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ÖNSÖZ
Tüm dünyada bireylerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürme arzusu,
son yıllarda günden güne artan ve dünyayı saran pek çok sorun karşısında ve pandeminin de etkisiyle çok fazla önemsenmeye başlamıştır.
Bu anlamda bireyler daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmenin
yollarını aramakta ve sağlık alanında gelişen teknoloji ve bilgi transferi
yardımıyla yeni bilgi ve bulguları bilimsel çalışmalarla ortaya koymaya
çalışmaktadırlar. Bizler bu alanda yaşanan gelişmelerin ve çalışmaların
tüm alandaki paydaşlara ulaştırılması ve ortaya koyulması noktasında
çalışmalarımızı sürdürmekte ve alana dair yapılan araştırmaları okuyucuya sunma gayreti içerisindeyiz. Sağlık bilimleri kapsamında farklı alt
bilim dallarına ilişkin yapılmış çalışmaların bir araya getirilerek farklı
alanda uzmanlaşan ve çalışan bilim insanlarının bu eser vasıtasıyla bir
araya gelmiş olmasından mutululuk duyuyor ve önemsiyoruz. Bu bilimsel çok bölümlü kitapta yayınlanan çalışmalarda birbirinden değerli
farklı içerik ve konuda alana katkı sağlayarak litratüre yenilik kazandırmıştır. On dört farklı bölümden oluşan kitabımızın bu alana gönül
vermiş ve alanda uzman bilim insanlarına önemli fayda sağlayacağı kanısındayız. Katkı sunan yazarların emeğini önemsiyor, katkıları için teşekkür ediyor ve hem alana hem de insanlığa fayda getirmesini temenni
ediyoruz.
EDİTÖRLER
Prof. Dr. Gülten HERGÜNER
Doç. Dr. Nazan ERENOĞLU SON
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Uzm. Dr. Osman SON
ARALIK 2021
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COVID-19 PANDEMİSİ SONRASI SAĞLIK
HARCAMALARINDAKİ ARTIŞ: ZAMAN SERİSİ
ANALİZLERİ
Murat KORKMAZ11, Ali Serdar YÜCEL2
Öz: 2019 yılı sonlarında ortaya çıkan ve COVID-19 olarak adlandırılan
salgın tüm ülkelerde sağlık sistemlerini ve sağlık harcamalarını baskı
altına almıştır. Bu durum ülkelerin sağlık sistemlerini ve sağlık harcamalarını tekrar gözden geçirmesini ve bireylerin yaşadıkları finansal
kısıtlamaların karşısında onlara daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek
için çeşitli politikalar oluşturmayı zorunlu kılmıştır. Bu çalışmanın
amacı Türkiye örneğinde Covid-19 vaka sayılarının, sağlık harcamaları üzerine etkisinin incelenmesidir. Bu amaçla çalışmada özel sektör ve
genel devlet sağlık harcamalarının yıllar içindeki değişimi ve Covid-19
vaka sayılarına ilişkin veriler kullanılmıştır. Sağlık harcamalarıyla ilgili veriler 1999 – 2020, Covid- 19 vaka sayılarına ilişkin veriler ise 2020
– 2021 dönemlerini kapsamaktadır. Verilerin elde edilmesinde sağlık
harcamalarının gelişimine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumundan (TUİK) ve Covid-19 vaka sayılarına ilişkin veriler ise Our World in
Data web sitesinden alınmıştır. Sağlık Harcamaları ile Covid-19 vaka
sayıları arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla kullanılan modelde değişkenlere ilişkin ampirik analizler EViews 8 paket programı kullanılarak yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Harcama, Covid-19, Vaka Sayısı

1 Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul- Türkiye, muratkorkmaz@guvenplus.com.tr, Orcid:
0000-0001-7925-5142
2 Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ- Türkiye, asyucel@firat.edu.tr, Orcid: 00000002-4543-4123
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GİRİŞ
Sağlıklı olmak insanların mutluk kaynağı olurken, ülke ekonomisinin gelişmesinde ve büyümesinde temel koşullardan birisidir (Koç,
2013: 1).
Sağlık hizmetleri de ülke ekonomilerinin önemli bir parçası ve büyük bir hizmet sektörüdür. Sağlık hizmetlerinin hizmeti alan birey ve
tüm topluma pozitif dışsallık yayması, sağlık hizmetlerinin çok önemli
ekonomik özelliklerindendir (Ağır ve Tıraş, 2018).
İnsanlar hayatlarını idame ettirebilmek ve ekonomik faaliyette bulunabilmek için sağlığını korumak ve bunu sürdürülebilir kılmak durumundadırlar. Ancak, bunun için harcama yapılması kaçınılmazdır.
Sağlık harcamalarının bireyi ve toplumu sağlıklı kılarak ekonomik büyümeye ve gelişmeye önemli katkılar sağladığı alanyazında çokça belirtilmektedir (Ağır ve Tıraş, 2018).
Salgın hastalıklar küreselleşmenin de etkisiyle oldukça hızlı yayılmaktadır. Bu durum ise ülke sınırlarının kapatılmasına, üretimin
ve sermayenin aksamasına yol açmaktadir. Ülkelerin üretim, talep ve
tedarik zincirine yönelik olarak oluşacak sıkıntılar, uluslararası alanda mal ve hizmetin ticaret akışında ciddi bir azalmaya neden olabilir.
Arz-talep dengesinde arzın azalması, ulaşımın aksaması, ithal mallara
talebin azalması ve seyahat kısıtlılığı ve insan hareketliliğinde azalma,
ekonomik belirsizlik, hem mal hem de hizmetlerin ihracatını ve ithalatını olumsuz yönde etkileyebilir ve yatırımcıların salgından etkilenen
ülkeden uzaklaşmasına neden olabilmektedir. Bu durum, ekonomide
ticarete ve doğrudan yabancı yatırıma gereksinim duyan ekonomileri
olumsuz etkileyebilir (Barua, 2020).
Bir salgının dünyanın pekçok yerinde görülmesi pandemi olarak tanımlanmaktadır. Pandemi hastalıkların etki derecesine, kişilerin yaşantılarıa, sosyoekonomik durumlarına, bulundukları yerdeki ulaşım, sağlık ve iklim koşullarına göre değişkenlik göstermektedir (TÜBA, 2020).
Aralık 2019’un sonlarından itibaren Çin’in Wuhan kentinde hızlı ve
etkili bir şekilde yayılan ve oldukça bulaşıcı bir virüs olan (Khafaie ve
Rahim, 2020:74) yeni bir koronavirüs hastalığı, 216 ülkeye yayılmış, mil8
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yonlarca kişi enfekte olmuş ve hayatını kaybetmiş ve kaybetmeye devam etmektedir (Yiğit, 2020: 400).
Ortaya çıktığı günden itibaren etkisini sürekli arttıran Covid-19’un
tüm dünyada yayılım göstermesi sağlık alanındaki gelişmelerin önemini ortaya koymuştur. Pekçok ülke gibi Türkiye’de Covid-19’dan olumsuz etkilenmiş, ekonomik ve sosyal sorunlar ciddi bir şekilde artmıştır
(Beceren vd., 2021: 2).
COVID-19 salgını, sadece sağlığı değil ülke ekonomilerini de etkilemektedir. Türkiye ve dünya genelinde yayılımını sürdüren pandemi
insan ve toplum sağlığı için büyük risk oluşturmakta ve her ülke kendi
içinde çeşitli tedbirler almak zorunda kalmaktadırlar. Dünya genelinde
birçok devlet pandemiden dolayı belli süre ve şartlar altında çalışanları işinden, dolayısıyla müşterileri de tüketimden uzak tutmak zorunda
kalmıştır. Maaşlarını alamayan çalışanlar ve ailelerin harcamaları kısıtlanmış ve üreticiler; tüketici ve firmaların yeni satın alma davranışlarını
gözlemlemek için üretimi askıya almıştır (Kandil Göker ve ark., 2020:
16). Ayrıca Smith vd. (2019), bulaşıcı hastalıkların önemli sosyoekonomik sonuçlara neden olduğunu, özellikle de uluslararası seyahat ve ticaret ile sağlık sektörlerinde ekonomik sıkıntılara neden olabileceğini
belirtmiştir.
COVID-19 (SARS CoV-2) pandemisi tüm dünyayı etkilemiş ve ülkelerin sağlık imkanlarını zorlayıcı durum ortaya çıkarmıştır. Salgının
çeşitli ülkelerde mortalite oranlarında gösterdiği farklılıkların ülkelerin sağlık sistemleri, sağlığa ayrılan bütçe ve halkın sağlık imkanlarından yararlanma oranı gibi parametrelerden kaynaklandığı söylenebilir
(Dağcıoğlu ve Keskin, 2020).
Dünyada yaşanan değişim ve gelişimlere rağmen, değişmeyen
önemli kavramlardan biri ekonomik kalkınma ve sağlık gerçeğidir. Kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri sağlık ve eğitim harcamalarıdır. Son yıllarda tüm dünyanın üzerinde durduğu en önemli sorunların
arasında eğitim ve sağlıkla ilgili olanlar gelmektedir (Beceren vd., 2021).
Sağlık sektörü özellikle ikinci dünya savaşından sonra beşeri sermayenin önemi ile birlikte üzerinde önemle durulan alanlardan biri olmuştur. Bununla birlikte sağlık göstergeleri ülkelerin gelişmişlik göster9
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gelerinden biri olarak kabul görmektedir (Ağır ve Tıraş, 2018). Ülkeler
sosyal devlet anlayışı gereği halk sağlığını korumak ve geliştirmek için
gerekli olan sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanının sağlanması
için kendi sağlık sistemlerini oluşturmuşlardır (Yılmaz ve Yentürk, 2015:
1).
Uluslararası uzmanlar ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından politika
oluşturma noktasında ilk adım olarak temel sağlık hizmetlerine erişimi
kısıtlayan finansal engellerin kaldırılması vurgulanmış (WHO, 2020a) ve
sağlık hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanmasında sağlık
harcamalarındaki artışın kontrolünün sağlanması önemli bir konu haline gelmiştir (Ekinci, 2020). Sağlık harcamalarının artışı bireylerin yaşam
süresi ve kalitesine olumlu etki etmektedir. Ayrıca sağlık sektörüne yapılan fiziki yatırımlar teknoloji alanında ilerlemeyi desteklemekte ve bu
da büyümeyi uyarmakta, büyüme de tekrar sağlık harcamalarında artışı
sağlamaktadır (Akar, 2014).
Sağlık harcamaları; genel olarak cari harcamalar ile yatırım harcamaları olarak iki türde ele alınmaktadır. Cari sağlık harcamaları içinde hastaneler, evde hemşirelik bakımı, ayaktan bakım sunanlar, tıbbi
malzeme-ilaç-ekipman vb. gibi alanlara yapılan harcamaların toplamı
yer almaktadır. Bununla birlikte sağlık harcamalarını artıran nedenler
arasında; yaşlanan nufüs, artan yaşam süresi, kronik hastalık artışı, ilaç
ve teknoloji alanındaki gelişmeler sayılabilir (Ekinci, 2020). Kişi başına
yapılan sağlık harcamaları, bir ülkenin sağlık sistemi ve kalitesi hakkında belirleyici olmaktadır (Öngel vd., 2014: 5). Türkiye’nin toplam sağlık harcamasının büyük oranda kamu tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir (Öztürk ve Uçan, 2017: 139-147). Ülkelerin sağlık harcama
miktarları da bir ölçüde sağlık hizmetlerinden faydalanma düzeyinin
bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Giray ve Çimen, 2018).
Salgınların etkisini azaltmak, sağlık iş gücünü korumak ve sağlık
hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında güçlü sağlık sistemlerine ihtiyaç vardır. Salgın hastalıklar bu sistemleri büyük bir baskı ve
stres altına almaktadır. Sağlık tesislerine yoğun biçimde hasta gelmesi,
sistemlerin kapasitesini ve kaynaklarını zorlamakta, hatta kaynakların
kısıtlı olduğu yerlerde daha da belirgin bir şekilde bu etkinin gücü genişlemektedir (WHO, 2018)
10
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Dağcıoğlu ve Keskin, (2020) yaptıkları çalışmada kişi başına düşen
sağlık harcamaları ve sağlığa ayrılan bütçenin artmasının da benzer şekilde tanı oranlarının artmasını sağladığı ve bu nedenle vaka görülme
oranlarını artırmış olabileceğini vurgulamıştır.
COVID-19 ile mücadelede alınması gereken tedbirler arasında; sağlık kaynaklarının dengeli dağıtımı, sağlık çalışanlarına ve önemli pozisyonlardaki personele kaynak kullanımı önceliği verilmesi, etyapımında
yaşlıların öncelenmesi, deneysel tedavilere gönüllü katılımın teşviki ve
COVID-19 tanılı hastalarla farklı nedenlerden hastaneye başvuranların
dengeli bir şekilde hizmet almasının önemi vurgulanmıştır (Emanuel
vd., 2020).
Covid-19 pandemisi, dünyadaki bireylere, toplumlara ve hükümetlere ciddi zararlar vermektedir. Bu pandemi günlük yaşamı ciddi
oranda etkilemiş ve değiştirmiş, ekonomileri durağanlığa sürüklemiş ve
insanların sosyal hayatını ve halk sağlığını baskı altına almıştır. Virüsün
küresel ölçekte yayılması ülkelerin sağlık sistemlerine zarar vermiş ve
ekonomik bozulmaya yol açmıştır (WHO, 2020).
Covid-19 salgını sağlık harcamalarının organize edilmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. 2020 yılı salgın nedeniyle ölüm oranlarında
artış yaşandığı bir yıl olmuştur. Bu artış Dünya genelinde devam etmektedir. 2019 sonunda ortaya çıkan ve etkisini giderek arttıran Covid-19’un
tüm dünyada hızlıca yayılması, sağlığın önemini tekrar gündeme getirmiştir. Gelişmiş OECD ülkeleri teknoloji ve etkin sağlık uygulamalarıyla bu süreçte başarılı sonuçlar elde etmiştir (Beceren vd., 2021).
Bu çalışmada Türkiye’de Covid-19 vaka sayılarının, sağlık harcaması üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın literature
önemli katkı sağlayacağı söylenebilir.
VERİ SETİ ve MODEL
Çalışmanın amacı Türkiye için Covid-19 vaka sayılarının, sağlık harcaması üzerine etkisini incelemektir. Bu amaçla çalışmada özel sektör ve
genel devlet sağlık harcamalarının yıllar içindeki değişimi ve Covid-19
vaka sayılarına ilişkin veriler kullanılmıştır. Sağlık harcamalarıyla ilgili
veriler 1999 – 2020, Covid-19 vaka sayılarına ilişkin veriler ise 2020 –
11
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2021 dönemlerini kapsamaktadır. Sağlık harcamalarının gelişimine ilişkin veri Türkiye İstatistik Kurumundan (TUİK) ve Covid-19 vaka sayılarına ilişkin veri ise Our World in Data web sitesinden alınmıştır. 3
Tablo 1. Analizde Kullanılan Değişkenlere İlişkin Açıklayıcı Bilgiler
Değişken

Kısaltma

Açıklama

Veri Kaynağı

Dönem

Özel Sektör Sağlık Harcaması

PRIVHEXP

Hanehalkları ve
Diğer
Milyon TL (Türk
Lirası)

TUİK

1999 – 2020

Genel Devlet
Sağlık Harcaması

PUBHEXP

Merkezi devlet,
Mahalli idareler,
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Milyon TL (Türk
Lirası)

TUİK

1999 – 2020

Covid -19 Vaka
Sayısı

COVIDCASE

Toplam Kişi Sayısı

Our
World
in Data

2019 – 2020

Sağlık Harcamaları ile Covid-19 vaka sayıları arasındaki ilişkiyi test
etmek amacıyla kullanılacak model aşağıdaki denklemler ile ifade edilebilmektedir. Bu modelde kullanılan değişkenlere ilişkin ampirik analizler EViews 8 paket programı kullanılarak yapılmıştır.

AMPİRİK BULGULAR
1999 – 2020 arasındaki dönem incelendiğinde, toplam sağlık harcamasının arttığı görülmektedir. 1999 yılında 4 milyar 985 milyon seviyesinde olan genel toplam sağlık harcaması 2020 yılında 249 milyar 932
milyon olarak gerçekleşmiştir. Genel sağlık harcaması toplamı 22 yılda,
yaklaşık %5000 artmıştır. Genel devlet harcaması 3 milyar 48 milyon seviyesinden 198 milyar 62 milyon seviyesine gelerek, genel toplam sağlık
3 https://ourworldindata.org/coronavirus/country/turkey, 25.12.2021
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harcamasındaki en yüksek payı ve artışı göstermiştir. Diğer taraftan özel
sağlık harcaması ise, 1 milyar 937 milyon lira seviyesinden 51 milyar 869
milyon lira seviyesine gelmiştir. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında %79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise %20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt
bileşenlerine bakıldığında, 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %51,0,
merkezi devlet %27,6, hanehalkları %16,0, sigorta şirketleri %2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,1, mahalli idareler %0,7’lik bir paya sahip oldu. Genel sağlık harcamalarının 2021 yılı sonunda 250 milyar TL’yi aşması beklenmektedir.

Grafik 1. Toplam Sağlık Harcaması, 2011-2020

Kişi başına sağlık harcaması 2019 yılında 2 bin 434 TL iken, 2020
yılında %23,1 artarak 2 bin 997 TL’ye yükseldi. Toplam sağlık harcamasının GSYH’ye oranı 2019 yılında %4,7 iken, 2020 yılında %5,0 oldu.
Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2019 yılında %4,4 iken, 2020
yılında %4,6 olarak gerçekleşti.
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Grafik 2. Kişi başına sağlık harcaması, 2011-2020

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2020 yılında %79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise %20,8 olarak
gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında,
2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu %51,0, merkezi devlet %27,6, hanehalkları %16,0, sigorta şirketleri %2,6, hanehalklarına hizmet eden kar
amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler %2,1, mahalli idareler
%0,7’lik bir paya sahip oldu.
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Tablo 2. Genel Devlet ve Özel Sektöre Göre Toplam Sağlık Harcaması, 2019,
2020

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2020 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde
en büyük payı 2020 yılında %49,4 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri
sırasıyla %25,2 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve
%10,3 ile ayakta bakım sunanlar izledi. Pandemi başlangıcından sonraki
ilk yıl olan cari sağlık harcamaları ve hastane harcamalarının kaydadeğer artış gösterdiği belirlenmiştir.
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Tablo 3. Sağlık Hizmeti Sunucularına Göre Sağlık Harcamaları, 2019-2020

26 Kasım 2021 itibariyle Türkiyede teyit edilen günlük yeni Covid-19 vaka sayısı 19.429 olarak gerçekleşmiştir. 20 Nisan 2020 tarihinde
günlük 60.266 yeni vaka sayısıyla zirveye ulaşmıştır. Günlük ortalama
vaka sayısı Ocak ayında ortalama 9.463 iken, Aralık ayında 20.057 olarak
kayıt edilmiştir.
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Grafik 3. Günlük Yeni Covid-19 Vaka Sayısı

26 Kasım 2021 itibariyle Dünya’da teyit edilen günlük toplam yeni
Covid-19 vaka sayısı 747.575 olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki toplam
vaka sayısı 28 Ocak 2020 tarihinden itibaren ikinci en yüksek sayısına
ulaşmıştır. Türkiye, dünyadaki toplam vaka sayısının %2,5’ini teşkil etmektedir.
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Grafik 4. Günlük Yeni Covid-19 Vaka Sayısı – Dünya ve Türkiye Toplam

Milyon kişi başına düşen vaka sayısı incelendiğinde, dünya ortalamasının son zamanlarda tekrar yükselişe geçtiği görülmektedir. Diğer
taraftan Türkiye rakamları ise son zamanlarda düşmesine rağmen, 25-26
Aralık 2021 tarihlerinde yeniden bir sıçrama olduğu görülmektedir.
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Grafik 5. Günlük Yeni Covid-19 Vaka Sayısı – Dünya Ortalaması Karşılaştırma

Dünyanın geri kalan ülkeleriyle beraber incelendiğinde, Türkiye’deki teyit edilen vaka sayıları 27 Aralık 2021 itibariyle, 200-500 ortalama
vaka sayısıyla orta üst risk seviyesindeki ülkeler arasındadır. Ancak sınırlı test nedeniyle, teyit edilen vaka sayısı gerçek enfeksiyon sayısından
daha düşüktür, bu da bazı ülkelerin çok az riskli ülkeler arasında olmasına neden olmaktadır.
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Grafik 6. Covid-19 Vaka Sayıları

Diğer yandan, kümülatif Covid-19 vaka sayısı da Türkiye için giderek artan bir eğilim göstermekte, doygunluk noktasından ve düz bir
görünüm göstermekten çok uzaktadır.
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Grafik 7. Kümülatif Covid-19 Vaka Sayıları

İSTATİSTİKSEL BULGULAR
Çalışma kapsamında Covid-19 pandemisi öncesi toplam sağlık harcamaları ile Covid-19 sonrası toplam sağlık harcamalarının artışlarının
üzerinde etkili olan bileşenleri ortaya çıkartılmıştır. Söz konusu analizleri gerçekleştirmek amacıyla tüm harcama değişkenlerinin durağanlığını
kontrol etmek gerekmektedir. Değişkenlerin durağanlığı Augmented
Dickey-Fuller testi ile ortaya konmuştur. Durağanlık testleri, sağlık harcama serilerinin trendleri hem hesaba katılmadan hem de hesaba katılarak ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Durağanlık testleri sonuçları aşağıda
Tablo 2‘de sunulmuştur.
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Tablo 4. Durağanlık Test Sonuçları
Trendsiz

Trend & Sabit

Sonuç

Değişkenler

Düzey

1. Fark

2. Fark

Düzey

1. Fark

2. Fark

PRIVHEXP
- Özel Sağlık
Harcamaları

4,0020

-1,3524

-5,2842

1,852549

-2,190938

-5,322771

I [2]

PUBHEXP Devlet Sağlık
Harcamaları

0,29817

4,80057

5,595775

4,01108

3,377748

-5,110657

I [2]

Test sonuçlarına göre sağlık harcamaları değişkenleri ikinci düzeyde durağandır. Bu durumda eşbütünleşmenin varlığının Engle-Granger
analizi ile ölçülmesi daha uygun olmaktadır. Eşbütünleşme tespitinin
öncesinde gecikme uzunluklarının belirlenmesi gerekmektedir. Buna
göre maksimum gecikme uzunluğu iki alınarak için farklı kriterlere göre
değerler hesaplanmıştır. Bu kriterlere göre uygun gecikme uzunluklarına dair bulgular aşağıda tablo 3‘de sunulmuştur.
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Tablo 5. Modeller İçin Gecikme Uzunlukları

Model1

Model2

Model3

Lag

LL

0

14.7076

1

56.5647

2

LR

AIC

HQIC

SBIC

-1.69435

-1.69536

-1.59995

83.714

-6.74195

-6.74497

-6.45873

63.8792

14.629

-7.18389

-7.18892

-6.71186

3

69.8825

12.007*

-7.451*

-7.45804*

-6.79016*

4

73.3023

6.8395

-7.37364

-7.38269

-6.52398

0

55.1303

NA

-6.95071

-6.95222

-6.8091

1

99.9303

89.6

-11.724

-11.7301

-11.1576

2

111.275

22.689

-12.0366

-12.0472

-11.0453

3

150.828

79.108*

-16.1105*

-16.1255*

-14.6944*

4

NA

NA

NA

NA

NA

0

16.2083

NA

-1.89443

-1.89544

-1.80003

1

40.0378

47.659

-4.53838

-4.5414

-4.25516*

2

43.7985

7.5213

-4.50647

-4.5115

-4.03444

3

47.3828

7.1685

-4.45104

-4.45808

-3.79019

4

52.8071

10.849*

-4.64094*

-4.64999*

-3.79128

Engle-Granger (1987) eşbütünleşme analizi uygun gecikme uzunluklarının belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir. Buna göre, Covid-19
vaka sayılarıyla, toplam sağlık harcamaları arasında eşbütünleşme tespit
edilmiştir. Ayrıca kamu sağlık harcamaları ile özel sağlık harcamaları ve
sosyal güvenlik kurumu sağlık harcamaları arasında da eşbütünleşme
tespit edilmiştir. Son olarak özel sağlık harcamalar ile hanehalkı sağlık
harcamaları arasında da bir eşbütünleşmenin varlığı belirlenmiştir.
Covid-19 Pandemisinin Kamu Sağlık Harcamalarıyla İlişkisi
Covid-19 Pandemi döneminde vaka sayılarının genel kamu sağlık
harcamalarının üzerindeki etkisini anlamak amacıyla maksimum gecikme uzunluğu üç alınarak AIC (Akaike, 1973) kriterine göre model
tahmin edilmiştir. Araştırılan etkiye dair bulgular aşağıda Tablo 4’de
sunulmuştur. Buna göre Covid-19 Pandemi döneminde oluşan vaka sa23
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yılarının genel kamu sağlık harcamaları üzerinde anlamlı etkisi tespit
edilmiştir. Covid-19 vaka sayılarında meydana gelen %100’lük bir toplam kamu sağlık harcamalarını yaklaşık %24 artırmaktadır.
Tablo 6. Covid-19 Vaka sayılarının Kamu Sağlık Harcamalarının
Üzerindeki Etkisi
Katsayı

S. H.

P değeri

PUBHEXP

0.248

0.245

0.08

CONSTANT

0.518

0.465

0.23

F: 615.78, R2:0.98, Durbin-Watson: 3.3, Cameron Trivedi IM:16 & p değeri: 0.45

Covid-19 Pandemisinin Özel Sağlık Harcamalarıyla Ilişkisi
Covid-19 Pandemi döneminde vaka sayılarının özel sağlık harcamalarının üzerindeki etkisini anlamak amacıyla maksimum gecikme uzunluğu iki alınarak AIC (Akaike, 1973) kriterine göre model tahmin edilmiştir. Araştırılan etkiye dair bulgular aşağıda Tablo 5’te sunulmuştur.
Buna göre Covid-19 Pandemi döneminde oluşan vaka sayılarının özel
sağlık harcamaları üzerinde anlamlı etkisi tespit edilmiştir. Covid-19
vaka sayılarında meydana gelen %100’lük bir toplam özel sağlık harcamalarını yaklaşık %9 artırmaktadır.
Tablo 7. Covid-19-Vaka Sayılarının Özel Sağlık Harcamalarının
Üzerindeki Etkisi
Katsayı

S. H.

P değeri

PRIVHEXP

0.098

0.655

0.02

CONSTANT

0.654

0.775

0.34

F: 678.89, R2:0.97, Durbin-Watson: 3.4, Cameron Trivedi IM:16 & p değeri: 0.44

SONUÇ
Bu çalışma Türkiye’de Covid-19 sonrası süreçteki kamu genel ve
özel kurumlar sağlık harcamaları artışlarında etkili olan bileşenleri ortaya çıkarmayı ve sağlık harcamalarında gerçekleşen artışın etkisini tespit
etmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu tespitler Covid-19 sonrası sağlık
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harcamalarının artış nedenlerini yorumlamaya ve sağlık harcamalarının
verimli yönetimine katkı sağlayacağı için önem arz etmektedir.
Çalışmada TÜİK (2020) ve Our World in Data (2021) tarafından toplanan ve raporlanan ikincil veriler kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
araştırılan etkiler zaman serisi analizleri aracılığı ile açığa çıkartılmıştır.
Covid-19 sonrası toplam sağlık harcamalarındaki artışın en önemli
bileşeninin kamu sağlık harcamalarındaki artışlar olduğu anlaşılmıştır.
Öte yandan Covid-19 kapsamında gerçekleştirilen sosyal güvenlik kurumu harcamalarındaki artışın kamu sağlık harcamaları artışında önemli bir paya sahip olduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle, sosyal güvenlik kurumu harcamalarındaki artışların toplam sağlık harcamalarındaki artışlarda dolaylı olarak rol oynadığı düşünülmektedir.
Covid-19 döneminin ve bu dönemde ortaya çıkan vakaların Türkiye’de sağlık harcamalarını önemli ölçüde artırdığını ve kamu sağlık
harcamalarının kapsamını oldukça genişlettiği hesaba katılırsa Covid-19
sonrası süreç için SGK harcamalarının hem toplam sağlık harcama artışlarının ve hem de kamu sağlık harcama artışlarının en önemli bileşeni
olması doğal bir sonuçtur.
Bununla birlikte, özel sağlık harcamalarındaki artışın en önemli bileşeninin hane halkı harcamalarındaki artışlar olduğu tespit edilmiştir.
Covid-19 sağlık hizmetlerine erişimi önemli ölçüde azalttığı ve Covid-19
sonrası süreçte özel sağlık hizmeti sunucularına müracaatın arttığı göz
önünde bulundurulursa bu sonuç da tahmin edilebilir bir sonuçtur.
Kamu ve Özel sağlık harcamaları içerisindeki en önemli bileşeninin Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık harcamaları olduğu anlaşılmıştır.
Covid-19 sonrası süreçte kamu ve özel sağlık harcamalarının etkilerini
inceleyecek detaylı çalışmaların söz konusu etkiyi açığa çıkarmada literatüre katkı yapacağına inanılmaktadır.
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SAĞLIKLI BİR GEBELİKTE NUTRİSYONEL DESTEK
Betül TOKGÖZ ÇAKIR1
Öz: Gebelikte beslenme artık günümüzde rutin muayene ve takipte
yer alan ve gebeliği doğum öncesinde ve sonrasında etkileyen; bunun
yanında bebeğin sağlığı ile direk alakalı olan yönlendirilebilir ve gerekirse düzeltilebilir bir faktördür. Gebelik dönemi ve fizyolojisi henüz
tam aydınlatılamamış çok yönlü ve dinamik bir süreçtir. Fetal büyüme ve gelişme için anne ve fetüs arasında plasenta yolu ile besin, oksijen ve diğer maddelerin alışverişi gerçekleşir. Bu durum göz önüne
alındığında sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı yenidoğanlar için gebelikte
sağlıklı ve yeterli beslenme şarttır. Ancak geçmişten gelen “gebe iki
canlı olduğu için iki kişilik yemek yemeli” mantığı doğruluğu yansıtmamaktadır. Anne adayı fazla değil yeterli ve dengeli şekilde beslenmeyi öğrenmelidir. Sağlık hizmeti sunan bireyler, anne adayına prekonsepsiyonel dönemde ve hamilelik boyunca beslenme danışmanlığı
konusuna yeterli zaman ayırmalıdır. Her vizitte anne ve fetal muayenenin yanında beslenme konusuna da değinilmeli, gebelik haftasına
ve annenin bireysel durumuna göre beslenme planı oluşturulmalıdır.
Yağda kızartılmış besinler ve gazlı içeceklerden kaçınılması bunun yerine besin değeri kalorisine göre yüksek olan tam tahıllar, meyve, sebze, et, az yağlı süt ürünleri, yumurta ve ceviz, fındık, badem gibi yağlı
tohumları da aşırıya kaçmamak kaydıyla tercih etmesi önerilmelidir.
Popülasyonun çoğunu oluşturan yaş aralığındaki 19-50 yaş arasında
bir gebeye günlük 175 gr karbonhidrat, 71 gram protein ve 28 gram
lif alması önerilmelidir. Demir eksikliği anemisi olmayan bir kadına
ilk prenatal muayenede günde 30 mg demir mutlaka başlanmalıdır.
Folik asit prekonsepsiyonel dönemde ve ilk trimester boyunca günde 400 mcg ila 800 mcg alması önerilmelidir. Gebelik boyunca 600 IU
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Perinatoloji Kliniği, Ankara
/ Türkiye, btltkgz@gmail.com, Orcid No: 0000-00030202-4981

28

Betül TOKGÖZ ÇAKIR

vitamin D önerilmelidir. Bunun yanında vitaminler için rutin takviye önerilmez; sadece bu vitaminleri rutin beslenme programanından
karşılayamayacağından şüphe edilen gebelere multivitamin takviyeleri başlanmalıdır. Toplumların sağlıksız beslenme alışkanlıklarının
gebelik üzerine etkisi dünya genelinde bir sağlık sorunu olarak görülmektedir. Gebelik öncesi beslenmesine dikkat etmeyen kadınlar annelik duygusu ile daha dikkatli olabilmekte ve sonuç olarak beslenme
uzmanlarının verdiği diyetlere uygun tutum sergileyebilmektedirler.
Daha sağlıklı toplumlar, bireyler ve nesiller için gebelikte beslenmenin
önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Nutrisyonel Destek, Beslenme

GİRİŞ
Gebelikte beslenme doğum sonuçlarını etkileyen ve yenidoğanların
üzerinde uzun vadeli etkileri olan değiştirilebilir bir faktördür. Hamilelik
planlayan her kadına mutlaka öncelikle prekonsepsiyonel bir değerlendirme yapılmalı ve beslenme hakkında danışmanlık verilmelidir. Ayrıca gebelik süresince ve postpartum dönemde de beslenme ile ilgili bilgilendirilmeli ve günlük rutin beslenme planı detaylandırılmalıdır. 2014
yılında gelişmiş ülkelerdeki 25 çalışmanın sistematik bir incelemesinde,
kadınlar sağlık uzmanlarından yetersiz beslenme bilgisi aldıklarını bildirdi. Ayrıca yine bu çalışmada aslında kadınların sağlık uzmanlarından
beslenme ile ilgili bilgi aldıkları takdirde, uzmanların tavsiyelerine uyma
olasılıklarının yüksek olduğu da vurgulanmıştır (Lucas vd., 2014: 18). Bu
durumda prekonsepsiyonel dönemden başlamak kaydıyla gebe adayına
gerekli nutrisyonel destek bilgisi verilmelidir. Optimal gebelik sonuçları
için beslenme genel muayenenin bir parçası kabul edilmeli ve her vizitte mutlaka sorgulanmalıdır. Gebelere besin değeri kalori miktarına göre
yüksek olan sebze, meyve, protein (et, süt, yumurta, yoğurt vb.), sağlıklı
karbonhidrat kaynakları (tam tahıllar, baklagiller, kepekli ekmek vb) ve
doymamış yağ asitleri (zeytinyağı, fındık, fıstık, ceviz, avakado) hakkında
bilgi verilmeli ve bunları dengeli ve ölçülü şekilde nasıl tüketecekleri detaylandırılmalıdır. Besinlerin ne kadar tüketileceği ise vücut kitle indeksine, yaşa, gün içindeki aktiviteye göre bireyselleştirilmelidir. Ayrıca gazlı
içecekler, kızarmış yiyeceklerden kaçınılması önerilmelidir, çünkü bunlar
yüksek kalorinin ötesinde çok az besin değeri sağlar.
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Gebeliğin ilk üç ayında, kadınların tipik olarak kalori alımlarını artırmaları gerekmez. İkinci ve üçüncü trimesterlerde ise kalori ihtiyacı
artar. Bununla birlikte, eski “iki kişilik yemek” atasözü, hamile kadınların artan ihtiyaçlarını ne doğru ne de uygun şekilde tasvir eder. Hamilelik için enerji gereksinimleri vücut kitle indeksine (VKİ) göre farklılık
gösterir. Normal kilolu kadınların ikinci trimesterde 340kcal/gün ve
üçüncü trimesterde yaklaşık 450kcal/gün ilave kaloriye ihtiyacı vardır
(Rassumen ve Yaktine, 2009). Fazla kilolu kadınların ise ek 260 ila 360
kcal/gün’e ihtiyaç duyduğu tahmin edilmektedir ve obez kadınlar için
net önerilerde bulunmak için veriler yetersizdir (Thomas vd., 2012). Bu
durum gebelik ve ek hastalıklarda özellikle diyabet gibi durumlarda değişkenlik göstermekle birlikte sağlıklı gebelik için geçerlidir. Gebenin
besin ihtiyacı bireysel olarak değerlendirilmeli ve alanında uzman bir
diyetisyene de mümkünse yönlendirilmelidir.
BESLENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dengeli ve sağlıklı beslenme, her gebelikte hem fetüsün normal büyüme ve gelişmesi hem de maternal sağlık için anahtar noktalardan
biridir. Anne adayının beslenme alışkanlığı ideal olarak gebelikten önce
değerlendirilmeli ve bu dönemde beslenme eğitimi verilmelidir. Erken
dönem gebelikte de mutlaka beslenme alışkanlıkları değerlendirme anketleri ile sorgulanmalıdır. Takviye ilaç kullanımı, kaçındığı yiyecekler,
yeme bozuklukları, yüksek miktarda şekerli-yağlı besinlerle beslenme
alışkanlıkları, obezite ya da malabsorbsiyona sebep olabilecek kronik
hastalık veya geçirilmiş cerrahi operasyonlar anamnezi dikkate alınmalıdır. Sigara, alkol, yasa dışı madde kullanımı gibi durumlar anne ve
fetüsün beslenmesiyle ilişki olabileceği için mutlaka sorgulanmalıdır.
Aynı zamanda bu durumların fetal anomali açısından da yüksek riskli
olduğu anne adayına söylenmelidir. Yüksek riski olan kadınlar için anne
beslenmesi konusunda eğitimli bir diyetisyen desteği de önerilmelidir.
PREKONSEPSİYONEL ÖNERİLER
Prekonsepsiyonel dönemde anne, fetüs ve hamilelik için potansiyel
riskler belirlenmelidir. Bu risklerin azalması için anne adayı eğitilmelidir.
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Folik Asit
Gebe kalmadan en az bir ay önce başlayıp gebelik sürecinde devam
edilmek üzere, günlük 400 ila 800 mikrogram folik asit takviyesi her
anne adayına mutlaka önerilmelidir (US Preventive Services Task Force,
2017). Fetüsün ilk trimesterde organogenez ve ilerleyen süreçte büyüme
ve gelişme ihtiyacını ve annenin folat ihtiyacını karşılamak için yeterli
folat düzeyleri sağlanmalıdır (Caffrey vd., 2018). Ebeveynlerden birinin
önceki çocuklarında açık Nöral Tüp Defekti (NTD) öyküsü veya herhangi bir ebeveynde kişisel açık NTD geçmişi varsa NTD açısından yüksek
risk kabul edilmeli ve prekonsepsiyonel dönemde, gebelikten en az 3 ay
önce günlük 4 mg folik asit takviyesine başlanmalı ve ilk trimesterdan
sonra da doz 400 mikrograma indirilerek takviyeye devam edilmelidir
(Centers for Disease Control and Preventation, 1992) Kişisel ya da 1. Derece akrabada NTD dışında folat duyarlı konjenital anomali varsa, 1. ya
da 2. derece akrabada NTD öyküsü varsa, maternal tip 1 ya da tip 2 DM
varsa, maternal gastrointestinal malabsorbsiyon varsa, alkol kullanımı,
diyaliz ihtiyacı ya da karaciğer enzim yüksekliği varsa gebelikten en az
3 ay önce günlük 1 mg folik asit takviyesine başlanmalıdır (Centers for
Disease Control and Prevention Folic Acid recommendations 1992American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics: 2017).
Bebeğin sağlığı yanında bir diğer ek katkısı annede olabilecek kan
hastalıklardan biri olan folik asit eksikliğine bağlı anemilerden korumasıdır (Castle, 1978). Yapılan meta-analizlerde ise gebelikte görülen hipertansif hastalıklara karşı koruyuculuğu belirsizdir (Hua vd., 2016).
Glisemik Kontrol
Amerikan diyabet derneği; prekonsepsiyonel dönemde HbA1C seviyesini 6.5’in altında olmasını ve diyabetik kadınlarda oral antidiyabetik ilaç kullanımı varsa mümkünse insüline geçilmesini ya da kullanılan
ilaç gliburid veya metformin olarak değiştirilmesini önermektedir. Literatürde oral anti-diyabetiklerin kullanımı hakkında gebelik açısından
kullanımını önermeyen kaynaklarda olsa da meta-analizlerde insülin
ile kıyaslandığında olumsuz sonuçlar izlenmemiştir ( Mack ve Tomich,
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2017) . Diyabetik kadınlarda proliferatif retinopatinin değerlendirilmesi
de endikedir ve eğer varsa, gebe kalma girişimlerinden önce tedavi edilmelidir (American Diabetes Association, 2021: 44).
Alkol ve Opioid Kötüye Kullanımından Uzak Durma
Hamilelik sırasında güvenli bir alkol alımı düzeyi belirlenmemiştir.
Hamilelik ve emzirme sırasında alkolün etkilerinin doğumda görülen
anormalliklerin çok ötesine geçtiği gösterilmiştir. Küçük psikomotor
gerilikten ciddi davranış bozukluklarına kadar nörolojik sonuçlar yaratabilir ve bu durum hamilelik ve emzirme sırasında alkol almaktan
kaçınmaya yönelik katı kuralları haklı çıkarır (Emonts vd., 2019). Alkol
kullanan veya opioidleri kötüye kullanan kadınlar, alkolü bırakma veya
metadon veya buprenorfin destekli tedavi için bir programa yönlendirilebilir (Jones, vd., 2012). Anne adayı ayrıca gebelik üzerine olumsuz
etkisi olduğu bilinen sigarayı bırakma konusunda da teşvik edilmelidir.
Teratojen İlaç Kullanımı
Anne adayının kronik ilaç kullanımı sorgulanmalı ve bunlardan teratojenite potansiyeli olanları (ACE inhibitörleri, antikonvülsanlar, antidepresanlar, androjenler vb), gebelik için güvenli kategoride olduğu
bilinen ilaçlarla değiştirilmelidir. Bunun yanında hastalara olası teratojenik ilaç kullanımında, ilacın gebelik kategorisi ve var ise spesifik terotojenik etkisi hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.
GEBELİK SIRASINDA BESLENME KONUSUNDA ÖNERİLER
Anne adayının gebelikte uygun kilo alması için, dengeli ve yeterli
besin tüketimi, vitamin ve mineraller hakkında bilgilendirilmesi gerekir.
Nikotin, alkol ve diğer madde bağımlılıkları sorgulanmalı ve gebelikte fetüse ve anne adayı üzerindeki olumsuz durumlar detaylı şekilde
anlatılmalıdır. Nikotin kullanımı fetal büyüme geriliği, erken doğum,
preterm erken membran rüptürü, sezaryen doğum, gestasyonel diyabet,
hipertansif gebelik bozuklukları ve bebek ölümleri gibi çeşitli olumsuz
perinatal sonuçların yanı sıra uzun vadeli bebeğin ileriki yaşamında
metabolik sağlık sonuçları ile ilişkilidir (Gould vd., 2020). Yaşam tarzı
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müdahalesinin gestasyonel kilo alımı üzerindeki etkinliğini değerlendiren çok sayıda randomize kontrollü çalışma yapılmıştır ve yaşam tarzı
müdahaleleri gestasyonel kilo alımını değiştirebilirken, perinatal sonuçlarda iyileşme ile ilişkilendirilmemiştir (Champion ve Harper., 2020).
Gebelikte Uygun Kilo Alımı
Hamile bir kadının gebelik boyunca ne kadar kilo alması gerektiği, o
dönemdeki vücut kitle indeksine göre hesaplanmalıdır. Tablo 1 ve tablo
2 de tekil ve ikiz gebelikte vücut kitle indeksine göre gebelik boyunca
alınması önerilen kilo aralıkları gösterilmiştir Ayrıca ilk trimesterde tüm
gebelerde 0.5-2 kg ağırlık artışını önerilmektedir. Tablo 3 de ise ikinci
ve üçüncü trimesterde vücut kitle indeksine göre haftalık önerilen kilo
artışı gösterilmiştir.
Tablo 1. Tekil Gebeliklerde VKİ’ne Göre Önerilen Toplam Kilo Artışı
(Rassumen ve Yaktine, 2009)
•VKİ <18,5 kg/m2
(düşük ağırlık)

VKİ 18,5-24,9 kg/m2
(normal ağırlık)

VKİ 25,0- 29,9 kg/m2
(fazla kilolu)

VKİ≥30,0kg/m2
(obez)

12,5 ila 18,0 kg

11,5 ila 16,0 kg

7 ila 11,5 kg

5 ila 9,0 kg

Tablo 2. İkiz Gebeliklerde Vücut Kitle İndeksine Göre Önerilen Toplam
Kilo Artışı (Rassumen ve Yaktine, 2009)
•VKİ <18,5 kg/
m2
(düşük ağırlık)

VKİ 18,5-24,9 kg/m2
(normal ağırlık)

VKİ 25,0- 29,9 kg/
m2 (fazla kilolu)

VKİ≥30,0kg/m2
(obez)

yetersiz veri

16,8 ila 24,5 kg

14,1 ila 22,7 kg

11,4 ila 19,1 kg

Tablo 3. İkinci ve Üçüncü Trimesterde Vücut Kitle İndeksine Göre Haftalık
Önerilen Kilo Artışı (Rassumen ve Yaktine, 2009)
•VKİ <18,5 kg/m2
(düşük ağırlık)

VKİ 18,5-24,9 kg/m2
(normal ağırlık)

VKİ 25,0- 29,9 kg/
m2 (fazla kilolu)

VKİ≥30,0kg/
m2
(obez)

0.51kg/hafta

0.42kg/hafta

0.28kg/hafta

0.22kg/hafta
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Kalori Hesaplama
Normal kilolu ve tek fetüse sahip gebeler ikinci ve üçüncü trimesterde günlük kalori alımını sırasıyla 340 ve 450 ek kcal/gün artırması gerekir ancak ilk trimesterde enerji alımını artırması gerekmez (Rassumen ve
Yaktine, 2009). Bununla birlikte, enerji gereksinimleri fiziksel aktivitenin
yanı sıra yaş, kilo ve boy ile de değişir, bu nedenle öneriler kişiselleştirilmelidir.
Laboratuar Değerlendirme
Doğru beslenme ile ilişkili olan laboratuar değerlerinde prekonsepsiyonel dönemde ve 2. trimesterin sonunda hemoglobin ve hematokrit
değerlerine bakılması önerilir. Bu hastalar takip edilmeli ve aneminin
olası nedenleri açısından dikkatli değerlendirilmelidir. Akılda her zaman tutulması gereken gebelikte tam kan parametreleri değişeceği için
anemi teşhisini koymak normal popülasyona göre daha zordur. Sık görülen anemiler demir eksikliği ve folat eksikliğine bağlı anemilerdir. Bunun yanında gebelikte edinilmiş aneminin diğer daha az yaygın nedenleri aplastik anemi ve preeklampsi ile ilişkili hemolitik anemidir. Ayrıca
orak hücre hastalığı gibi doğuştan gelen anemiler de anne ve fetüsün
sağlığını etkileyebilir. Açıkçası, şiddetli aneminin anne ve fetüs üzerinde
olumsuz etkileri vardır (Williams ve Wheby, 1992). Bunun yanında tiroid fonksiyon testlerine de bakılmalıdır. Özellikle hipotiroidizm açısından dikkatli olunmalıdır fetüsü direk etkileyen bu durumda serbest T4
ile değerlendirilmelidir. Fetal gelişim için çok önemli olan bu hormonun
eksikliğinde maternal komplikasyonlar artmaktadır ve tedavi yerine
koyma şeklindedir (Sullivan, 2019). Klinik hipertiroidizm, gebeliklerin
%0,1 ile %0,4’ünü etkiler. Gestasyonel tirotoksikoz, Troid Stimulan Hormon (TSH) reseptörünü zayıf bir şekilde uyaran TSH ve Human Corionic Gonadotropin (HCG) yapısının homolojisinden kaynaklanır. Graves hastalığı (GH) gebede, en sık klinik olarak anlamlı hipertiroidizme
neden olan hastalıktır. Antitiroid ilaçlardan kaynaklanan teratojenite
endişeleri göz önüne alındığında, bunlar düşük riskli GH hastalarında
kesilebilir. Yüksek riskli hastalar ilk trimesterde propiltiourasil (PTU) ile
tedavi edilir ve sonraki trimesterlerde metimazole geçilebilir. Ameliyat
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özel durumlar için ayrılmıştır; radyoaktif iyot gebelikte kontrendikedir.
Akılda tutulması gereken ciddi hipertoridizmin gebelikte kalp yetmezliğine neden olduğudur ve dikkatli olunmalıdır (Kobaly ve Mandel, 2019).
Gebelikte 25-hidroksi vitamin D bakılmasının anlamı yoktur. Normalde
sağlıklı bir gebede serum 25-hidroksivitamin D düzeylerinin taraması
gerekli değildir (ACOG Committee on Obstetric Practice, 2011). Ancak
D vitamini eksikliği için risk faktörlerine (obezite, yetersiz güneş maruziyeti, çölyak ya da inflamatuar barsak hastalığı gibi malabsorbsiyona
neden olan hastalıklar) sahip bireylerde D vitamini düzeyi ölçülebilir.
Ancak, hamilelikte optimal 25-hidroksivitamin D seviyeleri belirlenmemiştir.
MAKROBESİNLER
Protein
Hamilelik sırasında fetoplasental ünite yaklaşık 1000gr protein kullanır. Bu yüzden gebenin protein tüketimini 1.1 gr /kg/ gün olarak belirlemek gerekir. Gebelik döneminde amninoasitler normal fetal büyüme
için çok önemlidir. Yüksek protein içeren gıdalar ile beslenen gebelerde
fetusun doğum ağırlığının daha yüksek olduğu ve bebek gelişiminin düşük protein alan gebelerin bebeklerine göre daha iyi olduğu bilinmektedir (Institute of Medicine. Dietary reference intakes, 2006). Özel protein
tozları veya yüksek proteinli içeceklerin kullanımından kaçınılmalıdır.
Karbonhidrat
Normal bir gebede günlük karbonhidrat gereksinimi 175 gramdır.
Bu gereksinimi meyve, sebze ve tahıllardan alması amaçlanır. İşlenmiş
karbonhidratlardan kaçınılmalıdır. Yeterli sıvı alımıyla birlikte kabızlığı
önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabilecek hamile kadınlar için günde 28 g lif alımı önerilir (Cunninghom,vd, 2014: 177-179). Karbonhidrat
alımının gebelerde artması gestasyonel diyabet, preeklampsi ve erken
doğum gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Gebelikte alternatif şekerler ve tatlandırıcılara yönelik yapılan çalışmalarda bu maddelerin fetus üzerinde olumsuz etkisine dair kanıtlar giderek artmaktadır (Goran
vd., 2019).
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Yağ
Optimal yağ alımı belirsiz olmakla birlikte olası olumsuz gebelik
etkileri nedeni ile trans yağ asitlerinin tüketiminden kaçınılmalı ya da
en aza indirilmelidir. Bu konuda yapılan toplum temelli çalışmalarda
özellikle uzun zincirli omega-3 yağ asitlerinin alımı preeklampsi başta olmak üzere gebelikte gelişebilecek diğer komplikasyonları azalttığı
vurgulanmaktadır (Arvizu vd., 2019).
MİKROBESİNLER
Kaliteli beslenen kadınlarda çoklu mikrobesin (MMN) takviyesine
ihtiyaç duyulmayabilir. Ancak yaygın beslenme bozuklukları nedeniyle
gebe mutlaka beslenme alışkanlıkları ve rutin diyeti için detaylı değerlendirilmeli ve ihtiyaç halinde takviye verilmelidir.
Hamile bir kadına günde 27 mg demir, 1000 mg kalsiyum, ilk trimesterde günlük 400 mcg sonrasında ise 600 mcg folik asit, 150 mcg iyot
ve kesin miktar tartışmalı olmak üzere 200-600 UI D vitamini alması
önerilir. Bunun yanında A, C E, B vitaminleri ve çinko alımı da hamilelikte önemli yer tutmaktadır.
Hamilelikte ilk trimesterde günlük folik asit kullanımı önerilmelidir. Ayrıca hamilelik ve emzirme dönemi boyunca ise günlük D vitamini almaları önerilmelidir. Diğer vitamin ve mineral takviyeleri ise rutin
kullanımının önerilmesine gerek yoktur (Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists, 2014). Ancak mikrobesin eksikliği için yüksek risk
altındaki gruplara (malabsorbsiyona neden olan hastalıklar, tütn ve
madde bağımlıları, bariatrik cerrahi geçirenler, çoğul gebelikler, vejeteryanlar) takviye önerilebilir.
Demir
Hamilelik, büyük ölçüde maternal intravasküler hacim genişlemesi
ile ilgili “fizyolojik” bir dilüsyonel anemi ile ilişkilendirilse de; paradoksal olarak eritrosit üretimindeki artış ve eritrosit kütlesi/kg ile ilişkilidir.
Maternal sistem bu artışın yanında demirin aktif olarak plasentanın demiri çekmesiyle ihtiyaç artmaktadır. Plasental transferle bu demir oranın
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günlük 500 mg kadar çıkabildiği bilinmektedir. Bununla birlikte demir
emilimi normal popülasyona göre gebelerde artmaktadır (Means, 2020).
Aslında anemisi olmayan bir gebede demir takviyesinin obstetrik
sonuçları olumlu yönde etkilediğine dair güçlü bir kanıt bulunmamaktadır. Fakat demirin fetusun santral sinir sistemi gelişimde önemli bir
yer tuttuğu bilinmektedir; özellikle nörogelişimsel aktivite için fayda
sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanında demirin bazı enzimsel
aktivitelerde yer almasıyla fetal böbrek gelişimi, fetal büyüme ve kardiovasküler sistem gelişiminde rol aldığı gösterilmiştir (Gambling vd.
2003). Anemisi olmayan bir kişide, hamilelikte demir eksikliği anemisini
önlemek için yaklaşık 30 mg / gün demir takviyesi gerekir (Hurrell ve
Egli, 2010). Bu miktar gebelik öncesi kullanılan multimineral takviyelerinin çoğu tarafından karşılanmaktadır.
Birinci veya üçüncü trimesterde 11g/dL altında hemoglobin seviyesi veya ikinci tirmesterde 10.4 g/dL ve altında hemoglobin seviyesi ve
40 ng/mL altında ferritin seviyesi varsa gebelere demir eksikliği anemisi
tanısı konur. Bu durumda anemi düzelene kadar günde 30 ila 120 mg/
gün demir takviyesi verilmelidir (Institute of Medicine, 1993). Demirin
gastrointestinal yan etkileri (mide yanması, kabızlık, dışkıyı koyu renge
boyama) nedeni ile bazı gebelerde anemi tedavisinin uyumu sağlanamamaktadır; bu durumda haftada bir ya da üç defa alınan demirin de
diğer yöntem kadar etkili olduğu görülmektedir. Gebeler mutlaka demir takviyesine başlamadan önce demirin yan etkileri bakımından bilgilendirilmelidir.
Kalsiyum
Fetal iskelet gelişimi için, özellikle son trimesterde olmak üzere
hamilelik sırasında günde 30 gram kalsiyum alınmalıdır. Gebelikte fizyolojik hiperparatroidizm görülür ve kalsiyum mobilizasyonunda en
önemli mekanizma budur. Kalsiyumun intestinal absorpsiyon ve renal
tutulumu gebelik boyunca progresif olarak artar (Hacker vd., 2012). Total kalsiyum maternal plazmada azalsa dahi iyonize kalsiyum genelde
değişmemektedir. Bunun sonucu olarak olası kalsiyum eksikliğinde maternal sistemde klinik etkisi görülmeyebilir.
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Hamile ya da laktasyon dönemindeki kadınlarda elemental kalsiyum için önerilen değer 19-50 yaş arasında 1000 mg/gün ve 14-18 yaş
arası için ise 1300 mg/ gündür. Aynı yaştaki hamile olmayan kadınlarla, hamile bireylerin kalsiyum için diyet önerileri arasında fark yoktur.
D Vitamini
Gebelik ve laktasyon dönemi dahil tüm üreme çağındaki kadınlara
günde 600 IU D vitamini takviyesi önerilmektedir (American College
of Obstetricians and Gynecologists, 2011). Takviye vitamin önerilirken
hastaya özellikle kolekalsiferol (D3) içeren ürünleri alması önerilmelidir çünkü D3 vitamini vücutta D vitaminin aktif formlarına daha kolay
dönüştürülerek serum 25-hidroksivitamin D’yi artırmada daha etkilidir.
Ancak piyasadaki bazı D vitamini etiketli ticari reçetesiz ürünler ergokalsiferol (D2) içermektedir. Bazıları ise iki formun karışımını içerir.
D vitamininin güvenli üst sınırı iyi net bilinmemektedir, ancak en
son 2011 kılavuzlarında önerilen değer 4000 IU olarak belirlenmiştir
(Rodda vd., 2015). D vitamininin kalsiyum homeostazındaki fonksiyonunun ötesindeki rolü son yıllarda gebelikte kullanımı büyük ilgi görmüştür. D vitamininin gebelikteki eksikliğinin maternal-fetal sonuçlar
üzerindeki etkileri hakkında araştırmalar bulunmaktadır. Birkaç çalışma, düşük maternal D vitaminin preeklampsi, gestasyonel diyabet,
erken doğum ve düşük doğum ağırlığı dahil olmak üzere gebelikteki
olumsuz sonuçlarla ilişkilendirmiştir. D vitaminin kullanımında bu durumların azaldığını gösteren çalışmalar olsa da bu durum halen net
değildir (Agarwal vd., 2018).
Bunun yanında son zamanlarda giderek artan şekilde görülen otizm
insidansında azalma (40 ila 60 ng/mL arasında 25-hidroksivitamin D
seviyelerine ulaşmak için günde 5000 uluslararası birime kadar), preeklampsi (4000 uluslararası birime kadar) gibi potansiyel faydaları değerlendirmiştir, ancak bu çalışmalar küçük örneklemler ile yapılmıştır.
Folik Asit
Kadınların gebelikten önce (prekonsepsiyonel dönem) ve gebeliğin
ilk trimesteri boyunca 0,4 mg folik asit almaları önerilmelidir. Bu du38
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rum nöral tüp defekti (NTD) görülme insidansını azalttığı bilinmektedir
buna rağmen halen bilinmeyen mekanizmalar ile nöral tüp defekti folik
asit düzenli kullanımına rağmen görülebilmektedir (ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, 2017; Viswanathan vd., 2017). Sonraki trimesterlerde de hem fetüsün hem de plasentanın büyüme ihtiyaçları için günde
0.6 mg folik asit önerilmelidir. (Centers for Disease Control and Prevention, 1992). Diğer risk gruplarındaki kadınlar için optimal perikonsepsiyonel/ilk trimester folik asit dozu belirsizdir.
Gebelikte bazı özel durumlarda önerilen dozlar Tablo 4 teki gibidir (American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee
on Practice Bulletins-Obstetrics:2017; Centers for Disease Control and
Prevention Folic Acid recommendations, 1992).
Tablo 4- Gebelikte Bazı Özel Durumlarda Önerilen Folik Asit Dozları
Gebelikle İlgili Özel Durum

Önerilen Folik
Asit Miktar

-Birinci veya ikinci derece akrabada NTD’nin aile öyküsü
-

1 mg

-Valproik asit veya karbamazepin kullanan kadınlar

4 mg

Diğer antiepileptik ilaçları alan kadınlar

0.4 mg

Mevcut folik asitte (örneğin triamteren , trimetoprim , sülfasalazin ) azalma ile ilişkilendirilen antiepileptik ilaçlar
dışında ilaçlar alan kadınlar

1 mg

Düşük eritrosit folat seviyeleri ile ilişkili tıbbi durumları
olan kadınlar

1 mg

Pregestasyonel diyabetli kadınlar

1 mg

Kolin   
Fetüs, kolin ihtiyacını anneden karşılar. Kolin varlığı, bebeklerde
merkezi sinir sisteminin gelişimi için çok önemlidir. Hamile kadınlara
da gıdalardan veya takviyelerden yeterli miktarda kolin tüketmesi önerilmelidir. Et, süt ürünleri, yumurta ve balık başlıca kolin kaynaklarıdır;
Ispanak, fasülye, brokoli gibi sebzeler de kolin içerir. Kolinin bu etkisini
sinerjik bir şekilde artıran dokosaheksaenoik asidinde (DHA) bu diyet39

SAĞLIKLI BİR GEBELİKTE NUTRİSYONEL DESTEK

lere eklenmesi önemlidir. Bu omega 3 yağ asidinin bir alt grubudur ve
DHA en çok anne sütünde, balık yağında, ceviz ve keten tohumunda
bulunmaktadır. Nitekim bu iki besinin göz ve nörobilişsel gelişimi artırdığı bilinmektedir (Mun vd., 2019).
Çinko
Maternal çinko eksikliğinin bakıldığı sistematik çalışmalarda gebelerde şiddetli preeklampsiyi daha sık görüldüğü birçok çalışmada vurgulanmış olup buna karşın gestasyonel diyabette eksiklik olan ve olmayan gebelerde bir farklılık olmadığı bulunmuştur (Wilson vd., 2016).
Başka bir sistematik incelemede 21 randomize çalışmada çinko takviyesinin, sadece sosyoekonomik seviyesi düşük olan kadınlarda erken
doğumu %14 azalttığı gözlenmiştir ancak bunun dışında herhangi bir
gebelik sonucunu iyileştirmediğini bulunmuştur (Ot vd., 2015). Gebelerde çinko takviyesi ve günlük alınacak üst-alt limit doz üzerinde bilgiler
yetersizdir.
İyot
İyot eksikliğinin hem maternal hem de fetal/neonatal hipotiroidizme yol açabilmektedir. Ulusal Tıp Akademisi, gebelik boyunca 220
mikro gram ve laktasyon döneminde ise 290 mikro gram günlük iyot
takviyesini önerir; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hamileler ve laktasyon
dönemindeki kadınlara 250 mikro gram iyot önermektedir. Hamilelik sırasında fizyolojik değişiklikler nedeniyle iyot ihtiyacı yaklaşık %50 oranında artar. Hamilelikte yeterli iyot durumu, anne sağlığı ve fetal büyüme için çok önemlidir. Hamilelik sırasında şiddetli iyot eksikliği, hipotiroidizm, guatr, ölü doğum, artan yenidoğan ölümleri, nörolojik hasar
ve zihinsel bozukluk dahil olmak üzere anne ve fetal sağlık üzerinde bir
dizi zararlı etkiye neden olabilir. Şiddetli iyot eksikliğinin düzeltilmesi,
olumsuz etki riskini azaltabilir (Zhao vd., 2019).
İyot alımının normalin üzerine çıkması durumunda fetal guatr gibi
zararlı etkiler görülebilir (Connelly vd., 2012). Hamilelerde iyot alımının
güvenli üst sınır dozu belirsizdir.
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A Vitamini
Gebe bir kadının günde 3300 IU (1000 retinol eşdeğer) A vitaminine
ihtiyacı vardır . Hem annenin hem de fetusun görme fonksionunu için
gerekli olan A vitamini, hücre bölünmesinde, fetal organogenezde ve
iskelet gelişiminde de görevlidir. A vitamini eksikliği, zayıf bağışıklık
fonksiyonu ve ishal, kızamık ve solunum yolu enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıklara bağlı daha yüksek morbidite ve mortalite ile güçlü bir
şekilde ilişkilidir (Azaïs-Braesco, 2019). Ancak fazla miktarda A vitamini
tüketiminin ise embriyo üzerinde teratojenik etkileri olabilir. Şiddetli eksikliğin olmaması durumunda, hamile kadınlar 5000 IU birimden (1500
retinol eşdeğeri) fazla A vitamini içeren multivitaminlerden kaçınmalıdır. Ayrıca beta retinol yerine beta keroten içeren ürünler de bulunmaktadır ve hamilelikte beta keroten ve etkileri ilgili bilgiler daha sınırlıdır.
Günde 10000 UI den fazla (3000 retinol eşdeğeri) A vitamini içeren takviyeler ise teratojenik olup kullanılmamalıdır (Underwood, 1989).
Yukarıda tartışıldığı gibi, aşırı miktarda A vitamini alımı nedeniyle
karaciğer veya karaciğer içeren gıdaların yüksek miktarda tüketimi hamilelikte zararlı olabilir bu nedenle karaciğer tüketimini sınırlamasını
veya bundan kaçınmasını tavsiye edilmiştir.
Yapılan araştırmalara göre E ve C vitamin takviyelerinin gebelik sonuçlarını iyileştirmediğini göstermiştir. Geniş tabanlı yapılan bir analizde ölü doğum, neonatal ölüm, erken doğum, preeklampsi, preterm veya
term membran rüptürü veya ıntrauterin gelişme geriliğinin önlenmesi
için diğer takviyelerle kombinasyon halinde rutin E vitamini takviyesini
desteklememektedir (Rumbold vd., 2015).
GEBELİKTE BESLENME HAKKINDA DİĞER ÖNEMLİ
AYRINTILAR
Hastalara beslenme eğitimi verirken makro ve mikrobesinlerin
yanında ayrıca bazı önemli noktalardan da bahsetmek gerekir. Olası
toksik ya da teratojenik etkileri nedeniyle hamilelik sırasında bazı yiyeceklerden kaçınılmalı ya da en azından sınırlandırılmalıdır. Hamilelere pastörize edilmemiş süt ürünlerinden, az pişmiş etlerden, bazı balık
türlerinden, yüksek kafein alımından, yıkanmamış meyve/sebzelerden,
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tatlandırıcılardan ve etkileri gebelik üzerine etkisi net olmayan bitkisel
ürünlerden kaçınılması önerilmelidir. Hastalar hamilelik sırasında karşılaşabilecekleri gıdaya bağlı enfeksiyonların riski ve bunların önlenmesi hakkında bilgilendirilmelidir.
Vejetaryen Diyet  
Yüksek kaliteli kanıtlar az olsa da, dengeli vejetaryen diyetlerin gebelik sonucu üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yok gibi görünmektedir. Vejetaryen bir diyetin gebelik için yeterli olup olmadığı buna ne
denildiğine göre değil, tüketilen besinlerin türü, miktarı ve çeşitliliğine
göre değerlendirilmelidir (Haddad ve Tanzman, 2003). Özellikle veganlar gebelerde demir, B12 ve D vitamini, kalsiyum ve omega 3 yağ asitlerinin (dokosaheksaenoik asit [DHA] ve eikosapentaenoik asit [EPA])
eksikliği gözlenebilir, bunların takviyesine önem verilmelidir (Malgorzata ve Alicja, 2016).
Besleyici Olmayan Tatlandırıcıların Kullanımı
Bazı tatlandırıcılar (aspartam sukraloz, sakarin, asesülfam potasyum, steviosid gibi) kilo kontrolünde ve kan şekeri regülasyonunda çok
yaygın olarak kullanılabilmektedir. Ancak hamilelik sırasında bu maddelerin tüketiminin kısa ve uzun vadeli etkilerine ilişkin klinik çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, hiçbir veri kullanımını önermez. Hamile kadınlar tarafından steviosid genel popülasyonda doğum kusurları riskini
temel riskin üzerinde artırır (Papa vd., 2014).
Kafein Alımı
37 gözlemsel çalışmadan elde edilen 42 bulguyu içeren 2020 sistematik bir incelemede, kafein tüketimi, düşük, ölü doğum, düşük doğum
ağırlığı ve gestasyonel yaşa göre küçük olma gibi olumsuz sonuçlarla
önemli ölçüde ilişkilendirilmiştir (James, 2021).
Bitkisel Ürünler
Hamilelik sırasında mide bulantısını azaltmak için kullanılan zencefil dışında bitkisel ilaçlardan kaçınılmasını önerilmektedir (Marcus ve
Snodgrass, 2005).
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Deniz Ürünleri
Fetüsün cıva ve diğer su kaynaklarını kirleticilere maruz kalmasını
en aza indirmek için bazı deniz ürünlerinden (çini balığı, kral uskumru, marlin, köpek balığı) tamamen kaçınmalıdır. Her ne kadar uygun
derecede dondurulmuş çiğ balıkta birçok parazit ve bakteri yok olsa da
hamilelere, potansiyel olarak zararlı organizmalardan korunmak için
pişmiş çiğ balık tüketmeleri önerilmelidir (US Food and Drug Administration, 2020).
SONUÇ
Optimal doğum sonuçları için, öncelikle anne adayını prekonsepsiyonel dönemde değerlendirmek, kendisini gebelik dönemi ve fizyolojisi hakkında bilgilendirmek gerekir. Detaylı bir anamnez alınarak,
sosyoekonomik durumunu ve beslenme alışkanlıklarını da göz önünde
bulundurularak bir beslenme planı oluşturulmalıdır. Gebelik sırasında
özellikle ilk trimesterde belirgin yaşanan mide bulantılarından; sonraki
dönemlerde yaşaması olası iştah değişikliklerine kadar her konu tartışılmalıdır. Gebelik ve emzirme sırasında uzak durması gereken besin ve
maddeler anlatılmalı; bu durumun kedisine ve fetüse ne gibi riskler doğuracağı anlatılmalıdır. Gebe kaldıktan sonra gerekli takviyeler başlanmalıdır. Folik asit, demir ve D vitamini her gebenin mutlaka kullanması
gereken takviyelerdir. Diğer mikrobesinlerin başlanma kararı gebenin
detaylı anamnezi alındıktan sonra gerekirse verilmelidir. Her gebenin
beslenme programı vücut kitle indeksine, yaşına, gün içi aktivitesine
göre bireyselleştirilmelidir. Ek hastalıkları ya da özel yeme alışkanlıkları
bulunan gebeler gerekirse alanında uzmanlaşmış bir diyetisyene ve dahiliye uzmanına da konsülte edilmelidir.
Sağlıklı ve yeterli miktarda beslenen gebeler sağlıklı bir toplumun
yapıtaşını oluştururlar. Bu yüzden sağlık hizmeti sunan bireyler gebelerde beslenme konusuna gerekli özeni göstermelidir.
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DİYABETİN AĞIZ SAĞLIĞINA ETKİSİ
Büşra YILMAZ1, Efsun SOMAY2
Öz: Diabetes Mellitus (DM), Amerikan Diyabet Derneği tarafından
2007 yılında insülin sekresyonundaki, insülin etkisindeki veya her ikisindeki kusurlardan kaynaklanan hiperglisemi ile karakterize edilen
bir grup metabolik hastalık olarak tanımlamıştır. Bu hastalığın birincil
özelliği, ya pankreastan insülin salgılanmasındaki bir kusurdan ya da
vücut hücreleri tarafından insülinin etkisine dirençten ya da her ikisinden kaynaklanan kronik, kalıcı hiperglisemidir. Kısaca, DM düzensiz
glukoz homeostazıdır. Son yıllarda küresel bir salgın haline gelen ve
birçok hastalığın oluşumunda ilk sırada yer alan DM, diyabetik bireylerde hipergliseminin derecesi ve süresiyle orantılı olarak birçok komplikasyon ortaya çıkarmaktadır. Uzun süreli hipergliseminin vücuttaki
hemen hemen tüm dokuları etkilediği ve gözler, sinirler, böbrekler ve
kan damarları dahil olmak üzere birden fazla organ sisteminin önemli
komplikasyonları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. DM’nin klinik görünümü akut başlangıçtan asemptomatik vakalara kadar geniş bir alanı
kapsamaktadır. Sık görülen klinik bulgu ve belirtileri arasında; kserostomi, kilo kaybı, polifaji, polidipsi, poliüri, yorgunluk, ayaklarda
uyuşma, ciltte kuruma, kaşıntı, bulanık görme, fungal enfeksiyonlar
ve periodontal hastalıklar yer almaktadır. En çok görülen DM tipleri;
Tip I ve Tip II olanlarıdır. TI DM çoğu zaman 30 yaş ve altında teşhis edilirken, TII DM 30 yaş üstü bireylerde gözlenmektedir. Özellikle tüm DM’li hastaların %90-95’ini oluşturan Tip II DM, son yıllarda
dünya çapında en yaygın bulaşıcı olmayan hastalıklardan biri olarak
nitelendirilmektedir. Bu hastalık çoğu yüksek gelirli ülkede dördüncü veya beşinci önde gelen ölüm nedenleri arasında gösterilmekte ve
1 Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ankara / Türkiye,
uzmdtbusrayilmaz@gmail.com.tr, Orcid No: 0000-0003-0633-5648
2 Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Ankara
/ Türkiye, efsuner@gmail.com.tr, Orcid No: 0000- 0001-8251-6913
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birçok düşük-orta gelirli ülkede ise salgın haline gelmektedir. DM’li
hastalarda çene yüz bölgesinde oral mukoza, dişler, periodontal dokular ve destekleyici kemik, temporomandibular eklemler, çiğneme
ve yüz ifadesinde kullanılan kaslar, majör ve minör tükrük bezleri,
lenfatikler, sinirler ve destekleyici damar sistemi etkilenmektedir. Bu
nedenle ağız ve diş sağlığı uzmanlarının, DM hastalarında semptomların erken tanınması, teşhisi ve uzun süreli izlenmesinde önemli rolü
bulunmaktadır. Ayrıca diş hekimleri DM tanılı hastalara genel anestezi kullanımını da içerebilecek cerrahi tedaviler sağlamak için hazırlıklı
olmalıdır. İyi bir ağız sağlığı, özellikle çeşitli kandidiyazis, periodontal
hastalık, odontojenik ilişkili yumuşak doku enfeksiyonları ve selülit
gibi enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi, glisemik kontrolün sürdürülmesi ve DM tanılı hastanın genel durumu için gereklidir. İyi kontrol edilen DM’li hastalar, DM tanısı olmayan hastalarla oral bölgedeki hastalık, ilerlemesi ve tedavi komplikasyonları için benzer risklere
sahiptir. Zayıf glisemik kontrolü olan hastalar periodontal hastalık ve
kandidiyazis gibi daha şiddetli, hızla ilerleyen durumlarla karşılaşma
eğiliminde olmaktadır. Bu nedenle olası komplikasyonların önlenebilmesi için tıp ve diş hekimleri ile diğer sağlık profesyonellerinin DM
riski altındaki bireyleri belirlemeyi amaçlayan stratejilere katılımının
en üst düzeye çıkarılması ve DM tanılı hastaları rutin ağız ve diş sağlığı taramalarına yönlendirmeleri gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Kaybı

