerinden oluşan beslenme döngüsünü içermektedir. İF 

diyetleri temel olarak; dönüşümlü açlık, zaman kısıtlı beslenme ve dini orucu kapsamaktadır. Obezite 

tedavisinde yeni beslenme yaklaşımı olan İF diyetlerinin vücut ağırlığı denetimi ve metabolizmada etkili 

biyokimyasal değerleri düzenlediğini gösteren çalışmalar mevcuttur.  İF diyeti, birbirini takip eden yeme 

ve açlık durumlarından oluşan beslenme döngüsünü kapsayan, ağırlıklı olarak çok düşük enerji sağlayan 

diyetlere dayanan bir yöntemdir. İF diyeti, geçmişte popüler olan düşük kalorili diyetlere bir alternatif 

midir? Bu tür diyetlerin uzun süre uygulanması makro ve mikro besin öğelerinde yetersizliğe neden 

olabilir mi? Ayrıca bu diyetlerin herkes tarafından uygulanabilir olması mümkün mü? Bu gün moda 

olan İF diyet ve benzeri uygulamalar gelecekte sağlığımızı ne yönde etkileyebilir. Bu makale bu sorulara 

cevap bulabilmek veya ışık tutabilmek amacıyla tasarlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İF, Aralıklı Oruç, Dönüşümlü Oruç Diyeti 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İntermittent Fasting nedir? (Aralıklı Oruç) 

Dünyanın birçok gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkesinde bireylerin çoğunluğu günlük enerji tüketi-

mini üç öğün beslenme şekliyle karşılamaktadır (Bahia, 2012: 440).  Tüm dünyada sedanter yaşamın 

artması, kronik rahatsızlıkların çoğalması ve alınan enerjinin harcanan enerjiyle eşit olmaması obezite-

nin bir salgın hızıyla artmasına neden olmuştur (Haire-Joshu, 2011: 313–315). Bu durum obezite ile 

başa çıkma ya/yada ağırlık yönetiminin yapılabilmesi için her gün yeni bir diyet modelinin ortaya çık-

masına neden olmuştur. Son yıllarda popüler olan İntermittent Fasting (İF) diyet yöntemleri,  tüm dün-

yada ve Türkiye’de artan obezitenin tedavisi için dikkat çeken konular arasında yer almıştır (Haire-

Joshu, 2011: 313-315, Longo, 2014: 181-192).  Obezitenin tedavi yaklaşımları davranış düzeltme ve 

diyet olarak saptanmıştır.  

İF diyet şeklindeki beslenme biçimi birbirini takip eden yeme ve açlık desenlerinden oluşan beslenme 

döngüsünü içermektedir (Longo, 2014: 181-192).  İF diyetleri temel olarak; dönüşümlü açlık, zaman 

kısıtlı beslenme ve dini orucu kapsamaktadır. Obezite tedavisinde yeni beslenme yaklaşımı olan İF di-

yetlerinin vücut ağırlığı denetimi ve metabolizmada etkili olan değerleri düzenlediği yapılan çalışma-

larca gösterilmiştir.  
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AMAÇ 

Bu çalışma son yıllarda çok gündemde olan bir diyet modeli İF diyeti (aralıklı oruç)  bilimsel zeminde 

irdelemek amacıyla planlanmıştır.  

KAPSAM  

İF diyet uygulama ve çalışma örnekleri bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. 

YÖNTEM  

Çeşitli bilimsel veri tabanları taranarak edinilen bilgiler ile makale oluşturulmuştur. 

BULGULAR  

İF beslenme şekli, ağırlıklı olarak çok düşük enerji sağlayan diyetlere dayanan aralıklı besin alımı dö-

nemleri ile sağlanmaktadır.  Çok düşük enerjili diyetler 800 ve daha az kkal/gün olan enerjiyi içermekte 

ve yetişkin obezite tedavisinde 12 haftadan daha uzun süre kullanılması önerilmemektedir (Brand-

horst,2015: 86-99). İF diyetlerinin çıkış noktası olan 5:2 diyet şeklini içeren dönüşümlü açlık diyetleridir 

(Johnstone, 2015:727-733). Bu diyet şekli; beş gün düzenli beslenmeyi içerir. Diğer iki gün maksimum 

olmak üzere kadınlara 500 kkal/gün,  erkeklere ise 600 kkal/gün enerji alımını önerilmektedir (Yumuk, 

2015: 402-424). İF diyetleri; dönüşümlü açlık, zaman kısıtlı beslenme ve dini oruç olmak üzere 3 ana 

bölümden oluşmaktadır (Johnson, 2007: 665-674 ). İF diyet beslenme şekliyle yapılan çalışmalarda di-

yet modeli ve benimsenen türe bağlı olarak vücut metabolik farklılıklar gösterebilmektedir. Bu durumun 

yanı sıra; düşük veya normal aralıkta kan glukoz düzeylerinin korunması, glikojen depolarının tüken-

mesi ya da azalması, yağ asitlerinin mobilizasyonu ve ketonların oluşumu, dolaşımdaki leptinin azal-

ması ve adiponektin düzeylerinin yükselmesi gibi bazı temel metabolik değişikliklere yol açtığı bildiril-

miştir (Johnson, 2007: 665-674). 

DÖNÜŞÜMLÜ AÇLIK; 8-12 hafta sonra vücut ağırlığını %4-8 oranında azaltabilen yenilikçi bir diyet 

yaklaşımıdır (Klempel, 2013: 137-143, Bhutani, 2013: 1370-1379). Besinlerin arzu edildiği zamanda, 

istenildiği kadar olarak tüketildiği beslenme günleri ile bireylerin enerji ihtiyaçlarının %25’ini tükettiği 

açlık günlerinden oluşmaktadır (St Onge, 2017: e96-e121). 

Yapılan araştırmalarda dönüşümlü açlık beslenme şekliyle beslenenlerde açlık insülin ve glukoz sevi-

yelerinde azalma meydana geldiği saptanmıştır (St Onge, 2017: e96-e121). Hayvanlar üzerinde yapılan 

bir başka araştırmada, bu beslenme şeklinin toplam plazma kolestrolü ve trigliserid seviyelerinini dü-

şürdüğü ve kanser risk faktörleri üzerinde olumlu etkileri olduğu saptanmıştır (Krizova, 1996: 379-383). 

Ayrıca bu hayvanlarda, viseral yağlanmada azalma gerçekleşirken yağsız vücut kütlesinin korunduğu 

saptanmıştır (Siegel, 1988: 677-680). 

Dönüşümlü açlık beslenme şekliyle kandaki insülin ve leptin seviyelerini azalttığı belirtilmiştir. Bu sa-

yede Hiperfaji(anormal derecede açlık hissi) ve obezitenin neden olduğu insülin direncinin geri döndü-

rülebildiği saptanmıştır (Heilbronn, 2005: 69-73).  Farklı yıllarda insanlar üzerinde yapılan bir araştır-

maya göre ise 3 hafta boyunca dönüşümlü açlık beslenme şekliyle beslenenlerde yağ oksidasyonun art-

masına bağlı olacak şekilde %2,5’luk bir ağırlık kaybı yaşanırken, 2 hafta boyunca bu beslenme şekliyle 

beslenenlerde vücut ağırlığı açısından pek bir fark görülmemiştir (Horne, 2013: 1050-1057).   2013 
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yılında gerçekleştirilen randomize kontrollü bir çalışmada ise sağlıklı ve fazla kilolu bireylerde 12 haf-

talık ağırlık kaybının ortalama %6 olduğu ve dönüşümlü açlığın ağırlık kaybı için etkili bir alternatif 

olduğu gösterilmiştir (Halberg, 2005: 2128-2136, Varady, 2013: 146). 

Bir başka çalışmada ise dönüşümlü açlık beslenme şeklinin başlangıcından itibaren bir hafta içerisinde 

dinlenme kalp hızında önemli ölçüde azalma meydana geldiği ve bu azalmanın hem açlık hem de bes-

lenme günlerinde devam ettiği bildirilmiştir (Mager, 2006: 631-637).  Bu beslenme şeklinin beyne ver-

diği sinyaller ile istirahat kalp hızı ve kan basıncında azalmaya neden olduğu saptanmıştır. Bu sinyaller 

de egzersizle benzer bir etki göstermektedir. Bu nedenle egzersiz ve dönüşümlü açlık beslenme şeklinin 

kardiyovasküler sağlıkla ilişkilendirilebileceği düşünülmüştür. Ancak normal beslenmeye geri dönül-

düğünde kalp hızının da dönüşümlü açlık uygulaması öncesi dönemdeki seviyelerine geldiği, dönü-

şümlü açlık uygulamasının kardiyovasküler sağlığı yalnızca uygulandığı dönemde geliştirebildiği belir-

tilmiştir (Wan, 2003: 1921-1929).  

ZAMAN KISITLI BESLENME; Zaman kısıtlı beslenmede, günde 8 saat ve altında bir süre beslen-

meye izin verilmektedir.  Bu beslenme düzeni sirkadiyen saatleri etkileyerek metabolik işlevleri düzen-

lemektedir (Longo, 2014: 181-192).  Yapılan bir çalışmada farelerde zaman kısıtlı beslenme şeklinin 

insülin duyarlılığını arttırmasının yanı sıra; vücut ağırlığı, total kolesterol, trigliserid, glukoz ve insülin-

deki azalmalar ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (Hatori, 2012: 848-860, Upadhyay, 2019:415-

421).   Ne yenildiğinden daha çok, ne zaman yenildiğine odaklanan zaman kısıtlı beslenme şekli, bes-

lenme saatinin günlük sirkadiyen ritmin aktif fazıyla senkronize olarak planlanması, temel olarak günlük 

8 saat ve altında besin kısıtlaması uygulanmaktadır (Akpınar, 2019: 177-183).  Bu yöntem, 16 saat açlık 

8 saat beslenme, 18 saat açlık 6 saat beslenme ve 20 saat açlık 4 saat beslenme olmak üzere üç varyanttan 

oluşur. En sık kullanılan 16:8 yöntemidir  (Malinowski, 2019: 673). Konuyla ilgili yapılan insan çalış-

malarında zaman kısıtlı beslenme şeklinin zaman periyotları şu şekilde oluşturulmuştur. 

 Erken zaman kısıtlı beslenme 08:00-14:00 

 Gün ortası kısıtlı beslenme 10:00-17:00 

 Geç zaman kısıtlı beslenme 12:00-20:00 (Regmi, 2020: 101161). 

Yapılan çalışmalarda, beslenmenin endojen sirkadiyen ritimlere en uygun şekilde ayarlanması için gü-

nün erken saatlerinde gerçekleştiği erken zaman kısıtlı beslenmenin, obezite ve kardiyo-metabolik dü-

zeyleri üzerinde umut verici sonuçlar bildirmektedir (Hutchison, 2019: 724-732, Sutton, 2018: 1212-

1221). Ancak bu erken zaman kısıtlı beslenmenin kişiler üstünde sürdürülebilirliğinin daha zor olacağı 

düşünülmektedir. Bu nedenle, zamanlamayı planlarken daha fazla bağlılık elde edebilmek ve uzun süreli 

sağlık yararlarını arttırabilmek için bireyin yaşam tarzı dikkate alınmalıdır (Qoeiroz, 2020: 1-13). 

Farelerde yapılan bir çalışmada; beslenmeleri normal gece-gündüz yeme süreleriyle sınırlı olan fareler 

arzu edildiği zamanda, istenildiği kadar beslenenlerle eşdeğer bir enerji tüketmiş olmalarına rağmen,  

obezite, hiperinsülinemi, hepatik steatoz ve enflamasyon korunumlarının daha yüksek olduğu belirtil-

miştir (Hatori, 2012: 848-860). İnsanlar üzerinde yapılan bir meta analiz çalışmasında, zaman kısıtlı 

beslenme için 3-4, 7-8 ve 10-12 saatlik aralıklar ile besin tüketimleri sağlanmış ve 10-12 saatlik aralıkla 

besin tüketenlerin daha anlamlı vücut ağırlığı kaybettiği saptanmıştır (Rothschild, 2014: 308-318). 

Zaman kısıtlı beslenmenin sağlık üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalarda zaman kısıtlı beslenmenin, 

günün erken bölümüne mi (saat 08:00-14:00) yoksa geç bölümüne mi (saat 12:00-20:00) ayarlanması 

gerektiği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır.  Tip 2 diyabetli hastalarla yürütülen bir çalışmada 
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geç ve erken saatlerde kısıtlanan besin tüketim saatlerinde, erken saat uygulamalarının açlık kan şekeri 

üzerine olumlu etkileri vurgulanmıştır (Hutchison, 2019: 724-732). Ancak farklı çalışmalarda farklı çe-

lişkili sonuçlar görülmektedir.  Bu durum bu alanda yeni çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

DİNİ ORUÇ; Dini oruç yaklaşık bir ay kadar süregelen; şafak ve gün batımı arasında yemek ve sıvı 

tüketiminden kaçınmak anlamına gelmektedir. Bulunan bölgenin coğrafik konumu ve güneş doğuşuna 

göre genellikle 9-20 saat arasında değişen sürelerde besin ve sıvı tüketmeme şeklinde uygulanmaktadır. 

Besin ve sıvı tüketiminin serbest olduğu zaman diliminde enerji kısıtlamaması olmamasına rağmen, gün 

içinde besin ve sıvı alımının azalması vücutta bir takım metabolik değişikliklere neden olmaktadır. 

Özellikle kahvaltı yapılmamasının, egzersizle indüklenen düşük bir termojenez ile ilişkili olduğu göste-

rilmiş ve diyabetli bireylerde besine yanıt olarak salgılanan insülinde azalma olduğu saptanmıştır (Frost, 

1987: 47-50, Taoudi, 1999: 567-572). Tiroid fonksiyonları, serum kortizol düzeyleri, plazma leptin, 

adiponektin ve nöropeptid Y seviyelerinde düşme ramazan ayında tutulan bu oruç beslenme düzeninin 

yol açtığı metabolik ve hormonal değişikliklerdendir (Mazidi, 2015: 1250-1255, Finch, 1998: 159-170). 

Yine bu durumu destekleyen tiroid fonksiyonları, nöropeptid Y düzeylerinin azaldığı; serum leptin, kor-

tizol seviyelerinin ise arttığını belirten çalışmalarda bulunmaktadır (Betts, 2014: 539-547, Bogdan, 

2001: 1607-1615). Bir başka çalışmada da açlığa yanıt olarak artan kortizol seviyelerinin insülin diren-

cinde etkili olduğu gösterilmiştir (Bahijri, 2013: e60917). Obezite tedavisinde yeni beslenme yaklaşımı 

olan aralıklı açlık diyetlerinin vücut ağırlığı denetimi ile birlikte metabolizmada etkili olan biyo-belir-

teçleri de düzenlediği yapılan çalışmalarca gösterilmiştir (Bogdan, 2005:515-518). Aralıklı açlık diyet-

lerinin bahsedilen olumlu etkilerinin yanında bazı kemirgen modellerinde yan etkileri bildirilmiş ve 

uzun süreli uygulanan bu diyetlerde bozulmuş glukoz toleransı göstermiştir (Kassab, 2004: 345-349). 

Ağırlık kaybını hedefleyen diyetler; fiziksel fonksiyonu sürdürmek, dinlenme metabolik hızındaki dü-

şüşü azaltmak ve ağırlık kazanımını önlemek için vücut yağ kaybını maksimum düzeye çıkarmayı ve 

yağsız kütle kaybını minimum düzeye indirmeyi amaçlamaktadır (Cerqueira, 2011: 1454-1460). 

Aralıklı açlık diyetleri ile geleneksel sürekli enerji kısıtlama yöntemi ile ağırlık kaybı amaçlanan diyet-

lerde vücuttaki yağsız kitle kaybının benzer olduğu gösterilmiştir. Ağırlık kaybında ana faktörün diyetin 

proteini olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. Ayrıca Aralıklı açlık diyetinin herkes tarafından uygula-

nabilir olmadığı unutulmamalıdır. Yanı sıra sürdürülme süreleri de düşüktür (Cerqueira, 2011: 1454-

1460). Bu konuda daha çok çalışma gereksinimi vardır. 

SONUÇ 

Bu bilgiler ışığı altında yapılan araştırmalarda aralıklı açlık yöntemlerinin obezite ve bazı hastalıklar 

üzerinde olumlu etkilerinin yanı sıra bazı olumsuzluklarda barındırdığı görülmektedir (Heymsfield, 

2014: 310-321).  Genel olarak, yapılan araştırmalar, aralıklı açlığın sağlıklı, normal vücut ağırlığına 

sahip, fazla kilolu veya obez yetişkinlerde fiziksel olarak zararlı olmadığını, hatta vücut ağırlığı kaybı 

ve bazı metabolik belirteçler üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini gösterse de hangi özellikteki ki-

şilerin bu yeme düzenine uyum sağlayabileceği ile ilgili kriterler ve açlık dönemlerinin psikolojik etki-

lerine (kısıtlama sırasında ve sonrasında nasıl hissedildiği, yoksunluk hissine neden olup olmadığı vb.) 

ilişkin kanıtlar yetersizdir (Harvie, 2013: 1534-1547, Seonen, 2013: 591-596).  Bu nedenle, aralıklı açlık 

yöntemlerinin, hastalık durumunda ve uzun vadede metabolik etkilerini inceleyen daha fazla randomize 

kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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SOSYAL MEDYA İLE KİLO VERMEK: OBEZİTE TEDAVİSİNDE BİR ARAÇ OLARAK 

BEĞENİ VE TAKİP 

Gizem GERDAN1, Miraç Barış USTA2 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Samsun / Türkiye 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun / Türkiye 

Öz: Bu sistematik gözden geçirme çalışması sosyal medya üzerinden kilo vermeye ilişkin uygulamaları 

içeren çalışmaların temel özelliklerini, metodolojisini ve sonuçlarını incelemek üzere yürütülmüştür. Bu 

amaçla sistematik olarak yürütülen aramalar sonucunda, kilo değişimine yönelik uygulamalara sosyal 

medyayı dahil eden, obezite ve kilo kaybı ile ilişkili olan 19 çalışma incelenmiştir. Çalışmalarda ağırlıklı 

olarak Facebook (n=13, %68.4) platformunun, ardından Twitter (n= 4, %21.1) ve diğer (n=2, %10.5) 

sosyal platformların kullanıldığı görülmüştür. Çalışmalar, deneysel (n=9, %47.4), yarı deneysel (n=2, 

%10.5), deney öncesi (n=5, %26.3) ve karma yöntem (n= 3, %15.8) tasarımlarına sahiptir. Sıklıkla pilot 

araştırma niteliğinde olan bu çalışmalarda, sosyal medya üzerinden yürütülen uygulamaların dahil edil-

mesi sonucunda kilo kaybı ve kilo ile ilişkili ölçümlerde azalma bildirilirken, kilo kaybıyla ilişkili olarak 

davranışsal değişiklikler (ör: yeme örüntüsü) de rapor edilmektedir. Bunun yanı sıra sosyal medyada 

etkileşim sıklığının kilo kaybı ile ilişkili olduğu, paylaşım türlerinin çevrim içi aktivite üzerinde etkili 

olduğu, sosyal medya temelli kilo verme müdahaleleri sonucunda algılanan sosyal destek, motivasyon, 

diyetle ilgili öz yeterlilik ve sorumluluk gibi değişkenlerde farklılaşmalar olduğu da belirtilmiştir. Sosyal 

medya etkileşimi ve kilo kaybı ile ilişkili olarak; potansiyel karıştırıcı değişkenlerin kontrol altına alın-

dığı daha fazla randomize kontrollü araştırmalar yürütülmesinin ilgili kilo kaybıyla ilişkili değişkenlerin 

tabiatının anlaşılmasında ve obezite ile mücadelede yardımcı bir araç olabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Kilo Kaybı, Obezite, Twitter, Tweet, Facebook  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Obezitenin dünya çapında prevelansı her geçen gün artarken ve bu artışın pandemik seviyelere ulaştığı 

da belirtilmektedir (Blüher, 2019: 1). Obezitenin görülme sıklığı ile ilişkili olarak Tip 2 diyabet, kardi-

yovasküler hastalıklar, kanser gibi obeziteye bağlı komorbiditelerin ve sağlığa ilişkin risklerin arttığı da 

bilinmektedir (Guh vd., 2009:10-12).  Obeziteyi önlemek ve baş edebilmek için toplum temelli müda-

haleler sıklıkla sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite gibi davranış değişiklerini hedef almaktadır 

(Jane, Hagger, Foster, Ho ve Pal, 2018:1). Sağlıklı yaşam tarzına yönelik davranışları düzenlemek ve 

sürdürmek için sadece davranışsal yaklaşımların yeterli olmadığı, sosyal bileşenlerin de uzun vadeli 

sonuç için etkili bir değişken olduğunu ifade etmektedir (Wilfley, Vannucci ve White,2010: 9-10). Sos-

yal medya, günlük rutin haline gelmesinin yanı sıra çeşitli konularda bilgi ve destek almak için de kul-

lanılabilmektedir.44 Sosyal medya, kullanıcıların bilgileri, fikirleri, kişisel mesajları ve diğer içerikleri 

(videolar gibi) paylaşmak için çevrimiçi topluluklar oluşturduğu elektronik iletişim biçimleri (sosyal ağ 

ve mikroblog web siteleri gibi) olarak tanımlanmaktadır45. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi 

çevrimiçi etkileşimi sağlayan platformlar bunlara örnek olarak verilebilir. Günümüzde bireylerin sosyal 

medya üzerinden sağlığa ilişkin bilgi arama ve bağlantı kurma girişimlerinin giderek yaygınlaştığı be-

                                                            
44 https://www.journalism.org/2017/09/07/news-use-across-social-media-platforms-2017/ 
45 https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media 

https://www.journalism.org/2017/09/07/news-use-across-social-media-platforms-2017/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media
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lirtilmektedir (Zhao ve Zhang, 2017; 2-3). Beslenme, diyet ve fiziksel aktivite bu bağlamda sosyal med-

yada popüler konular ve paylaşımlar arasında yerini almaktadır (Turner-McGrievy ve Beets, 2015: 162-

163). Sosyal medya gibi çevrimiçi etkileşimi içeren platformlar, sağlıklı yaşamla ilişkili davranışları ve 

müdahaleleri teşvik etmek için etkili bir sosyal kaynak ve müdahale aracı gibi görünmektedir (Hales, 

Davidson ve Turner-McGrievy, 2014: 355; Pagoto vd. 2014:1032).  

AMAÇ 

Mevcut çalışmanın amacı kilo verme uygulamalarında bir müdahale bileşeni olarak sosyal medyayı kul-

lanan, kilo verme ve sosyal medya etkileşimini içeren, fazla kilolu ve obezitesi olan katılımcılar üzerinde 

yürütülen araştırmaların sistematik olarak incelemesidir.  

KAPSAM 

Araştırma kapsamında, kilo verme uygulamalarına sosyal medyayı bir bileşen olarak dahil eden, fazla 

kilolu ve obezitesi olan katılımcılar üzerinde yürütülen ve kilo vermeyi içeren çalışmalara ulaşılmış, 

ilgili çalışmaların örneklem özellikleri, çalışma tasarımları, çalışma özellikleri ve temel bulguları ince-

lenmiştir. 

YÖNTEM  

Pubmed, Scopus ve Google Scholar arama motorlarında anahtar kelime olarak “social media, weight 

loss, obesity, twitter, tweet, facebook, instagram” kelimeleri girilerek, 2010-2020 yılları arasında yayın-

lanmış makaleler çalışmaya alınmıştır. Her bir arama motorunda ilk çıkan 100 sonucun başlık ve özetleri 

incelenmiş olup, kilo vermeye yönelik uygulamalarına sosyal medya platformlarını bir araç olarak dahil 

eden ve kilo verme ilişkili olduğu düşünülen toplamda 77 makaleye ulaşılmıştır. Çalışmanın amacıyla 

uygunluğu açısından primer olarak sosyal medyayı bir müdahale aracı olarak kullanan, kilo verme, ki-

loyla ilgili değişikler ve obezite ile ilişkili 19 makale olduğu tespit edilmiştir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Akış şeması 

BULGULAR 

İncelenen çalışmalarda kullanılan sosyal medya platformu, örneklem özelliği, örneklemin yaş ortala-

ması ve vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması, çalışma tasarımı, çalışmanın temel özelliği ve temel bul-

guları kayıt edilmiş ve Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Çalışmalarda kullanılan sosyal medya platformu, örneklem özellikleri, çalışma tasarımı, çalışmanın özelliği ve temel bulgular 

Çalış-

macı/Yıl 

Plat-

form 

Örneklem  N Yaş Ort. (�̅�±SS) VKİ 

Ort.(�̅�±SS) 

Çalışma 

Tasarımı 

Çalışmanın Özelliği Temel Bulgular 

 

1.Cavalla 

vd. (2020)  

Fa-

cebook 

Fazla kilolu 

ve obezitesi 

olan sosyo-

ekonomik 

düzeyi dü-

şük katılım-

cılar 

55 46.56±9.35 34.33±3.74 Deney ön-

cesi tasa-

rım  

Facebook üzerinden yürü-

tülen kilo verme müdahale-

lerinin düşük sosyoekono-

mik düzeye sahip yetişkin-

ler üzerinde uygulanması  

Katılımcıların ortalama kilo kaybı 1.07 kg 

iken, diyetle ilgili sosyal destek ve beslenme 

bilgisi puanları arttı. Video ve fotoğraflar 

bağlantı linklerine göre daha çok reaksiyon 

alırken, mesajlarda yorum sayısı fazlaydı. 

Kilo verme öz yeterlik puanları ile gönderi re-

aksiyonu arasında anlamlı ilişki bulundu.  

2.Chung vd. 

(2017) 

Twitter Sağlıklı kilo-

ludan obezi-

teye kadar 

farklı kilo 

kategorile-

rinde katı-

lımcılar 

12 �̅�sağlıklı 

kilo=19.0 

�̅�fazla-

kilo/obez=20.3 

Rapor edilme-

miş. 

Deney ön-

cesi tasa-

rım  

Diyet ve aktivite takibinin 

yapıldığı mobil uygulama 

ve Twitter uygulamasını 

içeren müdahalenin etkili-

liği 

Meydan okumalar (challenges) günlük adım 

sayısını arttırdı. Meyve/sebze tüketimi artar-

ken (% 92), şekerli içecek tüketimi azaldı (% 

67). Katılımcılarda 0.09-3.17 arası kilo kaybı 

ve %0.5-14 arasında vücut yağ oranı kaybı 

rapor edildi.  

3.Evans vd. 

(2015) 

Blog Sağlıklı kilo-

ludan obezi-

teye kadar 

farklı kilo 

194 35 ±7.2 33.6±9.1 Karma 

Yöntem 

Kilo verme girişimlerini 

paylaşıldığı bloglar, blog 

yazma alışkanlıkları (ör: 

gönderi sıklığı), blog akti-

viteleri ve kilo değişimi 

arasındaki ilişki  

Katılımcılar, blog yazmaya başladıklarından 

beri ortalama 19.2 kg verdiklerini bildirdi. 

Bloğa sahip olma süresi, kilo kaybını önemli 

ölçüde yordadı. Bloggerlar kilo verme giri-
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kategorile-

rinde blog-

gerlar  

şimlerini paylaşmanın hedefe odaklanmala-

rını sağladığını, sosyal desteğin yanı sıra so-

rumluluk hissettirdiğini de bildirdi. 

4.Godino vd. 

(2016) 

Fa-

cebook 

Fazla kilolu 

ve obezitesi 

olan katılım-

cılar 

404 22.7 ±3.8 29.0 ±2.8 Deneysel-

Randomize 

kontrollü  

Facebook, mobil uygula-

malar gibi uygulamaları 

içeren müdahale programı 

ile web temelli bilgilendir-

meyi içeren uygulamaların 

karşılaştırılması  

6. ve 12. ayda sosyal medya bileşeni içeren 

müdahale grubunun kilosu, karşılaştırma gru-

buna kıyasla önemli ölçüde azaldı. Ancak za-

man içerisinde Facebook katılımında düşüş 

rapor edilmiştir.  

5.Hales vd. 

(2014) 

Fa-

cebook 

Farklı kilo 

kategorile-

rinde katı-

lımcılar 

63 48.5±8.3 35.2±5.3 Yarı de-

neysel  

Paylaşılan post türlerinin 

değişimlenmesinin katılım-

cıların etkileşimi üzerine 

etkisi, etkileşimin kilo kay-

bıyla ilişkisi 

Anketler facebook üzerinde en çok etkileşime 

girilen gönderi türü olurken ardından öneri ve 

kilo kaybı ile ilgili gönderiler yer aldı. Fa-

cebook etkileşimindeki artış ile kilo kaybı 

ilişki bulundu.    

6.Herring 

vd. (2014) 

Fa-

cebook 

Post partum, 

obezitesi 

olan kadınlar  

18 24.2 ± 5.1 36.9± 6.1 Deneysel-

Randomize 

kontrollü 

Facebook, mesajlaşma gibi 

teknoloji temelli kilo ver-

meye yönelik müdahaleler 

ile standart tedavi uygula-

malarının karşılaştırılması 

14 hafta sonunda teknoloji temelli tedavi 

grubu standart uygulama grubuna göre daha 

fazla kilo (3.2 kg) kaybetti. 

7. Jane vd. 

(2017) 

Fa-

cebook 

Fazla kilolu 

ve obezitesi 

olan katılım-

cılar 

137 �̅�fa-

cebook=47.0±2.3 

�̅�ma-

nuel=54.1±2.3 

�̅�fa-

cebook=32.5±1.

0 

�̅�ma-

nuel=32.9±1.3 

Deneysel- 

Randomize 

kontrollü 

Facebook platformu, ma-

nuel (kitapçık) temelli ve 

standart tedavi uygulamala-

rının etkililiğinin karşılaştı-

rılması 

Facebook grubu kontrol grubuna göre başlan-

gıçtaki ağırlığında %4.8 azalma bildirdi. Bu-

nun yanı sıra BMI, yağ oranı, kas oranı açı-

sında da Facebook grubunda diğer iki gruba 

göre anlamlı farklılıklar görüldü. 
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�̅�kont-

rol=50.2±2.4 

�̅�kont-

rol=33.3±1.3 

 

8.Jane vd. 

(2018) 

Fa-

cebook 

Fazla kilolu 

ve obezitesi 

olan katılım-

cılar 

137 �̅�fa-

cebook=47.0±2.3 

�̅�ma-

nuel=54.1±2.3 

�̅�kont-

rol=50.2±2.4 

�̅�fa-

cebook=32.5±1.

0 

�̅�ma-

nuel=32.9±1.3 

�̅�kont-

rol=33.3±1.3 

Deneysel-

Randomize 

kontrollü 

Facebook platformu, ma-

nuel (kitapçık) temelli ve 

standart tedavi uygulamala-

rının (kontrol) etkililiğinin 

karşılaştırılması  

24. haftada Facebook grubunda istatistiksel 

olarak belirgin kilo kaybı görüldü. Gruplar 

arasında alınan/harcanan enerji miktarı fark-

lılıkları anlamlı değildi. Facebook grubunun 

kontrol grubuna kıyasla psikolojik sağlığa 

ilişkin puanlarında anlamlı artışlar görüldü. 

9.Lee ve 

Kim (2016) 

Fa-

cebook 

Fazla kilolu 

ve obezitesi 

olan katılım-

cılar 

18 Rapor edilmemiş. Rapor edilme-

miş. 

Deney ön-

cesi tasa-

rım 

Facebook üzerinden en-

tegre edilen kilo verme mü-

dahalesini içeren uygulama 

etkililiği 

Uygulama sonucunda katılımcılarda anlamlı 

kilo kaybı gözlenirken, motivasyon puanla-

rında artış gözlendi. Katılımcıların sosyal 

platformlardaki etkileşimlerinin kilo kaybı 

üzerinde etkisi bulundu.  

10.Napoli-

tano vd. 

(2013) 

Fa-

cebook 

Fazla kilolu-

dan morbid 

obeziteye 

kadar farklı 

kilo katego-

rileri 

52 20.47 ±2.19 31.36± 5.3 Deneysel-

Randomize 

kontrollü 

Facebook grubu, Fa-

cebookplus grubu ve bek-

leme listesi gruplarının kilo 

değişimi açısından karşılaş-

tırılması  

8. haftada, Facebook Plus grubu Facebook ve 

Bekleme Listesi grubuna kıyasla daha fazla 

kilo kaybetti (-2.4 ±2.5 kg).  

11.Pagato 

vd. (2014) 

Twitter 

 

Sağlıklı ki-

lolu, fazla 

kilolu ve 

obezitesi 

olan farklı  

100 37.65±8.42 32.0±8.7 Karma 

yöntem 

Kilo verme girişimi sıra-

sında sosyal medya plat-

Twitter ve Facebook arkadaşlarından alınan 

yüksek pozitif sosyal etki skorları ile kilo 

kaybı arasında pozitif yönde ilişki bulundu. 

Katılımcılar, Twitter’ı ve kilo vermeye özgü 

sosyal bağlantılarını, Facebook, çevrimdışı 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

489 

kilo katego-

rilerinde ka-

tılımcılar 

formlarında kurulan etkile-

şimlerin sosyal etki ve kilo 

kaybı üzerindeki etkisi 

aile ve arkadaşlarına kıyasla daha etkili sos-

yal kaynak olarak değerlendi. Kilo değişimi 

hakkında tweet atmanın faydaları arasında 

sosyal destek, bilgi ve sorumlu hissetmek yer 

aldı. Dezavantajlar ise etkileşimlerin kısa ol-

ması ve kişisel bağlantının kurulamaması ola-

rak belirtildi. 

12.Pappa vd. 

(2018) 

Reddit Sağlıklı ki-

lolu, fazla 

kilolu ve 

obezitesi 

olan farklı  

kilo katego-

rilerinde ka-

tılımcılar 

754 26.0±6.0 Rapor edilme-

miş. 

Karma 

Yöntem 

Reddit sosyal medya 

ağında oluşturulan kilo ver-

meye yönelik Loseit etkin-

liğinde mesajların semantik 

analizi, kullanıcı aktifliği 

ve kilo kaybı ile ilişkisi  

En çok tartışılan postlar sağlıklı yiyecekler, 

giyim, kalori sayma, egzersizler, görünümler, 

alışkanlıklar, destek ve sağlıksız yiyeceklerle 

ilgiliydi. Katılımcıların %92.9’unun kilo 

kaybı olduğu rapor edildi. Yüksek çevrimiçi 

aktivite (yorum, paylaşım vb.) ve sosyal des-

tek sağlayabilecek tartışmalara katılım, daha 

fazla kilo kaybı ile ilişkili bulundu.  

13.Pattana-

pongsa vd. 

(2019) 

Fa-

cebook 

Farklı kilo 

kategorile-

rinde katı-

lımcılar 

66 �̅�deney =20.6± 

1.4 

�̅�kontrol=20.2± 

1.2 

�̅�deney = 

30.06± 4.5 

�̅�kont-

rol=30.03± 5.2 

Deneysel-

Randomize 

kontrollü 

Sosyal medya üzerinden 

uygulanan kilo verme prog-

ramı ile manuel aracılığıyla 

(kitapçık) uygulanan prog-

ramların etkililiklerinin 

karşılaştırılması 

Dört ay sonunda sosyal medya grubunda kar-

şılaştırma grubuna kıyasla BMI ve bel/boy 

azalmayla ilişkili olarak daha iyi sonuçlar gö-

rüldü.  

 

 

14.Pope vd. 

(2019) 

Fa-

cebook 

Sağlıklı ki-

lolu ve fazla 

38 21.5±3.4 �̅�deney = 24.9± 

3.3 

Randomize 

kontrollü 

Davranışsal değişiklikleri 

temel alan Facebook ve 

akıllı saat müdahalesi ile 

İki grupta da fiziksel aktivite oranında artış ve 

kilo kaybı gözlendi. İki grubunda uygulama 

sonrasında öz yeterlik, sosyal destek ve moti-

vasyon puanlarında artış rapor edildi. Zaman 
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kilolu katı-

lımcılar 

�̅�kont-

rol=l=23.8±4.6  

deneysel 

çalışma 

sadece Facebook etkileşi-

mini içeren müdahalelerin 

etkililiğinin karşılaştırıl-

ması  

içerisinde günlük kalori tüketiminde küçük 

azalmalar gözlendi.  

15.Reynold 

vd. (2018) 

Fa-

cebook 

Travmatik 

Beyin Ha-

sarlı (TBH) 

hastalar 

22 �̅�fa-

cebook=44.4±13.

4 

�̅�kontrol= 47.3± 

9.7 

�̅�fa-

cebook=31.4±3.

3 

�̅�kontrol= 

32.4± 5.5 

Yarı de-

neysel 

TBH’ye sahip hastalarda 

sosyal medya platformunun 

kullanıldığı ve kullanılma-

dığı kilo kaybı müdahalele-

rin karşılaştırılması, sosyal 

medya paylaşımlarına yö-

nelik etkileşimlerin ve içe-

riklerin incelenmesi 

Facebook kullanıcılarında daha fazla kilo 

kaybettiği rapor edilirken, Facebook kullanı-

cılarının hasarlarını daha hafif algıladığı ve 

yaralanmadan bu yana geçen süreyi daha az 

algıladıkları bildirildi.   

16.Silfee vd. 

(2018) 

Fa-

cebook 

Düşük gelir 

seviyesine 

sahip post 

partum kilo 

problemi 

olan kadınlar 

npi-

lot1=27 

npilot2= 

24 

npilot3= 

16 

�̅�pi-

lot1==32.1±5.6 

�̅�pilot2= 29.4±6.0 

�̅�pi-

lot3==29.4±4.0 

�̅�pi-

lot1=35.1±5.5 

�̅�pilot2= 

38.2±6.0 

�̅�pi-

lot3=34.9±7.0 

Deney ön-

cesi tasa-

rım 

Facebook üzerinden yürü-

tülen, koç katılımını içeren 

kilo verme programı etkili-

liği, sosyal medya katılımı 

ve kilo kaybı  

Üç pilot çalışmada da kadınlarda kilo kaybı 

rapor edildi. Her bir uygulamada kadınların 

yarısından fazlası aktifti (beğeni, yorum vb.). 

Katılımcıların programı kilo vermeye yar-

dımcı bulduğu, koçları destekleyici bulduğu 

ve arkadaşlarına önerebileceklerini ifade et-

tikleri belirtildi.  

17.Turner-

McGrievy 

ve Tate 

(2011) 

Twitter Fazla kilolu 

ve obezitesi 

olan katılım-

cılar  

96 �̅�pod-

cast=43.2±11.7 

�̅�pod+plus=42.6±

10.7 

�̅�pod-

cast=32.2±4.5 

�̅�pod+plus=32.

9 ±4.8 

Randomize 

Kontrollü 

Deneysel 

çalışma 

Podcast ve podcast’e artı 

olarak (pod+plus) mobil 

uygulamalar (ör: twitter) 

içeren müdahale yöntemle-

rinin etkililiğinin karşılaştı-

rılması 

İki grupta da kilo kaybı gözlenirken, gruplar 

arasında kilo kaybı, enerji harcama, enerji / 

yağ alımı ve fiziksel aktivite ile ilişkili olarak 

anlamlı farklılık bulunmadı. İki grupta da in-

dirilen podcast sayısı kilo kaybı ilişkiliydi. 

Poscast’+ grubu ağırlıklı olarak çevrimiçi 
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kaynaklardan gelen sosyal desteğe güvendi-

ğini belirtti.  

18.Turner-

McGrievy 

ve Tate 

(2013) 

Twitter Fazla kilolu 

ve obezitesi 

olan katılım-

cılar  

96 �̅�pod-

castt=43.2±11.7 

�̅�pod+plus=42.6±

10.7 

�̅�pod-

cast=32.2±4.5 

�̅�pod+plus=32.

9 ±4.8 

Randomize 

Kontrollü 

Deneysel 

çalışma 

Sosyal platform aracılığı ile 

kilo verme müdahalele-

rinde sosyal destek türleri, 

etkileşim sıklığı ve kilo 

verme ilişkisi 

Tweet sayısı 6. aydaki kilo kaybını yordadı 

ve her 10 tweet için %0.5 kilo kaybı rapor 

edildi. Bilgilendirici postlar en sık yararlanı-

lan çevrimiçi sosyal destek türüyken, öz-de-

ğer ve duygusal desteğe ilişkin postlar da ya-

rarlanılan sosyal destek türleri arasındaydı. 

19.Waring 

vd. (2018) 

Fa-

cebook 

Fazla kilolu, 

obezitesi 

olan post 

partum ka-

dınlar 

19 31.5±3.2 30.1±4.2 Deney ön-

cesi tasa-

rım 

Facebook aracılığı ile uy-

gulanan kilo verme progra-

mının etkililiği 

18 kadın kilo verirken, bir kadının kilo aldığı 

rapor edildi. Ortalama kilo kaybı 3, 49±3.67 

olarak rapor edildi.  
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İncelenen 19 çalışmada ağırlıklı olarak Facebook (n=13, %68.4) platformunun kullanıldığı bunu takiben 

Twitter (n=4, %21.1) ve Blog, Reddit gibi diğer (n=2, %10.5) sosyal platformların kullanıldığı görül-

müştür. Çalışmalar, deneysel (n=9, %47.4), yarı deneysel (n=2, %10.5), deney öncesi tasarım (n=5, 

%26.3), karma yöntem (n=3, %15.8) olmak üzere farklı araştırma tasarımlarına sahiptir. Çalışmalar sık-

lıkla fazla kilolu ve obezite sorunu olan popülasyonları içerecek şekilde genç yetişkin ve yetişkinler 

üzerinde yürütülmüştür. Kilo vermeye yönelik uygulamalarda sosyal medyayı bir bileşen olarak ele alan 

bu çalışmalarda sıklıkla kilo değişimi, VKİ veya yağ oranı gibi bağımlı değişken ölçümleri alınmıştır. 

Bunun yanı sıra çalışmalarda sosyal destek, motivasyon, davranışsal değişiklikler (ör: yeme örüntüsü, 

fiziksel aktivite vb.), sosyal medyada etkileşim sıklığı, diyetle ilgili öz yeterlik gibi değişkenler de mü-

dahale sonuçlarında değerlendirilmiş, ilgili değişkenler ve kilo kaybı arasındaki ilişki örüntüleri de in-

celenmiştir. Ağırlıklı olarak pilot araştırma niteliğinde olan, sosyal medya üzerinden kilo verme uygu-

lamaları yürüten ya da uygulamalarına bir müdahale bileşeni olarak sosyal medyayı dahil eden bu çalış-

malarda, sıklıkla kilo kaybı ve kilo ile ilgili ölçümlerde azalma rapor edilmiştir. Beslenme örüntüleri, 

kalori alımı/harcaması ve fiziksel aktivite miktarı değişiklikleri de bildirilmiştir. Çevrimiçi aktivitenin 

bir diğer ifade ile çevrimiçi reaksiyon oranın kilo değişimi ile ilişkili olduğu, paylaşım türlerinin de 

çevrim içi katılım üzerinde belirleyici olduğu görülmüştür. Sosyal destek, motivasyon, diyet ile ilgili öz 

yeterlik, kilo vermeyle ilgili sorumluluk gibi değişkenlerin de ilgili uygulamalar sonucunda olumlu 

yönde farklılaştığı rapor edilmiştir (Tablo 1).  

TARTIŞMA 

Mevcut inceleme çalışması, sosyal medya temelli diyet ve kilo vermeye yönelik müdahaleleri içeren 

çalışmaların örneklem özelliklerini, çalışma tasarımlarını, özelliklerini ve temel bulgularını özetlemek 

üzere yürütülmüştür. Sosyal medyanın bilgi sağlama ve etkileşim platformu olmasının yanı sıra kilo 

vermeye yönelik davranış değişikliklerini hedef alan uygulamalar ve sosyal destek için de bir yol olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Beğeni, paylaşım gibi aktif katılım sıklığının kilo değişimi üzerinde etkili 

olduğu; paylaşım içeriklerinin/türlerinin de katılım üzerinde belirleyici olduğu görülmüştür. Sosyal 

medyada kurulan etkileşimin kilo verme sürecinde sosyal desteği, motivasyonu, öz yeterliği ve sorum-

luluğu arttırdığı, bir diğer ifade ile süreç üzerinde olumlu bir sosyal etkiye sahip olduğu da söylenebil-

mektedir. 

Sosyal medya temelli uygulamalar, kilo verme ya da sağlıklı beslenme gibi belirli amaç etrafında top-

lanmış bireyler için davranış değişiklerini teşvik etmede etkili bir araç dahası bir sosyal kaynak gibi 

görünmektedir. Nitekim bireylerin sosyal platformda aktif tepki vermese bile sadece okuma gibi bir 

süreç aracılığı ile de öğrenme ve keşfetme sürecini başlatabildikleri, kendileriyle ortak ilgi alanlarına 

sahip kişilerle bağlantı kurmanın motive edici olduğu ve takipçi topluluklarına karşı sorumluluk hisset-

tikleri, bu durumun egzersiz yapma ya da diyeti sürdürmeyi de tetiklediği ifade edilmektedir (Teodoro 

ve Naaman, 2013: 6-8).  Ayrıca bireyler kilo vermeyle ilişkili olarak yakın çevrelerinden ziyade daha 

çok takipçilerini sosyal destek kaynağı olarak değerlendirmektedir (Pagoto vd. 2014:1034). 

Sonuç olarak, sosyal medyanın gündelik hayatın bir parçası olduğu günümüz koşullarında kilo vermede 

ve sağlıklı yaşamla ilgili davranışsal değişiklikleri hedef almada sosyal medya etkili bir araç gibi görün-

mektedir. Her ne kadar ele alınan çalışmaların çoğunda kilo kaybı rapor edilse de sosyal medya plat-

formlarında pek çok farklı değişken devreye girmektedir. Yukarıda ele alınan çalışmalarda aktif katılı-

mın ve post türlerinin süreç üzerinde etkili olduğu bilgisinden yola çıkarak farklı yaş kategorileri, sosyal 
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platform sayfasının görsel tasarımı, içerdiği post türleri, paylaşımı yapan kişi (ör: alanında uzman), pay-

laşımı yapan kişiyle ilişkili olarak bilginin niteliği ve doğruluğu gibi değişkenler sosyal medya aracılığı 

ile kilo verme müdahaleleri üzerinde karıştırıcı bir özelliğe de sahip olabilir. Bu bağlamda sosyal medya 

ve kilo verme ilişkisi arasında yukarıda ele alınan karıştırıcı nitelikteki değişkenlerin kontrol altına alın-

dığı, kilo verme uygulamalarında bir araç olarak sosyal medyayı içeren daha fazla randomize kontrollü 

çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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BESİN ÖGELERİNİN KOGNİTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ 

İrem EKİNCİ1, Bilge KOÇ2 

1-2Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Biliş; karar alma, hafıza, konsantrasyon ve öğrenme konuları bakımından yaşın ilerlemesiyle bir-

likte azalan bir fonksiyon olarak bilinmektedir. Bireylerin hayat kalitesini etkileyebilecek faktörler ara-

sında kognitif fonksiyonların önemli bir yeri bulunmaktadır. Kognitif fonksiyonlardaki azalma, giderek 

artış gösteren bir halk sağlığı problemidir. Dünya genelinde yapılan çalışmalarda 2050 yılına kadar 130 

milyonu aşkın yetişkinin, bilişsel bozulmanın ileri bir aşaması olan demans ile karşı karşıya kalacağı 

beklenmektedir. Dolayısıyla bu riski azaltan önleyici unsurlara ilgi artmıştır. Bu durumu etkileyen fak-

törler arasında değiştirilebilir yaşam tarzıyla ilgili faktörlerin kognitif performans ile ilişkisini ortaya 

koyan epidemiyolojik kanıtlar mevcuttur. Dolayısıyla besin ögelerinin kognitif performans ile ilişkisini 

belirlemek amacı ile pek çok çalışma yapılmıştır. Bilhassa beslenmenin, bilişsel gerileme ve ileriki ya-

şamda demansın önlenmesinde rol oynayan önemli bir değiştirilebilir risk faktörü olabileceği kabul edil-

miştir. Kognitif performanstaki azalmanın ilerleyişini önlemeye ek olarak ilerleyişini yavaşlatmak veya 

durdurmak için de beslenmenin önemi vurgulanmaktadır. Çünkü beyin, metabolizma hızı yüksek bir 

organ olduğundan sağlıklı çalışabilmesi için besinlere ihtiyaç duymaktadır. Epidemiyolojik verilerin 

çoğu, besin ögesi alımlarının beyin gelişimi ve fonksiyonları üzerinde önemli bir rolü olduğunu ve kog-

nitif performans üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Bu derleme çalışmasında ise B vitamini, 

D vitamini, antioksidan vitaminler, polifenoller ve yağ asitleri dahil olmak üzere pek çok besin ögesinin, 

beyin sağlığı ve zihinsel fonksiyonlar üzerindeki etkisi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Fonksiyon, Besin Ögeleri, Beslenme 

GİRİŞ 

Bireylerin yaşam boyunca hayat kalitesini etkileyebilecek faktörler arasında kognitif fonksiyonların çok 

önemli bir yeri bulunmaktadır. Biliş; hafıza ve konsantrasyon; yaşın ilerlemesiyle birlikte azalan ve 

hayatsal faaliyetler yönünde önemli fizyolojik fonksiyonlar olarak bilinmektedir (Scarmeas vd, 2018: 

1006-1015). Bu fonksiyonlardaki azalma, sağlıklı bilişsel performanstan hafif derecede bilişsel bozul-

maya ve en ileri düzey olan demansa (bunamaya) kadar ilerleyebilen geniş bir süreci kapsamaktadır.  

Dünyada 2013 yılında, 44 milyon insanın demans ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Nüfusun yaşlanması 

ve yılda yaklaşık olarak 7,7 milyon yeni vakanın ortaya çıkması ile birlikte bu sayı her 20 yılda bir iki 

katına çıkıp 2050 yılına kadar 135 milyon demans hastası olacağı düşünülmektedir (Alzheimer’s Dise-

ase International, 2013: 2-3). Geçtiğimiz yıllarda bilişsel fonksiyonlardaki bozulma ve demans konu-

sunda bilişsel işlevi anlamlı derecede iyileştirecek etkili bir farmakolojik müdahale kanıtlanmamıştır 

(Scheltens vd, 2016: 505-517). Fakat değiştirilebilir yaşam tarzı ile ilgili faktörlerin bilişsel gerilemeyi 

önleme üzerinde koruyucu etkisi olduğu tespit edilmiştir (Smith & Blumenthal, 2016: 53-64). Özellikle 

beslenme, nörodejeneratif (Alzehimer Hastalığı (AD), Parkinson Hastalığı gibi) ve birçok kronik hasta-

lıkla bağlantısı olan değiştirilebilir yaşam tarzı faktörlerinin başında gelmektedir (Riederer vd, 2017: 

1431-1454; Santos vd, 2017: 69-87). Beyin, metabolizma hızı yüksek bir organ olup sağlıklı çalışması 

için besin ögelerine ihtiyaç duymaktadır (Morris, 2012: 1-13). Epidemiyolojik verilerin çoğu, besin 

ögesi alımlarının beyin gelişimi ve fonksiyonları üzerinde önemli bir rolü olduğunu göstermektedir (Gil-

lette-Guyonnet vd, 2013: 738-755).  
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Bu derlemede, gelecekteki bilişsel gerileme ya da demans arasında ilişkisi bulunan besin ögelerinden 

homosistein metabolizması ile ilgili olan B grubu vitaminleri, antioksidan rollerine odaklanılan A-C-E 

vitaminleri, D vitamini, polifenoller, yağ asitleri ve kafeinin kognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisini 

incelemek amacıyla yapılan son meta-analizler, epidemiyolojik çalışmalar ve randomize kontrollü ça-

lışmalardan elde edilen sonuçlar anlatılacaktır. 

B grubu Vitaminler 

B vitaminlerinden bazıları, özellikle B6 (piridoksin), B9 (folik asit-folat) ve B12 (kobalamin) vitamininin 

DNA metilasyonunda ve bilişsel fonksiyonlardaki bozulma ile ilişkili bir protein olan homosistein me-

tabolizması yoluyla biliş üzerinde faydalı bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. B grubu vitaminleri 

eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek artmış homosistein seviyeleri ve sonucunda nörotoksik 

etkiler ile demansa neden olabilmektedir. Bu konuyla ilgili bazı kohort çalışmalarda yüksek serum ho-

mosistein ile artmış demans riski arasında bir ilişki olduğu öne sürülürken, bazı çalışmalarda ise tam 

tersine bir ilişki bulunmamıştır. Buna ek olarak yapılan bazı meta analizler, yüksek homosistein ve de-

mans arasındaki pozitif ilişkiyi desteklese de nedensel ilişkisi belirsizdir (Caracciolo vd, 2014: 59-69). 

Folik asit (folat, B9 vitamini), ağırlıklı olarak yeşil yapraklı sebzelerde bulunsa da hayvansal kaynaklı 

gıdalarda da bulunur.  Santral sinir sistemi için gerekli olan bir düzenleyicidir (Van Gool vd, 2018: 73-

84). Ayrıca folatın, homosistein düzeyleri üzerindeki azaltıcı etkisi değerlendirildiğinde bazı araştırma-

lar B12 vitamini ve folat kombinasyonunun bilişsel performansı önemli ölçüde artırabildiğini ve ikisinin 

birlikte alınmasının her birinin ayrı ayrı alınmasından daha üstün olduğunu göstermiştir (Ma vd, 2019: 

622-632). B12 vitamininin (kobalamin) normal beyin fonksiyonları ve gelişiminde önemli rol oynadığı 

bilinmektedir. Pek çok klinik çalışmada, normalden düşük (150-300 pmol/L) B12 vitaminin bilişsel bo-

zulma ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gösterilmektedir. Bunun sebebi, B12 vitamininin DNA rep-

likasyonda gerekli olmasıyla açıklanmakta olup böylece yetersiz beslenme, nörogenezi olumsuz etkile-

yebildiği ortaya konmuştur (Smith, 2016: 959-960). 

Antioksidan Vitaminler (A, C ve E vitamini) 

Güçlü antioksidan vitaminler olarak bilinen A, C ve E vitaminleri, kan beyin bariyerinin yapısını ve 

bütünlüğünü koruyarak bilişsel düşüşün önüne geçilmesinde etkili olabileceği vurgulanmıştır. Bu vita-

minler çoğunlukla sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunur ve ayrıca takviye olarak da alınabilmek-

tedir (Smith, 2016: 53-64).  Antioksidanlar vitaminlerin bilişsel fonksiyonlar üzerindeki rolünü açıkla-

yabilmek için pek çok çalışma yapılmıştır (Smith, 2016: 53-64; Mock vd, 2017: 69-72). Elde edilen 

sonuçlar, tek bir antioksidan vitaminin kognitif performans üzerindeki etkisi her zaman aynı sonuçları 

vermemiş olsa da, çoklu antioksidan veya antioksidanlar bakımından zengin yiyecek alımı art arda 

olumlu sonuçlar vermiştir. Böylece iki veya üç antioksidan kombinasyonunun bile tek başına alınan 

antioksidan vitamine göre, öğrenme ve oksidatif stresin azaltılması üzerinde daha etkili olduğu belirtil-

mektedir (Mock vd, 2017: 69-72).  

D Vitamini 

D vitamininin kemikler ve kas-iskelet sistemi üzerindeki etkilerine ek olarak nörodejenerasyonun ko-

runmasıyla da ilişkili olduğu görülmektedir. D2 vitamini (ergokalsiferol) ve D3 vitamini (kolekalsiferol) 

olmak üzere iki farklı formu bulunmaktadır.  D vitamini güneş ışığıyla deride D3 vitamini olarak sen-
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tezlenebilidiği gibi besinler aracılığıyla bitkilerde bulunan ergokalsiferol ve hayvan dokularında bulu-

nan kolekalsiferol şeklinde de alınmaktadır. Diyette D vitamini yönünden en iyi kaynaklara somon ve 

uskumru gibi yağlı balıklar, karaciğer ve yumurta sarısı verilir. Ayrıca süt ve süt ürünlerinde de az mik-

tarda bulunur (Anastasion vd, 2014: 71-80). D vitamini düzeyini değerlendirmek için dolaşımdaki 25-

hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeyine bakılmalıdır. Düşük serum 25-hidroksi D vitamini düzeyleri, 

yaygın görülen kognitif performanstaki bozukluklarla ilişkilendirilmiştir.  Bu da D vitamininin bilişsel 

işlev bozukluk ve demans etiyolojisindeki rolünün yüksek olduğunu açıklamaktadır (Anastasion vd, 

2014: 71-80).  Bir meta analiz çalışmasında ise serum D vitamini konsantrasyonları ile demans riski 

veya alzheimer hastalığı arasında ters bir doz yanıt bulunmaktır (Jayedi vd, 2018: 1-10). 

Yağ Asitleri 

Doymuşluk derecesine göre doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri olarak iki temel gruba ayrıl-

maktadır. Yağ asitleri beyin gelişimini ve büyümeyi etkilediği gibi dikkat, hafıza ve öğrenme gibi biliş-

sel yetenekleri ve sözel zekayı da etkilemektedir (Chuı vd, 2017: 295-323). Doymuş yağ alımının beyin 

damarlarına etkisi ve bilişsel performanstaki azalma ile ilişkilisi birçok çalışmada incelenmiştir (Tucker, 

2016: 38-49). Elde edilen sonuçlar, hem doymuş hem de trans yağ alımının kognitif performanstaki 

azalma ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Doymamış yağ asitleri; tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) 

ve çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) olarak iki genel alt başlığa ayrılmaktadır. PUFA ise; omega-3 

yağ asidi (örneğin a-linolenik asit, eikosapentaenoik asit (EPA) ve doksahekssaenoik asit (DHA)] ve 

omega-6 yağ asidi (örneğin linoleik asit ve araşidonik asit) olarak kendi içinde iki alt gruba ayrılmıştır 

(Ma vd, 2019: 622-632). Tekli doymamış yağ asitlerinin yüksek miktarda bulunduğu zeytinyağının (ol-

eik asit), anti-enflamatuar etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda yapılan büyük bir rando-

mize kontrollü çalışmada ise, iyi bir MUFA kaynağı olan sızma zeytinyağının uzun süreli takviyesi 

üzerine, takviye edilen grupta epizodik (anıları içeren) hafızanın geliştiği ve hafif bilişsel bozuklukların 

azaldığı tespit edilmiştir (Martinez-Lapiscina vd, 2013: 544-552).  

Çoklu doymamış yağ asitleri insan ve hayvan vücudunda sentezlenememektedir. Bu nedenle PUFA’lar 

esansiyel yağ asitleri olarak isimlendirilmiştir (Ma vd, 2019: 622-632). N-6 PUFA’lar temel olarak bit-

kisel kaynaklı yağlardan (ayçiçek ve mısırözü yağı gibi) ve kuruyemişlerden (ayçiçeği çekirdeği, ceviz 

ve çam fıstığı gibi) elde edilirken, n-3 PUFA’ların asıl kaynakları yağlı balıklar (somon, uskumru, ton 

balığı, sardalya gibi) ve deniz ürünleridir. Bitkilerde bulunan omega-3 yağ asitleri, EPA ve DHA’nın 

bir öncüsü olan a-linolenik asit (ALA) olarak bulunmaktadır. İyi ALA kaynaklarına ceviz, keten to-

humu, keten tohumu yağı ve kanola yağı örnek olarak gösterilmiştir (Köksal & Gökmen, 2017: 71).  

EPA ve DHA’nın anti inflamatuar özelliğinin yanında omega 6 metabolizması ile oluşan inflamatuar 

eikosanoidlerin var oluşu nedeniyle omega-3 ve omega-6 oranının önemi desteklenmektedir. N-6/n-3 

oranı Batı diyetinde 12:1 olarak gösterilmiş ve daha da kötüye gittiği görülmektedir. Oysa bu oranın 

sağlık açısından 5:1’den daha yüksek olmaması gerektiği belirtilmiştir (Banjari vd, 2014: 13-21). Ayrıca 

PUFA’lar anti-inflamatuar özellikleri ve sinir fonksiyonlarındaki rolleri ile birlikte demansa karşı da 

koruyucu bir etki göstermektedir (Ma vd, 2019: 622-632).  

Kohort çalışmalarının (n=21) sonuçlarının verildiği bir meta-analizde, çoklu doymamış yağ asidi alımı-

nın hafif ve orta şiddetli bilişsel bozukluk üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuçlara bakıldığında ciddi 
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bilişsel bozulma ile deniz balıklarından elde edilen DHA takviyelerinin birlikteliğinin demans ve Alz-

heimer hastalığına yakalanma riskinin azalmasıyla ilişkili olduğu görülmektedir (Zhan vd, 2016: 165-

166). 

Polifenoller ve Flavanoidler  

Polifenoller (fenolik bileşikler), bitkilerin sekonder metabolitleridir. Bu grupta flavanoidler, lignanlar, 

stilbeni (resveratrol), kumarin ve tanenler yer almaktadır. Polifenoller bitki kaynaklı yiyecek ve içecek-

lerde, meyve ve sebzelerde, çay, kahve, kakao, baharat ve zeytinyağında bol miktarda bulunmaktadır. 

Özellikle de renkli meyvelerin (yaban mersini, üzüm ve domates gibi) polifenol bakımından zengin 

olduğu bilinmektedir. Çilek, şarap, yeşil çay ve çikolata gibi ürünler de polifenol kaynaklarındandır 

(Meeusen & Decloix, 2018: 200-211). Polifenollerin anti-inflamatuar, anti-mikrobiyal ve anti-trombotik 

özellikleri de bulunmaktadır (Gleichenhagen & Schieber, 2016: 43-49). Ayrıca polifenoller, demans 

gelişme riski, normal yaşlanmada gelişmiş bilişsel performans ve gelişmiş bilişsel gelişim riski ile tutarlı 

bir şekilde ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda nöroinflamasyonu baskılama, hafıza ve öğrenme gibi bi-

lişsel işlevleri geliştirme de dahil olmak üzere birçok yararlı etkisi bulunmaktadır (Banjari vd, 2014: 13-

21). 

Flavanoidler, beyin sağlığı ile ilgili en çok çalışılan polifenol grubudur. Biyokimyasal yapılarına göre 

kendi içinde altı gruba ayrılmıştır: Maydanoz ve kerevizde bulunan flavonlar, esas olarak turunçgiller, 

kekik ve şarapta bulunan flavanonlar, soya ve soya ürünlerinde bulunan izoflavonlar, soğan, pırasa ve 

brokolide bulunan flavonoller, yeşil çay, kırmızı şarap ve çikolatada bol miktarda bulunan flavanoller 

ve kaynağı kırmızı şarap ve meyveler olan antosiyaninleri içerir (Meeusen & Decroix, 2018: 200-211). 

Flavanoidlerin, özellikle de meyve ve sebzeler ile alınan flavanoidlerin bilişsel performanstaki bozul-

maya karşı önemli antioksidan ve anti-enflamatuar etkilere sahip olması bilişsellik üzerindeki önemini 

ortaya koymaktadır (Orhan vd, 2015: 1004-1015).  Ancak meyve ve sebzelerin her birinin flavanoid 

içeriği farklı olduğundan, hepsi bilişsel düşüşe karşı aynı korumayı göstermemektedir. Yapılan bir araş-

tırmada meyve ve sebze alımlarının porsiyon sayısı ve çeşitliliği ile Mini Zihinsel Durum Muayenesi 

(MMSE) puanları hafıza, dikkat ve yürütücü işlev puanları arasında önemli derecede pozitif ilişkili ol-

duğu tespit edilmiştir (Ye vd, 2013: 503-510). 

Kafein  

Merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan kafein doza ve uygulama sıklığına bağlı olarak pozitif ve ters etkiler 

gösterebilmektedir. Başlıca kafein kaynağı olan kahve çekirdeğinden izole edilmektedir. Kahve, içeri-

ğindeki kafein sayesinde, bilişsel performansı artırmasıyla bilinen psikoaktif uyarıcıdır. Kahvenin yanı 

sıra yeşil ve siyah çay, kakao, kola ve enerji içecekleri gibi diğer içeceklerde de bulunmaktadır. Çikola-

tada bulunan flavonoidlerinin pek çok pozitif etkisi bulunmaktadır. Ancak çikolata üretim süreçlerine 

bakılırsa, yalnızca kakao içeriği yaklaşık %70 veya daha yüksek olan koyu çikolata ürünlerinde bulunan 

flavonoidlerin önemli bir faydası olduğu savunulmuştur (Banjari vd, 2014: 13-21).  Kafein beyinde psi-

kostimulan olarak görev yapıp dikkati arttırmakta, uyanık kalmaya sebep olmakta ve hafızayı geliştir-

mektedir. Bunun yanı sıra kafeine duyarlı kişilerde (hamile kadınlarda ve çocuklarda) 400 mg'den daha 

fazla kafein alınması durumunda uykusuzluk, aşırı heyecan, kalp hızının artışı ve gastrik asit sekresyo-

nunun artışı gibi olumsuz etkiler oluşabilmektedir. Kafeinin en dikkate değer davranışsal etkileri kafeinli 

içecek içtikten 15 dakika sonra ortaya çıkmaktadır. Ürünlerde bulunan kafein miktarının birbirinden 

farklı olduğu görülmüştür. Örneğin; bir fincan kakao 20 mg kafein içerirken, bir fincan çay ortalama 
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olarak 40 mg ve bir fincan kahve 155 mg kafein içermektedir (Banjari vd, 2014: 13-21). Yapılan araş-

tırmalar sonucunda bilim adamları, kafein tüketiminin günde 200 mg kadar güvenli olduğuna ve hiper-

tansiyonu olan insanların vücudu üzerinde bile yararlı etkileri olabileceğini düşünmektedir (Cano-

Marquinaa vd, 2013: 7-21). Kısa süreli etkisinin yanı sıra, son epidemiyolojik ve deneysel çalışmalar, 

kahve ve çayın temel psikoaktif bileşeni olan kafeinin kronik olarak tüketildiğinde Parkinson hastalığı 

ve Amyotrofik Lateral Skleroz dahil olmak üzere birçok akut ve kronik nörolojik hastalığa karşı faydalı 

etkilere sahip olduğunu göstermektedir. (Beghi vd, 2011: 1002-1008; Postuma vd, 2012: 651-658). Fa-

kat bilişsel gelişime olan etkisi hala tartışma konusudur (Einother vd, 2013: 251-274; Rogers vd, 2013: 

229-240).  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bilişsel fonksiyon bozukluğu ile beraber görülen olan demans, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, 

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS, motor nöron hastalığı) vb. hastalıklar prevelansı giderek artmakta-

dır. Bu hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde beslenmenin önemi çalışmalarda gösterilmiştir. Anti-

oksidan vitaminler (A-C-E vitaminleri), D vitamini, B vitamini, yağ asitleri, polifenoller, kafein ve bu 

besin ögelerini içeren besinlerin etkinliğini gösteren çalışmalar olmasına rağmen kanıt düzeyinin artması 

için çalışmalara ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. 
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ANNE SÜTÜ İÇERİĞİNİN MATERNAL BESLENME İLE İLİŞKİSİ 

Sevim AYTEKIN1, Bilge Meral KOÇ2 

1-2Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / İstanbul 

Öz: Anne sütü, her yeni doğan bebek için eşsiz bir besindir.  Anne sütü ile beslenen bebeklerin fiziksel, 

ruhsal ve zihinsel olarak büyüme ve gelişmelerinin optimal olarak sağlandığı bilinmektedir. Dünya Sağ-

lık Örgütü (DSÖ), yeni doğan her bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini ve 2 yıl boyunca 

da ek besinlere ilave olarak anne sütü alımına devam edilmesini önermektedir. Anne sütünde, diğer 

sütlerden farklı çeşitli nükleotidler saptanmıştır. Bu nükleotidlerin protein sentezinde rol aldığı ve bü-

yümeyi desteklediği tahmin edilmektedir. Diğer memelilerin sütlerinde olmayıp, anne sütünde bulunan 

omega-3 yağ asitleri, (eikozapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA)) beyin ve retina 

gelişiminde rol oynar. Anne sütünün bileşimi günün farklı zamanlarında ve laktasyon süresince değişik-

lik gösterebilmektedir. Genetik, çevresel faktörler ve annenin beslenme durumu da sütün bileşimini et-

kilemektedir. Maternal diyetin anne sütünün besinsel kompozisyonunu etkilediği yaygın olarak bildiril-

mektedir. Örneğin; maternal balık tüketimi ile anne sütündeki dokosaheksaenoik asit miktarları arasında 

pozitif bir korelasyon olduğu bildirilmiştir. Maternal dönemde C vitamini takviyesinin anne sütünün C 

vitamini düzeylerini arttırdığı gözlemlenmiştir. Anne sütünün yağ asitleri, bazı vitamin ve mineral içe-

riklerinin aksine, yapılan çalışmalarda maternal protein alımının anne sütünün protein içeriğine bir etkisi 

olmadığı da gösterilmiştir. Bu derleme çalışmasında maternal diyetin besin ve besin ögesi içeriği ile 

anne sütünün makro ve mikro besin ögeleri içeriği arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Maternal Diyet, Beslenme 

GİRİŞ 

Yeterli ve dengeli beslenen, kronik bir hastalığı olmayan anne tarafından sağlanan anne sütü, bebekler 

için mevcut en iyi besini temsil etmektedir. Emzirme yaşamın ilk 6 ayı boyunca tek başına; emzirmeye 

devam ederken uygun tamamlayıcı yiyeceklerle birlikte 2 yaşına kadar veya daha üstü önerilir 

(WHO,2009). Standartlaştırılmış bir bileşime sahip olan bebek formülünün aksine anne sütünün bile-

şimi; annenin beslenmesi, sirkadiyen ritim ve laktasyon süresi ve sıklığı gibi çevresel ve genetik faktör-

lerden etkilenir (Powe et al., 2010)(Riskin et al., 2012)(Ballard & Morrow, 2013). 

Hamilelik ve emziklilik birbirini takip eden fizyolojik süreçlerdir. Hamilelik döneminde besin bileşen-

leri,  bağışıklık hücreleri ve gelişimi destekleyen hormonlar plasenta yoluyla fetüse geçmektedir. Em-

ziklilik döneminde bu görevler anne sütü vasıtasıyla yerine getirilmektedir (Uraş, 2017).    

ANNE SÜTÜNÜN İÇERİĞİ ve YARARLARI 

Anne sütü, bebeklerin ilk altı ay süresince bütün gereksinimlerini karşılayan fizyolojik bir besin olup 

her yeni doğan için benzersiz olarak üretilmektedir. Yeni doğan beslenmesi ve anne sütü annenin ve 

çocuğun sağlığını etkileyerek toplum sağlığını da etkilemektedir (Yazıcı & Şafak, 2017). Anne sütünün 

bebeği birçok hastalıktan (akut gastroenterit (AGE), pnömoni, orta kulak iltihabı (otit media), gastroin-

testinal sistem enfeksiyonları, menenjit, kızamık) koruduğu bilinmektedir (Gür, 2017)(Schack-Nielsen 

& Michaelsen, 2006). Anne sütünün bağışıklık sistemini güçlendirerek egzama, astım gibi alerjik reak-

siyonların, nekrotizan enterokolit, obezite, diabetes mellitus ve crohn gibi hastalıkların, çocukluk lenfo-

ması gibi bazı kanserlerin görülme sıklığını azalttığı da bildirilmiştir (Savino & Lupica, 2006). 
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Anne sütü çok sayıda kimyasal ve hücresel bileşeni içeren biyolojik olarak aktif bir sıvıdır. Anne sütün-

deki başlıca besin ögeleri; laktoz ve oligosakkaritler, süt lipitleri, trigliserit, kolesterol, fosfolipit ve ste-

roid hormonları, proteinler (kazein, alfa-laktalbumin, laktoferrin), mineraller (sodyum, potasyum, klor, 

kalsiyum, magnezyum, fosfat), sekretuvar IgA (sIgA) ve lizozimlerdir (Uraş, 2017). Anne sütündeki bu 

nutrisyonel biyoaktif bileşenlerin çeşitli fonksiyonları vardır: Laktoferrin demir bağlayıcı bir protein 

olup bebeğin immün sistemini desteklemektedir. Meme dokusundan üretilen sIgA süt aracılığı ile be-

beğe geçerek spesifik mikroorganizmalara karşı bebeği korumaktadır. Laktalbumin gebeliğin sonlarında 

ve emziklilik döneminde oluşan bir proteindir. Bu protein laktozun üretilmesine destek olup laktoz ile 

birlikte bebeğin rahat bir şekilde uykuya geçişini ve stresinin azalmasını sağlamaktadır. Oligosakkaritler 

anne sütünde bulunan kompleks bir karbonhidrat olup bebeği enfeksiyonlardan koruma özelliğine sa-

hiptir (Uraş, 2017). 

Annenin sütü bebeğinin ihtiyaçlarına uygun miktar ve özellikte üretilir. Erken (preterm) dönemde do-

ğum yapan annenin sütünün niteliği zamanında doğmuş yapmış annenin sütüne kıyasla farklıdır. Yine 

anne sütünün içeriği; bebeğin kaçıncı ayında olduğuna, emzikliliğin başlangıcında (kolostrum) veya 

sonrasında salgılanmasına (olgun süt), gün içerisindeki salgılanma zamanına göre değişkenlik gösterir 

(Giray, 2004). Yapılan çalışmaların sonucunda prematüre yeni doğanda laktasyonun karşılaşılan birçok 

sağlık sorununda (nekrotizan enterokolit vb) pozitif yönde etki gösterdiği saptanmıştır (Stout et al., 

2008). Anne sütünün protein, yağ ve sodyum içeriği annenin doğum zamanına göre (preterm - term) ilk 

haftalarda değişiklik göstermektedir. Aralarındaki fark zamanla ortadan kalkmaktadır ( Türk 

Neonatoloji Derneği, 2018). 

MATERNAL DİYETİN ANNE SÜTÜ İÇERİĞİNE ETKİSİ 

Enerji  

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan çapraz randomize kontrollü bir çalışmada; düşük kar-

bonhidrat ve yüksek yağ içeren bir diyet ile beslenen annelerin, yüksek karbonhidrat ve düşük yağ içeren 

bir diyet ile beslenen annelere göre sütlerinin toplam enerji içeriğinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir 

(Mohammad et al., 2009). Bununla birlikte, Filipinler'de yapılan gözlemsel bir çalışmada, maternal 

enerji alımının anne sütünün toplam enerjisi üzerinde bir etkisi olmadığı bulunmuştur (Quinn et al., 

2012). Japonya’da yapılan bir başka çalışmada ise emziren anneler tarafından gereksinimleri kadar 

(1800-2200 kkal) enerji alımının anne sütünün makro besin içeriğine bir etkisi olmadığı gösterilmiştir 

(Minato et al., 2019). 

Karbonhidrat  

Letonya’da yapılan bir çalışmada anne sütündeki makro besin içeriğinin (yağ, protein ve laktoz) mater-

nal diyetten etkilenmediği gösterilmiştir (Aumeistere et al., 2019). Anne sütünün toplam karbonhidrat 

miktarı ile annenin enerji alımları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Quinn et al., 2012). Buna 

ek olarak yağ oranı yüksek karbonhidrat oranı düşük diyet ile yağ oranı düşük ve karbonhidrat oranı 

yüksek diyet ile beslenen annelerin anne sütleri karşılaştırıldığında aynı şekilde anlamlı bir fark bulun-

mamıştır (Mohammad et al., 2009) 
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Protein 

Yapılan çalışmalarda maternal protein alımının anne sütü protein içeriğini etkilemediği gösterilmiştir 

(Siti Munirah et al., 2019). Avrupa ülkelerinde ve ABD’de yapılan diğer çalışmalarda; karbonhidrat 

bakımından zengin yağ bakımından fakir bir diyet ile beslenen annelerin anne sütü protein içeriğinin; 

karbonhidrat bakımından düşük yağ bakımından yüksek bir diyet ile beslenen annelerin anne sütünün 

protein içeriğinden anlamlı şekilde farklı olmadığı gösterilmiştir. Anne sütü toplam protein içeriğinin; 

annenin toplam enerji, protein (hayvansal kaynaklı veya bitkisel kaynaklı) alımlarından etkilenmediği 

bulunmuştur (Mohammad et al., 2009)(Sebastiani et al., 2019). 

Yağ 

ABD’de yapılan çapraz randomize kontrollü bir çalışmada; düşük karbonhidrat, yüksek yağ ile karak-

terize maternal bir diyet ile beslenme yüksek karbonhidrat, düşük yağlı diyet ile karşılaştırıldığında anne 

sütünün toplam yağ oranı daha yüksek bulunmuştur (Mohammad et al., 2009). Anne sütünün doymuş 

yağ asidi içeriği ile yüksek yağlı diyet ve düşük yağlı diyet (Nasser et al., 2010) organik ve geleneksel 

(organik süt ve et ürünleri içermeyen) diyet tüketimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Rist et 

al., 2007). Polonya’da yapılan bir çalışmada doğumdan sonra ilk aydaki anne sütünün yağ içeriği ile 

annenin beden kitle indeksi (BKİ) arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (Bzikowska-Jura et al., 

2018). 

Emziren kadınların alfa linoleik asit (ALA) takviyesi kullanması anne sütü ALA içeriğini arttırmıştır 

ancak anne sütü DHA içeriği üzerinde çok az etkisi bulunmuştur (Francois et al., 2003). İran'da yapılan 

bir başka gözlemsel çalışmada, hamilelik sırasında 2 porsiyon/gün balık tüketmiş olan annelerde balık 

tüketmeyen annelere göre daha yüksek konsantrasyonda anne sütü DHA düzeyi gözlemlenmiştir (Olang 

et al., 2012). ABD’de yapılan kesitsel gözlemsel bir çalışmada vegan annelerin sütlerinde doymamış 

yağ asidi ve total omega-3 yağ asidi konsantrasyonları vejetaryen ve omnivoröz diyet tüketen annelerin 

sütlerine göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (Perrin et al., 2018). 

Vitamin 

İsviçre’de yapılan bir araştırmada anne sütündeki suda çözünen vitamin konsantrasyonlarının maternal 

takviyeden etkilendiği gözlemlenmiştir (Allen & Hampel, 2019). İran’da yapılan sistematik derleme 

çalışması sonucunda; maternal beslenmenin anne sütü bileşimindeki yağda çözünen vitaminler, B1 vi-

tamini ve C vitamini de dahil olmak üzere bazı mikro besin içeriği düzeyini etkilediği bulunmuştur 

(Keikha et al., 2017). Brezilya’da yapılan randomize klinik bir çalışmada, maternal alfa tokoferol tak-

viyesinin serum ve sütteki alfa tokoferol seviyelerini anlamlı olarak arttırdığı gözlemlenmiştir (de Sousa 

Rebouças et al., 2019). Polonya’da yapılan bir çalışmada, anne sütündeki karotenoidler ile maternal ka-

rotenoid alımı arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur (Zielinska et al., 2019). Endonezya’da yapı-

lan bir çalışmada; maternal A vitamini, niasin, ve riboflavin alımı ile anne sütü konsantransyonları ara-

sında pozitif ilişki bulunmuştur (Daniels et al., 2019). 

Mineral 

Letonya’da yapılan bir çalışmada, anne sütündeki çinko içeriği maternal diyet ile çinko alımından etki-

lenmemiştir (Aumeistere et al., 2018). Yunanistan'da yapılan gözlemsel bir araştırmada, anne sütü çinko 
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içeriğinin maternal pirinç tüketiminden önemli ölçüde etkilendiği ancak meyve tüketiminden etkilen-

mediği bildirilmiştir (Leotsinidis et al., 2005). Bir İtalyan gözlemsel çalışmada, anne sütü selenyum 

düzeyi ve maternal yumurta tüketimi arasında pozitif bir korelasyon olduğunu bildirmiştir ancak sebze, 

meyve, süt ve süt ürünleri, et, balık, makarna ve tahıl tüktimleri arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır 

(Valent et al., 2011). Dünya Sağlık Örgütü çalışmalarına göre maternal demir ve folat alımının anne 

sütü bileşimine etki etmediği bildirilmiştir (WHO, 2016). Maternal yüksek dozda iyot alımı ile anne 

sütü iyot konsantrasyonu arasında pozitif ilişki olduğuna dair kanıtlar mevcuttur (Dror & Allen, 2018). 

SONUÇ 

Anne sütü; zaman içerisinde bebeğin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilen ve değişen gereksinmeyi 

yaşamın ilk 6 aylık döneminde tek başına karşılayabilen eşsiz bir besindir. Anne sütü, bebeğin enerji ve 

besin ögeleri gereksinimini karşılamasının yanında, içerdiği biyoaktif proteinler, lipitler, oligosakkarit-

ler ve immünomodulator komponentler ile yeni doğanın ekstrauterin yaşama geçiş sürecini de en iyi 

şekilde yönetmektedir. Maternal beslenme anne sütü kalitesinde değişikliklere yol açabilmektedir. Bu 

derleme çalışmasında anne sütünün yağ asidi, yağda ve suda çözünen vitamin düzeyinin maternal bes-

lenmeden etkilendiği gözlemlenmiştir. Bunların aksine anne sütünün mineral içeriğinin genellikle anne 

diyetiyle daha az ilişkili olduğu düşünülmektedir. Sadece birkaç çalışma maternal diyetin anne sütü 

protein, karbonhidrat ve toplam enerji profili üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Bu çalışmalarda da an-

lamlı farklar bulunmamıştır. Maternal beslenmenin anne sütü bileşimi üzerindeki rolü üzerine daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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İRİSİN HORMONU: KRONİK HASTALIKLAR VE BESLENME İLE İLİŞKİSİ  

Bilge Meral KOÇ1, Elvan YILMAZ AKYÜZ2 

1Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi / İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / İstanbul 

Öz: İrisin hormonu; egzersiz sonrası temel olarak iskelet kas dokusundan salındığı saptanan bir miyokin 

türü olup fibronektin tip III domain 5 proteininin proteolitik ürünüdür. İrisinin en metabolizmada önemli 

fizyolojik görevi, beyaz yağ dokusunu kahverengi yağ dokusuna dönüştürerek termogenezi destekleme-

sidir. İrisin hormonu salınımının temelde egzersiz ile uyarıldığı ve egzersiz yapan bireylerde sedanter 

olan bireylere göre farklı irisin seviyelerinin olduğu çalışmalarda belirlenmiştir. Obez ve tip 2 diyabetli 

bireylerde yapılan klinik çalışmalarda bu kronik hastalıkları olan bireylerin irisin seviyelerinin sağlıklı 

bireylere göre farklı olduğu belirlenmiş olup metabolizmada inflamasyon süreçleri ile irisin hormonu-

nun bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Bu şekilde irisin hormonunun hafif şişman ve obez bireylerde 

önemli bir belirteç olarak kullanılabileceği düşünülmüştür. Ek olarak böbrek hastalıkları, bazı kanser 

türleri, nörolojik bazı hastalıklarda da irisin düzeyinin değiştiği belirlenmiştir. Çeşitli diyet tedavilerinin 

irisin seviyeleri ile ilişkisini belirlemek amacı ile yapılan insan ve deney hayvanı çalışmalarında, diyetin 

besin ve besin ögesi içeriği ile ilişkisi henüz netleştirilmemiş olmasına rağmen düşük kalorili diyet; 

düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı ketojenik diyet; karbonhidrat içeriği yönünden glisemik indeksi 

düşük diyet türlerinin tedavi olarak uygulanması sonucu hafif şişman ve obez bireylerde irisin seviyele-

rinin anlamlı düzeyde etkilendiği saptanmıştır. Bu derleme çalışmasında irisinin kimyasal yapısı, insan 

metabolizmasındaki fizyolojik görevleri, kronik hastalıklar ve beslenme ile ilişkisinin açıklanması 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İrisin, Obezite, Beslenme  

GİRİŞ  

İrisin kas hücrelerinden salınan bir miyokin olup beyaz adipoz dokuyu kahverengi adipoz dokuya dö-

nüştürerek enerji harcamasını arttırıp bazal metabolizma hızını etkileyen ve bazı önemli metabolik yo-

laklarda görev alarak fizyolojik görevler üstlenen bir hormondur (Albrecht et al., 2020). İlk olarak Bost-

rom ve arkadaşları tarafından egzersiz yapan deney hayvanlarında kas hücrelerinden ve fibronektin tip 

III domain 5 (FNDC5) molekülünün proteolitik bir ürünü olarak salındığı saptanmıştır. İrisin hormonu 

başta obezite olmak üzere inflamasyon süreci olan kronik hastalıkların (tip 2 diyabet, böbrek hastalıkları, 

osteoporoz, bazı kanser türleri) patofizyolojisinde yer almaktadır (Bostrom et al., 2014). İrisin düzeyinin 

temelde egzersiz sonucu arttığı bildirilmiş olmasına rağmen inflamatuar süreç sonucu kronik hastalıkları 

olan bireylerde de irisin seviyesi yüksek bulunmuştur (Bastu et al., 2018). Birçok organ ve doku fizyo-

lojisinde etkili olan irisin temelde kas, karaciğer ve yağ dokusu üzerinde etkilidir. Beslenme tedavisi 

uygulanan obez ve tip 2 diyabetli bireylerde irisin seviyesinin düştüğü  belirlenmiştir (Jia et al., 2019).  

Bu derleme çalışmasının amacı irisinin metabolizmadaki görevlerini belirlemek ve önlenmesi/tedavisi 

beslenme ile ilintili olan kronik hastalıkların irisin ile ilişkisini saptayabilmektir.  
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İrisin Hormonu Kimyasal Yapısı ve Metabolizmadaki Görevleri 

İrisin, Boström ve arkadaşları tarafından 2012 yılında saptanan ve iskelet kasından egzersiz sonrası 

ve/veya sırasında salınan bir miyokin olup kaslar ile diğer doku ve organlar arasında bağlantı rolü oynar 

(Bostrom et al., 2014). Bu hormon, proteolitik protein olan FNDC5 üretimi sonucu salgılanır. Vücut 

homestazında önemli görevleri saptanan irisinin sistemik inflamasyonu azaltabildiği, proinflamatuar si-

tokinlerin salınımına engel olabildiği belirlenmiştir. Bu yollar ile obezite, karsinogenez, aterosklerozis 

patofizyolojilerinde önleyici etmen olabileceği savunulmaktadır (Aydin et al., 2014).  İrisin, fibronektin 

tip III baskın protein 5 adında hücre membran proteinin bir fragmanıdır. FNDC5 209 aminoasitten olu-

şur, C terminal fragmenti sitoplazmada bulunmakta olup N terminal fragmenti ekstrasellüler yapıda bu-

lunup dolaşıma irisin salgılanmasında asıl görevi üstlenmektedir (Schumacher et al., 2013).  

İrisin, iskelet kasından salgılanan bir adipomiyokin olmakla beraber subkutan ve viseral adipoz dokudan 

da salgılanmaktadır. İmmunohistokimyasal çalışmalara göre irisin farklı miktarlarda karaciğer, pank-

reas, beyin, dalak, kalp, mide ve testis dokularından da salgılanmaktadır (Sugiyama et al., 2017). İrisinin 

adipoz dokuda en önemli görevi adipoz dokunun değişiklik kapasitesini uyarmasıdır. Yağ dokusu; hüc-

resinin yapısına ve fonksiyonuna bağlı olarak beyaz yağ dokusu ve kahverengi yağ dokusu şeklinde 

ikiye ayrılmaktadır. Beyaz yağ dokusu olgun beyaz yağ hücreleri içerir. Trigliseritlerin fazla enerji bi-

rikiminden organları mekanik hasardan korur. Termogenez kahverengi yağ dokusunda gerçekleşir ve 

vücut sıcaklığının dengesi oluşturulur. Kahverengi yağ dokusu beyaz yağ dokusundan farklı olarak kü-

çük yağ damlaları içerir. Bu dokudaki lipid damlacıkları oksidatif fosforilasyon ve ısı oluşumu için kul-

lanılır. UCP-1 bir termogenin olup kahverengi yağ dokusunun mitokondriyal membranından salgılanır 

ve bu proseslerde önemli rolü vardır. Egzersiz boyunca PGC-1a iskelet kaslarından salgılanır ve 

FNDC5’in salınımını uyarır. PGC1a’nın salınımı mitokondriyal biyogenezi uyarır, glukoneogenezi des-

tekler. Kahverengi yağ dokusunda PGC1a irisin ile beraber, UCP-1 salınımını ve termogenezi destekler. 

Sonuç olarak; metabolizmada enerji tüketimi artar, lipid ve glikoz metabolizması hızlanır. İrisin UCP-1 

salınımını arttırarak beyaz yağ dokusunun fenotipinin kahverengi yağ dokusu şekli almasına yani kah-

verengileşmesine neden olur. Kahverengileşme prosesi irisin tarafından indüklenmiş nitrojen aktive ol-

muş protein kinazın (MAPKs) fosforilasyonu sonucu gerçekleşir. Beyaz yağ dokularındaki preadiposit 

hücrelerinin irisin ile tedavisi sonucu kahverengileşme görülmemiş olup adipogenezis engellenmiş ve 

yeni adipoz doku oluşumu azaltılmıştır. Düşük FNDC5 ve irisin salınımı adipogenezi arttırdığı ve ter-

mogenezi azalttığı saptanmıştır (Korta et al., 2019). Ayrıca irisin glikogenezi arttırarak hücrelerin insü-

line duyarlılığını arttırdığı belirlenmiştir. Bu yüzden irisinin, obezite ve diyabetin önlenmesinde önemli 

bir görevi olduğu düşünülmektedir (Qiu et al., 2016).  

İrisin Hormonu ve Kronik Hastalık İlişkisi  

Obezite; fazla yağ birikimi ile karakterize ve beraberinde insülin direnci, tip 2 diyabet, kardiyovasküler 

hastalıklar ve kanser riskinin arttığı metabolik bir durumdur (Jia et al., 2019). Obez bireylerde serum 

irisin düzeylerinin değiştiği çalışmalarda saptanmıştır. Son çalışmalar obez bireylerde serum irisin sevi-

yesinin azaldığını saptarken aksine çalışmalarda irisin seviyesinin obez bireylerde yükseldiği de görül-

müştür (Guarnotta et al., 2020) (Kravchun et al., 2020). Obezite gelişiminde leptin ve insülin gibi irisin 

direnci de gelişebileceği ve obez bireylerde yükselmiş irisin seviyelerinin bu yol ile açıklanabileceği 
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bildirilmiştir.  Yağ kütlesinde 1 kg artış ile irisin seviyelerinin normalden 2 kat daha fazla olduğu belir-

lenmiştir (Sahin-Efe et al., 2018). Bunlara ek olarak iki deneysel çalışmada obez bireylerde ağırlık kaybı 

ile serum irisin seviyelerinde düşüş sağlanmıştır (Osella et al., 2018).  

Obezite, orta düzeyde bir inflamasyon süreci olup; kas, barsak, adipoz doku, karaciğer dokularında kro-

nik inflamasyona ve makrofaj kalıntılarına neden olmaktadır. Metainflamasyon sonucu çeşitli metabolik 

anormallikler görülmektedir. Bu inflamasyon sonucu obezitede yağ dokusunda fazla makrofajlar oluş-

makta olup obezitede adipositlerin irisine duyarlı oldukları  da gösterilmiştir (Mazur-Bialy et al., 2017). 

Lipoprotein lipaz ile aktive edilmiş adipositler obezite ile ilişkili inflamasyonun temelinde yer aldığı ve 

irisin varlığında bu adipositlerin daha az proinflamatuar sitokin (TNF-a, IL-6) ürettiği saptanmıştır. İri-

sin, MCP-1 sekresyonunu da azaltarak makrofajların salınımını engeller, ayrıca leptin salınımınında ve 

ekspresyonunda da azalma sağlar. Obez bireylerde yükselmiş leptin seviyesi sonucu; besin alımı artar, 

enerji tüketimi azalır ve leptin drenci gelişir. Leptin aktivitesi metabolik sendromdaki insülin direnci 

mekanizması ile benzerdir. Gutierrez ve ark. leptinin FNDC5 protein salınımında görevli olduğunu sap-

tamıştır. Adiponektin, antiinflamatuar bir adipokin olup hücrelerin insüline duyarlılığını arttırır. Adipo-

nektin seviyesi obez bireylerde azalmış olup insülin direnci ile ilişkili olabilmektedir (Rogero & Calder, 

2018).  

Tip 2 diyabetin patogenezinde yağ dokusundan inflamasyon sonucu salınan sinyal molekülleri belirlen-

miştir. Bu sinyal moleküllerinden biri olan irisin tip 2 diyabetin patofizyolojisinde önemli rol oynamak-

tadır (Akgul Balaban et al., 2019). Tip 2 diyabetli ve obez bireylerde metabolik disregülasyon ve infla-

masyon sonucu irisin düzeyinin sağlıklı bireylere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır 

(AlKhairi et al., 2019). Ancak irisin hormonunun proinflamatuar bir miyokin olduğu netleştirilmemiş 

olup aynı zamanda irisinin glukoz homeastazını sağlamak ve irisin direncini düzeltmek üzere seviyesi-

nin yükseldiği de bildirilmiştir. Glukoz homeastazında direkt yol olarak yağ, kas, karaciğer ve pankreas 

üzerinden görev aldığı belirlenmiş olan irisin indirekt yollar ile de (leptin, metatrofin gibi hormonların 

düzeylerini etkileyerek) görev almaktadır. Kahverengi yağ dokusunun beyaz yağ dokusuna göre 10 kat 

daha fazla insülin vasıtası ile glukoz alımına sahip olduğu belirlenmiştir. İrisinin adipositlerde GLUT 4 

ekspresyonunu indüklediği bildirilmiştir. İrisinin subkutan yağ dokusunda glikolizi uyararak ve oksida-

tif solunumu azaltarak laktat oluşumunu arttırdığı ve bu yollar ile glukoz homeostazını sağladığı savu-

nulmuştur (Perakakis et al., 2017). Kaslarda irisinin fizyolojik işleyişini araştıran bir çalışmada insan 

iskelet kaslarına rekombinant irisin uygulaması sonrası hücrelerin glukoz ve yağ asidi alımının %35-40 

arttığı bildirilmiştir (Ellefsen et al., 2014). Hayvan çalışmalarında da intraperiton irisin uygulaması son-

rası GLUT-4 translokasyonunun uyarılması ile iskelet kaslarının glukoz alım kapasitesinin anlamlı dü-

zeyde arttığı belirlenmiştir (Xin et al., 2016). İrisin hormonunun karaciğerde de glikoz homestazını sağ-

ladığı belirlenmiştir. İnsülin direnci olan hepatositlerde irisin uygulaması sonucu glikoneogenezisin 

azaldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca obez farelerden elde edilen hepatositlerde irisin uygulamasının so-

nunda kolesterol sentezinin azaldığı da bildirilmiştir (Liu et al., 2015). İrisini inflamasyona bağımlı sa-

lınan bir miyokin olarak belirten çalışmaların aksine obez bireylerde karaciğer enzimlerinin (alanin tran-

saminaz ve aspartat transaminaz) düzeyleri ile irisin seviyelerinin de ters ilişkili olduğu ve irisinin portal 

inflamasyondan bağımsız olduğu da belirlenmiştir (Polyzos et al., 2014). Nonalkolik yağlı karaciğer 

hastalığı olan bireyler ile sağlıklı bireylerin irisin düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık da saptanma-

mıştır (Hu et al., 2020). Pankreasta ise irisin Langerhans adacıklarında saptanmış olup düzeyleri kara-

ciğer ve kas hücrelerine göre yüksek belirlenmiştir. Normal glukoz tolerasyonu olan bireylerde irisin 
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düzeyinin beta hücre fonksiyonunun HOMA ve insülin seviyeleri ile pozitif ilişkili olduğu bildirilmiştir 

(Yang et al., 2014). Bu çalışmanın aksine irisin hormonunun HOMA-B ve açlık C-peptid düzeyinden 

bağımsız olduğunu gösteren çalışma da bulunmaktadır (Perakakis et al., 2017).  

İrisin düzeyinin bazı kanser türlerinde bir belirteç olarak kullanılabileceği çalışmalarda belirtilmektedir 

(Aslan et al., 2020) (Altay et al., 2018). Papillar ve folikül tiroit kanserlerinde de irisinin immunohisto 

kimyasal bir biyomarkır olabileceği savunulmaktadır. Tiroit hastalarında yapılan klinik bir çalışmada 

Haşimato tirodit tanısı alan hastaların kanser hastalarına göre daha yüksek irisin seviyelerine sahip ol-

duğu da belirlenmiştir (Ugur et al., 2019). Mide kanserli farelerde kanser ile irisin metabolizması açık-

lanamamış olmakla beraber beyaz ve kahverengi yağ dokusundan salgılanan irisin ve FNDC5 seviyesi-

nin artmasının kaşektik durum ile ilişkili olabileceği belirtilmiştir (Us Altay et al., 2016).  

İrisin ayrıca oksidatif stres indüklenmiş nöron hasarını proinflamatuar sitokinlerden TNF-a ve IL-6 sa-

lınımını arttırarak engellemektedir. Farmakolojik 50–100 nM dozunda irisinin hipokampüs nöron hüc-

relerinin proliferasyonunu arttırmıştır. Hayvan çalışmalarında irisin, beynin hafıza merkezinde beyin 

hasarını önlediği ve bu yol ile nörodejeneratif hastalıklardan Alzheimer önlenmesinde önemli rolü ola-

bileceği savunulmaktadır (Kim & Song, 2018).  

İrisin Hormonu ve Beslenme İlişkisi  

Harcanandan fazla enerji alımı sonucu insülin direnci ve viseral obezite ile bağlantılı olarak irisin sevi-

yesinin yükseldiği belirlenmiştir (Gavrieli & Mantzoros, 2016). Obez bireylerde 8 hafta boyunca farklı 

makro besin ögesi oranları içeren ancak enerji kısıtlı diyet uygulamaları sonucu özellikle diyetin kar-

bonhidrat kaynağının tam tahıllı ürünler, meyve ve sebze olduğu grupta irisin seviyesinin anlamlı dü-

zeyde düştüğü saptanmıştır (Lopez-Legarrea et al., 2014). Deney hayvanlarında uygulanan yüksek ve 

düşük yağlı diyetin irisin seviyesini iki grupta da anlamlı olarak değiştirmediği belirlenmiştir (Gavrieli 

& Mantzoros, 2016).  Alınan yağ asidi türü ile ilişkisi incelendiğinde, ağırlık denetimi programında olan 

bireylerde eikosanoik asit ve/veya lipoik asit desteğinin irisin seviyelerinde değişiklik oluşturmadığı da 

belirlenmiştir (Huerta et al., 2015).Hafif şişman ve obez çocuklarda yapılan bir çalışmada tekli doyma-

mış yağ asidi alımları ile ilişkili olarak irisin seviyelerinin arttığı bildirilmiştir (Viitasalo et al., 2016). 

Farklı diyet türlerinin hafif şişman/obez bireylerde irisin düzeyine etkisini araştıran bir klinik çalışmada 

düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı ketojenik diyet uygulamasının da irisin seviyelerini anlamlı düzeyde 

daha fazla yükselttiği belirlenmiştir (Sajoux et al., 2019). Bu sonuçlardan farklı olarak yüksek proteinli 

diyet uygulamasının deney hayvanlarında irisin seviyesini değiştirmediği de gösterilmiştir (Tastekin et 

al., 2016).  

SONUÇ ve ÖNERILER  

Yeni bir hormon olan irisinin obezitenin erken dönem teşhisinde etkili olabileceği ve uygun tedavi ve 

önlemlerin uygulanması sonucu metabolik ve kardiyovasküler komplikasyonların riskinin azaltılabile-

ceği düşünülmektedir. Güncel çalışmalar doğrultusunda hafif şişman/obez bireylerde irisin düzeyinin 

rutin taramalarda bakılmasının yaygınlaştırılması beklenmektedir. Ayrıca hafif şişman/obez bireylerde 

diyet tedavisi süresince yağsız vücut kütlesinin takibinin de irisin hormonu ile yapılabileceği güncel 

çalışmalarda vurgulanmaktadır. Obeziteye ek olarak irisin hormonunun kronik hastalıkların tanısı ve 
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tedavisinde de önemli bir belirteç olabileceği düşünülmektedir. İrisin hormonunun insan metabolizma-

sındaki işlevlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için insan çalışmalarına ve özellikle pediatrik popülasyonda 

yapılan çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  
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Öz: Endokrin bozucular, endokrin sistemi etkileyen, organizmaların yaşam süresi boyunca hastalıklara 

ve çeşitli işlev bozukluklarına yol açan kimyasal maddeler olarak tanımlanmaktadır. Başlıca endokrin 

bozucular pestisitler, fitalatlar, fitoöstrojenler, organohalojenler, ağır metaller ve bisfenol A gibi endüst-

riyel ürünlerdir. Endokrin bozucu kimyasallara solunan hava, tüketilen besinler ve içilen su aracılığıyla 

maruz kalınabilmektedir. Bunun yanı sıra sanayileşmenin artmasıyla birlikte endokrin bozucuların kişi-

sel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, plastik ürünler ve bebek biberonları gibi çeşitli ürünlerde kullanı-

mına sıkça rastlanılmaktadır. Endokrin bozucular vücuda girdiklerinde östrojen, androjen ve tiroid gibi 

endojen hormonları taklit ederek hormon reseptörleriyle etkileşime girmekte ve bu hormonların fonksi-

yonlarında bozukluklara neden olmaktadır. Endokrin bozucuların hormonların üretimi, metabolizması, 

yıkımı ve vücuttan atılımları üzerindeki etkileri ile obezite, insülin direnci, diyabet, kardiyovasküler 

hastalıklar, mental ve nöral bozukluklar, üreme ve gelişme bozuklukları ve kanser gibi çeşitli sağlık 

sorunlarının gelişiminde önemli etkileri olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Ayrıca fetal dönem 

ve çocukluk döneminde endokrin bozuculara maruz kalınmasının bebek ve çocukların gelişim süreçle-

rini etkileyeceği ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde görülebilecek üreme sorunları, metabolik ve hor-

monal bozukluklara temel oluşturabileceği düşünülmektedir. Günümüzde kullanımı artan endokrin bo-

zucu kimyasallardan tümüyle korunmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle endokrin bozucuların sağ-

lık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanılmalı, ok-

sidatif strese karşı koruyucu etkileri olan antioksidan vitaminlerin tüketimine önem verilmeli, yiyecek 

hazırlamada hijyen ve sanitasyon kurallarına dikkat edilmeli, kontamine olmuş et ve balık tüketiminden 

kaçınılmalı ve besin satın alırken bilinçli seçimler yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Endokrin Bozucular, Sağlık, Beslenme 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Endokrin bozucular, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, “Endokrin sistemin işlevini değiştiren, organiz-

mada, yavrularda veya alt popülasyonlarında olumsuz sağlık etkilerine neden olan ekzojen maddeler” 

olarak tanımlanmaktadır.46 Endokrin bozucular, doğal hormonları taklit ederek, hormonların sentez dü-

zenini ve reseptör seviyelerini değiştirerek ve reseptörlerle etkileşimini bloke ederek vücutta etki gös-

termektedir (Combarnous ve Nguyen, 2019). 

Sanayileşmenin artmasıyla birlikte plastik su şişelerinden bebek biberonlarına kadar endokrin bozucu-

ların kullanımı yaygınlaşmıştır. Başlıca endokrin bozucular fitoöstrojenler, organohalojenler, pestisitler, 

fitalatlar,  ağır metaller, ilaçlar ve bisfenol A gibi endüstriyel ürünlerdir. Plastik şişelerde ve metal gıda 

kutularında bisfenol A, tıbbi cihazlarda ve oyuncaklarda fitalatlar, deterjan ve yangın söndürücülerde 

polibromlu difenil eterler, kozmetik ürünleri ve ilaçlarda parabenler, böcek ilaçlarında nonilfenol gibi 

alkil fenoller bulunabilmektedir. Endokrin bozucu kimyasallara maruziyet kullanılan eşyalara temas, 

solunan hava, tüketilen besinler ve içilen su aracılığıyla gerçekleşmektedir. Endokrin bozucuların erkek 

                                                            
46 https://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/ 
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ve kadınlarda üreme sistemi bozuklukları, artan meme kanseri insidansı, çocuklarda nörogelişimin ge-

cikmesi ve büyüme sorunları dahil olmak üzere insan sağlığı üzerinde çeşitli etkilere sahip olduğu bil-

dirilmiştir (Monneret, 2017). Başlıca endokrin bozucular Tablo 1’de verilmiştir (Özen ve Darcan, 2011). 

Tablo 1. Başlıca endokrin bozucular 

ÇEŞİTLERİ ALT GRUPLARI 

Fitoöstrojenler Daidzein, Genistein, Biokanin–A, Glisetein, Ekuol, Enterolakton, Entero-

diol, Zearalanon 

Organohalojenler Dioksinler, Furanlar, Poliklorine bifeniller, Hekzaklorobenzen, Pentaklo-

rofenol 

Pestisitler Alaklor, Aldikarb, Amitrol, Atrazin, Benomil, Karbaril, Endosulfan, Hep-

taklor, Ketokonazol, Trifluralin, Metoksiklor 

Fitalatlar Di-etilheksil fitalat, Butil benzil fitalat, Di-n-fenil fitalat, Di-heksil fitalat, 

Dikloroheksil fitalat, Dietil fitalat 

Ağır metaller Arsenik, Kadmiyum, Uranyum, Kurşun, Civa 

İlaçlar Oral kontraseptifler, Dietilstilbestrol, Simetidin 

Endüstriyel ürünler Bisfenol A,  Etan dimetan, Sulfonat, Metanol, Benzofenol, N-butil ben-

zen, 4-nitrotoluen 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı endokrin bozucu kimyasalların obezite, diyabet, tiroid hastalıkları, kanser ve 

üreme bozuklukları gibi çeşitli hastalıklar üzerine etkilerini incelemektir. 

Obezite ve Endokrin Bozucular 

Obezite, prevalansı dünyada ve ülkemizde hızlı bir şekilde artan multifaktöriyel ve kompleks bir endok-

rin hastalıktır. Obezitenin temelinde aşırı besin alımı, fiziksel aktivite düzeyinin azalması ve genetik 

yatkınlık gibi faktörlere ek olarak endokrin bozucular da yer almaktadır. Endokrin bozucular bu etkileri 

ile obezojenler olarak adlandırılmaktadır. Obezojenlerin, adipogenezi ve lipid birikimini artırarak obe-

zite patogenezinde etkili olduğu bildirilmiştir (Yılmaz ve ark, 2020). 

Endokrin bozucuların obezite üzerindeki etki mekanizmaları; 

 Adipoz doku sayısı ve boyutlarında artış 

 Enerji dengesini adipositlerde yağ depolaması lehine değiştirme 

 Endokrin dokularda insülin hassasiyeti ve lipid metabolizmasını değiştirme 

 Bazal metabolik hızı azaltarak dolaylı olarak obeziteyi teşvik etme şeklinde özetlenebilir (Darbre, 

2017). 

Hayvan çalışmalarında tribütiltin, bisfenol A, pestisitler, dietilstilbestrol ve nikotin maruziyetinin yaşa-

mın ilerleyen dönemlerinde vücut ağırlığı ve kolesterol düzeylerinde artışa neden olduğu gösterilmiştir 
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(Darbre, 2017; Farinetti, Marraudino, Ponti, Panzica, & Gotti, 2018). İnsanlarda yapılan az sayıda ça-

lışmada ise endokrin bozuculara maruziyetin adipogenez, bel çevresi ve Beden Kütle İndeksi’nde (BKİ) 

artışa, beyindeki iştah merkezini etkileyerek  besin  alımı  ve  besin  ögesi metabolizmasında  değişime,  

beyin,  pankreas,  adipoz  doku,  karaciğer,  gastrointestinal sistem  gibi  endokrin  ve  endokrin  aracılı  

organlar  yoluyla  lipid  metabolizması  ve  insülin duyarlılığında farklılaşmaya neden olduğu ve bu 

şekilde obezite oluşumuna yol açabileceği bildirilmiştir (Stahlhut ve ark, 2007;Tang‐Péronard ve ark, 

2011). 

Diyabet ve Endokrin Bozucular 

Diyabet; insülin eksikliği, insülin direnci veya her ikisinin birlikteliği sonucunda kan glukoz seviyesinin 

yükselmesine bağlı olarak oluşan kronik metabolik bir hastalıktır. Endokrin bozucular, pankreastaki β-

hücre fonksiyonunu bozarak bozulmuş insülin salınımına ve bu yolla tip 2 diyabete neden olmaktadır 

(Moon ve ark., 2015; Ruiz ve ark, 2018). Fitalat, bisfenol A, perflorlu bileşik, poliklorlu bifenil ve di-

oksin gibi endokrin bozucu kimyasallara doğum öncesi ve erken yaşta maruziyetin, bağışıklık sistemini 

olumsuz yönde etkileyebileceği, hormonal ve epigenetik değişiklikler aracılığıyla diyabet riskini artıra-

bileceği bildirilmiştir (Petrakis ve ark., 2017). Gebelik döneminde dietilheksil fitalata maruz kalan dişi 

ratlarda, azalmış insülin seviyeleri ile birlikte hiperglisemi gözlenmiştir (Lin ve ark, 2011). Bisfenol 

A’ya perinatal dönemde maruziyetin ise insülitin şiddeti (Langerhans adacıklarında inflamasyon) ve 

diyabet prevalansını arttırdığı bildirilmiştir (Bodin ve ark., 2014).  

Tiroid Fonksiyonları ve Endokrin Bozucular 

Tiroid hormonları, metabolizmanın düzenlenmesi ve fizyolojik süreçlerin sürdürülmesinde büyük 

öneme sahiptir. Hormonların işleyişinde veya salınımında oluşan sorunlar gelişimsel, zihinsel veya me-

tabolik açıdan bozukluklara neden olmakta ve ileri aşamada beyin hasarı ile sonuçlanmaktadır 

(Calsolaro ve ark, 2017). Poliklorlu bifenil, perklorat, dioksin, bisfenol A ve pestisitler için hedef or-

ganlardan biri tiroid bezidir (Jugan, Levi ve Blondeau, 2010). Endokrin bozucular ve tiroid hormon 

etkileşiminin en çok fetal dönemde büyüme ve beyin gelişiminde önemli olduğu ve fitalat maruziyetinin 

yenidoğanlarda tiroid hormon metabolizmasını bozduğu gösterilmiştir (Jenkins ve ark, 2021). 

Kanser ve Endokrin Bozucular 

Kanser, dünya çapında morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenleri arasında yer almaktadır. Preva-

lansı dünya genelinde her geçen yıl artmakla birlikte tanı alan kanserlerin yaklaşık %6’sı çevredeki 

yaygın kimyasal maddelere maruziyetten kaynaklanmaktadır (Çelik ve Şahin, 2020). Endokrin bozucu 

kimyasallar meme, pankreas, prostat, testis ve diğer hematopoetik kanserler ile ilişkilendirilmiştir. Ya-

pılan çalışmalarda bisfenol A’nın östrojen reseptörlerine bağlanarak meme kanseri riskini artırdığı, pes-

tisitlere maruziyetin prostat kanserini tetiklediği, bisfenol A, fitalat ve pestisitlere maruziyetin ilerleyen 

yaşamda testis kanseri ile sonuçlanabileceği belirtilmiştir (Fendoğlu ve ark, 2019; Grady ve 

Sathyanarayana, 2012; Parent ve ark, 2009). 

Üreme Bozuklukları ve Endokrin Bozucular 

Endokrin bozucular, üreme sisteminin fizyolojisini olumsuz etkileyerek testis ve yumurtalıklarda anor-

malliklere neden olmaktadır (Fendoğlu ve ark, 2019). Endokrin bozucuların kadınlarda erken/geç pu-

berte, polikistik over sendromu, doğurganlığın azalması, endometriozis, rahim ve meme tümörleri ve 
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gebelik komplikasyonları üzerinde etkili olduğu; erkeklerde sperm kalitesinde düşüşe, kısırlığa, üroge-

nital anormalitelere ve testiküler tümörlere neden olduğu bildirilmiştir (Aksan ve Özdemir, 2016). 

Beslenme ve Endokrin Bozucular 

Endokrin bozuculara maruziyetin azaltılmasına yönelik öneriler Tablo 2.’de verilmiştir (Fendoğlu ve 

ark, 2019.; Rolfo ve ark., 2020). 

Tablo 2. Endokrin bozuculara maruziyetin azaltılmasına yönelik öneriler 

ÖNERİLER 

Yiyecek ve içecekler için hasara uğramış veya tek kullanımlık plastik kaplar tekrar kullanılmamalıdır 

Yiyecek ve içecekler sıcak iken plastik kaplara konulmamalıdır, plastik yerine cam kaplar tercih edil-

melidir 

Mikrodalga fırında pişirirken ısıya dayanıklı cam veya seramik kaplar kullanılmalıdır 

Yiyecekle temas eden yüzeylerde üretici firmanın kullanım talimatlarına uygun şekilde yağlı kağıt 

veya film kullanılmalıdır 

Gıdaları saklamada kullanılan kapların gıdalarla etkileşime girmeyen malzemelerden yapılmış olma-

sına özen gösterilmelidir 

Meyve ve sebzeler kullanılan tarım ilaçlarından arındırılmak için iyi yıkanarak tüketilmelidir 

Biberonlar ve diğer kaplar iyice yıkanmalıdır, polikarbonat materyalden yapılmış olan biberonlar 

kaynatılmamalıdır. Mümkünse cam biberon kullanılmalıdır 

SONUÇ ve ÖNERİLER  

Günümüzde endokrin bozucu kimyasallar birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Endokrin bo-

zucuların, sağlıklı bir organizmada, sonraki kuşaklarında veya alt popülasyonlarında başta üreme sistemi 

bozuklukları olmak üzere tiroid homeostazında bozukluklar, obezite, diyabet, nöroendokrin ve davranış 

bozuklukları ve kanser gibi olumsuz sonuçlara yol açabildikleri belirtilmiştir. Endokrin bozuculara çe-

şitli kaynaklar aracılığıyla maruz kalınması koruyucu önlemler alınmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Endokrin bozucuların vücuttaki toksisitesini en aza indirmek ve kanser oluşumunu önlemek için yaşam 

tarzı değişikliklerinin kazanılması önem kazanmaktadır. Kimyasalların toksik etkilerinden korunabil-

mek için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanılmalıdır. Antioksidan vitaminlerin diyetle ye-

terli alımı endokrin bozuculara maruziyet ile ortaya çıkabilen oksidatif strese karşı koruyucu olmakla 

birlikte düzenli fiziksel aktivite yapılması oksidatif ve metabolik stresi azaltabilir. Pestisitlerin endokrin 

bozucu ve diğer toksik etkilerinden korunmak için meyve ve sebzeler iyi yıkanarak tüketilmelidir. Özel-

likle pestisit kontaminasyonun yüksek olduğu bölgelerden elde edilen balıklar ve bu balıklarla beslenen 

hayvanların etlerinin tüketiminden kaçınılmalıdır. Gıdaları saklamada kullanılan kapların gıdalarla et-

kileşime girmeyen malzemelerden yapılmış olmasına özen gösterilmelidir. Maruziyeti azaltmak adına 

plastik kap kullanımından kaçınılmalı yerine cam kaplar tercih edilmelidir. Üretim-tüketim zincirinin 

her aşamasından sorumlu olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan üretim izni alınan besin ve 

besinle temas eden ambalaj malzemeleri satın alınmalıdır. Tüm toplumun endokrin bozucular konu-
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sunda bilgilendirilmesi bu kimyasal maddelerden korunmak için en önemli unsurdur.  Endokrin bozu-

cuların tüm zararlı etkilerinin detaylı bir şekilde açıklanması ve koruyucu önlemlerin artırılabilmesi için 

daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. 
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YETİŞKİN BİREYLERDE GIDA OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yasemin AÇAR 1, M. Sedanur MACİT 1, Canan ASAL ULUS 1, Gökçe ÜNAL 1 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,  

Samsun / Türkiye 

Öz: Gıda okuryazarlığı temel olarak gıdanın doğasını ve ne kadar önemli olduğunu anlayabilme, gıda 

hakkında bilgi edinebilme, işleme, analiz etme ve kullanabilme yeteneği şeklinde tanımlanmaktadır.  

Obezite ve kronik hastalıkların önlemesinde erken yaşlardan itibaren kazanılan doğru beslenme alışkan-

lıkları oldukça önemlidir. Bu doğrultuda gıda okuryazarlığı ön plana çıkmakta; doğru beslenme uygu-

lamalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Literatürde gıda okuryazarlığı ve eğitiminin obeziteyi 

önlemeye yönelik bir uygulama olabileceği bildirilmesine rağmen; gıda okuryazarlığı ve obezite ilişki-

sini doğrudan araştıran çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada, yetişkin bireylerin gıda okuryazarlığının cin-

siyet, eğitim ve beden kütle indeksi değişkenleri özelinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma so-

nuçlarına göre cinsiyete göre gıda okuryazarlığı puanları istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklıdır ve 

kadınlar erkeklere göre daha yüksek puanlara sahiptir (sırasıyla; 35.5±6.60, 29.9±6.68, p=0.000). Eğitim 

durumuna göre ilk-orta okul mezunu bireyler her iki cinsiyette de en düşük gıda okur-yazarlığı puanına 

sahiptir (sırasıyla; E: 27.1±5.86, p=0.001, K: 31.9±5.61, p=0.008). Kadınlarda hafif şişman ve obez 

bireylerin, zayıf ve normal bireylere göre gıda okuryazarlığı puanı (33.9±6.22, 36.3±6.67, p=0.029) daha 

düşüktür. Bu farklar istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç olarak gıda okuryazarlığının obezite ile ilişkili 

olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle obezite ile mücadelede programları kapsamında gıda okurya-

zarlığının artırılması hedeflenmelidir. Bunun yanı sıra gıda okuryazarlığının artırılmasına yönelik plan-

lanacak eğitim ve politikalarda özellikle yetişkin erkekler ile ilk ve ortaokul mezunu bireyler öncelikli 

olmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Gıda Okuryazarlığı, Beden Kütle Indeksi, Cinsiyet, Eğitim Durumu 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Gıda ve beslenme okuryazarlığı, gıda ve beslenme ile ilgili bilgilere erişme, analiz etme, değerlendirme, 

doğru kararlar alarak uygulayabilme, sağlıklı beslenmeyi sürdürme, uygun miktarda sağlıklı besin 

seçme ve tüketme, gıda sisteminin işleyişini değerlendirme ve gıda güvencesinin sağlanması için gerekli 

olan istek, bilgi, beceri, tutum, davranış ve yeteneklerin bileşimi şeklinde tanımlanmaktadır (Aktaş ve 

Özdoğan, 2016). Gıda okuryazarlığı kavramı toplum tarafından politika, uygulama, araştırma gibi çeşitli 

alanlarda giderek daha fazla kullanılmaktadır (Vidgen ve Gallegros, 2014; Krause ve ark., 2018).  

Gıda okuryazarlığı, obeziteden çevresel sürdürülebilirliğe kadar karmaşık halk sağlığı sorunlarını ele 

almak için önemli bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Palumbo, 2016).  Bireyin kendi beslenme 

sorumluluğunu yeterli ve dengeli şekilde gerçekleştirebilmesi, besinlere ilişkin yeterli bilgi ve beceriye 

sahip olmasıyla birlikte uygun davranışı gösterebilmesiyle sağlanabilir. Bu bilgi, beceri ve davranışların 

gerçekleştirilebilmesi bireylerin gıda okuryazarı olabilmesiyle mümkündür (Bahar ve Yılmaz, 2021). 

Diyabet ve obezite gibi beslenmeyle ilişkili kronik hastalıkların artan prevalansı, beslenme bilgisinin 

sağlık durumuna katkıda bulunup bulunmadığının anlaşılmasını son derece önemli hale getirmektedir 

(Kadıoğlu, 2019). Obezite ve kronik hastalıkları önlemek küçük yaşlardan itibaren kazanılan doğru bes-

lenme alışkanlıkları ile mümkün olabilmektedir. Bu amaçla hazırlanan önleme programlarında gıda 

okuryazarlığını artırmak ön planda tutulmaktadır (İncedal Sonkaya, 2018).  
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Literatürde yapılan çalışmalar daha çok sağlık ve beslenme okuryazarlığına yönelik olup gıda okurya-

zarlığının değerlendirildiği çalışmalar sınırlı düzeydedir. Yapılan bir çalışmada gıda okuryazarlığı ve 

eğitiminin çocuklarda ve üniversite öğrencilerinde obeziteyi önlemeye yönelik bir uygulama olabileceği 

bildirilmiştir (Alexander, 2020). Genç yetişkinlerde beslenme okuryazarlığının değerlendirildiği bir ça-

lışmada ise kadınlarda beslenme okuryazarlığı puanının erkeklere göre daha yüksek olduğu saptanmış-

tır. Bu sonuçlar cinsiyet farklılığının beslenme okuryazarlığı üzerinde etkili olduğunu düşündürmektedir 

(Kalkan, 2019). Yapılan başka bir çalışmada gıda okuryazarlığı düzeyi yüksek olan bireylerin, düşük 

olanlara göre meyve, sebze ve balık tüketimlerinin önemli ölçüde yüksek olduğu bildirilmiştir. Aynı 

zamanda yüksek düzeyde gıda okuryazarlığı, daha fazla öz denetim, daha az dürtüsellik ve daha sağlıklı 

gıda tüketimiyle ilişkilendirilmiştir (Poelman, 2018). Yetişkin bireylerde Gıda Okuryazarlığı Ölçeği’nin 

kullanıldığı bir çalışmada kadınların ölçek puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur (Krause ve ark., 

2018). Üniversite öğrencilerinde aynı ölçek kullanılarak yapılan bir başka çalışmada ise cinsiyet ve öl-

çek puanları arasında bir farklılık bulunmamıştır (Gökler, 2020). Yetişkin bireylerde sağlık okuryazar-

lığının obeziteyle ilişkisinin incelendiği bir çalışmada benzer şekilde sağlık okuryazarlığı puanları ile 

cinsiyet ve yaş grupları arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken eğitim düzeyi yükseldikçe sağlık okur-

yazarlığı puanlarının arttığı görülmüştür. Bireylerin BKİ’leri ile sağlık okuryazarlığı arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmuş olup sağlık okuryazarlığı yetersiz düzeyde olanların çoğunun hafif kilolu ve obez 

bireylerden oluştuğu bildirilmiştir (Soylar, 2015). 

AMAÇ 

Gıda okuryazarlığının artması obezite ve ilişkili halk sağlığı sorunlarının azaltılmasında stratejik bir yol 

olarak görülmektedir. Literatürde sağlık okuryazarlığının obezite ve BKİ ile ilişkisini değerlendiren ça-

lışmalar olmasına rağmen gıda okuryazarlığının BKİ ve obezite ile ilişkilerini inceleyen çalışmalara 

ihtiyaç vardır. Bu çalışmada yetişkin bireylerin gıda okuryazarlığı düzeylerinin cinsiyet, eğitim düzeyi 

ve BKİ’ye göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

KAPSAM 

Çalışma Mart-Nisan 2021 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 147 erkek, 

165 kadın olmak üzere toplamda 312 yetişkin gönüllü birey üzerinde yürütülmüştür. Veriler anket formu 

demografik özellikleri (yaş, eğitim durumu, hastalık durumu, sigara içme alışkanlığı, gelir düzeyi vb.) 

aracılığıyla toplanmıştır. Antropometrik ölçümler beyana dayalı olarak alınmıştır. Gıda okuryazarlığının 

değerlendirilmesinde “Gıda Okuryazarlığı Kısa Formu” kullanılmıştır (Durmuş, 2019). 

YÖNTEM 

Çalışma tanımlayıcı tipte olup 18-65 yaş aralığında örneklem analizi daha önce Özenoğlu ve ark. tara-

fından yapılmış çalışma örnek alınarak belirlenmiştir (Özenoğlu ve ark, 2021). Çalışmaya 140 erkek ve 

140 kadın olmak üzere toplam en az 280 bireyin dahil edilmesi planlanmıştır. 

Çalışmaya dahil olma kriterleri;  

- 18-65 yaş arasında olmak,  

- Uygulanacak anketleri kendi doldurabilecek yeterlilikte olmak, 

- Türkçe okuma yazma bilmektir.  
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Çalışmanın dışlama kriterleri;  

- Yatalak hasta olmak, 

- Algılama bozukluğu ve iletişim sorunlarına sahip olmaktır.  

Çalışma Etik Onayı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 25.02.2021 tarih 

ve B.30.2.ODM.0.20.08/107-155 sayılı izni ile alınmıştır. 

Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi 

Bireylere ait boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları hastaların beyanına dayalı olarak alınmıştır. beden kütle 

indeksi (BKİ (kg/m²)), beden kütle indeksi BKI (kg/m²) = vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğunun karesi 

(m²) formülüne göre hesaplanmıştır. Elde edilen değerler Dünya Sağlık Örgütü’nün yetişkin bireyler 

için obezite sınıflamasına göre değerlendirilmiştir.47 

Gıda Okuryazarlığının Değerlendirilmesi 

Gıda Okuryazarlığı, orijinali Krause ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve Durmuş ve arkadaşları 

tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan ve geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış Gıda Okuryazarlığı Kısa 

Formu (SFLQ) kullanılarak değerlendirilmiştir (Krause ve ark., 2018; Durmuş ve ark., 2019). Form 

toplam dört veya beşli Likert tipi skalaya göre değerlendirilen 12 sorudan oluşmaktadır. Formun her bir 

sorusundan alınan yüksek puan bireyin ilgili sorunun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göster-

mektedir.  Toplamda 7-52 puan arasında alınabilmektedir.   

İstatistiksel Değerlendirme 

İstatistiksel analizler SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. Tanımlayıcı değişkenler ortalama ± 

standart sapma (χ ± SS), nominal değişkenler frekans ve yüzde olarak verilmiştir. Parametrik test var-

sayımlarının karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için normallik testi yapılmıştır. Bu testin sonucuna 

göre, ortalamalar arasındaki fark t-testi veya Mann-Whitney U testi kullanılarak; gruplar arasındaki 

farklar sırasıyla ki-kare testi ve Kruskal-Wallis testi ile değerlendirilmiştir. Farklılıklar için p <0.05 an-

lamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Bireylere ait genel bilgiler Tablo 1 ‘de verilmiştir. Erkek ve kadın bireylerin yaş ortalamaları sırasıyla; 

32.8±12.89 yıl ve 29.1±10.77 yıl, BKİ (kg/m2) değerleri sırasıyla; 25.3±3.71 ve 24.0±5.33 kg/m2’dir. 

Kadınların gıda okuryazarlığı erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (sı-

rasıyla; 35.5±6.60 ve 29.9±6.68 puan; p=0.000).  

  

                                                            
47 https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/en/. 
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Tablo 1. Bireylere ait genel bilgiler (ortalama±standart sapma) 

 Erkek (n=147) Kadın (n=165) p 

Yaş (yıl) 32.8±12.89 29.1±10.77 0.007* 

Beden kütle indeksi (kg/m2) 25.3±3.71 24.0±5.33 0.130 

Bel çevresi (cm) 92.6±13.19 77.9±14.67 0.000* 

Gıda okuryazarlığı puanı 29.9±6.68 35.5±6.60 0.000* 

*Gruplar arası fark Independent-t Testi ile değerlendirilmiştir. 

Bireylerin eğitim düzeyine göre gıda okuryazarlığı puanları Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre erkeklerde 

üniversite mezunları (31.9±6.65), kadınlarda lise mezunları (36.8±6.75) en yüksek gıda okuryazarlığı 

puanına sahiptir (sırasıyla; p=0.001, p=0.008). Her iki cinsiyette de ilk ve ortaokul mezunu bireylerin 

üniversite mezunlarına göre gıda okuryazarlığı puanı daha düşüktür (Erkek: sırasıyla; 27.1±5.86 ve 

31.9±6.65 puan; p=0.001 ve Kadın: sırasıyla; 31.9±5.61 ve 35.0±6.30 puan; p=0.008). 

Tablo 2. Eğitim düzeyine göre gıda okuryazarlığı puanları 

Cinsiyet Eğitim durumu Ort±SS F p 

Erkek (n=147) İlk+Ortaöğretim (n=24) 27.1±5.86 7.120 0.001* 

Lise (n=52) 28.4±6.33 

Üniversite (n=71) 31.9±6.65 

Kadın (n=165) İlk+Ortaöğretim (n=19) 31.9±5.61 4.912 0.008* 

Lise (n=79) 36.8±6.75 

Üniversite (n=67) 35.0±6.30 

*Gruplar arası fark One Way ANOVA Testi ile değerlendirilmiştir. 

Beden kütle indeksine göre gıda okuryazarlığı puanları değerlendirildiğinde hafif şişman ve obez kadın-

ların gıda okuryazarlığı zayıf ve normal BKİ’ye sahip olanlardan daha düşük bulunmuştur (33.9±6.22 

ve 36.3±6.67 puan; p=0.029) (Tablo 3).  

Tablo 3. Beden kütle indeksine göre gıda okuryazarlığı puanları 

Cinsiyet Eğitim durumu Ort±SS t p 

Erkek 

(n=147) 

Zayıf + Normal (n=71) 29.4±6.64 -0.791 0.43 

Hafif şişman + Obez (n=24) 30.3±6.74 

Kadın 

(n=165) 

Zayıf + Normal (n=111) 36.3±6.67 2.203 0.029* 

Hafif şişman + Obez (n=54) 33.9±6.22 

*Gruplar arası fark Independent-t Testi ile değerlendirilmiştir. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ  

Gıda okuryazarlığı temel olarak gıdanın doğasını ve ne kadar önemli olduğunu anlayabilme, gıda hak-

kında bilgi edinebilme, işleme, analiz etme ve kullanabilme yeteneği şeklinde tanımlanmakta; obezite 

ve kronik hastalıklarla ilişkili olabileceği ifade edilmektedir. Obezite artan prevalansıyla önemli bir halk 

sağlığı sorunu olarak kabul edilen, multifaktöriyel bir hastalıktır. Gıda okuryazarlığı, halk sağlığı sorun-

larını ele almak için önemli bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada cinsi-

yet, eğitim durumu ve BKİ ile değerlendirilen obezite ile gıda okuryazarlığı arasındaki ilişkinin değer-

lendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre kadınlarda gıda okuryazarlığı puanları daha yük-

sek olup sonuçlar literatürle uyumludur (Kalkan, 2019).  

Bu durum genellikle kadınların daha yüksek eğitim seviyelerine sahip olmasıyla ilişkilendirilmektedir. 

Eğitim düzeyinin düşüklüğü daha düşük gıda okuryazarlığı puanlarıyla ilişkili bulunmuştur. Eğitim dü-

zeyi ve gıda okuryazarlığı arasında ilişki saptamayan veriler literatürde yer almakla birlikte, düşük eği-

tim düzeyi ile düşük puanların paralellik göstermesi beklenilen bir sonuçtur (Krause ve ark., 2018). 

Sosyo-ekonomik durum ve sosyal sınıf farklılıklarının eğitim düzeyi ile ilişkili olarak bireylerin besine 

ulaşma ve sağlıklı besin tercihleri yapma eğilimleri üzerine etkisi olduğu bilinmektedir (Kimura, 2011).  

Obezitenin önlenmesinde gıda okuryazarlığının önemi bilinmektedir (İncedal Sonkaya, 2018). Ancak 

konuyla ilgili literatürde yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut çalışma sonuçları literatüre 

önemli veriler sunmaktadır. Bu çalışmaya göre, kadınlarda hafif şişman ve obez grubun daha düşük gıda 

okuryazarlığı puanına sahip olduğu görülmektedir. Obezite gelişiminde besin tercihleri büyük rol oyna-

makta, yanlış i tercihleri obezite gelişimine yol açabilmektedir (Deer ve ark., 2014). Buna göre obezite-

nin önlenmesinde ve tedavisinde yapılan uygulamalara gıda okuryazarlığı ile ilgili yapılacak bilgilen-

dirme ve eğitim çalışmalarının dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır.  
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GRAZ MALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE 

İLİŞKİSİ  

Nursel ŞAHİN1, Nilüfer ACAR TEK2 

1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir / Türkiye 
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Küresel boyutta malnütrisyon önemli bir sağlık sorunu olmakla birlikte hastane malnütrisyonu gü-

nümüzde birçok ülkede göz ardı edilen ve ekonomik yük oluşturan ciddi bir sorundur. Hastaneye yatış 

anında veya hastanede bulunma esnasında hastalık ilişkili malnütrisyon prevalansı %20-50 arasında de-

ğişmektedir. Bu nedenle, hastaların nütrisyonel açıdan değerlendirilmesi, malnütrisyonun önlenmesini 

veya düzeltilmesini ve aynı zamanda komplikasyonları en aza indirme imkanı sağlayacağı için oldukça 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı,  hastanede yatan hastalarda malnütrisyonun saptanmasında kullanılan 

Graz Malnütrisyon Tarama Aracı (GMS) ile biyokimyasal parametrelerin ilişkisini değerlendirmektir. 

Çalışma %64,4’ü yetişkin (18-64 yaş), %35,6’sı yaşlı olmak üzere 348 hasta ile yürütülmüştür. Bir anket 

formu ile hastaların genel bilgileri, tanısı, tedavi gördüğü klinik birimi ve yatış süresi, antropometrik 

ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu) ve biyokimyasal parametreleri (toplam protein, albümin, trig-

liserit, toplam kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, C-reaktif protein, kreatinin, toplam lenfosit 

sayısı) ve GMS puanları elde edilerek beslenme durumu değerlendirmesi yapılmıştır. GMS sınıflama-

sına göre erkek hastaların %48,9’unda, kadın hastaların %46,4’ünde malnütrisyon riski saptanmış 

(p>0,05) ve malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama yaşı, istatistiksel olarak daha yüksek bulun-

muştur (p<0,05).  Benzer şekilde, malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama yatış süresi, malnütris-

yon riski taşımayan hastaların ortalama yatış süresine göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur 

(p<0,05).  Ayrıca malnütrisyon riski altında olan hastaların, malnütrisyon riski olmayan hastalara göre 

ortalama plazma toplam protein, albümin, toplam kolesterol, LDL kolesterol düzeyleri ve toplam lenfo-

sit sayısı, istatistiksel olarak daha düşük (p<0,05), CRP ve kreatinin düzeyleri, daha yüksek saptanmıştır  

(p<0,05). Sonuç olarak GMS, biyokimyasal parametrelerle uyumlu bir tarama aracı olarak hastane mal-

nütrisyonunun belirlenmesinde kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Hastane Malnütrisyonu, GMS, Malnütrisyon Riski, Malnütrisyon Parametreleri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Hastane malnütrisyonu, uzun süredir tanımlanmasına rağmen gelişmekte olan birçok ülkede bugün hala 

göz ardı edilen bir sağlık sorunudur (Lovesley, 2019: 19-25). Hastalık, besin ve beslenme arasındaki 

karmaşık etkileşimin bir sonucu olarak hastanede yatan hastaları etkileyen yetersiz beslenme durumu 

olarak tanımlanmaktadır (Áncer-Rodríguez, 2014: 165-170). Her ne kadar çalışmalar farklı popülasyon-

lar, belirleme yöntemleri ve hastane ortamları kullanılarak yapılmış olsa da hastaneye yatış anında veya 

hastanede bulunma esnasında hastalık ilişkili malnütrisyon prevalansı % 20-50 arasında bulunmuştur 

(Áncer-Rodríguez, 2014: 165-170; Bistrian, 1976: 1567-1570). Bu yüksek prevalans, sağlık hizmeti 

maliyetlerinin artması, kaynak kullanımının artması, hastanede kalış süresinin artması, hastaneye yeni-

den başvuru oranlarının artması ve yüksek morbidite ve mortaliteye katkıda bulunması gibi birçok 

önemli problemi de beraberinde getirmektedir (Norman, 2008: 5-15).  

Hastaların nütrisyonel açıdan değerlendirilmesi, malnütrisyonun önlenmesini veya düzeltilmesini ve 

aynı zamanda komplikasyonları en aza indirme imkanı sağlayacağı için oldukça önemlidir. Nütrisyonel 
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değerlendirmenin amacı, malnütrisyonu olan ya da malnütrisyon gelişme riski olan hastaları tanımlamak 

ve onları tedavi etmek ve daha sonra beslenme tedavisinin yeterliliğini izlemek olmalıdır (Alberda, 

2006: 419-439). Ancak malnütrisyonun saptanması amacıyla kullanılan kesinlik kazanmış bir yöntem 

bulunmamaktadır. Genellikle kullanılan değerlendirme yöntemleri şunlardır; enerji ve besin ögesi alı-

mının saptanması, laboratuvar testleri (biyokimyasal ve hematolojik testler, biyofizik-fonksiyonel test-

ler), klinik belirtiler ve sağlık öyküsü, antropometrik ölçümler ve psikososyal veriler (Baysal, 2013: 85-

87).  Detaylı klinik öykü (vücut ağırlığı kaybı, beslenme alışkanlıkları vb.) ve genel fiziksel muayene 

(kas kütlesi, deri altı yağı), malnütrisyonun tespitinde oldukça önemli olmakla birlikte gastrointestinal 

semptomlar, kronik hastalıklar ve biyokimyasal parametreler, değerlendirmede dikkate alınması gere-

ken noktalardır (Löser, 2010: 911-917). Klinik pratikte biyokimyasal parametreler, yetersiz beslenme 

veya yetersiz beslenme riski olan hastalar için acil beslenme değerlendirmesi ve hızlı müdahale sağlama 

avantajına da sahiptir (Bharadwaj, 2016: 272-280). Fakat, albümin ve prealbümin (transtiretin) gibi se-

rum proteinlerinin düzeylerinin sadece beslenme durumundan değil, aynı zamanda inflamasyon, enfek-

siyon, karaciğer hasarı, hidrasyon vb. gibi diğer birçok faktörden de etkilendiği ortaya konulmuştur 

(Omran, 2000: 131-140). Bu nedenle,  Beslenme ve Diyetetik Akademisi ve Amerikan Parenteral ve 

Enteral Beslenme Derneği (ASPEN), klinik uygulamada bir yetişkininin yetersiz beslenmesinin saptan-

masında artık bu kan bulgularının yerine belirtilen 6 kriterden en az 2'sinin karşılanması gerektiği fikrine 

varmıştır. Bu kriterler; (1) yetersiz enerji alımı; (2) vücut ağırlığı kaybı; (3) deri altı yağ kaybı; (4) kas 

kütlesi kaybı; (5) vücut ağırlığı kaybını maskeleyebilen lokalize veya yayılmış ödem; ve (6) azalmış 

fonksiyonel durum (White, 2012: 275-283).  

Pratikte, bu kriterlerin bazılarını ya da çoğunu içeren, malnütrisyonu saptamak amacıyla hızlı bir şekilde 

sonuç alınabildiği ve kolay uygulanabilir olduğu için tarama araçlarından yararlanılmaktadır. ESPEN 

ve ASPEN önerileri, hastane ortamında malnütrisyon riskinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin kılavuz-

lar içermektedir (Mueller, 2011: 16-24; Lochs, 2006: 180-186).  NRS-2002, MUST, MNA, SGA, PG-

SGA, NST, SNAQ ve SCREEN bu amaçla kullanılan tarama araçlarından bazılarıdır (Baysal, 2013: 85-

87). Bu tarama araçlarına ek olarak, 2015 yılında Graz Üniversite Hastanesi’nden araştırmacılar tarafın-

dan, cinsiyet, yaş ve tanıdan bağımsız olarak hastane ortamında malnütrisyon riskinin taranması ama-

cıyla Graz Malnütrisyon Taraması (GMS) geliştirilmiştir. Yetişkin hastalarda NRS-2002 ve yaşlı hasta-

larda MNA-kısa form referans alınarak her iki hasta grubunda da geçerliği ve güvenilirliği değerlendi-

rilen GMS, hızlı, uygulaması kolay ve çeşitli patolojileri kapsayan, güvenilir ve geçerli, yeni bir bes-

lenme durumu tarama aracı olarak bulunmuştur (Roller, 2016: 650-657).  

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, hastanede yatan hastalarda malnütrisyonun saptanmasında kullanılan Graz Mal-

nütrisyon Tarama Aracı ile biyokimyasal parametrelerin ilişkisini değerlendirmektir. 

KAPSAM 

Çalışma, Mayıs-Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara Gazi Hastanesi yatan hasta servislerine kabul 

edilen yetişkin ve yaşlı hastalar ile yürütülmüştür. Çalışma için 04/03/2019 tarih ve E.29275 sayı ile 

Gazi Üniversitesi Etik Komisyon’undan onay alınmıştır. 18 yaş ve altı hastalar, gebe ve emzikli kadın-

lar, antropometrik ölçümleri yapılamayan ve bilinci kapalı olan hastalar çalışma kapsamına alınmamış-

tır. Çalışmaya katılmaya gönüllü toplam 348 hasta ile çalışma tamamlanmıştır.  
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YÖNTEM 

Çalışma için gerekli bilgiler, yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacı tarafından anket formu uygula-

narak elde edilmiştir. Anket formu ile hastaların genel bilgileri, tanısı, tedavi gördüğü klinik birimi ve 

yatış süresi, antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu) ve biyokimyasal parametreleri (top-

lam protein, albümin, trigliserit, toplam kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, C-reaktif protein 

(CRP), kreatinin, toplam lenfosit sayısı) elde edilmiş ve GMS uygulanarak hastaların beslenme durum-

ları değerlendirilmiştir. Yaş gruplarına göre 18-40 yaş arası hastalar genç yetişkin, 41-64 yaş arası has-

talar orta yetişkin ve ≥65 yaş hastalar ise yaşlı olarak değerlendirilmiştir. GMS puanı<3 olan hastalar 

malnütrisyon riski taşımaz iken GMS puanı≥3 olan hastalar malnütrisyon riski altında olarak kabul edil-

miştir (Roller, 2016: 650-657). Elde edilen veriler SPSS 22 versiyon istatistik paket programı ile uygun 

istatistiksel testler kullanılarak değerlendirilmiştir. Analizlerde istatistiksel anlamlılık p<0,05 ve 

p<0,001 düzeylerinde değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Bu çalışma, Ankara Gazi Hastanesi’ne başvuran ve yatışı yapılan 18-91 yaş arası, 180 erkek (%51,7) ve 

168 kadın (%48,3) olmak üzere toplam 348 yetişkin ve yaşlı hasta ile yürütülmüştür. Çalışma kapsa-

mında ulaşılan hastaların yaş gruplarına göre dağılımı Şekil 1’de verilmiştir. Hastaların %64,4’ünü ye-

tişkin (18-64 yaş) hastalar oluştururken %35,6’sını yaşlı hastalar oluşturmuştur. Erkek ve kadın hasta-

ların sırasıyla %6,1 ve %4,2’si zayıf, %16,7 ve %42,3’ü obez olarak saptanmıştır. Hastaların %36,8’i 

dahili servislerden, %63,2’si ise cerrahi servislerden alınmıştır.    

 

Şekil 1. Hastaların yaş gruplarına göre cinsiyet dağılımı 

GMS sınıflamasına göre cinsiyet, yaş, yatış süresi, BKİ ve biyokimyasal parametrelere ilişkin bilgiler 

Tablo 1’de verilmiştir. GMS sınıflamasına göre erkek hastaların %48,9’unda, kadın hastaların 

%46,4’ünde malnütrisyon riski saptanmıştır (p>0,05). Malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama 

yaşı 64,2±16,06 yıl, malnütrisyon riski taşımayan hastaların ortalama yaşı ise 50,4±14,25 yıl olarak 

bulunmuştur. GMS puanına göre malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama yaşı istatistiksel olarak 

daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).  Benzer şekilde, malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama yatış 

süresi (9,9±13,32 gün), malnütrisyon riski taşımayan hastaların ortalama yatış süresine (6,01±6,38 gün) 

göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).   
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GMS sınıflamasına göre malnütrisyon riski altında olan hastaların, malnütrisyon riski olmayan hastalara 

göre ortalama plazma toplam protein, albümin, toplam kolesterol, LDL kolesterol düzeyleri ve toplam 

lenfosit sayısı, istatistiksel olarak daha düşük (p<0,05), CRP ve kreatinin düzeyleri, daha yüksek sap-

tanmıştır (p<0,05). 

Tablo 1. GMS sınıflamasına göre cinsiyet, yaş, yatış süresi, BKİ ve biyokimyasal parametreler 

 GMS puanı <3 GMS puanı ≥3 p 

Erkek 92 (%51,1) 88 (%48,9) 0,646 

Kadın 90 (%53,6) 78 (%46,4) 

Yaş (yıl) 50,4±14,25 64,2±16,06 <0,001* 

Yatış süresi (gün) 6,01±6,38 9,9±13,32 <0,001* 

Beden kütle indeksi (kg/m2) 29,2±5,41 25,5±5,76 <0,001* 

Total protein (g/dL) 6,7±0,76 6,4±0,89 <0,001* 

Albümin (g/dL) 3,7±0,69 3,3±0,67 <0,001* 

Trigliserit (mg/dL) 159,4±94,88 154,4±127,18 0,194 

Total kolesterol (mg/dL) 196,8±50,94 169,8±58,91 0,013* 

LDL kolesterol (mg/dL) 123,3±39,33 102,3±41,33 0,012* 

HDL kolesterol (mg/dL) 47,5±15,18 42,8±18,11 0,071 

CRP (mg/L) 46,5±78,52 49,3±58,43 0,011* 

Kreatinin (mg/dL) 0,9±0,86 1,3±1,37 0,042* 

Total lenfosit sayısı (x103/µl) 1,8±0,85 1,4±0,72 <0,001* 

*p<0,05 

Hastaların BKİ, albümin, toplam kolesterol ve CRP düzeylerinin GMS puanı ile korelasyonu Tablo 2’de 

verilmiştir. Hastaların BKİ değerleri (kg/m2) ile GMS (r=-0,383; p<0,01) puanları arasında negatif bir 

ilişki olduğu görülmüştür. Benzer şekilde plazma albümin (g/dL) düzeyleri ile GMS (r=-0,403; p<0,01) 

puanları arasında da negatif bir ilişki saptanmıştır. Yani albümin düzeyleri azaldıkça malnütrisyon riski 

artmıştır. Bunun aksine, hastaların CRP (mg/dL) düzeyleri ile GMS (r=0,171; p<0,05) puanları arasında 

pozitif bir ilişki bulunmuştur. Toplam kolesterol (mg/dL) düzeyleri ise GMS (r=-0,245; p<0,01) puanları 

ile negatif ilişkili bulunmuştur.  
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Tablo 2. Hastaların BKİ, albümin, toplam kolesterol ve CRP değerlerinin GMS puanı ile kore-

lasyonu (r) 

 GMS 

 r 

Beden kütle indeksi (kg/m2) -0,383** 

Albümin (g/dL) -0,403** 

Toplam kolesterol (mg/dL) -0,245** 

CRP (mg/dL) 0,171* 

**p<0,001; *p<0,05 

SONUÇ 

Tıp alanındaki ve klinik bakım hizmetlerindeki birçok ilerlemeye rağmen, hastaların beslenme durumu-

nun değerlendirilmesi göz ardı edilmekte veya yeterli bir tıbbi öncelik olarak görülmemektedir. Ancak 

hastane malnütrisyonu, hem birey hem de sağlık kurumları için önemli bir sağlık sorunudur. Malnütris-

yonun saptanması, öncelikle hastanın bir tarama veya değerlendirme yoluyla malnütrisyon riskinin ta-

nımlanmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, Dünya Sağlık Örgütü, ASPEN ve ESPEN gibi otoritelerin 

kılavuzları ve kriterleri dikkate alınmalıdır. GMS de bu kriterlerin birçoğunu karşılayan ve biyokimyasal 

parametrelerle uyumlu bir tarama aracı olarak hastane malnütrisyonunun belirlenmesinde yardımcı ola-

caktır. 
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HASTANE MALNÜTRİSYONUNUN FARKLI TARAMA ARAÇLARI İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Nursel ŞAHİN1, Nilüfer ACAR TEK2 

1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Balıkesir / Türkiye 
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Hastane malnütrisyonu, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem bireyler hem de sağlık kurumları 

için önemli bir sağlık sorunudur.  Herhangi bir nedenle hastaneye başvuran hastada malnütrisyonun 

gelişmesi, tıbbi tedavinin başarısını olumsuz etkilemesinin yanı sıra hastanede yatış süresinin artmasına, 

hastaların enfeksiyonlara açık hale gelmesine ve yaşam kalitesinin düşmesine hatta hastaların ölüm ris-

kinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle malnütrisyonun saptanması için öncelikle hastanın bir 

tarama veya değerlendirme yoluyla malnütrisyon riskinin tanımlanması gerekmektedir.  Bu çalışmanın 

amacı ise hastanede yatan yetişkin ve yaşlı hastalarda farklı tarama araçları olan GMS, NRS-2002 ve 

SNAQ ile malnütrisyon riskinin değerlendirilmesidir. Çalışma, Ankara Gazi Hastanesi yatan hasta ser-

vislerine kabul edilen 348 yetişkin ve yaşlı hasta ile yürütülmüştür. Bir anket formu ile hastanın genel 

bilgileri, tanısı, kaldığı servisi ve yatış süresi, antropometrik ölçümlerine ilişkin veriler ile birlikte NRS-

2002, SNAQ ve GMS skorları elde edilmiştir. GMS sınıflamasına göre hastaların %47,7’sinde, NRS-

2002 sınıflamasına göre %35,6’sında, SNAQ sınıflamasına göre ise hastaların %47,1’inde malnütrisyon 

riskinin olduğu saptanmıştır. GMS ile NRS-2002 skoru arasında %84,3’lük, SNAQ skoru arasında 

%76,1’lik aynı yönlü ilişki saptanmıştır (p<0,001). Üç tarama aracına göre de malnütrisyon riski taşıyan 

hastaların ortalama yaşı ve yatış süresi, istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca 

malnütrisyon riski arttıkça hastaların ortalama BKİ, ÜOKÇ, BÇ, vücut yağ yüzdesi ve yağsız vücut 

kütlesi, istatistiksel olarak önemli derecede daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak hastanede 

yatan hastaların büyük bir kısmının malnütrisyon riski altında olduğu görülmüştür. Hastaların yatış 

anında nütrisyonel açıdan değerlendirilmesi, malnütrisyonun önlenmesini veya düzeltilmesini ve aynı 

zamanda komplikasyonları en aza indirme potansiyeli sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Malnütrisyonu, Beslenme Tarama Araçları, GMS, NRS-2002, SNAQ 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Herhangi bir nedenle hastaneye başvuran hastada, yetersiz beslenme nedeniyle veya hastalığa bağlı bir 

durum sonucu malnütrisyonun gelişmesi, tıbbi tedavinin başarısını olumsuz bir şekilde etkilemektedir. 

Özellikle hastanın iyileşme sürecini geciktirerek hastanede yatış süresini uzatmakta ve enfeksiyona karşı 

duyarlılığını arttırmaktadır. Dolayısıyla hastanın yaşam kalitesinin düşmesine neden olmakta ve hatta 

çoğu hastada ölüm riskini de arttırmaktadır (Allison, 2000: 590-593). Bu yüzden hastanede yatan has-

talarda bu risklerin farkında olarak hastaların yatış anında beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve 

buna yönelik nütrisyonel tedavi planının oluşturulması, hastalığın tıbbi tedavisi kadar önemli bir nokta-

dır (Leiva Badosa, 2017: 907-913; Lovesley, 2019: 19-25). 

Hastane malnütrisyonunun gelişiminde birçok faktör etkili olmaktadır. İştahsızlık, bulantı, kusma gibi 

besin tüketimini baskılayan durumlar, hastalığa karşı oluşan metabolik yanıt, gastrointestinal sistemde 

tıkanıklıklar, kullanılan ilaçlar, ileri yaş, artan gereksinmeler, vücuttan kayıpların artması ve inflamatu-

var koşullar, malnütrisyon gelişiminde hastalığın kendinden kaynaklı faktörlerdir (Áncer-Rodríguez, 

2014: 165-170). İnflamatuar durum, sitokinler aracılığı ile hormonların salınımını ve hedef organların 
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işlevlerini etkilemektedir. Bu durum, kas katabolizmasının artmasına, protein sentezi ve onarımının 

azalmasına ve apoptozise yol açarak malnütrisyon gelişimine neden olabilmektedir. Kullanılan ilaçlar, 

erken doygunluk hissi, anoreksi, ağız kuruluğu ve tat değişikliğine sebep olabilmektedir. Aynı zamanda 

iştahı azaltarak, bulantı ve kusma gibi yan etkilere neden olarak veya besinlerin emilimini etkileyerek 

malnütrisyona yol açabilmektedir (Bolayir, 2019: 297-303). Artan yaş ile birlikte yiyeceklerin kokula-

rını ve tadını algılama ve iştahta azalma gibi besin tüketimini etkileyen durumlar görülmektedir. De-

mans, immobilizasyon, anoreksi, ağız ve diş sağlığında kötüleşme gibi durumları beraberinde getiren 

ileri yaş, malnütrisyonun gelişmesine neden olabilmektedir (Chapman, 2004: 437-452; Pirlich, 2005: 

295-300). Hastane ortamında yaşanan duygusal durum değişiklikleri, alışkanlıklardaki değişimler, tet-

kik amacıyla hastanın çok sık aç bırakılması, tamamlayıcı tedaviler, cerrahi uygulamalar ve kemoterapi-

radyoterapi uygulamaları, hastaneye yatıştan kaynaklı malnütrisyon nedenleridir (Áncer-Rodríguez, 

2014: 165-170). Bunların yanı sıra sağlık ekibi ve sağlık otoriteleri ile ilgili faktörler de hastane malnüt-

risyonunun gelişiminde rol oynamaktadır. Beslenme durumunun değerlendirilmesinde eksiklikler, besin 

tüketiminin kontrolünde ihmaller, personelin sıklıkla değişmesi ve izlemin sürdürülmemesi gibi sağlık 

ekibinden kaynaklı nedenler de hastada malnütrisyon gelişimine katkıda bulunabilmektedir. Sağlık oto-

riteleri ile ilgili faktörler arasında ise beslenme uzmanlarının eksikliği, beslenme birimlerinin olmaması, 

diyetisyen kontrolünde beslenmenin onaylanmaması ve koordineli ve disiplinli bir çalışmanın yapılma-

ması gibi durumlar yer almaktadır (Barker, 2011: 514-527). 

Malnütrisyonun saptanması, öncelikle bireyin bir tarama veya değerlendirme yoluyla malnütrisyon ris-

kinin tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu amaçla pratikte, hızlı bir şekilde sonuç alınabilmesi ve kolay 

uygulanabilir olması nedeniyle tarama araçları kullanılmaktadır. Nütrisyonel Risk Taraması-2002 

(NRS-2002), Malnütsiyon Universal Tarama Aracı (MUST),  Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA), 

Subjektif Global Değerlendirme (SGA), Hasta Temelli Subjektif Global Değerlendirme (PG-SGA), 

Nütrisyonel Tarama Aracı (NST), Kısa Beslenme Değerlendirme Anketi (SNAQ), Toplumda Yaşlılar 

için Yeme ve Beslenme Riski Değerlendirmesi (SCREEN) bu tarama araçlarından bazılarıdır (Baysal, 

2013: 85-87). Burada önemli nokta, tarama araçlarının geliştirildiği popülasyona uygun kullanımıdır. 

NRS-2002, MNA, SGA, PG-SGA, SNAQ gibi tarama araçları hastane ortamında kullanılabiliyor iken 

bunlardan bazıları yetişkin hastalar için bazıları da yaşlı hastalar için geliştirilmiştir. Hem yetişkin hem 

de yaşlı hastalar için malnütrisyonun riskinin saptanmasında uygulanabilecek tartışmasız bir tarama 

aracı bulunmamaktadır (Beck, 2001: 455-460). Yapılan bir sistematik derlemede, hastanede yatan has-

talar için kullanılan 32 tarama aracının hiçbirinin tek başına beslenme durumu taraması veya değerlen-

dirmesinde yeterli olmadığı bildirilmiştir (van Bokhorst-de van der Schueren, 2014: 39-58). 

NRS-2002, ESPEN tarafından özellikle hastanede kalan yetişkin hastaların nütrisyonel değerlendirme-

sinde kullanılması önerilen bir tarama aracıdır (Kondrup, 2003: 415-421). Bu tarama aracı, özellikle 

akut hastalık durumunda nütrisyonel müdahalenin yeterliliğini değerlendirmektedir. Hastanın beslenme 

bilgilerini içermenin yanı sıra hastalığın şiddetini ve artan beslenme ihtiyacını yansıtmaktadır. Daha çok 

akut bakıma alınan ve nütrisyon desteği ihtiyacı olan hastalar için uygulanmaktadır (Rakıcıoğlu, 2007: 

47-52). NRS-2002’nin negatif yönü, BKİ<20,5 kg/m² olan kişileri risk grubunda kabul etmesidir. Oy-

saki yaşlılar için BKİ<22 kg/m² olması, malnütrisyon riskini göstermektedir. Bu nedenle NRS-2002’nin 

yaşlılar için uygunluğu tartışmalıdır. Bu durum için NRS-2002, 70 yaş ve üzeri kişilerde skora 1 puan 

ekleyerek problemi ortadan kaldırmaya çalışmaktadır (Sieber, 2006: 488-492). Ek olarak, Bolayır ve 

arkadaşları (2019) tarafından NRS-2002, ülkemizde hastanede yatan hastalarda geçerli ve güvenilir bir 
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tarama aracı olarak bildirilmiştir (Bolayir, 2019: 297-303). SNAQ ise yetişkin ve yaşlı hastalarda iştah 

kaybının değerlendirilmesi için Uzun Süreli Bakımda Beslenme Stratejileri Konseyi tarafından gelişti-

rilmiştir (Wilson, 2005:  1074-1081). Son bir ay içinde vücut ağırlığı kaybı, iştah durumu ve beslenme 

desteği kullanımını sorgulayan bir tarama aracıdır (Rolland, 2012: 31-34). Klinikte beş dakikadan daha 

kısa süren, herhangi bir hesaplama yapmadan ve tarama puanına göre tedavi planı içeren, kısa ve pratik 

bir beslenme tarama aracıdır. Yaşlılarda nütrisyonel değerlendirme için altın standart tarama aracı olan 

MNA ile iyi korelasyon göstermektedir (Rolland, 2012: 31-34; Kruizenga, 2005: 75-82). Ayrıca İlhan 

ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan çalışmada, 65 yaş ve üzeri hastalarda geçerli ve güvenilir bir 

tarama aracı olarak bulunmuştur (İlhan, 2018: 1-5). Bu tarama araçlarına ek olarak yaş, cinsiyet ve ta-

nıdan bağımsız olarak, farklı bölümleri kapsayan hastane ortamında malnütrisyon riskinin taranması 

amacıyla Graz Üniversite Hastanesi’ndeki araştırmacılar tarafından Graz Malnütrisyon Tarama (GMS) 

aracı geliştirilmiştir (Roller, 2016: 650-657). Yetişkin hastalarda NRS-2002 ve yaşlı hastalarda MNA-

kısa form referans alınarak değerlendirildiğinde her iki hasta grubunda da malnütrisyon riskini sapta-

mada geçerli ve güvenilir bir tarama aracı olarak bulunmuştur. Temel olarak beş bölümden oluşan GMS, 

bireyin vücut ağırlığı kaybı, BKİ değeri, besin tüketimindeki değişiklikler, hastalık şiddeti ve bireyin 

yaşını sorgulamaktadır. NRS-2002’ye benzer şekilde, 65 yaş ve üzeri hastalarda puanlamaya yaş nedeni 

ile 1 puan daha eklemenin yanı sıra bireylerin BKİ değerlerini 65 yaşa göre ayrı puanlanmaktadır. Ayrıca 

hastanelerde kullanılmak üzere ESPEN Kılavuzunda önerilen tüm ögeleri de içermektedir (Eglseer, 

2015: A15).  

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, hastanede yatan yetişkin ve yaşlı hastalarda farklı tarama araçları olan GMS, NRS-

2002 ve SNAQ ile malnütrisyon riskinin değerlendirilmesidir. 

KAPSAM 

Bu çalışma, Mayıs-Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara Gazi Hastanesi yatan hasta servislerine ka-

bul edilen yetişkin ve yaşlı hastalar ile yürütülmüştür. Çalışma için 04/03/2019 tarih ve E.29275 sayı ile 

Gazi Üniversitesi Etik Komisyon’undan onay alınmıştır. 18 yaş ve altı hastalar, gebe ve emzikli kadın-

lar, antropometrik ölçümleri yapılamayan ve bilinci kapalı olan hastalar çalışma kapsamına alınmamış-

tır. Çalışma, gönüllü toplam 348 hasta ile tamamlanmıştır.  

YÖNTEM 

Çalışma için gerekli bilgiler, yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacı tarafından anket formu uygula-

narak toplanmıştır. Anket formu ile hastanın genel bilgileri, tanısı, kaldığı servisi ve yatış süresi, antro-

pometrik ölçümlerine ilişkin veriler ile birlikte NRS-2002, SNAQ ve GMS skorları elde edilmiştir. Has-

taların üst orta kol çevresi (ÜOKÇ), baldır çevresi (BÇ) tekniğine uygun olarak ve vücut bileşimi, taşı-

nabilir TANİTA BC 601 Innerscan vücut analizi cihazı kullanılarak saptanmıştır. Hastaların tarama 

aracı skorları ile antropometrik ölçümleri değerlendirilmiştir. NRS-2002 taraması sonucunda toplam 

skor<3 olan hastalar malnütrisyon riski yok, toplam skor≥3 olan hastalar ise malnütrisyon riski altında 

olarak değerlendirilmiştir (Kondrup, 2003: 415-421). Toplamda 7 puan üzerinden değerlendirilen 

SNAQ, toplam skor≤1 olması halinde “malnütrisyon riski yok”, toplam skor=2 olması halinde “orta 

düzey malnütrisyon”, toplam skor≥3 olması halinde ise “şiddetli malnütrisyon ve beslenme müdahalesi 

ihtiyacı” olarak değerlendirilmiştir (Kruizenga, 2005: 75-82). GMS taraması sonucu toplam skor<3 olan 
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hastalar malnütrisyon riski taşımaz iken toplam skor≥3 olan hastalar malnütrisyon riski altında olarak 

kabul edilmiştir (Roller, 2016: 650-657). Elde edilen veriler SPSS 22 versiyon istatistik paket programı 

ile uygun istatistiksel testler kullanılarak değerlendirilmiştir. Analizlerde istatistiksel anlamlılık p<0,05 

ve p<0,001 düzeylerinde değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Bu çalışma, 180 erkek ve 168 kadın olmak üzere toplam 348 hasta ile yürütülmüştür. Çalışmada yer 

alan hastaların yaş ortalaması 57,0±16,61 yıl ve ortalama yatış süresi 7,9±10,46 gün olarak saptanmıştır. 

Hastaların %36,8’ine dahili birimlerden, %63,2’sine cerrahi birimlerden ulaşılmıştır. Hastaların %92’si 

normal/oral yol ile, %2,3’ü enteral yol ile, %2,3’ü hem enteral hem de oral yol ile, %1,7’si parenteral 

yol ile, %1,7’si ise hem parenteral hem de oral yol ile beslendiği belirlenmiştir. Erkek ve kadın hastaların 

sırasıyla %6,1 ve %4,2’si zayıf, %16,7 ve %42,3’ü obez olarak bulunmuştur. Son 3 ay içinde hastaların 

%66,1’inin vücut ağırlığının %5’ten daha azını, %18,1’inin vücut ağırlığının %5-10’unu ve %15,8’inin 

vücut ağırlığının %10’undan fazlasını kaybettiği belirlenmiştir.  

GMS sınıflamasına göre hastaların %47,7’sinde, NRS-2002 sınıflamasına göre %35,6’sında SNAQ sı-

nıflamasına göre ise hastaların %47,1’inde malnütrisyon riskinin olduğu saptanmıştır. Tarama araçları 

arasındaki uyum değerleri Cohen’s kappa katsayısı ile hesaplanmıştır. GMS ve NRS-2002 arasındaki 

uyum değeri 0,686 olarak bulunmuştur (p<0,001). GMS ve SNAQ arasındaki uyum değeri ise 0,609 

olarak bulunmuştur (p<0,001). Bu değer incelendiğinde GMS ile NRS-2002 sınıflaması arasında daha 

iyi bir uyum olduğu görülmüştür. 

Tablo 1. GMS, NRS-2002 ve SNAQ arasındaki ilişki 

 

 

GMS  

Malnütrisyon riski yok Malnütrisyon riski var Toplam 

NRS-2002    

Malnütrisyon riski yok 176 48 224 (%64,4) 

Malnütrisyon riski var 6 118 124 (%35,6) 

Toplam  182 (%52,3) 166 (%47,7) 348 (%100,0) 

 X2=173,936; p<0,001, K =0,686  

SNAQ    

Malnütrisyon riski yok 142 42 184 (%52,9) 

Orta düzey malnütrisyon 30 15 45 (%12,9) 

Şiddetli malnütrisyon 10 109 119 (%34,2) 

Toplam 182 (%52,3) 166 (%47,7) 348 (%100,0) 

 X2=141,272; p<0,001, K =0,609  
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Tarama araçlarının skorları arasındaki ilişki Sperman ilişki katsayısı ile incelenmiştir (Tablo 2). GMS 

ile NRS-2002 skoru arasında %84,3’lük, SNAQ skoru arasında %76,1’lik aynı yönlü ilişki saptanmıştır 

(p<0,001).  GMS ile NRS-2002, malnütrisyon skorları bakımından daha benzer sonuçlar göstermiştir. 

Hastaların ortalama yaş, yatış süresi ve antropometrik ölçümleri ile farklı tarama araçları ile belirlenen 

malnütrisyon riskinin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler Tablo 3’te verilmiştir. GMS sınıflamasına göre 

malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama yaşı (64,2±16,06 yıl) ve ortalama yatış süresi (9,9±13,32 

gün), malnütrisyon riski taşımayan hastalardan istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05).   

Tablo 2.  GMS ile NRS-2002 ve SNAQ skorları arasındaki ilişki 

  NRS-2002 skoru SNAQ skoru 

GMS skoru r 0,843 0,761 

p <0,001 <0,001 

Benzer şekilde, NRS-2002 sınıflamasına göre malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama yaşı 

(65,3±16,50 yıl) ve ortalama yatış süresi (10,5±14,47 gün) istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur 

(p<0,05).  SNAQ sınıflamasına göre ise malnütrisyon riski arttıkça ortalama yaş, istatistiksel olarak 

anlamlı artış göstermiştir (p<0,05). Malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama yatış süresi, istatistik-

sel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca GMS ve NRS-2002 sınıflamasına göre malnütris-

yon riski altında olan hastaların ortalama BKİ, ÜOKÇ, BÇ, vücut yağ yüzdesi ve yağsız vücut kütlesi, 

istatistiksel olarak önemli derecede daha düşük bulunmuştur (p<0,05). SNAQ sınıflamasına göre de 

hastaların malnütrisyon riski bakımından ortalama BKİ, ÜOKÇ, BÇ ve vücut yağ yüzdesi birbirinden 

istatistiksel olarak farklı bulunmuştur  (p<0,05). 

Tablo 3. Farklı tarama araçları ile belirlenen malnütrisyon riski ile hastaların antropometrik 

ölçümlerinin değerlendirilmesi 

 GMS skor<3 GMS skor≥3 p ** 

Yaş (yıl) 50,4 ± 14,25 64,2 ± 16,06 <0,001* 

Yatış süresi (gün) 6,01 ± 6,38 9,9 ± 13,32 <0,001* 

Beden kütle indeksi (kg/m2) 29,2 ± 5,41 25,5 ± 5,76 <0,001* 

Üst orta kol çevresi (cm) 31,5 ± 4,40 28,3 ± 4,80 <0,001* 

Baldır çevresi (cm) 37,5 ± 4,45 33,7 ± 5,07 <0,001* 

Vücut yağ yüzdesi (%) 31,2 ± 9,04 25,5 ± 11,71 <0,001* 

Yağsız vücut kütlesi (kg) 47,5 ± 11,56 42,5 ± 9,26 <0,001* 

 NRS-2002 skor<3 NRS-2002 skor≥3 p ** 

Yaş (yıl) 52,4 ± 14,83 65,3 ± 16,50 <0,001* 

Yatış süresi (gün) 6,5 ± 7,00 10,5 ± 14,47 0,001* 
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Beden kütle indeksi (kg/m2) 29,2 ± 5,44 24,3 ± 5,33 <0,001* 

Üst orta kol çevresi (cm) 31,3 ± 4,44 27,5 ± 4,62 <0,001* 

Baldır çevresi (cm) 37,4 ± 4,54 32,6 ± 4,70 <0,001* 

Vücut yağ yüzdesi (%) 31,4 ± 9,09 23,2 ± 11,54 <0,001* 

Yağsız vücut kütlesi (kg) 46,8 ± 11,37 42,0 ± 8,91 <0,001* 

 SNAQ skor≤1 SNAQ skor=2 SNAQ skor≥3 p** 

Yaş (yıl) 53,9 ± 16,71a 54,4 ± 16,13a 62,7 ± 15,20b <0,001* 

Yatış süresi (gün) 6,0 ± 6,13a 10,5 ± 14,55b 9,8 ± 13,13b 0,002* 

Beden kütle indeksi (kg/m2) 28,8 ± 5,68a 27,6 ± 5,22a,b 25,3 ± 5,81b <0,001* 

Üst orta kol çevresi (cm) 30,9 ± 4,87a 29,8 ± 4,08a,b 28,5 ± 4,78b <0,001* 

Baldır çevresi (cm) 37,0 ± 4,95a 35,7 ± 4,87a,b 33,6 ± 4,83b <0,001* 

Vücut yağ yüzdesi (%) 30,9 ± 9,66a 28,4 ± 8,85a,b 24,8 ± 12,03b <0,001* 

Yağsız vücut kütlesi (kg) 45,9 ± 11,99 45,0 ± 10,30 43,9 ± 8,83 0,439 

**t testi ve Mann Whitney U testi, *p<0,05. 

a,bFarklı harflere ait gruplar için p<0,05; aynı harflere ait gruplar için p>0,05. 

SONUÇ 

Hastane malnütrisyonu, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem bireyler hem de sağlık kurumları için 

önemli bir sağlık sorunudur. Bu noktada, çok temel olarak hastaların beslenme durumlarının değerlen-

dirilmesinde, beslenme desteği gereken hastalarda uygun tedavinin yürütülmesinde özellikle diyetisyen-

lerin kendi üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu konuda güvenilir 

ve geçerli olan beslenme tarama araçlarının kullanımı, hem pratik hem de yol gösterici olduğu için fayda 

sağlayacaktır. Fakat tarama araçlarının da tek başına kullanımının özellikle sarkopenik obezite gibi du-

rumlarda hastaların beslenme durumunu doğru bir şekilde yansıtamayacağı unutulmamalıdır. Bu du-

rumlar göz önünde bulundurularak hastaların yatış anında nütrisyonel açıdan değerlendirilmesi ve buna 

yönelik nütrisyonel tedavi planının oluşturulması, hastalığın tıbbi tedavisinin etkinliğini ve hastanın ya-

şam kalitesini olumlu etkileyecektir. 
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MİNERALLERİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ 

Çağla PINARLI1, Rabia Melda ERDOĞAN2 

1-2İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Kardiyovasküler hastalıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde morbidite ve mortali-

tenin önde gelen nedenleridir .Yüksek kolesterol, hipertansiyon, obezite, diyabet ve metabolik sendrom 

kardiyovasküler hastalıklar için major risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinin büyük çoğunluğu diyet ve 

yaşam tarzıyla ilişkilidir. Doğada yaygın olarak bulunan inorganik maddeler olan mineraller vücudun 

büyümesi ve gelişmesi, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması gibi rollere sahiptir. Mineraller, 

pro-oksidan veya antioksidan fonksiyonlara sahip olabileceğinden kardiyovasküler sağlık üzerine farklı 

etkiler göstermektedir. Bu noktada yapılan araştırmalarda, bazı minerallerin kardiyovasküler hastalıklar 

riskini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebileceği görülmüştür. Örneğin bu eser elementlerin eksikliği 

kardiyovasküler disfonksiyona neden olabilir. Literatürde kardiyovasküler sağlıkla en çok ilişkilendiri-

len mineraller kalsiyum, demir, çinko, bakır ve selenyumdur. Kalsiyum, insan fizyoloji ve patolojisinde 

oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak, kemiklerin en temel maddesi kalsiyumdur. Pek 

çok hücre kalsiyum duyarlı reseptörlere sahiptir. Demir, çinko, bakır ve selenyum gibi geçiş metalleri, 

hücre metabolizmasında etkilidirler. Serum metal düzeyleri ile kardiyovasküler risk faktörleri ve kardi-

yovasküler olaylar arasında pozitif bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte diyetle veya tak-

viye olarak bu minerallerin alımının kardiyovasküler sağlığa etkileri konusunda tartışmalar vardır. 

Mecvut tartışmalar göz önüne alındığında, iyi tasarlanmış araştırmalarla minerallerin kardiyovasküler 

olaylar ve kardiyovasküler olaylara bağlı ölümle ilişkisi değerlendirilmelidir. Bu derleme, literatürde en 

çok kardiyovasküler sağlık üzerinde rolü olduğu düşünülen minerallerin kalp-damar hastalıklarındaki 

rolünü ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Kardiyovasküler hastalıklar, Mineraller, Hipertansiyon 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH), kanser, kronik akciğer hastalıkları ve diyabet mellitus gibi bulaşıcı 

olmayan hastalıklar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde morbidite ve mortalitenin önde 

gelen nedenleridir. Yüksek kolesterol, hipertansiyon , obezite , diyabet  ve metabolik sendrom KVH için 

major risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinin büyük çoğunluğu diyet ve yaşam tarzıyla ilişkilidir. Bu 

noktada yapılan araştırmalarda, bazı minerallerin kardiyovasküler hastalıklar riskini olumlu veya olum-

suz yönde etkileyebileceği görülmüştür (Ralston ve ark., 2016:  375–379). 

Mineraller doğada yaygın olarak görülen inorganik maddelerdir. Vücudun büyümesi ve gelişmesi, ya-

şamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için minerallere ihtiyaç vardır. Mineraller vücudumuzda ya-

pıyı oluşturan ve birçok işlevi düzenleyen elzem besin öğeleri grubudur. Vücudumuzun %6 gibi çok 

küçük bir kısmını oluşturmalarına rağmen vücut yapısının oluşmasında yardımcıdırlar. Kemik, diş, kas, 

kan ve diğer dokularda da mineraller bulunur. Mineraller ; kalp ve damar sağlığı, sinirsel fonksiyonların 

gerçekleşmesi,vücudun asit-baz (pH) dengesinin sağlanması, üreme  gibi birçok fonksiyonda görevli-

dirler (Türkiye Beslenme Rehberi 2015 (TUBER), 2019). 
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AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, güncel verilerle literatürde en çok bahsedilen minerallerin (kalsiyum, demir, 

çinko, bakır ve selenyum) KVH ile ilişkisini değerlendirmektir. 

KAPSAM 

Araştırma dahilinde mineral ve KVH kavramlarını birlikte değerlendiren makaleler gözden geçirilmiştir. 

YÖNTEM 

Çalışmada Pubmed veri tabanı üzerinden ‘’cardiovascular diseases and mineral’’ ile ilgili yayınlanmış 

farklı makaleler gözden geçirilmiştir. Bu araştırma, geleneksel literatür derlemesi niteliğindedir. 

SONUÇ 

Kalsiyum Minerali  ve KVH 

Kalsiyum insan fizyoloji ve patolojisinde pek çok önemli role sahiptir. Buna ek olarak, kemiklerin en 

temel maddesi kalsiyumdur. Pek çok hücre kalsiyum duyarlı reseptörlere sahiptir. Hücre dışı sıvılarda, 

kalsiyum iyonu konsantrasyonu direkt olarak hücre fonksiyonunu etkilemektedir. Hücre dışı sıvılarda 

kalsiyum konsantrasyonu direkt olarak kalp ve sinir sistemi gibi hücre membranlarında etkilidir. Kalsi-

yum, miyokard da dahil  kasların kasılmasından temel habercidir. Kanın pıhtılaşması da dahil pek çok 

enzim için kofaktör görevi yapar (Power ve ark., 1999: 1560–1569). 

Serum kalsiyum ve mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir meta analizde, kan kalsiyumundaki 

her 0,1 mmol/L artışın KVH bağlı mortaliteyi belirgin şekilde artırdığını göstermektedir (Reid ve ark., 

2016: 524–540).  

Diyetle kalsiyum alımının mı yoksa kalsiyum takviyelerinin kullanımının mı damar sağlığını olumsuz 

etkilediği sorusunu gündeme gelen önemli konulardan biridir. Yapılan bir araştırma, sütten zengin öğü-

nün dolaşım kalsiyumuna etkilerini, kalsiyum sitrat takviyesiyle karşılaştırmıştır. Takviye alımı, daha 

yüksek ve daha fazla kalıcı kalsemik etki gösterir bulunmuştur (Bristow ve ark., 2015: 1585–1594). 

Kalsiyum takviyelerinin KVH güvenliği ile ilgili kaygıların en yoğun olduğu tıbbi uygulama alanı böb-

rek hastalarıdır. Hiperfosfatemi, diyaliz ihtiyacı ortaya çıkmadan çok önce mevcuttur ve bu durum, kal-

siyum takviyeleri dahil olmak üzere bir dizi fosfat bağlayıcı ajan ile yönetilmektedir.. Böbrek yetmezliği 

olan birçok hastada radyografilerde vasküler kalsifikasyon belirgindir ve bu durumun, kalsiyum içeren 

ajanların kullanımıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu kaygıların bir sonucu olarak, kalsiyum içer-

meyen fosfat bağlayıcılar geliştirilmiştir. Kalsiyum içermeyen bağlayıcılar kullanan bireylerde mortali-

tenin %20 daha az olduğu  görülmüştür (Jamal ve ark., 2013: 1268–1277). 

Demir Minerali  ve KVH 

Demir,  insan vücudunda homeostaziyi korumak için kritik bir mineraldir. Demir ; eritropoetik fonksi-

yon, hemoglobin yoluyla oksijen transferi, oksidasyon-redüksiyon reaksiyonları, immün yanıtlar, hücre 

bölünmesi ve büyümesi, protein metabolizması, DNA sentezi, tiroid hormonu regülasyonu ve bağ do-

kusu içinde çeşitli nörotransmiterlerin üretimi gibi çeşitli hücresel süreçler için gereklidir. Demirin ana 

rollerinden mitokondriye oksijen difüzyonunu kolaylaştırmak, vücut hücrelerindeki oksidatif rolü nede-

niyle toksik olabilir (Waldvogel-Abramowski ve ark., 2014: 213-221). 
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Demir düzeylerinin KVH riskindeki cinsiyet farklılıklarına katkıda bulunduğunu ileri sürülmüştür. Biir 

kadının adet dönemi boyunca demir depolarınınazalması, redoks-aktif demirin kullanılabilirliğini azal-

tabildiği düşünüldüğünde, bu da oksidatif veya inflamatuar hasarı azaltabilir denilmiştir .Bu gözlem, 

daha önce KVH’ın insidansında cinsiyet farklılıklarını açıklamak için kullanılan östrojen hipotezinin 

yerini alan demir hipotezine yol açmıştır (Mascitelli ve ark., 2011: 64-65). 

Öte yandan kronik kalp yetmezliği olan hastalarda demir eksikliği yaygın görülen bir durumdur. Anemi 

yerine demir eksikliği,  kalp yetmezliği olanlarda bağımsız bir mortalite belirleyicisi olarak tanımlan-

mıştır. 150.000'den fazla kalp yetmezliği olan hastanın meta-analizi, anemik hastalarda anemik olmayan 

hastalarla karşılaştırıldığında mortalite riskinin neredeyse ikiye katlandığını bildirmiştir (Groenveld ve 

ark., 2008: 818-827). 

Bakır Minerali ve KVH 

Bir eser element olan bakır, enzim fonksiyonu için gereklidir . Hem bir pro-oksidan hem de bir antiok-

sidan olarak önemli bir role sahiptir. Kalp ve kan damarlarının gücü ve bütünlüğünde merkezi bir rolü 

olan Cu / Zn süperoksit dismutaz, seruloplazmin ve lisil oksidaz gibi enzimlerin katalitik kofaktörü ola-

rak görev yapar. Yüksek bakır seviyeleri, reaktif oksijen türlerinin ve dolayısıyla oksidatif stresi artıra-

bilir. Bu da lipidlerin, proteinlerin, DNA'nın, homosistein ve diğer partiküllerin oksidasyonuna neden 

olur. Diğer taraftan bakır eksikliği peroksidatif hasara neden olabilir. Hem bakır eksikliği hem de aşırı 

bakır yüklemesi, aterogenezde anahtar rol oynamaktadır (Aliabadi ve ark., 2008: 1163-1166). 

Bakır eksikliğinde, demirin birikmesi hidroksil radikallerinin üretimini artırır ve proteinlerde, lipidlerde 

ve DNA'da oksidatif hasara yol açar. Cu eksikliği de süperoksit dismutaz aktivitesini azaltır ve böylece 

aterosklerozun patofizyolojisinde merkezi bir faktör olan hidroksil serbest radikallerin oluşumunu ko-

laylaştırır. Bakır, koagülasyon enzimlerinin üretiminde rol oynayabilmektedir fakat KVH üzerinde an-

tioksidan işlevi daha önemlidir (Aliabadi ve ark., 2008: 1163-1166). 