GİRİŞ
Diabetes Mellitus (DM), kandaki yüksek glikoz seviyesi ve karbohidrat, yağ, protein metabolizmasında anormallikler ile karakterize olan
kronik bir hastalıktır (World Health Organization, 2021). Dünya çapında
yaklaşık 422 milyon insan DM hastasıdır ve her yıl 1,6 milyon ölümün
diyabete bağlı olduğu tahmin edilmektedir. DM kontrol altına alınmadığında hastalık tablosuna zamanla retinopati, nefropati, nöropati ve
kardiyovasküler hastalıklar gibi komplikasyonlar eklenebilmektedir.
(Borgnakke vd., 2015; World Health Organization, 2021).
Sistemik hastalıkların ağız ve diş sağlığına etkisi tüm dünyada ve
ülkemizde önemli sağlık konuları arasında yer almaktadır. Toplumda
erişkin ve çocuklarda sıkça görülen DM de ciddi oral komplikasyonlara
sebep olan sistemik hastalıklar arasında yer almaktadır. Ağız ve diş sağ50
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lığı ile DM arasındaki ilişkiyi destekleyen güçlü kanıtlar olmasına rağmen, hekimler ve DM’li hastalar arasında ağız ve diş sağlığı farkındalığı
yeterli düzeyde değildir (Leite vd., 2013: 272).
DM Tipleri ve Ağız Sağlığına Etkileri
Temel olarak DM’in sık görülen üç tipi vardır; Tip I DM, Tip II DM
ve Gestasyonel DM. En çok görülenleri ise Tip I ve Tip II DM’tir. Hem
TI DM hem de TII DM değişen paternlerle gelişen hastalıklardır. TII
DM’den farklı olarak, TI DM iyi tanımlanmıştır, genellikle çocuklarda,
gençlerde ve genç erişkinlerde teşhis edilir, hızlı bir semptom başlangıcı
vardır ve nadiren teşhis edilememektedir. TII DM ise genellikle yetişkinlerde gözlenmektedir (Centers for Disease Control and Prevention,
2020).
a. TI DM
TI DM, çocukluk çağının yaygın bir metabolik hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Her 400-600 çocuk ve ergenden yaklaşık 1’inde TI DM
tanısı bulunmaktadır. Yetişkinlerde ise TI DM tanısı hastaların yaklaşık
%5’ini oluşturmaktadır. Hastalığın başlangıç semptomları çoğunlukla
çocukluk evresinde ortaya çıkmakla birlikte, yetişkinlerde de 3. dekatta gözlenebilmektedir. TI DM, otoimmün ß-hücre yıkımı ile karakterize olup genellikle mutlak insülin eksikliğine yol açmaktadır (Centers
for Disease Control and Prevention, 2011). Ayrıca TI DM ile ağız ve diş
sağlığı arasındaki ilişki incelenmiş ve TI DM’nin periodontitis, diş çürükleri gibi dental problemlerin başlangıcında ve gelişiminde önemli
rol oynadığı, kandida enfeksiyonlarını teşvik ederek oral mikrofloradaki değişikliklere yol açtığı rapor edilmiştir (Bissong vd., 2015). Yapılan
çalışmalar TI DM’li adelösanların benzer yaştaki sağlıklı bireylere göre
periodontal dokularında daha şiddetli inflamasyona sahip olduklarını,
bununla birlikte mikrobiyal dental plak seviyelerinin benzer olduklarını
ortaya koymaktadır. Öte yandan, çocuklarda ve ergenlerde diş çürüğü
ve diyabet arasındaki ilişkiye dair kanıtlar net olarak belirlenememiştir.
Araştırmacılar, zayıf kontrollü TI DM’li bireylerde tükürük akış hızının
azaldığını ve ardından da bu duruma bağlı olarak diş çürükleri oluş51
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tuğunu tanımlamışlardır. DM tanılı çocuklar, muhtemelen metabolik
kontrolün bozulması, tükürük bezinin hipofonksiyonu ve tükürükteki yüksek glikoz konsantrasyonu nedeniyle, sağlıklı çocuklardan daha
yüksek çürük gelişimi riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca DM süresi ile eksik, çürük, restorasyonlu diş sayısı ve periodontal problemler
arasında şiddetli bir pozitif ilişki bulunmuştur (Karjalainen vd., 1996;
Karjalainen ve Knuuttila, 1996).
TI DM tanılı bireylerde hastalığa bağlı oluşan komplikasyonlar,
günlük insülin enjeksiyonu sayısı, bireyin hastaneye yatış sayısı, glisemik kontrol gibi etkenler, uygulanan tedaviler, özel bakım ihtiyaçları ve
düşük eğitim düzeyi gibi nedenlerin de eklenmesiyle uzun süreli yaşam
kalitesinin negatif yönde etkileneceği düşünülmektedir (Costa Flora ve
Gonçalves Henriques Gameiro, 2016; Souza vd., 2019). Ayrıca adölesanlarda TI DM gibi bir kronik hastalık varlığı, duygusal ve davranışsal bozukluklara yola açarak psikososyal açıdan bireyleri etkileyebilmektedir
(Rafael, 2017).
Tüm bu veriler göz önüne alındığında, DM tanılı çocuklarda ağız
ve diş sağlığı durumu periyodik bir şekilde değerlendirilerek DM yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak desteklenmeli ve diş hekimleri,
TI DM’li bireylere yardımcı olan multidisipliner ekibin etkin bir parçası
olmalıdır. Ayrıca DM tanılı hastalar, çocuk yaşlardan itibaren mutlaka
oral hijyen eğitimi almalıdırlar.
b. TII DM
TII DM, vücudun yetersiz insülin kullanımı sonucu oluşmaktadır.
Dünya çapında Tip II DM prevelansı ciddi biçimde giderek artmaktadır
(World Health Organization, 2021). Bu tip DM’nin en yaygın nedenleri
arasında obezite, ailesel diyabet öyküsü, ileri yaş, hareketsiz yaşam tarzı, stres ve gebelik sırasında gestasyonel DM oluşumu yer almaktadır
(Zheng vd., 2018: 92). DM’nin oral komplikasyonları arasında ise kserostomi, diş çürükleri, periodontal hastalıklar ve oral bölgedeki enfeksiyonların artışında eğilim bulunmaktadır ve DM hastaları arasında en
sık görülen dental problem periodontal hastalıklardır. TII DM tanılı bireyler, kronik periodontitis için daha büyük bir risk altındadır ve sağlıklı
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bireylerle kıyaslandığında daha şiddetli kronik periodontitise sahip oldukları belirlenmiştir. Klinik araştırmalar, DM’li kişilerde belirlenen periodontitis olgularının uygun bir profesyonel tedavi sonrasında kandaki
glikoz seviyesinin kontrolünün de olumlu etkilediğini göstermiştir (Hsu
vd., 2019). Glisemik kontrolü zayıf olan hastalarda ise glisemik kontrolü
iyi olanlara göre daha şiddetli dişeti kanaması, alveoler kemik kaybı ve
periodontal doku yıkımı gözlenmektedir. DM’li bireylerde doğru periodontal tedavinin uygulanması ve dental plak kontrolü hem periodontal
sağlığı hem de kandaki glikoz seviyesinin kontrolünü olumlu yönde etkilemektedir. Dental plak kontrolü, hem hastaların bireysel olarak yaptıkları diş fırçalama ile dental plak temizliği hem de diş hekimi tarafından uygulanan profesyonel mekanik plak ve diş taşı temizliğinden
oluşmaktadır. DM, diş kaybı ve diğer dental problemler için büyük bir
risktir; literatürde DM’li yetişkinlerde sağlıklı yetişkinlere kıyasla 2,25
kat daha fazla diş kaybı izlendiği rapor edilmiştir (Hsu vd., 2019; Patel
vd., 2013).
DM tanısı bireylerin yaşam kalitesi üzerinde de önemli bir etkiye
sahiptir. DM’li bireyler, herhangi bir kronik hastalığı olmayanlara göre
özellikle fiziksel ve psikolojik işlevlerindeki olumsuz etkiler nedeniyle
daha düşük bir yaşam kalitesine sahip olmaktadır. Ayrıca TII DM’li kişilerin yaşam kalitesini çeşitli demografik faktörler de etkilemektedir.
Erkeklerin genel sağlık durumunun, fiziksel işlevlerinin ve fiziksel rol
sınırlamasının daha düşük olduğunu öne sürülmekle birlikte kesin olmayan bilgiler mevcuttur. Cinsiyete ek olarak, ağız ve diş sağlığı üzerindeki negatif etkileri nedeniyle ortaya çıkan oral komplikasyonlar da
hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir. Yaşam kalitesini etkileyen
bir diğer demografik unsur da yaştır. Yaşlı bireyler gençlerle kıyaslandığında daha düşük yaşam kalitesine sahiptir. Ayrıca, TII DM tanılı
hastaların yaşam kalitesini gelir seviyesinin etkileyebildiği bildirilmiştir.
Benzer şekilde, bir kişinin TII DM’ye sahip olduğu sürenin uzunluğu,
yaşam kalitesini daha uzun dönemde etkilemekte ve daha düşük yaşam
kalitesi ile sonuçlanmaktadır. Sigara içen TII DM’li bireylerin de sigara
içmeyenlere göre daha zayıf yaşam kalitesine sahip oldukları rapor edilmiştir (Sanjari vd., 2011; Nejhad vd., 2013; Mikailiūkštienė vd., 2013).
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DM Tanılı Bireylerde Sık Görülen Oral Komplikasyonlar
Literatürde yapılan çalışmalarda, periodontal hastalıkların ve dental problemlerin DM’nin önemli komplikasyonları içinde yer aldığı vurgulanmakta ve dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durum olduğu
belirtilmektedir. Ayrıca, DM tanılı bireyler oral ve dental problemler
yönünden değerlendirildiğinde sağlıklı bireylere göre daha yüksek risk
taşımaktadırlar (Bissong vd., 2015; Choi vd., 2011; Hsu vd., 2019). Özellikle periodontal hastalık gibi oral bölgedeki enflamatuar hastalıkların önlenmesinde, DM’li bireylerin kandaki glikoz düzeylerinin kontrol
edilmesinin önemli bir etken olduğu bildirilmektedir (Choi vd., 2011:
381). Tüm bunlara ek olarak yetersiz metabolik kontrol (Skamagas vd.,
2008), DM’nin süresi, mikrovasküler ya da makrovasküler komplikasyonun varlığı (Taylor ve Borgnakke, 2008), aşırı miktarda sıvı kaybı ve
enfeksiyona verilen cevabın değişmesi gibi faktörler de DM’li bireylerde
oral komplikasyonların görülme sıklığını artırmaktadır (Borgnakke vd.,
2015; Bilge ve Tozoğlu, 2010). Hiposalivasyon, kserostomi, bakteriyel,
viral ve fungal enfeksiyonlar, yara iyileşmesinde gecikme ve/veya yetersiz yara iyileşmesi, diş çürüğü görülme sıklığında ve şiddetinde artış, periodontal hastalıklar, periapikal apse, kötü ağız kokusu gibi oral
komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir (Lamster vd., 2008; Bilge ve Tozoğlu, 2010; Wang vd., 2019).
DM tanılı bireylerde sıklıkla görülen ve ağız ve diş sağlığını etkileyen problemler şunlardır:
Tükürük bezi disfonksiyonu ve kserostomi
Oral mukozada fungal enfeksiyonlar, pamukçuk
Periodontal hastalıklar (periodontitis, gingivitis)
Diş çürükleri
1. Tükürük bezi disfonksiyonu ve kserostomi: Oral ve tüm sistemik sağlığın sürdürülmesi için tükürük fonksiyonunun devamı gerekmektedir. Tükürük fonksiyonu sindirim, çiğneme, tat alma, konuşma,
yutma, mineralize ve mukozal dokuların korunması üzerinde etkilidir
(Longman vd., 1995). Kserostomi, subjektif bir oral kuruluk hissi olsa da
bu durumun etiyolojisini belirlemek için sistematik bir yaklaşım gerekmektedir. Bu nedenle DM tanılı hastalarda tek başına subjektif şikayet54
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leri olanlar ile ölçülebilir tükürük bezi disfonksiyonu olanlar arasında
dikkatli bir şekilde ayrım yapılmalıdır. Kserostomi şikayetleri, polidipsi
(DM’nin yaygın bir belirtisi), oral duyusal işlev bozuklukları, dehidratasyon, hiposalivasyon ve / veya değişmiş tükürük içeriğine bağlı olabilir (Chávez vd., 2001; Longman vd., 1995). Hemoglobin A1c (HbA1c)
değerleri yükseldikçe tükürük akış hızında azalmanın olduğu bildirilmiştir (Chávez vd., 2001). DM’li hastalarda tükürük salgısının koyulaşması ve miktarının azalması nedeni ile tükürüğün dental dokuları
yıkayıcı, temizleyici ve çiğnemeyi kolaylaştırıcı etkisi bozulmaktadır.
Ayrıca tükürük miktarındaki azalma; gıdaların diş yüzeyine yapışarak
dental plak oluşumuna ve daha sonra da diş taşlarının oluşmasına yol
açmaktadır. Kserostomi ise hastalarda ağrıya, ağızda oluşan yaraların
iyileşmesinde gecikmelere ve enflamasyonların artmasına, bunların sonucunda da diş kayıplarına sebep olabilmektedir. Eğer kserostominin
önüne geçilemiyor ise bol bol sıvı tüketimi, sık sık ağız gargarası uygulaması veya diş hekiminin tavsiye edeceği yapay tükürük preparatları
kullanılması önerilmektedir (Longman vd., 1995: 70).
2. Oral mukoza hastalıkları: Oral bölgenin fungal enfeksiyonları,
pamukçuk; DM’li hastaların tükürüklerindeki yüksek glikoz seviyesine
bağlı olarak oluşabilmektedir. Bu sorun, özellikle alt ve üst dudak birleşim bölgesinde çatlak ve eritem şeklinde kendini göstermektedir. Ayrıca, sigara kullanımı ve protezlerin uyumadan önce ağızdan çıkarılmaması da fungal enfeksiyonların gelişimini hızlandırabilmektedir. Oral
kandidiyazis; immünosupresyon, gecikmiş iyileşme ve / veya tükürük
hipofonksiyonu gibi nedenlerle daha agresif hale gelebilmektedir. Ağızda fungal enfeksiyonların tedavisinde ilaçların yanı sıra, varsa hareketli ve/veya sabit protezlerin temizliğine dikkat edilmeli ve geceleri de
mutlaka çıkartılmalıdır. Ayrıca hastalara sigara kullanılmaması gerektiği mutlaka belirtilmelidir (Martorano-Fernandes vd., 2020: 16).
DM aynı zamanda belirli oral yumuşak doku lezyonlarının gelişimi ile de ilişkilidir, ancak bu ilişkiler farklı diyabetik popülasyonlarda
tutarlı bir şekilde rapor edilmemiştir. Fissürlü dil, iritasyon fibromu,
travmatik ülserler (Guggenheimer vd., 2000a, 2000b), liken planus (Petrou‐Amerikanou vd., 1998), tekrarlayan enfeksiyonlar, aftöz stomatitler
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(Lorini vd., 1996) ve oral bölgedeki fungal enfeksiyonlar DM’li hastalarda daha sık gözlenmektedir (Guggenheimer vd., 2000a, 2000b).
3. Periodontal hastalıklar: Kandaki yüksek glikoz seviyesi kan damarlarının kalınlaşmasına ve tıkanmasına neden olarak kanın oksijen
taşıma kapasitesini azaltır ve dokuların beslenmesi olumsuz yönde etkilenir. Bu durum periodontal aralığı genişleterek zamanla oluşan küçük
periodontal ceplerin oluşmasına ve yeni bakteri odaklarının gelişmesine
ortam sağlamaktadır. Sonuçta periodontal dokularda artan enflamasyon riski ve bu progresif olaylar diş kaybına kadar ilerler. Bu süreç yaşanırken hastalar ağrı, dişlerde mobilite, dişeti kanaması ve ağızda kötü
koku tarif edebilirler. Oral enfeksiyonlar sıklıkla bu tabloya eşlik eder
ve bu durum kandaki glikoz seviyesinin kontrolünü de güçleştirerek bir
kısır döngü halini almaktadır. İlerlemiş bir periodontal hastalık ancak
invaziv cerrahi müdahaleler ile tedavi edilebilmektedir.
Kronik periodontal hastalıklar, dişlerin destek dokularını ileri derecede tahrip ederek periodontal cep oluşumuna ve alveolar kemiğin
de ileri düzeyde tahribatı nedeniyle önce dişlerde mobilite sonrasında
ise diş kaybına yol açabilmektedir. Kan glikoz seviyesi kontrol altında
olmayan DM’li hastalar arasında periodontal hastalıklara artan duyarlılığı açıklamak için konakçı tepkisinde, kollajen metabolizmasında ve
vaskülaritede değişiklikler dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalardan
bahsedilmiştir. Kontrolsüz bir DM varlığında, periodontitisin bakteriyel
mekanizmasına karşılı abartılı bir enflamatuar yanıt oluşur. Bozulmuş
yara iyileşmesi ile birlikte oluşan hiperinflamatuar yanıt, bu hastalar için
enflamatuar reaksiyonu ve periodontal doku yıkımını artırabilmektedir (Demmer ve Papapanou, 2010; Kebschull vd., 2010; Papapanou vd.,
2008; Socransky vd., 2008).
Yapılan çalışmalarda, DM teşhisi konan hastaların sağlıklı bireylere
kıyasla daha yüksek periodontal hastalık prevalansına sahip olduğu ortaya konmuştur (Fernandes vd., 2009; Zheng vd., 2021). Ayrıca, şiddetli
periodontitis, zayıf glisemik kontrol enflamatuar cevap riskini artırabilir
ve bu durum DM’li hastalar gibi sistemik olarak riskli bireylerde periodontitise duyarlılık ve periodontitisin ciddiyeti için kritik belirleyici gibi
görünmektedir (Takeda vd., 2006; Taylor ve Borgnakke, 2008). DM tanılı
yetişkinlerin yer aldığı başka bir çalışmada düzenli uygulanan profes56
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yonel periodontal tedavi sonrasında üç aylık ortalama HbA1c değerlerinde önemli ölçüde düşüş gözlendiği ve periodontal tedavi öncesine
göre HbA1c değerlerinin yaklaşık %10 oranında azaldığı bildirilmiştir
(Grossi vd., 1997: 713).
4. Diş Çürükleri: Tüm yaş gruplarında ağrıya ve çiğneme fonksiyonunun kaybına neden olabilecek yaygın bir durumdur. Tedavi edilmezse
diş çürükleri ağrının yanı sıra oral bölgede enfeksiyona ve sonuç olarak
diş kayıplarına yol açabilmektedir. Bu oral belirtilerin varlığı yaşam kalitesini, beslenmeyi ve potansiyel olarak glisemik kontrolü de engelleyebilmektir. DM’li hastaların periodontal hastalıkları ve keserostomi gibi
diğer oral problemlere daha duyarlı olduklarını ve bu durumun yeni ve
tekrarlayan diş çürüklerinin gelişme riskini de artırabileceğini bilmek
dental problemlerin önüne geçebilmek için büyük önem taşımaktadır.
Literatürde, DM ile diş çürükleri arasında net bir ilişki olduğu ortaya
konulamasa da DM tanılı bireylerde daha derin diş çürüklerinin tespit
edildiği rapor edilmiştir (Moore vd., 2001: 193). Azalan tükürük miktarı,
parotis bezinden salgılanan tükürükteki karbonhidrat artışı, oral bölgenin iyi bir besi yeri olması, streptokok mutans ve laktobasil sayılarındaki
artış, DM’li bireyleri daha yüksek diş çürüğü insidansına yatkın hale
getirmekten sorumlu olan faktörlerden bazılarıdır. Kan glikoz düzeyi
kontrolsüz seyreden DM hastalarında tükürükteki yüksek glikoz seviyesi bakterileri davet ederek kolaylıkla diş çürüklerinin oluşumuna yol
açmaktadır (Karjalainen vd., 1996; Karjalainen ve Knuuttila, 1996).
DM Tanılı Bireyler ve Oral Hijyen Alışkanlıkları
Tükürükteki yüksek glikoz seviyesi, zayıf nötrofil fonksiyonu ve
nöropati göz önüne alınarak DM’nin oral komplikasyonlara katkıda bulunduğu, ağız ve diş sağlığı üzerine doğrudan etkisi olduğu bildirilmiştir. Sağlıklı yaşam için iyi bir ağız sağlığı şart olduğundan DM’li hastalarda görülen oral komplikasyonlar bireyin yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu durum DM hastalarının günlük ağız ve diş sağlığını koruma ve
sürdürme gibi öz bakım uygulamalarına daha fazla özen göstermeleri
gerektiğini, bu konuda farkındalığın artırılması ve multidisipliner bir
yaklaşımla tedbirler alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca
hastalar DM ile ağız ve diş sağlığı arasındaki ilişki hakkında bilgilendi57
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rilmelidir. Böylece erken teşhis ve doğru tedavi ile ağız sağlığı komplikasyonsuz sürdürülebilecektir (Ahmad ve Haque, 2021: 3002).
DM Tanılı Bireylerde Dental Yaklaşım ve Diş Hekiminin Rolü
Diş hekimi, hastada DM varlığından şüphelendiğinde açlık kan glukoz seviyesinin kontrol edilmesi gerektiği bilgisini vermelidir. Kan glukoz seviyesi normal üst sınırın üzerinde olduğu durumlarda majör ve
minör invaziv dental cerrahi girişimler ertelenmeli ve mutlaka Endokrinoloji uzmanına danışılmalıdır. Dental tedaviler açısından en uygun
kan glikoz seviyesi 120-220 mg arasındadır. Kan glukoz seviyesinin 220
mg’ın altında olduğu durumlarda tüm dental tedaviler invaziv cerrahi
girişimler de dahil olmak üzere yapılabilir, 220-300 mg arası olması durumunda; sadece konservatif diş tedavileri ve basit cerrahi müdahaleler
yapılabilir. Kan glukoz seviyesi 300 mg’ın üzerinde ise kontrol altına alınana kadar herhangi bir dental işlem yapılmamalı ve kan glukoz seviyesi düzenlenene kadar işlemler ertelenmelidir. Tedaviler sırasında stres
seviyesi en aza indirilmeli, gerekirse hafif sedatize edici ya da sakinleştirici ilaçların kullanımı önerilmektedir (Gürler, 2016).
Randevular genellikle sabah saatlerine verilmelidir ve kısa zaman
dilimlerinde tutulmalıdır. İnsüline bağımlı DM tanısı mevcut ise operasyon öncesi hastanın günlük önerilen kahvaltı öğününü alması gerekmektedir. Hasta operasyona kahvaltı öğününü yapmadan alınıyorsa ve
operasyondan sonra ağızdan beslenmeye geç başlayacaksa belirlenen
insülin dozunun yarısı hastaya mutlaka verilmelidir (Gürler, 2016).
İnsüline bağımlı olmayan DM tanısı varsa, hasta operasyondan önce
ve sonra beslenebiliyorsa, hastaya önerilen kahvaltı öğününü yapması
ve normal dozda reçete edilen antidiyabetik ilaç alması gerektiği söylenmelidir. Adrenalin kandaki glukoz seviyesini yükselttiği için protetik
tedaviler, konservatif, ortodontik tedaviler ve cerrahi işlemlerden önce
adrenalin içermeyen lokal anestezik ajanların kullanılması önerilmektedir, fakat adrenalin içermeyen lokal anesteziklerle oluşturulan anestezinin etkinliği adrenalin içerenlere kıyasla daha az etkin ve daha kısa
süreli olacağı göz önünde bulundurulmalı ve uzun sürecek olan ve invaziv cerrahiyi de içeren dental cerrahi girişimlerde adrenalin içeren lokal
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anestezikler de kullanılabilmektedir. Bunun sebebi, stres altında oluşan
kandaki glikoz seviyesindeki artışın adrenalin içerikli lokal anestezik
kullanımından daha fazla olması ve hastanın sistemik durumunu daha
çok etkileme ihtimalinin olmasıdır (Gürler, 2016).
Oral bölgede herhangi bir enfeksiyondan şüpheleniliyorsa, özellikle
diş çekimi ve periodontal küretaj işlemlerinde hastaya mutlaka yeterli
ve uygun dozlarda profilaktik antibiyotik verilmelidir. Oral yolla alınan
antidiyabetik ajanların etkisini artırması sebebiyle aspirin kullanımından kaçınılmalıdır. DM tanılı hastalarda iyot, fenol ve salisilik asit içeren
veya topikal uygulanan güçlü antiseptik ilaçlar zaten hassas olan oral
mukozayı etkiledikleri için kullanılması önerilmemektedir. Kemik içi
dental implant uygulamalarında DM kontrol altında olamayan hastalarda erken implant kaybı, cerrahi yara iyileşmesinde gecikme ve buna
bağlı postoperatif enfeksiyon oluşumu daha sık gözlenmektedir. Bu
komplikasyonları en aza indirmek için profilaktik antibiyotik kullanılması önerilmektedir. Ayrıca hareketli protez kullanan DM’li hastalarda
uyumsuz protez kullanımı oral mukozada travmalara ve ileri derece kemik nekrozu oluşumuna sebep olabilmektedir (Gürler, 2016).
DM ve Periodontitis
Diyabetin göz ardı edilemeyecek oral komplikasyonu ve DM’nin
altıncı komplikasyonu periodontitis olarak kabul edilmektedir. Basit
çiğneme, periodontal patojenlerin ve metabolik ürünlerinin sistemik yayılımına sebep olarak interlökin 6 (IL-6), fibrinojen ve C-reaktif protein
(CRP) gibi inflamatuar mediatörlerin serum düzeylerinde artışa neden
olmaktadır. Sistemik inflamasyonun insülin direncini şiddetlendirebileceği ve DM’nin kontrolünü zorlaştıracağı belirtilmektedir. Bu nedenle
doğru periodontal tedavi uygulamaları proinflamatuar mediatörlerin
seviyesini düşürerek glisemik kontrolün sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Bu verilere de dayanarak, ağız ve diş sağlığı ile genel sistemik
durum birbirleriyle ilişkili olduğundan DM’li hastalarda periodontal
dokuların sağlığı çok büyük önem taşımaktadır (Kudiyirickal ve Pappachan, 2015; Negrato ve Tarzia, 2010). Periodontitis, sağlıklı bireylere
kıyasla DM tanılı hastalarda daha yaygın görülebilmektedir (Isola vd.,
2020; Lalla ve Papapanou, 2011). DM’li hastalarda periodontal dokula59
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rın enfeksiyonlarının etkeni genellikle c. albikans gibi funguslar; p. gingivalis, p. intermedius, wolinella recta, capnocytophagea, actinobasillus,
actinomycetemcomitans gibi gram negatif anaeroblar ve spiroketlerdir.
Mikroorganizmaların supra ya da subgingival invazyonları ile başlayan
tablo mikroorganizmaların salgıladıkları endotoksinlerle daha agresif
hale gelir; bunun sonucunda bağ dokusu ve kemikte katabolizma artar,
periodontal ligamentin yıkımı hızlanır, dişlerin apikalindeki alveoler
kemik yapısında kayıp ve ardından da periodontal dokularda patolojik
cepler oluşur (Goteiner vd., 1986).
DM ile periodontitis arasındaki ilişki klinik ve immünolojik yönleri
ile birçok çalışmada ele alınmıştır. DM tiplerine göre yapılan çalışmalarda Tip I ve II DM’li bireylerde, DM’li olmayanlara göre daha yüksek
oranlarda periodontal hastalık gözlendiği belirtilmektedir. Bunun yanı
sıra, kandaki glikoz düzeyi kontrol altında olmayan DM’lilerde, kontrol
altında olanlara göre daha yüksek oranlarda periodontal hastalıklar ortaya konmuştur (Sakalauskiene vd., 2014; Sakallıoğlu vd., 2008). Bir diğer çalışmada ise, DM’li kişilerde görülen periodontitis oranının arttığı,
periodontal dokulardaki enfeksiyonların da kandaki glikoz seviyesinin
kontrolünü olumsuz etkilediği belirtilmiştir (Garcia, 2007: 13).
Dental kaynaklı enfeksiyonlar diğer enfeksiyonlar gibi hiperglisemiyi ve yağ asidi metabolizmasını artırarak diyabetik ketoasidoza (Tip
I DM) yol açmaktadır. Bu nedenle DM’lilerde diş ve dişeti sağlığını korumak ve devamlılığını sağlamak oldukça önemlidir. Periodontal hastalığa sahip DM tanılı bireylerde yapılan çalışmalarda enfeksiyonunun
iyileşmesi ile bireylerin insülin ihtiyacının azaldığı kaydedilmiştir. Dolayısıyla DM hastalarında gelişmiş glisemik kontrol ile periodontal tedaviler uygulanmalıdır (Dinççağ ve Eren, 1993; Dinççağ, 2011; Mealey
ve Rose, 2008).
DM tanılı hastalarda periodontal hastalıkların önlenmesinde bireyin
eğitimi kritik öneme sahiptir. Bu nedenle DM hastalarına ağız sağlığının
önemi anlatılmalı ve periodontal hastalığın ana semptomunun dişeti kanaması olduğu mutlaka vurgulanmalıdır (Iughetti vd., 1999: 603).
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DM ve Dental İmplant
TII DM ve komorbiditeleri olan yaşlı hastalarda, ardışık diş kaybı
ile birlikte periodontal hastalık gelişme riski daha fazladır, bu nedenle
çiğneme etkinliği azalır ve sonuçta düşük yaşam kalitesi ile sonuçlanır
(Nazir vd., 2018). DM ile ilişkili komorbiditeleri azaltmak için yeterli çiğneme fonksiyonu ile yeterli glisemik kontrolün sağlanması ve takibinde
uygulanacak dental implant cerrahi tedavisi hastanın yaşam kalitesini
iyileştirebilmektedir. Dental implant tedavisi için göreceli bir kontrendikasyon olduğu belirtilmekle birlikte, glisemik kontrolü zayıf DM’li hastalarda implant başarısızlıkları üzerine mevcut bilgiler sınırlıdır. Ancak
kontrol altında olmayan DM hastalarında başarısız dental implant osseointegrasyonu ve yüksek peri-implantitis riski nedeniyle implant kayıplarıyla karşı karşıya kalınabileceğinden söz edilmektedir (Naujokat
vd., 2016). Dental implant, sert doku veya yumuşak doku greftleme gibi
dental işlemlerin tanı, tedavi planlaması ve yönetiminde mandibular kemik yoğunluğunun belirlenmesi kritik bir noktadır (Farzad vd., 2002;
Morris vd., 2000). DM’nin kemik yoğunluğunu etkileyen bir sistemik
hastalık olduğu düşünüldüğünde mandibulada oluşması muhtemel kemik kaybı planlanacak dental tedaviler için ayrı bir önem arz etmektedir
(Schwartz, 2003). Bazı çalışmalar sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında
TII DM tanılı bireylerin daha düşük kemik yoğunluğuna sahip olduğunu
belirtirken (Isaia vd., 1987; Kwon vd., 1996), bazı çalışmalar benzer (Sosa
vd., 1996; Wakasugi vd., 1993), bazı çalışmalar ise daha yüksek oranda
kemik yoğunluğuna sahip olduklarını rapor etmişlerdir (Barrett-Connor
ve Kritz-Silverstein, 1996; Stolk vd., 1996). Bu nedenle kemik yoğunluğu
farkı ile ilgili tam bir fikir birliğine varılamamıştır.
DM nedeniyle oluşan metabolik değişikliklerin insülin tarafından
indüklenen osteoblastik matriksin sentezi ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen osteoblastik hücreler
ve hormonlarda meydana gelen farklılıklar kemik dokusunun mineral
dengesini değiştirebilmektedir. Kemik matrisi düzeyinde oluşacak bu
farklılıklar dental implantların osseointegrasyonunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Yapılan çalışmalar, kontrol altında olmayan DM’nin
implantı çevreleyen kemik yoğunluğunda değişikliklere sebep olduğunu ortaya koymaktadır (Fiorellini vd., 1999; McCracken vd., 2000). Yara
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bölgesinde enfeksiyonun ve oluşabilecek komplikasyonların engellenmesi için doğru dozda antibiyotik kullanımı ve klorheksidin içerikli
solüsyon uygulamalarından destek alınması önerilmektedir. Unutulmamalıdır ki, kontrol altında olan DM’li bireylerde dental implant tedavileri tıpkı sağlıklı hastalara benzer komplikasyon oranları ile uygulanabilmektedir (Naujokat vd., 2016: 8).
DM, Periapikal Lezyonlar ve Endodontik Tedaviler
Literatürde periapikal lezyonlar ile DM arasında bir bağlantı olduğunu gösteren az sayıda çalışma mevcuttur. DM’li hastalar daha yüksek
periapikal lezyon görülme prevalansına, daha geniş osteolitik lezyonlara, artmış asemptomatik enfeksiyon olasılığına ve kök kanal tedavisinde
(endodontik tedavi) daha kötü bir prognoza sahiptir (López-López vd.,
2011; Sánchez-Domínguez vd, 2015). Yapılan bir çalışmada kandaki glikoz düzeyi kontrol altında olan ve olmayan DM tanılı bireylerde periapikal lezyonlar incelenmiş ve bu lezyonlar veya kök kanal tedavisinin
prevelansı ile glisemik kontrol arasında herhangi bir ilişki olmadığı belirtilerek farklı sonuçlar rapor edilmiştir (de Liz Pérez-Losada vd., 2020).
Ancak literatürde periapikal lezyonların metabolik kontrolü zayıf olan
DM’li hastalarda daha sık gözlendiği ve daha büyük lezyonların izlendiği kronik periapikal hastalığa daha yatkın oldukları da belirtilmektedir.
Bu hastalarda küçük boyutlu lezyonlar daha hızlı iyileşirken, daha büyük boyutlu lezyonlar yüksek oranda başarısızlıkla sonuçlanmaktadır.
Ayrıca hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve DM tanılı hastalarda endodontik tedaviyi takiben diş çekimi ihtiyacı riski artmaktadır (Wang
vd., 2011: 1).
Hindistan’da yapılan bir araştırmaya göre zayıf kontrollü DM’li
hastalardaki periapikal lezyon iyileşmesinin, orta ve iyi kontrollü DM’li
hastalarla karşılaştırıldığında daha kötü olduğu bildirilmiştir. Ayrıca
DM tanılı bireylerde tek seans endodontik tedavinin klinik ve radyografik iyileşme sonuçlarının geciktiği gözlenmiştir. Bu verilere dayanarak
DM ve oral bölgedeki hastalıklar arasında güçlü bir ilişkiye olduğu fikrine varılabilir. Bu nedenle periapikal lezyonların ve dental problemlerin
erken tespit edilip tedavi edilmesi hastalarda glisemik kontrolün iyileşmesine yardımcı olacaktır. (Rudranaik vd., 2016).
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SONUÇ
DM oral bulguları; enfeksiyona yatkınlık, tükrük bezlerinde büyüme, tat alma bozukluğu, dilde ağrı hissi, hiperkeratoz, eritroplaki, lökoplaki, oral liken planus, ülserasyon varlığı, herpetik lezyonlar, dili
etkileyen lezyonlar (coğrafik dil, fibroma, lökoplaki vb), kserostomi, diş
çürüğünde artış, periodontal hastalıklarda artış, dişeti hiperplazileri,
tekrarlayıcı periodontal apseler, tükürük glikoz seviyesinde artış, periodontal ataşman ve alveolar kemik kaybı, yanan ağız sendromu, oral
kandidiazis, yara iyileşmesinde gecikme, nefeste aseton kokusu dikkat
edilmesi gereken bulgulardır. Bu oral semptomların azaltılmasına yönelik uygulamalar şunlardır:
• Günde 3 kere 20 dakika süreyle ksilitollü sakız çiğneme, sodyum
karboksimetil selülöz içerikli preperatlar, tükrük salgısı artırıcı
ve oral doku lubrikanlarının kullanılması
• Bakteri plağına yönelik uygulamalar
• Oral hijyen eğitimi, alkolsüz anti-plak etkili gargaralar, klorheksidin içeren gargaralar (kullanımı en fazla 14 gün ile sınırlandırılmalı)
• Beslenmeye yönelik uygulamalar
• Hasta ara öğünler sonrası düzenli oral hijyen uygulamaları yapmalı, yapılamadığı durumlarda günde 3 kez 20 dakika ksilitollü
sakız çiğnemeli, glisemik indeksi ve karyojenik özelliği düşük
olan lifli besinler tüketilmeli, tatlandırıcı olarak şeker alkolleri
olan sorbitol, ksilitol, mannitol gibi tatlandırıcılar kalori içerdikleri ve fermente olabildikleri için mutlaka diyetisyen önerisinde
tüketilmeli, kalori içermeyen ve metabolize olmayan sentetik
tatlandırıcılar sodyum siklamat, aspartam veya sakkarin tercih
edilmelidir.
Tüm tıp ve diş hekimleri ile diğer sağlık profesyonelleri, DM tanılı
hastaları düzenli ağız ve diş sağlığı taramalarına yönlendirmelidir. Olası
komplikasyonların gelişimini önlemek için, ağız ve diş sağlığı uzmanlarının DM riski altındaki bireyleri belirlemeyi amaçlayan stratejilere katılımı en üst düzeye çıkarılmalıdır. Diş hekimleri, DM’nin dental gereksinimleri değiştirebileceğinin ve bu hastalığa eşlik eden oral semptomla63

DİYABETİN AĞIZ SAĞLIĞINA ETKİSİ

rın farkında olmalıdır. Hastalığa bağlı komplikasyonların önlenmesinde
diş hekimleri tarafından gerekli tedavi planlaması yapılmalıdır. DM’li
bireylerde hastalığın etkili yönetiminde; hasta, tıp ve diş hekimleri ile
diğer sağlık profesyonelleri arasında iş birliği sağlanmalıdır. Rutin kontroller, diş hekimlerinin hastanın ihtiyaçlarını planlamasına ve diğer sağlık profesyonelleriyle etkin iletişimine olanak tanıyacaktır. Oral bölgenin dikkatli bir şekilde incelenmesi, henüz teşhis edilmemiş bir sistemik
hastalığın belirtilerini ortaya çıkararak erken tanı ve tedaviye izin verecektir. Oral muayene, dişlerin genel durumunun yanı sıra mukozadaki
değişikliklerin, periodontal inflamasyonun ve dişetlerindeki kanamanın
titiz bir şekilde değerlendirmesini içermelidir. Böylece; hastalar arasında
DM hakkındaki farkındalığın ve bilginin artmasına, ağız ve diş sağlığı
ile ilişkisi ile oral komplikasyonların önlenmesine ve yaşam kalitelerinin
iyileştirilmesine katkı sağlanacaktır. DM tanılı hastaların oral hijyene
dikkat etmeleri ve oral komplikasyonları önlemek için uygun glikoz seviyelerini koruyarak düzenli kontrollere gitmeleri gerektiği vurgulanmalıdır.
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HASTALIKTA VE SAĞLIKTA AKDENİZ DİYETİ
Çağla PINARLI1, Rabia Melda KARAAĞAÇ2
Öz: Akdeniz diyeti, bilimsel literatürde en çok tanımlanan, araştırılan ve değerlendirilen diyet modellerinden biridir. Yapılan araştırma
sonuçlarına göre çok sayıda kanıt, Akdeniz diyetine bağlılık ile tüm
nedenlere bağlı ölüm, kardiyovasküler hastalık, obezite, Tip 2 diyabet,
bazı spesifik kanser türleri ve bilişsel bozukluklar riskinin daha düşük
olabileceğini gösteren çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Akdeniz
diyetinin bu etkilerinin, Akdeniz diyetinde sıklıkla tercih edilen besinlerin biyoaktif bileşenleri, antioksidan kapasitesi, anti-inflamatuar,
antitrombotik, anti-neoplastik ve lipid düşürücü özellikleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Geleneksel Akdeniz diyetinin temelinde
bulunan sebzeler, fenolik bileşiklerin (esas olarak flavonoidlerin) en
önemli kaynaklarıdır. Buna ek olarak sebzeler, diyet lifi, potasyum, A
vitamini, C vitamini, K vitamini, bakır, magnezyum, E vitamini, B6
vitamini, folat, demir, tiamin, niasin ve kolin gibi diğer birçok ögeyi
içermektedir. Diğer önemli bir bileşen olarak meyveler; diyet lifi, potasyum ve C vitamini, flavonoidler ve terpenler sağlamaktadır. Akdeniz diyetinde yer alan yağlı tohumlar; linoleik ve linolenik asit, fenoller, flavonoidler, izoflavonoidler, fitosteroller ve fitik asit, magnezyum, selenyum, E vitamini, B2 vitamini, tekli doymamış yağ asitleri ve
çoklu doymamış yağ asitleri kaynağıdır. Akdeniz diyetinde önerilen
tam tahıllar (makarna, ekmek vb.), diyet lifi, demir, çinko, manganez,
folat, magnezyum, bakır, tiamin, niasin, B6 vitamini, fosfor, selenyum
ve riboflavin gibi ögelerin önemli bir kaynağıdır. Hayvansal protein
kaynağı olarak balık tüketimine de yer veren Akdeniz diyeti, omega-3
yağ asitleri, uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri, eikosapentae1 İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul/ Türkiye, cagla.pnrl@gmail.com,
Orcid No: 0000-0002-8733-8148
2 İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul/ Türkiye, dytmeldaerdogan@
gmail.com, Orcid No: 0000-0003-2022-2404
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noik asit ve dokosaheksaenoik asit içermektedir. Natürel sızma zeytinyağı, Akdeniz diyetinin en önemli bileşenlerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Hem tekli doymamış yağ asitleri hem de polifenoller
veya diğer ikincil bitki metabolitleri içermektedir. Tüm bu bileşenleri ile birlikte Akdeniz diyeti, sağlık üzerine olumlu etkilere sahiptir.
Geleneksel Akdeniz diyetinin tüm sağlık faydalarının yanı sıra sürdürülebilir yaşam için de önemli faydaları bulunmaktadır. Akdeniz
diyetinin bitkisel kaynaklar açısından zengin ve hayvansal gıdaları az
içeren diyet modellerinin daha sağlıklı olduğu ve çevre üzerinde daha
düşük bir etki yarattığı yakın zamanda yapılan çalışmalarla da gözlemlenmiştir. Gerçekten de, Akdeniz diyet modelinin özellikle Batı tipi
diyet ile karşılaştırıldığında, sanayileşmiş ülkelerde mevcut beslenme
alışkanlıklarından daha iyi bir ekolojik ayak izine sahip olduğu gösterilmiştir. Akdeniz diyet modeline daha yüksek bir bağlılık, sağlık faydalarının yanı sıra, gıda sisteminin (üreticiden tüketiciye) daha fazla
sürdürülebilirliğine önemli bir katkıda bulunacak ve insan ve gezegen
refahı için sayısız fayda sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Akdeniz Diyeti Tarihi, Akdeniz Diyeti ve Sağlık,
Sürdürülebilir Akdeniz Diyeti

GİRİŞ
Diyet, sağlıklı yaşam için kilit bir rol oynadığından giderek artan
ilgi görmektedir. Dünya genelinde yetersiz beslenme ve obeziteyi de
içeren malnütrisyonun iklim değişikliğinin yanında küresel bir tehdit
olarak yer aldığına inanılmaktadır (Swinburn vd., 2019: 791–846). Öte
yandan daha sağlıklı diyetlerin uygulanmasının önünde pek çok engel
bulunmaktadır. Meyve ve sebze gibi sağlıklı yiyeceklere erişimin olmaması, dünyanın birçok bölgesinde işlenmiş, yüksek enerjili besinlerin
aşırı tüketilmesine yol açmaktadır. Bu durum, küresel bir pandemi olan
obezitenin artan prevalansı ile sonuçlanmaktadır (Afshin vd., 2017: 1327). Diğer bir engel ise, sağlam bir şekilde oluşturulmuş bilimsel diyet
modellerinin olmaması ve bu konuyla ilgili kaliteli çalışmaların eksikliğidir. Akdeniz diyeti çok uzun bir geçmişle birlikte bu anlamda avantaja
sahiptir. Yüzyıllardır, gıda kaynağı yetersiz olan bölgelerde bile uygulanabilmiştir. Dahası, Akdeniz diyetinin sağlık yararlarına dair pek çok
kanıt ortaya konulmuştur (Hidalko-Mora vd., 2020: 65–69).
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Akdeniz Diyetine Tarihsel Bakış
Yüzyıllar boyunca Akdeniz bölgesinde beslenme, çeşitli medeniyetlerden etkilenmiştir. Klasik Yunan döneminde ve daha sonra Roma
İmparatorluğu’nda diyet; ekmek, zeytinyağı ve şaraba dayanıyordu
(Radd-Vagenas vd., 2017: 749–763). Klasik Yunan dönemi filozof ve
yazarları, aslında modern Akdeniz diyeti anlayışına oldukça benzeyen
çağdaş inanç ve düşünceleri ortaya koymuşlardır (Skiadas ve Lascaratos, 2001: 532-537).
Milattan önce 5. yüzyılda Platon, “Diyaloglar” kitabında ılımlılığın
sağlıklı beslenme için bir koşul olduğunu vurgulamıştır. Platon çok seyahat etmiş ve Mısır, Sicilya, Filistin, Fenike ve Babil dahil olmak üzere
Akdeniz dünyasındaki toplumlarla doğrudan temas kurmuştur. Bu bölgelerde tahıllar, baklagiller ve meyveler temel besinler olarak kabul edilmiş et tüketimi çok az görülmüştür. Platon’un çağdaşı olan Hipokrat’ın
yazıları da sürekli olarak kontrollü yeme fikrini desteklemiştir. Hipokrat
özellikle “Diyet Üzerine” adlı kitabında, beslenme ve sağlık arasındaki
yakın ilişkiye olan inancını açıkça ifade etmiştir. “Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun” aforizması, sağlıklı kalmanın bir koşulu olarak
diyete (diyete dahil olduğunu düşündüğü düzenli fiziksel aktivitenin
yanında) verdiği önemin bir yansımasıdır. Bu beslenme düzeni Roma
İmparatorluğunun da bir özelliğidir ve bazı klasik metinlerde de bahsedilmiştir (Minelli ve Montinari, 2019: 805-815).
Akdeniz diyetinin özüne İslam kültüründen de katkılar olmuştur.
Arap ve Türk devletleri, Doğu’dan baharatlar getirirken, halihazırda
farklı şekillerde mevcut olan baklagillerin, tahılların ve sert kabuklu yemişlerin önemi de artmıştır. Bölgenin diyetinin yeni bileşenleri, özellikle İspanya ve İtalya üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu Amerika’nın
keşfiyle gelmiştir. Domates, acı biber ve çeşitli baklagiller de dahil olmak üzere çok çeşitli yiyecekler daha sonra geniş çapta bu diyete dahil
edilmiştir (Hidalko-Mora vd., 2020: 65–69). Geleneksel Akdeniz diyeti
bu gibi nedenlerle yüzyıllar boyunca gelişmiştir. Bununla birlikte, zaman içindeki değişikliklere ve yerel koşullara bağlı olsa da özünde mevsimlik, meyve ve sebzelerin günlük tüketimi, yemeklerde ve salatada
zeytinyağı, ekmek ve tam yağlı süt; sıklıkla peynir, çeşitli miktarlarda
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balık (denize olan mesafeye bağlı olarak), yumurta, kabuklu yemişler,
yemeklerle birlikte ılımlı şarap ve tavuk, tavşan, kuzu veya keçi gibi etlerin tüketimini içeren yarı-vejetaryen bir diyettir (Radd-Vagenas vd.,
2017: 749–763).
Geleneksel Akdeniz diyeti, sadece diyetle ilgili olmayan bir dizi faktörle güçlü bir şekilde şekillenmiştir. Örneğin yemek yemek genellikle
sosyal bir deneyimdir. Aile veya arkadaşlar eşliğinde yemek yemek, pişirme metodları, porsiyon miktarı vb. diyetten bağımsız olarak sağlığı
etkileyebilmektedir. Diyetin kültürle bu karmaşık etkileşiminin bilincinde olan UNESCO3, Akdeniz diyetini 2010 yılında ‘’İnsanlığın Somut
Olmayan Kültürel Mirası’’ olarak kabul etmiştir.
Diyet bileşenleri ve kültür ilişkisi, Akdeniz diyetinin modern dünyada uygulanmasında zorluklar yaratabilmektedir. Çünkü diyetin
avantajları ancak diyete yeterli bağlılık varsa ortaya çıkmaktadır (George vd., 2018: 465). Lyon Diyet Kalp Çalışması Akdeniz diyetinin, Akdeniz ülkeleri dışında da uygulanabilirliğini göstermiştir. Sağlık yararlarının diyete bağlı olduğunun doğrulanması, uygulamayı kolaylaştırmak
için Akdeniz diyetini doğru bir şekilde tanımlama ihtiyacı konusunda
farkındalık yaratmıştır (Murphy ve Parletta, 2018: 28).
Akdeniz Diyeti Nedir? Bileşenleri Nelerdir?
Akdeniz diyeti ilk olarak 1960’larda Ancel Keys tarafından, Yunanistan ve Güney İtalya’da gözlemlenen, düşük doymuş yağ içeren ve
bitkisel yağ oranı yüksek olan bir diyet olarak tanımlanmıştır (González
ve Sánchez-Villegas, 2004: 9-13). Akdeniz diyet modeli, yüksek oranda
sebze, baklagiller, taze meyveler, rafine edilmemiş tahıllar, sert kabuklu
yemişler ve zeytinyağı (özellikle sızma zeytinyağı, yani mekanik presleme ile elde edilen ve %0,8’den daha düşük asit oranı içeren) tüketimi; orta düzeyde balık, süt ürünleri; düşük oranda kırmızı et alımı ve
ana öğünlerde tüketilen başta kırmızı şarap olmak üzere orta düzeyde
etanol kullanımı ile karakterizedir (Trichopoulou ve Critselis, 2004: 453456). Akdeniz ülkelerinde bu besinler geleneksel alışkanlıklar izlenerek
günlük olarak tüketilmektedir. Zeytinyağı her gün ve ana yemeklere
3 https://ich.unesco.org/en/Rl/mediterranean-diet-00884 (E.T. 01.09.2021)
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(sebze ve bakliyat) birlikte yemeğin tadını iyileştirmek için alınmaktadır. Taze meyve, ana öğünlerin sonunda, öğlen veya öğleden sonra ara
öğün olarak tüketilen bir tatlı şeklidir. Ana öğünler veya öğleden sonra
veya öğleden sonra atıştırmalık olarak, peynir salata veya güveç ile tüketilmektedir. Kırmızı et ise sadece özel günlerin ana yemeğidir (Panagiotakos vd., 2002: 548-556; Dilis vd., 2012: 699-709; Mentella vd., 2019:
2059; Trichopoulou ve Lagiou, 1997: 383-389).
Akdeniz Diyeti Piramitleri
Akdeniz diyetinin en genel haliyle kesin tanımını elde etmek üzerine ilk çabalar, Akdeniz bölgesinde diyet farklılıklarıyla karşı karşıya
kalmıştır. Bununla birlikte Akdeniz diyetinde sebze ve meyvelerin, zeytinyağının, kabuklu yemişlerin ve kırmızı etten daha fazla balığın tüketilmesi temel ortak özellikler arasında yer almaktaydı. Tüm bu bilgiler
eşliğinde Akdeniz diyeti temel modeli, 1995 yılında bir piramidin resimli bir temsilinin oluşturulmasıyla hayata geçirilmiştir. Piramitteki katmanlar geniş tabandan günlük olarak başlayıp, haftalık ve daha sonra
çok daha az sıklıkta tepeye kadar alım sıklığına karşılık gelmiştir. Ayrıca
Akdeniz diyeti piramidi içerisinde fiziksel aktivite, su tüketimi gibi noktalar da vurgulanmaya çalışılmıştır (Willet vd., 1995: 1402-1406).
Zaman içerisinde piramidi iyileştirmek için çabalar gösterilmiştir ve
hem Akdeniz Diyet Vakfı hem de Akdeniz Gıda Kültürleri Forumu çalışmalar gerçekleştirmiştir (Bach-Faiq vd., 2011: 2274-2284). Günümüz
yetişkin popülasyonu için bir yaşam tarzı olarak oluşturulan Akdeniz
diyeti piramidi Şekil 1’de gösterilmiştir4.

4 https://www.data.europa.eu/eli/reg/1991/2568/2015-01-01(E.T. 21.07.2021)
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Şekil 1. Günümüz Yetişkin Popülasyonu için Bir Yaşam Tarzı Olarak Oluşturulan Akdeniz Diyeti Piramidi (p: Porsiyon)

Paralel çalışmalar, Akdeniz havzasında diyetin ana bileşenlerini objektif ölçümlere dönüştürmüştür. On beş popülasyonda 46 yıl boyunca
sürdürülen araştırmalarda besin tüketim sıklığı anketlerinden elde edilen sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir (Davis vd., 2015: 9139-9153).
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Tablo 1. Kırk Altı Yıl Boyunca 15 Ayrı Akdeniz Popülasyonunu Entegre
Eden 11 Çalışmadan Bildirilen Besin Alımı Miktarları (g/gün)
Besin

Ortalama (g/gün)

Standart Sapma

Ekmek

298,6

112,3

Tüm tahıl ürünleri

305,8

118,5

Kurubaklagil

35,6

24,3

Patates

125,8

86,5

Tüm sebzeler

374,9

142,0

Meyve/kabuklu yemişler

268,7

115,0

Et ve et ürünleri

105,1

49,9

Peynir

21,9

8,2

Tüm süt ürünleri

213,6

96,2

Yumurta

23,0

11,2

Zeytinyağı

44,0

22,7

Balık

50,5

25,6

Dağılım sonuçları, kriterlerin nispeten esnek ve popülasyonlar arasında değişken olduğunu göstermesine rağmen, Akdeniz diyetinin temel ilkelerine genel bağlılık çalışmalarda görülmüştür (Davis vd., 2015:
9139-9153).
Son zamanlarda Akdeniz diyeti piramidine güncellemeler yapılmıştır. Bu noktada etkenlerden birisi de artan nüfustur. Artan nüfusu
sağlıklı yiyeceklerle beslemek, hükümetler için giderek artan bir endişe
kaynağı olacaktır. Yeterli beslenme sadece hayatta kalmak için önemli
değil, aynı zamanda çevre ile de büyük ölçüde ilişkilidir. Gıda üretimi,
küresel çevresel değişimin başlıca nedenleri arasındadır. Gıda üretimi
sırasında küresel arazinin yaklaşık % 40’ı kullanılmaktadır. Gıda üretimi küresel sera gazı emisyonlarının %30’u ve tatlı su kaynakları kullanımının %70’inden sorumludur (Foley vd., 2005: 570-4; Steffen vd.,
2015: 347). Bu nedenle, artan dünya nüfusuna sağlıklı ve sürdürülebilir
bir beslenme tarzı sağlamak büyük bir zorluktur. Gıda politikası, beslenme yönergeleri ve gıda güvenliği önlemleri, esas olarak besinler ve
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sağlığa odaklanan geleneksel yaklaşımdan sürdürülebilirliğe ve bunun
çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarını dikkate alan bir yaklaşıma dönüştürülmelidir (Willet vd., 2019: 447-492). Akdeniz diyeti bu noktada
çözümün bir parçası olarak düşünülmektedir (Dernini ve Berry, 2015:
15). Sürdürülebilir Akdeniz diyeti piramidi, bu noktada ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir Akdeniz diyeti piramidi Şekil 2’de gösterilmiştir (Serra-Majem vd., 2020: 8758).

Şekil 2. Sürdürülebilir Akdeniz Diyeti İçin Yeni Piramit (p: Porsiyon)

Kalp Sağlığı ve Akdeniz Diyeti
Diyet, geleneksel olarak kardiyovasküler sağlığın ana belirleyicisi olarak kabul edilmektedir. Amerikan Kalp Derneği tarafından 2010
yılında önerilen 7 kardiyovasküler sağlık metriğinden biri olarak da
beslenme karşımıza çıkmaktadır (Lloyd-Jones vd., 2010: 586-613). Bu
bağlamda, beslenme modelinin genel kalitesi, tek bir besine yoğunlaşmaktan çok daha önemlidir. Tek başına bir ögenin etkisinin epidemiyolojik çalışmalarda veya randomize kontrollü çalışmalarda kolaylıkla
saptanamayacak olması nedeniyle, beslenme alışkanlıklarını genel olarak değerlendirmek daha güçlü bir yöntem olacaktır (Tapsell vd., 445454; Hu, 2002: 3-9).
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Akdeniz diyeti özellikle son 20 yılda kapsamlı bir şekilde incelenmektedir (Martínez-González vd., 2019: 779-798). 1950’li ve 1960’lı yıllarda Akdeniz diyeti, Akdeniz havzasında yaşayan bireyler tarafından
uygulanan bir beslenme şekliydi. O zamanlar Akdeniz diyetinin temel
özellikleri olarak çok düşük kırmızı et, orta düzeyde fermente süt ürünleri tüketimine dayanırken; yüksek miktarda sebze, meyve, kabuklu yemişler, baklagiller ve tahılların (çoğunlukla rafine edilmemiş) tüketimi
ile birlikte bol miktarda zeytinyağı tüketimine dayanmaktadır. Protein
kaynağı olarak ılımlı balık ve deniz hayvanları tüketimi ön plana çıkmaktadır. Geleneksel yağ kaynağı olarak natürel sızma zeytinyağı ve
alkol tüketmek isteyen bireyler için kırmızı şarap önerilmektedir. Özellikle kırmızı şarap ve natürel sızma zeytinyağı, anti-inflamatuar özelliklere sahip bazı biyoaktif polifenolleri (hidroksitirosol ve tirozol, oleocanthal ve resveratrol) içermektedir (Schwingshackl ve Hoffmann, 2014:
929-939).
Kardiyovasküler hastalıklar olarak değerlendirildiğinde, zeytinyağının varsayılan anti-aterojenik etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu etkisi, zeytinyağının yüksek tekli doymamış yağ asitleri (oleik asit) içeriğine atfedilmiştir (Guasch-Ferré vd., 2014: 78). Düşük kaliteli yağların
(rafine) antioksidan, anti-inflamatuar veya pleiotropik kapasitelerin çoğundan yoksun olduğu düşünülmektedir (Guo vd., 2016). İspanya’da
dönüm noktası niteliğindeki PREDIMED çalışmasında başlangıçta kardiyovasküler hastalığı olmayan 7447 yüksek riskli katılımcıda 5 yıllık
bir Akdeniz diyeti müdahalesinin, kardiyovasküler hastalıklar, inme
ve koroner kalp hastalığı riskine bağlı ölüm insidansını önemli ölçüde
azalttığı görülmüştür (Estruch vd., 2018).
Son yıllarda, Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalıklar üzerindeki faydalarını açıklayan potansiyel mekanizmalar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu anlamda yüksek lif içeriği, spesifik lipit profili (tekli doymamış yağ asitleri ve çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengin), antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip polifenoller gibi bileşenler
ana faktörler olarak düşünülmektedir. Akdeniz diyeti aynı zamanda
kan basıncı, lipid profili, vücut ağırlığı ve açlık kan şekeri üzerindeki
etkileri yoluyla kardiyovasküler hastalıklara karşı korumada etkili olabilmektedir. Akdeniz diyetinin faydalı etkilerinin, yalnızca tek bir besin
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bazlı olmadığı, tüm besin bileşenleri arasındaki sinerji ile açıklanabileceği kabul edilmektedir (Kastorini vd., 2016: 87-93).
Baklagiller, kabuklu yemişler, meyveler ve sebzeler, artmış doygunluk ile vücut ağırlığının kontrolü ve enerji alımını azaltarak kalp-damar
hastalıkları riskine karşı koruyabilir (Wanders vd., 2011: 724-739). Ayrıca, Akdeniz diyeti lif açısından da zengindir. Diyetle alınan çözünür lifte
2-10 g/gün artışın LDL ve total kolesterolü belirgin şekilde azaltabileceği görülmüştür (Brown vd., 1999: 30-42).
Akdeniz diyeti düşük doymuş yağ ve yüksek doymamış yağ içeriği
ile LDL kolesterol seviyelerini düşürebilmektedir. Böylelikle oksidatif
stres ve inflamasyonun önlenip, kalp damar hastalıkları riskinin azalmasında katkı sağlamaktadır. Kabuklu yemişler, sebzeler, meyveler,
zeytinyağı ve şarap gibi Akdeniz diyetinin bazı temel besinleri, özellikle
antioksidan ve anti-inflamatuar bileşenler açısından zengindir. Tüketimi, çeşitli inflamatuar ve oksidan biyobelirteçlerin iyileştirilmesi ile geniş çapta ilişkilendirilmiştir. Bu anlamda, bazı in vitro çalışmalar, resveratrol veya hidroksitirosol gibi polifenollerin, serbest oksijen ve nitrojen
türlerini temizleyerek ve nötralize ederek, trombosit agregasyonunu
inhibe ederek, vasküler inflamasyonu ve apoptotik süreçleri azaltarak
veya LDL’yi koruyarak antioksidan ve anti-inflamatuar etkiler sergilediğini göstermiştir (Tangney ve Rasmussen, 2013: 324; Yamagata vd.,
2015: 28-37).
Akdeniz diyeti kan basıncı ile inflamasyon ve oksidasyon belirteçlerinde azalma, insülin duyarlılığındaki gelişmelerle ilişkilendirilen çeşitli
vitaminler (esas olarak E ve C) ve mineraller (magnezyum ve potasyum)
açısından da zengindir (Saremi ve Arora, 2010: 56-65; Ingles vd., 2020:
22). Son olarak Akdeniz diyeti, bağırsak mikrobiyotasını düzenleyebilir
ve bunların metabolitlerinin üretimini etkileyerek kardiyovasküler hastalık riskini etkileyebilir (De Filippis vd., 2016: 1812-1821). Akdeniz diyetine bağlılığın, kısa zincirli yağ asitleri seviyelerinde artış ve idrar trimetilamin-N-oksit seviyelerinde azalma ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.
Kısa zincirli yağ asitlerinin yağ asidi oksidasyonunu arttırdığı ve karaciğerde novo yağ asidi sentezini ve plazma glukoz ve kolesterol seviyelerini azalttığı bildirilmiştir. Böylece kardiyovasküler hastalık riskini, kısa
zincirli yağ asitleri azaltabilir (den Besten vd., 2013: 2325-2340). Bunun
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aksine, trimetilamin-N-oksit daha yüksek kardiyovasküler hastalık riski
ile ilişkilendirilmiştir. Tam anlaşılmamış mekanizmalara rağmen trimetilamin-N-oksit, kolesterol biriktirmek ve köpük hücreleri oluşturmak
için makrofajları doğrudan etkiliyor olarak görülmektedir. Ayrıca kolesterol ve sterol metabolizmasının değiştirilmesine katkıda bulunabilir
(Tang vd., 2013: 1575-1584).
Kanser ve Akdeniz Diyeti
Kanser günümüzde en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.
Her yıl dünya çapında yaklaşık 11 milyon yeni kanser vakası ve yaklaşık
7 milyon kansere bağlı ölüm kaydedilmektedir. Bu verilerin 2030 yılına
kadar ikiye katlanmasını beklemektedir5.
Tarihsel olarak bakıldığında, genel kanser insidansı Akdeniz ülkelerinde Kuzey Avrupa ülkeleri, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ne kıyasla daha düşüktür (Trichopoulou, 2000: 869-873). Bu fark,
Akdeniz ülkelerinde tüketilen Akdeniz tipi beslenme modeli ile ilişkilendirilmiştir. Ülkeler arasında geleneksel Akdeniz diyetinin bileşenlerinde farklılıklar olmasına rağmen, diyet genellikle bol miktarda bitkisel
gıdalar (meyve, sebze, tahıllar, patates, fasulye, kabuklu yemişler ve tohumlar); günlük tatlı olarak taze meyve; temel yağ kaynağı olarak zeytinyağı; süt ürünleri (esas olarak peynir ve yoğurt); düşük ila orta miktarda tüketilen balık, kümes hayvanları ve yumurta; az miktarda tüketilen kırmızı et; ve yemeklerle birlikte alınan düşük ila orta miktarlarda
tüketilen şaraptan meydana gelmektedir. Sonuç olarak, bu diyet modeli
doymuş yağ bakımından düşüktür (enerjinin %7-8’ine eşit veya daha az)
ve diyetteki toplam yağ Akdeniz bölgesindeki bireylerin aldığı enerjinin
<%25 ila >%35’i arasında değişmektedir (Willett vd., 1995: 1402-1406).
Akdeniz diyetinin çeşitli yönleri, bazı kanser riskleriyle de ilişkilendirilmiştir. Sağlıklı bir Akdeniz diyeti uygulanarak kolorektal kanserlerin %25’i, meme kanserlerinin %15’i ve prostat, pankreas ve endometriyal kanserlerin %10’unun önlenebileceği tahmin edilmektedir (Trichopoulou, 2000: 869-873).
5 https://www.wcrf.org/wp-content/uploads/2021/02/Summary-of-Third-Expert-Report-2018.
pdf (E.T. 08.06.2011)

83

HASTALIKTA VE SAĞLIKTA AKDENİZ DİYETİ

Kolorektal kanser dünyada tüm kanser vakalarının yaklaşık %60’ının
oluşturmaktadır ve gelişmiş ülkelerde en sık görülen üçüncü kanser türüdür (Binefa vd., 2014: 6786–6808). Yeme biçimleri daha fazla kırmızı
ve işlenmiş et tüketimi ile karakterize olan Batı toplumunda, Akdeniz
kıyılarında yaşayan ve Akdeniz Diyeti yeme biçimi sürdüren insanlara
göre daha yüksek kolorektal kanser riskine dair kanıtlar bulunmaktadır
(Thomson vd, 2014: 42-53).
Zeytinyağı polifenoller, kırmızı şarapta bulunan resveratrol ve domatesteki likopenin, moleküler kanser yolaklarına müdahale ettiği in
vitro çalışmalarca gösterilmiştir. Bununla birlikte, yapılan birçok klinik
çalışma, bu bileşenlerin kanserin başlaması ve ilerlemesinde azalma sağladığını bildirmektedir (Farinetti vd., 2017: 83-88).
Meme kanseri etiyolojisinde diyetin rolü uzun sürelerdir tartışma
konusudur. Konu ile ilgili yürütülmüş çeşitli çalışmalara bakıldığında
Akdeniz tipi beslenme düzeni lif, flavonoidler, vitaminler, karotenoidler
ve skualen (esas olarak sızma zeytinyağından) dahil olmak üzere antioksidanlar açısından zengin olduğundan, Akdeniz diyetinin meme kanseri üzerindeki koruyucu rolü olduğu düşünülmektedir. Akdeniz diyeti
endojen östrojenleri azaltarak, seks hormonu bağlayıcı globulin düzeylerini artırarak (Gann, 2002: 3-10), serbest radikalleri nötralize ederek ve
DNA hasarını önleyerek (Keys vd, 1986: 903-915; Martinez-Gonzalez vd,
2009: 111-116) ve oksidatif stresi azaltarak (European Union; Panagiotakos vd., 2002: 548-556) meme kanseri riskini modüle edebilmektedir.
Prostat kanseri, dünyada erkekler arasında en sık görülen ikinci kanserdir ve erkeklerde kansere bağlı ölümlerin beşinci en yaygın nedenidir6. Akdeniz diyetinin prostat kanseri riskini ve mortalitesini azalttığı
düşünülmektedir. Yapılan bazı meta-analiz sonuçlarına göre, geleneksel Akdeniz diyeti modeline dayalı beslenme biçimine yüksek uyumun,
prostat kanseri de dahil olmak üzere her tür kanserin görülme sıklığı ve
ölüm oranından önemli bir koruma sağladığı bildirilmektedir. Akdeniz
diyetinin ana bileşeni, Akdeniz popülasyonları tarafından yüksek miktarda tüketilen zeytinyağıdır. Ek olarak, fenolik bileşikler, hem antioksi6 https://www.wcrf.org/int/
research-we-fund/continuous-update-project-findings-reports/
prostate-cancer (E.T. 11.09.2021)
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dan etkileri hem de kanser hücresi sinyali ve hücre döngüsü ilerlemesi
ve proliferasyonu üzerindeki etkileri dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalardan kaynaklanan bazı güçlü kemo-önleyici etkiler göstermektedir
(Capurso ve Vendemiale, 2017:1-14).
Akdeniz diyetinin prostat kanserine karşı koruyucu etkisi, özellikle
domates sosu tüketiminin yüksek olmasından da kaynaklanmaktadır.
Likopen, domatesteki önemli bir fonksiyonel bileşendir. Likopen domates sosunun pişirilmesiyle aktive olduktan sonra, inflamatuar yanıtın
aşağı regülasyon mekanizmalarının modülasyonunda hareket ederek
antioksidan özellikler göstermektedir. Bu nedenle Akdeniz diyeti, sağlıklı bir yaşam tarzı alışkanlıkları bağlamında sağlıklı bir beslenme düzenini temsil eder (Capurso ve Vendemiale, 2017:1-14).
Akdeniz diyet modeline bağlılığın pankreas kanseri üzerine faydalı bir role sahip olabileceği yapılan çalışmalarca gösterilmiştir. İsveç’te
77151 katılımcı üzerinde yürütülen ve 92 pankreas kanseri vakası içeren
bir kohort çalışmasında, Akdeniz diyet skorunun pankreas kanseri riski ile ters orantılı olduğu belirlenmiştir (Tognon vd., 2012: 1547-1553).
Bununla birlikte, bazı çalışmalar ise sağlıksız yaşam tarzlarının ve diyet
kalıplarının (örneğin, sigara, aşırı alkol kullanımı ve Akdeniz diyetine
düşük uyum) pankreas kanseri riskini nasıl artırdığını göstermek için
yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, düşük meyve ve sebze alımı ile yüksek kırmızı et tüketimi ve pankreas riski arasında pozitif bir
ilişki vardır (McGuigan vd., 2018: 4846–4861). Aynı zamanda, aşırı alkol
tüketimi riski %60’a kadar artırmaktadır ve Akdeniz diyetine bağlılığın
düşük olması pankreas kanseri riskin %11,9 oranında arttırabilmektedir
(Rosato vd., 2015: 216-220).
Endometriyal kanser Avrupalı kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir (Ferlay vd., 2013: 1374–1403). Bu kanserin başlangıcındaki
ana faktör, endojen veya eksojen östrojenlere dengesiz ve/veya uzun
süreli maruziyet (ileri menopoz, nulliparite ve polikistik over varlığında
meydana gelen durumlar) olarak tanımlanmaktadır. Endometriyal kanserin en önemli belirleyicisinin yüksek östrojen seviyeleri olmasına rağmen diyetin (muhtemelen östrojen mevcudiyetini değiştirerek) bu neoplazmın önlenmesinde, bir rolü olduğu gösterilmiştir (Liang ve Shang,
2013: 225–240; Gaskins vd, 2009: 1061–1069).
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Batı popülasyonları diyetlerini geleneksel Akdeniz diyetine uyarlayabilir ise, endometriyal kanser vakalarının yaklaşık %10’unun önlenebileceği tahmin edilmektedir (Trichopoulou, 2000: 869-873). Diyet
ve endometriyal kanser riski arasındaki ilişkiyi ele alan çoğu çalışma,
bir bütün olarak diyetten ziyade bireysel besinlere, gıdalara veya belirli
gıda gruplarına odaklanmıştır. Genel olarak, diyet ve endometriyal kanser riskini inceleyen çalışmalar, meyve ve sebze alımının azalmış riskle,
daha yüksek diyetsel yağ veya hayvansal kaynaklardan enerji alımının
daha yüksek riskle ilişkili olduğunu bulmuştur (Terry vd., 2002: 25-32;
McCann vd., 2000: 965-974; Littman vd. 2001: 691-702; Xu vd., 2006:
1586–1592; Potischman vd. 1993: 239-250; Jain vd., 2000: 899-905 ).
Fazla kilolu olmak veya obezite ile hormonal problemler arasındaki güçlü korelasyon göz önüne alındığında östrojen üretimini modifiye
eden endometriyal kanserin başlangıcında diyetin aktif bir rolü olduğunu varsaymak mümkündür (Onstad vd., 2016: 4225–4230; Gaskins vd,
2009: 1061–1069). Düzenli sebze ve meyve tüketimi, endometrium kanserinin başlangıcında %66 risk azalması ile koruyucu bir etkiye sahiptir
ve Akdeniz diyetine yüksek düzeyde bağlılık %43-%49 risk azalmasına
katkıda bulunabileceği belirlenmiştir (Ricceri vd., 2017: 757). Akdeniz
diyeti skorunda bir puanlık bir artışın %16’lık bir risk azalmasına neden
olabileceği ve bu düşüşün yaşlı kadınlarda veya doğum kontrol hapı
veya hormonal tedavi almayan kadınlarda daha güçlü olduğu da gösterilmiştir (Filomeno vd., 2015: 1816-1821).
Obezite ve Akdeniz Diyeti
Akdeniz diyetinin obeziteyi önleyip önlemeyeceğine dair araştırmalar günden güne artış göstermektedir (Buckland vd., 2008: 582-593).
Prader-Willi sendromu gibi nadir görülen genetik bozukluklar ve tiroid
disfonksiyonu gibi bazı endokrin hastalıklar dışında, obezite, aşırı vücut yağlanmasına neden olan kalori alımı ve kullanılan kalori arasındaki
dengesizlikten kaynaklanmaktadır. Hareketsiz bir yaşam tarzı, fiziksel
aktivite eksikliği, kötü beslenme alışkanlıkları ve genetik yatkınlık obezitenin meydana gelmesine neden olmaktadır (Tsakiraki vd., 2011: 793800).
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Akdeniz diyetinin obezitenin önlenmesinde olumlu etkiler sağlayıp
sağlamadığı sorusunu ele alan az sayıda epidemiyolojik çalışma bulunmaktadır. Temsili bir Akdeniz İspanyol popülasyonunda yürütülen bir
çalışmanın sonuçlarında göre, beden kitle indeksi ve Akdeniz diyeti arasında ters bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Ayrıca, Akdeniz diyet modeline bağlılık ne kadar yüksek ise obez olma riskinin azaldığı saptanmıştır
(Schröder vd., 2004: 3355-3361)
Tip 2 Diyabet Mellitus ve Akdeniz Diyeti
Tip 2 diyabet pandemisi, dünya çapında 2030 yılına kadar tahmin
edilen 552 milyon vakaya ulaşacak muazzam bir halk sağlığı sorunudur
(Whiting vd., 2011: 311-321). Bozulmuş glukoz toleransı veya bozulmuş
açlık glukozu olan bireyler de dahil, hastalık için yüksek risk altındaki
kişilerde tip 2 diyabet gelişim sürecini geciktirmeyi veya önlemeyi hedefleyen yeni terapötik yaklaşımlar için artan bir farkındalık vardır. Bu
noktada özellikle yaşam tarzı müdahale çalışmaları dikkat çekmektedir
(Lindström vd., 2006: 1673-1679).
Akdeniz diyetinin, diyabetin önlenmesindeki rolünü özel olarak
değerlendiren bir çalışmada 13.380 İspanyol değerlendirilmiştir. Akdeniz diyetine sıkı sıkıya bağlı kalan katılımcılar, en düşük uyum puanına sahip olanlara kıyasla %83 daha düşük diyabet riskine sahip olarak
bulunmuştur (Martínez-González vd., 2008: 1348-1351). Yakın zamanda
miyokard enfarktüs geçirmiş 8291 İtalyan üzerinde yapılan çalışmada
Akdeniz diyeti, diyabet riskini %35 azaltıp, diyabete karşı potansiyel
koruyucu etkilere sahip olarak değerlendirilmiştir (Mozaffarian vd.,
2007: 667-675).
İnterlökin-6 ve C-reaktif protein, diyabetle yakından ilişkili inflamatuar belirteçler olarak tanımlanmıştır. Yükselmiş C-reaktif protein
seviyeleri diyabet riskini %26 artırırken, interlökin-6 diyabet riskini %31
artırmaktadır (Wang vd., 2013: 166-175). Yüksek lif, vitamin, mineral,
antioksidan ve polifenol içeriğiyle Akdeniz diyetinin, proinflamatuar sitokinlerin seviyesini azaltıp, diyabet riskini azaltabileceği düşünülmektedir (Luisi vd., 2019: 1366).
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SONUÇ
Literatür taraması sonucunda Akdeniz diyeti, içermiş olduğu bileşenler ile obezite, kalp damar hastalıkları, kanser, tip 2 diyabet gibi pek
çok sağlık sorunu üzerine olumlu etkilere sahip olarak gözükmektedir.
Uzun yıllardır sağlık üzerine etkilerinin araştırılması, farklı araştırmalar
ve mekanizmalar ile etkilerinin gösterilmesi nedeniyle Akdeniz diyeti
aynı zamanda güvenilir diyet modellerinden biridir. Tüm bunların yanı
sıra Akdeniz diyeti, sürdürülebilir bir yaşam için ideal beslenme modellerinden biri olarak gözükmektedir. Düşük ekolojik ayak izi ile birlikte
Akdeniz diyeti, insan ve gezegen refahı için önemli faydalara sahip olarak gözükmektedir.
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ÇOCUKLARDA COVID-19-BESLENME İLİŞKİSİ ve
SAĞLIKLI BESLENMEYE YÖNELİK ÖNERİLER
Çiğdem Müge HAYLI1
Öz: Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında önemlidir. Dünya sağlık örgütü

(DSÖ) tanımına göre de sağlık sadece hastalıklardan korunma
değil aynı zamanda fiziki, ruhi ve sosyal açıdan tam bir iyilik
hali ve bütüncül sağlık düzeyinin tam olması olarak ele alınmaktadır. Geçmişten günümüze yeni hastalıklar ortaya çıkmış
veya yok olmuştur ve sağlığın tanımı daha da belirlenmiştir.

Koronavirüs Aralık 2019 da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır.
Daha sonra giderek dünyanın her yerine yayılmaya devam etmiştir. Covid-19’un yayılması geçmişten bu yana dünyamızı dönüştüren dijital, teknolojik, sosyoekonomik durumların bir ürünü olduğu
düşünülmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde ise sağlığı

olumsuz etkileyen faktörlerden Covid-19 pandemisinin etkisi
olumsuz fizik, psikolojik ve sosyallik sonuçlar oluşturmaktadır.
Özellikle çocuklar, kısıtlı bilgi birikimleri ve bilişsel gelişim düzeyleri nedenli ile salgın veya virüs gibi konuları tam anlamayabilirler. Çünkü çocuklar gelişim alanlarının özelliklerinden dolayı

birtakım durum ya da önlemleri yetişkinler kadar anlamlandıramamakta, risklere duyarsız davranabilmekte, geçmişte yaptığı davranışları yapmak isteyebilmekte ve bu isteklerine paralel olarak birtakım
sosyal, psikolojik olumsuz davranışlar içerisine girebilmektedir. Bundan dolayı COVID 19 pandemisi hem çocukları hem de aileler oldukça
fazla etkilenmiştir. Bu durum aynı zamanda birçok riskleri de beraberinde getirmiştir. Bu riskler şüphesiz en fazla çocukları etkilemektedir.
Çocukların bu durumları ise aileyi daha da fazla zorlayabilmektedir.

1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hakkari / Türkiye, mugehayli@windowslive.
com, Orcid No: 0000-0001-7630 -9619
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Ailede ebeveynler de hem yeni gelişen duruma uyum sağlama, hem
de çocukların davranışlarıyla fizyolojik, sosyal ve psikolojik alışkanlıkları ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Çünkü Covid-19 pandemisi çocukların beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktiviteleri, tüketici
davranışları, uyku düzeni, duygu durumu ve günlük yaşam aktivitelerinde önemli değişikliklere ve olumsuz olarak etkilemelerine neden olmuştur. Çocukların da yaşamlarını devam ettirebilmeleri için
biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamaları
gerekmektedir. Karşılanması gereken en önemli ihtiyaçlardan biri beslenme ve beslenme alışkanlıklarıdır. Özellikle pandemi döneminde

çocukların beslenme alışkanlıklarında da olumsuz yönde değişiklikler olduğu için hastalanmaları da daha kolay olmaktadır.

Covid-19 pandemisinde özellikle çocuk sağlığının sürdürülmesi ve
hastalanmalarını önlemek amacıyla sağlıklı bir yaşam tarzı seçmek,
sağlık beslenmek kategorisi olarak; meyve ve sebzelerden zengin yiyecekler tüketmek, boş zamanlarını egzersiz yaparak geçirmek, sağlıklı
vücut ağırlığını korumaya çalışmak ve yeterli sürede uyumanın gerekliliği üzerinde durulmakta ve pandemi döneminde çocukların bü-

yüme, gelişme ve sağlıklarının sürdürülmesi açısından önemi
daha da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı pandemi döneminde
çocuklarda covid-19- beslenme ilişkisi ve sağlıklı beslenmeye
yönelik öneriler sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, Beslenme, Covid-19

GİRİŞ
Bireyin beslenme durumu, bireyin besin öğelerine olan fizyolojik
ihtiyacının karşılanma düzeyini yansıtır (Baysal vd., 2014: 67). Zihnen,
bedenen ve ruhen sağlıklı olabilmenin koşullarından biri yeterli ve
dengeli bir beslenme alışkanlığıdır. Çocuklar açısından dengeli beslenme hayati önem taşır; çünkü çocukların temel gelişim alanları beslenmeyle doğrudan bağlantılıdır. Yeterli ve dengeli beslenen bir çocuğun
zihinsel potansiyeli artar, boy gelişimi ve ağırlığı normal bir gelişim
çizgisinde seyreder, yaşam sevinci çoğalır ve zorluklara karşı direnci
artar (Özbey, 2008: 105).
Fizyolojik açıdan çocukluk dönemi, büyüme ve gelişmeni en hızlı olduğu ve beslenmeye en gereksinim olan bir dönem olarak nitelendirilir.
İhtiyaç arttıkça ihtiyaçların karşılanmasına beslenmeye daha da ihtiyaç
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duyulmakta olup yeterli ve dengeli beslenmeni sürekliliği açısından da
büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü çocukluk dönemi ilerleyen gelişim
dönemlerini büyük ölçüde etkilediği için beslenme ve yeme davranışları
sağlıklı bir şekilde kazandırılması gerekmektedir2.
Çocuklarda beslenme; çocuğun yasına, cinsiyetine, vücut ağırlığına,
fiziksel aktivite düzeyine göre düzenlenmelidir (Karaağaoğlu, 2008: 24).
Okul çağı, çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği bir
dönemdir. Okul öncesi çağda çocuğun beslenme alışkanlıklarını ailenin
beslenme alışkanlıkları etkilemektedir. Okul çağında ise arkadaşlar/
akran grubu, reklamlar gibi etkenler, okulda beslenme konusunda denetimin olmaması, özellikle annenin çalışmasına bağlı olarak okuldan
eve gelince, kendi kendine yiyecek hazırlaması sonucu çocukta yanlış
beslenme alışkanlıkları gelişebilmektedir.
Bu nedenle çocuğun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için çocuğun,
ailenin, okul yönetimindeki bireylerin ve öğretmenlerin beslenme konusunda bilinçli, eğitimli ve iş birliği içerisinde olmaları gerekmektedir
(TOÇBİ, 2011: 3).
Çocukların ve gençlerin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için tüketilen besinlerin çesitliliğinin sağlanması ve besinlerden günlük alınan
enerji, protein, vitaminler ve minerallerin vücutta en elverişli olarak
kullanılabilmesi için dört besin grubunda (süt ve ürünleri, et, yumurta
ve kuru-baklagiller, taze sebze ve meyveler, ekmek ve diğer tahıllar) yer
alan besinlerin öğünlere yeterli ve dengeli dağıtılması gerekir.
Okul çocuklarının büyük çoğunluğu kahvaltı etmeden okula gitmektedir. Çocuk zamanını; uyku, dinlenme, oyun oynama ve çalışma
faaliyetlerine uygun şekilde ayarlama alışkanlığını kazanamadığında,
sabahları zamanında kalkıp kahvaltı edememekte, ailenin özellikle annenin kahvaltı etme alışkanlığı olmadığında çocuk da bu durumdan
olumsuz yönde etkilenmektedir. Yeni bir günün başlangıcında, bütün
gece aç kalan vücudun, çalışma gücüne kavuşması için sabah kahvaltısının önemi büyüktür. Kahvaltı edilmediğinde uzun süren bir açlık sonucunda güçsüzlük, bas dönmesi, yeterli enerji oluşmadığı için zihinsel
2 T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2018). Okul-cagi-cocuklarinda-beslenme.html/ https://
hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/ (E.T: 01.10.2021)
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faaliyetlerin özellikle dikkat, çalışma ve öğrenme yeteneklerinde azalma
ve okul ile is başarısında azalma görülmektedir (Pearson vd., 2009: 1-7).
Beslenme Nedir?
Beslenme, büyüme ve gelişmeni sürdürülmesi; vücut için gerekli
olan besin öğelerin (vitamin, mineral, yağlar, su vb.) dengeli ve düzenli
bir şekilde alınmasına beslenme denir (Bilici vd., 2006: 18).
Beslenmenin Önemi
Gelecek neslin sağlıklı ve güçlü olabilmesi için çocukları etkileyen
çeşitli sorunların üzerinde durulması zorunluluğu vardır, Bugünün
yaşamının en büyük problemlerinden biri gelişmemiş veya gelişmekte
olan ülkelerdeki beslenme yetersizliği ve dengesizliği sorunudur. İnsan
vücudunu sağlıklı ve yetenekli bir duruma getirmek ve bu durumu yaşam boyu sürdürmek gereklidir. Bu da toplumu oluşturan bütün bireylerin, ihtiyaçları kadar besin maddelerini yeterli ve dengeli bir şekilde
sağlamaları ile mümkündür. Sağlığı, bedenen, ruhen ve sosyal yönden
tam bir iyilik hali olarak tanımladığımıza göre vücudun ihtiyaç gösterdiği besinlerden bir veya birkaçı yetersiz alınırsa, vücudun büyümesi,
gelişmesi, bireyin normal çalışması ve sosyal ilişkileri zayıflayacaktır
(Bilici vd., 2006: 18).
Bir ülkeye ya da topluma gelecekte yön verecek bireylerin bugünün çocukları olduğu göz önüne alındığında; çocukluk çağında yeterli
ve dengeli beslenmenin sağlıklı nesillerin oluşturulmasındaki rolü daha
iyi anlasılmaktadır1.
Diğer yandan beslenme yetersizlikleri en fazla çocukları etkilemekte ve bu süreçte gelişen beslenme bozuklukları; hipertansiyon, kardiyo-vasküler rahatsızlıklar ve obezite gibi hastalıklara zemin hazırlamaktadır3.
Yeterli ve dengeli beslenme için bireylerin her besin grubundan
yeterli miktarda alması gerekir. Süt ve süt ürünleri grubunda yer alan
başlıca besinler süt, kefir, yoğurt ve peynirdir. Süt grubu besinler pro3 T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2018). Okul-cagi-cocuklarinda-beslenme.html/ https://
hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/ (E.T: 01.10.2021)

101

ÇOCUKLARDA COVID-19-BESLENME İLİŞKİSİ ve SAĞLIKLI BESLENMEYE YÖNELİK
ÖNERİLER

tein, kalsiyum, B2 vitamini ve B12 vitamini başta olmak üzere birçok besin ögesinin önemli kaynağıdır. Süt grubu besinlerde bulunan kalsiyum
diğer besin kaynaklarına göre vücut tarafından daha iyi kullanılır. Büyüme ve gelişmede, sağlıklı yaşamın devam ettirilebilmesi için gerekli
iyi kalite protein ile C vitamini ve demir dışında bütün besin öğelerini
barındırırlar (Baysal, 2012: 273; Baysal, 2013: 10; Türk Halk Sağlığı Kurumu, 2013: 18).
Çocuklarda Beslenmenin Önemi
Çocuklarda beslenme; çocuğun yasına, cinsiyetine, vücut ağırlığına, fiziksel aktivite düzeyine göre düzenlenmelidir (Karaağaoğlu, 2008).
Okul çağı, çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği bir
dönemdir. Okul öncesi çağda çocuğun beslenme alışkanlıkları ailenin
beslenme alışkanlıkları da etkilemektedir.
Okul çağında ise arkadaşlar/ akran grubu, reklamlar gibi etkenler,
okulda beslenme konusunda denetimin olmaması, özellikle annenin çalışmasına bağlı olarak okuldan eve gelince, kendi kendine yiyecek hazırlaması sonucu çocukta yanlış beslenme alışkanlıkları gelişebilmektedir. Bu nedenle çocuğun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için çocuğun,
ailenin, okul yönetimindeki bireylerin ve öğretmenlerin beslenme konusunda bilinçli, eğitimli ve işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir
(TOÇBİ, 2011: 3).
Çocukların ve gençlerin yeterli ve dengeli beslenebilmesi besin öğelerinin çeşitliliği sağlanmalı dört besin grubunda (süt ve ürünleri, et,
yumurta ve kuru-baklagiller, taze sebze ve meyveler, ekmek ve diğer
tahıllar) yer alan besinlerin öğünlere yeterli ve dengeli dağıtılması gerekir (Akyol vd., 2008: 21).
Okul çocuklarının çoğunluğu okullarına kahvaltı yapmadan gitmektedirler. Çocuk zamanını; uyku, dinlenme, oyun oynama ve çalışma faaliyetlerine uygun şekilde ayarlama alışkanlığını kazanamadığında, sabahları zamanında kalkıp kahvaltı edememekte, ailenin özellikle
annenin kahvaltı etme alışkanlığı olmadığında çocuk da bu durumdan
olumsuz yönde etkilenmektedir.
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Yeni bir günün başlangıcında, bütün gece aç kala vücudun, çalışma
gücüne kavuşması için sabah kahvaltısının önemi büyüktür. Kahvaltı
edilmediğinde uzun süren bir açlık sonucunda güçsüzlük, bas dönmesi,
yeterli enerji oluşmadığı için zihinsel faaliyetlerin özellikle dikkat, çalışma ve öğrenme yeteneklerinde azalma ve okul ile iş başarısında azalma
görülmektedir (Pearson vd., 2009: 1-7).
Bir ülkeye ya da topluma gelecekte yön verecek bireylerin bugünün
çocukları olduğu göz önüne alındığında ve toplumların gelişmiş düzeylerinin belirlenmesin; çocukluk çağında yeterli ve dengeli beslenmenin
sağlıklı nesillerin oluşturulmasındaki rolü daha iyi anlaşılmaktadır.
Diğer yandan beslenme yetersizlikleri en fazla çocukları etkilemekte; hipertansiyon, kardiyo-vasküler rahatsızlıklar, çocukluk çağı hastalkları ve obezite gibi hastalıklara zemin hazırlamaktadır (Koçoğlu vd.,
2003: 292-295; Uguz ve Bodur, 2007: 1-7).
Çocuklarda Beslenmeyi Etkileyen Faktörler
Çocukların beslenme alışkanlıklarını etkileyen dolaylı ve doğrudan
yöntemler vardır. Çocukluğun ilk dönemlerinden itibaren yetişkinliğe
kadar olan dönemde kazanılan alışkanlıkları beslenme faktörlerini de
etkilemektedir.
Çocuklarda beslenmeyi etkileyen başlıca faktörler; aile, toplumun
beslenme alışkanlıkları, medya, akran ve hastalıklar olarak sıralanabilmektedir4.
Aile ve Toplumun Beslenme Alışkanlıkları: Çocukların beslenme
alışkanlıklarında genetik faktörler ve toplumun beslenmeye ilişkin alışkanlıkları da etkilemektedir. Çocuklar için ailesi ve yakın çevresi alışkanlıklarının kazandırılmasında büyük bir model olmaktadır.
Aile üyeleri ve çocuklar arasında dengeli bir sorumluluk dağılımı
olunca olumlu bir beslenme ilişkisinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.
Aile büyüklerinin düzenli yemek, atıştırmalık, besleyici ve uygun yiyecekleri sağlamakta, çocuklar ise yiyecekleri miktarlara karar vermektedirler (American Dietetic Association, 2004: 51). Toplumsal beslenme
4 T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2018). Okul-cagi-cocuklarinda-beslenme.html/ https://
hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/ (E.T: 01.10.2021)
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alışkanlıkları ise aile yemeklerini birlikte yemek, uzun süren yemek saatleri, sağlıklı gıdalar tüketilmesi de çocukların beslenme alışkanlıklarını önemli ölçüde etkileyen faktörlerdendir (Gillman vd., 2009: 235).
Yemek için yeterli zamanın ayrıldığı, ara sıra dökülen yemek tanelerinin tolere edildiği ve tüm aile üyelerini içeren sohbetlerin teşvik
edildiği olumlu bir ortamın çocukların yemeğe ayrılan saatleri daha
sağlıklı geçirmelerini sağlayacaktır (American Academy of Pediatrics,
2004: 660). Çalışan annelerin çocukları gün içindeki bazı öğünlerini gündüz bakım merkezlerinde veya okullarda yemektedirler. Bu ortamlarda
tüm çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlayacak yiyeceklere,
güvenli ve temiz çevre koşullarında ulaşabilmesi oldukça önemlidir.
Zamansızlık nedeniyle evde yenen yemekler daha kolay hazırlanabilen
veya hızlı hazır yiyecek (fastfood) grubu besinler olabilmektedir.
Ancak, çalışan annelerin çocuklarının besinsel alımlarını bu durumun negatif etkilemediği de belirlenmiştir5.
Ailelerin eğitim durumlarının çocuklarının beslenme alışkanlıkları
üzerine etkilerinin bakıldığı bir çalışmada düşük eğitim düzeyindeki
ailelerin çocuklarının gereksinimlerinden fazla beslendikleri ve yüksek
eğitim düzeyindeki ailelerin çocuklarına göre daha fazla ağırlıklarının
olduğu belirlenmiştir (Ebeneggre-Margues, 2011: 210).
Medya: Çocukların beslenme alışkanlıklarını etkileyen ve obeziteye
neden olan etmenlerden birisi de televizyondur. Televizyon izlenerek
geçirilen süre özellikle okul çağı çocuklarında şişmanlığa ve obezite yaygın olarak görülmektedir. Televizyon, bilgisayar ve tablet başında geçirilen uzun süre çocuğun pasif ve hareketsiz kalmasına da neden olarak
büyüme ve gelişmesini de olumsuz olarak etkilemektedir (Adachi vd.,
2007: 64; Ludwig ve Gortmaker, 2006: 226-227). Yapılan bir çalışmada tüketicilerin popüler medya aracılığı ile edindiği beslenme bilgilerinin, yiyecek seçiminde oldukça etkili olduğu, tüketicilerin satın alma sürecinin
sosyal medya araçlarından etkilendiği saptanmıştır (İşlek, 2011: 146).
Özellikle çocukların medya aracılığı beslenme ile ilgili edindiği bilgiler yiyecek seçiminde etkili olduğu çocukların beslenme alışkanlıkla5 T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2018). Okul-cagi-cocuklarinda-beslenme.html/ https://
hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/ (E.T: 01.10.2021)
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rının sosyal medya gibi aracılardan etkilediği belirlenmiştir (İşlek, 2011:
146).
Akran Etkisi: Akran etkisi yaşla birlikte artmakta ve beslenme alışkanlıkları, besin seçimlerini etkilemektedir. Bu durum çocuklarda daha
önceden severek tükettiği besini reddetmesine ve popüler bir yiyeceğin
tüketilmesine de neden olmaktadır.
Okul çağı dönemde okullardaki yemekhanelerde yemek yeme tercihi arkadaş etkisi ve akranı etkilemektedir6.
Hastalıklar: Hasta olan çocukların iştahları genellikle azaltmak ve
besin alımları sınırlanmaktadır. Çocukluk çağındaki hastalıklar, sıvı ve
protein, diğer besin öğelerine ihtiyaç artmaktadır. Üst ve alt solunum
yolu hastalıkları yaşayan çocuklarda beslenme ve davranış problemleri
sıklıkla görülmektedir. Çocukların özel diyet gerektiren diyabet ve çölyak hastalığı gibi durumlarda besinlerle ilgili diyetlere uyulması gerekmektedir1.
Çocuklarda Sık Görülen Beslenme Sorunları
Obezite: Obezite vücudun yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının istenilen düzeyin üstüne çıkması olarak tanımlanmaktadır.
Obez çocuklar, vücut şekillerinden memnun olmamaları sonucu;
düşük özgüven, depresyon ve farklı mental problemler yasayabilirler.
Çocuk ve adölesanlarda şişmanlık prevalansı gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde son 20 yılda ciddi boyutlarda artış göstermiştir. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerde artış göstermesi çocukluk çağı şişmanlığının
hızla artan halk sağlığı sorunu olduğunun ve yakın gelecekte bu sorunun çok büyük sosyoekonomik ve halk sağlığı yükü oluşturacağının
göstergesidir (He ve MacGregor, 2006: 861).
Zayıflık: Okul çağı çocuklarında zayıflık, yasa ya da boya göre olması gereken ağırlığın düşük olmasıdır. Zayıflığın değerlenmesinde DSÖ
tarafından 2007 yılında geliştirilen yasa göre vücut ağırlığı, yasa göre
boy uzunluğu, boya göre vücut ağırlığı ve yasa göre BK’ nin değerlendi6 T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2018). Okul-cagi-cocuklarinda-beslenme.html/ https://
hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/ (E.T: 01.10.2021)
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rildiği büyüme standartları kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün
belirlediği sınıflamaya göre; BK değeri 3. persentilin, z skoru değeri de
-3 standart sapma (standart deviation-SD)’nin altında ise malnütrisyonlu kabul edilir. BK değeri 3.-15. persentil, z skoru değeri -2 SD’nin altında ise zayıflık olarak kabul edilmektedir. Yetersiz enerji alımı sonucu
oluşmakta, makro ve mikro besin ögelerinin yetersizliği de görülmektedir (Gibson, 2005: 41).
Zayıflık, ayrıca hipertiroidi, kanser, çölyak vb hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir7.
Kronik Hastalıklar: Yetişkinlik döneminde kalp hastalıkları, kanser,
diyabet gibi kronik hastalıkların ortaya çıkmasında çocukluk çağı obezitesinin rolünün olabileceği bilinmektedir.
Çocukluk çağı obezitesinin yasamın ilerleyen evrelerine olan bu etkisine ˝Obezite Fenomeni˝ de denilmektedir (American Academy of Pediatrics, 2004). Obezlerde D vitamini düzeyi düşük olarak bildirilmektedir. D vitamini eksikliği ile birlikte adipozite artısı ve dislipideminin
görülmesi D vitamini eksikliğinin obezitenin potansiyel bir nedeni olduğunu düşündürmektedir (Çimen ve Çimen, 2016: 102-112).
Demir (Fe) Eksikliği Anemisi: Demir, dokulara oksijen taşıyan eritrositlerdeki hemoglobinin yapısında bulunmaktadır. Okul çağı çocuklarında en sık karşılan anemi türü demir eksikliği anemisidir. Demir
eksikliği anemisi, bu yaş grubunda kendini yorgun hissetme, dikkat
eksikliği, bilişsel işlevlerde azalma, enfeksiyonlara yatkınlığa sebep olmaktadır (Gürel, 2008: 16-21).
Okul çağı çocuklarında görülen demir yetersizliği anemisinin en
önemli nedenleri; yetersiz besin alımı, azalmış gastrointestinal demir
emilimi ile erkeklerde kas dokusu yapımı, kan hacmi artısı ve kızlarda
menstruasyonla olan kayıplardır.
Çocuk beslenmesinde vücut tarafından kolaylıkla emilen demir
içeren besinler (kırmızı et) tercih edilmelidir. Demir emilimini artırmak
için demir kaynakları (kümes hayvanları, yumurta, kuru meyveler, kuru
baklagiller, pekmez, tam tahıl ve zenginleştirilmiş tahıl ürünleri) C vi7 T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2018). Okul-cagi-cocuklarinda-beslenme.html/ https://
hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/ (E.T: 01.10.2021)
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tamininden zengin besinler (taze meyve ve sebzeler) ile tüketilmelidir
(Gürel, 2008: 16-21).
Diş Çürükleri: Okul çağı çocuklarında en sık karsılasılan beslenme
sorunlarından birisi de diş çürükleridir. Ülkemizde 12 yas grubu çocukların %61.1’inde en az bir çürüğü bulunmaktadır8
Dis sağlığının bozulması sonucu bu yas grubu çocuklar gerekli tedaviler için okula devamlılık konusunda sorunlar yasamaktadır. Diş
çürüklerine zamanında müdahale edilmezse enfeksiyonlara sebep olmakta ve ilerleyen süreçlerde tedavisi zorlaşıp, tedavi masrafı artmaktadır (Hearn vd., 1992: 22-31). Diş çürüklerinin önlenmesinde günlük
beslenme ile alınan flor miktarına dikkat edilmelidir. Florun diyetteki
temel kaynağı olan içme suyunun flor miktarı yeterli düzeyde olmalıdır.
DSÖ tarafından bugün kabul edilen sudaki optimum flor dozu 1 ppm
(mg/L)’dir (Edelstein ve Douglass, 1995: 52).
İyot Yetersizliği Hastalıkları: İyot, tiroid hormonu sentezi için gerekli
olan bir elementtir. Okul çağı çocuklarında sinir sisteminin gelişimi ve
büyüme ve gelişmenin yakalanmasında önemli bir faktördür. İyot yetersizliğine karsı dünyanın çeşitli bölgelerinde tuz, ekmek ve yağlar gibi
bazı besinler iyot açısından zenginleştirilmektedir. Guatrojen maddeler
içeren bazı besinler de (lahana, brokoli, turp vb.) iyot yetersizliği hastalıklarını ilerletmektedir (Zimmermann, 2009: 376-408).
Covid-19 ve Beslenme İlişkisi
İlk kez Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’ un sonlarında, SARS
Covid-19 olarak bilinen koronavirüs salgını küresel bir tehlike olarak
bildirilmiştir (Del Rio ve Malani, 2020: 110). Solunum yolundan yayılan
virüs, hastalık merkez üssü ile bağlantısı olmayan vakalarda dahil olmak üzere çok hızlı bir yayılma göstermektedir.
Ve gün geçtikçe daha fazla ülkede artan vaka sayıları bu virüsün
toplulukla temas ile bulaşıcı olduğunu açıklamaktadır (Adalja vd., 2020:
134). 2020 yılının Şubat sonunda Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı
2800 (yaklaşık %95’i Çin’de) olarak saptanmıştır.
8 T.C. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (2018). Okul-cagi-cocuklarinda-beslenme.html/ https://
hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/ (E.T: 01.10.2021)

107

ÇOCUKLARDA COVID-19-BESLENME İLİŞKİSİ ve SAĞLIKLI BESLENMEYE YÖNELİK
ÖNERİLER

Covid-19 enfeksiyonu olmayan hastalar toplumsal korkulardaki artışlar, sosyal ve ekonomik faaliyetlerdeki düşüşler gibi etkenler sebebiyle psikolojik olarak etkilenmektedir. Depresyon, korku, suçluluk ve öfke
gibi durumlar görülebilmektedir. Günümüze kadar görülen pandemilere bakıldığında birçok kişinin pandemi sonrasında psikiyatrik bakıma
ihtiyacı artmakla birlikte sosyal, fiziksel aktivite ve beslenme önerilerine
ihtiyaç duyulmaktadır (Kim ve Su, 2020: 1-2).
Bütün viral enfeksiyonlar gibi Covid-19 da bağışıklık sistemi düşük
olan bireylerde daha sık görülmektedir. Bağışıklık yanıtının düşük olması viral enfeksiyonlar gibi diyabet, kanser vb. hastalıklar içinde davetiye niteliğindedir (Beck, 2007: 13). Protein ve enerjiden yoksun beslenme (PEYB) düzeni hastalıklara karşı bağışıklığı düşürmekte ve bulaşıcı
hastalık riskini arttırmaktadır (Ritz ve Gardner, 2006: 114). Yapılan çalışmalarla Se ve/veya E vitamini eksiklerinin artmış viral yüke ve bozulmuş bağışıklık yanıtlarına neden olduğu görülmüştür.
Ek olarak eksiklikleri durumunda viral mutasyonlar ve iyi huylu virüslerin patojen virüslere dönüştüğü görülmüştür. Bu nedenle beslenme
durumunun, yeni viral patojenlerin ya da bilinen virüslerin patojenik
etkilerini ortaya çıkarabileceği düşünülmektedir (Beck, 2007: 13).
Bitkisel gıdalar bağışıklık sisteminin %85’ini oluşturan bağırsak
mikrobiyotasının sağlığını geliştirmesine ve arttırmasına yardımcı olmaktadır. Bulaşıcı hastalık olan veya olmayan birçok hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekmektedir. Bunun
için sağlık ve dengeli beslenmek büyük bir önem taşımaktadır. İhtiyaç
olduğu kadar yeşil yapraklı sebzeler tüketmek, lif kayaklı baklagiller
ve tahılların tüketilmesi bağışıklılık sisteminin güçlendirilmesini sağlamaktadır (Beck, 2007: 13).
Covid-19 Döneminde Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Önerileri
Covid-19 tedavileri sadece semptomatik tedaviyi ve komplikasyonların önlenmesini içermektedir. Bu nedenle en önemli strateji önleme
stratejileridir. Bu stratejiler maruziyeti azaltmak ve bağışıklığı güçlendirmek amaçlı tasarlanmaktadır. Çalışmalar sağlıklı beslenmenin, bağışıklık sistemini olumlu etkilediğini göstermiştir (Kim ve Su, 2020: 1-2).
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Evinizde olan besinin aslında ağzınızda olması’ yani sağlıksız besinlerin satın alınmasının iradeyi zorlaması sebebiyle doğru besinleri satın
alınması, gereksiz istiflerin yapılmaması gereklidir. Paketli gıdalardan
daha ekonomik ve sağlıklı olması nedeniyle alışveriş yapılacağı zaman
ilk olarak sebze ve meyve alınmalıdır. Bu dönem içerisinde market alışverişi yapmak kolay olmadığından uzun ömürlü olan sebze ve meyve
satın alımları yapılmalıdır. Örneğin sebzelerden havuç, pancar, kereviz,
salatalık, lahana, brokoli, kabak; meyvelerden avokado, muz, armut, limon, portakal, dondurulmuş sebze ve meyveler doğru koşullarda saklandığında taze ürünle benzer hatta bazen daha fazla antioksidan ve
besin maddesi içeriğine sahiptir (Laviano vd., 2020: 1-2; Restrepo, 2020:
28).
Sağlıklı beslenme erken yaşta anne sütü alımıyla başlamakta ve
anne sütü bilişsel gelişimi ve bağışıklığı arttırmaktadır. Bebeklik süresi
sonrasında sağlıklı beslenmeye devam etmek obezite ve diğer bulaşıcı
olan ve olmayan hastalıkların gelişim riskini azaltarak uzun vadeli sağlık yararları oluşturmaktadır.
Sağlıklı ve dengeli bir diyet yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, yaşam
şartları vb. birçok etkene göre değişiklik göstermektedir. Çocukların Covid-19 döneminde sağlık beslenme alışkanlıkları kazandırılması için;
• Bebek ve küçük çocuklar için ise ilk 6 ay yalnızca anne sütü tüketilmesi,
sürdürülebilirliği var ise 2 yaşına kadar anne sütü alımına devam etmesi ve 6. ay itibariyle tuz ve şeker eklenmemiş tamamlayıcı gıdalarında
beslenmeye eklenmesi önerilmektedir.
• Covid-19 döneminde beslenmede çocukları da menü seçimine dahil edilerek aktif katılımı sağlanmalıdır3.
• Normal zamanlarda çocuklar aileleri ile yemek yemeyi reddetmektedir.
Fakat Covid-19 döneminde bu aile yemekleri yoğunlaştırılmalıdır. Aile
ve ev yemekleri ile çocukların daha sağlıklı beslendikleri obezite, şişmanlık gibi sorunlarının da azaldığı belirlenmiştir.
• Yemek yaparken çocukları da dahil dilmelidir. Böylelikle hem sosyal becerileri hem de motor becerileri de gelişmektedir.
• Aileleriyle beraber çocukların aynı yiyecekleri tüketmesi yemekleri yeme
davranışlarının kazandırılmasını sağlamaktadır.
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• Çocukların bu dönemde yemek istemedikleri besin öğelerini eğlenceli
hale getirilerek yemelerini kolaylaştırmaktadır.
• Örneğin; meyve ve sebzeleri farklı şekillerde doğramak, hayvan figürleri
gibi şekiller oluşturmak çocuklarda sağlıklı besin tüketimini arttırmaktadır.
• İmkanlar doğrultusunda evde sebze veya meyve yetiştirmek bu faaliyete
de çocuğu dahil etmek sağlıklı besin tüketmesini sağlamaktadır
• Enerji alımı ve harcanması dengeli olmalıdır.
• Toplam yağ alımının toplam enerji alımının %30 unu geçememesi, doymuş yağ alımının %10 dan az olması ve trans yağların toplam enerji
alımının %1’ini geçmemesi gereklidir.
• Rafine seker alımının toplam enerji alımının %10’undan az olması, ek
sağlık yararları için bu oranın %5’e kadar düşürülmesi gereklidir.
• Tuz alımının günde 5 g’dan az tutulmalıdır.
• Ek olarak yetişkinler en az günde 400 gr veya 5 porsiyon sebze (patates
gibi nişastalı kökler hariç) ve meyve tüketmelidir. (Edulja, 2020: 205;
Laviano vd., 2020: 1-2;).
SONUÇ
Beslenme fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden önemli bir fizyolojik ihtiyaçtır. Çocukluk döneminde görülen bulaşıcı hastalıklarda sağlık
ve dengeli beslenme süreci önerilmektedir. Yapılan araştırmalarla birçok bulaşıcı hastalığın tedavisinde olduğu gibi sağlık ve dengeli beslenme ölüm oranlarının azaldığı belirlenmiştir. Aynı durum Covid-19
için de geçerlidir. Bu süreçte çocuklarda sağlıklı ve dengeli beslenme
ilkeleri uymak oldukça önemlidir. Hem Covid-19 döneminde hem de
normalleşme sürecinde sağlık beslenmenin çocukları büyüme ve gelişme süreçlerine olumlu yönde destek olacağı, sağlıklarının sürdürülmesi
açısından fayda sağlayacaktır.

110

Çiğdem Müge HAYLI

KAYNAKÇA
Adachi, A. M., Longacre, M. R. and Gibson, J. J (2007). Children with
a TV in Their Bedroom at Higher Risk for Being Overweight. Int J Obes
(Lond), 31(4), 64.
Adalja, A. A., Toner, E. and Inglesby, T. V. (2020). Priorities for the
US Health Community Responding to COVID-19. JAMA, 323(14), 13431344.
Akyol, A. G., Bilgiç, A. P. and Ersoy, G. (2008). Fiziksel Aktivite, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam. Baskı. Ankara: Klasmat Matbaacılık.
American Dietetic Association (2004). Position Of the American Dietetic Association: Dietary Guidance for Healthy Children Aged 2 to 1l
Years. J Am Diet Assoc, American. American Academy of Pediatrics (2004).
Pediatric nutrition handbook. Ed 5: Elk Grove Village, Ill, AAP American.
Baysal, A. (2012). Beslenme. Ankara: Hatiboğlu Matbaacılık.
Baysal, A. (2013). Yüz Soruya Yüz Yanıtla Sağlıklı Beslenme. Ankara:
Hatiboğlu Matbaacılık.
Baysal, A., Aksoy, M., Besler, H., Tanju, Bozkurt, Türkan K., ve Yıldız, E. (2014). Diyet El Kitabı, Ankara: Ankara: Hatiboğlu Matbaacılık.
Beck, M. A. (2007). Selenium and vitamin E Status: İmpact on Viral
Pathogenicity. The Journal of Nutrition, 137(5), 13.
Bilici, S., Uyar, F., Beyhan, Y., ve Sağlam, F. (2006). Besin güvenliği. T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı Beslenme Bilgi Serisi, Ankara.
Çimen, M. B. Y. ve Çimen, Ö. B. (2016). Obezite ve D vitamini. Mersin Univ Saglık Bilim Dergisi, 9(2), 102-112
Del Rio, C. and Malani, P. N. (2020). COVID-19 New İnsights on a
Rapidly Changing Epidemic. JAMA, 323(14), 110.
Ebeneggre Margues, P. M. (2011). Independent Contribution Of Parental Migrant Status

and Educational Level to Adipoisty and Eating

Habits in Preschool Children. EJCN, 65(2), 210.
111

ÇOCUKLARDA COVID-19-BESLENME İLİŞKİSİ ve SAĞLIKLI BESLENMEYE YÖNELİK
ÖNERİLER

Edelstein, B. L. and Douglass, C. W. (1995). Dispelling the Myth that
50 Percent of US School Children Have Never Had A Cavity. Public Health Rep, 110, 52.
Edulja, G. (2020). ‘‘Edulia presents: Quality Food Tıme In Quarantıne Eating Habits in Children. JAMA, 11(3), 205.
Gibson, R. S. (2005). Principles of Nutritional Assessment. New York:
Oxford University Press.
Gillman, M., Rifas-Shiman S.L. and Frazier, A.L. (2009). Family Dinner and Diet Qualiry Among Older Children and Adolescents. Arch Farn
Med, 9(3), 235.
Gürel, S. (2008). Okul Çagı Çocukları ve Beslenme Sorunları. Aile
Hekimligi Dergisi,
2(3), 16-21.
He, F. J. and MacGregor, G. A. (2006). Importance of Salt in Determining Blood Pressure in Children: Meta-Analysis of Controlled Trials.
Hypertension, 48, 861.
Hearn, M. D., Bigelow, C. and Nader, P. R. (1992). Involving Families in Cardiovascular Health Promotion: The CATCH Feasibility Study.
J Health Educ, 23(1), 22- 31.
Karaağaoğlu N. (2008). İlkögretim Çocukları İçin Saglıklı Beslenme. T.C.
Saglık Bakanlığı. Ankara: Klasmat Matbaacılık.
Kim, S. W., and Su, K.P. (2020). Using psychoneuroimmunity against COVID-19. Brain, Behavior, and Immunity Journal, 2, 1-2.
Koçoglu, G., Ozdemir, L. and Sümer, H. (2003). Prevalence of Obesity Among 11-14 Years Old Students in Sivas-Turkey. Pak. J. Nutr, 2(5),
292-295.
İslek, M. S. (2011). Sosyal Medyanın Tüketici Davranıslarına Etkisi: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Arastırma. Yüksek lisans
tezi. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Karaman, 146.
Laviano, A., Koverech, A. and Zanetti, M. (2020). Nutrition Support in the Time Of SARS (COVID-19). Nutrition, 74, 1-2. https://doi.
org/10.1016/j.nut.2020.110834
112

Çiğdem Müge HAYLI

Ludwig, D. S. and Gortmaker, S. L. (2004). Programming Obesity in
Childhood. Lancet,364, 226–227.
Özbey, Ç. (2008). Çocuk Eğitiminde Yapılan Yanlışlar. İstanbul: İnkılap
Matbaacılık.
Pearce, E. N. (2014). Iodine Deficiency in Children. Endocr Dev, 26,
130–138.
Pearson, N., Biddle, S. J. H. and Gorely, T. (2009). Family Correlates
of Breakfast Consumption Among Children and Adolescents. A Systematic Review. Appetite; 52, 1-7.
Restrepo, M. (2020). Health Status and the Role of Nutrition on
SARS-Cov/Covid19. Epidemic, 3(8), 28.
Ritz, B. W. and Gardner, E. M. (2006). Malnutrition and Energy
Restriction Differentially Affect Viral İmmunity. The Journal of Nutrition,
136(5), 114.
T.C. Halk Saglıgı Genel Müdürlügü (2018). Okul Çağı Çocuklarında
Beslenme. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme, (E.T: 01.10.2021).
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (2013) Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuklara Yönelik Beslenme Önerileri ve Menü Programları.
Ankara.
Türkiye’de Okul Çagı (6-10 Yas Grubu) Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi (TOÇBİ) Projesi Arastırma Raporu (2011). Saglık Bakanlığı, Temel
Saglık Hizmetleri Genel Müdürlügü. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları.
Uguz, M. A. ve Bodur, S. (2007). Konya İl Merkezindeki Ergenlik
Öncesi ve Ergen Çocuklarda Aşırı Ağırlık ve Şişmanlık Durumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi. Genel Tıp Dergisi, 17(1), 1-7.
Zimmermann, M. B. (2009). Iodine Deficiency. Endocr Rev, 30(3),
376–408.

113

OBEZİTENİN MEDİKAL TEDAVİSİ
Osman SON1
Öz: Obezite sağlığı bozacak ölçüde vücut’ta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Obezite kompleks ve multi faktöriyel bir hastalıktır. Yapılan çalışmalar, aşırı kilolu ve obez bireylerin küresel boyutta
hızla arttığını ve bunların sayısının 2 milyara, yani dünya nüfusunun
yaklaşık %30’una ulaştığını göstermektedir. Obezite erişkinlerde daha
sık görülmekle birlikte son zamanlarda çocuk ve adolesanlarda da
hızla artmaktadır. Bu sebeple ileri yaşta görülen hastalıklar daha erken yaşlarda görülmeye başlanmıştır. Obezite, tip 2 diyabet, insülin
direnci, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, hiperlipidemi, serebrovasküler hastalık, çeşitli kanserler, obstrüktif uyku-apne sendromu, non-alkolik karaciğer yağlanması, gastro-özofajial reflü, safra
yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite, osteoartroz ve
depresyon gibi birçok sağlık sorununa sebep olmaktadır. Obezitenin
kesin nedeni bilinmemektedir; bununla birlikte, genetik yapı, sosyoekonomik durum ve kültürel etkileri içeren biyolojik, psikososyal ve
davranışsal faktörler arasında karmaşık bir ilişki var gibi görünmektedir. Yapılan çalışmalar; aynı yaş, boy ve kilodaki bireylerin farklı
vücut şekillerine, vücut kompozisyonuna, enerji gereksinimlerine ve
metabolik profillere sahip olabileceğini bildirmiştir. Vücut kompozisyonunun sağlığı bağımsız olarak etkileyebileceği yaygın olarak kabul
edilmektedir. Obezitenin hem tanısında hemde uygulanan tedavilerin
takibinde doğru ve güvenilir ölçüm yöntemlerine ihtiyaç vardır. Bu
tekniklerin doğru bireylere uygulanması çok önemlidir. Her birey için
tek bir doğru yöntem yoktur. BMI yaygın tarama yöntemi olarak kullanılsa da vücut kompozisyonu ölçüm yöntemleri bireyselleştirilmelidir. Obezitenin önlenmesi çok önemlidir. Bununla birlikte, obezite
1 Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları, Eskişehir /
Türkiye, drosmanson@gmail.com, Orcid No: 0000-0002-6339-1913
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geliştiğinde, kiloyu iyileştirmek ve komorbid durumları en aza indirmek için çeşitli klinik tedavi yöntemleri mevcut olmalıdır. Yaşam tarzı
değişiklikleri tedavinin temel taşlarıdır. İdeal olarak eczacılar, doktorlar, hemşireler, diyetisyenler, psikologlar, obezite cerrahları, sosyal
kurumlar, eğitim kurumları, iletişim ve sosyal medya ve üniversiteler
gibi bir dizi çalışan ve kurumlar multidisipliner etkileşim ile obezite ile
ilgilenmelidir. Yaşam tarzı değişikliklerine tek başına yeterli yanıt vermeyen hastalarda farmakoterapi, tıbbi cihazlar ve/veya obezite cerrahisi düşünülmelidir. Sonuç olarak obezite tedavi edilmesi gereken
önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Anahtar Kelimeler: Obezite, Medikal Tedavi, Davranış Değişikliği

GİRİŞ
Obezite: Sağlığı bozacak ölçüde vücut’da aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Obezite kompleks ve multifaktöriyel bir hastalıktır.
Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının %15-18’i, kadınlarda ise %20-25’ini
yağ dokusu oluşturmaktadır. Bu oranın erkeklerde %25, kadınlarda ise
%30’un üstüne çıkması obezite’yi oluşturmaktadır. Çoğunlukla klinik
olarak vücut kütle indeksi (VKİ) veya beden kütle indeksi (BKİ) olarak
adlandırılan bir hesaplama yöntemi kullanılmaktadır (TEMD- 2019).
Son 150 yılda, küresel anlamda insanların yaşam beklentisi istikrarlı
bir şekilde artmıştır. Daha önceleri enfeksiyon hastalıkları ile mücadele
eden insanoğlu kısmen bu hastalıklarla başa çıkabilmiştir. Her ne kadar
covid-19 pandemisi ile mücadele etsekte, çağımızda obezite gibi başka
pandemi ile seyreden hastalıklarda mevcuttur. Ancak bu hastalıklarla
mücadeleye rağmen hala sağlık beklentilerimizin gerisinde kalmamız
şaşırtıcı bir durumdur. Çünkü kronik ve dejeneratif hastalıklarda azalma yerine artış olmuştur.
Yapılan çalışmalar, aşırı kilolu ve obez bireylerin küresel boyutta
hızla arttığını ve bunların sayısının 2 milyara, yani dünya nüfusunun
yaklaşık %30’una ulaştığını göstermektedir. Çalışmalar 1980 ‘den beri
obezite prevalansının 70’den fazla ülkede ikiye katlandığını ve diğer
birçok ülkede de sürekli arttığını bildirmiştir (Benjamin, 2019 ). Dünya Sağlık Örgütüne göre 2016 yılında dünya genelinde, yetişkinlerin
%39’u fazla kilolu ve %13’ü obezdir. Obezite, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla görülmektedir. Obezite erişkinlerde
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daha sık görülmekle birlikte son zamanlarda çocuk ve adolesanlarda da
hızla artmaktadır. Bu sebeple ileri yaşta görülen hastalıklar daha erken
yaşlarda görülmeye başlanmıştır. Ülkemizde de benzer şekilde yetişkin toplumunda obezite prevalansı, %30 oranlarına ulaşmıştır. Obezite
sıklığı kadınlarda daha yüksek olmakla birlikte erkeklerde de hızla artmıştır. Obezite; tip 2 diyabet, insülin direnci, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon, hiperlipidemi, serebrovasküler hastalık, çeşitli kanserler, obstrüktif uyku-apne sendromu, non-alkolik karaciğer yağlanması,
gastroözofageyal reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu,
infertilite, osteoartroz ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa sebep
olmaktadır (TEMD-2019). Obezite ile doğrudan bağlantılı hastalıkların
neden olduğu yüksek ölüm oranları nedeniyle, birçok ülke aşırı kilo ve
obeziteyi önleme programları uygulama yoluna gitmişlerdir (Wioletta,
2014). Obezite, ortalama ağırlığa kıyasla yıllık sağlık bakım maliyetlerinde %36 ve ilaç maliyetlerinde %77 artışla ilişkilidir. Obez bireyler ayrıca ekonomik problemler dışında sosyal hayatta başka birçok problemle
karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin obezitesi olan çocuklar, normal
kilolu (10.1 ± 10.5 gün) olarak kabul edilen çocuklara göre anlamlı derecede daha fazla (12.2±11.7gün) okula gitmemişlerdir. Adolesan çağda
daha yüksek bir BMI, daha düşük bir birikmiş eğitim düzeyi ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca obez bireylerin daha geri hizmetlerde çalıştıkları ve
yaptıkları işe göre daha az ücret aldıkları saptanmıştır. Obez veya fazla
kilolu çocuklar, akranları tarafından daha fazla saldırgan davranışlara
maruz kalma riski taşımaktadırlar. Zorbalık ve BKİ arasındaki ilişkiyi
inceleyen bir araştırma; fazla kilolu veya obez olan ergenlerin daha sık
dedikodu/yalan, lakap takma, alay etme, fiziksel istismar ve izolasyon
maruz kaldıklarını göstermiştir (Apovian, 2016).
Bu yazının amacı dünyanın tüm bölgelerinde olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin; tanısı, sebepleri ve
tedavisi konusunda gelişmeleri aktarmaktır.
Obezitenin Epidemiyolojisi
Obez bireyleri tanımlamak için 30 kg/m2 veya daha yüksek vücut
kitle indeksi kullanılır. Son 30 yılda dünya çapında obezite prevalansı yetişkinlerde %27,5 ve çocuklarda %47.1 artmıştır. Obezite, genetik,
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sosyoekonomik ve kültürel etkiler arasındaki karmaşık ilişkilerin bir sonucudur. Tüketim kalıpları, kentsel gelişim ve yaşam tarzı alışkanlıkları
obezite prevalansını etkiler. Obez olan kişilerde daha az okula devam,
daha az kazanç potansiyeli ve toplum üzerinde ekonomik bir yük ile
sonuçlanabilecek daha yüksek sağlık maliyetleri vardır (Apovian, 2016).
Son otuz yılda, obezite prevalansı dünya çapında neredeyse iki katına
çıkmıştır. 18 yaş ve üzeri yetişkinler arasında 2014 yılında erkeklerin
%11’i ve kadınların %15’i obez olarak tesbit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 2013 yılında 5 yaş altı 42 milyondan fazla çocuk aşırı kilolu olarak bulunmuştur. ABD’de 20 yaş üstü yetişkinlerde obezite prevalansı
yaklaşık %36’dır. ABD’de obezite prevalansı cinsiyete göre değişmektedir. ABD’de kadınların %38.3’ü ve erkeklerin %34,3’ü obezdir. Toplumlarda obezite sıklığını etkileyen birçok çevresel faktörler mevcuttur.
Bunlar; insanların doğduğu coğrafya, yaşadığı alan, çalıştığı iş yeri, okul
hayatının geçtiği ortam, dini inanç ve benzeri faktörlerdir. Obezitenin
fiziksel belirleyicilerinin örnekleri şunları içerir: yeşil alanlar ve çevrenin diğer doğal unsurları, parklar, binalar, kaldırımlar, bisiklet yolları,
okullar, dinlenme tesislerininin fiziksel özellikleridir. Obezitenin sosyal belirleyicilerinin bazı örnekleri şunlardır: sosyo-ekonomik koşullar
(yani yoğun yoksulluk), mahalle, sağlık hizmetlerine erişim, ulaşım seçenekleri, günlük ihtiyaçları karşılamak için kaynakların mevcudiyeti,
sosyal desteklerdir (Cassandra ve Krista, 2016). Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) verilerine göre küresel anlamda 2016 yılında; 18 yaş ve üzeri 1,9
milyardan fazla yetişkin aşırı kiloluydu. Bunlardan 650 milyondan fazla
yetişkin obez olarak bildirilmiştir. WHÖ verilerine göre 2016 yılında 18
yaş ve üzeri yetişkinlerin %39’u (erkeklerin %39’u ve kadınların %40’ı)
fazla kilolu ve %13’ü (erkeklerin %11’i ve kadınların %15’i) obez olarak
saptanmıştır. Dünya çapında obezite prevalansı 1975 ile 2016 yılları arasında neredeyse üç katına çıkmıştır. Yine WHÖ verilerine göre 2019’da
5 yaşın altındaki tahmini 38,2 milyon çocuk aşırı kilolu veya obez olarak
saptanmıştır. Bir zamanlar yüksek gelirli bir ülke sorunu olarak kabul
edilen aşırı kilo ve obezite, düşük ve orta gelirli ülkelerde, özellikle kentsel ortamlarda giderek artmıştır. Afrika’da 5 yaş altı aşırı kilolu çocukların sayısı 2000’den bu yana yaklaşık yüzde 24 artmıştır.. 2019’da aşırı
kilolu veya obez olan 5 yaş altı çocukların neredeyse yarısı Asya’da ya117
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şamakta olduğu tesbit edilmiştir. 2016 yılında 5-19 yaş arası 340 milyondan fazla çocuk ve ergen aşırı kilolu veya obez olarak saptanmıştır. 5-19
yaş arası çocuklar ve ergenler arasında aşırı kilo ve obezite prevalansı
1975’te sadece %4 iken bu oran 2016’da %18’in üzerine çıkmıştır. Artış
hem erkek hem de kız çocukları arasında benzer şekilde gerçekleşmiştir. Fazla kilolu ve obezite, dünya çapında zayıf kilolulardan daha fazla
ölüme sebep olmaktadır. Küresel olarak zayıf insandan çok obez olan
insan vardır. Bu Afrika ve Asya’nın bazı kısımları hariç dünyanın her
bölgesinde bu şekildedir (WHÖ-2020).

Grafik 1. Yıllar İçinde BMI Artışı

Fogel ve Costa’dan alınan verilere göre Yerleşik Batı ülkelerinden
(örn., Fransa, Norveç) seçilen popülasyonlardan medyan BMI, 1705–
1975’teki eğilimler yukarıdaki grafikte gösterilmiştir (Benjamin, 2019).
Sonuçlar çok hızlı olmasa da 1700 yıllardan 1975 yıllara doğru giderek BMI
değerlerinin arttığını göstermektedir. 1975 yılından itibaren bu artış çok
hızlı olmuştur. 1975 ile 2016 yılları arasında neredeyse üç katına çıkmıştır.
En son 2016 yılında WHÖ verilerine göre; bu bireylerin 650 milyonu
obez olmak üzere 1,9 milyardan fazla yetişkinin aşırı kilolu olduğu bildirilmiştir. Obezite küresel anlamda düşük gelirli ve orta gelirli ülkeler
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başta olmak üzere tüm ülkelerde artış göstermiştir. Ayrıca günümüzün
en büyük sorunu olan covid -19 pandemisindeki; hareket kısıtlılığı, psikolojik sorunlar (kaygı, depresyon v.b.) ve beslenme davranış değişiklikleri nedenleri ile obezite prevalansı artmıştır. Covid-19 obezite sıklığını
arttırmakla birlikte, obez bireylerde de covid-19 daha ölümcül sonuçlara sebep olmuştur. Ülkemizde de yapılan çalışmalarda benzer şekilde
covid-19 sürecinde ortalama 4-5 kg ağırlık artışı olduğu saptanmıştır.
Ülkemizde de dünyanın bütün bölgelerinde olduğu gibi yaşam tarzının hızla değişmesi sonucunda obezite sıklığı artmıştır. Türkiye’de
obezite prevalansı Avrupalı bir çok ülkeden daha fazla artış hızına sahiptir. Ülkemizde yetişkin toplumunda obezite prevalansı, %30’luk kritik yüksek oranı aşmıştır. Obezite sıklığı kadınlarda daha yüksek olmakla beraber, son yıllarda erkeklerdeki hızlı artış da dikkati çekmektedir.

Grafik 2. Türk Toplumunda Beden Kitle İndeksi Artış Hızı

Türkiye’de obezite prevalansının, 1997-98 yıllarında 540 merkezde
gerçekleştirilen, 20 yaş ve üstü 24788 kişinin incelendiği Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP-I) Çalışması’nda, %22,3 (kadın %30, erkek
%13) olduğu saptanmıştır. TURDEP-I Çalışması’ndan 12 yıl sonra, aynı
merkezlerde yapılan TURDEP-II Çalışması’nda ise obezite sıklığı, genel
toplumda %35 (kadın %44, erkek %27) bulunmuştur. Çalışma sonuçları,
TURDEP-I populasyonuna göre standardize edidiğinde, 1998 ile 2010
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yılı karşılaştırıldığında Türkiye’de yetişkin toplumda obezite prevalansının %22,3’ten %31,2’ye yükseldiği görülmüştür. Obezite prevalansı
kadınlarda %34, erkeklerde ise %107 oranında artmıştır. Obezite prevalansı, 20’li yaşlardan itibaren artarak kadınlarda 45-74 yaş grubunda
%50’yi ve erkeklerde 45-64 yaş grubunda %30’u aşmakta, ileri yaşlarda
ise azalma eğilimi göstermektedir (TEMD-2019).
Obezite son zamanlarda çocukluk çağında da en sık görülen kronik hastalıklardan biri olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından 17 ülkede yapılan bir çalışmada Türkiye’de okul çağındaki çocuklarda fazla kiloluluk ve obezite prevalansı sırasıyla %15
ve %6,6 olarak bildirilmiştir. Yetişkinliğe kadar devam ettiği ve birçok
kronik hastalığa yatkınlık oluşturduğu düşünüldüğünde bu dönemde
obezite ile mücadelenin önemi açıktır (Bülbül, 2020).
Sonuç olarak obezite sıklığı heryaş grubunda dünyanın tüm bölgelerinde olduğu gibi ülkemizde de hızla arttığını göstermektedir.
Obezite Patogenezi
Obezitenin kesin nedeni bilinmemektedir; bununla birlikte, genetik
yapı, sosyoekonomik durum ve kültürel etkileri içeren biyolojik, psikososyal ve davranışsal faktörler arasında karmaşık bir ilişki var gibi görünmektedir.  Obezite mikroorganizmalar, epigenetik, artan anne yaşı,
daha fazla doğurganlık, uyku eksikliği, endokrin bozucular, farmasötik
etkenler ve intrauterin faktörler ve nesiller arası etkilerle ilişkilendirilmiştir (Apovian, 2016). Ev, çocuk bakımı, okul, işyeri ve topluluk ortamlarından etkilenen yiyecek seçimleri, kalori alımının türünü ve miktarını
doğrudan etkiler. Son 100 yılda gıda işlemedeki teknolojik gelişmeler
nedeniyle tüketilen gıda türleri değişmiştir. Azaltılmış lifli ve artan yağ,
basit şeker, tuz ve yüksek kalorili yiyecekler daha kolay bulunur ve genellikle daha sağlıklı alternatiflerden daha ucuz hale gelmişlerdir. Bu
ultra işlenmiş gıdaların tüketimi, 1960’lardan beri bir bireyin ortalama
günlük kalori alımında 205 kalorilik bir artışa yol açmıştır (Crino ve Sacks, 2018).
Çeşitli kanıtlar, bağırsak mikrobiyotasının obezite ve buna bağlı komorbiditelerin gelişiminde rol oynadığını göstermektedir. Bağırsak mik120
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robiyotasının bileşiminin obez ve zayıf deneklerde farklılık gösterdiği bildirilmiştir, mikrobiyota disbiyozunun vücut ağırlığındaki değişikliklere
katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, bağırsak
mikrobiyotasının enerji homeostazına katıldığı mekanizmalar belirsizdir. Bağırsak mikrobiyotası, farklı yaşam tarzı ve diyet faktörleri tarafından olumlu veya olumsuz olarak modüle edilebilir. İlginç bir şekilde,
obezite ve metabolik sendrom özellikleri geliştirme riski ile ilgili olarak
genetik arka plan, bağırsak mikrobiyotası ve diyet arasındaki karmaşık
etkileşimler de rapor edilmiştir. Ayrıca, mikrobiyal metabolitler epigenetik modifikasyonları indükleyebilir (yani, DNA metilasyonu ve mikro-RNA ekspresyonundaki değişiklikler), sağlık durumu ve obeziteye
yatkınlık için potansiyel etkileri olabilir.. Ayrıca kısa zincirli yağ asitleri
veya membran proteinleri gibi mikrobiyal ürünler iştah, lipogenez, glukoneogenez, inflamasyon ve diğer fonksiyonları düzenleyerek konakçı
metabolizmasını etkileyebilir (Cuevas-S ve Ramos-L, 2019). Obezitenin
patogenezi karmaşıktır BMI 18.5 üzerinde olduğunda bireyler aşırı kilolu
ve obez olarak değerlendirilir. Ancak BMI vücut kompozisyonu (iskelet
kası kütlesi) hakkında doğru bilgi vermez. Bu nedenle, eğer yağ kütlesi
miktarı kardiyo-metabolik sağlık ve uzun ömür için gerçek risk faktörü
ise, o zaman BMI kullanımı sadece bir tahmindir ve bu nedenle yetersizdir. Metabolik sağlığın bir göstergesi olarak BMI kullanımı: kas kütlesi
ve kas gücü azalmış yaşlı obez kişilerde, yani olumsuz sonuçlar için özel
risk altında olan sarkopenik obez hastalarda daha da sorunludur. Vücutta mevcut toplam yağ dokusu kütlesinin, obez bireylerde artan metabolik riski belirleyen ana faktör olmadığı belirtilmektedir. Bunun yerine,
yağ dokusu işleviyle birlikte aşırı kalorilerin depolandığı yer metabolik
sağlığı etkileyen ana unsur olduğu belirtilmektedir. Yağ dokusu vücudumuzdaki ana lipid depolama deposudur ve bu nedenle dolaşıma giren
günlük diyet yağı akışının tamponlanmasında çok önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, vücudumuzun kalori alımındaki (kronik) değişikliklere
uyum sağlama yeteneği, büyük ölçüde yağ dokusunun potansiyel fazla
kaloriyi barındırma yeteneğine bağlıdır. Obezitede, deri altı yağ dokusu,
fazla enerjiyi depolamak için uygun şekilde genişleyemeyebilir. Bu da
metabolik homeostazla ilgili diğer dokularda (yani iskelet kası, karaciğer
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ve viseral yağ dokusu) ektopik yağ birikmesine ve sonuç olarak insülin
direncine yol açabilir (Cuevas-SAve Ramos-LO 2019).
Obezite patogenezinde tek başına bir faktör yoktur. Multifaktöryel
etkileşim söz konusudur. Bunlardan bir tanesi de ruhsal sorunlar ve
bunlar için kullanılan ilaçlardır. Bazı zihinsel bozuklukların aşırı kilo ve
obezite ile birlikte ortaya çıktığı bulunmuştur. Bunlar aşırı yeme bozukluğu, bipolar bozukluk, majör depresif bozukluk ve bazı kronik akıl
hastalıklarını (yani şizofreni vb.) içerir. Antroposen terimi: İnsan etkinliğinin gezegensel değişimin baskın belirleyicisi olduğu mevcut insan
evrimi aşamasını tanımlar. Binlerce yıldır, bu baskın değişim gücü, insanlar ve ataları da dahil olmak üzere tüm türlerin uyum sağlamak ve
hayatta kalmak için mücadele ettiği doğanın kendisiydi. Artan nüfus ve
insan ihtiyaçları yaşam şekillerini etkilemiş; kentsel yaşam ve yiyecek
bolluğu obeziteyi tetiklemiştir. Örneğin, mega şehirlerin boyutundaki
ve sayısındaki sürekli artış, artan sayıda bireyi, yerleşik yaşam ve enerji
yoğun, sağlıksız gıdaların tüketimi ile karakterize edilen bir kentsel yaşam ortamına sürüklemiştir. İnsan sağlığını ve çevreyi iyileştirmek için
çalışan çeşitli disiplinlerin ortak çabası olmadan bu faktörlerin ortadan
kaldırılamayacağı açıktır.
Enerji dengesi: Aşırı yeme, yağ birikimi ve kilo alımından kaynaklanan pozitif enerji dengesi aşırı kilo ve obeziteye, yetersiz beslenme,
iştahsızlık, anoreksiya nervoza ve bazı sindirim hastalıklarından kaynaklanan negatif enerji dengesi ise zayıflığa neden olur. Obezitenin
gelişiminde son zamanlarda genetik faktörlerinde rol oynayabileceğini
göstermiştir. Enerji dengesizliği, son yıllarda obezitenin genetik yatkınlığı nedeniyle pozitif enerji dengesi durumunu yansıtır. Obezitenin
genetik yönleri, iştah ve metabolizmanın kontrolünden sorumlu çeşitli
genlerde ortaya çıkan mutasyonlardır (Benjamin, 2019). Epigenetik araştırmalar; DNA dizilerinde modifikasyon olmaksızın gen fonksiyonundaki kalıtsal değişikliklerin incelenmesidir. DNA metilasyonu, kromatin yeniden şekillenmesi , DNA’nın nükleozomlar etrafında paketlenmesi ve histon modifikasyonu gibi epigenetik değişiklikler de metabolik
bozukluklar ve obeziteyle ilişkilidir. Obezitenin gelişiminde genetik
faktörlerin dışında başka hormonal ve çevresel faktörlerde mevcuttur.
Örneğin sinyal molekülleri ve merkezi sinir sistemi tarafından beslen122
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me davranışının düzenlenmesidir. Leptin, insülin, NPY (Nöropeptit Y),
AgRP (Agouti ile ilgili protein), POMC (proopiomelanocortin) ve adiponektin
gibi sinyal molekülleri, hipotalamusun düzenlediği beslenme davranışında önemli bir rol oynalar. (Rajan, 2017). Enerji alımı ve enerji harcamasındaki dengesizlik; obeziteye yol açar. Günümüzde daha az fiziksel
aktivite, aşırı gıda alımı, sedanter yaşam tarzı, abur cubur ve alkol tüketimi, yetişkin ve çocukluk obezitesinin gelişiminde önemli rol oynar. Bu
faktörlerin dışında, obeziteye duyarlı birçok gen (insan genomunda 127
bölge) GWAS çalışmalarıyla insan obezitesinin gelişiminden sorumlu
olarak tanımlanmıştır. Çevresel faktörlerle birlikte obeziteye yatkın olan
genlerin tanımlanması, hastalık etiyolojisinin, tedavisinin ve önlenmesinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Yaşlanma, visseral yağda artış ve kas kütlesinde azalma gibi vücut
kompozisyonunda değişikliklere neden olur. Son zamanlarda, sarkopeni ve obezitenin bir kombinasyonunu yansıtan yeni sarkopenik obezite
kavramı ortaya çıkmıştır. Vücut kompozisyonundaki yaşa bağlı başlıca değişiklikler, vücut yağında bir artış ve iskelet kasında bir azalmayı
içerir, ancak BMI nispeten değişmeden kalabilir. Artmış proinflamatuar
sitokinler, oksidatif stres, insülin direnci ve hormonal değişiklikler ve
azalmış fiziksel aktivite gibi ortak patofizyolojik mekanizmaların karmaşık etkileşimi, sarkopeni ve obezite arasındaki yakın ilişkinin altında yatmaktadır. Hem sarkopeni hem de obezite metabolik bozukluklar,
morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Bu nedenle, sarkopenik obezitenin,
metabolik hastalıklar ve kardiyovasküler morbidite ve mortalite üzerinde, sarkopeni veya tek başına obeziteden daha büyük bir etkiye sahip
olabileceği görüşü mevcuttur. Yapılan bir meta-analiz çalışmasında; sarkopenik obezitenin, özellikle erkeklerde sarkopenik obezitesi olmayan
hastalara kıyasla tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde %24’lük bir artışla
ilişkili olduğunu gösterilmiştir (Kyung, 2016).
Obezitenin önlenmesi ve tedavisinde başarılı olabilmek için obezitenin patogenezinin iyi anlaşılması ve multidisipliner çalışma gereklidir.
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Obezitenin Değerlenmesi
Yapılan çalışmalar; aynı yaş, boy ve kilodaki bireylerin farklı vücut
şekillerine, vücut kompozisyonuna, enerji gereksinimlerine ve metabolik profillere sahip olabileceğini bildirmiştir. Vücut kompozisyonunun
sağlığı bağımsız olarak etkileyebileceği yaygın olarak kabul edilmektedir. Bireysel düzeyde, klinik araştırmalarda ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanım için yaşam boyu uygulanabilir ve güvenilir vücut
kompozisyonu ölçüm yöntemlerine ihtiyaç vardır. Vücudun bileşimini
bilmenin göreceli önemi, büyük ölçüde ilgilenilen soruna bağlıdır. Örneğin vücut kompozisyonunu değerlendirme ihtiyacı genellikle obezite,
yetersiz beslenme, bariatrik cerrahi sonrası vücut kompozisyonundaki
değişiklik, yaş ile birlikte kas kaybı, sarkopeni, lipodistrofi, değişen
hidrasyon durumları ve osteoporoz araştırmalarıdır. Bu araştırmalarda değişik matematiksel yöntemler ve cihazlar kullanılmaktadır (Thaisa
ve Dympna, 2017). Matematiksel hesaplamalar için BMI, bel çevresi
bel\ boy oranı, boyun çevresi ve deri kıvrım kalınlığı gibi yöntemlerdir.
Tablo 1. Obezitenin BMI Sınıflaması
BMI (kg\ m²)

124

Zayıf

˂ 18,5

Normal kilo

18,5 – 24,9

Aşırı kilolu

25 – 29,9

Obez sınıf- 1

30 – 34,9

Obez sınıf-2

35 – 39,9

Obez sınıf-3

≥ 40
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Tablo 2. Obezitenin Sistematik Olarak Değerlendirilmesi

Obezitenin sağlık üzerine değerlendirilmesinde bel çevresi ve abdominal obezite çok önemlidir. Ancak bel çevresi risk değerlendirmesi
toplumlara ve ırklara göre değişmektedir.
Tablo 3. Toplumlara Göre Abdominal Obeziteyi Tanımlayan Bel Çevresi
Ölçümleri
ERKEK (cm)

KADIN (cm)

Avrupalı, IDF

≥ 94

≥ 80

ABD, AHA\ NHBLBI
(ATP III)

≥ 102

≥ 88

Asya ( Japonya dahil),
IDF, WHO

≥ 90

≥ 80

Ortadoğu, IDF

≥94

≥ 80

Sahra altı –Afrika , IDF

≥94

≥ 80

Güney America , IDF

≥ 90

≥80

TÜRKİYE

≥ 100

≥ 90
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Boyun çevresi ölçümü üst vücut obezitesinin değerlendirilmesi için
uygun bir yöntemdir. Boyun çevresi; kardio-vasküler hastalık ve metabolik sendrom riskinin belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemlerden bir tanesidir. Boyun çevresinin erkeklerde 37 cm ve kadınlarda 34
cm’nin üzerinde olması metabolik hastalıklar için riskli kabul edilmektedir (Thaisa ve Dympna, 2017). Skinfold (SF): deri altı yağ miktarını ve
vücut yağ yüzdesini tahmin etmek için kullanılan deri kıvrım kalınlığını
ölçen bir tekniktir. Deri altı yağ kalınlığının ölçümü total vücut yağı
miktarı hakkında fikir verebileceği hipotezine dayanan bir yöntemdir.
Özel bir cetvel ile kolaylıkla ölçülebilir. Kolay bir yöntemdir. Ancak güvenilirliği sınırlıdır. Yaşayan insanlarda doğumdan yaşlanmaya kadar
vücut kompozisyonunu güvenli ve doğru bir şekilde değerlendirmek
için bir dizi teknik mevcuttur. Araştırma çabaları, yaşam süresi boyunca
basit, ucuz, güvenli ve doğru vücut kompozisyonu değerlendirmeleri
için yeni teknikler geliştirmeye çalışılmaktadır. Matematiksel ölçümler
dışında bazı cihazlarda vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde
kullanılmaktadır.
Cihazlarla Vücut Kompozisyonu Ölçümü: Biyoempedans (BIA):
BIA teknolojilerinin işlevselliği artırılmış olsa da en önemlisi sabit bir
hidrasyon olanağı olmadığından BIA, henüz bir referans yöntem olarak
güvenli ölçümler yapamamaktadır.
Kantitatif Manyetik Rezonans: Ölçüm, bireyin sırtüstü yatar pozisyonunda alınır ve ölçüm süresi 2-4 dakikadır. Bu teknikte, bireyin kesinlikle hareketsiz olmasını gerektirmez. Bu durum, bebekleri ve çocukları
değerlendirirken önemli bir avantaj sağlar.
Hava Deplasmanlı Pletismografi: Hava yer değiştirme pletismografisi (ADP), kapalı bir oda içinde hava yer değiştirmesi yoluyla vücut
hacmini ölçer. Bu, kapsamlı teknisyen eğitimi gerektirmeyen, invaziv
olmayan ve hızlı bir tekniktir.
Çift Enerjili X-Işını Absorpsiyometrisi: DXA, vücut kompozisyonu araştırmalarında en yaygın kullanılan tekniklerden biridir. DXA’nın
avantajları, tüm yaş aralığında ve nispeten düşük maliyetle kullanılmasıdır. Tüm vücut tarama çıktısı, her uzuv ve gövde için yağ, kemik ve
kemiksiz yağsız değerler vermesi en önemli avantajıdır. Ayrıca hızlı ta126
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rama süresi ve klostrofobisi olan kişilerde de tarama yapılabilmesi en
önemli avantajlarıdır. Bununla birlikte DXA’nın sınırlamaları mevcuttur. Cihazın kullanımı için sertifikalı bir radyoloji teknisyeni gerektirir,
Ayrıca düşük dozda radyasyon içeren bir tekniktir. Buna göre, bu teknik
hamile kadınlar ve küçük çocuklar için uygun değildir.
Magnetik Rezonans (MR): Magnetik Rezonans (MR), bölgesel veya
tüm vücut’a özgü dokuların sağlık sonuçlarının prognozunu değerlendirmede etkili bir yöntemdir. Magnetik Rezonans (MR), başka herhangi
bir teknikle ölçülemeyen vücut bölmelerini ölçme yeteneği nedeniyle
klinik araştırma çalışmaları için en değerli yöntemlerden biridir. Örneğin; büyüme, yaşlanma ve hastalık ilerlemesinin vücut kompozisyonuna etkileri gibi faktörlerdir. Magnetik Rezonans (MR) dezavantajları ise
yüksek maliyeti, yüksek eğitimli sağlık çalışanı gerektirmesidir. Ayrıca
bireyin tamamen hareketsiz kalması (küçük çocuklar için zor hale gelir)
ve klostrofobisi olan kişiler için uygun yöntem değildir.
Pet/Bilgisayarlı Tomografi: PET taramaları, vücutta metabolik olarak oldukça aktif bölgeleri belirlemek için kullanılır. Son zamanlarda, bu
teknoloji (18F-florodeoksiglukoz PET/CT), insanlarda kahverengi yağ
dokusu depolarının tespiti için altın standart haline gelmiştir. İnsanlarda kahverengi yağ dokusunun (% 2-7) çok düşük olduğu tahmin edilmektedir. Ancak yapılan incelemeler, çocuklarda ve erişkinlerde kahverengi yağ dokusu ile BMI arasında ters bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Bu nedenle kahverengi yağ dokusunun obezite veya obezite ile ilişkili
komplikasyonlara karşı koruyucu olduğu öne sürülmüştür.
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Tablo 4. Obezitenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler
METOD