Bakır, kan lipid profilini etkileyerek de KVH riskini artırabilir. Bir araştırmada serum bakır düzeyleri 

ile serum total kolesterol, düşük dansiteli lipoprotein (LDL), vücut kütle indeksi ve Tip 2 diyabet ara-

sında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Eshak ve ark., 2018: 667–674). 

Çinko Minerali ve KVH 

Çeşitli enzimlerin ve proteinlerin yapısında varlığını sürdüren çinko, özellikle immün ve merkezi sinir 

sistemlerinde, normal hücre yapısında önemli rol oynamaktadır (Livingstone ve ark., 201: 371-382).  

Büyüme, hücre bölünmesi ve onarımı, yara iyileşmesi, enerji üreten fonksiyonlar, karbohidrat katabo-

lizması, hemostaz ve pıhtılaşma, için de önemlidir (Vu ve ark.,2013: 421–430). 

Çinko, anjiyotensin dönüştürücü enzim, Cu / Zn-süperoksit dismutaz ve transkripsiyon faktörleri dahil 

olmak üzere birçok metaloenzimin bir bileşenidir. Bu nedenle çinko eksikliği, KVH gelişiminde rol 

oynayan faktörlerden olan apoptoz, oksidatif stres ve inflamasyona neden olabilir (Jurowski ve ark., 

2014 : 1069-1079). Oksidatif stres ve inflamasyonun azaltılmasındaki rolü ve endotelyal hücreler tara-

fından tutulumu sayesinde Zn, ateroskleroz ve endotel hasarının önlenmesine katkıda bulunabilir (Rei-

terer ve ark., 2005: 2114–8).  
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Selenyum Minerali ve KVH 

Selenyum, insan vücudunda önemli rol oynayan bir eser mineraldir. Selenoprotein olarak bilinen pro-

teinler sayesinde selenyum, oksidatif stresi önler, tiroid hormon metabolizmasında görev alır ve anti-

oksidan enzim rolü gösterir (Boosalis, 2008: 152-160). En önemli antioksidan enzimler dört tip glutat-

yon peroksidazdır.   Selenyum, ateroskleroz, özellikle inme ve hipertansiyon oluşumu için bir risk fak-

törü olan ağır metal (örn., cıva, gümüş, arsenik, kadmiyum ve talyum) toksisitesini inhibe eder (Hu ve 

ark., 2017: 200–206). Bu antioksidan fonksiyonun ortaya çıkması için Se, E vitamini ile kombinasyon 

halinde hareket etmeli ve E vitamini, sırasıyla endojen peroksitler ve membran lipitlerinin peroksidas-

yonunu inhibe etmelidir (Patel ve ark., 1998: 101–114). 

Selenoproteinlerin bir bileşeni olan selenyum, oksidatif stresin, inflamasyonun ve sonuç olarak 

KVH'lerin önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Düşük selenyum alımı Keshan hastalığı olarak 

tanımlanan bir kardiyomiyopati ile ilişkili bulunmuştur (Fryer, 2002: 127–32). Bir çalışmada, düşük 

topraklı selenyum içeriğine bağlı bölgesel olarak diyetle düşük  selenyum alımı  ve artmış KVH ara-

sında pozitif bir bağlantı saptanmıştır (Joseph ve ark., 2013: 340-358). Selenoproteinler, apolipopro-

tein E seviyelerini ayarladıkları ve kolesterol sentezi, metabolizması ve transportunun gen ekspresyo-

nunu düzenlediklerinden, lipoprotein metabolizması için kritiktirler (Stranges ve ark., 2010: 754-60).  

Sonuç olarak; çinko, selenyum, bakır, demir ve kalsiyumun KVH riski üzerinde potansiyel etkileri ola-

bileceği düşünülmektedir. Mineral alımının etkilerini titizlikle değerlendirmek için uzun süreli izlemi 

olan büyük, iyi tasarlanmış çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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AMİGDALİN VE KANSER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Rabia Melda ERDOĞAN1, Çağla PINARLI2 

1-2İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Vitamin B17 olarak da adlandırılan amigdalin 1830’lu yıllarda keşfedilen siyanojenik bir glikozittir. 

Amigdalinin piyasadaki yarı sentetik formu ise Laetrile olarak isimlendirilmektedir. Başlıca Rosaceae 

bitkisinde bulunan amigdalinin en önemli kaynağı kayısı çekirdeğidir. Amigdalin vücutta zehirli etkilere 

sahiptir ve ölümlere yol açabilmektedir. Çoğu ülkede kullanımı yasaklanan amigdalin, hala bazı ülke-

lerde tamamlayıcı alternatif tıp noktasında çeşitli hastalıkları tedavi etmede kullanılmaktadır. Amigdalin 

yıllardır astım, öksürük, bulantı, cüzzam ve lökoderma gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmak-

tadır. Bununla birlikte, son yıllarda amigdalinin kanser üzerine etkileri merak konusu olmuştur. Amig-

dalin hücre döngüsü üzerine olan etkileri, apoptozu indüklemesi, kanserli hücre proliferasyonunu azalt-

ması ve vücut bağışıklığını arttırması sebebiyle antitümör bir bileşik olarak bilinmektedir. Amigdalinin 

çeşitli kanserler üzerine birçok etkiye sahip olduğu yapılan araştırmalarca bildirilmiştir. Prostat, meme, 

mesane, kolon, rahim ağzı, lösemi gibi bazı kanser türleri üzerinde amigdalinin yararlı etkileri bulun-

maktadır. Yapılan çalışmalara bakıldığında amigdalin, insan prostat kanseri hücrelerinde apoptozu in-

düklemiştir, insan meme kanseri hücrelerinin büyümesini azaltmıştır, mesane kanseri ve lösemi hücre-

lerinin proliferasyonunu engellemiştir, insan kolon kanseri hücrelerinde hücre döngüsü ile ilgili genlerin 

ekspresyonunu azaltmıştır, rahim ağzı kanseri hücrelerinin apoptozunu indüklemiş ve proliferasyonu 

inhibe etmiştir. Amigdalinin çeşitli kanserler üzerine önemli ve faydalı etkilere sahip olabileceği yapılan 

çalışmalarda belirtilmiştir. Ancak konu ile ilgili daha kapsamlı ve farklı kanser türlerini de içeren, güncel 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Amigdalin, Vitamin B17, Kanser 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Vitamin B17 olarak da bilinen amigdalin, ilk olarak 1830'larda Robiquet ve Boutron-Charlard tarafından 

acı bademden izole edilmiştir (Wisniak, 2013: 139-149).  Amigdalinin yarı sentetik formuna verilen 

isim ise Laetrile’dir (Çelik ve Yıldırım, 2017: 28-37). 

Amigdalin çoğunlukla Rosaceae bitkisinde; şeftali, erik, yenidünya, elma ve defne meyvesinde bulun-

maktadır. En önemli amigdalin kaynağı ise kayısı bademi çekirdeğidir. Bununla birlikte, amigdalin par-

çalandığında toksik etki gösterebilmektedir. Parçalanan amigdalin vücutta hidrojen siyanüre dönüşür ve 

bağırsaklar tarafından hızlıca emilerek kan yoluyla vücuda yayılır zehirlenmelere ve ölüme yol açabilir 

(Herbert, 1979: 1121–1158). Başta Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) olmak üzere birçok ülkede 

bulunan kuruluşlar amigdalin kullanımını yasaklamıştır. Ancak, amigdalin kullanımı hala tedavi amaçlı 

kullanılmaktadır (Çelik ve Yıldırım, 2017: 28-37). 

Doğal aromatik bir siyanojenik bileşik olan amigdailin, uzun süredir Asya, Avrupa ve diğer bölgelerde 

öksürük, astım, bulantı, cüzzam ve lökoderma gibi çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılmaktadır (He 

vd., 2020: 1-11).   

Son yıllarda amigdalinin antitümör etkisi oldukça araştırılan bir konudur (He vd., 2020: 1-11). Kanser 

hastaları tedavilerini aktif olarak desteklemek, kanserin nüksetme riskini azaltmak veya standart tedavi-

lerin olumsuz etkilerini hafifletmek için, genellikle "alternatif" veya "tamamlayıcı" tedavi seçenekleri 
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aramaktadırlar (Bromley vd., 2005: 1566-1569). Amigdalin ise kanser tedavisinde tamamlayıcı veya 

alternatif tıp olarak yaygın olarak kullanılan, doğal olarak oluşan bir antikanser ajan olarak tanımlanan 

siyanojenik bir glikozittir (Bishop vd., 2011: 1-13; Saleem vd., 2018: 1650-1655). Amigdalinin antitü-

mör etkileri esas olarak hücre döngüsünü etkilemek, apoptozu indüklemek, sitotoksik bir etki oluştur-

mak ve vücudun bağışıklık fonksiyonunu düzenlemek yoluyla gerçekleşmektedir (Shi vd., 2019: 3004–

3011). 

AMAÇ  

Bu derlemede, amigdalinin kanser üzerine olan etkilerinin literatür bilgileri ışığında incelenmesi amaç-

lanmıştır. 

Amigdalin ve Kanser İlişkisi 

Prostat kanseri, dünya çapında erkek yetişkinleri etkileyen en yaygın kanser türüdür (Siegel vd., 2013: 

11-30).  Yapılan in vitro bir çalışmaya göre amigdalinin, prostat kanseri hücrelerinden biri olan DU145’e 

etki ettiği ve metastatik yayılmayı inhibe edebildiği saptanmıştır (Mani vd., 2020: 528–537). Bununa 

benzer olarak, Chang ve arkadaşlarını yürüttüğü bir çalışmanın sonuçlarına göre, amigdalinin insan 

DU145 ve LNCaP prostat kanseri hücrelerinde apoptotik hücre ölümünü indüklediği belirlenmiştir 

(Chang vd., 2006: 1597–1602). 

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserlerden biri olarak tanımlanmaktadır (Siegel vd, 2014: 9-

29). Amigdalinin ER-pozitif MCF-7, TNBC M5-MB-231 ve Hs578T hücreleri üzerindeki apoptotik ve 

antikanser özelliklerinin incelediği bir çalışmanın sonuçları, amigdalinin apoptozu indüklediği ve meme 

kanseri hücrelerinin adezyonunu engellediğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlar dahilinde, meme 

kanserinin, özellikle TNBC'nin ilerlemesini önlemek veya hafifletmek için bir kemopreventif ajan ola-

rak potansiyel bir amigdalin uygulaması önerilmektedir (Lee ve Moon, 2016: 62-66). Bununla birlikte, 

Abboud ve arkadaşlarının yürüttüğü bir çalışmada, MCF-7 ve T47D insan meme kanseri hücre hatları-

nın amigdalin ile tedavisi, konsantrasyon ve zamana bağlı olarak her iki hücrenin büyümesini azalttığı 

saptanmıştır (Abboud vd., 2019: 483–490). 

Mesane karsinomu, batı ülkelerinde genitoüriner sistemin en sık görülen ikinci malignitesidir (Edwards 

vd., 2010: 544-573). Makarević J ve ark. amigdalinin UMUC‐3, RT112 ve TCCSUP mesane kanseri 

hücreleri üzerindeki etkisini araştırmıştır ve farklı amigdalin konsantrasyonlarının, temel olarak G0/G1 

fazında hücre döngüsünü durdurarak, UMUC‐3, RT112 ve TCCSUP mesane kanseri hücre hattının ço-

ğalmasını çeşitli derecelerde engellediğini saptamıştır (Makarević vd, 2014).  

Kolon kanseri, dünyada görülen en yaygın dördüncü kanserdir (Siegel vd., 2016: 7-30). Park ve ark., 

amigdalin tedavisinden sonra SNU-C4 hücrelerinin gen ekspresyonundaki değişiklikleri gözlemiştir ve 

amigdalinin insan kolon kanseri hücrelerinde hücre döngüsü ile ilgili genlerin ekspresyonunu azalttığı 

belirlenmiştir (Park vd., 2016: 5156–5161). 

Rahim ağzı kanseri, 2020'de dünya çapında tahmini 604.000 yeni vaka ve 342.000 ölümle, en sık teşhis 

edilen dördüncü kanser ve kadınlarda kanser ölümlerinin dördüncü önde gelen nedenidir (Sung vd., 

2021: 1-41). Chen ve ark. amigdalinin, rahim ağzı kanseri HeLa hücrelerinin proliferatif aktivitesini 

önemli ölçüde inhibe ettiğini ve HeLa hücrelerinin apoptozunu indükleyebildiğini yaptıkları çalışmanın 

sonucunda belirtmişlerdir (Chen vd., 2013:43-51). 
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Lösemiler, kan ve kemik iliğinin yaşamı tehdit eden malign bozukluklarından oluşan bir kanser türüdür 

(Juliusson ve Hough, 2016: 87-100). Kwon ve arkadaşları, insan promiyelositik lösemi HL-60 hücrele-

rini glukozidaz ile kombinasyon halinde amigdalin ile tedavi etmişlerdir ve hücre hayatta kalma oranının 

azaldığını bulmuşlardır. Ayrıca, amigdalinin sitotoksik etkisi, HL-60 hücrelerinin proliferasyonunu in-

hibe ettiğini gözlemlemişlerdir (Kwon vd., 2003: 157–161).  

SONUÇ 

Amigdalin kanser tedavisinde uzun yıllardır kullanılan antitümör etkili bir bileşiktir. Amigdalin vücutta 

zehirlenmelere yol açabilen bir bileşik olmasına karşın bazı kanser türleri üzerine iyileştirici etkileri 

bulunduğu literatürdeki çalışmalar tarafında belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarca, amigdalinin prostat, 

meme, mesane, kolon, rahim ağzı, lösemi gibi bazı kanser türleri üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir. 

Amigdalinin kanser üzerindeki etkinliğinin daha detaylı bir şekilde belirlenebilmesi için kapsamlı ve 

güncel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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TÜRK YETİŞKİNLERDE DİŞ KAYBI İLE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ  

Büşra YILMAZ1, Efsun SOMAY2 

1Başkent Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı  

Ankara / Türkiye 
2 Başkent Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  

Ankara / Türkiye 

Öz: Amaç: Günümüzde obezite, tüm dünyada giderek artan bir sağlık problemi halini almıştır. Vücut-

taki tüm sistemleri etkilediği gibi ağız ve diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de gün geçtikçe önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmada Türk popülasyonundaki bir yetişkin grupta obezite ile diş kaybı arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığı amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmamızda farklı dental şikayetler nede-

niyle Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine başvuran, 18 yaş üzerinde olan 100 kadın ve 100 erkek hastanın 

tıbbi muayene kayıtları ve dental radyolojik bulguları retrospektif olarak incelenmiştir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün belirlediği beden kitle indeksi sınırına göre sağlıklı birey < 30,0 kg/m2 ve 30,0 kg/m2 ≤ 

obezite birey olacak şekilde tüm hastalar sağlıklı ve obez birey olarak alt iki gruba ayrılmıştır. Hastaların 

sosyodemografik özellikleri, diş fırçalama alışkanlıkları, diş hekimine gitme sıklıkları ile eksik diş sa-

yıları tespit edilmiştir.  Bulgular: Obezite grubunda, sağlıklı gruba kıyasla eksik diş sayısının arttığı ve 

obezite ile diş kaybı arasında anlamlı ilişki olduğu gözlendi (p< 0,05). Obez bireylerde 7 ve üzerindeki 

eksik diş sayısının kadınlarda %20, erkeklerde %44 oranında olması dikkat çekti. Ayrıca obezite gru-

bundaki erkeklerin %54’ünün yalnızca ağrısı olduğunda diş hekimine gittiği ve %50’sinin aklına gel-

dikçe dişlerini fırçaladığı belirlendi. Sonuç: Obezite grubunda diş kaybının artması, bu bireylerde ağız 

ve diş sağlığı hakkındaki yeni önlemlerin ve diş hekimleriyle birlikte tüm hekimlerin farkındalığının 

arttırılmasına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Diş Kaybı, Ağız Ve Diş Sağlığı, Beden Kitle Indeksi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından beden kitle indeksi (BKİ) 30.0 kg/m2 ve üzerindeki 

bireyler için tanımlanmakta ve sağlığa zarar veren anormal veya aşırı yağ birikimi olarak blirtilmektedir 

(WHO, 2000). Ayrıca obezitenin küresel anlamda ciddi sağlık problemlerine yol açtığı rapor edilmiştir 

(Mokdad vd, 2016: 387).  

Obezite yüksek kalorili ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme sonucu oluştuğundan, bu beslenme şekli ağız 

ve diş sağlığı açısından da önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle diş hekimleri, endokrinolog ve bes-

lenme uzmanları, obezitenin ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerinin farkında olmalı ve obezite hasta-

larına düzenli dental kontroller önermelidir (Roa ve Del Sol, 2018: 49). Literatürde (Meisel vd, 2014: 

93) obezitenin sistemik enflamuar mediyatörlerini arttırarak çoklu diş kaybına sebep olabileceği bildi-

rilmiştir.  

AMAÇ  

Mevcut araştırmalarda, obeziteyi ile diş kaybını ilişkilendirmiş ancak net bir durum ortaya koyulama-

mıştır. Bu çalışmanın amacı, yetişkin kadın ve erkek hastalarda obezitenin diş kaybı üzerindeki etkisini 

araştırarak literatüre katkıda bulunmaktır. 
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KAPSAM 

Bu çalışma Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Kurulu tarafından onaylanmış (Proje 

no: D-KA20/43). 

Ocak 2018-Aralık 2020 yılları arasında 18 yaşın üzerindeki toplam 200 hastanın medikal ve dental ve-

rileri retrospektif olarak incelenmiştir.  

YÖNTEM 

Sistemik hastalığı olmayan ve DSÖ’ye göre BKİ değerleri 30. 0 kg/m2’nin altında olan 50 kadın ve 50 

erkek sağlıklı birey olarak kabul edilip ve kontrol grubu olarak belirlendi. DSÖ’ye göre BKİ değerleri 

30.0 kg/m2’ye eşit ve üzerinde olan 50 kadın ve 50 erkek ise obez birey olarak obezite grubuna dahil 

edildi (Tablo1). Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi (ilkokul, lise, üniversite), BKİ değeri ( 30.0 

kg/m2 ve 30.0 kg/m2 ), gibi sosyodemografik özellikleri, diş hekimine gitme sıklığı (ağrı oldukça, yılda 

bir kez, yılda iki kez) ve diş fırçalama sıklığı (akla geldikçe, günde bir kez, günde iki kez) klinik mua-

yene kayıtlarından elde edilmiştir. Eksik diş sayısı ise klinik muayene kayıtları ve dental panoramik 

radyografilerle (Veraviewepocs 2D, J. Morita, Japan) yapılan radyolojik muayene kayıtları ile incelendi. 

Çalışmanın uygulama kısmında tanımlayıcı istatistikler yardımıyla genel profili oluşturuldu. Ayrıca 

kontrol ve obezite grubunda yer alan hastaların obezite ile eksik diş sayısı arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla Ki-kare analiz testi kullanıldı ve anlamlılık seviyesi ise 0.05 baz alındı (p  0.05). 

BULGULAR 

Bu araştırmada sağlıklı grupta 100 hasta (50 kadın, 50 erkek) ve obezite grubunda ise 100 hasta (50 

kadın, 50 erkek) olmak üzere toplam 200 hastanın verileri incelenmiştir. Sağlıklı grupta ortalama yaş 

37.7 yıl (± 8.66) iken obezite grubunda ise 55.4 yıl (± 11.75)dır. 

Tüm hastaların sosyodemografik özellikleri (eğitim düzeyi), diş hekimine gitme sıklığı ve diş fırçalama 

sıklığı Tablo 1’de gösterilmiştir. Sağlıklı gruptaki kadınların 28’i (%56) ve erkeklerin 25’i (%50) ile 

obezite grubundaki kadınların 28’i (%56) ve erkeklerin 37’si (%74) lise mezunu olarak belirlendi. 

Hastaların diş hekimine gitme sıklığı incelendiğinde, sağlıklı gruptaki kadınların 25’inin (%50) yılda 2 

kez diş hekimine gittiği, sağlıklı gruptaki erkeklerin 23’ü (%46) ile obezite grubundaki kadınların 26’sı-

nın (%52) ve erkeklerin 27’si nin (%54) ağrı oldukça diş hekimine gittikleri öğrenildi. Gruplar diş fır-

çalama sıklığına açısından incelendiğinde sağlıklı gruptaki kadınların 24’ünün (%48) günde 2 kez, er-

keklerin 26’sının (%52) günde 1 kez dişlerini fırçaladığı tespit edildi. Obezite grubunda ise kadınların 

21’i (%42) günde 1 kez, erkeklerin 25’i (%50) aklına geldikçe dişlerini fırçaladığını belirtti. (Tablo 1). 
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Tablo 1. Sağlıklı grup ve Obezite grubunun sosyodemografik özelliklerinin n (%) değerleri 

 Sağlıklı Grup (n100) Obezite Grubu (n100) 

 Kadın Erkek Kadın Erkek 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Eğitim düzeyi İlkokul me-

zunu 

6 (%12) 8 (%16) 11 (%22) 9 (%18) 

Lise mezunu 28 (%56) 25 (%50) 28 (%56) 37 (%74) 

Üniversite me-

zunu 

16 (%32) 17 (%34) 11 (%22) 4 (%8) 

Diş Hekimine 

gitme sıklığı 

Ağrı oldukça 12 (%24) 23 (%46) 26 (%52) 27 (%54) 

Yılda 1 kez 13 (%26) 17 (%34) 15 (%30) 15 (%30) 

Yılda 2 kez 25 (%50) 10 (%20) 9 (%18) 8 (%16) 

Diş Fırçalama 

Sıklığı 

Akla geldikçe 9 (%18) 14 (%28) 12 (%24) 25 (%50) 

Günde 1 kez 17 (%34) 26 (%52) 21 (%42) 14 (%28) 

Günde 2 kez 24 (%48) 10 (%20) 17 (%34) 11 (%22) 

Obezite ile diş kaybı arasındaki ilişki incelendiğinde, eksik diş sayısı ile sağlıklı ve obezite grupları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p 0.000). Sağlıklı gruptaki kadınların 27’sinde 

(%54) 1-3 tane diş eksikliği, erkeklerin ise 23’ünde (%46) diş eksikliğinin olmadığı tespit edildi. Obe-

zite grubunda ise kadınların 20’sinin (%40), erkeklerin ise 22’sinin (%44) 7 tane ve üzeri sayıda diş 

eksikliği olduğu izlendi (Tablo 2). 

Tablo 2. Sağlıklı grup ve Obezite grubundaki eksik diş sayısının dağılımı 

 Sağlıklı Grup (n100) Obezite Grubu (n100)  

        Kadın        Erkek        Kadın        Erkek   

  n (%)      n (%) n (%)    n (%) p 

Eksik Diş 

Sayısı 

Yok 13 (%26) 23 (%46)   6 (%12) 10 (%26) 0.000 

1-3 tane 127 (%54) 22 (%22)   17 (%34) 8 (%16) 

4-6 tane 9 (%18) 2 (%4)   7 (%14) 10 (%20) 

7 tane ve üzeri 1 (%2) 3 (%6)   20 (%20) 22 (%44) 

* n (%): Hasta sayısı (yüzde), p 0.05 
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SONUÇ 

Obezitenin genel sağlık problemlerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığı komplikasyonları da giderek artmak-

tadır (Roa ve Del Sol, 2018: 49). Bu nedenle araştırmamızda obezite ile diş kayıpları arasındaki ilişki 

incelenerek bu hastalarda dental komplikasyonların önlenmesi için farklı bir bakış açısı ele alınmıştır. 

Mevcut doğal diş sayısı, ağız ve diş sağlığının göstergesi olup (Hu vd, 2015: 94), obezite ile diş kayıp-

larını değerlendiren çalışmalarda (Kang vd, 2019: 46, Chari ve Sabbah 2018: 35), sağlıklı bireylere kı-

yasla obez bireylerde daha fazla diş kaybı görüldüğü rapor edilmiştir. Sonuçlarımız bu çalışmalarla 

uyumlu şekilde obezite hastalarında diş kayıplarının daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Obezite 

nedeniyle oral mikrofloradaki değişiklikler (Roa ve Del Sol, 2018: 49), karbonhidrat ağırlıklı beslenme-

nin diş çürüğü prevalansını arttırması (González Muñoz vd, 2013: 28) diş kayıplarına neden olmuş ola-

bilir. Ayrıca çalışmamızda obez bireylerde diş fırçalama alışkanlığının düzenli ve kabul edilebilir dü-

zeyde olmaması, sadece ağrı olduğu diş hekimine gidildiğini belirtmeleri, mevcut çok sayıdaki diş ka-

yıplarının sebebi olabilir. 

Obezitenin, sosyoekonomik statüsünün belirteci olan eğitim düzeyi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Ji-

ang vd, 2013: 10). Ayrıca düşük eğitim seviyesinin ile stres ve iş zorluğuna maruz kalmanın obezite ile 

bağlantılı olduğu tespit edilmiştir (Inoue vd, 2010: 4). Çalışmamızda eğitim düzeyi çoğunlukla lise me-

zunu olup, bu sonuçlar bireylerin dağılımı nedeniyle ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenle ileri araştırma-

larda katılımcı sayısının daha fazla olması önerilir.  

Çalışmamızın sonuçları, obezite ile diş kaybının ilişkili olduğunu tespit etmiştir. Her geçen gün görülme 

sıklığı artan obezitenin ağız ve diş sağlığına etki eden komplikasyonların en aza indirilmesi için yeni 

protokollerin hazırlanması önerilir.   
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SIKLET SPORLARINDA YANLIŞ KİLO VERME DAVRANIŞLARI VE DOĞRU KİLO 

VERME STRATEJİLERİ 

Ayşe Gökçe ULAŞ1, Fatih  ÇATIKKAŞ2 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Manisa / Türkiye 

Öz: Judo, güreş, boks, halter, taekwondo, karate gibi bazı sporların müsabakaları uluslararası spor fe-

derasyonlarının belirlediği kilo kategorilerine göre yapılmaktadır. Sporcular genelde bulundukları kilo-

ların bir alt sıkletinde müsabakalara katılarak kendilerine avantaj sağladıkları için bir alt kategoride mü-

sabakalara katılmak isterler. (1) Sporcular bir alt kategoride yarışmak içinde hızlı ve sağlıksız kilo verme 

eğilimindedirler. Ancak bu hızlı ve sağlıksız kilo verme eğilimleri kendi performanslarını düşüreceği 

gibi sağlık açısından ciddi bir takım problemlerlede karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle sağlıklı ve 

doğru kilo verme stratejilerini uygulayarak hem sağlık hemde performans yönünden kendilerine avantaj 

sağlayabilirler. Ergenlik döneminin, fiziksel büyüme, cinsel gelişim ve psikososyal olgunlaşmanın ger-

çekleştiği insan hayatındaki en önemli aşamalardan biri olduğunu biliyoruz. Araştırmacılar, ergenlik 

döneminde hızlı kilo verme yöntemlerinin uygulanmasının, ergen sporcularda yüksek fiziksel stres ve 

değişen protein metabolizması nedeniyle büyüme ve olgunlaşma süreci üzerinde olumsuz etkilere yol 

açabileceğini bildirmişlerdir. Kanıtlar; ergenlik döneminde kilo kaybının büyümeyi ve gelişmeyi olum-

suz etkilediğinden büyük bir sorun olabileceğinide göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Spor, Gelişim, Kilo, Beslenme, Performans 

GİRİŞ  

Vücut kompozisyonunun ölçümü 

Vücut yağ oranı ya da vücut yağ yüzdesi, kişinin vücudunda bulunan yağ doku ağırlığının kişinin top-

lam ağırlığına oranıdır (ya da yüzdesidir). İnsanın hayati fonksiyonlarını sağlıklı bir şekilde yerine ge-

tirebilmesi için gerekli yağ miktarı cinsiyete göre değişir. Kadınlarda gerekli olan oran erkeklere göre 

daha yüksektir. Esansiyel yağ yüzdesi erkekler için %3-%5, kadınlar için %8-%12 arasında değişir. 

Sıklıkla kullanılan vücut kitle indeksinin aksine, boy ve kilodan bağımsız olarak vücut kompozisyonu 

hakkında bilgi veren vücut yağ oranı, kişinin sağlığı ve kondisyonunu belirlemek açısından önemli bir 

veridir. (2) 

Tanım Kadın  Erkek 

Esansiyel yağ 10-12% 2-4% 

Atletler  14-20% 6-13% 

Yüksek kondisyon  21-24% 14-17% 

Kabul edilebilir 25-31% 18-26% 

Fazla kilolu 32-41% 27-37% 

Obez  42%+ 38%+ 

(2) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C4%9F_doku
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ya%C4%9F
https://tr.wikipedia.org/wiki/V%C3%BCcut_kitle_indeksi
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Atletler için ideal yağ yüzdelerine bakıldığında kadın atletler için 14-20% , erkek atletler için 6-13% 

olmalıdır. Kilo kategorisi sporlarında daha düşük kiloda yarışma sıklıkla görüldüğü için yağ yüzdesinin 

takibi önem arz etmektedir. 

Sporcuların vücut kompozisyonu hakkında bilgi sahibi olmamız için birçok neden vardır. Bunlar: 

 Uygulamanın etkinliğini belirlemek için (Kilo verme ve kilo alma uygulamalarının etkinliği) 

 Vücut kompozisyon hedeflerini takip edebilmek. 

 Sakatlanma riskini değerlendirmek. 

 Sağlık risklerini değerlendirmek. 

 Kilo hedeflerini belirlemek. 

Vücut kompozisyonu eğer doğru ve etkili ölçüm yöntemleriyle ölçülürse, yukarıda belirlenen hedeflere 

ulaşılıp ulaşılamadığı takip edilebilir. 

Vücut kompozisyonu belirlemede sıklıkla, DEXA, BODPOD, BIA ve skinfold kaliper cihazları kulla-

nılmaktadır. (3) 

 Avantajları Dezavantajları 

D
E

X
A

 

• Doğruluğu yüksek 

• Tekrarlanabilir  

• Bölgesel vücut kompozisyonu ölçümü 

• Hızlı (10-20 dk) 

• Kullanıcıya kolaylık sağlar 

• Düşük radyasyon 

• DEXA kas dokusunu gövde kalınlığına göre tahmin 

eder. 

• Sonuçlar makine ve modeller arasında farklılık gös-

terebilir. 

B
IA

 

• Taşınabilir 

• Kolay kullanım 

• Diğer bazı cihazlara göre daha ekono-

mik 

• Cihaz ve metodlara gör vücut yağı %10 farklı çıka-

bilir 

• Popülasyona özgü denklemler 

• Su ve susuzluk durumuna çokça bağlıdır. 

S
k

in
fo

ld
 

 Ucuz ve basit 

 Ölçümü aynı kişiler yaptığı sürece ta-

kibi kolay 

 Taşınabilir metod 

 Ölçümü yapan kişilere göre sonuçlar değişiklik gös-

terir 

 Yağ yüzdesi denklemlerle tahmin edilir 

 Yağlı ve şişman insanlarda kullanımı zordur. 

 Sporcu için rahatsızlık verici olabilir. 
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(4) 

Vücut kompozisyonunu doğru ölçmek ve düzenli takip etmek, atletin fiziksel gelişiminin incelenmesi 

ve atletin doğru ağırlık kategorisinde yarıştığının kontrolü açısından önemlidir.  

Vücut kompozisyonu ölçümünü standardize etmek için; 

 Sabah, 

 Kahvaltıdan önce, 

 Yeterince su tüketip, 

 Günün aynı zamanında, 

 Daha önce ölçümü yapan kişi tarafından, 

 Aynı ekipmanla ölçüm yapılmalıdır.  (4) 

Aletlerin kalibre edilmesi, ölçüm yapan kişilerin profesyonel olması da önemlidir. 

 

Yanlış kilo verme Davranışlarının sağlık üzerine olası etkileri 

Ağırlık döngüsü, kişinin kendi kendine gıda sınırlaması veya dehidrasyonu takiben hızlı kilo kaybını 

tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Sporcular tarafından hem kademeli (mevsimsel) hem de hızlı 

(haftalık) kilo verme döngüleri kullanılır. (5) Spesifik olarak, diyet, aç kalma, sıvı kısıtlaması, artan 

fiziksel aktivite, tükürme, enerji alımının kısıtlanması (öğün atlamak veya gün içinde yemek yememek), 

pasif (sauna) ve aktif (eşofman) dehidrasyon ve hatta diüretikler, müshiller ve kendi kendine kusma gibi 

patojenik yöntemler hızlı kilo kaybına ulaşmak için uygulanmaktadır. (5,6,7) 

Hızlı kilo vermenin yan etkileri:  (5,8) 

 Kısa süreli hafıza, konsantrasyon ve benlik saygısının azalmasının yanı sıra artan kafa karışıklığı, 

öfke, yorgunluk, depresyona neden olmaktadır. 

 Sporcunun yüksek seviyeli yarışmalar sırasında dikkat dağıtıcı unsurlarla başa çıkma yeteneğini 

etkileyerek düşük performansa neden olabilir. 

 Bilinç bulanıklığı, kontrol eksikliği, saldırganlık, depresyon ve izolasyona sebep olmaktadır. 

 Gerginlik, baş dönmesi, baş ağrısı ve kafa karışıklığı hızlı kilo kaybı ile ilişkilendirilmiştir.  

 Vücut kütlesindeki %5’lik kayıp, metabolizma ve kas kasılma modelini olumsuz etkilemektedir.  

 Vücut kütlesini %5 ve daha fazla azaltan sporcularda yaralanma riski artmaktadır.  

B
O

D
P

O
D

 

 Hızlı ve kolay uygulanabilir (yaklaşık 3 

dk) 

 Fiziksel rahatsızlık söz konusu değil 

 Radyasyon maruziyeti yok 

 Çok sıkı giysiler giyilmelidir 

 Klostrofobik atletlerde kullanımı zordur 

 Bölgesel vücut kompozisyonu hakkında bilgi ver-

mez 
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 Sporcular %5 ve daha fazla olan ağırlık kaybını genellikle yarıştan 5-10 gün önce hızlı bir şekilde 

vermektedirler. Sporcuda dehidratasyon görülme ihtimali çok yüksektir. 

Birçok çalışma hızlı kilo kaybının hem aerobik hem de anaerobik performansı düşürdüğünü göstermek-

tedir. Aerobik performansın azalmasını, dehidrasyonla azalmış plazma hacmi dolayısıyla artmış kalp 

atım hızı, dehidrasyonun sebep olduğu elektrolitik bozukluklar ve ısı dengesinin bozulması tetikler. 

Anaerobik performansın azalması, azalmış tamponlama kapasitesi, glikojen tükenmesi ve hidroelektro-

litik bozukluklarla ilişkilendirilebilir. (8) 

Hızlı kilo kaybı (bazen akut kilo kaybı olarak da adlandırılır), toplam vücut suyunun, glikojen depoları-

nın ve gastrointestinal sistem içeriklerinin saatler veya günler boyunca kasıtlı olarak bitirilmesini içerir. 

Tipik olarak hızlı kilo kaybı, yağ kütlesi veya yağsız kütle üzerinde sınırlı etkiye sahiptir.(9) Akut kilo 

kaybına ulaşmak için; Diüretikler, Müshiller, ‘Su yüklemesi' vb. gibi ilave araştırılmamış ve potansiyel 

olarak tehlikeli ve yasaklanmış yöntemler kullanılmaktadır. (10) 

Hızlı su kaybının yan etkileri: 

 Plazma hacmi dahil olmak üzere vücut suyundaki önemli azalma, kardiyovasküler gerginlik ve sı-

cak ortamlarda bozulmuş termoregülasyona sebep olur.  

 Su kaybı yöntemine bağlı olarak, elektrolit dengesizlikleri meydana gelebilir ve değişen elektromi-

yografi aktivitesine göre kas ısısı krampları riskini artırabilir.  

 Akut böbrek stresi veya yaralanması, bazı ağırlık kategorisindeki sporcularda hızlı kilo kaybı sıra-

sında aşırı sıvı kaybı ile birlikte görülebilir.  (9) 

 

 (11) Tabloda kilo kategorisi sporlarının bazılarında uluslararası düzeyde kilo kategorileri, kilo tartım 

zamanları ve kilo tartım süreleri verilmiştir. Spor dallarının birçoğunda en geç bir gün önce tartım ya-

pıldığı için; atletin toparlanma için yeteri kadar süre kalmamaktadır. Bundan dolayı hızlı kilo kaybı veya 

su kaybı gibi zararlı metotları kullanmak atletin performansını olumsuz etkileyecektir. 
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 (12) 

Tabloda atletlerin hızlı kilo kaybı için kullandıkları metotlar görülmektedir. Hızlı kilo verme yöntemle-

rine bağlı olduğu tespit edilen ölümlere rağmen sporcuların sağlıksız kilo verme yöntemlerini kullan-

ması, bu konuda acil olarak çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini düşündürmektedir. (13) 

Sağlıklı Diyette Makro Besinler 

İnsan vücudu besinleri besinlerin sindiriminden ve emiliminden alır ve bunlar hemen hemen tüm vücut 

fonksiyonları için gereklidir. Makro besinler (yani karbonhidratlar, yağlar ve proteinler) enerji sağlar-

ken, mikro besinler (yani vitaminler ve mineraller) bir dizi spesifik metabolik fonksiyon için gereklidir. 

Her besin grubu için bireysel ihtiyaç yaşa, cinsiyete, tıbbi durumların varlığına ve fiziksel aktivite dü-

zeyine bağlı olarak değişir.  (14) 

Karbonhidratlar 

Karbonhidratlar sporcunun diyetinin önemli bir kısmını oluşturmalıdır. Karbonhidratlar kaslar için ana 

yakıt kaynağıdır. Genel olarak sporcunun karbonhidrat ihtiyacı günlük enerji ihtiyacının en az %55' ini 

karşılamalıdır. Bazı kaynaklar sporcuların yüzdelik dilime değil miktara odaklanması daha önemli ol-

duğunu söylemektedirler. Düşük enerjili bir diyet ile istenilen enerji yüzdelik dilimlerine ulaşabilirken 

atletin günlük tüketmesi gereken enerji miktarı karşılanmayacaktır. (15, 16) 
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 (17) 

Kilo kategorisi sporlarında toplam enerji yüzdesine göre makro besin tüketim hedefleri; karbonhidratlar 

%50 proteinler %20 yağlar %30 şeklinde olmalıdır.  

 

 (18) 

 

  (19) 

Sporcunun antrenman programına göre günlük karbonhidrat tüketim gereksinmesi değişecektir. Sporla-

rın türüne göre günlük karbonhidrat gereksinmeleri tabloda görülmektedir.  Farklı egzersiz şiddetlerinde 

ve sporların türüne göre karbonhidrat ihtiyaçlarını ve atletin tüketim durumunu göz önüne alarak kar-

bonhidrat gereksinmesi tablolara göre belirlenmelidir. 
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Karbonhidrat Tüketim Hedefleri (18,20, 21, 22) 

 Antrenman/ yarış öncesi aşırı doygunluğa sebep olacak ve bağırsak hareketlerini artıracak besinler 

tüketilmemelidir. 

 Tüketilen karbonhidratın türü ve miktarı önemlidir. Antrenmandan/ yarıştan 3-4 saat önce karbon-

hidrat tüketimi 150-300 g kompleks karbonhidrat (3-5 g/ kg karbonhidrat) tüketilmelidir. Kompleks 

karbonhidratlar kan şekeri seviyesini basit karbonhidratlara göre daha yavaş yükseltmektedirler.  

 Bir saatten fazla süren birçok sporda, karbonhidrat depolarının tükenmesi, yarışma boyunca yor-

gunluğa ve performans düşüşüne neden olur. Antrenman sırasında yeterli karbonhidrat tüketilirse, 

performans düşüşünün başlangıcını erteleyebilir.  

 Antrenman sonrasında günlük ihtiyaca ek olarak 1.2 g/kg olacak şekilde karbonhidrat tüketilmeli-

dir.  

 Orta-düşük şiddetteki antrenmanlarda günlük toparlanma için: 5-7 g/kg/gün, orta-yüksek şiddetteki 

dayanıklılık antrenmanlarında toparlanma için: 7-10 g/kg/gün tüketilmesi önerilmektedir.   

Protein 

Proteinler; karbonhidratlar ve yağlar gibi insanların ihtiyaçları olan enerjiyi sağlayan üç makro besin 

öğesinden biridir. (20) Diyetle alınan proteinler, hayvansal ve bitkisel kaynaklı besinlerden  elde edilir. 

Bu besinlerdeki proteinlerin kalite, çeşit ve miktarları birbirlerinden farklıdır. (23) Diyetle alınan pro-

tein; vücudun fonksiyon göstermesini sağlayan, dokular, enzimler ve hormonların yapıtaşları olan ami-

noasitlerle sindirilir. (24) Sindirilen amino asitler ince bağırsaklardan basit difüzyon ve aktif taşıma ile 

kana geçerler. (15) Elde edilen aminoasitler, kas dahil yeni doku üretimi ve eski dokuların onarımı için 

yapı taşları oluştururlar. (20) Protein sporcularda; kas dokusunun büyümesi ve gelişmesi, yağsız kas 

kütlesinin korunması, sakatlıklarda doku onarımı ve yapımı, genel sağlık ve bağışıklığın güçlenmesi ve 

enfeksiyonlardan korunma, egzersiz sırasında yıkılan kasın onarımı, kas hasarının giderilmesi ve topar-

lanması için gereklidir. (28) Ağır antrenman yapan sporcuların daha az spor yapan veya yapmayan spor-

culara göre protein ihtiyaçları %50-100 oranında daha fazladır. Günlük diyette dengeli olarak protein 

almak ihtiyaçları karşılamaya yeterlidir.  (25) 

 

 (18) 
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 (26) 

Protein gereksinmesi yüksek olan kişiler:  (18) 

 Dayanıklılık sporcuları ve yoğun egzersiz yapan kişiler. (Özellikle kas glikojen depoları boşalan ve 

kan glikoz düzeyi düşük olanların, enerji gereksinimlerinin en az %5’i proteinlerden sağlanır. 

 Diyet yapan ve enerji sınırlı diyet tüketenlerin enerji alımı düşük olduğunda, protein kas gelişimi 

ve onarımı yerine glikoza dönüşerek enerji sağlamak için kullanılır. 

 Büyüme ve gelişme döneminde olan genç sporcuların büyüme ve kas gelişimi için protein gereksi-

nimi artar. 

 Egzersiz programına yeni başlayan ve kas gelişimini artırmak isteyen kişiler de daha fazla proteine 

gereksinim duyar. 

İhtiyaçtan fazla protein tüketildiğinde; (17, 23, 27)  

 Gereksinimden fazla alınan proteinin metabolizması sonucunda fazla miktarda artık ürün azot olu-

şacağından karaciğer ve böbreklere fazla yük biner. Böbrek taşlarına ve kemik bozukluklarına ne-

den olabilir. Aynı zamanda böbreklere aşırı yük bindiğinden organların erken yaşlanmasına sebep 

olur. 

 Gereğinden fazla protein tüketilirse; kaslara karbonhidratla yakıt sağlanamaz duruma gelir.  

 Vücut tek seferde 20-25 gram protein kullanabilir. Gereğinden fazla tüketilen protein, yağ olarak 

depo edilir bu da istenmeyen kilolara sebep olabilir.  

 Proteinlerin parçalanması sonucu oluşan artık maddelerin atımı (üre ve ürik asit) böbrekler ve idrar 

yolu ile olur. Bu da sporcularda su kaybına neden olur. 

 Fazla protein alımı idrarla kalsiyum atımını artırmaktadır. 

 Aşırı protein tüketimi kas gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

İhtiyaçtan az protein tüketildiğinde; (28) 

 Vücudun kendi kas dokusu ve hücreleri yakıt olarak kullanılması sonucunda büyüme ve gelişmenin 

durması, 

 Kas atrofisi (küçülmesi) 
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 Yorgunluk meydana gelmesi 

 Fiziksel ve zihinsel performansta düşme 

 Kansızlık oluşması 

 Vücut ağırlığı azalması 

 Vücutta ödem oluşması 

 Bağışıklık sisteminin zayıflaması durumları görülmektedir. (Antrenör ve Sporcular İçin Sporda 

Beslenme) 

Protein Tüketim Hedefleri  (17,28,29) 

 Protein ihtiyacının temel belirteci yapılan sporun türü ve atletin alışılmış beslenme tarzıdır.  

 Antrenman öncesi karbonhidratla birlikte az miktarda protein tüketilmelidir. 

 Antrenman sonrası karbonhidratla birlikte protein tüketilmesi toparlanmayı hızlandırmaktadır. 

 Antrenman sonrası 0.5 g/kg protein tüketilmelidir. (Tek seferde 40 gramdan fazla tüketilmemelidir.) 

 Gereğinden fazla tüketimin faydası olmadığı unutulmamalı; öğünlere bölünerek protein ihtiyacı 

karşılanmalıdır. 

 Atlet temel ihtiyacı olan proteini karşılayamıyorsa, günlük ihtiyacı kadar olan takviye alabilir. 

Yağ Tüketim Hedefleri  (23) 

Günlük enerjinin %30’u yağlardan sağlanmalıdır. 

 % 10’ u doymuş yağlardan (hayvansal kaynaklı dediğimiz tereyağı, kuyruk yağı ve margarin),  

 % 10’ u tekli doymamış yağlardan (zeytinyağı),  

 % 10’ u çoklu doymamış yağlardan (ay çiçek, mısır, pamuk ve balık yağı.) gelmesi sağlık açısından 

uygundur. 

Su Tüketimi 

Antrenman/ yarış sırasında su kaybı kişiden kişiye değişir. Ter kaybı, egzersizden hemen önce ve sonra 

ağırlık ölçerek izlenebilir. Dehidratasyonu önlemek için bir sporcu, bir etkinliğin başlamasından yakla-

şık dört saat önce vücut kütlesi kg başına 5-7 mililitre (mL) içmelidir.  (24) 

Pratik olarak atlete tüketim için, antrenmandan 2 saat önce 2 bardak, antrenmandan 1 saat önce 1 bardak, 

30 dakika önce 1 bardak, 20 dakika önce 1 bardak, 10 dakika önce 1 bardak su tüketim hedefi belirle-

nebilir. (30) 

Egzersiz veya yarış sırasında kaybedilen her kilo için 1.2-1.5 kg arasında su tüketilmelidir. Dehidratas-

yonu en aza indirmek için fiziksel aktivite sırasında yeterli hacimde sıvı içmek, fizyolojik işlevi sürdür-

menin ve fiziksel performansın olumsuz etkilenmesini önlemektedir. (17,18) 
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Antrenman sonrası toparlanma için hedefler 

 
(18)  

Sağlıklı Kilo Verme Stratejileri  (31) 

Atletin kilo vermesi sırasında olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olmak için izleyebileceği 

stratejiler vardır:  

1) Hızlı kilo kaybı yerine kademeli kilo kaybı (yani <1 kg. Hafta), ağırlığı ayarlamak için tercih edilen 

yöntem olmalıdır.  

2) Sporcular, kilolarını ayarlarken vücut yağ kaybını en üst düzeye çıkarmayı ve kas kaybını ve dehid-

rasyonu en aza indirmeyi hedeflemelidir.  

3) Vücut ağırlığının % 5‘ inden fazlasını azaltması gereken bir sporcu kilo vermemeyi düşünmelidir.  

4) Vücut yağının erkeklerde % 5, kadınlarda % 12'nin altına düşmesi için kilo vermeye ihtiyacı olan bir 

sporcu kilo vermemeyi düşünmelidir.  

5) Kilo verme döneminde, kuvvet antrenmanı ve BCAA takviyesi kas kütlesinin korunmasına yardımcı 

olabilir.  

6) Sporcular, fiziksel performans için daha zararlı göründüğü için kilo vermek için düşük karbonhidratlı 

diyetlere girmemelidir.  

7) Sporcunun ağırlık sınıfını sporcunun performansı kadar sağlığını da düşünüp belirlemelidir.  

Hedefler:   (7, 32, 33, 34, 35) 

 Kilo kategorisi sporlarında tehlikeli hızlı kilo verme yöntemleri uygulanmaktadır. Bu tehlikeli ve 

hızlı kilo verme davranışları sporcu ergenlik dönemindeyken başlamaktadır. Bu olguyu ortadan 

kaldırmak için yarışmalardan hemen önce tartım yapılmalı ve güvenli kilo verme yaklaşımlarının 

uygulanması teşvik edilmelidir. 

 Sporcular kilo verme stratejilerini önceden planlamalı ve bunu önemli müsabakalardan önce uygu-

lamalıdır. Ayrıca, sporcular ağırlık verme ve toparlanma uygulamalarını geliştirmelidir. 
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 Sporcuların güvenliği için kilo verme programı izlenmeli ve tehlikeli hızlı kilo verme uygulamala-

rını yasaklanmalı ve takip edilmelidir. 

 Yanlış kilo vermeyi en aza indirmeye ve toparlanma dönemlerinde toparlanmayı iyileştirmeye yö-

nelik stratejilerin bir kombinasyonu, kilo verme konusundaki kültürü büyük ölçüde iyileştirebilir 

ve sporcuların sağlıklarını ve yarış performanslarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilir. 

 Alternatif olarak, ağırlık yerine boy kategorisini kullanmak, hızlı kilo verme pratiğini ve bunun 

atletler üzerindeki kötü etkilerini önemli ölçüde azaltacak ve yarış açısından daha eşit bir oyun alanı 

sağlayacaktır.  
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SAĞLIKLI BİREYLERDE COVID 19 SALGINI SÜRECİNDE FARKLI ÇEVRİMİÇİ NEFES 

EGZERSİZLERİNİN ALGILINAN STRES DÜZEYİ, UYKU KALİTESİ VE NEFES TUTMA 

SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Elif KESEN, Kader AKKAYA, Yıldız ERDOĞANOĞLU 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışma, sağlıklı bireylerde COVID-19 salgını sürecinde, çevrimiçi uygulanan Anulom 

Vilom Pranayama, Kapala Bhati Pranayama, Diyafragmatik Solunum ve Büzük Dudak Solunum Egzer-

sizi gibi farklı solunum egzersizlerinin algılanan stres düzeyi, uyku kalitesi ve nefes tutma süresi üzerine 

etkilerini araştırmak amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmaya 18 yaş üzeri 60 sağlıklı birey (11 erkek, 49 

kadın) dahil edildi. Katılımcılar dört eşit gruba (Anulom Vilom Pranayama, Kapal Bhati Pranayama, 

Diyafragmatik Solunum, Büzük Dudak Solunumu) rastgele dağıtıldı. Solunum egzersizleri, bir hafta 

boyunca çevrimiçi olarak günde iki seans uygulandı. Müdahale öncesi ve sonrası her katılımcı, Algıla-

nan Stres Ölçeği, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve nefes tutma süreleri bakımından değerlen-

dirildi. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 32,80±12,04 yıl, vücut ağırlığı ortalamaları 

66,33±13,33 kilogram ve boy ortalamaları 1,65±8,36 metre olarak bulundu. Değerlendirmeler tüm grup-

larda algılanan stresin azaldığı ancak gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığını gösterdi (p>0,05). 

Diyafragmatik Solunum ve Kapal Bhati Pranayama gruplarında uyku kalitesi artmışken, Büzük Dudak 

Solunumu ve Anulom Vilom Pranayama gruplarında uyku kalitesi azaldı. Diyafragmatik Solunum gru-

bunda uyku kalitesi anlamlı olarak diğerlerine oranla arttığı görüldü (p<0,05). Grupların nefes tutma 

süreleri incelendiğinde tüm grupların nefes tutma sürelerini arttırdıkları gözlemlendi. Anulom Vilom 

Pranayama grubunun nefes tutma süre artışının diğer gruplara oranla daha fazla olduğu, bununla birlikte 

gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi (p>0,05). Sonuç: Çalışma sonuçları, salgın süre-

cinde uyku kalitesini arttırmakta Diyafragmatik solunumun diğer solunum yöntemlerine kıyasla olumlu 

etkilerinin daha fazla olduğunu, algılanan stres düzeyini azaltmakta Kapal Bhati Pranayamanın daha 

etkili olduğunu ve nefes tutma süresi artışının Anulom Vilom Pranayama grubunda daha fazla olduğunu 

gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Diyafragmatik Solunum, Pranayama, Kapal Bhati, Anulom Vilom, Büzük Dudak 

Solunumu 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EATING BEHAVIORS AND LEARNED 

HELPLESSNESS AMONG THE PEOPLE WITH OVERWEIGHT AND AFFECTED BY 

OBESITY: A CROSS-SECTIONAL STUDY 

Ahmet ÖZDEMİR, Emine KAPLAN SERİN, TÜRKAN ŞAHİN 

Turkey 

Abstract: Backrounds: Eating behavior that has a physical aspect and that is developed in line with the 

learning process is actually the action of meeting bodily needs. Obesity is an important public health 

issue that is increasingly concerning of the globe. People with overweight and obesity cannot prevent 

their eating behaviors most of the time. People’s failure to prevent these behaviors despite using dietary, 

exercise and weight-loss programs also affects theirs psychological states. This situation, which affects 

their psychology, can cause them to experience learned helplessness. Objective: This descriptive study 

was conducted for the purpose of determining the effect of Eating behaviours on learned helplessness 

of overweight and obese people. Methods: This study was completed with 158 overweight and obese 

individuals. Personal Descriptive Form, Dutch Eating Behavior Questionnaire, Rosenbaum Learned 

Strength Scale were used. Descriptive statistics, correlation and regression analysis were used. Results: 

Eating behavior and learned helplessness of the participants in an angry mood were significantly affec-

ted. There was no statistically significant effect of eating behavior subscales on learned helplessness. 

Conclusion: Anger affects the appetite and increasing the eating behavior of individuals, thus increasing 

the learned helplessness. Cognitive behavioral interventions can be recommended to prevent learned 

sense of helplessness. Level of evidence: VI, descriptive study. 

Keywords: People With Overweight and Affected by Obesity, Eating Behavior, Learned Helplessness 
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AFETLERDE BESLENME HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ 

Alper KARAKURT, Neşe KARAKAŞ 

Türkiye 

Öz: Tıbbi bakış açısıyla afetin tanımı etkilenen bölgedeki yaralıların idaresi için o anda mevcut kaynak-

lar ile tıbbi yanıt kapasitesi  arasındaki dengesizlikle sonuçlanan olaydır. Beslenme, afet durumunda 

hemen müdahele edilmesi gereken alanlardandır. Afetlerde beslenme problemleri erken dönemde gıda 

kıtlığı olarak karşımıza çıkarken; uzun dönemde dengesiz ve yetersiz beslenme olarak kendini gösterir. 

Günümüzde yaklaşık 48 saat içinde afet bölgelerine  gıda yardımı ulaşabilmektedir. Fakat asıl sorun 

ulaşım araçları, besinlerin dağıtım ve depolanmasıyla ilgili yaşanmaktadır. Ülkemizde afet bölgesinde 

afetzedelere yönelik beslenme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve beslenme hizmeti verecek tüm kamu 

kurum, kuruluş, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonundan Türk Kızılayı  so-

rumludur.  Afetlerde sunulan beslenme hizmetleri organizasyonları erken dönem ve uzun dönem  olmak 

üzere iki gruba ayrılır.  Afetlerde ilk 72 saat içinde sunulan beslenme hizmetlerinin organizasyonu  erken 

dönem beslenme hizmetleri organizasyonu, 72 saatten sonra sunulan hizmetlerin organizasyonu  ise 

uzun dönem beslenme hizmetleri organizasyonu olarak tanımlanır. Erken dönem beslenme hizmetleri 

ilk saatlerde afetzedelere çay, çorba gibi sıcak bir içeceğin sunulmasıyken; ilerleyen saatlerde  kolay 

tedarik edilebilir, herhangi bir işlem gerektirmeyen. tüketimi kolay, çabuk bozulmayan hazır gıdaların  

sağlanmasıdır. Uzun dönem beslenme hizmetlerinin organizasyonunda sunulan hizmetler ise afetzede-

lerin bulundukları koşullara uyum sağlayabilmelerini ve   normal yaşamlarına dönmelerini kolaylaştıran  

mutfak seti dağıtımı ve kuru gıda yardımı gibi hizmetlerdir.  Afetlerde beslenme hizmetlerinin yöneti-

minde afet sonrası yaşanacak gıdaya erişim sorunlarının azaltılması ve beslenme ihtiyaçlarının gideril-

mesi için gerekli planlamalar yapılması gözardı edilmemelidir. Bunun yanı sıra afetzedelere yönelik 

beslenme programlarının hazırlanmasında toplumda risk grubu olarak kabul edilen  0-5 yaş grubu, okul 

çağı çocuklar, gebe-emzikli kadınlar, yaşlı ve engellilerin öncelikle düşünülmesi gerekir.  Sonuç olarak 

afetlerde beslenme hizmetlerinin iyi organize edilmesi ve  afetzedeler için sağlıklı beslenme koşullarının 

sağlanması, olası yetersiz, dengesiz ve sağlıksız beslenme problemlerinin önüne geçebilir. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Beslenme, Afet Yönetimi, Beslenme Hizmeti 
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SIKLET SPORLARINDA YANLIŞ KİLO VERME DAVRANIŞLARI VE DOĞRU KİLO 

VERME STRATEJİLERİ 

Ayşe Gökçe ULAŞ,  Fatih  ÇATIKKAŞ 

Türkiye 

Öz: Judo, güreş, boks, halter, taekwondo, karate gibi bazı sporların müsabakaları uluslararası spor fe-

derasyonlarının belirlediği kilo kategorilerine göre yapılmaktadır. Sporcular genelde bulundukları kilo-

ların bir alt sıkletinde müsabakalara katılarak kendilerine avantaj sağladıkları için bir alt kategoride mü-

sabakalara katılmak isterler. (1) Sporcular bir alt kategoride yarışmak içinde hızlı ve sağlıksız kilo verme 

eğilimindedirler. Ancak bu hızlı ve sağlıksız kilo verme eğilimleri kendi performanslarını düşüreceği 

gibi sağlık açısından ciddi bir takım problemlerlede karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nedenle sağlıklı ve 

doğru kilo verme stratejilerini uygulayarak hem sağlık hemde performans yönünden kendilerine avantaj 

sağlayabilirler. Ergenlik döneminin, fiziksel büyüme, cinsel gelişim ve psikososyal olgunlaşmanın ger-

çekleştiği insan hayatındaki en önemli aşamalardan biri olduğunu biliyoruz. Araştırmacılar, ergenlik 

döneminde hızlı kilo verme yöntemlerinin uygulanmasının, ergen sporcularda yüksek fiziksel stres ve 

değişen protein metabolizması nedeniyle büyüme ve olgunlaşma süreci üzerinde olumsuz etkilere yol 

açabileceğini bildirmişlerdir. Kanıtlar; ergenlik döneminde kilo kaybının büyümeyi ve gelişmeyi olum-

suz etkilediğinden büyük bir sorun olabileceğinide göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Spor, Gelişim, Kilo, Beslenme, Performans 
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ERGENLERİN DİJİTAL OYUN DAVRANIŞLARI İLE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Aylin YALÇIN IRMAK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Literatürde ergenlerin artan dijital oyun süresi ve sedanter yaşam biçimi davranışlarına işaret 

eden çalışmaların yanı sıra artan obezite de vurgulanmaktadır. Buradan hareketle araştırmada 13-18 yaş 

ergenlerin Vücut kitle İndeksi (VKİ) ile dijital oyun ve ilişkili diğer bazı değişkenler ile ilişkisini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Yöntem:Karşılaştırmalı ve ilişki arayıcı tipteki araştırma, 2018-19 eğitim-öğ-

retim yılında bir lisede 1287 öğrenci ile yürütüldü. Veri toplanmasında kullanılan anket formu: yaş, 

cinsiyet, anne çalışma durumu, anne-baba eğitimi, sağlık algısı, uyku süresi, televizyon karşısında ye-

mek, yemek yerken teknolojik alet kullanma, dijital oyun süresi ve yılı sorularını içermiştir. Ergenlerin 

kiloları hassas elektronik tartı ile, boy uzunluğu duvara sabitlenmiş mezura ile ölçüldü. Veriler SPSS 21 

paket programı ile sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, independent sample t-testi, Oneway Anova ve 

Pearson korelasyon kullanılarak analiz edildi. Bulgular:Ergenlerin yaş ortalaması 15.84±1.26’dir, 

%51.9’si erkekdir. VKİ persentil değerlerine ergenlerin %9.6’sı düşük kilolu, %25.0’i fazla kilolu/obez 

olarak belirlendi. Gruplar arasında VKİ ortalamaları karşılaştırıldığında; cinsiyet, anne çalışma durumu, 

anne-baba eğitim durumu, televizyon karşısında yemek yeme, yemek yerken teknolojik alet kullanımı, 

düzenli dijital oyun oynama durumu açısından fark yoktur (p≥0.05). Sağlık algısı çok kötü olan grup 

VKİ lehine anlamlı fark göstermiştir (p≤0.05). Yaş ve düzenli oyun oynama yılı ile VKİ arasında pozitif 

yönde ileri düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (p≤0.01). Sonuç ve öneriler: Ergenlerin dijital oyunları 

ve araçları uzun yıllar kullanmalarına bağlı gelişebilecek VKİ’de artış başta olmak üzere riskleri belir-

lemek ve erken  dönemde önlemeye çabalamak ergen sağlığına olumlu katkılar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Dijital Oyunlar, Ergen, Vücut Kitle İndeksi 
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BİLECİK İLİNDE TÜKETİME SUNULAN BAZI SÜTLÜ TATLILARDA LİPİD 

OKSİDASYONUNUN ARAŞTIRILMASI 

Alper Kürşat DEMİRKAYA 

Türkiye 

Öz: Yağ içeren gıdalar ve oksijen varlığında gerçekleşen lipid oksidasyon (peroksidasyon) reaksiyonu; 

gıdaların renk, tat, aroma, koku, tekstür ve besin değerleri gibi kalite parametrelerine etki etmektedir. 

Oksidasyonu başlatan ve hızlandıran başta oksijen olmak üzere, ışık, sıcaklık, demir ve bakır gibi metal 

iyonları ve bazı pigmentlerdir. Reaksiyon sonucunda ketonlar, aldehitler, alkoller, hidrokarbonlar, pen-

tanal, hekzanal, 4-hidroksinonenal ve malonaldehit gibi toksik bileşikler oluşur. Yağ asitlerinin oksidas-

yonu sonucu oluşan çok sayıdaki bileşiklerin mutajenik, karsinojenik ve sitotoksik etkileri olduğu dü-

şünülmektedir. Uygun şartlarda muhafaza edilemeyen süt ve süt ürünleri, uzun süre depolanırsa lipid 

oksidasyonu riski artar. Bu nedenle gıda teknolojisinde büyük bir problemdir. Bu çalışmada, Lipid ok-

sidasyonu ve reaksiyonu etkileyen faktörleri, lipidlerin oksidasyonu sonucunda oluşan ürünler Tiyobar-

biturik Asit (TBA) testi ile belirlendi ve lipid oksidasyonunun insan sağlığı üzerine etkileri değerlendi-

rilmiştir. Bilecik piyasasından toplanmış 60 adet sütlü tatlının (supangile (20 örnek), sütlaç (20 örnek), 

kazandibi (20 örnek)) oksidatif bozulma düzeyleri sırasıyla; Supangile numunelerinin Tiyobarbiturik 

Asit (TBA) değerinin 0,421-0,920 μgMA/g düzeyleri arasında değiştiği ve ortalama Tiyobarbiturik Asit 

(TBA) değerinin 0,667±0,150 μgMA/g olduğu, sütlaç numunelerinin Tiyobarbiturik Asit (TBA) değe-

rinin 0,328-0,991 μgMA/g düzeyleri arasında değiştiği ve ortalama Tiyobarbiturik Asit (TBA) değerinin 

0,528±0,212 μgMA/g olduğu, kazandibi numunelerinin Tiyobarbiturik Asit (TBA) değerinin 0,328-

0,866 μgMA/g düzeyleri arasında değiştiği ve ortalama Tiyobarbiturik Asit (TBA) değerinin 

0,489±0,179 μgMA/g olduğu tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: Lipid Oksidasyonu, TBA, Sütlü Tatlı 
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SKUALENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ 

Asghar AMANPOUR, Sevde KAHRAMAN, Seher AKSAKAL, Fatma ÇELİK 

Türkiye 

Öz: Skualen, ilk kez 1906 yılında keşfedilen, insan vücudunda karaciğerde ve deride sentezlenebilen, 

kanda çok düşük yoğunluklu lipoproteinler (VLDL) ve LDL ile taşınan ve günlük beslenmede çeşitli 

bitkisel, hayvansal kaynakların tüketimi ile alınabilen, altı izopren birimden oluşan çoklu doymamış 

triterpenik bir bileşiktir. Bu çalışmada, skualenin biyoyararlanımı ve genel özellikleri güncel litaratürden 

sistematik bir şekilde derlenmiştir. Diyetle alınan skualen miktarının artması, plazma skualen düzeyle-

rini dikkat çekici bir şekilde arttırmaktadır. Skualenin besinsel kaynakları arasında; köpekbalığı karaci-

ğeri, zeytinyağı ve ceviz yer almaktadır. Yumuşak ve güzel bir tada sahip olan skualen, bitkisel olarak 

en fazla zeytinyağında, 0.8-13 g/kg oranında bulunur. Zeytinyağının içeriğindeki skualen miktarı; sızma 

işleminde en yüksek oranda bulunurken, rafinasyon işlemi ile yaklaşık %75 kayba uğrar. Gıda ile ilişkili 

kurumlar, ticari zeytinyağının saflığını belirlemek için genellikle skualen içeriğini test etmektedir. Sku-

alenin insan sağlığını etkilediğine dair çalışmalar vardır. Skualen, kanser hastalığında tıbbi tedavide yer 

almaktadır. Ayrıca düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol, trigliserit seviyelerini düşürücü; 

yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü yükseltici etkisi vardır. Skualenin; oksijenin selüler 

düzeye ulaşmasını kolaylaştırıcı etkisi ve aerobik metabolizma yoluyla organ işlevlerinde iyileşmeye 

olan katkısına dair çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca skualenin oksidatif stresi, yaşa bağlı sayısız hasta-

lığı kontrol etmek için nutrasötiklerde ve terapötik ajanlarda kullanılabileceği gösterilmiştir. Geçmişten 

günümüze skualen merak edilen bir konu olup, üzerine birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam 

edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Biyoyararlanım, Sızma Zeytinyağı, Skualen 
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HAVA KİRLİLİĞİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Ayhan MÜDÜROĞLU, Neşe KARAKAŞ 

Türkiye 

Öz: İnsan sağlığını bozacak şekilde kirletici gaz (ozon, karbonmonoksit, hidrokarbonlar, azot dioksit...) 

ve partikül maddelerle (polen, mantar, bakteri ...) içeriğinin değişmesine hava kirliliği denir. Atmosfer 

kirliliği ve kapalı ortam kirliliği olarak ikiye ayrılır. Partikülün zararlı etkileri; fibrotik reaksiyona neden 

olup olmamasına, kimyasal yapısına, amorf bir şekle sahip olup olmaması ve partikülün aerodinamik 

çapına bağlıdır. Aerodinamik çapı 10 mikrondan daha büyük olan partiküller, alveollere kadar ulaşa-

mazlar, mukosiliyer sistem tarafından tutulur ve geri atılırlar. Ancak 10 mikrondan küçük olan partikül-

ler, alveollere kadar ulaşabilirler ve kardiyovasküler sistem mortalite ve morbiditesine neden olabilir. 

Bu büyüklükteki partiküllerin solunan havadaki yoğunluğu kirliliği ölçmede kullanılır ve “hava kalitesi 

indeksini” belirler. Bu indeks belli bir bölgedeki hava kalitesini belirlemek için kullanılır. Türkiye’de 

2015 yılı için izin verilen 10 mikrondan küçük partikül değerlerine göre, 81 ilin ancak 43 (%53) ünün; 

Avrupa Birliği hava kalitesi limitine göre 19’unun (%33), Dünya Sağlık Örgütü hava kalitesi limitine 

göre ise sadece Çankırı’nın izin verilen sınırın altında hava kalitesine sahip olduğu görülmüştür. Hava 

kirliliğinin mortalite ve morbidite için önemli ve değiştirilebilir bir risk faktörü olduğu pek çok çalış-

mada gösterilmiştir. Hava kirliliği, dünya çapında ölüm nedenleri arasında, hipertansiyon, sigara ve kötü 

beslenmeden sonra dördüncü sıradadır. Hava kirliliği 2019'da tahmini 6,7 milyon ölüme neden olurken, 

bunun % 50'si kardiyovasküler hastalıklara bağlanmaktadır. Hava kirliliği, kardiyovasküler sistem üze-

rinde oksidatif stress, tansiyon değişikliği, endotel disfonksiyonu, ateroskleroz, otonom disfonksiyon, 

inflamasyon, hemostatik sistem ve aritmi gibi birçok değişikliğe neden olabilirler. Klinik çalışmalar 

partikül madde'nin gaz'lara göre sağlık üzerinde (özellikle de kardiyovasküler sistem) daha zararlı oldu-

ğunu göstermiştir. Partikül maddeye hem akut hem de kronik maruziyet, iskemik ve trombotik kalp 

yetmezliği ve inme de dahil kardiyovasküler ölüm riskinde artışa neden olmaktadır. Yine partikül madde 

kirliliği kendi direkt kardiyotoksik olduğu gibi, endokrin sistemi bozarak diyabet ve obeziteye neden 

olarak inderekt olarak kardiyovasküler sisteme zarar verir. Hava kirliliği büyüyen bir halk sağlığı soru-

nudur ve hava kirliliğine bağlı ölümlerin 2050 yılına kadar ikiye katlanması beklenmektedir. Bu büyük 

tehlikenin sağlığa zararlı etkilerini en aza indirmek için kirli havanın sağlığımıza olan toksik etkilerinin 

daha iyi anlaşılması gerekir. Bu nedenle, gün geçtikçe daha da kirlenecek olan havamızın, sağlıklı sevi-

yelerde tutulması için yapılması gerekenler çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Hava Kirliliği, Kardiyovasküler Sistem, Kardiyovasküler Hastalıklar 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 BİLGİ, TUTUM VE SAĞLIK 

DAVRANIŞLARI İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

Ayşe ÇEVİRME, Gönül GÖKÇAY 

Türkiye 

Öz: Bu araştırma; üniversite öğrencilerinin COVID-19 ile ilgili bilgi, tutum ve sağlık davranışları ile 

anksiyete düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla kesitsel türde yapıl-

mıştır. Araştırma örneklemi; bir devlet üniversitesinde 2018-2019 bahar yarıyılında öğrenim gören ve 

bilim alanına göre tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 350 önlisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri 

toplama aracı olarak; Sosyo-demografik Bilgi Anketi, COVID-19 Bilgi Soruları, COVI-19’a Yönelik 

Genel Tutum ve Davranış Soruları, Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği(SBİTÖ), Egzersiz ve 

Anksiyete soru formları kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS 20.0 paket programıyla değerlendiril-

miştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t ve f testi kullanılmıştır. 

İstatiksel analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmektedir. Öğrenciler; SBİTÖ puanı top-

lamından 58,78±18,67 puan ve 16,36±6,70 puan ile en yüksek puanı Beslenmeye Yönelik Bilgi Tutumu 

alt boyutundan almışlardır. Öğrencilerin egzersiz davranışından 15,20±5,41 ve anksiyeteden ise 

12,07±13,15 ortalama puan almışlardır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yarıdan fazlası COVID-19 

hakkında doğru bilgiye sahip iken, öğrencilerin çoğunluğu COVID-19 tutumuna yönelik sorulara bil-

mediğini ifade etmişlerdir. SBİTÖ tüm alt boyutları ve toplam puanı, egzersiz ve anksiyete puanları 

düşük bulunmuştur. Kadınların olumlu beslenme tutumu(p=,026) ve genel SBİTÖ toplamı(p=,034) pu-

anı erkeklerden yüksek; son 30 günde dışarı çıkmayanların beslenme hakkındaki bilgisi(p=,032), olumlu 

beslenme(p=,040) ve genel SBİTÖ toplam tutum puanı(p=,019) bir veya daha fazla çıkanlardan yüksek 

bulunmuştur. Egzersiz davranışı ile sağlıklı beslenme tutumu arasında pozitif anlamlı ilişki, kötü bes-

lenme tutumu ile negatif anlamlı ilişki bulunmuş; anksiyete ile sağlıklı beslenme tutumu arasında nega-

tif, kötü beslenme tutumu ile pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırma sonucunda COVID-19 tu-

tumu, beslenme tutumu, egzersiz ve anksiyeteye yönelik eğitimler planlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, COVID-19, Bilgi, Tutum, Davranış, Anksiyete 
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TÜRKİYE OBEZİTE PREVALANSI DEĞERLERİNİN ANFIS İLE TAHMİN EDİLMESİ 

Betül Gülfem BAŞAKIN, Eyyup ENSAR BAŞAKIN 

Türkiye 

Öz: İşlenmiş gıdalardaki artış, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı tüm dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de son yıllarda insanların kilo almasına sebep olmaktadır. İnsan vücudundaki yağ kütlesinin 

tüm vücut kütlesine oranının belirli bir değerden büyük olması durumu obezite olarak tanımlanmaktadır. 

Obezite hastalığı beraberinde birçok ölümcül hastalığı da tetiklemektedir. Obezite ile mücadele için 

beslenme uzmanlarının bu hastalığın tüm dinamiklerine vakıf olması gerekmektedir. Bu çalışmada Tür-

kiye’de yaşayan insanların obezite prevalans değerlerinin gelecekte olması muhtemel değerleri tahmin 

edilmiştir. 1975-2016 yılı prevalans değerleri kullanılarak, 2017-2026 yılları arasındaki değerlerin tah-

mini gerçekleştirilmiştir. Değerlerin tahmin edilmesi için makine öğrenmesi yöntemlerinden olan Uyar-

lamalı ağ tabanlı bulanık çıkarım sistemi (ANFIS) yöntemi kullanılmıştır. Zaman serisi değerlerinin 28 

adeti ile model eğitilmiş olup, 14 adeti ile test edilmiştir. Model parametrelerinin optimize edilmesi 

sonucunda 2016 yılından sonraki değerler 2026 yılına kadar tahmin edilmiştir. Model girdisi olarak 

zaman serisi gecikme değerleri kullanılmıştır. En iyi modelin tespiti için otokorelasyon grafikleri ile 

optimum girdi sayısı belirlenmiştir. En iyi senaryonun tespiti için 5 gecikmeye kadar olan değerler girdi 

olarak denenmiştir Eğitim kısmında en küçük hataya sahip model iki girdiye sahip model olmuştur. 

ANFIS model parametreleri ise deneme yanılma yolu tespit edilmiştir. En iyi tahmin değerlerinin sağ-

landığı bulanık alt küme sayısı 3, üyelik fonksiyonu şekli ise gaus olarak tespit edilmiştir. Tahmin de-

ğerleri ile gerçek değerlerin istatistiksel olarak karşılaştırılması için hata kareler ortalaması kökü 

(RMSE) ve verimlilik katsayısı (CE) metrikleri kullanılmıştır. Zaman serisi değerlerinin doğal gidişatı 

aynı şekilde devam etmesi durumunda prevalans değerlerinin oldukça yüksek değerlere ulaşacağı öngö-

rülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: ANFIS, Zaman Serisi, Tahmin, Obezite 
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İRİSİN HORMONU: KRONİK HASTALIKLAR VE BESLENME İLE İLİŞKİSİ 

Bilge KOÇ, Elvan YILMAZ AKYÜZ 

Türkiye 

Öz: İrisin hormonu; egzersiz sonrası temel olarak iskelet kas dokusundan salındığı saptanan bir miyokin 

türü olup fibronektin tip III domain 5 proteininin proteolitik ürünüdür. İrisinin en metabolizmada önemli 

fizyolojik görevi, beyaz yağ dokusunu kahverengi yağ dokusuna dönüştürerek termogenezi destekleme-

sidir. İrisin hormonu salınımının temelde egzersiz ile uyarıldığı ve egzersiz yapan bireylerde sedanter 

olan bireylere göre farklı irisin seviyelerinin olduğu çalışmalarda belirlenmiştir. Obez ve tip 2 diyabetli 

bireylerde yapılan klinik çalışmalarda bu kronik hastalıkları olan bireylerin irisin seviyelerinin sağlıklı 

bireylere göre farklı olduğu belirlenmiş olup metabolizmada inflamasyon süreçleri ile irisin hormonu-

nun bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Bu şekilde irisin hormonunun hafif şişman ve obez bireylerde 

önemli bir belirteç olarak kullanılabileceği düşünülmüştür. Ek olarak böbrek hastalıkları, bazı kanser 

türleri, nörolojik bazı hastalıklarda da irisin düzeyinin değiştiği belirlenmiştir. Çeşitli diyet tedavilerinin 

irisin seviyeleri ile ilişkisini belirlemek amacı ile yapılan insan ve deney hayvanı çalışmalarında, diyetin 

besin ve besin ögesi içeriği ile ilişkisi henüz netleştirilmemiş olmasına rağmen düşük kalorili diyet; 

düşük kalorili ve düşük karbonhidratlı ketojenik diyet; karbonhidrat içeriği yönünden de glisemik in-

deksi düşük diyet türlerinin tedavi olarak uygulanması sonucu hafif şişman ve obez bireylerde irisin 

seviyelerinin anlamlı düzeyde etkilendiği saptanmıştır. Bu derleme çalışmasında ise irisinin kimyasal 

yapısı, insan metabolizmasındaki fizyolojik görevleri, kronik hastalıklar ve beslenme ile ilişkisinin açık-

lanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İrisin, Obezite, Beslenme 
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AMATÖR FUTBOLCULARDA BACAK KUVVETİ VE SÜRATİN TEKNİK BECERİLERE 

ETKİSİ 

Bilgetekin Burak GÜNAR, Özhan BAVLI 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı amatör futbolcularda bacak kuvveti ve süratin teknik beceriler üzerindeki et-

kisini incelemektir. Çalışmaya yaş ortalaması 22,8±7,431 yıl, boy uzunluğu ortalaması 179,7±5,8 cm ve 

vücut ağırlığı ortalaması 76,4±11,2 kg, spor yaşı ortalaması 9,2±6,9 yıl olan 20 erkek sporcu gönüllü 

olarak katılmıştır. Araştırmada katılımcılara antropometrik ölçümler yapılmış sonrasında katılımcıların 

süratini belirlemek için 30 metre sprint, bacak kuvvetini belirlemek için durarak uzun atlama ve futbola 

özgü teknik becerilerini belirlemek için Mor-Christian genel futbol yetenek testi uygulanmıştır. Elde 

edilen veriler tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistik ile analiz edilmiştir. Demografik verilerin değerlendi-

rilmesinde yüzde frekans yöntemi kullanılmıştır. Shapiro-Wilk normallik testi sonucunda normal dağı-

lım gösterdiği belirlenen verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi ve basit doğrusal korelasyon 

analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların ortalama sürat dereceleri 4,93±0,20 saniye, orta-

lama bacak kuvvetleri 2,53±0,26 kg, ortalama top sürme süresi 14,60±1,11 saniye, ortalama şut puanları 

64,50±16,20 puan ve ortalama pas puanları 5,65±1,72 puan olarak tespit edilmiştir. Sürat ile kuvvet 

arasında negatif yönde (r:-,545), sürat ile top sürme becerisi (r:,532) ve kuvvet ile pas becerisi (r:,553) 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p<0,05). Bununla birlikte katılımcılar oy-

nadıkları mevkiye göre karşılaştırıldığında sadece top sürme becerisinde forvet oyuncularının derecele-

rinin diğer mevkilerde oynayanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Ça-

lışma sonucunda futbolcularda bacak kuvveti ve süratin teknik beceriler üzerinde etkili olduğu sonucuna 

varılmıştır. Literatür incelendiğinde sporcuların sahip oldukları fiziksel özelliklerin motorik beceriler 

üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan birçok çalışmaya ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Teknik Beceri, Bacak Kuvveti, Sürat 
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YAŞLILARIN BESLENME DURUMU İLE BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Şerife AYTEN, Pınar SOYLAR 

Türkiye 

Öz: Toplumumuzda yaşlı nüfus giderek artmaktadır ve yaşlılar beslenme sorunları açısından risk altın-

dadır. Bu çalışma yaşlıların beslenme durumunu ve bazı antropometrik özelliklerini değerlendirmek 

amacıyla planlandı. Tanımlayıcı türde olan bu çalışma Aile Sağlığı Merkezine ayaktan başvuran ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 65 yaş ve üzeri 400 yaşlı bireyde yürütüldü. Veriler anket yöntemi ile 

toplandı. Yaşlıların bir günlük besin tüketim kayıtları, fiziksel aktivite kayıtları ve bazı antropometrik 

ölçümleri alındı. Yaş ortalaması 73,0±6,0 yıl olan yaşlıların %52,5’i (n=210) kadındır. %84,2’si evlidir, 

%26’sı ilköğretim mezunudur. %70,5’i gelir durumunu iyi olarak ifade etmiştir. %87’sinin tanısı kon-

muş kronik bir hastalığı vardır, %30’u diyet yapmaktadır ve %17,5’i gıda takviyesi kullanmaktadır. 

Yaşlıların %58,1’i günde üç ana öğün, %42,9’u iki ara öğün tükettiğini belirtmiştir. Bazal metabolizma 

hızları ortalaması 1445,4 (±204,8) kkal/gün olan yaşlıların fiziksel aktivite katsayıları 1,4 (±0,1) ve top-

lam enerji harcamaları 2021,4 (±343,5) kkal olarak hesaplanmıştır. Bir günlük besin tüketim kaydına 

göre aldıkları toplam enerji miktarı ortalama 1717,5±456,6 kkal/gün’dür. Alınan enerjinin %52,5 

(±7,0)’i karbonhidratlardan, %14,2 (±2,4)’si proteinlerden ve %33,3 (±6,1)’ü yağlardan sağlanmaktadır. 

Günlük ortalama su tüketim miktarları 6,6 (±3,0) su bardağıdır. Yaşlıların boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 

ortalamaları 163,0 (±9,7) cm ve 77,9 (±15,3) kg’dır. Bel çevresi ölçümlerine göre, kadınların %54,8’inin 

bel çevresinin 88 cm’den daha fazla olduğu, erkeklerin ise %47,9’unun bel çevresinin 102 cm’den fazla 

olduğu belirlenmiştir. Bel çevresi/kalça çevresi oranı erkeklerin %21,6’sının <0,90 iken %36,3’ünün 

≥1,00’dir. Kadınlarda ise %24,3’ünde bu oran <0,85 iken %57,6’sında ≥0,90’dır. Yaşlıların baldır çev-

resi ölçümlerine göre %93,5’inin ≥31 cm’dir. Üst orta kol çevresi ölçümlerinde ise %97,2’sinin ≥22 cm 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Besin Ögeleri, Antropometri, Yaşlı Bireyler 
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YAŞLILARDA MALNUTRİSYON VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER-TÜRKİYE DE EVDE 

YAŞAYAN YAŞLILARDAN BİR ÖRNEK 

Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Pınar SOYLAR 

Türkiye 

Öz: Yaşlıların malnutrisyon taraması ve risk faktörlerin belirlenmesi, ilişkili komplikasyonların gelişi-

minin önlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) 

ve Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ) ile yaşlılarda malnutrisyon ve depresyon durumunu ve bazı iliş-

kili faktörleri saptamaktır. Tanımlayıcı ve kesitsel türde planlanan bu çalışma 65 yaş ve üzeri toplam 

365 yaşlı bireyde yürütüldü. Yaş ortalaması 72,75±5,75 yıl olup %54’ü kadındır. %10,4’ü yalnız yaşa-

maktadır, %87,7’sinin en az bir kronik hastalığı vardır. %4,1’inde malnutrisyon, %26,6’sında ise mal-

nutrisyon riski saptanmıştır. %41,9’unda depresyon olduğu tespit edilmiştir. MNA ile GDÖ, cinsiyet, 

yaş, gelir durumu, kronik hastalık varlığı, yalnız yaşayıp yaşamama durumu arasındaki ilişkileri araştır-

mak için yol analizleri AMOS v24 kullanılarak yapılmıştır. Literatürden elde edilen bilgiler ışığında 

gelir, yaş, cinsiyet, kronik hastalık varlığı, yalnız yaşama durumunun MNA ve GDÖ ile ilişkilerini or-

taya çıkaracak bir model kurulmuştur. Hem erkek hem de kadınlarda anlamsız olan yol katsayıları doğ-

rultusunda modelden bu yollar çıkarılarak yeni model tekrar analiz edilmiştir. Anlamsız elde edilen yol 

katsayıları modelden çıkarıldıktan sonra kadınlarda; GDÖ ile gelir arasında elde edilen yol katsayısı 

istatistiksel olarak anlamlı elde edilmiştir ve gelir düzeyi arttıkça GDÖ 0,186 artmaktadır (β= 0,186; 

p=0,007). Benzer şekilde yaş arttıkça MNA’nın arttığı (β= 0,249; p=<0,001) ve GDÖ arttıkça da 

MNA’nın arttığı (β= 0,281; p=<0,001) görülmektedir. Erkeklerde gelir arttıkça GDÖ’nün arttığı (β= 

0,237; p=<0,001); birisiyle yaşayan erkeklerde depresyonun azaldığı (β= -0,164; p=0,027) saptanmıştır. 

Erkeklerde malnutrisyon yaş ve depresyonla ilişkili olup; yaş arttıkça erkeklerde malnutrisyonun arttığı 

tespit edilmiştir (β= 0,217; p=0,002). Depresyon görüldüğünde beslenmenin bozulduğu ve malnutrisyon 

geliştiği de görülmektedir (β= 0,343; p=<0,001). 

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, Depresyon, Yaşlı Bireyler 
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12-18 YAŞ ADÖLESAN FUTBOLCULARIN BESLENME KONUSUNDA BİLGİ VE 

ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Büşra AYHAN, Saniye BİLİCİ 

Türkiye 

Öz: Adölesan dönemde profesyonel spora yönelen gençlerin beslenmesi sadece performansın artırılması 

değil, aynı zamanda büyüme ve gelişmenin devamlılığının sağlanması açısından da önemli ve izlenmesi 

gereken konulardan birisidir. Bu çalışma adölesan sporcuların beslenme alışkanlıklara yönelik bilgi dü-

zeylerinin ve uygulamalarının belirlenmesine yönelik olarak yapılmıştır. Araştırma spor okullarına de-

vam eden 192 erkek adölesan futbolcu üzerinde yapılmış ve araştırma verileri yüz yüze bir anket aracı-

lığı ile elde edilmiştir. Katılımcıların %90.6’sı daha önce beslenme eğitimi almadığını belirtmiştir. Eği-

tim aldığını belirten kişiler ise bu eğitimi bir diyetisyenden (%50) veya antrenöründen (%33.3) aldığını 

belirtmiştir. Katılımcıların beslenme bilgi düzeyini belirlemeye yönelik yapılan mini testte göre %62’si-

nin bilgi düzeyi düşük, %33,9’unun bilgi düzeyi orta derecededir. Yalnızca %4.2’sinin bilgi düzeyi yük-

sek olarak bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre sporcuların %80.2’si spora başlamadan öncesinde de 

sağlıklı bir beslenmesinin olduğunu ve beslenme tarzını değiştirmediği söylemiş olmasına rağmen, yal-

nızca %4.2’sinin beslenme bilgi düzeyi yüksek bulunmuştur. Katılımcıların yalnızca %26.6’sı spordan 

sonra beslenme alışkanlıklarının değiştiğini ve daha sağlıklı (%80.1) beslenme alışkanlıkları edindiğini 

belirtmiştir. Genel beslenme alışkanlıkları sorgulanan katılımcıların %17.2’si makarnayı, %28.1’i hazır 

meyve suyunu, %46.9’u gazlı içecekleri, %67.7’si kahveyi hiç tüketmediğini belirtmiştir. Sporcularda 

performansın iyileştirilmesi ve dayanıklılığın artırılmasında beslenmenin yadsınamaz bir katkısı vardır. 

Fakat bu katkının gerçekleştirilmesi için genç yaştan itibaren sporculara, sporda beslenmenin nasıl ol-

ması gerektiği konusunda bir beslenme uzmanı tarafından yeterli eğitimler verilmeli, beslenme prog-

ramlarında sporcunun yaptığı spor, antrenman süresi, yoğun egzersiz stresi ile ilişkili beslenme ihtiyaç-

ları mutlaka değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan Sporcular, Beslenme Eğitimi, Sporcu Beslenmesi 
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ÇEMEN OTU BİTKİSİNİN SAĞLIK İLE İLİŞKİSİ 

Büşra CANARSLAN, Kübra TOP 

Türkiye 

Öz: Bitki kaynaklı bileşikler, insan sağlığı üzerindeki sayısız olumlu etkileri nedeniyle son zamanlarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bileşikler, yan etkilerinin minimum düzeyde olması ve insan sağlığı 

üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Bu bitkilerden çemen otu 

(Trigonella foenum-graecum Linn), Fabacaae familyasına ait, Doğu Avrupa ve Asya’nın çeşitli bölge-

lerine özgü, üç yapraklı, yaprakları 0,3-0,8 m yüksekliğe ulaşan, kısa ömürlü bir bitkidir. Üçgen şekilli 

çiçeklerinden dolayı Trigonella olarak adlandırılır. Asya, Afrika ve Avrupa’nın birçok yerinde gıda, 

çeşni, baharat ve yerli ilaç olarak yetiştirilmektedir. Çemen otunun fitokimyasal analizi; saponinler, ste-

roidler, alkaloidler, flavonoidler, terpenler, fenolik asit türevleri, aminoasitler, yağ asitleri ve bunların 

türevleri gibi çeşitli ikincil metabolitlerin varlığını ortaya çıkmıştır. Diyet posası açısından iyi bir kaynak 

olan çemen otu tohumlarında çözünür ve çözünmez olmak üzere iki tip diyet posası bulunmaktadır. 

Çemen otunun sağlığı geliştirme ve hastalığı önleme özelliğinin içeriğindeki çeşitli fitokimyasallardan 

ve bu fitokimyasalların farmakolojik ve biyolojik aktivitelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Son 

dönemde yapılan in vivo ve in vitro hayvan çalışmalarında, çemen otunun antioksidan, antiinflamatuvar, 

antidiyabetik, antilipidemik, antikanser, antidepresan, antianksiyete, antibakteriyel, antifungal, hepatop-

rotektif, nöroprotektif, antiülseratif, antilitojenik ve galaktogog özelliklere sahip olduğu bildirilmiştir. 

Ayrıca çemen otu çekirdeği ekstresinin menopoz semptomlarını hafifletici etkileri de vardır. Bu derleme 

çalışmasında çemen otunun kimyasal yapısı, besin ve besin ögesi içeriği, akut ve kronik hastalıkların 

önlenmesi ve tedavi edilmesindeki rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çemen Otu, Sağlık, Beslenme, Bitki 
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YULAF ÜRÜNLERİNİN SÜT TEKNOLOJİSİ ALANINDA KULLANIMI 

Büşra Sena SAVAŞ, Ecem AKAN 

Türkiye 

Öz: Dünya genelinde son on yılda tüketicilerde yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme bilincinin artması 

tüketicilerin beslenme alışkanlıklarında değişikliklere sebep olmuştur. Bunun sonucunda tüketicilerin 

fonksiyonel gıdalara olan talebi giderek artmıştır. Genel olarak gıdalara fitokimyasallar, probiyotikler, 

prebiyotikler (diyet lifler) ve biyoaktif peptitler gibi bileşenler ilave edilerek gıdaların fonksiyonelliği 

arttırılmaya çalışılmaktadır. Süt ve süt ürünleri de probiyotikler, prebiyotikler, fenolik ve antioksidan 

madde içeren çeşitli meyvelerin ilavesiyle fonksiyonel özellikleri geliştirilmeye çalışılan en önemli ürün 

gruplarındandır. Tahıl bileşenlerinin insan sağlığını destekleyici özelliklerinin bulunması tüketicileri ta-

hıl içerikli fonksiyonel gıdalar ve diyet lifleri gibi kavramlara yakınlaştırmıştır. Tahılların uygun makro 

ve mikro besin profili, laktik asit bakterileri fermantasyonu yoluyla fonksiyonel gıda üretimi için mü-

kemmel bir aday olmasını sağlamıştır. Tahıl bazlı ürünler, probiyotik ve prebiyotik içeren fonksiyonel 

gıdaların geliştirilmesinde kullanılan temel besin maddeleri olmakla beraber yapılan çalışmalarda, yulaf 

ve arpa bazlı temel bileşiklerin fermente süt ürünlerinin fonksiyonel gıda içeriğinin geliştirilmesinde 

önemli bir bileşen olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. Tahıllar arasında yulaf, içerdiği protein ve diyet 

lifi açısından diğer tahıllara kıyasla ön plana çıkmaktadır. Yulaf, özellikle kolesterol düşürücü etkileri 

kanıtlanmış olan β-glukanın (diyet lifi) en zengin kaynağıdır. Yulaf bileşiminde, yaklaşık %10 oranında 

lif içermekte olup yulafın diğer tahıllardan daha fazla oranda çözünür lif (%4) içerdiği belirlenmiştir. 

Bu çalışmada süt ve süt ürünlerinde yulaf ve yulaf ürünlerinin kullanımı üzerine günümüze kadar yapı-

lan çalışmaların irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yulaf, Süt Ürünleri, Diyet Lif, Probiyotik, Fermente Süt 
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TÜRK YETİŞKİNLERDE DİŞ KAYBI İLE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Büşra YILMAZ, Efsun SOMAY 

Türkiye 

Öz: Amaç: Günümüzde obezite, tüm dünyada giderek artan bir sağlık problemi halini almıştır. Vücut-

taki tüm sistemleri etkilediği gibi ağız ve diş sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri de gün geçtikçe önem 

kazanmaktadır. Bu çalışmada Türk popülasyonundaki bir yetişkin grupta obezite ile diş kaybı arasında 

anlamlı bir ilişki olup olmadığı amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmamızda farklı dental şikayetler nede-

niyle Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine başvuran, 18 yaş üzerinde olan 100 kadın ve 100 erkek hastanın 

tıbbi muayene kayıtları ve dental radyolojik bulguları retrospektif olarak incelenmiştir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün belirlediği beden kitle indeksi sınırına göre sağlıklı birey < 30.0 kg/m2 ve 30.0 kg/m2 ≤ 

obezite birey olacak şekilde tüm hastalar sağlıklı ve obez birey olarak alt iki gruba ayrılmıştır. Hastaların 

sosyodemografik özellikleri, diş fırçalama alışkanlıkları, diş hekimine gitme sıklıkları ile eksik diş sa-

yıları tespit edilmiştir. Bulgular: Obezite grubunda, sağlıklı gruba kıyasla eksik diş sayısının arttığı ve 

obezite ile diş kaybı arasında anlamlı ilişki olduğu gözlendi (p< 0.05). Obez bireylerde 7 ve üzerindeki 

eksik diş sayısının kadınlarda %20, erkeklerde %44 oranında olması dikkat çekti. Ayrıca obezite gru-

bundaki erkeklerin %54’ünün yalnızca ağrısı olduğunda diş hekimine gittiği ve %50’sinin aklına gel-

dikçe dişlerini fırçaladığı belirlendi. Sonuç: Obezite grubunda diş kaybının artması, bu bireylerde ağız 

ve diş sağlığı hakkındaki yeni önlemlerin ve diş hekimleriyle birlikte tüm hekimlerin farkındalığının 

arttırılmasına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Diş Kaybı, Ağız ve Diş Sağlığı, Beden Kitle İndeksi 
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MİNERALLERİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ 

Çağla PINARLI, Rabia Melda ERDOĞAN 

Türkiye 

Öz: Kardiyovasküler hastalıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde morbidite ve mortali-

tenin önde gelen nedenleridir .Yüksek kolesterol, hipertansiyon, obezite, diyabet ve metabolik sendrom 

kardiyovasküler hastalıklar için major risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinin büyük çoğunluğu diyet ve 

yaşam tarzıyla ilişkilidir. Doğada yaygın olarak bulunan inorganik maddeler olan mineraller vücudun 

büyümesi ve gelişmesi, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması gibi rollere sahiptir. Mineraller, 

pro-oksidan veya antioksidan fonksiyonlara sahip olabileceğinden kardiyovasküler sağlık üzerine farklı 

etkiler göstermektedir. Bu noktada yapılan araştırmalarda, bazı minerallerin kardiyovasküler hastalıklar 

riskini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebileceği görülmüştür. Örneğin bu eser elementlerin eksikliği 

kardiyovasküler disfonksiyona neden olabilir. Literatürde kardiyovasküler sağlıkla en çok ilişkilendiri-

len mineraller kalsiyum, demir, çinko, bakır ve selenyumdur. Kalsiyum, insan fizyoloji ve patolojisinde 

oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak, kemiklerin en temel maddesi kalsiyumdur. Pek 

çok hücre kalsiyum duyarlı reseptörlere sahiptir. Demir, çinko, bakır ve selenyum gibi geçiş metalleri, 

hücre metabolizmasında etkilidirler. Serum metal düzeyleri ile kardiyovasküler risk faktörleri ve kardi-

yovasküler olaylar arasında pozitif bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte diyetle veya tak-

viye olarak bu minerallerin alımının kardiyovasküler sağlığa etkileri konusunda tartışmalar vardır. 

Mecvut tartışmalar göz önüne alındığında, iyi tasarlanmış araştırmalarla minerallerin kardiyovasküler 

olaylar ve kardiyovasküler olaylara bağlı ölümle ilişkisi değerlendirilmelidir. Bu derleme, literatürde en 

çok kardiyovasküler sağlık üzerinde rolü olduğu düşünülen minerallerin kalp-damar hastalıklarındaki 

rolünü ortaya koymayı hedeflemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler Hastalıklar, Mineraller, Hipertansiyon 
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YUMURTANIN SAĞLIK ÜZERİNE FAYDALARI 

Çağla PINARLI, Rabia Melda ERDOĞAN 

Türkiye 

Öz: Yumurta mineraller, B vitaminleri, yağda çözünen vitaminler ve biyoaktif bileşiklerden zengin ka-

liteli bir protein kaynağıdır. Yumurta beyazında bulunan ovalbümin, insan beslenmesi için değerli bir 

amino asit kaynağıdır. Ovalbüminin yanı sıra yumurta akı, şu anda birçok ilaçta anti-enfeksiyöz bir ajan 

ve gıda koruyucu olarak kullanılan antibakteriyel lizozim içermektedir. Apolipoprotein B, apovitellenin-

1, vitellogenin, serum albümini, immünoglobulinler, ovalbumin ve ovotransferrin, toplam yumurta sarısı 

proteinlerinin %80'inden fazlasını temsil eden yumurta sarısının en bol proteinleridir. Yumurta, özellikle 

yumurta sarısı, C vitamini (askorbik asit) dışındaki tüm vitaminleri içeren vitamin açısından zengin bir 

besindir. Yumurta ayrıca önemli bir kolin kaynağıdır. Kolin tüm yaşam evrelerinde, hücresel olaylar, 

büyüme, nörotransmisyon, beyin gelişimi ve kemik bütünlüğü başta olmak üzere farklı rollere sahiptir. 

Yumurta fosfor, kalsiyum, potasyum açısından zengindir ve orta miktarda sodyum içerir. Aynı zamanda 

bakır, demir, magnezyum, manganez, selenyum ve çinko dahil olmak üzere tüm temel eser elementleri 

içerir. Yumurta sarısı demir ve çinko tedarikine en büyük katkıyı sağlar. Yumurtanın yalnızca besin 

değeri yüksek temel bir gıda olmadığına, aynı zamanda insan sağlığı için büyük ilgi gören birçok biyo-

aktif bileşiği (lipitler, vitaminler, proteinler ve türetilmiş hidrolitik peptitler) içerdiğine dair artan kanıt-

lar vardır. Saflaştırılmış proteinler üzerinde yapılan in vitro analizler, çeşitli biyolojik aktiviteler sergi-

ledikleri için yumurta proteinlerinde büyük bir potansiyel ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın da amacı, 

güncel veriler eşliğinde yumurtanın sağlık üzerine faydalarını ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yumurta, Yumurtanın Faydaları, Yumurta Nutrasötikleri 
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YETİŞKİN BİREYLERİN BESLENME OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN VE 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Çiler ÖZENİR, Sevinç EŞER DURMAZ, Fatma NİŞANCI KILINÇ, Biriz ÇAKIR 

Türkiye 

Öz: Amaç:Beslenme okuryazarlığı, beslenme bilgilerini elde etme ve anlama kapasitesinin yanı sıra 

uygun beslenebilmek için doğru kararları verebilme becerilerine sahip olma durumudur. Bu çalışmada 

yetişkin bireylerin beslenme okuryazarlık düzeylerinin ve antropometrik ölçümlerle ilişkisinin belirlen-

mesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem:Çalışmaya Ocak 2019 tarihinde Kırıkkale’de yaşayan 20-64 yaş 

697 gönüllü birey katılmıştır. Bireylere demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular ile “Yetiş-

kinlerde Beslenme Okuryazarlığı Değerlendirme Aracı (YBOYDA)”nı içeren anket uygulanmış, antro-

pometrik ölçümleri alınmıştır. İstatistiksel analizler IBM SPSS 26.0 ile yapılmıştır. İstatistiksel anlam-

lılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular:Bireylerin %49.6’sı (n=346) kadın, %50.4’ü 

(n=351) erkektir. Kadınların yaş ortalaması 32.8±11.8, erkeklerin 35.1±12.1 yıldır (p=0.007). Kadınla-

rın %38.2’si yüksekokul/üniversite mezunu, erkeklerin %38.5’i lise mezunudur (χ2=9.940, p=0.019). 

Kadınların beden kütle indeksi (BKİ) ortalaması 24.4±4.8 kg/m2, erkeklerin 25.8±3.7 kg/m2’dir 

(p<0.001). BKİ’ye göre kadınların %26.9’u fazla kilolu, %14.5’i obez; erkeklerin %44.4’ü fazla kilolu, 

%13.1’i obezdir (χ2=36.519, p<0.001). Bel çevresi ortalaması kadınlarda 82.3±13.2 cm, erkeklerde 

93.2±12.1 cm’dir (p<0.001). Bel/boy oranı ortalaması kadınlarda 0.50±0.08 iken erkeklerde 

0.53±0.07’dir (p<0.001). Bel/kalça oranı ortalaması kadınlarda 0.81±0.08, erkeklerde 0.91±0.08’dir 

(p<0.001). Kadınlarda boyun ve bilek çevresi ortalaması sırasıyla 33.6±2.6 ve 16.0±1.5 cm; erkeklerde 

38.7±3.1 ve 18.1±1.7 cm’dir (p<0.001). YBOYDA değerlendirmesinde kadınların %90.2’si, erkeklerin 

%82.3’ü yeterli puan almıştır (χ2=9.011, p=0.003).YBOYDA toplam puanı ile BKİ, bel çevresi, bel/boy 

oranı, bel/kalça oranı, boyun ve bilek çevresi arasında negatif yönde istatistiksel açıdan anlamlı ilişki 

bulunmuştur (sırasıyla r=-0.089, p=0.018; r=-0.187, p<0.001; r=-0.092, p=0.015; r=-0.236, p<0.001; r=-

0.125, p=0.001; r=-0.156, p<0.001). Sonuç:Çalışmada YBOYDA puanı arttıkça antropometrik ölçüm 

değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Eğitimin, toplumun sağlık düzeyinin iyileştirilmesine ve beslenme 

okuryazarlığının artmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme Okuryazarlığı, Antropometrik Ölçüm, Obezite, Beden Kütle İndeksi 
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BESLENME EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖZ 

YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Damla KANTARCI ÇINAR, D. Esra ANGIN 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimine ilişkin öz yeterliklerini belir-

lemektir. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Tüm 

örneklemi ifade eden tam sayım yoluyla belirlenen çalışma grubunu, Türkiye’nin Doğu Anadolu Böl-

gesi’nde yer alan bir il merkezinde ve ilçelerinde görev yapan 380 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. 

Çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimine ilişkin öz yeterliklerinin saptanabilmesi 

adına veri toplama aracı olarak Angın (2020) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmeni Beslenme 

Eğitimi Öz Yeterlik Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 

Elde edilen verilerin istatiksel analizlerinde t testi ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimi öz yeterlik puan ortalamasının 

=122.48 olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin % 62.1’inin orta, % 19.7’sinin yüksek, % 18.2’sinin ise 

düşük düzeyde öz yeterliğe sahip oldukları saptanmıştır. Çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin 

beslenme eğitimi öz yeterlik puanlarının erkek öğretmenler (p<0.05), beslenme eğitimi alanlar (p<0.05) 

ve yeterli ve dengeli beslenenler lehine (p<0.05) anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bunun 

yanı sıra kadro durumu değişkenine göre kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenler arasında kadrolu 

öğretmenler lehine (p<0.05) anlamlı bir fark saptanırken okul öncesi öğretmenlerinin beslenme eğitimi 

öz yeterlikleri ile yaş ve öğrenim durumu değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(p>0.05). Öğretmenlerin bu konudaki yeterlilikleri rol model olacakları çocukların doğru beslenme dav-

ranışlarında etkili olacağından öğretmenlerin bu konudaki yeterliklerinin daha da gelişmesi adına okul-

larda beslenme uzmanlarıyla ya da bilirkişilerle yapılacak çalışmalar önemli görülmektedir. Bu çalış-

manın alanında ilklerden olması, yapılacak olan beslenme eğitimi ve öğretmen öz yeterlik çalışmalarına 

yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmeni, Beslenme Eğitimi, Öz Yeterlik 
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YEME DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER 

Damla Su BAŞ, Kübra DERYA İPEK, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ 

Türkiye 

Öz: Yeme davranışı, canlının yaşamını devam ettirebilmesi için hayatı boyunca gerçekleştirdiği temel 

davranışlardandır. Biyolojik, psikolojik, çevresel, sosyo-kültürel ve genetik etmenler yeme davranışını 

olumsuz etkileyerek yetersiz/aşırı beslenme ya da yeme bozukluklarına da yol açabilmektedir. Bu lite-

ratür taramasında metabolik yolaklar ve hedonik sistem aracılığı ile düzenlenen yeme davranışını etki-

leyen psikolojik faktörlere değinilmiştir. Olumsuz duygulanımla ilişkili olan anksiyete, öfke, üzüntü ve 

suçluluk gibi duygulara yanıt olarak yeme davranışı eğiliminin görüldüğü duygusal yeme durumu ortaya 

çıkar. Fiziksel açlık, midede kazınma, burukluk hissi ve kan şekeri düşüklüğü gibi belirtilere sahiptir; 

duygusal açlık sırasında ise kişi önüne geleni yemekte ve bu yiyeceklerin genellikle yüksek kalorili 

olduğu belirtilmektedir. Yeme davranışı ve duygular arasındaki ilişkiye yönelik; psikosomatik teori, 

obezite teorisi, içsel-dışsal teori, kısıtlama teorisi gibi çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Kişilik özellikleri 

olan dürtüsellik, mükemmeliyetçilik, saldırganlık ve benlik saygısı ile farklı yeme davranışları ve yeme 

bozuklukları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Yeme davranışı patolojisi gösteren çocukla-

rın aile öykülerine bakıldığında sorunlu aile modellerine sahip oldukları görülmektedir. Tüm bu faktör-

lerin yanında yapılan çalışmalarda çeşitli kişilik bozukluklarının yeme bozuklukları ile bağlantılı olduğu 

görülmüştür. B kümesi kişilik bozukluklarının daha çok bulimik hastalarda, C kümesi kişilik bozukluk-

larının ise anoreksik hastalarda daha fazla görüldüğü bildirilmiştir. Kişinin benlik bütünlüğünü tehdit 

eden travmatik yaşantılar da özellikle çocukluk döneminde yaşanması durumunda ruhsal sağlığı ve 

yeme davranışlarını etkileyen bir faktördür. Çocuklarda duygusal, fiziksel ve cinsel istismar, ruhsal bo-

zuklukların başlamasına neden olabilecek yeme bozukluklarının oluşumunu arttırmaktadır. Sosyal çev-

rede gerçekçi olmayan ince bir fiziki görünüm ile kadınların nesneleştirilmesinin ve bunun kadınlar 

tarafından içselleştirilmesi sonucunda da çeşitli yeme davranışı bozuklukları görülebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yeme Davranışı, Yeme Bozuklukları, Yeme Bağımlılığı 
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COVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN 

AKADEMİSYENLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ 

Derya Dursun SAYDAM, Hilal DEMİRKESEN BIÇAK, Merve TERZİ, Aliye KAŞARCI HAKAN, 

Gökçe ÖZKILIÇCI, Mehmet ÜNAL 

Türkiye 

Öz: Giriş: Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi fiziksel aktivite, sosyal hayata katılım, 

beslenme alışkanlıklarında değişiklik gibi birden çok unsurda belirleyici olmuş ve olmaya devam et-

mektedir. Bu araştırmada pandemi koşulları sebebiyle uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılması ile 

birlikte akademisyenlerin beslenme alışkanlıklarında meydana gelen değişikliğin ölçülmesi ve değer-

lendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Akademisyenlerin salgın öncesi örgün eğitim sürecindeki ve salgın 

döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecinde değişen beslenme düzeninin tespit edilebilmesi ama-

cıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik kadrosundan 01.06.2020-01.08.2020 tarihleri arasında 

online anket sorularını cevaplandırmaları istenmiştir. Araştırmaya toplam 118 akademisyenin katılımı 

ile veri sağlamıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 25. versiyon istatistik programı kullanılmış olup, 

istatistiksel olarak anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %67,8’i kadın, 

%32,2’si erkek akademisyenler olup yaş ortalaması 40,96±15,73’tür. Akademik unvanlara göre dağılım 

incelendiğinde 35 öğretim görevlisi, 32 doktor öğretim üyesi, 30 araştırma görevlisi 17 profesör ve 4 

doçenttir. Katılımcıların %22,9’unun kronik hastalığı mevcuttur. Katılımcıların %50,8’inde pandemi 

döneminde kilo artışı, %17,8’inde kilo kaybı yaşanmıştır. Pandemi döneminde yaşanan kilo değişimi 

unvanlar arasında pozitif yönlü korelasyon vardır (r=0,647; p=0,000). Katılımcıların %39’u uzaktan 

eğitim sürecini kilo kontrolü için fırsat olarak değerlendirirken %77,1’i mevcut süreçte yeme davranış-

larında değişiklik olduğunu ifade etmiştir. Kilo kontrolü sürecinde düşük kalorili beslenme ile sıvı tü-

ketimi ve fiziksel aktivite düzeyleri arasında pozitif yönlü korelasyon olduğu görülmüştür (r=0,461, 

p=0,000; r=0,570, p=0,000). %49,1 oranında katılımcı öğün haricinde tüketilen atıştırmalık miktarında 

artış olduğunu, %66‘sı meyve-sebze tüketiminin arttığını ifade etmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde aka-

demisyenlerin %78,6’sının çiğ gıdaları yıkama ve dezenfeksiyon süresi uzamış, %50’si hazır satın aldığı 

yoğurt ve ekmek gibi temel gıda maddelerini kendi yapmaya başladığını ifade etmiştir. Pandemi koşul-

ları gereği uygulanan uzaktan eğitim süreci ile birlikte ana yemek ve yan ürünler arasından en çok fırın 

yemekleri ve salata çeşitlerini hazırlama sıklığı artmıştır. Bu süreçte katılımcıların %32,2’si hazım güç-

lüğü yaşamış olup, unvanlara göre istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur (p=0,015). Katılımcılar 

genel olarak ilaç veya gıda takviyesi tercih etmemişlerdir. Sonuç: Covid-19 hastalığı vakalarının ülke-

mizde tespit edilmesinin hemen akabinde üniversitelerin yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yöntem-

lerini kullanması ile birlikte akademisyenlerin beslenme alışkanlıklarında birçok parametrede değişiklik 

meydana gelmiş ve mevcut kilolarında artış gerçekleşmiştir. Araştırma kapsamında, bir yılı aşkın süredir 

devam etmekte olan pandemi sürecinin ilk altı aylık periyoduna ait bulgular değerlendirilmiştir. Sürecin 

ilerleyen dönemlerinde anket çalışmasının tekrarlanması ile katılımcıların tutum ve davranışlarındaki 

değişimin değerlendirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Beslenme, Uzaktan Eğitim, Akademisyen 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ UYKU KALİTESİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ece GÜVEN, İndrani KALKAN 

Türkiye 

Öz: Giriş: Sağlık çalışanların çalışma koşullarından dolayı uyku kalitesine bağlı olarak beslenme alış-

kanlıklarının etkilendiği görülmüştür. Amaç: İstanbul’da bir kamu hastanesinde çalışan bireylerinin 

uyku kalitesi ve beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal Metot: Kesitsel 

nitelikteki bu çalışmaya İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışan 217 gönüllü 

sağlık personeli dahil edilmiştir. Katılımcılara; tanımlayıcı bilgiler, çalışma şekilleri, beslenme alışkan-

lıklarına ilişkin veri toplama formu, besin tüketim sıklığı ve PUKİ (Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi) 

ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 25.0 sürümü kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katı-

lan 217 kişinin yaş ortalaması; 34,37 yıl olup, %65,9’ u kadın, % 34.1’i erkektir. %41,01’i iyi uyku 

kalitesine sahipken, %58,99’u kötü uyku kalitesine sahiptir. Elde edilen sonuçlara göre ara öğün sayısı, 

uyku kalitesi grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). İyi uyku kalitesine sahip ka-

tılımcıların %33,7’si öğün atlamamaktayken, %24,7’si sabah, %38,2’si öğle, %3,4’ü ise akşam öğününü 

atlamaktadır. Kötü uyku kalitesine sahip katılımcıların %14,8’i öğün atlamamaktayken, %30,5’i sabah, 

%48,4’ü öğle, %6,3’ü ise akşam öğününü atlamaktadır. Atlanan öğün, uyku kalitesi grupları arasında 

anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0.05). Uyku kalitesi grupları arasında günlük alınan enerji, 

makro-besin öğeleri, kafein içeren içecekler ve su tüketim miktarları konusunda anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir ( p> 0.05). Sonuçlar: Sağlık çalışanların uyku kalitesinin çoğunlukla kötü olduğu, öğün-

lerin atlandığı ancak alınan enerji, makro-besin ve içecek tüketimi ile uyku ilişkisi incelendiğinde önemli 

fark olmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili daha geniş örneklem sayısı ile yürütülecek çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlıkları, Uyku Kalitesi, Sağlık Çalışanları 
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TÜRKİYE’DE BESİN TAKVİYESİ VE SPOR İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ 

TEZLERİN İNCELENMESİ 

Eda KURŞUN, Duygu AKSOY 

Türkiye 

Öz: Beslenme, organizmanın hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, büyümesi, gelişmesi ve ge-

rekli olan enerjinin karşılanabilmesi için besinlerin dışarıdan alınması yolu ile ve bu besinlerin emilimi, 

sindirimi edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sporculara özel planlanan beslenme programları, sporcula-

rın performanslarını ve gelişim düzeyleri ile yakından ilişkilidir. Birçok sporcu, antrenmanlarının bir 

parçası olarak besin takviyelerinden faydalanmaktadır. Besin takviyeleri, kişilerin doğal beslenme yolu 

ile aldığı makro ve mikro besin ögelerinin sıvı, toz ve tablet formlarında hazırlanmış biçimleridir. Spor 

yapan bireylerin bu ürünleri kullanım amacı günlük beslenme rutinlerinde eksik kalan besin ögelerini 

olduğunda bu açıklığı etkili ve çabuk bir biçimde gidermektir. Bu araştırmanın amacı, elit düzeydeki 

sporcuların, fitness merkezlerinde spor yapan bireylerin ve fitness eğitmenlerinin besin takviyesi kulla-

nımı ile ilgili gelecekte yapılacak olan çalışmalara yardımcı olmak için bu alanda yapılmış lisansüstü 

tez çalışmaları incelenmiştir. Bu alanda yapılmış çalışmaları incelemek için YÖK Ulusal Tez Merkezi 

veri tabanı kullanılmıştır. Tarama yapılırken ‘supplement’, ‘gıda takviyesi’, 'besin takviyesi' ve ‘ergoje-

nik destek’ anahtar kelimeler kullanılmıştır ve erişime açık olan lisansüstü tezler değerlendirmeye alın-

mıştır. Arama kriterleri olarak, ‘spor’ konu alanında sınırlandırılarak 14 lisansüstü tez’e ulaşılmıştır. Elit 

düzeydeki sporcuların, fitness merkezinde spor yapan bireylerin ve fitness eğitmenlerinin katılımcı ol-

duğu bu çalışmalarda; kullandıkları besin takviye ürünlerini, bu ürünleri kullanım sıklıkları, kullanım 

amaçları, bilinç düzeyleri gibi destek ürünlerine yaklaşımları incelenmiştir. Bu yapılan çalışmalar dik-

kate alınarak, sonuç olarak sporcuların performanslarını artırmak ve gelişimlerinin sürekliliği için besin 

takviyesi kullandıkları söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Supplement, Ergojenik Destek, Gıda Takviyesi, Besin Takviyesi 
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TÜRKİYE’DE KADINLARDA OBEZİTE VE SPOR İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ YAPILAN 

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ 

Eda KURŞUN, Duygu AKSOY 

Türkiye 

Öz: Obezite, tüketilen besinlerden alınan enerjinin günlük hayatta tüketilen enerjiden fazla olmasından 

dolayı meydana gelen bir hastalıktır. Ayrıca, insan vücudunda bulunan yağ hacminin, yağsız vücut hac-

mine oranla yüksek seviyelerde olması ile bireyi fiziksel ve psikolojik açıdan önemli derecede etkileyen 

kronik bir hastalıktır. Obez bireyler, çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşmaktadır. Özellikle obez kadınlara 

özgü sağlık sorunları bireylerin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Obezite tedavilerinde, egzersiz 

ve kalori kısıtlaması tedavilerinin birlikte uygulandığı yöntemler en etkili programlar olarak değerlen-

dirilir. Bu çalışmanın amacı; kadınlarda obezite ve spor alanındaki çalışmaları araştırmak, incelemek ve 

bu çalışmaların sonuçlarını doğrultusunda bilgilerin derlemesi yapılarak, ilerleyen yıllarda yapılacak 

olan çalışmalar adına bir bilgi havuzu oluşturmasıdır. Bu çalışma ile, bu alanda yapılan araştırmaların 

tekrarına düşmesini engelleyerek, yapılacak olan yeni araştırmaların konu saptanmasına yardımcı olmak 

ve eksik konuların giderilmesine yardımcı olacaktır. Bu çalışma, derleme metodu kullanılarak ulusal 

alanda lisansüstü tezler incelenmiştir. Bu derleme çalışması için YÖK Ulusal Tez Merkezi arama mo-

toru üzerinden erişim sağlanarak ulusal lisansüstü tezlerin taraması yapılmıştır. Tarama yapılırken ‘’obe-

zite’’, ‘’kadın’’ ve ‘’obezite ve kadın’’ anahtar kelimeleri kullanılmış ve alan olarak ‘spor’ konu alanı 

seçilmiştir. Bu araştırmanın amacına uygun ve erişime açık olan toplam 15 lisansüstü çalışmasına ula-

şılmıştır. Bu çalışma ile, kadınlarda obezite ve spor alanına yönelik yapılan araştırma sonuçlarını belir-

lenmiştir. Sonuç olarak, obez kadın bireyler üzerinde çeşitli aerobik egzersiz programlarının olumlu 

yönde etkilerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Obezite, Spor 
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SÜLFORAFANIN KANSER PREVANSİYONUNDAKİ ROLÜ 

Elif DEMİR, Serap ANDAÇ ÖZTÜRK 

Türkiye 

Öz: Kanser tüm dünyada insidansı hızla artmaya devam eden kompleks bir hastalıktır. Yapılan çalış-

malar sonucunda fonksiyonel besinlerin yapısında bulunan biyoaktif bileşenlerin kansere karşı kemop-

reventif etkiler gösterebileceği kanıtlanmıştır. Kanserlerin önemli bir kısmının doğru beslenme alışkan-

lıkları ve yaşam tarzı modifikasyonu ile önlenebilir olması bu tarz bileşenlere olan ilgiyi artırmaktadır. 

Bu bileşenler arasında en dikkat çeken, krusifer (turpgil) grubu sebzelerin yapısında bulunan bir izoti-

yosiyanat olan sülforafandır. İzotiyosiyanatlar bitkilerde glukozinolat öncülleri olarak bulunur. Gluko-

zinolatlar brokoli, turp, beyaz ve karalahana, karnabahar, brüksel lahanası, hardal gibi sebzelerin küçük 

parçalara ayırılması, çiğnenmesi, doğranması sonucunda aktive olan mirosinaz enzimi ile sülforafana 

hidroliz olmaktadır. Sülforafan içeren sebzelerin tüketiminin prostat, mesane, meme, rahim ağzı, mide, 

kolon, akciğer gibi birçok kanser türünün gelişim riskini inhibe ettiği bildirilmiştir. Sülforafan; Faz I 

enzimlerini doğrudan inhibe edip karsinojenlerin aktivasyonunu azalatarak, Faz II enzimlerini dolaylı 

yoldan uyararak karsinojenlerin detoksifikasyonunu artırarak, hücre proliferasyonu, apoptoz, inflamas-

yon ve oksidatif stresi düzenleyen hücre sinyal yollarına müdahale ederek anti-kanser özelliğini gösterir. 

Sülforafanın kanseri birden çok yolla önleyen bir bileşen olması onu kemoprevansiyonda umut vaad 

eden bir diyetsel terapötik ajan haline getirmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda sülforafan tüketiminin 

güvenli ve tolere edilebilir olduğu bildirmiştir. Bu derlemede sülforafanın özellikleri, antikanser etki 

mekanizmasının Faz I ve Faz II enzimleri üzerine etkisi ve biyoyararlılığı kısaca gözden geçirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İzotiyosiyanat, Sülforafan, Kemoprevansiyon 
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BESİN KAYNAĞI OLAN DİCLE YENGECİNİN ORGANİK ASİT VE FENOLİK MADDE 

İÇERİĞİ 

Engie Aydın Kamal ALABBAS, Fadime OVALI, Fatma AKAT, Eissa ALMAGHREBİ, Hüsamettin 

VATANSEV 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Geleneksel tıpta kanser tedavisi için yengeç kabuğu kullanan bazı yöntemler vardır. 

Özellikle Irak ve çevresinde yengeç tozu, pek çok kanser, infertilite ve abortus riskli gebe kadınların 

tedavisinde geleneksel olarak kullanılmaktadır. Genel olarak yengeçler, içerdikleri esansiyel amino asit-

ler, proteinler, doymamış yağ asitleri, karbonhidrat, yağ ve mineraller sayesinde oldukça besleyicidir ve 

insan sağlığı üzerine olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir [1,2]. Yengeçler ayrıca potasyum, fosfor, 

kalsiyum, magnezyum, bakır, demir, manganez ve çinko gibi temel makro ve mikro elementleri içeren 

önemli bir besin kaynağıdır [3]. Yengeç kabuğu, toksik ve alerjik etkiler olmaksızın antibakteriyel, an-

tifungal, antiviral ve antikanser etkileri olan kitin ve türevleri, kitosan, kitin ve kitosan oligosakkaritler, 

karotenoidler ve selenyum gibi bir dizi doğal maddeye sahip olduğu bilinmektedir [4]. Yaptığımız bu 

çalışmanın amacı, tam yengecin sulu çözeltisinin, organik asit ve fenolik madde içeriklerini tespit et-

mektir. Materyal Metod: Irak’ın Musul şehrinden geçen Dicle nehrinden toplanan Dicle Yengeci yıkanıp 

temizlenip kurutuldu. İç organları çıkartıldı. Küçük parçalara ayrılıp 150oC elektrikli fırında 2 saat in-

kübe edildi. Pişirilen yengeç toz haline getirilip öğütüldü. 1 gr Dicle Yengeci tozu 30 mL distile suda 

çözüldü. Ultrasonikatör cihazında 37 oC’de 1 saat inkübe edildi. 4500 rpm’de 5 dk santrifüj edildi. Sü-

pernatant kısmı alınıp organik asit ve fenolik madde içeriği Shimadzu Marka HPLC cihazına 20 µL 

enjekte edildi. Sonuçlar ppm olarak elde edildi. Sonuç: Daha önce yapılan çalışmalarda Soundarapan-

dian ve ark. [5] pişirilmiş mavi yengecin, gallik asit ve askorbik asit içerdiğini tespit etmişlerdir. Hayashi 

ve ark. [6] mavi yengeç ekstraktının analizi sonucunda asetik asit, laktik asit, propiyonik asit, oksalik 

asit ve süksinik asit içerdiğini belirlemişlerdir. Bu çalışma sonucunda Dicle Yengeci türünün, organik 

asit ve fenolik madde içerikleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Elde ettiğimiz fenolik madde verilerine göre 

Dicle yengeci, pişirilmiş mavi yengeçte tespit edilen gallik asit ve askorbik asite ek olarak kateşin tipleri, 

benzoik asit, sinamik asit ve apigenin de içerdiği tespit edilmiştir. Organik asit içeriği açısından ise 

tartarik asit, malik asit, sitrik asit, asetik asit, laktik asit, propiyonik asit, oksalik asit ve süksinik asit 

içerdiği tespit edilmiştir. Yaptığımız bu çalışma, Dicle yengeci türünün ilk organik asit ve fenolik madde 

içeriğini ortaya koymasıyla literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dicle Yengeci, Fenolik Madde, Organik Asit 
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ANNELERİN COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÇOCUK BESLEME DAVRANIŞLARI 

Esra TURAL BÜYÜK 

Türkiye 

Öz: Giriş: Karantina dönemlerinde ve normal zamanlarda sağlıklı beslenme ilkelerine uyum göstermek 

önemlidir. Bu süreçte ev içinde geçirilen zaman artışı, çocukların dikey hayattan paralel hayata geçişine 

ve vücut ağırlıklarında artışa neden olabilir. Amaç: Covid-19 pandemisi sürecinde çocuklarının bes-

lenme durumlarına ilişkin annelerin algı, kaygı ve uygulamalarını belirlemektir. Yöntem: Tanımlayıcı 

ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve Çocuk Beslenme Anketi (ÇBA) kul-

lanılarak Google formlar aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli etik 

kurul izni ve katılımcıların onamı alınmıştır. Verilerin SPSS 22 programı kullanılarak Mann Whitney U 

testi ve Kruskal Vallis testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Çocukların %50.5’i kızdır, yaş ortalaması 

7.48±2, boy uzunluğu ortalaması 123.7±20 santimetre, ağırlık ortalaması 28.2±12 kilogramdır. Annele-

rin %61.3 Covid-19 pandemisinde çocuklarının kilosunun değişmediğini ancak %80.9’u beslenme dav-

ranışı değişikliği olduğunu belirtmiştir. Covid-19 sürecinde çocuğunun beslenme davranışlarında deği-

şiklik olduğunu belirten annelerin çocuklarının tartıları hakkında daha fazla kaygılı oldukları ve daha 

fazla kısıtlama davranışında bulunduğu saptanmıştır(p˂0.05). Çocuğun tartı alımının azaldığını belirten 

annelerin ise yemek saatlerinde yemeleri için çocuklarına daha fazla baskı yaptıkları belirlenmiş-

tir(p˂0.05). Ayrıca annenin eğitim durumu ile sorumluluk algısı, çocuğun algılanan tartısı, izlem ve 

kısıtlama davranışı puan ortalamaları arasında ve çalışma durumuna ile ebeveyn tartı algısı, çocuğun 

algılanan tartı algısı, ebeveynlerin çocukların tartıları hakkındaki kaygı puan ortalamaları arasında ista-

tistiksel anlamda fark saptanmıştır (p˂0.05). Sonuç: Covid-19 sürecinde çocukların yeme davranışı ve 

kilo sorunları arttıkça, annelerin besleme süreciyle ilgili olumsuz tutumlarının ve kaygılarının arttığı ve 

daha çok kısıtlama ve yemeğe zorlama gibi olumsuz uygulamalarda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca annelerin eğitim seviyeleri ve çalışma durumunun çocuklarına yönelik beslenme algıları, kaygı-

ları ve uygulamaları üzerine etkilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Çocuk Beslenmesi, Ebeveyn Davranışları 
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MODERN KURUTMA YÖNTEMLERİNİN PRUNUS LAUROCERASUS MEYVESİNİN 

KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Fatma TÜRKMEN, Salih KARASU, Ayşe KARADAĞ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma taflan (Prunus laurocerasus) meyvesinde farklı kurutma yöntemleri ve kurutma sıcak-

lıklarının kurutma kinetiği, toplam biyoaktif madde, fenolik profili, mikroyapısal özellikler, rehidrasyon 

kinetiği ve renk değişimine olan etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla sıcak hava ile kurutma 

(HAD), ultrases-destekli vakum kurutma (USV) ve dondurarak kurutma (FD) işlemleri taflan meyvesine 

uygulanmıştır. HAD ve USV işlemleri için 50, 60 ve 70°C olmak üzere üç farklı sıcaklık değerinde 

kurutma yapılmıştır. Örneklerin kuruma süreleri 50, 60 ve 70°C’ de HAD metodu için 1980, 1220 ve 

770 dakika olarak belirlenirken USV 50, 60 ve 70°C için 950, 615 ve 445 dakika olduğu belirlenmiştir. 

Taflanın toplam biyoaktif madde içeriğinin hem kurutma yöntemleri hem de kurutma sıcaklıklarından 

etkilendiği saptanmıştır (p<0,05). FD ile kurutulmuş örneklerin en yüksek toplam fenolik madde (TPC) 

(851,47 mg GAE/100g KM), toplam flavonoid (TFC) (1853,13 mg CE/100g KM), toplam antosiyanin 

(TA) (135,52 mg siyanidin 3-glukozid/100g KM) ve antioksidan aktivite (DPPH) (17,13 mg TE/100g 

KM) gösterdiği tespit edilmiştir. USV uygulanmış örneklerin ise aynı kurutma sıcaklığında HAD işlemi 

uygulanmış örneklerden daha yüksek biyoaktif madde miktarına sahip olduğu belirlenmiştir. HAD ve 

USV işlemleri için kurutma sıcaklığının artırılması ile toplam biyoaktif madde miktarının arttığı görül-

müştür (p<0,05). Sırasıyla HAD ve USV-50°C’de TPC değeri 311.88-465,64 mg GAE/100g KM iken 

HAD ve USV-70°C’de 580,81-674,40 mg GAE/100g KM olarak tespit edilmiştir. Taflan meyvesinin 

fenolik profili sonuçlarında klorojenik asit temel fenolik bileşik olarak tespit edilmiştir ve miktarı ku-

rutma metotlarına bağlı olarak değişiklik göstermiştir (p<0,05). SEM görüntüleri kurutulmuş örneklerin 

yüzey karakteristiklerini tanımlamaktadır. HAD uygulanmış örneklerde FD ve USV işlemi uygulanmış 

örnekler ile karşılaştırıldığında daha fazla büzülme olduğu görülmüştür. Tüm kurutma yöntemleri ör-

neklerin toplam renk farklılığı değeri (ΔE) üzerinde etkili olmuştur (p<0,05). Bu çalışma daha yüksek 

seviyede biyoaktif maddenin korunması ve rehidrasyon oranları, kurutma süresinin kısalması, daha az 

renk değişikliği ve büzülmenin oluşmasından dolayı taflan meyvesinin kurutulmasında USV yönteminin 

HAD yöntemine alternatif metot olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Taflan, Ultrases-Destekli Vakum Kurutma, Biyoaktif Özellikler, Mikroyapı, Re-

hidrasyon 
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KADINLARDA METABOLİK SENDROM DURUMUNA GÖRE DİYET KALİTESİ VE 

DEPRESYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gamze BOLAÇ YAVAŞOĞLU, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Metabolik sendrom (MetS), kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda etkili olan ve aynı 

etyopatogeneze sahip oldukları düşünülen farklı risk faktörlerinin birlikte yer alması durumudur. Obe-

zite, insülin direnci, hipertansiyon, diyabet, aterojenik dislipidemi ve endotel disfonksiyon metabolik 

sendromun bileşenleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı metebolik sendrom durumu ile 

diyet kalitesi ve depresyon durumunun ilişkisinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Bu çalışma, Sincan İlçe 

Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sincan Sağlıklı Hayat Merkezi diyet polikliniğine doktor tarafından yönlen-

dirilen 18-50 yaş arası 176 kadın (88 MetS olgusu, 88 MetS olmayan) gönüllü ile yürütülmüştür. Çalış-

maya katılan bireylerin; genel bilgileri, 3 günlük besin tüketim kayıtları, CES-depresyon ölçeği, antro-

pometrik ölçümleri, biyokimyasal bulguları değerlendirilmiştir. Diyet kalitesinin değerlendirilmesinde 

Healthy Eating İndex (HEİ)-2015 kullanılmıştır. Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması (38,2±9,3) yıl ola-

rak hesaplanmıştır. Bireylerin ortalama diyet kalitesi puanları, metabolik sendrom durumuna göre farklı 

bulunmamıştır (p>0,050). Metabolik sendromu olanların CES depresyon puanları ortalaması 

(21,64±14,8) (orta dereceli depresyon) iken olmayanların ortalaması (17,09±12,0) (hafif dereceli dep-

resyon) olup gruplar arası fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca metabolik send-

romlu bireylerde; vücut ağırlığı, beden kütle indeksi, bel çevresi, bel-boy oranı, boyun çevresi, vücut 

yağ yüzdesi, vücut yağ kütlesi metabolik sendromu olmayan bireylere göre istatistiksel olarak daha yük-

sek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, metabolik sendromu olan bireylerde beslenme durumu ve has-

tanın psikolojik durumunun da değerlendirilmesi tedavinin seyrini olumlu yönde etkileyecektir. 

Anahtar Kelimeler: Metabolik Sendrom, Diyet Kalitesi, Depresyon 
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SOSYAL MEDYA İLE KİLO VERMEK: OBEZİTE TEDAVİSİNDE BİR ARAÇ OLARAK 

BEĞENİ VE TAKİP 

Gizem GERDAN, Miraç Barış USTA 

Türkiye 

Öz: Bu sistematik gözden geçirme çalışması sosyal medya üzerinden kilo vermeye ilişkin uygulamaları 

içeren çalışmaların temel özelliklerini, metodolojisini ve sonuçlarını incelemek üzere yürütülmüştür. Bu 

amaçla sistematik olarak yürütülen aramalar sonucunda, kilo değişimine yönelik uygulamalara sosyal 

medyayı dahil eden, obezite ve kilo kaybı ile ilişkili olan 19 çalışma incelenmiştir. Çalışmalarda ağırlıklı 

olarak Facebook (n=13, %68.4) platformunun, ardından Twitter (n= 4, %21.1) ve diğer (n=2, %10.5) 

sosyal platformların kullanıldığı görülmüştür. Çalışmalar, deneysel (n=9, %47.4), yarı deneysel (n=2, 

%10.5), deney öncesi tasarım (n=5, %26.3) ve karma yöntem (n= 3, %15.8) tasarımlarına sahiptir. Sık-

lıkla pilot araştırma niteliğinde olan bu çalışmalarda, sosyal medya üzerinden yürütülen uygulamaların 

dahil edilmesi sonucunda kilo kaybı ve kilo ile ilişkili ölçümlerde azalma bildirilirken, kilo kaybıyla 

ilişkili olarak davranışsal değişiklikler (ör: yeme örüntüsü) de rapor edilmektedir. Bunun yanı sıra sosyal 

medyada etkileşim sıklığının kilo kaybı ile ilişkili olduğu, paylaşım türlerinin çevrim içi aktivite üze-

rinde etkili olduğu, sosyal medya temelli kilo verme müdahaleleri sonucunda algılanan sosyal destek, 

motivasyon, diyetle ilgili öz yeterlilik ve sorumluluk gibi değişkenlerde farklılaşmalar olduğu da belir-

tilmiştir. Sosyal medya etkileşimi ve kilo kaybı ile ilişkili olarak; potansiyel karıştırıcı değişkenlerin 

kontrol altına alındığı daha fazla randomize kontrollü araştırmalar yürütülmesinin ilgili kilo kaybıyla 

ilişkili değişkenlerin tabiatının anlaşılmasında ve obezite ile mücadelede yardımcı bir araç olabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Kilo Kaybı, Obezite, Twitter, Tweet, Facebook 
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GESTASYONEL DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN İNSÜLİN KULLANIMINI 

ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ 

Gizem KÖSE, Elif YILDIRIM, Cansu ZIRTIL, Simge SİPAHİ 

Türkiye 

Öz: Gestasyonel diyabet, gebelik öncesinde aşikar diyabeti olmayan gebede ikinci ya da üçüncü trimes-

terde ortaya çıkan karbonhidrat intoleransıdır. Hamile kadınlar ve bebeğin gelişimi üzerinde negatif et-

kileri bulunan gestasyonel diyabetin temel tedavisi tıbbi beslenme tedavisidir. Bu çalışmada tıbbi bes-

lenme tedavisinin gestasyonel diyabette hedef kan glikoz değerlerine ulaşımı ve insülin kullanımını ön-

leme üzerindeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 17 gestasyonel diyabetli 

kadında gebelik öncesi beden kütle indeksi, gebelikteki ağırlık kazanımı, ilk gebelik yaşı, toplam gebelik 

sayısı, iki gebelik arası süre, bebek doğum ağırlığı ile tıbbi beslenme tedavisi öncesi ve sonrasındaki 

enerji, karbonhidrat, protein, yağ alımları, açlık ve tokluk kan glikozu, sistolik ve diastolik kan basıncı, 

hemoglobin ve hematokrit düzeyleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen ve-

rilerin istatiksel analizi SPSS 22.0 Statistics programı ile yapılmıştır. Hastaların yalnızca %11.7’sinde 

insülin tedavisine başlanmıştır. Gebelik öncesi insülin direnci olanlar ile olmayanlar arasında açlık ve 

tokluk kan glikozu düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). İnsülin kullanmayan gebe-

lerin açlık ve tokluk kan glikozu değerleri insülin kullanan gebelere göre daha düşük bulunmuştur 

(p<0.05). İnsülin kullanmayanlarda müdahale sonrası hemoglobin düzeyleri anlamlı olarak artmıştır 

(p=0.023) İnsülin kullanan gebelerde bebek doğum ağırlığı anlamlı olarak yüksek bulunmuştur 

(p<0.05). Bu çalışmada gestasyonel diyabetlilerde kan glikoz regülasyonunun, medikal tedaviye ihtiyaç 

duyulmadan, iyi planlanmış bir tıbbi beslenme tedavisi ile sağlanabileceğine dair önemli sonuçlar göz-

lenmiş olup, daha büyük örneklemli çalışmalara gereksinim vardır. 

Anahtar Kelimeler: Gestasyonel Diabetes Mellitus, İnsülin, Tıbbi Beslenme Tedavisi 
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YETİŞKİNLERDE GECE YEME SENDROMU GÖRÜLME SIKLIĞI İLE TİP 2 DİYABET 

VE BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Gülperi DEMİR 

Türkiye 

Öz: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, yetişkin bireylerde gece yeme sendromu görülme sıklığı ile 

beden kütle indeksi ve tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Ocak-Nisan 2019 tarihleri 

arasında, Konya, Bursa, Antalya ve Ankara illerinde yaşayan, gönüllü 300 yetişkin birey (erkek:%39,7, 

kadın:%60,3; ortalama yaş:36,1±14,3yıl) üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, Gece Yeme An-

keti (NEQ) kullanarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde, SPSS 23.0 prog-

ramı kullanılmıştır. Açıklayıcı değişken olarak beden kütle indeksi (BKİ), tip 2 diyabet varlığı, cinsiyet, 

yaş, öğrenim ve çalışma durumları, sigara ve alkol tüketim alınmıştır. Araştırmanın sonucunda yetişkin-

lerin %17,3’ünde GYS saptanmıştır. BKİ arttıkça GYS de artmaktadır. Zayıf yetişkinlerin %23,1’inde, 

normal ağırlıktaki yetişkinlerin %6,8’inde, hafif şişman yetişkinlerin %17,2’sinde, obez yetişkinlerin 

%36,8’inde GYS saptanmıştır (p:0,000). Tip-2 diyabet tanısı olanların %43,3’ünde GYS saptanmıştır. 

Tip-2 diyabet tanısı olmayanlarda ise GYS oranı %10.8 bulunmuştur (p:0,000). GYS sıklığı diğer de-

ğişkenlere göre incelendiğinde ise; erkeklerin %19,3’ünde; kadınların %16,0’sında GYS olduğu 

(p:0,533); yaş arttıkça GYS sıklığının da arttığı (p:0.868); eğitim düzeyi arttıkça GYS oranının azaldığı 

(p:0.261); çalışmayan bireylerde GYS sıklığının daha fazla olduğu (p:0.123), sigara içenlerde (p:0.001) 

ve alkol tüketenlerde (p:0.011) GYS sıklığının daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu çalışma, GYS’nun 

nedenleri ve ilişkili olduğu faktörlerin belirlenerek çözümüne yönelik katkı sağlaması açısından önem-

lidir. 

Anahtar Kelimeler: Gece Yeme Sendromu, Tip 2 Diyabet, Beden Kütle İndeks 
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BARİATRİK CERRAHİ HASTALARININ POSTOPERATİF DÖNEMDE SAĞLIK VE 

BESLENME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

Gülperi DEMİR 

Türkiye 

Öz: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, bariatrik cerrahi uygulanan yetişkinlerin sağlık ve beslenme 

durumları ve davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, bariatrik cerrahi operasyonu 

geçirmiş, 4.aşama diyet programına geçmiş, gönüllü 106 yetişkinle (erkek:%25.5,kadın:%74.5; yaş or-

talaması:33.3±10yıl) yürütülmüştür. Veriler, anket formu kullanılarak online ve yüz yüze görüşme yön-

temiyle toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Katılımcıların bariatrik 

cerrahi operasyonu sonrası vücut ağırlığı kaybı ortalama 48.2±20.0 kg’dır. Operasyon öncesi ortalama 

beden kütle indeksleri (BKI) 44.3±7.8 kg/m² iken operasyon sonrası ortalama BKI’leri 27.3±5.6 

kg/m²’dir (p<0.01). Operasyon öncesinde katılımcıların %93.4’ü çeşitli diyetleri uyguladıklarını, 

%68.9’u çeşitli egzersiz programı uyguladıkları, %59.4’ü zayıflama kapsülleri kullandıkları, %34.4’ü 

akapunktur uygulaması yaptırdıklarını bildirmiştir. Operasyon öncesi katılımcıların %62.3’ünde sağlık 

sorunu bulunurken, operasyon sonrasında anlamlı bir düşüş gözlenmiştir (%11.3, p<0.01). Katılımcıla-

rın %78.1’i operasyon sonrası fiziksel aktivite yaptıklarını, %53.8’i operasyon sonrası vitamin-mineral 

takviyesi aldığını bildirmiştir. Operasyon sonrası, katılımcıların %8.5’i besinlere karşı alerji/intölerans 

geliştiğini, %90,6’sı iştahının azaldığını %49,1’i tat kaybı olduğunu, %73,1’i tat kaybı nedeniyle besin 

tüketiminin azaldığını, %50.0’si, besinlere karşı tiksinti geliştiğini bildirmiştir. Katılımcıların 

%65,1’inin ameliyat sonrası bazı besinleri tüketirken zorluk yaşadığı, en çok et/tavuk/balık, ekmek/pi-

lav/makarna, sebzeler/salata ve yumurtayı tüketmede zorlandıkları bulunmuştur. Katılımcıların ana 

öğün düzenleri incelendiğinde, %7,5’ i günde bir ana öğün, %21,7’i iki ana öğün, %62,3’ü üç ana öğün, 

%8,5’i üçten fazla ana öğün tükettiklerini belirtmişlerdir. Ara öğün sayıları incelendiğinde ise; %17,9’ 

u bir ara öğün, %39,6’ sı iki ara öğün, %29,2’ si üç ara öğün ve %13,2’ si üçten fazla ara öğün tükettikleri 

görülmüştür. Katılımcıların %11,3 ile en çok sabah kahvaltısını atladıkları belirlenmiştir. Katılımcıların 

%33.3’ü iştahı olmadığı için öğün atladıklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, Beslenme, Obezite, Sağlık 
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FARKLI EĞİTİM DÜZEYİNDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YEME 

İNDEKSİ VE DİYET KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülşen ÖZDURAN, Sevinç YÜCECAN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Farklı eğitim düzeyindeki üniversite öğrencilerinin sağlıklı yeme indeksi ve diyet kaliteleri-

nin değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmaya 299 üniversite öğrencisi katılmıştır. Bireylerin sosyo-de-

mografik özellikleri anket formu kullanılarak değerlendirilmiştir. Besin tüketimleri için “Üç Günlük 

Besin Tüketim Kaydı” alınıp değerlendirilmesi Beslenme Bilgi Sistemi (BEBİS) programı ile yapılmış-

tır. Diyet Kalite İndeksi-Uluslararası (DKİ-U) ve Sağlıklı Yeme İndeksi - 2015 (SYİ) ölçekleri kullanıl-

mıştır. Verilerin analizinde Sosyal Bilimleri için İstatistik Programı (SPSS) 20.0 kullanılmıştır. Önem-

lilik düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %79.2’si kadın ve %20.8’i 

erkektir. %31.4’ünü birinci, %35.1’ini ikinci, %18.4’ünü üçüncü ve %15.1’ini dördüncü sınıflar oluş-

turmaktadır. Bireylerin SYİ sınıflamasına bakıldığında %63.9’unun kötü, %30.8’inin geliştirilmesi ge-

reken ve %5.4’ünün iyi olduğu görülmüştür. DKİ-U sınıflamasına bakıldığında ise %89.3’ünün kötü ve 

%10.7’sinin iyi kalitede diyet kalite puanlarının olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyetler açısından DKİ-U 

puanları ortalaması kadınlarda 43.5±11.6, erkeklerde 43.9±11.7 iken; SYİ puanları ortalaması kadın-

larda 44.7±15.6, erkeklerde 45.3±15.8’dir. DKİ-U puanları ortalamaları sınıflar bazında sırasıyla 

46.0±11.5, 41.6±12.0, 45.4±10.5, 40.6±10.8 iken; SYİ puanları ortalamaları ise 48.3±16.1, 42.4±15.8, 

46.7±14.0 ve 41.1±14.9 olarak bulunmuştur. Cinsiyetler arasındaki SYİ puanları ve DKİ-U puanları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli değilken (p>0.05), sınıflar arasındaki SYİ puanları (p=0.015) 

ve DKİ-U puanları (p=0.009) arasındaki farklar istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. SYİ puanları 

ve DKİ-U puanları arasında pozitif yönde ve istatistiksel açıdan önemli bir ilişki olduğu görülmüştür 

(r=0.983, p<0.001). Sonuç: Öğrencilerin sağlıklı yeme davranışları arttıkça diyet kaliteleri de artmakta-

dır. Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri göz önüne alınarak sağlıklı yeme davranışları ve diyet kaliteleri 

geliştirilmeli, ileride oluşabilecek kronik hastalıkların ve risklerinin önlenmesi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Diyet Kalitesi, Sağlıklı Yeme İndeksi, Üniversite Öğrencileri 
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KATEŞİN VE EPİGALLOKATEŞİN GALLATIN İN VİTRO PARKİNSON MODELİNDEKİ 

HÜCRE CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Gülşen ÖZDURAN, Sevinç YÜCECAN, Eda BECER, Hafize Seda VATANSEVER 

Türkiye 

(BU ÇALIŞMA BİLİM VE DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN ÖDÜLE LAYIK BULUN-

MUŞTUR) 

Öz: Amaç: İn vitro Parkinson modelinde kateşin ve epigallokateşin gallatın hücre canlılığı üzerindeki 

etkilerini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmada SK-N-AS insan nöroblastoma hücreleri DMEM, %10 fetal 

sığır serum, %1 penisilin-streptomisin, %1 L-glutamin içeren kültür vasatı içerisinde 37°C’de %5’lik 

karbondioksitli ortamda kültüre edildi. İn vitro Parkinson modeli için SK-N-AS hücreleri 24 ve 48 saat 

süresince 25 μM, 50 μM veya 100 μM konsantrasyonlardaki 6-hidroksi dopamine maruz bırakıldı. Mo-

del kontrolü kültür vasatlarındaki dopamin ve α-sinüklein düzeylerinin ELISA analizi sonrasında ya-

pıldı. Kateşin ve epigallokateşin gallat beş farklı konsantrasyonda (10 μM, 50 μM, 100 μM, 150 μM, 

200 μM) SK-N-AS (kontrol) ve in vitro Parkinson model hücrelere 24 ve 48 saat uygulandı. Hücre 

canlılıkları, 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) testi ile rutin protokol 

ile ölçüldü. Bulgular: 6-hidroksi dopamin uygulaması sonrasında, α-sinüklein düzeylerinin Parkinson 

model hücrelerde kontrol grubuna göre 24 saatlik uygulama sonrasında 50 μM konsantrasyonda daha 

yüksek olduğu saptandı. Dopamin düzeylerinin ise 24 saatlik uygulama sonrasında 50 μM uygulanan 

parkinson model hücrelerde kontrol grubuna göre daha düşük olduğu bulundu. Kateşin ve epigallokate-

şin gallatın 24 saat 100 μM konsantrasyondaki uygulamalarının in vitro Parkinson modelinde kontrol 

grubuna göre hücre canlılığını artırdığı saptandı. Sonuç: Çalışmada 6-hidroksi dopamin maruziyeti son-

rasında dopamin düzeyinin azalması, α-sinüklein düzeyinin artması ile 24 saatlik 50 μM 6-hidroksi do-

pamin uygulamasının in vitro Parkinson modeli oluşumunu sağladığı sonucuna varıldı. Bununla birlikte 

kateşin ve epigallokateşin gallat’ın hücre canlılığını parkinson model hücrelerde kontrol hücrelere na-

zaran daha fazla artırması üzerine, her iki biyoaktif bileşenin uygulama sonrasında parkinson model 

nöron hücrelerde potansiyel koruyucu etkilerinin olabileceği düşünüldü. 

Anahtar Kelimeler: Kateşin, Epigallokateşin Gallat, İn Vitro Parkinson Modeli, 6-Hidroksi Dopamin 
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TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN KALİTE İYİLEŞTİRME 

SİSTEMLERİ 

Gökçe ÇAKMAK KAFADAR, Muhammet Ali ÇAKIR 

Türkiye 

Öz: Kalite, belirli ölçütler yardımıyla belirlenebilen ve kullanım amacına göre ölçütleri değişebilen bir 

olgu olarak tanımlanabildiği gibi, üretilen mal veya hizmetin, tüketici istek ve gereksinimlerini tatmin 

etme düzeyi olarak tanımlanır. Dünyada güvenli ve kaliteli gıda üretimi için toplam kalite yönetim sis-

temleri uygulanmaktadır. Toplam kalite yönetiminin (TKY) amacı kuruluşta çalışanların, yöneticilerin, 

faaliyetlerin, süreçlerin, mal ve hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayarak müşteri 

memnuniyetini gerçekleştirmektir. TKY ilkelerinin başında müşteri odaklılık gelmektedir. Müşteri 

odaklılık ilkesiyle müşteri memnuniyeti ile toplu beslenme sistemlerinin tercih edilme oranı ve kazancı 

da artmış olacaktır. TKY’nin diğer ilkeleri arasında sürekli iyileştirme ve tüm çalışanların katılımı gel-

mektedir. Bu sebeple toplu beslenme sistemlerinin tüm aşamalarında bulunan personelin bu kalite iyi-

leştirme sürecine katılımı şarttır. Toplam kalite yönetim sistemlerinin çıkış noktası olan müşteri mem-

nuniyeti ile gıdanın kaliteli, güvenilir, sağlıklı olması sağlanmaktadır. Bu çalışmada toplam kalite yö-

netim sistemleri başlığı altında; Gıda Güvenliği Sistemleri [İyi Tarımsal Uygulamalar (GAP), İyi Üretim 

Uygulamaları (GMP), İyi Hijyen Uygulamaları (GHP), İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), İngiliz 

Perakendeciler Birliği (BRC), Uluslar arası Gıda Standardı (IFS), Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike 

Analizleri (HACCP) , ISO 22000], Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001), Çevre Yönetim Sistemi ( ISO 

14001), İş Sağlığı ve İş Güvenliği Standardı (OHSAS 18001), Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000) 

incelenecektir. Bu çalışmada amacımız toplu beslenme sisteminde bu denli önemli olan kalite iyileş-

tirme sistemlerini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Toplu Beslenme Sistemleri, Kalite İyileştirme Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi, 

Gıda Güvenliği Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, Sosyal Sorumlu-

luk Standardı 
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FİTOKİMYASALLAR VE HAŞLAMA YÖNTEMİNİN ÇEŞİTLİ SEBZELERDEKİ 

FİTOKİMYASALLARA ETKİSİ 

Gökçe ÇAKMAK KAFADAR, Muhammet Ali ÇAKIR 

Türkiye 

Öz: Fitokimyasallar, bitkiler tarafından çeşitli kimyasal yollarla üretilen besleyici olmayan kimyasal 

bileşiklerdir. Sağlık üzerine birçok yararlı etkileri olan fitokimyasallar polifenoller, terpenoidler, orga-

nosülfürler, fitosteroller olmak üzere dört başlık altında incelenebilir. Polifenoller kendi içinde 5 ana 

başlığa daha ayrılır: Basit fenolik asitler, stilbenler, kurkuminoidler, lignanlar ve flavonoidler. Terpeno-

idlerin arasında karotenoidler (laykopen, lutein ve karoten) ve sesquiterpenler bulunur. Organasülfür 

bileşikler arasında allil sülfit, allisin ve alliksin bulunur. Bu bileşikler sarımsak, soğan, pırasa gibi seb-

zelerde bol miktarda bulunmaktadır. Son olarak kolesterol benzeri yapıda olan ve kalp sağlığı ile ilgili 

önemli etkileri olduğu düşünülen fitostreroller arasında kampestrol, stigmasterol ve sitosterol bulunur. 

Birçok hastalığın önlenmesi veya tedavisinde etkili olan fitokimyasallar sebzelerde yoğun olarak bulu-

nur. Genel olarak sebzeler pişirilerek tüketilmektedir. Toplumda sebzelerin çiğ olarak tüketilmesinin 

daha doğru olduğu kanısı olsa da pişirme ile aktif olan biyoaktif bileşikler nedeniyle pişirmenin olumlu 

yanları da vardır. Pişirmenin sebzeler üzerinde tek bir etkisi yoktur. Bunun sebebi sebze türlerinin farklı 

olması olduğu gibi pişirme süresi, sıcaklık gibi etkilerden kaynaklanıyor olabilir. Pişirme yöntemlerin-

den biri olan haşlama yöntemi pişirme yöntemleri arasında beslenme ve diyetetik uzmanları tarafından 

en çok önerilen yöntemlerden biridir. Son zamanlarda haşlama suyuna geçen vitamin ve mineraller ne-

deniyle haşlamanın sağlıklı olarak değerlendirilmesi sorgulanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada fito-

kimyasalları kategorize etmek ve fitokimyasalların yoğun olarak bulunduğu çeşitli sebzelerde haşlama 

yöntemi ile fitokimyasalların değişimini incelemek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fitokimyasallar, Sebzeler, Pişirme Yöntemleri, Haşlama 
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İNSÜLİN DİRENCİ OLAN BİREYLERDE UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Halime PULAT DEMİR, Hatice Merve BAYRAM 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı insülin direnci olan bireylerde uyku kalitesinin, besin tüketiminin ve 

antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışma İstanbul’da özel bir üniversite has-

tanesinde insülin direnci tanısı konan toplam 52 birey (14 erkek, 38 kadın) üzerinde yürütülmüştür. 

Katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemiyle anket formu (demografik özellikler ve Pittburg Uyku Kali-

tesi Ölçeği (PUKİ)) uygulanmış ve 24 saatlik geriye dönük tüketim kayıtları ile antropometrik ölçümleri 

alınmıştır. Veriler SPSS 24.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Katılımcılarda insülin di-

rencine ek %28.8’inde başka kronik hastalık saptanmıştır. PUKİ sınıflandırmasına göre %28.8’inin 

uyku kalitesi iyi, %71.2’sinin uyku kalitesi kötüdür (p> 0.05). Katılımcıların Beden Kütle İndeksi (BKİ) 

erkeklerde 32.46 ± 4.20, kadınlarda 29.56 ± 5.04 kg/m2’dir. Erkeklerin %50.0’ı obez ve %14.3’ü aşırı 

obez, kadınların ise %34.2’si obez ve %5.3’ü aşırı obez grubundadır. Bel çevresine göre değerlendiril-

diğinde erkeklerin %85.7’si ve kadınların %73.1’ı riskli gruptayken, bel/kalça oranına göre bu değerler 

sırasıyla %42.9 ve %44.7’dir. İnsülin Direnci Testi (HOMA-IR) ile BKİ ve Açlık kan şekeri arasında 

pozitif orta düzey ilişki saptanmıştır (sırasıyla r: 0.436, p: 0.001, r: 0.473, p<0.001). Erkeklerin günlük 

aldıkları enerji miktarı ortalama 1771.20 ± 554.38 kkal, kadınların 1258.42 ± 355.11 kkal’dir. Sonuç: 

Sonuç olarak, insülin direnci hastalarında uyku kalitesinin kötü olduğu ve bu durumun ek diğer kronik 

hastalıklara zemin hazırlayarak sağlık harcamalarında artışa yol açacağı görülmektedir. Toplam aldıkları 

enerji miktarları yüksek olmamasına rağmen bu bireylerin normalden fazla vücut ağırlığına sahip olması 

öğünlerinin düzensiz olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle insülin direnci ve obeziteye yönelik uz-

man diyetisyenler tarafından bireyselleştirilmiş beslenme tedavilerinin hastalıkları önlemede ve uyku 

kalitesinin artmasında yarar sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: İnsülin Direnci, Uyku Kalitesi, Antropometrik Ölçüm, Beslenme 
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İSTANBUL PİYASASINDA SATIŞA SUNULAN YER FISTIĞI VE KURU İNCİR 

ÖRNEKLERİNDE TOPLAM AFLATOKSİN VE OKRATOKSİN A VARLIĞININ 

BELİRLENMESİ 

Halime UĞUR, Gülden Zehra OMURTAG, Mustafa YAMAN, İrem OMURTAG KORKMAZ 

Türkiye 

Öz: Mikotoksinler Aspergillus, Penicillium ve Fusarium gibi çeşitli mantar türlerinin doğal olarak oluş-

turduğu ikincil metabolitlerdir. Mikotoksinlerden Aflatoksinler ve Okratoksin A, tüm mikotoksinler ara-

sında memeliler için en toksik olanlarıdır. Hayvan ve insan sağlığı üzerindeki ciddi etkileri ve besinlerde 

sık görülmeleri nedeniyle büyük endişe oluşturmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, Türkiye'de önemli mik-

tarlarda tüketilen ve yurtdışına giderek artan miktarlarda ihraç edilen yer fıstığı ve kuru incirde, toksik 

olarak kabul edilen mikotoksinlerden toplam aflatoksin ile okratoksin A analizlerinin yapılarak temsili 

veriler elde etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 40 yer fıstığı ve 20 kuru incir olmak üzere toplam 60 

örnek, İstanbul’un farklı semtlerinden açık (30) ve marketlerde ambalajlı şekilde satılan (30) ürünlerden 

toplanmıştır. Bu örneklerdeki toplam aflatoksin ve okratoksin A analizi için yüksek basınçlı sıvı kroma-

tografisi (HPLC) cihazı kullanılmıştır. Kabuklu yer fıstığı örneklerinin 19’unda (20), kabuksuz yer fıs-

tığı örneklerinin tamamında (20), kuru incir örneklerinin ise 16’sında (20) toplam aflatoksin varlığı tes-

pit edilmiştir. Kabuklu yer fıstığı, kabuksuz yer fıstığı ve kuru incir örneklerinde saptanan en yüksek 

toplam aflatoksin düzeyi sırasıyla 0,625 µg/kg, 0,886 µg/kg ve 0,332 µg/kg olarak bulunmuştur. Okra-

toksin A varlığına bakıldığında ise kabuklu yer fıstığında 1, kabuksuz yer fıstığında 1 ve kuru incirde 2 

olmak üzere toplam 4 üründe Okratoksin A varlığına rastlanmıştır. Bu ürünlerdeki Okratoksin A düze-

yinin de sırasıyla 0,040 µg/kg, 0,046 µg/kg ve 0,036-0,227 µg/kg olduğu görülmüştür. Tespit edilen 

toplam aflatoksin ve okratoksin A değerlerinin tamamı, Türk Gıda Kodeksi Tebliği’nde belirtilen mak-

simum toplam aflatoksin ve okratoksin A seviyesinin altındadır. 

Anahtar Kelimeler: Yer Fıstığı, Kuru İncir, Aflatoksin, Okratoksin A, HPLC 
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İN VİTRO GASTROİNTESTİNAL SİNDİRİM SİSTEMİ KULLANILARAK BAZI İŞLENMİŞ 

ET ÜRÜNLERİNDE MALONDİALDEHİT BİLEŞİĞİNİN BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN 

BELİRLENMESİ 

Hatice YILDIRIM, Sena Nur TANYILDIZ, Halime UĞUR, Nilgün IŞIKSAÇAN,  

Ömer Faruk MIZRAK, Mustafa YAMAN 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmanın amacı bazı işlenmiş et ürünlerinde in vitro gastrointestinal sindirim öncesi ve sonrası 

Malondialdehit (MDA) miktarını ve biyoerişilebilirliğini belirlemektir. Lipit peroksidasyon ürünleri ço-

ğunlukla et ve et ürünleri ile yüksek yağlı işlenmiş gıdalarda oluşmaktadır. Lipit oksidasyonunun, gıda 

ürünlerinin duyusal özellikleri, besin değeri ve sağlıkla ilişkisi üzerine etkileri bulunmaktadır. Lipid 

peroksidasyonu sonucu oluşan MDA, kanserojen ve mutajen olduğu düşünülen bir bileşiktir. Ek olarak 

MDA seviyeleri, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok patolojik durumda önemli ölçüde 

değişmektedir. Bu çalışmada, toplamda 12 örnek olacak şekilde, 3 farklı salam, jambon, döner ve sosis 

örnekleri incelenmiş ve ürünlerdeki MDA miktarı HPLC yöntemi ile belirlenmiştir. İşlenmiş et ürünle-

rinde sindirim öncesi ve sonrası MDA miktarı sırasıyla 30,9- 689,8 µg/100 g ve 37,6- 3024,7 µg/100 g 

arasındadır. MDA biyoerişilebilirlikleri ise %80,7- 1426,6 arasında bulunmuştur. Ürünlerde başlangıç-

taki MDA değeri sırasıyla; salamlarda 30,9- 59,4µg/100 g; döner etlerinde 39,3- 689,8 µg/100 g; jam-

bonlarda 46,8- 139,6 µg/100 g ve sosislerde 98,7- 215,7 µg/100 g arasındadır. MDA biyoerişilebilirlik-

leri sırasıyla; salamlarda %333,4- 410,2; döner etlerinde %98,7- 440,3; jambonlarda %80,7-1426,6 ve 

sosislerde %112,8- 372,4 arasında değişim göstermektedir. Ürünlerin büyük bir çoğunluğunda biyoeri-

şilebilirliğin arttığı görülmüştür. Farklı işleme tekniklerine tabi tutulan et ürünlerinin genel olarak yük-

sek miktarda MDA içerdiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle diyetlerde MDA alımı ile alımın oluştura-

bileceği sağlık riskleri düşünüldüğünde, ürünlerin MDA içeriklerinin belirlenmesi ve sağlık açısından 

değerlendirilmesi ile ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Malondialdehit, İşlenmiş Et Ürünleri, Beslenme, Lipit Oksidasyonu, Sağlık 
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BESİN DESTEK ÜRÜNLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ 

Hayrunisa KOYUN, Mehtap AKKURT, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU 

Türkiye 

Öz: Besin destekleri, diyet bileşenlerinden birini veya daha fazlasını içeren veya günlük diyetini tamam-

layacak (tütün dışında) vitamin, mineral, aminoasit, sekonder metabolit içeren ekstrakt veya bu bileşen-

lerin konsantre hallerini hap, kapsül, tablet veya sıvı formda oluşturulmasıyla elde edilen insan sağlığını 

olumlu yönde etkileyen ürünlerdir. Geçmişten günümüze besin destek ürünleri çokça araştırılmış olup 

modern tıpta kullanılacak seviyeye ulaşmıştır. Destek ürün kullanımında, biyoyararlanım ve güvenilirlik 

önem teşkil etmektedir. Besin takviyelerinin yönetmeliği Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Kanununun 28. maddesine göre hazırlanmaktadır. Eczanelerde bulunması gereken ürünler yasal 

düzenlemelerle beraber aktar, marketler gibi yerlerde satılmaya başlanmıştır. Ancak bu durum kullanı-

lacak destek ürünün güvenilirliği açısından tehlike oluşturmuştur. 2002 yılından itibaren destek ürünle-

rinin ruhsatlandırması ve ithal izni Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Besin destek ürünleri 

belirli fizyolojik işlevleri desteklemeyi amaçlasa da hastanın sağlığını iyileştirmek için de kullanılmak-

tadır. Destek ürünü kontrollü bir şekilde kullandığında sağlığa olumlu yönde etki etki göstermektedir. 

Bu çalışma da destek ürünlerinden Spirulina, Ekinezya, Ginseng (panaxquinquefolius), Sinameki, Cur-

cuma Longa, Probiyotik, Cassia Angustifolia Vahl, Vaccinium Macrocarpon, Medicago Sativa, Sambu-

cus Nigra, Alhagi maurorum Medik, Feoniculum Vulguare, Anethum Graveolens, Nigella Sativa, D adlı 

destek ürünleri incelenmiştir. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı bitkisel destek ürünlerini etki ve kullanılışlarına 

göre yüzde dağılımına bakıldığında en çok %36 ile sindirim sistemi hastalılarında kullanıldığı, ardından 

%23 ile solunum sistemi hastalıkları onu takip etmektedir. ABD’de yapılan çalışmaya göre 4-17 yaş 

aralığında bulunan kişilerin en sık kullandığı destek ürünü ekinazyadır. Yine yapılan başka bir çalışmada 

ise Spirulina adlı besin takviyesinin yaygın olarak bilinin destek ürünü olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 

destek ürünlerin hipertansiyon, diyabet, Covid-19, parkinson, Alzheimer, kalp hastalıklarında ve psiko-

lojik rahatsızlıklarda kullanıldığına dair çalışmalar oldukça yaygındır. Özellikle diyabette kan şekeri 

regülasyonu için en sık kullanılan bitkisel destek ürünleri acı kavun, çemen otu, gurmar, sarmaşık kabak 

nopal, ginseng, tarhun, tarçın, pisilyum ve sarımsaktır. Ancak dünyada destek ürünlerinin kullanımları 

incelendiğinde kontrolsüz kullanımın yaygın olduğu görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak besin des-

tek ürünleri ilaçlarla tepkimesine sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu etkileşimler farmokokinetik ve farmo-

kodinamik olabilmektedir. Özellikle terapötik indeksi dar olan ilaçlarla besin destek ürünlerinin dikkatli 

kullanılması gerekmektedir. Hastalıklarda kullanımının hekim, diyetisyen kontrolünde olması gerek-

mektedir. Popüler olmalarına rağmen, diyet takviyelerinin sağlık yararları tartışılmalı ve bilimsel çalış-

malar arttırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Destek Ürün Kullanımı, Hastalıklarda Destek Ürün Kullanımı, Destek Ürünlerinin 

İlaçlarla Etkileşimi 
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İNFERTİLİTE VE BESLENME İLİŞKİSİ 

Hülya YILMAZ ÖNAL 

Türkiye 

Öz: İnfertilite, reprodüktif çağda olan bir çiftin herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın, en 

az bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanır. Dünyada infertilite 

oranı %8-12 arasında olup Türkiye'de bu oran %10-20 arasında değişmektedir. Bir kadının doğurganlı-

ğını etkileyen bir dizi jinekolojik ve sistemik hastalığın yanı sıra, stres, yaş, dengesiz beslenme ve sağ-

lıksız beslenme, obezite, sigara ve alkol kullanımı, kafein alımı, gibi yaşam tarzı faktörleri ve çevresel 

koşullar da etkilemektedir. Beslenme, hem kadınlarda hem de erkeklerde üreme verimliliğini arttırmada 

önemli bir rol oynar. Bazı besin grupları ve vitaminlerin üreme sağlığı üzerinde diğerlerine göre daha 

fazla etkisi vardır. Lif, folat, meyve ve sebzelerin tüketimi semen kalitesini artırır. Benzer şekilde sağ-

lıklı yağ asitleri ve protein tüketiminin döllenmeyi arttırdığı düşünülmektedir. Antioksidanlar da serbest 

radikalleri ortadan kaldırır ve doğurganlık oranlarını arttırır. Selenyum, çinko, omega 3 yağ asitleri ve 

koenzim Q10 takviyelerinin sperm kalitesine yararlı etkileri olduğu kanıtlanmıştır. İnsan dışı çalışma-

lardan elde edilen umut verici kanıtlara rağmen, D vitamini ile insan doğurganlığı sonuçları arasında bir 

ilişki olduğunu destekleyen sınırlı sayıda kanıt bulunmaktadır. Folik asit ve B12 vitamini doğurganlık 

üzerindeki olası olumlu etkileri umut vericidir. Gebe kalmayı planlayan kadınlara, nöral tüp defektlerine 

karşı korumak için folik asitten zengin bir diyet tavsiye edilmektedir. Genel olarak yüksek balık tüke-

timi, düşük et ve kanatlı hayvan tüketimi, düşük glisemik indeksli karbonhidratların tüketilmesi oldukça 

önemlidir. Bunun yanında bireylerin sağlıklı kilolarına ulaştırılmaları, alkol, sigara ve stresten uzak dur-

maları oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı, Bu makalenin amacı, bazı makro ve mikro besin öğele-

rinin infertilite üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Beslenme, Kadın Doğurganlığı 
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MADEN SULARI VE KEMİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Hülya YILMAZ ÖNAL 

Türkiye 

Öz: Maden suyu, yeraltı sularından elde edilen mineralli sudur. Yoğun mineral içeriği nedeniyle insan 

sağlığı için faydalıdır. Doğal mineralli sular, 180 °C'de 1 L suyun buharlaşmasından sonra mineral tuz-

larından kalan sabit tortu miktarına (mg cinsinden) göre sınıflandırılır. Ayrıca içerdiği mineral yoğun-

luğuna göre de, maden suları; bikarbonatlı, sülfatlı, klorürlü, kalsiyumlu, magnezyumlu, florürlü ve sod-

yumlu maden suyu olarak da sınıflandırılır. Maden suyunda bulunan mineraller, kemik ve diş minerali-

zasyonu, hücresel değişimler temelinde hidrosalin dengesinin düzenlenmesi, çeşitli metabolik yolların 

aktivasyonu gibi birçok biyolojik temel fonksiyonda görev alan inorganik bileşiklerdir. Vücudun den-

geli bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için makro minerallere ve eser elementlere ihtiyacı vardır. Ancak 

insanlar bu mineralleri üretemezler, bu nedenle yiyeceklerden ve sudan düzenli olarak alınması gerek-

mektedir. Bu mineraller maden suyu içerisinde bolca bulunmaktadır. Gıdalardaki minerallerin varlığı 

maden suyundan daha azdır ve gıdalardaki mineraller, emilebilirliklerini sınırlayabilen karmaşık mole-

küllere bağlıdırlar, ancak mineraller suda serbest iyonlar halinde bulunurlar. Kalsiyum, maden sularının 

ana mineralidir. Kalsiyum alımının iskelet sağlığı için önemli olduğu ve sinir sistemi, kas ve kan sistemi 

gibi iskelet dışı birçok vücut sistemine de faydalı olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Yapılan ça-

lışmalardan elde edilen sonuçlarda kalsiyumdan zengin maden sularının kemik sağlığı üzerine olumlu 

etkileri saptanmıştır, Bu nedenle diyetlerde alınması gereken kalsiyum desteğini sağlamak amacıyla 

kullanılabilir. Ayrıca laktoz intoleransı olan veya süt ve süt ürünlerinin tadından tiksinen kişiler için de 

iyi bir kalsiyum kaynağı olması açısından ümit verici bir aday olabilir. Aynı zamanda, obezite sorunu 

yaşayan kişilerde de yağ içeriği olmaması, kalorisiz olması açısından iyi bir alternatif olacaktır. Doğal 

mineralli suların sağlık üzerine etkileri ile ilgili biyokimyasal yolakları anlamak için yeni çalışmaların 

planlanmasına ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Maden Suyu, Kalsiyum, Doğal Mineralli Sular, Kemik Sağlığı, Kalsiyum Biyoya-

rarlılığı 
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BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE BESİN SEÇİMİNİN 

ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE İLİŞKİSİ 

Kardelen Büşra EGE GÜNDÜZ, Çağlar DOĞUER 

Türkiye 

Öz: Sağlıklı beslenme takıntısı olarak da tanımlanabilen ortoreksiya nevroza en çok kadınları, adöle-

sanları, sağlık eğitimi alan öğrencileri, sağlık çalışanlarını ve sporcuları etkilemektedir. Bununla beraber 

yoğun fiziksel aktivitede bulunan erkeklerin de ortoreksiya eğiliminde olma riski gözlenmiştir. Ortorek-

siyalı bireyler besinleri sağlıksız ve sağlıklı olarak etiketlemektedir. Sağlıksız olduğunu düşündükleri 

besinlerin diyetten elimine edilmesiyle diyetteki besin çeşitliliği azalmakta, ilerleyen durumlarda ol-

dukça ciddi malnütrisyon vakaları görülebilmektedir. Özellikle atletler ve yoğun fiziksel aktivitede bu-

lunan kişilerde katı beslenme alışkanlıkları ortoreksiya için bir risk faktörü olarak görülmektedir. Bu 

çalışma Mart-Nisan 2020 tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bö-

lümünde okuyan 18-25 yaş aralığındaki öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere sosyodemografik 

bilgi anketi, ORTO-11 testi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ) kısa formu ve Besin Tüketim 

Sıklığı Anketi’nden oluşan bir anket uygulanmıştır. Buna göre öğrencilerin ORTO-11 ölçeği ortalaması 

25,87±3,637’dir. Katılımcıların %64,7’si ortorektik eğilimler göstermektedir. İkinci sınıfta okuyan öğ-

rencilerin ORTO-11 ortalaması 24,85±3,185, üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerin ise 26,78±3,672’dir 

(p=0,005). Katılımcıların MET skoru ortalaması 1197,78±1466,44’tür. Öğrencilerin %47’si sedanter, 

%41,3’ü orta aktif, %11,7’si ise çok aktiftir. Kadın öğrencilerin %49,4’ü sedanter, %41,9’u orta aktif, 

%8,7’si çok aktiftir. Erkek öğrencilerin %26,7’si sedanter, %36,7’si orta aktif, %36,7’si çok aktiftir. 

Ortorektik eğilimler gösteren öğrencilerin MET skorları, ortorektik eğilim göstermeyenlere göre anlamlı 

olarak daha yüksektir (p=0,021). Ayran, dana sosis/salam, fastfood ve patates cipsi, havuç ve bitki çayı 

tüketimi fiziksel aktivite ile ilişkili bulunurken tam yağlı yoğurt, kurubaklagil, domates, zeytinyağı ve 

hamur tatlıları tüketimi ortoreksiya eğilimi ile ilişkili bulunmuştur. Sonuç olarak öğrencilerin besin se-

çimleri ortoreksiya eğilimlerinden ve fiziksel aktivite durumlarından etkilenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ortoreksiya Nevroza, Fiziksel Aktivite, Besin Seçimi 
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ANNE SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTTIRAN BİTKİSEL GALAKTOGOGLAR 

Kübra TOP, Büşra CANARSLAN 

Türkiye 

Öz: Anne sütü, bebekler için en ideal besindir. Emzirme, çocuk sağlığını koruyan ve çocuğun hayatta 

kalmasını sağlayan en etkili yollardandır. Anne sütünün mama ile beslemeye göre hem kısa hem de uzun 

vadeli faydalarla ilişkili olduğu yıllardır bilinmektedir. Anne sütünün bilinen bu faydalarına rağmen 

bebekleri yalnızca anne sütüyle besleme fikrinin benimsenmesi zaman almıştır. Laktasyon hem anne 

hem de bebekle ilgili pek çok faktörden etkilenebilen bir süreçtir. Artmış obezite oranları, çocuk do-

ğurma yaşının yükselmesi, sezaryen doğumların fazla olması gibi durumlar sonucunda laktasyon olu-

şumu zorlaşmaktadır. Bu durumlarda anneler genellikle süt üretimlerinin yetersiz olduğunu düşünmek-

tedir. Süt üretiminin düştüğü ve farmakolojik yöntemlere yanıt vermeyen annelerde galaktogog kulla-

nımı düşünülmektedir. Galaktogoglar, anne sütü üretiminin başlatılması, sürdürülmesi veya çoğalma-

sına yardımcı olabilen farmasötik ajanlar ve bitkisel takviyelerdir. Pek çok kültürde süt üretimini sür-

dürmek ve artırmak için çeşitli ot ve besinler kullanılmıştır. Galaktogoglar, anne sütü salınımına ve 

oksitosin uyarımına neden olmaktadır. Böylece miyoepitelyal hücreler kasılmakta ve depolanmış sütün 

kanallara ulaşımı sağlanmaktadır. Galaktogog olarak kullanılan otlar ve yiyecekler oldukça yaygındır. 

Bunlar çemen otu, sarımsak, dereotu, rezene, kişniş, karahindiba, devedikeni, keçi sedefi otu, yonca, 

yulaf, fesleğen, anason, kimyon, şatavari ve torbangun gibi bitkisel ürünlerdir. Bitkisel galaktogog kul-

lanan emziren anneler, FDA tarafından düzenlenmiş ilaçları kullanırken gösterdiği özeni galaktogog 

kullanırken de göstermelidir. Galaktogoglar doğal ürün olarak tanıtılmış olmasına rağmen galaktogog 

kullanımının genellikle güvenilir olduğu düşünülmemektedir. Bu derleme çalışmasında galaktogogların 

ne olduğu ne işe yaradığı, fizyolojisinin nasıl olduğu, galaktogog olarak kullanılan ürünlerin neler ol-

duğu ve galaktogoglar konusundaki güncel literatürün tartışılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Laktasyon, Galaktogog, Anne Sütü 
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ÇİĞ BESLENME (RAW FOOD) AKIMI VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Seda ÇAKMAK, Tuğçe BOĞA 

Türkiye 

Öz: Çiğ beslenme (raw food) akımı tartışmalı olarak kabul edilse de bir süredir popülerlik kazanmıştır 

ve bu akımın yakın gelecekte de varlığını sürdüreceği düşünülmektedir. Raw food kavramı; çiğ bes-

lenme, canlı-yarı canlı beslenme (live food) veya yaşayan gıda (living food) olarak tanımlanır. Çiğ bes-

lenme (raw food) akımı; pişirme işlemi uygulamadan tüketilebilen meyveler, sebzeler, tohumlar, sert 

kabuklu yemişler, kuru baklagiller ve filizlenmiş tahılların tüketilmesini temel olarak alan bir beslenme 

türüdür. Çiğ beslenme kavramında gıdaların çiğ ya da en fazla 46 ± 1°C’ye kadar pişmiş olması gerek-

mektedir. Vejetaryen ve vegan beslenme tarzıyla çiğ beslenme akımının bazı özellikleri ve uygulamaları 

benzerlik gösterse de gıdaları tüketme şekilleri ve bazı gıdaları tüketmeme nedenleri arasında önemli 

derecede farklılıklar bulunmaktadır. Çiğ beslenme (raw food) akımında tüketilen ürünlere göre vegan, 

ovo-lakto-vejetaryen, omnivor (çiğ et ve balık dahil olmak üzere karışık çiğ gıda diyetleri) gibi sınıflan-

dırmalar yapılmaktadır. Bu beslenme akımında en fazla 46 ± 1°C’ye kadar haşlama, dehidrasyon, gü-

neşte kurutma, asit (sirke, limon ve tuz), ezme ve karıştırma gibi gıda hazırlama yöntemleri kullanıl-

maktadır. Bu beslenme akımı; sürdürülebilirlik, hastalıklardan korunma, sağlıklı olma arzusu, uzun ya-

şayabilme, dini inançlar, hayvan refahı ve etik ilkeler gibi pek çok nedenden dolayı tercih edilmektedir. 