Ölçüm Yöntemi

Yöntemin Avantajları

Bio - elektrik impedans analizi (BIA)

Total vücut suyu ölçer
Hücre içi ve hücre dışı
suyu ölçer

Kolay ölçüm yapılır
Hızlı ölçüm yapılır

Dual-enerjili X- ışını
absorpsiyometrisi
(DEXA)

Total ve bölgesel yağ
kitlesini ölçer
Total ve bölgesel kas
kitlesini ölçer

Kolay ölçüm yapılır
Düşük radyasyona
maruz kalınır
Doğruluk derecesi yüksektir

Hava deplasmanlı
pletismografi

Total vücut volümü
ölçer
Total vücut yağ ölçer

Relatif olarak doğruluk
derecesi yüksektir
Hızlı bir yöntemdir

Kantitatif manyetik
rezonans

Total vücut suyu ölçer
Total vücut yağ ölçer

Kullanımı kolaydır
Güvenli bir yöntemdir
Hızlı bir yöntemdir

Sonuç olarak; obezitenin hem tanısında hemde uygulanan tedavilerin takibinde doğru ve güvenilir ölçüm yöntemlerine ihtiyaç vardır. Bu
tekniklerin doğru bireylere uygulanması çok önemlidir. Her birey için
tek bir doğru yöntem yoktur. BMI yaygın tarama yöntemi olarak kullanılsa da vücut kompozisyonu ölçüm yöntemleri bireyselleştirilmelidir.
Obeziteye Eşlik Eden Hastalıklar
Obezite, 5-10 yıllık bir yaşam beklentisi düşüşü ile seyreden mortalitesi yüksek bir durumdur. Ayrıca, bel çevresi ile tanımlanan merkezi obezite, Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun (IDF) metabolik
sendrom tanımının temel bileşenidir: [(artmış trigliseritler, düşük HDL
kolesterol, yükselmiş kan basıncı ve yükselmiş açlık plazma glukozu)
(Sharon M. F. 2017)].
Metabolik Sendrom ve Prediyabet: gelecekte diyabet ve kardiyovasküler hastalık gelişim riskini arttıran metabolik tablo olarak tanımlanır. Metabolik sendromun görülme sıklığı kilo artışı ile doğru orantılı
olarak artar. Yapılan bazı çalışmalarda normal vücut ağırlığı olan bireylerle karşılaştırıldığında obez olgularda metabolik sendrom sıklığının
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neredeyse beş kat fazla olduğu gösterilmiştir. Ayrıca kilo dışında; ileri
yaş, genetik faktörler, menopozal dönem, sigara kullanımı, düşük gelir
düzeyine sahip olmak, yüksek karbonhidratlı diyet ve fiziksel inaktivite metabolik sendrom riskini artırırr (TEMD). Dünya Sağlık Örgütü’ne
(WHO) göre obezite; sağlık için risk oluşturan anormal veya aşırı yağ
birikim olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin sadece hastalıklar için bir
risk faktörü olduğu görüşünün aksine, Dünya Obezite Federasyonu
obezitenin kendisini kronik, tekrarlayan ilerleyici bir hastalık olarak tanımlamıştır. Ancak bu durumun aksine metabolik olarak sağlıklı obezite kavramı mevcuttur. Obezitesi olan bu kişilerde tip 2 diyabet, dislipidemi, hipertansiyon ve aterosklerotik kardiyovasküler hastalık dahil
olmak üzere herhangi bir metabolik bozukluk ve kardiyovasküler hastalığın olmaması olarak tanımlanır. Metabolik olarak sağlıklı obezite kavramı sadece açıklanan kardiyometabolik kriterleri karşılayan bireyler
için geçerlidir. Bu durum yanlış algılanmamalıdır. Obezite; metabolik
hastalıklara (örneğin tip 2 diyabet, dislipidemi, yağlı karaciğer hastalığı)
ve kardiyovasküler hastalıklara (örneğin, hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, felç) ek olarak, osteoartrit, astım, depresyon, bilişsel bozukluk
ve bazı diğer metabolik hastalıklar ile ilşkilidir. Ayrıca obezite bazı kanser türleri (örneğin meme, yumurtalık, prostat, karaciğer, böbrek, kolon)
ile ilişkilidir. Tüm bunlar yaşam kalitesinde azalma, işsizlik, düşük üretkenlik ve sosyal dezavantajlar üzerinde etkili faktörlerdir. Bu nedenle,
“obezite” tanısı, tanı anında herhangi bir kardiyometabolik anormalliği
olmayan kişilerde bile tedaviye başlamak için bir gösterge olarak kalmalıdır (Matthias, 2020)
Tip 2 Diyabetes Mellitus: Obezite ile Tip 2 diyabet arasında çok yakın bir ilişki mevcuttur. Obez olgularda kilo kaybının ise diyabet riskini
azalttığı bilinmektedir. Obezitede henüz kan şekeri yükselmeden önce
insülin direnci ve hiperinsülinemi gelişir. Daha sonraki süreçte zamanla
kişinin yaşam şekline bağlı olarak kan şekeri yükselmeye başlar. Obez
bireylerin diyabet gelişimi açısından yıllık olarak takip edilmesi önerilir.
Diyabeti olan obez olgularda %5-15 ağırlık kaybı ile glisemik parametrelerde belirgin iyileşme görülür(TEMD). BMI ve abdominal obezite;
bireyin ileride diyabet olma riski açısından çok güçlü öngördürücü durumdur. Prospektif çalışmaların bir meta-analizi, üst vücut adipozitesi
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arttıkça hem metabolik sendrom hem de Tip 2 diyabet gelişme riskinin
de arttığına dair kanıtlar sağlamıştır. Yaşlı bireylere kıyasla daha genç
yaştakilerde obezite süresi de Tip2 diyabet için daha büyük bir risk ile
ilişkilidir. Genç yaşta kilo alımı, özellikle 25 ila 40 yaş aralığında Tip 2
diyabet geliştirme riskini artırır. Bununla birlikte obez bireylerde kilo
kaybı, diyabete dönüşme riskini azaltmaktadır. Diyabet Önleme Programında, 2,8 yıl boyunca ortalama %5.5’lik bir kilo kaybı, prediyabetten
diyabete dönüş riskini %58 oranında azaltmıştır. Benzer şekilde, bariatrik cerrahi sonrası verilen kilo kaybı da diyabeti tekrar geri döndürebilmiştir. Bütün bunlar kilo azaltımı ile gerçekleşmiştir (Michael ve
William, 2018).
Dislipidemi: Kilo alan genç hastalarda ortaya çıkan ilk kardiyovasküler (KV) risk faktörü dislipidemidir. Obezitenin tipik dislipidemisi,
artan trigliseridler (TG) ve serbest yağ asitleri, HDL işlev bozukluğu ile
birlikte azalmış HDL- kolesterolden ve artan küçük yoğun LDL ile normal veya hafif artmış LDL-kolesterolden oluşur. Plazma apolipoprotein (apo) B konsantrasyonları da, kısmen, apo B içeren lipoproteinlerin
hepatik aşırı üretimi nedeniyle sıklıkla artar. Obezite ile ilişkili dislipideminin tedavisi, kilo kaybı, fiziksel aktivite ve sağlıklı bir diyet dahil
olmak üzere yaşam tarzı değişiklikleri olmalıdır.. Yaşam tarzı değişiklikleri sinerjik olarak insülin direncini ve dislipidemiyi iyileştirir (Boudewijn ve Jan, 2013)
Hipertansiyon: Obezite ve hipertansiyon kombinasyonu, kardiyovasküler ve böbrek hastalığına yol açtığı için yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Obeziteyi hipertansiyona bağlayan potansiyel mekanizmalar arasında diyet faktörleri, metabolik, endotelyal ve vasküler
disfonksiyon, nöroendokrin dengesizlikler, sodyum retansiyonu, glomerüler hiperfiltrasyon, proteinüri ve uyumsuz immün ve inflamatuar
yanıtlar yer alır. Viseral yağ dokusu ayrıca insülin ve leptine dirençli
hale gelir ve obezite ile ilişkili kardiyovasküler hastalığı şiddetlendiren
adiponektin, leptin, resistin, TNF ve IL-6 gibi molekül ve hormonların
değişmiş salgılanma bölgesidir. Normotansif fenotipten hipertansif fenotipe ilerleme, genetik, çevresel, davranışsal ve diyet faktörlerinin bir
kombinasyonundan kaynaklanır (Vincent ve Annayya, 2014).
130

Osman SON

Kardiovasküler Hastalık ve Mortalite: Obezite çaığımızın en
önemli sağlık sorunlarından birisidir. Bir yandan obezitenin kendisi ve
diğer yandan ilişkili tıbbi durumlar (hipertansiyon, diyabet, insülin direnci ve uyku apne sendromu) ile artan kardiyovasküler risk ile ilişkilidir. Obezite, ateroskleroz ve koroner arter hastalığında önemli bir role
sahiptir. Ayrıca obezite, kalp yetmezliğine neden olan kalpte yapısal ve
fonksiyonel değişikliklere yol açar. Obezite de değişen miyokard yapısal bozukluklar; atriyal fibrilasyon ve ani kardiyak ölüm riskini artırır.
Obezite koroner ateroskleroz ile yakından ilişkilidir. Genç hastalar üzerinde yapılan bir çalışma, aterosklerozun, koroner arter hastalığı ortaya çıkmadan birkaç on yıl önce başladığını göstermiştir. BMI değerleri
daha yüksek olan hastaların aterosklerotik vasküler lezyonları, normal
vücut ağırlığına sahip bireylere kıyasla daha sık ve ilerlemiş olduğu
gözlemlenmiştir. Aşırı kilo ve obezite, kardiyovasküler hastalık riskinin
artmasıyla ilişkilidir. Halihazırda yerleşik kardiyovasküler hastalıklar
söz konusu olduğunda, aşırı kilolu ve obez hastaların ölüm oranı, genellikle “obezite paradoksu” olarak bilinen normal vücut ağırlığına sahip insanlardan daha düşüktür. İkincisinin kesin mekanizması henüz
net değildir. Artan kardiyovasküler risk göz önüne alındığında, düzenli
kardiyoloji taraması ve semptomsuz obez hastaların kontrolü, subklinik
tıbbi durumların erken tanı ve tedavisi için önemlidir (Imre ve Dóra,
2018). Vücut ağırlığı, boyu ve çevresi klinik ortamda uygulanabilecek
başlıca pratik ölçümler olsa da, daha gelişmiş teknolojiler KVH riski ile
ilişkilidir. Viseral bölmeye ek olarak, yağ dokusu, miyokard ve böbrek
çevresinde, iskelet kaslarında ve diğer birçok anatomik bölgede ayrı yerlerde bulunur. Bu yağ dokusu birikintilerinin boyutu ile klinik sonuçlar
arasındaki ilişkiler, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı
tomografi ve ekokardiyografi ile incelenebilir. Boyutu MRI kullanılarak
ölçülebilen küçük lipid damlacıkları ayrıca kardiyomiyositlerin, iskelet
kası hücrelerinin, hepatositlerin ve pankreas β hücrelerinin sitoplazmasında bulunur. Bu ektopik lipid birikintileri ayrıca kardiyomiyopatiler,
karaciğer hastalıkları ve erişkin başlangıçlı diyabeti içeren patolojik durumlarla da bağlantılıdır. Kılavuzlarda, kilo vermenin obezite ile ilişkili birçok komorbidite için sağlıkla ilgili sonuçları önemli ölçüde iyileştirdiği gösterildiğinden, obezite veya aşırı kilolu bireylerde %5-10’luk
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kilo kaybı hedefleri desteklenmelidir. Daha da önemlisi, komorbiditeler
açısından kilo vermenin faydaları aynı zamanda tüm nedenlere bağlı
mortalitenin iyileşmesinede faydası olur.

Grafik 3. Kilo ve Kardio-Vasküler Hastalık İlişkisi

Önemli olarak; grafik-3 ‘de Li ve arkadaşları 2014 yılında yaptıkları
çalışmalarında kilo kaybının, orijinal kilo verme müdahalesinden 23 yıl
sonrasına kadar kardio-vasküler hastalık mortalite riskini %41 oranında azalttığını bulmuşlardır (Sharon, 2017).
Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı: Kronik karaciğer hastalığının en yaygın nedeni olan non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), obezite ve insülin direnci ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Non alkolik
karaciğer hastalığı ciddi bir durumdur. Hafif karaciğer enzim yüksekliğinden hepatik fibrozis, kronik karaciğer hastalığı ve hepatosellüler karaciğer kanserine kadar ilerleyen ciddi sonuçlara sebep olabilir. Bununla
birlikte, karaciğer ile ilgili morbidite ve mortalitenin ötesinde, NASH’li
bireyler daha kötü aterojenik dislipidemiye ve insülin direncine sahiptirler ve bu da artmış kardiyovasküler hastalık riski ve kardiyovasküler
ilişkili mortalite ile sonuçlanır. Non-alkolik karaciğer hastalığı tansında
karaciğer biyopsisi altın standarttır; bununla birlikte, invaziv ve maliyetlidir, bu nedenle optimal değildir ve geniş ölçekte kullanımı pratik
değildir. Bunun yerine hepatik usg, computerize tomografi, manyetik
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rezonans, karaciğer enzimleri ve diğer inflamatuar serum markerleri spesifik
olmasada tanı için kullanılabilirler. Diyet değişiklikleri; NAFLD bir hastada ilk yaklaşımın önemli bir parçasıdır. Çalışmalar, ortalama %4-10’luk
bir ağırlık azalması elde eden bireylerde, karaciğer yağı veya serum
transaminaz seviyeleri ölçümlerinde tutarlı bir şekilde iyileşmelerin olduğunu göstermiştir. Karbonhidrat kısıtlaması ve Akdeniz diyeti gibi
spesifik diyetler, kalori alımını azaltmada etkili yöntemler olabilir ve
gözlemsel çalışmalarda umut verici sonuçlar elde edilmiştir.  İster aerobik ister direnç antrenmanı olsun, farklı türlerde mütevazı miktarlarda
ılımlı egzersiz bile karaciğer yağını iyileştirebilir. Ayrıca kilo verdirici
medikal tedaviler ve işlemlerde non-alkolik karaciğer hastalığının tedavisinde uygulanabilecek yaklaşımladır (Katherine ve Cameron, 2019).
Obezite ve Polikistik Over Sendromu: Polikistik over sendromu
(PCOS), infertilitenin önde gelen nedenlerinden biridir. PCOS’lu birçok
kadın da aşırı kilolu veya obezdir. Obezite her yaşta görülebilir. Üreme
çağındaki kadınlarda da obezite çok yaygındır. Amerika Birleşik Devletleri’nde bu yaş grubundaki kadınların %34’ü obezdir. Polikistik over
sendromu (PCOS), kısırlığın önde gelen nedenlerinden biridir ve üreme
çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur. Tanı kriterleri: hiperandrojenizm, oligo-anovulasyon ve polikistik over morfolojisini içerir. Ayrıca PKOS’lu birçok kadın aynı zamanda aşırı kilolu veya
obezdir. Metabolik sendromun önemli bir bileşeni olan obezite, öncelikle hipotalamus-hipofiz-over(HPO) eksenindeki fonksiyonel değişiklik
nedeniyle kadın doğurganlığı üzerinde önemli bir etki gösterir. Obezite
sıklıkla dolaşımdaki daha yüksek insülin seviyeleri ve ardından artan
yumurtalık androjen üretimi ile ilişkilidir. Fazla yağ dokusu, bu androjenlerin östrojene aromatizasyonundan sorumludur, bu da HPO ekseninde negatif bir geri beslemeye yol açar ve gonadotropin üretimini
etkiler. Bu değişiklikler yumurtlama disfonksiyonu ve menstruasyon
anormalliklerinden sorumludur. Obezitenin yardımcı üreme teknikleri sonuçları üzerinede olumsu etkileri mevcuttur. Gerçekten de obezite,
ovulasyon indüksiyon süresini uzatabilir, gonadotropin dozunu artırabilir, alınan olgun folikül ve oosit sayısını azaltabilir ve döngü iptal
oranını artırabilir. Ayrıca obezitenin oosit ve embriyo kalitesi üzerinde
olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle fertilizasyon, embriyo transferi,
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implantasyon ve gebelik oranlarının sıklıkla BMI kategorilerine göre
düşük olduğu bildirilmiştir. Obezite ve metabolik bozuklukların doğurganlık üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, kilo vermenin fayda
sağlayacağını varsaymak mantıklı görünmektedir. Gebe kalmak isteyen
obez kadınlarda kilo kaybının etkisine ilişkin mevcut literatür karışıktır. 6 aylık bir kilo verme programı uygulanan 67 obez anovulatuar infertil kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, katılımcılar ortalama 10 kg
kaybetmişşlerdir. Bunlardan 60 kadında (%90) yumurtlama fonksiyonu
düzelmiştir. Ayrıca obezitesi olan kadınlarda gebe kalmadan önce verilen kiloların gebelikteki riskleri azaltabileceği vurgulanmıştır (Hellas ve
Luca, 2020).
Obezite ve Uyku Apnesi\Astım: Obezitenin astımla ilişkili olduğuna dair artan kanıtlar vardır. Hem obezite hemde astım prevalansında ki artış dramatik düzeydedir. Obezite sadece astım gelişimi için bir
risk faktörü olmakla kalmaz, aynı zamanda zayıf astım kontrolü ile de
ilişkilidir. Obezite ile ilişkili astım fenotipleri, erken başlangıçlı alerjik
astım ve geç başlangıçlı alerjik olmayan astımı içerir. Bağlantının patogenezi karmaşıktır; Obezite, solunum yollarını etkileyebilecek çeşitli
mekanik, metabolik ve immünolojik değişikliklere neden olur. Obezite,
standart kontrol edici ilaçlara zayıf yanıt ile ilişkili olduğundan, obezitede astım tedavisi zorlamaktadır. Obez ve astımı olan bireylerde; kilo
kaybı, diyet müdahaleleri ve egzersiz dahil olmak üzere farmakolojik
ve farmakolojik olmayan tedavilerin birlikte uygulanması tedavide başarıyı arttıracaktır. Obezite, obstrüktif uyku apnesi (OSA) için önemli
bir risk faktörüdür. Giderek artan obezite salgınıyla birlikte, OUA artık
30-60 yaş arası erkeklerin yaklaşık %9-24’ünü ve kadınların yaklaşık %49’unu etkilemektedir. Uyku apnesinin astımda artan semptomlara ve
zayıf kontrole katkıda bulunduğuna dair kanıtlar vardır. Bu iki hastalık
arasında bir takım potansiyel bağlantılar vardır. Ayrıca, uyku apnesinin
tedavisinin astımda semptomları ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirdiğini gösteren çok sayıda çalışmalar mevcuttur. S-Sonuç olarak; obezite
astım için önemli bir risk faktörüdür ve dünya çapında tıbbi uygulamalarda rutin olarak karşılaşılan astım tipini değiştirmektedir. Obezitede
astımın patogenezi değişir ve obez hastalar standart kontrol tedavisine
iyi yanıt vermezler. Uyku apnesinin tedavisi göz önünde bulundurula134
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rak mevcut medikal tedavilerin yanında; diyette değişiklik, kilo kaybı ve
egzersiz gibi yardımcı tedaviler ve CPAP uygulamalarının faydalı olabileceği belirtilmektedir (Shyamala ve Garth, 2013).
Obezite ve Gastrointestinal Hastalıklar: Obezitede birçok gastrointestinal hastalık görülme olasığı artar. Bunlar gastroözofageal reflü hastalığı, eroziv özofajit, Barrett’s özofagusu, özofagus adenokarsinomu,
eroziv gastrit, mide kanseri, ishal, kolon divertiküler hastalığı, polipler,
kanser, alkolsüz yağlı karaciğer dahil karaciğer hastalığı, siroz, hepatosellüler karsinom, safra taşları, akut pankreatit ve pankreas kanseridir. Genel popülasyonda gastrointestinal durumların artan prevalansı,
artan obezite prevalansı ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle,
gastrointestinal morbidite gelişiminde daha yüksek VKİ’nin ve özellikle artan abdominal yağlanmanın rolünü tanımak önemlidir. Bu nedenle
gastrointestinal şikayetler veya anormal karaciğer fonksiyonu ile başvuran hastalarda VKİ ve bel çevresini ölçmek önemlidir (Michael ve Harmeet, 2017).
Obezite Depresyon ve Diğer Psikolojik Sorunlar: Çalışmalarda
depresyon ve obezite arasındaki ilişki çift yönlü olarak saptanmıştır.
Yapılan bir meta-analiz çalışmasında, hem depresyonu takiben aşırı
kilolu veya obez olma riskini hem de tersine obezitenin klinik depresyon geliştirme riskini artırıp artırmadığı incelenmiştir. Çift yönlü ilişkiler bulunmuştur: obezite, depresyon riskini %55, depresyon ise obez
olma riskini %58 arttırmıştır. Depresyon olsun ya da olmasın, anksiyete
de obezite için bir risk faktörüdür.  Silva tarafından yeme davranışı ve
duygusal durum üzerine yapılan kapsamlı bir çalışmada: anksiyete ve
öfke, üzüntü ve stres gibi diğer disforik ruh hali durumları genellikle
obezite ile bağlantılıdır. Bu ilişkinin uç bir örneği, şiddetli anksiyetesi
olan veya buna bağlı olumsuz duygusal durumlar yaşayan kişiler tarafından kısa süreler içinde aşırı miktarda gıdanın alındığı tıkınırcasına
yeme bozukluğudur. Tedavi için başvuran obez bireylerin %30’u bu aşırı yeme bozukluğuna dair bulgulara sahiptir. Mevsimsel duygudurum
bozukluğu, genellikle Kuzey yarımkürede, gün ışığının en az olduğu
aylar olan Kasım-Aralık aylarında ortaya çıkan, depresyonun atipik bir
biçimidir, bu aylarda gıda alımının artmasıyla karakterizedir ve genellikle kilo alımına yol açar. Bu durumdan etkilenen bireylerin daha fazla
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miktarda nişastalı ve karbonhidrat açısından zengin gıdalar tükettiklerini bulmuşlardır. Bu bireylerde karbonhidrattan zengin gıdaların artan
tüketimi, bu tür gıdaları disforik durumlarını iyileştirmek için kullanma
girişiminden kaynaklanıyor olabileceği belirtilmiştir. Bu bireyler karbonhidrat alımından sonra depresyonlarının azaldığını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde premenstrüel sendromun iştah açıcı semptomlarını
yaşayan kadınlarda, ruh halindeki döngüsel depresyonlarla ilişkili olarak önemli ölçüde artan karbonhidrat ve kalori alımının benzer bir paterni görülmüştür. Menstrüel döngülerinin foliküler fazı sırasında ruh
halleri normale döndüğünde, karbonhidrat alımları da normale dönmüş
olduğu tesbit edilmiştir. Karbonhidrat tutkunlarının disforik ruh halleri zamana bağlıdır ve sadece bir veya iki saat sürebilir. Bireyler geçici
ruhsal depresyon ve pre menstruel sendromları remisyondayken kalori
alımı yükselmeye devam etmezse, önemli kilo alımı meydana gelmemelidir. Karbonhidrat aşerenler, atıştırmalıklarındaki kalorileri telafi etmek
için öğün kalori alımını azaltırlarsa kilo alımını da önleyebilirler. Örneğin, Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırmaya katılan ve çok miktarda şeker tükettikten sonra depresyona giren erkek katılımcılar ağırlık
olarak normal kalmışlardır. Önemli olan tatlı krizi olduğunda 15-30
gr sadece karbonhidrat içeren bir besin tüketmektir. Bu protein ve yağ
içermemelidir. Bu serotonin salgılayarak geçici karbonhidrat yeme krizini engeller. Daha sonraki öğünlerde yiyecek tüketimini azaltır. Depresyondan obeziteye giden yolu kırmak için, karbonhidrattan zengin
gıdaların aşırı tüketiminin depresif bir durumdan önce veya sırasında
ruh halini değiştirmek için kullanılıp kullanılmadığına ve bu davranışın
depresyon remisyondayken bile devam edip etmediğine dikkat edilmelidir. Olursa, ruh hali bozulduğunda bile serotonin seviyelerini korumak veya artırmak için yeterli karbonhidrattan zengin, proteinden fakir
gıdalar sağlayan bir yemek planı geliştirilebilir. Ne yazık ki, hastalara
bazen tam tersi tavsiyelerde bulunulur: Atkins Diyeti veya “Paleo” diyetleri gibi popüler diyet planlarında olduğu gibi, kilo vermek için diyet
karbonhidrat tüketimini en aza indirmeleri tavsiye edilir. Beyin triptofan
seviyelerine bağlı olan serotonin sentezi kadar, bu stratejinin ters etki
yapması muhtemeldir. Böylece karbonhidrat isteğini, depresif ruh halini
ve kilo alımını şiddetlendirecektir (Judith ve Richard, 2018).
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Obezite ve Kanser: Obezite kanser gelişimi için bir risk faktörüdür.
Ayrıca birçok tümör tiplerinde kötü prognoz ile ilişkilidir. Obezite ile
bağlantılı pozitif enerji dengesi; değişen insülin seviyesi, insülin benzeri büyüme faktörü-1, leptin, adiponektin, steroid hormonları ve sitokin
seviyeleri dahil olmak üzere çeşitli sistemik değişiklikleri sebep olur.
Obezite, tümör hücresinin hayatta kalmasını, çoğalmasını ve metabolizmasını destekleyen çok sayıda onkojenik sinyal yolunu aktive eder. Bu
nedenle kanserli hastanın bakımında obezitenin etkisini en aza indirmek
kritik öneme sahiptir. Bu sebeple kanser hastalarının kilo almaması önerilmeli ve kilolu olanlarında kilo vermeleri teşvik edilmelidir. Obezitenin
etkilerini en aza indirmek için en belirgin müdahale kilo vermektir. Epidemiyolojik çalışmalar, isteyerek verilen kilo kaybının kanser insidansını azaltabileceğini göstermektedir. Kilo kaybını sağlamanın en etkili
yolu, hipokalorik bir diyettir. Diyetin makro besin içeriği zamanla kilo
kaybının derecesinde önemli bir rol oynamasa da, düşük karbonhidratlı
bir seçeneğin seçilmesi tümör büyümesi açısından faydalı olabilir. Düşük karbonhidratlı (ketojenik) beslenme düşük kan glikozu ve insülin
düzeyleri ile insülin duyarlılığını arttırmaktadır (Benjamin ve Marcus,
2016).
OBEZİTENİN TEDAVİSİ
Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi
Fazla kilolu veya obez olan bireyler de egzersiz ve davranış değişikliği gibi diğer yaşam tarzı faktörleri ile birlikte diyet, kilo vermede önemli rol oynar. Önerilen beslenme planları; günlük kalori alım hedeflerini
karşılamak için tüketilen karbonhidrat, yağ ve proteinin türüne ve miktarına göre değişir. Genellikle obezite ve eşlik eden hastalıkları üzerine
olumlu etkileri nedeni ile düşük karbonhidrat, düşük glisemik indeks,
Akdeniz ve çok düşük kalorili diyetler üzerinde durulmaktadır. Bununla birlikte, obez hastalar için optimal bir diyet stratejisi mevcut değildir
ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ayrıca başka birçok popüler diyet örnekleri mevcuttur. Ancak bunların birbirileri üzerine üstünlükleri
kanıtlanamamıştır. Yetişkinler için önerilen günlük kalori alımı cinsiyet,
yaş ve günlük aktivite düzeyine göre belirlenir ve kadınlar için günde
1.600 ila 2.000 kalori ve erkekler için günde 2.000 ila 2.600 kalori arasın137
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da değişir. Aralığın alt ucu hareketsiz yetişkinler içindir ve üst uç aktif
yetişkinler içindir. Amerikan Diyabet Derneği’ne (ADA) göre kilo kaybı
için; diyet alımının günde 500 ila 750 kalori azaltmayı veya kadınlar için
kabaca 1.200 ila 1.500 kcal/gün ve erkekler için 1.500 ila 1.800 kcal/gün
kalori alımını önerir.
Düşük Karbonhidratlı Diyet: Karbonhidratlar, gıdalardaki şeker
ve nişastaları içeren organik bileşiklerdir ve vücuttaki ve özellikle beyindeki hücreler için bir enerji kaynağıdır. ABD Tarım Bakanlığı’nın Tavsiye Edilen Diyetle Karbonhidrat miktarı, günde minimum 130 g veya
toplam günlük kalori alımının %45 ila %65’idir. 1.700 kalorilik bir diyet
için 130 g karbonhidrat toplam kalori alımının %30’udur; 1.200 kalorilik bir diyette bu oran %43’tür. Düşük karbonhidratlı diyetler hızlı kilo
kaybı ile ilişkilidir. ADA, düşük karbonhidratlı diyetlerin kısa vadede
tip 2 DM tedavisinde etkili olabileceğini bildirmiştir. Önemli enerji, lif,
vitamin ve mineral kaynaklarını ortadan kaldırabilecekleri için dikkatli
olunması gerekir. Bazı hastalarda, özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda, lipid profilini, böbrek fonksiyonunu ve protein alımını izlemek de önemlidir.
Glisemik İndeksi Düşük Diyet: Glisemik indeks (GI), eşdeğer miktarda karbonhidrat içeren glikoz gibi bir referans gıda ile karşılaştırıldığında, gıdada karbonhidrat alımından 2 saat sonra plazma glikozundaki
artışın bir ölçüsüdür. GI, farklı karbonhidratların tokluk tepkisini ölçer:
yüksek GI gıdalar, orta veya düşük GI gıdalardan daha fazla kan şekerini yükseltir. Karbonhidrat türü, yağ içeriği, protein içeriği ile gıdanın
bağırsak emilim hızı gibi çeşitli faktörler GI’yi etkiler (Zahrae ve Cecilia,
2017).
Az Yağlı Diyet: Düşük yağlı diyetler; total alınan günlük kalorinin
%30’undan daha azının yağlar alındığı diyetlerdir. Farklı yağ türlerinin
metabolizma üzerinde farklı etkileri vardır. LDL-C çoğunlukla doymuş
yağlardan elde edilir. Enerji alımının %2’sini trans yağdan tüketmek koroner kalp hastalığı riskini önemli ölçüde artırır. Yapılan çalışmalarda
enerjinin %20 ila %35’i kadar yağ alımının tüm yetişkinler için kabul
edilebilir olduğunu belirtmektedir. Az yağlı diyetler ve düşük kalori alımı kilo kaybına neden olur, Ancak bu kilo kaybı enerji alımının azlığı
ile ilişkilidir. Düşük yağ ve düşük karbonhidratlı diyetler karşılaştırıl138
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dığında günlük kalori alımı eşit ise uzun dönemde kilo kaybı açısından
aralarında fark saptanmamıştır (Zahrae ve Cecilia, 2017).
Çok Düşük Kalorili Diyet: Çok düşük kalorili diyetler, vitaminler,
mineraller ve eser elementlerle güçlendirilmiş yüksek kaliteli protein ve
karbonhidrattan günde 400 ila 800 kalorinin sağlandığı diyetler olarak
tanımlanır. Çok düşük kalorili diyetler hızlı kilo vermeyi sağlarlar. Bu
diyetlerde tüm normal öğünlerin yerine ticari formüller, sıvı içecekler
ve çorbalar kullanır. Bu diyet türü, kontrollü ve bilinçli yapılırsa; açlıkla
ilişkili elektrolit dengesizliklerine yol açmadan hızlı kilo kaybına neden
olur. Çok düşük kalorili diyetler uygulayan bireylerin bir sağlık profesyoneli ekibi tarafından yakından izlenmesi gerekir. Çok düşük kalorili
diyetle hızlı kilo kaybının, beslenme eğitimi, davranış terapisi ve artan
fiziksel aktiviteyi içeren bir programla takip edildiğinde daha iyi uzun
vadeli sonuçlar elde edilebilineceği sonuçlarına varılmıştır (Zahrae ve
Cecilia, 2017).
Akdeniz Diyeti: Akdeniz Diyetinin, obezite ile ilişkili hastalıkların
önlenmesi açısından diğerleri arasında en etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Akdeniz diyeti: sebze, meyve, fındık, tahıllar, tam tahıllar, zeytinyağı,
balık tüketimini teşvik ederken, kümes hayvanları, kırmızı et ve süt
ürünlerini ılımlı tüketmeyi önerir. Rafine şekerli ürünlerin tüketilmesi
önerilmemektedir. Bu diyetin doymuş yağ alımından fakir ve tekli doymamış yağ alımından zengin olması, yüksek miktarda lif, glutatyon ve
antioksidanlar içermesi ve dengeli bir n-6/n-3 esansiyel yağ asitleri oranı ile karakterize salıklı bir diyettir. Tüm bu sağlıklı yönleri sayesinde,
akdeniz diyeti yetişkinlerde daha düşük kardiyovasküler mortalite ve
koroner hastalıklar, obezite, tip 2 diyabetes mellitüs ve metabolik sendrom riski ile ilişkilendirilmiştir (Santa ve Carlotta, 2019).
Yüksek Proteinli Diyetler: Obeziteye, yağ kütlesindeki (FM) ve yağsız kütledeki (FFM) değişikliklerin bir kombinasyonunu yansıtan vücut
kompozisyonunda önemli değişiklikler eşlik eder. Bu değişiklikler enerji harcamasının modifikasyonuna ve gıda alımı ve iştahın düzenlenmesine yol açar. Obezite, özellikle karbonhidrat ve lipid metabolizması ile
ilgili çeşitli derecelerde metabolik bozukluklarla da ilişkilidir. Ancak bu
klinik durumda protein metabolizmasının da etkilendiği gösterimiştir.
Günlük bazda hormonlar, besinler ve fiziksel egzersiz, protein metabo139
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lizmasını sıkı bir şekilde düzenler. İlginç bir hipotez, bir diyette alınan
protein/protein olmayan oranın dengesizliğinin aşırı beslenme ve artan
enerji alımı ile telafi edildiğini ve obezitenin gelişiminde anahtar bir rol
oynayabileceğini öne sürmektedir. Bu teori birkaç yıl önce ortaya çıkmıştır. Bu protein kaldıraç hipotezi olarak biliniyor. Aslında, bir diyet
içindeki protein oranındaki bir azalma, azalan protein alımından kaynaklanan enerji açığını telafi etmek için protein olmayan enerji besinleri
olan (karbonhidratlar ve yağlar) ile fazla enerji alımını tetikler. Bu fenomen karbonhidratlar veya yağlar ile gözlenmez. Protein tüketimi yaşa
göre farklı olmalıdır. Örneğin hamilelerde ve çocuklarda aşırı proteinli
diyet önerime iken ergen ve yaşlı obe bireylerde düşük kalori ve yüksek
proteinli diyetler önerilebilmektedir. Tüketilen protein miktarının yanı
sıra, proteinin kalitesi - yani sindirilebilirliği ve esansiyel amino asitlerdeki bileşimi - obezitede metabolizma veya vücut fenotipi üzerinde
farklı etkilere sahip olabilir. Kazein ile birlikte peynir altı suyu proteini,
diğer protein kaynaklarına kıyasla en yüksek doygunluk özelliklerine
sahip olan sütteki iki ana proteinden biridir. Peynir altı suyu proteini,
tokluk protein sentezini aktive eden ve yaşlılarda yağsız vücut kütlesinin korunması üzerinde faydalı olan, lösin açısından zengin “hızlı”
sindirilebilir bir protein kaynağıdır. Obez insanlarda peynir altı suyu
proteini takviyesinin ana etkisi, vücut yağ kütlesinin azalması ve metabolik sendrom parametrelerinin iyileşmesidir. Kalori kısıtlaması ve
egzersizle birlikte bu olumlu etkiler devam eder ve ayrıca yağsız kütle
korunur. Spesifik yaş gruplarında, peynir altı suyu proteini ergenlerde
tokluk ve şeker seviyelerine fayda sağlar. Yaşlı hastalarda direnç ekserzisi ile birlikte sarkopeniyi azaltır ve vücut kompozisyonunu iyileştirir.
Hayvanları protein kaynağı olarak kullanmak çevreye yük olurken, bitkiler de ilginç protein kaynaklarıdır ve daha çevre dostudurlar. Bitkiler,
hayvansal protein kaynaklarına kıyasla lösin, izolösin ve valin, lizin ve
metionin gibi daha düşük esansiyel amino asit içeriğine sahiptirler ve
hayvansal proteinlere kıyasla daha az sindirilebilirdirler. Bu nedenle
anabolik kullanım için ekstrakte edilen nihai amino asit miktarı daha
düşüktür. Ancak baklagilleri ve tahılları birlikte tüketmek bu sınırlamalara karşı koyabilir ve amino asit dengesizliğini önleyebilir. Ayrıca
bitki bazlı diyetler vücut ağırlığını ve vücut yağını azaltırlar. Çalışmalar
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bitkisel protein kaynaklarının obez hastaların vücut kompozisyonuna,
metabolik parametrelerine ve karaciğer yağlanmasına fayda sağladığını
göstermektedir. Protein alımının dışında; plazma amino asit profillerinin obezite sırasında değiştiği ve insülin sekresyonundaki değişiklikler
ve insülin direncinin gelişimi ile bağlantılı olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Düşük proteinli diyet yerine metiyonin kısıtlamasının sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır. Çalışmalar diyetteki triptofan kısıtlamasının, memelilerde uzun ömürlülüğü desteklediğini göstermiştir. Orta
derecede kısıtlandığında, triptofan termojenezi ve gıda alımını arttırırken, ciddi şekilde kısıtlandığında enerji harcamasını, gıda alımını, vücut ağırlığını, yağı ve yağsız kütleyi azaltır. Triptofanın kendisinin yanı
sıra metabolitleri (serotonin gibi endojen veya bağırsak bakterilerinden
türetilen) obezitede gözlenen metabolizma ve iştahın bozulmasında rol
oynar. Ayrıca diğer bir aminoasit olan glutamat fizyolojik dozlarda,
iştah düzenleme, bilişsel gelişim, vücut ağırlığı veya yağ kontrolü için
potansiyel bir terapötik hedef ve viseral yağlanma için bir biyobelirteçtir. Sonuç olarak, hem nitelik hem de nicelik olarak değişen proteinler,
obez hastalarda vücut kompozisyonu, metabolik sendrom parametreleri
ve iştah düzenlemesi için bir tedavi olarak kabul edilebilir ve bu etkiler
yaş gruplarına göre değişir (Mathilde ve Yves, 2020).
Obezite tedavisinde beslenme ayrı bir öneme sahiptir. Bunun için
çok farklı yaklaşımlar mevcuttur. Beslenme planları kişiye özel olmalıdır. Son zamanlarda obezite ile mücadele daha bebek doğmadan anne
karnında başlamaktadır. Anne adayının gebelikte beslenme şekli doğacak bebeğin ileri yaşamdaki sağlık risklerini etkilemektedir. Ayrıca
çocukluk çağında artan obezite sıklığı nedeni ile bebeklik ve çocukluk
döneminde obezite önleme ve koruma çalışmaları olmalıdır. Ayrıca son
zamanlarda insülin direncini kırmaya yönelik beslenme, aralıklı oruç
gibi beslenme programları,pre- probiyotik tedavi,fekal mikrobiyota
transplantasyonu, epigenetik diyetler, nutrigenetik ve nutrigenomik kişiye özel beslenme gibi birçok diyet programları yapılandırılmaktadır.
Sonuç olarak hangi yöntem olursa olsun kişiye özel hipokalorik diyetler
işe yaramaktadır.
Obezite ve Egzersiz: Obezite tedavisinde haftada 150 dakika orta
yoğunluklu aerobik fiziksel aktivite önerilir. Bir egzersiz seansında or141
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talama 200 kcal harcanması hedeflenmelidir. Fiziksel aktivite aralıkları
48 saatten uzun olmamalıdır. Obez bireylerin aktiviteleri bireyselleştirilmelidir. Obez bireyin yaşı, eşlik eden hastalıkları, sosyo-ekonomik durumu, çalışma koşulları ve isteyerek gönüllü yapmak istediği aktivite
planlanmalıdır(.TEMD)
Obezite ve Medikal Tedavi: Beslenme, fiziksel aktivite ve davranışsal terapi dahil olmak üzere kapsamlı yaşam tarzı deişiklikleri klinik
obezite tedavisinin temelidir. Yaşam tarzı ile yeterli kilo kaybı sağlanamayan bireylerde farmakoterapi, tıbbı cihalar ve obezite cerrahisi uygulanabilecek yöntemlerdir. Obez bireylerde; BMI 30 kg/m2’nin üzerinde
olan veya BMI 27 kg/m2 ile birlikte eşlik eden bir hastalığı olanlarda
yaşam tarzı değişikliğine yanıt alınamamış ise farmakolojik tedavi başlanabilir.
Orlistat; öğünde tüketilen yağın emilimini azaltan bir pankreas lipaz inhibitörüdür. İlaç günde üç kez yemeklerle birlikte verilir. İlk olarak 1999’da FDA tarafından onaylanmıştır. Orlistat kullanan hastalara,
ilacı alırken yüksek miktarlarda yağ tüketirken ishal, gaz veya diğer
gastrointestinal şikayetlerin olabileceği bilgilendirilmelidir. Orlistat
yağda çözünen vitaminlere bağlandığından, hastalar yağda eriyen vitamin eksiklikleri riski altındadır; bu nedenle beslenme açısından dengeli,
yağı azaltılmış ve kalorisi azaltılmış bir diyet önerilmelidir. Yağda çözünen vitaminler içeren bir multivitamin ilaçtan ayrı olarak (yatmadan
önce) almaları tavsiye edilmelidir. Orlistat, kolestaz veya kronik malabsorpsiyon sendromları olan hastalarda kullanılmamalıdır. Tüm obezite
ilaçlarında olduğu gibi, orlistat gebelikte kontrendikedir ve emzirme
döneminde kullanılmamalıdır.
Lorcaserin; beynin iştah merkezindeki 5HT-2c reseptörlerini spesifik
olarak uyaran seçici bir serotonin 2c (5HT-2c) reseptör agonistidir. . Bu
etki mekanizması öncelikle tokluğu arttırır. Lorcaserin ile 1 yıllık tedaviyi takiben hastalarda ortalama olarak yaklaşık %8 vücut ağırlığı kaybına yol açar. Lorcaserin’e yanıt genllikle hızlı olur. Bu nedenle tedaviye yanıt,ilaca başladıktan 12 hafta sonra değerlendirilmelidir. Hastalar
başlangıca göre %5 veya daha fazla kilo kaybederse, muhtemelen kilo
vermeye devam edeceklerdir.
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Phentermine ve topiramat kombinasyonu: Phentermine, tek başına
iştahı azaltır ve kısa süreli kilo kaybına yol açar. Birden fazla etki mekanizmasına sahip olan topiramat, migren ve nöbet önleme için onaylanmıştır. Topiramat kendi başına nispeten az kilo kaybına yol açar. Ancak
bu iki ilaç birlikte düşük dozlarda etkileyici kilo kaybına yol açar.
Naltrekson ve Bupropion kombinasyonu; her iki ajanın tek başına
kullanılmasından çok daha fazla kilo kaybına yol açar. Bir dopamin ve
norepinefrin geri alım inhibitörü olan bupropion, ilk olarak 1989’da FDA
tarafından depresyon tedavisi için onaylanmıştır. Ayrıca daha yakın zamanda, sigarayı bırakmak içinde onay almıştır. Kendi başına, bupropion
çok az kilo kaybına yol açar. Bağımlılıkların tedavisinde uzun süredir
kullanılan bir opioid reseptör antagonisti olan naltrekson, kendi başına
da çok az kilo kaybına yol açıyor. Bununla birlikte, kombinasyon, özellikle yoğun yaşam tarzı değişikliği ile birlikte etkileyici kilo kaybına yol
açar. Bireyler genellikle iştah azalması ve daha az aşerme hissettiklerini
ifade etmişlerdir.
Liraglutid 3.0 mg: 2014’te obezite tedavisi için onaylanmıştır. Liraglutide, glukagon benzeri bir peptit-1 reseptör agonistidir. Ağırlık üzerindeki birincil etkisinin, beynin iştah merkezinin doğrudan uyarılması
yoluyla iştah azalması ve tokluğun artması olduğuna inanılmaktadır.
Obezite kronik, muhtemelen yaşam boyu süren tıbbi bir sorundur. Tedavi yöntemi ne olursa olsun, çoğu hasta uzun süreli tedavi ve izlem gerektirir.  Mevcut ilaçların çoğunun sadece 2 yıl çalışıldığına dikkat
edilmelidir. Bu ilaçların kullanımıyla birçok orta düzeyde kardiyovasküler risk faktörü iyileştirilse de, uzun vadeli kardiyovasküler güvenlik
henüz belirlenmemiştir (Scott, 2016).
Obezite Tedavisinde Tıbbi Cihazlar: Obezite tedavisindeki mevcut
paradigma yaşam tarzı değişikliklerine (diyet ve egzersiz) ve farmakolojik tedavilere dayanmaktadır. Obezite yönetiminde yeni bir trend, hem
endoskopik hem de radyolojik bariatrik cihazların veya tekniklerin daha
az invaziv olma, nispeten daha kolay uygulama ve potansiyel olarak
geri döndürülebilir olma avantajına sahip olmaları sebebi le geleneksel
yaşam tarzı ve farmakolojik tedavilerden fayda görmeyen ancak bariatrik cerrahiye uygun olmayan bireylerde bu yöntemler düşünülebilir. Bu
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yöntemleri; intragastrik balon, gastrik aspirasyon tedavisi, endoskopik
sleeve gastroplasti (overstitch),gastrik arter emboliasyonu, vagal sinir
ablasyonu, duodenal-jejunal bypass kol astarı, çift yollu enteral bypass(
kesisiz anastomoz sistemi) oluşturur. Sonuç olarak bariatrik cerrahiye alternatif olarak bu yöntemler uygun obe bireylerde kullanılabilinir
(Aruchuna ve Akash, 2019).
Obezite ve Cerrahi Tedavi; Kilo vermenin nihai faydası, eşlik eden
hastalıkların, yaşam kalitesinin ve tüm nedenlere bağlı ölümlerin azaltılması ile ilgilidir. Kilo kaybı, KVH riskini iyileştirme, vücut yağ dağılımı,
dislipidemi, hipertansiyon, diyabet, inflamasyon, obstrüktif uyku apnesi gibi bulgularda ciddi düzelme sağlar. Şiddetli obezitesi olan kişilerde
tıbbi tedavinin kalıcı kilo kaybını sağlamadaki başarısızlığı yaygındır.
Bariatrik cerrahi endikasyonlarını, obezitenin ciddiyeti kadar komorbid
durumların varlığını veya yokluğunu da göz önünde bulundurarak değerlendirilmelidir. Bariyatrik cerrahi öncesi hastalar cerrahi endikasyonlar ve kontrendikasyonlar açısından ayrıntılı değerlendirilmeli, hastaların uyum, istek ve kararlılık durumu belirlenmelidir. Bu nedenle cerrahi
kararı vermeden önce hastaların en az 6 ay boyunca bir endokrinoloji
birimi tarafından takip edilmesi uygun olacaktır. Bariyatrik cerrahi endikasyonları şunlardır; ≥ 40 kg/m2 olması (obezite ilişkili bir komorbidite olması şartı yoktur; cerrahi tedavinin risk artışına neden olmaması
gerekir) BKİ ≥ 35 kg/m2 olması ve obezite ile ilişkili tip 2 DM, hipertansiyon dislipidemi, uyku-apne sendromu vb en az 1 komorbiditenin
eşlik ediyor olmasıdır.Obezite cerrahisinde kullanılan yöntemler; gastrik bypass, sleeve gastrektomi (SG), ayarlanabilir gastrik bant (AGB) ve
duodenal switch ile birlikte biliopankreatik diversiyon (BPD-DS)’dur.
Ayrıca daha komplike bir operasyon olan Roux-en-Y gastrik bypass
yöntemide kullanılmaktadır. Ağır obezitesi olan, özellikle komorbid
hastalığı olan bireylerde kilo vermenin yararları tartışılmazken, bu yararlar cerrahi komplikasyonlar bağlamında değerlendirilmelidir. Tüm
bariatrik cerrahi prosedürleri takiben hem perioperatif hem de uzun vadeli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu sebeple obez bireyin ameliyat
öncesi sonrası ve uzun vadede takipleri çok titiz bir şekilde yapılmalıdır
(Bruce ve Elizaveta, 2016).
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Sonuç olarak; Obezitenin önlenmesi çok önemlidir. Bununla birlikte, obezite geliştiğinde, kiloyu iyileştirmek ve komorbid durumları en
aza indirmek için çeşitli klinik tedavi yöntemleri mevcut olmalıdır. Yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin temel taşlarıdır.İdeal olarak eczacılar, doktorlar, hemşireler, diyetisyenler, psikologlar, obezite cerrahları,
sosyal kurumlar, eğitim kurumları, iletişim ve sosyal medya, ekzersiz
uzmanları ve üniversiteler gibi bir dizi çalışan ve kurumlar multidisipliner etkileşim ile obezite ile ilgilenmelidir. Yaşam tarzı değişikliklerine
tek başına yeterli yanıt vermeyen hastalarda farmakoterapi, tıbbi cihazlar ve/veya obezite cerrahisi düşünülmelidir. Sonuçta obezite tedavi
edilmesi gereken önemli bir halk sağlığı sorunudur.
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BESİNLERİN SAKLANMASI VE DEPOLANMASINDA
KULLANILAN YÖNTEMLER VE SAĞLIK ÜZERİNE
ETKİLERİ
Emel GÜDEN1, Arda BORLU2, Ahmet GÜDEN3
Öz: Gıda, insanın hayatta kalması ve gelişmesi için hayati önem taşır.
Nüfus artışına bağlı artan besin ihtiyacını karşılamak ve değişen yaşam koşullarına uyum sağlamak için ürün muhafazasına olan talep
artışı besin teknolojilerini geliştirmiştir. Her gün dünyayı beslemeye
yetecek kadar gıda üretilse de üretilen teknoloji ve gıda ihtiyacı olanlara yeterli düzeyde ulaşamamaktadır. Gıdaya ulaşamamanın en önemli nedenlerinden birisi gıda israfıdır. Gıda kayıpları ve israfı, çiftçiler,
tüketiciler ve gıda pazar zincirindeki diğer paydaşlar için önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenle, gıda israfı tüm gıda
işleme sektörlerinde önemli bir sorun haline gelmiştir. Hasat edildikten sonra her türlü gıda, bozulma tepkileri göstermeye başlar. Gıda
israfı sorunlarına karşı koymak için sürdürülebilir çözümlerden biri
de gıda muhafazasıdır. Tarih boyunca insanoğlunun besinleri saklama
ve hazırlama yöntemleri benzer özellikler gösterirken, hava koşulları
ve kültüre bağlı bölgesel farklılıklara rastlanmaktadır. Besin saklaması
ve depolamasında amaç çoğunlukla istenilen zaman ve yerde istenilen
gıda maddesine ulaşmaktır. Zaman içerisinde gelişen teknoloji ile birlikte besin değerini kaybetmeden, kalitesi ve lezzetinden ödün vermeden uzak mesafelere ulaşması, daha uzun süre muhafazası ve yemeye hazır olması için çeşitli gıda saklama yöntemleri ortaya çıkmıştır.
Muhafazası istenilen gıdanın türü, kimyasal ve fiziksel faktörlerden
1 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri / Türkiye, emelguden@gmail.com Orcid no: 0000-00033492-4298
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi. Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri / Türkiye, ardaborlu@
gmail.com, Orcid no:0000-0002-1424-8037
3 Kayseri Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kayseri / Türkiye, ahmetguden@gmail.com.
Orcid no: 0000-0002-3973-2968
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etkilenme özelliğine göre en doğru saklama yöntemi değişiklik göstermektedir. Her saklama yönteminin doğru kullanımı, besin kalitesi,
kar-zarar düzeyi, raf ömrü ve gıda ekonomisini etkilemektedir. Gıda
muhafaza yöntemlerinin doğru kullanımı, uygulama süreleri ve uygulama dozları hakkında araştırmalar devam etmektedir. Geleneksel
muhafaza yöntemleri tüm toplumların lezzet algısı ve iklim koşullarına göre şekillenmişken, modern yöntemler için besinlerin hem lezzet hem raf ömrü hem de besin kalitesini koruyacak nitelikte olması
oldukça önemlidir. Hızlı yemek yeme kültürü aile yapısındaki değişimle birlikte ortaya çıkmış ve hem hızlı hem sağlıklı beslenme için
hazır gıda sektörünün gelişmesine neden olmuştur. Sağlıklı beslenme
için sağlıklı gıdaya erişim gerekmektedir. Sağlıklı gıdaya erişebilmek
için sadece saklama yönteminin doğru seçilmesinin tek başına yeterli
olmadığı, aynı zamanda ürün için kullanılacak muhafaza yönteminin
doğru uygulanması, paketlemesi, nakliyesi ve en önemlisi pişirme /
hazırlama yönteminin de sağlıklı tekniklerle yapılması gerekmektedir.
Üreticiden, tüketiciye kadar geçen tüm süreç doğru şekilde yönetilmeli ve kontrol edilmelidir. Özellikle geleneksel yöntemlerin yaygın
kullanımı, doğal beslenme gibi popüler yönelimlerin artışı nedeniyle,
halkın doğru gıda muhafaza yöntemi kullanımı konusunda eğitilmesi
ve ürün kontrolü yapılabilecek laboratuvar şartlarının sağlanmasına
ihtiyaç vardır. Halkın beslenme bilgi düzeyinin yetersiz oluşu, besinlerin saklanması ve depolanması konusunda yapılan yanlışlıklara sebep
olmakta, bu durum gıdalarda toksik etkilerin oluşması ve tüketicinin
bu tehlikelere maruziyetlerine ve böylece beslenme sorunlarının boyutlarının büyümesine yol açmaktadır. Besinlerin değerini kaybetmeden, doğru ve güvenilir şekilde saklanması ve depolanması, tüketime
sunulması, toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Gıda Muhafaza, Besinlerin Saklanması

GİRİŞ
Binlerce yıldır insanoğlunun temel gereksinimlerinin beslenme, giyinme ve barınma olduğu bilinmektedir. Konargöçer yaşam şeklinin
oluşturduğu insan hareketliliği ve doğanın çok değişken faktörleri nedeniyle, avcılıkla geçinen eski insan toplulukları beslenme için çokça
sorunla baş etmek zorunda kalmıştır. Yerleşik hayata geçilmesi ile hayvanları evcilleştirmiş, doğadan meyve ve bitkileri toplamış, tarımsal faaliyetlere başlamış ve besin saklama ve pişirme teknikleri de gelişmiştir.
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Hasat edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin yakın zamanda tüketilemeyecek kadar fazla olması, elde edilen ürünlerin bozulmadan saklanması
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Kayıhan, 2018).
Toplumların nüfus artışı ile birlikte gıda ürünlerinin depolanması
ve bir yerden başka bir yere ulaştırılması konusunda insanların yeni teknikler geliştirmesi gerekmiştir (Sharif vd., 2017). Demografik yapıdaki
değişime ek olarak, çalışan kadın sayısındaki artış ve aile büyüklüğündeki düşüş gibi faktörler nedeniyle tüketici davranışındaki ana eğilim de
değişmiştir. Yiyecek hazırlamak için harcanan zaman azalmış, kadının
iş hayatında olması nedeniyle, mutfak aletlerinde de gelişmeler artmıştır. Yenilmeye hazır veya dondurulmuş yiyeceklerin çeşitliliğini artmış,
üretim ve paketleme sürecinde teknolojik gelişmeler hızlanmıştır 4
Eski toplulukların, gıda maddeleri içerisindeki su miktarının saklama koşullarını etkilediğini bildikleri düşünülmektedir. Coğrafi olarak
farklı yerlerde bulunan ülkelerde benzer besin saklama uygulamalarına
rastlanılmıştır. M.Ö. 3000 yıllarında Çinli halkın balıklarını tuzlayarak
saklaması, Orta Doğuda çiftçilerin baklagillerini hava geçirmeyen topraktan yapılmış kaplarda muhafaza etmesi, Romalılarda et ve meyvelerin tuzlama, şekerleme yöntemi ile su oranının azaltılması, Sümerlerin,
sütü peynir ve tereyağına dönüştürerek daha uzun süre kullanımına
rastlanılmıştır (Toussaint-Samat, 1993). Antikçağda Mısırlıların, kazları yakaladıktan sonra temizleyip tuzladıkları ve akabinde içinde tuzlu
su bulunan kaplara koyduklarına dair duvar resimleri yer almaktadır
(Shephard, 2000).

4 http://www.fao.org (E.T.02.05.2021)
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Şekil 1. Gıda Saklama Yöntemlerinin Tarihsel Gelişimi
(Joardder ve Mesud, 2019)

Geçmişte fermantasyon yolu ile de besin saklama yoluna gidildiğine
dair bulgulara rastlanılmıştır. Çin’de MÖ 7000-5500 yıllarına ait anaforlar içerisinde muhafaza edilmiş fermente edilmiş pirinç, bal ve meyve
içeren içki olduğu görülmüştür. Türkiye’de de MÖ 700’lerde kullanıldığı düşünülen kaplarda bira, şarap ve bal tespit edilmiştir (Mcgovern
vd., 2004).
İnsanoğlu besin maddelerini koruma yöntemlerini zaman içerisinde
geliştirerek, gıdaların doğal tüketim sürelerini uzatmış ve kendisi için
besinlerin tüketim takvimini değiştirmiştir. Tesadüfen ve deneme yanılma yöntemleri kullanılarak geliştirilen bu yöntemler giderek gelişmiş,
başlangıçta tek bir yöntem kullanılırken daha sonraları birkaç yöntem
bir arada kullanılmıştır (Seyirci ve Çağ, 2018).
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Besin Saklama ve Depolama Yöntemleri
Canlı bir organizma tarafından sindirilebilen, enerji veren ve vücut
dokusunda metabolize edilebilen karbonhidratlar, proteinler ve yağlar
gibi besinleri içeren herhangi bir madde gıda olarak kabul edilir (Khan
vd., 2016). Besinler insan vücudunun yapı taşlarıdır. Hücrelerin bileşimine girerler, işlevlerini düzenlerler ve çalışmaları için enerji verirler.
Gıdalar tarafından sağlanan besinler, makro besinlere (proteinler, yağlar, karbonhidratlar) ve mikro besinlere (vitaminler ve mineraller) ayrılır. Besinler, ısıya, ışığa, oksijene, çözücünün ph’ına veya bunların bir
kombinasyonuna duyarlılıkları nedeniyle işlendiğinde tahrip olabilir
veya kaybolabilir (Severi vd., 1997). Ayrıca gıdanın kendisinden meydana gelen kimyasal, enzimatik veya mikrobiyal faaliyetler, gıda ürünlerinde bozulmalara neden olabilir. Besinlerin saklama yöntemlerinin geliştirilmesi için öncelikle bozulmasına neden olan faktörlerin bilinmesi
gerekmektedir (Sharif vd., 2017).
Tablo 1. Gıda Bozulmasını Etkileyen Temel Fiziksel, Mikrobiyal ve
Kimyasal Faktörler (Amit vd., 2017)
Fiziksel

Mikrobiyotik

Kimyasal

Nem içeriği

Oksidasyon

Sıcaklık

Proteoliz

Cam değişim ısısı

Kristalleşme

Küfler
Mayalar
Bakteriler

Çürüme
Maillard reaksiyonu
Pektin hidrolizi
Hidrolitik ekşime

Fiziksel Bozulma
Fiziksel görünüm ve şartların değişimine bağlı oluşan bozulmaya
fiziksel bozulma denir. Gıda ürünlerinin bozulmasının sık görülen nedenleri içeriğindeki nem miktarının ve ısısının değişimidir (Amit vd.,
2017). Cam değişim ısısı ürünlerin hal değişimi ve bayatlama süresine
etki eden bir durumdur (Karaoğlu vd., 2009). Kristalleşme besinlerin bo152
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zulmasına etki eden diğer bir fiziksel nedendir (Tablo 1). Gıdaların hızlı
soğutulmasına bağlı donma sonucu veya yüksek şekerli gıdalardaki şekerin kristalleşmesi nedeni ile görülmektedir 5
Mikrobiyal Bozulma
Mikrobiyal bozulma, mikroorganizmaların etkisiyle ortaya çıkan
yaygın bir gıda bozulma nedenidir. Gıda kaynaklı hastalıkların da en
yaygın nedenidir. Yiyeceklerin bozulması birçok mikroorganizmaya
bağlı olabilir. Gıda bozulmasına neden olan mikroorganizmalar küfler,
mayalar ve bakteriler olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir (Tablo 1)
(Özkaya ve Cömert, 2008).
Gıdalardaki mikrobiyal bozulmayı etkileyebilecek iç ve dış faktörler
vardır. İçsel faktörler: Endojen enzimler, substratlar, ışığın hassasiyeti ve
oksijen, pH, su aktivitesi, besin içeriği ve oksidasyon-indirgeme potansiyeli bulunmaktadır. Gıda bozulmasının dışsal faktörleri arasında bağıl
nem, sıcaklık, diğer mikropların varlığı ve aktiviteleri yer alır.6
Kimyasal Bozulma
Kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlar gıdalarda doğal olarak meydana gelir ve gıda ürünlerinde istenmeyen durumlara neden olur. En sık
kimyasal bozulma nedenleri oksijen varlığı nedeni ile gıdalarda özellikle de lipidlerde oksidasyon, protein yapısının bozulması (proteoliz),
çürüme, maillard reaksiyonudur (Amit vd., 2017).
Üretilmiş her gıda ürünü belirli bir süre içerisinde, görünümünü
kaybetmeye ve besin değerlerinde düşüşe başlayacaktır. Gıdaların saklaması ve korumasının amaçları arasında,
1- Gıdaların tadını, dokusunu, lezzetini, kalitesini ve besin değerini
korumak,
2- Fazla gıda israfını azaltmak,
5 Thermal Processing of Food. Safefood 360. 2014. http://www.tiselab.com/pdf/ThermalProcessing-of-Food.pdf (E.T.13.04.2021)
6 https://avesis.yildiz.edu.tr/resume/downloadfile/muarici?key=4f747c46-4495-451a-a0350450d84f4c25, (E.T.23.08.2021)
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3- Üretilmediği yerlerde bile ürünün kullanılabilirliğini daha uzun
süre korumak,
4- Nakliye sırasında gıda malzemelerini korumak
5- Gıda malzemelerinin işlenmesini kolaylaştırmak yer almaktadır.
Geleneksel yöntemler ve modern koruma teknolojisi de dâhil olmak
üzere yiyecekleri korumak için kullanılabilecek çeşitli yöntemler vardır
(Sharif vd., 2017).
Geleneksel saklama yöntemleri zaman içerisinde ortaya çıkmış,
ucuz, genellikle kolay uygulanan ve damak zevkine uygun yöntemlerdir. Modern koruma ve saklama yöntemleri ise teknolojinin gelişmesi,
gıda pazarının büyümesi ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak
sıklıkla kimyasal ve teknolojik ürünlerin kullanıldığı yöntemlerdir (Güllü ve Karagöz, 2019). Türkiye’de besin saklama Türk mutfağının zenginliğine eş değer özellikler taşımaktadır. Türk mutfağının ana besin
maddesi tahıllardır. Tahıldan üretilen temel besin maddesi ise hem kutsal hem doyurucu özelliği ile her sofranın baş tacı ekmektir. Ekmeğin
saklanması için yufka formatında kullanılması bir tür kurutma yöntemidir. Yoğurt ’da Türk mutfağının temel besin maddelerinden birisidir
ve yoğurdu saklamak için tuz kullanılmıştır. Kurutma (sebze, meyve),
dondurma, soğutma, haşlama, fermente etme (turşu), şeker veya tuzla
işleme (reçel, kuru sebze), baharatlama (sucuk), pişirme (konserve), kavurma gibi teknikler ülkemizde ve tüm dünyada kullanılan geleneksel
besin saklama uygulamalarıdır (Güllü ve Karagöz, 2019).
Modern besin saklama yöntemleri arasında pastörizasyon, dondurarak kurutma, vakumlama, ışınlama, kimyasal koruma, paskalizasyon,
biyolojik koruma, engelleme teknolojileri, termal olmayan plazma, modifiye atmosfer yer almaktadır (Kumar, 2019).
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Şekil 2. Gıda Saklama Yöntemleri (Amit vd., 2017)

Isıtma Yöntemi ile Saklama
Isıl işlem, gıdaların raf ömrünü, lezzetini ve sindirimini kolaylaştırmayı amaçlayan gıda işlemede en yaygın kullanılan işlemlerden biridir
(Aadil vd., 2019). Besinlere uygulanan ısı işlemi, besinde bulunan mikroorganizma ve enzimlerin çoğalması durur. Eğer ısı miktarı ve süresi
artırılırsa besinlerde yer alan mikroorganizma ve enzimler öldürülür.
Isıya dayanıklılık yönünden mikroorganizmalar farklılıklar gösterir. Sıcaklık-zaman seviyesine bağlı olarak farklı ısıl işlem teknikleri kullanılabilmektedir (Yerlikaya ve Kınık, 2019). Gıda endüstrisi tarafından kullanılan bir dizi ısıl işlem türü vardır. Blanching (şok haşlama, ön haşlama),
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pastörizasyon, sterilizasyon, konserve, fırınlama (kurutma), kızartma,
kavurma ısıl işlem türleridir.
Blanching (Şok haşlama, ön haşlama)
Temel amaç, meyve ve sebzelerde enzim aktivitesini yok etmektir.
Tek bir koruma yöntemi olarak değil, donma, kurutma ve konserve işleminden önce bir ön işlem olarak tasarlanmıştır. Yüzeysel mikrobiyal
kontaminasyonunu azaltmak, bitkisel dokuların yumuşatılarak saklama
kaplarına yerleştirme sürecini kolaylaştırmak ve konserve işleminden
önce meyve sebzedeki hücreler arası boşluklardan havanın çıkarılması
sağlamak için de şok haşlama yapılmaktadır7.
Pastörizasyon
Pastörizasyon, gıdaların <100°C’ye ısıtıldığı nispeten hafif bir ısıl
işlemdir. Gıda işlemede tek bir işlem olarak, enzimleri ve nispeten ısıya duyarlı mikroorganizmaları (örneğin, spor oluşturmayan bakteriler,
maya ve küfler) yok etmek için kullanılabilir. Özellikle sütteki patojen
mikroorganizmaların vejetatif formlarının tamamını yok etmek, diğer
mikroorganizmaların sayısını azaltmak ve sütün raf ömrünü uzatmak
için gerçekleştirilir (David, 2014). Isı uygulama süresinin kısa ve ısı düzeyinin düşük olması nedeni ile pastörize yönteminde meyve suları ve
süt içerisindeki enzimler kayba uğramaz, tazeliğini yitirmez.
· Düşük ısıda (63-65°C) uzun süreli pastörizasyon (30 dakika)
· Yüksek ısıda (71-74 °C) kısa süreli pastörizasyon (40-45 saniye)
· Çok yüksek ısıda (85-90 °C) çok kısa süreli pastörizasyon (15 saniye) 8
Sterilizasyon
Sterilizasyon uygulaması; uzun süre saklanmak istenilen besin maddelerinin içerisinde bulunan mikroorganizmaların ve sporlarının yok
7 https://moisturecontrol.weebly.com/uploads/5/3/5/3/53532707/book_ch7-_dehydration.pdf
(E.T:02.04.2021)
8 Thermal Processing of Food. Safefood 360. 2014. http://www.tiselab.com/pdf/ThermalProcessing-of-Food.pdf (E.T.13.04.2021)
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edilmesi için çok yüksek ısıda işlem görmesidir. Sterilize edilen besinin
maddesinin mikroorganizmalar ile temasının önlenmesi için de özel bir
çaba gerektirir. Konservelikte ve UHT sütlerdeki gibi besin maddesinin
hava ile teması kesilecek saklama kaplarında muhafazası sağlanır (Rosa,
2006; Acar, 2019).
· Klasik sterilizasyon, yüksek ısı (110-120°C), uzun süre (20-40 saniye)
· UHT sterilizasyon, Çok yüksek ısı (135C - 150°C), çok kısa süre (2-6
saniye)
Sterilizasyon tekniği ile ısıyla korunan yiyecekler için kaplar, çevresel mikrofloradan rekontaminasyonu önlemek için hermetik (hava
almaması için basınç etkili) olarak kapatılmalıdır. Termal olarak korunmuş ürünlerin çoğu metal kaplarda (teneke kutular), cam kavanozlarda
veya plastik veya alüminyum/ plastik lamine torbalarla paketlenir 9
Saklama koşullarını kolaylaştırmasının yanında, ısıl işlem, besinlerin çeşitli fiziksel ve fizikokimyasal özelliklerinde değişikliğe neden olur
(Aadil vd., 2019). Ürünün depolamadaki ısısı, oksijen içeriği ve ambalaj
seçimine bağlı olarak, özellikle sütün protein, mineral ve yağının besinsel değerlerini minimal düzeyde etkilemektedir (Yangılar, 2020). Besinlerin sterilizasyonunda artan ısının derecesi ve süresi; tiamin, pridoksin
ve C vitaminleri gibi ısıya dayanıksız maddelerin değerlerinin kaybına
neden olur. Proteine uygulanan yüksek ısı denatüre olmasına neden
olur. Denatüre sürecinde proteinin besin değeri korunmasına rağmen,
biyolojik özelliği değişmektedir. UHT işlemi, B grubu vitaminlerde %10,
Folik asitte %15 ve C vitaminin de %25 oranında kayıplara neden olabilmektedir (Joy vd., 2007; Yangınlar, 2020).
Sadece saklama yöntemleri değil, ürünün pişirilmesi esansında da
besin kaybı, hatta zararlı forma dönüşmesi mümkündür. Etlerin yüksek
sıcaklıkta (kızartma, ızgara ve barbekü) ile pişirilmesinin daha düşük
ısıda direk ateşe ve dumana maruz kalmayan yöntemlere (buğulama,
güveçte pişirme, kaynatma, fırında pişirme, kavurma) göre daha fazla serbest radikal oluşumuna neden olduğu düşünülmektedir (Güneş,
9 Thermal Processing of Food. Safefood 360. 2014. http://www.tiselab.com/pdf/ThermalProcessing-of-Food.pdf (E.T.13.04.2021)
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2016). Serbest radikaller kanser hücresi gelişmesinden birinci derecede
sorumlu etkendir (Karabulut ve Gülay, 2016).
Soğuk Uygulaması (Soğutma ve Dondurma)
Besinlerin korunması için geniş ölçüde uygulanan yöntemlerden biri
de soğutmadır. Gıda ısı düzeyinin donma noktasının altına düşürülmesi(-18°C), gıdalarda uzun raf ömrü sağlayan ve gıdanın orjinal renginin,
lezzetinin, şeklinin, görünümünün ve besin değerinin diğer muhafaza
yöntemlerinden daha iyi korunmaktadır. Bu yöntemle gıda içerisindeki
var olan suyun %85’i buz kristali haline dönüştürülmektedir (Öztürk
vd., 2004; Demiray ve Tülek, 2010). Besinler 10°C altında saklandığında
mikroorganizmaların çoğalması yavaşlamakta, 0°C’ye düşünce ise mikroorganizmaların çoğalması tamamen durmaktadır. Soğukta muhafaza
yöntemiyle gıdalar, donma noktasının üzerinde, uygun bir düşük sıcaklıkta depolanarak uzunca, fakat sınırlı bir süre dayandırılabilmektedirler. Dondurularak bu süre daha da uzatılabilir (Öztürk vd.,2004).
Meyve ve sebzelerin soğutma ve dondurma öncesi yapılan haşlama
veya sıcak su ile şoklama uygulamasında, ısıl işlemde de bahsi geçen
miktarlarda besin değeri kaybetmektedir. Antioksidan etkinliği yüksek
olan A, C vitaminleri, karoten ve fenolik maddeler insan sağlığı için oldukça değerlidir. Dondurma işlemi uygulamasında meyve ve sebzelerin az miktarda besin değeri ve antioksidan içeriği zarar görmektedir
(Demiray ve Tülek, 2010). Literatürde dondurma yönetiminin karoten
kayıplarını engelleyemeyeceği bildirilmektedir (Öztürk vd., 2004).
Dondurma işlemi uygulaması probiyotikler için de etkililiğinde kayıp yaşamasına neden olmaktadır. Dondurma sürecinde ortaya çıkan
buz kristalleri probiyotiklerin canlılığını yitirmesine yol açar. Uygulanacak soğutma işleminde, işlemin dozu ve süresi de oldukça önemlidir.
Yavaş yapılan dondurma işleminde buz kristallerinin daha büyük olduğu ve daha fazla probiyotiğin zarar gördüğü belirtilmektedir (Akkara ve
Kayaardı, 2014; Akan ve Kınık, 2015).
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Kimyasal Öğelerle Saklama
Kimyasal maddeler besin saklamasında kullanılan en eski ve yeni
yöntemlerin yer aldığı bir koruma türüdür. Kimyasal yöntemler; doğal
(geleneksel) ve yapay olarak iki grupta toplanmaktadır.
Kimyasal koruma yöntemlerinden tuz geleneksel bir koruma yöntemi olup antiseptik özelliğe sahiptir. Tuzlanmış ürünlerde sıvının ozmotik çekilmesi ile birlikte kurutucu olarak işlev görür. Gıdalar üzerinde
bozulmaya neden olan bakteri ve enzim etkisi suyun çekilmesi ile durur. Türkiye’de süt ürünlerinin (özellikle peynir ve yağda) uzun süre
dayanması ve saklanması amaçlı tuz kullanımı yaygındır. Tuz ayrıca bu
ürünler için raf ömrü ve tadı artırmanın dışında ürün içeriğinin paket
içerisinde dağılmaması için stabilizör görevi de görmektedir.10
Sebzeler %14-16’lık oranda tuz ile salamura edildiğinde bu yoğunluktaki çözeltide mayalanma minimuma indirilmekte ve muhafaza sağlanabilmektedir. Bu şekilde oluşturulan gıdalar ‘‘turşu’’ olarak anılmaktadır. Günümüzde salam, sucuk, konserve et ve kürlenmiş bazı ürünler
gibi birçok işlenmiş üründe tuz veya sodyum içeren (veya sodyum nitrat) kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra ekmek başta olmak üzere tuzun birçok gıda üzerinde doku yaratma etkisi bulunmaktadır (Demirkol
vd.,2018).
Kürleme
Et, balık ve sebze gibi gıdaların kürlenmesinde temel kavram, ozmoz işlemi ile nem içeriğini azaltmaktır. Herhangi bir gıdadaki nem
içeriği çok düşük olduğunda mikrobiyotanın etkinliği yok edilir ve yeniden ortaya çıkması önlenir. Kür ayrıca tatlandırmak amacıyla da yapılır. Bu, yiyecekleri kurutabilen kombinasyonlara tuz, nitrat, şeker, nitrit
eklenerek yapılır. Pastırma kürleme tekniği ile yapılan bir besin saklama
tekniği örneğidir (Kumar, 2019).
Kürleme tekniği eski çağlardan beri uygulana gelmiş bir saklama
tekniğidir. Tuzlanan ürünlerin kırmızı rengini koruması ve kararmaması için potasyum nitrat ve sodyum nitratın içerdiği tuz ile etkili olduğu
10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK50952/#ch4.s1 (E.T. 01.09.2021).
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bilinmektedir. Ancak görünümü iştah açıcı, lezzetini artırmaya yönelik
bu müdahaleler sonucu ette karsinojen maddeler ortaya çıkmaktadır
(Palamutoğlu ve Sarıçoban, 2012).
Bir diğer besin saklama yöntemlerinden olan şeker, tat vermenin
yanında, gıda endüstrisinde koruma, antioksidan, renk, tat ve dokuyu
iyileştirme amaçlı kullanılmaktadır. Serbest suyu emerek ve ozmotik
basıncı artırarak, gıda içerisindeki su miktarını azaltırken (reçel), mikrobiyal ve küf büyümesini de azaltır. Son yıllarda çokça rastlanılan şeker kaplı kurutulmuş meyveler de bu teknikle korunmaktadır (Zaitoun
vd.,2018).
Şeker ve tuz dışında antimikrobiyal bileşikler de kimyasal koruma
amaçlı kullanılmaktadır. Bu bileşikler genelde klorür, nitrit, sülfit veya
organik asitleri içerir. Nitrit tuzları, anaerobik bakterilerin kontrol edilmesi, renk değişikliğinin oluşmasını, lipitlerin okside olması ve koku
oluşumunu önleme amaçlı kullanılır. Laktik asitin tuz şekli olan laktat
et endüstrisinde antimikrobiyal bir madde olarak kullanılmaktadır ve
Clostridium Botulinum gibi birçok patojen mikroorganizmaya karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği rapor edilmiştir. Etlerin korunmasında
askorbik asit antioksidan özellikleri nedeniyle kullanılmaktadır (Chen
ve Kitts, 2008; Keskin ve Bozdoğan, 2019). Antimikrobiyal bileşikler besinlerde az miktarda kullanılır, çünkü fazla tüketilmesi toksiktir. Genellikle: reçeller, salata sosları, meyve suları, turşular, gazlı içecekler, soya
sosu gibi asidik gıdalarda kullanılan benzoik asit ve benzoatlar bu gruba girer. Sorbik asit ve sorbatlar, diğerlerinin yanı sıra peynir, şarap ve
pişmiş gıdalarda koruyucu olarak kullanılır. Meyve ve şarapta kükürt
dioksit ve sülfitler kullanılır. Benzer şekilde, propiyonik asit ve propiyonatlar pişmiş gıdalarda kullanılır (Kumar, 2019).
Antibiyotik ile besin saklama ülkemizde kullanılmamaktadır (Quinto vd., 2019) Dünyada özellikle et hijyeni için antibiyotikler kullanılmaktadır. En sık kullanılan ve ucuz antibiyotikler klorotetrasiklin ve oksitetrasiklin’dir. Ancak genel olarak, antibiyotiklerin ete uygulanması geniş
eleştiri ve protesto ile karşı karşıyadır. Birçok antibiyotik, insan vücudunda kümülatif etkilere sahip bakteriyel direncin yanı sıra toksik ve
alerjik reaksiyonlara neden olabileceğinden, birçok kişi yasal ve hijyenik
gerekçelerle ete antibiyotik kullanımını desteklememektedir. Antibiyo160
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tik ile besin koruması hakkında, tüketicilerin sağlık sorunu endişesi nedeniyle doğal antimikrobiyal ajanlara olan talep artmaktadır (Rahman,
2017). Antibiyotiklerin gıda koruyucuları olarak kullanılması, bakterilerin enfeksiyonlarla savaşmak için klinik olarak kullanılan antibiyotiklere direnç kazanmasından kaynaklanan sağlık riskleri sıkı denetim ve
araştırma alanına girmiştir (Quinto vd., 2019).
Kurutma
Geliştirilen ilk gıda muhafaza yönteminin kurutma olduğu düşünülmektedir. Kurutma terimi gıda maddesindeki nemin uzaklaştırılması anlamını taşımakta olup besin üzerinde, ısıtma, kimyasal madde kullanımı ile benzer etkileri bulunmaktadır (Özdemir vd., 1997).
• Besin içerisinde bulunan su, bozulmasına imkân vermeyecek bir
düzeye kadar azaltılır. Su içermeyen gıda maddesi yüksek düzeyde muhafaza imkânına sahiptir.
• Ekonomik bir yöntemdir; karmaşık değildir, daha az müdahale,
daha az malzeme kullanımı, depolama ve taşıma imkânı sağlar.
• Suyu ve hacmi azaltılmış kurutulmuş gıdalar yoğun besin içeriğine sahiptir11.
Kurutulmuş gıdaların besin değeri kaybı yaşamadığı, aksine su kaybı nedeni ile yoğunlaşmış besin değer taşımaktadır. Bunun yanı sıra kurutulmuş gıda ürünlerinin hacimsel olarak daha az yer kaplaması, raf
ömrünün uzun olması yöntemin tercih edilmesinde oldukça etkilidir.
Kurutulmuş gıdalar içeriğindeki su kaybı ile mineral ve şeker konsantrasyonu daha yüksektir. Bu nedenle kuru meyveler iyi bir enerji kaynağıdır. Yarı-kurutulmuş meyve ve sebzeler ise hem tat, hem de sağlıklı
beslenme arayışında olanlar için çok iyi bir tercihtir (Seçkin ve Taşer,
2015). Kurutmayı; hava veya kurutma ortamındaki nem, hava sıcaklığı
ve hava hareket hızı, gıda ile ilgili olarak; gıdanın boyutlu, gıdanın buharlaşma yüzeyi alanı, gıdanın nem miktarı, donanım ile ilgili olarak;
malzemesinin türü ve özgül ısısı, kurutma cihazının ısı yalıtımı, boyutu,
11 https://moisturecontrol.weebly.com/uploads/5/3/5/3/53532707/book_ch7-_dehydration.
pdf. (E.T.02.04.2021)
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kapasitesi, kurutma yönteminin şekli etkilemektedir (Dönmez Çaylak
ve Pehlivan; 2019).
Yarı kurutulmuş ürünlerin muhafazasında özellikle mikrobiyolojik
açıdan dikkatli olunması gereklidir. Kuru meyve ve sebzede iyi yapılmamış kurutma işlemi nedeni ile ortaya çıkabilecek mikotoksinlere karşı dikkatli olunması gerekir. Mikotoksin, iyi işlem görmemiş gıdalarda,
insan ve hayvan sağlığını tehdit eden küf türlerinin metabolitleri için
kullanılan bir terimdir12. 100’den fazla toksijenik küf tarafından üretildiği bilinen 400’den fazla çeşit mikotoksin varlığı bilinmektedir (Hussein ve Brasel, 2001). Yetersiz kurutma ya da uygun olmayan depolama
koşulları nedeniyle kurutulmuş meyveler küf kontaminasyonuna ve
dolayısıyla mikotoksin oluşumuna hassas ürünlerdir (Seçkin ve Taşeri,
2015). Aflatoksin ve Okratoksin A en fazla görülen toksik mikotoksiklerdir (Gürhayta ve Çağındı, 2015). Aflatoksin ve Okratoksin A’nın kanserojen, genotoksik, teratojenik, immunotoksik ve nefrotoksik etkileri
bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kuruyemiş türleri, kuru incir, üzüm gibi
meyveler, hububatlardan mısır, buğday, arpa, süt ve ürünleri, şarap,
meyve suyu gibi besin maddeleri aflatoksin ve okratoksin A açısından
risklidir (Tosun vd., 2006). Aflatoksinler çoğunlukla mide-bağırsak sisteminden, daha az akciğer ve deriden emilmektedir, karaciğer, böbrekler gibi kendi biyosentezini gerçekleştiren dokularda en yüksek seviyede biriktiği bildirilmektedir. Yiyecek olarak alınan aflatoksinlerin mide
bağırsak sisteminden 30 dakikada geçerek kan dolaşımına katıldığı ve 1
saat içinde karaciğere ulaştığı görülmüştür (Heperkan vd., 2009).
Yarı-kurutulmuş gıda kaynaklı gıda zehirlenmesi vaka bilgisi hakkında 2011 yılında İngiltere’de yarı kurutulmuş domates kaynaklı Hepatit A virüsü vakasına rastlanılmıştır (Carvalho vd., 2012).
Işınlandırma (Radyasyon)
Henüz 50 yıldır kullanımda olan ışınlandırma işlemi, uzun yıllar
süren araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Gıda maddeleri β - parçacıkları veya γ - ışınları olarak iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalır.
Radyasyon, diğerleri arasında bakterileri, küfleri ve zararlıları öldürebi12 https://www.international-food-safety.com/pdf/Mycotoxins%20 (E.T.02.04.2021)
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lir. Işınlama ayrıca meyvelerin olgunlaşmasını azaltabilir ve bozulmayı
durdurabilir (Kumar, 2019). Besinlerin raf ömrünü uzatan, saklama ve
dağıtım esnasında ortaya çıkması muhtemel ciddi kayıpları kontrol altında tutabilen ve artan besin güvenliği ile tercih edilen bir yöntemdir.
Soğuk pastörizasyon olarak da bilinen ışınlandırma ile besinlerin neden
olduğu hastalıkları önlenmek, gıda raf ömrünün uzatılması, haşerat
kontrolü, filizlenmenin ve olgunlaşmanın geciktirilmesi ve sterilizasyon
gibi birden fazla amaca hizmet etmektedir (Atasever ve Atasever, 2007;
Yılmaz ve Ülger, 2016).
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu
(FDA), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası
Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Avrupa Birliği Gıda Standartları Komisyonu ve Bilimsel Komitesi gibi kurumlar ışınlanma hakkında olumlu görüş bildirilmiş ve güvenilir olduğunu açıklamıştır (Alkan, 2008).
Işınlama yöntemi özellikle baharatların muhafazası için tercih edilen bir
yöntemdir. Belçika, Hollanda, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de ve
ülkemizde baharat ışınlama teknolojisi kullanılmaktadır. Baharat muhafazası için kullanılan kurutma tekniği ile ortaya çıkabilecek aflatoksin
miktarının ışınlanma yolu ile engellendiğine dair çalışmalar bildirilmiştir. Yüksek dozda ve uzun süreli ışınlamanın, baharatların içindeki aerobik mikroorganizma miktarını azalttığını gösteren çalışmalar olmasına rağmen bazı insanların ışınlama sonrası yiyeceklerin radyoaktif hale
gelebileceği konusunda yanlış bir fikre sahiptir (Yılmaz ve Ülger, 2016;
Kumar, 2019).
Gıda ışınlaması, gıdaların lezzet ve kalitesinde hiçbir şekilde değişikliğe neden olmaz, ayrıca donmuş gıdalardaki patojen bakterilerin
inaktive edilmesi konusunda da yeterliliği oldukça iyidir. Ancak gıda
ışınlama yönteminin tercih edilmesine yönelik olumlu özelliklerine karşın uygun doz ve sürenin kullanılmaması sonucu bazı sorunlarda ortaya
çıkabilmektedir (Atasever ve Atasever, 2007). Uygun doz ve sürede ışınlama yapılamamasına bağlı görülebilecek sağlık sorunları:
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Botulizm
Clostridium Botulinum’un yok edilmesi için yüksek ve yoğun düzeyde ışınlamaya ihtiyaç vardır. Düşük düzey ve kısa süreli ışınlama, botulizme neden olabilen toksinleri yok etmek yerine üretmektedir. Kuru
besinlerde yüksek düzeyde ışınlama yapılabiliyorken, yağ ve su içeriği
yüksek ürünlerde yapılamamaktadır 13
Salmonella Zehirlenmesi
Bazı bakterilerin ışınlanma ile yok edilmesi mümkün iken, besinler
üzerindeki toksinlere etkisi olmamaktadır. Besinlerin ışınlanma öncesinde toksinlerden arındırılması ve fiziksel temizliğinin yapılması ışınlanmanın etkisini artıracaktır. Salmonella ile kontamine olmuş besinlerin
hijyenlerinin sağlanmış olması gerekmektedir. Aksi durumda Salmonella zehirlenmesine yol açabilir (Rahman, 2017).
Aflotoksinler
Literatürde düşük düzey ışınlamanın toksik bir probleme neden olmadığını belirtmektedir. Işınlanma dozları, süreleri ve toksik etkilerine
yönelik henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır. Düşük dozda ışınlama sonucunda hububat, kabuklu meyve ve çerezlerde aflotoksinlerin çoğalabileceği belirtilmektedir 14.
Pestisitler
Işınlama yöntemi besinlerin fiziksel kirliliğine müdahale edememektedir. Pestisit ve/veya kullanılan kimyasal ürünlerin temizliği ışınlama ile sağlanamamaktadır. Pestisitlerden arındırılmış ürünlerin ışınlama işlemine alınması besin kalitesi ve sağlığı açısından önemlidir15.
Besin Ögelerinin Kaybı
Tiamin, E ve C gibi vitaminlerde ışınlanma sonrası kayıplar meydana gelebilmektedir (Yılmaz ve Ülger,2016).
13 www.who.org. (E.T. 06.10.2021).
14 https://www.international-food-safety.com/pdf/Mycotoxins%20 (E.T.02.04.2021)
15 www.who.org. (E.T. 06.10.2021).
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Fermantasyon
Fermantasyon bilinen en eski yöntemlerden birisidir. Fermantasyon ve fermantasyon yoluyla elde edilen besinler günden güne daha
fazla tüketilmeye başlanılmıştır. Fermantasyon, halk diliyle mayalanma
olarak tanımlanmaktadır. Fermantasyon, mikroorganizmaların salgıladığı enzimlerin organik maddelerle birleşmesi ile ortaya çıkan parçalanma ve kimyasal değişikliklerdir. Fermente ürünler bitkisel ve hayvansal ürünlerinden doğal yolla ya da eklenen başlatıcı kültürlerin etkisi
ile üretilmekte olan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Fermentasyonda
etkili olan mikroorganizmalar, gıdanın biyokimyasal ve duyu organlarını etkileyici (tat, koku, renk ve görünüş) özellik kazanmasını sağlar.
Fermentasyon için laktik asit bakterileri aktif rol oynar. Fermantasyon
ile elde edilen son ürünler ile gıdalarda bozulmalara neden olan mikroorganizmalar kontrol altına alınırken esansiyel aminoasit ve vitamin
sentezi ile besin değeri de artar (Yurdakul vd., 2017).
Fermantasyon ile besinlerin sindirimi kolaylaşır. Fermente ürünler
pazarı sağlıklı beslenme tutkunları için oldukça zengin seçenekler sunmakta ve günden güne büyümektedir. Özellikle antimikrobiyal, antioksidan, probiyotik, kolesterol düşürücü ve insanlarda sağlığa faydalı
bileşiklere sahip olmalarından kaynaklı fonksiyonel ve terapötik etkileri
nedeni ile en hızlı artış gösteren besin tüketim ürünleridir. Mayalanmış
(fermente) süt ürünlerinin antihipertansif etkisi, kolon kanseri ile ilişkili
olarak intestinal detoksifikasyon sağlama, kan kolesterolünü düşürmesi ve inmün sistemi destekleyici etkisi son yıllarda dikkat çekmektedir
(Karaçıl ve Acar, 2013; Akan ve Kınık, 2015).
Vakum Paketleme
Bu teknikte, gıda maddeleri plastik bir film torbasına konur ve torbayı kapatmadan önce bir vakum pompası kullanarak havayı emerek
torbanın içindeki hava boşaltılır. Bu koşullar altında, mikroorganizmalar hayatta kalmak için oksijene ihtiyaç duydukları için çoğalamazlar.
Bu teknik çoğunlukla fındık, fıstık gibi kuruyemiş ve tohumların paketlenmesi için kullanılır. Tüketilmesi için pişirme gerekmeyen gıdaların
oksidasyonunu önleyerek lezzet kaybetmeden taze kalmasını sağlar
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(Kumar, 2019). Antep fıstığı ile yapılan bir çalışmada vakum ile paketlenen ve ardından dondurulmuş olarak muhafazası yapılan ürünün besin
kaybının diğer tekniklerden çok daha az olduğu bildirilmiştir (Rafsancani vd., 2018). Vakumlanmış balık ve vakumlanmamış balığın dondurucuda saklanması sonrası yapılan değerlendirmede, vakumlanmadan
dondurucuca konulan balığın kalitesini 14. günde azalmaya başladığı,
ancak vakumlanmış balığın 28. günden sonra kalitesinde değişiklik görüldüğü bildirilmiştir (Gandotra, vd.2016).
Yüksek Basınçla Gıda İşleme (Paskalizasyon)
Paskalizasyon veya HP İşleme (HPP), taze gıdaların korunmasını
iyileştirmek için kullanılır. Gıda işleme endüstrisindeki geleneksel koruma süreçlerinin aksine, paskalizasyonda bir ısıl işlem kullanmaz. Hassas
ürünleri ısıtmak için klasik ısıl işlemlere göre alternatif bir saklama yöntemidir. Pastalizasyon (HPP), taze yiyeceklere veya içeceklere stabilize
etmek ve raf ömürlerini artırmak için yüksek basınç uygulamaktan ibarettir. 1990’larda oluşturulan bu teknik, moleküllerin yapısını değiştirir
ve mikroorganizma popülasyonunu azaltır. Pastalizasyon, soğuk pastörizasyon veya yüksek basınçlı işleme (HPP) olarak da adlandırılabilir. Bu uygulama, mikrobesinlerin ve aromaların bozulmamasını sağlar.
Özellikle tat ve besleyici özelliklerinin korunması nedeniyle yüksek katma değerli ürünlerin saklanmasında tercih edilir. Pastalizasyon meyve
suları, etler, balıklar, süt ve sosların saklanmasında tercih edilir (Cachon
ve Alwazeer, 2019).
SONUÇ
Besin saklaması ve depolaması, hayatın devamı için gerekli olan beslenmenin vazgeçilmez unsurlarındandır. Mevsiminde üretilen ürünlerin
bol ve ucuz olduğu zamanda bozulmadan saklanması ve mevsimlerine
göre pahalı, yetiştirilmedikleri dönemlerde ve yerlerde tüketilmesi için
çeşitli saklama yöntemleri geliştirilmiştir. Dünyanın neresinde yetişirse
yetişsin, her mevsimde ve her zaman gıdaya erişim için, gıda koruma
teknolojisi gelişmeye devam edecektir. Sağlıklı gıdaya ulaşmak her insanın en doğal hakkıdır. Geleneksel ve modern saklama ve depolama
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yöntemlerinin insan sağlığına katkısı ve zararları konusunda çalışmalar
gün geçtikçe artmaktadır. Araştırma sonucuna göre en doğru besin muhafazası yöntemi gibi bir yaklaşımın doğru bir sonuca ulaştırmayacağı
belirlenmiştir. Gıda güvencesini sağlamak için geliştirilen besin saklama yöntemlerinin gıda güvenliğini de sağlıyor olması, gıda ekonomisine katkı sağlaması beklenmektedir. Besin saklama yöntemlerinin insan
sağlığı üzerine etkilerini inceleyecek araştırmaların uzun bir zamana ihtiyacı vardır. Ancak halk sağlığı açısından özellikle geleneksel yöntemlerin yaygın kullanımı, doğal beslenme gibi popüler yönelimlerin artışı
nedeniyle, halkın doğru gıda muhafaza yöntemi kullanımı konusunda
eğitilmesi ve ürün kontrolü yapılabilecek laboratuvar şartlarının sağlanmasına ihtiyaç vardır.
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VEJETARYEN VE VEGAN BESLENMENİN
MİKROBİYOTA VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ
Emine Mine ÇOMAK GÖÇER1, Ebru KOPTAGEL2
Öz: Bağırsak mikrobiyotası, yüz binlerce mikroorganizmadan oluşan
ve patojenik enfeksiyonları önleme, bağırsak bariyer bütünlüğünü koruma, proinflamatuar dengeyi sağlama gibi birçok rolü bulunan biyolojik bir ağ olarak tanımlanmaktadır. Optimal sağlığın korunması
için yapısal ve işlevsel olarak dengeli bir bağırsak mikrobiyotası oldukça önemlidir. Bu dengenin bozulması birçok sağlık sorununa yol
açtığı için, mikrobiyal topluluğun insan fizyolojisi üzerindeki etkileri
araştırılmaktadır. Bağırsak mikrobiyotası birçok genetik ve çevresel
faktörden (doğum şekli, anne sütü kullanımı, yaş, coğrafya, stres, egzersiz, ilaç kullanımı, hastalıklar gibi) etkilense de beslenme şeklinin,
mikrobiyal topluluğun dengede kalması için en önemli faktör olduğu
düşünülmektedir. Farklı beslenme şekillerinin farklı bakteri topluluklarının kolonizasyonunu etkilediği bildirilmektedir. Bağırsak florasında fzararlı bakterilerin faydalı bakterilere oranı arttığında “mikrobiyal
disbiyozis” olarak adlandırılan durum meydana gelmektedir. Yüksek
doymuş yağ ve hayvansal protein ile düşük karbonhidrat ve posa içeren diyetlerin bağırsakta bulunan bakteri çeşitliliğini azalttığı, yüksek
posalı ve bitkisel bazlı diyetlerin ise bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini
artırdığı bildirilmektedir. Vegan ve vejetaryen beslenmenin mikrobiyal çeşitliliği artırarak bağırsak mikrobiyotası ile güçlü bir etkileşimde
olduğu bildirilmektedir. Ayrıca posa, doymamış yağ asitleri, vitamin
(folik asit, C ve E vitamini) ve mineral (potasyum, magnezyum) içeriğinin yüksek olması sebebiyle de bağırsak mikrobiyotasını etkileyerek
1 Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Antalya / Türkiye, minecomak@akdeniz.edu.tr,
Orcid No: 0000-0002-0710-2785
2 Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Antalya / Türkiye, ebrukoptagel@gmail.com,
Orcid No: 0000-0001-8238-4455
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sağlığı olumlu etkileyebileceği bildirilmektedir. Vegan ve vejetaryen
beslenme son zamanlarda birçok Batı ülkesinde artış göstermekte olup
bu beslenme şekillerinin mikrobiyota üzerindeki etkilerinin araştırılması da hızla artmaktadır Yapılan çalışmalarda vejetaryen ve vegan
beslenme kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser, kronik böbrek
hastalığı, katarakt, obezite, metabolik sendrom, astım, multiple skleroz, parkinson hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalığı, çölyak hastalığı ve kemik sağlığı gibi birçok hastalıkla ilişkilendirilmektedir. Vegan
ve vejetaryen diyetlerin içerdiği posa sayesinde Ruminococcus, Eubacterium rectale ve Roseburia gibi laktik asit bakterilerini artırırken içerdiği polifoneller sayesinde ise Bifidobacterium ve Lactobacillus’u arttırdığı belirtilmektedir. Söz konusu bu diyetlerle alınan yüksek posanın kısa zincirli yağ asitlerinin (asetat, propiyonat ve bütirat) üretimini
artırarak faydalı bakterilerin çoğalmasını sağladığı bildirilmektedir.
Kısa zincirli yağ asitlerinin patojenlere karşı bağışıklığı güçlendirdiği,
kan-beyin bariyer bütünlüğü sağladığı, enerji substratları olarak kullanıldığı ve bağırsakta önemli fonksiyonları düzenlediği bilinmektedir.
Vegan ve vejetaryen beslenmenin mikrobiyota üzerindeki etkileri incelendiğinde benimsenen beslenme şeklinin süresinin de etkili olduğu
bilinmektedir ancak henüz yeterli çalışmaya ulaşılamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vejetaryen Beslenme, Vegan Beslenme, Bağırsak
Mikrobiyotası, Sağlık

GİRİŞ
Son yıllarda insan mikrobiyotasına ve daha spesifik olarak bağırsak mikrobiyotasına olan ilgi giderek artmaktadır. Yeni teknolojiler feçesten ekstrakte edilen nükleik asitlerin (DNA ve RNA) analiz edilerek
bağırsak mikrobiyotası bileşenlerinin filogenetik olarak tanımlanmasına
ve ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Bu tekniklerin çoğu, DNA ekstraksiyonuna ve 16S ribozomal RNA geninin (rRNA) amplifikasyonuna
dayanmaktadır. 16S rRNA gen dizilimi ile mikrobiyomun çeşitliliği ve
miktarı hakkında bilgilere ulaşılabilmektedir (Salonen ve de Vos, 2014).
Gastrointestinal sistemin 100 trilyondan fazla mikroorganizmayı
barındırdığı ve çeşitli mikrobiyal toplulukları (arkealar, mantarlar, parazitler ve çoğunlukla bakteriler) içerdiği bildirilmektedir (Alou vd., 2016;
Rinninella vd., 2020). Tüm bu mikroorganizmaların tamamı mikrobiyota olarak tanımlanmaktadır. Mikrobiyom terimi ise mikrobiyal geni ifade
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etmektedir. İki farklı bireyin genomları yaklaşık %99,9 oranında birbirine benzerken bağırsak mikrobiyomları %80-90 oranında farklı olabilmektedir (Tomova vd., 2019).
Araştırmalar konak hücre ve epigenetik mekanizmalar üzerinde bağırsak mikrobiyotasının büyük bir rol oynadığını göstermektedir. Söz
konusu bu durum, bağırsak mikrobiyomunun ayrı bir “organ” olarak
değerlendirilmesine yol açmaktadır (Tomova vd., 2019). Bağırsak birçok
hormonun sentezinden sorumlu olması sebebiyle insan vücudunun en
büyük endokrin organı olarak tanımlanmakta ve bağırsaktaki bakteri
hücre yoğunluğunun 1011-1012 olduğu tahmin edilmektedir (Alou vd.,
2016; Ley vd., 2006).
Yetişkin mikrobiyotası Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria ve Verrucomicrobia filumlarını içermektedir. Yetişkin mikrobiyotasının %90’ını Firmicutes ve Bacteroidetes filumları oluşturmaktadır. Firmicutes bakteri filumunda Lactobacillus, Bacillus, Clostridium, Enterococcus ve Ruminicoccus gibi cinsler baskın iken, Bacteroidetes
bakteri filumunda Bacteroides ve Prevotella gibi cinsler baskındır (Arumugam vd., 2011). Bağırsak mikrobiyotası olarak bilinen bu bakteriler
gastrointestinal sistem boyunca sindirimin ana düzenleyicileri olmakla
birlikte, safra asitleri, lipidler, amino asitler, vitaminler ve kısa zincirli
yağ asitleri de dahil olmak üzere birçok besin ve metabolitin sentezi ve
absorpsiyonunda, konağın patojenlere karşı korunmasında, bağışıklık
sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar (Khosravi ve
Mazmanian, 2013).
Bireyin yaşamı boyunca bağırsak mikrobiyota bileşimi ve mikrobiyal yoğunluğu değişmeye devam etmektedir. Mikrobiyota bileşimindeki bu değişiklik üzerine hastalık, antibiyotik kullanımı, yaralanma, cerrahi işlem, beslenme ve stres gibi faktörler etki etmektedir. Geçici veya
kalıcı beslenme alışkanlıklarının mikrobiyota bileşimini etkileyebilmesi
nedeniyle beslenme mikrobiyota ilişkisine olan ilgi giderek artmaktadır
(Wu vd., 2011).
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BESLENMENİN BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI ÜZERİNE
ETKİSİ
Bağırsak mikrobiyotası sağlıklı bireylerde benzerlik göstermesine
rağmen beslenme alışkanlığının değişmesi mikrobiyota değişkenliğine
neden olmaktadır. Uzun veya kısa süreli makrobesin değişikliği, insan
bağırsağındaki mikrobiyotanın genomik kompozisyonunu ve metabolik
aktivitesini hızlı ve geri dönüşümlü olarak değiştirebilmektedir (David
vd., 2014; Wu vd., 2011). Örneğin diyet lifi tüketiminin distal kolonda
bütirat üreten bakteri (Roseburia, Blautia, E. rectale, Faecalibacterium prausnitzii, Bifidobacteria, Lactobacilli) sayısını artırdığı belirtilmektedir. Yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeren diyetlerin ise bütirat üreten
bakteri türünü azalttığı, proteolitik aktivitelere sahip bakteri türünü (Bacteroides) artırdığı bildirilmektedir. Yüksek yağ içeren diyetler safra asitlerinin üretimini uyarmaktadır. Safra asitlerinin antimikrobiyal etkisi
bazı türlerin sayısını azaltırken, safra asidine toleranslı türlerin (Bacteroides, Alisitpes, Bilophila) sayısını artırdığı belirtilmektedir. (Graf vd., 2015).
Hayvansal Besinlerin Mikrobiyota Üzerine Etkisi
Hayvansal besinler, özellikle Batı tarzı diyetlerin temel bir bileşenidir. Bağırsak mikrobiyota bileşimi et, yumurta ve peynir gibi hayvansal
besinler ile hızla değişebilmektedir (Turnbaugh vd., 2006). Yapılan bir
çalışmada bitkisel ve hayvansal diyet müdahalesinin mikrobiyal çeşitliliğe etkisi araştırılmıştır. Hayvansal protein ve yağ içeriği yüksek diyetle beslenen bireylerin bağırsak mikrobiyotasında bitki polisakkaritlerini
metabolize eden Firmicutes filumunun (Roseburia, E. rectale ve Ruminococcus bromii) daha düşük sayıda olduğu bulunmuştur. Ayrıca bitkisel
diyetle beslenen bireylerin bağırsak mikrobiyotasında Prevotella cinsinin
arttığı belirtilirken hayvansal besinlerin tüketiminden sonra azaldığı belirtilmiştir. Söz konusu bu çalışmada tamamı hayvansal besin içeren bir
diyetin kısa süreli tüketimi (5 gün) ile mikrobiyal çeşitliliğin hızla değişebileceği tespit edilmiştir (David vd, 2014).
Hayvansal besinler, çoğunlukla ince bağırsakta emilen yüksek kaliteli protein kaynaklarıdır. Kolon, protein transformasyonu için bir biyoreaktör görevi görmekte ve bakterilerin üremesi için gerekli olan azot
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ve amino asitleri sağlamaktadır. Bacteroides spp. ve Propionibacterium spp.
dışkıda baskın proteolitik bakteriler olarak tanımlanmıştır. Karbonhidrat kaynakları yetersiz olduğunda, aminoasitler enerji kaynağı olarak
bağırsak bakterileri tarafından kullanılabilmektedir. Protein fermantasyonunda, karbonhidrat fermantasyonuna kıyasla daha farklı metabolitler üretilmektedir. Bakteriyel deaminasyon, insan kolonunda amino asit
fermantasyonu için ana yoldur ve kısa zincirli yağ asitleri ile amonyak
ve fenolik bileşiklerin üretimine yol açmaktadır (Wu vd., 2011).
Hayvansal besinler sindirildiğinde kolesterol, karaciğer tarafından,
çeşitli safra asitlerine metabolize edilmektedir (Nicholson vd., 2012).
Konjuge safra asitleri çekum ve kolondan geçerek bakteriler (Bacteroides,
Eubacterium ve Clostridium) tarafından ikincil safra asitlerine dönüştürülmektedir (Ridlon vd., 2006). Safra asitleri ve bunların ikincil metabolitleri, güçlü antimikrobiyal aktiviteleri ile karakterizedir ve bağırsak
mikrobiyal topluluğu için ana düzenleyicilerdir (Ridlon vd., 2014). Hayvansal besinlerin tüketilmesinden sonra safraya karşı tolerans gösteren
mikroorganizmalarda (Alistipes, Bilophila ve Bacteroides) bir artış olduğu
ve ikincil safra asitlerinin üretimi için gerekli olan safra tuzu hidrolaz
enzimini şifreleyen genlerin önemli ölçüde arttığı bildirilmektedir (David vd., 2014). Dışkıdaki metabolitlerin ve safra asitlerinin aşırı artışının
mikrobiyal rahatsızlıklara ve kolon kanseri riskine neden olabileceği belirtilmektedir (Nagengast vd., 1995). Ayrıca yüksek proteinli bir diyetin
düşük karbonhidrat içermesi nedeniyle bütirat üreten bakterileri azaltarak proinflamatuar süreçlere yol açtığı bildirilmektedir (Sheflin vd.,
2016).
Hayvansal besinlerin insan sağlığı üzerindeki etkisi, tüketilen besinlerin cinsine ve miktarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Hayvansal kaynaklı doymuş ve doymamış yağların bağırsak mikrobiyotası
üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır (Caesar vd., 2015; Zhou vd., 2017).
Hayvansal kaynaklarda bulunan doymuş yağın F. prausnitzii’yi arttırıp,
Bifidobacterium’u azaltarak mikrobiyotayı değiştirdiği belirtilmektedir.
Söz konusu bu değişikliğin IL-1, IL-6 ve TNF-a gibi pro-enflamatuar sitokinleri indükleyerek inflamasyona sebep olduğu ve metabolik bozukluklara yol açtığı bildirilmektedir (Sing vd., 2017). O’Keefe vd., (2015)
tarafından yapılan çalışmada, yüksek düzeyde hayvansal yağ tüketimi177
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nin Biophila wadsworthia sayısını artırdığı ve söz konusu bakterinin hidrojen sülfit üreterek akut inflamasyona neden olabileceği belirtilmiştir.
Bitkisel Besinlerin Mikrobiyota Üzerine Etkisi
Beslenme alışkanlıkları, bağırsak hastalıkları ve metabolik hastalıklar bakteri bileşimini ve çeşitliliğini sürekli olarak değiştirebilmektedir
(Sakkas vd., 2020). Düşük lif, yüksek protein ve yüksek yağ içeren diyetlerin, inflamasyonu modüle eden bakteri popülasyonlarının ve metabolitlerin translokasyonunu değiştirerek hem bağırsak inflamasyonunu hem de bağırsak geçirgenliğini arttırdığı belirtilmektedir (Karl vd.,
2017).
Meyve, sebze, baklagil ve tahıllar bitkisel kaynaklar olup sağlıklı
beslenme düzeninin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bitkisel besinler sadece makro besin kaynağı değil aynı zamanda sağlığı olumlu etkileyen biyoaktif bileşiklerin de önemli bir kaynağıdır (Raskin vd., 2002).
Söz konusu bu besinlerin mikrobiyota kompozisyonunu değiştirerek, K
vitamini gibi mikrobesinlerin biyosentezini ve insan sağlığının korunmasında ve gelişiminde önemli rol oynayan bütirat gibi aktif metabolik
yan ürünlerin üretimini etkilediği bildirilmektedir (Wu vd., 2011).
Karbonhidratlar, bitkisel besinlerin ana bileşenleridir. Sindirilebilir
karbonhidratlar, ince bağırsaktaki enzimler tarafından parçalanmakta
ve kana glikoz sağlamaktadır. Sindirilemeyen karbonhidratlar (dirençli
nişasta, ksilan, selüloz ve oligosakaritler) ise Bacteroides, Roseburia, Ruminococcus ve Bifidobacterium türleri tarafından metabolize edilerek konakçıya enerji ve karbon kaynağı sağlamaktadır (Sakkas vd., 2020). Birçok
çalışmada, sindirilemeyen karbonhidrat tüketiminin inflamatuara neden olan mikrobiyal topluluğu azalttığı bildirilmektedir (Cotillard vd.,
2013; Le Chatelier vd., 2013). Yapılan bir çalışmada tam tahıl ve buğday
kepeği bakımından zengin olan diyetlerin, gastrointestinal sistemin korunmasına yardımcı olan Bifidobacterium ve Lactobacillus sayısını artırdığı bulunmuştur (Marotti vd., 2012).
Propiyonik asit, bütirik asit ve asetik asit gibi kısa zincirli yağ asitleri çoğunlukla diyet liflerinin ve diğer karbonhidratların mikrobiyal metabolitleridir. Bu metabolitlerin meyve, sebze ve baklagil tüketiminden
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sonra dışkıda arttığı belirtilmektedir (Zhang vd., 2018). Yapılan bir çalışmada omnivor beslenen bireylerin meyve, baklagil ve sebze bakımından
zengin olan Akdeniz diyeti tüketmesiyle dışkıda kısa zincirli yağ asitlerinde bir artış tespit edilmiştir (De Filippis vd., 2016).
Kısa zincirli yağ asitlerinin farklı bakteriler tarafından üretildiği bilinmektedir. Asetat Bifidobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella spp.
ve Akkermansia muciniphila bakterileri tarafından; propiyonat Bacteroides spp bakterileri tarafından; bütirat ise Clostridium cluster XIVa, IV, XVI
bakterileri tarafından üretilmektedir (Koh vd., 2016). Asetat, propiyonat
ve bütiratın tip 2 diyabet, inflamatuar bağırsak hastalığı ve bağışıklık
sistemi hastalıklarına karşı koruyucu rolü kanıtlanmış olmakla birlikte
patojenlere karşı bağışıklığı artırdığı, kan-beyin bariyeri bütünlüğünün
kontrolü için önemli bir bileşen olduğu da bildirilmektedir (Erny vd.,
2017; Koh vd., 2016).
Bütiratın bağırsak hareketliliği, mukus üretimi, immün homeostazı
gibi bağırsakta kritik fonksiyonların düzenlenmesine yardımcı olduğu
belirtilmektedir (Borycka-Kiciak vd., 2017; Velázquez vd., 1997). Bu
sebeple diyet lifi ve karbonhidratlar, kısa zincirli yağ asitleri ile ilişkili
bakterilerin sayısını değiştirirken, kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini
de etkileyebilmektedir (Tomova vd., 2019).
Liflerin yanı sıra vejetaryen ve vegan diyetlerde bol miktarda bulunan polifenoller Bifidobacterium spp. ve Lactobacillus spp. sayısını artırmakta ve antibakteriyel, anti inflamatuar etkiler göstermektedir (Tomova vd., 2019). Bitkisel kaynaklarda bulunan polifenoller (flavonoidler,
fenolik asitler, lignanlar) kolona geçerek bakteriler tarafından metebolize edilmekte, küçük bir kısmı ince bağırsakta emilmektedir (Rowland
vd., 2018). Üzüm, yaban mersini, mango ve narenciye gibi meyveler,
sebzeler, yağlı tohumlar, tahıllar, kakao, kahve, çay, ve kırmızı şarap
gibi içecekler iyi polifenol kaynaklarıdır (Rinninella vd., 2019). Yapılan
bir çalışmada iyi bir polifenol kaynağı olan yaban mersininin bağırsak
mikrobiyotasında Bifidobacterium ssp. ve Laktobacillus ssp. sayısını artırdığı tespit edilmiştir (Vendrame vd., 2011). Yapılan diğer bir çalışmada
meyve, çay, yağlı tohum, şarap polifenollerinin patojenik Clostridium
perfringens ve Clostridium histolyticum sayısını azalttığı bildirilmiştir (Singh
vd., 2017). Yürütülen başka bir çalışmada ise üzüm çekirdeğinden elde
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edilen proantosiyanidin bakımından zengin ekstraktın tüketimi ile dışkıda Bifidobacterium spp. sayısını artırdığı saptanmıştır (Yamakoshi vd.,
2001). Queipo-Ortuno vd., (2019) tarafından yürütülen çalışmada kırmızı şarap polifenollerinin Bifidobacterium, Enterecoccus, Bacteroides, Prevotella sayısını artırdığı ve prebiyotik etki göstererek kolesterol ve C-reaktif protein (CRP) seviyesini azalttığı bulunmuştur. Molan vd., (2014)
tarafından yürütülen çalışmada ise frenk üzümünde yer alan lutein gibi
karotenoidlerin bağırsak mikrobiyotasında Bifidobacterium spp. ve Lactobacillus spp sayısını artırarak mikrobiyota kompozisyonunu değiştirdiği
tespit edilmiştir.
Diyetle alınan yağın kalitesi ve miktarı da bağırsak mikrobiyota
kompozisyonunu etkileyebilmektedir (Graf vd., 2015). Tekli doymamış
ve çoklu doymamış yağlardan zengin olan vejetaryen ve vegan diyetler,
Bacteroidetes/Firmicutes oranını artırarak mikrobiyal bağırsak kompozisyonunu değiştirebilmektedir. Doymuş yağlardan zengin diyetler ise
Proteobacteria ve Firmicutes sayısını artırarak, Bifidobacterium spp. sayısını
azaltmaktadır (Tomova vd., 2019).
Mikrobiyotayı etkileyen diğer bir faktör ise diyetle alınan protein
miktarıdır. Vejetaryen ve vegan bireylerin omnivorlara kıyasla protein
alımı daha düşüktür. Mikrobiyota ile diyet proteini arasındaki ilişkiyi
inceleyen bir çalışmada bezelye proteini tüketildikten sonra dışkıda kısa
zincirli yağ asitleri, Bifidobacterium ve Lactobacillus sayısının arttığı, patojenik C. perfringens ve Bacteroides fragilis sayısının ise azaldığı saptanmıştır. Mikrobiyotanın korunmasında protein miktarı kadar protein türü de
etkili olabilmektedir. Hayvansal protein alımının Laktobacillus spp., Roseburia spp., ve E. rectale sayısını azaltıp, Bacteroides spp., Alistipes spp., ve
Bilophila spp. sayısını arttırarak inflamatuar bağırsak hastalığının patogenezinde önemli bir rol oynayabileceği belirtilmiştir (Singh vd., 2017).
Diyet kompozisyonunun bağırsak mikrobiyal toplulukları üzerinde
modüle edici bir etkisinin olduğu bilinmektedir ancak belirli besinlerin
bağırsak mikrobiyotasındaki rolü hakkındaki bilgiler hâlâ sınırlıdır. Son
yıllarda yapılan araştırmalar, inflamatuar hastalıklar ve metabolik sendrom üzerinde olumlu etkileriyle bilinen vejetaryen ve vegan beslenmeye odaklanmaktadır (Franco-de-Moraes vd., 2017; Trefflich vd., 2019;
Zhang vd., 2018)
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VEJETARYEN ve VEGAN BESLENME
Vegan ve vejetaryen beslenme son zamanlarda birçok Batı ülkesinde artış gösteren bir beslenme biçimidir. Hindistan’da dini sebeplerden
dolayı %40, Brezilya’da %8, Kanada ve Çin’de %4 oranında vejetaryen
ve vegan beslenme düzeni benimsenmektedir. Bu oranın gençlerde ve
kadınlarda yüksek olduğu bildirilmektedir (Erbaş ve Akbulut, 2015).
Vejetaryen ile omnivor bireylerin besin tüketimleri karşılaştırıldığında vejetaryen diyetlerde tahıl, kurubaklagil, meyve, sebze, yağlı tohum,
süt ürünleri ve yumurta tüketiminin daha fazla olduğu belirtilmektedir.
Bu beslenme düzenine sahip bireyler kırmızı et, tavuk ve deniz ürünleri
de dâhil olmak üzere hayvan etlerini tüketmemektedir. Vegan diyetler
ise sadece bitkisel kaynaklı besinlerden oluşmakta olup bu diyet şeklini
benimseyen bireyler hayvansal kaynaklı hiçbir ürünü tüketmemektedir
(Key vd., 2006). Diğer beslenme şekillerine göre vejetaryen ve vegan
beslenmede hayvansal besinlerdeki tüketim farklılığının yanısıra besin
ögesi alımında da çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Vejetaryen ve vegan beslenen bireylerin karbonhidrat, diyet lifi, C vitamini, folik asit, E
vitamini, n-6 yağ asitleri, folik asit, Mg ve karotenoid alımı yüksek iken
doymuş yağ, hayvansal protein, B12 vitamini, retinol, n-3 yağ asitleri ve
Zn alımı düşüktür. Bu nedenle vejetaryen ve vegan beslenenlerin besin
alımlarında yetersizlik görülebilmekte ve bu diyetlerin uzun süreli tüketilmesi halinde sağlığı olumsuz etkileyebilmektedir. Bununla birlikte iyi
planlanmış bu diyetlerin birçok kronik hastalık riskini potansiyel olarak
azaltabildiğini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Davey vd., 2013;
Özcan ve Serap 2016).
Yapılan bir meta analiz çalışmada vegan ve vejetaryen beslenen bireylerin beden kütle indeksi, lipit profili, açlık kan glukozu gibi kronik
hastalıklarla ilgili risk faktörlerinin daha düşük olduğu bulunmuştur.
Vejetaryenler için iskemik kalp hastalığı ve kanser insidansının daha
düşük olduğu tespit edilmiştir (Dinu vd., 2017). Kahleova vd., (2011)
tarafından yapılan çalışmada ise Tip 2 diyabet hastalara 6 ay boyunca
diyabetik diyet veya vegan diyet uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda
vegan beslenen bireylerin ilaç tedavisine bağlılığı azalmış ve kilo kaybında azalma görülmüştür. Ayrıca bireylerin insülin duyarlılığında ar181
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tış, viseral ve subkutan yağda azalma, plazma adiponektin düzeyinde
artış ve leptin düzeyinde azalış saptanmıştır.
Yapılan bir çalışmada, Sağlıklı Beslenme İndeksi (2010) ve Akdeniz
Diyet Skoruna göre 1475 bireyin (104 vegan) besin tüketimleri değerlendirilmiş, vegan diyetle beslenenlerde en yüksek diyet kalitesi skoru
bulunmuştur (Clarys vd., 2014). Vejetaryen ve vegan diyetlerin, obezite,
diyabet, romatoid artrit, kardiyovasküler hastalıklar ve metabolik sendromun tıbbi beslenme tedavisinde faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Ayrıca bu diyetlerin bağırsak mikrobiyota profilini değiştirerek inflamatuar süreçler ve bağışıklık üzerinde de etkili olabileceği belirtilmektedir
(Wong vd., 2018).
VEJETARYEN ve VEGAN BESLENMENİN MİKROBİYOTA ile
İLİŞKİSİ
Diyet kompozisyonunun bağırsak mikrobiyotası üzerinde kronik ve
akut etkileri olduğu bildirilmektedir (Sonnenburg vd., 2016). Omnivorlara kıyasla vejetaryen ve vegan diyetlerin farklı mikrobiyomları desteklediği belirtilmektedir (Glick-Bauer vd., 2014; Tomova vd., 2019).
Vegan beslenmenin dışkı florasını değiştirdiği ilk kez van Faassen vd., (1987) tarafından saptanmıştır. 12 erkek üzerinde yürütülen bu
çalışmada 20 gün boyunca tüketilen batı diyeti, lakto-ovo-vejetaryen ve
vegan diyeti karşılaştırılmıştır. Vegan ve lakto-ovo-vejetaryen diyet ile
beslenenlerde fekal safra asitleri konsantrasyonunun daha düşük olduğu bulunmuş ve tüm diyetler kıyaslandığında Lactobacilli, Enterococci sayısının vegan beslenenlerde en düşük olduğu tespit edilmiştir.
Zimmer vd., (2012) tarafından yapılan çalışmada 144 vejetaryen, 105
vegan ve 249 omnivorun bağırsak mikrobiyotası karşılaştırılmıştır. Bacteroides, Bifidobacterium, Escherichia coli, Enterobacteriaceae sayısı ve dışkı
pH’ı veganlarda omnivorlardan anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Vejetaryen ve vegan beslenenlerde yüksek karbonhidrat ve lif alımına bağlı olarak dışkıda kısa zincirli yağ asitlerinin daha fazla üretildiği
ve bunun sonucunda bağırsak pH’ının düşerek patojen sayısının azalabileceği belirtilmiştir.
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Ruengsomwong vd., (2016) yapmış oldukları çalışmada, omnivorlarda B. wadsworthia, E. coli, Esherichia hermannii sayısının vejetaryen ve
veganlara göre bağırsak mikrobiyatasında daha fazla olduğunu saptamışlardır. E. coli, insan bağırsağındaki mikrofloranın normal bir bileşenidir ve çok yönlü bir patojendir. Hem diyareye neden olmakta hem de
bağırsak patojeni olmasına rağmen K ve B12 vitaminlerini üretebilmektedir. E. hermannii ise mikroflorası bozulmuş, immün sistemi baskılanmış
konaklarda septisemi, menenjit ve beyin enfeksiyonlarına neden olabilecek fırsatçı bir patojendir. Bu nedenle vegan ve vetetaryen beslenmenin
mikrobiyotayı etkileyerek patojen bakteri sayısını azaltabileceği belirtilmiştir.
İnsan bağırsak florasında bulunan enterotipleri Bacteriodes, Ruminococcus ve Prevotella türleri oluşturmaktadır. Protein ve hayvansal yağdan
zengin olan diyetlerin Bacteroides sayısını artırdığı belirtilirken vejetaryen diyetlerin Prevotella sayısını artırdığı belirtilmektedir (Arumugam
vd., 2011; Tomova vd., 2019). Ruengsomwong vd., (2014) tarafından
yapılan çalışmada, sağlıklı vejetaryen (lakto vejetaryen ve lakto ovo vejetaryen-en az 3 yıllık) ve vejetaryen olmayan bireylerin besin tüketim
durumları saptanmış ve dışkı örnekleri toplanarak mikrobiyota profilleri değerlendirilmiştir. Vejetaryen olmayan bireylerde Bacteroides sayısı
daha fazla iken, vejetaryen bireylerde Prevotella sayısının daha fazla olduğu bulunmuştur. Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Enterobacteraceae ve Clostridium coccoides, E. rectale türlerinin sayısının iki grup arasında farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Bireyler arasındaki önemli farklılıklara rağmen sağlıklı bir yetişkinin bağırsak mikrobiyotasında Bacteroidetes:Firmicutes oranının yüksek
olduğu bildirilmektedir (Bamberger vd., 2018; Simpson vd., 2015). Araştırmalar, bu filum konsantrasyonlarının vejetaryen, vegan ve omnivor
diyet şekillerinden ciddi şekilde etkilendiğini göstermektedir. Jain vd.,
(2018) Hindistan’da ve Çin’de yaşayan bireylerin mikrobiyota kompozisyonunu karşılaştırmışlardır. Her iki popülasyonda karbonhidrat ve
sebze ağırlıklı beslenmesine rağmen Çin diyetinin hayvansal yağ ve protein içeriği vejetaryen ağırlıklı beslenen Hintli bireylere göre yüksek bulunmuştur. Vejetaryen ağırlıklı beslenen bu bireylerin bağırsak mikrobiyotasındaki Bacteroidetes sayısının omnivor beslenenlere göre yaklaşık
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dört kat daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca hayvansal besinlerin
tüketiminden sonra Bacteroidetes sayısının azaldığı belirtilmiştir.
Başka bir çalışmada hayvansal protein ve yağ içeriği düşük, nişasta,
lif ve bitki proteini yönünden zengin vejeteryan ağırlıklı diyet ile beslenen Afrikalı çocuklarla, hayvansal protein, şeker, nişasta ve yağ içeriği
yüksek ve lif bakımından düşük batı tarzı diyet ile beslenen İtalya’da
yaşayan çocukların fekal mikrobiyotaları karşılaştırılmıştır. Vejetaryen
diyetin Prevotella ve Xylanibacter sayısını ve Bacteroidetes:Firmicutes oranını artırdığı tespit edilmiştir (De Filippo vd., 2010).
Yapılan bir çalışmada Tip 2 diyabeti ve/veya hipertansiyonu olan
6 obez bireyde vejetaryen diyet (1 ay boyunca) müdahalesinin obez bireylerde ağırlık kaybında etkili olduğu ve kan glukoz, trigliserit, toplam
kolesterol, LDL, hemoglobin A1c seviyesini iyileştirdiği belirtilmiştir.
Bu çalışmada vejetaryen beslenmeden sonra Firmicutes sayısının azaldığı, Bacteroidetes sayısının ise arttığı bulunmuştur. Ayrıca vejetaryen beslenmenin Enterobacteriaceae gibi patojen sayısını ve glukoz toleransı ve
lipit metabolizması ile ilişkili olan fekal lipokalin-2 (bağırsak iltihabının
hassas bir biyobelirteci) seviyesini düşürdüğü saptanmıştır. Bu çalışma,
diyet lifinin metabolik hastalıkların risk faktörlerini iyileştirmede etkili
olduğunu ve artan lif alımının bağırsak mikrobiyotasını değiştirerek bağırsak iltihabını azaltabileceğini göstermiştir (Kim vd., 2013).
Clostridium cluster IV ve Bacteroides cinslerinin diyet proteininin hidrolizinde, fermantasyonunda, safra asitlerinin dönüşümünde ve toksinlerin üretiminde önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir (Liszt vd.,
2009). Yapılan bir çalışmada, balık ve et tüketiminin yüksek olduğu İsveç popülasyonunun dışkısında Clostridium cluster IV sayısının yüksek
olduğu tespit edilmiştir (Mueller vd., 2006). Bu nedenle, yüksek et tüketiminin, bağırsak mikrobiyotasındaki Clostridium cluster IV sayısını artırabileceği bildirilmektedir. Bu bakterinin yüksek prevalansının obezite
ve kansere neden olabileceği belirtilmektedir (Scanlan vd., 2008; Li vd.,
2008). Yapılan bir çalışmada Clostridium cluster IV ve XIVa cinslerinin,
yüksek oranda karbonhidrat tüketen vejetaryenlere kıyasla omnivorların dışkılarında daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Walsh vd., 2014).
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Yapılan başka bir çalışmada benzer sosyo-ekonomik düzeye sahip
32 vejetaryen (lakto vejeteryan) ve 24 omnivor beslenen kadının besin
tüketimleri sorgulanarak fekal mikrobiyotaları karşılaştırılmıştır. Vejetaryen beslenenlere kıyasla omnivor beslenenlerin fekal mikrobiyotalarında Clostridium cluster XIVa bakterisinin ve butiril-CoA transferaz
geninin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Diğer mikrobiyal toplulukların oranları ise her iki grupta da benzer bulunmuştur (Kabeerdoss vd.,
2012).
Matijasic vd., (2013), tarafından yürütülen bir çalışmada ise vegan
ve lakto vejetaryenlerde Bacteroides thetaiotaomicron, Clostridium clostridioforme, F. prausnitzii ve Bacteroides-Prevotella, sayısının omnivor beslenenlerden daha yüksek olduğu tespit edilirken, Clostridium cluster XIV
sayısının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Omnivorların dışkısındaki Clostridium cluster XIVa sayısının yüksek olmasının et tüketiminden
kaynaklanabileceği belirtilmiştir.
Etin uzun süreli pişirilmesiyle oluşan heterosiklik amin alımı ile
bağırsak mikrobiyotasında Clostridium cluster XIVa sayısının arttığı belirtilmektedir. Heterosiklin aminler kanserojen maddeler olarak kabul
edilmekte ve heterosiklik amin alımının yüksek olduğu popülasyonlarda kolorektal kanser riskinin ve buna bağlı ölümlerin yüksek olduğu
bildirilmektedir (Mai vd., 2009). Yapılan bir çalışmada, irritabl bağırsak
sendromu hastalarının dışkılarında Clostridium cluster XIVa sayının arttığı tespit edilmiştir (Kassinen vd., 2007). Yukarıdaki verilen çalışmalar
vejetaryen beslenmenin Clostridium cluster IV bakterisinin sayısını değiştirerek, bağırsak mikrobiyotasını etkilediğini göstermektedir. Bununla
birlikte bu değişikliklerin konakçı metabolizmasını ve hastalık risklerini
nasıl etkileyebileceği henüz belirlenememektedir.
Vejetaryen beslenenlerde F. prausnitzii sayısının arttığı ve bu artışın
sağlık üzerinde olumlu etkilerinin olduğu belirtilmektedir (Sokol vd.,
2008). F. prausnitzii insan dışkısında en bol bulunan ve bütirat üreten
bakterilerden biridir (Hold vd., 2003). Diyet liflerinin kolonik fermentasyonu sırasında üretilen bütiratın, kansere ve ülseratif kolite karşı koruyucu bir rol oynayabileceği bildirilmektedir (Leonel vd., 2012). Normal
diyet tüketen sağlıklı bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada F. prausnitzii sayısının artması ile bütirat üretiminde bir artış olduğu gözlenmiştir.
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Aynı çalışmada diyet lifi alımının az olduğu bireylerde F. prausnitzii sayısının azaldığı bulunmuştur (Benus vd, 2010).
Vejetaryen ve vegan beslenmenin mikrobiyotayı etkileyerek kardiovasküler hastalık üzerinde de etkili olduğu belirtilmektedir. Ağırlıklı
olarak yumurta, karaciğer, kırmızı et ve balıkta bulunan L-karnitin ve
kolinin bağırsak mikrobiyotası tarafından metabolize edilmesiyle trimetilamin (TMA) oluşmaktadır. TMA hepatik flavine bağımlı monooksigenazlar tarafından oksitlenerek trimetilamin-oksiti (TMAO) oluşturmaktadır (Koeth vd., 2013). TMAO ise kolesterol katabolizmasındaki hız
sınırlayıcı adım olan Cyp7a1’in ekspresyonunu azaltarak ateroskleroza
neden olmaktadır (Charach vd., 2012). Diğer bir mekanizma ise TMAO
adezyon moleküllerinde artışa neden olarak vasküler inflamasyonu indüklemektedir (Seldin vd., 2016).
Koeth vd., (2013) 30 omnivor ve 23 vejetaryen/vegan (>1 yıl süreli) üzerinde yürüttükleri çalışmada, L-karnitin takviyesi ve kırmızı et
tüketiminin vejetaryen/veganlara kıyasla omnivorlarda plazma ve idrar TMAO düzeyini artırdığı tespit edilmiştir. Bu bulgular omnivorlara
kıyasla vegan ve vejetaryenlerde daha az TMAO üretildiği ve kardiovasküler hastalık riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Vegan bireylerden metabolik sendrom hastalarına yapılan fekal transplantasyonun TMAO seviyesine etkisinin incelendiği bir çalışmada ise metabolik
sendrom hastalarının intestinal mikrobiyota kompozisyonunda önemli
değişiklikler görülürken, TMAO seviyesinde bir değişiklik görülmemiştir. Araştırmacılar 2 haftalık izlemenin TMAO üretimindeki değişiklikleri gözlemlemek için yeterli bir süre olmadığını belirtmiştir (Smits vd.,
2018).
Farklı beslenme şekillerinin inflamatuar ve metabolik profilleri farklı olan bireylerde bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu farklı etkileyeceği ve hayvansal besinlerin bağırsak mikrobiyotasını etkileyerek inflamasyon ve insülin direncine bağlı metabolik bozuklukları tetikleyebileceği belirtilmektedir. Yapılan bir çalışmada diyabetik olmayan 268 birey
beslenme şekillerine göre ayrılarak (vejetaryen, lakto-ovo vejetaryen ve
omnivor) mikrobiyota ve inflamasyon arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Diyet türlerine göre sınıflandırıldığında vejetaryenlerde lakto-ovo-vejetaryenlere ve omnivorlara kıyasla Firmicutes sayısı düşük, Bacteroide186
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tes sayısı yüksek bulunmuştur. Cins düzeyinde değerlendirildiğinde
ise vejetaryenlerde Prevotella sayısının ve Prevotella/Bacteroides oranının
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda omnivor beslenenlerde daha yüksek insülin, HOMA-IR (homeostatik model
değerlendirmesi-insülin direnci) ve kan lipid değeri saptanmıştır. Ayrıca
omnivorlarda vejetaryen ve lakto-ovo vejetaryenlere kıyasla inflamatuar
belirteç değerlerinde (CRP, LPS ve TNF-α/IL-10) bir artış görülmüştür.
Bu bulguların doymuş yağdan zengin bir diyetin inflamasyona ve insülin direncine neden olabileceği hipotezini güçlendirdiği bildirilmiştir
(Franco-de-Moraes vd., 2017).
Hayvansal besinlerin lipopolisakkaritların artışına neden olduğu
ve bunun sonucunda oluşan endotokseminin mikrobiyota kompozisyonunu değiştirebileceği belirtilmektedir (Franco-de-Moraes vd., 2017).
Gram-negatif bakterilerin dış zarında bulunan lipopolisakkaritler, bağlantı proteinlerinin ekspresyonunu azaltarak bağırsak geçirgenliğini artırabilmektedir (Boulangé vd., 2016). Ayrıca TLR4 genine (bağışıklıkta
rol oynayan gen) bağlanarak inflamasyonu tetiklediği, insülin sinyal yolağını bozduğu ve metabolik bozukluklara neden olduğu bildirilmektedir (Cani vd., 2007; Caricilli vd., 2013; Liang vd., 2013).
Vejetaryen ve vegan beslenmenin romatoid artrit hastalarında da
mikrobiyal florayı değiştirdiği ve hastalığın iyileşmesine yardımcı olduğu belirtilmektedir. Yüksek ve düşük hastalık aktivitesi gösteren ve
omnivor beslenen 53 romatoid artrit hastası üzerinde yürütülen bir çalışmada vegan beslenmenin (1 yıl boyunca) dışkı florasını değiştirdiği
bulunmuştur (Peltonen vd., 1994).
Bitkisel besinlerin aksine, hayvansal besinlerin, sağlıklı üzerinde
olumlu veya olumsuz etkileri net değildir. Vejetaryen ve vegan beslenmenin ise kardiyometabolik hastalıkların patogenezinde yer alarak bağırsak mikrobiyotasını değiştirebileceği belirtilmektedir. Ancak bu hastalıkların patofizyolojik mekanizmalarını mikrobiyota ile anlamak için
daha kapsamlı taksonomik sınıfların araştırılması gerekmektedir (Franco‑de‑Moraesve vd., 2017).
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SONUÇ
Bağırsak mikrobiyotasının insan sağlığında önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Ancak disbiyotik mikrobiyotanın hastalığın sebebi
mi olduğu yoksa hastalık sonucunda mı ortaya çıktığı kesinleştirilememiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda disbiyotik mikrobiyota, obezite,
tip-2 diyabet, nörolojik ve nöropsikiyatrik kormobiditeler (Alzheimer
ve Parkinson hastalıkları, hepatik ensefalopati, otizm spektrum bozukluğu, depresyon, amyotrofik lateral skleroz), alerji, otoimmün hastalıklar (çölyak hastalığı, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, sedef
hastalığı, atopik dermatit), bulaşıcı hastalıklar (Clostridium difficile enfeksiyonu), kardiyovasküler hastalık, kronik böbrek hastalığı, karaciğer ve
gastrointestinal hastalıklar gibi hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Beslenmenin bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu korumada temel faktör olduğu belirtilmektedir. Son zamanlarda vejetaryen ve vegan beslenmeye olan ilginin artmasıyla bu konuda yapılan mikrobiyota çalışmaları
da hızla artmaktadır. Yapılan çalışmalarda bitkisel beslenmenin faydalı
bakterilerin çoğalmasını destekleyebileceği belirtilse de bazı taksonların
metabolik yolları ve bunların sağlık ve hastalıktaki rolleri hâlâ belirsizdir. Sonuç olarak vejetaryen ve vegan beslenmenin sağlığı iyileştirebileceğini destekleyen çalışmalar olmakla birlikte bireyler arası farklılıklar
nedeniyle diyet, mikrobiyota ve sağlık arasındaki etkileşimi tam olarak
karakterize etmek için daha fazla araştırma yapılmalıdır.
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Gülşah BOZ1
Öz: Kronik böbrek hastalığı (KBH) böbreklerin, metabolizma atık
maddelerini atması, çeşitli besin ögelerinin vücuda geri emilimi, hormon salınımı, asit dengesinin düzenlenmesi, idrarı konsantre edebilme yeteneği gibi fonksiyonlarının geri dönülemez ve ilerleyici bir şekilde bozulması ile karakterize bir hastalıktır. Kronik böbrek hastalığı
çok çeşitli etiyolojik faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Kronik böbrek
hastalığı, ülkemizde ve tüm dünyada artan sıklıkta görülmesi, yüksek
mortalite ve morbiditeye neden olması, tedavi maliyetlerinin yüksek
olması nedeniyle günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu haline
gelmiştir. Erişkin nüfusta böbrek hastası olma oranı %15 civarındadır.
Bu değer her 6-7 yetişkinden birinin böbrek hastası olduğu anlamına
gelmektedir. Kronik böbrek hastalığının tedavisinde beslenme tedavisi ilk önce önerilen en önemli unsurlardan biridir. Hastalıkların saptandığı ilk evrelerden itibaren tıbbi öneriler içerisinde ilk sırada yer
alan diyet önerileri, doğru beslenme ile hastalığın ilerleyişi yavaşlatılabilirken, metabolik komplikasyonları da azaltılabilmektedir. Aynı zamanda hastanın yaşam kalitesi artarken morbidite ve mortalite hızlarında düşüş saptandığı izlenmektedir. Kronik böbrek hastalığında medikal tedavi kişiye özgü olduğu gibi beslenme önerileri de kişiye özel
olmalıdır. Her hastanın ihtiyacının farklı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kronik böbrek hastalarında diyet programı yapılırken,
hastalığın primer nedeni, hastalığın evresi, hastanın yaşı ve cinsiyeti,
hastada mevcut olan ek hastalıklar da göz önünde bulundurulmalıdır.
Hastalığın evre değişikliklerinde metabolik ihtiyaca göre diyet önerileri ve kısıtlamaları değişmektedir. Böbrek hastalarında ihtiyacından
fazla uygulanan yoğun diyet programları ile malnutrisyon gelişmesi
1 SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, Kocaeli / Türkiye, gulsahboz@
gmail.com Orcid No:0003-4825-8572
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kaçınılmaz olmaktadır. Beslenme tedavisi ile, yeterli miktarda enerji
ve protein alımı, vitamin ve mineral dengesinin korunması, hasta için
en uygun vücut ağırlığının sağlanması ve/veya korunması, diyetteki
diğer besin öğelerinin miktarlarının metabolik dengeyi bozmayacak
şekilde alınması amaçlanmaktadır. Kronik böbrek hastalarında (GFR
< 60 ml/dk ) genel öneri olarak; 0,8 gram/gün ile kısıtlı protein, potasyum normal ise kısıtlama önerilmez, sodyum alımı 2 gram/gün altında olacak şekilde ayarlanmalıdır, fosfor alımı 0,8-1 gram/gün ile
sınırlandırılmalıdır, kalori alımı en fazla 30-35 kcal/kg/gün olmalıdır
şeklindedir. Potasyum gibi bazı eletrolitlerin atılımı böbrekten olduğu için böbrek yetmezliğinin ilerleyen dönemlerinde kısıtlama gerekebilir. Aynı zamanda böbrek hastalığının altta yatan nedenine göre
(böbrek taşı olan hastalarda kalsiyum kısıtlaması gibi) bazı içeriklerin
diyetten çıkarılması gerekebilir. Böbrekte sentezlenen bazı vitaminler,
böbrek hastalığının gelişimiyle sentezi bozulabilir. Bu vitaminler hekim önerisiyle dışarıdan takviye olarak alınabilir.
Anahtar Kelimeler: Kronik Böbrek Hastalığı, Metabolik Denge, Doğru
Beslemenin Önemi

GİRİŞ
Kronik böbrek hastalığı (KBH) böbrekte kalıcı, geri dönüşümsüz
hasarlara verilen ortak bir isimdir. Kronik böbrek hastalığı, glomerüler
filtrasyon hızında azalma ile birlikte böbrekte ayarlanan sıvı-solüt dengesinde değişme, metabolik endokrin fonksiyonlarda ilerleyici bozulma
olarak tanımlanabilir. KBH’nın gelişiminde farklı sebepleri vardır. En
sık görülen sebepler;
• Şeker hastalığı, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların zaman
içerisinde böbreklerde meydana getirdiği tahribatlar,
• Böbrek taşları,
• Polikistik böbrek hastalığı, atnalı böbrek gibi doğumsal bazı böbrek anomalileri,
• Glomerulonefrit olarak adlandırılan bazı iltihabi böbrek hastalıkları,
• Böbreğe zarar veren toksik madde ve ilaç kullanımı,
olarak sayılabilir.
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Kronik böbrek hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe artan sıklıkta görülen ciddi bir sağlık sorunudur. Prevalansı %11,013,0 arasında olduğu tahmin edilmektedir (Hill vd., 2016). Türkiye’de
yapılan bir çalışma olan Chronic Renal Disease in Turkey, CREDIT sonucuna göre, 2008 yılında yetişkin nüfusta KBH prevalansı %15,7 olarak
saptanmıştır (Suleymanlar vd., 2011). Bu da her 6-7 yetişkinden birinde
KBH görüldüğü anlamına gelmektedir.
Tıbbi tedaviler içinde önemli bir yer tutan diyet önerileri, kronik
böbrek hastalığından korunmada ve ilerleyişinin yavaşlatılmasında
önemlidir. Kronik böbrek hastalarında doğru beslenme ile, hastalığın
ilerleyişinin yavaşlatılması, metabolik son ürünlerin (üremik toksinlerin) ve damarsal hasarların azaltılması, metabolik komplikasyonların
önlenmesi amaçlanmaktadır.
Uygulanan doğru beslenme ile kronik böbrek hastalarında morbidite ve mortalite riski azalarak, yaşam kalitesi artmaktadır.
Tuz ve Böbrek
Evlerde kullanılan tuz genellikte deniz tuzundan elde edilir ve %9799 oranında sodyum klorürden (NaCl) oluşmaktadır. Kristalize tuzlar
(kaya tuzu, himalaya tuzu gibi) ise daha fazla oranda eser mineraller
içermekle birlikte büyük oranda NaCl içermektedir. Tuz tüketimi dünyada 9-12 gram/gün arasında değişmektedir. Türkiye’de yapılan SALTurk çalışmasında günlük tüketilen tuz miktarı 18gram/gün saptanmıştır (Erdem vd., 2010). NaCl vücudumuzun temel bir bileşenidir ve
önemli fonksiyonlara sahiptir. Kan basıncının düzenlenmesinde ve sıvı
dengesinin ayarlanmasında rol almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün
önerisi günlük tuz alım miktarının 5 gram/gün altında olmasıdır. Fazla tuz tüketimi; hipertansiyon gelişimi için önemli tetikleyici bir faktör
olmakla birlikte, mide kanseri gelişiminde (Correa, 1991), astım tetiklenmesinde ve bronşial hiperaktivite oluşmasında (Burney vd., 1986), idrar
ile kalsiyum atılımını artırarak patolojik kemik kırıkları ve böbrek taşı
(Crillo vd., 1994) oluşumunda ki risk faktörleri arasındadır. Günlük sodyum alım miktarı 100meq/gün den fazla olan olan toplumlarda, günlük
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sodyum alım miktarı 50meq/gün den daha az olan toplumlara göre primer hipertansiyon daha sık rastlanmaktadır (Whelton, 2014).
Fazla miktarda tuz alımı ile birlikte hipertansiyon gelişimi, hiperfiltrasyon, renal albümin atılımında artış saptanmıştır. Framhingam çalışmasında idrar ile tuz atılımındaki artışın hipertansiyon, diyabet, kronik
böbrek hastalığı bulunmayan hastalarda da albüminüriyi artırdığı saptanmıştır (Fox vd., 2006).
Ülkemizde tuz tüketimi önerilen değerlerin çok üzerindedir. Fazla
tuz tüketimi yüksek kan basıncı, böbrek hastalıkları, mide kanseri, osteoporoz ile yakından ilişkili bulunmuştur. Düşük tuz tüketimi alışkanlığına çocukluk çağlarından itibaren başlanılması önerilmektedir. Damak
tadının bu yönde gelişimi önemlidir. Sodyum içeriği fazla olan besinler
Tablo 1’de özetlenmiştir
Tablo 1. Besinlerin 100 gr’da Bulunan Tuz Miktarı
Gıda

Tuz Miktarı (mg)

Kaşar peyniri

1775

Hazır çorbalar

11250

Kabartma tozu

29045

Kuru Çorba Karışımı, ezogelin

4469

Turşu, salatalık

3382

Peynir, beyaz

625

Lor peyniri, tuzsuz

32

Ekmek

1462

Midye

722

Tereyağı

2065

Yufka

2500

Not: Tablo verileri Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Kitabı2’ndan alınmıştır.
2 Türk Böbrek Vakfı internet sitesinde yayınlanan ‘Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Kitabı’
ndan alınmıştır (E.T.15.11.2021) https://www.tbv.com.tr/site/assets/files/4447/985_kronik_
bobrek_yetersizliginde_beslenme.pdf
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Su ve Böbrek
Su doğada ki tüm canlı varlıklar için vazgeçilmez yaşam kaynağıdır. Su birçok gıda maddesinin içinde belirli oranlarda bulunmaktadır.
İçeriğinde yüksek miktarda su bulunan besinlerin de böbrek hastaları
tarafından bilinmesi gerekmektedir.
Böbrek hastalığının başlamasıyla ilk bozulan fonksiyonlardan birisi
idrarı konsantre etme yeteneğidir. Bu fonksiyonun bozulmasıyla hastalar gece idrara çıkmaya başlar. Normal sağlıklı insanlarda alınan fazla
miktarda su vücuttan hızla uzaklaştırılırken kronik böbrek hastalarında
ödeme neden olabilir.
Fazla miktarda su alımının tübül hasarı olan (polikistik böbrek hastalığı gibi) kronik böbrek hastalarında tübül içi basıncı artırarak zararlı
olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Polikistik böbrek hastalarında
(PKBH) alınan fazla suyun tübül içi basıncı artırarak fibrozise neden olduğu ve kistlerde büyüme yaptığı düşünülmektedir (Grantham, 1996). Aynı
zamanda PKBH yapılan bir çalışmada idrar miktarı 1,75 L/gün olan hastalarda 2,25 L/gün olan hastalara göre ürolithiyazis riski yüksek olarak
bulunmuştur (Grampsas vd., 2000). 2002-2008 yılları arasında Kanada’ da
yapılan 2148 olgu alınan prospektif bir çalışmada böbrek fonksiyon kaybı
için 3L/gün den fazla idrar idrar çıkaranlar, 1-1,9 L/gün idrar çıkaranlara
göre daha az riskli olarak bulunmuştur (Clark vd., 2011).
Kronik böbrek hastalığı farklı nedenlere bağlı olarak geliştiği için,
hastalığın progresyonuna neden olan faktörler de farklıdır. Altta yatan
etiyolojik nedene göre günlük sıvı alımı ayarlanması önerilmektedir.
Özet olarak; mevcut ozmotik yükün idrarla atılmasını sağlamak
için gereken miktardan biraz fazla sıvı alımı böbrek fonksiyonlarını korumak için gerekli görülmektedir.
Su içeriği yüksek gıdalar; doğal mineralli su, kola, sirke, limonata,
şalgam, salatalık, ayran, marul, domates suyu, kabak, biber, mantar, karpuz örnek olarak verilebilir.
Karbonhidratlar ve Böbrek
Karbonhidratlar, vücuda enerji sağlamak için kullanılırlar. İhtiyacımızdan fazla alınan karbonhidratlar, vücutta depolanmak amacıyla
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yağa dönüştürülürler ve bu şekilde depolanırlar. Depolanan miktar arttıkça vücutta fazla kiloya neden olabilir. Ekmek, pirinç, un, makarna,
mısır, patates, kuru baklagiller, sebze ve meyveler karbonhidrat aldığımız besinlerdir. Karbonhidratlar aynı zamanda lif içermektedir. Lifli besinler, barsak haraketlerini düzenleyerek konstipasyondan korunmaya
yardımcı olurlar.
Fosfor ve Böbrek
Kronik böbrek hastalarında fosfor metabolizması ile ilgili bozukluklulara sık rastlanmaktadır. Kronik böbrek hastalığının son evresine kadar fosfor dengesi korunmaya çalışılır. Glomerul filtrasyon hızı 20 ml/
dk altına düşen hastalarda fosfor oranında %40 oranında artış saptanabilir (Levin vd., 2007).
Böbrek yetmezliği olan hastalarda diyet ile alınan fosfor tüketiminin
azaltılması gerekmektedir. Tamamen kısıtlanması malnutrisyona neden
olacağı için mümkün değildir. Bitkisel ürünler ile alınan fosfor yararlanımı hayvansal ürünler ile alınan fosfora göre daha azdır. Tercih edilen
bitkisel ürünler daha az hiperfosfatemiye neden olması beklenmektedir.
Diyetle alınan fosfor miktarını düşürmek için besinlerin öncelikle haşlanarak suyunun süzülmesi önerilmektedir. Hazır gıdaların (özellikle
kola, işlenmiş sert peynirler, işlenmiş et, nugget, vb), alınan destek ürünlerinin, ilaçların içinde de önemli miktarda fosfor bulunduğu unutulmamalıdır. Tablo 2 ve Tablo 3’de besinlerin fosfor içeriği belirtilmiştir.