Çiğ beslenmeyi benimseyen kişilerde sağlığa olumlu etkilerin yanı sıra olumsuz etkilerin de olabileceği 

gözlenebilmektedir. Bu derleme çalışmasında, çiğ beslenme (raw food) akımı ve sağlık üzerine etkile-

rinin incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çiğ Beslenme Akımı, Raw Food, Beslenme, Sağlık 
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KANSERİN ÖNLENMESİNDE NUTRİGENETİK VE NUTRİGENOMİK BAKIŞ AÇISIYLA 

MİKROBESİNLERİN ROLÜ 

Mehmet Emin ARAYICI, Femin YALÇIN, Yasemin BAŞBINAR, Hülya ELLİDOKUZ 

Türkiye 

Öz: Kanser genetik çok faktörlü bir hastalık olarak ele alındığında, kanserin yatkınlığı, gelişimi ve prog-

nozu açısından bir dizi yönün araştırılması ve analiz edilmesi gerekir. Kanser risk değerlendirmesindeki 

açık olmayan rolü nedeniyle onkolojik alanda artan ilgi gören bu çok boyutlu faktörlerden biri diyet ve 

mikrobesinlerdir. Dahası, çalışmalar ilerledikçe, diyet ve hastaların moleküler değişimi arasında daha 

net bir bağlantı belirlenebilir ve ölçülebilir hale geliyor ve böylece spesifik fenotipik değişiklikleri farklı 

besin alımıyla ilişkilendiren eski genel görüşün yerini alıyor. Sırasıyla, genom ve diyet arasındaki kar-

şılıklı ilişkiye odaklanan iki ana alan vardır: nutrigenetik ve nutrigenomik. Nutrigenetik, beslenmenin 

gen düzeyinde etkilerini incelerken nutrigenomik, besinlerin genom ve transkriptom kalıpları üzerindeki 

etkisini inceler. Hastaların genomik profilleri ile besin alımları arasındaki etkileşimi hassas bir şekilde 

değerlendirerek, beslenme ve sağlık hizmetlerini kapsayan kişiselleştirilmiş bir ilaç kavramı tasavvur 

etmek mümkündür. Bilimsel literatürdeki kanıtlarla birlikte kanser gelişimi üzerinde engelleyici bir et-

kiye sahip olabilecek besinlerin listesi oldukça geniştir. Bu derlemenin amacı, bazı temel mikro besin 

bileşenlerinin (A vitamini, C vitamini, D vitamini, selenyum, likopen, çinko, karateonidler ve kurkumin) 

ve bazı makro besinlerin (çoklu doymamış yağ asitleri, prebiyotikler ve probiyotikler) farklı kanser tür-

lerini önleme ve/veya tedavide sahip olabileceği etkileri değerlendirmek ve sunmaktır. Bu besinlerin 

uygulanması, kanser inhibisyonu ile ilgili olarak in vitro ve in vivo önemli sonuçlar gösterdi, ancak 

gerçek hastalarda etkili dozlarda uygulama ile ilgili daha fazla çalışmanın yapılması gerekiyor. 

Anahtar Kelimeler: Nutrigenetik, Nutrigenomik, Kanser, Kemoprevansiyon 
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DİYET KALİTE İNDEKSLERİ 

Mehtap AKKURT, Hayrunisa KOYUN, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU 

Türkiye 

Öz: Beslenme, yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi, büyüme, gelişme için zorunlu bir eylemdir. Çağı-

mızda obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet gibi kronik hastalıklar hiç olmadığı kadar artmıştır. 

Tüm bunların ortak noktası ise yanlış hayat ve beslenme tarzından ileri gelmektedir. Dünya üzerindeki 

insanların bir kısmı malnütrisyon nedeniyle hayatını kaybederken bir kısmı ise aşırı besin alımının te-

tiklediği yukarıda sayılan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Tüm bu durumlar sağlıklı bes-

lenmeyi hayat tarzı haline getirmenin bugün dün olduğundan çok daha gerekli hale geldiğini göstermiş-

tir. Bu da öncelikle kitlelerin beslenme rutinini algılayıp üzerinde düzenlemeler yaparak mümkün ola-

bilir. Beslenme kalitesini ölçmek amacıyla Diyet Kalite İndeksi, Sağlıklı Diyet Göstergesi, Sağlıklı 

Yeme İndeksi, Akdeniz Diyet Skoru gibi birçok ölçek geliştirilmiştir. Bu ölçeklerin temel prensibi çe-

şitlilik, ılımlılık, genel denge ve yeterlilik parametreleri çerçevesinde besinleri gruplandırıp haftalık, 

günlük, aylık gibi periyotlarda tüketimi değerlendirip puanlandırmaktır. Ülkemizde yapılan Türkiye 

Beslenme ve Sağlık Araştırması’nda 6-18 yaş grubu çocuklarda hafif şişmanlık erkeklerde %14.2, kız-

larda %14.4; obezite ise sırası ile %9.1 ve %7.3 bulunmuştur. Üniversite öğrencileri ile yapılan çalış-

malarda, öğrencilerin çoğunluğu dengesiz beslenirken, bir bölümünün enerji tüketimi yetersizdir. Yapı-

lan bazı çalışmalarda ise erkekler yeterli düzeyde enerji alırken, kızların enerji alımının düşük olduğu 

görülmüştür. Eksik enerji alımı sonucu halsizlik ve bitkinlik, yetersiz besin ögesi alımı, zayıflamış ba-

ğışıklık sistemi, büyüme ve gelişmede gerileme, kas gelişiminin zayıfladığı görülmüştür. Son yıllarda 

modern yaşamın getirdiği sağlıksız beslenme alışkanlıklarının özellikle gençler arasında ivme göster-

mesi ve hareketten yoksun bir yaşam tarzı sonucu ortaya çıkan obezite, dünyada ve ülkemizde giderek 

diğer beslenme bozukluklarının önüne geçen bir sağlık sorunu haline dönüşmüştür. Ülkemizde obezite 

sıklığı son 13 yılda %44 ivme göstererek son yapılan TURDEP çalışmasında %32 olarak bildirilmiştir. 

Sağlıksız beslenme çocuklardan tutun adolesanlar, hamileler, yetişkinler, sporcular, yaşlılara kadar top-

lumun her kesimini ve gelecek nesilleri olumsuz etkilemektedir. Bu durumu en küçük ayrıntısına kadar 

kavrayıp çözüm getirmek de ancak kişinin beslenme kalitesini her gurup her parametre için ayrı ayrı ele 

alıp sorgulayıp problemi saptayan yukarıdaki indeksler sayesinde mümkün olabilir. Başta İskandinav 

ülkeleri olmak üzere birçok ülkede ve dahi bizim ülkemizde yavaş yavaş bu skorlar kullanılmaya baş-

lanmış olup epidemik olarak ölçümler yapılmaya başlanmıştır. Bu da bizim için umut verici bir geliş-

medir. Bu çalışmada Diyet Kalite İndeksleri ayrıntılı olarak anlatılmış olup, diyet kalitesinin toplumun 

farklı kesimlerini etkileyişi incelenmiş ve derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Diyet Kalitesi, Sağlıklı Beslenme, Obezite, Akdeniz Diyet Skoru, Çocuklar, Ado-

lesanlar 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME 

Melike GÜNYOL, Tutku Şeyda İŞYAR, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ 

Türkiye 

Öz: Gıda seçimlerimiz sağlığımızın yanında çevreyi de etkiler. Gıda üretimi ve tüketimi çevresel bozul-

manın nedenleri arasında temel olarak gösterilmektedir. Besinlere uygulanan işlemler sera gazı üzerinde 

etki oluşturmaktadır. Bu durum da çevrede olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Nüfus artışı ve iklim 

değişikliği ile mevcut enerji ve besin kaynakları risk altındadır. Tüketim son derece artmış durumdadır 

ve tüketim arttıkça kaynaklar tükenmekte ve gelecekte insanların ne tüketeceği konusu akıllarda soru 

işareti oluşturmaktadır. Gıda atıkları ve israfları da bu tehdidi tetiklemektedir. Bunun önüne geçmek, 

kaynakları yeterli kullanabilmek aynı zamanda sağlığı da koruyabilmek için sürdürülebilir sistemlere 

önem verilmesi gerekmektedir. Açlıkla mücadele eden insan sayısının, küresel yükün artışı, doğal kay-

nakların azalması, gıda ve su israfının artması ile sürdürülebilirlik kavramı daha da önem kazanmakta-

dır. Sürdürülebilir beslenme, çevresel etkileri düşük, gıda ve beslenme güvenliğine katkı sağlayan, şim-

diki ve gelecek nesiller için sağlıklı bir yaşam sunan, kültürel açıdan kabul edilebilir, biyoçeşitlilik ve 

ekosistemler açısından koruyucu, saygılı, erişilebilir, ekonomik, beslenme açısından yeterli, güvenilir, 

sağlıklı, doğal ve insan kaynaklarını en iyi şekilde optimize eden diyetler olarak tanımlanmaktadır. Sür-

dürülebilir beslenmeyi destekleyen diyet modellerinin uygulanmasına önem verilmelidir. Sürdürülebilir 

beslenme konusundaki çalışmalar artırılmalıdır. Özellikle beslenme uzmanlarının sürdürülebilirlik ko-

nusundaki bilgi ve çalışmalarını artırmaları, bilgilerini aktarmaları, sürdürülebilirliğe teşvik etmeleri 

açısından etkili olabilmektedir. Ayrıca anaokullarından başlanarak eğitim kurumlarında bu konuya de-

ğinilmesi, gezegen sağlığının koruması için oldukça etkili bir adım olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diyet, Çevre, Sera Gazı, Sürdürülebilirlik 
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YAŞLILARIN İŞTAH DURUMLARINA GÖRE BESİN TÜKETİMİ VE ANTROPOMETRİK 

ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma, yaşlıların iştah durumları ile besin tüketimleri ve çeşitli antropometrik ölçümlerinin 

ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini yaş ortalamaları 72,0±6,17 

yıl olan toplam 117 (43 erkek ve 74 kadın) yaşlı birey oluşturmaktadır. Katılımcıların demografik özel-

likleri ile beslenme alışkanlıklarına ilişkin sorular anket formu ile sorgulanmış olup, antropometik öl-

çümleri araştırmacılar tarafından tekniğine uygun şekilde alınmıştır. Besin tüketimlerinin değerlendiri-

lebilmesi amacıyla 24 saatlik hatırlatma yöntemi; iştah durumlarının değerlendirilebilmesi için ise Kısa 

Beslenme Değerlendirme Anketi (SNAQ) tarama testi kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen katılımcı-

ların SNAQ toplam puanları 16,3±2,43 olup, puanı ≤14 (vücut ağırlığı kaybı riski) olanlar %23,1; >14 

(vücut ağırlığı kaybı riski olmayanlar) olanlar ise %76,9’dur. Beden Kütle İndeksi (BKİ) ortalamaları 

>14 puan olanların, ≤14 puan olanlara göre BKİ ortalamaları (29,2±4,73; 27,4±4,79 kg/m2) daha yük-

sek; fakat fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). SNAQ puanına göre çeşitli değişkenlerin 

korelasyonlarına bakıldığında ise antropometrik ölçümlerden bel çevresi, baldır çevresi ve üst orta kol 

çevresinin; enerji ve makro besin ögelerinden ise enerji, karbonhidrat ve yağın SNAQ puanı ile pozitif 

yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisinin olduğu görülmektedir (p<0,05). Posa tüketimlerine 

bakıldığında ise iştah puanı daha yüksek olanların günlük posa tüketim ortalaması 25,9±10,10 g ve daha 

düşük olanların ise 21,1±9,79 g olarak bulunmuştur (p<0,05). Mikro besin ögelerinden B12 vitamini 

dışında, diğer incelenenlerinin tamamının alım düzeylerinin SNAQ puanı yüksek olanlarda daha fazla 

olduğu görülmüş; aradaki fark K vitamini ve demir için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). Sonuç olarak, yaşlılarda iştahın azalması, besin tüketiminde yetersizliklere ve sonrasında da 

malnütrisyona neden olabilmekte ve yaşlılık sürecini etkileyerek, sağlığa olumsuz yönde etki etmekte-

dir. Bu nedenle, iştah kayıplarının nedenlerinin belirlenerek elimine edilmesi, diyetin optimizasyonu ve 

sağlığın korunması için elzemdir. 

Anahtar Kelimeler: İştah, Malnütrisyon, Antropometrik Ölçümler 
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YAŞLI BİREYLERİN POSA TÜKETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma, yaşlı bireylerin toplam posa tüketimini ve Mini Nutritional Assessment (MNA) skor-

larına göre enerji, makro besin ögeleri ve posa tüketiminin ilişkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapıl-

mıştır. Araştırmanın örneklemini, 43 erkek ve 74 kadın olmak üzere toplam 107 yaşlı birey oluşturmuş-

tur. Katılımcıların demografik özellikleri anket formu ile sorgulanmış olup, antropometik ölçümleri 

araştırmacılar tarafından tekniğine uygun olacak şekilde alınmıştır. Besin tüketimlerinin değerlendirile-

bilmesi amacıyla 24 saatlik hatırlatma yöntemi ile besin tüketimleri sorgulanmış, malnütrisyon riskleri-

nin değerlendirilebilmesi için ise MNA kısa form kullanılmıştır. Çalışmaya katılan erkek bireylerin yaş 

ortalaması 73,0±6,62 yıl, kadınların ise 71,5±5,87 yıldır. Erkeklerin kadınlara kıyasla enerji (kkal) 

(1851,9±500,40; 1518,5±516,55), protein (g) (63,7±21,38; 52,5±20,20,82), yağ (g) (72,0±26,18; 

61,0±27,07) ve karbonhidrat (g) (231,3±84,00; 185,0±69,80) tüketim miktarları anlamlı düzeyde daha 

yüksektir (p<0,05). Posa tüketimleri ise erkeklerin 1000 kkal başına 14,8±5,02 g, kadınların ise 

15,9±5,58 g olarak belirlenmiştir (p>0,05). Toplam posa tüketimleri incelendiğinde; erkeklerin toplam 

posa tüketimleri 27,1±10,50; kadınların ise 23,5±9,83 g olarak bulunmuş olup (p>0,05), erkeklerin (sı-

rasıyla 9,5±4,28; 17,5±6,77 g) kadınlara (sırasıyla 8,0±3,70; 15,3±6,41 g) kıyasla hem çözünür hem de 

çözünmez posa tüketim miktarları daha fazla belirlenmiştir (p>0,05). MNA skorlarına göre diyetin enerji 

ve makro besin ögeleri ile posa alım düzeylerinin değerlendirilmesine bakıldığında ise erkeklerde genel 

olarak MNA skoru arttıkça tüketim düzeylerinin arttığı, kadınlarda ise tam tersi şekilde MNA skorları 

arttıkça tüketimin azaldığı saptanmış olup, hiçbiri için aradaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulun-

mamıştır (p>0,05). Sonuç olarak, malnütrisyon açısından riskli olan gruplarda ise posa alımında da azal-

manın olması beklenen bir sonuç olup, diyette yapılacak çeşitli düzenlemeler ile hem çözünür hem de 

çözünmez posa kaynaklarının tüketiminin arttırılması sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Posa, Malnütrisyon 
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İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TAKİBİ YAPILAN COVİD-19 

HASTALARININ HASTALIK ÖNCESİ VE SONRASI BESLENME DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Muhammed ATAK, Gülten SALİMULLİN, Feyza Nur ÇAKIR, Kübra ADA 

Türkiye 

Öz: Giriş: COVİD-19’dan korunmak amacıyla bağışıklığı güçlendirmek için beslenme oldukça önem-

lidir. Kişilerin günlük alışkanlıklarını ve duygu durumlarını etkileyen karantina uygulamaları da bes-

lenme ve fiziksel aktivite davranışlarına etki etmektedir. Bu çalışmada İstanbul’un bir ilçesinde COVİD-

19 geçiren kişilerin beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarındaki değişimi incelemek amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup, Haziran, 2020-Şubat, 2021 tarihleri arasında 

COVİD-19 hastası olan 591 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Kişilerin sosyodemografik bilgilerinin, CO-

VİD-19 öncesi ve sonrası beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının, COVİD-19 hastalık seyrinin 

sorgulandığı 22 soruluk anket, kişilerle telefonla görüşülerek uygulanmıştır. Veriler SPSS V.21.0 prog-

ramında analiz edilmiştir. Araştırmanın kurum izinleri alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 

591 kişinin yaş ortalaması 38,76 ± 13,81 (Min:11, Mak:88, Medyan:37,0)’dir. COVİD-19 geçirmeden 

önceki kilo ortalamaları 75,65 ± 15,48 (Min: 38, Mak:125, Medyan: 75,00); geçirdikten sonraki 73,82 

± 15,22 (Min:38, Mak:125, Medyan: 74,00)’dır. Kişilerin COVİD-19 öncesi VKI ortalaması; 26,79 ± 

4,99 (Min: 16,36, Mak:50,07, Medyan: 26,43) olup %38,3’ü fazla kilolu, %33,5’i normal kilolu, %24,1’i 

obez ve %1,2’si (7 kişi) morbid obezdir. Kişilerin %46,4’ü erkek, %68,5’i evlidir. %43,5’i ilköğretim, 

%26,4’i lisans mezunudur. %31,6’sı serbest meslek sahibi, %28,3’sı ev hanımıdır. Kişilerin %71,9’unun 

ek hastalığı yoktur; %59,7’si COVİD-19’u hafif, %32,8’i orta şiddette geçirdiğini belirtmiştir. Kişilerin 

COVİD-19 sonrası kilolarında anlamlı bir düşüş olmuştur. (p<0,001) Kişilerin günde en az bir öğün 

et/tavuk/balık/kurubaklagil tüketimi COVİD-19 sonrası azalmıştır. (p: 0,01) Kişilerin her gün en az 2 

porsiyon sebze-meyve tüketimi COVİD-19 sonrası yükselmiştir. Kişilerin günlük su tüketimi hastalık 

sonrası yükselmiş, (p<0,001) haftalık paketli gıda tüketim sıklığı azalmıştır. (p<0,001) Kişilerin haftalık 

fiziksel aktivite sıklığı azalmış (p<0,001) ve COVİD-19 sonrası vitamin takviyesi kullanımı anlamlı 

olarak yükselmiştir (p<0,001). Sonuç: Çalışma sonuçları bireylerin COVİD-19 hastalığı geçirmesiyle 

beslenme, takviye kullanımı ve fiziksel aktivite davranışlarında değişiklikler olduğunu göstermektedir. 

Kişilere bu süreçte doğru beslenme danışmanlığının yerel sağlık otoriteleri tarafından verilmesinin fay-

dalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlıkları, COVİD-19, Fiziksel Aktivite 
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OMUZ BÖLGESİNDE GEÇİCİ FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE 

UYGULANACAK REKREATİF FAALİYETLERİN YAŞAM KALİTELERİNE VE TEDAVİ 

SÜRECİNE ETKİSİ 

Muhammed Hanzale TERLEMEZ, İpek EROĞLU KOLAYİŞ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma, omuz bölgesinde geçici fiziksel yetersizliği olan bireylere uygulanacak terapatik rek-

reatif faaliyetlerin yaşam kalitelerine ve tedavi süreci üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma, ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini omuz 

bölgesinde fiziksel yetersizliği olan 20 katılımcı oluşturmaktadır. Yaşları ve hastalık belirtileri birbirine 

yakın olan katılımcılar 12 deney (XYaş: 35,75±9,21 yıl) 8 kontrol (XYaş 34,88±9,52 yıl) grubu olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır. Haftada 6 seanstan toplamda 30 seans olarak planlanan fizik tedavi sürecine dahil 

olan örneklem grubundan, deney grubuna fizik tedavi seansından sonra ek olarak toplam beş hafta bo-

yunca haftada 4 seans ort. 45 dk. süren müzikli ve oyun içerikli rekreatif faaliyetler uygulanmıştır. Kont-

rol grubunda normal bir fizik tedavi süreci izlenmiştir. Uygulama öncesinde ve sonrasında “DASH, ağrı 

şiddeti”, “WHOQOL-BREF”, “Eklem Hareket Açıklığı Ölçümü ve VAS Ağrı Skalası” kullanılmıştır. 

Çalışmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans dağılımları, tanımlayıcı istatistikler ve gruplar 

arası karşılaştırılmanın yapılması amacıyla t-testi kullanılmış ve anlamlılık düzeyi ,05 olarak belirlen-

miştir. Araştırmanın bulgularına göre deney grubundaki hastaların tüm değişkenlerde ön test son test 

puanlarında deney grubu lehine anlamlı düzeyde farklılık oluşmuştur (WHOQOL-BREF (Xdeney: 

86,59±3,57; Xkontrol: 63,83,59±2,97; DASH Xdeney: 13,66±1,78; Xkontrol: 31,12,59±3,91; VAS 

Xdeney: 1,04±0,76; Xkontrol: 2,5±0,91; Omuz Fleks. Xdeney: 162,75±8,52; Xkontrol: 145,75±12,49; 

Omuz abd. Xdeney: 159,41±10,37; Xkontrol: 142,12±12,67). Bu bağlamda terapatik rekrasyon faali-

yetlerinin kısıtlılık durumu söz konusu olan bireylerde olumlu etkiler ortaya çıkardığı, yaşam kalitesini 

arttığı ifade edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Yetersizlik, Rekreatif Faaliyetler, Terapatik Rekreatif Faaliyetler, Yaşam 

Kalitesi 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

628 

NİTROJEN BAZLI TATLANDIRICILAR 

Muhammet Ali ÇAKIR, Gökçe ÇAKMAK KAFADAR 

Türkiye 

Öz: Gıda endüstrisinde ya kullanılan şeker miktarını sınırlandırarak ya da daha düşük kalori içeren şeker 

ikameleri ile değiştirerek şeker alımını azaltmak için önemli çabalar sarf edilmiştir. Tatlı tada sahip 

proteinler araştırılmış sekiz proteinin tatlı tada sahip olduğu ancak tat kalitesinde küçük farklılıklar gös-

terdiği bildirilmiştir. Brazzein, Thaumatin (E 957), Curculin (neoculin), Monellin, Mabinlin, Miraculin, 

Pentadin ve Aspartam (E 951) nitrojen bazlı tatlandırıcılardır. Thaumatin Avrupa'da, bir dizi farklı ka-

tegoride tatlandırıcı veya lezzet arttırıcı olarak kullanımı EFSA (E 957) tarafından onaylanmıştır ve 

Aspartam (E 951) dışında pazarlanan tek tatlı protein konumundadır. Hipertansiyon, hiperlipidemi, di-

yabet ve obezite gibi yaşam tarzı ile ilgili hastalıklar büyük ve ciddi küresel sorunlar haline gelmiş ve 

bu hastalıkların obezitedeki şaşırtıcı artışlarla ilişkisi gösterilmiştir. Bu nedenle yiyeceklerde, içecek-

lerde ve ilaçlarda ikame besinlerin kullanılması önerilmektedir. Bunlardan tatlı tada sahip proteinler, 

şekerlerin düşük kalorili ikameye örnektir. Tatlı proteinler, doğal ve düşük kalorili tatlandırıcılar olduk-

ları için yapay tatlandırıcıların da potansiyel ikamesidir. Nitrojen bazlı tatlandırıcıların büyük kısmının 

tropikal bölgede yetiştirilmesi ve düşük verimlerde hasat edilmesi ve yüksek maliyet gibi pazarlanabi-

lirliğini kısıtlayan dezavantajları vardır. Nitrojen bazlı tatlandırıcıların pazarlanabilir olması için yetiş-

tirilme şartlarının ve verimliliğinin artırılması için daha ileri çalışmaların yapılması ihtiyaç vardır. Bu 

nedenlerden dolayı bu çalışmada şeker ve yapay tatlandırıcılara alternatif olabilecek nitrojen bazlı tat-

landırıcılarla ilgili bilgiler araştırılmış ve pazarlanabilir olması için yapılan çalışmaların irdelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Tatlandırıcılar, Thaumatin, Brazzein, Miraculin, Protein Tatlandırıcılar 
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ULUSAL VE ULUSLARARASI GIDA ETİKETLEME SİSTEMLERİNİN BESLENME 

YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 

Muhammet Ali ÇAKIR, Gökçe ÇAKMAK KAFADAR 

Türkiye 

Öz: Gıda etiketi tüketiciyi bilgilendirmeye ve ürünün satışına yardımcı olan ve gıdayı tanımlayan yazı, 

resim, işaret gibi unsurlardır. ‘Beslenme yönünden etiketleme’ veya ‘beslenme bildirimi’ enerji değeri, 

protein, karbonhidrat, yağ, lif, sodyum ve belirli vitamin ve mineraller ile ilgili bilgilerin etiket üzerinde 

verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde beslenme yönünden etiketleme jenerik reklâmlar hariç 

olmak üzere, etiketinde, tanıtımında veya reklâmında beslenme ve/veya sağlık beyanı yer alan besin-

lerde zorunlu olup, diğer besin maddelerinde zorunlu değildir. Tüketicinin amacına uygun bir gıda se-

çimi yapabilmesinde ambalaj üzerindeki etiket bilgilerinin, sağlıklı ürünler seçimi için ise beslenme 

bildirimi ve bu bildirimin sunum şekli önem arz etmektedir. Tüketicileri daha sağlıklı gıda seçimlerine 

yönlendirmek bir halk sağlığı önlemidir. Bu açıdan ülkemizde de beslenme bildirimi yapılmaktadır. 

Gıda güvenliği ve ekonomisi, gıda tüketim algısı, tüketici hakları, değişen üretim teknolojileri, değişen 

sağlık faktörlerinden dolayı gıda etkiletileme mevzuatı daha da değişmektedir. Tüketicilere besin etiket-

lerinde yer alan teknik, bilimsel ifadeleri daha kolay anlaşılabilir hale getirecek mevzuatların geliştiril-

mesi önem arz etmektedir. Bu açıdan ön paket besin etiket sisteminin (FoPL) uygulanmasına ilişkin 

tartışmalar Avrupa ülkelerinde devam etmektedir. Besin etiketlemede sağlık yıldızı derecelendirme sis-

temi, çoklu trafik ışıkları, besin skoru, referans alımlar ve uyarı sembolü gibi beş alternatif FoPL ön 

plana çıkmaktadır. Türkiye bu sistemlerden referans alımları, günlük karşılama miktarı bildirimi adıyla 

kullanmaktadır. Tüketicilerin besin etiketlerin algılanması, anlaşılması ve gıda seçimleri üzerindeki et-

kileri açısından inceleyen birçok çalışma yapılmaktadır. Bu araştırmada uluslararası ve ulusal düzeyde 

kullanılan etiketleme yöntemleri, bu etiketlerin algılanması ve anlaşılabilirliğinin değerlendirilmesi il-

gili literatür doğrultusunda tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Etiketleme, Beslenme Yönünden Etiketleme, Beslenme Bildirimi 
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GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 

Muncube DUMAN ERBAKIRCI, Arda BORLU 

Türkiye 

Öz: Her yıl yaklaşık 600 milyon insan kontamine gıda tüketimi nedeniyle hastalanmakta ve tahmini 

420.000 kişi ölmektedir (1). Gıda güvenliği (GG), sürdürülebilir kalkınmanın kritik bir bileşenidir ve 

gıda küreselleşmesi sonucunda bir ülkede ortaya çıkan sorunlar diğerlerini de riske atmaktadır (2). Der-

leme türündeki makalede GG alanındaki uygulamaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gıda güven-

liği; “Üretimden, sofraya kadar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, üretimin her aşamasında ge-

rekli kontrolleri yapılmış, sağlıklı ve güvenilir ürünlerin temin edilme süreci” olarak tanımlanmaktadır 

(3). GGni geliştirmek için HACCP, GMP, GHP, ISO 22000, IFC, BRC, EUREPGAP gibi uluslararası 

kalite güvence sistemleri geliştirilmiştir. HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) gıda 

güvenliğini satın alma, üretim ve dağılımın tüm aşamalarında, hammaddeden son ürünün tüketilmesine 

kadar fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri belirleyerek kontrol altına alan ve sürekliliği sağlayan 

bir yönetim sistemidir (4). ISO 22000 GG Yönetim Sistemi, uluslararası çapta gıda tedarik zinciri yö-

netimi ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla HACCP’i uygulamak ve geliştirmek için etkili bir araç 

olarak ortaya çıkarılmıştır (5). GGnin sağlanabilmesi için tüketicilerin bilgi, tutum ve davranışları da 

önemlidir. Ambalajlar üzerindeki etiketler hakkında yasal düzenlemeler yapılmıştır (6). Ancak bilgilerin 

yetersizliği ve tüketicilerce algılanamadığı birçok çalışmada ortaya konmuştur (7,8). Etiketlerin daha 

anlaşılır, okunabilir düzenlenmesi ve toplumun bilinç düzeyinin arttırılması gerekmektedir (9). Taklit 

ve tağşişlerin ortaya konulabilmesi için etkili ve yeterli sayıda denetimler yapılmalıdır. GG açısından 

Türkiye’deki en temel sorun; gıdanın üretiminden topluma ulaşmasına kadarki tüm aşamalarının göz-

lem, kayıt ve denetim altına alınamamasıdır. Ayrıca tağşişlerin ortaya konulabilmesi için yeni, hızlı 

sonuç veren metodlara ihtiyaç vardır. Sonuç olarak GG ancak doğru tüketici, üretici davranışları ve etkin 

denetimlerle sağlanabilecek, çok sektörlü bir çalışma alanıdır. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, HACCP, Tağşiş, ISO 22000 
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GÖĞÜS CERRAHİSİNİN POSTOPERATİF TORAKAL PARAVERTEBRAL BLOK 

ANALJEZİSİNDE BMI İLE VAS SKORU İLİŞKİSİ 

Musa ZENGİN 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Son yıllarda, gelişmiş ülkelerde obezite prevalansı önemli ölçüde artmıştır. Vücut 

kitle endeksi (BMI) arttıkça yaşam kalitesi azalmakta, ek hastalıklar ortaya çıkmakta ve tedavilerde 

zorluklar yaşanmaktadır. Göğüs cerrahisi ameliyatlarında postoperatif analjezide çeşitli yöntemler kul-

lanılmaktadır. Postoperatif analjezi için torakal epidural kateter takılmakta, torakal paravertebral blok 

(PVB) ve erektör spina bloğu yapılmaktadır. Bu işlemler ultrasonografi (USG) ile kolay yapılabilmekte 

ise de BMI arttıkça USG’de görüntü kalitesi azalmakta ve başarı oranları düşmektedir. Gereç ve Yön-

tem: Hastanemizde son üç ayda göğüs cerrahisi ameliyatı geçiren hastaların dosyaları incelendi. USG 

eşliğinde postoperatif PVB yapılan 62 hasta araştırmaya dahil edildi. Hastalar BMI’lerine göre Grup-

1:BMI<20, Grup-2:BMI=20-25, Grup-3 BMI=25-30, Grup-4 BMI=30-35, Grup-5: BMI>35 olarak beş 

gruba ayrıldı. Hastaların postoperatif 1., 6., 12. ve 24. saat vizuel analog skorlarının (VAS) ortalamaları 

alındı. Bulgular: İki grup demografik özellikler açısından benzerdi. Grupların VAS ortalamaları sırasıyla 

Grup-1/Grup-2/Grup-3/Grup-4/Grup-5 olacak şekilde: 1.saatte: 2,5/3,4/3,6/4,4/4,8 idi. 6.saatte: 

2,4/3,2/3,2/3,8/4,2 idi. 12.saatte: 2,2/2,5/2,5/3/3,2 idi. 24.satte: 1,2/1,6/1,8/2/2 idi. Tüm hastalarda iler-

leyen saatlerde VAS değerlerinde azalma izlendi. BMI arttıkça VAS skorlarında artış gözlemlendi. BMI 

düşük olan hastalarda PVB uygulaması ile daha etkin postoperatif analjezi sağlandığı görüldü. PVB’a 

bağlı herhangi bir komplikasyona kayıtlarda rastlanmadı. Sonuç: Çalışmamızda göğüs cerrahisinin pos-

toperatif analjezi tedavisindeki yöntemlerden olan PVB uygulamasının etkin ve komplikasyon riski dü-

şük bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini gösterdik. BMI artıkça işlemin analjezik etkinliğinde 

azalma kaydettik. Bu durum BMI artışına bağlı olarak USG görüntü kalitesinin azalmasının sonucunda 

bloğun etkin yapılamamasından kaynaklanabilir. Prospektif randomize kontrollü çalışmalarla BMI ile 

rejyonel analjezi yöntemlerinin etkinliği arasındaki ilişkinin daha kapsamlı olarak araştırılması gerekti-

ğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Paravertebral Blok, Obezite, Vücut Kitle Endeksi, BMI 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORTOREKSİYA NERVOZA DURUMLARI İLE 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa HOCA, Gülşen ÖZDURAN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Üniversite öğrencilerinin ortoreksiya nervoza durumları ile antropometrik ölçümlerinin de-

ğerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışmanın örneklemini 201 birey oluşturmuştur. Ortoreksiya nevroza du-

rumları Ortoreksiya 11 Ölçeği (ORTO-11) ile belirlenmiştir. Ölçekten alınan toplam puanın 33’ün al-

tında olması ortorektik belirtilerin olduğunu göstermiştir. Boy uzunluğu, bel çevresi ve kalça çevresi 

ölçümleri esnemeyen mezurayla, vücut ağırlıkları ise dijital tartıyla ölçülmüştür. Beden kütle indeksi 

(BKİ) değerleri Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırmasıyla değerlendirilmiştir. Bulgular: Bireylerin 

%51.2’si kadın ve %48.8’i erkekti. Ortalama ORTO-11 puanı kadınlarda 26.6±4.6 iken, erkeklerde 

27.1±4.2 olarak bulunmuş, ancak cinsiyetler arasındaki fark anlamlı değildi (p= 0.170). Erkeklerin 

%33.8’i ve kadınların %37.3’ü ortorektik belirtiler (<33 puan) gösterirken, cinsiyetler arasındaki fark 

önemli değildi (p= 0.352). Kadınların %5.5’i zayıf, %37.8’i normal, %5’i hafif şişman ve %3’ü obez 

iken; erkeklerin %3’ü zayıf, %24.9’u normal, %17.4’ü hafif şişman ve %3.5’i obez olarak sınıflandırıl-

mıştır. Cinsiyetler arasındaki farkın önemli olduğu bulunmuştur (p= 0.0001). Zayıf bireylerin %5.5’i, 

normal bireylerin %44.8’i, hafif şişman bireylerin %16.9’u ve obez bireylerin %4’ü 33 puanın altında 

alırken; zayıf bireylerin %3’ü, normal bireylerin %17.9’u, hafif şişman bireylerin %5.5’i ve obez birey-

lerin %2.5’i 33 ve üzeri puan aldığı saptanmıştır. ORTO-11 puanı ile bel çevresi (r= 0.177, p= 0.012) 

ve bel/kalça oranı (r= 0.159, p= 0.024) arasında pozitif yönlü ve önemli korelasyon bulunurken, kalça 

çevresi ve BKİ arasında önemli bir korelasyon tespit edilmemiştir (p>0.05). Sonuç: Ortorektik olma 

eğiliminin daha çok kadınlarda olduğu görülmüştür. Normalin üzerinde olan vücut ağırlığı yüzdeliğinin 

erkeklerde kadınlara göre daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Bireylerde davranış değişikliğini oluş-

turmak için multidisipliner ekibin (diyetisyen, psikolog vb.) oluşturulması ve izlemin düzenli aralıklarla 

yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ortoreksiya Nevroza, ORTO-11, BKİ, Bel Çevresi, Kalça Çevresi 
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EVDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN ENERJİ VE BESİN ÖGESİ ALIMLARI İLE SU 

TÜKETİM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa HOCA, Perim Fatma TÜRKER 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, evde yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin su tüketim durumlarını, 

enerji ve besin ögesi alımlarını değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Kasım 2015-Şu-

bat 2016 arasında evde yaşayan, bağımsız bir şekilde günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilen, 

iletişim kurabilen ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 210 birey oluşturmuştur. Besin tüketimleri 24 

saatlik geriye dönük besin tüketim kayıt formu ile alınmıştır. Günlük alınan enerji ve besin ögeleri ‘‘Bil-

gisayar Destekli Beslenme Programı, Beslenme Bilgi Sistemi (BEBİS)’’ kullanılarak analiz edilmiş ve 

‘‘Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi’’ne göre değerlendirilmiştir. Günlük su tüketimleri ise 

anket ile sorgulanarak alınmıştır. Bulgular: Yaş ortalaması erkeklerde 72.26±5.35 yıl, kadınlarda 

73.66±5.91 yıl olarak belirlenmiştir. Erkeklerin günlük ortalama su tüketimi 1382.86±429.18 ml, kadın-

ların ise 1183.06±341.80 ml olarak saptanmıştır (p˂0.05). Günlük diyetle enerji alımı erkeklerde 

1960.41±512.90 kkal ve kadınlarda 1523.61±352.10 kkal olarak tespit edilmiştir (p˂0.05). Enerjinin 

proteinden (p>0.05), yağdan (p>0.05) ve karbonhidrattan (p˂0.05) gelen yüzdeleri erkekler için sırasıyla 

%16.14±3.49, %35.41±7.89 ve %43.44±9.41 iken; kadınlar için sırasıyla %15.94±3.48, %34.22±7.91 

ve %47.77±8.94 olarak belirlenmiştir. Diyetle günlük ortalama kolesterol alımı erkeklerde 

306.53±204.37 mg ve kadınlarda 221.42±148.69 mg (p˂0.05), ortalama posa alımı ise erkeklerde 

32.80±14.50 g ve kadınlarda 24.79±10.28 g olarak bulunmuştur (p˂0.05). Sonuç: Erkeklerin kadınlara 

göre daha fazla su tükettiği ancak her iki cinsiyette de su tüketiminin yetersiz olduğu sonucuna varıl-

mıştır. Enerji, kolesterol ve posa alımları anlamlı olarak erkeklerde daha yüksek iken, karbonhidrat yüz-

desi anlamlı olarak kadınlarda daha yüksekti. Ayrıca protein ve yağ yüzdelerinin de erkeklerde daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Böylece diyetisyen kontrolünde yeterli ve dengeli beslenme sağlanarak op-

timal sağlığa ulaşılabilmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Enerji, Besin Ögeleri, Su Tüketimi 
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SAĞLIK PERSONELİNİN PROBİYOTİK İÇEREN BESİNLERE KARŞI TUTUMU VE 

ALGISININ BELİRLENMESİ 

Nafikar BAŞKAN, Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu araştırma sağlık personelinin probiyotikler hakkında bilgi düzeylerinin ve tüketim du-

rumlarının belirlenmesi amacıyla planlanmış tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Materyal ve Metot: Araş-

tırma Aralık 220-Ocak 2021 tarihleri arasında Medical Park Antalya Hastanesinde farklı unvanda çalı-

şan 236 sağlık personelinin, kadın-erkek ve belirli bir yaş aralığı gözetmeksizin, gönüllü katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri probiyotikleri tüketme durumları, tüketim sıklıkları ve probiyo-

tiklere ilişkin bilgi düzeylerini ölçmeye yönelik soruları da içeren, online anket yoluyla elde edilmiştir. 

Bulgular: Sağlık personelinin %92,4’ünün probiyotik ürünü bildiği görülmüştür. Probiyotik ürünlerin 

duyulmasında %50,9’unda uzman, %49,5’inde eğitim, konferans veya bilimsel toplantıların etkisi ol-

duğu ifade edilmiştir. 236 kişinin probiyotik bilgi düzey ortalaması 55,27±9,03’dür (minimum 14, mak-

simum 70). Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, kronik bir hastalığı olması, ilaç kul-

lanım durumlarına göre probiyotik bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir 

(p>0,05). Probiyotik ürün kullandığını belirten 150 katılımcının %94,7’si fayda gördüğünü belirtirken, 

en çok tüketilme nedeni bağırsak sağlığı için faydalı olması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. 

Probiyotik ürün tüketen ve aile bireylerinden probiyotik ürün tüketen kişilerin probiyotik bilgi düzeyle-

rinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir (p≤0,05). En fazla ve sıklıkla tüketilen probiyotik gıdalar; kefir 

ve probiyotikli yoğurttur. Sonuç: Probiyotiklerin bilinirliğinin fazla olmasına rağmen, sağlık personeli 

içinde de meslek gruplarına göre farklı dağılım olduğu, sağlık personeli arasında da hala eksik konular 

olduğu, yeterli bilgi düzeyinin oluşmadığı görülmektedir. Bu kapsamda öncelikle halkın da bilinçlen-

mesine yardımcı olan sağlık personellerine probiyotiklerle ilgili eğitim verilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Probiyotik, Probiyotik Kullanımı, Sağlık 
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BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGI DÜZEYLERİNİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

Nazan ERENOĞLU SON 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümünde birinci 

ve dördüncü sınıfta öğrenim gören 102 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı birinci ve dör-

düncü sınıf öğrencilerinin beden algı düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmada öğrencilerin sosyo-

demografik özelliklerini sorgulayan bir soru formu (yaş, boy, ağırlık sorgulanmıştır) ve Çok yönlü be-

den-self ilişkisi ölçeği kullanılmıştır. Çok yönlü beden-self ilişkisi ölçeğinin toplam yedi alt boyutu bu-

lunmaktadır. Bu alt boyutların her birinin kendi içinde 1-5 arasında puanlaması bulunmaktadır. Formlar 

öğrencilere sosyal medya yoluyla ulaştırılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %58.8’i birinci sınıfta, 

%41.2’si dördüncü sınıfta eğitim görmektedir. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 22.05±09.89 

yıl’dır. Katılımcıların %84.3’ü kız, %15.7’si erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma grubunu oluş-

turan öğrencilerin BKİ ortalamaları 23.15±15.6 kg/m2 bulunmuştur. Uygulanan çok yönlü beden-self 

ilişkisi ölçeği sonuçlarına baktığımızda ölçeğin Sağlık Değerlendirmesi, Fiziksel Yeterlilik Yönelimi, 

Beden Alanlarından Doyum alt boyutlarında dördüncü sınıf öğrencilerinin lehine istatistiksel olarak an-

lamlı farklılık saptanmıştır (p <0.001). Çalışmanın sonucunda beslenme ve diyetetik bölümü öğrencile-

rinin eğitim yılı arttıkça çok yönlü beden-self ilişkisi ölçek puanının arttığı saptanmıştır. Öğrencilerin 

beslenme ve diyetetik lisans eğitimine başladıktan sonra fiziksel sağlıklarını ön planda tutup, fiziksel 

sağlıklarını etkileyecek etmenler hakkında bilgi düzeylerini arttırmak eğilimlerinin hem şu anki hem de 

ileriki meslek hayatlarını etkileyecek olan beden memnuniyeti ve memnuniyetsizliği durumundan kay-

naklandığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Beden Algısı, Beslenme ve Diyetetik, Üniversite Öğrencisi 
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İF DİYET ÜZERİNE BİR BAKIŞ 

Nazan ERENOĞLU SON 

Türkiye 

Öz: Dünyanın birçok ülkesinde insanların çoğu günlük enerji alımlarını üç ana öğün tüketerek karşıla-

maktadır. Günümüzde sedanter yaşamın artması, kronik rahatsızlıklar ve alınan enerjinin harcanan ener-

jiyle eşit olmaması sebebiyle obezite çok yaygın bir sorun haline gelmiştir. Obezitenin tedavi yaklaşım-

ları öncelikle davranış düzeltme ve diyet daha sonra medikal ve cerrahi uygulamalar olarak saptanmıştır. 

Bu tedavi seçeneklerinden biri ve ilki olan diyet için ise hergün yeni alternatif çareler aranmaktadır. 

Bugün bu çarelerden bir taneside İF diyet yada diğer adıyla aralıklı oruç diyetidir. İF diyeti şeklindeki 

beslenme birbirini takip eden yeme ve açlık desenlerinden oluşan beslenme döngüsünü içermektedir. İF 

diyetleri temel olarak; dönüşümlü açlık, zaman kısıtlı beslenme ve dini orucu kapsamaktadır. Obezite 

tedavisinde yeni beslenme yaklaşımı olan İF diyetlerinin vücut ağırlığı denetimi ve metabolizmada etkili 

biyokimyasal değerleri düzenlediğini gösteren çalışmalar mevcuttur. İF diyeti, birbirini takip eden yeme 

ve açlık durumlarından oluşan beslenme döngüsünü kapsayan, ağırlıklı olarak çok düşük enerji sağlayan 

diyetlere dayanan bir yöntemdir. İF diyeti, geçmişte popüler olan düşük kalorili diyetlere bir alternatif 

midir? Bu tür diyetlerin uzun süre uygulanması makro ve mikro besin öğelerinde yetersizliğe neden 

olabilir mi? Ayrıca bu diyetlerin herkes tarafından uygulanabilir olması mümkün mü? Bugün moda olan 

İF diyet ve benzeri uygulamalar gelecekte sağlığımızı ne yönde etkileyebilir. Bu makale bu sorulara 

cevap bulabilmek veya ışık tutabilmek amacıyla tasarlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İF, Aralıklı Oruç, Dönüşümlü Oruç Diyeti 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

 

637 

OBEZİTE VE PSİKOLOJİK HASTALIKLAR İLE MİKROBİYATA İLİŞKİSİ 

Nazmiye CERAN, Özüm YURTSEVEN 

Türkiye 

Öz: Amaç : Gut mikrobiyata, bağırsak-beyin ekseninin düzenlemeye ve sağlığı korumaya katkıda bu-

lunurken, sağlıksız beslenme ve stres gibi yaşam tarzı faktörleri sebebiyle değişmektedir. Bu durum, 

obezite ve psikoloji üzerine olumsuz etkileri olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Bu bildiride, obezite 

ve psikolojik hastalıkların mikrobiyata arasındaki ilişki ile ilgili gelişmeleri gözden geçirmeyi amaçla-

maktadır.Gereç ve Yöntemler: Obezite, psikolojik hastalıklar, mikrobiyata, bağırsak beyin ekseni keli-

meleri kullanılarak literatürden 2010-2020 yılları arasında yayınlanmış derlemeler tarandı.Bulgular: Ba-

ğırsak-beyin ekseni, endokrin, bağışıklık ve nöral yollar arasında çift yönlü iletişim sistemidir. Bağırsak-

beyin ekseni arasındaki iletişimin bozulması; mikrobiyatanın bileşimi ve işlevindeki değişikliklerle iliş-

kili olması nedeniyle metabolik hastalıklara ve psikiyatrik bozukluklara eşlik eder. Beslenme içeriğinde 

farklı besinlerin olması, farklı mikroorganizmaların çoğalmasına neden olmakta bağırsak mikrobiyota-

sını şekillendirmektedir. Diyet içeriğinin; rafine karbonhidratlardan, yüksek yağ, yüksek şeker ve tuzdan 

zengin diyet lifinden fakir olması bağırsak mikrobiyotasını bozar. Aynı zamanda modern dünyanın ge-

tirdiği doğum türü, beslenme şekli ve türü , fiziksel aktivite yetersizliği ve sirkadiyen ritimdeki değişik-

likler, tedavi süreçlerinde antibiyotik kullanımın mikrobiyotayı etkileyebilmektedir. Stres, gastrointes-

tinal sistem ve vagus siniri ile ilişkisi sebebiyle mikrobiyotada homeostazı bozarak disbiyozu tetikle-

mektedir. Bu faktörler, nörobilişsel ve metabolik hastalık gelişme riskinde etkilidir. Gut mikrobiyota-

dan; duygu, ruhsal durum, stres yönetimi ve beslenme etkilenir.Psikolojik stres, endokrin, immün ve 

sinir sitemini harekete geçiririken, ruhsal durumu ve mikrobiyotayı bozar, anksiyete ve depresif davra-

nışları artırır. Belirli probiyotikler, prebiyotikler veya fermente gıdaları beslenmede yer vermek, olum-

suz davranışları azaltır ve bu tarz duyguları iyileştirir.Otizm ve DEHB anormal mikrobiyota ile ilişki-

lendirilmiştir. Mikrobiyotayı iyileştirmek, beyin ve davranış gelişimini de olumlu etkiler. Sağlıksız bes-

lenme, hareketsizlik, uykusuzluk ve psikolojik bozukluklar bağırsak –beyin ekseni arasındaki enerji 

dengesine baskı uygular ve obeziteye yol açar. Bu sebeple beyin kilo vermeye karşı koyar ve vücüt 

ağırlığını artırır. Batı diyetleri, mikrobiyal çeşitliliği azaltmaktadır. Sağlıklı diyet mikrobiyotanın çeşit-

liliğini artırır ve bağırsak beyninin ekseni bütünlüğünü düzenleyip bu hastalıklarda olumlu etki yapabi-

lirSonuç : Psikolojik bozukluklar ve obezite gelişiminin mikrobiyota bağırsak-beyine ekseni ilişkisinin 

önemli rolü vardır. Araştırmacılar, psikobiyotiklerin mikrobiyota-bağırsak-beyin eksenini iyileştirece-

ğini ifade ediyor.Mikrobiyota-bağırsak-beyin ekseni gelecekte tedavilerde hayati bir rol oyanayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Psikolojik Hastalıklar, Mikrobiyata, Bağırsak Beyin Ekseni 
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YAĞ KÜTLESİ VE OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ (FTO) GENE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Nezihe ŞENGÜN 

Türkiye 

Öz: Obezite ile ilişkili sağlık yükü küresel olarak yayılmaya devam etmektedir. Enerji dengesizliğine 

neden olan aşırı enerji alımı veya yetersiz enerji harcaması obezitenin gelişmesine neden olmaktadır. 

FTO gibi obezite ile ilgili genler, enerji özellikleriyle ilişkilidir. FTO diğer tüm obezite lokuslarına kı-

yasla daha büyük bir etkiye sahiptir. FTO gibi obezite ile ilgili genler, enerji özellikleriyle ilişkilidir. 

Fiziksel aktivite obezite riskini azaltan önemli faktörlerden biridir. Çeşitli çalışmalar FTO genini fiziksel 

aktivite ile ilişkilendirmiştir. Fiziksel olarak aktif olan bireylerin FTO gen ekspresyonu aktif olmayan-

lara göre farklılık göstermektedir. Fiziksel olarak aktif bireylerin FTO gen ekspresyonunu azaldığı gö-

rülmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme obezite riskini azaltan diğer bir önemli faktördür. Diyet bile-

şenleri (protein, karbonhidrat ve yağ gibi) FTO gen ekspresyonu üzerinde etkilidir. Düşük kalorili, dü-

şük karbonhidrat, yağ, yüksek protein ve lif içerikli beslenmenin FTO gen ekspresyonunu azalttığı gö-

rülmektedir. Ayrıca, FTO gen ekspresyonunun yeme davranışı ve iştah üzerinde de etkili olduğu görül-

mektedir. Diyet ve fiziksel aktivite gibi yaşam tarzı faktörlerinin, yağ kütlesi ve obezite ile ilişkili (FTO) 

gen varyantları ve birkaç popülasyondaki metabolik özellikler arasındaki ilişkiyi değiştirdiği gösteril-

miştir. Sonuç olarak, FTO gen ekspresyonu, fiziksel aktivite düzeyi, enerji ve makro besin ögesi tüketim 

miktarı ile ilişkilidir. Genotip verileri ve yaşam tarzı faktörlerinin değerlendirilmesiyle, obeziteyi önle-

mek için bireylere uygun beslenme düzenini oluşturmanın ve fiziksel olarak aktiviteye teşvikinin en 

etkili tedavi yöntemi olduğu öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Yağ Kütlesi ve Obezite ile İlişkili Gen, FTO, Egzersiz, Beslenme 
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OBEZİTE DE BÜYÜME FARKLILAŞMA FAKTÖRÜ 15’İN ETKİSİ 

Nezihe ŞENGÜN 

Türkiye 

Öz: Makrofaj inhibitör sitokin-1 (MIC-1) olarak da bilinen büyüme farklılaşma faktörü 15 (GDF15), 

çeşitli dokuda ifade edilen ve çok çeşitli hastalıkların bir parçası olarak birçok uyarana yanıt olarak 

dolaşıma salgılanan bir stres yanıtı sitokindir. GDF15 protein konsantrasyonu dolaşımda kolaylıkla be-

lirlenebildiğinden, birçok çalışma onu çeşitli hastalıklarla ilişkili önemli bir plazma biyobelirteci olarak 

tanımlamıştır. Büyüme farklılaşma faktörü 15 (GDF15), enerji homeostazı, vücut ağırlığının düzenlen-

mesi, kanser ve kronik hastalıkların yol açtığı kaşeksi dahil olmak üzere birçok biyolojik süreçte dola-

şımda rol oynamaktadır. Obezite ve iştahsızlık olmak üzere enerji alım bozukluklarının tedavisinde 

GDF15'i hedefleme potansiyeli yoğun bir araştırma alanı haline gelmiştir. GDF15'in aşırı ekspresyonu, 

gıda alımının azalmasına ve enerji harcamasının artışı ile ilişkilendirilmiştir. GDF15’in farmakolojik 

uygulaması iştahı baskılamaktadır ancak, bağımlı mekanizmalar yoluyla hastalık benzeri davranışlara 

da neden olmaktadır. Egzersiz ile artış göstermekte ancak, egzersize olan motivasyonu azaltmakta, iştahı 

baskılamakta ancak, emetik etki göstermektedir. GDF15 eksikliğinin obezite ve ilişkili patolojik durum-

ların ilerlemesini şiddetlendirmektedir. GDF15 düzeyinin besin kaynaklı artışının, hızlı sindirilen kar-

bonhidratları takiben hızlı glikoz ve insülin hareketlerine bağlı olduğu ve yüksek kalorili beslenme ile 

ilişkilendirilememiştir. Yeterli ve dengeli beslenmenin GDF15 düzeyine etkisi olduğu düşünülmektedir. 

GDF15'in enerji homeostazı ve davranış üzerindeki fizyolojik etkileri belirsizliğini korumaktadır. Yük-

sek düzeyde GDF15 vücut ağırlık kaybı ile birlikte ileri derecede anoreksiyaya da neden olabilmektedir. 

GDF15'in obezite tedavisi için potansiyel bir farmakoterapi etkisi üzerine çalışmalar yürütülmesi ile 

birlikte, konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Obezite Tedavisi, Büyüme Farklılaşma Faktörü 15, GDF15 
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BARİATRİK CERRAHİ VE GIDA TOLERANSI 

Nisa BOZAR, Yonca SEVİM 

Türkiye 

Öz: Birçok ülkede obezite prevalansının artması nedeniyle obezitenin cerrahi tedavilerine başvurulmak-

tadır. Bu tedavinin uygulanabilmesi için kişinin beden kütle indeksinin, 40 kg/m²’nin üzerinde olması 

veya 35 kg/m²’den fazla olup, eşlik eden komorbiditesinin bulunması gerekmektedir. Bariatrik cerrahi-

nin 3 temel çeşidi vardır. Bunlar; restriktif, malabsorbtif ve restriktif/malabsorbtif ameliyatlardır. Gast-

rik bypass, sleeve gastrektomi, gastrik band günümüzde yaygın olarak kullanılan ameliyat türlerine ör-

nek olarak gösterilebilir. Bariatrik cerrahi sonrasında beslenme; sıvı dönemi, püre dönemi, yarı katı dö-

nemi, tam katı dönemi ve koruma dönemini kapsayan aşamalı bir diyetten oluşmaktadır. Amacı, obezi-

teyi ortadan kaldırmak ve komorbid hastalıkları tedavi etmek olan obezite cerrahisi sonrasında yiyecek 

toleransının azalması ve buna bağlı olan diyet kalitesinin; kilo vermeyi ve hastanın yaşam kalitesini 

etkiyebileceği bilinmektedir. Gıdaları iyi tolere edebilmek yiyecekleri zorlanmadan ve gastrointestinal 

rahatsızlık hissetmeden tüketme yeteneği olarak tanımlanır. Anormal özofagus hareketliliği, hızlı mide 

boşalması, azalmış mide asidi sekresyonu ve dumping sendromu gıda toleransındaki değişimi etkiyebi-

lir. Bariatrik cerrahi sonrasında hastaların en çok kırmızı et, pirinç, makarnaya karşı olan besin toleran-

sının azaldığını bildirmektedir. Ameliyat tiplerine bağlı olarak, besin toleransının değiştiği de bildiril-

miştir. Mide bandı ve gastrik bypass en çok azalmış besin toleransının bildirildiği cerrahi türlerdir. Sle-

eve gastrektomi geçiren hastalarda gıda toleransının, ameliyat olmamış ve obez olmayan hastalara göre 

anlamlı şekilde düşük olduğu saptanmıştır. Ameliyat sonrası ilk 1 yılda besinlere karşı tolerans sorunun 

yaşanabileceği bilinmektedir. Ek olarak ameliyattan 3 ay sonrasında dahi hastaların üçte birinin su tü-

ketiminde zorlandığı da rapor edilmiştir. Ameliyat sonrasında kalıcı olabilecek zayıf gıda toleransı yi-

yeceklerden kaçınmaya, bozulmuş yeme davranışlarına, genel beslenme kalitesinin etkilemesine ve bes-

lenme yetersizliği riskinin artmasına neden olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, Beslenme, Gıda Toleransı 
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PSORİASİS HASTALARININ AKDENİZ DİYETİNE UYUMU İLE HASTALIK ŞİDDETİ VE 

VÜCUT KOMPOZİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nurefşan KONYALIGİL, Emine KURTBEYOĞLU, Tutku ATUK KAHRAMAN,  

Salih Levent ÇİNAR, Betül ÇİÇEK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Psoriasis, çevresel ve genetik faktörlerden etkilenen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Obe-

zite, psoriasis hastalığı için önemli bir risk faktörüdür ve beslenme durumu, hastalığın patogenezinde 

rol oynar. Akdeniz diyeti, kronik dejeneratif hastalıklara karşı koruyucu etkinliği bulunan bir beslenme 

modelidir. Bu çalışmada, psoriasis hastalarının Akdeniz diyetine uyumu ile vücut kompozisyonu ve 

hastalığın şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bu çalışma kesitsel bir ça-

lışma olup, çalışmaya Erciyes Üniversitesi Gevher Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniğine 

başvuran 67 psoriasis hasta (38 erkek, 29 kadın) katıldı. Hastalara genel özelliklerini ve beslenme alış-

kanlıklarını içeren anket formu uygulandı. Akdeniz diyetine uyumun değerlendirilmesinde, 14 maddelik 

Akdeniz Diyeti Uyum Ölçeği kullanıldı. Hastaların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi, kalça çev-

resi ve boyun çevresi ölçüldü. Psoriasisin şiddeti, standart Psoriasis Area ve Severity Index (PASI) skoru 

ile değerlendirildi. Vücut kompozisyonu biyoelektrik empedans analizi ile analiz edildi. Bulgular; Has-

taların yaş ortalaması 38.87 ± 11.84 yıl, Beden Kütle İndeksi (BKİ) ortalamaları 28.79 ± 5.72’dır. Obez 

olan bireylerin akdeniz diyeti uyum puanı 3.73 ± 1.09 iken, normal BKİ’e sahip olan bireylerin puanı 

5.42 ± 1.21’dır (p<0.001). Normal BKİ’e sahip olan bireylerin PASI skoru, obez olan bireylere göre 

daha düşük bulundu, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bireylerin akdeniz diyet uyum puanı ile 

vücut ağırlığı, BKİ, vücut yağ yüzdesi, visseral yağ oranı, bel çevresi, kalça çevresi, boyun çevresi ara-

sında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir korelasyon bulundu (sırasıyla r=-0.542, p<0.001; 

r=-0.492, p<0.001; r=-0.385, p=0.002; r=-0.358, p=0.005; r=-0.325, p=0.011; r=-0.455, p<0.001, r=-

0.295, p=0.021). PASI skoru ile akdeniz diyeti uyum puanı arasında negatif yönde bir ilişki saptandı, 

ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir (r=-0.163, p>0.05). Sonuç; Günümüzde obezite, psoriasis has-

talarının tedaviye yanıtını düşürmektedir. Bu amaçla obez psoriasis hastalarının tedavisinde ağırlık kont-

rolünün önemi unutulmamalıdır. Ayrıca akdeniz diyeti ile hastalık şiddeti arasındaki ilişki dikkate alın-

dığında, Akdeniz besin modelini teşvik eden beslenme müdahalelerinin olası yararlı etkileri olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, Akdeniz Diyeti, Obezite 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

642 

HASTANE MALNÜTRİSYONUNUN FARKLI TARAMA ARAÇLARI İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Nursel ŞAHİN, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: Hastane malnütrisyonu, dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem bireyler hem de sağlık kurumları 

için önemli bir sağlık sorunudur. Herhangi bir nedenle hastaneye başvuran hastada malnütrisyonun ge-

lişmesi, tıbbi tedavinin başarısını olumsuz etkilemesinin yanı sıra hastanede yatış süresinin artmasına, 

hastaların enfeksiyonlara açık hale gelmesine ve yaşam kalitesinin düşmesine hatta hastaların ölüm ris-

kinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle malnütrisyonun saptanması için öncelikle hastanın bir 

tarama veya değerlendirme yoluyla malnütrisyon riskinin tanımlanması gerekmektedir. Bu çalışmanın 

amacı ise hastanede yatan yetişkin ve yaşlı hastalarda farklı tarama araçları olan GMS, NRS-2002 ve 

SNAQ ile malnütrisyon riskinin değerlendirilmesidir. Çalışma, Ankara Gazi Hastanesi yatan hasta ser-

vislerine kabul edilen 348 yetişkin ve yaşlı hasta ile yürütülmüştür. Bir anket formu ile hastanın genel 

bilgileri, tanısı, kaldığı servisi ve yatış süresi, antropometrik ölçümlerine ilişkin veriler ile birlikte NRS-

2002, SNAQ ve GMS skorları elde edilmiştir. GMS sınıflamasına göre hastaların %47,7’sinde, NRS-

2002 sınıflamasına göre %35,6’sında SNAQ sınıflamasına göre ise hastaların %47,1’inde malnütrisyon 

riskinin olduğu saptanmıştır. Üç tarama aracına göre de malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama 

yaşı ve yatış süresi, istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca malnütrisyon riski 

arttıkça hastaların ortalama BKİ, ÜOKÇ, BÇ, vücut yağ yüzdesi ve yağsız vücut kütlesi, istatistiksel 

olarak önemli derecede daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak hastanede yatan hastaların bü-

yük bir kısmının malnütrisyon riski altında olduğu görülmüştür. Hastaların yatış anında nütrisyonel açı-

dan değerlendirilmesi, malnütrisyonun önlenmesini veya düzeltilmesini ve aynı zamanda komplikas-

yonları en aza indirme potansiyeli sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Malnütrisyonu, Beslenme Tarama Araçları, GMS, NRS-2002, SNAQ 
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GRAZ MALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE 

İLİŞKİSİ 

Nursel ŞAHİN, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: Küresel boyutta malnütrisyon önemli bir sağlık sorunu olmakla birlikte hastane malnütrisyonu gü-

nümüzde birçok ülkede göz ardı edilen ve ekonomik yük oluşturan ciddi bir sorundur. Hastaneye yatış 

anında veya hastanede bulunma esnasında hastalık ilişkili malnütrisyon prevalansı %20-50 arasında de-

ğişmektedir. Bu nedenle, hastaların nütrisyonel açıdan değerlendirilmesi, malnütrisyonun önlenmesini 

veya düzeltilmesini ve aynı zamanda komplikasyonları en aza indirme imkanı sağlayacağı için oldukça 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı, hastanede yatan hastalarda malnütrisyonun saptanmasında kullanılan 

Graz Malnütrisyon Tarama Aracı (GMS) ile biyokimyasal parametrelerin ilişkisini değerlendirmektir. 

Çalışma %64,4’ü yetişkin (18-64 yaş), %35,6’sı yaşlı olmak üzere 348 hasta ile yürütülmüştür. Bir anket 

formu ile hastaların genel bilgileri, tanısı, tedavi gördüğü klinik birimi ve yatış süresi, antropometrik 

ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu) ve biyokimyasal bulguları (toplam protein, albümin, trigliserit, 

toplam kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, C-reaktif protein, kreatinin, toplam lenfosit sayısı) 

ve GMS puanları elde edilerek beslenme durumu değerlendirmesi yapılmıştır. GMS sınıflamasına göre 

erkek hastaların %48,9’unda, kadın hastaların %46,4’ünde malnütrisyon riski saptanmış (p>0,05) ve 

malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama yaşı, istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur 

(p<0,05). Benzer şekilde, malnütrisyon riski taşıyan hastaların ortalama yatış süresi, malnütrisyon riski 

taşımayan hastaların ortalama yatış süresine göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). 

Ayrıca malnütrisyon riski altında olan hastaların, malnütrisyon riski olmayan hastalara göre ortalama 

plazma toplam protein, albümin, toplam kolesterol, LDL kolesterol düzeyleri ve toplam lenfosit sayısı, 

istatistiksel olarak daha düşük (p<0,05), CRP ve kreatinin düzeyleri, daha yüksek saptanmıştır (p<0,05). 

Sonuç olarak GMS, biyokimyasal parametrelerle uyumlu bir tarama aracı olarak hastane malnütrisyo-

nunun belirlenmesinde kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Malnütrisyonu, GMS, Malnütrisyon Riski, Malnütrisyon Parametreleri 
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NON ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI 

Pınar GÖKÇEN 

Türkiye 

Öz: Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) tüm dünyada giderek artan majör bir halk sağlığı 

problemidir. Gelişmiş toplumlarda hepatit B virüsü için immünizasyonun arttırılması ve hepatit C virüsü 

için kür sağlayan yeni antiviral tedavilerin kullanıma girmesiyle günümüzde NAFLD artık, kronik ka-

raciğer hastalığı ve hepatoselüler karsinomun (HCC) en sık nedeni olarak anılmaya başlamıştır. Nonal-

kolik steatohepatit (NASH) ise, NAFLD’ın histolojik olarak daha agresif olan bir alt grubu olup daha 

sık fibrozis ve siroz gelişimi ile ilişkilidir. Genel popülasyon da NAFLD prevelansının %25 ve NASH 

prevelansının %3-5 arasında olduğu bilinmektedir. NAFLD patogenezi henüz tam olarak anlaşılama-

mıştır. En sık kabul edilen görüş; ‘multiple-hit’ hipotezidir. İlk vuruş; hepatosite lipid akışıdır. Artan 

lipid uptake, serbest yağ asidi üretiminde artma ve de novo lipogenez artışı ile karaciğer oksidatif strese 

ve lipid peroksidasyonuna duyarlı hale gelir. Mitokondriyal disfonksiyon gelişmesiyle ikinci vuruş da 

gerçekleşir ve süreç hepatosit hasarı, inflamasyon ve fibrozis ile sonuçlanır. NAFLD hastalarının ço-

ğunluğu kilolu ya da obez olmakla birlikte; lean NAFLD’ olarak tanımlanan bir alt grupta vücut kitle 

indeksi (BMI) normal olan hastaların da olması; patogenezde insülin rezistansı, dislipidemi ve obezite 

dışında barsak disbiyozisi gibi faktörlerin de olduğunu düşündürmektedir. NAFLD tedavisinde bilinen 

en etkin tedavi yaşam tarzı değişiklikleri ve kilo kaybıdır. Hedefe yönelik tedaviler; patogenezdeki lipid 

metabolizması, inflamasyon, fibrozis ve barsak mikrobiyatasına odaklanmıştır. Bugün için NAFLD için 

kabul edilen farmakolojik bir tedavi mevcut değildir. Medikal tedavi de antiobezite ve antidiyabetik 

ilaçlar, antilipidemik ilaçlar, Farnesoid X receptor agonistleri, E vitamini ve immun modülatörler de-

nenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Non Alkolik Steatohepatit, Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı, Obezite, Siroz 
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AMİGDALİN VE KANSER ÜZERİNE ETKİLERİ 

Rabia Melda ERDOĞAN, Çağla PINARLI 

Türkiye 

Öz: Vitamin B17 olarak da adlandırılan amigdalin 1830’lu yıllarda keşfedilen siyanojenik bir glikozittir. 

Amigdalinin piyasadaki yarı sentetik formu ise Laetrile olarak isimlendirilmektedir. Başlıca Rosaceae 

bitkisinde bulunan amigdalinin en önemli kaynağı kayısı çekirdeğidir. Amigdalin vücutta zehirli etkilere 

sahiptir ve ölümlere yol açabilmektedir. Çoğu ülkede kullanımı yasaklanan amigdalin, hala bazı ülke-

lerde tamamlayıcı alternatif tıp noktasında çeşitli hastalıkları tedavi etmede kullanılmaktadır. Amigdalin 

yıllardır astım, öksürük, bulantı, cüzzam ve lökoderma gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmak-

tadır. Bununla birlikte, son yıllarda amigdalinin kanser üzerine etkileri merak konusu olmuştur. Amig-

dalin hücre döngüsü üzerine olan etkileri, apoptozu indüklemesi, kanserli hücre proliferasyonunu azalt-

ması ve vücut bağışıklığını arttırması sebebiyle antitümör bir bileşik olarak bilinmektedir. Amigdalinin 

çeşitli kanserler üzerine birçok etkiye sahip olduğu yapılan araştırmalarca bildirilmiştir. Prostat, meme, 

mesane, kolon, rahim ağzı, lösemi gibi bazı kanser türleri üzerinde amigdalinin yararlı etkileri bulun-

maktadır. Yapılan çalışmalara bakıldığında amigdalin, insan prostat kanseri hücrelerinde apoptozu in-

düklemiştir, insan meme kanseri hücrelerinin büyümesini azaltmıştır, mesane kanseri ve lösemi hücre-

lerinin proliferasyonunu engellemiştir, insan kolon kanseri hücrelerinde hücre döngüsü ile ilgili genlerin 

ekspresyonunu azaltmıştır, rahim ağzı kanseri hücrelerinin apoptozunu indüklemiş ve proliferasyonu 

inhibe etmiştir. Amigdalinin çeşitli kanserler üzerine önemli ve faydalı etkilere sahip olabileceği yapılan 

çalışmalarda belirtilmiştir. Ancak konu ile ilgili daha kapsamlı ve farklı kanser türlerini de içeren, güncel 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Amigdalin, Vitamin B17, Kanser 
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C VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ 

Rabia Melda ERDOĞAN, Çağla PINARLI 

Türkiye 

Öz: Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini küçük bir karbonhidrat molekülü olmak ile birlikte vü-

cutta önemli etkilere sahiptir. C vitamini, taze meyve ve sebzeler de dahil olmak üzere birçok doğal 

kaynakta bol miktarda bulunmaktadır. Portakal ve limon gibi turunçgiller; domates, patates, papaya, 

yeşil ve kırmızı biber, kivi ve çilek ve brokoli en zengin C vitamini kaynaklarındandır. Günlük alınması 

gereken C vitamini miktarı yetişkin bir erkek için 90 mg, yetişkin bir kadın için ise 75 mg’dir. Çevre 

kirliliği ve sigara kullanımı, enfeksiyonlar ile mücadele ve oksidatif ve enflamatuar bileşenler (örneğin 

Tip-2 diyabet) nedeniyle bireylerin C vitamini ihtiyacı artmaktadır. C vitamini eksikliği sonucunda skor-

büt adı verilen bir hastalık meydana gelmektedir ve bireylerde diş eti kanaması, kemik ve eklem ağrıları, 

enfeksiyonlara karşı dirençsizlik ve anemi gibi semptomlara yol açmaktadır. C vitamininin vücutta kol-

lajen sentezi, antioksidan aktivitesi, demir emilimi ve bağışıklık sistemini düzenleme gibi görevleri var-

dır. C vitaminin antioksidan özelliği bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olmaktadır. Askorbik 

asidin, enfeksiyona yanıt olarak T hücresi proliferasyonunu arttırarak bağışıklık sistemini uyardığı ya-

pılan çalışmalarca gösterilmiştir. Ayrıca, C vitamininin, enfeksiyon bölgesine nötrofil göçünü uyararak 

fagositoz ve oksidan oluşumunu ve mikrobiyal öldürmeyi arttırdığı belirtilmektedir. Diyet ile veya tak-

viye yoluyla, C vitamini yetersizliği için risk oluşturan faktörlere maruz kalan kişilerde yeterli C vita-

mini alımının sağlanması, uygun bağışıklık fonksiyonu ve enfeksiyonlara direnç için gereklidir. Bu der-

leme, C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini açıklamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: C Vitamini, Askorbik Asit, Bağışıklık 
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TİP-2 DİYABET TANILI HASTALARIN DEPRESYON DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Rahime GÖZKAN, Melike KOTAN, Aslıgül ARDIÇ, Özlem GÜDÜK 

Türkiye 

Giriş:Dünyadaki en yaygın kronik hastalıklardan biri olan Tip 2 diyabet, bireyler üzerinde yarattığı 

olumsuz sağlık durumları yanında ülkelerin sağlık sistemlerine de önemli bir mali yük oluşturmaktadır. 

Diyabet hastalarında sıklıkla görülen depresyon, hastanın diyete uyması, düzenli ilaç kullanımı ve kan 

şekeri takibi gibi öz bakım uygulamalarında azalmaya ve neticede hastanın klinik durumunun kötüleş-

mesine neden olabilmektedir. Amaç: Çalışmanın amacı tip-2 diyabet tanılı hastalarda depresyon gö-

rülme sıklığının ve depresyonla ilişkili faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Bir diyabet merkezinde 

Eylül-Aralık 2020 tarihleri arasında toplam 93 hasta çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Hastalara 

demografik özellikleri, sağlık durumları ve Beck Depresyon Ölçeğinden oluşan ile toplam 29 soruluk 

bir anket uygulanmıştır. Muayene sırasında kilo-boy ölçümleri,retinopati ve nöropati değerlendirmesi 

yapılmıştır. Veriler SPSS.20 programı ile analiz edilmiştir. Kruskal Wallis, Mann Whitney-U ve Pear-

son Korelasyon analizleri yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık 0,05 düzeyinde kabul edilmiştir. Bulgular: 

Hastaların yaş ortalaması 58,8±9,4 yıldır ve çoğunluğu kadın (%59,1) ve 65 yaş altı kişilerden (%78,5) 

oluşmaktadır. Diyabet tanısı ile yaşama süreleri ortalama 11±8,7 yıldır. Hastaların %43’ü sigara kullan-

makta, büyük çoğunluğu (%91,4) obez kategorisinde yer almaktadır. Sadece %8,6’sında psikiyatrik ilaç 

kullanımı belirlenmiştir. Depresyon düzeyleri kadınlarda erkekler göre (p<0,01) ve oral antidiyabe-

tik+insülin kullananlarda diğer tedavi gruplarına göre anlamlı düzeyde yüksektir (sırasıyla; p=0,029 ve 

p=0,026). Ayrıca kilo artmasına bağlı olarak depresyon düzeylerinde artma görülmüştür (p=0,034). Alt 

grup analizlerinde 2. derece obezlerin depresyon düzeyinin normal kilodakilere, pre-obezlere ve 1. de-

rece obezlere göre yüksek olduğu görülmüştür (sırasıyla; p=0,005, p=0,037, p=0,011). Yaş, sigara içme 

durumu, nöropati ve retinopati varlığı, psikiyatrik ilaç kullanımının depresyon düzeyi ile ilişkisi bulun-

mamıştır. Sonuç: Depresyon, diyabet hastalarında tedaviye uyumu önemli derecede etkilemesi nede-

niyle takip edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Daha yüksek depresyon seviyeleri nedeniyle, kadınlar, 

obezler ve oral antidiyabetik+insülin kullananların daha yakından takip edilmesi ve gerekli görülmesi 

halinde psikiyatrik destek almaya yönlendirilmesi uygun olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, Depresyon, Tedaviye Uyum 
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BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE NÜTRİSYONEL DESTEK TALEP 

EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NUTRİSYONEL UYGULAMALAR 

Ramazan BALDEMİR 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Tedavi edilmemiş malnutrisyonun primer hastalığın seyrini kötüleştirdiği bilinmek-

tedir. Bu konuda farkındalığın artırılması önemlidir. Bu sunum ile Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları 

ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (AGHH) nütrisyon departmanından konsültas-

yon istenen hastaların nütrisyonel durumunun değerlendirilmesi ve nutrisyon tedavisi konusunda dok-

torların farkındalık durumunun ortaya konması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2019 yılı Nisan ve Mayıs 

aylarında AGHH nütrisyon departmanından konsültasyon istenen hastalar değerlendirildi. Hastaların 

tanısı, yaşı, Nutrisyonel Risk Skoru-2002(NRS), Vücut kitle indeksi (VKİ), önerilen beslenme yöntemi 

ve hastaya başlanma zamanı kaydedildi. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde dağılımı hesaplandı. 

Bulgular: Toplam 97 hastanın 5’ine besin takibi ve diyet önerisinde bulunulmuş. 64’ü erkek 28’i kadın 

toplam 92 hastanın 47 si Nisan ayında 45’i ise Mayıs ayında görülmüş. Hastaların yaş ortalaması 66,6, 

VKİ ortalaması 22,02, NRS ortalaması 3,24 idi. Hastaların 37’sinde Akciğer Ca, 6’sında KOAH, 

26’sında pnömoni, 4’ünde Alzheimer, 5’inde SVO tanısı vardı. NRS: hastaların %27,1’inde; 4, 

%69,5’inde; 3, %3,3’ünde; 2 idi. Hastaların %18,4’üne paranteral, %5,5’ine tüplü beslenme, %76’sına 

oral beslenme desteği başlanmış. VKİ: hastaların %16,4’sında; <18,5, %62,6’sında; 18,5-25, 

%16,4’ünde; 25-30, %4,3’ünde; >30 idi. Nisan ayında otomasyon sisteminden cevaplanan konsültas-

yon, sözel olarak da servis ekibine bildirilmiş ve hastaların %89,3’üne önerilen tedavi zamanında baş-

lanmış. Mayıs ayında ise sözel hatırlatma yapılmamış ve hastaların sadece %8,8’ine önerilen tedavi 

zamanında başlanmış. Sonuç: Malnutrisyon oranı akciğer hastalığı bulunanlarda oldukça yüksektir. Nut-

risyonel destek açısından konsültasyon istenmesine rağmen sözel olarak hatırlatma yapılmadığı zaman 

konsültasyon cevabının zamanında kontrol edilmediği ve nutrisyonel desteğin gecikebildiği tespit edildi. 

Bu nedenle nutrisyonel desteğin önemi konusunda farkındalığın artırılması için eğitimlerin artırılması 

gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, Göğüs Hastalıkları, Nutrisyon 
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YÜKSEK RAKIM KAYNAKLI OKSİDATİF STRES, OBEZİTE VE DİYET 

ANTİOKSİDANLARI 

Rüveyda Esra ÖZKALAYCI 

Türkiye 

Öz: Nüfus dağılışına etki eden coğrafi faktörler arasında yükselti büyük öneme sahiptir. Türkiye’de 

yüksek rakımlara çıkıldıkça nüfus yoğunluğu azalmaktadır. Ancak bu yüksek rakımlı bölgelerde uzun 

süredir yaşayan ve yüksekliklere adapte olmuş yerli halkın sayısı nispeten az olmasına rağmen, birçok 

insan iş veya eğlence için yüksek rakımlı bölgelere seyahat etmektedir. Yüksek rakımlara çıkıldıkça 

oksijen basıncının azalmasına bağlı olarak, lipit, protein ve DNA hasarı ile ilişkili reaktif oksijen ve 

nitrojen türlerinin açığa çıkmakta bu da organizmada oksidatif stresin artmasına neden olmaktadır. Ay-

rıca yüksek rakım enzimatik ve non-enzimatik antioksidan savunma sistemini zayıflatarak oksidatif stre-

sin etkisini artırmaktadır. Yüksek rakıma maruz kalan bireylerde yüksek rakım hastalıkları denilen, kro-

nik veya aralıklı hipoksi, akut dağ hastalığı ve yüksek rakım pulmoner ödem veya yüksek rakım serebral 

ödem ortaya çıkmaktadır. Özellikle yüksek rakım hastalıklarının obez veya hafif kilolu bireylerde 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu iki hastalık arasındaki ilişkinin obeziteye bağlı metabolik değişiklikler 

ile obeziteye bağlı kritik ventilasyon bozuklukları arasındaki etkileşimlerden kaynaklandığı, bunun da 

yüksek rakımlarda hipoksiyi şiddetlendirerek yüksek irtifa hastalıklarının gelişimini tetikleyen hipokse-

miye yol açtığı belirtilmiştir. Ayrıca yüksek rakımın vücut kompozisyonu üzerindeki etkisinin enerji 

harcamasını arttığı, toplam vücut ağırlığı ve vücut yağ ağırlığı kaybına neden olduğu gösterilmiştir. Bu 

nedenle, eğlence ya da iş amacıyla yüksek rakımlara çıkıldığında, obez veya hafif kilolu bireylerde hi-

poksi ve yüksek rakım hastalığı riskinin yüksek olduğu unutulmamalıdır. Yüksek rakım kaynaklı oksi-

datif hasarın etkisini azaltmak ve istenmeyen kilo kaybını önlemek için enerji gereksinmesine uygun 

yeterli ve dengeli bir beslenme ile besin çeşitliliğine dikkat edilmelidir. Bu şekilde besinlerle yeterli 

antioksidan alınımı sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek- Rakım, Oksidatif Stres, Obezite, Antioksidanlar, Beslenme 
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SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

Rüveyda Esra ÖZKALAYCI 

Türkiye 

Öz: Üreme sağlığı dünya nüfusu için son 50 yılda giderek artan bir önem kazanmıştır. Üreme sisteminin 

bir hastalığı olan infertilite (kısırlık), 1 yıl veya daha uzun süre düzenli korunmasız cinsel ilişkiden 

sonra, klinik hamileliğin sağlanamaması durumu olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 

tahminlerine göre infertilite, tüm dünyada 48,5 milyon (45 milyon- 52,6 milyon) çifti etkilemektedir. 

Dünyada ortalama her 10 çiftten biri, Türkiye’de ise her 6 çiftten biri bu sorunu yaşamaktadır. İnfertil 

çiftlerin yaklaşık %40’ında problem kadında, %40’ında erkekte, %20’sinde çiftin her ikisinde bulun-

duğu belirtilmiştir. Yaşam biçiminin üreme performansı üzerindeki etkisi, bireysel etiyoloji ve koşullara 

bağlı olarak değişebilir. İnfertilite nedenleri olarak yumurtlama bozuklukları, tubal hastalık, endometri-

ozis, kromozomal anormallikler, sperm faktörleri ve açıklanamayan infertilite gibi teşhisler dâhil olmak 

üzere birçok neden sayılabilir. Sigara kullanma, obezite gibi yaşam biçimi davranışı içerisinde sayılabi-

lecek konular, genel sağlığı ve iyi hali etkilediği gibi, üreme sağlığını da etkilemektedir. Yaşam biçimi 

davranışlarının üreme sağlığı üzerinde etkilerini gösteren çalışmalarda da, kadınlarda sigara kullanımı-

nın döllenme şansını düşürdüğünü göstermektedir. Sanayileşme sonrasında batı toplumlarında yaşam 

biçimi faktörleri ve davranışlarının artışı ile üreme sağlığının olumlu veya olumsuz olarak etkilendiği 

gösterilmiştir. Örneğin, obezite ile hareketsiz yaşam ve kötü beslenme alışkanlıklarının; bebek doğum-

larının gecikmesi ile sigara kullanma, çevre kirliliği ve kimyasallara maruz kalma ile ilişkilendirilmek-

tedir. Değiştirilebilir yaşam biçimi davranışları içerisinde beslenme, vücut ağırlığı yönetimi, egzersiz, 

sigara, kafein tüketimi sayılmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigarasız 

yaşam ve aşırı kafein tüketiminden kaçınılarak, genel sağlıkla birlikte üreme sağlığının da iyileştirilmesi 

sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fertilite, Yaşam Biçimi, Obezite, Beslenme 
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OBEZİTE VE KARIN ÖN DUVARI FITIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Serdar COŞKUN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Çalışmamızda obezite ve karın ön duvarı fıtıkları arasındaki ilişkin araştırılması hedeflen-

miştir. Yöntem: Mart 2015-Mart 2021 tarihleri arasına kliniğimizde karın ön duvarında fıtık (umblikal 

herni ile insizyonel herni) tanısı ile ameliyat edilen 121 hastanın bilgileri retrospektif olarak incelendi. 

Hastalar yaş, cinsiyet hastanede kalış süresi ve vücut kitle indeksine göre sınıflandı. (VKİ) < 25 normal, 

30 üzeri ise obez olarak değerlendirildi. Bulgular: İnsizyonel ve umblikal herni ameliyatı yapılan hasta-

ların % 48,7 si erkek, %50,3 kadındı. 18-25 yaş arası grupta olanlarından %36’sinin VKİ >30, ve has-

tanede kalış süresi ortalama 6,7 gün olarak tespit edildi. 25-45 yaş arası grupta olanların % 36 sının 

VKİ>30 ve hastanede kalış süresi 6,08 gün, 45-60 yaş arası olan grubun %29’unun VKİ’si >30 ve has-

tanede kalış süresi 6,8 di. 60-80 yaş arası grupta hastaların %22’inin VKİ’si >30 ve hastanede kalış 

süresi 7 gündü. Normal kilolu hastaların hastanede yatış süreleri ise 18-25 yaş grubunda 3 gün, 25-45 

yaş grubunda 3,6 gün 45-60 yaş grubunda 3,9 gün ve 60-80 yaş grubunda 5,6 gün olarak tespit edildi. 

Sonuç: Hastalarımızda obezite ile birlikte karın iç basıncının artması karın ön duvarı fıtıkları oluşma-

sında bir etkendir ve bu hastaların operasyon sonrası hastanede kalış süreleri normal kilodaki hastalara 

göre daha uzun olup obezite hem hastalıklara zemin hazırladığı gibi tedavi sürecinin uzaması nedeniyle 

ekonomik yükte artışa neden olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, İnsizyonel Herni, Umblikal Herni 
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ARALIKLI ORUÇ UYGULAMALARININ KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Seren KURTGİL 

Türkiye 

Öz: Tüm dünyada artan obezite prevelansı ile obezite ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. 

Mevcut kılavuzlar, obezite tedavisinin temel taşı olarak yaşam tarzı değişikliğinin yanı sıra enerji kısıt-

lamasını da önermektedir. Obezitenin önlenmesi için alternatif diyet modelleri arayışı gündeme gelmiş-

tir. Aralıklı oruç uygulamaları bireyin enerji alımının çok az olduğu veya hiç olmadığı uzun zaman 

periyotlarına dayanan diyet modelleridir ve geleneksel kalori kısıtlı diyetlere alternatif olarak giderek 

popüler hale gelmiştir. Aralıklı oruç uygulamalarının obezite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, 

dislipidemi, inflamasyon, nörodejeneratif hastalıklar ve kanser gibi pek çok hastalığın seyri üzerine 

olumlu etkilere neden olduğu düşünülmektedir. Obezite, kardiyovasküler sağlığı etkileyen en önemli 

risk faktörlerinden biridir. Aralıklı oruç uygulamaları ile ilgili çalışmalar daha çok hayvanlar üzerinde 

yapılan çalışmalara dayansa da insan çalışmalarından elde edilen veriler de aralıklı oruç uygulamalarının 

vücut ağırlığı denetimi, lipit profili, inflamasyon, kan basıncı gibi sağlık parametreleri üzerine olumlu 

etkilerinin olabileceğini desteklemektedir. Literatürde farklı sürelerde ve yöntemlerde uygulanan ara-

lıklı oruç diyetleri yer almaktadır. Zaman kısıtlı beslenme, modifiye açlık, alternatif gün orucu ve dini 

oruç literatürde en sık rastlanan aralıklı oruç türleridir. Aralıklı oruç uygulamalarının sağlık parametre-

leri üzerine olumlu etkileri uygulanan aralıklı oruç diyeti modeline göre değişiklik göstermektedir. Bu 

derlemenin amacı; güncel literatür ışığında aralıklı oruç uygulamalarının kardiyovasküler risk faktörleri 

üzerine etkisini incelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Aralıklı Oruç, Aralıklı Açlık Uygulamaları, Kardiyovasküler Hastalıklar, Kardiyo-

vasküler Sağlık 
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ADÖLESAN GEBELİKTE BESLENME 

Sevde KAHRAMAN, Betül Gülfem BAŞAKIN 

Türkiye 

Öz: Yaş aralığı 10-19 olan adölesan dönemdeki özellikle düşük gelirli ülkelerde yaşayan kız çocukları-

nın karşılaştığı gebelik, adölesan dönemde gebelik olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık 

Araştırması 2018 raporuna göre Türkiye’de 15-19 yaş grubu adölesanların %4’ü çocuk sahibi ya da 

gebedir. Adölesan dönemde gebeliğin anne açısından sonuçları arasında; maternal anemi, doğum sonrası 

kanama, preeklampsi riski fazla görülürken, sezaryen doğum oranı daha düşük bulunmuştur. Adölesan 

gebeliğin bebek açısından sonuçları değerlendirildiğinde; preterm doğum (<37 hafta), düşük doğum 

ağırlığı, hastanede kalış süresi ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Adölesan gebeliğin çocuk açısından 

olumsuz sonuçları ilerleyen yaşlarında da sürebilmektedir. Bir gebeye (hatta doğurganlık çağındaki bir 

kadına) beslenme danışmanlığı verirken kompleks düşünmek şarttır. Gebelik boyunca anne ve bebeğin 

enerji ve makro-, mikro- besin ögesi ihtiyacını karşılamak temel ilkedir. Gebe bir de büyüme-gelişme 

çağı içerisinde olan adölesan ise çok daha dikkatli bir yaklaşım sağlanmalıdır. Sosyal, fiziksel, psikolo-

jik boyutta sağlığı hem anne hem de bebek açısından düşünerek mümkünse sıkı takiple ilerlenmelidir. 