204

Gülşah BOZ

Tablo 2. Hayvansal Gıdaların 100 gr’da Bulunan Fosfor Değerleri
Gıda

Fosfor (mg)

Et ve et ürünleri
Koyun eti, orta yağlı

147

Bıldırcın

275

Dana eti, orta yağlı

193

Tavşan

352

Sığır eti, orta yağlı

171

Jambon

247

Sosis

82

Beyin

312

Levrek

180

Midye

236

Levrek

180

Süt ve süt ürünleri
Yoğurt (tam yağlı)

87

Yoğurt (yarım yağlı)

94

Kaymak

70

Süt tozu

776

Peynir (beyaz, Edirne)

302

Peynir (beyaz, Urfa)

278

Peynir (kaşar)

563

Peynir (lor peyniri)

104

Süt (inek yağlı)

93

Not: Tablo verileri Türk Nefroloji Derneği3’nden alınmıştır.

3 Türk Nefroloji Derneği internet sitesinde yayınlanmış veriler kullanılmıştır (E.T.15.11.2021)
https://nefroloji.org.tr/uploads/folders/file/e0507.pdf
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Tablo 3. Bitkisel Gıdaların 100 gr’ın da Bulunan Fosfor Değerleri
Gıda

Fosfor (mg)

Ceviz

380

Ayçiçeği tohumu

837

Badem

504

Bezelye

268

Börülce

426

Mercimek

377

Nohut

331

Kurufasulye

425

Tahıl ürünleri
Arpa

189

Buğday unu

95

Buğday

77

Pirinç

94

Şehriye

183

Galeta unu

141

Kepek

1276

Bulgur

300

İrmik

107

Not: Tablo verileri Türk Nefroloji Derneği4’nden alınmıştır.
Potasyum ve Böbrek
Potasyum kanda belirli bir düzeyde tutulan önemli elektrolitlerden
bir tanesidir. Vücutta birçok önemli görevi bulunmaktadır, bunlar içerisinde en önemlilerinden biri kasların çalışmasında rol almasıdır. Potasyum düzeyinin değişimi özellikle kalp kasını etkilemesinden dolayı
hayati risk taşımaktadır. Potasyum dengesi böbreklerle sağlandığı için
4 Türk Nefroloji Derneği internet sitesinde yayınlanmış veriler kullanılmıştır (E.T. 15.11.2021)
https://nefroloji.org.tr/uploads/folders/file/e0507.pdf
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böbrek hastalarında bu değer artışı görülebilir. Gıdalarda bulunan potasyum miktarı Tablo 4 ve 5’de verilmiştir.
Tablo 4. Hayvansal Gıdaların 100 gr’da Bulunan Potasyum Değerleri
Gıda

Potasyum (mg)

Et ve et ürünleri
Koyun eti, orta yağlı

290

Bıldırcın

216

Dana eti, orta yağlı

500

Tavşan

385

Sığır eti, orta yağlı

370

Jambon

332

Sosis

159

Beyin

219

Levrek

256

Midye

315

Levrek

256

Süt ve süt ürünleri
Yoğurt (tam yağlı)

132

Yoğurt (yarım yağlı)

143

Kaymak

91

Süt tozu

1330

Peynir (beyaz, Edirne)

68

Peynir (beyaz, Urfa)

57

Peynir (kaşar)

104

Peynir (lor peyniri)

32

Süt (inek yağlı)

152

Not: Tablo verileri Türk Nefroloji Derneği5’nden alınmıştır.
5 Türk Nefroloji Derneği internet sitesinde yayınlanmış veriler kullanılmıştır (E.T. 15.11.2021)
https://nefroloji.org.tr/uploads/folders/file/e0507.pdf
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Tablo 5. Bitkisel Gıdaların 100 gr’ın da Bulunan Potasyum Değerleri
Gıda

Potasyum (mg)

Ceviz

450

Ayçiçeği tohumu

920

Badem

773

Bezelye

895

Börülce

1024

Mercimek

790

Nohut

797

Kurufasulye

1196

Tahıl ürünleri
Arpa

160

Buğday unu

95

Buğday

74

Pirinç

92

Şehriye

136

Galeta unu

152

Kepek

1121

Bulgur

310

İrmik

83

Not: Tablo verileri Türk Nefroloji Derneği6’nden alınmıştır.
Protein ve Böbrek
Böbreğin görevlerinden biri protein yıkılması sonrasında ortaya çıkan son ürünleri vücuttan uzaklaştırmaktır. Diyaliz tedavisi almayan
böbrek hastalarında, diyetle birlikte yüksek proteinli gıdaların alımı sonucunda böbreklerin daha fazla çalışmasına ve böbrekler üzerindeki iş
yükünün artışına neden olmaktadır. Kronik böbrek hastalarında proteinden kısıtlı diyetin hastalığın ilerleyiş hızını yavaşlattığı bilinmektedir.
Kronik böbrek hastalarının diyetteki protein miktarının 0,8 gram/kg/
6 Türk Nefroloji Derneği internet sitesinde yayınlanmış veriler kullanılmıştır (E.T.15.11.2021)
https://nefroloji.org.tr/uploads/folders/file/e0507.pdf
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gün ile kısıtlanması önerilmektedir. KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) 2012 yılında yayınlanan rehberinde öneri olarak glomerul filtrasyon hızı < 30 ml/dk olan hastalarda günlük protein
alımının 0,8 gram/kg olması gerektiği ve ayrıca ilerleyici kronik böbrek
hastalığı olan hastaların diyetlerinde 1,3 gram/kg/gün altında protein alımı önerilmektedir. Düşük proteinli diyetlerin yıllık GFR kaybını
azalttığı ön görülmektedir. Ayrıca yüksek proteinli diyet ile beslenen
kişilerde taş oluşumuna yatkınlık ve sıklığında artış olduğu bilinmektedir. Proteinlerin kalsiürik etkisinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.
Tablo 6’da bazı gıdaların protein miktarları verilmiştir.
Tablo 6. Gıdaların 100 gr’ın da Bulunan Protein Değerleri
Gıda

Protein miktarı (gr)

Palamut

24.0

Alabalık

18.3

Kalkan

14.8

Karides

18.1

Midye

14.4

Pastırma

29.5

Sucuk

21.4

Dana eti, orta yağlı

19.1

Koyun eti, orta yağlı

16.5

Beyaz peynir, yağlı

22.5

Kaşar peynir

27.0

Süt, inek, yağlı

3.3

Nohut

20.5

Börülce

9.0

Ispanak

3.2

Patates

2.1

Domates

1.1

Muz

1.1

Elma

0.2
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Not: Tablo verileri Diyaliz Hastalarında Beslenme Kitabı7’ndan alınmıştır
Yağlar ve Böbrek
Yağları temel olarak bitkisel (sıvı yağ, margarin) ve hayvansal (tereyağı, balık, et, tavuk) gıdalardan alabiliriz. Yağlar vücutta enerji kaynağı olarak kullanılır, fazlası vücutta deri altında birikir. Kolesterolün
bir kısmı karaciğerde sentezlenirken, bir kısmını da yiyeceklerden alırız.
Kolesterolü hayvansal gıdalarla alırız. Kolesterolün belirli bir değerin
altında tutulması, kronik böbrek hastalarında kalp damar sağlığını korumak için gereklidir. Kolesterolün diyet bağımlı yüksekliği olabileceği
gibi çeşitli genetik faktörler, ailevi nedenler, hormonal sebepler nedeniyle de yükselebilir. Besinlerin içerdikleri kolesterol miktarları Tablo 7’de
gösterilmiştir.
Tablo 7. Gıdaların 100 gr’ın da Bulunan Kolesterol Değerleri
Gıda

Kolesterol (mg)

Beyin

2000

Yumurta sarı

1600

Yumurta akı

yok

Böbrek

375

Tereyağı

250

Sığır eti

99

Koyun eti

70

Sosis

50

Süt, yağlı

14

Süt, yağsız

2

Bitkisel yağlar

yok

Bitkisel besinler

yok

7 Türk Böbrek Vakfı internet sitesinde yayınlanan ‘Diyaliz Hastalarında Beslenme Kitabı’ ndan
alınmıştır (E.T. 15.11.2021) https://www.tbv.com.tr/site/assets/files/4442/985_diyaliz_
hastalarnda_beslenme_1.pdf
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8

Not: Tablo verileri Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Kitabı
’ndan alınmıştır.
Alkali Diyet ve Böbrek

Vücutta asit-baz dengesinden sorumlu önemli organlardan birisi
de böbreklerdir. Diyetle alınan gıdaların asit yükünün fazla miktarda
olması kronik böbrek hastalığı progresyonunu hızlandırabilir. Sanayileşmiş toplumlarda asit üretimi az olan bitkisel proteinden daha fazla
olarak asit yükünü artırmakta olan hayvansal proteinler tercih edilmektedir. Bu da subklinik asidoz oluşturarak çeşitli metabolik hastalıklara
neden olmaktadır (kemik hastalığı, inflamasyon,…). Diyetle birlikte asit
yükü fazla olan yiyecekler; tahıllar, hayvansal gıdalar (et, işlenmiş et
ürünleri, süt, peynir, yumurta) dır. Alkali olan besinler ise meyve ve
sebzelerdir. Yapılan bazı çalışmalarda diyet düzenlenmesi ve hastanın
tedavi rejimine alkali bir ajan eklenmesi ile kronik böbrek hastalığının
progresyonunda azalma saptandığı gözlenmiştir.
Vitaminler ve Böbrek
Bazı vitamin ve minerallerin doktor önerisi dışında dışarıdan takviye olarak alınması kronik böbrek hastaları için zararlı olabilir. A vitaminin böbrek hastalarındaki seviyeleri normal veya yüksektir. Kronik
böbrek hastalarında A vitamini ve türevlerinin ilaç olarak kullanılması,
zaten vücutta fazla miktarda bulunan bu vitamin için zehirlenmelere neden olabilir.
İnsan vücudunda güneşten gelen ultraviyole ışınların etkisiyle provitamin D vitamininden aktif D vitamini endojen olarak çeşitli organlarda sentezlenmektedir. Aktifleşmenin son basamağı böbrekte gerçekleşmektedir. Kronik böbrek hastalarında enzim eksikliği/aktivitesinin
azalması sonucunda D vitamini vücutta aktif formuna dönüşemez. D
vitamini preparatları kemik ve mineral dengesini koruyabilmek için bu
hastalarda doktor önerisiyle dışarıdan takviye olarak alınabilir.
8 Türk Böbrek Vakfı internet sitesinde yayınlanan ‘Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Kitabı’
ndan alınmıştır (E.T. 15.11.2021) https://www.tbv.com.tr/site/assets/files/4447/985_kronik_
bobrek_yetersizliginde_beslenme.pdf
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Böbrek Hastalarında Beslenme Önerileri
• Besinlerde bulunan mineral (potasyum, fosfor gibi) miktarlarının
azaltılması için sebzelerin ilk önce haşlanması, içinde haşlandığı
suyun dökülmesi sonra pişirme için kullanılması önerilir.
• Potasyum içeriği yüksek kuru yemiş, kuru meyve, sarı ve turuncu meyvelerin tüketiminin sınırlandırılması, sebze yemekleri tüketilirken az miktarlarda alınması önerilmektedir.
• Sodyum içeriği yüksek işlenmiş et ve et ürünleri, zeytin, tuz ile
salamura yapılmış besin tüketiminden kaçınılmalıdır.
• Fosfor içeriği yüksek yağlı tohumlar, süt ve süt ürünleri, kurubaklagil, sakatat tüketimi kısıtlanmalıdır.
• Böbrek taşı olan hastada taşın cinsine göre diyet uygulanması
durumunda hastalığın tekrarlama riski azalmaktadır. Klinik pratikte en sık rastlanılan taşlar kalsiyum kaynaklı olanlardır. Bu
hastalarda günlük diyetle alınan kalsiyum miktarları sınırlandırılmalıdır.
• Maden sularının içeriğindeki sodyum miktarı markalara göre
değişkenlik göstermektedir. Tüketim öncesinde sodyum miktarı
ürün etiketinden bakılmalı ve sodyum içeriği düşük olan ürün
seçilmelidir.
• Besinlerin kalsiyum miktarları Tablo 8’ de verilmiştir
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Tablo 8. Gıdaların 100 gr’ın da Bulunan Kalsiyum Değerleri
Gıda

Kalsiyum (mg)

Süt, yağlı

119

Yoğurt, yağlı

111

Beyaz peyniri

1433

Kaşar peyniri

437

Nane, kuru

700

Otlu peynir

497

Fasulye, kuru

144

Nohut

150

Çikolata

174

Dondurma

148

Krema

108

Kivi

100

Ekmek

19

Ispanak

93

Kayısı, kuru

67

Pirinç

24

Makarna

27

Not: Tablo verileri Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Kitabı ’ndan alınmıştır.
9

SONUÇ
Kronik böbrek hastalığında doğru beslenme ve diyet hastalığın ilerleyişini önlemede ve semptomlarını azaltmada etkin rol oynamaktadır.
Böbrek hastalarında günlük ideal diyet yeterli miktarda protein, vitamin, mineral içermeli, günlük kalori ihtiyacını karşılamalı, kas kitlesi
9 Türk Böbrek Vakfı internet sitesinde yayınlanan ‘Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Kitabı’
ndan alınmıştır (E.T.15.11.2021) https://www.tbv.com.tr/site/assets/files/4447/985_kronik_
bobrek_yetersizliginde_beslenme.pdf
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korunmalı, böbrek hastalığının ilerleyişi ve semptomlarını azaltmalıdır.
Kronik böbrek hastalarında (GFR < 60 ml/dk ) KDIGO rehberi önerisi;
diyet sebze ağırlıklı beslenme, 0,8 gram/gün ile kısıtlı protein, potasyum normal ise kısıtlama önerilmez, sodyum alımı 2 gram/gün altında
olmalıdır. Fosfor alımı 0,8-1 gram/gün ile sınırlandırılmalıdır, kalori alımı en fazla 30-35 kcal/kg/gün olmalıdır şeklindedir.
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İLERİ GLİKASYON SON ÜRÜNLERİ (AGEs)’NİN
BESLENMEDEKİ YERİ
Halime UĞUR1, Sena Nur TANYILDIZ2, Hatice YILDIRIM3
Öz: İndirgen şekerlerin karbonil grubu ile proteinlerin amino grubu
arasında enzimatik olmayan glikasyon reaksiyonu sonucu ileri glikasyon son ürünleri (AGEs) oluşmaktadır. AGE oluşumu 3 aşamada gerçekleşmektedir. Bu aşamalar sırasıyla; Shiff bazı oluşumu, Amadori
ürünü oluşumu ve AGE öncüllerinin oluşumudur. Alfa-dikarbonil bileşikleri olan glioksal (GO), metilglioksal (MGO) ve 3-deoksiglukozon
(3-DG) AGE öncülleridir. Bu öncüller çeşitli tepkimeler sonrasında
AGE’ye dönüşmektedir. AGE’ler vücut tarafından endojen olarak üretilmenin yanı sıra besin kaynaklı ekzojen olarak da vücuda alınabilmektedir. AGE’ler ekzojen olarak besin kökenlidir ve besinlerde AGE
oluşumu besin bileşimi ve pişirme yöntemleri ile ilişkilidir. AGE’ler
normal metabolizmanın bir parçası olmakla birlikte, dolaşım ve dokularda yüksek miktarda bulunan AGE, çeşitli hastalıkların oluşumu ve ilerlemesi üzerinde etkilidir. AGE birikimi; proteinlerle çapraz
bağlanarak, yapısal ve fonksiyonel işlevlerini bozarak farklı yollarla
vücut üzerinde olumsuz etki göstermektedir. Özellikle kanser, diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar ve
böbrek fonksiyon bozukluğu gibi çeşitli sağlık problemlerine neden
olabilmekte ve mevcut hastalığın ilerlemesi ile komplikasyonlarının
oluşmasına yol açmaktadır. Diyet ile alınan AGE’ler vücut AGE havuzunu etkilediğinden, diyet kompozisyonu da sağlık üzerinde etkili
olmaktadır. Diyet ile alınan fazla miktarda AGE dolaşım ve dokularda
1 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,
Kütahya / Türkiye, halime.halimeugur@gmail.com Orcid No: 0000-0002-2932-4215
2 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,
İstanbul / Türkiye, senanurtan@hotmail.com Orcid No: 0000-0003-3107-3061
3 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,
İstanbul / Türkiye, dythaticeyildirim@gmail.com Orcid No: 0000-0001-5904-2430
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AGE düzeyinin artışına yol açmaktadır. Bu nedenle diyet AGE kaynakları bilinmelidir. Besinlerde AGE oluşumu besin bileşimi ve pişirme yöntemi ile ilişkilidir. Diyet AGE alımının azaltılmasını sağlamak
amacıyla besinlere uygulanan pişirme süresi ve yöntemi, nem, pH gibi
değişkenler üzerinde durulmaktadır. Modern diyetlerdeki çok çeşitli
besinler lezzet, renk ve görünümü geliştirmek için çeşitli pişirme veya
ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Bu diyetlerin, yüksek ısıl işlem ve fazla proses görmüş besinleri yüksek miktarda içermesine paralel olarak
AGE içeriği de yüksektir. Genel olarak protein ve yağ içeriği yüksek
besinlerde fazla miktarda AGE bulunurken, sebzeler, meyveler ve karbonhidrat açısından zengin besinlerde AGE miktarı daha düşüktür.
Dolayısıyla sebze ve meyve açısından zengin ve az ısıl işlem görmüş
besinlerin yer aldığı diyetlerin AGE içeriği düşüktür. Ek olarak besinlere uygulanan kızartma, kavurma gibi ısıl işlemler AGE miktarını
artırmaktadır. AGE miktarı yüksek besinlerin vücuda alınması sağlık
açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle diyetlerin AGE içerikleri
önemli bir parametre olarak kabul edilmeli, günlük beslenme düzeni
içerisinde ve diyetisyen/beslenme uzmanı tarafından hazırlanan diyet
programlarında AGE içeriği göz önünde bulundurulmalıdır. Diyetlerde AGE miktarının azaltılmasıyla AGE’ye bağlı sağlık problemleri de
azaltılabilir.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diyet, Hastalık, İleri Glikasyon Son
Ürünleri, Sağlık

GİRİŞ
İleri glikasyon son ürünleri, 1912 yılında Louis Camille Maillard
tarafından tanımlanmıştır (Peyroux ve Sternberg, 2006). AGE’ler, indirgen şekerlerin karbonil grubu ile proteinler veya lipitlerle enzimatik olmayan reaksiyonlar sonucu türetilen heterojen moleküllerdir. Maillard
reaksiyonunun ilk aşamasında, kondenzasyon reaksiyonlarının bir sonucu olarak Schiff bazları oluşur. Schiff bazı oluşumundan sonra yeniden düzenleme sonucunda Amadori ürünü adı verilen daha kararlı bir
ketoamin oluşur. Her iki bileşik de tersinir reaksiyon ürünleridir. Son
basamakta da nihai son ürün ve geri dönüşümsüz olan AGE’ler oluşur
(Perrone vd., 2020). Şekil 1’de AGE’lerin oluşum mekanizması görülmektedir.
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Şekil 1. AGE’lerin Oluşum Mekanizması (Singh vd., 2001; Sharma vd., 2015)

Maillard reaksiyonu sonucu oluşan AGE’lerin prekürsörü olarak
kabul edilen metilglioksal (MGO), glioksal (GO) ve 3-deoksiglukozon
(3-DG) da AGE oluşturan metabolitlerden bazılarıdır (Suzuki vd., 1999;
Thornalley vd., 1999; Ravichandran vd., 2019). Ayrıca yağ asitlerinin peroksidasyonu sonucunda da, malondialdehit (MDA) ve aldehit 4-hidroksinonenal (HNE) dahil olmak üzere çok sayıda α-DC metabolitleri
oluşabilmektedir (Jiang vd., 2013; Vistoli vd., 2013). İnsan kanı ve dokuları ile besinlerde birçok farklı AGE tanımlanmıştır. Karboksimetil-lisin
(CML), karboksietil-lisin (CEL), piralin, pentosidin ve metilglioksal-lisin
dimer (MOLD) bu AGE’ler arasında yer almaktadır (Perrone vd., 2020).
Bazı gelişmiş glikasyon son ürünlerinin (AGE’ler) kimyasal yapıları Şekil 2’ de gösterilmiştir.
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Şekil 2. Bazı Gelişmiş Glikasyon Son Ürünlerinin (AGE’ler) Kimyasal Yapıları. Lizin (Lys), Arginin (Arg) ve Histidin (His) (Bettiga vd., 2019)
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Diyet Kaynaklı İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Oluşumunu
Etkileyen Etmenler
İşlenmiş her besinin belirli bir miktarda AGE içerdiği ve besin AGE
içeriğinin işleme koşullarıyla ilişki olduğu yapılan çeşitli çalışmalarda
görülmektedir (Schröter ve Höhn, 2018). Besinlerde AGE oluşumunu
etkileyen etmenler arasında besin bileşimi, ısı uygulamaları ve süresi,
nem, pH ve eser metallerin varlığı yer almaktadır (Uribarri vd., 2015).
Besin Bileşimi
Besinlerde en yüksek AGE konsantrasyonları işlenmiş etlerde, tahıllarda ve unlu mamüllerde bulunmaktadır (Henle, 2003). Et kategorisindeki ürünler karşılaştırıldığında, en yüksek diyetsel AGE düzeyi
sığır eti ve peynirde görülürken kümes hayvanları, domuz eti, balık ve
yumurtada ise diğer iki besine göre daha düşük AGE konsantrasyonları
görülmektedir (Uribarri vd., 2010). Bu besinleri sırasıyla meyveler, sebzeler, yoğurt gibi nem konsantrasyonu yüksek yiyecekler takip etmekte
ve bu besinler az miktarda diyetsel AGE içermektedir.
Pişirme Yöntemleri
Pişmemiş hayvansal kaynaklı besinlerde AGE’ler doğal olarak bulunmakta ve besine uygulanan pişirme işlemi bu besinlerde yeni AGE
oluşumuna neden olmaktadır. Özellikle besinlere uygulanan ızgara,
kavurma ve kızartma işlemleri besinde AGE oluşumunu artırmakta ve
hızlandırmaktadır (O’Brien vd., 1989; Goldberg vd., 2004). Besinlerin
yüksek sıcaklıkta işlenmesi, yüksek düzeylerde AGE’ye yol açarken,
besine buharda veya haşlama gibi orta derecede pişirme yöntemlerinin
uygulanması AGE’nin oluşumunu sınırlar. İşlenmemiş besinler ise ihmal edilebilir düzeyde AGE konsantrasyonları içerir (Schröter ve Höhn,
2018). Pişirme yöntemleri karşılaştırıldığında pişirme sırasında oluşan
AGE miktarı, barbekü>fırında kızartma>derin kızartma>kavurma>haşlama olarak sıralanmaktadır (Goldberg vd., 2004). Besinlere kuru ısıda
pişirme işleminin uygulanması, pişmemiş besine göre >10 ile 100 kat
daha fazla yeni diyetsel AGE oluşumuna neden olmaktadır. Yağ ve protein içeriği yüksek olan hayvansal kaynaklı besinler genellikle AGE açı220
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sından zengindir ve pişirme sırasında yeni AGE oluşumuna eğilimlidir
(Uribarri vd., 2010).
pH
Yüksek pH seviyesi sonucunda oluşan alkali koşullar AGE’lerin
oluşumunu da artırabilir. Bu nedenle besinleri pişirmeden önce pH’larını düşürmek için sirke veya limonla marine etmek gibi ön işleme teknikleri besinlerde AGE oluşumunu azaltabilmektedir (Snelson ve Coughlan, 2019).
Nem
Yüksek sıcaklık ve düşük nem seviyesiyle hazırlanan besinler ile düşük sıcaklık ve yüksek nem seviyesiyle hazırlanan besinler karşılaştırıldığında, eşit ağırlıktaki besin için kuru ısıda daha yüksek diyetsel AGE
seviyeleri görülmektedir. Böylece kızartma, ızgara ve kavurma işlemleri, haşlama ve buharda pişirmeye kıyasla daha fazla diyetsel AGE’ ye
neden olmaktadır (Uribarri vd., 2010).
İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Sağlık Üzerine Etkileri
İleri Glikasyon Son Ürünleri, vücudumuzda sağlık açısından önemli
etkilere sahiptir ve AGE’lerin oluşumu normal metabolizmanın bir parçasıdır. AGE bakımından zengin diyetlerin tüketilmesi, dolaşım ve dokularda yüksek düzeyde AGE’nin bulunması, patojenik etki oluşturarak
kardiyovasküler hastalıklar, tip 1 ve tip 2 diyabet, insülin duyarlılığı,
obezite, nörodejeneratif hastalıklar, ateroskleroz, böbrek fonksiyon bozukluğu ve kanser gibi hastalıklar açısından büyük bir risk faktörü haline gelmektedir (Uribarri vd., 2010; Schröter ve Höhn, 2018). Şekil 3’de
AGE ile ilişkili sağlık riskleri görülmektedir.
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Şekil 3. AGE ile İlişkili Sağlık Riskleri

İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Kanser Üzerine Etkileri
İleri Glikasyon Son Ürünleri’nin patolojik etkileri, hücre yüzeyi
reseptörlerine veya çapraz şekilde vücut proteinlerine bağlanarak yapılarını ve işlevlerini değiştirip oksidatif stres ve inflamasyonu teşvik
etme durumlarıyla ilişkilidir. Diyetsel AGE alımının kısıtlanması oksidatif stres ve inflamasyon gibi belirteçleri azaltmakla beraber kronik
hastalıkları ve yaşlanmayı geciktirmektedir (Uribarri vd., 2010). Birbiri ile bağlantılı olarak kabul edilen kronik inflamasyon, oksidatif stres
ve kanser gibi durumlarda risk faktörü olan AGE’ler, potansiyel olarak
malign hücre transformasyonuna ve kanserin gelişimi ile ilerlemesine
neden olabilmektedir (Schröter ve Höhn, 2018; Sahingoz vd., 2021). Yüksek düzeyde rafine ve basit karbonhidrat içeren diyetler, hiperkalorik
diyetler, yüksek sıcaklıkta pişirilmiş besinler ve hareketsiz yaşam tarzı
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gibi çeşitli çevresel faktörler AGE üretimini indüklemekte ve bunun sonucunda hücre lipidleri ile proteinleri zarar görebilmektedir. AGE’lerin
üretimi ile oluşan oksidatif stres sonucunda, hücre sinyal iletimi ile beraber insülin aracılı metabolik yanıtlar bozulabilmekte ve normal işlevlerinde değişiklik meydana gelebilmektedir. Ayrıca sitokinler ve akut faz
proteinleri gibi proinflamatuar ve inflamatuar mediatörlerin üretimi ile
stres kaynaklı birkaç transkripsiyon faktörünün aktivasyonuna neden
olabilmektedir (Perrone vd., 2020). AGE-Reaktif AGE etkileşimi yaşlanmayla ilişkilendirilmekte ve oksidatif stresi, kronik inflamatuar yanıtları
tetikleyerek hastalıkların başlamasına, ilerlemesine ve klinik şiddetinin
artmasına yol açabilmektedir. Yapılan çalışmalar, kronik inflamasyonun
tümör gelişimine güçlü bir katkısı olduğunu göstermiştir (Schröter ve
Höhn, 2018).
İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Diyabet Üzerine Etkileri
Tip 2 diyabetli hastaların plazmasında AGE öncülleri olan GO,
MGO ve 3-deoksiglukozonun konsantrasyonları artış göstermektedir.
Diyabetli kişilerde, bu öncüllerin konsantrasyonlarının artması ve oluşan oksidatif stres nedeniyle AGE oluşumu hızlanır. AGE’lerin diyet ile
alımı serum AGE seviyeleri ile ilişkili olup diyetsel AGE’lerin kısıtlanması ile serumdaki AGE konsantrasyonları da azaltılabilmektedir. Artan
diyetsel AGE alımı, diyabetik olmayan kişilerde de AGE konsantrasyonlarını yükseltmekte ve insülin direnci ile ilişkili inflamasyon ve oksidatif
stresin biyobelirteçlerini artırmaktadır. Ayrıca AGE bakımından yüksek
bir diyet, insülin sekresyonunun azalmasına ve β hücrelerinde işlev bozukluklarının artmasına neden olabilmektedir. β hücrelerine doğrudan
zarar verdiğinden hücre ölümü gerçekleşmektedir. β hücre ölümüne ek
olarak, β hücrelerinde sitotoksik etki göstererek insülin sekresyonunu
da etkilemektedir (Nowotny vd., 2015). Yapılan çalışmalar AGE’nin artışı ile beraber insülin sekresyonunda meydana gelen azalma sonucu
hücre adacıklarında, sitokrom c oksidaz aktivitesi ve adenozin trifosfat
(ATP) üretiminin bloke olabildiğini göstermektedir (Zhao vd., 2009).
Diyabetik koşullar altında AGE oluşumu ve birikimi daha fazla meydana gelmekte ve glisemik kontrol tekrar sağlansa bile AGE’ler dokularda uzun süre kalabilmektedir. Bunun sonucunda diyabet hastalarının
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dokularında meydana gelen AGE birikimi, diyabetik komplikasyonlara
neden olabilmektedir. Diyabet hastalarında enfeksiyon, böbrek, göz, sinirler, cilt ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların gelişme riski yüksektir (Nowotny vd., 2015; Serin vd., 2021).
Kronik hiperglisemi ve dislipidemiden kaynaklanan glukolipotoksisite,
diyabetik komplikasyonların başlangıcında merkezi bir rol oynamaktadır. Hiperglisemi durumunda üretilen AGE’ler, diyabet ve Alzheimer
hastalığı arasında önemli bir bağlantı olarak tanımlanmıştır (Pugazhenthi vd., 2017). Alzheimer hastalığı olan bireylerde dolaşımdaki ve beyindeki yüksek AGE seviyeleri bilişsel işlev bozukluğu ile ilişkilendirilmiştir (Beeri vd., 2011). Yapılan bir çalışmada diyabetik sıçanların beyninde
AGE birikimi gözlemlenmiştir (Guglielmotto vd., 2012).
İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Obezite Üzerine Etkileri
Aşırı kilo ve obezite prevalansı dünya çapında ciddi oranda artış
göstermekte ve 2030 yılına kadar aşırı kilolu ve obez yetişkinlerin sayısının sırasıyla 1,35 milyar ve 573 milyon olacağı tahmin edilmektedir (Kelly vd., 2008). İleri Glikasyon Son Ürünleri, fizyolojik seviyelerde endojen
olarak oluşurken, ekzojen AGE’ler diyet ile vücuda alınmaktadır. Modern diyetlerde yer alan yüksek oranda işlenmiş besinler obezitenin gelişimine katkıda bulunarak patolojik etki göstermektedir. Dünya çapında görülen obezite insidansı, yüksek düzeyde ekzojen AGE içeren Batı
tarzı diyetlerin artan kullanımına paralellik göstermektedir. Diyetsel
AGE alımının artması sonucunda, CEL, MGO ve CML dahil olmak üzere dolaşımdaki AGE’ler önemli ölçüde yükselmektedir. Yüksek diyetsel
AGE alımı, kilo alımını teşvik etmekte ve bozulmuş glikoz toleransına,
insülin duyarlılığına neden olmaktadır (Ruiz vd., 2020). Yapılan çalışmalar, kahverengi yağ dokusu, deri altı yağ dokusu, viseral, perivasküler
yağ dokusu ve epikardiyal yağ dokusu gibi farklı yağ depolarının rollerini anlatmakta ve vurgulamaktadır. Bu çalışmalar sonucunda Reaktif
AGE’ler, çoklu yağ depolarında ekspresyon yoluyla metabolik bozulmaya katkıda bulunabilmektedir (Egaña-Gorroño vd., 2020). AGE’ler,
yağ dokusu ve önemli metabolik organlarda birikerek, obezite ve organ
disfonksiyonuna yol açmaktadır. Zayıf bireylerle karşılaştırıldığında
obez hastalarda deri altı ve viseral yağ depolarında önemli ölçüde CML
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birikimi görülebilmektedir (Ruiz vd., 2020). Yapılan bir çalışmada 6 hafta boyunca yüksek yağlı, düşük AGE diyeti ile beslenen farelerle yüksek
yağlı, yüksek AGE diyeti ile beslenen fareler karşılaştırıldığında yüksek AGE ile beslenen farelerde daha fazla kilo alımı ve viseral yağlanma
gözlemlenmiştir (Sayej vd., 2016).
Aşırı vücut ağırlığı böbrek dokusunu hem fiziksel hem de klinik
durumu kritik hale getirebilecek komplikasyon oluşturarak etkileyebilmekte ve viseral yağ ile doğrudan bağlantı göstermektedir. Yıllar
içinde, vücut kitle indeksi ve kronik böbrek hastalığı arasında önemli
ilişkiler kurulmuştur (Kovesdy vd., 2017). Obezite diyabet için önemli
risk faktörlerinden biri olmakla beraber, diyabetli hastalarda ve böbrek
hastalarından obezitesi olanlarda, AGE’lerin etkisinin dikkate alınması
önem arz etmektedir (Bhupathiraju ve Hu, 2016). AGE’ye bağlı olarak
meydana gelen inflamatuar yolların aktivasyonu ve dokularda birikmesi, böbreğin yapısını ve işlevini etkileyebilmektedir (Bettiga vd., 2019).
Yapılan çalışmalarda serum AGE’lerin, metabolik sendrom kriteri olan
obez hastalarda metabolik sendrom kriterleri olmayan hastalara kıyasla
belirgin şekilde daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumda yüksek diyetsel AGE’ler ile korelasyonunu vurgulamaktadır. Ayrıca metabolik sendrom kriteri olan obez hastalarda daha yüksek TNF-a seviyeleri rapor edilmiş ve yüksek AGE seviyelerinin inflamasyonu ve insülin
direncini desteklediğine dair yapılan diğer çalışmalarla tutarlı sonuçlar
elde edilmiştir (Vlassara ve Striker, 2011).
İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Kardiyovasküler Hastalıklar
Üzerine Etkileri
İleri glikasyon son ürünlerinin birikimi, ateroskleroz ve diyabet gibi
diğer oksidatif stres kaynaklı kronik hastalıkların ilerlemesine neden
olan hücresel işlev bozukluğuna ve doku hasarına neden olabilmektedir (Negre-Salvayre vd., 2010). Ayrıca diyabetli hastalarda konjestif kalp
yetmezliği, aritmiler ve koroner arter hastalığı dahil olmak üzere birçok
kardiyovasküler rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Yüksek AGE düzeyi diyabetli hastalarda hem sistolik hem de diastolik işlev bozukluğu
ile ilişkilendirilmektedir (Talaei vd., 2017). Düşük yoğunluklu lipoproteinlerin (LDL’ler) oksidasyonunun başlatılması ve bu lipoproteinlerin,
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mononükleer hücreler, endotelyal hücreler ve düz kas hücreleri ile etkileşimi sonucunda, ateroskleroz ve vasküler disfonksiyon gelişimine
katkıda bulunan inflamasyonu ve hücre proliferasyonu tetikleyebilmektedir (Basta vd., 2004; Goldin, vd, 2006; Takahashi, vd., 2009). Arter
duvarında plak oluşumu nedeniyle kalbe giden kan akışının azaldığı
iskemik kalp hastalığı da, yaygın görülen bir kardiyovasküler hastalık
türüdür. AGE’ler ile iskemik kalp hastalığı arasında ilişki bulunmaktadır. İskemik kalp hastalığı olan diyabetik kişilerde, olmayanlara kıyasla
serum AGE artışı görülmektedir (Kilhovd vd., 1999). Ateroskleroz çoğu
iskemik kalp hastalığının altında yatan nedendir. AGE’ler ateroskleroz
gelişiminde rol oynamaktadır. Aterosklerotik lezyonlarda AGE birikimi
görülmektedir. Ek olarak endotel disfonksiyonu, inflamasyon ve lipid
modifikasyonları ile ilişkili AGE aracılı mekanizmalar tanımlanmıştır
(Nowotny vd., 2015). AGE’ler tarafından hücre dışı matris proteinlerinin çapraz bağlanması, böbrek içinde bazal membranın kalınlaşmasının
yanı sıra ateroskleroz oluşumunu etkileyen arteriyel sertliğe neden olabilmektedir (Snelson ve Coughlan, 2019). Yapılan bir çalışmada koroner
anjiyografi yapılan ve normal glukoz toleransı olan hastalarda; obstrüktif olmayan veya tek damar hastalığı olan bireylere kıyasla üç damar
hastalığı olan bireylerde, dolaşımdaki AGE konsantrasyonları önemli
ölçüde daha yüksek bulunmuştur (Kanauchi vd., 2001).
İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Nörodejeneratif Hastalıklar
Üzerine Etkileri
Nörodejeneratif hastalıklar yüksek seviyelerde oksidatif stres, beyin
ve periferik dokularda ise düşük seviyelerde antioksidan savunma belirteçleri ile karakterizedir. Oksidatif stres sonucunda ise AGE’ler oluşmaktadır (Sharma vd., 2020). Oksidatif stres, ileri glikasyon son ürünlerinin üretilmesine neden olan oldukça reaktif bileşiklerin oluşumuna
yol açan lipid peroksidasyonu ve glikoksidasyon reaksiyonlarını indüklemektedir (Vistoli vd., 2013). Yapılan bazı çalışmalar sonucunda oksidatif stres ve bunun neden olduğu AGE’ler, mitokondriyal, endoplazmik retikulum ve hücre dışı matris proteinlerinde, hücre döngüsünde ve
gen ekspresyonunun kontrolünde rol oynayan bileşiklerde ve dokular226
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da bozulmalara neden olduğu gösterilmiştir (Yan vd., 2007; Fuentealba
vd., 2009).
AGE’ler, Alzheimer, Parkinson ve Pick hastalığı gibi diğer daha az
yaygın hastalıklar da dahil olmak üzere birçok farklı nörodejeneratif
hastalık gösteren bireylerin beyninde ve merkezi sinir sisteminin diğer
organlarında yaşa bağlı bir şekilde birikim gösterir (Uribarri vd., 2015).
Bu hastalıklar farklı nedensel faktör ve klinik semptomları olmasına rağmen mitokondriyal disfonksiyon ve aşırı reaktif oksijen türlerinin birikimine neden olan endoplazmik retikulum stresi ve nöroinflamasyon
gibi ortak patogenetik özelliklere de sahiptirler (Aso vd., 2012). Diyetsel
AGE’ler veya AGE’lerin öncüleri, kan-beyin bariyerinin seçici geçirgenliğinin kaybına yol açabilmektedir (Uribarri vd., 2015). Yaşa bağlı olarak
gelişen glikasyon, birkaç proteinin yapısını ve işlevini etkilemektedir.
Hem erken hem de ileri aşamalarda Parkinson hastalarının beyinlerinde,
Lewy cisimciklerinin periferinde glikasyon tespit edilmektedir (Sharma
vd., 2020). Ayrıca oksidatif stres ve oksidatif stresin neden olduğu AGE
oluşumu, yaşlanmada ve yaşa bağlı çeşitli kronik hastalıkların oluşmasında neden olabilmektedir (Moldogazieva vd., 2019). Artan serum AGE
seviyeleri, yaşlı bireylerde zayıf kavrama gücü ve yavaş yürüme hızı ile
ilişkilidir (Bohlender vd., 2005).
İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Böbrek Fonksiyon Bozukluğu
Üzerine Etkileri
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda AGE’nin yükselmesine bağlı olarak bozulan renal klirens sonucu dolaşımdaki AGE seviyelerinin yükselişi artmaktadır. Bu nedenle, AGE’nin genellikle bir üremik
toksini temsil ettiği düşünülmektedir (Yabuuchi vd., 2020). Ayrıca, dolaşımdaki AGE düzeylerinin son dönem böbrek hastalığı olan bireylerde
malnütrisyon ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (Suliman vd., 2003). Hem
diyabet hem de kronik böbrek hastalığı olan bireylerde AGE oluşumu
ve birikimi ilerleme göstermektedir (Yabuuchi vd., 2020). AGE’ler glomerüloskleroz, interstisyel fibroz ve tübüler atrofi gibi ilerleyici nefropatilerin yapısal değişikliklerinde rol oynar. Bu etkiler diyabetik nefropatide belirgin etki göstermektedir. Ancak diyabetik olmayan diğer böbrek
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hastalıklarında da böbrek patofizyolojisinde etkisi bulunmaktadır (Bohlender vd., 2005).
Diyabetik nefropati diyabetin ciddi komplikasyonlarından olmakla beraber glomerüllerde inflamatuar hücrelerin birikmesine neden
olan ilerleyici bir böbrek fonksiyon bozukluğudur. Bu durum glomerüloskleroz ve proteinüri geliştirmektedir. Glomerüloskleroz ise büyük
miktarlarda proteinin kandan idrara kaçmasına yol açan glomerüllerin
sertleşmesi durumudur (Lee vd., 2018). Diyabete bağlı olarak oluşan
böbrekteki yapısal değişikliklerden sorumlu ana faktör hiperglisemidir.
Artan glomerüler filtrasyon ve albüminüri gibi meydana gelen durumlar böbrek hasarına neden olmaktadır. Böbrek hasarına neden olan bu
değişiklikler dönüştürücü büyüme faktörü (TGF)-β1 üreten mezangial
hücreler de dahil olmak üzere böbrek hücrelerinin anormal bir şekilde
uyarılmasına neden olabilmektedir. Aktive edilmiş mezangial hücreler,
AGE üretimi ile bağlantılı hücresel mekanizmaları tetikleyerek çoğalır
ve AGE’ler, mezangial hücre hipertrofisi ve fibrozisini indükleyen reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumunu arttırır (Fukami vd., 2004; Gruden, Perin ve Camussi, 2005).
İleri Glikasyon Son Ürünlerinden Kısıtlı Diyet
İleri Glikasyon Son Ürünleri tüketiminin diyet yolu ile kısıtlanması
yeme alışkanlıklarında yapılacak çeşitli değişiklikler ile ilgilidir. Bu tüketim kısıtlanmasının AGE ile ilgili çeşitli bozukluklar üzerinde etkili
olabileceği düşünülmüştür (Hofmann vd., 2002; Zheng vd., 2002; Uribarri vd., 2003). Prosesler sırasında besinlerde AGE oluşumunun izlenmesi, azaltılması ve diyetsel alımın sınırlandırılmasının AGE’nin sağlık
üzerindeki zararlı etkilerini önlemede önem arz ettiği belirtilmektedir
(Baye vd., 2017; Ravichandran vd., 2019). Diyetin AGE içeriği üzerine
yapılan değişiklikler AGE’lerin absorpsiyonu üzerinde etkili olarak dolaşımdaki AGE seviyelerini düşürebilir (Chen vd., 2018). Literatürde
diyetsel AGE kısıtlama çalışmaları bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar
sonucunda besin kaynaklı glikotoksinlerin alımının azaltılmasının, insülin duyarlılığı ve vücut ağırlığının düzenlenmesi üzerine yararlı bir
etkisi olduğu görülmüştür (Zheng vd., 2002; Vlassara ve Striker, 2011).
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Besinlerde AGE içeriğinin azaltılması için pişirme yöntemlerinin seçimi; yüksek nem koşullarında, daha kısa pişirme sürelerinde ve daha
düşük pişirme sıcaklıklarında ısıtma ile AGE oluşumunu azalttığı düşünüldüğünden, alternatif yol olarak görülmektedir (Bettiga vd., 2019).
Aynı hammaddeden oluşan ve aynı gramajlı iki ürün aynı süre boyunca
farklı pişirme yöntemleri uygulandığında iki ürünün AGE içeriği birbirinden farklı olacaktır (Garay-Sevilla vd., 2021). Kuru ısının uygulandığı
ızgara, kızartma, kavurma, fırınlama gibi yöntemler yüksek nemli pişirmenin uygulandığı kaynatma, buharda pişirme ve haşlamaya göre daha
fazla AGE oluşturmaya meyillidir (Palimeri vd., 2015). Düşük AGE içeriğine sahip bir diyetin esas bileşeni pişirme teknikleridir (Garay-Sevilla
vd., 2021). İşlenmemiş, proses görmemiş ham ürünlerin AGE içerikleri
ihmal edilebilir derecede düşüktür (Schröter ve Höhn, 2018). Ek olarak
sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve kurubaklagiller gibi düşük yağlı, karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerin AGE içeriği ve yeni AGE oluşum riski daha düşüktür (Uribarri vd., 2015, Inan-Eroglu vd., 2020).
AGE oluşumu üzerinde etkili başka bir yöntem ise limon suyu ve
sirke gibi asidik içerikleri kullanmaktır. Asidik bileşenlerle marine edilmiş olan etin, işlenmemiş ete kıyasla daha düşük AGE içeriğine sahip
olduğu gösterilmiştir (Uribarri vd., 2010).
Atıştırmalık besinlerdeki AGE’lerin en güçlü öncüllerinin belirlenmesinin amaçlandığı bir çalışmada, lipid içeriği ile ilişkili olarak cips
ve gofret ürünlerinde, şeker içeriği ile ilişkili olarak da lokum ve kek
örneklerinde GO ve MGO içerikleri yüksek bulunmuştur. Bu nedenle
atıştırmalık yiyeceklerin tüketiminin sınırlandırılması diyet AGE içeriğinin düzenlenmesi açısından önemli bir faktördür. (Çintesun vd., 2021a).
Atıştırmalık krakerler üzerinde yapılan bir çalışmada siyah, yeşil, zerdeçal ve kuşburnu gibi bitki çaylarının krakerlerde MGO biyoerişilebilirliğini önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Bu nedenle polifenol içeriği
zengin bu bitki çaylarının uygun olan bir diyet ile beraber tüketimi, diyet AGE içeriğinin düzenlenmesi için önerilebilir (Çintesun vd., 2021b).
Literatürde AGE inhibitörü olarak antioksidanlar, flavonoidler gibi hem
sentetik hem doğal bileşikler yer almaktadır. Bileşikler; AGE oluşumunu inhibe etme, AGE’lerin proteinlerle çapraz bağlanmasını engellemek
gibi farklı yollarla bu inhibitör etkiyi göstermektedir (Aldini vd., 2013;
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Chen vd., 2018). Bireylerin AGE yükünü tahmini olarak belirlemeye çalışırken sadece diyet içeriğinin değil diyet içeriğine ek olarak, egzersiz
yapma, sigara kullanımı gibi AGE üzerine etkili olan diğer faktörler de
göz ardı edilmemelidir (Schröter ve Höhn, 2018).
SONUÇ
Yüksek miktarda AGE alımı diyabet, insülin direnci ve obezite dahil
olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar ve
böbrek fonksiyon bozukluğu gibi vücutta birçok hastalığa neden olmakla beraber hastalığın başlaması, ilerlemesi ve klinik durumunun şiddetlenmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle beslenme ile AGE alımının
azaltılması vücut sağlığı açısından önem arz etmektedir. Diyet AGE alımını azaltmak için AGE içeriği düşük besinlerin tüketiminin sağlanması, yüksek AGE içeriğine sahip özellikle işlenmiş besinlerin tüketiminin
sınırlandırılmasının gerekli olduğu görülmektedir. Ayrıca diyetsel AGE
alımının azaltılmasını sağlamak amacıyla besin tüketimine dikkat edilmesinin yanında pişirme yöntemlerine de dikkat edilmelidir. Kızartma,
kavurma gibi AGE oluşumunu artıran yöntemler yerine haşlama gibi
AGE oluşumuna etkisi az olan yöntemlerin tercih edilmesi sağlık açısından daha yararlı olacaktır. AGE’nin tüm bu sağlık etkileri göz önüne
alındığında beslenme programları oluşturulurken AGE oluşumunu sınırlandıran besinlerin seçilmesi ve beslenme önerilerinin de bu doğrultuda verilmesi sağlık açısından önem taşımaktadır.
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SAĞLIKLI VE DOĞRU BESLENMEDE DURUM TESPİTİ
Kevser TUNCER KARA1, Edibe PİRİNÇCİ2
Öz: Küresel çapta tüm gıda ihtiyacını karşılayabilecek gıda arzı bugün
için mevcut olsa da erişim sorunları yaşanmaktadır. Dünya nüfusunun artış hızı, gıda üretiminin artış hızından fazla olması ise gelecekte
nüfusa yetebilecek gıda miktarının sağlanamayacağı endişesini oluşturmaktadır. Bu duruma çevreye ve dolayısıyla gıda üretimine zarar
veren yaşam ve tüketim biçimleri de eklenince gıda sürdürülebilirliğinin tehdit altında olduğu görülmektedir. Beslenmenin yaşamın sağlıklı bir şekilde devamı için gerekli oluşu, beslenmeyi bireylerin sağlığı
ve her bir bireyi etkilemesi dolayısıyla da toplum sağlığı açısından
önemli kılar. Yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı ve güvenli gıda konuları halk sağlığı konuları arasında yer alır. Canlı bedeninin büyümesi, yenilenmesi, restorasyonu ve işlemesi için gerekli besin öğelerinin
yeterli miktarda alınması ve vücutta kullanılmasına yeterli ve dengeli
beslenme denir. Bu durumun sağlanamaması hastalıklara ve nihayetinde ölüme sebep olur. Beslenme sorunlarının giderilmesinde bu konudaki bilincin tespit edilerek arttırılmasının katkısı olacaktır. Beslenme okuryazarlığı kavramı tam olarak bu noktada önem kazanır. Beslenme okuryazarlığının en geniş tanımı; gıda ihtiyaçlarını karşılamak
ve alımını belirlemek için planlamak, yönetmek, seçmek, hazırlamak
ve yemek için gerekli olan birbiriyle ilişkili bilgi, beceri ve davranışların toplamı ve bireyleri, haneleri, toplulukları veya ulusları değişim
yoluyla beslenme kalitesini korumak ve zamanla arttırmak konusunda bilinçlendirme çalışmalarına katılmaktır. Beslenme okuryazarlığı
kişilerin kendi beslenme davranışları üzerindeki kontrollerini artırarak daha sağlıklı yaşamalarını sağlayabilir. Beslenme okuryazarlığı
1 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Elazığ / Türkiye, nurkev23@hotmail.com,
Orcıd No: 0000-0001-6138-5838
2 Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Elazığ / Türkiye, epirincci@yahoo.com, Orcıd
No: 0000-0002-1344-4562
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yeterli düzeyde olan kişiler, beslenme ile ilgili sorunlarını saptayabilir,
araştırarak sorunlarını doğru bilgiler ışığında çözebilir. Kendisinin çözemediği sorunlarda ise ilgili uzmana başvurma yetisine sahip olur.
Bilginin tutum ve davranışa yansıması birçok alanda kendini göstermektedir. Beslenme konusunda da yeterli doğru bilgi kişilerin tercihlerini sağlıklı ve güvenli gıda yönünde yapmalarını etkileyecektir.
Tolumun beslenme okuryazarlığının artması toplum sağlığını olumlu
yönde etkileyecektir. Diğer konularda olduğu gibin gıda ve beslenme okuryazarlığı ölçümünde de uluslararası ve karşılaştırılabilir bir
ölçeğin olması, bu alanın kanıta dayalı ilerlemesini kolaylaştıracaktır.
Beslenme okuryazarlığının tanımlarından yola çıkılarak, planlama ve
yönetim, seçim, hazırlık ve yemek dört ana başlıktan oluştuğu görülür. Geliştirilen ölçeklerde de bu aşamalar dikkate alınmıştır. Erişkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği, Beslenme Okuryazarlık Ölçeği,
Gıda Okuryazarlığı Anketi-Kısa Form geliştirilen ölçekler arasındadır.
Beslenme sorunları hastalık ve ölümleri arttıracak nitelikte olduğundan toplumun beslenme durumu tespit ve takip edilmelidir. Toplumun beslenme durumunu belirlemede kullanılan ölçütler; bebek ölüm
hızı, 1-4 yaş ölüm hızı, ölü doğum ve düşük hızları, anne ölüm hızı,
hastalıklara ait mortalite, morbidite hızlarıdır. Kişilerin beslenme durumunu tespit edip verilerin işlenmesi yoluyla da toplumun beslenme
durumu tespit edilebilir. Çocuklarda; boy, kilo ölçümleri, baş çevresi
ölçümü, cilt kalınlığı, percentil eğrileri, Ponderel indeksi ve fontanellerin kapanma durumuna bakılır. Yetişkinlerde ise Beden Kütle İndeksi,
Quetelet indeksi, bel çevresi ve kalça çevresi ölçümleri kullanılır.
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Beslenme, Doğru Beslenme, Durum Tespiti

GİRİŞ
Yaşam beslenme ile yakından ilişkilidir. Beslenme, yaşamın sürdürülmesi için gerekli en önemli etmenler arasında yer alır. Yaşamın
sürdürülmesi ve sağlığın korunması amacıyla besin öğelerinin kullanılmasına beslenme denir. Beslenmenin yeterli ve dengeli olması, vücudun
büyümesi, yenilenmesi, onarılması ve çalışması için gerekli besin öğelerinin yeterli miktarda alınması ve vücutta kullanılmasıdır. Ek olarak ihtiyacı karşılayabilecek miktarda ve kalitede, düzenli, sürekli ve ekonomik
olarak vücuda alınmasıdır. Beslenme bilimi bir organizmanın besinlerin
alınması, emilimi, taşınması, kullanımı, atılımı aşamaları ve besinlerin
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yaşam, sağlık ve hastalık ile ilişkisini tüm yönleriyle inceler. 3 Yeterli ve
dengeli beslenmede besin öğelerinin vücudun ihtiyacı kadar alınması
önemlidir. İhtiyaç düzeyinde alım olmadığında yetersiz beslenme sonucu enerji oluşumu ve vücut dokularının yenilenmesi kesintiye uğrar.
Beslenme, sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Beslenme birçok
sistem üzerindeki etkisiyle akut ve kronik hastalıklar dolayısıyla mortalite ve morbidite ile ilişkilidir. Beslenme biçimi, ilerleyen dönemlerdeki
sağlığın, kardiyovasküler hastalık, solunum yolu hastalıkları, diyabet,
kanser ve bilişsel hastalıklar gibi bozuklukların oluşması için önemli
bir belirleyicidir (Forouzanfar vd., 2015: 2292; Kabakuş, 2017: 78). Günümüzde yapılan araştırmalar, az veya fazla beslenmenin birçok sağlık
probleminin oluşmasında önemli etkileri olduğunu göstermiştir (Aihara
ve Minai, 2011: 424-425). Bu hastalıkların, daha çok düşük ve orta gelirli ülkelerde ölüm nedenlerinde ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.
Bu hastalıklara tütün ve tütün mamülleri, alkol alışkanlıkları, yeterli ve
dengeli beslenmeme, sağlıksız besinler tüketme, fiziksel aktivite azlığının birlikte sebep olur ve önlenebilir nitelikte risk faktörüdürler. Mikro
besin öğelerin yeterince alınmaması ve malnütrisyon da risk faktörleri arasındadır ve önlenebilir niteliktedir. Yeterli ve dengeli beslenememeyle alakalı hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik stratejilerde
ortak risk etkenleriyle mücadele eden etkili 4müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadır (Kabakuş, 2017: 79). Bu müdahaleler arasında sürdürülebilir beslenme eğitimi, gıda ve beslenme okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik çabalar, önemli rol oynamaktadır. Globalleşme sürecinde
beklenen yaşam kalitesine ulaşabilmek için her bir bireyin ve toplumun
beslenme bilincini artırarak, sağlıklı beslenmenin yaşam tarzına dönüştürülmesi gerekmektedir.
Yetersiz ve dengesiz beslenmenin bir nedeni de beslenme bilgilerinin yetersiz oluşudur. Beslenme bilgisi, bireylerin dolayısıyla toplumların beslenme biçimlerini ve davranışlarını etkileyen faktörler arasın3 The Library of Congress. (1998). US national library of medicine national institute of health joint
collectiondevelopment policy: the national agricultural library, the national library of medicine. Retrieved
from: http://www.nlm.nih.gov/pubs/cd_hum.nut.html#2. (ET:15.10.2021).
4 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü. (2015).
Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehberi. Retrieved from: http://tekinakpolat.com/wpcontent/uploads/2017/12/turkiye-beslenme-rehberi.pdf (ET:15.10.2021)
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dadır (Baysal, 2012: 13-14). Sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde
en etkili yol bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili süreçlere dahil edilmesi
kişinin kendi sağlığına sahip çıkması ve sağlık bilincinin gelişmesidir.
Bu kapsamda beslenme eğitimi ve sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Bu bilincin kazandırılmasının takibi ise ölçüm ile mümkündür. Beslenme okuryazarlığı bu nedenle önem
kazanmaktadır. Sağlıklı beslenme davranışlarının benimsenmesi, alışkanlık olarak kazandırılması, sağlığı etkileyen beslenme sorunlarının
azaltılması ve beslenme ile ilişkili hastalıkların engellenebilmesi için
toplumun beslenme okuryazarlığı düzeyinin belirlenmesi ve takip edilerek yükseltilmesi gerekmektedir (Yıldırım vd., 2021: 6,7). Beslenme
okuryazarlık düzeyinin artmasıyla kişiler sağlıklı gıda seçimi yapabilecek, yeterli ve dengeli beslenme konusunda ilerleme kaydedecektir.
Beslenme okuryazarlık kavramını tanımlayarak farkındalık yaratmak,
geniş değerlendirmeler yapıp uygun planlamalar geliştirebilmek için bu
konudaki algı ve tutumları değerlendirebilecek araçlara ihtiyaç vardır
(Cesur vd., 2015: 175).
Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı
Okuryazarlık okumak ve yazmak kavramlarını içermekle birlikte
bunlardan daha fazlasıdır ve toplumda kurduğumuz iletişim biçimini
yansıtır. Sosyal ilişkileri, dili ve kültürü de içerir. Politikacılar tarafından
geliştirilen hedefleri, stratejileri ve programları, aynı zamanda okuma
yazma karşıtlığına yönelik faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesini de kapsar (Kickbusch, 2001).
Bu konu ile ilgili ilk tanımlama 2001’de yapılmıştır (Kolasa vd.,
2001). Daha sonra tanımların kapsamı genişletilmiştir. Beslenme okuryazarlığı, besinler ve beslenmeyle ilgili bilgilere ulaşım, değerlendirme,
doğru kararlar alıp uygulayabilme, sağlıklı beslenme davranışlarını sürdürme, gerekli oranlarda sağlıklı gıda seçebilme, tüketebilme ve beslenmenin sağlığa olan etkileri ile ilgili var olan bilgi, yetenek ve davranışların toplamı olarak tanımlanmıştır (Carbone and Zoellner, 2012: 254-255).
Son yıllarda en çok alıntı yapılan genişletilmiş tanımda beslenme okuryazarlığı; gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve alımını belirlemek için planlamak, yönetmek, seçmek, hazırlamak ve yemek için gerekli olan birbiriyle ilişkili bilgi, beceri ve davranışların toplamı olarak tanımlanır. Tanım
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bireyleri, haneleri, toplulukları veya ulusları, değişim yoluyla beslenme
kalitesini korumak ve zamanla arttırmak için çalışmalara katılmak kavramını da içerir (Vidgen and Gallegos, 2014).
Beslenme okuryazarlığının öneminin anlaşılması ve yaygın hale gelmesi ile sağlık durumu, sağlıklı beslenme ve besin maddelerinin seçiminin iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğine katkısı olacaktır. Beslenme
okuryazarlığı programlarının planlanması ve uygulanması için bilgi, yetenek ve tutuma odaklanan, geçmişten gelen inançlara dayanan ve etkili eğitim yöntemlerinin kullanılmalı ilgili alanlardan uzmanlar birlikte
çalışmalıdır (Yıldırım vd., 2021: 8,10). Yirminci International Council of
Nurses (ICN- Uluslararası Hemşireler Birliği) Kongresi’nde beslenme ile
ilgili araştırmalar, beslenme eğitimi, kronik hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde beslenmenin etkisi, farklı kültürlerdeki
farklı beslenme uygulamalarının sağlık ile ilgili etkileri, gıda üretimi,
gıda güvenliği ve küresel çapta çevresel sürdürülebilirlik konuları ele
alınmıştır (Gil, 2014).
Beslenme okuryazarlığı için birçok tanım yapılmış olup tüm tanımlarının fonksiyonel sağlık okuryazarlığı unsurlarını içerdiği bildirilmiştir (Yıldırım vd., 2021: 5).
İşlevsel beslenme okuryazarlığı, beslenme ile ilgili daha iyi uygulamalar edinmek, bilgileri öğrenme ve analiz etme dahil temel okuryazarlık ve matematiksel becerileri kapsamaktadır. Somut olarak örneklenecek olursa etiketleri veya menüleri okuma ve yorumlama becerisi
ve temel beslenme kavramlarını anlama becerisidir (Neuhauser, Rothschild ve Rodríguez, 2007; Watson vd., 2013). İşlevsel düzeyde beslenme
okuryazarlığı, sağlıklı beslenmeyi oluşturan ögelerinin yanı sıra sağlıklı
beslenmenin yararları hakkında bilgi sahibi olunmasıdır. Bu düzeyde
gıdalar içeriklerine göre sınıflanabilir, içeriklerin sağlık üzerindeki etkileri bilinir. Ancak daha sonraki aşama olan sağlıklı bir menü oluşturma
ve içeriğe göre ürün seçme yeteneği bu aşamada yoktur (Velardo, 2015).
Etkileşimli beslenme okuryazarlığı, beslenme konusunda danışmanlık veren uzmanların iletişim kurması gereken bilişsel ve kişilerarası
etkileşim yetenekleri yanı sıra araştırma ve ölçüm yapma olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle beslenme ile ilgili bilgilerin doğruluğu242
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nun analiz kabiliyeti, sosyal ve kitlesel aktivitelerle daha iyi ve sağlıklı
beslenme konusunda faaliyete geçme arzusudur (Guttersrud vd., 2014).
İşlevsel beslenme okuryazarlığı düzeyinde elde edilmiş olan temel bilgiyi farklı koşullarda kullanabilmektir (McNamara vd., 2020). Ayrıca gıda
içeriklerini öğrenebilmek için gerekli isteği ve daha karmaşık yeteneklerin edinildiği beslenme okuryazarlığı düzeyidir Zararlı gıda içeriklerini
bilmek işlevsel düzey, sofrada bu içerikli gıdaları bulundurmamak etkileşimli düzeydir (Velardo, 2015).
Kritik beslenme okuryazarlığı; temel bilgileri edinme, edinilmiş
bilgileri uygulamanın yanı sıra bilgileri eleştirebilmek ve analiz edebilmektir (McNamara vd., 2020). Kendi yaşamındaki uygulamaların ötesinde, sosyal ve küresel alanda beslenme ile ilgili sorunları çözmek konusunda katılımcı olma isteğini içerir (Guttersrud vd., 2014). Okul aile
birliği vasıtasıyla okullarda beyaz bayraklı kantin uygulamalarının sosyal sorumluluk projelerine katılmak bu düzeydedir.
Beslenme Okuryazarlığı Sınıflama
1. Fonksiyonel beslenme okuryazarlığı: Temel okuma yazma becerileri ile basit beslenme bilgilerini anlamak ve devamlılığını sağlamak
için takip etmektir (Das vd., 2017).
2. İnteraktif beslenme okuryazarlığı: Beslenme konusunda uzman
olan kişilerle beslenme ile ilgili sorunları ortak bir şekilde çözmek için
iletişim kurabilmektir.
3. Eleştirel beslenme okuryazarlığı: Beslenme ile ilgili temel bilgileri anlamanın yanı sıra bu bilgileri eleştirel olarak analiz ederek konu ile
ilgili farkındalığı artırma ve faaliyete geçerek süreci yönetmektir. Beslenme okuryazarlığının, diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları,
kanser gibi beslenme ile ilişkili hastalıkların gelişimi, tanı ve tedavi sürecinin yönetiminde rolü olduğu belirlenmiştir (Ahire, 2013; Peerson ve
Saunders, 2009).
Dünya Sağlık Örgütü tarafından biyopsikososyal anlamda tam bir
iyilik hali olarak tanımlanan sağlık olgusuna ulaşmak ve sürdürmek için
gerekli birçok olgunun yanı sıra beslenme tercihleri de doğru yapılmalıdır. Beslenme okuryazarlığı kişilerin kendi beslenme davranışları üze243
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rindeki kontrollerini artırarak daha sağlıklı yaşamalarını sağlayabilir.
Beslenme okuryazarlığı yeterli düzeyde olan kişiler, beslenme ile ilgili
sorunlarını saptayabilir, araştırarak sorunlarını doğru bilgiler ışığında
çözebilir. Kendisinin çözemediği sorunlarda ise ilgili uzmana başvurma
yetisine sahip olur (McKay vd., 2006). Bilginin tutum ve davranışa yansıması birçok alanda kendini göstermektedir. Beslenme konusunda da
yeterli doğru bilgi kişilerin tercihlerini sağlıklı ve güvenli gıda yönünde
yapmalarını etkileyecektir. Tolumun beslenme okuryazarlığının artması
toplum sağlığını olumlu yönde etkileyecektir (Fingland vd., 2021).
Gıda ve Beslenme Okuryazarlığının Ölçülmesi
Beslenme okuryazarlığının ölçümü;
1. Kişilerde ve toplumlarda beslenme okuryazarlığının değerlendirilmesi
2. Kişilerde ve toplumlarda beslenme okuryazarlığının izlemesi
3. Beslenme okuryazarlığını geliştirmek için hedef girişimlerin belirlenmesi
4. Girişimlerin değerlendirilmesini
5. Beslenme okuryazarlığı ile diyet alımı arasındaki ilişkinin anlaşılmasını
Sağlamaktadır (Kolasa vd., 2001; Truman ve Elliott, 2019; Vidgen ve
Gallegos, 2014).
Diğer konularda olduğu gibin gıda ve beslenme okuryazarlığı ölçümünde de uluslararası ve karşılaştırılabilir bir ölçeğin olması, bu alanın
kanıta dayalı ilerlemesini kolaylaştıracaktır. Beslenme okuryazarlığının
tanımlarından yola çıkılarak,
 Planlama ve yönetim,
 Seçim,
 Hazırlık
 Yemek dört ana başlıktan oluştuğu görülür (Vidgen and Gallegos, 2014).
Beslenme okuryazarlığı ölçümü için çeşitli ölçekler geliştirilmiştir
(Amouzandeh vd., 2019) bu ölçeklerin çoğu tanımda (Vidgen ve Gal244
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legos, 2014) belirtilen kavramlara dayanırken İsviçre’de geliştirilen ölçek olan İsviçre Kısa Beslenme Okuryazarlığı Anketi beslenmeye özel
bir sağlık okuryazarlığı çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiştir (Begley
vd., 2018; Gréa Krause vd., 2018; Palumbo vd., 2017). Fingland ve arkadaşlarının Uluslararası Beslenme Okuryazarlığı Araştırması geliştirmek
için yaptığı çalışmada uluslararası ölçek geliştirmenin karmaşık bir iş
olduğu sonucuna varılmış ve bu durumun, ölçeğin uygulanacağı farklı
ülkeler, kültürler, sosyoekonomik düzeyler vb. olguların çeşitliliğinden
kaynaklandığı vurgulanmıştır. Böyle bir ölçek geliştirmek için yeni ve
geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir (Fingland vd.,
2021).
Geliştirilen Başlıca Gıda ve Beslenme Okuryazarlık Ölçekleri
1. Erişkinlerde Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği (Nutrition literacy
scale in adults, NLS)
2. Beslenme Okuryazarlık Ölçeği (Nutrition Literacy Questionnaire, NLQ)
3. Gıda Okuryazarlığı Anketi-Kısa Form (The short food literacy
questionnaire, SFLQ)
4. Ağırlığa Özgü Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (Weight-Specific Health Literacy Instrument, WSHLI)
5. Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği (Food and Nutrition Literacy scale, FNLIT)
6. Beslenme Okuryazarlığı Saptama Ölçeği (Nutrition Literacy Assessment Instrument, NLit)
7. Meme Kanseri için Beslenme Okuryazarlığı Saptama Ölçeği
(Nutrition Literacy Assessment Instrument for Breast Cancer,
NLit-BCa)
8. İspanyollar için Beslenme Okuryazarlığı Saptama Ölçeği (Nutrition Literacy Assessment Instrument in Spanish, NLit-S)
9. Anne ve babalara yönelik Beslenme Okuryazarlığı Saptama Ölçeği (Nutrition Literacy Assessment Instrument for Parents, NLit-P)
245

SAĞLIKLI VE DOĞRU BESLENMEDE DURUM TESPİTİ

Erişkinlerde Beslenme Okuryazarlık Ölçeği (Nutritional Literacy
Scale in adults, NLS)
Ölçeğin ilk geliştirilen formunda 21 madde yer almaktaydı. İlk
versiyonu, Mayo Clinic’in Gıda ve Beslenme Merkezi, Tufts Nutrition
Navigator ve USDA Beslenme Politikası ve Tanıtım Merkezi gibi beslenmeyle ilgili çeşitli web sitelerinde bulunan bildirim cümlelerinden
oluşturulmuştur. Bu versiyonu metabolik sendromla ilgili bir projede
kullanıldığından, maddeler “kalp-sağlıklı” beslenme, doymuş yağlar ve
porsiyon büyüklüğü gibi kardiyovasküler ile ilgili konuları yansıtıyordu. Daha sonra 28 sorudan oluşan formu geliştirilmiştir. Bu formda bir
veya daha fazla kelimenin bir cümleden çıkarıldığı değiştirilmiş Cloze
prosedürü kullanılmıştır. Cümlede boşluk bırakılan yere çoktan seçmeli
olarak şıklarda yer alan seçeneklerden en çok uyan ifade tercih edilir.
Cloze prosedürü uzun yıllardır okuduğunu anlamayı ölçmenin bir yolu
olarak kullanılmaktadır. Beslenme bilgilerinde okuduğu anlamayı değerlendirme aracı olarak geliştirilmiş bir ölçektir. İç tutarlılığı Cronbach
alfa 0.84 katsayısı ve yapı geçerliği Pearson korelasyon 0.61 bulunmuştur (Diamond, 2007).
Beslenme Okuryazarlık Ölçeği (Nutrition Literacy
Questionnaire, NLQ)
İki ana bölümden oluşan bu ölçekte, birinci bölüm Erişkinlerde
Beslenme Okuryazarlık Ölçeği (NLS) ve ikinci bölüm ise Nutbeam tarafından oluşturulan üç aşamalı sağlık okuryazarlığı teorisini temel alan
öğeleri içerir ve üç boyuttan oluşur (Gibbs and Chapman-Novakofski,
2012). Bu boyutlar;
Fonksiyonel beslenme okuryazarlığı (FNL),
İnteraktif beslenme okuryazarlığı (INL),
Kritik beslenme okuryazarlığı (CNL) dır (Diamond, 2007; Gibbs ve
Chapman-Novakofski, 2012).
Hastalarda yetersiz beslenmenin veya yetersiz beslenme gelişme
riskinin tespit etmek ve hastalarda genel kullanım için uygulanabilir
bir dizi standart geliştirerek taramalar yapabilmek amacıyla oluşturulmuştur. Beslenme taramasının amacı, beslenme faktörlerine bağlı olarak
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daha iyi veya daha kötü bir sonuç olasılığını ve beslenme tedavisinin
bunu etkileyip etkilemeyeceğini tahmin etmektir.
Gıda Okuryazarlığı Anketi-Kısa Form (The short food literacy
questionnaire, SFLQ)
Bu anket gıda okuryazarlığını saptamaya yönelik işlevsel, etkileşimli ve kritik unsurlarını içeren geniş bir beceri yelpazesini ölçmek için geliştirilmiştir. Bu ölçek yetişkinlerde gıda okuryazarlığını deneysel olarak
değerlendiren ilk doğrulanmış ankettir. Sağlıklı gıda seçimleri için gereken kişisel yetenek ve becerileri ölçmeyi hedeflemektedir. 4’lü ve 5’li
likert ölçeğinin kullanıldığı 12 maddeden oluşur. Alınabilecek en fazla
puan 52’dir. Ölçeğinin iç tutarlılığını değerlendirmek amacıyla kullanılan Cronbach’s Alpha değeri 0,82 olarak hesaplanmıştır. Bu ölçeğin
konu ile ilgili halk sağlığı uygulamalarına uygulanabilir güvenilir bir
ölçek olduğu görülmüş, halk sağlığı stratejileri geliştirme amaçlı kullanımı tavsiye edilmiştir (Gréa Krause vd., 2018).
Ağırlığa Özgü Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (Weight-Specific
Health Literacy Instrument WSHLI)
Ağırlığa özgü bir sağlık okuryazarlığı ölçeği olması nedeniyle gıda
ve beslenme okuryazarlığı ölçekleri başlığı altında incelenmektedir. Ölçek, diğer sağlık okuryazarlığı ölçekleri temel alınarak vücut ağırlığı ile
ilgili soruların eklenmesiyle oluşturulmuştur. Toplam 17 madde içeren
üç bölümden oluşmaktadır. İlk ölümde vücut ağırlığını sağlıklı sürdürme ile ilgili ifadeler yer almaktadır. İkinci bölümde vücut ağırlığında
oluşan sorunları farketme gidermeye yönelik sorular bulunmaktadır.
Üçüncü bölümde ise vücut ağırlığı ile ilişkili sorunları problemsiz yönetme sürecini ile ilişkili maddeler vardır. Ölçekte yer alan sorular çoktan seçmelidir. Her doğru cevap bir puan olarak değerlendirilmektedir
ve puanlama 0-17 şeklindedir (Tsai ve Lee, 2018).
Gıda ve Beslenme Okuryazarlığı Ölçeği (Food and Nutrition
Literacy scale, FNLIT)
Bu ölçek okula giden çocuklar için İran’da geliştirilmiştir. Gıda ve
beslenme okuryazarlığını tek ölçekle değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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Toplam 46 maddeden, 6 boyuttan oluşur. Boyutlar; beslenme, gıda güvenliği hakkında bilgi durumu, gıda ve beslenme bilgisini anlama durumu, sağlıklı gıda seçimi yapabilme, sağlıklı yeme davranışları, interaktif
yani etkileşimli, duygusal ve tartışma yetenekleri ve kritik yetenekler
başlığında medya okuryazarlığı, gıda etiketlerini analiz etme, karar verme ve planlama şeklindedir. Soruların 42’si likert, 4’ü doğru-yanlış şeklindedir.
Beslenme Okuryazarlığını Etkileyen Faktörler
1. Cinsiyet
Beslenme okuryazarlığı sosyodemografik özelliklerle ilişkilidir.
Cinsiyetin beslenme okuryazarlığıyla ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda farklı bulgular tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada cinsiyetin
beslenme okuryazarlığı ile ilişkili olmadığı görülmüştür (Demir Özdenk
and Özcebe, 2018). Ancak birçok çalışmada kadın cinsiyetin beslenme
okuryazarlığının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Lise öğrencilerinde yapılan bir çalışmada; kız öğrencilerde beslenme okuryazarlığı düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür (Kayaalp, 2020). Yapılan bir
çalışmada ise kız öğrencilerin ortalama puanının daha yüksek olmasına
rağmen anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (Ayer, 2018). Genel bir
değerlendirme yapıldığında ise beslenme okuryazarlığının kadınlarda
yüksek bulunduğu çalışmaların çoğunlukta olduğu göze çarpmıştır (Kayaalp, 2020).
2. Medeni Durum
Evlilik yaşam koşullarını değiştiren ve genelde olumlu etkileyen bir
durumdur. Yapılan çalışmalarda evlilerin beslenme okuryazarlığı yeterliliğinin daha fazla olduğu görülmüştür (Demir Özdenk ve Özcebe,
2018).
3. Yaş
Adölesan dönem, çocukluk çağından gençlik çağına geçiş dönemidir
ve alışkanlıkların kazanılması nedeniyle önemlidir. Beslenme alışkanlıkları da bu dönemde edinilmektedir. Bu dönemde edinilen beslenme
alışkanlıkları sağlıklı olmaz ise yetişkinlikte değiştirilmesi zor olacaktır
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(Devran ve Saka, 2019). Bir alışkanlığın ilk edinimde doğru edinilmesi
yanlış bir alışkanlığın değiştirilmesinden daha kolaydır. Adölesan dönemde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları yetişkin dönemde beslenmeye bağlı kronik hastalıkların oluşmasına zemin hazırlamaktadır (Bayan ve Yaman, 2019). Genç yaş grupta beslenme okuryazarlığı düzeyini
gündeme getirmek, eğitimler düzenlemek geleceğe yönelik yatırım olacaktır. Bu konuda araştırmalar yapılarak geleceğe yönelik etkileri kanıta
dayalı gösterilmelidir.
4. Eğitim
Beslenme okuryazarlığı eğitimsel bir durum olması nedeniyle genel
eğitim durumu ile ilişkili olması beklenmektedir. Bir çalışmada yetersiz
beslenme okuryazarlığının eğitim düzeyi ile ilişkili olduğu görülmüştür. İlkokul veya ilköğretim mezunu olanlarda üniversite ve üzeri mezunlara göre 5.85 kat fazla beslenme okuryazarlığının yetersiz olduğu
tespit edilmiştir (Demir Özdenk ve Özcebe, 2018). Eğitim düzeyinin artışı yüksek gelir ile ve sağlıklı gıdaya daha ucuza erişim davranışı ile
ilişkilendirilmiştir (Sanders vd., 2009).
Beslenme okuryazarlığında kişinin kendi eğitim durumunun yanı
sıra ebeveynlerin eğitim düzeyinin de etkili olduğu düşünülmektedir
(Dunn vd., 2011). Kişilerin eğitiminde ebeveynlerin aktif rolü olması
bu durumun gerekçesi olabilir. Ayrıca ebeveynlerin evde yenilen yiyecekleri seçim aşamasındaki davranışlarının çocuklarının davranışlarını
belirlemede etkili olması da bu durumu etkileyen faktörler arasındadır
(Baltrus vd., 2005). Evde yaşayanların eğitim düzeyinin yüksek olması genellikle daha yüksek gelir ve daha sağlıklı gıdaların ve yaşam tarzı davranışlarının uygun maliyetli olduğu algısı ile ilişkilendirilmiştir
(Sanders vd., 2009). Ekonomik düzeyi düşük kırsal bir bölgede okuryazarlık puan düşüşünün diyet kalitesini de düşürdüğü tespit edilmiştir
(Zoellner vd., 2011).
5. Sosyo-Ekonomik Düzey
Gelir durumu gıda seçimini etkileyen temel belirleyicilerdendir.
Daha düşük gelire sahip kişilerin gıda erişimlerinin daha yetersiz olduğu görülmüştür (Silk vd., 2008). Gelir yeterli olmadığında gıda tercihin249
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de sağlık ve güvenlik geri planda kalıp doygunluk elde etme ön plana
çıkmaktadır. Ekonomik düzeyi yeterli olmayanlar çalışmaya daha fazla
zaman ayırmak durumunda kalarak eğitime vakit ayıramamaktadır.
Sosyo-ekonomik durum ile ilgili yapılan bir çalışmada, sigortalı kişilerin sağlık okuryazarlığı seviyelerinin daha yüksek olduğu görülmüştür
(Baltrus vd., 2005).
6. Irk, Etnik Grup
Ailevi köken geçmişten aktarılan gelenek ve görenekleri belirlemektedir. Her etnik grubun kendine has uygulamaları vardır. Bu özel uygulamalar beslenme tercihlerini de etkilemektedir. Bazı etnik gruplarda
yiyecek tercihine bağlı olarak obezite orantısız yüksek tespit edilmiştir
(Gray vd., 2007).
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümünün yaptığı çalışmada,
ırkları ve etnik grupların sağlık okuryazarlığı ile ilişkisi araştırılmıştır.
Sağlık okuryazarlığı düzeyinin tüm ırksal ve etnik grupları etkilediği
görülmüştür. Çalışmaya katılan gruplarda beyaz etnik grubun en yüksek sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir (Baltrus
vd., 2005). Sosyal olarak etnik grupların avantajlı veya dezavantajlı olduğu durumlar mevcuttur. Böylelikle etnik grup birçok nedenden dolayı beslenme okuryazarlığını da etkilemektedir.
European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN,
Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma Derneği) Tarafından
Önerilen Ölçekler
1. Yetişkinler için Malnütrisyon Evrensel Tarama Ölçeği (Malnutrition Universal Screening Tool MUST)
Bu ölçekte amaç bozulmuş beslenme durumu ile bozulmuş fonksiyon arasındaki ilişki hakkındaki bilgilere dayanarak yetersiz beslenmeyi
tespit etmektir. Öncelikle, yetersiz beslenmenin etkisinin ciddi kafa karıştırıcılarının nispeten nadir olduğu toplulukta kullanım için geliştirilmiştir (Kondrup vd., 2003).
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2. Nutritional Risk Screening (NRS 2002)
NRS-2002 sisteminin amacı, hastane ortamında yetersiz beslenmenin
varlığını ve yetersiz beslenme gelişme riskini tespit etmektir. MUST’ın
beslenme bileşenlerini ve ayrıca artan beslenme gereksinimlerinin bir
yansıması olarak hastalığın ciddiyet derecesini içerir. Riskli hastaların
az olduğu bölümler için ön tarama olarak dört soru içerir. Verilen hastalık şiddeti prototipleri ile bir hastanede olası tüm hasta kategorilerini
kapsaması amaçlanmıştır. Belirli bir teşhisi olan bir hasta her zaman aynı
kategoriye ait değildir. Örneğin ciddi bir enfeksiyon nedeniyle yoğun
bakıma alınan sirozlu bir hastaya 1 yerine 3 puan verilmelidir (Kondrup
vd., 2003).
3. Mini Beslenme Değerlendirme Ölçeği (Mini Nutritional Assessment, MNA)
MNA evde bakım programlarında, huzurevlerinde ve hastanelerde yaşlılar arasında yetersiz beslenmenin varlığını ve yetersiz beslenme
gelişme riskini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yaşlılar yetersiz
beslenme konusunda risk grubudur. Diğer tarama yöntemleri birçok
yaşlı hastada yetersiz beslenmeyi tespit edebilir, ancak MNA sıklıkla
hastayı etkileyen fiziksel ve zihinsel yönleri de içerdiğinden zayıf yaşlılar için yetersiz beslenme ve yetersiz beslenme riskini erken bir aşamada
belirlemesi daha olasıdır. Bu ölçek yaşlıların beslenme durumunun yanı
sıra bir diyet anketidir. Aslında, bir tarama ve bir değerlendirme aracının birleşimidir ve formun son kısmı formun ilk kısmındaki maddelerin
daha ayrıntılı bir incelemesidir (Kondrup vd., 2003).
Beslenme Tespitinde Kullanılan Ölçütler
a. Beden Kütle İndeksi (Body Mass Index)
Yetişkinlerde beslenme durumunu tespit etmek için en sık kullanılan antropometrik ölçüm beden kütle indeksidir. Vücut ağırlığının (kg),
boyun karesine (m²) bölünmesiyle elde edilir. Beden kitle indeksinin
18,5-24,9 arası olması normal kabul edilir. Beden Kütle İndeksi sınıflaması Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Beden Kütle İndeksi Sınıflama
Beden Kitle İndeksi (kg/m²)

Sınıf

<18,5

Zayıf

18,5-24,9

Normal

25-29,9

Kilolu

>30

Obez

Quetelet indeksi ise vücut ağırlığının boya bölünmesiyle elde edilen
başka bir indekstir.
Kitle indekslerinden hiçbiri cinsiyet, etnik köken ve diğer özellikleri
dikkate almaz.
b. Bel, Kalça çevresi
Daha çok yetişkinlerde obeziteyi belirlemek için kullanılır. Ayrıca
genellikle üst orta kol, uyluk ve baldır çevrelerinin ölçümü de kullanılmaktadır.
c. Bebek ve Çocuklarda Kullanılan Ölçütler
Bebek ve çocuklarda büyüme beslenme ile doğrudan ilişkilidir.
Akut beslenme sorunlarında kilo, kronik beslenme sorunlarında ise boy
etkilenmektedir. Bebeklerin beslenme durumunun takibi boy ve kilo
takibiyle yapılabilir. Boy ve kilo kendi toplumlarının normal aralıklarına göre hazırlanmış cinsiyete göre ayrılmış yaşa göre percentil eğrileri ile değerlendirilir. Ayrıca baş çevresi ölçüsü, fontanellerin kapanma
durumu da beslenme ile ilişkilidir. Cilt kalınlığı da çocukluk çağında
bakılan beslenme göstergeleri arasındadır. Kaliperler aracılığıyla vücutta belirlenen bölgenin deri ve deri altı yağ dokusu ölçülür. Çocuklarda
sadece triseps kasının deri kıvrım kalınlığı ölçümünün yaşa ve cinsiyete
göre standartlarla karşılaştırılmaktadır. Ponderel indeksinde ise doğum
boyu, doğum ağırlığının küpüne bölümü 100 ile çarpılır. Büyüme geriliklerinin tanınmasında kullanılır.
d. Bebek ölüm hızı
1 yaş altında sağlığın hangi düzeyde olduğunu gösteren önemli ölçütlerdendir. Bebeklerde sağlık sorunlarının en önemli nedenlerinden
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biri de beslenmedir. Yetersiz beslenme gelişme geriliği enfeksiyon hastalıklarına yatkınlık ve benzeri sebeplerden ölümlere sebep olmaktadır
(Öztek, 2020). Anne sütünün bu yaş grubunda önemli koruyucu etkileri
vardır. Bebek yaş grubunda demir eksikliği anemisi sık görülebildiğinden bu yaş grubuna demir replasmanı sağlanmaktadır.
e. 1-4 yaş ölüm hızı (Toddler ölüm hızı)
Anne sütünün yanında ek gıda gereksinimi olan bu grup beslenmeye daha hassastır. Bu yaş grubunda beslenme sorunlarına bağlı ölüm diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir. Bölgenin beslenme durumunu
daha fazla yansıtır.
f. Ölü doğum ve düşük hızları
Gebelikteki beslenme anne karnındaki fetüsün sağlığını doğrudan
etkilemektedir. Fetal gelişim gebenin yeterli ve dengeli beslenmesiyle
ilişkilidir. Gerekli besin maddeleri tüketilmez, yeterli kalori alınmazsa
fetal gelişim sağlanamaz ve ölü doğumlar, düşükler oluşabilir. Ayrıca
fetal gelişimin yetersizliği düşük doğum ağırlıklı ve malformasyonlu bebek doğumuna sebep olabilir. Bu amaçla gebelere demir ve d vitamini
desteği sağlanmaktadır.
g. Anne ölüm hızı
Gebelik beslenme gereksiniminin arttığı bir dönemdir. Yeterince
beslenemeyen gebelerin metabolizmaları fetal beslenmeyi sağlayabilmek için katabolik süreçlere geçer. Örneğin kalsiyum alımı yetersiz olan
gebenin kemiklerinden kalsiyum sağlanarak kemiklerde zayıflama olur.
Gebelik sürecinde beslenme anne sağlığını da birebir etkilemekte yetersiz beslenme ölümlere neden olabilmektedir.
h. Hastalıklara ait mortalite, morbidite hızları
Beslenme sorunları zaman içinde hastalıklara sebep olmaktadır.
Toplumların beslenme durumlarını tespit etmede beslenme sorunları
doğrudan ölçülemediğinde bu hastalıkların görülme sıklıkları, mortalite, morbidite hızları önem kazanmaktadır. Beslenme ilişkili hastalıklar
daha çok enfeksiyon hastalıkları (pnömoni, diyare, üst solunum yolu en253
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feksiyonları, tüberküloz), karaciğer yetmezlikleri ve obezitedir (Öztek,
2020).
SONUÇ
Küresel çapta sorun oluşturan iklim krizleri gıda üretimini etkilemekte sağlıklı ve güvenli gıda sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.
Gıda dağılımındaki dengesizlikler de gıdaya ulaşım sorununu arttırmaktadır. Bir yanda gıdaya erişimde zorluk yaşanırken bir yanda gıda
israfı baş göstermektedir. Bu durum beslenme sorunlarına sebep olmaktadır. Sorunların önlenmesinde ilk adım tespittir. Sonrasında ise önleme politikaları geliştirilmeli ve süreç ölçümlerle izlenmelidir. Beslenme
durum tespitinde göstergeler kullanılmalı bu göstergelerin takibi yapılmalıdır. Bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, tolumun beslenme okuryazarlığı arttırılmalıdır. Sağlıklı, yeterli, dengeli beslenmede
kişilerin aktif rol alması sağlanmalıdır.
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BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ BESİNLER VE ETKİLERİ
Özlem ÖZER ALTUNDAĞ1
Öz: Sağlıklı bir yaşamın devamlılığı için yeterli ve dengeli beslenme
önemli bir yere sahiptir. Bireyin, yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi için temel besin öğelerini, vitamin ve mineralleri dengeli ve yeterli almasının önemli olduğunu yapılan araştırma
ve çalışmalarda kabul edilmektedir. Yapılan çalışmaların sonuçları;
birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavi edilebilmesinde özellikle
bağışıklığı güçlendirmenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Yaşayan canlının yabancı ve zararlı tüm maddeleri tanıyıp yok etmesini
sağlayan ve canlıyı hastalıklara karşı koruyan sistem, bağışıklık sistemi olarak ifade edilmektedir. Bağışıklık sistemi, doğuştan gelen ve
uyarlanabilir bağışıklığı kapsamaktadır. Canlının immün sisteminin
zayıflaması ile birçok hastalığa yakalanma riski artma ve en kısa sürede belirtileri ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar bireyin güçlü bir
bağışıklık sistemine sahip olması ile hastalıklara yakalanma oranını
düşürebileceğini göstermektedir. Besinlerde bulunan makro ve mikro besin öğeleri bu konudaki temelleri oluşturmaktadır. Vitaminler ve
mineraller vücutta metabolik reaksiyonların gerçekleşmesi ve gerekli
bileşiklerin üretilmesi için vücuda dışardan yeterli miktarda alınması
gereken elzem koenzimlerdir. Besinlerde bulunan vitaminler bağışıklık sistemini direk ya da indirek etkilerken özellikle bazı vitaminlerin
etkisi çok daha yüksek oranda olabilmektedir. Antioksidan kapasiteye
sahip olan vitaminler bağışıklık sistemi hücrelerinin çalışmasında etkin rol oynamaktadır. A, C, D ve E vitaminleri bağışıklık sistemindeki
mekanizmalarda kofaktör görevi görmektedir. Yapılan çalışmalar bu
vitaminlerin yeterli alınmasının bağışıklık sistemini desteklediğini bildirmektedir. Örneğin, A vitamini bağışıklık hücrelerinden akyuvarlar
1 Karabük Üniversitesi, Safranbolu Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü,
Karabük / Türkiye, ozlemozeraltundag@karabuk.edu.tr , Orcid No: 0000-0001-7117-6335
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ve antikorların güçlenmesini sağlayarak immün sistemin çalışmasına
direk etki etmektedir. Bir diğer vitamin olan D vitamini hücre gelişmesi, kas ve kemik sağlığı, kalsiyum ve potasyum minerallerinin geri
kazanımı, enfeksiyon hastalıkları ile mücadele ve özellikle immün
mekanizmayı desteklemek için oldukça etkili görevi bulunan önemli
vitaminlerden bir diğeridir. Bitkisel kaynaklı besinler genel olarak iyi
fenolik madde içeriğine sahip besinlerdir. Bu bileşikler sebze ve meyvelerin tat algısında, renginde ve daha uzun süre dayanmasında etkili
bileşiklerdir. Bu bileşikler, antioksidan özelliklerine bağlı olarak kansere karşı koruyucu, hücre mutajenini önleyici ve mikroorganizmalara
karşı koruyucu aktivite göstermeleri bakımından da insan sağlığı ile
yakından ilişkili bulunmaktadır. Flavonoid bileşiklerin en önemli biyolojik özelliği, oksidatif hasara karşı koruyucu etkiye sahip olmaları
gösterilmektedir. Bu fenolik maddelerin bir çoğunun yağ asitlerinin
bozulmasını başlatan serbest radikallerin ve lipid peroksi radikallerinin oluşumunu önlediği, yapısındaki bazı grupların ise flavanoid radikallerinin stabilitesini etkileyerek antioksidan kapasitesini yükseltebildiği, flavonoid bileşiklerin bunların dışında ağır metalleri tutarak yağ
asitlerinin okside olmasını önleyebildiği ve serbest radikallerin oluşumunda görev yapan enzim mekanizmasını baskılayabildiği yapılan
çalışmalarda bildirilmektedir. Meyve ve sebzeler fenolik maddeler
bakımından doğal zengin besin kaynaklarıdır. Bu fenolik bileşiklere
sahip sarımsak, zencefil ve zerdeçal gibi besinlerin tüketiminin de immün sistemi desteklediği, hastalıklara yakalanma oranını azalttığı ve
iyileşme sürecini hızlandırdığı çalışmalarca bildirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bağışıklık, Beslenme, Antioksidanlar

GİRİŞ
Beslenmenin bağışıklık sistemi üzerine çok önemli etkileri bulunmaktadır. Beslenme ilk olarak bireye glikoz ve yağ asitleri gibi enerji
substratlarını sağlar, bunun yanı sıra amino asiler gibi yapı taşlarını içerir ve A vitamini, D vitamini gibi bağışıklık hücrelerini geliştiren ve bağışıklık tepkilerini sürdüren birçok bileşen içermektedir. Besinler ayrıca
beslenmeye duyarlı diğer sistem ve organları, özellikle hipotalamus-hipofiz ekseni, yağ dokusu ve bağırsak yoluyla bağışıklık sistemini dolaylı
olarak etkilemektedir. Bu organlar, diğer hücre tiplerinin yanı sıra bağışıklık hücrelerinin aktivitesini etkileyen hormonları, adipositokinleri ve
bağırsak sitokinlerini (inkretinler olarak da bilinir) salgılayarak besinle261
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re ve bunların metabolitlerine yanıt oluşturmaktadır (Eberl, 2014; Ergün,
2016; Ayaz, 2020).
Besin bileşenleri ayrıca bağırsak mikrobiyotası yoluyla bağışıklık
sistemini de etkiler. Mikrobiyota gıda bileşenlerini işler ve üretir. Bu
metabolitler, düzenleyici T hücreleri (Treg’ler) ve doğuştan gelen lenfoid hücreler (ILC’ler) dahil olmak üzere belirli bağışıklık hücrelerinin
gelişimini ve aktivitesini kontrol eden kısa zincirli yağ asitleri (SCFA)
ve aril hidrokarbon reseptörünün (AHR) ligandlarıdır (Colonna, 2015).
Gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 800 milyon kişiyi etkileyen bir
durum olan açlık, bağışıklık sisteminin birden fazla kolunu etkileyerek sonuçta bağışıklık nodülleri yetersizliklerine neden olabilmektedir.
Dengesiz beslenmenin bağışıklık sistemi üzerindeki baskılayıcı etkisi en
çok malnutrisyon (yetersiz beslenen) bireylerde gözlenmektedir. Malnutrisyon, lenfoid organlarda belirgin atrofiye ve çevresel patojenlere
duyarlılığa, viral reaktivasyona ve fırsatçı enfeksiyonların gelişmesine
yol açan işlev bozukluklarına neden olmaktadır (Editorial, 2015).
Bağışıklık Sistemi ve Bağışıklık Sistemini Etkileyen Faktörler
Bağışıklık sistemi, doğuştan gelen ve uyarlanabilir bağışıklığı kapsamaktadır. Bağışıklık sisteminin gelişmesinde merkezi rol oynayan timus, gebeliğin 7. haftasında gelişmeye, kemik iliği ise 20. haftadan itibaren gelişmeye başlamaktadır. Hayvan modellerinde yapılan çalışmalar,
uterustaki mikro besin eksikliklerinin (MND’ler) timusun boyutunu ve
işlevini olumsuz etkilediğini, lenfositlerin işlevini değiştirdiğini ve B
lenfositlerinin boyutunu azalttığını belirtmektedir (Pai vd., 2018).
İmmün sistem, canlı mekanizmaya giren her maddeyi analiz ederek, zararlı olan maddeler için hemen savunma mekanizması oluşturup
canlının enfeksiyon ve hastalıklardan korunmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sisteminin başlıca görevi; canlı mekanizmaya belirli aralıklarla
temasta bulunan anormal hücre ve moleküllerin belirlenmesini sağlayarak metabolik hastalıkların ilerlemesine engel olmaktır.
Bağışıklık sistemi temel olarak santral ve periferik lenfoid organlar
olmak üzere 2 grupta toplanmaktadır. Lenfosit hücreleri tüm özelliklerini kemik iliği ve timusta gelişerek oluştururken periferik lenfoid or262
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ganlar birbirini tamamlar şekilde çalışarak işlevlerini yerine getiren bir
mekanizma şeklinde çalışmaktadır (Çetin, 2020).
İnsan vücudu için bağışıklık sistemi yaşamsal faaliyetleri sürdürmede önemli etkilere sahip olgulardan birisidir. İnsanoğlunun immün
sisteminin zayıf düşmesi ile hastalıklara yakalanma oranları artmaktadır. Bağışıklık tepkisi bozulmuş yaşlılar enfeksiyonlara karşı daha duyarlıdır ve enfeksiyondan kaynaklı önemli ölçüde yüksek morbidite ve
mortaliteye sahiptir (Pae ve Wu, 2017).
Yetersiz beslenme, kötü maddelerin kullanımı, aşırı ilaç alımı, serbest radikallere çokça maruz kalma, hijyen kurallarına uymama, kirli
hava soluma, hareketsiz yaşam, şişmanlık, viral enfeksiyon durumu ve
yetersiz uyku durumu bireylerin bağışıklık sisteminin zayıflamasına
ve hastalıklara yakalanma oranının artmasına sebep olmaktadır (Çetin,
2020).
Bağışıklık Sistemini Destekleyen Besinler
İmmün sistem her zaman çalışır durumdadır, ancak savunmada görev alan hücreler patojen varlığı tespit edildiği zaman aktive olmaktadır.
İmmün sistem içerisinde bu hücresel üretimin gerçekleşmesi önemli düzeyde hücresel çoğalma ile gerçekleşir, böylece savunma için bağışıklık
hücrelerinin sayısı artmaktadır. Hücresel çoğalma için DNA, RNA, protein ve kompleks lipid sentezi yapılır ve bunu desteklemek için substratların hazır bulunması gerekmektedir. Enerji üretimi ve biyosentezde
yer alan metabolik mekanizmalar için kofaktör olarak birçok farklı vitamine ve minerale ihtiyaç vardır. İmmün sisteminin çalışma mekanizmasını desteklemede besin öğelerinin rolleri çok çeşitlidir ve sağlıklı bir
bağışıklık cevap oluşması isteniyorsa bu besin öğelerinin vücutta yeterli
ve dengeli şekilde bulunması gerekmektedir. İyi beslenme, bağışıklık
sisteminin uygun şekilde tepki verebileceği bir ortam yaratır (Oğur ve
Pilavcı, 2020).
Vitaminler
Ekosistemde bulunan ve canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için besinleri tüketmesi ile, vücutta yaşamsal faaliyetler için gerekli
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olan metabolik olayların yerine gelmesi mümkün olabilmektedir. Böylece vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesi sağlanmaktadır. Vitaminler bu besin öğelerinden birisidir. Vitaminler, canlı mekanizmada metabolik olayların gerçekleşmesinde yeterli miktarda bulunmalarına ihtiyaç duyulan elzem maddelerdir. Vitaminlerin eksikliklerinde veya fazla
alınma durumlarında ciddi sağlık sorunları oluşmaktadır. Vitaminler
suda çözünen (B ve C vitaminleri) ve yağda eriyen (A,D,E,K vitaminleri)
vitaminler olmak üzere 2 temel gruba ayrılmaktadır. Bu vitaminler immün sistemini direk ya da in direkt etkilerken özellikle bazı vitaminlerin
etkisi çok daha kuvvetlidir. A, C, D ve E vitaminleri bunlara örnek olarak verilebilmektedir (Çetin, 2020).
A Vitamini
A vitaminin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri yeterli olarak açıklanamasa da “anti-inflamasyon vitamini” olarak bilinmekte ve bazı enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde de aktif olarak kullanılmaktadır.
Bağışıklık sistemi fonksiyonun A vitamini tarafından modülasyonunun
kompleks olduğu ve A vitaminin pek çok farklı yoldan bağışıklığı desteklediği bildirilmektedir (Huang vd., 2018). Diyetle alınan retinoidler
hayvansal kaynaklı besinlerde, karotenoidler ise bitkisel kaynaklı besinlerde bulunmaktadır (Ayaz, 2016). Günümüzde A vitaminin aktif bir
metaboliti olan retinoik asitin (RA), normal bağışıklık sisteminin gelişimi ve düzenlenmesinde önemli rolü olduğu bildirilmiştir (Hall vd.,
2011; Eberl, 2014; Ayaz, 2020).
A vitaminin besinlerle alımı beta karoten formunda olup, depolanma işleminin %90’nı karaciğer organında gerçekleşmektedir. A vitamini
hayvansal kaynaklar olarak balık yağı, tereyağı, yumurta sarısı gibi besinler ile bitkisel kaynaklı olarak da havuç, yapraklı sebzeler, domates,
taze kayısı gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır. A vitaminini diğer bağışıklık sisteminde aktif rolleri olan E ve C vitaminleri ile beraber
alındığında emilimi artırmaktadır (Padayatty vd., 2003; Goodman vd.,
2004).
A vitamininin T helper 1 (Th1) hücrelerini stabilize ettiği belirlenmiştir. Bu hücreler, intraselüler patojenlere ve interferon- γ (IFN –δ)
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üretimine karşı bağışıklık sistemi için önemlidir. Bu hücrelerin farklılaşmasında ve Th17 hücrelerine dönüşümünü önlemede A vitaminin rolü
vardır (Veldhoen and Ferreira, 2015). A vitamini yetersizliğine bağlı olarak T-hücre büyümesini desteklemede rolü olan İnterleukin-12 (IL-12)
ve proinflamatuar Tümör Nekroz Faktörü- α (TNF-α) üretimindeki artış, aşırı inflamatuar yanıt oluşturabilir; ancak, A vitamini desteği ile bu
etkilerin önlendiği gösterilmiştir (Ergün, 2016; Ayaz, 2020).
E Vitamini
E vitamini, α-tokoferolün biyolojik aktivitesini gösteren tüm tokoferol ve tokotrienollerin genel tanımıdır. E vitamininin doğal olarak oluşan
sekiz formu bulunmaktadır: α-, β-, γ- ve δ- tokoferoller ve α-, β-, γ- ve
δ- tokotrienollerdir. Aktif formu α-tokaferol olan E vitamini yağda çözünen, antioksidan bir özelliği ile immün sistemine olumlu katkısı olan bir
vitamindir (Lewis vd., 2019). E vitaminin bağışıklık sistemindeki rolü,
bağışıklık hücre zarlarında, lipid peroksidasyonuna karşı koruyucu etkisiyle, diğer hücrelerde ise reaktif oksijen türlerini uzaklaştırılması ve
oksidatif stresin azaltılması yoluyla gerçekleştirdiği ve hücresel bütünlüğü koruduğu belirtilmektedir (Öktem Güngör vd., 2020). E vitamini
selenyum minerali ile birlikte tüketildiğinde hücre içindeki serbest radikal oranını düşürerek güçlü bir antioksidan özellik göstermektedir. En
yoğun bulunduğu besinler; bitkisel yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, yağlı
tohumlar, et ve yumurtadır (Konjufca vd., 2004).
D Vitamini
D vitamini, son yıllarda tıpta özellikle dikkat çeken büyüleyici ve
çekici bir moleküldür (Chirumbolo vd., 2017). D vitamini yağda çözünen ve vücut için elzem olan bir vitamindir. D vitamininin %10’dan azı
besinler yoluyla alınır; geri kalanı ise güneş ışığının etkisiyle cildin derin
epidermis tabakasında üretilir (Shirvania vd., 2019). D vitamininin aktif
formu olan 1,25-dihidroksivitamin D3’ün (1,25(OH)2D3) kalsiyum ve
fosfor metabolizmasını düzenlediği ve dolayısıyla kemik oluşumunda
anahtar oyuncu olduğu bilinmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda D vitamini yetersizliğine bağlı görülen klinik bozukluklar 17. yüzyıldan beri
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bilinmektedir. O dönemde, raşitizmin nedeni tam olarak bilinmemekle
beraber İngiltere’de endüstriyel duman ve sisle yoğun şekilde kirlenen
güneybatı şehirlerinde raşitizm endemik bir yapıya sahip olarak bildirilmiştir. Daha sonra, D vitamini nihayetinde kalsiyum homeostazı ve
kemik metabolizmasının merkezi bir düzenleyicisi olarak kabul edildi
ve günümüzde yetişkinlerde D vitamini eksikliğinin osteomalazi olarak
bilinen bir semptom olan zayıf mineralize iskelet matrisi ile sonuçlandığı iyi olarak anlaşılmıştır (Baeke vd., 2010). Ayrıca bağışıklık sisteminde
D vitamininin modüle edici etkileri olduğu bildirilmektedir. D vitamini
için bağışıklık sistemi boyunca antijen sunan dendritik hücre ve makrofaj hücrelerinde reseptörler bulunmakta ve bu durum D vitamininin
bağışıklık sisteminde merkezi bir rol oynadığını açıklamaktadır. Ayrıca
diğer bağışıklık hücreleri gibi T lenfositleri de D vitamini için reseptör
taşımaktadır. Bu veriler, bir bağışıklık modülatörü olarak D vitamininin fizyolojik bir rolü olduğunu göstermektedir (Shirvania vd., 2019).
Bu bağlamda, 1,25(OH)2D3, monositler ve makrofajlar gibi bağışıklık
hücrelerinin antimikrobiyal özelliklerini güçlendirerek, doğuştan gelen
bağışıklık tepkilerinin önemli bir aracısı olarak kabul edilmiştir. (Baeke vd., 2010). Epidemiyoloji, D vitamini eksikliği ile olumsuz bağışıklık
sonuçları (daha fazla enfeksiyon, daha fazla otoimmün hastalık) arasındaki korelasyonları göstererek bu olası rolü doğrulamaktadır. Hayvan
modelleri, D vitamini eksikliğinin bağışıklık fonksiyonu üzerindeki bu
zararlı etkisini doğrulamaktadır (Mathieu, 2012). D vitamini işlevi ve eksikliği, malign, kardiyovasküler, bulaşıcı, nöromüsküler ve otoimmün
hastalıklar dahil olmak üzere çok çeşitli metabolik bozukluklarla ilişkilendirilmiştir (Shirvania vd., 2019).
Sadece birkaç gıda doğal olarak önemli miktarda D vitamini içermektedir. Örneğin morina karaciğeri yağı ve yağlı balıklar zengin kaynaklar olarak kabul edilirken, tereyağı, krema ve yumurta sarısı çok az
miktarda içermektedir. Ayrıca insan ve inek sütü zayıf D vitamini kaynaklarıdır. D3 vitamini beslenme yoluyla elde edilebilmesine rağmen,
bu prohormonun en önemli kaynağı güneş ışığına maruz kaldığında D3
vitamini üretme kapasitesi yüksek olan deridir. Deride, UV ışınları 7-dehidrokolesterolün (7-DHC) ön vitamin D3’e fotolitik bölünmesini destekler, bu daha sonra kendiliğinden bir termal izomerizasyon ile vitamin
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D3’e dönüştürülmektedir. Sentezden sonra, D vitamini ve metabolitleri,
sistemik taşıma için D vitamini bağlayıcı protein (DBP) olarak bilinen
bir taşıyıcı moleküle bağlanarak gerekli hücrelere taşınmaktadır (Baeke
vd., 2010).
Birden fazla grup, özellikle Mycobacterium tuberculosis ve gram-negatif bakterilerin neden olduğu enfeksiyon bağlamında, D vitamini eksikliği ile solunum yolu enfeksiyonlarına duyarlılık arasında bir korelasyon bildirmiştir. Örneğin, yaşlılar, üremik hastalar ve koyu tenli insanlar dahil olmak üzere nispeten düşük serum D vitamini seviyelerine
sahip kişilerde tüberküloza karşı daha yüksek bir duyarlılık görülmektedir. Yapılan farklı epidemiyolojik çalışmalar, D vitamini durumu ile
Tip 1 Diyabet (T1D), Sistemik lupus eritematozus (SLE), multipl skleroz
(MS), inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) ve otoimmün hastalıkların
(Romatoid artrit gibi) insidansı arasında ters bir ilişki olduğunu bildirmektedir. (Cantorna and Mahon, 2004; Ponsonby vd., 2005; Kamen and
Aranow, 2008; Otsa, 2008; Kulie vd., 2009 and Cutolo). Örneğin, kuzey
yarımkürenin daha kuzey bölgelerinde yaşayan (ve dolayısıyla daha az
UV radyasyonu alan) nüfusun önemli bir yüzdesi D vitamininden eksiklik ve bu eksiklik, otoimmün hastalıkların daha yüksek insidansı ile
pozitif olarak ilişkilidir (Baeke vd., 2010).
Yapılan bir randomize kontrol çalışması, D vitamini takviyelerinin
uygulanmasının genel ölüm oranlarında azalma ile ilişkili olduğu sonucuna varmıştır (Autier ve Gandini, 2007). Örneğin yapılan bir araştırmada Endonezya’daki tüberküloz hastalarına D vitamini suplementi verilmesi tedaviyi hızlandırıcı bir etki yaptığı bildirilirken farklı bir araştırmada suplement kullanımının tüberküloz hastalarında klinik durumu
düzeltmede bir etkisi olmadığı bildirilmiştir. Tabii bu durumda kullanılan dozun da etkili olabileceği bildirilmiştir (Nursyam vd., 2006; Wejse
vd., 2009). Temel hasta demografisinde, örneklem büyüklüğünde ve D
vitamini stratejilerinde önemli bir heterojenlik olmasına rağmen, en güçlü kanıtlar, bulaşıcı hastalık ortamlarında, özellikle D vitamini eksikliği
olan hastaların tıbbi bakımında D vitamininin rolünü desteklemektedir
(Baeke vd., 2010).
Sonuç olarak tüberküloz, grip ve viral üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bulaşıcı hastalıkların tedavisinde farklı D vitamini denemelerini
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inceleyen meta-analiz sonuçları, D vitamini durumu ile viral üst solunum yolu enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi daha fazla değerlendirmek
için daha titiz tasarlanmış klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu bildirmektedir (O’Brien and Jackson, 2012).
C Vitamini
Askorbik asit (C vitamini), hücre dışı sıvıda ve hücrenin sitozolik
bölmesinde bulunan ve özellikle immün homeostazda çeşitli işlevleri
yerine getiren, suda çözünen bir antioksidandır (Fuente vd., 2020).
Bağışıklık sistemini desteklemekte, antiviral özellikler göstermekte,
nötrofilin fagositik kapasitesini, kemotaksisini arttırmakta ve lenfosit
proliferasyonunu desteklemektedir. Çalışmalar, C vitamininin IL-6 üretimini engelleyebileceğini ve azalan inflamatuar durum üzerinde güçlü
etkileri olduğunu göstermektedir (Gholizadeh vd., 2021). İn vitro ve takviye denemeleri araştırmaları C vitamininin, inflamatuar yanıt sırasında
lökositlerin redoks bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunan çeşitli immün hücre fonksiyonlarını uyardığını bildirmektedir (Fuente vd.,
2020).
C vitamini, büyük bir enzim sınıfının önemli bir ko-substratıdır ve
önemli transkripsiyon faktörleri ile etkileşime girerek gen ekspresyonunu düzenlemektedir. C vitamini, inflamatuar süreçlerle bağlantılı ve bağışıklık sistemini içeren birçok stresli durumda önemli bir yapıdır. Birçok hastalığın başlangıcından inflamatuar bir uyaranın sorumlu olduğu
bilinmektedir. C vitamini, redoks sisteminin direncini ve koruyucu yeteneğini arttırdığı için bağışıklık sisteminin uyarılması için gereklidir.
C vitamini çeşitli sebze ve meyvelerde bol bulunan bir vitamindir. Sulu
fazdaki serbest radikalleri, lipidlere saldırmadan önce hızla durdurabilir
ve oksidatif stresin neden olduğu hücresel hasara karşı koruma sağlamak için lipid hidroperoksil (LHP) radikallerini nötralize etmektedir. C
vitaminin, ROS sistemini inhibe ederek lipopolisakkaritlerin neden olduğu nöroinflamatuvarı, hücre apoptozunu ve bilişsel bozulmayı hafiflettiği bildirilmektedir (Zhang vd., 2018).
Bunların dışında C vitamininin enfeksiyonları önleme, süresini kısaltmada ve olumsuz etkilerini hafifletmede etkili olduğu yapılan kont268

Özlem ÖZER ALTUNDAĞ

rollü çalışmalarda bildirilmektedir ve yine C vitamininin soğuk algınlığının süresini kısalttığı ve bazı durumlarda ise soğuk algınlığını önlediği belirtilmektedir (Ayaz, 2020).
Mineraller
Selenyum
Selenyum minerali bağışıklık sistemi için antioksidan ve anti-inflamatuar etki gösteren, çok çeşitli pleiotropik etkileri olan bir eser elementtir. Bu eser element, çok sayıda selenoproteinin bileşeni olarak
üreme, tiroid hormonu metabolizması, DNA sentezi, oksidatif hasar ve
enfeksiyonlardan korunma gibi birçok biyolojik olayda rol almaktadır
(Karaaslan vd., 2019).
Selenyum, insan vücudunu oksidatif hasarlardan koruyan glutatyon peroksidaz ve benzeri, enzimlerin, ayrıca selenoprotein P’nin de
dahil olduğu birçok bağışıklık sistemi metabolizmasında rol oynamaktadır. İz elementlerden selenyum inflamatuar ajanlarla savaşma, bağışıklık sistemini düzenleme ve endokrin fonksiyonların düzenlenmesi
için hem yapısal ve hem de kofaktör olarak rol almaktadır. Ayrıca selenyum minerali fagosit ve Natural Killer (NK) hücre aktivitesini, T hücre
çoğalmasını ve immünoglobülin sentezini artırmada etkili bir mineraldir. Selenyum minerali, bağışıklık hücreleri üzerinde interlökin-2 (IL-2)
reseptörlerinin salgılanmasını arttırarak IL-2’ye tepki verme yeteneğini
arttırır. Bu etkileşimler ile bağışık hücreleri sayısında ciddi bir artış ve
B hücreleri tarafından antikor üretimi artışı sağlamaktadır (Acar Tek ve
Koçak, 2020, 36-37).
Yapılan çalışmalar selenyum minerali eksikliğinde enfeksiyon hastalıklarına yakalanma oranında artış olduğunu ve enfeksiyonların daha
şiddetli geçtiğini bildirmektedir (Karaağaç ve Bellikci Koyu, 2020).
Çinko
Enzimatik reaksiyonlarda katalitik etkisi dolayısıyla önemli bir mineral olan çinko bağışıklık fonksiyonu, protein sentezi, yaraların iyileşmesi, DNA sentezi ve hücre bölünmesinde de aktif rol oynamaktadır
(Karaaslan vd., 2019). Çinko da nötrofiller ve NK hücreler gibi spesifik
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olmayan bağışıklık hücrelerinin normal gelişimi ve işlevinde önemli rol
oynayan bir mineraldir. Ayrıca çinko eksikliği bağışıklık hücrelerinden
T lenfositlerin hem büyümesini hem de aktivasyonu etkileyerek, Th1 sitokin üretimi ve B lenfosit yardımı gibi bazı işlevlerini azaltmakta ve
adaptif bağışıklık gelişimini etkilemektedir. Tüm bu etkileri ile bu iz
elementin enzimler, timik peptitler ve sitokinler gibi önemli bağışıklık
aracılı bileşikler üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğu söylenebilir,
bu da çinkonun lenfoid hücre aktivasyonu, proliferasyonu ve apoptozunun düzenlenmesindeki büyük rolünü açıklamaktadır. Tüm bu sonuçlara bakıldığında, çinkonun bağışıklık sistemi üzerinde etkin bir rolünün
olduğu ve viral enfeksiyonlar dahil olmak üzere mikroorganizmalardan
korunmak için beslenme ile optimum düzeyde çinko dengesinin korunması gerektiği söylenebilir (Acar Tek ve Koçak, 2020).
Diğer Bileşenler ve Besinler
Bitkisel besinler insanoğlunun varlığından beri yaşamın vazgeçilmez temel beslenme kaynaklarından birisi konumundadır. İnsanoğlu
bitkisel besinleri sadece beslenme amaçlı değil aynı zamanda çeşitli
sağlık sorunlarının çözülmesinde de kullanmaktadır. Bitkilerin, doğal
antioksidan bileşiklerin başlıca kaynağı olduğu söylenebilir. Bu sebeple bitkisel besinler süper antioksidan besinler olarak da adlandırılmaktadır. Fenolik maddeler doğal antioksidanların en önemli gruplarından
birisi konumundadır ve bunlar bitkilerin tüm kısımlarında görülen polifenolik komponentler olarak adlandırılmaktadır. En çok bilinen bitkisel fenolik antioksidanlar flavonoidler başta olmak üzere sinnamik asit
türevleri, kumarinler, tokoferoller ve fenolik asit olan bileşiklerdir. Bu
nedenle uzun zamandır besinlerin koku ve tat gibi özelliklerini arttırmak için katkı olarak kullanılan baharat ve aromatik bitkilerin önemi
giderek artmaktadır (Deveci vd., 2016). Yapılan çalışmalar, belli başlı
antioksidan özellik gösteren fenolik bileşiklerin oksidatif baskı sonucu
meydana gelen hücre ölümlerini engellemede etkili olacağını vurgulamaktadır (Schoeter vd., 2000; Youim ve Joseph, 2001; Parihar ve Hemnani, 2003).
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Sarımsak
Sarımsak yaklaşık olarak %65 su, %28 karbonhidrat, %2.3 organosülfür bileşikleri, %2 protein, %1.2 serbest amino asit ve %1.5 lif içermektedir. Sarımsak besini antioksidan, immünomodülatör, antiinflamatuar,
antikanser, hepatoprotektif, kardiyovasküler koruyucu, antidiyabetik,
antiobezite, renal koruyucu, nöroprotektif, antibakteriyel ve antifungal
gibi biyolojik aktiviteler gösteren ayrıca organosülfür, fenoller ve saponinler gibi biyoaktif bileşikler içermektedir. Sağlam veya suyu alınmış
sarımsak organosülfürleri içermektedir ve işlenme, pişirilme gibi uygulamalar sırasında γ-Glutamilsistein ve alliin (S-Allylsistein sülfoksit)
gibi diğer kükürtlü bileşikleri ortaya çıkarmaktadır (Tavares vd., 2021).
Sarımsak karakteristik tadı ve sağlık yararları nedeniyle, hastalıkları
önlemek veya tedavi etmek için uzun süredir baharat, sebze ve halk ilacı olarak kullanılmaktadır (Li vd., 2021). Sarımsak, güçlü anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahip olduğundan, kronik böbrek hastalığı
(CKD) ve eşlik eden hastalıklar gibi yaşlanma hastalıklarında sıklıkla
gözlenen komplikasyonları hafifletmek için umut verici ve basit ama etkili bir yol sunduğu belirtilmektedir. Ek olarak sarımsak, normatif bir
bağırsak mikrobiyotasının korunmasında ve dolayısıyla yaşa bağlı fizyolojik direncin artmasında faydalı olabilmektedir (Ribeiro vd., 2021).
Sarımsak tüketiminin antiinflamatuar etkileri için çeşitli mekanizmalar önerilmektedir. Örneğin sarımsak, tümü anti-inflamatuar özelliklere sahip olabilen allisin, metil alil trisülfid (MATS) ve S-allil sistein
(SAC) dahil olmak üzere iyi bir antioksidan bileşik kaynağıdır. Sarımsak
özü, interlökin-10 (IL-10)’u düzenleyerek iltihabı azaltmada fayda sağlayabilmektedir. Sarımsak özü ekstrakt takviyesi yapıldığında TNF-α
seviyesinin önemli ölçüde azaldığı, sarımsak tüketiminin ise CRP seviyesini önemli ölçüde azaltabileceği bildirilmektedir (Mirzavandi vd.,
2020).
Zencefil
Son yıllarda yapılan çalışmaların büyük bir kısmı, diğer immün uyarıcılara göre sürdürülebilirlik ve daha az yan etki gibi sayısız avantajları
ışığında şifalı bitkilerin kullanımına odaklanmıştır. Zencefil rizomları271
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nın kuru tozu tipik olarak %60-70 karbonhidrat, %9 protein, %3-6 lipid
(gliseritler, lesitin ve yağ asitleri), %3-8 lif, %2-6 proteazlar, %1-3 gingerol, shogoal, zingiberol, zingiberene gibi uçucu bileşiklerin yanı sıra
A, C ve B3 vitaminlerini içermektedir. Zencefil rizomlarında bulunan
biyoaktif bileşikler arasında terpenler, oleoresin, zingiberol, zingiberone, zingiberene, gingerol, shogaol, zingerone ve paradol bulunmaktadır. (Mohammadia vd., 2020). Bu bileşenlerin sahip olduğu antioksidan,
antibakteriyel, antiparaziter, anti-inflamatuar ve immünostimülasyon
aktiviteleri olduğu bildirilmektedir (Rungkat vd., 2003; Gao ve Zhang,
2010; Ali Hasan vd., 2012; S, vd., 2018; Beristain-Bauza vd., 2019 and Fu
vd., 2019).
Zencefil ekstraktı tüketimi üzerine yapılan çalışmada sigara içenlerde ve sigara içmeyenlerde bağışıklık sisteminin hücreleri ve antikorları
üzerinde ekstrakt kullanımının farklı etkileri olduğu bildirilmiş olup,
sigara içenlerde zencefil tüketiminden sonra artan hemoglobin konsantrasyonu, sigara dumanı nedeniyle oksijeni bağlamak için mevcut olan
azaltılmış hemoglobin moleküllerini telafi etmek için faydalı olabileceği
bildirilmektedir (Mahassni ve Bukhari, 2019). Bu sonuçlara göre sigara
içen bireylerin, ortalama alyuvar hücre (RBC) sayımlarında ve hemoglobin düzeylerinde artışlar gözlenmiş ve bu nedenle anemisi olan ve sigara içen bireylere zencefilin faydalı olabileceği söylenebilmektedir.
Zerdeçal
Kurkumin, zerdeçaldan (Curcuma longa’nın ortak adı) sarı bir pigment olarak izole edilen fenolik bir bileşiktir. Zerdeçal, Hindistan’da ve
Güneydoğu Asya’nın diğer bölgelerinde yetiştirilen Zingiberaceae ailesinin çok yıllık üyesi olan bitkinin köksapından elde edilen bir Hint
baharatıdır. Fenolik bileşikler, esas olarak fenilalaninden ve daha az sıklıkla tirozinden türetilen doğal fitokimyasallardır ve gıda ve nutrasötiklerde yaygın olarak bulunur. Son zamanlarda fenolik bileşiklerin kanser
ve metastaz yapma kabiliyeti üzerinde inhibitör bir etkiye sahip olduğu
gösterilmiştir ve tam olarak oksidatif hasara karşı potansiyel koruyucu
etkileri nedeniyle, kurkumin ve türevleri dahil bu bileşikler bilim dünyasının dikkatini çekmektedir. Zerdeçalın tıbbi özellikleri binlerce yıldır
bilinmesine rağmen tam etki mekanizmaları ve aktif bileşenleri ancak
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son zamanlarda analiz edilmeye başlanmıştır. Geleneksel olarak Asya
ülkelerinde antioksidan, antienflamatuar, antimigren, antimikrobiyal
ve antitümör özellikleri nedeniyle tıbbi bir bitki olarak kullanılmıştır,
ancak çoklu potansiyelleri nedeniyle tüm dünyada birçok farklı şekilde
tanınmakta ve kullanılmaktadır (Hay vd., 2019).
Zerdeçal (Curcuma longa L), Hindistan’da Vedik kültüründe 4000 yıl
öncesine dayanan, tıbbi kullanımı ile bilinen bir bitkidir. Bitkisel ve geleneksel tıpta zerdeçal, romatoid artrit, kronik ön üveit, konjonktivit, cilt
kanseri, çiçek hastalığı, su çiçeği, yara iyileşmesi, idrar yolu enfeksiyonları ve karaciğer rahatsızlıklarının tedavisinde, vücudun genel enerjisini
güçlendirmede kullanılmaktadır. Ayrıca bağırsak kurtlarının düşürülmesinde, menstrüel siklüs düzenlemede, safra taşlarını eritmede, yaraları temizlemede ve hatta çeşitli sindirim bozukluklarının tedavisinde
kullanılmaktadır (Giri vd., 2019).
Zerdeçal, üç kurkuminoid grubundan oluşmaktadır. Bunlar kurkumin (%77), demetossikurkumin (%17) ve bisdemetossiku kumina
(%3)’dır. Ayrıca tumerone, atlantone ve zingiberone gibi uçucu yağlar,
şekerler, proteinler ve reçineler içermektedir (Hay vd., 2019).
Zerdeçalın başlıca kurkuminoidi olan kurkumin, çok çeşitli tıbbi
özellikleri nedeniyle kapsamlı bir şekilde araştırmalarda incelenmiştir
(Giri vd., 2019). Yine bunların dışında zerdeçal ve acı biber, sarılık ve idrar yolu enfeksiyonları ile Alzheimer hastalığı gibi sayısız rahatsızlığın
önlenmesinde kullanılmıştır (Almotayri vd., 2020).
Yapılan çalışmalardan birinde zerdeçalın sadece erkeklerde kolesterol seviyesini düşürdüğü ve trigliserit miktarını 65 mg/dl azalttığı
bildirilmiştir. Almotayri ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada zerdeçalın
obezitede kilo kaybı sağlamadaki etkisi yeterli kanıtlara dayanmamakla
birlikte serum trigliserit seviyesini düşürme potansiyeli nedeniyle, zerdeçal obeziteyi tedavi etmek için kullanılabilir diye bildirmektedirler
(Almotayri vd., 2020). Bir başka çalışmada zerdeçal (Curcuma longa), sarsaparilla (Smilax officinalis), D vitamini ve akupunktur iltihabı hafifletebileceği bildirilmektedir. Zerdeçal (C. longa), nükleer faktör kappa B’nin
(NF-kB) ve tümör nekroz faktörü-a (TNF-a), interlökin (IL)-1b ve IL-6
gibi diğer enflamatuar aracıların etkilerini baskılayabilmektedir (Mar273
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tin, 2019). Romatoid Artritte (RA) kurkuminin proinflamatuar sitokinlerin (IL-1β gibi), kemokin (MCP-1 gibi) ve büyüme ile ilgili onkogen/
keratinosit kemoatraktan (GRO/KC) ekspresyonunu azalttığı; kurkuminin ayrıca adezyon moleküllerinin, β3 ve β7 integrinlerin gen ekspresyonunu azaltabildiği ve böylece RA’da eklem iltihabını azaltabildiği
bildirilmektedir (Hay vd., 2019). Kurkuminin, NF-κB’nin inhibisyonu
ve TNF-α, IL-1β, IL-6, MCP- gibi önemli inflamasyon düzenleyicilerinin
baskılanması yoluyla osteoartrit üzerinde anti-inflamatuar etkiler gösterdiği bildirilmiştir (Panahi vd., 2014).
Kurkuminoidler, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından günde
4 ila 8 mg dozlarda bile güvenli ve tolere edilebilir maddeler olarak kabul edilmiştir (Hay vd., 2019).
SONUÇ
Bağışıklık sistemi, vücudun doğal savunma mekanizmasıdır ve
sistem herhangi bir zarara uğramadığı sürece bireyin birçok hastalığa
yakalanmasını önlemekte, semptomları hafifletmekte ve iyileşme süresini kısaltmaktadır. Bu dengenin varlığını düzenli sürdürebilmesinde
beslenme önemli bir yere sahiptir. Besinlerde bulunan makro ve mikro
besin öğelerinin her birinin vücudumuzun çalışmasında ve vücut homeostazının korunmasında önemli bir yeri vardır. Yapılan araştırmalar, bu
makro ve mikro besin ögelerinin insan bağışıklık sistemini desteklemede ve enfeksiyon riskini azaltmada kilit rolleri olduğunu bildirmektedir.
Yeterli ve dengeli beslenme, her besin grubundan önerilen kadar
tüketme bireyin sağlığı için alması gereken makro ve mikro besin ögelerinin vücuda yeterli alınmasını sağlamaktadır. Bağışıklık sistemini
desteklemek için doğada bulunan sebze, meyve, kurubaklagil, süt ve
süt ürünleri vb. gibi besin kaynaklarını yeterli ve dengeli tüketmek gerekmektedir. Bu besinler bağışıklık sisteminde etkin rolü olan A, C, D
ve E vitaminleri açısından zengin besinlerdir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde antioksidan kapasiteyi yükselten bu vitaminlerin bağışıklık
sistemi üzerinde aktif rol aldığını göstermektedir. Bu besin öğelerinin
bağışıklık sistemi mekanizmalarında IL-6, IL-12 ve TNF- α üretimini
engelleyebileceği, oksidatif stresin neden olduğu hücresel hasara karşı
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koruma ve genel ölüm oranlarında azalma gibi önemli etkilere sahip olduğu çalışmalarda bildirilmektedir.
Uzun yıllardan beri gıdalardaki fenolik bileşikler üzerine de çok sayıda çalışma yapılmıştır. Fenolik madde içeriği fazla gıdaların tüketimi,
vücutta birçok rahatsızlığın oluşmasına engel olabilecek potansiyele sahiptir. İçerdiği fenolik bileşikler sayesinde sarımsak, zencefil ve zerdeçal
gibi besinlerin de bulunan bu fenolik maddelerin de IL-6, IL-12, TNF-α,
IL-1β, MCP- gibi önemli inflamasyon düzenleyicilerinin baskılanması
yoluyla bağışıklık sistemini desteklediği yapılan çalışmalarda bildirilmektedir.
İleriye dönük bağışıklık sistemi üzerine fenolik bileşik içeriğine sahip diğer besinler üzerine yapılacak olan yeni araştırmalar bu konuda
literatüre daha geniş katkılar sağlayacaktır.
KAYNAKÇA
Acar Tek, N. ve Koçak, T. (2020). Koronavirüsle (Covid-19) Mücadelede Beslenmenin Bağışıklık Sisteminin Desteklenmesinde Rolü. Gazi
Sağlık Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 18-45.
Ali Hasan, H., Raauf, A.M.R. and Razik, B.M.A. (2012). Chemical
composition and antimicrobial activity of the crude extracts isolated
from zingiber officinale by different solvents. Pharmaceutica Analytica
Acta, 3(9), 1-5.
Almotayria, A., Jois, M., Radcliffe, J., Munasinghe, M. and Thomas,
J. (2020). The effects of red chilli, black pepper, turmeric, and ginger on
body weight-A systematic review. Human Nutrition & Metabolism, 19,
200111.
Autier, P. and Gandini, S. (2007). Vitamin D supplementation and
total mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Archives
of Internal Medicine, 167, 1730-1737.
Ayaz, A. (2016). A Vitamini ve A Vitamini Aktivitesi Taşıyan Moleküllerin İmmün Sistem ve Enfeksiyonlarla Olan Etkileşimi. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik - Özel Konular, 2(2), 62-66.
275

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ BESİNLER VE ETKİLERİ

Ayaz, A. (2020). ‘Vitaminlerin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri. A,
E, C ve B Grubu Vitaminlerinin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri’. Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. ed. Kazım Şahin. TÜBA Raporları No: 42, Ankara.
Baeke, F., Takiishi, T., Korf, H., Gysemans, C. and Mathieu, C. (2010).
Vitamin D: modulator of the immune system. Current Opinion in Pharmacology, 10, 482–496.
Beristain-Bauza, S.D.C., Hernández-Carranza, P., Cid-Pérez, T.S.,
Ávila-Sosa, R., Ruiz-López, I.I. and Ochoa-Velasco, C.E. (2019). Antimicrobial activity of ginger (Zingiber officinale) and its application in food
products. Food Reviews International, 35, 407–426.
Cantorna, M.T. and Mahon, B.D. (2004). Mounting evidence for vitamin D as an environmental factor affecting autoimmune disease prevalence. Experimental Biology and Medicine (Maywood), 229, 1136-1142.
Chinen, J., Finkelman, F. and Shearer, W.T. (2006). Advances In Basic And Clinical Immunology. Journal of Allergy and Clinical Immunology,
118, 489-495.
Chirumbolo, S., Bjørklund, G., Andrea Sboarina, A. and Vella, A.
(2017). The Role of Vitamin D in the Immune System as a Pro-survival
Molecule. Clinical Therapeutics, 39(5), 894-916.
Cutolo, M. and Otsa, K. (2008). Review: vitamin D, immunity and
lupus. Lupus, 17, 6-10.
Çetin, F. (2020). Bağışıklık Sistemi Desteklerinin Besin-İlaç Etkileşimi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
2(1), 14-19.
Deveci, H.A., Nur, G., Kırpık, M. A., Harmankaya, A. ve Yıldız, Y.
(2016). Fenolik Bileşik İçeren Bitkisel Antioksidanlar. Kafkas Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(1), 26 – 32.
Eberl, G. (2014). A is for immunity. Nature, 508(7494), 47-48.
Colonna, M. (2015). The immune system and nutrition: Homing in
on complex interactions. Seminars in Immunology, 27, 297–299. http://
dx.doi.org/10.1016/j.smim.2015.11.005.
276

Özlem ÖZER ALTUNDAĞ

Ergün, C. (2016). Antioksidan Vitaminler ve Bağışıklık Sistemi. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik - Özel Konular, 2(2), 56-61.
Fu, Y.W., Wang, B., Zhang, Q.Z., Xu, D.H., Liu, Y.M., Hou, T.L. and
Guo, S.Q. (2019). Efficacy and antiparasitic mechanism of 10-gingerol
isolated from ginger Zingiber officinale against Ichthyophthirius multifiliis
in grass carp. Veterinary Parasitology, 265,74-84.
Fuente, M.D., Sánchez, C., Vallejo, C., Cerro, E.D., Arnalich, F. and
Hernanz, A. (2020). Vitamin C and vitamin C plus E improve the immune function in the elderly. Experimental Gerontology, 142, 111118.
Gao, D. and Zhang, Y. (2010). Comparative antibacterial activities
of extracts of dried ginger and processed ginger. Pharmacognosy Journal,
2(15), 41-44.
Gholizadeh, M., Saeedy, S.A.G., Abdi, A., Khademi, F., Keivan Lorian, K., Clark, C.C.T. and Djafarian, K. (2021). Vitamin C reduces interleukin-6 plasma concentration: a systematic review and metaanalysis
of randomized clinical trials. Clinical Nutrition Open Science, Available
online 25 September 2021. https://doi.org/10.1016/j.nutos.2021.09.003
Giri, S.S., Sukumaran, V. and Park, S.C. (2019). Effects of bioactive
substance from turmeric on growth, skin mucosal immunity and antioxidant factors in common carp, Cyprinus carpio. Fish and Shellfish Immunology, 92, 612–620.
Goodman, G. E., Thornquist, M. D., Balmes, J., Cullen, M. R., Meyskens Jr, F. L., Omenn, G. S., ... and Williams, Jr, J. H. (2004). The Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial: incidence of lung cancer and cardiovascular disease mortality during 6-year follow-up after stopping β-carotene and retinol supplements. Journal of the National Cancer Institute,
96(23), 1743-1750.
Hall, J.A., Grainger, J.R., Spencer, S.P. and Belkaid, Y. (2011). The
role of retinoic acid in tolerance and immunity. Immunity, 35(1), 13-22.
Hay, E., Lucariello, A., Contieri, M., Esposito, T., De Luca, A., Guerra, G. and Perna, A. (2019). Therapeutic effects of turmeric in several
diseases: An overview. Chemico-Biological Interactions, 310, 108729.
277

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ BESİNLER VE ETKİLERİ

Huang, Z., Liu, Y., Qi, G., Brand, D. and Zheng, S.G. (2018). Role of
Vitamin A in the Immune System. Journal of Clinical Medicine, 7, 1-16.
Kamen, D., and Aranow, C. (2008). Vitamin D in systemic lupus erythematosus. Current Opinion in Rheumatology, 20, 532-537.
Karaağaç, Y. ve Bellikci Koyu, E. (2020). Viral Enfeksiyonlarda Vitaminler ve Mineraller: COVID-19 Odağında Bir Derleme. İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 165-173.
Karaaslan, T., Özdemir, E. ve Sungur, S. (2019). Besin Destek Ürünleri ve İlaçlarla Etkileşimleri: Vitamin ve Mineraller. Yeni Yüzyıl Journal
of Medical Sciences, 1(1), 9-19.
Konjufca, V. K., Bottje, W. G., Bersi, T. K. and Erf, G. F. (2004). Influence of dietary vitamin E on phagocytic functions of macrophages in
broilers. Poultry Science, 83(9), 1530-1534.
Kulie, T., Groff, A., Redmer, J., Hounshell, J. and Schrager, S. (2009).
Vitamin D: an evidence-based review. The Journal of the American Board of
Family Medicine, 22, 698-706.
Lewis, D. E., Meydani, N. S. and Wu, D. (2019). Regulatory role of
vitamin E in the immune system and inflammation. IUBMB Life,71, 487494.
Li, G., Peifang Chen, P. and Ou, J. (2021). Isolation, structural characterization and anti-oxidant activity of a novel polysaccharide from garlic
bolt. Carbohydrate Polymers, 267, 118194- 118203.
Mahassni, S.H. and Bukhari, O.A. (2019). Beneficial effects of an aqueous ginger extract on the immune system cells and antibodies, hematology, and thyroid hormones in male smokers and non-smokers. Journal
of Nutrition & Intermediary Metabolism, 15, 10–17.
Martin, B.R. (2019). Treatment of Psoriatic Arthritis With Acupuncture, Turmeric (Curcuma longa), Sarsaparilla (Smilax officinalis) and Vitamin D: A Case Report. Journal of Chiropractic Medicine, 19(3), 194-200.
Mathieu, C. (2012). Vitamin D and the Immune System: “Do We Need
More?”. 9th European Congress on Menopause and Andropause / Maturitas 71, Supplement 1, 2.
278

Özlem ÖZER ALTUNDAĞ

Mirzavandi, F., Mollahosseini, M., Amin Salehi-Abargouei, A.S.,
Makiabadi, E. and Mozaffari-Khosravi, H. (2020). Diabetes & Metabolic
Syndrome. Clinical Research & Reviews, 14, 1153-1161.
Mohammadia, G., Rashidianb, G., Hoseinifarc, S.H., Naserabada,
S.S. and Doand H.V. (2020). Ginger (Zingiber officinale) extract affects
growth performance, body composition, haematology, serum and mucosal immune parameters in common carp (Cyprinus carpio). Fish and
Shellfish Immunology, 99, 267–273.
Nursyam, E.W., Amin, Z. and Rumende, C.M. (2006). The effect of
vitamin D as supplementary treatment in patients with moderately advanced pulmonary tuberculous lesion. Acta Medica Indonesiana, 38, 3-5.
O’Brien, M.A. and Jackson, M.W. (2012). Vitamin D and the immune
system: Beyond rickets. The Veterinary Journal, 194, 27–33.
Oğur, S. ve Pilavcı, Y. (2020 21-23 June). Covid-19’da Etkin Beslenme ve
Bağışıklık Sistemini Güçlendirici Besin Maddeleri. International Conference
On Covid-19 Studies Abstract Book, 23-24.
Öktem Güngör, E., Yaldız, N. ve Çetin Özbek, S. (2020). İmmun Sistemi Destekleyen Bazı Mikronutrientler: COVID-19’a Yönelik Bir Derleme. Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1, 53-56.
Pae, M. and Wu, D. (2017). Nutritional modulation of age-related
changes in the immune system and risk of infection. Nutrition Research,
41, 14-35. http://dx.doi.org/10.1016/j.nutres.2017.02.001.
Pai, U.A., Chandrasekhar, P., Carvalho, R.S. and Kumar, S. (2018).
The role of nutrition in immunity in infants and toddlers: An expert panel opinion. Clinical Epidemiology and Global Health, 6, 155–159. https://
doi.org/10.1016/j.cegh.2017.11.004.
Parihar, M.S. and Hemnani, T. (2003). Phenolic Antioxidants Attenuate Hippocampal Neuronal Cell Damage Against Kainic acid Induced
Excitotoxicity. Journal of Biological Sciences, 28, 121-128.
Porth, C. (2011). Essentials of pathophysiology: concepts of altered health
states. Lippincott Williams &Wilkins. USA.
Padayatty, S. J., Katz, A., Wang, Y., Eck, P., Kwon, O., Lee, J. H., ...
and Levine, M. (2003). Vitamin C as an antioxidant: evaluation of its role
279

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ BESİNLER VE ETKİLERİ

in disease prevention. Journal of the American College of Nutrition, 22(1),
18-35.
Panahi, Y., Rahimnia, A.R., Sharafi, M., Alishiri, G., Saburi, A. and
Sahebkar, A. (2014). Curcuminoid treatment for knee osteoarthritis: a
randomized double-blind placebocontrolled trial. Phytotherapy Research,
28(11), 1625–1631.
Ponsonby, A.L., Lucas, R.M. and Van dM, I. (2005). UVR, vitamin
D and three autoimmune diseases—multiple sclerosis, type 1 diabetes,
rheumatoid arthritis. Photochem Photobiol, 81, 1267-1275.
Ribeiro, M., Alvarenga, L., Cardozo, L.F.M.F., Chermut, T.R., Sequeira, J… and Mafra, D. (2021). From the distinctive smell to therapeutic effects: Garlic for cardiovascular, hepatic, gut, diabetes and chronic kidney
disease. Clinical Nutrition, 40(7), 4807-4819. https://doi.org/10.1016/j.
clnu.2021.03.005
Rungkat, F.Z., Nurahman, N., Prangdimurt, E.P. and Tejasari, T.
(2003). Antioxidant and immunoenhancement activities of ginger (zingiber officinale roscoe) extracts and compounds in in vitro and in vivo mouse and human system. Preventive Nutrition and Food Science, 8, 96-104.
Schoeter, H., Williams, R.J., Martin, R., Iversen, L. and Rice-Evans,
C.A. (2000). Phenolic Antioxidants Attenuate Neuronal Cell Death Following Uptake of Oxidized Low-density Lipoprotein. Free Radical Biology & Medicine, 29, 1222-1233.
Si, W., Chen, Y.P., Zhang, J., Chen, Z.Y. and Chung, H.Y. (2018). Antioxidant activities of ginger extract and its constituents toward lipids.
Food Chemistry, 239, 1117-1125.
Shirvania, S. S., Nouric, M., Sakhiniad, E. and Khabbazib, A. (2019).
The molecular and clinical evidence of vitamin D signaling as a modulator of the immune system: Role in Behçet’s disease. Immunology Letters,
210, 10–19.
Tavares, L., Santos, L. and Nore˜na, C.P.Z. (2021). Bioactive compounds of garlic: A comprehensive review of encapsulation technologies, characterization of the encapsulated garlic compounds and their
industrial applicability. Trends in Food Science & Technology, 114, 232–244.
280

Özlem ÖZER ALTUNDAĞ

Veldhoen, M. and C. Ferreira. (2015). Influence of nutrient-derived
metabolites on lymphocyte immunity. Nature Medicine, 21(7), 709-18.
Wejse, C., Gomes, V.F., Rabna, P., Gustafson, P., Aaby, P., Lisse, I.M.,
… and Sodemann, M. (2009). Vitamin D as supplementary treatment for
tuberculosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 179, 843-850.
Youim, K.A. and Joseph, J.A. (2001). A Possible Emerging Role of
Phytochemicals in Improving Age-related Neurological Dysfunction a
Multiplicity of Effects. Free Radical Biology & Medicine, 30, 583-594.
Zhang, X.Y., Xu, Z.P., Wang, W., Cao, J.B., Fu, Q., Zhao, W.X., …
and Mi, W.D. (2018). Vitamin C alleviates LPS-induced cognitive impairment in mice by suppressing neuroinflammation and oxidative stress.
International Immunopharmacology, 65, 438–447.