Adölesan gebelik döneminde, adölesan çağa göre enerji ve protein, posa, demir (Fe), iyot (I), folik asit, 

A vitamini gibi bazı besin ögelerinin tavsiye edilen tüketim miktarı daha fazladır. Adölesan gebelerde 

demir eksikliği anemisi, maternal ve fetal kemik sağlığı problemleri gibi beslenme problemleri görüle-

bilmektedir. Bunun için adölesan gebenin yeterli ve dengeli beslenmesi, sağlıklı besinlere ulaşımı ve bu 

dönemde beslenme danışmanlığı sağlanması gereklidir. Sağlık kuruluşuna erişimde problem yaşayabi-

len adölesanlara evlilik gibi diğer demografik faktörlerden bağımsız olarak, sağlık hizmetinin ulaşımı 

sağlanmalıdır. Adölesan gebelikte beslenme konusunda toplumsal öneriler için daha ileri araştırmalara 

ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan Gebelik, Adölesan Gebelikte Beslenme Problemleri, Adölesan Gebelikte 

Beslenme Danışmanlığı 
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POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEDAVİSİNDE BESLENMENİN ROLÜ 

Sevde KAHRAMAN, Seher AKSAKAL 

Türkiye 

Öz: Polikistik over sendromu (PKOS), doğurganlık çağındaki kadınların küresel olarak %7-12'sini et-

kileyen yaygın bir endokrin bozukluktur. PKOS'lu kadınların tedavisinin genel hedefleri arasında; hipe-

randrojenik özelliklerin (hirşutizm, akne, kafa derisi saç dökülmesi) iyileştirilmesi, metabolik anormal-

liklerin yönetimi, kronik anovülasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek endometrial hiperplazi ve 

karsinomun önlenmesi, oligomenore olan kadınlar aralıklı olarak yumurtlamaları sebebiyle, istenmeyen 

hamilelik meydana gelebileceği için doğum kontrolü ve bebek sahibi olmak isteyenler için yumurtlama 

indüksiyonu yer almaktadır. PKOS ve PKOS'a sıklıkla eşlik eden hormonal düzensizlik ve obezite, in-

sülin direnci gibi metabolik bozukluklara karşı tedavinin ayrılmaz bir parçası da yaşam tarzı değişiklik-

leri ve bireysel beslenme müdahaleleridir. PKOS olan kadınların; doymuş yağ ve glisemik indeksi yük-

sek besinleri tüketimine olan eğilimi, yanlış beslenme alışkanlıkları, bozulmuş iştah regülasyonu ve tok-

luk sinyalleri gözlenebilmektedir. Bu durum adeta kısır bir döngü şeklinde PKOS'un endorin ve meta-

bolik sonuçlarını olumsuz etkilemekte; endokrin ve metabolik profilin kötüleşmesi de sağlıksız besin 

tercihlerini tetikleyebilmektedir. Ayrıca, PKOS’lu obez kadınların, PKOS olmayan kadınlara göre kilo 

vermede bir dirençle karşılaştığına dair teoriler de vardır. PKOS'lu kadınlarda kilo kaybının, endokrin, 

metabolik iyileşmenin ve kontrolün sağlanmasında Akdeniz Diyeti, DASH diyeti, düşük glisemik in-

deksli beslenme, düşük karbonhidrat içerikli, proteinden zengin beslenme ve benzeri birçok yöntem 

vardır. Yapılan bu araştırmada, belirtilen tüm diyet modelleri üzerine yayınlanan güncel çalışmalar araş-

tırılmış ve tüm modellerin PKOS'lu kadınlarda kilo kaybı, metabolik ve endokrin profilde çeşitli iyileş-

meler sağladığı gözlenmiştir. Bu yöntemlerden hiçbirinin altın standart olmaması, bireylerin yaşam tar-

zına göre, parmak izi gibi bireysel beslenme müdahalesinin PKOS'ta faydalı olduğunu düşündürmekte-

dir. 

Anahtar Kelimeler: Polikistik Over Sendromu, Beslenme Tedavisi, Düşük Glisemik İndeksli Beslenme 
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TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE İNFLAMATUAR MARKIRLARIN (FERRİTİN, CRP, 

PLR VE NLR) DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sevil KARAHAN YILMAZ 

Türkiye 

Öz: Kronik hastalıklardan Tip 2 diyabette kronik düşük dereceli iltihaplanma yaygın olarak gözlenmek-

tedir. Bu araştırma tip 2 diyabetli bireylerde inflamatuar markırların (ferritin, CRP, PLR ve NLR) de-

ğerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Araştırmaya Ocak 2020-Mart 2020 tarihleri arasında Erzincan 

Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Polikliniği’ne başvuran bireyler dahil edilmiş-

tir. Verilerin toplanmasında anket formu, antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, boy uzunluğu) ve bi-

yokimyasal parametreler (açlık kan şekeri (AKŞ), total kolesterol, trigliserit (TG), yüksek dansiteli li-

poprotein kolesterol (LDL-K), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K), ferritin, yüksek duyar-

lıkla C-reaktif protein (Hs-CRP), Nötrofil lenfosit oranı (NLR), trombosit lenfosit oran (PLR)) kullanıl-

mıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırmaya 

yaş ortalaması 57.8 ± 11.5 olan 116 (%32.9) erkek ve 237 (% 67.1) kadın olmak üzere 353 birey katıl-

mıştır, bireylerin 167’si (%47.3) tip 2 diyabetlidir. Diyabeti olan bireylerin total kolesterol, TG, LDL-

K, HDL-K, ferritin, HS-CRP ve PLR değerleri daha yüksek iken (p<0.05), NLR değerleri arasında fark-

lılık saptanmamıştır. Diyabeti olan bireylerde HbA1c ile ferritin, Hs-CRP ve PLR; ferritin ile Hs-CRP 

ve PLR ile NLR değerleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Araştırma sonuçları; HbA1c 

değerleri ile ferritin, Hs-CRP ve PLR değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir, tip 

2 diyabetin erken teşhisinde ferritin, Hs-CRP ve PLR değerlerinin tarama aracı olarak kullanılabilece-

ğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tip 2 Diyabet, İnflamasyon, Ferritin, Hs-CRP, NLR, PLR 
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ANNE SÜTÜ İÇERİĞİNİN MATERNAL BESLENME İLE İLİŞKİSİ 

Sevim AYTEKİN, Bilge KOÇ 

Türkiye 

Öz: Anne sütü, her yeni doğan bebek için eşsiz bir besindir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin fiziksel, 

ruhsal ve zihinsel olarak büyüme ve gelişmelerinin optimal olarak sağlandığı bilinmektedir. Dünya Sağ-

lık Örgütü (DSÖ), yeni doğan her bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini ve 2 yıl boyunca 

da ek besinlere ilave olarak anne sütü alımına devam edilmesini önermektedir. Anne sütünde, diğer 

sütlerden farklı çeşitli nükleotidler saptanmıştır. Bu nükleotidlerin protein sentezinde rol aldığı ve bü-

yümeyi desteklediği tahmin edilmektedir. Diğer memelilerin sütlerinde olmayıp, anne sütünde bulunan 

omega-3 yağ asitleri, (eikozapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA)) beyin ve retina 

gelişiminde rol oynar. Anne sütünün bileşimi günün farklı zamanlarında ve laktasyon süresince değişik-

lik gösterebilmektedir. Genetik, çevresel faktörler ve annenin beslenme durumu da sütün bileşimini et-

kilemektedir. Maternal diyetin anne sütünün besinsel kompozisyonunu etkilediği yaygın olarak bildiril-

mektedir. Örneğin; maternal balık tüketimi ile anne sütündeki dokosaheksaenoik asit miktarları arasında 

pozitif bir korelasyon olduğu bildirilmiştir. Maternal dönemde C vitamini takviyesinin anne sütünün C 

vitamini düzeylerini arttırdığı gözlemlenmiştir. Anne sütünün yağ asitleri, bazı vitamin ve mineral içe-

riklerinin aksine, yapılan çalışmalarda maternal protein alımının anne sütünün protein içeriğine bir etkisi 

olmadığı da gösterilmiştir. Bu derleme çalışmasında maternal diyetin besin ve besin ögesi içeriği ile 

anne sütünün makro ve mikro besin ögeleri içeriği arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Maternal Diyet, Beslenme 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UYKU DÜZENİNE GÖRE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ 

ÖLÇEĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sinan DARCAN, Hayri DAYIOĞLU, Cansu ÖZBAYER, Ayhan YILMAZ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Üniversite öğrencileri erişkin döneme geçme aşamasında olan çocukluk çağı sonrası ilk 

gruptur. Öğrencilerin üniversite eğitiminin başlaması ile birlikte alıştıkları aile ortamından ayrılmaları, 

çevresel uyaranlara daha açık hale gelmeleri ve kendi özgür seçimlerini daha belirgin şekilde yapmaya 

başlamaları gibi nedenlerle birtakım alışkanlıklarında yeni bir dönem başlamaktadır. Uyku alışkanlıkları 

üniversite öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen önemli değişkenlerden biridir. 

Uyku, tüm bireyler için temel bir fizyolojik ihtiyaç olmakla birlikte uykudan mahrum kalmak ve/veya 

düşük kaliteli uyku; öfke, kaygı, depresyon ve strese neden olarak sağlığı olumsuz yönde etkiler. Bu 

doğrultuda çalışmanın amacı; Meslek Yüksekokullarında öğrenim görmekte olan üniversite 2. sınıf öğ-

rencilerinde uyku alışkanlıklarının, sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerine etkisinin değerlendirilme-

sidir. Yöntem: Araştırmaya 2019-2020 öğretim yılında eğitim gören 1442 öğrenci dahil edilmiştir. Veri 

toplama aracı olarak; öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini boy ve kilo durumlarını belirleyen 

soru formu ile Sağlıklı Yasam Biçimi Davranışları Ölçeği-II kullanılmış ve veriler SPSS 22 paket prog-

ramında analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin uyku saatlerinin düzenli olma durumları ile SYBDÖ-

II’den almış oldukları puanların ölçek alt boyutlarına göre karşılaştırmaları değerlendirildiğinde; uyku 

saatleri düzenli olan öğrencilerin (130,61±18,37) ölçek toplam puanının, uyku saatleri düzenli olmayan-

lara göre (122,69±19,14) daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Öğrencilerin Rahat Olmayan Bir 

Odada Uyuma durumları Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler, Stres Yönetimi, Fiziksel Aktivite ve 

ölçek toplam puanı ile ilişkili bulunurken Öğrencilerin Gece Uyumadan Önce Akıllı Telefonu İle İlgi-

lenme Durumu da Fiziksel Aktivite ve Beslenme alt boyutları ile ilişkili bulunmuştur (p<0,05). Öğren-

cilerin Günlük Ortalama Uyku Süresinin 6 saatten az olmasının, Sabahları Kalkış Saatinin 12:00’den 

sonra olması, Uyku İçin Yatağa Gidiş Saatinin 03:00’den sonra olması ve Rahat Olmayan Bir Odada 

Uyuma Durumunun; Manevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler, Stres Yönetimi alt boyutları ve toplam 

SYBD II Ölçek puanını etkilediği belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç: Üniversite öğrencilerinin uyku alış-

kanlıklarının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını anlamlı oranda etkilediği ve özellikle Beslenme, Ma-

nevi Gelişim, Kişilerarası İlişkiler, Stres Yönetimi alt boyutları ve ölçek toplam puanı için önemli bir 

faktör olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı, Uyku Düzeni, Üniversite Öğrencileri 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

658 

PEDİATRİK AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) TANI, TEDAVİ VE SONRASI 

SÜREÇLERDE OBEZİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Teslime AKTOLAN, Nilüfer ACAR TEK 

Türkiye 

Öz: Akut lenfoblastik lösemi, çocukluk çağında en sık görülen kanser türüdür. Obezite, akut lenfoblastik 

lösemiden sağ kalan çocuklarda rastlanan önemli bir sorundur. Bu çalışma çocukluk çağı akut lenfob-

lastik lösemi tedavisi sonrası sağ kalan çocukların tanı anı, tedavi sonu ve sonraki süreçlerde antropo-

metrik ölçümlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Remisyon halinde olan, yaşları 5 ile 15 yıl 

arasında (9,7±3,32 yıl) değişen 67 gönüllü birey ile gerçekleştirilmiştir. Bireylere ait bilgiler ve ölçümler 

ebeveyni ile birlikte yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiş, retrospektif verilerine hasta 

dosyalarından ulaşılmıştır. Remisyon döneminde bireylerin %28,1’inin fazla kilolu, %21,9’unun obez 

olduğu saptanmıştır. Tanı anında bireylerin %25,3’ünün, tedavi sonunda %65,7’sinin, remisyon döne-

minde %50,0’sinin fazla kilolu ve/veya obez olduğu saptanmıştır. Bireylerin tanı anına göre tedavi sonu 

ve remisyon dönemindeki ortalama BKİ değerlerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). Cinsiyetlere göre BKİ değerlerindeki artış istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemek-

tedir (p>0,05). Akut lenfoblastik lösemi tedavisi sonrası sağ kalan bireylerde gelişen obezitenin saptan-

ması, nedenlerinin araştırılması ve önüne geçilmesi endokrin ve metabolik hastalıkların önlenmesi açı-

sından önem taşımaktadır. Akut lenfoblastik lösemi tanısı alan çocukların tedavi sırasında ve tedavi 

sonrası süreçte metabolik bulguları, antropometrik ölçümleri yakından takip edilmeli, çocuklar sağlıklı 

yaşam (dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin arttırılması, sedanter yaşamın azaltılması vb.) konusunda 

desteklenmeli, aileler bilgilendirilmeli ve bu alanda nutrisyonel hedeflerin oluşturulması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akut Lenfoblastik Lösemi, ALL, Pediatri, Obezite, Antropometri 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

 

659 

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ VE İNSÜLİN DİRENCİ 

Tolunay YILMAZ, Kübra DERYA İPEK, Ecem POLAT 

Türkiye 

Öz: Dünyada obezite giderek artan ve en önemli sağlık sorunları arasına giren bir halk sağlığı proble-

midir. Obeziteden etkilenen yalnızca yetişkinler değildir, günümüzde bu problem artık çocuklarda ve 

adölesanlarda da sıklıkla yaşanmaktadır. Çocukluk ve adölesan çağı obezitesi dünya üzerinde giderek 

artan; diyabet, insülin direnci, kardiyovasküler rahatsızlıklar, kanser ve daha birçok hastalığı da berabe-

rinde taşıyan önemli bir sağlık sorunudur. Obezitenin en etkili nedenleri sağlıksız beslenme alışkanlık-

ları ve sedanter yaşam olarak gösterilmektedir. Obezitenin tedavisinde birçok yöntem denenmektedir. 

Bunlardan en önemlileri; diyet tedavisi, davranış tedavisi, egzersiz tedavisi, ilaç tedavisi ve cerrahi te-

davi olarak gösterilmekte ve tüm yöntemler birbiri ile karışık olarak uygulanmaya çalışılmaktadır. Obe-

zite ve diğer kronik hastalıkların insülin direnci ile bağlantılı oluğu günümüzde bilinmektedir. İnsülin 

direnci yetişkin hastalığı olarak ele alınsa bile günümüzde çocuklarda ve adölesanlarda sıklıkla görül-

mektedir. Bunun bireyler arasındaki nedeni olarak değişen yaşam şartları gösterilmektedir. Çocuklukta 

insülin direncinin fizyolojik nedeni, karaciğer ve iskelet kası gibi insüline cevap veren dokularda ve iç 

organlarda lipitlerin artan birikimi ve hücrelerin insüline yanıtının azalmasıyla ortaya çıkar. Bu durumun 

sonucu olarak vücutta insülin seviyesi artar ve hiperinsülinemi oluşur. İnsülin direnci tanısında açlık kan 

şekeri ile insülin değerinin çarpımının kullanıldığı HOMA-IR değerinden yararlanılır. Bu çalışma ço-

cukluk çağı obezitesi ve insülin direnci ile ilişkili literatür taranması ve yaklaşımları açıklamayı amaç-

lamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Obezitesi, İnsülin Direnci, İnsülin, HOMA-IR, BKI, Hiperinsüli-

nemi 
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ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN (ADMA) VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Tuğba KUNDAKCI, Hüsamettin VATANSEV, Oğuzhan TOK, Kamile MARAKOĞLU 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, kardiyovasküler hastalıklar ve birçok endokrin hastalıklar için biyobe-

lirteç olarak öngörülen, Nitrik Oksit Sentaz (NOS) enziminin endojen yarışmalı inhibitörü olan ve en-

dotel disfonksiyon ile ilişkili olduğu kanıtlanmış Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) ve Beden Kitle İn-

deksi(BKİ) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem:Çalışmaya 20-65 yaş arasındaki 48’i erkek ve 52’si 

kadın olan 100 sağlıklı gönüllü birey dahil edildi.Bireyler Beden Kitle İndekslerine göre 3 gruba ayrıldı. 

Birinci grup, BKİ’leri 19-24.9 kg/m2 arasında olan normal kilolu bireylerden, ikinci grup, BKİ’leri 25-

29.9 kg/m2 arası olan fazla kilolu bireylerden, üçüncü grup, BKİ’leri 30 kg/m2 ve üzeri olan obez bi-

reylerden oluşturuldu. Çalışmamızda gebe/emzikli olmak 1 paket/gün sigara içmek, 1 kadeh/gün alkol 

tüketmek, vitamin/gıda takviyesi almak dışlanma kriterleri olarak belirlenmiştir. Bulgular: Katılımcıla-

rın yaş ortalamaları 27,80±7,07 yıl, vücut ağırlığı ortalamaları 72,1±15,5 kilogram ve boy ortalamaları 

1,69±8,2 metre olarak bulundu. Serum ADMA düzeyleri kadınlarda 0,25 (0,36-1,17) µmol/L; erkek 

bireylerde 0,37 (0,3-1,22) µmol/L olarak ölçüldü ve cinsiyetler arasında anlam bir fark vardı.(p=0,03) 

Cinsiyetler arasında serum LNMMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin düzeylerinde anlamlı bir fark buluna-

mamıştır.(p>0,05) Beden Kitle İndekslerine göre sınıflanmış normal kilolu (n=56), fazla kilolu (n=27) 

ve obez (n=17) gruplarda serum ADMA, LNMMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin arasında anlamlı bir 

fark görülmemiştir. (p>0,05) Sonuç:Çalışma sonuçları endotel disfonksiyonun erken evresini gösteren 

ADMA ve bununla bağlantılı LNMA, SDMA, Arginin ve Sitrulin düzeylerinin BKİ’lere göre ayrılan 

gruplarda anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Cinsiyet faktörü göz önüne alındığında serum 

ADMA düzeyleri erkek bireylerde kadınlara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.Serum düzey-

lerini etkileyebilecek olan genetik farklılıklar, beslenme şekli, yaşam tarzı, fiziksel aktivite gibi birçok 

faktörün rol alabileceği bu göstergelerde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Asimetrik Dimetilarjinin, Obezite, Beden Kitle İndeksi, Arginin 
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BAHARATLARDA YAPILAN TAĞŞİŞİN TESPİT EDİLMESİNDE KULLANILAN 

YÖNTEMLER 

Tuğçe BOĞA, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Seda ÇAKMAK 

Türkiye 

Öz: Dünyanın giderek artan nüfusu ile birlikte gıdalarda yapılan tağşiş de yaygın bir hale gelmiştir. 

İnsanlığın var oluşundan beri tağşiş, insan sağlığını olumsuz etkileyen ve aynı zamanda gıda ürünlerinin 

kalitesini düşüren ancak sıklıkla kullanılan bir uygulama olmuştur. Tağşiş yapılan ürün, yapılan tağşiş 

sonucunda daha parlak renkli ve daha çekici bir görünüm kazanabilmektedir. Baharat alanında üretim 

yapan şirketler, üretim esnasında baharatlara tağşiş amacıyla maliyeti daha düşük olan nişasta gibi bile-

şenlerin yanı sıra azo boyar maddeler gibi bazı toksik bileşenler de kullanabilmektedir. Bu tip etik dışı 

ve insan sağlığına zararlı olabilecek uygulamaların önüne geçebilmek için tağşişi tespit edebilmek ol-

dukça hayati bir önem taşımaktadır ve bu amaçla ilgili olarak tağşişi tespit edebilecek yöntemlerin bu-

lunması gerekmektedir. Bu çalışmada, gıda endüstrisinde maliyeti yüksek olan bazı baharatlarda yapılan 

tağşişin tespit edilmesinde kullanılan yöntemler incelenmiştir. Genellikle safran, zerdeçal, tarçın vb. gibi 

baharatlarda kullanılan tağşişin tespit edilmesinde fiziksel, analitik ve biyoteknolojik yöntemler kulla-

nıldığı görülmüştür. Fiziksel yöntemler mikroskobik ve makroskopik incelemeleri, analitik yöntemler 

kromatografik, elektroforetik ve spektroskopik incelemeleri, biyoteknolojik yöntemler ise polimeraz 

zincir reaksiyonu (PCR), PCR olmayan yöntemler, yüksek çözünürlüklü erime analizi, immünolojik 

yöntemler ve biyosensör uygulamalarını kapsamaktadır. Çalışma sonucunda baharatlardaki tağşişin be-

lirlenmesinde spektroskopik yöntemlerin (ultraviyole – UV, nükleer manyetik rezonans – NMR, vb.) 

sıklıkla kullanıldığı, ayrıca biyoteknolojik yöntemlerin (PCR, enzim bağlı immün assay – ELISA vb.) 

de kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Ayrıca araştırmalarda açıkça görülmektedir ki baharatlarda 

tağşişin tespit edilmesinde en uygun yöntemler sekansı karakterize edilmiş çoğaltılmış alan (SCAR) ve 

kızılötesi (IR) yöntemlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Baharat, Tağşiş, Tağşiş Tespiti, Safran, Spektroskopi, Kromatografi 
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BİR KIRSALDAKİ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE VE OKUL PERSONELİNE 

VERİLEN OKUL TEMELLİ BİR HİJYEN VE EL YIKAMA PROGRAMININ SINIF 

ORTAMI HİJYENİNE VE ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ 

ÇALIŞMA 

Tuğçe ERTÜRK, Ayşe ÇEVİRME 

Türkiye 

Öz: Bu çalışma, bir kırsaldaki ilkokul 4.sınıf öğrencilerine ve okul personeline verilen okul temelli bir 

hijyen ve el yıkama programının sınıf ortamı hijyenine ve öğrenci sağlığına etkisinin değerlendirilmesi 

amacıyla gerçekleştirildi. Çalışma bir kırsaldaki dört ilkokulda randomize kontrollü olarak gerçekleşti-

rildi. Örneklem grubunu bu okullardaki 4. sınıf öğrencileri ve temizlik personelleri oluşturdu (n=129). 

Okullardaki deney 1(öğrenci ve personel eğitimi), deney 2 (yalnızca öğrenci eğitimi), deney 3 (yalnızca 

personel eğitimi) gruplarına ve eğitim uygulanmayan kontrol grubuna, kişisel hijyen ve el yıkama bilgi 

anketi ön test-son test olarak uygulandı. Temizlik personellerine verilen yüzey temizliği eğitiminin et-

kinliği UV ışıkta floresan özellik gösteren boya ve floresan ışık kullanılarak toplandı. Her okulda önce-

den belirlenen yüzeyler, çalışma başlangıç ve sonunda fotoğraflanarak değerlendirildi. Öğrencilerin ki-

şisel hijyen durumu ve okullardaki yüzey temizliğinin öğrenci sağlığına etkisinin değerlendirilmesi için 

velilere çalışma öncesi ve sonrasında hastalık bilgisi formu doldurtuldu. Veriler SPSS 25.0 paket prog-

ramı kullanılarak değerlendirildi. Deney grubunda öğrencilerin kişisel hijyen durumları eğitim sonra-

sında anlamlı olarak iyileşirken, kontrol grubunda genel olarak anlamlı bir değişim olmadı. Öğrenci ve 

personele eğitim verilen deney 1 grubu okulda temiz yüzeylerin oranı eğitim sonrası %40’tan %60’a; 

deney 3 grubu okulda ise %40’tan %70’e yükseldi. Deney 2 ve kontrol grubu okullarda ise temiz yü-

zeylerin oranı azaldı. Eğitim sonrasında deney grupları arasında ateşli hastalık geçirme ve buna bağlı 

devamsızlık oranında anlamlı bir farklılık saptanmazken, deney grubuna kıyasla kontrol grubunun sağ-

lık düzeyi anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05). Okullarda hem öğrenci hemde personele yönelik hijyen 

eğitimi uygulamaları sürdürülmeli ve araştıran çalışmalar geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hijyen, Eğitim, İlkokul, Temizlik, Yüzey 
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HEMODİYALİZ UYGULANAN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA 

BESLENME 

Tutku Şeyda İŞYAR, Melike GÜNYOL, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ 

Türkiye 

Öz: Böbrekler vücut hemostazında önemli bir rol oynamaktadır. Böbrek yetmezliği, böbrek işlevlerinin 

ve glomerül filtrasyon hızının (GFR) düşmesi, biriken üremik toksinlerin vücudu olumsuz olarak etki-

lediği durumu ifade etmektedir. Kronik böbrek yetmezliği (KBH) dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak 

karşılaşılan bir halk sağlığı sorunudur. Erken teşhis edildiğinde önlenmesi veya durdurulması mümkün-

dür ancak, erken teşhis oranı düşüktür. Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) kronik böbrek yetmezli-

ğinin beşinci evresini ifade etmek için kullanılmaktadır. SDBY’nin tedavisinde farklı renal replasman 

tedavileri uygulanabilmektedir. Hemodiyaliz (HD) hastalarında beslenme desteği oldukça önemlidir. 

Tıbbi beslenme tedavisinin amacı, oluşabilecek komplikasyon riskinin en aza indirilmesi, hastalığın 

ilerleyişini yavaşlatılması, üremik toksisitenin azaltılması, nefron kayıplarının oluşturabileceği sistemik 

komplikasyonların önlenmesi, hastanın iştah durumunun düzenlenmesi, malnütrisyonun önlenmesi, sıvı 

elektrolit dengesinin sağlanması olarak hedeflenmektedir. Tıbbi beslenme tedavisi bireye özgü olarak 

planlanmalıdır. Bu çalışmada HD uygulanan kronik böbrek yetmezliği hastalarında tıbbi beslenme des-

teği, güncel bilgiler ışığında incelenmiştir. Hemodiyaliz tedavisi uygulanan kronik böbrek yetmezliği 

hastalarında bireye özgü diyet hazırlanması oldukça önemlidir. Son dönem böbrek yetmezliği oluşan 

hastaların, diyalize bağlı komplikasyonlardan veya hastalığa bağlı komorbitler ile beslenme durumu 

arasında ilişki saptanmıştır. Bu hastalarda sıklıkla görülen protein-enerji malnütrisyonu ile karşılaşma-

mak için diyetleri planlanırken, yeterli enerji ve protein içermesinin yanı sıra diyetin toplam yağ, koles-

terol, doymuş ve doymamış yağ asidi, vitamin ve mineral içeriklerinin dikkatle ve özenle hazırlanması 

gerekmektedir. Hastalar için makro ve mikro besin öğelerinin yeterli sağlanamadığı durumlarda, hasta-

ların enerji açıklarını kapatabilmek için düşük proteinli ürünler, enteral ürünler ya da intradiyalitik bes-

lenme uygulaması yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Malnütrisyon, Tıbbi Beslenme Tedavisi 
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ENDOKRİN BOZUCULAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Yasemin AÇAR, Hilal YILDIRAN 

Türkiye 

Öz: Endokrin bozucular, endokrin sistemi etkileyen, organizmaların yaşam süresi boyunca hastalıklara 

ve çeşitli işlev bozukluklarına yol açan kimyasal maddeler olarak tanımlanmaktadır. Başlıca endokrin 

bozucular pestisitler, fitalatlar, fitoöstrojenler, organohalojenler, ağır metaller ve bisfenol A gibi endüst-

riyel ürünlerdir. Endokrin bozucu kimyasallara solunan hava, tüketilen besinler ve içilen su aracılığıyla 

maruz kalınabilmektedir. Bunun yanı sıra sanayileşmenin artmasıyla birlikte endokrin bozucuların kişi-

sel bakım ürünleri, temizlik ürünleri, plastik ürünler ve bebek biberonları gibi çeşitli ürünlerde kullanı-

mına sıkça rastlanılmaktadır. Endokrin bozucular vücuda girdiklerinde östrojen, androjen ve tiroid gibi 

endojen hormonları taklit ederek hormon reseptörleriyle etkileşime girmekte ve bu hormonların fonksi-

yonlarında bozukluklara neden olmaktadır. Endokrin bozucuların hormonların üretimi, metabolizması, 

yıkımı ve vücuttan atılımları üzerindeki etkileri ile obezite, insülin direnci, diyabet, kardiyovasküler 

hastalıklar, mental ve nöral bozukluklar, üreme ve gelişme bozuklukları ve kanser gibi çeşitli sağlık 

sorunlarının gelişiminde önemli etkileri olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Ayrıca fetal dönem 

ve çocukluk döneminde endokrin bozuculara maruz kalınmasının bebek ve çocukların gelişim süreçle-

rini etkileyeceği ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde görülebilecek üreme sorunları, metabolik ve hor-

monal bozukluklara temel oluşturabileceği düşünülmektedir. Günümüzde kullanımı artan endokrin bo-

zucu kimyasallardan tümüyle korunmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle endokrin bozucuların sağ-

lık üzerindeki etkilerini en aza indirmek için yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanılmalı, ok-

sidatif strese karşı koruyucu etkileri olan antioksidan vitaminlerin tüketimine önem verilmeli, yiyecek 

hazırlamada hijyen ve sanitasyon kurallarına dikkat edilmeli, kontamine olmuş et ve balık tüketiminden 

kaçınılmalı ve besin satın alırken bilinçli seçimler yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Endokrin Bozucular, Sağlık, Beslenme 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

 

665 

YETİŞKİN BİREYLERDE GIDA OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yasemin AÇAR, M. Sedanur MACİT, Canan Asal ULUS, Gökçe ÜNAL 

Türkiye 

Öz: Gıda okuryazarlığının artması obezite ve ilişkili halk sağlığı sorunlarının azaltılmasında stratejik 

bir yol olarak görülmektedir.Bu çalışmada yetişkin bireylerin gıda okuryazarlığının cinsiyet, eğitim ve 

beden kütle indeksi değişkenleri özelinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma tanımlayıcı tipte 

olup 18-65 yaş aralığında 147 erkek, 165 kadın olmak üzere toplamda 312 yetişkin üzerinde yürütül-

müştür.Veriler anket aracılığıyla toplanmıştır.Bireylerin yaş, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu verileri be-

yanlarına dayalı olarak toplanmış ve beden kütle indeksi (BKİ) hesaplanmıştır.BKİ değerleri Dünya 

Sağlık Örgütü’nün yetişkinler için belirlenen kesim noktaları kullanılarak sınıflandırılmıştır. Gıda okur-

yazarlığının değerlendirilmesinde “Gıda Okuryazarlığı Kısa Formu” kullanılmıştır.Formdan elde edilen 

puanlar cinsiyet, eğitim durumu ve BKİ sınıflarına göre uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak de-

ğerlendirilmiştir.Veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak, %95 önemlilik düzeyinde analiz edil-

miştir.Erkek bireylerin yaş ve BKİ ortalamaları sırasıyla; 32.8±12.89 yıl ve 25.3±3.71 kg/m2, kadın 

bireylerin ise 29.1±10.77 yıl ve 24.0±5.33 kg/m2‘dir. Kadınların gıda okuryazarlığı erkeklerden yüksek 

bulunmuştur (35.5±6.60 ve 29.9±6.68 puan; p=0.000). Hafif şişman ve obez kadınların gıda okuryazar-

lığı zayıf ve normal BKİ’ye sahip olanlardan daha düşük bulunmuştur (33.9±6.22 ve 36.3±6.67 puan; 

p=0.029). Her iki cinsiyette de ilk ve ortaokul mezunu bireylerin üniversite mezunlarına göre gıda okur-

yazarlığı daha düşüktür (erkek: 27.1±5.86 ve 31.9±6.65 puan; p=0.001 ve kadın: 31.9±5.61 ve 35.0±6.30 

puan; p=0.008). Yapılan çalışmada kadınların ve her iki cinsiyette de eğitim durumu yüksek bireylerin 

gıda okuryazarlığının yüksek olduğu gösterilmiştir.Ayrıca, kadınlarda hafif şişman ve obez bireylerin 

daha düşük gıda okuryazarlığı puanına sahip olduğu bulunmuştur. Gıda okuryazarlığının artırılmasına 

yönelik planlanacak eğitim ve politikalarda özellikle yetişkin erkekler ile ilk ve ortaokul mezunu birey-

ler öncelikli olmalıdır. Obezite ile mücadelede gıda okuryazarlığının artırılması hedeflenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda Okuryazarlığı, Beden Kütle İndeksi, Cinsiyet, Eğitim Durumu 
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MİKROBİYOTA VE COVİD-19 

Yonca SEVİM 

Türkiye 

Öz: SARS-CoV-2 virüsü gastrointestinal sistemi (GİS) de etkilemektedir. Hastalarının yemek borusu, 

mide, oniki parmak bağırsağı, rektum ve dışkı örneklerinde tespit edilmiş, bağırsak epitel hücrelerinde 

viral replikasyonun yüksek olduğu gösterilmiştir. COVİD-19'da uzun süreli GİS belirtileri, bağırsak 

mikrobiyotasının azalan zenginliği ve çeşitliliği, immün deregülasyon ve gecikmiş SARS-CoV-2 kli-

rensi ile ilişkilendirilmiştir. Bağırsak mikrobiyotası, solunum epitel hücrelerinde viral enfeksiyonlara 

anında yanıt veren ve viral replikasyonu kısıtlayan Tip I interferon reseptörlerinin ekspresyonunu etki-

ler. Bağırsak epitel hücreleri (BEH) SARS-CoV-2 ile başarılı bir şekilde enfekte olabilir virüs replikas-

yonu için potansiyel hedef olarak virüsün yayılmasına katkıda bulunur. SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş 

BEH daha çok Tip 3 interferonlar aracılığı ile güçlü bir bağışıklık cevabı yaratırlar. Mikrobiyotadan 

gelen sinyaller akciğer mukozası üzerinde viral replikasyonu kontrol edebilmektedir. Disbiyoz akciğer-

lerin bağışıklığını etkileyebilir. Solunum yolunun da kendi mikrobiyotası vardır ve akciğer inflamas-

yonu da bağırsak disbiyozuna yol açabilir. Bağırsak disbiyozu, akciğer ve GİS’deki artmış interferon-γ, 

IL-6 sekresyonu ve düzenleyici T hücrelerinin azalması ile birlikte seyreden düzensiz bir bağışıklık tep-

kisine bağlı olarak solunum yolu enfeksiyonlarında artan mortalite ile ilişkili bulunmuştur. Hastalık te-

davi edildiğinde bile disbiyosiz devam edilmektedir. Oral L rhamnosus GG probiyotiğinin, yatan hasta-

larda diyare ve yatış sürelerini azalttığı gösterilmiştir. L. acidophilus, L. helveticus, L. paracasei, L. 

plantarum, L. brevis, B. lactis ve S thermophilus kombinasyonu takviyesinin 3. gününde tüm hastalarda 

ishalde gerileme ve diğer semptomlarda düzelme; 7. gününde tahmini solunum yetmezliği riskinde ve 

yoğun bakım ünitelerinde yatış ve mortalitede önemli bir azalma gösterilmiştir. Şuan probiyotik ve ba-

ğırsak mikrobiyota modülatörlerinin kullanımının COVİD-19 üzerindeki etkisi araştıran ClinicalTri-

als.gov’a kayıtlı 10 klinik çalışma devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Mikrobiyota, Disbiyozis, COVİD-19 
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BESİN ÖGELERİNİN KOGNİTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ 

İrem EKİNCİ, Bilge KOÇ 

Türkiye 

Öz: Biliş; karar alma, hafıza, konsantrasyon ve öğrenme konuları bakımından yaşın ilerlemesiyle bir-

likte azalan bir fonksiyon olarak bilinmektedir. Bireylerin hayat kalitesini etkileyebilecek faktörler ara-

sında kognitif fonksiyonların önemli bir yeri bulunmaktadır. Kognitif fonksiyonlardaki azalma, giderek 

artış gösteren bir halk sağlığı problemidir. Dünya genelinde yapılan çalışmalarda 2050 yılına kadar 130 

milyonu aşkın yetişkinin, bilişsel bozulmanın ileri bir aşaması olan demans ile karşı karşıya kalacağı 

beklenmektedir. Dolayısıyla bu riski azaltan önleyici unsurlara ilgi artmıştır. Bu durumu etkileyen fak-

törler arasında değiştirilebilir yaşam tarzıyla ilgili faktörlerin kognitif performans ile ilişkisini ortaya 

koyan epidemiyolojik kanıtlar mevcuttur. Dolayısıyla besin ögelerinin kognitif performans ile ilişkisini 

belirlemek amacı ile pek çok çalışma yapılmıştır. Bilhassa beslenmenin, bilişsel gerileme ve ileriki ya-

şamda demansın önlenmesinde rol oynayan önemli bir değiştirilebilir risk faktörü olabileceği kabul edil-

miştir. Kognitif performanstaki azalmanın ilerleyişini önlemeye ek olarak ilerleyişini yavaşlatmak veya 

durdurmak için de beslenmenin önemi vurgulanmaktadır. Çünkü beyin, metabolizma hızı yüksek bir 

organ olduğundan sağlıklı çalışabilmesi için besinlere ihtiyaç duymaktadır. Epidemiyolojik verilerin 

çoğu, besin ögesi alımlarının beyin gelişimi ve fonksiyonları üzerinde önemli bir rolü olduğunu ve kog-

nitif performans üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Bu derleme çalışmasında ise B vitamini, 

D vitamini, antioksidan vitaminler, polifenoller ve yağ asitleri dahil olmak üzere pek çok besin öğesinin, 

beyin sağlığı ve zihinsel fonksiyonlar üzerindeki etkisi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel Fonksiyon, Besin Ögeleri, Beslenme 
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WİLSON HASTALIĞI VE BESLENME 

İrem USTA, H. Kübra YILMAZ, Berrak BAŞTÜRK,İrem ÖZAY ARANCIOĞLU 

Türkiye 

Öz: Wilson hastalığı, başta karaciğer olmak üzere birçok organda, karaciğer sirozuna ilerleyen ve be-

yinde farklı nörolojik semptomlarla bakır birikimi oluşturan otozomal resesif bir hastalıktır. Wilson has-

talığı prevalansı 1/30000 ve 1/50000 değerleri arasında değişiklik göstermektedir. Hastalığın topluluk-

larda ki taşıyıcı prevalansı ise 1/90 oranındadır. Wilson hastalığı 13p14.3 de bulunan ATP7B genindeki 

mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. ATP7B geni, hücresel zarlar boyunca bakır taşıyan, P-tipi ATPaz 

özellikli bir protein kodlar. En yüksek anlatımı karaciğer hücrelerinde yapılan bu gen normal koşullarda 

bakırın sentezinde ve atılmasında ikili rol oynar. Bu nedenle ATP7B’nin işlevinde meydana gelen ku-

surlar bakır birikimine yol açar. Hasta çoğu bireyin ergenlikten yetişkinliğe kadar olan süreçte bulgu 

geliştirse de ilk bulgular yaşamın ilk 10 yılında belirti göstermektedir. İlk bulgular kişilerin %40’ında 

hepatiktir, %40-50’sinde nörolojiktir ve %10’unda psikiyatriktir. Tanı için Wilson hastalığında tek bir 

test kullanılmamalıdır. Klinik, biyolojik, radyolojik ve bazen histolojik veriler kullanılmalıdır. Eğer Wil-

son hastalığı tanısı erken konur ve tedavi edilirse hastalar normal bir yaşam beklentisine sahiptirler. 

Bakırdan fakir diyetle Wilson hastalığın etkileri geciktirilebilir ve hastalığın kötüye gitmesi kontrol edi-

lebilir, ancak diyet tedavisi hiçbir zaman tek tedavi seçeneği olarak önerilmemektedir. Bu sebeple uy-

gulanan beslenme programları yaşam tarzı haline getirilmelidir. Wilson hastalığı taramasındaki ilerle-

meler ve bunlara bağlı hastalar için daha erken tanı ve iyileştirmeler sağlayabilir. Bu derleme Wilson 

hastalığının genetiği, görülme sıklığı, bakır metabolizması ve ilaç tedavisine ek olarak beslenme teda-

visini gözden geçirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Wilson Hastalığı, Bakırdan Kısıtlı Diyet, Genetik Hastalık 
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SAĞLIK GÖZETİMİ VE KİMYASALLAR 

Yılmaz YILMAZ 

Türkiye 

Öz: Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözeti-

mine tabi tutulmalarını sağlar. Personellerin ilk işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası geçirdiğinde, 

meslek hastalığı tanısı konulduğunda ve bakanlık tarafından belirlenen periyotlarda sağlık gözetimleri-

nin yapılması zorunludur. Sağlık gözetimi yapılırken edinilen bilgiler özel hayatın gereklerinden dolayı 

gizli tutulmalıdır. Her personel için yapacağı iş dikkate alınarak sağlık gözetimi yapılmalıdır. Örneğin 

kimyasallar; kimyasallar hayatımızın her zaman her noktasında karşımıza çıkan; bazen isteyerek üretti-

ğimiz, bazen kendiliğinden oluşan, genellikle insan sağlığına zarar veren maddelerdir. Çalışma haya-

tında kullanımları çok eskiye dayanan kimyasalların, çok geniş bir kullanım alanına sahip olduğu için, 

birçok sağlık ve güvenlik tehdidini de ortaya çıkarmaktadır. Kimyasalların kullanıldığı alanlarda ‘6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ ve kanun ile bağlı olarak ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’ gerekleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir. Kimyasallarla ça-

lışmalarda işyerinde oluşabilecek patlama, parlama veya yangın gibi olumsuz durumların yanı sıra çalı-

şanların sağlık gözetimleri aksatılmadan, gerekli tüm tetkikler yapılarak meslek hastalıklarının veya bu 

gibi durumların engellenmesi sağlanabilir. Meslek hastalıklarının ve diğer olumsuz durumların yaşan-

masını önlemek amacı ile proaktif bir yaklaşım ile kimyasalların kaynağında yok edilmesi sağlanmalı-

dır. Yok edilemeyen ve vücuda herhangi bir yol ile giren kimyasalların vücuda verdiği zararlar gözle 

görülmeyebilir. Bu zararların sebebi kimyasalların vücutta nereye tutunduğu ve miktarı ile orantılı ola-

rak değişmektedir. Yaşanan rahatsızlıkların, kimyasalların vücuda maruz kalma süresi çok fazla önem 

taşımaktadır. Kimyasalların cinsi, vücuda giriş yollarının bilinmesi, vücudun maruz kalma süresi, tet-

kiklerin ve tedavilerin yapılmasını kolaylaştıracak faktörler arasında yer almaktadır. Çalışılan kimya-

sallar ve uygulanan tedaviler sağlık gözetimi yapan işyeri hekimine bildirilmelidir. Sağlık gözetimi sı-

rasında bu konuları dikkate alan işyeri hekiminin tavsiyelerine uyulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kimyasallar, Sağlık Gözetimi, Çalışma Ortamı 
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2-18 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÇOCUK 

BESLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALARI 

Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN, Aysel TOPAN, Beyza UÇAR, Yeliz TAŞDELEN, Zeynep AKÖZLÜ 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada; 2-18 yaş arası çocuğa sahip annelerin COVID-19 pandemisi sürecinde çocuk 

beslenmesine yönelik uygulamalarının incelenmesi amaçlandı. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki 

bu araştırma Karabük ilinde 1 Mart – 1 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın ör-

neklemini Karabük’te ikamet eden, okuma yazma bilen ve 2-18 yaş arası çocuğu olan 565 anne oluş-

turdu. Araştırmanın verileri, çevrimiçi anket aracılığı ile toplandı. Bulgular: Çocukların yaş ortalamaları 

8.3±4.67(2-18) olarak saptandı ve %53.5’i (n=302) erkekti. Annelerin %88.7’sinin (n=501) çocuklarını 

COVID-19’dan korumak için en az bir ürün kullandığı saptandı. Annelerin takviye edici ürün kullanımı 

%61.6 (n=348) iken, %73.8’i (n=417) bitki-baharat kullanmaktaydı. Annelerin çocuklarına en sık kul-

landırdıkları takviye ürünlerin sırasıyla D vitamini (%46.8), multivitaminler (%46.5) ve balık yağı kap-

sülü/şurubu (%39.9) olduğu görüldü. En sık kullanılan bitki-baharat ürünlerinin ise sırasıyla ıhlamur 

(%53.7), soğan/sarımsak (%51.1) ve zencefil (%35.7) olduğu saptandı. Annenin eğitim düzeyi 

(p=0.000), hanehalkı gelir düzeyi (p=0.012), annenin mesleği (p=0.008), yaşanılan yer (p=0.008), aile 

tipi (p=0.019), annenin COVID-19’dan korumak için çocuğun beslenme alışkanlıklarında değişiklikler 

yapma durumu (p=0.000), pandemi sürecinde çocuğun beslenme alışkanlıklarında değişiklik olma du-

rumu (p=0.000), annelerin herhangi bir ürün kullanımı için bilgi alma durumu (p=0.000) ve beslenme 

eğitimine ihtiyaç duyma durumları (p=0.003) ile takviye ürün kullanımı arasında anlamlılık saptandı 

(p<0.05). Annenin COVID-19’dan korumak için çocuğun beslenme alışkanlıklarında değişiklikler 

yapma durumu (p=0.000), pandemi sürecinde çocuğun beslenme alışkanlıklarında değişiklik olma du-

rumu (p=0.000), annelerin herhangi bir ürün kullanımı için bilgi alma durumu (p=0.000) ve beslenme 

eğitimine ihtiyaç duyma durumları (p=0.006) ile bitki-baharat kullanımı arasında anlamlılık saptandı 

(p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak annelerin COVID-19’dan korumak amacıyla çocuklarına yaygın bir bi-

çimde takviye edici ya da bitki-baharat vb. ürünler kullandıkları görüldü. Bu bağlamda çocuk hemşire-

leri, ebeveynlerin eksik, yanlış ya da çocuk sağlığını tehlikeye sokabilecek ürün kullanımlarından ka-

çınması adına ebeveynlerin eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve karşılanmasında daha etkin rol almalıdır-

lar. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, COVID-19, Çocuk 
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PERVASIVENESS OF METABOLIC CONDITION AMONG METROPOLITAN MORE 

ESTABLISHED GROWN-UPS OF HYDERABAD METROPOLITAN CITY IN SOUTH 

INDIA  

Ramin TAROKH  

Libya 

Abstract: Maturing is related with decrease in digestion, active work and expanded predominance of 

non-transmittable infections like hypertension, diabetes and dyslipidemia. This investigation was done 

with the goal to survey the commonness of metabolic disorder (MS) among metropolitan more establis-

hed grown-up populace. A people group based cross-sectional pilot study was done among 112 geriatric 

populace (≥60 years and over) in Hyderabad metropolitan city by receiving irregular examining strategy. 

Anthropometric estimations and circulatory strain were recorded and lipid profile and fasting glucose 

were assessed. Global Diabetes League (IDF) rule was received for conclusion of metabolic condition. 

Expressive insights like mean (SD) and commonness were determined utilizing SPSS (Adaptation 19.0). 

Chi-square test was performed to examine the relationship between the commonness of Metabolic Con-

dition and various factors. The predominance of hypertension, focal corpulence, and high glucose was 

79.3%, 76.6%, 62.2% separately. While the extent of geriatric populace with hypertriglyceridemia, hy-

percholesterolemia and low HDL was 24.3%, 10.8%, 23.4%, individually. Additionally, the com-

monness of metabolic disorder among metropolitan geriatric populace was 54.1% and it was essentially 

connected with focal corpulence and high weight file (BMI). When all is said in done, the predominance 

of metabolic condition was high among metropolitan geriatric populace. It could be credited to quick 

urbanization and high pervasiveness of non-transmittable infections. Consequently, variation of sound 

ways of life during beginning phases of adulthood is extremely fundamental for the anticipation and 

control of metabolic condition and advancement of solid maturing.  

Keywords: More Established Grown-Ups, Older, Metabolic Condition and Metropolitan 
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IMPACTS OF DIET AND EXERCISE-ACTUATED WEIGHT REDUCTION IN 

STATIONARY CORPULENT LADIES ON INCENDIARY MARKERS, RESISTIN, AND 

VISFATIN  

Rósar KAMILUSARSON  

Iceland 

Abstract: Heftiness is related with a persistent provocative reaction, portrayed by unusual adipokine 

creation, and the actuation of some supportive of fiery flagging pathways, bringing about the modifica-

tion of a few natural markers of irritation, for example, C-receptive protein (CRP), interleukin-6 (IL-6), 

tumor rot factor alpha (TNFα), adiponectin, leptin, resistin, and visfatin [1]. On the other hand, a decre-

ase in body weight is joined by an abatement or standardization of these organic boundaries [2]. The 

specific instrument of irritation is muddled yet a few provocative components have been involved as 

supporters of this system [3]. Various investigations have shown that diet and exercise are exceptionally 

viable in advancing weight reduction that prompts improve incendiary markers of corpulence and upg-

raded wellbeing and generally speaking wellness [4]. Most examination has shown that projects inclu-

ding both eating routine and exercise produce more noteworthy weight reduction than diet alone not 

long after intercession period and following 1 year of follow up in overweight and large people [5]. In 

any case, the primary pathogenic systems of corpulence actually stays indistinct and more examination 

should be never really comprehend contributing elements. Late examination has shown that serum vis-

fatin increments with reformist beta-cell disintegration in type 2 diabetic patients [12]. The previously 

mentioned contemplates propose that visfatin could be basically viewed as a provocative go between 

engaged with a few obsessive cycles.  

Keywords: Resistin, Visfatin, Exercise, Weight Reduction, Diet 
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A CONDITIONAL ARRANGEMENT FOR THE IDEAL SUBSTANTIAL ACTUAL 

WELLNESS OF CORPORATE FIGHTERS - INVESTIGATION DEPENDENT ON ACTUAL 

WELLNESS INFORMATION OF NEWCOMERS IN A FIREFIGHTING INSTITUTE  

Parviz DANESH  

Oman 

Abstract: The expression "corporate fighter" has been in the Japanese creative mind since the country's 

time of high monetary development. The meaning of corporate fighter taken up in this examination is 

that of individuals who are positive, dynamic and intellectually and truly sound, who present a brilliant 

and new picture to everyone around them, and who have set up a feeling of moral obligation. To put it 

plainly, individuals with more prominent determination than the normal individual. Nonetheless, there 

is an inquiry regarding whether their actual wellness should be like that of fighters or competitors. They 

are unique, notwithstanding, and there might be an ideal legitimacy actual readiness for corporate figh-

ters. Be that as it may, no such exploration discoveries have been accounted for. In this examination, we 

previously analyzed the actual organization balance and actual wellness of understudies and firemen. 

Then, we utilized this to gather the ideal legitimate actual wellness of the corporate fighters. By analy-

zing the wellbeing the board by T and F hypothesis, we had the option to clear the different assignments 

vital for building up the ideal legitimacy actual wellness of the corporate fighters.  

Keywords: Wellbeing the Executives, Relapse Polynomial, Muscle Versus Fat, BMI, T&F Hypothesis, 

Actual Wellness Test, Worker 
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MULTIPROFESSIONAL WEIGHT MEDICINES IN BRAZIL BETWEEN 1990 TO 2004: A 

BIBLIOGRAPHICAL SURVEY  

Alaksiej JELIZARJEǓ  

Belarus 

Abstract: Overweight rates among the populace have expanded altogether in late many years, both in 

created nations and the US with about 35% of corpulent, and in agricultural nations, for example, Brazil 

where the predominance of corpulence has expanded over the most recent twenty years on the whole 

age gatherings. As per information from IBGE (2009), 36.6% of Brazilian youngsters were overweight 

and 16.6% were corpulent, while the number develops dramatically additionally in teenagers, yet at a 

more slow speed, where, around 5, 9% of youths are stout. Information from VIGITEL (2014) show 

that 52.5% of Brazilians are overweight; such a record was 43% in 2006 comparable to weight, 17.9% 

of the populace is in this state. As indicated by Fisberg (1995) heftiness is delegated the aggregation of 

greasy tissue, situated all through the body, brought about by dietary changes, hereditary elements or by 

endocrine-metabolic infections. Weight is a danger factor for ongoing illnesses because of its unsafe 

activity, since it adds to the improvement of comorbidities, for example, raised pulse and serum lipids. 

The convergence of overwhelmingly stomach fat is related with higher metabolic changes that may build 

the danger of ischemic cardiovascular illnesses and diabetes than the higher fat focus in the fringe areas.  

Keywords: Corpulence, Social Treatment, Multiprofessional Treatment 
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SUBSTANCE SYTHESIS OF NEWBOULDIA LAEVIS (P. BAUV) UTILIZED IN THE 

TREATMENT OF DIABETES MELLITUS IN NIGERIA  

Ivan Savych CHERNENKO 

Ukraine 

Abstract: The general part of plants in the treatment of illnesses is exemplified by their work taking all 

things together the significant parts of medication independent of the fundamental philosophical reason 

since forever and keep on filling in as the reason for some drugs today [1]. How and when such restora-

tive plants were first utilized, is as a rule lost in ancient times [2]. Considering the above realities, the 

World Wellbeing Association (WHO) has perceived the job of home grown or conventional medication 

in essential medical care, particularly in non-industrial nations and has urged part countries to create 

public strategies for legitimate distinguishing proof, maintainable abuse, logical turn of events and fit-

ting use of natural drugs proper for their circumstances [3]. Diabetes is characterized as a pathophysio-

logic condition in which there is unreasonable glucose in the blood because of aggravation in homeos-

tasis of sugar, protein and lipid digestion directed by the chemical insulin [4]. Diabetes mellitus has been 

accounted for in a few creatures including canines and felines, sheep, steers ponies, pigs and basically 

all research facility creatures like guinea pigs, hamsters, mice, rodents and non-human primates and the 

frequency is by all accounts on the increment [5-11]. The high pervasiveness pace of diabetes and its 

specialist significant expense on medical services have required quest for less expensive, powerful and 

promptly accessible choices in plants.  

Keywords: Newbouldia Laevis, Phytochemicals, Nutrients, Components, General, Diabetes 
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GPA TREATMENT DECREASES WEIGHT WHILE DECIDEDLY ADJUSTING 

INTERPRETATION COMMENCEMENT IN CORPULENT SKELETAL MUSCLE  

Arpit PADHI  

India 

Abstract: The point of this investigation was to decide how 3-guanidinopropionic corrosive (GPA) 

treatment, that lessens weight, adjusts hefty skeletal bulk and administrative components controlling 

bulk. Lean (L) and ob/ob (O) mice were taken care of either a control (C) or a GPA-containing (F) diet 

for about two months. Weight diminished in both  GPA treated gatherings. In spite of a lower plantar 

flexor-complex bulk, both  GPA treated gatherings accomplished a similar bulk. Raptor-mammalian 

Objective of Rapamycin protein affiliation was lower in OC muscle (versus LC) and was not changed 

with ?- GPA, notwithstanding decreases in S6K1 actuation (OF as it were). 4E-BP1 phosphorylation 

expanded in the  GPA treated gatherings, however just the OF mice showed an expansion in eIF4E 

phosphorylation that compared with a moving expansion in eIF4G-eIF4E affiliation. Consequently, long 

haul GPA treatment enlarges weight instigated dysregulation of systems controlling skeletal bulk to that 

of the fit, while lessening weight. Heftiness related unexpected problems, for example, dyslipidemia, 

glucose prejudice, insulin obstruction, and ongoing irritation, can show themselves through decreases 

in skeletal muscle quality (for example skeletal bulk and capacity). This decline in quality is incomple-

tely because of a decaying of the skeletal muscle, because of an irregularity in the paces of protein union 

and debasement. Confounding the circumstance, when corpulent people lose weight as a feature of an 

intercession technique, there is a going with decrease in bulk. A misfortune in skeletal bulk would be 

malicious in the present circumstance, given its tremendous metabolic job in glucose and fat digestion.  

Keywords: Translational, Control, Muscle Versus Fat, Mass File 
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TURN AROUND ASSIMILATION INFRARED SEPARATED WATER UTILIZATION 

INITIATES WEIGHT REDUCTION  

Constantinos MARKOU  

Cyprus 

Abstract: Foundation: Past research showed that weight reduction in light of weight the board program 

is impacted by all out energy admission and water utilization. Regardless of whether filtered water inf-

luences weight the board is presently obscure. Techniques: A mediation investigation of 29 moderately 

aged stout ladies who revealed < 1L/day drinking water at pattern was completed in Yaounde, Came-

roon. Members were arbitrarily alloted to one of the two gatherings: (I) hypocaloric diet + actual work 

+ switch assimilation infrared sifted water (ROIFW), and (ii) hypocaloric diet + active work. Weight, 

abdomen circuit and muscle versus fat were evaluated at pattern, 4, 8, 12, 16, 20, 24, and 28 weeks. 

General Straight Model methodology of rehashed estimations was utilized to decide if weight reduction 

just as changes in midriff periphery and muscle to fat ratio contrast between the two examination gathe-

rings. Results: Following 12 weeks from benchmark, ladies in the two gatherings lost a normal of 7% 

of their underlying body weight. A measurably critical contrast in weight reduction was seen between 

the ROIFW (7.9 kg; 95%CI: 6.5-9.3) and control (5.5 kg; 95%CI: 3.7-7.4; P=0.03) gatherings. No huge 

distinction was obvious in both midriff periphery and muscle versus fat all through the mediation in 

spite of the fact that ladies in the ROIFW bunch experienced higher decrease. End: Our outcomes re-

commend that fat ladies utilizing ROIFW may expand weight reduction when joined with hypocaloric 

diet and actual work. More broad information are justified to affirm these discoveries, just as to address 

issues of ideal volume and timing of ROIFW utilization.  

Keywords: Diet, Weight the Board, Water, Stoutness, Switch Assimilation, Infrared 
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MOTHER'S ENCOUNTERS IN BEGINNING PHASES OF RELATIONSHIP WITH THE 

KID, IN MOMS OF YOUTHS TREATED FOR WEIGHT  

Sólimann HRÓÐÓLFSSON  

Iceland 

Abstract: This article depicts the particulars of mental portrayal of the self as a mother in moms of hefty 

youths. The psychological portrayal of the self as a mother is a method of encountering the self as a 

mother of one's kid and the relationship with the kid. It decides how the mother capacities and what her 

encounters are comparable to the kid. It is the assortment of mental portrayals identified with being with 

the kid, mental portrayals of the mother-youngster relationship. The examination introduced in this ar-

ticle falls inside the zone of exploration covering mental states of development and constancy of stout-

ness in kids and youngsters. 37 moms took an interest in the examination – 17 moms of large people 

and 20 moms of people with ordinary weight. Among the offspring of talked with moms, the normal 

period of fat youngsters was 14.57, and the normal time of kids with ordinary weight was 13.42. Orga-

nized clinical meetings were utilized as the examination strategy. Moms of hefty youths were noted to 

all the more every now and again need admittance to the portrayal of the self as a mother. More succes-

sive reference to encounters brought about by outrageous passionate occasions in relationship with the 

youngster up until the age of 3 was seen in moms of stout teens.  

Keywords: Mental Portrayal of The Self as A Mother, Stoutness, Youth, Horrendous Encounters 
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THE IMPACT OF CONJUGAL STATUS ON WEIGHT REDUCTION AFTER BARIATRIC 

MEDICAL PROCEDURE IS DIRECTED BY DESPONDENCY  

Bebti BOUTROS  

Egypt 

Abstract: Foundation: Presence of sorrow and/or an absence of proper social help may apply harmful 

impacts on postoperative weight reduction in bariatric medical procedure patients. The motivation be-

hind this examination was to research the intelligent impacts of surgery and conjugal status on weight 

reduction in these patients, and to survey the effect of discouragement on these impacts. Strategies: A 

review survey was performed of patients who went through laparoscopic gastric detour or banding a 

medical procedure (LRYGB or LAGB) at a solitary foundation from 2005-2007. Our example included 

62 patients who had values forever focuses for percent abundance weight reduction (%EWL) preopera-

tively, and 1, 3, 6, 12, and year and a half postoperatively. Information were broke down utilizing SAS 

9.1, where %EWL was tried in blended models for impacts of conjugal status, surgery, time, and all 

associations of the three. Connection examinations were utilized to inspect the connection between stan-

dard gloom and %EWL inside classifications of conjugal status. Results: Collaborations were found 

between a medical procedure type and time, and conjugal status and time. LRYGB patients had more 

prominent %EWL contrasted with LAGB at all postoperative time focuses, and %EWL for Wedded 

patients was not exactly that of Singles at 12 and year and a half. There was a stamped, opposite con-

nection among sorrow and %EWL for the Single gathering, yet not the others. Ends: Cooperations 

between these factors recommends that the impacts of conjugal status on %EWL might be adjusted by 

wretchedness. Further examinations are required to inspect these connections in examples including all 

the more even circulations of sex and conjugal status.  

Keywords: Laparoscopy, Bariatric Medical Procedure, Gastric Detour, Weight Reduction, Conjugal Sta-

tus, Gloom, Burdensome Turmoil 
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PATIENTS TO FOLLOW AN ADAPTABLE DIETARY ROUTINE AND INCITES 

DEFICIENCY OF WEIGHT IN PATIENTS WHO HAD RECENTLY ENCOUNTERED NO 

REACTION TO OTHER WEIGHT REDUCTION INTERCESSION  

Ser'ada Ag OTHMAN 

Tanzania 

Abstract: Corpulence is expanding taking all things together nations. The point of this examination was 

that of assessing if the treatment with the dietary enhancement (N-oleyl-phstatidylethanolamine and 

epigallocatechin-3-gallato recipe, EGCG-No) could assist patients with following an adaptable dietary 

routine. 38 patients (20 guys, 18 females, BMI 32-41, matured 33-72 years) were selected continuously. 

These patients were subjects who had encountered no deficiency of weight during a mediation program 

comprising of a short preparing period, focused on conduct change, trailed by a dietary program depen-

dent on rules of diet, without a fixed measure of calories. These patients were told to take EGCG-No, 

two cases (EGCG 120 mg and NOPE170 mg each container) at 1 hour before lunch and supper, for a 

very long time. The investigation had a hybrid plan, and following two months EGCG-No was halted, 

the patients proceeding to adhere to just the recommended dietary guidelines. Following a further two 

months, patients again took EGCG-No for two additional months. The essential end-point of the inves-

tigation was weight reduction and an abatement in hip circuit, while the auxiliary end-point included 

metabolic boundaries: serum glucose, Homeostasis Model Evaluation (HOMA) record, serum LDL and 

HDL cholesterol and fatty substances. Following two months of treatment with EGCG-No, the weight 

reduction was 2.42kg+/ - 0.3 (p<0.001), and the lessening in hip boundaries was 2.0 cm +/ - 0.2 

(p<0.001).There was additionally a decline in serum glucose (0.083 mm/L p<0.001), HOMA list (0.48 

p<0.001), serum LDL cholesterol (0.46 mm/L p< 0.01), and serum fatty substances (0.25 mm/L 

p<0.001). HDL cholesterol expanded by 0.20 mm/L (p<0.01). Following the two months without treat-

ment, the weight and hip perimeter were consistent. After the following two months of treatment, the 

patients had a further deficiency of weight (2.10 kg +/ - 0.4 p < 0.01) and a further lessening in hip 

circuit (2.0 +/ - 0.1 p < 0.001). EGCG-No, at these dosages, has shown that it is fit for diminishing the 

body weight and hip perimeters in patients who had neglected to shed pounds during a past dietary 

routine. The improvement in the metabolic boundaries during treatment with EGCG-No addresses a 

further part of foremost importa  

Keywords: EGCG-No, HOMA Record, Dietary Enhancement 
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ASSESSMENT OF THE EXACTNESS OF A TRIAXIAL ACCELEROMETER INSERTED 

INTO A PDA STAGE FOR ESTIMATING ACTIVE WORK  

Bahram FARHAD  

Tajikistan 

Abstract: Active work is significant in wellbeing and weight the board. A few wireless stages coordi-

nate an accelerometer onto the motherboard. Here we tried the legitimacy of the PDA accelerometer to 

survey active work in a controlled research center setting. 31 subjects wore the wireless on their abdo-

men alongside the approved Active work Observing Framework (PAMS) with various body stances and 

during reviewed strolling. Energy use was estimated utilizing circuitous calorimetry. 11 subjects li-

kewise wore the iPhone at various areas like arm, hand, gasp pocket, and so forth The phone accelero-

meter was exact and exact contrasted with the PAMS, with an intra-class relationship coefficient (r2> 

0.98). The phone accelerometer showed fantastic successive increments with expanded in strolling speed 

and energy use (r2>0.9). An accelerometer implanted into a mobile phone was exact and solid in esti-

mating and measuring actual work in the lab setting. Information from free-living clients shows guaran-

tee for sending of an exhaustive coordinated actual work advancing and weight reduction stage utilizing 

such versatile advancements. For quite a long time, specialists have called for improved techniques and 

apparatuses for estimating day by day movement to explain the job of active work in wellbeing and 

sickness and to all the more likely characterize the adequacy of systems to build it. With the accessibility 

of minimal effort accelerometer chips that misuse Miniature Electro-Mechanical Frameworks (MEMS) 

innovation, an assortment of business gadgets have opened up that can gauge day by day actual work. 

The gadgets, especially while fusing triaxial (x, y and z hub) accelerometers have demonstrated legiti-

mate when contrasted with estimations of complete every day energy consumption performed utilizing 

doubly named water. 

Keywords: Energy Use, Stoutness, Weight Reduction, Actual Work 
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BETTER OUTCOMES IN WEIGHT REDUCTION AFTER THE SECOND GASTRECTOMY 

IN RE-SLEEVE GASTRECTOMY  

Theun ANTONISSEN  

Netherlands 

Abstract: Sleeve gastrectomy (SG) has been quickly acknowledged as a significant bariatric strategy 

before its viability on weight reduction in the long haul is unmistakably illustrated. Re-sleeve gastrec-

tomy (RSG) has been appeared to give encouraging outcomes to patients with deficient weight reduction 

after SG. Seven patients went through a re-sleeve gastrectomy strategy for lacking weight reduction 

following a mean 30±10 month follow-up related with a widened gastric pocket found in upper gastro-

intestinal difference study. Prior to SG, mean introductory weight was 151 41 kg, mean Weight Record 

(BMI) was 55.4±12.5 kg/m2, 4 had a BMI in excess of 60 kg/m2 and 3 had a gastric banding before 

their SG. At follow-up of a year after SG, mean weight was 131 ±31 Kg, mean BMI was 48±9 kg/m2, 

mean %Excess Weight reduction (EWL) was 30 5%, and mean %Excess BMI Misfortune (EBL) 23 

±3%. At a development of a year after RSG, last mean weight was 92 ±10 Kg, last mean BMI was 34±4 

kg/m2, and mean %EBL since the subsequent activity (RSG) was 58±17% (mean %EBL since the prin-

cipal activity (SG) was 6618%), and mean %EWL since the subsequent activity (RSG) was 

4217%(mean %EWL since the primary activity (SG) was 6618%). The RSG brought about huge mean 

%EBL (p<0,001) and in critical mean %EWL (p=0,029), contrasted with the underlying SG results. In 

patients with inadequate weight reduction after SG, RSG brought about fruitful additional weight reduc-

tion. Sleeve gastrectomy (SG) gives numerous benefits in examination different systems utilized in the 

careful treatment of dismal weight. This methodology has been recorded to be more powerful than gast-

ric banding and has been related with less complexities than Roux-en-Y gastric detour particularly in 

super superobesity. Anyway the presence of restricted weight reduction, particularly in super superobese 

patients, second-stage activities, for example, gastric detour or duodenal switch have been recommen-

ded.  

Keywords: Sleeve Gastrectomy, Re-Sleeve Gastrectomy, Revisional Medical Procedure, Stoutness, La-

paroscopy 
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WEIGHT REDUCTION OBJECTIVES? GENUINE BATTLE: PRESENT PATTERNS AND 

PROCEDURES  

Eduard Denysovych KOSTYUK 

Ukraine 

Abstract: Each individual in the general public whether a government official, or a financial specialist, 

or some other expert necessities nutritious food and great wellbeing. A definitive objective of weight 

reduction ought to consistently be health however not ailment. From the previous few decades, nume-

rous improvements have been made in the wellbeing business beginning from fundamental treatments 

to surgeries. Without a doubt, corpulence is a genuine concern confronting the general public today. 

There are different reasons for stoutness. In any case, it is hard to determine any single reason. There is 

no enchantment pill or convenient solution to oversee weight. However, there are just not many are 

successful medicines. Saddest part is that individuals who get in shape don't keep up it and recapture 

something very similar inside no time. Preferably, the objective of shedding pounds ought not exclusi-

vely be the actual prosperity, yet additionally be generally wellbeing of the person. Incidentally, a large 

portion of the occasions heftiness medicines are taken up by relatives, companions, colleagues and pe-

ople who are not approved. Counterfeit guarantees, counterfeit medicines, trend consumes less calories 

that are monetarily famous in the market have shadowed the logical, information sponsored and de-

monstrated treatment draws near. It's anything but a solitary equation or system however a comprehen-

sive methodology. Initial phase toward this path is self-restraint, self – assurance and having a sensible 

weight reduction objective. The majority of the occasions, individuals don't understand the significance 

of keeping up the load until the harm is finished. Generally, individuals start with riding the net, or 

talking about with companions or friend bunches prior to choosing a methodology that is truly agreeable 

to them. This very methodology or mentality needs to change.  

Keywords: Weight Reduction, Wellbeing, Wellbeing List 
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DEMYSTIFYING THE CORPULENCE ODDITY IN INTENSE CONDITIONS AND 

WOUNDS  

Paiman KAVOOS  

Tajikistan 

Abstract: Productive lipid stockpiling has been urgent to endurance for a lot of mankind's set of expe-

riences; notwithstanding, in the cutting edge period, this quality has advanced into a rising corpulence 

pandemic of incredible worry, with rates significantly increasing since 1975. Weight is a grounded fa-

vorable to provocative interaction prompting diabetes, hypertension, coronary illness, disease, and other 

long haul sequelae. The impeding impacts of heftiness are common all through writing. Then again, the 

topic of any potential advantages yields to a lesser extent an agreement. There has been developing proof 

across numerous fields portraying a wonder called the "Corpulence Mystery", which depicts a potential 

mortality advantage with being overweight/large in the setting of intense and constant disease. We in-

corporated examinations exploring this wonder corresponding to driving American reasons for death, 

including coronary illness, gruff injury, malignancy, and lung injury which are canvassed in this current 

preview. We analyze normal clinical and methodological topics among studies, and restrictions of the 

ramifications intrinsic in examination plan and the weight list metric. This survey is intended to be a 

bird's-eye outline of the continuous discussion encompassing this in a few fields to encourage conver-

sation and propose directionality for future examination to additionally explain the subtleties of the mind 

boggling associations with heftiness.  

Keywords: Persistent Ilness, Heftiness, Fat Lipid 
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ENROLLMENT AND MAINTENANCE OF SOLID LADIES WITH STOUTNESS FOR A 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL STUDY WHEN WEIGHT REDUCTION: BITS OF 

KNOWLEDGE, DIFFICULTIES, AND IDEAS  

Sylvain REDING  

Luxembourg 

Abstract: The goal of this paper is to introduce information on member enlistment, maintenance, and 

weight reduction accomplishment during a psychophysiological concentrate in ladies with heftiness. 

Volunteers were ladies with corpulence, 20 – 45 yr, with a BMI between 30 – 45 kg/m2. The examina-

tion was around 20 weeks in length, including a 12-week health improvement plan. Enrollment was not 

finished until 8 months past the first extended date of a year. The investigation was not finished until 11 

months past the first projected fruition date of 14 months. On normal 4.4 ± 2.1 (mean ± SD) volunteers 

were agreed each month (N = 99) and 2.5 ± 1.1 members began the health improvement plan each 

month. 24% of agreed volunteers were lost because of prohibition measures, withdrawals, and inert 

conduct prior to beginning the get-healthy plan. Steady loss of members who began the get-healthy plan 

was 45%. Just 11% of the individuals who began the program couldn't get thinner (N = 6). Selecting as 

well as weight reduction achievement don't generally introduce the most difficult parts of finishing a 

psychophysiological weight reduction intercession. While member steady loss during a health improve-

ment plan can happen for a wide scope of reasons, strong endeavors in the beginning stages of the 

intercession may expand maintenance.  

Keywords: Fat, Muscle Misfortune, Psychophysiological 
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ACHALASIA AFTER SLEEVE GASTRECTOMY: A CAREFUL TEST  

Diradour PETROSIAN  

Armenia 

Abstract: The commonness of achalasia in the dreary heftiness populace is low. Notwithstanding, there 

havebeen instances of patients determined to have the two conditions, incorporating some determined 

to have achalasia subsequent to going through bariatric medical procedure. Despite the fact that the 

careful administration of the two conditions has been all around concentrated independently, there is no 

agreement of the treatment when these conditions coincide. We depict the instance of a patient with 

history of a Laparoscopic Sleeve Gastrectomy who was later on determined to have achalasia and effec-

tively treated with Laparoscopic Heller Myotomy. Achalasia is an esophageal motility issue portrayed 

by nonappearance of esophagealperistalsis and disappointment of the lower esophageal sphincter (LES) 

to unwind during swallowing.Prevalence of achalasia in everyone is around 10 cases for each 100,000 

people. In any event, when studies report a higher commonness of esophageal motility issues in fat 

patientscompared to accomplices with ordinary weight record, achalasia and dreary stoutness are two-

conditions that don't traditionally happen together. Consequently, there are no establishedsurgical rules 

regarding the treatment for patients who present with achalasia and morbidobesity. It is notable that 

Laparoscopic Heller Myotomy (LHM) and halfway fundoplication isthe standard careful methodology 

for achalasia in non-corpulent populace [5]. There is additionally evidencethat bariatric medical proce-

dure is the best therapy for dismal stoutness; being sleevegastrectomy and Roux-en-Y gastric detour 

(RYGB) the most every now and again performed bariatricoperations. Notwithstanding, there is little 

data with respect to how to treat achalasia after bariatricsurgery. Instances of achalasia treatment after 

RYGB have been depicted in writing, yet there isscarce data about treating achalasia after sleeve gast-

rectomy.  

Keywords: Horrible Stoutness, Bariatric Medical Procedure, Sleeve Gastrectomy 
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10 YEARS FOLLOW-UP AFTER BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE: BODY 

CREATION, WEIGHT AND DIABETES  

Vijya GANDHI  

India 

Abstract: Fat patients have better glycemic control as well as Type 2 diabetes mellitus (T2DM) reduc-

tion after bariatric medical procedure. To assess body creation in large patients after Roux-en-Y Gastric 

Detour a medical procedure (RYGB). Anthropometric estimations, subcutaneous fat tissue (SAT) and 

muscle thickness of the two thighs were resolved, 30, 60, 90 and 180 days after medical procedure 

(N:19) and ten years after RYGB (N:7). During these periods, patients were assessed by ultrasound in 

cross over plane to decide the thickness of SAT and muscle of the lower appendages. They were 6 

female and 1 male with 51(±6.0years) old enough. Six of them had at first T2DM, with reduction after 

medical procedure. The standard Weight Record was 43(±8.0kg/m2), and following 10 years of RYGB 

was 31(±5.5kg/m2). The privilege and left muscle thickness in benchmark were, separately, 3.0(±0.6 

cm) and 3.0(±0.6 cm), following 10 years were 2.1(±0.6 cm) and 2.0(±0,6 cm).The right and left SAT 

thickness were, individually, 2.0(±0.5 cm) and 1.6(±0.6 cm), at standard and following 10 years 

0.9(±0.5cm) and 0,5(±0.2 cm).The decrease of muscle and SAT thickness and weight 10 years after 

RYGB was huge contrasted with the pattern. Following 10 years of RYGB, we discovered support of 

weight reduction, decrease of muscle and fat thickness and abatement of T2DM. Bariatric medical pro-

cedure for grade III heftiness is viewed as the best technique for accomplishing huge weight reduction 

and keeping a diminished load after some time. All in all, at a year, changes in weight are more no-

teworthy in the gastric detour than in the clinical treatment. Likewise, grade I-II corpulent patients after 

bariatric medical procedure normally show better glycemic control or even Sort 2 diabetes mellitus 

(T2DM) abatement. Besides, notwithstanding loss of fat mass after bariatric medical procedure, there is 

a level of skeletal muscle misfortune that additionally happens, roughly 31%, raising the chance of a 

negative impact on muscle strength, personal satisfaction and actual execution. Weariness and utilitarian 

disability additionally happen. Other than that, muscle is engaged with post-prandial glucose removal 

and is a significant determinant of insulin affectability [11]. Therefore, after bariatric medical procedure, 

it is critical to assess, other than the measure of weight reduction, changes in body arrangement. This 

can be assessed through ultrasound (US) estimations of muscle and fat thickness in the thighs. It is a 

reasonable, significant expense advantage, protected, reproducible, exact and approve technique for fat 

and muscle assessment in fat and bariatric medical procedure patients.  

Keywords: Fat Mass, Muscle, Ultrasound, Corpulence, Body Arrangement 
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THERMOGENIC QUALITY ARTICULATION AND INCITES BEIGE ADIPOGENESIS IN 

WHITE FAT TISSUES OF MICE  

Karl SCHNORR  

Germany 

Abstract: Zanthoxylum piperitum (ZP) is a zest that is generally utilized in Asia. It is particularly sea-

soned and causes a shivering sensation in the mouth and tongue. An enemy of heftiness impact from ZP 

has been accounted for, however the component isn't surely known. To assess the impacts of ZP on 

adiposity. New products of ZP were dried and its pericarp was squashed into powder. ZP-powder was 

orally controlled to mice taken care of with either a standard eating routine (sexually transmitted disease) 

or high-fat eating regimen (HFD) for about two months. Food admission and body weight were estima-

ted each day. Toward the finish of the investigation, organs were extracted. Quality articulation exami-

nation and immunohistochemistry of white fat tissue were performed to assess the impacts of ZP on 

adiposity. ZP notably diminished body weight and fat mass and improved glucose–lipid digestion in 

sexually transmitted disease took care of mice, yet there was no critical lessening in food consumption. 

We hence associated ZP-actuated initiation with energy use in adipocytes. ZP diminished food admis-

sion of HFD-took care of mice, so we estimated that there might be restraint of HFD-initiated libertine 

eating. We likewise examined thermogenic quality articulations in inguinal white fat tissue (iWAT) to 

check whether ZP incited beige adipogenesis. ZP quite expanded articulation levels of uncoupling pro-

tein-1 (UCP-1), peroxisome proliferator–enacted receptor gamma coactivator 1-alpha (PGC1α and cell 

passing actuating DFFAlike effector a (Cidea) in iWAT from both sexually transmitted disease and 

HFD-took care of mice. Immunohistochemistry of the iWAT uncovered the presence of multilocular 

adipocytes that were stained with UCP-1, which recommends acceptance of beige adipogenesis. ZP 

actuates thermogenic quality articulations and incites beige adipogenesis in inguinal white fat tissue of 

mice. Additionally, ZP was appeared to restrain decadent eating in mice took care of with a high fat 

eating routine. These impacts of ZP could be used in integral treatment of stoutness.  

Keywords: Beige Adipocyte, Weight, UCP-1, White Fat Tissue, Zanthoxylum Piperitum 
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THE BMI PREDISPOSITION: THE LEGITIMACY ISSUES OF UTILIZING SELF-

ANNOUNCED INFORMATION TO GAUGE WEIGHT FILE  

Zbyšek ADÁMEK  

Czech Republic 

Abstract: Heftiness has been expanding at a disturbing rate in the course of recent years, influencing 

nations of each advancement status. The weight of heftiness is to a great extent conveyed by those of 

low pay and this is a move from past periods on schedule. To sufficiently plan compelling wellbeing 

arrangements, there is a requirement for precise mea sures of the strength of the connected populaces. 

Having an exact proportion of the bodyweight status of whole populaces is an essential piece of this 

interaction, especially so the connected medical care suppliers can decide the best route for treating 

infections identified with body weight issues. Weight has been expanding at a disturbing rate in the 

course of recent years, influencing nations of each improvement status. The weight of corpulence is 

generally conveyed by those of low pay and this is a move from past periods on schedule. This signifi-

cant expansion in corpulence is difficult to follow, as the dietary and action propensities for individuals 

are changing at a sped up speed [1]. To satisfactorily plan compelling wellbeing approaches, there is a 

requirement for exact proportions of the strength of the connected populaces. Having a precise propor-

tion of the bodyweight status of whole populaces is a basic piece of this cycle, especially so the connec-

ted medical services suppliers can decide the best path for treating infections identified with body weight 

issues.  

Keywords: Weight File, BMI Predisposition, Self-Detailed BMI 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

690 

IS GESTATIONAL WEIGHT REDUCTION ALRIGHT FOR LARGE LADIES?  

Lilo KOUANCHAO  

Laos 

Abstract: Heftiness, characterized as having a weight file (BMI) more noteworthy than or equivalent 

to 30 kg/m2, is a worldwide pandemic influencing an expected 650 million individuals. The dangers 

identified with heftiness toward the beginning of pregnancy are significant and may influence the 

strength of moms and their posterity youngster, both short-and long haul. In spite of the fact that there 

is an absence of significant level proof to help the medical advantage of weight reduction during preg-

nancy, some large ladies attempt to shed pounds in pregnancy on volunteer premise. The expected inst-

rument and advantages/damages of gestational weight reduction (GWL) among large ladies on maternal 

and youth results are not unmistakably perceived. We theory that GWL in corpulent ladies, paying little 

mind to seriousness, is related with expanded danger of unfriendly neonatal results and long haul 

newborn child intellectual execution, contrasted with ladies with satisfactory gestational weight acquire. 

In the event that our speculation has been affirmed, the GWL ought not be suggested in fat ladies in 

spite of the fact that GWL may diminish hazard of some pregnancy confusions. Weight, characterized 

as having weight list (BMI)>30 kg/m2, is a persistent medical condition with rising predominance since 

the twentieth century with an expected 650 million grown-ups overall are influenced by heftiness [1]. 

In 2014, it was assessed that there were 14.6 million corpulent pregnant ladies overall [2]. Corpulence 

preceding pregnancy has been related with expanded dangers of different unfavorable results in the 

influenced moms and their posterity youngster [3,4] moreover, there is a pattern of reviewed connection 

between antagonistic pregnancy results with seriousness of heftiness [5,6]. It is all around perceived that 

ladies with typical weight were substantially less liable to have antagonistic maternal and neonatal re-

sults, contrast with stout ladies [7,8]. Some hefty ladies, particularly for seriously stout ladies, attempt 

to get more fit before pregnancy in any event, during pregnancy to limit the antagonistic maternal and 

youth results.  

Keywords: Weight, Weight File, Pregnancy 
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PREDOMINANCE AND COMPONENTS RELATED WITH UNDERWEIGHT, 

OVERWEIGHT AND HEFTINESS AMONG UNDERSTUDIES  

Hagop KASSOUNI  

Armenia 

Abstract: Foundation: With the westernization of way of life, sub-Saharan Africa is confronting a two-

fold weight of hunger with the concurrence of overnutrition and undernutrition. There is an absence of 

information among youth who address an objective populace for early intercession. The target of this 

examination was to appraise the commonness and components related with underweight, overweight 

and stoutness among understudies of the College of Lomé in 2018. Techniques: A cross-sectional in-

vestigation was led from September to December 2018 in the Division of Preventive Medication of the 

College of Lomé. Understudies matured ≥ 18 years and who went through routine clinical assessment 

at the hour of enlistment were incorporated. Data gathered included socio-segment attributes, anthropo-

metrics, clinical and organic information. Evaluating for overweight was completed by computing the 

weight file and multinomial relapse dissects were performed. Results: An aggregate of 37,682 understu-

dies (32.9% of females) with middle age 22 years, (Interquartile Reach (IQR): 20-24) were enlisted. The 

general commonness of overabundance weight condition (overweight/heftiness) among understudies 

was 14.8% (95% Certainty Span (95% CI): 14.4-15.1) and the predominance of underweight was 8.7% 

(95%CI: 8.4-8.9). Components related with overweight/corpulence were hypertension (Changed Chan-

ces Proportion (aOR)= 2.65; 95%CI: 2.40-2.91) and high glucose level (aOR= 1.54; 95%CI: 1.18-2.01). 

Female understudies not just (aOR= 3.64; 95%CI: 3.42-3.87) were bound to be overweight and corpu-

lent yet additionally underweight (aOR= 1.74; 95%CI: 1.61-1.87). Expanding age was a defensive factor 

for underweight (p<0.05). End: Taking into account these outcomes, measures should be taken for the 

foundation of projects to battle overweight and corpulence in Togo, particularly among youngsters.  

Keywords: Underweight, Overweight, Heftiness, Pervasiveness and Components Related, Understudies 
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APPROPRIATENESS OF WEIGHT FILE, ABDOMEN TO-STATURE PROPORTION, AND 

MIDRIFF CIRCUIT FOR EVALUATION OF CARDIOVASCULAR WELLBEING IN 

POSTMENOPAUSAL LADIES  

Hermóður HÖSKULDSSON  

Iceland 

Abstract: As we would see it there is a lack of logical reports on relationships among's WHtR and serum 

lipid levels in old in postmenopausal ladies. The PubMed list items just in simply one examination 

zeroed in on WHtR fluctuation as a component of serum lipid levels, complete cholesterol (TC), fatty 

substances (TG), and high-thickness cholesterol (HDL-C). Furthermore, every one of the reports on the 

relationships among's WHtR and cardiovascular dangers keep a standard methodology by which WHtR 

is characterized by the two territories: WHtR < 0.5 and WHtR ≥ 0.5. By and by, a variety of reports 

recommend that antagonistic changes in lipid levels are not associated with an addition in BMI however 

with an expansion in WC. This unmistakably shows an absence of direct relationship between body lists 

and cardiovascular wellbeing level with body stature. In this report we study the relations among Weight 

Record, Midsection Circuit, Abdomen to Hip Proportion, Midriff to Tallness Proportion, and serum lipid 

levels [TC, TG, HDL-C, LDL-C] in a sound gathering of postmenopausal ladies. The aftereffects of this 

investigation permits to make the accompanying determinations: (1) BMI and WC might be exchan-

gably utilized for the forecast of cardiovascular wellbeing, (2) WHtR cutoff esteem in postmenopausal 

ladies requires change for menopausal status and, most presumably, age and sex.  

Keywords: Stoutness, Cardiovascular Wellbeing, Weight File, Midriff Periphery, Abdomen to Hip Pro-

portion, Midsection to Stature Proportion 
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ROUX EN Y GASTRIC DETOUR AFTER BOMBED ESSENTIAL PROHIBITIVE 

METHODS IN GARGANTUAN PATIENTS  

Salar YAZDANI  

Oman 

Abstract: Overall common in the course of recent many years, Stoutness morbidities and wellbeing 

related unfriendly impacts has been an expanding worry that lead to progressive headways in the field 

of bariatric medical procedure. The drawn out results of the various procedures in have acquired ubiquity 

somewhat recently. In spite of the fact that sleeve gastrectomy is being performed with expanding re-

currence just as other prohibitive strategies, disappointment or deficient agreeable result of these sys-

tems turned out to be curiously apparent and completely considered going from recapturing of the primer 

shed pounds, inadequate weight reduction, GERD, and different difficulties all of which decide a disap-

pointment of the essential strategy. In this forthcoming examination 40 patients were incorporated who 

went through a revisional Roux-en-Y gastric detour after disappointment of an alternate essential pro-

hibitive systems (17 patients went through sleeve gastrectomy, 21 patients went through VBG and 2 

patients went through flexible gastric banding) from January 2018 till January 2019 with a subsequent 

time of one year till January 2020. Every persistent had distinctive sign for the revisional Roux en y 

gastric detour change: 18 patients (45%) because of weight recapture after 1ry weight reduction, 14 

patients (35%) because of lacking weight reduction, and 8 patients (20%) because of GERD. Roux en y 

gastric detour was performed with critical decrease of both mean load of the patients from 113.50 ± 9.92 

kg to 98.65 ± 9.93 and 89.18 ± 9.84 following 6, and a year individually and mean BMI from 39.06 ± 

4.91 before the change to 33.93 ± 4.44 and 30.65 ± 4.11 at 6 and a year separately. Also, co-morbidities, 

for example, Diabetes and Hypertension were particularly improved notwithstanding the lipid profile of 

the vast majority of the patients. Roux en y gastric detour is a safe surgery with good results and can be 

proposed as first line the board decision to modify bombed essential prohibitive bariatric techniques.  

Keywords: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Roux-En-Y Gastric Detour, Prohibitive Strategies, VBG, 

Flexible Gastric Banding, Treatment Disappointment, Revisional Medical Procedure 
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HOW WELL DOES PATIENT SELF-DETAILED WEIGHT CONCUR WITH QUALITIES IN 

THE ELECTRONIC CLINICAL RECORD?  

Stefan Hryhorijovych RADCHENKO 

Ukraine 

Abstract: Precise appraisal of body weight is a significant segment of populational examines, interven-

tional preliminaries, and program assessment. Progressively electronic clinical records (EMR) are being 

normalized making them conceivably helpful for future populational considers. Notwithstanding, it is 

muddled how much estimates, for example, weight in these records concur with different appraisals of 

weight such as self-report. We evaluated arrangement among EMR and patient self-announced loads 

from members in a phone way of life instructing program for U.S. veterans. We analyzed understanding 

at a benchmark overview directed at enlistment in the program and again at a half year after finish of 

the program. 5,000 veterans partook in the training intercession and had both EMR and self-announced 

weight esteems at enlistment. Their mean age was 56 years and 83% were male. Dependability among 

EMR and selfreport loads was brilliant (ICC=0.99). Arrangement, evaluated with Tasteless Altman 

plots, was additionally great. At pattern, self-detailed qualities were a normal of 1.0 pound lower cont-

rasted with EMR esteems. At the half year program consummation review dependability stayed high 

(ICC=0.98); in any case, there was a 4.6 pound normal lower selfreported weight contrasted with EMR 

esteems. Under-announced weight esteems were much bigger for veterans who detailed losing in any 

event 5% of their benchmark body weight before the finish of the program; self-revealed values for these 

veterans were 9.4 pounds lower than EMR esteems. We accept that EMR weight esteems are both solid 

and show low inclination when contrasted with selfreport making them helpful for both populace and 

different examinations where weight is of significance; in any case, selfreported values are not as de-

pendable as EMR esteems for veterans who report getting thinner.  

Keywords: Patient, Clinical Record, Corpulence, Weight 
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LOW ACTIVE WORK IS RELATED WITH HIGHER BMI AND BODY SYTHESIS IN A 

MODERATELY AGED AND SENIOR SWEDISH POPULACE, THOUGH 

UNPREDICTABLE DINNERS SHOW POWERLESS AFFILIATIONS  

Anton HENRIKSEN  

Denmark 

Abstract: Way of life propensities may influence body weight and body structure. Most examinations 

to inspect impacts of way of life factors are acted in more youthful subjects and with estimations of 

weight list (BMI). The point of the current cross-sectional populace based investigation was accordingly 

to investigate relationship between actual work and abnormality of suppers with BMI, fat rate, midsec-

tion/hip proportion, and typical weight corpulence (NWO) in a moderately aged and senior Swedish 

populace. Members of the EpiHealth study, age somewhere in the range of 45 and 75 years, needed to 

answer a poll about sociodemographic variables, food and refreshment admissions, and wellbeing status. 

Tallness, weight, and midsection and hip peripheries were estimated. BMI, fat rate, and midriff/hip pro-

portion were isolated into two gatherings by the middle worth. Parallel strategic relapse was utilized for 

measurable computations, with changes of sociodemographic variables, smoking, and liquor propensi-

ties. The associate included 17,724 subjects (9,936 ladies, 56.1%), middle age 61 (53-67) a long time. 