281

GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIĞINDA
BESLENME
Pınar GÖKÇEN1
Öz: Gastroözofageal reflü hastalığı mide içeriğinin geri akışı ile karakterize bir klinik durumdur. Retrosternal yanma, mide içeriğinin ağza
reflüsü gibi gastrointestinal yakınmalar dışında göğüs ağrısı, kronik
öksürük, larenjit, astım ve diş lezyonları gibi gastrointestinal sistem
dışı yakınmalarla da hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Hastalık patogenezi temelde alt özofageal sfinkterin gevşemesine
odaklıdır. Mide boşalmasında gecikme, hiatus hernisi ve visseral aşırı
duyarlılık gibi pek çok mekanizma patogeneze katkıda bulunmaktadır. Obezite, yanlış beslenme, sigara ve alkol kullanımı ve genetik
yatkınlık gastroözofageal reflü hastalığı geliştirme riskini artırır. Gastroözofageal reflü hastalığı, Barrett özofagusu ve özofagus adenokarsinomu riskinde artışa neden olduğundan tanı konması ve tedavi önem
taşımaktadır. Gastroözofageal reflü hastalığı tanısı genellikle pirozis
ve/veya regürjitasyon gibi klasik semptomları olan hastalarda tek başına klinik semptomlara dayanarak konabilir. Gastroözofageal reflü
hastalığında ilk ve en kritik tedavi basamağı yaşam tarzı değişikliği
ve uygun diyettir. Genel önlemler; kilo verme, yatak başı yükseltilmesi, yemek-uyku süresi zamanlaması, alt özefagus sfinkterini basıncını
düşüren yiyecek ve içeceklerden uzak durulması olarak sıralanabilir.
Bazı gıdalar için gastroözofageal reflü hastalığı ilişkisi net olarak ortaya konmakla birlikte bazı gıdalar için belirsizlik devam etmektedir.
Gastroözofageal reflü hastalığı tetikleyen başlıca gıdalar; kafein, çikolata, baharatlı yiyecekler, yüksek yağ içeriğine sahip yiyecekler, gazlı içecekler ve nane olarak sıralanabilir. Kahve, çay ve soda alımının,
gastroözofageal reflü hastalığı semptomları riskinde ılımlı ve doza
1 Bahçeşehir Üniversitesi, Medikal Park Göztepe Hastane Kompleksi, İstanbul / Türkiye, pinargokcen@hotmail.com, Orcid No: 0000-0002-6742-6976
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bağlı bir artışla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Su, süt ve meyve suyu
ise semptom artışı ile ilişkili bulunmamıştır. Yüksek yağlı yemekler,
alt özofagus sfinkter basıncını azaltırlar ve aynı zamanda aside maruz
kalma süresini arttırırlar. Benzer şekilde çikolata da alt özofagus sfinkter basıncını azaltıp aside maruz kalma süresini arttırarak reflü semptomlarını kötüleştirebilir. Akdeniz diyeti, yüksek miktarda sebze, baklagiller, meyveler, kepekli tahıllar, balık, zeytinyağı ve düşük miktarda kırmızı veya işlenmiş et alımı ile karakterizedir. Akdeniz diyetinin
kalp sağlığı ve diyabet üzerine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir.
Gastroözofageal reflü hastalığı ile Akdeniz diyeti arasında da benzer
bir pozitif korelasyon görülmüştür. Ayrıca lifli gıdalar ile beslenmenin
de özofagus dismotilite semptomlarını azalttığı görülmüştür. Bu öneriler ile ilgili farkındalığın artması sayesinde medikal tedavinin yan
etkilerinden ve getireceği maliyetten korunma sağlanabilecektir. Tipik
gastroözofageal reflü hastalığı semptomları olan hastalar, bir proton
pompası inhibitörü ile asit baskılanmasına alınmalıdır. Bu tedaviye
yanıt vermeyen veya tanı net olmayan hastalarda endoskopi, özofagus
manometrisi ve özofagus pH monitorizasyonu önerilir.
Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diyet, Gastroözofageal Reflü Hastalığı,
Proton Pompası İnhibitörü

GİRİŞ
Gastrik içeriğin özofagusa geçişi yani gastroözofageal reflü, normal
fizyolojik bir süreçtir. Reflü epizotları genellikle kısa sürelidir ve semptomlara, özofagus yaralanmasına veya diğer komplikasyonlara neden
olmaz. Özofagusta makroskopik hasar meydana geldiğinde ya da reflü
epizotları semptomlara neden olduğunda gastroözofageal reflü (GÖRH)
hastalığından bahsedilmektedir.
Epidemiyoloji
Epidemiyolojik çalışmaların sistematik bir derlemesinde, GÖRH
prevalansının Batı dünyasında %10-20, Asya’da ise %5’ten az olduğu
görülmüştür (Dent vd., 2005: 710). Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
nüfus temelli bir ankette, ankete katılanların yüzde 22’si son bir ay içinde pirozis veya regürjitasyon geçirdiklerini bildirmiştir (Camilleri vd.,
2005: 543). Ancak, objektif GÖRH kanıtı olan hastalar (örneğin, özofajit
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veya Barrett özofagusu) her zaman pirozise sahip değildir veya pirozis
her zaman GÖRH tanısı koydurmaz (Zagari vd., 2008: 1354).
Klinik Bulgular
GÖRH klasik semptomları pirozis (mide ekşimesi) ve regürjitasyondur. Pirozis tipik olarak postprandiyal dönemde görülen retrosternal
bölgede yanma hissi olarak tanımlanır. Regürjitasyon ise gastrik içeriğin
ağza veya hipofarenkse geri gelmesi olarak tanımlanır (Vakil
vd., 2006: 1900). GÖRH’nin diğer semptomları arasında disfaji, göğüs ağrısı, globus hissi, odinofaji (ağrılı yutma), ekstraözofageal semptomlar (örneğin, kronik öksürük, ses kısıklığı, hırıltı) ve nadiren bulantı
bulunur. Disfaji, uzun süredir devam eden reflüde yaygındır ve genellikle reflü özofajitine işaret etmekle birlikte özofagus darlığının da bir
göstergesi de olabilir (Vakil vd., 2004: 665). Odinofaji, GÖRH’de çok sık
beklenmez ancak görüldüğünde özofagus ülseri ile ilişkili olabileceği
bilinmelidir. GÖRH ile ilişkili göğüs ağrısı anjina pektorisi taklit ederek
sırt, boyun, çene veya kollara yayılan yanmaya neden olabilir. Anjinadan farkı yemeklerden sonra ortaya çıkması ve antiasitler ile ya da kendiliğinden geçebilmesidir.
Tanı
GÖRH tanısı genellikle pirozis ve/veya regürjitasyon gibi klasik
semptomları olan hastalarda tek başına klinik semptomlara dayanarak
konabilir (Vakil vd., 2006: 1900; Giannini vd., 2008: 267). Bununla birlikte, alarm semptomları, ya da Barrett özofagusu için risk faktörleri olan
hastalarda ek değerlendirme gerekebilir. GÖRH semptomları olan hastaların % 40-90’ ı proton pompa inhibitörü (PPI) yanıtlı olmakla birlikte
tedavi yanıtı GÖRH için tanısal bir kriter değildir (Numans vd., 2004:
518; Bytzer vd., 2012: 1360).
Diğer yandan klasik GÖRH semptomu olmayan hastaların diğer
sistem hastalıkları için alternatif etiyolojiler açısından değerlendirilmesi
gerekir. Örneğin, açıklanamayan göğüs ağrısı için GÖRH denilmeden
önce elektrokardiyogram ve egzersiz stres testi ile değerlendirilerek kardiyoloji konsultasyonu istenmelidir.
284

Pınar GÖKÇEN

Radyolojik Bulgular
GÖRH’li hastalarda çift kontrastlı baryum grafisi sınırlı tanısal yarar
sağlamaktadır. Semptomatik hastaların % 25-71’inde negatif olabilmekte ve normal kontrollerin %20’sinde pozitif bulgu verebilmektedir (Sellar vd., 1987: 303).
Üst Gastrointestinal Endoskopi
GÖRH tanısı koymak için her zaman üst gastrointestinal sistem endoskopi gerekli değildir. GÖRH’li hastalarda endoskopi normal olabilir
veya değişik derecelerde özofajit bulguları olabilir. Tedavi edilmeyen
GÖRH hastalarında %30 oranda endoskopik özofajit olduğu görülmüştür (Pace ve Bianchi, 2004: 946). Semptomların şiddeti ve süresi ise özofajitin şiddeti ile korele değildir. Bununla birlikte, endoskopi ile GÖRH’nin özofagus bulguları (örneğin, Barrett metaplazisi, eroziv özofajit)
tespit edilebilir ve üst gastrointestinal sistem malignitesi ekarte edilebilir. Alarm semptomu olan ve Barrett özofagus için risk altındaki hastaların endoskopi ile mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.
Alarm Özellikleri
●60 yaş üzerinde yeni başlayan dispepsi
●Gastrointestinal kanama şüphesi
●Demir eksikliği anemisi
●Anoreksi
●Açıklanamayan kilo kaybı
●Disfaji
●Odinofaji
●Sürekli kusma
●Birinci derece akrabada gastrointestinal kanser
Barrett Özofagusu için Risk Faktörleri
●GÖRH süresinin en az 5-10 yıl olması
● 50 yaş ve üzerinde olmak
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●Erkek cinsiyet
●Beyaz ırk
●Hiatal herni
●Obezite
●Gece reflüsü
●Sigara kullanımı
●Barrett özofagusu ve/veya adenokarsinom ile birinci derece akraba
Bunun dışındaki hasta gruplarına üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılmadan ampirik asit supresyon tedavisi başlanmalıdır (Şekil-1). Normal endoskopik bulgular görüldüğünde ayrıca eozinofilik
özofajiti değerlendirmek için normal mukoza bölgelerinden de biyopsi
alınarak tanı konabilir (Gonsalves vd., 2006: 313). Endoskopide enfeksiyöz ve ilaca bağlı özofajitte görülen ülserler genellikle proksimal özofagus yerleşimli iken reflüye sekonder gelişen peptik özofajitte görülen ülserler genellikle distal özofagus yerleşimli düzensiz, multipl ülserlerdir.
Özofajit Şiddetinin Endoskopik Derecelendirilmesi
Los Angeles (LA) sınıflandırması özofajit için en yaygın kullanılan sınıflandırmadır (Tablo-1). Bu sınıflamada mukozal anormallikler ve
komplikasyonlar kaydedilir.
Histoloji
GÖRH semptomları olan ve normal endoskopik bulguları olan hastaların yaklaşık üçte ikisinde histolojik olarak özofagus hasarı vardır
(Dent, 2007: 4). Ancak GÖRH için spesifik
histolojik bulgu yoktur. En sık gözlenen histolojik bulgusu elektron
mikroskobunda görülen hücreler arası boşlukların genişlemesidir. Diğer histolojik özellikler arasında nötrofil ve eozinofillerin varlığı, lamina
propria’nın papillalarında dilate vasküler kanallar, bazal hücre tabakasının kalınlaşması ve epitel papillalarının uzamasıdır.
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Özofagus Manometrisi
Göğüs ağrısı ve/veya disfajisi ve normal endoskopisi olan GÖRH
şüphesi olan hastalarda, özofagus motilite bozukluğunu dışlamak için
özofagus manometrisi yapılmalıdır. Manometri, GÖRH teşhisi için kullanılamaz ancak antireflü ameliyatı planlanan hastalarda peristaltik
fonksiyonu değerlendirmek için kullanılabilir (Kahrilas vd., 2008: 1383).
Ayaktan Özofagus pH İzlemesi
Asit baskılamasına yanıt alınamayan hastalarda GÖRH tanısını
doğrulamak veya devam eden semptomları olan hastalarda tedavinin
yeterliliğini izlemek için kullanılabilir (Kahrilas ve Quigley, 1996: 1982;
Hirano ve Richter, 2007: 668) GÖRH’nin en sık bulgusu olan pirozis,
fonksiyonel olarak veya reflü aşırı duyarlılığı nedeniyle de görülebilir.
GÖRH, bu koşullardan pH veya pH empedans testi ile ayırt edilebilir.
Reflü aşırı duyarlılığı olan hastaların normal asit maruziyeti olup pozitif asit-reflü ilişkisi vardır. Fonksiyonel pirozisli hastalar ise normal asit
maruziyetine rağmen negatif asit- reflü ilişkisine sahiptir.
Hastalık Sınıflaması – GÖRH yönetimi; semptomların sıklığına
ve şiddetine ve üst gastrointestinal sistem endoskopisindeki bulgulara
(eroziv özofajit, Barrett özofagusu) dayanır. Semptomların haftada iki
ataktan az olması intermittan, haftada iki veya daha fazla olması sık olarak değerlendirilmesini gerektirir. Bunun yanında hastalık ciddiyetini
belirleyen en önemli faktörlerden biri semptomların hastanın yaşam kalitesine olan etkisidir.
Tablo 1. Los Angeles Sınıflaması (Lundell vd., 1999: 172)
Los Angeles Sınıflaması
-Grade A: Her biri ≤5 mm bir veya daha fazla mukozal kırılma
-Grade B: >5 mm en az bir mukozal kırılma
-Grade C: Bitişik mukozal kıvrımların üst kısımları arasında sürekli olan,
ancak çevresel olmayan en az bir mukozal kırılma
-Grade D: Lümen çevresinin en az dörtte üçünü içeren mukozal kırılma
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Şekil 1. Tedavi Algoritması (Huerta-Iga vd., 2016: 208)
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Tedavi
GÖRH Beslenme
Tüm GÖRH tanısı alan hastalara rutin olarak diyet önerilerinde
bulunulmaktadır. Aşırı ilaç kullanımı ve yan etki ile ilgili farkındalığın
artması ile beslenmenin tedavideki yeri giderek önem kazanmaya başlamıştır. Medikal tedavide en sık tercih edilen ilaç grubu olan PPI’ların bazı çalışmalarda akut ve kronik böbrek hastalığı, hipomagnezemi,
Clostridium difficile enfeksiyonu, demans ve osteoporoz ile ilişkili bulunması non farmakolojik tedavilerin ön plana çıkmasına neden olmuştur
(Schoenfeld ve Grady, 2016: 172). Bu nedenle Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Amerikan Gastroenteroloji Koleji tarafından GÖRH hastaları için
onaylanan birinci basamak tedavi diyettir (Kubo vd., 2014: 144). Yaşam
tarzı ve diyet değişikliklerinin GÖRH üzerindeki etkisini değerlendiren
16 randomize çalışmanın dahil edildiği bir metaanalizde, kilo kaybı ve
yatağın başının yükseltilmesinin olumlu etkileri görülmüştür (Kaltenbach vd., 2006: 965; Ness-Jensen vd., 2013: 376).
Genel öneriler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-Kilo vermek
-Gece semptomları için yatak başının yükseltilmesi
-Yemekten sonra sırtüstü pozisyonda kalmamak
-Vücudu sıkı saran kıyafetlerden kaçınılması
Bazı gıdalar için GÖRH ilişkisi net olarak ortaya konmakla birlikte
bazı gıdalar için belirsizlik devam etmektedir. GÖRH tetikleyen başlıca
gıdalar; kafein, çikolata, baharatlı yiyecekler, yüksek yağ içeriğine sahip yiyecekler, gazlı içecekler ve nane olarak sıralanabilir. Yapılan bir
prospektif çalışmada kahve, çay ve soda alımının, GÖRH semptomları
riskinde ılımlı ve doza bağlı bir artışla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Su,
süt ve meyve suyu ise semptom artışı ile ilişkili bulunmamıştır (Mehta
vd., 2020; 2226).
Asidik gıda alımının fizyolojik dinamiklerini değerlendiren bir çalışmada, bu içecekler için daha fazla sayıda yutkunma gerektiği ve yutkunma süresinin de daha uzun olduğu görülmüştür (Gomes ve Dantas,
2014: 217). Meyve, meyve suları, narenciye, domates ve gazlı içecekler
289

GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIĞINDA BESLENME

asidik gıdalar olduklarından reflü semptomlarının kötüleşmesine neden
olurlar. Kahve daha önceki yıllarda GÖRH semptomları ile yakından
ilişkilendirilirken yakın tarihli bir metaanalizde, bu ilişki gösterilememiştir (Kim vd., 2014:311).
Yağlı gıdalardan oluşan diyetler non- eroziv reflü hastalığı gelişimi
için bir risk faktörü olarak görülmektedir (Chirila vd., 2016: 73). Benzer
şekilde Barrett özofagusu gelişimi için de yağlı diyet bir risk faktörü olarak görülürken, meyve ve sebzeler açısından zengin diyetlerin Barrett
özofagusundan koruyucu bir etkisi olduğu bilinmektedir (Ireland vd.,
2016: 301). Yüksek yağlı yemekler, alt özofagus sfinkter basıncını (LES)
azaltırlar ve aynı zamanda aside maruz kalma süresini arttırırlar. Çikolata da LES basıncını azaltıp aside maruz kalma süresini arttırarak
reflü semptomlarını kötüleştirebilir. Ancak çikolatanın diyetten çıkarılması ile reflü semptomlarında iyileşme gözlenmemiştir (Kaltenbach vd.,
2006: 965). Konserve gıdalar da genellikle katkı maddeleri içermekte
ve fonksiyonel dispepsi semptomuna neden olabilmektedir (Chirila vd.,
2016: 73). Diyet planı yaparken eşlik eden hastalıklar da göz önünde
bulundurulmalıdır. Örneğin, inflamatuar barsak hastalığı olan hastalarda, glutensiz bir diyet ile reflü semptomlarında iyileşme kaydedilmiştir
(Nachman vd., 2011: 214). Akdeniz diyeti, yüksek miktarda sebze, baklagiller, meyveler, kepekli tahıllar, balık, zeytinyağı ve düşük miktarda
kırmızı veya işlenmiş et alımı ile karakterizedir. Akdeniz diyetinin kalp
sağlığı ve diyabet üzerine olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. GÖRH ile
Akdeniz diyeti arasında da benzer bir pozitif korelasyon görülmüştür
(Mone vd., 2016: 794). Lifli gıdalar ile beslenmenin de özofagus dismotilite semptomlarını azalttığı görülmüştür (Maekita vd., 2015: 8170).
Uyku ve Egzersiz
Diyetle birlikte, GÖRH semptomlarının önemli bir yaşam tarzı bileşeni de uykudur. Azalmış uyku süresinin de GÖRH semptomlarını tetiklediği bilinmektedir. Akşam yemek sonrası atıştırmalar, son yemeğin
uykuya geçmeden önceki iki saat içinde yenilmiş olması da reflü semptomları ile ilişkili bulunmuştur (Murase K vd., 2014: 1809). Postprandiyal
yatak başının kaldırılmasının, özofagusun aside maruz kalma süresini
azalttığı gösterilmiştir (Ness-Jensen vd., 2016: 175). Yatak başının 28 cm
290

Pınar GÖKÇEN

yükseltilmesi, düz pozisyonda uyuma ile karşılaştırıldığında reflü atak
ve süresinin azaldığı gösterilmiştir (Kaltenbach vd., 2006: 965). Sağ yan
pozisyonda uyumak da anatomik olarak reflüye zemin hazırladığından
GÖRH semptomu olan hastalara önerilmez (Kang ve Kang, 2015: 51).
Özellikle akşam geç saatlerde ya da gece yakınması olan hastalara bu
bakımdan bilgilendirme yapılmalıdır. Aynı mekanizma ile uyku apnesinin, Barrett özofagus gelişimi için bir risk faktörü olduğu görülmüştür
(Lindam vd., 2015: e0129836).
Obezite ve Egzersiz
Obezitesi olan hastalarda artmış abdominal basınç gelişimi, fizyolojik özofagogastrik bileşkeyi bozar ve herni gelişimine zemin hazırlar.
Kilo kaybı ise özofagusun aside maruz kalma süresini azaltır. Kilolu
bireylerde reflü değerlendirmek için pH metre yapıldığında daha fazla
asit reflüsü, daha sık ve şiddetli reflü semptomları ve daha sık eroziv
özofajit görülmüştür (Ness-Jensen vd., 2016: 175). BMI’da 3.5 birimlik
artış, reflü semptomları geliştirme riskini üç kat arttırmaktadır (Jacobson vd., 2006: 2340). %10’luk bir kilo kaybı ise, reflü semptomlarında belirgin azalma ile ilişkilidir (de Bortoli vd., 2016: 197). Düzenli egzersizin,
diyafragmatik krusda çizgili kasın güçlendirilmesi ile ilişkili olduğu ve
daha güçlü bir anti reflü bariyerine yol açtığı öne sürülmüştür (Haruma
vd., 2015: 695).
Tütün ve Madde Kullanımı
Sigara kullanımı reflü semptomlarını arttırırken, kesilmesi reflü
semptomlarında azalma sağlar (Ness-Jensen vd., 2016: 175). Yaklaşık
otuz bin katılımcıdan oluşan prospektif bir kohort çalışmada, sigaranın reflü semptomlarını beş kat arttırdığı gözlenmiştir (Ness-Jensen vd.,
2013: 376). Sigara ve alkol, GÖRH hastalığında zaten düşük olan LES
basıncını düşürerek hastalık seyrine olumsuz katkıda bulunurlar. Alkol,
LES basıncını azaltmanın yanında aynı zamanda gastrin stimulasyonu
ile asit sekresyonunu arttırır, özofagus motilitesini azaltır ve GÖRH
semptomlarını şiddetlendirir.

291

GASTROÖZEFAGEAL REFLÜ HASTALIĞINDA BESLENME

Tedavi Algoritması
Haftada iki ataktan az ve hafif semptomları olan, eroziv özofajit bulgusu olmayan hastalarda kademeli artan tedavi uygulanabilir. Semptom kontrolü sağlanamadığında üst basamak tedaviye geçilir. Başlangıçta yaşam tarzı ve diyet değişikliği yanı sıra ve gerektiğinde düşük
doz histamin 2 reseptör antagonistleri (H2RA’lar) ile tedaviye başlanır
ve gereğinde eşzamanlı antasitler ve/veya sodyum aljinat eklenebilir.
Bu önlemlere rağmen semptomları devam eden hastalar için H2RA dozunu en az iki hafta boyunca günde iki kez standart doza yükseltilebilir. H2RA dozunda daha fazla artış, tedavi sürecini uzatmak veya başka
bir H2RA’ya geçişin semptomları kontrol etmesi olası değildir (Kahrilas
vd., 1999: 92). Bu nedenle, GÖRH semptomları devam ederse, H2RA’ları
kesilmesi ve düşük dozda günde bir kez proton pompa inhibitör (PPI)
başlanması ve gerekirse standart yüksek dozlara çıkılması önerilir.
Dört-sekiz haftalık aralıklarla semptom değerlendirmesi yapılarak tedavi ihtiyacı belirlenir. Semptom kontrolü sağlandığında ise en az dört
hafta tedaviye devam edilmesi önerilir.
Haftada iki veya daha fazla atak yaşayan, eroziv özofajiti olan ya da
semptomlar nedeni ile yaşam kalitesi bozulan hasalarda intensif tedavi
başlanır ve semptomlar kontrol altına alındığında tedavi şeması kademeli olarak azaltılır. Yaşam tarzı ve diyet değişikliğine ek olarak sekiz
hafta boyunca günde bir kez standart doz PPI tedavisi ile asit baskılanması hedeflenir.
Yanıt alınan hastalarda PPI dozu azaltılır ve hasta hafif-aralıklı
semptomlara sahip olduğunda PPI tedavisi kesilerek H2RA tedavisine geçilebilir. Ancak PPI tedavisi şiddetli eroziv özofajiti veya Barrett
özofagusu olan hastalarda idame edilmelidir. Bunun dışında kalan tüm
hastalarda asit baskılanması kesilmelidir. Kademeli yükseltme tedavisi,
PPI’ların yan etkilerini en aza indirip maliyet etkin bir yaklaşım sağlarken kademeli azaltma tedavisi semptomların hızlı bir şekilde kontrol
altına alınmasını sağlar.
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Medikal Tedavide Kullanılan İlaçlar ve Özellikleri
Antiasit – Magnezyum trisilikat, alüminyum hidroksit ve kalsiyum
karbonat bu grup ilaçlar arasında yer almaktadır. Antiasitler gastrik
pH’ı nötralize ederler, böylece reflü atakları sırasında özofagus mukozasının gastrik aside maruziyetini azaltırlar. Antiasitler esasen kısa sürede
pirozis yakınmasını azaltırlar ancak etki süresi 30-60 dakikadır ve GÖRH’yi önlemezler. Bu yüzden haftada birden az atak yaşayan hastalar için
uygunlardır.
Yüzeyel Mukoza Ajanları ve Aljinatlar
Sukralfat mukozal yüzeye yapışır ve mukozada bir bariyer etkisi
yaratır. PPI’lar ile kıyaslandığında etkinliği az ve etki süresi kısadır. Bu
yüzden GÖRH hastalığında sukralfat kullanımı genellikle gebelik ile sınırlıdır (Simon vd., 1996: 441). Sodyum aljinat, deniz yosunundan elde
edilen bir polisakkarittir olup mide yüzeyinde asit nötralizasyonu yapar
(Rohof vd., 2013: 1585). Etkinliği genellikle postprandiyal dönem ile sınırlıdır (Thomas vd., 2014: 595).
HR2A
H2RA, gastrik paryetal hücre üzerindeki histamin 2 reseptörünü
inhibe ederek asit sekresyonunu azaltır. Etkiler, antiasitlere göre daha
yavaş başlar ancak daha uzun bir süre devam eder (Wolfe vd., 2000: S9).
Ancak semptom kontrolüne etkisi eroziv şiddetli özofajıt olgular da yetersizdir. Ayrıca tedavi başlamasından sonraki iki- altı hafta içinde taşifilaksi gelişimi, GÖRH yönetiminde kullanımlarını sınırlar (Komazawa
vd., 2003: 678).
PPI
PPI’ler, hidrojen-potasyum (HK) ATPaz pompasına geri dönüşümsüz olarak bağlanarak ve inhibe ederek gastrik asit sekresyonunu güçlü
olarak inhibe ederler. Haftada iki veya daha fazla atak yaşayan ya da
eroziv özofajitli hastalarda ya da yaşam kalitesini etkileyen ciddi semptom varlığında ilk tercih ilaçlardır. Sabah kahvaltıdan yaklaşık 30-60 dakika önce alındığında etkinliği maksimuma ulaşır. Sekiz hafta boyunca
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standart dozlarda PPI kullanımı ile GÖRH semptomlarını hafifler. Eroziv özofajitli hastalarda ise %86 mukozal iyileşme gözlenir (Wolfe vd.,
2000: S9). PPI tedavisi etkin olmakla birlikte hastalar bireysel olarak yan
etki profili ve maliyet açısından değerlendirilmelidir.
Komplikasyonlar
Özefagus ile ilişkili komplikasyonlar; Barrett özofagusu, özofagus
darlığı, özofagus adenokarsinomudur. Ekstra özofageal komplikasyonlar ise kronik larenjit, astımın alevlenmesi olarak sıralanabilir.
Ayırıcı Tanı
GÖRH ayırıcı tanısında aşağıdaki klinik tablolar göz önünde bulundurulmalıdır
-enfeksiyöz özofajit
-ilaç özofajiti
-eozinofilik özofajit
-özofagus halkaları/webleri
-özofagus motilite bozuklukları
-özofagus kanseri
Gebelik ve GÖRH
Yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet modifikasyonu dışında gebelerde farmakolojik tedavi antasitler, sukralfat, H2RA ve PPI sıralaması ile
yönetilebilir. Çoğu antasit gebelikte güvenli kabul edilir ve emzirme ile
uyumlu olmakla birlikte, sodyum bikarbonat ve magnezyum trisilikattan içerikli antiasitlerden gebelik sırasında kaçınılması gerekmektedir
(Witter vd., 1981: 79S). Sukralfat zayıf emilim nedeni ile hamilelik ve
emzirme döneminde güvenli kabul edilmektedir. Bir H2RA olan simetidin ise anne sütünde yoğundur ancak yine de emzirme döneminde kullanmanın bir sakıncası yoktur. PPI’ların omeprazol dışında (Kategori C)
gebelik kategorisinin B olduğu bilinmektedir. Yapılan bir meta-analizde, gebelik sırasında PPI kullanımı ile majör konjenital doğum kusurla294
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rı, spontan düşükler veya erken doğum riskinde bir artış görülmemiştir
(Gill vd., 2009: 1541).
SONUÇ
GÖRH hem birinci basamak hem de özel bakım ortamında karşılaşılan en yaygın tıbbi durumlardan biridir. Hastalığın tanı ve tedavisi pahalıdır ve farmakolojik tedavi yan etkilerle ilişkili olabilir. GÖRH
yönetimi, semptomların sıklığı ve ciddiyetine ve daha önce yapılmışsa
endoskopide eroziv özofajit veya Barrett özofagusunun varlığına dayanmaktadır. Barret özofagus saptanan hastalar, malignite ekartasyonu için kontrol üst gastrointestinal sistem endoskopisi ile takibe alınmalıdır. Tüm hastalara yaşam tarzı ve diyet değişikliği önerilmektedir.
Bunun dışındaki haftada ikiden az aralıklı semptomu olan hastalarda
H2RA, antiasit veya sodyum aljinat tercih edilirken; eroziv özofajit, sık
semptom olması durumunda tedaviye PPI ile başlanır. Tedavi yanıtlı
hastalarda tedavi süresi dört haftaya tamamlanarak tedavi sonlandırılır.
Yanıtsız hastaların ise gastroenteroloji hekimi tarafından ileri tetkik ve
ayırıcı tanılar için değerlendirilmesi gerekir.
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Öz: Kanser halk sağlığında ciddi bir sorun olmuştur. 2015 yılında yaklaşık 17,5 milyon kişiye kanser teşhisi konmuş ve 8,7 milyon kişi bu
ölümcül hastalıklardan hayatını kaybetmiştir. Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü ve Dünya Kanser Araştırma Fonu tarafından tüm
kanserlerin yüzde 30-40’ının uygun diyetler, fiziksel aktivite ve uygun
vücut ağırlığının korunması ile önlenebileceği tahmin edilmektedir.
Birçok çalışma, sağlıklı bir diyetin, özellikle gastrointestinal sistem
söz konusu olduğunda, daha düşük kanser insidansı ve prevalansı ile
ilişkili olduğunu bildirmiştir. Bu derlemede gastrointestinal sistemin
bölgesel olarak kanserlerinin beslenme ile olan ilişkisi irdelenmiştir.
diyet/beslenme ve kanser ilişkisine ilgi ilk olarak 1800’lerin başında
ve muhtemelen daha önce ortaya çıktı. Bu tarihten itibaren, son iki
yüzyılda, çoğu zaman kesin ifadelere yol açmasa da, bu birlikteliğin
anlaşılmasında ilerleme kaydedilmiştir. Diyetle alınan kanserojen ve
anti kanser maddelerin dengesi, miktarı ve vücut direnci de etkilidir.
Potansiyel bir kanser önleme kohortundan yapılan yakın tarihli bir çalışmada, aşırı kilo ve obezitenin erkeklerde tüm kanser ölümlerinin
yüzde 14’ünü ve kadınlarda yüzde 20’sini oluşturduğu tahmin edilmiştir. Artan fiziksel aktivite tek başına önemli kilo kaybı sağlamak
için yetersiz olsa da, kilonun korunmasında merkezi bir faktördür ve
enerji dengesinin ayrılmaz bir bileşenidir. Fiziksel aktivite, daha sonra detaylandırılacağı gibi, kilo kaybından bağımsız olarak bazı kanser
önleyici yolları doğrudan etkiliyor gibi görünmektedir. Yüksek glukoz
kan seviyeleri kanser riskini artırabilir, çünkü glikoz kanserli hücreler
de dahil olmak üzere insan hücre proliferasyonu için enerji kaynağıdır.
1 Özel Yenibosna Safa Hastanesi, Genel Cerrahi Birimi, İstanbul / Türkiye, dremzi@gmail.com,
Orcid no: 0000-0002-1951-2087
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Lipid ve fosfolipid metabolizmasının kanserin başlamasında, hücresel
invazyonda ve tümör metastazında anahtar rol oynadığı yaygın olarak kabul edilmektedir ve diyet dokudaki yağ asidi kompozisyonunu
etkileyen ana faktör olarak kabul edilmektedir. Diyet tipinin de kanser
oluşun da etkisi araştırmalarla gösterilmiştir. Değişik diyet tiplerinde
kansorojen sayılabilecek gıdalar çıkartılırken koruyucu gıdaların tüketimine ağırlık verilerek daha sağlıklı hale getirilmiştir. Bazı çalışmalar yüksek lif alımının Gastrointestinal (GİS) kanserlerinin gelişimine
karşı koruyucu olabileceğini ileri sürmüştür. Bu hipotez için önerilen
mekanizmalar şunları içeriyordu: a) artan dışkı kütlesi, b) azalan geçiş süresi ve c) kısa zincirli yağ asitlerine (SCFA’lar) dirençli nişastanın bakteriyel fermantasyonu nedeniyle bağırsak kanserojenlerinin
azaltılmış konsantrasyonları. Yaş ilerledikçe antikanser elementlerin
diyetle alımı yetersiz hale gelmektedir. Bu yüzden bu maddelerin takviyesi önem kazanmaktadır. Bu derlemede gastrointestinal sistemin
bölgesel olarak kanserlerinin beslenme ile olan ilişkisi irdelenmiştir.
Koruyucu hekimlikte hastalık etkenlerinin uzaklaştırılması ilk seçenektir. Öncelikle beslenme ile alınan ve kanser oluşumunu hızlandıran
ve azaltan faktörleri incelemekte fayda vardır.
Anahtar Kelimeler: Diyet, Gastrointestinal Tümörler, Diyet Tipi

GİRİŞ
Kanser halk sağlığında ciddi bir sorun olmuştur (Wiseman, 2008:
253-256). 2015 yılında yaklaşık 17,5 milyon kişiye kanser teşhisi konmuş
ve 8,7 milyon kişi bu ölümcül hastalıklardan hayatını kaybetmiştir (Fitzmaurice vd., 2015). Kanser, hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde
çoğalması ile karakterizedir. Kanserin nedenleri %5-10 genetik, %90-95
çevreseldir. Sigara dışındaki en önemli kanser nedeni diyet-kilo-fizik aktivite bileşenlerinden oluşan beslenme ile ilgili alışkanlıklardır (Tayar ve
Süngü Bulut, 2019:1-7). Bununla birlikte, diyet/beslenme ve kanser ilişkisine ilgi ilk olarak 1800’lerin başında ve muhtemelen daha önce ortaya
çıktı. Bu tarihten itibaren, son iki yüzyılda, çoğu zaman kesin ifadelere
yol açmasa da, bu birlikteliğin anlaşılmasında ilerleme kaydedilmiştir
(Campbell, 2017: 811-817).Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü ve
Dünya Kanser Araştırma Fonu tarafından tüm kanserlerin % 30-40’ının
uygun diyetler, fiziksel aktivite ve uygun vücut ağırlığının korunması
ile önlenebileceği tahmin edilmektedir (Wiseman, 2008: 253-256). Birçok
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çalışma, sağlıklı bir diyetin, özellikle gastrointestinal sistem söz konusu
olduğunda, daha düşük kanser insidansı ve prevalansı ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (Notarnicola vd., 2018: 87-96).
Bu derlemede gastrointestinal sistemin bölgesel olarak kanserlerinin
beslenme ile olan ilişkisi irdelenmiştir. Koruyucu hekimlikte hastalık etkenlerinin uzaklaştırılması ilk seçenektir. Öncelikle beslenme ile alınan
ve kanser oluşumunu hızlandıran ve azaltan faktörleri incelemekte fayda vardır.
Enerji Dengesi ve Obezite
Harcamadan fazla enerji alımı ile temsil edilen uzun vadeli enerji
dengesizliği aşırı kiloya ve obeziteye (Hall vd., 2011: 826-837) yol açar.
Aşırı yağlanma genellikle metabolik bozukluklara, kronik düşük dereceli inflamasyona ve değişmiş steroid hormon üretimine yol açar (Saltiel ve Olefsky, 2017). 2016 yılında, Uluslararası Kanser Araştırmaları
Ajansı (IARC), 16 kanser türünün muhtemelen veya inandırıcı bir şekilde aşırı yağlanma ile ilişkili olduğunu ve obezitenin sigaradan sonra
ikinci önde gelen kanser nedeni olduğunu bildirmiştir (Notarnicola vd.,
2018). Potansiyel bir kanser önleme kohortundan yapılan yakın tarihli
bir çalışmada, aşırı kilo ve obezitenin erkeklerde tüm kanser ölümlerinin yüzde 14’ünü ve kadınlarda yüzde 20’sini oluşturduğu tahmin edilmiştir (Calle vd., 2003). Obezite ile şu kanserler için daha yüksek ölüm
oranları arasında anlamlı pozitif ilişkiler bulundu: yemek borusu, kolon
ve rektum, karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbrek, mide (erkeklerde),
prostat, meme, rahim, serviks ve yumurtalık. Yazarlar, yetişkin popülasyonun tamamı normal bir kiloyu (BMI < 25,0) koruduğu takdirde yılda
90.000’den fazla kanser ölümünün önlenebileceğini tahmin etmişlerdir
(Calle vd., 2003). Obezitenin kanser için önemli bir risk faktörü olduğu
açıktır. Çoklu gözlemsel çalışmalar, obezite ile kolorektal kanser riski
arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir (erkeklerde 5 kg/m2 artış başına %20-30 ve kadınlarda 5 kg/m2 artış başına ~%10) (Thrift vd., 2015)
Hem erkeklerde hem de menopoz sonrası kadınlarda yağ dokusu östrojen sentezinin birincil kaynağıdır. Çeşitli in vitro çalışmalar, Östrojen reseptörü-β (ERβ), ekspresyonunun kolon kanserinde (Hartman vd., 2009)
ve pankreas kanserinde (Konduri ve Schwarz, 2007) proliferasyonu in303

GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLERİN GELİŞİMİNDE BESLENMENİN YERİ

hibe ettiğini göstermiştir.Ek olarak, Artan fiziksel aktivite tek başına
önemli kilo kaybı sağlamak için yetersiz olsa da, kilonun korunmasında
merkezi bir faktördür ve enerji dengesinin ayrılmaz bir bileşenidir (Donnelly vd., 2009). Fiziksel aktivite, daha sonra detaylandırılacağı gibi, kilo
kaybından bağımsız olarak bazı kanser önleyici yolları doğrudan etkiliyor gibi görünmektedir.
Glukoz Metabolizması
Konsantre şekerler ve rafine un ürünlerinin vücut üzerindeki etkisini ölçmenin bir yolu glisemik indekstir (Donaldson, 2004). Glisemik
indeks, vücudun bir gıdadaki standart bir karbonhidrat miktarına verdiği kan şekeri tepkisinin bir göstergesidir. Glisemik yük, yenen yiyecek
miktarını hesaba katar. Vaka kontrol çalışmaları, mide (Augustin vd.,
2004), üst aero sindirim sistemi (Augustin vd., 2003), kolon veya kolorektal kanserler (Slattery vd., 1998) ile yüksek glisemik yük riskinin tutarlı bir şekilde arttığını bulmuştur.
Yüksek glukoz kan seviyeleri kanser riskini artırabilir, çünkü glikoz
kanserli hücreler de dahil olmak üzere insan hücre proliferasyonu için
enerji kaynağıdır (Stocks vd., 2009), Yüksek açlık glikozu, açlık insülini,
oral glikoz yüklemesinden sonra 2 saatlik glikoz ve insülin seviyeleri ve
daha geniş bel çevresi, daha yüksek kolorektal kanser riski ile ilişkilendirildi (Schoen vd., 1999)
Diğer gastrointestinal kanserlerde olduğu gibi, beş prospektif çalışmanın birleştirilmiş analizi, daha yüksek açlık dolaşımdaki insülin
seviyelerinin, yüksek pankreas kanseri riski ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (Wolpin vd., 2013) Japonya’da yürütülen iç içe geçmiş bir vaka
kontrol çalışması, dolaşımdaki insülin seviyeleri ile mide kanseri gelişimi arasında pozitif bir ilişki olduğunu bildirmiştir (Hidaka vd., 2015).
Özofagus kanserine gelince, şimdiye kadar hiperinsülinemi ile ilişkiyi
araştıran prospektif bir çalışma yapılmamıştır. Hiperinsülineminin kolorektal karsinogenezdeki en erken neoplastik lezyonlar olduğu düşünülen anormal kript odaklarının gelişimini ve kemirgen modellerinde
kolorektal epitel hücrelerinin proliferasyonunu indüklediği gösterilmiştir (Hidaka vd., 2015).
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Lipid Profili
Lipid ve fosfolipid metabolizmasının kanserin başlamasında, hücresel invazyonda ve tümör metastazında anahtar rol oynadığı yaygın olarak kabul edilmektedir ve diyet dokudaki yağ asidi kompozisyonunu
etkileyen ana faktör olarak kabul edilmektedir. (Tran vd., 2006). Yüksek
yağlı diyetlerin KRK’e neden olduğu hipotezi, kişi başına et veya hayvansal yağ tüketimi ile ulusal hastalık oranları arasındaki çarpıcı korelasyondan kaynaklanmaktadır (Rose vd., 1986). Yüksek yağlı diyetler,
bağırsak bakterileri tarafından kanseri teşvik eden ajanlara metabolize
edilebilen safra asitlerinin bağırsaktan atılımını arttırır (Narisawa vd.,
1974). 1990’da, Nurses’ Health Study’nin (NHS) bulguları, bitkisel yağ,
linoleik asit veya kolesterol değil, özellikle hayvansal doymuş ve tekli
doymamış yağlar olmak üzere yüksek toplam yağ alımının kolon kanseri riskini artırdığını göstermiştir (Willett vd., 1990). Ancak, 13 prospektif
çalışmanın bir meta-analizi, ne toplam yağın ne de belirli yağ türlerinin
KRK riski ile ilişkili olmadığını buldu (Liu vd., 2011).
Farklı tümör tiplerinde düşük yoğunluklu (LDL-C) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) ve serum trigliserit (TG) seviyelerinde çelişkili sonuçlar bildirilmiştir (Alexopoulos vd, 1987). Tümör
hücresi büyümesinin kısmen, muhtemelen tümör hücreleri üzerindeki
LDL reseptörleri aracılığıyla, eksojen LDL-C’ye bağlı olduğu görüşünü
destekleyen çok sayıda kanıt vardır (Vitols vd., 1994).
Çok Düşük Kalorili Ve Ketojenik Diyet
Ketojenik diyetler karbonhidratlar açısından fakirdir (genellikle
günde 50 g’dan az) ve sonuç olarak lipit ve proteinlerde daha bol miktarda bulunur. Bu durumda, insan vücudu enerji üretmek için diğer mekanizmalardan yararlanır ve gıda yoksunluğunda olduğu gibi keton cisimleri üretir. Gıda yoksunluğu ve ketojenik diyetlerin son aşamasında,
glikoz kıt hale gelir ve yağdan türetilen keton cisimleri en yaygın enerji
kaynağı haline gelir ve reaktif oksijen türlerinin üretimini ve hücre büyümesini/çoğalmasını teşvik eder (Veech, 2004). Kalori kısıtlamasının
yanı sıra, düşük protein tüketimi tümör oluşumunu ve inflamasyonu
bozabilir (Peng vd., 2012).
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Akdeniz Diyeti (AD)
Akdeniz diyeti, bu diyetin antioksidan bakımından zengin bitkisel
gıdalarından kaynaklanabilecek GI kanser riski ile ters bir ilişkiye sahiptir (Wang vd., 2014). Mevcut anlayışa göre, kanserde meydana gelenler gibi immün aracılı inflamatuar yanıtlara karşı anahtar faktörler
ve bunların potansiyel klinik uygulamaları, bir yanda düşük kolesterol
seviyeleri ve diğer yanda meyve ve sebzelerde bulunan yüksek antioksidan ve balık, fındık ve zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asidi
(MUFA) seviyeleridir.AD’nin bileşenleri arasında zeytinyağı, kanserde
koruyucu rolünü öne süren çeşitli epidemiyolojik çalışmaların konusu
olmuştur. Artan zeytinyağı tüketimi ile meme (Sieri vd., 2004: 562–72)
ve kolorektal kanser gelişme riskinin azalması (Braga vd., 1998) arasında
ilişkiler gözlemlenmiştir. Zeytinyağı tüketiminin ana koruyucu etkileri,
tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) ve basit fenoller, aldehidik sekoiridoidler, flavonoidler ve lignanlar dahil fenolik bileşiklerin varlığına
atfedilebilir.
Japon Diyeti
Japon diyetinin karakteristik özelliği, antioksidan ve antikanser
özelliklere sahip fitokimyasallar olan flavonoidler açısından zengin yeşil çayın geniş tüketimidir (Kerry vd., 2017). Proteinlerin ana kaynağı
balıktır, özellikle somon ve ton balığı, ayrıca n-3 PUFA kaynaklarıdır.
Bu yağ asitleri, kolorektal kanserin (Raffaelli vd., 2008) insidansını etkilemede kritik bir rol oynuyor gibi görünmektedir. Diğer bir yaygın
protein kaynağı, tofu gibi soya fasulyesi ürünlerinin yüksek alımından
oluşur. İn vitro ve epidemiyolojik çalışmaları içeren geniş bir literatür,
soya ve bileşenlerinin (proteinler, izoflavonlar ve saponinler) antikanser
etkilerini göstermiştir (Nagata vd., 2014).
Vejeteryan Diyet
Vejetaryen diyeti, et ve balıktan uzak durmak kadar ortak bir temeli
olan çeşitli diyet kalıplarını içerir. Teorik bir bakış açısından, antioksidanlar, lifler, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri açısından
zengin bir diyet, kanser insidansını ve ölüm oranını azaltmalıdır (Leitz306
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mann, 2014).Meme (n=3441), kolorektal (n=4062) veya prostat (n=1932)
kanserli 686.629 birey üzerinde yürütülen dokuz çalışmanın meta-analizi, vejetaryen olmayan bir diyete kıyasla vejeteryan arasında herhangi
bir ilişki bulamadı. Bunun yerine, kolorektal kanser ile düşük et tüketimi
(ayda bir kereden fazla ancak haftada bir kereden az) olarak tanımlanan
yarı vejetaryen diyet ve ayrıca ayda birden fazla balık tüketimi olarak
tanımlanan pesko-vejetaryen diyet arasında bir ilişki bulundu (Godos
vd., 2017).
Düşük Lifli Gıda
Süt ürünleri, yumurta ve etin hepsinin ortak noktası lif içermezler.
Rafine tahıl ürünlerinde diyet liflerinin çoğu çıkarılır. Bu nedenle, hayvansal ürünler ve rafine tahıllar açısından zengin bir diyet lif açısından
düşüktür. Slattery ve arkadaşları (1998) sebze, meyve ve tam tahıl alımı bitki gıda alımı ile rektum kanseri arasında ters bir ilişki bulurken,
rafine tahıllar artmış rektum kanseri riski ile ilişkiliydi. Kanser riskini
azaltmak için günde yaklaşık 5 porsiyon sebze eşiği gerekliydi ve bu etki
yaşlı denekler arasında daha güçlüydü.
Yakın zamanda yapılan bir şemsiye incelemede, daha yüksek bir
diyet lifi, KRK riskini yaklaşık %36 oranında önemli ölçüde azalttığı görüldü (Veronese vd., 2018). Daha yüksek lif ve tam tahıl alımı, gelişmiş
insülin duyarlılığı ile ilişkilendirilmiştir (Liese vd., 2003). Burkitt (1974),
yüksek lif alımının kolorektal karsinom gelişimine karşı koruyucu olabileceğini ileri sürmüştür. Bu hipotez için önerilen mekanizmalar şunları
içeriyordu: artan dışkı kütlesi, azalan geçiş süresi ve kısa zincirli yağ
asitlerine (SCFA’lar) dirençli nişastanın bakteriyel fermantasyonu nedeniyle bağırsak kanserojenlerinin azaltılmış konsantrasyonları.
Kırmızı Et
Kırmızı veya işlenmiş et tüketimi, artan GI kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir. Et ve nitratlarda daha yüksek diyet modeli, özofagal adenokarsinom riskinin artmasıyla (OR, 5.61) güçlü bir şekilde ilişkiliydi ve
özofagus skuamöz hücreli karsinom ve kardia dışı gastrik adenokarsinom risklerinin artmasıyla biraz daha zayıf bir şekilde ilişkiliydi (Navar307
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ro vd., 2011). Birçok çalışma kırmızı et ile kolon veya kolorektal kanser
arasında anlamlı bir pozitif ilişki olduğunu bildirdi (Slattery vd., 1998).
Bu uzun süredir devam eden hipotez, kolorektal kanser için kapsamlı
bir şekilde araştırılmış ve bu belirgin ilişkiyi açıklamak için çok sayıda
hipotez ortaya atılmıştır. İlgili maruziyetler arasında heterosiklik aminler, N-nitrozo bileşikleri ve spesifik pişirme yöntemleri (Kim vd, 2013)
sırasında üretilen polisiklik aromatik hidrokarbonlar ile kırmızı etin
yüksek hem-demir içeriği (Cross vd., 2010) yer alır. İşlenmiş etler, özellikle kanser riski ile ilgili olabilecek yüksek nitrat içeriğine sahiptir. Daha
fazla kırmızı ve işlenmiş et alımı, artan inflamatuar ve düzensiz metabolik biyobelirteç seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir (Ley vd., 2014). Ayrıca,
Yüksek sıcaklıkta pişirilen et ayrıca heterosiklik aminler (HCA’lar) ve
polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar) (Ohgaki vd., 1991) dahil
olmak üzere diğer mutajenlerin kaynağıdır.
Meyve ve Sebzeler
Nüfus düzeyinde meyve ve sebze alımını artırmanın zorluğu göz
önüne alındığında, çalışmalar meyve ve sebzelerin hangi bileşenlerinin
faydalı olduğunu belirlemeye çalışmıştır (Lampe, 1999). Meyve ve sebzelerdeki birçok bileşenden antioksidan mikro besinler ve lif muhtemelen en fazla ilgiyi çekmiştir. Meyve, sebze ve diğer bitkisel gıdalarda
bulunan bazı bileşenler antioksidan özelliklere sahiptir. Bu biyoaktif
bileşikler, reaktif oksijen türlerini (ROS) inhibe eder ve oksidatif stresi
azaltır (Aggarwal ve Shishodia, 2006). Kanserde beslenme müdahaleleri
ile ilgili olarak, polifenollerin antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri
yoğun araştırmaların konusu olmuştur. Meyveler, sebzeler, tahıllar, sızma zeytinyağı, şarap, çay ve kahve ile polifenollerin günlük olarak alınması da kanser karşıtı aktiviteleri hakkında daha fazla araştırma yapılmasını sağlamıştır (Soldati vd., 2018). Epidemiyolojik çalışmalar, daha
yüksek bir flavonoid alımının daha düşük kanser riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Shukla ve Singh, 2011), sinyal iletim yollarını modüle ederek, hücre bölünmesini ve büyümesini, apoptozu, inflamasyonu, anjiyogenezi kontrol ederek karsinojenezin üç aşamasını (başlangıç,
promotion ve progression) etkiler (Kraft vd., 2009). Steinmetz ve Potter
(1996), “Daha fazla sebze ve meyve tüketiminin koruyucu etkisine dair
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kanıtların mide, yemek borusu, akciğer, ağız boşluğu ve farenks, endometrium, pankreas ve kolon kanserleri için tutarlı olduğunu” buldular.
Çiğ sebze tüketimini sorgulayan çalışmaların %85’i koruyucu etki bulmuştur. Allium sebzeleri, havuçlar, yeşil sebzeler, turpgiller ve domatesler de oldukça tutarlı bir koruyucu etkiye sahipti. Meyve ve sebzeler,
lif, folat, diğer B vitaminleri, mineraller ve antioksidanlar dahil olmak
üzere çeşitli potansiyel antikanserojenik bileşiklerin yüksek seviyeleri
nedeniyle KRK’e karşı koruma sağlayabilir (Steinmetz ve Potter, 1991).
İlişki, diğer anatomik bölgelere göre distal kolon kanseri için daha belirgin görünmektedir (Koushik vd., 2007).
Turpgiller
Turpgillerden sebzeler (brokoli, karnabahar, lahana, Brüksel lahanası)
kanser önleyici özelliklere sahip sülforofan içerir. Brokoli filizleri çok yüksek bir sülforofan konsantrasyonuna sahiptir, çünkü bu bileşik tohumdan
kaynaklanır ve büyürken bitkide yapılmaz (Shapiro vd., 2001: 501-508).
Turpgillerden sebzelerin benzer koruyucu etkileri, çok etnik gruptan oluşan bir vaka kontrol çalışmasında görülmüştür (Kolonel vd., 2000: 795804). Yakın zamanda yapılan bir meta-analiz, turpgillerden sebze alımının
en yüksek ve en düşük kategorileri ile karşılaştırıldığında, KRK riskinde
%16 azalma olduğunu bildirmiştir (Tse ve Eslick, 2014).
Turşuluk Sebzeler
Salamura sebzeler bazı hayvan ve in vitro çalışmalarda mutajenik
ve kanserojen etkiler göstermiştir (Cheng vd., 1980). 34 çalışmayı içeren
ilk meta-analiz (Islami vd., 2009), özofagus skuamöz hücreli karsinom
riskinde istatistiksel olarak anlamlı 2 kat artış gösterdi. İkinci meta-analiz (Ren vd., 2012) 60 çalışmayı (49 vaka kontrol ve 11 kohort) içermiştir.
Vaka kontrol çalışmalarının otuzu, salamura sebzelerin mide kanseri
riskini önemli ölçüde artırdığını buldu.
Fitokimyasallar
Fitokimyasallar olarak da adlandırılan diyetle alınan doğal bileşikler, kanser riskini ve tümör davranışını etkileyebilir, tüm kanserojen
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adımlara, istilaya, proanjiyojenik ve metastatik faza müdahale edebilir. Bu nedenle fitokimyasallar, yeni antitümör terapötik stratejiler için
değerli bir etkili bağışıklık modülatörleri kaynağını temsil eder.Diyet fitokimyasallarının onkojenik kodlamayan düzenleyici RNA ağını
(miRNA) aktive ettiği veya baskıladığı veya tümör baskılayıcı rolü olan
miRNA’ların normal ekspresyon seviyesini geri kazandığı kabul edilmektedir (Budisan vd., 2017). Bu değişiklik, doku dejenerasyonuna, bir
veya daha fazla organın fonksiyon kaybına, onkogen ürünlerini aktive
etmesine ve/veya tümör baskılayıcı proteinlerin inaktive olmasına neden olur (Soldati vd., 2018).
Omega 3:6 Oranı Dengesizliği
Omega 3 yağlarının (alfa-linolenik asit, EPA, DHA) kanserden koruduğu hayvan çalışmalarında gösterilmişken, omega 6 yağlarının (linoleik asit, araşidonik asit) kanseri teşvik eden yağlar olduğu bulunmuştur.
Keten tohumu yağı ve DHA (bir yosun kaynağından) her ikisi de N-3
yağ alımını artırmak için kullanılabilir ve DHA daha verimli ve kesin bir
kaynaktır (Notarnicola vd., 2018).Spesifik yağ türleri arasında, omega-3
çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA’lar), deneysel modellerde güçlü anti-inflamatuar etkileri nedeniyle özellikle dikkat çekmiştir. Son çalışmalar ayrıca, omega-3-PUFA-KRK ilişkisinin, proksimal kolon veya rektal
kanser için ters bir ilişkiyle, ancak distal kolon kanseri için pozitif bir ilişkiyle, tümör bölgesine göre değişebileceğini düşündürmektedir. Birkaç
kanıt dizisi ayrıca omega-3 PUFA’ların etkilerini yalnızca karsinojenezin
erken aşamalarında gösterebileceğini desteklemektedir (Song vd., 2015).
Antioksidanlar
Birçok kanserojenin, reaktif oksijen türlerinin üretilmesiyle DNA’ya
zarar verdiği düşünülmektedir. C ve E vitamini, β-karoten, selenyum
ve diğerleri gibi antioksidanlar bu oksidatif hasarı önleyebilir ve normal bir redoks hücresel ortamının korunmasına yardımcı olabilir (Stanner vd., 2004). Antioksidanlar, reaktif oksijen türleri süpürücüler, gen
mutasyonlarını, DNA hasarını, genom kararsızlığını, hücre proliferasyonunu ve inflamasyonu indükleyerek karsinojenezi başlatabilen ve
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teşvik edebilen oksidatif stresten hücreleri korur (Reuter vd., 2010).
Karotenoidler (örneğin, beta karoten, A vitamini öncüsü ve likopen), C
vitamini ve E vitamini, güçlü anti-oksidatif ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Selenyumun kendisi böyle bir etkiye sahip değildir, ancak
selenoenzimlerin anti-oksidatif aktivitesi için gereklidir. Bu nedenle bu
vitamin ve minerallere antioksidan besinler denir.Bitkisel gıdalar farklı
antioksidanlar içerir. Sinerjik ve işbirlikçi etkileri nedeniyle bir diyette
bulunan tüm antioksidanları bir arada düşünmek en iyisidir. Diyet toplam antioksidan kapasitesi (TAC), diyetin tüm antioksidanlarını dikkate
alır (Puchau vd., 2009). β-karoten, retinol, selenyum, E vitamini ve diğer
mikrobesinlerin serum seviyeleri ile üst gastrointestinal kanser riski arasında ters bir ilişki olduğuna dair gözlemsel çalışmalardan elde edilen
kanıtlar vardır (Abnet vd., 2015). Erken ekolojik (Shamberger vd., 1976),
vaka kontrol (La Vecchia vd., 1997) ve küçük prospektif çalışmalar (Heilbrun vd., 1989) antioksidan besin alımının KRK riski ile ters orantılı
olduğunu göstermiştir.
α- ve β-Karoten Ve Diğer Karotenoidler
Beta-karoten, meyve ve sebze alımı için bir belirteç olabilir, ancak
izole farmakolojik dozlarda güçlü bir koruyucu etkiye sahip değildir. Çalışmalar, genel olarak karotenoid alımının, tek bir karotenoidin yüksek
alımından daha koruyucu olduğu konusunda hemfikirdir. Bu nedenle,
çeşitli meyve ve sebzeler, belirli bir karotenoid içeriği yüksek tek bir sebzeyi kullanmaktan daha iyi bir kanser karşıtı stratejidir (Stefani vd., 1999).
Selenyum
Selenyum, kanser önleyici özelliklere sahip bir mineraldir. Son birkaç yılda yapılan birçok çalışma, selenyumun bazı kanser türleri için
güçlü bir koruyucu besin olduğunu göstermiştir. Selenyum metabolizmasındaki farklılıklar ve östrojenin değiştirici etkisi göz önüne alındığında, selenyumun neoplazi üzerindeki etkisi için bir cinsiyet farkı hipotezi ortaya çıktı (Slattery vd., 2012).Toplam kanser insidansında (105’e
karşı 137 vaka, P = 0.03), prostat kanserinde (22’ye karşı 42 vaka, P =
0.005), kolorektal kanserde (9’a karşı 19 vaka, P = 0.057) marjinal olarak
anlamlı bir azalma tespit edildi (Duffield vd., 2002: 630-639).
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Klorofil
Tüm yeşil bitkiler ayrıca ışık toplayan molekül olan klorofil içerir.
Klorofil ve türevleri, polisiklik aromatik hidrokarbonları (büyük ölçüde
yakıtların eksik yanmasından kaynaklanan kanserojenler), heterosiklik
aminleri (gıdaları ızgara yaparken üretilir), aflatoksini (gıdalardaki küflerden karaciğer kanserine neden olan bir toksin) ve diğer hidrofobik
molekülleri bağlamada çok etkilidir. Klorofil-kanserojen kompleksinin
vücuda alınması çok daha zordur, bu nedenle çoğu dışkıyla birlikte atılır. Klorofil ve türevlerinin kimyasal koruyucu etkisi laboratuvar hücre
kültürlerinde ve hayvanlarda test edilmiştir (Chernomorsky vd., 1999).
Folik Asit, B Vitaminleri Ve Metionin
B12 vitamininin kanser önleyici bir ajan olduğu kanıtlanmamıştır,
ancak yararlı olabileceğini gösteren bazı kanıtlar vardır. Folat (B9 vitamini), riboflavin (B2 vitamini), piridoksin (B6 vitamini) ve kobalamin
(B12 vitamini) ve metionin dahil olmak üzere B vitaminleri, DNA metilasyonu, sentezi, stabilitesi ve onarımı için gereklidir. Folat eksikliği, genomik hipometilasyona ve DNA sentezindeki kusurlara neden olur ve
bunların her ikisi de kolonik karsinogenezine katkıda bulunabilir (Pufulete vd., 2005). Choi ve arkadaşları (2004), B12 eksikliği olan sıçanların
kolonik DNA’sının, genomik metilasyonda %35’lik bir düşüşe ve urasil
birleşmesinde %105’lik bir artışa sahip olduğunu bulmuşlardır; her ikisi
de karsinogenez riskini artırabilir. Gözlemsel çalışmalarda diyetle alınan ve dolaşımdaki folat seviyeleri, KRK ve adenom riski ile ters orantılıdır. Bu ilişki alkol içenler ve düşük metiyonin tüketicileri arasında
daha belirgin görünmektedir; bu, alkolün tek karbon metabolizmasını
bozması ve metioninin folat aracılı DNA metilasyonundaki rolü ile tutarlıdır (Boyapati vd., 2004).
Kalsiyum
Kalsiyum kemik ve diş sağlığı için gerekli bir besindir. İyonize kalsiyumun, kolonik lümende tümör oluşturan serbest yağ asitleri ve safra
asitleri ile çözünmeyen sabunlar oluşturma yeteneği, kalsiyumun antineoplastik olduğu hipotezine yol açmıştır. Yaklaşık 20 yıllık takip sü312
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resi olan prospektif bir kohort çalışması, kalsiyum alımının en yüksek
ve en düşük dörtte birlik dilimlerine kıyasla yaklaşık %70 daha düşük
KRK riski gözlemlemiştir (Garland vd., 1985). Kalsiyumun KRK riskini etkileyebileceği ek mekanizmalar arasında hücre proliferasyonunun
inhibisyonu, hücre farklılaşması ve apoptozun desteklenmesi, oksidatif
DNA hasarının baskılanması ve KRK ile ilişkili hücre sinyal yollarının
modülasyonu yer alır (Lamprecht ve Lipkin, 2003).
Vitamin D
D vitamini, çoğu insanda öncelikle ultraviyole ışığa maruz kalma
sırasında cilt tarafından oluşturulan bir hormondur. D vitamininin aktif
hormonal formunun konsantrasyonu, böbrekler tarafından kanda sıkı
bir şekilde düzenlenir. D vitamininin bu aktif hormonal formu, güçlü
anti-kanser özelliklerine sahiptir. 25(OH)D’nin kolon epitel hücrelerinin ve pankreas hücrelerinin büyümesini engellediği gösterilmiştir
(Schwartz vd., 2004).
Birikmiş klinik öncesi ve klinik çalışmalar, D vitamininin antikanser
aktivitesini düşündürmektedir. D vitamini, nükleer Vitamin D Reseptörü (VDR)’ye bağlanarak ve onu aktive ederek işlev görür. D vitamini, insan genomunun doğrudan veya dolaylı olarak %3-5’ini düzenleyebilir ve anti-proliferasyon, farklılaşma ve apoptoz indüksiyonu, anti-inflamasyon, invazyon ve metastazın inhibisyonu, ve anjiyogenezin
baskılanması gibi geniş bir antikanser aktivite yelpazesinde rol oynar.
(Feldman vd., 2014). D vitamini seviyeleri ile üst gastrointestinal sistem
kanserleri arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırmalar karışık sonuçlar
vermiştir; bazı çalışmalar, yüksek veya daha yüksek serum D vitamini
seviyelerini, artan özofagus skuamöz hücreli karsinom , öncü lezyonu
özofagal skuamöz displazi ve pankreas kanseri ile ilişkilendirmiştir. Ancak mide kanseri riski üzerinde herhangi bir etki gözlenmemiştir (Chen
vd., 2007). Epidemiyolojik çalışmalar, kolorektal kanser gelişiminde D
vitamininin koruyucu bir rolü olduğunu öne sürmüştür. Hem serbest
hem de toplam 25-hidroksivitamin D’nin kolorektal kanser ile ters ilişkili olduğu gösterilmiştir. Dolaşımdaki D vitamini seviyesindeki 10 ng’lik
bir artış, kolorektal kanser geliştirme riskinin %26 azalmasıyla ilişkilendirildi. Kolorektal kanser riskini azaltmak için gereken ideal D Vitamini
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konsantrasyonunun da 75–100 nmol/L olduğu öne sürülmüştür (McCullough vd., 2019).
Kesitsel vaka kontrol çalışmaları, D vitamininin kanser insidansındaki rolünü incelemiştir, ancak bu çalışmaların faydası şüphelidir ve
düşük D vitamini konsantrasyonlarının kanser gelişiminin bir nedeni
değil, bir etkisi olabileceği düşünülmektedir (Chlebowski, 2011).
Probiyotikler
Bağırsak yolunda bulunan bakteriler genellikle konakçılarıyla simbiyotik bir ilişkiye sahiptir. Faydalı bakteriler, patojenik mikroorganizmaları kontrol altında tutmak (ishal ve enfeksiyonları önlemek) için
doğal antibiyotikler üretir ve kullanabilecekleri ince bağırsakta bazı B
vitaminleri üretir. Faydalı bakteriler, ince bağırsakta laktaz gibi ekstra
enzimler sağlayarak gıda sindirimine yardımcı olur. Faydalı bakteriler,
dış dünya ile vücut arasındaki etkileşimin çoğunun devam ettiği bağırsakta bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Faydalı bakteriler gıda alerjilerini önlemeye yardımcı olabilir. Gelişimin çeşitli aşamalarında kanseri önlemeye yardımcı olabilirler. Bu iyi bakteriler, mineral
emilimini artırarak gıda kullanımını en üst düzeye çıkarabilir. Bununla
birlikte, bağırsaktaki faydalı ve potansiyel olarak patojenik bakterilerin
dengesi diyete bağlıdır. Bitkisel lif, faydalı bakterilerin büyümesini teşvik eder. Her ikisi de laktik asit üreticisi olan Lactobacillus türleri ve
Eubacterium aureofaciens, kolon kanseri riski daha düşük olan popülasyonlarla ilişkilendirilirken, Bacteroides ve Bifidobacterium türleri
daha yüksek kolon kanseri riski ile ilişkilendirildi. Probiyotikler, kolonda çevreyi asitleştiren kısa zincirli yağ asitleri üretir. Düşük kolon pH’ı,
daha düşük kolon kanseri insidansı ile ilişkilidir. Probiyotik bakteriler,
beta-glukuronidaz, nitroredüktaz ve azoredüktaz gibi prokarsinojenik
enzimlerin seviyesini azaltır (Moore ve Moore, 1995).
Tuz
Dünya Kanser Araştırma Fonu / Amerikan Kanser Araştırmaları
Enstitüsü (WCRF/AICR) şunları söyledi: “Tuz ve ayrıca tuzla korunmuş gıdalar (özellikle mide kanserinin) olası nedenleridir” (Wiseman,
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2008: 253-256). Yaklaşık 269.000 kişi ve 1474 teşhis edilmiş vakayı içeren
10 kohort çalışmasının bir meta-analizi, daha yüksek tuz alımı (D’Elia
vd., 2012) ile aşamalı olarak artan bir mide kanseri riski göstermiştir.
Düşük düzeyde tuz tüketen kişilerle karşılaştırıldığında, orta ve yüksek
düzeyde tuz tüketenler mide kanseri açısından daha yüksek risk altındaydı (D’Elia vd., 2012). Tuzun mide karsinogenezine katkıda bulunabileceği çeşitli mekanizmalar vardır. Midedeki yüksek tuz konsantrasyonu, mukozal bariyeri bozabilir ve iltihaplanma ve atrofiye yol açabilir.
Yüksek tuzlu bir diyete yerleştirilen cagA-pozitif H pylori enfeksiyonu
olan kobaylar, düzenli bir diyete göre daha şiddetli gastrik inflamasyon
geliştirdi ve ayrıca daha yüksek gastrik pH’a ve artan parietal hücre kaybına sahipti (Gaddy vd., 2013). Ayrıca, yüksek tuzlu bir diyetle beslenen hayvanlar, normal bir diyetle beslenen hayvanlara kıyasla cagA’nın
transkripsiyonunu arttırdı. Bu bulgular, tuzdan zengin bir diyetin cagA-pozitif H pylori suşlarının (Gaddy vd., 2013) kanserojen etkilerini
güçlendirebileceğini göstermektedir.
Kahve
Kahve 1000’den fazla bileşik içerir ve hangilerinin önemli olduğunu bilmiyoruz. Az sayıda çalışma, kahve kavurma veya demleme yöntemlerinin
(Lai vd., 2013) kahvedeki bileşikler üzerindeki olası etkilerini ve hastalıklarla olan ilişkilerini incelemek şöyle dursun, kafeinli ve kafeinsiz kahvenin
(Xiao vd., 2014) etkilerindeki farklılıkları değerlendirmiştir. Kahvenin en
çok karaciğer kanseri üzerindeki etkilerine dair kanıt bulunmaktadır (Bravi vd, 2013). Bununla birlikte, bazı araştırmalar kolorektal (Tian vd., 2013)
ve özofagus kanserleri (Zheng vd., 2013) ile ters ilişkiler bulmuştur, ancak
genellikle mide kanseri (Xie vd., 2014) ile bir ilişkisi tespit edilmemiştir. Karaciğer kanseri çalışmalarının en son meta-analizi, kahve içmemeye kıyasla
düşük seviyeli kahve tüketimi için Relatif Risk (RR) 0,72 ve yüksek seviyeli
tüketim için 0,44 olduğunu bulmuştur (Bravi vd., 2013).
Alkol
Alkol tüketimi ile kanser riski arasındaki ilişki karmaşıktır. Alkollü içeceklerin kanserle olan geniş bir ilişki yelpazesi göz önüne alındı315
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ğında, birden fazla kanserojen mekanizmaya sahip olması muhtemel
görünmektedir. Alkolün özofagus adenokarsinomunun etiyolojisinde
çok az rolü var veya hiç rolü yok gibi görünüyor. Barrett’s ve Özofagus Adenokarsinom Konsorsiyumu’ndan (BEACON) yapılan bir analiz,
toplam alkollü içecek tüketimi, hatta yüksek dozlar (7 içecek/gün) ile
özofagus adenokarsinomu (Freedman vd., 2011) arasında hiçbir ilişki
bulamamışlardır. Prospektif çalışmaların meta-analizi, ağır alkol kullanımı (>50 g/gün) ile kolorektal kanser ile ilişkili ölüm oranı arasında
mütevazı bir pozitif ilişki olduğunu göstermiştir (Cai vd., 2014). Bu ilişki, muhtemelen alkol metabolizması gibi genetik faktörlerin, folat alımı ve vücut kompozisyonu gibi diyet faktörlerinin bir sonucu olarak,
Asya popülasyonunda beyaz popülasyondan daha güçlüydü. Etanolün
bir metaboliti olan asetaldehitin, glutatyonun DNA sentezini, onarımını,
yapı ve fonksiyonunu değiştirerek ve kolonik mukozal proliferasyonu
artırarak kanserojen olduğu ileri sürülmüştür (Thanikachalam ve Khan,
2019). Çoğu çalışmada, mide adenokarsinomları alkollü içecek tüketimi
ile ilişkili görünmemektedir, ancak ALDH2 (Alkol Dehidrogenaz) varyantlarının özofagus kanseri riski üzerindeki etkilerine benzer şekilde,
etanolün metabolizmasını değiştiren genetik polimorfizmli kişilerde
olumsuz bir etki olduğuna dair bazı kanıtlar vardır (Zhang vd., 2007).
Daha ağır alkol tüketimi nedensel olarak kolorektum kanserleriyle bağlantılıdır. Riskteki artışın, ağır alkol tüketimi ile folat tükenmesine bağlı
olabileceğine dair bazı kanıtlar mevcuttur.
SONUÇ
Yukarıda gözden geçirildiği gibi bilinen değiştirilebilir risk faktörleri olmayan erkeklerde kolon kanserinde yüzde 71’lik bir azalma insan
diyet çalışmalarında zaten görülmüştür. Bu azalmalar, belirgin şekilde
artan meyve ve sebze alımı, dengeli omega 3 ve 6 yağları, D vitamini,
azaltılmış şeker alımı, probiyotikler ve enzimler gibi bu derlemede dikkate alınan kanser üzerinde etkili olan diğer faktörlerin çoğunu hesaba
katmamaktadır. Genel sağlık için yeterli antioksidan alımı gerekli olsa
da, antioksidan takviyelerinin rutin kullanımını önermenin, özellikle
önemli besin eksiklikleri olmayan popülasyonlarda, KRK’i önlemesi
olası değildir. Bununla birlikte diyetle alınan kanserojen ve anti kanser
316
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maddelerin dengesi, miktarı ve vücut direnci de etkilidir. Kesinlikle,
kanserin önlenmesi mümkün olacaktır ve bazı durumlarda kanserin tersine çevrilmesi oldukça olasıdır.
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