Higher relaxation time actual work was conversely connected with BMI, fat rate, and midriff/hip pro-

portion (p for trend<0.001). Actual work was contrarily connected with NWO when contrasted and lean, 

and conversely connected with overweight when contrasted and NWO. The impact of actual work on 

BMI and overweight was generally articulated in ladies, while no sex collaborations were noticed con-

cerning fat rate and midsection/hip proportion. Unpredictable lunch admission was related with higher 

fat rate (OR: 1.225; 95% CI: 1.024-1.466, p=0.027) and abdomen/hip proportion (OR: 1.211; 95% CI: 

1.033-1.421, p=0.019), autonomously of sex. Relaxation time actual work is related with body weight 

and body constitution, where actual work is contrarily connected with BMI, fat rate, and abdomen/hip 

proportion. Feeble relationship between unpredictable lunch admissions and higher fat rate and abdo-

men/hip proportion were found.  

Keywords: Weight Record, Dietary Propensities, Fat Rate, Way of Life Propensities, Abdomen/Hip 

Proportion 
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WEIGHT FILE: A BASIC SURVEY  

Ferando PERKINS  

Central African Republic 

Abstract: Weight file (BMI) is an evaluating device for the populace to order them into various classi-

fications like overweight or hefty. It is a gauge dependent on an individual's weight and stature and 

evaluates their danger for ongoing sicknesses like hypertension, diabetes, stroke, disease, and some 

more. Specialists have been investigating a connection among BMI and ongoing illnesses just as its 

relationship with abdomen perimeter and midriff hip proportion. Youth BMI is an expected indicator of 

wellbeing further down the road. There is expanding proof of exploration on BMI of youth and grown-

up to anticipate the danger of early passing. This audit has explained a relationship of BMI with abdomen 

outline, waisthip proportion, and persistent infections identified with corpulence like diabetes, hyper-

tension, and hypercholesterolemia. All the previously mentioned factors identified with BMI are exami-

ned in this concise survey. One investigation took a gander at a few danger factors for diabetes in 26,499 

Turkish people [4]. Correlations were made across locales, North, South, East, West, and Focal. The 

examinations were additionally separated into training, family ancestry, hypertension, abdomen circum-

ference, BMI, Smoking, number of dinners each day, family size, and age. Across all socioeconomics, 

one standard deviation in midriff periphery brought about 1.16 occasions higher probability the indivi-

dual will likewise be recently determined to have diabetes. For men, an expansion in one standard devi-

ation brought about 1.28 occasions improve in the probability the individual will have another conclu-

sion for diabetes. They found that BMI was a solid indicator of diabetes. They tracked down that an 

expansion in BMI by one standard deviation (5.9 kg/m2) expanded the danger for type 2 diabetes by 

1.16 and 1.09 occasions for people across all members. A longitudinal multi-ethnic examination that 

kept going six years and included 59,824 non-diabetic grown-ups from Canada tracked down that the 

danger of diabetes increments at essentially lower BMI focuses in South Asian (24 kg/m2), dark (26 

kg/m2), and Chinese (25 kg/m2) than in whites (30 kg/m2). This implies that people of these races 

improve their probability of creating diabetes at a lower BMI than whites do.  

Keywords: Weight List, Weight Reduction, Corpulence, Abdomen Perimeter, Midriff Hip Proportion 
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A SOCIAL PROFIT FROM SPECULATION INVESTIGATION OF THE SOUND LOADS 

ACTIVITY: YEAR RESULTS FOR 1,401 MEMBERS  

Hikmat MEMED  

South Sudan 

Abstract: The Solid Loads Activity (HWI) is a free, far reaching heftiness decrease program inside two 

urban areas in the territory of Saskatchewan, Canada. The goal of the examination was to lead a Social 

Profit from Speculation (SROI) investigation on the HWI, which appraises the by and large monetary, 

social, and ecological estimation of an intercession. There are six phases to a SROI: 1) distinguish part-

ners; 2) map intercession changes including data sources, yields, and results; 3) give results a monetary 

intermediary; 4) represent different components that can clarify the result and adapt to drop-off; 5) com-

pute the SROI; and 6) report the outcomes to a wide populace. From June 1, 2015 to January 31, 2018, 

2,000 members finished the underlying 24-week HWI program. As of December 31, 2018, 1,401 HWI 

members (70.0%) consented to one-year follow-up and the SROI study. The review was likewise finis-

hed by 121 of 132 alluding doctors (91.7%). By and large, 99.9% of HWI members accepted the noticed 

results were adequate, 7.1% accepted the outcomes were conceivably because of another program in the 

city, 99.8% felt the program merited the expense, 71.3% showed they would pay for such a program 

themselves, and 99% trusted some degree of government should back the program. Among alluding 

doctors, 98.3% accepted the noticed results were worthy, 10.7% accepted the outcomes were concei-

vably because of another program in the city, 96.7% felt the program merited the expense, 53.7% 

showed they would pay for such a program themselves, and 82.6% trusted some degree of government 

should fund the program. With an estimation of $2,984,916 Canadian dollars, and an absolute program 

cost of $1,000,314 Canadian dollars, the oneyear SROI was 2.99. For each $1.00 Canadian dollar put 

resources into the HWI, a social return of venture of $2.99 Canadian dollars was acquired.  

Keywords: Social Profit from Venture, Intercession, Worth, Corpulence, Canada, Weight Reduction, 

Social, Grown-Ups 
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DIETARY ADMISSION AMONG ATTENDANTS WORKING PIVOTING EMERGENCY 

CLINIC MOVEMENTS BY BMI CLASS  

Eljas SUOMALAINEN  

Finland 

Abstract: Move work has been related with expanded weight list (BMI), metabolic interruption and 

expanded persistent illness hazard. Commonly, these reports look at people who work the day move to 

the individuals who work the night move. Since move task isn't irregular, contrasts may reflect other, 

unmeasured attributes that represent result contrasts. In this examination, we analyze people who work 

pivoting shifts by BMI classification (BMI<25 kg/m2 versus BMI ≥ 25 kg/m2). Objective: To analyze 

dietary admission on days the member worked the night move to days she worked the day move; and to 

think about these distinction by BMI class in a populace of female medical caretakers who work turning 

shifts at an emergency clinic. This cross-sectional investigation enlisted 132 female enrolled attendants 

who work turning shifts in careful or inner medication offices. Dietary admission was found out utilizing 

food journals and examined on Tzameret Nourishment Investigation Programming (Israel Service of 

Wellbeing). Segment and anthropometric factors were additionally recorded. Contrasted with dietary 

admission on a day the attendant worked the day move, admission of the accompanying supplements 

expanded altogether on the day she worked the night move: energy: protein; sugars; all out fat; soaked 

fat; and calcium. Notwithstanding, this distinction was driven by medical attendants with BMI<25 

kg/m2; medical attendants with BMI ≥ 25 kg/m2 didn't adjust their dietary admission by move. A critical 

expansion in calorie, macronutrient and calcium consumption on days medical attendants worked the 

night move contrasted with days they worked the day move was illustrated; however determined by 

contrasts among medical caretakers with BMI<25 kg/m2. The component for this isn't clear yet may 

address intentional restraint among overweight medical caretakers. Planned follow-up can uncover 

whether this example predicts weight acquire over the long run.  

Keywords: Move Work, Dietary Admission, Weight Record, Word Related Medication, Sustenance 
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PART OF MULTIDISCIPLINARY GROUP AND ITS CLINICAL VIEWPOINT IN WEIGHT 

TREATMENT: DIFFICULTIES, HOLES AND PROMISING FREEDOMS: SHORT 

CONVERSATION  

Khaslik Gerasim STANISLAVOVICH 

Russia 

Abstract: This correspondence has been done on the difficulties, holes and promising freedoms that are 

looked by intercession approaches in giving corpulence treatment. All around the world, stoutness is 

considered as a developing wellbeing concern and its emergency has additionally assaulted the Center 

East and encompassing districts. Pattern of heftiness is significantly expanding in the Center East and 

numerous pieces of the area are confronting disturbing and raising weight of sickness. Astounding 

change in the way of life and the eating routine example alongside the cooperation of hereditary com-

ponents and negative natural conditions has made an ideal tempest that has made the Bay Nations and 

Jordanian populace incredibly defenseless to weight. Notwithstanding the need of hard-hitting approach 

for treating and overseeing stoutness, the public authority strategies and mediations across the district 

are lopsided. Holes in the public authority approaches are should have been connected for the smooth 

and powerful working of weight reduction mediations. Mindfulness programs and rudimentary training 

about wholesome advantages ought to be set up, present boycott and duties on supply of garbage and 

sugar based beverages in school and close by regions, inclusion of center group of attendants, dietitians 

and doctors for weight reduction mediation programs, actual work for least 30 minutes ought to be made 

necessary in school educational plan. This examination gives significant data about the viewpoints that 

ought to be contemplated by the Center East experts for utilizing weight reduction mediations.  

Keywords: Stoutness, Center East, Arrangements, The Executives, Mediations 
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HEALTHFUL STATUS AND MENTALITIES IN FEMALE CLINICAL UNDERSTUDIES OF 

PHILIPPINE AND SRI LANKA  

Grozdan Hristov KOSTOV 

Bulgaria 

Abstract: Instructive impedance prompts the increment of information on nourishment and the upgrade 

of individuals' mentalities to it. The Philippines and Sri Lanka, which are in the South Asian locale of 

the world, are perceived as non-industrial nations. With the bustling timetables and rushed responsibi-

lity, clinical understudies of the Philippines and Sri Lanka appear to consistently disregard and skirt 

their suppers. Consequently, the current examination was completed to decide the wholesome status and 

mentalities to it, among female clinical understudies of the Philippines and Sri Lanka in light of the fact 

that clinical students are the fate of the wellbeing area, and particularly females are required to assume 

a main part in the general public. In the current investigation, the dietary propensities, information and 

mentalities in regards to nourishment, and the healthful status as determined by weight, tallness, abdo-

men and hip circuits, skin-overlay thickness and mid upper arm outline have been estimated. The weight 

record and the midsection to hip proportion additionally have been determined. There were 154 un-

derstudies in each example. It was seen that among the tried example of female clinical understudies, 

the normal tallness of Sri Lankans is more prominent than those of Filipinos. The Philippine understu-

dies' weight file is higher than the Sri Lankans, and has more fat stores than in the Sri Lankan understu-

dies. As a normal, none of the gatherings show heftiness and in this way has less commonness for the 

Kind 2 diabetes. Both experimental groups are aware of their figure and are all set on diet plans if 

necessary. The two gatherings know about the solid body shape and are worried about keeping a decent 

figure as a positive picture for the calling, albeit few understudies don't think about it as a significant 

perspective. As the end, it very well may be recommended that none of the examination bunches are 

large, consequently has less predominance to the Sort 2 diabetes. Nonetheless, as Filipino female un-

derstudies contain a high weight list and a serious level of fat stores in the body, odds of getting cardio-

vascular issues and expanded blood cholesterol levels are higher in them than in Sri Lankans. Thus, this 

issue needs serious consideration.  

Keywords: Female Clinical Understudies, Wholesome Status, Corpulence, Philippines, South Asia, Sri 

Lanka 
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IMPROVING WELLBEING PROFICIENCY AND WELLBEING RESULTS FOR 

BARIATRIC PATIENTS  

Akbar MOSTA'AN  

Iraq 

Abstract: This assessment expected to decide the adequacy of a whānau wellbeing proficiency pilot at 

two Region Wellbeing Sheets (DHBs) in Auckland, New Zealand. The pilot had two particular segments 

including: (I) A whānau/fanau program to support sound ways of life and improve wellbeing education, 

and (ii) The supplier/administration program to distinguish administration boundaries to wellbeing pro-

ficiency and make an activity plan for change at the help level. The assessment configuration was semi 

test with a blended strategies approach including an examination (N=33) and intercession bunch (N=32). 

Member and whānau results were caught through: review of clinical markers, subjective talking and 

patient overview and backing scale reactions. Administration results were estimated through assistance 

pointers and the fruition of the Service of Wellbeing, Structure for Wellbeing Education Audit. Member 

input exhibits a significant degree of adequacy and fulfillment with guide support. Key qualities of guide 

support recognized included: Improved patient responsibility for way of life conduct change, accessibi-

lity and availability of all encompassing help, the arrangement of accommodating data and assets, and 

certifiable consideration (manaakitanga) for bariatric patients and their whānau/fanau. A vital subject in 

the kōrero of all assessment members was an accentuation on the mental parts of both planning for and 

recuperating from bariatric medical procedure. A subsequent key subject was that the bariatric venture 

is generally self and whaanau coordinated. Members from one DHB (CM Wellbeing) upheld by pilots 

accomplished a medical procedure sooner (p=0.01), and had more limited LOS for any post-medical 

procedure readmissions (inside 20 days of medical procedure) (p<0.0001) and less readmissions fol-

lowing their last outpatient facility (t=4.68, p<0.0001). There were no measurably huge contrasts among 

correlation and intercession bunch results for Waitemata DHB members. Authoritative wellbeing profi-

ciency activity plans were not executed at either DHB. Key obstructions to activity plan execution inc-

luded: absence of steady frameworks, absence of initiative and the executives purchase in and backing, 

and wellbeing proficiency not being perceived and subsequently underestimated by some staff. It is 

fundamental to get ready members for the mental effect of bariatric medical procedure and the broad 

degree of self and whānau/fanau-coordinated consideration that is required. Pilot backing can improve 

results for bariatric patients.  

Keywords: Wellbeing Proficiency, Bariatrics, Pilot, Mental Backings, Intercession, Medical Procedure, 

Family Comprehensive Consideration, Administration Improvement 
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HORRIBLE HEFTINESS IN END STAGE CARDIOVASCULAR BREAKDOWN: HOW 

SAFE IS BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE IN VENTRICULAR HELP GADGET 

BENEFICIARIES?  

Josip JURIČIĆ  

Croatia 

Abstract: About 25% of patients enduring end stage cardiovascular breakdown (ESHF) are fat. BMI>40 

keeps patients from getting an organ unite on the grounds that bleak weight (MO) significantly expands 

mortality after heart transplantation (HTx). Also, MO (BMI>40) builds the danger of thromboembolic 

occasions by 20%. The treatment of ESHF in large patients should incorporate the treatment of their 

stoutness. Bariatric medical procedure (BS) is the best therapy for MO, however has restrictive careful 

mortality in ESHF patients. One methodology is to initially embed a Left Ventricular Help Gadget 

(LVAD) to give hemodynamic soundness during BS and at last lessen patient's BMI to values viable 

with HTx (connect to-nomination approach). Nonetheless, halting the anticoagulation for BS builds the 

danger of LVAD apoplexy as well as thromboembolic occasions, especially in presence of MO. We 

report the helpful pathway we applied to tackle this difficult circumstance. A 54 years of age man, 

previous smoker, with a BMI of 43.8 kg/m2 and rest apnea disorder, experienced ESHF because of 

ischemic (Chap impediment) and cadenced cardiomyopathy (non valvular atrial fibrillation) with 

CHA2DS2-VASC score 5. Left ventricle discharge portion was 20%. Mean aspiratory pressure was 35 

mm Hg and heart record was 2.0 l/min/m2. His BMI was the solitary contraindication to HTx. Our 

institutional Cardiovascular breakdown Group chose to embed a constant stream LVAD to improve 

patient's hemodynamic condition and afterward play out a sleeve gastrectomy (SG). LVAD embed (Ab-

bott HeartMate 3) was performed under CPB (75 min) utilizing a negligible intrusive methodology thro-

ugh an upper ministernotomy and a left foremost hemi thoracotomy. The activity and post-employable 

stage were routine. The patient was extubated under 12 hours after the medical procedure and left ICU 

on postoperative day (Unit) 3. Clopidogrel and against nutrient K treatment were presented on Unit 3. 

Regardless of nourishing administration and recovery, the patient's weight expanded by 7 kg during the 

primary postoperative months. In this way, it was chosen to perform SG utilizing a laparoscopic appro-

ach 10 months after LVAD embed. Sintrom was suspended 3 days before the strategy and supplanted 

by prophylactic IV Heparin (hostile to Xa<0.1). Sintrom was once again introduced on Case 3. The 

activity was ordinary notwithstanding three past stomach open medical procedures, with no need of 

laparotomy transformation. The patient was released at Case 10. Patient lost 22 Kg in the initial 3 months 

after SG (BMI<35), he is currently inclined to HxT. LVAD followed by BS addresses a compelling 

remedial system to make ESHF fat patients qualified for HTx. New age LVADs make the administration 

of anticoagulation treatment more secure than any time in recent memory even in patients at high danger 

for thromboembolic complexities.  

Keywords: Left Ventricular Help Gadget Bariatric Medical Procedure, Laparoscopic Sleeve Gastrec-

tomy, End Stage Cardiovascular Breakdown, Heart Relocate 
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PREOPERATIVE INDICATORS OF EFFECTIVE WEIGHT REDUCTION RESULTS 

FOLLOWING LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY: A REVIEW SINGLE-FOCUS 

STUDY  

Stepan Yurijovych KRAVETS 

Ukraine 

Abstract: Sleeve gastrectomy (SG) is a set up bariatric surgery in the US yet tolerant ascribes that 

impact results following SG stay uncertain. In this manner, recognizing standard factors that foresee 

weight reduction (WL) accomplishment at one and two-year follow-up was researched. Review exami-

nation of the clinical records of 533 patients who went through SG between January 1, 2014 and June 

30, 2015 was finished. Follow-up included 282 subjects at one-year and 136 subjects at two-years. Chi-

square and autonomous examples t tests were utilized to look at effective and imperfect WL gatherings. 

Multivariate strategic relapse examination was performed to figure out which factors autonomously an-

ticipated a fruitful WL result, characterized as >50% overabundance WL (EWL) at one and two-years. 

The general example was 23% male and 77% female with a mean time of 44.73 ± 11.9, and mean BMI 

of 46.9 ± 8.1. The subsequent gathering (n=304) had an altogether higher standard BMI than those lost 

to follow-up (n=229) (47.7 ± 8.2 versus 45.9 ± 7.8, p=0.01), in any case the gatherings were compara-

tive. At one-year, BMI (p<0.001) was the lone free indicator of effective WL result following SG. At 

two-years, dyslipidemia (p<0.01) and smoking status (p=0.047) were the lone free indicators of effective 

WL result. BMI gives off an impression of being a huge indicator variable for WL following SG. Re-

gardless of whether other significant benchmark patient ascribes impact fruitful WL following SG in 

the short-, mid-, and long haul warrant further examination.  

Keywords: Corpulence, Bariatric Medical Procedure, Sleeve Gastrectomy, Results, Indicators, Weight 

Reduction 
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EVALUATION OF ENTERAL SUSTENANCE ITEM BACKING AND PERSONAL 

SATISFACTION IN UNDERWEIGHT YOUTHFUL GROWN-UPS  

Gajo BALIĆ  

Montenegro 

Abstract: Nourishment is essential to forestall infections brought about by inadequate sustenance and 

favors personal satisfaction by improving usefulness. Nourishment and diet were considered as seg-

ments of personal satisfaction definition before. In this examination, we planned to evaluate impacts of 

enteral item support on personal satisfaction in underweight grown-ups. The investigation was directed 

at Inner Medication Branch of our emergency clinic. The investigation included 40 patients (matured 

18-35) who gave underweight and had weight record (BMI)<18.5 between October, 2017 and Walk, 

2018. All patients, sociodemographic attributes were recorded and thay finished SF-12 test for personal 

satisfaction. Research center tests were requested for etiology of underweight. Standard enteral item was 

recommended to patients without natural pathology and patients were re-evaluated on third month. Bi-

oelectric impedance examinations (BIA) were performed at benchmark and after treatment. The con-

nection between age, BMI, BIA boundaries and SF-12 grades were assessed. The examination was led 

on 40 patients including 32 ladies (80%) and 8 men (20%). Mean age was 22.8 ± 4.3 years (range: 18-

35). Huge contrasts were distinguished in both physical (PCS12) and psychological well-being (MCS12) 

parts estimated at 1 and multi month. The thing that matters was 6 focuses in PCS12 and 13 focuses in 

MCS12. The SF-12 can be a substantial marker to evaluate and screen wellbeing status. As per our 

investigation discoveries, dietary help in youthful grown-ups with BMI<18.5 positively affects personal 

satisfaction.  

Keywords: Nourishment, Quality, Life 
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ABOUT NON-IRRESISTIBLE SCROTAL ELEPHANTIASIS: 5 CASES WITH THE BOARD 

CALCULATION  

Balázs PÁL  

Hungary 

Abstract: In spite of the way that huge scrotal elephantiasis is moderately exceptional in the Western 

world, the analytic and restorative expertise is profoundly significant, since the condition gigantically 

affects the patients' personal satisfaction. In endemic domains it is generally a contamination that 

prompts this ongoing, generous inconsistency; in any case, in created nations, as a rule, it is the result 

of bleak weight. The treatment calculation requires outrageous alert and supported collaboration 

between the patient's urologist, dermatologist, and plastic specialist. Our point is to exhibit the interac-

tion with visual guides. In our work, we gladly present 5 cases, where net scrotal elephantiasis was either 

idiopathic, or it must be followed back to bleak weight. The entirety of our patients have been inspected 

by a urologist, a dermatologist, and a plastic specialist, and the majority of the activities were acted 

within the sight of the last two. We could resect the excess tissue for each situation with no critical 

confusions, and no backslide has been found in the long haul follow-up (79-17, avg 45.4 months). Li-

kewise, no significant confusions have happened either, on account of the intensive readiness, and pre-

usable and intraoperative administration. Since grim corpulence is more normal today in the Western 

world than any time in recent memory, adiposity-related scrotal elephantiasis is likewise getting more 

incessant presently. It is encouraged to set ourselves up with the vital information on diagnosing and 

treating scrotal elephantiasis.  

Keywords: Scrotal, Elephantiasis, The Executives, Activity, Noninfectious 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

706 

LAPAROSCOPIC EXPULSION OF MOVABLE GASTRIC BAND AS A DISCONNECTED 

SYSTEM: SIGNS AND EARLY CAREFUL RESULTS  

Mohammad Reza FARAHANI 

Saudi Arabia 

Abstract: Customizable gastric band (AGB) is one of the prior bariatric techniques that often require 

amendment due to one or the other disappointment of entanglements. To assess the signs and results of 

laparoscopic evacuation of AGB as a confined surgery. A review audit of diagrams for all patients who 

went through laparoscopic expulsion 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 evacuation 

and the early careful results were gathered. 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 

disconnected surgery in 26 (34.2%) patients. The middle age of this arrangement was 39.5 years (19-

67) and 73% were females. The signs for confined LRAGB were; weight recover in 12 patients (46%), 

slippage of band in 9 patients (34.5%), band movement in 3 patients (11.5%) and contamination of band 

in 2 patients (7.5%). There was no transformation to open a medical procedure and no mortality related 

with the strategy. The systems were done electively altogether aside from 2 patients who had intense 

gastric block auxiliary to band slippage. 21 patients had short (<48 hours) clinic stay while 5 patients, 2 

with hindrance and 3 with contaminated groups, required longer medical clinic stay. Separated Lapa-

roscopic expulsion of AGB is protected and requires short emergency clinic stay in lion's share of pati-

ents. The commonest sign was weight recapture anyway entanglements were additionally incessant. 

This makes AGB not a favored choice as weight decrease system.  

Keywords: Laparoscopic Expulsion of Gastric Band, Movable Gastric Band, Weight Recapture, Band 

Disintegration, Band Slippage 
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RELAPSE OF NON-ALCOHOLIC GREASY LIVER BY METABOLIC DECREASE: 

PHOTOTHERAPY IN RELATIONSHIP WITH VIGOROUS IN ADDITION TO 

OBSTRUCTION PREPARING IN LARGE MAN - A PILOT STUDY  

Sasan YEKTA  

United Arab Emirates 

Abstract: The exorbitant muscle versus fat, one of the consequences of heftiness, carries with it comor-

bidities, for example, lipid changes, insulin opposition, diabetes mellitus type 2 and non-alcoholic greasy 

liver infection. In this controlled and randomized pilot study, as a non-pharmacological and non-obtru-

sive system, we think about two gatherings during about two months: the utilization of moderate power 

actual exercise and healthful instruction, as control bunch (n=10) and moderate force actual exercise, 

dietary schooling and phototherapy (n=10), as phototherapy bunch. The pre-owned phototherapy boun-

daries were: laser Ga-Al-As, frequency 808 nm, constant 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 heftiness, weight file (BMI) somewhere in the range of 30 and 34.9 kg/m2. The unique 

gadget as portrayed in the content was applied, designated in the front district and back locale 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 phototherapy bunch, the 

better outcomes were acquired for the phototherapy bunch, with measurable distinction on the whole 

anthropometric factors, like the expansion of 3.54% (p<0.007) altogether 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 likewise noticed for all out muscle versus fat, absolute 

trunk fat and instinctive fat of which the phototherapy bunch showed the accompanying decrease rates: 

14.3% (p<0.01), 14.7% (p<0.005) and 16.4% (p<0.03), individually. A huge improvement was additio-

nally seen taking all things together the biochemical boundaries and enzymatic examined, like all out 

cholesterol, fatty substance, the basal insulin, glutamic oxaloacetic transaminase, glutamic pyruvic tran-

saminase, and gamma-glutamyl-transpeptidase. Hence the proposed treatment in this work recommends 

that the relationship of actual exercise, the healthful schooling and phototherapy applied in corpulent 

men for a very long time caused extraordinary improvement on the whole anthropometric boundaries, 

just as, taking all things together organic chemistry and enzymatic boundaries showing that photothe-

rapy is a possible 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-intrusive 

therapy to heftiness and its comorbidities.  

Keywords: Non-Alcoholic Greasy Liver Illness, Stoutness, Actual Exercise, Phototherapy, Instinctive 

Fat 
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METABOLIC IMPROVEMENT IN BLOOD GLUCOSE AND CHOLESTEROL AFTER 

SLEEVE GASTROECTOMY  

Parviz NOUZARI  

Syria 

Abstract: To research the drawn out impacts of laparoscopic sleeve gastrectomy on weight reduction, 

glucose and cholesterol. A sum of 306 butterball shaped patients who went through laparoscopic sleeve 

gastrectomy more than a long time from 2014-02-2017 at Lord Khalid Medical clinic Heftiness Center, 

Najran (Saudi Arabia ) observed postoperatively for an occasionally more than two years span 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 characterized as an all out 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 ordinary. 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 abundance weight reduction was critical with P esteem under 

0.00001 and T estimation of 9.08. Glucose was altogether improved from preoperative 6 mmol to pos-

toperative 5.75, 5.3, 5 and 4.3 mmol at 3, 6, 12 and two year individually and this improvement was 

genuinely huge as determined utilizing both T mini-computer for two ward mean and the f-proportion 

esteem both yield P-esteem is <0.00001 which is measurably critical at p<0.01 and proceed follow up 

for the mean glucose was standardized (4.3 mmol) which likewise genuinely huge. Complete body cho-

lesterol 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 separately and this decrease was measurably critical at P-esteem under 0.01. Sleeve gastrec-

tomy is a protected and viable bariatric technique with around 75% of the exorbitant weight reduction 

accomplished at the initial two-years, standardized glucose happens in 96% of patients with standardi-

zation of all out body cholesterol on the whole with acceptable long haul results in regards to weight 

reduction and comorbidities.  

Keywords: Horrible Weight, Metabolic Disorder, Sleeve Gastroectomy 
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THE ODDITY OF ECTOPIC MELANIN COMBINATION IN FAT: EXPECTED 

INSTRUMENT, ADVANTAGES AND VIEWPOINTS IN DECREASING WEIGHT 

INCONVENIENCES  

Igor HAČKO  

Croatia 

Abstract: Corpulence and related non-transmittable illnesses (NCDs) are worldwide wellbeing challen-

ges predominant around the world. Mediation got basic for imaginative regular measures to limit NCDs. 

The ongoing condition of irritation and oxidative pressure are the land mark marks for weight driven 

NCDs. In this portrayal study, we attempt to unravel and justify the new riddle of ectopic melanin amal-

gamation in fat by detailing insightful view from broad writing audit. Oxidative focused on fat triggers 

primary homeostasis program to start remodel of fat tissue for self-mending. These cycles are initiated 

by revamping collaborations of flagging pathways for advancing adipocytes endurance or renewing 

them from their forerunners. We propose that melanogenesis and adipogenesis are co-driven by sharing 

intelligent atomic flagging instruments. Cross-talk among melanogenesis and adipogenesis happens 

through Wnt/β-catenin pathway and its communication with Sox flagging particles; through PPAR-γ 

and C/EBP-α. Initiating these flagging pathways animate adipogenesis to help the oxidative pressure 

prompted cell harms. Ectopic melanin blend and adipogenesis simultaneously happen as adaptative re-

action to hypertrophic instigated oxidative pressure and ROS as second couriers. Subsequently, the ac-

tuation of melanin union presumably is a characteristic preventive measure to back off or limits hyperp-

lasia and improves resulting corpulence confusions. All in all; before we suggest utilizing analogs of 

melanin inducers as restorative procedure, we advocate the utilization of the melanin intermediates as 

cell reinforcements or calming specialists in weight exploration and treatment. This enlightening exami-

nation depends on exceptionally restricted measure of starter information and now and again a few deg-

rees of presumptions are made. The speculation of melanin creation in fat tissue having a job to forestall 

complexities of heftiness is unusual and challenges current authoritative opinion.  

Keywords: Fat Tissue, Stoutness, Adipogenesis, Melanin, Cancer Prevention Agent 
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DIETARY EXAMPLES FOR THE DECREASE OF CORPULENCE UTILIZING 

THERAPEUTIC PLANTS IN NORTHERN PAKISTAN  

Argo FIORINI  

Italy 

Abstract: Various sorts of studies have shown an expanded danger of corpulence and other related 

infections in Pakistan. This examination looks at the rich accessibility of against weight plants among 

the neighborhood networks. This is the first ethnobotanical study to report people solutions for the tre-

atment of corpulence and overweight problems in Northern Pakistan. Field outings and meetings were 

done for documentation of ethnomedicinal information from nearby networks of the examination zone. 

Data on age, sex, instruction, hostile to weight therapeutic plants, their basic name, different infections 

and psychosomatic conduct identified with stoutness was gathered. The information was quantitatively 

examined utilizing clear insights and Family Significance Worth (FIV) and Relative Recurrence of Re-

ference (RFC). An aggregate of 77 therapeutic plants from 38 families were accounted for against sto-

utness and overweight. Organic products were normally utilized plant part and concentrate was the re-

gular mode for home grown arrangements while oral admission was the basic course of organization. 

The huge species dependent on the estimations of RFC was Trachyspermum ammi (0.291) while the 

critical family with respect to FIV was Fabaceae (5.20). The current information is novel and could be 

additionally misused via conveying phytochemical examinations which may prompt the disengagement 

and portrayal of novel specialists for the weight treatment which could improve medical services fra-

meworks.  

Keywords: Hostile to Heftiness, Restorative Plant, Corpulence Problems, Northern Pakistan 
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INSULIN OBSTRUCTION IMPROVES MORE IN LADIES THAN IN MEN IN 

RELATIONSHIP WITH A WEIGHT REDUCTION INTERCESSION  

Ivan HRVOJIĆ  

Croatia 

Abstract: Fasting glucose and homeostatic model evaluation insulin opposition (HOMA-IR) are signi-

ficant proportions of the danger for metabolic condition and diabetes. Weight reduction mediations are 

viewed as a component of the main line of treatment for the individuals who create sickness states related 

with insulin obstruction, like pre-diabetes, diabetes, or metabolic disorder. Sex contrasts in insulin op-

position have been broadly announced, yet sex contrasts in the capacity to improve insulin affectability 

are not grounded. This examination tried to distinguish factors that anticipate change in HOMA-IR in 

light of weight reduction. Non-diabetic subjects who were overweight/large (n=100) were arbitrarily 

alloted to a walnutenriched decreased energy diet or a standard diminished energy-thickness diet in a 6-

month weight reduction mediation. There were no critical contrasts in weight change, glucose, insulin, 

or HOMA-IR between the two eating routine gatherings. These subjects were consolidated into a solitary 

companion and investigated with multivariate examination. 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 adversely connected with benchmark 

HOMA-IR (p<0.0001). Discoveries from this examination propose that men may have a more trouble-

some time improving insulin affectability as contrasted and ladies with an identical weight reduction 

and benchmark HOMA-IR. One theory to clarify the distinctions across genders might be because of 

sex contrasts in instinctive fat (Tank). This may imply that insulin safe men require more forceful me-

diation than ladies to forestall movement to metabolic condition or diabetes.  

Keywords: Pecans, Insulin Opposition, Weight Reduction, Diabetes, Metabolic Disorder, Sex 
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INVESTIGATING THE CONNECTION BETWEEN THE INEXPENSIVE FOOD CLIMATE 

AND STOUTNESS RATES IN THE US VERSUS ABROAD: A PRECISE SURVEY  

Manouchehr GHARIBIAN  

Iran 

Abstract: Weight stays one of the best general wellbeing worries in our cutting edge society, requiring 

a comprehension of the fundamental contributing elements. This orderly audit analyzes the current wri-

ting to all the more likely comprehend the connection between the inexpensive food climate and weight 

rates inside the (US) contrasted with different nations all through the world. To be remembered for our 

survey, contemplates probably been peer-looked into, distributed in English, and needed to incorporate 

some proportion of investigation of the inexpensive food climate and paces of corpulence. In view of 

the aftereffects of our audit (n=46 examines), the discoveries were generally comparable among US and 

non-US contemplates; in the two cases, there were conflicting relationship between the inexpensive food 

climate and paces of corpulence/overweight. Nonetheless, as far as financial status (SES), our discove-

ries were predictable across both US and non-US examines; lower SES was related with negative cheap 

food conditions, higher centralizations of drive-through joints, higher utilization of lousy nourishment, 

and higher corpulence rates. In light of the aftereffects of our survey, we infer that more longitudinal 

exploration should be performed with steady technique to all the more plainly comprehend the job of 

the inexpensive food climate in the improvement of corpulence.  

Keywords: Inexpensive Food Conditions, Weight Rates, Financial Status, Stoutness Hazard Factors 
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APPRAISAL OF BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE PATIENTS IN LEBANON: A 

CROSS-SECTIONAL OBSERVATIONAL EXAMINATION  

Emanuel PŘIBYL  

Czech Republic 

Abstract: Corpulence is viewed as a worldwide pandemic illness with inconvenient outcomes. Bariatric 

medical procedure is a reasonable choice for weight reduction for patients with horrible stoutness. This 

investigation looked to survey weight variety and enhancements and medicine use among bariatric me-

dical procedure patients in Lebanon. An aggregate of 300 bariatric patients' ≥ 18 years old were arbitra-

rily enlisted to fill a poll in English or Arabic, from everywhere Lebanese regions. Measurable investi-

gation was performed by SPSS programming (Variant 23.0) Most patients were in the age classification 

of under 30 years old (43.3%). Hypertension was the most detailed comorbidity (15%), trailed by Dia-

betes Mellitus (11.3%) and paleness (11%). Three sorts 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 class where roux-en-Y sidestep was related 

with more weight reduction (p<0.0001). Those with higher socio-practical 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), smo-

kers (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 essentially bound to have more weight reduction. Among the mineral 

and nutrient enhancements iron (42.3%) was the most usually utilized, while PPIs positioned first 

(42.3%) among the pre-owned meds. Sleeve gastrectomy was the most well-known bariatric medical 

procedure done in Lebanon and related with the most postoperative weight reduction. Nutrient and mi-

neral enhancements and PPIs were devoured by practically 50% of the patients. In spite of these issues, 

bigger scope follow-up investigations are expected to survey these patients to build up additional regions 

of enhancements.  

Keywords: Bariatric Medical Procedure, Gastric Band, Sleeve Gastrectomy, Sidestep A Medical Proce-

dure, Weight Variety, Ppis, Enhancements 
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IMPACT OF ACTIVITY PREPARING ON METABOLIC HOMEOSTASIS AND SOME 

HEMODYNAMICS (SOME HEPATIC AND CARDIOVASCULAR CAPACITIES) IN 

TENTATIVELY INSTIGATED HEFTINESS  

Pejman MEHRJOO  

Afghanistan 

Abstract: Stoutness is related with numerous ongoing problems, for example, type-2 diabetes mellitus, 

fundamental hypertension and non-alcoholic greasy liver sickness (NAFLD). High fat eating regimen 

(HFD) incited corpulence in rodents is related with changed adipocytes arrival of a few adipocytokines. 

Actual exercise has additionally been appeared to have beneficial outcomes in the anticipation and les-

sening of a significant number of the corpulence related problems, in any case; the components have not 

been completely clarified. The current investigation was intended to look at the impact of moderate force 

practice preparing on existing cardio metabolic and hepatic difficulties connected to corpulence inclu-

ding dyslipidemia, insulin obstruction, hypertension and NAFLD. Materials and strategies: Thirty solid 

grown-up male pale skinned person rodents of beginning body weight 151-190 gm were incorporated. 

Rodents were haphazardly and similarly partitioned into 3 gatherings: bunch (1): ordinary eating regi-

men took care of gathering, bunch (II): HFD incited weight bunch in which corpulence was instigated 

by HFD for 12 weeks and gathering (III): HFD prompted heftiness bunch benefited from high fat eating 

routine for 12 weeks at that point followed by moderate power swimming activity preparing for about 

two months. Rodents were analyzed for the body weight, length, stomach outline (AC) and weight file 

(BMI), Systolic, diastolic and mean blood vessel blood pressures, pulse, serum glucose, insulin and 

HOMA-IR, serum all out cholesterol (TC), fatty oil (TG), exceptionally low-thickness lipoprotein 

(VLDL), low-thickness lipoprotein (LDL), high-thickness lipoprotein (HDL) and atherogenic list (com-

puter based intelligence), serum adiponectin, leptin, irisin, , tumor putrefaction factor alpha (TNF-α), 

Interleukin-6 (IL-6) malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (Turf), alanine aminotransferase 

(ALT), aspartate aminotransferase (AST), Basic Phosphatase (Snow capped mountain), lactate dehyd-

rogenase (LDH) and egg whites. Histopathological assessment for hepatic tissue was likewise assessed. 

The current investigation uncovered that HFD altogether expanded last body weight, BMI, AC, Systolic, 

diastolic and mean blood vessel blood pressures, pulse, serum levels of glucose, insulin, TC, TG, LDL, 

VLDL, ALT, AST, Snow capped mountain, LDH, TNF-α, IL-6, MDA and leptin levels, notwithstan-

ding HOMA-IR and atherogenic file in HFD-initiated stoutness bunch. Notwithstanding, there were 

critical declines in serum levels of HDL, Grass, egg whites, adiponectin and irisin levels in a similar 

gathering. Histopathological changes in hepatic tissue that show the advancement of NASH were li-

kewise seen in HFD-instigated heftiness bunch. Then again, persistent moderate force swimming acti-

vity preparing fundamentally turned around every one of these signs even without caloric limitation.  

Keywords: NAFLD, High Fat, HFD 
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QUICK TRACK A MEDICAL PROCEDURE IN BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE: 

FORTHCOMING INVESTIGATION OF 80 PATIENTS-A RANDOMIZED CONTROLLED 

PATH  

Lupcho KADRIEVSKI  

Macedonia 

Abstract: Quick track a medical procedure (FTS) is a creative idea of conclusion and therapy set 

forward by Kehlet et al. to accelerate patients' recuperation after medical procedure. During many years 

of its turn of events, the clinical wellbeing and helpfulness of FTS in gastric malignant growth and colon 

disease have been continually settled by its wide application in multicenter clinical practice. Weight 

reduction metabolic medical procedure, or all the more broadly known as Bariatric medical procedure, 

has been in upward pattern as of late as to treat patients with grim corpulence and metabolic problems. 

Since the pervasiveness of stoutness and type 2 diabetes is high in China, bariatric medical procedure is 

getting increasingly recognized and requested. Laparoscopic Sleeve Gastrectomy (LSG) is the most re-

gularly performed bariatric medical procedure in China, primarily because of its effortlessness and less 

serious inconveniences when contrasted with gastric detour. The rules for bariatric medical procedure 

in China contrasts than that of western partners. In China, bariatric medical procedure is demonstrated 

for patients with BMI ≥ 32.5 Kg/m2, or BMI ≥ 27.5 kg/m2 convoluted with any weight related comor-

bidities or BMI 25.0-27.5 kg/m2 with T2DM whom specifically choosing to go through bariatric medi-

cal procedure [6]. Where in western partners, patients with BMI ≥ 40 kg/m2 or BMI 35-40 kg/m2 with 

co-morbidities are shown for bariatric medical procedure. Bariatric patients have better standards with 

respect to their "postoperative life-quality enhancements" than that of additional incapacitating patients 

(for example disease). Subsequently, we felt the use of FTS convention is a lot of appropriate as to 

improve the postoperative recuperation quality. The thought is that use of FTS convention to patients 

accepting bariatric medical procedure may carry more advantages to their recuperation. This investiga-

tion tentatively isolated the bariatric patients into the individuals who got the FTS convention with the 

individuals who got the customary non-FTS technique. However, since both bariatric medical procedure 

and FTS convention are a lot of a new theme in the personalities of Chinese "non-clinical" people, some 

change was required.  

Keywords: Bariatric Medical Procedure, Quick Recovery Medical Procedure, Quick Track A Medical 

Procedure, Wholesome Status, Postoperative Intricacies 
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CHOLELITHIASIS PROPHYLAXIS AFTER BARIATRIC SYSTEMS UTILIZING 

URSODEOXYCHOLIC CORROSIVE (UDCA)  

Chernyu Hristov LUKANOV 

Bulgaria 

Abstract: Heftiness and quick weight reduction, for example, is typically capable after bariatric medical 

procedure are significant danger factors for cholelithiasis and biliary slime arrangement. The danger is 

10%-25% in people getting in shape through low calorie eating less junk food (VLCD) and 35%-38% 

in sullen stout patients after bariatric methods. The danger is maximal during the time of fast weight 

reduction and diminishes when weight settles around 2 years. Be that as it may, there is a high rate of 

cholelithiasis in this gathering of patients, just a minority will create indicative sickness and 10%-15% 

will require cholecystectomy for protests identified with nerve stone infection. Genuine inconveniences 

from nerve stones like cholecystitis, cholangitis, pancreatitis and cholecystoenteric fistula may happen. 

Subsequently it is important to utilize clinical or careful preventive techniques for nerve stone arrange-

ment in this high danger bunch. A few places suggest routine simultaneous cholecystectomy during 

bariatric medical procedure. Anyway this training stays questionable on the grounds that not all patients 

create nerve stones after bariatric medical procedure and prophylactic cholecystectomy during bariatric 

medical procedure can be a troublesome technique with a high occurrence of complexities and increment 

season of activity. An alluring option in contrast to prophylactic cholecystectomy is the utilization of 

preventive medicine like Ursodeoxycholic Corrosive (UDCA) to forestall nerve stone development after 

bariatric medical procedure. UDCA securely forestall nerve stone development in stout people losing 

inordinate and quick weight during severe exceptionally low calorie slimming down (VLCD) or after 

bariatric strategies. It restrain biliary cholesterol crystallization. The transient term of utilization in ag-

reeable patients and wellbeing of the medication makes it a powerful non-careful choice in forestalling 

nerve stone arrangement during quick weight reduction after bariatric methodology.  

Keywords: Bariatric Medical Procedure, Nerve Stone, Ursodeoxycholic Corrosive, Weight List 
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WAY OF LIFE CHANGE AND WEIGHT REDUCTION FIX HEFTINESS, METABOLIC 

DISORDER, NON-ALCOHOLIC GREASY LIVER INFECTION AND NUTRIENT D LACK  

Strado DAPČEVIĆ  

Montenegro 

Abstract: There is a worldwide pervasiveness of nutrient D lack deficiency concordant with the ascent 

of metabolic disorder heftiness and NAFLD predominance. It is presently indisputably perceived that 

heftiness and metabolic disorder causes incitement of safe framework and support a persistent incendi-

ary state altogether tissues, particularly in islet cells, mind, liver, gut and muscle. NAFLD starts with 

basic fat amassing in the hepatocytes called Hepatic steatosis, at that point it triggers oxidative pressure 

and irritation of the hepatocytes called steato-hepatitis lastly to cell apoptosis, fibrosis and cirrhosis of 

liver. Despite the fact that NAFLD has been for some time perceived as a piece of metabolic condition 

yet nutrient D insufficiency which is expanding pari-passu has seldom been recognized as a piece of 

Metabolic disorder Weight NAFLD-Inadequacy complex (MOND disorder). Hepatologists have recog-

nized NAFLD as a main source of constant liver sickness around the world. In an as of late finished up 

work, our gathering has distinguished that inversion of greasy liver by weight reduction or simple mo-

derate actual work without weight reduction improves nutrient D level in blood. So current pandemic of 

Nutrient D insufficiency is because of this MOND condition and it very well may be totally restored by 

way of life alteration. The rule of Endocrine Society is comparative for the executives of NAFLD, where 

just way of life change and presumably nutrient E have been suggested for the board of NAFLD [8]. 

Proficient scholarly bodies (AGA, AASLD, ACG) have suggested, from research proof, that Way of 

life Change improves NAFLD and NASH. Loss of body weight by 3%-5% improves Steatosis and a 

10% weight reduction improves hepatic necro-aggravation.  

Keywords: Nutrient D and Stoutness, Nutrient D And NAFLD, Nutrient D, Metabolic Disorder, Weight 

Reduction 
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AUDIT ON JOB OF KETOGENIC DIET AND EXTREME EXERCISE ON HORMONAL 

AWKWARD NATURE IN LADIES  

Belyakov Vissarion DANILOVICH 

Russia 

Abstract: Ketogenic diet (KD) is otherwise called LCHF (Low carb high fat) diet. This eating routine 

includes carb admission commonly under 20 g each day, high measure of fat and moderate measure of 

protein the principle point is to down and out the blood glucose level alongside insulin level. After the 

state is accomplished body use fats as a wellspring of energy rather than carbs and body turns into the 

fat consuming machine. It is likewise essential to restrict protein on the grounds that in numerous exami-

nations it has been demonstrated that abundance protein converts to glucose and can raise the glucose 

level. An individual is supposed to be in ketosis when the fasting blood glucose is between 60-80 mg/dl. 

The contrast between ketogenic diet and other low carb diet is a low carb diet may contain a lot of 

protein. At the point when an individual is "in ketosis", fasting morning blood glucose levels will in 

general average between 60 mg/dl and 85 mg/dl and blood ketone levels ascend to in any event 0.5 mM 

(with a lot more significant levels suggested for specific conditions). These boundaries recognize keto-

genic eats less from other low-starch slims down, which may contain a lot of measure of protein and 

additionally sugar to deliver these metabolic impacts.  

Keywords: Ketones, Chemicals, Cortisol, Wellbeing, Weight Reduction 
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LAPAROSCOPIC MOVABLE GASTRIC BANDING IS MORE POWERFUL IN WEIGHT 

INDEX<40 KG/M2 FOR TRANSIENT WEIGHT REDUCTION  

Levi MCEWAN 

Australia 

Abstract: Foundation: Stoutness is a worldwide medical condition. Laparoscopic Flexible Gastric 

Banding (LAGB) is a sort of bariatric medical procedure that is compelling for weight reduction and 

control of co-morbidities. Long haul aftereffects of LAGB in various stoutness bunches have been gen-

erally concentrated in Western populaces however not in a multi-racial Asian populace, for example, in 

Singapore. This paper expects to think about the results of LAGB and portray its difficulties in fat Sin-

gaporean patients with Weight File (BMI) <40 kg/m2 versus BMI ≥ 40 kg/m2. Techniques: 360 patients 

went through LAGB medical procedure at two establishments in Singapore from June 2001 to July 2011. 

The patients were followed up for a very long time post-medical procedure, out of which information 

from five years post-LAGB were examined. Rate weight reduction (%WL), rate overabundance weight 

reduction (%EWL), bleakness and mortality were investigated in the two gatherings reflectively. Re-

sults: Patients in Gathering A (BMI <40 kg/m2) were contrasted and patients in Gathering B (BMI ≥ 40 

kg/m2). A huge distinction in %EWL between the gatherings was noted at one year post-medical pro-

cedure where Gathering An accomplished 30% EWL while Gathering B accomplished 20.8% EWL (p-

value=0.01). No other huge contrasts in %WL and %EWL between the two gatherings were noted in 

resulting years (p-esteem >0.05). Toward the finish of five years follow-up, Gathering An accomplished 

18.8%WL and 52.6% EWL while Gathering B accomplished 18.7% WL and 34.9% EWL. In the two 

gatherings, top %WL was achieved at 3 to long term follow-up before it tightened. An aggregate of 90 

patients (25%) created entanglements during the examination, with seven mortalities on follow-up, out 

of which two were band-related. End: LAGB is a compelling bariatric careful choice for weight reduc-

tion in fat Singaporean patients over a present moment yet it is more advantageous for patients with 

BMI <40 kg/m2.  

Keywords: Laparoscopic Flexible Gastric Banding (LAGB), Weight File (BMI), Bariatric Medical Pro-

cedure, Corpulence, Asian 
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PNEUMONIC CAPACITY IN DREARY HEFTINESS: IMPACT OF SEX AND BODY 

APPROPRIATION  

Meysam MEHRNIA 

Iraq 

Abstract: To portray the respiratory practical modifications that happen in patients with grim weight 

(MO) and the conceivable impact of sex and appropriation of muscle versus fat, estimated as a file 

midsection/hip proportion (wai/hip). Strategy: Planned investigation in 2 years of anthropometric and 

useful boundaries taking in MO, deciding age, weight file (BMI), midsection, hip, wai/hip file, blood 

gas esteems, stream volume bend, plethysmography, dispersion of CO and most extreme inspiratory 

(MIP) and expiratory (PEM) pressures. The outcomes among people and the connection between res-

piratory boundaries and wai/hip list are looked at. Results: We contemplated 171 patients, 80 men and 

91 ladies, with 44 ± 12 years, weighing 130 ± 22 kg, with BMI of 48 ± 6 Kg/m2 and wai/hip list of 

0.989-0.097 ± 48. There is a lessening in lung work boundaries in the MO, showing men MIP more 

terrible, however better MEP, than ladies. Hypoxemia is normal (55%), identified with a more estab-

lished and more regrettable streams and static volumes. Hypercapnia is 15% more normal in men, and 

is identified with the abatement in expiratory streams and expanded leftover volume. Wai/hip file doesn't 

relate with respiratory boundaries in the MO. Ends: Bleak corpulence influences respiratory blood gas 

and has utilitarian adjustments. There are contrasts among people within the sight of hypercapnia and 

maximal respiratory pressing factors, without affecting the sort of corpulence messured with the wai/hip 

file.  

Keywords: Dreary Corpulence, Lung Work, Sort of Heftiness 
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HELPFUL IMPACT OF NUTRIENT E ON TESTICULAR TISSUE HARM BROUGHT 

ABOUT BY WEIGHT  

Juan SCHIANO 

Malta 

Abstract: Weight can antagonistically influence by and large wellbeing, prompting decreased future or 

potentially an increment in the quantity of medical issues. In the interim, adjustments in testicular di-

gestion incited by high-energy eats less carbs (HED) may actuate mitochondrial brokenness, which is 

firmly related to responsive oxygen species (ROS) and oxidative pressure. Responsive oxygen species 

(ROS)- intervened harm to sperm is a critical contributing pathology in 30–80% of barrenness cases. 

Nutrient E is viewed as the best liposolouble cancer prevention agent found in organic frameworks. Here 

we thought about the defensive job of nutrient E in contrast to corpulence actuated morphological 

changes in testicles from pale skinned person rodents took care of various weight control plans. Crea-

tures were isolated into four gatherings: Gathering 1: standard controlled eating routine (SCD); Gather-

ing 2: positive benchmark group took care of a high-fat eating regimen (HFD); Gathering 3: αTF+HFD 

took care of HFD enhanced with 100 mg/kg nutrient E (αTF); Gathering 4: αTF+SCD, took care of 100 

mg/kg αTF and SCD. Rodents were weighed when the multi week taking care of period to decide 

changes in body weight (BWG %). In the wake of gathering blood from an intracardiac cut under pro-

found sedation, all creatures were forfeited and tests were dissected by light microscopy. A HFD seemed 

to cause spermatocyte and Leydig cell harm, just as diminishes in testicular weight and capacity and 

testosterone creation. Nutrient E supplementation advanced Leydig cell fix and diminished harm 

prompted by a HFD, recommending that nutrient E is a significant dietary part to relieve the negative 

impacts of a high fat eating routine.  

Keywords: Testicles, Nutrient E, High Greasy Eating Routine, Spermatocytes 
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CORPULENCE: SEDATIVE AND CESAREAN METHOD COMPLEXITIES IN THE 

SHOWING COMMUNITIES OF COTONOU  

Semar TISNA 

South Sudan 

Abstract: The grimness municipalities of the heftiness at the ladies are the intricacies of pregnancy, the 

dystocia, and the labors by caesarian methodology. This review had for objective to decide the recur-

rence of the corpulence at the parturient, to esteem the effect of the heftiness on the labor by cesarean 

and the confusions postoperative quick in the showing clinics of Cotonou. Patients and strategy: We did 

a planned, near and logical review of January 13 to April 13, 2012. 800 91 successive parturient having 

had a Cesarean was incorporate. We examined the sedative methods, the procedures of control of the 

flying ways, the quantity of important tests for the tracheal intubation, the intricacies and aftercare of 

the initial 48 hours. An examination has been made by the BMI. The weight has been characterized by 

a BMI ≥ 30 kg/m2. The parturient has been ordered in two gatherings: Non large: BMI ≤ 30 kg/m2, fat: 

BMI ≥ 30. Results: The stoutness has been recuperated at 286 parturient is 32.10%. There were 703 

(78.90%) Cesareans in crisis and 188 (21.09%) customized Cesareans. The hefty parturient additionally 

required all the more regularly a few lumbar penetrates (p<0.001) at the hour of the spinal sedation and 

a greater amount of change of the spinal sedation into a sedation general (p=0.008). The postoperative 

inconveniences: laryngeal agony, back torment and festering of the injury were more successive at the 

hefty parturient. End: The weight is successive at the parturient in Benin. The post-employable intrica-

cies are more regular after the Cesarean at the fat parturient.  

Keywords: Heftiness, Cesarean, Sedation, Difficulty, Benin 
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OVERWEIGHT AND WEIGHT AMONG SIGNIFICANT LEVEL OPTIONAL SCHOOL 

YOUTHS IN MWANZA TANZANIA  

Lorenzo JONES 

United Kingdom 

Abstract: Overweight and heftiness is general medical problem which is developing among youthful 

age around the world. 15-half individuals living in metropolitan regions in Africa have weight or over-

weight, and it is extended that by year 2012, about 75% of individuals will be in non-industrial nations. 

To decide the pervasiveness and related components of overweight and stoutness among undeniable 

level auxiliary school young adult in Mwanza Tanzania. A cross-sectional examination led among 381 

secondary school teenagers in Nyamagana, Mwanza in October 2014. Stoutness and overweight were 

estimated utilizing stature and weight of every understudy. The segment, social and healthful history; 

way of life data and example of dietary admission were met verbally. Result: The general commonness 

of weight and overweight were 2.6% and 14.2% separately. The predominance of (0.8% overweight, 

0% fat) in young people those dwelling out of school grounds was lower than overweight (13.4%) and 

heftiness (2.6%) living in live-in school. The feast recurrence, natural products, meat, and vegetables 

utilization were genuinely huge with the p estimation of P<0.05. End: young adult's corpulence and 

overweight are arising medical issue we need to plan and carry out successful preventive techniques to 

stop this pestilence. Stoutness and overweight are perceived as hazard factor for different non-transfer-

able sicknesses, for example, type 2 diabetes mellitus, osteoarthritis, cardiovascular related illnesses, 

and particular kinds of malignancies. These conditions lead to unexpected passing just as lessening in 

personal satisfaction. It was realized that these conditions are normal in created nations; overweight and 

heftiness are currently broadly moving in low and center pay nations. Albeit an expanded predominance 

of overweight and heftiness was at first recognized among grown-ups, hugely expanding pattern in the 

commonness of overweight and stoutness among young people has been archived in ongoing few dec-

ades around the world, and it is turning out to be general medical problem for youths in low and center 

pay nations.  

Keywords: Overweight, Weight Optional Schools, Youths, Mwanza 
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THE BRAIN BODY ASSOCIATION: ITS EFFECTS ON STOUTNESS  

Michael LEWIS 

Andorra 

Abstract: This workshop is an involved, intuitive experience supporting the examination of Malkina-

Pykh, I.G. (2012) and crafted by creators Kelly, Michael, McCarthy, Patrick, and Milne, Hugh. Their 

works cover relationship between the psyche body association and the significance of coordinating a 

comprehensive way to deal with arrive at ideal degrees of wellness, consequently, affecting degrees of 

heftiness in people. Zero in is put on a wellbeing based development practice inside the extent of the 

customer's capacities. The workshop will cover breathing procedures, starting and basic development, 

and the advancement of a positive and nonjudgmental emotionally supportive network. The techniques 

will be taken from individual experience of encouraging development based practices since 2004 effec-

tively with rudimentary to school matured understudies. The mix of the three takes into account famili-

arity with the human body and how genuinely interconnected it is. At the point when we as individuals 

eat, we put food into the human body. At the point when we inhale and move, we train the human body. 

At the point when we interface with other similar individuals, we are associating with other human 

bodies. Through this mindfulness, practice and association understudies can begin to have a feeling of 

having a place and consequently affecting degrees of stoutness. The idea of "The Brain Body Associa-

tion," can be broken into three parts. The main segment would be the brain. While expressing the psyche, 

it is implied by oneself talk that happens inside a person. This could include old messages an individual 

has gotten in the course of their life. These messages may be positive, negative or a mix of both. Some 

of the time the messages may have been confounding.  

Keywords: Psyche Body Association, Corpulence 
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THE DETERMINANTS OF WEIGHT AMONG UNDERSTUDIES OF THE COLLEGE OF 

VENDA, LIMPOPO REGION OF SOUTH AFRICA  

Matheo FRANKENBERGER 

Austria 

Abstract: Weight is a genuine general medical problem, perceived as a worldwide pestilence influenc-

ing a huge number of individuals around the world. The commonness of weight has been set up among 

all age gatherings of various nations of the world. Various explores have affirmed the expanding com-

monness pace of overweight and weight all around the world. Overweight and Stoutness are likewise 

pervasive among College understudies. The scientist saw that numerous understudies at the College of 

Venda look overweight; this may show the chance of high predominance of weight among the under-

study populace. All the more thus, larger part of understudies that look overweight don't use the actual 

gym equipment at the rec center given by the College or participate in any brandishing movement. The 

reason for the examination was to depict the determinants of stoutness among understudies of the Col-

lege of Venda. A quantitative methodology utilizing an engaging correlational review configuration was 

received. A poll was utilized as Instrument for information assortment from a cross-part of the under-

studies. Straightforward irregular inspecting and orderly testing strategies was utilized to choose the 

members. A sum of 338 understudies (155 male and 183 female) were chosen to establish the example 

size. The information gathered was examined utilizing Factual Bundle for Sociology (SPSS), adaptation 

22. Illustrative examinations were performed to show recurrence circulations. Chi–square test was uti-

lized to analyze connection among weight and socio-segment; dietary and natural factors among under-

studies. Overweight and stoutness is pervasive among understudy populace with 20% of the members 

being overweight and 9.5% large. Undesirable eating rehearses were found among the members. There 

was measurable critical distinction in BMI among male and female sexual orientation with female (66%) 

being more hefty than male (34%). As far as socio-segment variable this examination discovered sex 

and time of members as significant factor of overweight and stoutness. This investigation found that 

hunger among members exists as under and over nourishment. The examination likewise uncovered sex 

contrasts among the kinds of lack of healthy sustenance. Wherein female members were more under-

weight, overweight and corpulent than their male members, eminently more male members have ordi-

nary bodyweight than that their female partners. These discoveries were like the discoveries of Murray 

in South Africa, concentrate by Pengpid and Peltzer among College understudies in India. On the in 

opposition to these discoveries, concentrate by Sardinha et al. On Portuguese grown-ups; show that 

overweight and corpulence were dominatingly common among the male than in the female. This exam-

ination hence suggests that customary sustenance instruction crusade be completed in the College to 

inspire more quality food decisions. Additionally steady Moderate to Fiery Proactive tasks (MVPA) 

way of life is suggested.  

Keywords: Heftiness, Overweight, Weight List, Understudies, South Africa 
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SOLID WAY OF LIFE PROGRAM IN MALAYSIAN PUBLIC ASSISTANCE CAMP  

Jean-Guy DARCHE 

France 

Abstract: Public Help Preparing Project is a characters improvement stage for the Malaysian teens. 

This program by implication elevate solid way of life to make a superior learners quality. Sound Way 

of life Program execution among stout young people whom followed the preparation program are re-

quired to address the issue of solid ways of life among Malaysian and assists with boosting the nation's 

monetary and social presentation. The execution of Solid Way of life Program includes hefty learners 

with Muscle versus fat ratio (male=24 or more; female=36 or more), estimated utilizing Omron Krada 

Output HBF 375 with Tallness Scale. The actual preparing program comprise of 18 Low Force Exer-

cises, 40 Moderate Power Exercises, 14 Extreme focus Exercises Instructional meetings and eight un-

winding treatment meetings ceaselessly for about two months. The Pulse Screen I-Game Model W118 

HRM watch with chest tie is utilized to screen the pulse when exercise and calories consumed off during 

the intercession time frame. The investigation directed among 2445 corpulent learners and the outcome 

showed reduction of Muscle versus fat ratio (BFP) in 425 students (22.91%). The constant execution of 

this program is required to lessen the weight, BFP and BMI of 31680 large students in 10 years and to 

offer information to 792 000 Malaysians. The 22% outcome sway includes a sum of 174240 individuals 

who get in shape and BFP effectively, which includes 0.62% of the number of inhabitants in Malaysians. 

In view of the discoveries, the Public Assistance Solid Way of life Program effectively assists the hefty 

students with getting in shape and Muscle versus fat ratio. The execution of Public Help Solid Way of 

life Program among the corpulent young people is relied upon to settle the sound ways of life issues 

among Malaysians just as to improve the financial presentation and social advancement in our country.  

Keywords: Actual Preparing, Large, Muscle Versus Fat Ratio, Weight Record 
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UNPREDICTABLE OUTER GASTRIC INCITEMENT IS RELATED WITH 

CONCEALMENT OF SERUM GHRELIN LEVELS AND DELAYED ABATEMENT IN 

WEIGHT: A TALE TECHNIQUE FOR SUPPORTING WEIGHT REDUCTION  

Sugihara RYUTARO 

Japan 

Abstract: Weight recover is a significant hindrance for most dietary methods. Gastric incitement has 

been appeared to influence chemical levels. The point of the current examination was to decide the 

impact of unpredictable outer gastric incitement on longterm weight decrease. Outside gastric incitement 

was performed by holding a rotator gadget on the midsection of mice for 5 minutes in a standard or 

sporadic way. Mice were surveyed for body weight and serum ghrelin levels. Outside gastric incitement 

was related with a huge abatement in serum ghrelin levels. Sporadic outside gastric incitement was 

related with a delayed impact on body weight decrease contrasted and customary incitement. Before the 

finish of week 5, the body weight of untreated control mice had expanded contrasted and a slight weight 

expansion in mice treated with customary incitement, while there was a huge proceeded with decline in 

the body weight of mice treated with unpredictable incitement. Unpredictable gastric incitement is re-

lated with a drawn out impact on weight reduction and gives a technique to conquering the cerebrum 

gut hub convenience of weight reduction. Weight recover following dietary methods is a significant 

hindrance for long haul weight decrease. Systems for the upkeep of long haul weight reduction are along 

these lines required. Gastric electrical incitement (GES) utilizing both outside and interior gadgets is 

being assessed for the treatment of GI motility problems, including gastroparesis, and for weight reduc-

tion. While beginning clinical investigations neglected to show an impact on body weight, there is a 

recharged revenue in this technique as an insignificantly intrusive and okay mediation that may help a 

few patients with corpulence.  

Keywords: Ghrelin, Weight Recapture, Gastric Incitement 
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WEIGHT TREATMENT IN YOUNGSTERS WITH SCHOLARLY HINDRANCE: RESULT 

OF A MULTIDISCIPLINARY INPATIENT PROGRAM  

Marcos ESCUDERO 

Colombia 

Abstract: Weight is basic in youngsters and teenagers with scholarly disability. In this investigation the 

impacts of an inpatient multidisciplinary weight control program on BMI-SDS, body weight and BMI 

in kids and young people with overweight/heftiness and scholarly debilitation with or without conduct 

issues were assessed. 101 overweight and corpulent kids/youths with scholarly disability with or without 

social issues that were alluded to an inpatient weight treatment program were incorporated. The treat-

ment was wanted to most recent 9 months, yet could be abbreviated or reached out on an individual 

premise (mean 355 d, range 95 to 761 d). Information on age, sex, stature, body weight and BMI were 

gathered at section and toward the finish of treatment. Starting BMI-SDS was 3.9 ± 0.9 (territory 2.0 to 

8.4). BMI-SDS was decreased by - 1.4 ± 0.7 (P<0.001). Age, sexual orientation and the presence of 

mental issues didn't influence treatment result. Being of non-Dutch ethnic starting point negatively af-

fected the adjustment in BMI-SDS (P=0.029) and longer treatment term was related with a bigger de-

crease in BMI-SDS (P=0.002). The treatment program was powerful in acquiring considerable and clin-

ically applicable weight decrease in an inpatient setting in youngsters with scholarly disability with or 

without conduct/mental issues with various reasons for stoutness. In everybody, 15% of individuals have 

an intelligence level somewhere in the range of 50 and 85. A higher pace of overweight and weight is 

found in this particular gathering with scholarly weakness, likewise among youngsters. Teenagers with 

scholarly handicaps were as of late assessed to be 1.8 occasions more in danger for weight than com-

monly creating youths. Curiously, inside this gathering way of life related as well as hereditary reasons 

for overweight and heftiness regularly happen.  

Keywords: Youngsters Youths, Heftiness, Treatment, Mental Handicap Weakness Impediment 
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PSYCHOSOCIAL CONTRASTS BETWEEN YOUNGSTERS' WEIGHT GATHERINGS  

Petros MUNDAKIS  

Greece 

Abstract: Youth corpulence in Israel is among the most noteworthy in western culture. Official infor-

mation distributed by the Israeli Service of Wellbeing in 2013 showed that 30.7% of 5th grade kids are 

overweight or hefty (BMI percentile ≥ 85). Besides, 13.3% of the youngsters are considered excessively 

fat (BMI percentile ≥ 97). The results of weight are not just clinical; and numerous corpulent youngsters 

are upset by psychosocial issues. There is no agreement among scientists with respect to the presence 

of psychosocial troubles and their effect among overweight and hefty kids. A few investigations have 

discovered an assortment of enthusiastic challenges like low confidence, melancholy, tension and social 

issues. In grown-ups, the predominance of sorrow is higher among corpulent, with ladies having higher 

paces of sadness than men [9]. Just over the most recent 20 years' specialists began to perceive the 

presence of melancholy in kids. Corpulent kids have more burdensome side effects contrasted with their 

typical weight peers. Scarcely any investigations pointed that corpulent, particularly sullen hefty female 

teenagers are at higher danger for gloom. Also, the general personal satisfaction (QoL) of overweight 

kids was discovered to be lower contrasted with ordinary weight peers. The two primary factors that 

rouse fat grown-ups to get more fit are the comprehension of wellbeing hazards related with heftiness 

and the disappointment from their appearance. The propelling explanations behind weight reduction in 

kids are not grounded. Actual work is a significant piece of stoutness treatment and anticipation prog-

rams, it is intriguing that grown-ups and youngsters show distinctive rousing reasons toward actual 

work; in grown-ups, the helpers will by and large be wellbeing related or improvement of body appea-

rance while kids are inspired to partake in actual work chiefly by friendly issues like fun and delight.  

Keywords: Youth Corpulence, Psychosocial, Sorrow, Inspiration, Self-Adequacy, Parent-Childrelati-

onship 
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CENTRAL ISSUES IN THE PSYCHOTHERAPEUTIC TREATMENT OF CORPULENCE  

Vilgot HAMMARBERG  

Sweden 

Abstract: Endogenous heftiness: Endogenous weight has inner causes and is created, among others, by 

issues like hypothyroidism, diabetes, polycystic ovary or hypogonadism. At the point when we discuss 

endogenous causes, we generally allude to endocrine stoutness. This sort of stoutness is brought about 

by the brokenness of an endocrine organ, like the thyroid. It for the most part represents a base rate (2%-

3%) of individuals who experience the ill effects of heftiness. Exogenous corpulence: Exogenous stout-

ness has a mental or enthusiastic cause. These days, it is the most well-known type of heftiness and 

principally happens because of over the top utilization of food, certain dietary patterns and additionally 

undiscovered dietary issues, for example, hyperphagia or pigging out jumble. It is additionally connec-

ted with full of feeling issues like sadness and tension. This kind of heftiness addresses 90%-95% of 

corpulence cases. One of the challenges that numerous advisors experience is putting together the treat-

ment with these patients. In the first place, since it was accepted for quite a while that it was an infection 

that had no bearing in brain research focuses, which was because of the view that the source was either 

hereditary or natural. Second, since individuals who mentioned psychotherapy for this issue didn't get 

explicit treatment because of an absence of information with respect to the expert. Albeit the work with 

individuals experiencing endogenous stoutness will be momentarily portrayed, this article will accentu-

ate the methodology for exogenous corpulence, with a psychogenic premise.  

Keywords: Heftiness, Psychotherapeutic Treatment, Overweight, Pigging Out Jumble 
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A SOLITARY STITCHING DROPS THE TURN  

Mahlik TAYLOR  

Chile 

Abstract: Lately laparoscopic sleeve gastrectomy has become the main surgery for bleak stoutness. A 

new overview showed that the quantity of LSG performed is 546,368 with a rising occurrence arriving 

at 171 548 medical procedures in 2013 with an increment of 37% in rate each year since 2003 [1]. In 

2016 LSG has become the most generally bariatric strategy acted on the planet [2]. The most genuine 

entanglements of LSG are draining and release related principally to stapling and to the gastric cylinder 

shape. Spillage can happen anyplace on the staple line with the most incessant site at the proximal 33% 

[3]. Hub turn is instigated as a rule after the recovery of the Faucher tube even with an ideal point control 

while stapling. Numerous strategies are depicted in the writing to fix the gastric cylinder to forestall 

turning and further intricacies [4]. We present the instance of a solitary point obsession of the remainder 

gastric cylinder with the inward surface of the stomach divider. This is the situation of a 26 years of age 

fat female with a BMI of 35 kg/m2 known to have uncontrolled dyslipidemia and hypertension. The 

patient went through LSG an our middle where a pivotal turn of the gastric cylinder was distinguished 

after Faucher tube recovery and afterward fixed with a solitary stitch between the bent gastric cylinder 

and the internal stomach divider. The patient course in clinic was routine; and she was released on post-

usable day 2.  

Keywords: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Winding, Single Point Obsession, Two Minutes Tech-

nique 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

732 

RELATIONSHIP BETWEEN NUTRIENT D AND BODY WEIGHT IN IRAQI POPULACE: 

CASE-CONTROL STUDY  

Praman SANGWIT  

Taiwan 

Abstract: Nutrient D has showed incredible consideration in the logical and general wellbeing local 

area, and around one billion people of various ages and races currently being either inadequate or lacking 

everywhere on the world [1-3]. The predominance might be belittled in old subjects, who may likewise 

have lower serum 25-Hydroxyvitamin D [25(OH)D] focus [4]. Nutrient D is a fat-dissolvable nutrient, 

critical to keep up extracellular calcium particle and phosphate levels that are fundamental for mineral 

homeostasis of bone [5,6]. Notwithstanding the part of nutrient D in skeletal wellbeing, numerous in-

vestigations recommend that nutrient D assumes significant part in other wellbeing terrible results 

[2,7,8], the examinations discovered low serum centralizations of nutrient D related with malignancy 

[9], illnesses of insusceptible framework [10,11], sicknesses of cardiovascular framework [12], diabetes 

mellitus [13-15], and shortcoming of muscle [16], gloom [17], schizophrenia [18,19], psychological 

shortages [20,21] and falls and breaks [22-25]. There is no predictable finding for nutrient D as causal 

in non-skeletal wellbeing [26], yet it is essential to keep up typical degrees of nutrient D during the 

existence of human. The creation of nutrient D is from the skin through openness to daylight. The frequ-

ency of Bright B radiation between 290 nm and 315 nm, furthermore it very well may be taken from 

food and dietary enhancement. By two hydroxylation, nutrient D got from the eating routine or skin 

changes to 25-hydroxyvitamin D [25(OH)- D] in the liver, at that point to its dynamic structure 1,25-

Dihydroxyvitamin D, in the kidney [2,27]. A ton of hazard factors for low degree of nutrient D in old 

have been recognized, including sunscreen use, the season and time, skin pigmentation, liver or kidney 

brokenness, and dietary insufficiency or malabsorption, [2,27]. Also, numerous analysts found a con-

nection among weight and low nutrient D focuses in the body [28-39], might be by the proposed activity 

of overabundance muscle to fat ratio to sequester higher groupings of serum 25(OH) D [31,40]. Furt-

hermore, bioavailability of nutrient D hindrance, because of openness to bright radiation, was seen in 

people with stoutness, which is free of the cutaneous antecedent of nutrient D [31], may prompt low 

degree of nutrient D in the serum.  

Keywords: Nutrient D, Weight List 
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THE JOB OF TRIACYLGLYCEROL IN THE OXIDIZABILITY OF LOW THICKNESS 

LIPOPROTEINS AND HIGH THICKNESS LIPOPROTEINS: POTENTIAL 

COMMITMENTS TO ATHEROSCLEROSIS IN METABOLIC DISORDER  

Hayden WOODS  

New Zealand 

Abstract: Metabolic Disorder (MetS) is a bunch of Cardio-Vascular Illness (CDV) hazard factors inc-

luding instinctive weight, hyperglycemia, hypertension, low HDL cholesterol, hypertriglyceridemia and 

expanded oxidative pressure. Pyrene-lipid subordinates specifically joined into the hydrophobic center 

and encompassing amphipathic envelope of LDLs and HDLs are valuable markers of the oxidizability 

of these lipoprotein locales. We played out an observational examination pointed toward researching 

the impact of lipid creation, specifically triacylglycerol (TAG) levels, on the oxidizability of the center 

and the envelope of LDLs and HDLs in MetS. We actuated changes in the synthetic creation of lipop-

rotein in vivo by putting on a hypocaloric adjusted eating regimen fifteen overweight and reasonably 

hefty men (BMI: 25-35 kg/mq) with MetS until they lost in any event 5% of their underlying weight. 

The center and the outside of LDLs and HDLs were named with specific pyrenic tests. Helplessness to 

2,2'- azobis-2-methyl-propanimidamide-dihydrochloride-actuated peroxidation was estimated fol-

lowing actively the abatement of fluorescence of these tests. The length of the slack stage (slack season) 

of peroxidation active were determined and utilized as records of lipoprotein oxidizability. What's more, 

we estimated paraoxonase movement and plasma oxidative status. After weight reduction, along with a 

decrease of triglyceridemia and the improvement of the other CDV hazard factors related with MetS, 

we noticed an enormous exchange of TAG from HDLs toward LDLs. In the LDLs center, the expanded 

Label fixation divided the protection from peroxidation, while in the HDLs center the decrease of this 

boundary multiplied the estimation of slack time. In the lipoprotein hydrophobic centers, the span of 

slack time corresponded straightforwardly with proportion between cholesteryl esters and TAG. No cri-

tical changes were found in paraoxonase movement and plasma oxidative status. Less oxidizable HDLs, 

yet additionally more oxidizable LDLs appear to go with the improvement of various metabolic variab-

les initiated by weight reduction in large men with MetS.  

Keywords: Triacylglycerol, Metabolic Disorder, LDL, HDL, Lipoprotein Oxidation, Caloric Limitation, 

Weight Reduction 
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FORTY YEARS OF BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE LOCALLY CLINIC OF SPAIN  

Tahir YEDILOV  

Kazakhstan 

Abstract: Bariatric careful practice changes locally setting might be under-announced. We present the 

advancements in a Spanish bariatric careful practice locally setting of Alcoy from its starting point in 

1977 through the present. Bariatric careful strategies utilized in a country local area setting throughout 

almost forty years were audited reflectively and subjectively. Specialists and clinical experts from Al-

coy, Spain were associated with the advancement of bariatric medical procedure patient administration 

and careful strategy from 1977s through 2017. During the most recent 40 years, 1,475 patients were 

treated in our centers. Spanish bariatric specialists added to progresses in gastric detour during the 1970s, 

vertical grouped gastroplasty during the 1980s, bilio-pancreatic redirection/duodenal switch during the 

1990s, and developments related with laparoscopy from the 1990s ahead. Results and ways to deal with 

avoidance and treatment of bariatric careful intricacies are assessed from a local area viewpoint. Com-

mitments to the bariatric careful terminology and weight reduction revealing are noted. The act of bari-

atric medical procedure locally setting should be refreshed constantly, as in any human and careful un-

dertaking. Clinical experts in local area bariatric practices ought to contribute their encounters to the 

field through all roads of logical connection and distribution.  

Keywords: Stoutness Medical Procedure, Bariatric Medical Procedure, Local Area Setting, Patterns 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

 

735 

IMPACT OF WEIGHT REDUCTION ON MARKERS OF IRRITATION AND 

ENDOTHELIAL CAPACITY IN YOUTH HEFTINESS  

Glafcos ELEFTHERIOU  

Cyprus 

Abstract: Foundation: Corpulence is related with constant second rate aggravation and hyperinsulinism 

that may impact the movement of endothelial brokenness and atherosclerosis effectively in youth. Tech-

niques: To contemplate changes in metabolic profile and markers of irritation and endothelial actuation 

in kids with essential serious corpulence after weight reduction we included 14 corpulent kids (Ob) that 

went through a way of life intercession and 18 ordinary weighted subjects (C). In Ob, anthropometric 

information were surveyed both at pattern and after intercession along with oral glucose resistance test 

and fasting assessment of cholesterol appraisal, interleukin-6, endogenous secretory receptor of cutting 

edge glycation finished results and endothelin levels. Results: At gauge, serum IL-6 focuses came about 

fundamentally higher in Ob regard to C (12.96 ± 8.87 versus 4.88 ± 1.19 pg/ml, p< 0.05). After weight 

reduction, Ob fundamentally improved glucose digestion and lipid appraisal and they showed a huge 

decrease of all markers of irritation and endothelial actuation. Taking all things together subjects exami-

ned, BMI-SDS corresponded emphatically with interleukin-6 (r 0.45, p < 0.05). End: Our outcomes 

showed higher convergences of provocative markers in stout youngsters contrasted with solid subjects. 

By and by, an early way of life mediation could improve the levels of these atoms along with cholesterol 

and glucose digestion and may invert the advancement of untimely endothelial brokenness in stout kids.  

Keywords: Kids, Irritation Markers, Way of Life Intercession, Heftiness, Weight Reduction 
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METHANOLIC CONCENTRATE OF CLINACANTHUS NUTANS LEAVES CAN MODIFY 

ADIPOCYTE CELLULARITY, AGGRAVATION AND ACETYL CHOLINESTERASE 

MOVEMENT IN MALE STOUT MICE  

Gong HUAN  

China 

Abstract: The unfriendly impacts of stoutness on human wellbeing require the improvement of com-

pelling intercessions for the avoidance and treatment of corpulence. Combination of common items, 

including unrefined concentrates and secluded unadulterated characteristic mixtures can cause a body 

weight decrease and forestall diet-incited corpulence. Thusly, they have been generally used in treating 

heftiness. Strategies: An aggregate of sixty engraving control locale (ICR) male mice (39.01 ± 1.03 g 

BW) were partitioned into six gatherings (10 for each gathering) and haphazardly alloted to either an 

Ordinary eating routine (ND), High fat eating regimen (HFD)+normal saline, HFD +Orlistat (15.9 

mg/kg BW/day), HFD+CN500, 1000 and 1500 mg/kg BW/day, and took care of day by day for three 

weeks. Fat cellularity was controlled by histological techniques (Haematoxylin and Eosin), while plasma 

lipid profiles were estimated by utilizing a Hitachi 902 programmed clinical analyzer, then cytokines 

with a Benchmark In addition to Microplate Spectrophotometer (RT-2100C) and Throb was identified 

in muscle and heart by utilizing acetylcholine as a substrate. Results: Mice enhanced with HFD+CN1000 

and 1500 mg/kg had altogether lower adipocyte territory, size, and width contrasted with those took care 

of different weight control plans. The mean adipocyte number of mice enhanced with C. nutans was 

altogether lower contrasted with the benchmark groups. Mice took care of HFD+CN1500 mg/kg had a 

more noteworthy adipocyte cell check contrasted and those enhanced with HFD+CN1000 and 500 

mg/kg. Supplementation of C. nutans diminished plasma absolute cholesterol in mice. Diets had no 

impact on plasma lipid profile. High portion of methanolic remove have more insect weight properties 

with better consequences for adipocyte cellularity, cytokines, acetylcholinestrase than low portion. Also, 

The C. nutans took care of mice showed decline however non-critical (P>0.05) in leptin, in the interim 

the acetyl cholinesterase action in the heart and muscle was more prominent in mice took care of C. 

nutans contrasted and control gatherings. Methanolic concentrate of C. nutans leaves can block diet-

instigated corpulence.  

Keywords: Stoutness, Clinacanthus Nutans, Snake Grass, Fat Cellularity, IL6, Leptin, Acetyl Cholines-

terase 
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SLEEVE GASTRECTOMY IN CANINE: IMPACT ON WEIGHT REDUCTION, 

AGGRAVATION AND OXIDATIVE PRESSURE MARKERS WHILE LEAVING BLIND 

INTESTINAL CIRCLE SET UP  

Amr MANSOUR  

Egypt 

Abstract: The point of this investigation was to adjust the current Sleeve gastrectomy surgery by giving 

up the visually impaired intestinal circle, with the reason to defeat the intricacies of gastric detour. Li-

kewise, we assessed in Canine, the adequacy of this methodology, on the weight reduction and markers 

of irritation and oxidative pressure. Our outcomes recommend that this kind of sidestep a medical pro-

cedure in Canine brought about critical weight reduction that was kept up as long as a half year. There 

was no proof of post-usable breaks, contamination or organ bond. Nonetheless, oxidative pressure and 

aggravation markers were raised in the post-usable stomach however not in the nonfunctional visually 

impaired intestinal circle, a half year after medical procedure. Rise of these markers, post carefully in 

the objective organ proposing that it might require some investment for these markers to return to solid 

pre-usable levels. The reason for abandoning the visually impaired intestinal circle may permit switc-

hing the detour in future date because of any unintended entanglements like over the top weight reduc-

tion. Sleeve gastrectomy (SG) including gastric supply development that saves the chamber and pylorus 

with vagal innervation, trailed by biliopancreatic redirection (BPD) with duodenal switch (DS) in a si-

milar meeting, in patients with worthy usable danger. With the safeguarding of pylorus, there basically 

are no limitations on what patients can eat when contrasted with gastric detour. This two-venture app-

roach has been accounted for to diminish in peri-employable grimness and mortality contrasted with one 

phase BPD.  

Keywords: Sleeve Gastrectomy, Weight Reduction, Stress 
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DOES LONG HAUL EQUINE HELPED LEARNING AFFECT YOUTH WEIGHT THE 

BOARD?  

Mirko KARADAGLIĆ  

Montenegro 

Abstract: In the US, overweight and corpulence have been portrayed as a pandemic. Shockingly, the 

flow weight the board mediations can't invert the persistent expansion in the heaviness of the US resi-

dents. Seeming inconsequential, New York State is the home to in excess of 200,000 ponies, the vast 

majority of them utilized for delight purposes. There is a developing assemblage of information recog-

nizing how the pony can emphatically affect the wellbeing and health of individuals. This planned part-

ner pilot study was intended to look at the effect of Equine Helped Learning (EAL) on long haul weight 

the board during youth. Seventeen overweight and hefty female kids, 7 to 12 years old took part in a 

year-long program that met for 27 meetings with absolute contact season of 93 hours. There was a pat-

tern for change in muscle versus fat to be related with both standard (BL) body weight (r=0.53, p=0.06) 

and age (r=0.55, p=0.10). Mean BL stature and body weight of the first (n=5) and second (n=8) partners 

varied (59.5 ± 1.1 versus 53.8 ± 5.8 in, p=0.05 and 129.8 ± 14.2 versus 101.0 ± 21.0 lb, p=0.02, separa-

tely), and kids in the principal accomplice would in general be more seasoned (10.3 ± 1.2 versus 9.3 ± 

0.5 year, p=0.09), and in this way broke down independently. Mean inactive time at BL for the 2 asso-

ciates was 18.6 ± 6.7 h/wk, and was diminished to 14.6 ± 10.7 h/wk by year 1 (p=0.097 for time). There 

were plainly diminishes after some time in improved beverage and fat utilization for the two associates 

(p=0.004 for the two factors). Results from the two separate associates of the Fit and trim (HaaH) pilot 

study show a one of a kind chance to additionally analyze the utilization of the pony as a device to aid 

the proceeded with advancement of powerful projects to forestall, distinguish and treat youth overweight 

and weight.  

Keywords: Weight the Board, Youth, Overweight, Corpulence, Equine 
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HEALTHFUL STATUS, WEIGHT MISPERCEPTION AND BODY WEIGHT 

DISAPPOINTMENT IN A POPULACE OF YOUTHFUL GROWN-UP NIGERIANS  

Linus MAYR  

Austria 

Abstract: Despite the fact that overweight/stoutness has been accounted for by a few creators in Nigeria, 

weight misperception and disappointment has been hardly contemplated and announced. The pervasi-

veness of overweight/corpulence, weight misperception and disappointment was along these lines 

examined in 1,030 understudies (51% females) of a Nigerian college. Self-announced age and impres-

sion of each subject's weight status and weight inclination were recorded. Anthropometric information 

were gathered utilizing standard convention and weight file (BMI) determined. Fitting factual appara-

tuses were utilized for information examinations. An aggregate of 21.2% (22.0% guys; 20.4% females) 

of the populace were overweight/stout; while 2.3% (1.6% guys, 3.1% females) were meager. Weight 

misperception was found in 33.4% (33.3% females; 33.6% guys) of the populace while 23.8% (23.9% 

females; 23.8% guys) had body weight disappointment (BWD). Practically all (99%) of the overweight 

subjects, and 0.8% of the ordinary weight subjects, had BWD. There were no huge contrasts (P>0.05) 

in predominance between the genders. Weight misperception and disappointment are common in this 

transcendently lean populace. This is troubling in light of the fact that influenced subjects may receive 

improper weight reduction propensities prompting conceivable harmful results.  

Keywords: Body Shape Disappointment, Stoutness, Predominance, Weight Misperception 
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IMPACTS OF AUTOGENIC PREPARING ON PULSE FLUCTUATION AND PULSE 

RECUPERATION IN JAPANESE HEFTY/OVERWEIGHT MALE SPECIALISTS  

K'aunté ARMSTRONG  

South Africa 

Abstract: Corpulence actuated autonomic sensory system (ANS) brokenness is identified with cardio-

vascular illness. The reason for this investigation is to inspect the impact of autogenic preparing (AT), 

a restorative unwinding procedure, on cardiovascular ANS works as assessed by pulse fluctuation 

(HRV) and pulse recuperation (HRR) in Japanese large/overweight subjects. Subjects were 40 

hefty/overweight male specialists (42.7 ± 8.8 years old, BMI 28.8 ± 3.3 kg/m2). The subjects were 

haphazardly alloted to an AT intercession bunch and a benchmark group. Subjects of the mediation 

bunch were needed to play out the AT preparing methodology (first-third steps) for a quarter of a year, 

while the benchmark group members were pausing. When intercession, HRV was determined utilizing 

a 24 hr Holter ECG, and HRR was surveyed by a treadmill test. Moreover, Profile of Mind-set States 

(POMS), work pressure and rest conditions were evaluated. Impacts of AT mediation were genuinely 

inspected utilizing examination of covariance (ANCOVA). For the HRV, the proportion of the Low 

Recurrence to the High Recurrence (LF/HF) during rest was fundamentally decreased in the AT bunch 

(- 39.2% and - 0.6%, separately, p=0.009). HRR was extended in the AT bunch (5.2% and 0.6%, indi-

vidually, p=0.042). Moreover, the Disarray Bewilderment score in POMS was improved in the AT 

bunch. Nonetheless, intercession investigation demonstrated that the Disarray Bewilderment score was 

not considered as a middle person among AT and ANS. A multi month AT intercession improved car-

diovascular ANS exercises in Japanese fat/overweight men. These outcomes propose the advantageous 

impacts of AT on heftiness related cardiovascular conditions.  

Keywords: Randomized Control Preliminary, Unwinding, Autonomic Sensory System, Corpulence, 

Thoughtful/Parasympathetic 
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IMPROVING INSPIRATION OF TREADMILL EXERCISE FOR LESSENING THE BODY 

WEIGHT BY DIMINISHING THE ECOLOGICAL TEMPERATURE IN A HAMSTER 

MODEL (A THEORY)  

Nouzar HAGHJOO  

Kuwait 

Abstract: A hamster was placed into a 0.5 m measurement treadmill mechanical assembly. Diminishing 

ecological temperature by 5 degrees (30-25°C) had propelled the subject to stroll similarly as 5019 m 

for 2 hr 55 min (8:57-11:52) and brought about a reduction in body weight of 3.03 grams (27.45-24.42 

g). We discovered additionally that lower natural temperatures are better for inspiring the subject for 

movement than higher temperatures. These outcomes shown that diminishing ecological temperature 

could be a helpful method to inspire a treadmill practice in diminishing body weight for a stoutness case. 

Actual dormancy and overweight are developing dangers to general wellbeing in the created nations, 

though being overweight paying little heed to action level was related with poor actual working and 

latency among the overweight was related with poor mental working. There were confirmations about 

the relationship between youth weight and psychological well-being Russell et al. Externalizing practi-

ces in youth were related with kids' weight status from the get-go in adolescence. There was a tracking 

down that the sugarsweetened refreshment (SSB) utilization was decidedly identified with weight and 

stomach heftiness [4]. The connections among heftiness and mental change (announced externalizing 

and disguising indications) reminded measurably huge. The relationship of weight record and conduct 

in youngsters was noted [6]. General engine ability level was lower in large kids than in ordinary weight 

and overweight companions.  

Keywords: Treadmill Work Out, Inspiration, Body Weight, Ecological Temperature, Hamster 
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PERCUTANEOUS TRANSESOPHAGEAL GASTRO-TUBING: ANOTHER TREATMENT 

METHODOLOGY FOR GASTRIC SPILLAGE AFTER SLEEVE GASTRECTOMY  

Kazymyr Danylovych YAROSH 

Ukraine 

Abstract: The quantity of laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) performed overall is expanding cea-

selessly. Genuine confusions are generally uncommon, yet staple line spillage after LSG stays quite 

possibly the most feared intense intricacies. Endoscopic medicines assume a significant part in treating 

sleeve spillage after beginning careful or percutaneous perigastric sore control. In spite of the great 

achievement pace of endoscopic therapies, a few patients who bomb therapy can create stubborn persis-

tent spillage or fistula; accordingly, they require correction activity, for example, Roux-en-Y gastric 

detour or even complete gastrectomy. We thus remark on percutaneous transesophageal gastro-tubing 

(PTEG) as a non-endoscopic, non-careful elective treatment alternative in patients for whom it could be 

attractive to keep away from complex reoperation for sleeve spillage. Albeit a direct stapler has been 

improved to finish a necessary assignment, staple line spillage is one of the irksome confusions after 

sleeve gastrectomy. An endoscopic methodology, for example, a Preposterous Clasp (OTSC®, Ovesco 

Endoscopy, Tübingen, Germany) or stent, has become a substantial treatment alternative for intense 

sleeve leakageThe OTSC® framework offers the upside of a nitinol cut stacked at the tip of the endos-

cope that can catch the hole and fistula opening and pack them continually until they are mended. This 

framework is acquiring ubiquity as a solid choice for treating spillage after sleeve gastrectomy [2]. 

Notwithstanding the high achievement rate for conclusion of sleeve spillage, specialists should unders-

tand the restriction of this technique. Troubles may emerge in the therapy of a constant hole or fistula, 

which is encircled by solidified and inelastic tissues unsuitable to be drawn nearer endoscopically. Fib-

rotic tissue is unbending and hard to attractions or maneuver into the instrument cap. Care should li-

kewise be taken to maintain a strategic distance from slash in instances of bigger breaks.  

Keywords: Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Complexities, Sleeve Spillage, Over-The-Scope-Cut, 

Stent, Percutaneous Transesophageal Gastro-Tubing 
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LOW-POWER ACTIVE WORK IS RELATED WITH LOWER MATERNAL 

FUNDAMENTAL IRRITATION DURING LATE PREGNANCY  

Reio ALLIK  

Estonia 

Abstract: Unnecessary maternal aggravation during pregnancy builds the danger for maternal and ne-

onatal metabolic intricacies. Luckily, maternal active work during pregnancy seems to decrease mater-

nal irritation. The motivation behind this investigation was to inspect the connection between maternal 

actual work force and maternal aggravation during late pregnancy. Maternal active work levels (inactive, 

light, way of life, and moderate), wellness levels, and foundational aggravation (plasma C-responsive 

protein (CRP) focus) were estimated between 32-37 weeks growth. Connections were inspected by Spe-

arman Rank Coefficient Relationship examinations. Maternal plasma CRP was contrarily connected 

with time spent in light and way of life proactive tasks (Light: r=-0.40, p=0.01; Way of life: r=-0.31, 

p=0.03), yet not with time spent in moderate actual work (r=-0.18, p=0.21). Higher maternal plasma 

CRP would in general relate with additional time spent inactive (r=0.27, p=0.06). What's more, expan-

sions in light and way of life exercises may inspire a clinically significant change in aggravation. All in 

all, pregnant ladies ought to be urged to consolidate all the more low-power proactive tasks into their 

every day schedules to diminish foundational aggravation and conceivably improve maternal and neo-

natal pregnancy results.  

Keywords: Aggravation, Pregnancy, Active Work 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

744 

GETTING FAT: "WHAT" IS EATEN IS JUST ABOUT AS SIGNIFICANT AS "WHAT 

AMOUNT" IS EATEN  

Filip ANDRIĆ  

Serbia 

Abstract: Corpulence is turning into a tremendous worldwide issue and critical measures are expected 

to contain it. Customary reasoning that it is only an issue of energy balance has prompted instructive 

ways to deal with get individuals to eat less and practice seriously turning into the standard mediations. 

In any case, new proof proposes that it isn't exactly the amount you eat, yet the thing is being eaten that 

is driving the issue. Proof for the different causalities, particularly sugar consumption, and such a met-

hodologies expected to stop the issue deteriorating are introduced. Strategy activities to advance solid 

weight control plans can't simply zero in on data based methodologies that will help the public settle on 

better educated decisions (for example media crusades, dietary rules). What's more, more underlying 

methodologies are required like financial measures, and limitations on publicizing. Strategy appraisals 

ought to be deliberately planned dependent on a hypothesis of progress, utilizing pointers of progress 

along the different pathways towards the drawn out objective of lessening weight rates. The main explo-

ration required is to reinforce the checking and assessment of such program approaches utilizing a beli-

evability approach. No nation has shown accomplishment in controlling corpulence yet. Customary re-

asoning that "eating excessively" and "moving nearly nothing" are the reasons for the rising worldwide 

stoutness issue is going under expanding examination. While as of late remarking on the need progress 

in weight counteraction Taubes restored the speculation that corpulence is a hormonal, administrative 

fat collection problem, set off not by energy unevenness but rather by the quality and amount of the 

starches in the eating routine.  

Keywords: Treatment, Weight, Misfortune, Sugar Admission 
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LONG HAUL IMPACTS OF IPRAGLIFLOZIN ON FAT TISSUE IN JAPANESE PATIENTS 

WITH HEFTY SORT 2 DIABETES  

Youssef FARDIN  

Saudi Arabia 

Abstract: A drawn out impact of ipragliflozin on fat tissue mass decrease by ipragliflozin in Japanese 

patients with stout type2 diabetes (mean BMI 35.1 ± 1.1 kg/m2) was examined. 17 of 20 members 

finished this examination. Ipragliflozin was controlled (50 mg/day) when every day for a year. At 0, 3, 

6 and a year, instinctive and subcutaneous fat tissue territory was controlled by two diverse bioelectrical 

impedance strategies, and blood tests for HbA1c, renal capacity, lipids and liver capacity got, and body 

weight and pulse recorded. The essential endpoint was decline in muscle to fat ratio mass. Optional 

endpoints remembered changes for body weight and the lab information. Instinctive fat territory (cm2, 

mean ± SD) at 0, 3, 6 and a year was 166.0 ± 49.7, 149.7 ± 46.1, 149.7 ± 42.4 and 148.5 ± 40.2, separa-

tely: the worth at 3 months was fundamentally lower than benchmark (P=0.027). Subcutaneous fat at 

the relating time focuses was 359.3 ± 110.5, 316.6± 87.1, 326.8 ± 87.2 and 325.9 ± 90.4, individually: 

the qualities at each post treatment period were essentially not exactly the gauge (P=0.003, 0.018 and 

0.036 for the three focuses, separately). Body weight was fundamentally decreased by a year (P=0.045). 

Serum alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, and γ-glutamyl transpeptidase levels dimi-

nished essentially. There was no critical connection between's serum hepatobiliary protein levels and γ-

body weight or instinctive fat. In any case, γ-GTP was connected with subcutaneous fat (Spearman's 

P=0.004). During 1 year-span, ipragliflozin fundamentally decreased subcutaneous fat tissue and serum 

hepatobiliary compound levels, and might be valuable in patients with fat diabetes.  

Keywords: Ipragliflozin, Instinctive Fat, Γ-Glutamyl Transpeptidase, Subcutaneous Fat 
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ELEMENTS RELATED WITH INSTINCTIVE FAT MISFORTUNE IN LIGHT OF A 

DIVERSE WEIGHT REDUCTION MEDIATION  

Davoud ASAYESH  

Tunisia 

Abstract: Instinctive fat tissue is more metabolically dynamic than other fat stations and is all the more 

firmly connected with weight related infections, for example, cardiovascular illness and type 2 diabetes, 

than markers of heftiness, for example, weight record. Across different procedures to advance weight 

reduction, including energy-diminished eating regimen and exercise, variable consequences for Tank 

contrasted with loss of all out muscle versus fat have been accounted for. To analyze the impact of a 

conduct weight reduction intercession utilizing segment controlled prepackaged entrées on Tank, we 

inspected information and estimations from overweight/fat people (N=183) who were doled out to a 

weight reduction mediation and endorsed a diminished energy diet with either divide controlled prepac-

kaged entrées or self-chose dinners in a randomized clinical preliminary. Tank was assessed with double 

energy X-beam absorptiometry at standard and study end (12 weeks). Tank misfortune was more no-

teworthy for the prepackaged dishes bunch (p=0.02), with a normal deficiency of 29% contrasted with 

a normal deficiency of 19% among members burning-through self-chose suppers. Tank (mean [SEM]) 

was 1651 (71) g and 1546 (157) g at benchmark and 1234 (59) g and 1278 (118) g at study end in the 

prepackaged dishes and self-chose supper gatherings, separately. More prominent Tank misfortune was 

related with higher gauge weight and Tank, and more noteworthy weight reduction, however not related 

with age or active work. Endorsing segment controlled prepackaged courses in a social weight reduction 

intercession advances a decrease in Tank, which ought to advance improved metabolic profile and di-

minished cardiovascular infection hazard.  

Keywords: Instinctive Fat, Diet, Segment Controlled Food Varieties, Active Work 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

 

747 

THE CONNECTION BETWEEN (PIGGING OUT) AND PERSONALITY ISSUES IN PRE-

BARIATRIC PATIENTS  

Bilal SALAHOV  

Azerbaijan 

Abstract: Stoutness is related with significant degrees of psychopathology, particularly among the in-

dividuals who participate in pigging out. Patients with gorging additionally report less fortunate long 

haul results after bariatric medical procedure than patients without pigging out. Be that as it may, the 

instruments basic gorging need further examination. The current examination researches the connection 

between personality issues and the usefulness of (voraciously consuming food) practices in bariatric 

medical procedure up-and-comers. Results showed that pre-bariatric patients who participate in gorging 

scored higher on personality disarray contrasted with patients without voraciously consuming food, 

however no distinction was found for character amalgamation. Concerning the connection between the 

elements of eating and character measures, we tracked down a positive connection between personality 

disarray and outer and passionate eating in patients with gorging, yet no huge connections were found 

for character amalgamation. Clinical ramifications and ideas for future exploration are examined. In the 

current investigation, we center around pre-bariatric patients, with specific premium in the individuals 

who take part in pigging out. Pigging out is characterized as eating a lot of food in a discrete timeframe 

with a feeling of loss of control [13]. During a voraciously consuming food scene, individuals eat more 

quickly than typical, eat without feeling ravenous and even keep eating notwithstanding feeling 

awkwardly full. Thereafter, they feel disturbed with themselves, discouraged, or liable. Corpulent pati-

ents with voraciously consuming food report more elevated levels of psychopathology, for example, 

uneasiness and sadness when contrasted with patients who don't participate in gorging. Further, voraci-

ously consuming food is likewise connected with higher scores on enthusiastic and outer eating when 

contrasted with hefty people without gorging. The presence of voraciously consuming food (jumble) 

likewise is by all accounts perhaps the main highlights in bariatric medical procedure up-and-comers, 

as patients with gorging report less fortunate long haul careful results when contrasted with patients 

without pigging out because of proceeded with uncontrolled eating.  

Keywords: Corpulence, Bariatric Medical Procedure, Voraciously Consuming Food, Character 
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CHANGES IN DISINHIBITION, LIMITATION AND APPETITE AND RELATED 

ATTRIBUTES DURING A WEIGHT REDUCTION INTERCESSION  

Moein MASHAYEKHI  

Syria 

Abstract: Seeing how diet organization and individual attributes identify with eating practices of people 

in get-healthy plans could more readily educate the turn of events and assumptions about endorsed we-

ight reduction regimens. The motivation behind this examination was to inspect whether diet organiza-

tion significantly affects eating practices of people partaking in a weight reduction intercession and what 

attributes fundamentally associate with changes in such practices. The Eating Stock poll was utilized to 

evaluate eating practices of limitation, disinhibition and appetite at benchmark and a half year among 

people partaking in a weight reduction intercession who were recommended a standard diminished 

energy-thickness diet or a pecan improved decreased energy diet as one segment of a conduct weight 

reduction mediation. Following a half year of mediation, there were huge upgrades in both examination 

arms on all scales and most subscales, with by and large limitation expanding, disinhibition diminishing 

and hunger diminishing. Different connections were that as restriction expanded, weight reduction 

expanded; as craving diminished, disinhibition diminished; and as actual work expanded, disinhibition 

diminished. Among individual qualities, limitation was essentially connected with sex, age and schoo-

ling at standard, with ladies announcing higher restriction than men, more youthful members revealing 

lower limitation than more seasoned people, and school graduates detailing lower limitation than non-

college graduates. Throughout the get-healthy plan, there were huge relationships between's expanded 

limitation and being male just as diminished craving and being a college alum. Our outcomes feature 

the meaning of limitation among the three eating practices as it was the solitary conduct fundamentally 

associated with weight reduction and was likewise connected with a few individual attributes. Disinhi-

bition and craving showed other critical connections with each other that don't straightforwardly asso-

ciate with weight reduction however might be significant in different parts of weight control, for 

example, weight reduction upkeep.  

Keywords: Eating Stock, Limitation, Disinhibition, Craving, Weight Reduction, Diet Sythesis 
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PRACTICAL ASSESSMENT OF FAT PATIENTS WITH MANIFESTATIONS OF FECAL 

INCONTINENCE UTILIZING ANORECTAL ELECTROMANOMETRY  

Keykavous SAYYAD  

Kuwait 

Abstract: Corpulence is a modifiable danger factor to fecal incontinence (FI) and weight reduction 

bring about progress in the recurrence and seriousness of FI. Fecal incontinence (FI) has a multifactorial 

etiology and is generally regular in ladies. The commonness is variable, however for the most part tho-

ught little of because of shame. Since the occurrence of pelvic floor issues is higher among large people, 

stoutness might be viewed as a modifiable danger factor for FI. Weight reduction appears to bring about 

progress in the recurrence and seriousness of FI scenes. Be that as it may, little has been distributed on 

FI in fat subjects and on its effect on personal satisfaction in this understanding populace. Perform prac-

tical assessments of corpulent patients with FI utilizing anorectal electromanometry and decide the oc-

currence of anismus. Review study incorporating 58 large subjects with FI matured 18-60 years. The 

patients were analyzed clinically, and afterward submitted to actual assessment followed by ARM. The 

example included 58 large patients with a normal BMI of 35 kg/m² (range: 30-52). The female sex was 

prevalent: n=44 (75.87%) versus male n=14 (24.13%). The normal age was 49 years (23-60), the normal 

pressing factor very still was 49 mmHg (8-94) and the normal pressing factor during stressing was 124 

mmHg (34-263). A large portion of the patients (half) introduced hypotonia very still and additionally 

during stressing, and 45% had anismus. Heftiness is a modifiable danger factor for fecal incontinence, 

the etiology can be differed and should be set up. In our outcomes show that useful assessment is im-

portant to decide the etiology of FI in hefty patients and pick the best remedial methodology for each 

situation.  

Keywords: Fecal Incontinence, Weight, Anorectal Manometry, Personal Satisfaction 
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FETUIN-AN AS A POTENTIAL MARKER OF NONALCOHOLIC GREASY LIVER 

ILLNESS IN PATIENTS WITH NON-CAREFUL WEIGHT REDUCTION  

Bernardo Oliveira PESSOA 

Brazil 

Abstract: Overweight and heftiness are positioned as the fifth driving reason for worldwide passings 

and altogether add to nonalcoholic greasy liver sickness (NAFLD), a typical comorbidity at long last 

prompting end-stage liver infection. The indicative instrument for affirming NAFLD is liver biopsy, an 

obtrusive system known to cause inconveniences. Results from transient elastography are not solid in 

large patients. Along these lines, elective indicative methodologies are vital. One putative biomarker is 

fetuin-A, otherwise called α2-Heremans-Schmid Glycoprotein (AHSG), which has been proposed for 

the finding of NAFLD. We along these lines intended to look at the part of fetuin-An in seriously hefty 

patients and its worth in anticipating NAFLD. 62 fat patients with a weight file of at any rate 30 kg/m2 

going through a restoratively managed health improvement plan were dissected at time focuses T0 (be-

fore weight reduction), T1 (after non-careful weight reduction inside 12 weeks), and T2 (following 52 

weeks). Anthropometrical boundaries, lab esteems for NAFLD, fetuin-A, "Greasy Liver-list" (FLI), and 

NASH-Score were resolved. 38 out of 62 patients finished the program. These patients showed a huge 

diminishing in BMI (T0: 41.5 ± 7.1 kg/m2; T2: 33.5 ± 7.0 kg/m2; p<0.001 each). While markers of 

NAFLD improved from T0 to T2, no huge change was seen in fetuin-A (p=0.36). FLI and NASH-Score 

altogether improved over the long run (p ≤ 0.001; p=0.03). The two scores neglected to show a relati-

onship with fetuin-An at pattern or during the program. Fetuin-A doesn't seem, by all accounts, to be 

reasonable for conclusion and follow-up of NAFLD in patients with extreme stoutness.  

Keywords: Glycoprotein, Steatohepatitis, Heftiness 
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HEFTINESS AND HYPERTENSION INSTIGATED REST APNEA IN MEN  

Marcus Fundanus PELAGIUS 

Romania 

Abstract: Worldwide stoutness and hypertension scourge keeps on acquiring energy as revealed in a 

few investigations that relationship between obstructive rest apnea, hypertension and weight acquire has 

brought about a comparing expansion in the recurrence of this medical problem. Thusly this logical 

examination was led with the assistance of a selfdeveloped approved survey intended to discover the 

commonness of rest apnea and its relationship with stoutness and hypertension in 100 male members. 

Acquired outcomes uncovered that out of 69 fat male people, 64 were experiencing rest apnea alongside 

clear manifestations of hypertension demonstrating its high predominance. In the event that untreated, 

may influence personal satisfaction, bleakness and mortality. Rest apnea causes daytime hypertension 

since past investigations showed that patients with rest apnea had high frequency of clinical hyperten-

sion. Nonetheless, in explicit, hypertension might be brought about by various different components that 

incorporates corpulence, age, high liquor admission, smoking, low exercise and high caffeine consump-

tion. Early discoveries showed that rest apnea is related with hypertension and stoutness. Epidemiologic 

examinations show an immediate relationship among hypertension and stoutness. As indicated by an 

examination it was tracked down that 78% of hypertension in men and 65% in ladies can be connected 

to fast weight acquire. Yet, in certain investigations an immediate connection was found among BMI 

and circulatory strain.  

Keywords: Rest Apnea, Pulse, Corpulence 
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PSYCHOLOGICAL CONDUCT TREATMENT SYSTEM BEFORE BARIATRIC MEDICAL 

PROCEDURE  

Kylych ISAEV  

Kyrgyzstan 

Abstract: In spite of the fact that bariatric medical procedure is a compelling therapy for horrible hefti-

ness, roughly 20-30% of the patients balance out untimely in weight reduction or recapture weight post 

precisely. Adherence to post-careful eating regimens and perpetual changes in way of life concerning 

dietary patterns and actual exercise should be significant components for fruitful weight reduction on 

the long haul. A preoperative psychological conduct treatment (CBT) convention has been created, in 

view of treatment conventions for dietary problems and corpulence and adjusted for bariatric medical 

procedure patients. This 10 meeting treatment is centered around adjustment of reasoning and conduct 

as far as dietary patterns and active work. This system is promising as outlined by a contextual investi-

gation. Bariatric medical procedure is a compelling therapy for dreary stoutness. Nonetheless, 20-30% 

of the patients experience untimely weight adjustment or weight recapture. Among different variables, 

useless eating practices like enthusiastic eating, pigging out and loss of command over eating, have been 

demonstrated as negative mental components for treatment result. All things considered, social way of 

life mediations appear to be imperative to accomplish ideal weight reduction results.  

Keywords: Medical Procedure, Bariatry, Weight, Practices 
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DIETARY PRACTICE AND RULES FOR THE EARLY YEARS  

Alfred BECKEN  

Norway 

Abstract: Until as of late, there was a general lack of information about the movement, dietary examples 

and practices around food of the Unified Realm's pre-school 0-5 populace and still less about their child-

care climate. A few parliamentarians, including among their number, Honest Field, Graham Stringer 

and Woman Claire Tickell appointed a progression of audits focusing on the requirement for an impor-

tant move in accentuation and these supplemented official Government distributions beginning with 

'Each Kid Matters' (2004) 'The Public Assistance Structure for Youngsters (2004) and 'Supporting Fa-

milies in the Establishment Years' (2011). However regardless of the 2016 issue of a Public Kid Corpu-

lence Methodology, there stays a significantly unsuitable spotlight on the pretended by guardians and 

families in taking care of little youngsters and the focal significance of nourishment in the existences of 

the under-fives. Some baby food likings will persevere into adulthood and parental impact is a basic 

determinant in fixing food inclination (Benton D. 'Job of Guardians in deciding the food inclinations of 

kids and the improvement of stoutness, 2004). Little youngsters require a changed and adjusted eating 

routine to guarantee that they will flourish and breastfeeding and great nourishment in the preschool 

years have been discovered to be fundamental segments of valuable wellbeing results. In this specific 

situation, the idea that fighting youngster weight requires the formation of a family and home climate 

that elevates and is helpful for solid 'entire family' propensities is acquiring more extensive acknowledg-

ment. In any case, numerous little youngsters in the UK today don't get an eating routine that is plentiful 

in fundamental supplements and become as a result, more than normally helpless and vulnerable to 

genuine conditions influencing babies, for example, iron lack weakness.  

Keywords: Sustenance, Pallor, Kid Demise 
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ABSENCE OF RELATIONSHIP BETWEEN FTO QUALITY VARIETIES AND 

METABOLIC SOUND CORPULENT (MHO) AGGREGATE: TEHRAN CARDIO-

METABOLIC HEREDITARY EXAMINATION (TCGS)  

Behrad JAHANGIRI  

Algeria 

Abstract: Corpulence is right now a worldwide pestilence and metabolic confusions represent these 

people at more serious danger for future horribleness and mortality. Hereditary qualities and natural 

components have irrefutable impacts and among hereditary danger factors, FTO/CETP qualities are sig-

nificant. The current examination analyzes the cooperation between weight aggregates and FTO/CETP 

SNPs and their consequences for lipid profile changes. We chose 954 grown-up subjects from TCGS 

(47.9% male). Members were delineated by their BMI and presence of metabolic disorder as indicated 

by the Joint Break Articulation (JIS) definition. Nine chose polymorphisms from FTO/CETP qualities 

were genotyped utilizing Tetra ARMS-PCR technique. After age and sex change the cooperation of 9 

markers with lipid profiles among aggregates were tried by PASW. In three fundamental gatherings, 

HDL-C level had a solid huge 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 additionally seen in rs7202116 inside the absolute 

populace. In just undesirable metabolic fat (MUHO) subgroups four new FTO markers (rs1421085, 

rs1121980, rs1558902 and rs8050136) (P-value<0.01) exhibited critical affiliation, even after lipid pro-

file change. In the current examination, we researched the relationship between corpulence aggregates 

and a few varieties in FTO/CETP qualities interestingly. Our investigation showed that four markers in 

the main intron of the FTO quality ought to be the danger marker in MUHO members.  

Keywords: Stoutness, Metabolic Disorder, Fat Mass and Obesityassociated Protein, Cholesteryl Ester 

Move Protein 
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INVESTIGATION FOR THE ACHIEVEMENT PACE OF PATIENTS AFTER 

LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY  

Memnon COSTAOU  

Cyprus 

Abstract: Achievement pace of laparoscopic sleeve gastrectomy (SG) relies upon illness and patient 

attributes that are yet to be completely settled. To assess which patient qualities impact the achievement 

of SG. Public bariatric reference focus at a Public Emergency clinic. A review study was performed 

dependent on tentatively gathered information of patients who had bariatric medical procedure at our 

foundation, during a long term period. Patients with at least a year of follow-up were incorporated. We 

dissected information from 133 SG. 79% of the patients were female with a middle age of 46 years, a 

middle gauge Weight File (BMI) of 41 kg/m2 and a mean of 2.5 out of 7 comorbidities. After the prin-

cipal year, the mean rate Abundance Weight reduction (%EWL) was 69.3%, the mean change in BMI 

was - 11.8 kg/m2 and the mean % complete body weight reduction was 27.4%. Careful achievement 

(%EWL ≥ half) was accomplished in 82% of the patients, with huge improvement or goal of comorbi-

dities (follow-up rate 76%-88%). We discovered measurable 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 gauge 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). SG is a compelling careful treatment 

for weight. Following one year most of patients had careful achievement and significant comorbidities 

were alleviated or settled. Achievement was affected by explicit patient and infection attributes.  

Keywords: Weight, Dismalness, Bariatric Medical Procedure, Gastrectomy, Laparoscopy, Therapy Re-

sult 
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EFFECT OF ROUX-EN-Y GASTRIC DETOUR A MEDICAL PROCEDURE ON 

NEUROHORMONAL AND GASTROINTESTINAL PHYSIOLOGY: BITS OF 

KNOWLEDGE FOR FUTURE WEIGHT REDUCTION ENDEAVORS  

Miro VUČUROVIĆ  

Montenegro 

Abstract: Roux-en-Y Gastric Detour (RYGB), is a successful weight reduction mediation for patients 

bombing regular nonsurgical strategies. In spite of its ubiquity, just a subset of patients go through 

RYGB because of its lumbering nature. Moreover, patients may encounter wholesome inadequacies or 

weight recover after RYGB. This survey will outline the less known effect of RYGB on neurohormonal 

and gastrointestinal physiology associated with weight reduction. Understanding these changes will add 

to the improvement of future novel examinations focusing on suitable weight reduction procedures. 

RYGB is quite possibly the most well-known bariatric approaches and prompts checked enhancements 

in incendiary status, insulin opposition, and a few metabolically dynamic chemicals including leptin and 

adiponectin. These enhancements are related with lower dismalness and mortality even in seriously cor-

pulent patients. Thusly, the quantity of patients going through Roux-en-Y gastric detour (RYGB) medi-

cal procedure has expanded by practically ten times in the previous twenty years, with roughly 101,645 

activities acted in 2011 alone [18,19]. In any case, despite the fact that RYGB is compelling for by far 

most of patients, a little extent of RYGB patients create genuine nourishing difficulties, crippling gast-

rointestinal (GI) manifestations, or potentially neglect to arrive at their weight reduction objectives. In 

this way, RYGB utilize diminished lately with the expanding utilization of sleeve gastrectomy as a 

compelling and less awkward bariatric approach. Besides, more up to date less intrusive weight reduc-

tion mediations, for example, intra-gastric inflatables for example, are acquiring prevalence and may 

prompt weight reduction through deferred gastric exhausting and humoral changes.  

Keywords: Heftiness, Weight Reduction, Gastrointestinal Physiology, Taking Care Of, Neurohormonal 

Physiology, Roux-En-Y, Gastric Detour 
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80/20 EATING ROUTINE ADEQUACY AS TO PHYSIOLOGY AND PSYCHOSOCIAL 

VARIABLES  

Tinnakit BHIROMBHAKDI  

Taiwan 

Abstract: Thinking about the extent of diets accessible, research contemplating the viability of these 

eating regimens is fundamental. An undeniably famous type of abstaining from excessive food intake 

known as "adaptable counting calories," and the latest dietary rules delivered in 2010, USDA MyPlate, 

are two dietary plans with deficient measure of viability research by means of randomized-controlled 

preliminaries. Subsequently, the motivation behind this exploration is to evaluate the 80/20 eating rou-

tine, a particular type of adaptable slimming down, and USDA MyPlate in order to add more observati-

onal information to these zones of wholesome investigations. This blended techniques study enlisted 29 

members and estimated changes in physiological and passionate components, across a threemonth time 

period. Seventeen members were arbitrarily doled out to the control (followed MyPlate rules 100% of 

dinners), and 12 to the 80/20 gathering (followed MyPlate suggestions in a 80/20 style). Primer exami-

nation uncovered the benchmark group encountered an inexact 58.8% drop-out rate (n=10), contrasted 

and the 80/20 gathering drop-out pace of 16.67% (n=2). Blended model ANOVA investigation of the 

leftover 17 subjects' information showed no critical connection among mediation and changes in physi-

ological or passionate variables for the two gatherings. MyPlate adherence examination showed com-

parative outcomes among the two gatherings (normal control adherence: 19.75 days; normal 80/20 ad-

herence: 20.64 days). The post-study survey uncovered that "MyPlate issues" was the main refered to 

viewpoint that members battled with most during the examination. These outcomes may demonstrate 

that a 80/20 eating regimen is a sensible dietary arrangement for the overall population because of its 

adaptability; anyway MyPlate rules are hard to submit to. This trouble may have added to the low adhe-

rence rates for the two gatherings, and significantly, an irrelevant connection among intercession and 

changes in physiology and psychosocial factors.  

Keywords: Heftiness, Diet, Wellbeing, Psychosocial Factors 
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PREOPERATIVE DIETARY CONDUCT AS PRESCIENT FACTOR FOR INSUFFICIENT 

WEIGHT REDUCTION AFTER SLEEVE GASTRECTOMY  

Sesep ASTRAJINGGA  

South Sudan 

Abstract: Laparoscopic sleeve gastrectomy was the most widely recognized method performed around 

the world. It was practical and related with less difficulties and metabolic insufficiencies looked at than 

different strategies. Lacking weight reduction (IWL) was a basic issue of this method and it could rely 

upon specialized issue or on preoperative patient components. The point of this examination was to 

recognize prescient components of deficient weight reduction researching on preoperative mental and 

dietary conduct. A review investigation of patients going through sleeve gastrectomy was gained. Pati-

ents with deficient weight reduction (overabundance weight reduction (EWL) <50% at 1 years after 

method) and patients with EWL>50% were thought about. Bivariate examination and multivariate mo-

del was acted to contemplate preoperative components zeroed in on mental (pigging out jumble (BED) 

and touching) and dietary (consistence to preoperative eating regimen) conduct. 20/85 (23.5%) patients 

were remembered for IWL bunch. In bivariate examination, prescient components for IWL were diabe-

tes (p=0.034), insulin-treatment (p=0.037) and patient mischief to preoperative eating regimen 

(p=0.042). In multivariate model including BMI, BED, touching and consistence to preoperative eating 

regimen, rowdiness to preoperative eating routine was the prescient factor for IWL (p=0.046). Patient 

bad conduct to preoperative eating regimen was a prescient factor for IWL. Preoperative patients could 

be founded on consistence to preoperative eating regimen.  

Keywords: Misconduct, Activity, Diet, Sugar Admission 
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THE BOARD OF INTENSE DRAINING POST LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY  

Canggih KONG  

Indonesia 

Abstract: Bariatric techniques are broadly spreading these days, laparoscopic sleeve gastrectomy is 

perhaps the most regularly performed Bariatric activities, post-employable draining is being a genuine 

and a typical occasion of this activity. A review examination was performed for 80 out of 1500 patients, 

who went through laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) in the time frame between Walk 2015 and 

August 2017. The pace of hemorrhagic inconveniences was 5.3%, the mean age was 38.5 (± 8.718349), 

and the mean BMI was 40 (± 3.780856) Wellspring of draining was for the most part intra-stomach of 

which 95% of 76 patients, while intra-luminal draining addressed just 5% of 4 patients. While in the 

intra-stomach dying, 54 were there which had seeping from the staple line, in 8 cases the draining was 

from the omentum, while 4 seeped from the gastro-pancreatic grips, 4 seeped from short gastric vessels, 

and in 6 patients the draining was from the trocar passage site. Early re-laparoscopy after post-LSG 

draining is symptomatic and restorative, and diminishes both bleakness and mortality of patients.Post-

surgical confusions after sleeve gastrectomy can be partitioned into right on time and deferred. Drain is 

viewed as perhaps the most well-known early difficulties after sleeve gastrectomy. Potential causes re-

member protracted staple line and the change for intra-gastric pressing factor. Another significant dan-

ger factor for expanded postoperative draining is preoperative low sub-atomic weight heparins utilized 

for anticipation of venous thromboembolism. 

Keywords: Bariatric Medical Procedure, Diabetes Treatment, Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, Scaled 

Down Gastric Detour 
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MATERNAL WEIGHT, MATERNAL GESTATIONAL DIABETES MELLITUS, AND 

MATERNAL AND NEONATAL RESULTS  

Sahand SHOOKOHI  

Bahrain 

Abstract: We meant to examine the co-grim impacts of maternal corpulence, Gestational Diabetes Mel-

litus (GDM), and GDM treatment choices on maternal and neonatal results in a downtown populace. 

This is a review outline survey investigation of singleton moms with new determination of GDM and 

their newborn children during a 3-year time span. During the examination time frame, 356 ladies ages 

13-48 years with GDM brought forth 180 guys and 175 females. Lion's share of moms were African 

American (50.8%) and had Medicaid protection (75.8%). Stout moms established 48.3% of the exami-

nation populace, had a higher pervasiveness of pregnancy initiated hypertension/toxemia, all the more 

regularly were dealt with medicine and conveyed by C-segment than non-corpulent moms. Babies of fat 

GDM moms had altogether higher mean birth weight, lower mean blood glucose, and were less in danger 

for Little for Gestational Age (SGA). In fat moms, heaviest moms had newborn children with higher 

bilirubin levels than less substantial moms. We likewise noticed a high pace of taking care of trouble in 

newborn children of GDM moms (12.4%). Our examination underlines the weight of maternal stoutness 

as a significant danger factor for both maternal and neonatal helpless results with regards to GDM and 

calls for additional planned and interventional research. Gestational Diabetes Mellitus (GDM), charac-

terized as weakened glucose resilience of variable seriousness with first beginning during pregnancy, is 

quite possibly the most widely recognized unexpected issues of pregnancy. It is assessed that 1-14% of 

pregnancies are convoluted by GDM, with a predominance as high as 9.2% dependent on a report by 

Places for Infectious prevention and Anticipation (CDC).  

Keywords: Gestational Diabetes Mellitus, Maternal Stoutness, Pregnancy Result, Newborn Children of 

Moms with Gestational Diabetes 
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PARENTAL IMPACTS ON KID WEIGHT: DISCERNMENT, ABILITY TO CHANGE, AND 

HINDRANCES  

Zvezdelin Momchilov ROMANOV 

Bulgaria 

Abstract: In spite of the fact that guardians are essential to improvement of stout genic practices, nu-

merous guardians don't see their kid's stoutness as hazardous and are not prepared to make changes to 

address their youngster's weight. The reason for the investigation is to inspect 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 youngsters who are 

overweight or stout finished surveys on impression of their kid's weight, phase of status to change prac-

tices for their kid's weight (SOC), and boundaries to changing kid weight control practices. Guardians 

were dazed to the motivation behind the investigation. Kid weight status was classified 'overweight' 

(BMI ≤85th-95th percentile) or 'hefty' (BMI ≥95th percentile). Results: Of the 48 parent-kid dyads, 

77.1% of guardians disparaged their youngster's weight status and 54.2% saw their kid as typical weight. 

More established (p=0.045) and wedded guardians (p=0.025) were bound to see their youngster as 

overweight. Precise parental discernment was altogether connected with cutting edge phase of progress 

(SOC; r=0.358, p=0.012). Ends: Guardians of overweight or hefty youngsters disparaged their kid's 

weight status. Parental impression of youngster weight was related with the parent's SOC for their kid's 

weight. Parent's availability to change conduct, in light of the Transtheoretical model of conduct change, 

has as of late been examined as an indicator of youth heftiness treatment adequacy. The transtheoretical 

model sets change as an interaction that unfurls after some time, with progress through a progression of 

six phases (precontemplation, thought, arrangement, activity support, and backslide).  

Keywords: Adolescence, Weight, Guardians, Insight, Availability to Change 
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THE NEED OF PREOPERATIVE ASPIRATORY CAPACITY SEPARATING PATIENTS 

PLANNED FOR BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE  

Mohammad Ali ATLASI 

Saudi Arabia 

Abstract: Heftiness is an expanding issue worldwide and since the 1980's the quantity of individuals 

with corpulence has multiplied. The solitary treatment with longstanding impact is bariatric medical 

procedure. With the expanding predominance of heftiness, the quantities of bariatric surgeries are addi-

tionally expanding. Stoutness is known to influence numerous organ frameworks under which the res-

piratory framework. Different respiratory physiological boundaries are influenced, like consistence, ne-

uromuscular strength, work of breathing and lung volumes. In light of these influenced respiratory phy-

siological boundaries, stout patients are inclined to create pneumonic entanglements after bariatric me-

dical procedure. Accordingly the inquiry rises whether we need to play out a preoperative pneumonic 

capacity separating fat patients planned for bariatric medical procedure, to distinguish the patients inc-

lined for postoperative confusions. Furthermore, do we have to evaluate large patients for the presence 

of Obstructive Rest Apnoea Disorder (OSAS)? In light of the fact that OSAS happens oftentimes untre-

ated and might prompt postoperative inconveniences. Lamentably, current writing with respect to the 

connection between a weakened aspiratory work and the event of postoperative entanglements is scanty. 

Van Huisstede et al. explored the connection between pneumonic capacity and the danger of postopera-

tive confusions in a 485 patients. An aggregate of 53 confusions were found of which 8 were aspiratory. 

An altogether lower FEV1 (mean 86.9% of anticipated) and FVC (mean 95.6% of anticipated) (both 

P<0.05) were found in patients with difficulties contrasted with patients without. (11) A FEV1/FVC 

<70% and a δFEV1 ≥12% were discovered to be huge free indicators for pneumonic entanglements 

[11]. In the examination by Farina et al. [12] the estimation of spirometry as a preoperative screening 

device was researched. This was utilized to distinguish patients, in danger for postoperative pneumonic 

intricacies (PPC), booked for open bileopancreatic redirection medical procedure. They discovered a 

complexity pace of 7.5% in patients with suspected prohibitive pneumonic disability. Hamoui et al. 

tracked down that a diminished VC (p=0.0007) was a huge indicator for postoperative aspiratory diffi-

culties [13]. As opposed to these outcomes, Catheline et al.tracked down that preoperative pneumonic 

anomalies had no ramifications for the administration of the perioperative period in bariatric careful 

patients.  

Keywords: Screening, Pneumonic, Bariatry 
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A FAKE TREATMENT CONTROLLED, RANDOMIZED EXAMINATION ON THE 

EFFECT OF DIETARY SALMON PROTEIN HYDROLYSATE SUPPLEMENTATION ON 

WEIGHT RECORD IN OVERWEIGHT HUMAN SUBJECTS  

Thanassis ZURLOTIS  

Greece 

Abstract: In the article, we show that an every day dietary admission of 16 g of salmon protein hyd-

rolysate powder for 42 days measurably fundamentally diminished Weight List by 5.6% in overweight 

subjects, in correlation with a fake treatment control of whey protein seclude. Four digestion pertinent 

serum biomarkers - bile corrosive, interleukin-6, Preheparin lipoprotein lipase mass and adiponectin - 

were likewise decidedly affected utilizing one-followed, combined 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 exploration will look to recognize the dynamic indivi-

dual peptide parts from the salmon protein hydrolysate with explicit organic action for weight control. 

Salmon protein hydrolysate powder in supplemental dosages might be a helpful device in the drawn out 

administration of weight. Most endeavors to conquer stoutness have zeroed in on creating against weight 

medications, for example, fenfluramine for lessening energy admission, or craving suppressants, for 

example, dexfenfluramine and satiety signalers, for example, sibutramine. Nonetheless, the couple of 

medications that have entered the market are not broadly utilized and are related with genuine results 

including a sleeping disorder, dry mouth, obstruction, queasiness and migraine.  

Keywords: Salmon, Protein, Hydrolystate, Heftiness, Bile Corrosive, Adiponectin 
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CHANGES IN THE LIFE STRUCTURES AND PHYSIOLOGY OF THE DISTAL THROAT 

AND STOMACH AFTER SLEEVE GASTRECTOMY  

Edmond MONTEIL  

France 

Abstract: Sleeve gastrectomy is quite possibly the most well known surgeries for patients with hefti-

ness. Its presentation creates a few pathophysiological changes at the esophago-gastric intersection, 

gastric corrosive emission, discharging 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 Techniques: Survey of all distributions concerning the estimations of lower esophageal 

sphincter after sleeve gastrectomy, just as heartburn, gastric motility and gastric discharging. Results: 

The segment of some part of the sling filaments produces dilatation of the cardia and improvement of 

pathologic indigestion into the distal throat. The extraordinary larger part of reports managing 24 h pH 

estimations or impedanciometry report extreme corrosive and non-heartburn. Gastric corrosive emission 

is extraordinarily reduced after sleeve gastrectomy in about 80% however the leftover corrosive disc-

harge is in any event multiple times more noteworthy than after gastric detour. Gastric motility and 

electric action is additionally undermined because of resection of the majority of the fundus and the 

gastric pacemaker situated at the more prominent ebb and flow. As an outcome, gastric purging of fluids 

and solids are enormously upgraded. At that point another swallow of food impacts against this raised 

pressing factor which may beat the hypotensive lower esophageal sphincter and pathologic reflux may 

happen into the throat. End: Sleeve gastrectomy is an activity which may create extreme pathologic 

reflux of corrosive, as  

Keywords: Distal Throat, Sleeve Gastrectomy 
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THE IMPACT OF CREATINE SUPPLEMENTATION ON BODY STRUCTURE AND BONE 

WELLBEING IN THE OLD  

Valerij Romanovych HORBACH 

Ukraine 

Abstract: Maturing is related with body sythesis changes, remembering diminishes for bulk and bone 

substance and expansions in fat mass. Creatine supplementation is related with expansions in lean Tissue 

mass in competitors, prompting expanded strength and force. There has been late interest in if creatine 

supplementation may have comparative impacts in more established people, to balance the progressions 

found in body structure and increment personal satisfaction. Points: This survey evaluates the current 

writing on whether creatine supplementation in the presence or nonattendance of obstruction preparing 

improves body organization and bone wellbeing in more seasoned grown-ups. Results: regarding oppo-

sition preparing and creatine supplementation in Blend, there is proof for expanded fit weight following 

long haul examinations, over that of obstruction preparing with fake treatment. Studies without obstruc-

tion preparing for the most part utilize intense methodologies of creatine supplementation and have 

delivered clashing reports on fit weight. Muscle to fat ratio doesn't appear to be modified by either 

opposition preparing or creatine supplementation. The writing on creatine supplementation's impact on 

bone wellbeing is likewise uncertain, for certain reports showing critical expansions in bone mineral 

thickness, though a few others show no impact. Ends: Creatine supplementation in the older may prompt 

expanded fit weight, and expanded bone strength; anyway these outcomes are a long way from defini-

tive. Dosing and timing supplementation conventions between studies might be liable for the various 

outcomes and future examinations should focus on deciding whether intense or constant creatine supp-

lementation has a more helpful impact on body arrangement in the older.  

Keywords: Maturing, Creatine, Older, Supplementation, Obstruction Preparing, Bone Wellbeing, Body 

Sythesis 
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AILING HEALTH IN HOSPITALIZED YOUNGSTERS  

Sebastian PLAMADEALA  

Moldova 

Abstract: The dietary disintegration in hospitalized patients has been a subject of a broad examination, 

being related to higher dismalness and mortality and, accordingly, an increment in medical services 

consumption. This projection has been broadly bantered at the most elevated authoritative and political 

level, so making fundamental the advancement of clinical aides and goals (from the Gathering of Eu-

rope) on taking care of and healthful consideration in clinics. The epidemiological investigations of 

ailing health jn hospitalized youngsters that have been completed in occidental nations show a com-

monness of unhealthiness at the hour of affirmation running 6.1 to 13.3%, making these patients more 

vulnerable to introduce dietary decay during the emergency clinic stay. Notwithstanding, this projection 

regularly goes undetected inferable from the absence of explicit systems for nourishing screening. 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 fra-

meworks that permit the ID of patients in danger of lack of healthy sustenance (and, along these lines, 

needing a more profound clinical and dietary assessment), from clinical and anthropometric information. 

We should make reference to the Pediatric Healthful Danger Score (NRS), just as the Evaluating Appa-

ratus for Hazard on Dietary Status and Development (STRONGkids) and the Evaluating Device for the 

Appraisal of Lack of healthy sustenance in Pediatric (STAMP), despite the fact that there is no unmis-

takable agreement on the most proper nourishment screening device to be applied in pediatric age.  

Keywords: Pediatry, Scoring, Screening 
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GESTATIONAL WEIGHT GAIN AND CHANGES IN BODY ARRANGEMENT IN 

PREGNANT LADIES WITH BMI 25 KG/M2 GOING THROUGH A SOLID WAY OF LIFE 

PROGRAM BEGINNING FROM THE GET-GO IN PREGNANCY  

Reza FOROUTAN  

Tunisia 

Abstract: Presentation: we assessed the utility of bioimpedance examination and the SenseWear 

armband for checking gestational weight acquire (GWG) in overweight/corpulent pregnant ladies. Ma-

terials and techniques: Sixty overweight/large pregnant ladies were selected and encouraged to follow 

an active work (Dad) program (meetings step by step expanding to 30 minutes of gentle actual work 

power each day in any event 4-5 days every week) with caloric limitation (1500 kcal/day + 200 kcal/day 

for corpulent and 300 kcal/day for overweight ladies). Weight, GWG and body structure were estimated 

at enlistment (inside the twelfth seven day stretch of incubation), at the sixteenth, twentieth, 32nd, and 

36th week, at conveyance and 12 weeks after conveyance utilizing BIA. The patients were likewise 

trained to wear the SWA, for 5 back to back 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 

fat ladies and 3.3 ± 5.3 kg for beyond husky ladies. Nine overweight (60.0%), 22 fat (66.7%) and 10 

beyond husky (90.9%) ladies stayed inside the Establishment of Medication suggested ranges at conve-

yance. Generally percentual body organization changed altogether 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 examination 

showed that ladies who clung to the recommended diet accomplished a lower GWG (CI 95% = - 1.65-

0.54; r = - 1.10, p = 0.001). End: The adequacy of the mediation relies straightforwardly upon the adhe-

rence to the recommended diet and Dad program  

Keywords: Pregnancy, Way of Life, Overweight, BIA, Sensewear Armband, Active Work 
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EARLY ADIPOSITY BOUNCE BACK AND LITTLE THICK LOW-THICKNESS 

LIPOPROTEIN IN YOUTH WEIGHT  

Tumas SCORDATO  

Malta 

Abstract: Point: The adiposity bounce back (AR) compares to the second ascent in the weight record 

(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 created as a metabolic result of AR. Techniques: A longitudinal 

populace based planned investigation was acted in 215 youngsters. Sequential estimations of BMI were 

led at ages 1, 1.5, 2 and yearly from there on until 12, in light 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 nondenaturing 2-16% angle gel electrophoresis. Results: The prevalences of SDLDL were 15.0% in 

youngsters with age at AR ≤4 y, 8.1% in those with age at AR 5 y, and 0% on the whole different 

gatherings (AR at ≥6 years). A prior AR was essentially connected with higher BMI, expanded plasma 

fatty oil (p < 0.05), expanded atherogenic file (p < 0.05), and diminished HDL-cholesterol (p < 0.05) at 

12 years old. End: Youngsters with AR before 4 years of age showed a high pervasiveness of atherogenic 

SDLDL, demonstrating an inclination for future cardiovascular sickness.  

Keywords: Youth Heftiness, Adiposity Bounce Back, Insulin Obstruction, Little Thick LDL, Cardio-

vascular Infection 
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IMPACTS OF BORAX AND SLEEVE GASTRECTOMY ON MRNA ARTICULATION OF 

CELL REINFORCEMENT QUALITIES IN SUBSTANTIA NIGRA TISSUE OF HEFTY 

RODENTS  

Ceymur ADILLÜ  

Azerbaijan 

Abstract: To assess the impacts of borax and sleeve gastrectomy on mRNA articulation of cell reinfor-

cement qualities in substantia nigra tissue of fat rodents. Strategies: Large rodents were taken care of 

with a high-fat eating regimen containing 40% extra fat to the eating routine. Rodents were dispensed 

into four gatherings in irregular, which were typical rodents (Gathering I) (n=14), stout rodents exposed 

to SG (Gathering II) (n=14), corpulent rodents exposed to borax (Gathering III) (n=14), and large ro-

dents exposed to SG and borax (Gathering IV) (n=14). Catalase, superoxide dismutase (Grass) and glu-

tathione S-transferase (GST) quality articulations were controlled by polymerase chain response, ongo-

ing polymerase chain response (RT-qPCR) and western smearing. Results: When ordinary rodents (Gat-

hering I), and corpulent rodents exposed to SG (Gathering II) were thought about, a diminishing in 

articulations of catalase, Grass and GST qualities was seen in Gathering II. At the point when fat rodents 

exposed to borax (Gathering III) were contrasted and Gathering I and Gathering II, an abatement in 

articulations of catalase, Grass and GST qualities was seen in Gathering III. This marvel exhibits that 

borax and SG both decline articulations of catalase, Grass and GST qualities. Moreover, the main les-

sening in articulations of catalase, Grass and GST qualities was seen in corpulent rodents exposed to SG 

and borax (Gathering IV) when contrasted with other three investigation gatherings. End: The borax 

diminishes sub-atomic corpulence and thus builds the outflows of Catalase, Turf and GST qualities. 

These information show decline of Catalase, Grass and GST qualities in the substantia nigra tissue of 

corpulent rodents, reliable with the likelihood that these progressions may add to infection pathogenesis.  

Keywords: Borax, Corpulence, Sleeve Gastrectomy, Substansia Nigra 
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BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE IN THE ADMINISTRATION OF JUVENILE AND 

GROWN-UP HEFTY PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARIAN DISORDER  

Amir Hossein BINA 

Libya 

Abstract: Polycystic ovarian condition (PCOS) is the most widely recognized endocrinopathy in ladies 

of regenerative age. Stoutness in PCOS patients is related with critical morbidities. Weight in PCOS 

annuls the feminine cycle and ripeness, and can freely expand the danger of metabolic condition and the 

last's drawn out heart and unexpected issues. The level of corpulence as reflected by the weight record 

(BMI) can altogether affect the related danger with its morbidities. Subsequently, weight decrease is 

profoundly empowered for stout patients with PCOS as right on time as in pre-adulthood to keep away 

from long haul entanglements. Moderate strategies for weight decrease, like eating routine and way of 

life adjustments, have been utilized in PCOS patients however their belongings can be brief, particularly 

in the very big boned populaces. Keeping that in mind, bariatric medical procedure has been proposed 

as an elective methodology for the therapy of large patients with PCOS to diminish the danger of meta-

bolic disorder. By the by, bariatric medical procedure usage in the juvenile populace of PCOS patients 

is as yet not very much assessed. Bariatric medical procedure is considered in patients with high BMI 

levels and those patients who had different bombed endeavors of weight decrease utilizing more tradi-

tionalist techniques. In this survey, we zeroed in on the metabolic indications of PCOS and examined 

considers featuring the utilization of bariatric medical procedure as an endeavor to lessen weight in stout 

patients with PCOS with essential spotlight on the juvenile populace.  

Keywords: Bariatric Medical Procedure, Polycystic Ovarian Disorder, Heftiness, Metabolic Condition, 

Juvenile 
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RELATIONSHIP OF INACTIVE CONDUCT AND CARDIOMETABOLIC HAZARD 

BIOMARKERS AMONG CHINESE FEMALES: A CROSS-SECTIONAL EXAMINATION  

Oscar BENDIXEN  

Norway 

Abstract: Presentation: Ongoing epidemiologic proof proposes that drawn out wellbeing results are 

identified with constant inactive conduct. Stationary ways of life are significantly affected by expanding 

mechanical association and contribution among the youthful grown-ups. Due to the prognostic signifi-

cance of cardio metabolic danger biomarkers on wellbeing and mortality this information could give a 

knowledge into the components through which inactive conduct impacts cardiovascular infection hazard 

among Chinese females. Nonetheless, there has been no intensive investigation of the free commitments 

of inactive 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 sta-

tionary conduct and anthropometric measures among Chinese females. Technique: 210 Chinese females 

took an interest in this cross sectional examination. Stationary Conduct Survey was utilized to evaluate 

their inactive conduct and stature, weight, midsection and hip estimations were made. Multivariate direct 

relapse investigations inspected relationship of self-detailed stationary conduct with biomarkers. Re-

sults: The most elevated inactive conduct drew in by the members was doing desk work or PC work, 

sitting positioned second and tuning in to music and the third being sitting understanding book or ma-

gazine. The most un-stationary conduct that members connected with was doing fine arts or artworks. 

There was no critical relationship between inactive conduct and anthropometric estimations among Chi-

nese females. End: The examination inferred that stationary conduct isn't adversely connected with mid-

riff periphery, BMI and abdomen hip proportion among youthful Chinese females. It is conceivable that 

factors not straightforwardly represented in our examination might have added to the solid scope of 

cardiometabolic hazard biomarkers.  

Keywords: Branch of Medication and Wellbeing Sciences, College Tunku Abdul Rahman, Malaysia 
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LEPTIN AND METABOLIC DISORDER IN STOUT PEDIATRIC POPULACE: A 

CROSSSECTIONAL STUDY  

Jonas FREMAUX  

Belgium 

Abstract: Foundation/Targets: Youth corpulence addresses the most applicable dietary problem in our 

current circumstance. This investigation analyzes the predominance of metabolic disorder in a hefty 

pediatric populace and its connection to serum Leptin fixations. Subjects/Strategies: A cross-sectional 

clinical and metabolic examination was refined in a gathering of 106 corpulent kids (47 guys and 59 

females). Patients were characterized in prepubertal gathering (Leather expert stage I) and pubertal gat-

hering (Leather expert stages II–V). Results: Pervasiveness of insulin opposition (HOMA), hypertrigly-

ceridemia, low high-thickness lipoprotein (HDL) and blood vessel hypertension (HTA) was 38.7, 45.3, 

28.3 and 33.8% individually. Metabolic condition commonness (38%) was fundamentally higher in the 

pubertal gathering (38%) comparable to the prepubertal gathering (23.2%). There was a positive con-

nection among's leptin and BMI (r=0.529), leptin and HOMA files (r=562) and Leptin and fatty oils 

(r=0,314). Also, there was a positive connection between's HOMA records and fatty oils (r=596). Ends: 

Clinical and metabolic issues related to stoutness and identified with the supposed metabolic condition 

are as of now present in pediatric populace. Leptin could assume a significant part in the etiopathoge-

nesis of the metabolic disorder.  

Keywords: Leptin, Metabolic Disorder, Youth Corpulence, Insulin Opposition, Pubescence, Fatty Oils, 

Pulse 
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OVERNUTRITION IN TEENAGERS CONCEIVED PRETERM  

Hamid YAZDANI  

Qatar 

Abstract: Presentation: Kids conceived preterm are at higher danger of overnutrition in immaturity, 

which is showed by expanded weight file for-age (BMI-for-age) and expanded stomach fat mass promp-

ting the danger of noncommunicable constant illnesses. Destinations: The point of this examination was 

to concentrate what rashness means for overnutrition in a partner of youths conceived preterm. Tech-

niques: The examination included 91 young people conceived preterm (ABP) from a companion and a 

benchmark group of 91 teenagers brought into the world at term (ABT). Weight list and fat mass were 

resolved for every one of the subjects. Results: The development of BMI-for-age of the youngsters con-

ceived preterm showed that the most elevated 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 outline was 

higher than the typical worth at this age. The proportion among BMI and the level of fat among ABT 

and ABP young men was critical at p=0.003. Ends: Both ABP and ABT bunches had overabundance 

weight, which could be because of the reality they experienced childhood in the very climate that ad-

vances unfortunate ways of life. The ABP young men had abundance fat mass prompting the danger of 

noncommunicable persistent sicknesses in adulthood. Investigations of youngsters conceived preterm 

have followed up post pregnancy development of weight and stature up to adulthood and related this 

development to ensuing size and adiposity measures in youthfulness and early adulthood. Discoveries 

have shown expanded all out muscle versus fat and higher stomach adiposity, hypertension, arterioscle-

rosis, cardiovascular sicknesses, and protection from insulin.  

Keywords: Young Adult Conceived Preterm, Overnutrition, Stomach Fat, Midriff Perimeter 
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EPIDURAL VERSUS INTRAVENOUS PATIENT CONTROLLED ABSENSE OF PAIN 

AFTER LAPAROSCOPIC GASTRIC DETOUR A MEDICAL PROCEDURE  

Hryhorij Anatolijovych KOVALENKO 

Ukraine 

Abstract: There is no unmistakable agreement about the ideal postoperative agony the executives in 

beefy beyond belief patients going through bariatric medical procedure. The point of this examination 

was to assess the impacts of Patient-Controlled-Epidural-Absense of pain (PCEA) contrasted with Int-

ravenous-Patient-Controlled-Absense of pain (IV-PCA) in patients going through laparoscopic gastric 

detour a medical procedure. Techniques: Between January 2013 and December 2014, 154 large patients 

went through laparoscopic gastric detour a medical procedure. Remembered for our examinations were 

all patients getting either IV-PCA or PCEA in their postoperative course. Gathering correlation as for 

patient socioeconomics, co-morbidities, subtleties of surgery, subtleties of postoperative course, NRS-

scores very still, and clinical subsequent meet-ups were performed. Results: Generally speaking 63 

(44.4%) patients were treated by PCEA, 79 (55.6%) patients by IV-PCA. We noticed no distinctions 

across the gatherings concerning sex, age, ASA-score, co-morbidities, postoperative BMI, body stature, 

pre-and postoperative weight, ideal weight, weight reduction, span of a medical procedure and postope-

rative ward. Patient's BMI (p=0.025) and abundance weight before a medical procedure (p=0.029) were 

fundamentally higher in the IV-PCA-bunch. Careful difficulties happened altogether more frequently in 

the IV-PCA bunch (p=0.045). Concerning the postoperative agony the executives there was no measu-

rably huge contrast between various NRS-scores all through the examination period. Nonetheless, pe-

ople in the IV-PCA-bunch got altogether more paracetamol (p<0.0001) and diclofenac joined with orp-

henadrine (p=0.003). Span of PCA was longer in the PCEA-bunch contrasted with patients treated with 

IV-PCA (p<0.01). Ends: Especially for corpulent patients, PCEA is more useful than IV-PCA, which is 

borne out by an essentially lower frequency of careful complexities saw in patients accepting PCEA.  

Keywords: Patient-Controlled-Epidural-Absense Of Pain (PCEA), Intravenous-Patient-Controlled-Ab-

sense Of Pain (IV-PCA), Gastric Detour A Medical Procedure 
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LOOKING AT THE ACTUAL WORK EXAMPLES OF MALE AND FEMALE 

UNDERSTUDIES IN THE PRELIMINARY YEAR IN SAUDI ARABIA  

Sebastião Antunes BOAVENTURA 

Brazil 

Abstract: This investigation analyzed the distinctions in actual work designs among male and female 

college understudies in their Preliminary Year at the College of Dammam in Saudi Arabia. System: The 

examination was a cross-sectional plan that selected 23 guys and 23 females from the Craftsmanship 

Course of the Preliminary 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 active work. Guys invested essen-

tially more energy (3.5%) in moderate to lively 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 showed better food propensities than guys 

, through more prominent vegetable admission (p ≤ 0.05) and lower utilization of inexpensive food, 

sodas, and caffeinated drinks (p ≤ 0.05). End: Female college understudies showed lower levels of 

MVPA contrasted and guys, yet they picked better food choices. Expanding MVPA among female col-

lege understudies ought to be the need for college wellbeing instructors  

Keywords: Active Work, Guys and Females, Accelerometer, MVPA, Corpulence, Saudi Arabia, Sex 

Contrasts 
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LEFT VENTRICULAR HYPERTROPHY IN STOUT YOUNGSTERS  

Enayat ADIB  

Bahrain 

Abstract: Youth heftiness is perhaps the most upsetting medical issue around the world, and it is related 

with numerous infections that in the long run lead to genuine morbidities and mortality in adulthood, 

like insulin opposition, type 2 diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, obstructive rest apnea and 

resulting renal, and liver and cardiovascular illnesses. Cardiovascular infection conveys the most danger 

of all of the drawn out results of heftiness since it is related with genuine inconveniences in grown-up 

life, like cardiovascular breakdown, intense coronary condition, and untimely abrupt demise. This sur-

vey intends to address youth weight as an overall wellbeing concern and spotlights on the cardiovascular 

danger and unfriendly results related with this condition. This audit presents subtleties of heftiness rela-

ted cardiovascular underlying and useful changes, like left ventricular hypertrophy (LVH) and broken-

ness, separately. A pursuit of numerous clinical data sets was performed, and the outcomes yielded 

numerous examinations identified with pediatric left ventricular hypertrophy; seventeen investigations 

were found on left ventricular hypertrophy in stout youngsters from 1980 to 2015. A large portion of 

these investigations showed that heftiness and its comorbidities are significant indicators for left ventri-

cular hypertrophy in the pediatric age bunch. Moreover, weight decrease is a significant measure to turn 

around these primary changes and lessen the related dangers.  

Keywords: Corpulence, Left Ventricular Hypertrophy, Heftiness, Kids 
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PERSISTENT VENOUS SICKNESS, HEFTINESS AND THE DANGER OF VENOUS 

THROMBOEMBOLISM IN A CZECH POPULACE  

Behnam FIRUZ  

Tajikistan 

Abstract: Venous thromboembolism (VTE) is a multifactorial sickness. Announced danger factors shift 

generally with vulnerability regarding the size and autonomy of each factor. The significant dangers for 

VTE are earlier history of VTE, more seasoned age, stoutness, family background of VTE, oral estro-

gen/progestin treatment and varicose veins. The epidemiologic case-control study Sirius characterized 

ongoing venous deficiency and corpulence in clinical outpatients as among the five most significant 

natural danger factors for profound vein apoplexy (DVT). We examined the pervasiveness of VTE (in-

dicative profound vein apoplexy or potentially pneumonic embolism) and shallow vein apoplexy (SVT) 

in patients experiencing ongoing venous illness (CVD) and the effect of BMI as a characteristic factor 

for hazard of VTE and SVT in a Czech populace [1,2]. A VTE scene in the individual history happened 

in 5% of patients with CVD which is tantamount with the predominance of VTE in the overall European 

populace. A background marked by scenes of SVT was found in 20.3% of patients as it is a condition 

regularly connected with CVD. There was clinical introduction of VTE generally as DVT (87.5%), in 

9.4% as DVT with aspiratory embolism and just in 1 patient (3.1%) as pneumonic embolism. In 62.5% 

of cases apoplexy happened within the sight of perceived thrombotic hazard factors (incited VTE) and 

in 37.5% it was unwarranted or idiopathic. The most widely recognized danger factors were injury (45%) 

and medical procedure (20%) on the lower appendages, in ladies, estrogen chemical treatment or preg-

nancy (20%).  

Keywords: Injury, Pregnancy, Aspiratory 
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LEADING ACTIVE WORK MEDIATION A WHILE LATER SCHOOL TIMES: A META-

EXAMINATION  

Kamyar NOORI  

United Arab Emirates 

Abstract: Understudies' standard doesn't be associated with enough measures of step by step, wellbeing 

expanding substantially work out. One specific framework to raise practice is simply going to support 

this inside the following long stretches of school. A meta-examination was completed instructions the 

led learn now concerning accomplishment of right ensuing school hour's movement for raising real 

exercise. Obtainment of Proof: Article audits, diaries and data set substance have been looked for this 

survey paper. The target of this survey paper is to direct an orderly examination. Incorporated explores 

had ensuing attributes: results sure towards promptly a short time later school hour's inclusion inside the 

school setting; a mediation part made to support substantial exercise; end-product investigated materi-

ally work out, related ideal models or, in all likelihood wellbeing of body. Inspect results were separated 

into different zones: "substantial exercise, wellness of body, sythesis of body, thickness of blood just as 

about emotional well-being and furthermore latent activities. Inside the examinations for each pooled 

space sizes of impact area were being figured freely. Consolidated Proof: Inside various articles content 

found, out of 13, 11 particular explores portraying results for programs right a while later educational 

time intercession being considered. In spite of the fact that substantial exercise stayed significant com-

ponent of entire analyzed associations, just 8 explores determined real movement. Inside the six spaces, 

beneficial outcome sizes have been illustrated, the impact size of actual exercise was 0.04 for wellness 

of body was 0.16, for piece of body 0.07 just as for the thickness of blood it was 0.02. Ends: Insignificant 

1evidence demonstrates that privilege resulting long periods of school exercises projects could support 

real movement focuses just as different body wellness related elements. Different explores are funda-

mental which give higher care to theoretical thinking, level of execution and measures about substantial 

movement inside just as outside the contribution.  

Keywords: Toendorse, Actual Work, Meta-Examination Thoughts 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

 

779 

TRANS UNSATURATED FATS, DOES EXIST WELLBEING MEASUREMENTS?  

Yorell WATSON  

South Africa 

Abstract: Late information in regards to Trans Unsaturated fats (TFAs) have involved this lipid as being 

especially pernicious to human wellbeing. TFAs are unsaturated fats that contain in any event one non 

formed twofold security in the trans setup, bringing about a more straight shape. The presence of a trans 

twofold security in an unsaturated fat chain brings about a more modest security point, or crimp, than in 

a cis twofold security, bringing about an unsaturated fat chain adaptation that is more like an immersed 

unsaturated fat than to an unsaturated fat. A few examinations have distinguished a relationship between 

trans-fat admission and a danger of neurodiseases, cardiometabolic illness and supportive of incendiary 

impacts. It centers around a progression of late examinations that have supporting the pathogenic part 

through human or creature tests in vitro or in vivo. Generally speaking, the discoveries of this short 

correspondence recommend that fat creation is a higher priority than the amount of fat burned-through 

as far as dietary cis and trans unsaturated fats. Autonomous significant wellbeing worries above, orga-

nizations continue to embed TFA in fabricated items, due the accompanying business benefits: (I) upg-

rade their construction, oil, and surface (that is, consistency/hardness, springiness, weakness, and chewi-

ness); (ii) increment their timeframe of realistic usability; (iii) increment their flavor security; (iv) dec-

line their food affectability to oxidation; (v) increment their steadiness against liquefaction; (vi) incre-

ment their solidness during capacity at room temperature; (vii) increment their strength during singing; 

and (viii) improve their emulsion soundness. TFA are unsaturated fats, with in any event one twofold 

security in trans adaptation, creating in a greasy acyl chain compliance more straight, in contrast with 

the cis conformity, more like a soaked unsaturated fat than an unsaturated fat.  

Keywords: Wellbeing, Fat, Diet, Provocative 
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HEFTINESS AND SEXUAL MALTREATMENT IN NATIVE AMERICANS AND THE 

FROZEN NORTH LOCALS  

Alec KARMARYAN  

Armenia 

Abstract: Standard American culture much of the time limits the commonness and meaning of sexual 

maltreatment. Shockingly, this forswearing of broad exploitation of ladies is additionally present in nu-

merous underserved populaces. In June 2007, Acquittal Global delivered its report on sexual maltreat-

ment in native ladies, which expresses that, "One of every three Local American or Gold country Local 

ladies will be assaulted sooner or later in their lives. Most don't look for equity since they realize they 

will be met with inaction or aloofness." This report featured a rarely talked about issue to be specific, 

significant degrees of sexual maltreatment in Local American and Gold country Local ladies. The con-

nection between sexual maltreatment and corpulence has been outlined in a few examinations; in general 

around one quarter to one portion of ladies with significant degrees of stoutness has been explicitly 

mishandled and it has been hypothesized that weight-acquire fills in as a versatile reaction for some 

overcomers of sexual maltreatment. It is additionally notable in Local American and Alaskan Local 

ladies that there is a high commonness of corpulence (about 40% more noteworthy than the populace 

normal) and that this weight is related with a many-overlay more serious danger of diabetes and expan-

ded dangers of hypertension, malignant growth and cardiovascular illness. The connection between the 

correspondingly high paces of sexual maltreatment and heftiness in this populace might be fractional 

causality however the issue is in any case significant. In the event that approaches are to prevail with 

regards to alter the course of expanding levels of corpulence in Local American and Alaskan Local 

ladies, the high commonness of sexual maltreatment should be explicitly and exhaustively tended to.  

Keywords: Weight, Sexual Maltreatment, Local American 
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LETTER TO PROOFREADER CONCERNING THE ARTICLE: EARLY POSTOPERATIVE 

MOVEMENT TO STRONG FOOD VARIETIES IS PROTECTED AFTER ROUX-EN-Y 

GASTRIC DETOUR DISTRIBUTED AS WEIGHT A MEDICAL PROCEDURE  

Alkinoos MAVROU  

Cyprus 

Abstract: In the referenced article, Theunissen et al., assessed each of the 30-days complexities, read-

missions and reoperations of 936 patients who went through an essential or re-try laparoscopic Roux-

en-Y gastric detour (RGB). At last, they finished up early movement to strong food varieties after RGB 

is protected because of absence of expanding any a medical procedure confusions [1]. In spite of the 

fact that their discoveries are intriguing and appropriate, yet we have three reactions about this exami-

nation. To start with, the utilization of fluid or delicate food varieties in such patients is an instructive 

conduct notwithstanding conceivable narrow mindedness of strong food varieties in the initial not many 

weeks. Accordingly, patients should change their eating-style and encourage to eat delicate food to ini-

tiate this change. Second, the creators communicated that patients should bite all strong food varieties 

15-20 times for every significant piece for upgraded recuperation after bariatric medical procedure. Bi-

ting the strong food sources as time as they said is equivalent to eat fluid food. Their food varieties are 

cleaved and blended very well in with spit and should not consider as strong food. So utilizing strong 

expression can't change the idea of gulped food varieties. Third, the spillage difficulty is more significant 

and regular after laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) in contrast with RGB. Since the food outlet is 

roughly limited in LSG however is wide enough in RGB, consequently this idea for utilizing strong food 

varieties is more material after RGB not LSG.  

Keywords: Gastroectomy, Food, Medical Procedure 
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SANCHO I THE FAT AND THE TREATMENT OF STOUTNESS IN TENTH CENTURY  

Anooshirvan NOORI  

Jordan 

Abstract: Stoutness is quite possibly the main medical care issues in the created world and it is especi-

ally significant as a result of it is identified with metabolic issues (diabetes, hypertension and dyslipide-

mia). The principal effective treatment of a hefty patient was accounted for in the tenth century, in Spain. 

During that century al-Andalus appreciated tremendous political and social clout, particularly under Abd 

al-Rahman III (managed 912-961) and al-Hakam II (governed 961-976). In tenth century lived Hasdai 

ibn Shaprut (915-970) a Jewish doctor. He was brought into the world in Cordoba and he communicated 

in various language including Latin, Arabic and the Spanish, so he served to caliph Abd al-Rahman as 

an ambassador and translator and he deciphered Dioscoride's work on plant science from the Greek to 

Arabic. Hasdai, when still a youngster, acquired the certainty of Abd al-Rahman III and he turned into 

the caliph's very own doctor. He turned out to be globally prestigious for his conciliatory abilities and 

clinical information [1]. Sancho I (932-966), called the fat, was a ruler of Leon (Spain). It is conceivable 

that his weighed was a little more than 240 kg. As per the narratives of the time, the lord ate day by day 

7 suppers with 17 distinct dishes, compounds for the most part for meat. His heftiness, in addition to 

other things, kept him from riding a pony, crucial for military and administration [1]. Sancho was the 

child of Ramiro II of Leon and sovereign Urraca. He succeeded his sibling Ordoño III in 956, however 

after two years Sancho was removed by the aristocrats as a result of his limit heftiness. Sancho and his 

grandma Toda, sovereign mother of the illustrious Navarrese house requested guide Hasdai. The doctor 

consented to treat the ruler and the excursion to Cordoba occurred in 958.  

Keywords: Treatment, Doctor, Pioneer 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

 

783 

WILL BODY GATHERING TREATMENT AFTER BARIATRIC MEDICAL PROCEDURE 

BE SUCCESSFUL TO STAY AWAY FROM WEIGHT RECAPTURE? A CLINICAL 

ENCOUNTER  

Rihard SEPP  

Estonia 

Abstract: Introduction:Weight recover may happen with bariatric medical procedure and it relies upon 

healthful, mental and medical procedure related components. The constancy of body shape concern and 

anxiety after weight reduction is viewed as a danger factor for weight recover. Weight reduction after 

Bariatric medical procedure decides change of the psychological conduct segment of Self-perception, 

however not the passionate one. The point of this investigation is to show that Gathering psychotherapy 

can fix the self-perception passionate part accomplishing weight support. Method:30 patients: mean age 

38 SD ± 10, 71; 18 ladies, 12 men; mean Weight List (BMI) 48 SD± 8,31 experiencing beginning sto-

utness, were taken a crack at this investigation. All members were assessed when bariatric medical pro-

cedure. They went through body bunch psychotherapy to build up self-perception and self Results:Re-

sults of body bunch treatment were: a critical increment of the capacity to utilize body in the connection 

with the others and a superior inclination to achieve new encounters. No distinctions were found among 

bunches in self support measure identified with sleeve and gastric by-pass. Conclusion:Psychotherapy 

is a powerful instrument in changing self-perception and building up self. This interaction can be more 

viable in accomplishing and organizing weight strength and acknowledge stoutness mending.  

Keywords: Bariatric Medical Procedure, Weight Reduction, Self-Perception, Gathering Treatment, We-

ight Upkeep 

  



SÖZEL ÖZET METİNLER 

 

784 

DISCRIMINANT MODELS TO GAUGE THE BODY WEIGHT REDUCTION FOLLOWING 

A SIX-MONTH LONG EATING ROUTINE AND EXERCISE-BASED MEDIATION  

Soško JANKETIĆ  

Serbia 

Abstract: Diminished caloric admission and expanded active work stay the principal alternative for 

most weight the board programs. Toward the start of any intercession, benchmark body arrangement 

can be known. Consequently, it would be intriguing and helpful to assess the BW change, with a nume-

rical model dependent on pretreatment factors like body sythesis. Furthermore, as the weight reduction 

is the fundamental worry of individuals who follow a health improvement plan, the examinations of this 

investigation were finished utilizing body weight as the needy variable. Body organization factors, si-

milar to fat mass (FM) and sans fat mass (FFM) were considered as autonomous factors. We guessed 

that individuals with higher measure of FM and FFM toward the start of the mediation could get a more 

prominent decrease of BW during the half year long intercession. Hence, the point of this investigation 

was to make a numerical model ready to segregate the body weight change dependent on beginning 

body organization factors, and in addition to decide the significance of introductory FM and FFM in 

separating the aggregate sum of body weight reduction. The investigation included 239 overweight and 

hefty members (18-50 years; Weight List (BMI)>25 and <34.9 kg/m2). Members performed perseve-

rance, strength or a joined perseverance and strength preparing three times each week, or followed the 

American School of Sports Medication active work rules for body weight reduction, during 24 weeks 

while having 25-30% caloric limitation. Two multivariate discriminant models were performed consi-

dering the gatherings beneath or more the mean body weight change.  

Keywords: Assessment, Weight File, Weight Change Over Period 
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HIFU, LASER AND MINIATURE HIFU EXPLORATION AND REPORTS IN CENTERED 

ULTRASOUNDS FOR FACE RENOVATING 

Fazel HATAMI  

Iraq 

Abstract: Extreme focus centered Ultrasounds (HIFU) is a novel remedial strategy for neighborhood 

hyperthermia and mechanical activity on the tissue. The Ultrasonic waves transmitted by a transducer 

engender through the skin utilizing a coupling gel to the ideal objective area. New HIFU transducers 

have been intended to build adaptability, effectiveness and exactness of treatment. They can transmits 

full long queues of 10 mm or more with no hole, yet additionally be electronically guided by changing 

the period of the various components. By and large the extracorporeal restorative HIFU utilized frequ-

encies in the scope of 0.8 to 3.5 MHz; it depends of the objective and the prerequisite of the entrance 

profundity. Dermatology and Plastic medical procedure have improved in utilizing HIFU consolidated 

or not with cold laser to treat under the dermis an exact objective the skin laxity or to rebalance the fat 

volume dispatch on maturing patients. Numerous examinations show wellbeing and effectiveness in 

restoration, skin lifting and fat forming Throughout the most recent decade the counter maturing has 

acquire more noteworthy interest to the humankind. The visual time of our advanced society creates a 

somewhat enormous selection of strategies from cosmeceutical creams to customary medical procedure 

facelift. On a mechanical side the doctors have now a few strategies accessible from radio recurrence, 

to laser treatment, to mesotherapy infusion (Table 1). On the most current technique stays the non-

intrusive HIFU (High centered Ultrasounds) joined with low level laser 635 nm.  

Keywords: HIFU, Cosmetic Touch Ups, Laser, Miniature HIFU, Stoutness 
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              İF DİYET ÜZERİNE BİR BAKIŞ   

Nazan ERENOĞLU SON 

Türkiye 

Öz: Dünyanın birçok ülkesinde insanların çoğu günlük enerji alımlarını üç ana öğün tüketerek karşıla-

maktadır. Günümüzde sedanter yaşamın artması, kronik rahatsızlıklar ve alınan enerjinin harcanan ener-

jiyle eşit olmaması sebebiyle obezite çok yaygın bir sorun haline gelmiştir. Obezitenin tedavi yaklaşım-

ları öncelikle davranış düzeltme ve diyet daha sonra medikal ve cerrahi uygulamalar olarak saptanmıştır. 

Bu tedavi seçeneklerinden biri ve ilki olan diyet için ise hergün yeni alternatif çareler aranmaktadır. 

Bugün bu çarelerden bir taneside İF diyet yada diğer adıyla aralıklı oruç diyetidir. İF diyeti şeklindeki 

beslenme birbirini takip eden yeme ve açlık desenlerinden oluşan beslenme döngüsünü içermektedir. İF 

diyetleri temel olarak; dönüşümlü açlık, zaman kısıtlı beslenme ve dini orucu kapsamaktadır. Obezite 

tedavisinde yeni beslenme yaklaşımı olan İF diyetlerinin vücut ağırlığı denetimi ve metabolizmada etkili 

biyokimyasal değerleri düzenlediğini gösteren çalışmalar mevcuttur.  İF diyeti, birbirini takip eden yeme 

ve açlık durumlarından oluşan beslenme döngüsünü kapsayan, ağırlıklı olarak çok düşük enerji sağlayan 

diyetlere dayanan bir yöntemdir. İF diyeti, geçmişte popüler olan düşük kalorili diyetlere bir alternatif 

midir? Bu tür diyetlerin uzun süre uygulanması makro ve mikro besin öğelerinde yetersizliğe neden 

olabilir mi? Ayrıca bu diyetlerin herkes tarafından uygulanabilir olması mümkün mü? Bu gün moda 

olan İF diyet ve benzeri uygulamalar gelecekte sağlığımızı ne yönde etkileyebilir. Bu makale bu sorulara 

cevap bulabilmek veya ışık tutabilmek amacıyla tasarlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İF, Aralıklı Oruç, Dönüşümlü Oruç Diyeti 
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SON YILLARIN POPÜLER BESLENME EĞİLİMLERİ VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ 

BESLENME 

Ece SÜREK, Derya BOYACI, Pınar UZUN 

Türkiye 

Öz: Beslenme alışkanlıkları son yılların en güncel ve önemli toplumsal konularından biridir. Bitkisel 

bazlı, protein ağırlıklı, vegan, vejetaryen, çiğ (raw), ketojenik, paleo (taş devri) gibi farklı beslenme 

alışkanlıkları dünya çapında hızla yayılmıştır. Türkiye’de özellikle vejetaryen veya vegan beslenme alış-

kanlığına sahip pek çok insan vardır ve bu sayı giderek artmaktadır. Bu nedenle vegan/vejetaryen bes-

lenenlere yönelik açılan dükkân, restoran ve kafelerin sayısı hızla artmakta ve kurumsal gıda firmaları 

ürün portföylerinde bu tarz beslenmeye yönelik ürünlere de yer vermektedir. Yenilikçi (farklı) beslenme 

alışkanlıklarına yönelik yazılı ve görsel medyada tüketiciyi yanıltabilecek veya yeterince bilgilendirme-

yen içeriklerin sık sık yer aldığı görülmektedir. Son yıllarda yaygınlaşarak trend (eğilim) haline gelen 

beslenme (diyet) tipleri üzerine toplumsal sağlığı riske atmamak adına toplumun güvenilir kaynaklarca 

bilgilendirilmesi önemlidir. Bu bakış açısı doğrultusunda geliştirilen kişiselleştirilmiş beslenme ise ki-

şinin genetik yapısı göz önünde bulundurularak özel beslenme listeleri oluşturulmasını ve bu sayede 

hastalıkların önlenmesi veya iyileştirilmesi ve kişinin daha kaliteli bir hayat sürmesini sağlamayı amaç-

lamaktadır. Dolayısıyla, bu beslenme eğilimlerini tüketicilere bilgi kirliliğine yol açmayacak şekilde 

tanıtmak ve sağlıklı beslenme konusunda onlara tarafsızca rehberlik etmek önem taşımaktadır. Bu der-

leme çalışmanın amacı son yıllarda popüler hala gelen vejetaryen, vegan, çiğ, fleksitaryen gibi beslenme 

eğilimlerini; kan grubuna göre, paleo, pegan, ketojenik, DASH, zone, alkali ve makrobiyotik diyetleri 

ve kişiselleştirilmiş beslenme kavramını ele almaktır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diyet, Kişiselleştirilmiş Beslenme, Vegan, Vejetaryen 
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GLİKOZ İNTOLERANSI VE DİYABET TANISINDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM: 75 G 

KARBONHİDRAT İÇEREN DİYETLE YÜKLEME TESTİ 

 Ecem POLAT, Kübra DERYA İPEK, Tolunay YILMAZ 

Türkiye 

Öz: Toplum sağlığı için ciddi bir tehdit olan diyabet mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. 

Diyabetin belirti ve semptomları, hastalığın kronik ilerlemesi nedeniyle birçok kişi tarafından göz ardı 

edilmekte ve hipergliseminin sonuçları birçok hastalığa göre hemen ortaya çıkmamaktadır. Tip 2 diyabet 

riskini arttıran durumlar arasında glikoz intoleransı ve reaktif hipoglisemi de vardır. Bu nedenle tip 2 

diyabetin kontrol altına alınması ve diyabete bağlı gelişen komplikasyonlarının önlenmesinde önemli 

rol oynamaktadır. Tıbbi beslenme tedavisi, diyabet yönetiminde önemli bir yaşam tarzı müdahalesini 

oluşturmaktadır.(1). Çalışmanın amacı; 75 gram karbonhidrat içeren karışık diyetle yükleme testinin 

değerlendirilmesi sonucu glikoz intoleransı, reaktif hipoglisemi ve sağlıklı tanısı konulan bireylerin bes-

lenme alışkanlıklarını karşılaştırmaktır. Bu çalışma, İstanbul’ da özel bir klinikte 18-65 yaş aralığında 

20’si kadın 10’u erkek olmak üzere 30 kişide yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Çalışmaya katılan 

bireylere 75 gram karbonhidrat içeren karışık diyetle yükleme testi verilmiş, bu testin değerlendirilmesi 

sonucu bireyler glikoz intoleransı, reaktif hipoglisemi ve sağlıklı olarak gruplara ayrılmıştır. Araştırma 

kapsamındaki bireylerin genel bilgileri, beslenme alışkanlıkları, 24 saatlik besin tüketim kaydı ve 75 

gram karbonhidrat içen yükleme testinin sonucu değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler IBM SPSS Sta-

tistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programında analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda; glikoz intoleransı 

grubunda yer alan katılımcıların, glikoz intoleransı grubunda yer almayan katılımcılara göre kilo, BKİ, 

açlık ve tokluk kan şekeri ortalamaları anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Glikoz Intoleransı, Reaktif Hipoglisemi, OGTT, Diyabet Tanısı 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PLASMA INCRETIN HORMONE LEVELS AND 

METABOLIC SYNDROME CRITERIA IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY 

DISEASE 

Nodira ALAKBAROVA, Bengu ÇETINKAYA, Tuba GUCTEKIN, Beste OZBEN SADIC, M. Kur-

sat TIGEN, Saime BATIREL 

Turkey 

Abstract: Objective: The metabolic syndrome (MetS) is a cluster of metabolic disorders including, ele-

vated fasting plasma glucose, abdominal obesity, elevated blood pressure, high serum triglyceride and 

low high-density lipoprotein (HDL) levels. It increases risk of cardiovascular disease and premature 

mortality. Incretin hormones specifically Glucagon like peptide-1 (GLP-1) are secreted from gut in res-

ponse to food ingestion and enhance insulin secretion. Because these hormones have multifactorial ef-

fects on food intake, blood pressure, and lipid metabolism, the relationship between MetS and incretin 

hormones is of utmost attention. But the results of this relationship are controversial. The aim of this 

study was to investigate the relationship between serum GLP-1 hormone with criteria for MetS. Material 

and Methods: In this study, twenty-seven patients who underwent coronary angiography were included. 

Anthropometric measurements such as body mass index (BMI) and other required data were collected 

by questionnaires. Glucose, insulin, cholesterol, triglyceride, HDL and low-density lipoprotein (LDL) 

levels in serum samples were measured with using autoanalyzer. Measurement of plasma GLP-1 con-

centration done with ELISA method. Statistical analysis was performed using SPSS software. Results: 

Insulin resistance index (HOMA-IR) was higher (p= 0.149) and HDL level was lower (P= 0.292) in 

patients whose BMI ≥ 30 kg/m2 compared with the patients whose BMI < 30 kg/m2. Plasma GLP-1 

level was positively correlated with serum glucose concentration (r= 0.344; p= 0.079), and was negati-

vely correlated with HDL level (r= -0.128; p= 0.525). According to the angiography data, 20 patients 

had coronary artery disease (CAD). Individuals with CAD had lower plasma GLP-1 level than who did 

not have CAD (p= 0.334). Conclusions: These observations prove that GLP-1 play an important role in 

development of MetS. The results obtained will provide new insights for incretin-based treatments for 

MetS. This research was partially supported by Marmara University Research Foundation (No: TYL-

2021-10193) 

Keywords: Metabolic Syndrome, Glucagon Like Peptide-1 (GLP-1), Lipids, Coronary Artery Disease 
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KÜRESEL COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELEDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE ET 

ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNİN ÖNEMİ 

Pınar UZUN 

Türkiye 

Öz: Büyük bir küresel sağlık krizi olan COVID-19 salgını ile birlikte beslenme alışkanlıkları ve önemi 

de yeniden gündeme gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) COVI-19 ile mücadelede enfeksiyondan 

kaçınmak ya da minimuma indirmek için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmanın önemine dikkat 

çekmiş ve bunun için dengeli beslenmenin gerekliliğinin önemini vurgulayarak bir beslenme rehberi 

yayınlamıştır. Bu süreçte makro ve mikro besin öğesi gereksinimlerini karşılayacak şekilde bir beslenme 

planına uyulması, diğer zorunlu tedbirler ile birlikte hastalıktan korunmada etkili olacaktır. Bağışıklık 

sisteminin aktif ve devamlı olarak görevini sürdürebilmesinde çeşitli makro ve mikro besin öğeleri ol-

dukça etken rol oynamaktadırlar. Proteinlerin vücudun bağışıklık sistemini optimize ederek, hasarlı vü-

cut dokularının yerini aldığı ve kasları güçlendirdiği bilinmektedir. En önemli kaliteli ve kolay ulasila-

bilir protein kaynaklarından biri olan kırmızı ve beyaz et ve ürünleri yüksek oranda protein içermektedir 

ve biyolojik değerliliği yüksek vücudun üretemediği ve dışarıdan mutlaka alınması gereken esansiyel 

amino asitlerince zengindirler. Diğer taraftan başta B grubu vitaminleri ve demir olmak üzere olmak 

üzere önemli vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Etteki biyoaktif bileşenler, biyokimyasal reaksiyonlar 

için substrat, bağırsaktaki istenmeyen bileşiklerin uzaklaştırılmasında absorbent, toksik kimyasallar için 

yakalayıcı ajan ve besin ögelerinin emilimini ve stabilitesini artıran maddeler olma özellikleri ile sağlık 

üzerine olumlu etki gösterirler. Bu çalışmada et ve et ürünlerinin beslenmedeki yeri ve besleyici değeri 

genel olarak açıklanmış ve COVID-19 ile mücadelede tüketiminin önemine değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Beslenme, Bağışıklık Sistemi, Et Tüketimi 
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ERGENLERDE YEME BOZUKLUĞUNUN SOSYAL, RUHSAL VE FİZİKSEL ETKİLERİ 

 Zeliha TAÇ, Ece COŞKUN, Çağla ALYAY, Makbule Can KARATAŞ, Ali KANATLI, Kamile 

DİKYURT, Burcu ÖZKUL 

Türkiye 

Öz: Giriş: Yeme bozuklukları (YB), yeme veya yeme ile ilgili davranışlarda kalıcı hasar nedeniyle ye-

mek yeme veya besin emilimindeki değişimler ile karakterize, fiziksel ve psikolojik fonksiyonları 

önemli düzeyde etkileyen psikiyatrik bozukluklardır. Yeme bozuklukları vakalarının %90’dan fazlasını, 

25 yaş altı bireyler oluşturmaktadır. Yeme bozuklukları çoğunlukla ergenliğin geç evresi veya erken 

yetişkinlik döneminde ortaya çıkar ve ergenlerin sosyal, fiziksel ve psikolojik olgunlaşması ile ilişkili-

dir. Bu bozukluklar ergenlerde kilo kaybı, aşırı egzersiz, tekrar eden kusma, kısıtlayıcı ya da anormal 

yeme davranışı, kilo almak ile ilgili aşırı uğraş ve beden görünümü ile ilgili uğraşlar, anksiyete, sosyal 

içe çekilme, obsesif-kompulsif bozukluk, nevroz, olumsuz duygulanım, kendini yetersiz hissetme, yaşıt 

ilişkilerinde sorun, düşük benlik algısı, işbirliğine yatkın olmama, madde kullanımı, özkıyım ve kişilik 

bozuklukları gibi ciddi fiziksel ve psikolojik sonuçlar doğurma olasılığı nedeni ile önemli bir halk sağ-

lığı sorunudur. Amaç: Bu derleme; ergenlerde yeme bozukluklarının önemini ve yarattığı fiziksel, sosyal 

ve ruhsal etkileri ele almaktadır. Sonuç ve Öneriler: Ergenlerin, ergenlik döneminde kilo ve boy artışının 

normal olduğunu bilmeleri gerekir. Bu süreçte spor yapmaları, sosyal çevre oluşturmaları da ergenlik 

dönemini rahat geçirmelerine büyük olanak sağlayacaktır. Ailelerinin onlara ilgi ve sevgi göstermesi, 

onun yanlarında olduklarını hissettirmeleri ergenleri psikolojik olarak rahatlatacak ve bu dönemde sık 

görülen hastalıkların önüne geçecektir. Yeme bozuklukları ileriye dönük fiziksel ve psikolojik olumsuz 

etki bırakan bir hastalık olduğu için ergenlerin aileleri de bu konuda bilgilendirilmeli ve farkında olma-

ları sağlanmalıdır. 
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